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Eneko Azkarate aRRaSatE
Zaporeak gobernuz kanpoko 
erakundeak 35 udalerritan 
abiatu du kanpaina bat, 
Grezian dauden Siriako 
errefuxiatuendako arropak 
jasotzeko. Debagoienean, Aita 
Mennin jaso dituzte.
Duela urte bi Siriako errefuxiatuak 
Europara heltzen hasi zirenean, 
elkartasun uholdea sortu zen han 
eta hemen, eta Aita Mennin 
18.000 kilo arropa batu zituzten.  
Orduan, guk geuk bakarrik 
egin genuen. Orain, Zaporeak 
elkartearen bitartez. Euskal 
Herri mailan egin da eta 35 
herritan ari gara batzen. 
Duela urte bi negua zen, 
urtarrila, Grezia elurretan 
zen… Jende asko etorri zen 
arropak ekartzera.
Zenbat jaso duzue oraingoan?
Ez dugu zenbaketarik egin 
oraindik –eguen goizean egin 
da elkarrizketa–, baina jende 
asko etorri da, guk uste 
genuena baino askoz gehiago; 
akaso, bikoitza. Gainditu egin 
ditugu aurreikuspenak. 
Benetan itzela izan da 

erantzuna. Hona propio etorri 
egin behar da jendea, ez gaude 
herri baten erdian. 
Zein arropa klase batu duzue?
Zaporeak elkarteko 
boluntarioak Grezian izan 
ziren duela hilabete batzuk 

eta ikusi zituzten biltegiak 
hutsik. Eta negua datorrenez, 
gizonezkoendako, 
emakumezkoendako eta 
umeendako neguko arropak 
jaso ditugu.
Ze jende mota etorri da? 

Denetik, estilo ezberdinekoa, 
eta toki ezberdinetatik, ez 
bakarrik Arrasatetik, baita 
Eibar, Bergara, Antzuola edo 
Aramaiotik ere. Horrelako 
kanpainek batu egiten 
gaituzte. Polita da jendearekin 
egotea, ze eskertu egiten du 
horrelako kanpainak 
antolatzea. Poltsa bakoitza da 
garrasi isil moduko bat 
injustizia honen aurrean. 
Duela bi urte, egoera 
dramatikoagoa zen?
Ez nuke esango. Gertatzen da 
hedabideen agendaren 
erdi-erdian izan zela gaia. 
Orain, gaia ahaztuta dagoela 
ematen du, badirudi Sirian ez 
dagoela gerrarik, ezta siriar 
errefuxiaturik ere. Baina 
arazoa hor dago eta arropa 
biltegiak ez ezik elikagaienak 
ere hutsik daude. 
Noiz eroango duzue arropa eta 
zein toki zehatzetara bidaliko da? 
Badakizue? 
Zaporeak elkarteak eroango 
du arropa kamioi batean 
Donostiara. Badakigu han 
goraino dabiltzala lanez, ze 
erantzuna Euskal Herri 
osoan, beti bezala, sekulakoa 
izan da. Azaroaren 26an eta 
27an Greziarantz aterako dira, 
negua heldu aurretik arropak 
bertan izan ditzaten. Orain 
arroparekin egin dugun 
bezala, aurrerago elikagaien 
kanpaina egingo dugu. 

Egoitz Zabala, Aita Menniko harreran, eguaztenean. XABIER URZELAI

"Poltsa bakoitza da garrasi 
isil bat injustiziaren aurrean
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bERbagai

Aralarren 
edertasuna 
iruditan
Aralar, mundua leku den lurra 
dokumental estreinatu berria 
apurka-apurka erakusten ari 
dira herririk herri eta 
abenduaren 11n Antzuolara 
helduko da. Egileek, gainera, 
Besaide mendi elkartearen 
eskutik Arrasatera ere eroan 
nahi dute. Aralarren egiten 
dabiltzan baso-pisten gaia 
jorratzen dute, besteak beste, 
eta Besaideko inguruekin, 
pistekin eta bestelakoekin 
gertatzen ari dena azaleratu 
nahiko luke Mondragoeko 
mendi elkarteak 
dokumentalarekin eta osteko 
mahai-inguruarekin. 
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aLbiStE izaN zEN

Duela bost urte bete zituen Oñatiko Zuazola Institutuak 50 urte, 
eta urteurrena ospatzeko ekitaldian elkartu ziren urte askotariko 
ikasle, irakasle eta gurasoak, erakundeetako ordezkariekin batera. 
Urte askoan zuzendari izandako Malen Imazek adierazi zuen 
oñatiarrendako "izugarrizko aukera" izan zela "batxilergoa herrian 
ikasi ahal izatea". 1963-1964 ikasturteko irakasle Elena Valbuena 
eta Juan Jose Iraola omendu zituzten ekitaldian. 

Oñatiko Zuazola 
Institutuak 50 
urte bete zituen 

2013-11-16

zuzENkEta

2014ko Behobia-Donostian 
laugarren postua lortu zuen 
Ritxar Fernadez oñatiarrak; 
debagoiendar batek lasterketa 
ospetsu horretan inoiz lortu duen 
sailkapen eta denborarik onena 
(1.01.39) lortu zuela genion 
aurreko astean sail honetan. Ez 
da zuzena, ordeea. Antonio 
Merino antzuolarrak bigarren 
postua lortu zuen 1997an 
(1.00.57). Antonio Perez 
irabazlearengandik hiru 
segundora ailegatu zen 
helmugara. Diego Garcia 
azkoitiarra hirugarren izan zen. 
Urte hartako podiuma osatu zuen 
hirukoa, batera samar heldu zen 
Boulevardeko azkeneko 
zuzenera.

Hau bE baDogu!

Durangoko Azokaren 
aurkezpen ofiziala egin dute 
aste honetan, eta dagoeneko 
hainbat eta hainbat 
erabiltzaile hasi dira #53DA 
eta #DAaskodira traolak 
erabiltzen:

@gerediaga: "Orain hutsik 
dagoena, laster erakusleihoz 
eta jendez beteta ikusiko 
dugu. Desiatzen #53DA 
heltzeko!".

#53DA traola 
indarrarekin dator

Gaur abiatu da hamaika 
egunetan egingo den ariketa 
soziala, baina aste osoan 
zehar #euskaraldia, #ahobizi 
eta #belarriprest traolak 
aipatuenetakoak izan dira:

@enekuttun: "Badakit txapa 
batek ez zaituela 
euskaldunago egingo, baina ez 
dakizu ze poza emango didan 
zuri txaparekin ikusteak, 
euskararen unibertsoan 
zaudenaren seinale baita! 
Animatu! #Euskaraldia".

Euskaraldia, 'trending 
topic' aste osoan


