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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

 

Arratsalde on eta ongi etorri. 

 

Lehenik eta behin nire eskerrak eman nahi dizkizuet arratsalde honetan 

Lehendakaritzara bertaratu zareten guztioi. Ongi etorri berezia kide berriei. 

 

Jakina denez, Etxepare Institutua Eusko Legebiltzarrak sortu zuen 2007garren 

urtean. Helburuak ezagunak dira eta lau puntutan laburbilduko nituzke: 

-Etxepare Institutuak gure hizkuntza eta kulturaren enbaxadorea izan nahi du 

atzerriko luze zabalean. 

-Euskara, nahiz diziplina guztietako euskal artistak eta industria, nazioartean 

zabaltzea sustatzen etengabe saiatzen da. 

-Bere xedea eta irrika da euskara eta euskal kulturarekiko interesa zabaltzea; 

eta 

-Helburua da, baita ere, gure herrialdeko errealitatea euskaraz hitz egiten duten 

mundu osoko kolektibitateetara hurbiltzea. 

 

Bidea elkarrekin egin dugu, ibilbidea elkarrekin egiten ari gara eta horretan 

jarraituko dugu, horixe baita aritzeko era eraginkorrena.   

 

Gogoeta labur bati ekin nahi diot Etxepare Euskal Institutuko bilera honi hasiera 

eman baino lehen. Hiru izen lagunduko didate: Agirre Lehendakaria, Elkano 

nabigatzailea eta Lauaxeta olerkaria. Herri txiki baten hiru izen handi dira. 

 

Herri txikia gara eta badakigu aukera berriaz baliatzeko elkarlanean aritu behar 

garela. Elkarrekin gaude eta elkarrekin egin behar dugu aurrera. Horrela 

dihardugu, adibidez, “Donostia 2016” proiektuan, elkarlanaren bidez merezi eta 

behar den bezala aurrera ateratzen. 

 

Badugu zer egin, badugu eskuartean  nahiko lan. Badakigu, euskara eta kultura 

eremu egokiak direla munduari ezaugarri bereizgarriak dituen komunitate bat 

dagoela helarazteko. Nazioartean era duin batean kokatzeko. Etxepare Euskal 
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Institutua horretarako tresna eraginkorra da, eta dugu, geure izaera kanporatu 

eta azalerazteko. 

 

Tresna egokia gogoan hartzeko ere zer garen, nondik gatozen eta nora goazen. 

Aurten 80 betetzen dira lehen Eusko Jaurlaritza osatu zela eta  Jose Antonio 

Agirre Lehendakariak zin egin zuela Gernikako arbolaren gerizpean. 80 urte, 

belaunaldi paregabe batek, lekuko eta testigantza eredugarria geure esku eta 

bihotzetan utzi zutela.  

 

Jose Antonio Agirre karisma eta talentu politiko handiko pertsona izateaz gain, 

Europa okupatuaren testuinguruan demokrata gisa irmotasunez lan egin zuen 

lider handia izan zen. Europar Komunitateen sorreran ere partaide izan zena 

hain zuzen. 

 

Etxepare Institutuak bere ekarpen baliogarria egin du eta Renoko Nevadako 

Center for Basque Studies-ekin “The International Legacy of Lehendakari Jose 

Antonio Agirre’s Government” nazioarteko kongresua antolatu zuen udaberrian.  

Kongresua Renoko University of Nevada-n, Berlingo Humboldt Universität-ean 

eta, bere garaian Agirre bera irakasle gisa hartu zuen New York-eko Columbia 

University-an, garatu da.  

 

Lehen mailako kongresua Agirre Lehendakariaren ondarea modu osatuan 

aztertzeko, bere dimentsio europar eta demokratikoaren perspektiba gaurkotua 

eskaintzeko eta bere harreman pertsonal eta diplomatiko zein ekarpen politiko, 

sozial eta kulturala ere ezagutzeko. 

 

Bestetik, maiatzean aukera paregabea izan nuen Getarian galdutzat ziren Juan 

Sebastian Elkanoren zortzi dokumentuen berri emateko. Hantxe aurkitutako 

pasadizo baten gaurkotasuna azpimarratu nuen. Honela zioen duela bost 

mende Elkanok Erregeari zuzentzen zion aipatutako pasadizo batek: 

“Munduaren borobiltasuna aurkitu dugu, mendebalderantz joanez eta ekialdetik 

etorriz.” 

 

Esaldi horri helduz hauxe aipatu nuen: “Lanaren bidez lortu zen munduari bira 

ematea, eta duela bost mende helarazitako mezuak bizi bizirik dirau 

euskaldunon artean, balio horiek oinarri baititugu egun mundu globalean 

aurrera jarraitzeko.” 

 

Juan Sebastian Elkano euskal nabigatzaileak esango zigun abentura hau ez 

dela berria gure Herrian, beraz XXIgarren mendera egokitutako munduari bira 

berri honetara deitzen zaituztet. 
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Eusko Jaurlaritzaren erronka, mezua eta erabakia oso argi azaltzen dugu: 

Euskadi – Basque Country-ren Nazioartekotzea. Batu behar ditugu Elkanok 

esan eta egindakoa, Etxepare Institutuaren helburu eta jardunekin. Mundu ireki 

eta global honetan lekua eta aintzatespena irabazi behar ditugu. 

 

Nazioartekotzea bultzatzea lehentasunezko helburua dugu denok: Erakundeak, 

euskal enpresak, Unibertsitateak, Zentro teknologikoak, ekitaldi eta jardun 

kulturalak, denok ari gara etorkizun berri bat irudikatzen eta lantzen mundu 

globalean.  

 

Bukatzeko, Estepan Urkiaga “Lauaxeta” olerkari-gudari, edo gudari-olerkari, 

berak esango lukeen bezala “Bide Berrijak” dugu eskuartean helburu.  

 

Agirreren balioak gaurkotzeko, Elkanoren abentura modernoa berritzeko eta 

Lauaxetaren “bide berrijak” jorratzeko, zuekin kontatzen dugu. Zuengan dugu, 

erabateko itxaropen eta konfiantza osoa. 

 

Eskerrik asko denoi eta Cristina Uriarte sailburua, zurea da hitza. 

 


