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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

(Uxue) Barkos andrea, (Jean-René) Etchegaray jauna eta zuekin batera 

zaudeten herri agintari eta herri ordezkari, Eusko Ikaskuntzaren presidente, 

arduradun eta kideok, herri gizataldeetako ordezkariak, jaun andreok, egun on. 

 

Lehenik eta behin, Eusko Ikaskuntzari eskerrik asko zuen gonbidapenagatik eta 

zorionak ehun urte hauek indar bizian ospatzeagatik. 

 

“Lenengo arau” honekin jaio zen Eusko Ikaskuntza duela ehun urte: 

“Euskalerria maite duten ta ikasbidez argitu nai luketen guziak biltzea da 

Baltzu onen tsedea.” 

 

Ehun urte ondoren, tsedea xede, Eusko Ikaskuntzak aurrera jarraitzen du bere 

eginkizunean, orduan bezala, etorkizunari begira.   

 

Lorpen handia da, orduan eta gaur, elkartu garen guztiok xede bera onartzea 

eta zabaldu nahi izatea. 

 

Euskadiren eta Euskal Herriaren eta Vasconiaren euskararen lurraldean bizi 

gara, uste baino gertuago eta, gaur, gertutasun horrek gerturatzen jarraitzeko 

indarra ematen digu.  

 

Eusko Ikaskuntza nació hace cien años, ha sabido mantener viva la llama de su 

espíritu y, nos ofrece hoy, un ideario para el siglo XXI:  

“Personas unidas por su amor al estudio y a la acción. Preocupadas por la 

cohesión y el progreso del País, la defensa y promoción de su lengua, los 

signos de identidad y el patrimonio cultural propio.” 

 

Duela ehun urte landatu zuten hazia ondo erein eta zaindu duzue. 

 

Gaur zuhaitz sendo bat dugu, gure kultura babestu eta bultzatzen duena, 

adarrak mundu zabalera irekita duena. Zuhaitz honen ondoan elkartu gara eta 

"auzolana" eredua onartu dugu, elkarrekin gure herriaren sustraiak sustatzen 
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eta adarrak zabaltzen jarraitzeko. Elkarrekin etorkizuneko erronkei 

erantzuteko: Hezkuntza; Demografiaren erronka eta gaztedia; Digitalizazioa eta 

Berrikuntza; Euskadi, Euskal Herria, Vasconia, País Vasco, Pays Basque, 

Baskenland, Basque Country-ren nazioartekotzea. 

 

Gaur “Baltzu” honetan elkartu gara, elkarrekin, elkarlanean, auzolanaren bidez 

gure herriaren erronkei egoki erantzuteko, gure herria eraikitzen 

jarraitzeko.  

 

Xede honekin bat egiten dugu Eusko Ikaskuntzak lehen ehun urteak betetzen 

duen egunean. 

 

Harro zaudete eta harro gaude, egindakoarekin eta elkarrekin egin 

dezakegunarekin. 

 

Eskerrik asko Eusko Ikaskuntza, urte askotarako geroa, elkar-ekin asmoz ta 

jakitez. Zorionak. 


