..PARROKIA ARTEKO LAGUNTZA"
ERAKUNDEA
tzen d¡tugun seinale, laguntza slnbollko bat bidaldu zan Granada
dara, Vietlnam eta Bretatn¡ara, bidaldu geinken moduan. Balna era
kunde honen eginkizuna hemen dago, gure lur honetan, eta guro

Erderaz .Ayuda Interparroqulal' lzenez ezagun€goa dan era'
kunde' hau agértu nahi deutságu oraingoan lrakurlearl. Erakundo
honek egiten ilauan lana oso probetxugarri- dala uste dogu, eta zer
dan, zeiegin dauan eta zer helburu' daukan Jakitea, komenlgarrl.

herriaren zerb¡tzura lotua.
eginkizun horretan lardutearl, ez deriüazu klerikalls'

Fellx Bergara apaizagana, erakunde honen eraglle printzipale
netakoaren gana Jo dogu, informazio bila.

-No¡z

-Ellzak
mo oportun¡sta
baten kutsua' daukanik?

ere esan dot, erakunde honen zuzendarlEa praktikoa,
-Lehen esango geunke, mota guztletako laguntzalleek hile
erabakit¿allea
ro egiton daben biltzarra dala.

eta nola sortr¡ zan gure erakunde hau?

:Ermuan, l968.eko udaberrian, huelgan egozen langlleetatlk
batzuk kalera bota zituen. Hau dala ta, laguntza eskablde bat egin
euskuen H.OA.C. en bidez. lgande' batetako meza guztletan ko
lekta bat egltea pentsatu zan. Artean, ezagun diren hestutasun l+'
rriok hasl bárik egozen. Balna horrelako kasuak gehlago ere egongo
zlrela ta, lnstituzionalizaEea pentsatu zan, eta kaxa bat eratu.
-Zeintzuk

Ez dot.uka?en, üarteletan agertzen dan parrokletako seiluak
propaganda apur bat egiten deutsanik Ellzari. galna ohartu' galte
ien, árkunstántziak koñtutan hartu behar dttugula. Hona zergatlk
hartu dauan Ellzak erakunde hau bere babespean:
Edonor konturatuko da, horrelako eklnEak, ozertarlko babes
ofizialik gabe, efektibidade gutxlago eta arrlsku bat €ra ba daukala.
Honi buruz esan beharra d-ago, sarritan eman behar izan dogula
aurpegia, batez ere hasieran.

dira bere helburuak?

lantegltatlk botatzs,
sozlal eta polttlkoakatik
-huelga,
-Burrukaherbesteratzá,eta antezeko
gartzelatze,
beste edozergatlk- faml'

lletan sortzen dlren premiel nolabait erantzutea; bal dlruz eta bal
larrialdiotan geure elkartasuna erakutslz,

Baita elkartasunik eza eta taldekerla garaitzeko era' Horrela
egiten dogu posible, ekintza hau lraunkorra lzan dadin. Balna, s+
guru, bihárko egunoan, ekintza honek beste estilo bat eukiko

Baina gure asmoa es llzateke bete betea lzango, horl- bakarrlk
egingo bagéndu. Gure asmoa aurrerago doa. Jendea bere lozorrotik
aterá nahi da, problema polltiko'sozialen kontziontzfa hartu daian,
lzpiritu zabal baten barruan. Honetan ere, zerbait egln lzan da, hltzald¡ eta lkastaro laburren bldez; eta aurrerantzean ere Jarra¡tza
kotan gara.

-Nork

leuke.

lotsa are ematen deust, gauza honeek galdetzeko pre
-Felix,
miarik
ez llzateke egon behar eta. lritzl bateko zein besteko, fed+
dun nahiz gabeko, nah¡z komun¡sta lzan, berdln laguntzen lako?

hau herrl osoaron zerbltzurako da. nahlz fededun

zuzentzen dau erd<unde hau?

nahiz-Eklniza
ateo. Gaur egunean garbl lkusten da hau. EbanJelloaren argltara, ateo lzan arren, munduaren askazioaren alde lan eglten b&
dau, Kristau Erreinua prestat¿en dago, Jaungolkoaren lzpirituak bultzatuta dihardu. Beraz,' ldeologfa gorabehera, danel lagunüen Jake
berdin. beren premien arauera.'

muglmonduetako sekular talde batek osotzen dau zu
-Ellzako
zendariEa
bat¿orde' ofiziala, apalz bat ere taldeko dabelarlk, orain
ni neu. Balna orabakiak kolaborat¿alle guztlen artean harEen dira.
Praktikan, ba, laguntzaile batzarrar€n esku dago zuzendaríEa.

-Zelan

-Zer eskatuko zeunsklo Eibarko herrlarl?
segl dalala etenlk gabo lagunEen, barealdletan,
-Ba.
dletan
bezala.

eglten dlra diru-bat¿eok?

hasl glnenetlk, lau kolekta egln dlra ,alegunetan; eta
-Ellzan,
fabrlketan, kalean, lagunartean, parrokletako sellu bat d&
hilero,
roen b(arteltxo batzuen bltarte¿

-Beste
tsekorik?

-Zenbat dlru bat¡ da hasleratlk, zenbat laguntza eta zeln le

kutara e¡nan lzan dlra?

herlrcn bata¡tan erc, eglten da eklntza honen

asko, Felix, a¡¡e erantzunakat¡lc Eta larral ddzuela,
oraln-Eskerrik
arte bezala, kementsu. herrlaren ddeko ek¡nlzotan.

kanpora, bidaldu lzan da Inolz laguntasunik?

-Euskal guztiko herrlon burrukak eta zanpak€tak ere gsntl.
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ba daklt Donostla. Golerrl eta Hernanln eglten
dala.-Glpuzkoan.
Elgolbarren ere zeredozer egln lzan da. Beste herrlaldeetako'
berrirlk ez daklt.

glnenetlk í.5OO.OOO pezetatlk gora. Danera Jota, selra
laguntzat¡k gora emango genduzan, gehlenak Elbarren zabaldrr
hun -Hasl
ak; baina herrltik kanpora era bldaldu lzan dogu, Zumarraga, Bllbo,
Gornika, ZarauE, Hernanira...
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