
Ponpeia suntsituta...
bigarrenez

TITANIC Belfasteko Har-
land & Wolff ontzioletan
eraiki zuten 1911n. Bada,
ontzi ezagunaren pagotxa
agortezina omen denez,
Ipar Irlandako hiriburuan
gaikako parke er raldoia
eraiki nahi dute: Titanic
Quarter. Ingelesezko ize-
nak dioen moduan, parkea
baino, proiektuak auzo
osoa aurreikusten duela
esan genezake, merkatari-
tza guneak, museoak, hote-
lak, unibertsitate bat eta
7.500 apartamentu eraiki
nahi baitituzte. Ekimen
pribatuak eta publikoak bat
egingo dute proiektua
finantzatzeko eta, aurre-
konturik aipatu ez badute
ere, datozen hamabost
urteetan 25.000 lanpostu
sortuko dituela esan dute.
Proiektuaren bultzatzaileek
krisiak jota dagoen Belfast
berpizten lagunduko duela
diote, baina krit ikoek
proiektua Titanic bera
baino azkarrago hondora-
tuko dela uste dute.

Arrastoak

behar dugu�. Baina herrialde neutralek
entzungor egin zuten, eta Kultura
Ministerioak hondamena dokumenta-
tzeko beharrezkoak ziren kristalezko
plakak bidaltzea ere ez zuen lortu, ita-
liar gobernua gainbehera baitzetorren.

Besteak beste, Venusen etxe ezagu-
nean bonbek utzitako arrastoak ikus
daitezke gaur egun, baina zutik eutsi
zion, behintzat. Beste eraikin eta objek-
tu batzuek ez zuten halako zorterik
izan: Foroko arkuak, Romulo eta
Remoren etxea eta Triptolemorena era-
bat suntsitu zituzten; Dianaren etxeko
zati bat eta Epidio Ruforen etxeko
atrio ederra ere galdu ziren; eta Pon-
peiar Museoa desagerrarazi zuten.

Eztandek eragindako berehalako kal-
teez gain, bonbek lurzorua astindu
zuten, eraikin askotan arrakalak agertu
ziren eta hurrengo urteetan euriak fres-
ko eta horma asko hondatu zituen. Gai-
nera, gaur egun oraindik lehertu gabeko
bonbak aurkitzen dituzte arkeologoek.

Xehetasun horiek guztiak duela urte
gutxi jakinarazi dituzte eta, zenbait
arkeologoren ustez, ez dugu sekula
jakingo bonbardaketak benetan zenba-
terainoko kalteak eragin zituen. Eraso-
en ondorioak ezkutatzeko ahalegin
handia egin zuten, aliatuen irudia ez
kaltetzearren. Jakina baita historia garai-
leek idazten �edo ezabatzen� dutela.

KANPANIA (GAURKO ITALIA), K. O. 79.
Vesuvio mendiak eztanda egin eta
Ponpeia eta Herkulano hiriak errautse-
tan estali zituen. Ordura arte Erroma-
tar Inperioko hiri oparoak izandakoak
bat-batean desagertu ziren, mapatik
nahiz historiatik.

Ponpeiarren zorigaiztoa arkeologo
eta historialarien zorion bilakatu zen
handik mende mordo batera. Lehen
arrastoak 1550ean topatu zituzten,
baina indusketa lanak 1738an hasi ziren
Herkulanon, eta hamar urte geroago
Ponpeian. Errautsak xehetasunik txikie-
nak ere kontserbatu zituen eta, gainera-
ko erromatar hiriek ez bezala, Ponpeiak
inolako aldaketarik gabe eutsi zion.

Baina 1943an, Bigarren Mundu
Gerra betean, armada aliatua Ponpeia
bigarrenez suntsitzeko zorian izan zen.
Eta aliatuen bonbek Vesuvioko errau-
tsek baino begirune gutxiago izan zuten
arrastoekin. Aliatuek behin eta berriro
bonbardatu zituzten Napoli probintzia-
ko inguruak, Ponpeia barne. Zortzi
egunez, 190 bonba inguru bota zituz-
ten aztarnategian, konpondu ezineko
kaltea eraginez. Ponpeiako superinten-
dente Amedeo Maiurik mezu garbia
helarazi zien herrialde neutralei: �Pon-
peia, gizon eta emakume guztiontzat
sakratua den monumentua, suntsitzen
ari den indarkeria itsu eta krudela eten
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Denboraren makina
N a g o r e  I r a z u s t a b a r r e n a

kultura eta aisia

Titanicek
bere auzoa
izango du

Bigarren Mundu Gerran hegazkin aliatuek
Ponpeiako aztarnategiari eraso zioten. Goiko
argazkian: Misterioen Etxeko fresko ezaguna.
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