
| NAGORE IRAZUSTABARRENA |ERDIKO KAIERA - DENBORAREN MAKINA

2013KO EKAINAREN 9A�36

C
H

A
N

N
E

L
5 

B
E

LI
Z

E

MARTINIKA, 1902KO UDABERRIA.
Karibeko uhartean bi gertakari
nabarmenek bat egin zuten: hautes-
kundeek eta Pelée mendiaren jardue-
ra bolkanikoak. Sumendiaren egoera
kezkagarria zen, ordurako atmosfe-
rara ke eta errauts kantitate handiak
igortzen ari baitzen. Baina uharteko
gobernadore Louis Mouttetentzat
plebiszituak zeukan lehentasuna eta
Pelée esnatu izana bere asmo elekto-
ralak gauzatzeko oztopo gogaikarria
izan zen.

Biztanleen artean izua hedatzeak,
boto emaileek ihes egitea eta, ondo-
rioz, boto galera ekar zekiokeen.
Horregatik bertako egunkari baka-
rraren zuzendariari jarduera bolkani-
koari garrantzia kentzeko eskatu
zion, ahal zela, erupzio arriskua ez
aipatzeko. Sumendiaren magaleko
Saint-Pierre herrira eraman zuen
kanpainak, eta herritarrak lasaitzen
saiatu zen. Ahalegin guztiak behar-
bada nahikoak izango ez zirelakoan,
azkenean zirt edo zarteko neurria
hartu zuen: hiritik irteteko bide guz-
tiak ixteko agindua eman zuen.

Baina gobernadorearen planak eta
naturarenak ez ziren bat etorri:
1902ko maiatzaren 8an, Louis
Mottet Saint-Pierrera iritsi eta biha-
ramunean, sumendiak eztanda egin
zuen.

Minutu gutxian 30.000 pertsona
hil zituen erupzioak: gobernadorea
bera, haren aldeko boto emaileak,
oposiziokoak... Politikariari jaramo-
nik egin gabe eta bideak itxi baino
lehen ihes egitea lortu zuten apurrez
gain, beste bi pertsona soil irten
ziren bizirik laba eta gas uholdeak
suntsitutako lurraldetik. Horietako
bat lur azpiko ziega batean giltzape-
tutako Auguster Ciparis presoa zen.
Heriotzara kondenatu zuten eta
exekuzioa maiatzaren 9rako iragarri.
24 ordu lehenago, Pelée lehertu
zenean, kaiola babes bihurtu zen.
Naturak zigorra barkatu zion, eta
gizakiek, haren boterearen lekuko
izan berri, ez zuten kon-
tra egiteko adorerik
izan. Sumendiak luzatu-
tako indultua ofizial
bihurtu zuten. n

Sumendiak kondenatuari
indultua eman zionekoa Errepideak

kontrako
norabidean
eraikitzen
BELIZEKO eraikuntza enpresa
bateko hondeamakinek Moh-
guleko piramidea suntsitu
zuten joan den hilean. Errepi-
de bat konpontzen ari ziren
eta, horretarako hartxintxarra
behar zutenez, lehengaiaren
bila urruti ez joatea erabaki
zuten enpresako arduradunek;
2.300 urte inguru zituen pira-
mide maia, herrialdeko
garrantzitsuenetakoa, txikitu
zuten.

Israelgo Beit Kama kibutze-
ko lursailetan ere errepide bat
eraikitzear ziren. Lanak hasi
baino lehen, derrigorrezko
indusketa arkeologikoak egin
zituzten eta, maiatzaren 12an,
K.o. IV. eta VI. mende bitarte-
ko hamabi metroko eraikin bat
aurkitu dute, eta bertan, bizan-
tziar mosaiko ederra. n

Arrastoak

Goian,Pelée sumendia gaur egun, eta,
haren magalean, Saint-Pierre berria.
Ezkerrean, 1902ko hondamendiak
Martinikako hirian izan zuen eragina.

Joan den hilean, errepideak
eraikitzeko lanetan, 2.000 urteko
piramide maia bat nahita
suntsitu dute Belizen (goian).
Beheko argazkian, bizantziar
mosaiko aberatsa.
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