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porretarako sasoia datorkigu irakurle eta, urtero moduan, abuz-
tuan ez da izango ARGIA aldizkaririk. Neurri batean behintzat
ganbara arindu beharrean gaude gu ere eta asmo horrekin hel-
duko diogu abuztuari. Hemen izango gaituzu berriz irailaren
hasieran, datorkigun urte bukaera beroari heldu eta zeuretzat

galbahe lana egiteko prest.
Garai latzak bizi ditugu eta aurrera begirakoak ere estuak dira. Gu ere ikus-

pegi ekonomikotik oso estu ari gara; ez da berria gurean, baina egia da urte
oparoagoetan gu ere goxoago ibili garela. Gerrikoa estutu beharrak, esate bate-
ra, 2012ko soldatetan %14ko beherakada egitera behartu gaitu. Gure lehen
helburua lanpostuei eustea da, eta gure produktuei eta beren kalitateari ere bai.
Hala, eta 2010etik igoerarik egin ez dugula kontuan hartuta, irailetik aurrera
aldizkariaren salneurria %5 igoko dugu, 0,15 euro aleko.

Krisia sortu duten bankuak aurrera ateratzeko herritarron dirua erabil-
tzen dela jakiteak, trumoiak sortzen ditu gure barnean. Bai, guk ere sumin-
dura saldoka dugu, baina lanerako eta salaketarako gogoa ere bai. Eta zer
demontre, baita ilusioa ere, ARGIAn behintzat gaur gaurkoz dosi handitan
gainera.

Badakigu une giltzarria dela egungoa eta halakoetan ezin dela lo geratu.
Gurean udazkena ere beroa izango da, zorionez arrazoi positiboengatik: bai
aldizkarian bai Interneten aldaketak egingo ditugu. Aldizkarian, adibidez, iritzi
saila goitik behera berrituko dugu eta kultura sailean ere izango da berririk.
Interneten izango dira aldaketarik handienak eta gure ataria goitik behera
berrituko da udazkenean.

Krisiak krisi, gu gora goaz irakurle kopurutan. CIESek aurtengo lehen seihi-
lekoan emandako datuen arabera, ARGIAk 57.000 irakurle ditu Hego Euskal
Herrian, iaz baino %7,1 gehiago. Interneteko datuekin ere pozik gaude: 5.000
lagunek irakurtzen dute egunero argia.com (CIES). Baina Interneteko kasuan
irakurri bakarrik ez, gero eta jende gehiagok ikus-entzun ere egiten gaitu, bai
geuk ekoiztutako bideoetan, dokumentaletan edo bai gero eta arrakasta han-
diagoa duen gure Beranduegi web telebistan: oraindik ikusi ez baduzu, horre-
tara animatzen zaitut irakurle, gure produktu izarretakoa da eta zorionez beste
batzuek ere hala iritzi diote (aurten Rikardo Arregi Kazetaritza Saria jaso du).

Indarrez eta ilusioz gabiltza etxe barruan eta baita kanpoan ere. Besteak
beste, Herri Ekimeneko Euskal Hedabideek udazken hasieran sortuko duten
elkarte berria gogo handiz ari gara bultzatzen. Elkartearen ardatza garbia da,
bakarka baino elkarrekin hobeto egingo diogu aurre bizi dugun sasoi gogorra-
ri. Asko gara euskarazko komunikabideak, izaera anitzekoak eta hainbat aburu-
koak, bidea ez da erraza izango, baina elkarlanaren koskari ere heldu beharrean
gaude.

Lau astez, beraz, ez gaituzu paperean ikusiko, plazerik baduzu Interneten
bai. Zeuri ere, hala badagokizu, oporraldi ona opa dizugu, hartu atseden eta
itzuli indartsu, datozkigun garaiak gogorrak bezain ilusionagarriak izan daitez-
ke eta. Hori bai, argi izan, errealitatea ondo ulertzea eta informazioa izatea
inoiz baino giltzarriago da sasoi gaitz hauetan; ataka estuan, herri-
tar informatuak beti izango ditu baliabide gehiago aurrera egiteko.
Informazioak jantzi egiten du pertsona, eta askeago. Geure inde-
pendentziatik, horretan saiatzen gara.  
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Ataka esturako, ilusioa eta informazioa
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