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Azken urteetan, errepide nagusiaren behetik gorako pasaeran, auzoaren 
beheko aldeko etxe eta eraikinei dedikatu ondoren, auzoko irudi zaharren 
erakusleiho den honetan baserriei buruz aritu nahi izan dugu, horietako gehienak, 
auzoaren goi aldean egonik, aurreko urteetako errepasotik kanpo geratu 
baitziren.

Ez da, ordea, erraza auzoko baserrien zerrenda zehatza eta egokia egitea, 
batetik, auzoaren mugak, parrokiaren jardun eremuari lotuta agertu izan direnak, 
aldatu egin izan baitira, parrokiaren eremu aldaketarekin batera, denboran zehar 
eta, bestetik, etxe edo eraikin bati baserri izaera aitortzeko garaian ez baita beti 
adostasun erabatekoa izaten.

Ondorioz, nahiago izan dugu akatsik egitekotan gehiegikeriaz egitea akatsa eta 
ez zuhurkeriaz eta, horrela, zerrendan sartu ditugu gaur egun Aiete edo 
Hernanikotzat jotzen diren baserriak baina uneren batean Añorgako 
parrokiakoak izan zirenak, ondoko orrialdean kopiatutako parrokiaren sorrera 
agirian agertzen den bezala. Era berean, parrokia sortu ondoren eraikitako 
baserriak ere barneratu ditugu zerrendan, betiere inoiz ukuilu edo ganadurik 
eduki izanaren baldintzapean, arrazoi hori erabili baitugu etxe bati baserri izaera 
aitortzeko. 

Argazki bat eman diogu baserri bakoitzari eta ditugunen artean kalitate 
baldintza minimoak betetzen dituztenen artean zaharrena aukeratu dugu. 
Zenbaitetan ezezaguna izango da, ondorioz, eraikina, baserri gehienak berritu 
egin izan baitira noizbait eta baita eraitsi eta etxe berria egin ere leku berean.

Beti bezala, ez da gure asmoa gauzak nola izan ziren esatea, baizik eta añorgatar 
askori beren memorian eragin eta auzoko baserrien inguruko oroitzapen eta 
istorioak astindu eta azaleratzea. 

Tras repasar en las últimas ediciones de este anuario las casas y edificios de la 
parte baja del barrio a lo largo de la antigua carretera N1, dedicamos este 
escaparate de viejas imágenes del barrio a nuestros caseríos, la mayoría de los 
cuales quedaron, por su ubicación, sin recoger en los anteriores anuarios.

No resulta, sin embargo, fácil hacer una relación precisa de los caseríos del 
barrio, pues, por una parte, las lindes del barrio, que siempre se han asociado al 
ámbito de la parroquia, se han modificado, a la vez que dicho ámbito, a lo largo de 
los tiempos y por otra, no siempre hay consenso a la hora de decidir si a una 
edificación le corresponde o no la definición de caserío. 

Se ha realizado, pues, una relación en la que se ha preferido errar por exceso 
que por defecto y se han incluido en la relación caseríos que hoy en día se 
consideran son de Aiete o de Hernani pero en algún momento figuraron en la 
relación de pertenecidos de la parroquia tal y como se recogen en los 
documentos fundacionales de la parroquia expuestos en la página contigua. 

Se han incluido, asimismo, caseríos construidos con posterioridad a la 
fundación de la parroquia siempre que dispusieran o hubieran dispuesto en su 
día de cuadras y ganado que justifiquen su condición de caserío.

Hemos dedicado una fotografía a cada caserío eligiendo, dentro de unas 
exigencias mínimas de calidad, la más antigua de ellas. Resultará así que algunas 
veces no  se reconocerá el edificio, pues la mayoría de los caseríos han sido 
renovados y algunos incluso derribados y sustituidos por nuevos edificios.  

Como siempre, no pretendemos decir cómo eran las cosas, sino provocar que 
muchos añorgatarras renueven en las memorias propias y ajenas los recuerdos e 
historias relacionadas con los caseríos del barrio.
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Añorga   

Argazkia: Añorga aldizkaria, 2006

Argazkia: Añorga Escolar Aldizkaria, 1946 4

Amasorrain 
Amossarrain
Auzoko onetxe nagusietako bat. Donostia 
berreraikitzen parte hartu zuten etxeetako bat.
Aspaldiko ureetan zalditegi militarraren barnean. 

Auzoari izena eman zion baserria. Donostia
berrerairikitzen parte hartu zuten oinetxetako bat.



Añorga Txiki  

Aranburu  

Argazkia: Jorge Ganuza 

Argazkia: Nekane Garmendia

5

Lekuari izena eman zion baserria.
Aspaldi desagertua.

Baserri desagertua. Harrobi berria egiteko eraitsia.



Atotxa-Erreka  

Apaiztegi  
Apeztegi

Argazkia: Lukas Ganuza

Argazkia: Lukas Ganuza
6

Agiri zaharretan Añorga Berri eta Añorga Etxeberri izenez 
agertzen da. Harrobiaren ertzean zegoen. Duela hogei urte
inguru eraitsia.

Apaxtei



Belartza Azpi-Bekoa

Barkaiztegi  
Barkaxtei

Argazkia:  Yon Mikel Zelarain

Izen bereko baserri zaharra, gerra
karlistetan suntsitu zuten eta geroztik egin
zuten beheraxeago gaur egungo Barkaiztegi.

Agiri zaharretan Belarraza Azpi izenaz agertzen da.
Belartza industrialdea egiteko eraitsia.

Argazkia:  Cementos Rezola
7



 

Puntta  
(Belartza Barrena)

Belartza Erdikoa  

Argazkia:  Jose Antonio Sasiain

Argazkia:  Yon Mikel Zelarain
8

Errepidea zabaltzerakoan eraitsia.

Agiri zaharretan Belarraza gari izernez agertzen da.



Belartza Goikoa

Benta Aundi  
Oria Benta

Argazkia:  Yon Mikel Zelarain

Argazkia:  Lukas Ganuza
9

Baserri desagertua. Aspaldi baserri baino etxe izan 
ondoren abandonatua. Paretak soilik geratzen dira



Benta Txiki 

Bidarte  

Argazkia:  Añorga K. K. E.

Argazkia:  Lukas Ganuza
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Matxitxu  
Bidarte Azpikoa

Granja Elor  

Argazkia:  Yon Mikel Zelarain

Argazkia:  Yon Mikel Zelarain
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Errota Zahar  

Etxeberri 

Argazkia:  Xabier Altuna

Argazkia:  Yon Mikel Zelarain
12

Baserri desagertua. Unanue Berri parean zegoen. Errepidea
zabaltzerakoan eraitsia.



Etxe Luze 

Gurutzegi  

Argazkia:  Añorga aldizkaria 1998

Argazkia:  Jose Antonio Sasiain
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Baserri desagertua. Irubide parean zegoen. Errepidea
zabaltzerakoan eraitsia.



*Intxaurdegi  

Iturralde  

Argazkia: Claudio Artesano  

Argazkia: Añorga Escolar aldizkaria 1968
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* Argazki hau ez da Gorgaren bildumakoa. Kutxak argitaratutako 
Historia de Aiete a través de la fotografía liburutik hartua da.



Kapiriyo 

Katxola 

Argazkia:  Añorga Escolar aldizkaria 1964
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Oso aspaldi desagertutako baserria. Manttalin aurreko 
mendixkan zen nonbait.



*Katxola Zarra  

Lastuene 

Argazkia: Claudio Artesano

Argazkia:  Lukas Ganuza16

* Argazki hau ez da Gorgaren bildumakoa. Kutxak argitaratutako 
Historia de Aiete a través de la fotografía liburutik hartua da.



Lindaberri 

Loistegi  

Argazkia: Iñaki Agirresarobe

Argazkia:  Xabier Altuna

Argazkia: Iñaki Agirresarobe

17

Baserri desagertua. Granja Elor parean zegoen. A-8 errepidea
egin zutenean eraitsia.



Lukainkategi
Bi etxebizitzako baserria. Gaur egun zati bat Jatetxea da.  

Merkelin

Argazkia:  Yon Mikel ZelarainArgazkia:  Yon Mikel Zelarain

Argazkia:  Añorga aldizkaria 200218

 



Miramon  

Miramon Berri  

Argazkia: Añorga Escolar aldizkaria 1952

Argazkia: Añorga Escolar aldizkaria  1957
19



*Miramon Zahar  

Moriane 

Argazkia:  Claudio Artesano

Argazkia: Cementos Rezola 20

Errepiode nagusiaren ibilbide berria egiteko 
eraitsia.

* Argazki hau ez da Gorgaren bildumakoa. Kutxak argitaratutako 
Historia de Aiete a través de la fotografía liburutik hartua da.



Moriane Bekoa  

Argazkia: Cementos Rezola

Argazkia:  Yon Mikel Zelarain

Ollo

21

Añorga Txikiko auzagune berria egiteko
eraitsia.

Zalditegi militarraren barruan kokatua.



Oriamendi  

Manttalin
Otarte Etxeberri 

Argazkia:  Yon Mikel Zelarain

Argazkia:  Añorga K.K.E.
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Oiaola  

Pagolazpi  

Argazkia:  Maite Arzak

Argazkia:  Lukas Ganuza
23

Errepide nagusiko lanen eraginez eraitsia eta berritua.

Rezolako harrobian dagoen tunelaren irteeratik gertu. 
Gaur egun eraitsita dago.



*Pakea  

Parada  

Argazkia: Claudio Artesano

Argazkia:  Mariaje Noges 24

* Argazki hau ez da Gorgaren bildumakoa. Kutxak argitaratutako 
Historia de Aiete a través de la fotografía liburutik hartua da.



Paraiso  

Benturaenea  
Txaramonte
Jarondo

Argazkia:  Claudio Artesano

Argazkia:  Añorga aldizkaria 2000
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Bi eraikinez osatua. Errepide nagusia zabaltzeko eraitsia.



Txorre  
 Txarrabategi bekoa

Argazkia:  Añorga K.K.E.

Sagarpe

Argazkia: Cementos RezolaArgazkia: Cementos Rezola
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Txandarmenea  

Txarrabategi Goikoa  

Argazkia: Añorga Escolar aldizkaria, 1952

Argakia:  Yon Mikel Zelarain
27

Baserri desagertua. Gaur egun, pareta batzuk
besterik ez dira geratzen.

Jatorrizko baserriaren lekuan gaur egun bi etxebizitzako 
eraikina dago.



Txarratein   (Argote)
Txarrabategi Erdikoa

Txarratein  (Larzabal)
Txarrabategi Erdikoa

Argazkia: Yon Mikel Zelarain

Argazkia:  Yon Mikel Zelarain
28

Bi etxebizitzako eraikina. Argazkian Argotetarren
aldeko ikuspegia.

Larzabaldarren aldeko ikuspegia.



Unanue Berri  

Unanue Zahar

Argazkia: Ebaristo Aiestaran

Argazkia:  Añorga Escolar aldizkaria 1953
29

Auzoko oinetxe nagusietako bat. Duela ez asko erre eta 
berreraikia.



Urreisti  

Zabalaga  

Argazkia:  Añorga aldizkaria 2010

Argazkia:  Añorga aldizkaria 1984
30



Zabalegi  

 Xelarte  
Zelaiarte

Argazkia: Añorga Escolar aldizkaria 1960

Argazkia:  Añorga aldizkaria 1982
31




