
 

 

Plaza nagusiko dendak 

 

Alderatu lehengo eta oraingo Plaza nagusiko lokalak eta azaldu bideo-

erreportajean. Hainbeste aldatu al da? Orain Plazan zenbat jende bizi den ere esan 

behar duzue, horretarako joan Udaleko harrerara eta berton galdetu, han esango dizuete!  

Kafetegiak eta tabernak,5:  
 
- Kafe zaharra: Ubao Erreka gainean 

1871ean eraiki zen etxearen beheko 
aldean egon zen 1920ko hamarkadara 
arte.   

- Garaikoetxea kafetegia: plazako 
ezkerreko arkupeetan, herriko jauntxoen 
topalekua zen Oñatiko kafetegirik 
handiena eta dotoreena. Oso ospetsua 
egin zen hango Peregrino pastela. 

- Txurruka taberna: gerra aurretik jarri 
zuten Florentina eta Maritxu Madina 
ahizpek.  

- Oñati eta Arkupe taberna-kafetegiak: 
erdibana banatu zuten aurretik 
Garaikoetxeak eduki zuen lokala. Oñati 
tabernak Arkupek baino lehenago zabaldu 
zuen negozioa.  

Bankuak, 4:  
 

- Banco Guipuzcoano: plazako izkina batean, 
7.zenbakian, ehun urte pasa iraun du.   

- Banco Vizcaya: aurrekoaren parean egon zen 
gerraostean, zenbait hamarkadaz, Merkiena dendak 
erabilitako lokalaren zati batean.  

- Banco San Sebastian: epe laburrez izan zen plazako 
arkupetako behealde batean. 

 
Estankoak, 2:  
- Estanko zaharra: plazaren goialdean zegoen, 

arkupetako denda batean, Ugarte familiaren 
ardurapean, 1936an lizentzia kendu zietenera arte. 
Gerraostean opari-denda bihurtu behar izan zuten 
Kontxita eta Maria Anjeles Ugartek.  

- Irizar estankoa: Merkiena denda egon zeneko lokalean 
jarri zen gerra ostean. Santos Irizarri eman zioten 
horretarako baimena.  

 
Jostunak, oihal eta arropa dendak, 3:  
 
- Telesforo Letamendi sastrea eta 

ondorengoak (7.zenbakian). 
- Kandido Letamendi, Malen Zelaia eta 

ondorengoak (8.zenbakian).  
- Merkiena oihal-denda: Txurrukaneko 

arkupetatik Zazpibidetarako ertz horretan 
izan zuten Odriozola-Nazabal sendikoek.    
 

Ile-apaindegia, 1:  
 
Anjel Iriarte, Panpott: Txurrukaneko arkupeetan, 
ezkerretik jarraituta, gerra aurretik hasita luzaroan aritu 
zen barbero berton. Oso pertsona ezaguna zen herrian, 
ile-apaintzaile izateaz apare, txistulari ere bazelako.  
 

 

Zapatariak eta zapata dendak, 2:  
 
- Ibarrondotarrak: plazako 10.zenbakian. 

Roke Ibarrondo izan zen sendiko lehen 
zapataria Oñatin. Aurrerago bere seme 
Felixek alokatu zuen arkupetako lokala.  
 

- Sakristauak: Txurrukaneko arkupetako 
ezkerreko ertzean, San Migel parrokiak 
utzitako tailerrean, hainbat sakristau aritu 
zen XX.mendean zapatari.  

Gozotegia, 1:  Panpotten barberixia izandako lokalean 
Madinatarrek Kerizti gozotegia jarri zuten.  
 
Okindegia,1: Keriztiren ostean beste erabiltzail batzuk 
ere izan zituen lokal horrek; Ogi barri okindengia, besteak 
beste.  
 
Argazkilaria, 1: Gerra aurretik Luis Codina argazkilariak 
hor inguruan izan zuen bere lokala. Sasoi hartako argazki 
interesgarri asko berari zor dizkiogu oñatiarrok! 
 

 
Izozki-denda, 1:  
 
Joxe Mari Martín Barberok eduki zuen 
sakristauak zapatari aritutako lokal horretan.  
 

 
Udaletxean garai batean izandako batzuk: 
 
Alondegia; kartzela; udaltzainen etxebizitzak; herriko 
telegrafoa; herriko lehen telefono-zentraltxoa; Aurrezki 
kutxa probintziala; Casino Oñatiense eta Udal Liburutegia.  


