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 San Pedro parrokia bitxi eta ikusgarritik Zumaiako antzinako kale 
nagusietako bat abiatzen da, itsasertzeko bidearen ibilbide berbera 
jarraitzen duen bide publikoa, galtzada zahar batetik Debaranzko 
irteerara eramango gaituena.

Bidearen lehen zati honetan, hainbat eraikin garrantzitsu ikusiko 
ditugu gure aldamenean, besteak beste udaletxea, Karmeldar Oinutsen 
komentua eta Goikotorrea, eta ondoren Arritokieta ermitaraino iritsiko 
gara, Zumaiako Erdi Aroko gunearen eta gaur egungo herrigunearen 
bukaera adierazten duen lekuraino, alegia. Arritokietako Andre 
Mariaren santutegia gaixo, eskale eta erromesei ostatu ematen zien

Bideak belazez estalitako mendixka uhintsuen artetik jarraitzen du, 
harik eta, ibilbide atsegin batean barrena, Elorriaga auzora iristen 
den arte. Auzo honetan San Sebastian ermita polita ikusiko dugu, 
landa-eremuko gotikoaren beste adibide eder bat. Auzoaren irteeran, 
bide zaharraren ertzean kokatutako harrizko gurutze batekin egingo 
dugu topo. Hemendik aurrera, bideak beherantz jarraitzen du N-634 
errepidearen bidegurutzera arte. Errepidea zeharkatu, eta gorantz 
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ospitale bati atxikita egon zen mende luzez. Arritokietako Ama Birjina 
lurreko nahiz itsasoko erromesaldien inguruko kondaira askotan 
aipatzen da, eta itsasoarekin estuki lotutako izena da.

Asfaltozko bide batetik egingo dugu gora, eta lehenengo aldapan 
Santa Klara ermita zaharraren ondotik igaroko gara: orain dela zenbait 
mende baserri bihurtu bazuten ere, eraikinaren zati bat berriki 
berreraiki dute. Berehala, Deba udalerriaren mugen barruan sartuko 
gara; Andika baserriaren ondotik igaroko gara ondoren, eta azkenik 
ezkerraldean ikusiko dugun saihesbide batek San Martin baserrira 
eramango gaitu. Baserri honek, antzina, erromesen santu babesleari 
eskainitako ermita bat zuen aldean, gure Gipuzkoako itsasertzean 
hain ohikoa den bezala.
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herri-izaera. Hala eta guztiz ere, itsasertzetik eta Deba ibarretik 
urruti samar zegoenez, eta horiek zirenez inguruetako merkataritza-
harremanak bideratzen zituzten lekuak, 1343. urtean herria 
itsasbazterrera Debara lekualdatu zuten.

Itziarko santutegia gaur egungo erromesaldiekin lotura zuzena 
gordetzen duen mugarri garrantzitsuenetakoa dugu; Donostiatik 
Itziarrerako ibilaldia, esate baterako, urtero-urtero egiten da.

Santutegiaren ondotik hormigoizko pista bat abiatzen da, Deba 
herrirantz jaisten den galtzada zaharra estaltzen duena. Zati labur 
baten ondoren, San Juan Zar ermitaren aldamenetik igaroko gara: 
gaur egun baserri bihurtua dagoen eraikin honen etxaurrean harri 
baten gainean zizelatutako gizaki baten irudia ikus daiteke oraindik. 
Bideak beherantz jarraitzen du pixkanaka, galtzada zahar-zahar 
baten gainean eraikitako pista batetik; bide ertzean arte ugari ikusiko 
dugu, itsasbazter honetan nagusi zen antzinako baso ederraren 
lekuko. Donibane baserria atzean utzi ondoren, gure bidetik atera 
eta Santa Katalina ermita ikustera joan gaitezke; izan ere, merezi 
du itsasbazterraren gaineko begiratoki bikain honetan geldialditxo 
bat egitea.
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abiatzen den pistari helduko diogu. Otakor mendia inguratuz, N-634 
errepideak A-8 autobidearen gainean egiten duen zubira eramango 
gaitu bideak. Puntu horretatik aurrera, hurrengo 400 bat metroetan, 
errepidearen ezkerreko aldetik joatea komeni da, errepidearen 
eskuinaldean agertuko zaigun zementuzko pistara iritsi arte. Pista 
horretatik Itziarrera iritsiko gara.

Itziarko santutegia Euskal Herriko Donejakue bideko beste mugarri 
garrantzitsu bat da, bai bere Ama Birjinagatik, Gipuzkoako 
zaharrenetakoa bera, bai bere inguruan zabaldutako usteagatik: 
erromesak Santiagorainoko bidean gaixotasunetatik babesten omen 
zituen. Itziarko Andre Maria erromesen topagune garrantzitsua izan 
da mendeetan zehar, eta handia izan da berarenganako debozioa, 
bereziki Gipuzkoako marinelen eta arrantzaleen artean. Historian 
zehar inguruko marinelek Ama Birjinari eskerrak emateko ekarritako 
hainbat zinopari ikusgai daude oraindik santutegian. Ez zaio, ez, 
alferrik eman Itziarko Ama Birjinari Itsasoko Izarra edo Stella Maris 
izena. Itziarko Ama Birjina eskultura erromaniko oso polita da, ziurrenik 
XII. mendekoa, eta Gipuzkoa osoan aurkitzen diren estilo horretako 
bi Ama Birjinetako bat da. Itziarren garrantzia nabarmena zen jada 
Goi Erdi Aroan, XII. mendearen inguruan, eta 1294. urtean lortu zuen
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Deba herria erromesentzako hiru ospitale izatera ere iritsi zen, eta 
bertako kaira Santiago bidea egiten ari ziren bidaiari eta erromes 
asko iristen zen. Aipatzekoa da, halaber, Debako elementu historiko-
artistiko garrantzitsuena, Andra Mari eliza zoragarria. Nahiz eta 
parrokiaren gaur egungo egitura, alboko klaustro eta guzti, XVI. 
mendekoa izan, eraikinak Erdi Aroko hainbat elementu garrantzitsu 
gordetzen ditu, estilo gotikokoak, besteak beste aurrealde handi 
polikromatua eta alboetako kapera eta hobiak.

Gaztelako artilea Europa iparraldera esportatzeko erabiltzen 
ziren portu nagusietako bat izan zen Deba Behe Erdi Aroan eta 
Aro Modernoan. Merkataritzatik lortutako aberastasunekin hainbat 
jauregi eta dorretxe eraiki ziren herrian, eta horietako batzuk Erdi 
Arokoak dira, besteak beste Sasiolatorre eta Zarauztorrea.

Bide nagusitik jarraitzea erabakiz gero, berehala iritsiko gara Debako 
patroietako bat den San Rokeren ermitara. Gaur egungo ermita XVII. 
eta XVIII. mendeetan eraikia da. San Roke, santu babeslea eta izurrite 
eta gaixotasunen sendatzailea, askotan ageri da gaixo eta erromesen 
laguntzarako ospitaleekin lotuta. Ermita baino pixka bat aurrerago, 
Debara jaisten den galtzada zahar harriztatuaren zati bat ikusten 
da. Leku honetatik oso gertu, Donejakue bideko beste erreferentzia 
garrantzitsu batekin egingo dugu topo: San Roketik aurrera eginez 
eskuinaldean ikusiko dugun lehen bidea hartuta, berehala helduko gara 
Santitxo baserrira. Baserria Santiago ermita zaharraren gainean dago 
eraikia, eta ermitaren jatorria ezagutzen ez bada ere, baserriaren 
egungo jabeek Santiagoren irudi zaharraren burua gordetzen dute: 
hainbat autoreren iritziz, irudi erromanikoa da.

 Azkenik, bideak Debaren gune historikoraino eramango gaitu, herriko 
udaletxearen aurrean aurkitzen den Santa Kruz ermitara, hain zuzen. 
Kondaira baten arabera, garai batean portuko ermita izan omen zen, 
Deba ibaiaren urak bere ateraino iristen baitziren.
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