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Xabier Etxeberria
FRESNESEN. Xabier Etxeberria Txapi-k 2001eko urrian egin zuen ihes herritik. 2003ko urtarrilaren 17an
atxilotu zuen Frantziako Poliziak Bourges herrian, Jabi Agirre herrikidearekin batera. Gaur egun Fresneseko
(Frantzian) kartzelan dago Txapi. Azpeititik 950 kilometrora dago.

Xabier Etxeberria http://uztarria.com/herri_aldizkaria/2003/37/08Presoak/06/index_html
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2003ko otsaila

Julian Eizmendi, EAJ-EA koalizioa egiteko aukera
Enekoitz Esnaola
Iritziak
Bidegurutzea, errotonda Nerea Uranga
“Maila oneko jendea aurkeztu zen ‘Betizu’ saiora” Nerea
Aranburu
“Azkarregi eman didate fama, merezi gabe, eta ez dit
mesederik egiten Enekoitz Esnaola

Euskal kroslarien lehia Goenan Nerea Aranburu
Gero eta preso gehiago Nerea Uranga
Urolako trenaren abenturak Urolako Trena liburuko
argazkiak
“Txileko realidadie Txileko begiyekin begiratu beher da
Nerea Uranga

uztarria.com: Uztarria Komunikazio Taldea
Perez Arregi 1 behea 20730 Azpeitia
Harremanetarako: kontaktu formularioa, e-posta: uztarria[a bildua]uztarria.com telefonoa: 943150358
Babesleak: Azpeitiko Udala, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza (Kultura)
Sareko Argia 2005 - Estatistikak

Uztarriak ez du bere gain hartzen webgunean adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik
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Sei urteko kartzela zigorra jarri diote Jabi Agirreri,
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Sei urteko kartzela zigorra jarri diote Jabi Agirreri, lehergaiak izatea ... http://uztarria.com/aktualitatea/1265148447
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Uztarria.com | Politika | Artikulua
2010-02-02 21:02

Auzitegi Nazionaleko epaiaren arabera, 2001ean atzeman zizkioten lehergaiak, Azpeitiko etxean; Agirre ihes
egina zegoen ordurako

2003ko urtarrilean atxilotu zuten Frantzian, eta 2008ko abendutik Espainian daukate preso

Jabi Agirre Odriozola (1972) azpeitiar presoari sei urteko espetxe zigorra jarri dio Espainiako Auzitegi
Nazionalak, Azpeitiko etxean ETAren lehergaiak izatea egotzita. Epailearen arabera, bost kilo dinamita edota
detonagailuak zituen. Epaiak dio 2001ean atzeman zizkiotela lehergaiak, polizia operazio baten ondoren Agirre
ihes egina zegoen ordurako.

Joan den urtarrilaren 23an egin zioten epaiketa, eta uko egin zion epailearen aurrean deklaratzeari. Fiskaltzak
zazpi urteko kartzela zigorra eskatu zuen Agirrerentzat.

2003ko urtarrilaren 17an atxilotu zuten Frantzian, Bourgesen, Xabier Etxeberria Txapi azpeitiarrarekin batera,
eta etakidea zela egotzi zioten. Frantzian zigorra bete ondoren, Espainiaratu egin zuten 2008ko abenduaren 2an.
Ocaña I.ean (Espainia) daukate preso.

Azpeitiko presoak, deportatuak eta iheslaria

Presoak
- Juan Karlos Arruti. (Paterra) Paterra) Cordobako (Espainia) kartzelan daukate preso, Azpeititik 780
kilometrora. 1989ko irailean atxilotu zuten.
- Gotzon Aranburu. Villenan (Herrialde Katalanak) preso, 760 kilometrora. 2002ko abenduan atxilotu zuten.
- Xabier Etxeberria. (Txapi). 2003ko urtarrilean atxilotu zuten, eta 2009ko maiatzean Espainiaratu egin zuten.
Soto del Realean (Espainia) dago preso, 420 kilometrora
- Jabi Agirre. 2003ko urtarrilean atxilotu zuten Frantzian, eta 2008ko abenduaren hasieran Espainiaratu egin
zuten. Ocaña I.ean (Espainia) dago preso, 530 kilometrora.
- Joseba Segurola. Osnyn (Frantzia) preso, 880 kilometrora. 2005eko martxoan atxilotu zuten.
- Iker Iparragirre. Bois D'Arcyn (Frantzia) preso, 910 kilometrora. 2007ko uztailean atxilotu zuten.

Deportatuak
- Iñaki Etxarte. Kuban deportatuta.
- Maria Angeles Artola. Venezuelan deportatuta.

Iheslaria
- Juan Manuel Bereziartua. (Pakea)

Askatasunaren weba: www.askatu.org

Erantzunak

Igor | 2010-02-03 : 10:02

Epai honi buruzko artikulo danetan "Azpeitiko presoak, deportatuak eta iheslaria" atala "copy paste"-atu duzue,
eta iñon ez da agertzen, ze akusaziopetan dauden presoak, deportatuak eta iheslaria.
Geitu zenezakete baita ETAkoak hil dituztenen izenak edo sekuestratu edo meatxatu dituztenenak ere. Ala
komeni dena bakarrik geitzen dio artikuluari Uztarriak?

XEGEN | 2010-02-03 : 14:02

6 URTE BAKARRIK????

baita | 2010-02-03 : 14:02
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Hi ze esaten ai haiz?
Eta noiztik ikusi ditugu torturatzailien izenak?eta euskaldun bat baino geio erail dituzten poliziyen izenak?
Komeni zer komeni?

Jamer | 2010-02-04 : 10:02

Ipini, ipini torturatzaile oyek, ta gero ETAk garbiutako iye 1000 pertsonak. Emen danak eo inor ez, ta ez bakarrik
preso dauden ETAn iltzaile, laguntzaile, txibato etabarrak.

gaztie | 2010-02-04 : 12:02

Denak jarri?
Euskal herriak bizi izan duen gatazka luuuuze honetako biktima guztiak jartzeko ari zarete eskatzen?
Benetan, askotan ez dakit berezko arazoren bat duzuen garunean edo herritarroi adarra jotzen ari zareten.

dean | 2010-02-04 : 19:02

nik bat jarriko det,
INAXIO URIA MENDIZABAL.(GORRIYE).azpeitiko kanposantuan lurperatua,loiolatik 4 km tara,ETA ko
kideek EJEKUTATUKO aitona.2008 ko abenduan bizitzeko zeukan oinarrizko eskubidetik zanpatua,euskaldunak
OMEN diren gazte batzuek ARMAZ,PISTOLAZ EJEKUTATUA.

Jokin | 2010-02-04 : 22:02

Pare bat gehiago.
Gregorio Posadas Zurrón, 1974-an Azpeitin tiroz hila.
Francisco Gómez Giménez eta Miguel García Bayo 79 aren Urtarrilan hilak, Azpeitin.
Angel García Pérez, Antonio Alex Martínez eta Pedro Sánchez Marfil, 79 aren abenduan, Azpeitin hilak.
José María Piris Carballo 1980-aren Martxoan,Azpeitin bomba baten leherketan hila, 13 urte zituelarik
Ignacio Lasa de Rezola, 1980 aren abenduan hil zuten, azpeitin baita ere.
Francisco Machio Martos 1983-aren ekainean hila, Azpeitin
Hemendik 6 urtetara honako hauek ez dira etxera itzuliko, ez diote inongo festarik egingo, ez eta bere argazkiak
tabernetan ikusiko.
Ez daukazue lotsarik.

JON | 2010-02-04 : 23:02

Hor azaltzeyenak eztie biktimak,hiltzaile nazkagarri batzuk besterik ez.

JoxeJoxe2 | 2010-02-05 : 09:02

Nik uste det biktima ere neurri batean badirela. Preso egon arren dagozkien eskubideak errespetatzen ez zaizkien
neurrian.
Baina goiko erreakzioek argi erakusten dute ezker abertzaleak zerbait aldatu beharko duela jendeak biktima
bezala ikus ditzan.
Besteen sufrimentua onartzen eta aintzakotzat hartzen duela erakusten ez duen bitartean ezker abertzalearen
aleginak alperrikakoak izango dira.
Dirudin bezala ezker abertzaleak bide berri bat hartzen badu, ezinbestekoa izango du alderdi hori gehiago
lantzea,ez dakit hitz egokia "barkamena eskatzea" den, baina biktimekiko zerbait egin beharko luke bere
"bando"-ko biktimak ere biktima bezala ikusiak izan ditezen.

Juanito | 2010-02-05 : 10:02

Hildakoen zerrenda jartzen hasita, eta denak jartzen hasita, ba den-denak jarri daitezke:
- Herriko enpresetan segurtasun falta medio hil dituzten langileak.
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- E.a.

betibezela | 2010-02-05 : 13:02

jokin
"Hemendik 6 urtetara honako hauek ez dira etxera itzuliko, ez diote inongo festarik egingo, ez eta bere argazkiak
tabernetan ikusiko."
ZEUEK ITI NAI BAIOZUE ZEUEK IN
guk gure lagun,senide eta ezagunei ite zoau mezi duela pentsatzedeulako t beaien presentziye eukitzi nai deulako.

IrekiAteak | 2010-02-06 : 10:02

Betibezalak ederki erantzun dizu, Jokin. Guardia Zibilak omentzea nahi baduzu, antolatu zeuk/zeuek ekitaldia eta
eraman tabernetara hildako Guardia Zibilen argazkiak.
Herritarren zati handi batek Guardia Zibilak gorrotatzen dituela ederki dakizu. Eta Guardia Zibilei festa egitea
oso ondo iruditzen zait: itzuli daitezela guztiak "a la España profunda" eta beraien gertukoek festa egin
diezaietela. GUK ere ederra egingo genuke eta beraz, guztiok pozik.
Indar okupatzaileetako kideek herri bat inbaditzera doazenean garbi izan behar dute herritarrek mespretxatu
egingo dituztela. Eta hauek ez dira biktimak. Biktima gure herria da, milaka mostruo berde jasan behar izan
ditugulako urte luzeetan.

JoxeJoxe2 | 2010-02-06 : 13:02

IrekiAteak,
Argi laga dek. Baino ez adi gero arritu jendeak esaten badu aitonak erahiltzen dabiltzanak ez direla biktimak eta
jakin behar dutela herriak gorrotatuko dituela.

Erantzun

Erantzuteko, izena emanda egon behar duzu. Sartu komunitatera!

Erabiltzaile izena

Pasahitza

»» Alta eman edo pasahitza berreskuratu

Facebook ikonoa

Politika

Udalbiltza diruz laguntzeagatik, Udalaren ebazpenaren aurka egin du Carlos Urkijok
Pertsona bat atxilotu du Guardia Zibilak Lasarten, Inaxio Uriaren arreba mehatxatzea leporatuta
Gaur, asteazkena, Sorturen herri batzarra izango da
'Arnaldo Askatu, Politika Askatu' lelopean Elgoibarren egingo den manifestaziora joateko deia egiten dugu
"Egitasmo komunikatiboaren defentsan" deklaratu dute Topatu.info-ko auzipetuek Auzitegi Nazionalean
Nekane eta Izaro Zinkunegi: "Espainiako Auzitegi Nazionalak jomugan du prentsa askatasuna"
Presoen senideei emandako diru-laguntzak "eskubide baten inguruko babes neurriak" direla esan du Eneko
Etxeberriak
Carlos Urkijok Udala salatu du presoen senideei bidaietarako laguntzak emateagatik
"Injustiziaren, sufrimenduaren eta memoriaren" aitortza Nuarben
Loiolara itzuli dira auziperatuak, eta urriaren 6ko auzi saiora ez direla joango azaldu dute

uztarria.com: Uztarria Komunikazio Taldea
Perez Arregi 1 behea 20730 Azpeitia
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Harremanetarako: kontaktu formularioa, e-posta: uztarria[a bildua]uztarria.com telefonoa: 943150358
Estatistikak
Babesleak: Azpeitiko Udala, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza (Kultura) Babesleak

Uztarriak ez du bere gain hartzen webgunean adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik
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.Goizeko 02:50ak aldean iritsi da Azpeitira, eta harrera egin diote 70 bat lagunek, Orkatzen

AAMk dei egin du bihar, zapatua, Xoxoten preso eta iheslarien omenez antolatutako ekitaldian parte hartzera

Atzo, osteguna, Xabier Etxeberria Txapi (Azpeitia, 1975) presoa aske geratu zen, Auzitegi Nazionalak absolbitu
ondoren.

Goizeko 02:50ak inguruan iritsi zen Etxeberria, familia eta lagunekin, Azpeitira. Orduan, bere zain zeuden 70 bat
lagunek ongi etorria egin zioten, Orkatz Kultur Elkartean.

Hitzordua Xoxoten

Azpeitiko Amnistiaren Aldeko Mugimenduak (AAM) "berri on" gisa hartu du Xabier Etxeberria aske utzi
izanaren albistea. Bidez batez, dei egin du bihar, zapatua, eskualdeko preso eta iheslarien omenez urtero legez
Xoxoten egingo duten ekitaldian parte hartzera. Han Etxeberriari harrera ofiziala egingo zitzaiola zabaldu bada
ere, azkenean ez dute halakorik egingo.

.13:00etan izango da ohiko ekitaldia Xoxoten eta 14:00etan, berriz, bazkaria egingo dute. Bazkarirako sarrerak
Orkatzen daude salgai.

Azpeitiko presoak, deportatuak eta iheslaria

Presoak
- Juan Karlos Arruti. (Paterra). Cordobako (Espainia) kartzelan daukate preso, Azpeititik 780 kilometrora.
1989ko irailean atxilotu zuten.
- Gotzon Aranburu. Villenan (Herrialde Katalanak) preso, 760 kilometrora. 2002ko abenduan atxilotu zuten.
- Jabi Agirre. Sevilla II (Espainia) preso, 957 kilometrora. 2003ko urtarrilean atxilotu zuten Frantzian, eta 2008ko
abenduan Espainiaratu egin zuten.
- Joseba Segurola. Nanterren (Frantzia) preso, 880 kilometrora. 2005eko martxoan atxilotu zuten.
- Iker Iparragirre. Bois D'Arcyn (Frantzia) preso, 910 kilometrora. 2007ko uztailean atxilotu zuten.
- Josu Urbieta. (Pow). La Santen (Frantzia) preso, 910 kilometrora. 2010eko ekainean atxilotu zuten.

Xabier Etxeberria 'Txapi' herrian da dagoeneko - Uztarria (Azpeitia) http://uztarria.com/aktualitatea/1317975398
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Deportatuak
- Iñaki Etxarte. Kuban deportatuta.
- Maria Angeles Artola. Venezuelan deportatuta.

Iheslaria
- Juan Manuel Bereziartua. (Pakea)

Erantzunak

IrekiAteak | 2011-10-07 : 13:10

Ongi etorri txapi!

Erantzun

Erantzuteko, izena emanda egon behar duzu. Sartu komunitatera!

Erabiltzaile izena

Pasahitza

»» Alta eman edo pasahitza berreskuratu

Facebook ikonoa

Politika

Udalbiltza diruz laguntzeagatik, Udalaren ebazpenaren aurka egin du Carlos Urkijok
Pertsona bat atxilotu du Guardia Zibilak Lasarten, Inaxio Uriaren arreba mehatxatzea leporatuta
Gaur, asteazkena, Sorturen herri batzarra izango da
'Arnaldo Askatu, Politika Askatu' lelopean Elgoibarren egingo den manifestaziora joateko deia egiten dugu
"Egitasmo komunikatiboaren defentsan" deklaratu dute Topatu.info-ko auzipetuek Auzitegi Nazionalean
Nekane eta Izaro Zinkunegi: "Espainiako Auzitegi Nazionalak jomugan du prentsa askatasuna"
Presoen senideei emandako diru-laguntzak "eskubide baten inguruko babes neurriak" direla esan du Eneko
Etxeberriak
Carlos Urkijok Udala salatu du presoen senideei bidaietarako laguntzak emateagatik
"Injustiziaren, sufrimenduaren eta memoriaren" aitortza Nuarben
Loiolara itzuli dira auziperatuak, eta urriaren 6ko auzi saiora ez direla joango azaldu dute

uztarria.com: Uztarria Komunikazio Taldea
Perez Arregi 1 behea 20730 Azpeitia
Harremanetarako: kontaktu formularioa, e-posta: uztarria[a bildua]uztarria.com telefonoa: 943150358
Estatistikak
Babesleak: Azpeitiko Udala, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza (Kultura) Babesleak
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Ihintza Agirretxe
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Xabier Etxeberria Txapi beste azpeitiar
preso, iheslari eta deportatuen argazkien
azpian.

Urriaren 7an, goizaldean egin zioten lehen
harrera herritarrek.

Ia 9 urtean preso izan da eta, absolbitu ostean, urriaren 6an aske gelditu zen; urtarrilaren 7an, Bilboko
manifestazio nazionalean izango da.

Xabier Etxeberria Txapi urriaren 6an gelditu zen aske, Lakuntzako
Universal diskotekan lehergailuak jartzeagatik zuen auzian
absolbituta. 10 urte eta gero herrira itzuli zen.

2001ean egin zuen ihes, eta 2003an atxilotu zuten Bourges-en
(Frantzia), Jabi Agirre herritarrarekin batera. Etakidea izatea
egotzita, 6 urte eta erdi pasatu zituen Frantziako espetxeetan.
Ondoren, Espainiaratu eta Espainiako kartzeletan egin ditu aske
gelditu aurreko hilabeteak.

Urriaren 6an absolbitu zintuzten, eta egun berean gelditu zinen
libre. Zer moduzkoa izan da itzulera?

Kartzelatik irtete horrek sentimendu kontrajarriak sortzen ditu.
Alde batetik, barruan jendea uzten duzu, eta ez zara gustura
gelditzen. Baina, beste aldetik, etxera bueltatzen zara, eta aspaldi
ikusi gabeko jendearekin elkartzen zarenaren poztasuna duzu.
Kartzelatik irtendakoan oso deskolokatuta zaude.

Bi hilabete daramatzazu aske, ari al zara bizimodu berrira
egokitzen?

Bai, pixkanaka ari naiz. Azkenean, prozesu bat da hau. Urte
batzuk kanpoan pasatu ondoren, igual du oporretan edo lanean
izan zaren... Buelta gogorra izaten da.

Zure kasuan, ordea, kartzelan, gizartetik at izan zara.

Bai, kartzelan zaudela, azkenean herrian dituzun loturak galtzen
joaten zara. Baina iritsitakoan lagun, senide eta herritarren aldetik
egundoko berotasuna jaso dut, eta horrek aurrera egiten lagundu dit. Egia da, ordea, norberak egin behar izaten
duela bere lurreratzea. Aske gelditzea ere prozesu bat da, eta pixkanaka noa. Denborak jarriko du dena bere
lekuan, ezin da egun batetik bestera asentatu. Gustura nago, beste bizimodu bat berreraiki behar dut, eta erronka
oso polita da, baina poliki egin beharrekoa.

Urte horietan kontaktua nola mantendu izan duzu, herrikideekin?

Idatziz, bisitak, telefonoz... Alde horretatik eskerrak eman beharra dut. Urte guzti horietan jendea ondoan sentitu
dut, eta horrek indar asko eman dit. Horretaz gain, herrian gure herriaren alde militatzen eta lanean jendea
sumatu izan dut. Mugimendu handia dagoela jakiteak poz ematen du. Azken urteotan Azpeitian izan den indarra
kasu berezia da, beste herriekin alderatuz. Jendea lanean nola ari den ikusteak indarra ematen du.

Azken epaiketan absolbitu egin zintuzten. Espero al zenuen?

Ez. Egia da torturapean egindako deklarazioak bakarrik zituztela nire kontra, baina azken urteotan beti
balekotzat eman izan dituzte. Ez dakit bizi dugun egoeragatik izan den edo zergatik izan den, baina deklarazio
horiek ez zituzten ontzat eman, ondorioz, aske gelditu nintzen. Esperantza txiki bat banuen, baina buruak ez dizu
uzten horretarako tarterik.

Ez zenuen albiste horretarako prestatzeko ere denborarik izan.

Horrenbeste urte eta gero, errespetu pixka bat ere ematen du kalera irteteak, nahiz eta satisfakzioa ere handia
izan.

Urtarrilaren 7an, presoen aldeko manifestazio nazionala izango da. Kartzelan nola bizi dira ekimen
horiek?

Barrutik ere sentitzen eta segitzen dira horrelako mobilizazio guztiak. Denei begiratzen diezu, ekimen txikienetik
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hasi eta manifestazio nazionaletaraino. Beti da ona barruan daudenekin pentsatu eta haiei ere elkartasuna
adieraztea.

Izan al duzu presoren bat bisitatzeko aukerarik?

Ez, ezin dut joan. Frantziara sartzea debekatua dut, eta Espainian preso izan bazara, ezin zara inor bisitatzera
joan.

Bilbon izango al zara?

Bai, noski. Eta hemendik dei egiten diet denei joateko. Urtarrilaren 7an ezin da etxean gelditu, orain arteko
mobilizaziorik handiena egin behar dugu. Markatu gorriz, eta euria, elurra edo eguraldi ona egin, autobusa hartu
eta Bilbora joan behar da.

Aurtengoa bereziki garrantzitsua izango al da?

Beti da garrantzitsua horrelako mobilizazioa bat. Egun ematen du konponbiderako dena lotuta dagoela, baina
gizartearen mobilizaziorik gabe ez direla aurrerapausoak emango. Beraz, denon artean olatu bat sortu behar dugu
preso, iheslari eta deportatuak ekarri behar ditugula aldarrikatzeko. Egoera berezian gaude, eta ez dago
aitzakiarik mobilizazioetan parte ez hartzeko.

Konponbideari bide egiteko ezinbestekoa al da presoen gaiari irtenbidea ematea?

Presoak kartzelan mantentzea estatuen gerra estrategia da. Konponbidera iritsi behar badugu, estrategia horiek
alde batera utzi behar dituzte. Alde batetik aurrerapausoak izan dira, eta beste aldetik falta dira. Gerra estrategia
horretako gai bat presoena da, nahiz eta bakarra ez izan. Oraindaino hormaren kontra aritu gara, baina orain
erabakitze eskubidea aurrera eramateko mekanismoak abian jarri behar dira.

Beste kide batzuekin batera zeunden preso, nola izan ziren zure azken momentuak kartzelan?

Urduritasun handikoak. Sententzia jasotzera deitu zidaten eta tira, momentu erabakiorra da. Emaitza jakindakoan
nirekin moduluan zeuden kideei jakinarazi nien leihotik eta asko poztu ziren.

Zurekin zeuden beste euskal presoak agurtzeko betarik izan al zenuen?

Bai, besarkada bat emateko aukera izan nuen eta hunkigarria izan zen benetan. Sentsazio asko pilatzen dira, zu
kalera zoaz eta haiek barruan gelditzen dira...

Auzi hori 2001etik dator, baina Frantzian etakide izateagatik zigorra bete ostean Espainiaratu zintuzten.

Espainiaratzeko Euroagindua onartu behar da. Nik gose greba hasi nuen kondena bukatzear nuela, Euroagindurik
ez nuelako, eta ezin nindutelako Espainiaratu. Mugan Espainiako poliziaren esku utzi eta torturatua izateko
beldurra nuen. Beraz, hori eta inkomunikazio aldia ekiditeko gose greba hasi nuen. Kondena amaitu aurreko
egunean Euroagindua iritsi zen, eta poliziaren eskuetatik pasatzea saihestu nuen. Azken egunera arte izan
ninduten ezjakintasun horretan mendeku gisa, ordea. Euroagindua aurretik izan banu, ez nuen gose grebarik
egingo. Frantzian sei urte eta erdi egin nituen kartzelan, eta azken egunera arte egon ziren zain.

Eta epaiketa bera nola bizi izan zenuen?

Egun bateko epaiketa izan zen. Etxe horietan guk ez dugu ezer onik espero, eta ziurgabetasun horrekin egin
behar duzu aurrera. Hala ere, nahiko lasai nengoen, ni neu pertsonalki, baina Espainiako Audientzia Nazionala
beti da Audientzia Nazionala. Gainera, senideak eta lagunak joan ziren, eta haiek ikusteko aukera ere izan nuen.
Nik nire artean, egia esanda, ez nuen absoluzioaren kontu hori ikusten. Egia da, bi alde zeudela, alde batetik
absoluzioa eta beste aldetik zigor oso gogorrak. Ez zegoen erdibidekorik. Kaleratzearena ikusten duzu, baina
buruak ez dizu uzten amesten.

Epaiketan etorkizuna zenuen jokoan; lasai baina jakinminarekin izango zinen.

Bai. Gehienbat jakinmina nuen. 2001eko kontu bat da hori, 2003tik nengoen preso, baina hori beti eraman dut
bizkar gainean, eta jakin nahi nuen auzi horrekin zer gertatu behar zuen. Baldin badakizu onartzen hasteko
aukera duzu, baina ezjakintasunak buru buelta asko sortzen ditu. Eta oso epe motzeko ikuspegia izatera mugatuta

Xabier Etxeberria 'Txapi': "Urtarrilaren 7an, ezin da etxean gelditu" http://uztarria.com/herri_aldizkaria/2012/135/02/index_html

3 de 5 29/10/2014 18:42



zaude.

Frantzian 2004an epaitu zintuzten eta 8 urteko espetxe zigorra ezarri zizuten. Nola egiten zaio aurre
horri?

Azken finean, militantzia da. Euskal Herriaren aldeko borrokan dena ematera prestatzen zara, eta horrek burua
eta bizia horretara bideratzea dakar, ondorio guztiekin. Euskal Herriaren aldeko borrokaren parte izateak berak
ere indarra ematen du; borroka kolektibo bateko parte zara zu ere. Hasieratik dakizu zertan sartu zaren, eta
badakizu zer daukazun. Gure herriaren historian milaka lagunek pasatutakoa da, eta zu ere ondorio guztiekin
sartzen zara. Eta horrek bizirik eta gogoarekin mantentzen zaitu.

Erraza al da hori onartzea?

Ez da erraza. Baina ez duzu beste aukerarik. Kartzelan beste kideekin zaude, eta babes bat duzu. Denon artean
talde bat osatzen dugu, eta hasieratik dakizu zer daukazun. Gero, ordea, kartzela kartzela da, eta ez dago
ihesbiderik. Saiatzen zara egunerokotasunean disziplina mantentzen.

Egoera gogorrak ere pasatuko zenituen.

Gogorrenak ez dira norberari pasatzen zaizkionak. Horiek gutxi edo gehiago onartuak dituzu. Ingurukoei, etxeko
zein lagunei, zerbait gertatzen zaienean, eta zuk kartzelatik ezer ezin duzunean egin sentitzen den inpotentzia
izan da niretzat gogorrena.

Eta zerbait erakutsi al dizu kartzelak?

Azken finean, Euskal Herriaren aldeko borrokak pena merezi duela ondorioztatu dut. Urte horietan ezagutzeko
aukera izan dudan batzuk ezagutzea ere oso aberasgarria izan da. 25-30 urte kartzelan daramatzaten pertsonek
erakutsi didaten militantzia maila eta giza balioa izugarria eta eredugarria izan da. Jendearen duintasun eta
koherentziatik asko ikasi dut.

Nola bizi duzu egoera berria?

Dena abiadura handian doa. Dena oso batera etorri zait, eta agian, oraindik ez naiz bizi dugun egoera osoaren
jabe. Konponbide prozesu batean sartu gara, eta pausoak, momentuz, alde bakarretik ematen ari dira. Baina
oraindik ez dago dena egina, hemen oraindik gauza asko daude egiteko, eta jendearen inplikazioa beharrezkoa
da. Estatuen partetik borondaterik ez da izango, Euskal Herriaren aldetik indarrik eta presiorik ez badute ikusten.

Prozesuaren baitan, bizikidetza, berradiskidetzea... aipatzen dira. Epe motzean posible ikusten al duzu
hori?

Prozesu honetan pixkanaka pausoak emango dira, alde guztietan. Batzuentzat beti gutxiegi izango dira, beti
zerbait gehiago nahiko dute. Baina pausoz pauso bideratuko da. Horrenbeste denborako gatazkaren ondoren,
zuhur eta poliki egingo dira pausoak, baina jakinda lehenago edo geroago egin egin beharko direla.

2012ko urtarrila

Iritzia
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