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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Eusko Legebiltzar buru andrea, Nafarroako Legebiltzar buru jauna, eta zuek 

ordezkatzen dituzuen bai herritar eta baita gizatalde guztietako, baita herri 

agintari eta herri ordezkari guztiok, EiTB-ren zuzendari orokorra, zuzendari 

orokor ohiak, EITB-ren arduradun eta kideok, jaun andreok, arratsalde on! 

 

Utzidazue, beste ezer baino lehen, duela berrogei urteko “ikus-entzule” baten 

oroitzapenak gogora ekartzen. 

 

Ikus-entzunezko euskal hedabiderik ez zegoen sasoi hartan EiTB sortzea gauza 

handia izan zen.  

 

EiTB aitzindari izan zen gauza askotan, eta gu guztiok ere aitzindariak izatera 

“behartu” gintuen. Gogoan dut gure etxeko teilatuan, zer nolako komeriak izan 

genituen 1982ko abenduaren 31n Euskal Telebistaren lehen emanaldia ikusteko. 

Gogoan dut handik aurrera ere zenbat lan gure etxeko antenan Euskal Telebista 

ikusi ahal izateko; edo nola ibili ginen orduko irrati handi haietan gure irratiak nola 

“sintonizatu” asmatu ezinik. 

 

Lortu genuen, lehenik, Euskadi Irratia entzutea. Handik gutxira Radio Euskadi, 

eta lasterrera Euskal Telebista. Urtebeteko epean EiTB gure etxeetara sartu zen 

eta gu konektatuta geratu ginen. Ordutik hona “maite dugun txoria” gure etxeko 

kidea izan da. 

 

Hasierako “aitzindaritza” hura beti mantendu izan duzue eta horretan datza EiTB-

ren indarra: 
 

-Aitzindaritza Autogobernua berreskuratu aurretik euskaraz egindako 

komunikazioa edo Radio Euskadi-k erbestetik egindako ahaleginak aitortzeko. 

-Aitzindaritza EiTB erakundea eratzeko eta hilabete gutxi batzuetan lehen 

emankizunak eskaintzeko. 

-Aitzindaritza mota guztietako saioak munduan zehar erosteko edo bertan 

ekoizteko.  

-Euskadin ikus-entzunezkoen industria berri bat sustatzeko.  
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-Aitzindaritza euskara saio guztietara ekartzeko.  

-Aitzindaritza interneten bidez edo orain, “nahieran” eta “primeran”, zerbitzua 

eskaintzeko, eta, 

-Munduan bizi diren euskaldun guztiei “EiTB-ren txoria” eramateko. 

 

Aitzindaritza izan da Euskal Irrati Telebistaren sena, gaur eskertzen eta aitortzen 

duguna. Azken lau hamarkada hauetan EiTB irudikatu, martxan jarri, zuzendu 

eta “ekoiztu” duzuen arduradun eta profesional guztiei gure esker ona. EiTB 

sortu, hazi, zabaldu eta indartu duzue. Horrekin batera, Euskadiren 

erakundetzean ere ekarpen izugarria egin duzue.  

 

Informazioaren eta entretenimenduaren bidez gure hizkuntza eta kultura, gure 

bizi modua eta nortasuna indartu duzue. Gure izaera eta bizimodua erakusten 

duten irudi eta soinuekin gure herriaren eta gizartearen ikus-entzunezko ondare 

aberats bat sortu duzue. 

 

Esta mañana he escuchado a uno de los profesionales que comenzó hace 40 

años, decir que eran muy conscientes de que EITB era un proyecto de país y 

que tuvieron que suplir la falta de medios con una gran ilusión.  

 

Hay mucho que recordar. Hoy muestro mi recuerdo a quienes en 1937, 1946, y 

1963 hicieron posible Radio Euskadi por ejemplo. Hoy recuerdo a personas como 

las que ha mencionado Joxe Mari (Iriondo), el lehendakari Carlos Garaikoetxea, 

pero también, a Ramón Labayen, a Jose Joaquín Azurza, a Josu Zubiaur 

mencionado también, o a Iñigo Agirre, y a las y los parlamentarias que llevaron 

adelante el proceso de ley de creación del Ente de 1982, hoy hace 40 años. 

 

Es evidente que hoy la realidad en este aniversario es que EITB sigue siendo un 

proyecto de país y que tiene ilusión y medios para afrontar el futuro. 

 

Euskal erakundeen eta gizartearen eragile eta ispilu izan zarete. Askotarikoa da 

egikaritu duzuen zerbitzu publikoa: 

-EiTB erakundea bezala indartuz Euskadiren erakundetzea sendotu duzue . 

-Berrikuntza aplikatu eta berrikuntzaren aldeko izpiritua barreiatu duzue. 

-Nazioartera zabaldu dituzue zuen emanaldiak eta nazioarteko berri ekarri 

diguzue. 

-Informazioaren erreferentzia bihurtu zarete. 

-Euskara normalizatzeko ahalegin izugarria egin duzue eta euskararen lurralde 

guztietara eraman duzue. 

-Kultura barreiatu duzue eta euskal kulturgintza indartu duzue. 

-Gure herriaren egunerokotasuna jarraitu eta gure herriaren berri mundura 

zabaldu duzue. 
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-Informazioa eta emozioak sortu dituzue, horien bidez, gure Herria, Hizkuntza, 

Kultura, Nortasuna eta Sena ontzen lagundu duzue. 

 

Emozioen bidez, gehiago batu gaituzue. 

Gaur egun, bataz beste, hiritar bakoitzak berrogei minutu ematen du egunero 

EiTB-ren edukiak jarraitzen. telebista, irrati edo interneten bidez. Marka handia 

da eta gu guztion nahia da geroz eta denbora gehiago irabaztea EiTB-k gure 

etxeetan. Hori da etorkizuneko xedea. Gure nahia da txoriak urte luzez jarraitzea 

hegan, kantan eta dantzan, gure Herriaren nortasuna indartzen eta zabaltzen. 

 

Zorionak EiTB eta urte askorako! 


