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1- Franco hil zenean, non zeunden? Nola jakin zenuen berria?
2- Zuk, pertsonalki, nola bizi izan zenuen gertaera?Eta zure inguruan: etxean, herrian, 

lantegian, zer komentatzen zen? Zein oroimena duzu?
3- Ondorioak espero zenituen? Zehaztu ahal bezain bertze.
4- Dolu ofizialeko denboran, zein giroa bizi izan zenuen zure inguruko esparruetan?
5- Politikoki definitua zeunden orduko? Politikarien eta prentsaren jarraipen zehatza

egin zenuen? Ohikoa baina handiagoa? Bereziki zerbaitek kezkatzen zizuen?
6- Komunikabideetan agertzen ziren pertsonaiei buruz zein iritzia zenuen: Carrero, 

Arias Navarro, Areilza, Fraga, Carrillo, Arzallus, Juan Carlos, eta abar?
7- Franco hil ondoren eta inguruan “Bunker” delakoek hartu zituzten joera gogorrak 

ezagutu zenituen? Nola jarraitu zenituen Atocha, Gasteiz, Montejurra (Jurramendi), 
78ko Sanferminak eta antzekoek? 

8- Demokrazia paratuko zela espero zenuen? Herrian bazen giro berezirik? Izan ziren 
gertaera  bitxiak? Anekdotaren bat?

9- ETAren sorrera eta hasierako ekintzak ezagutu eta jarraitu zenituen? Nola oroitzen 
dituzu  jakin  zenituen  lehenak?  Zuretzat  garrantzitsuenak  izan  zirenen  zerrenda 
eginen duzu? Beti modu berdinean jaso zenituen ala nolabaiteko aldaketa susmatzen 
duzu zure iritzian?

10- Nola oroitzen duzu Carrero Blancoarena? Ondorioak ekarriko zituela pasa zitzaizun 
burutik? Zeintzuk?

11- GRAPO ezagutzen zenuen? Bere ekintzetatik, zeintzuk dituzu gogoan?
12- Juan Carlosek Adolfo Suarez izendatu zuela  jakin zenuenean,  zer?  Bere historia 

politikoa ezagutu zenuen? Zer iruditu? 
13- Eman edo bideratu zuten amnistiaren inguruan, zer entzun edo irakurri eta zer etorri

zitzaizun burura? 
14- Erreforma politikoko bideak, erreferenduma eta batzuk eskatu zuten abstentzioa no-

la ezagutu zenuen eta zer iruditu? Zer komentatzen zen herrian?
15- Jarraitzen zenituen burutzen ziren manifestazioak eta protestak? Eskualdean bazen 

pareko girorik? Zergatik, zure ustez?
16- Euskaldunen autonomia eskakizunak oihartzun handia izan zuen hemen? Nolakoa?
17- Alderdi bakoitzak, banan bana edota multzoka, erakutsi zuen/zuten jarrera azalduko

duzu, mesedez?
18- Trantsizioaren zehar eman ziren gune kritikoak gogoratu eta jaso duzun oroimena 

azaldu: Tejero, GAL, Zabalza,...
19- Zein  giroa  zegoen  ezagutzen  zenuen  enpresa  eta  industri  munduan  aurrekoak 

gertatzen ziren garaian?
20- Krisialdi ekonomikoak eragin handia izan zuen zure inguruan? Eta zure lanbidean?
21- Nola sumatu zenuen petrolioarena? Bereziki zein gauzetan?
22- Eta ondotik etorri zen langabeziaren arazoa? Tokatu zitzaizun? Eragin handia izan 

zuen zure inguruan? Nolakoa?



23- Deskribatu, gutxi gora behera, zure herrian edota eskualdean zegoen lan munduan 
izan ziren aldaketa indartsuenak eta lortu zuten eragina.

      24-Nafar parlamentuko lehen hauteskundeetan parte hartu zenuen?
      25- Alderdi politikoak legeztatze inguruan sortu zen nahasia eta jarrera desberdinak zer 

iruditu  zitzaizun eta  zer  solas egiten zen jendearen artean? Zein aldeak aipatzen 
 ziren gehien bat?

      26- Zure ustez zergatik lortu zituen PSOEk horren emaitza onak hauteskunde hartan?
Hemen, gure inguruan, antzekoak eskuratu zituen? Zergatik?

      27- Zure ustez, zure herrian botoa emateko garaian zer zen inportanteago, alderdiek 
antolatzen  zituzten  kanpainak  ala  ezagunen  edo  lankideen  arteko  solasak?  
Adibideren bat emanen zenuen?

      28- Botoa lortzeko bide txarrak, iruzurra, egiten zenik sumatu zenuen? Zein?
      29- Bukaeran Euskal Estatutu eta Foru Hobekuntza desberdindu eta prozesuen arteko 

hurrenkera eman bazen ere, zuk eta zure ingurukoek nola bizi izan zenuten afera?
Egin zen modu eta emaitzekin kontent gelditu zinen? 

      30- Zein iritzi duzu konstituzioa prestatu eta eztabaidatzeko eraman zen bidearekin? 
Bozkatu zenuen? Gaur egundik, zer aldatuko zenion?

      31- Harrez geroztik, beti alderdi berari eman diozu botoa? Aldatu egin baduzu, zergatik 
izan da? Nola bizi izan duzu delako sistema demokratikoaren ezarpena? Kritikak?

      32- ETA-ren ekintzei buruz zer pentsatzen zenuen azaldu nahi duzu? Tokatu zitzaizun 
hurbiletik bizitzea baten bat? Eskertuko genuke ahal bezain luze azalduko bazenitu.

      33- Indar “abertzaleak” arrakasta zuten eremu hauetan? Zein zen giria azal dezakezu?
      34- Ospe handia dute garai haietan egin ziren mugimendu herrikoi eta manifestazioak.

Zer iruditzen zaizu? Zer oroitzen duzu? Zer zen jendeak gehien eskatzen zuena? Eta
zuk?

      35- Nolakoa zen hauteskunde aitzineko egun eta asteetako giroa?Herrian, etxean, aunitz
hitz egiten zen? Nolako kezka zegoen?

      36- Alderdi politikoetatik aparte, hemen koordinakundeak edo antzeko elkarteak sortu 
ziren? Zertarako? Edota hurbileko baten bateko eragina sumatzen zen? Zeinena?

      37- Nolako oroimena duzu estatu mailan eman ziren hasierako gobernu haietaz? Suarez 
garaia eta UCDren krisia,...

      38- PSOEk irabazi zuenean, aldaketa ugariak egingo zituela espero zenuen? Zein alde 
edo klasekoak? Egin zituela iruditzen zaizu? Zergatik?

      39- Garai haietan eztabaida handiak sortu eta gerora apaldu diren auziak egon ziren: 
OTAN/NATO,  Bardeak,  Leitzarango  autobia,  Intsumisioa,  Roldan  eta  lagunena, 
Amerikak eta 5. mendeurrena, Olinpiadak, EAJren zatiketa,... Azalduko duzu? 

      40- Trantsizioa egina dagoela uste duzu?        
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