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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!
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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
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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

Gure lizentzia: Creative Commons Aitortu Partekatu

Sei urteko kartzela zigorra jarri diote Jabi Agirreri, lehergaiak izatea ... http://uztarria.com/aktualitatea/1265148447

5 de 5 29/10/2014 17:45



http://uztarria.com/komunitatea/Ernai/1400825652 
 

http://uztarria.com/komunitatea/Ernai/1400825652

