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Horietako bat Goardia Zibilak hankan balaz zauritu zuen ihes egiten saiatu zenean

Woardia Zibilak lau

pertsona, atxilotu zituen
astelehen gauen Donostian.
Mario ArtolaMendibe, ihesi
zihoala hanka batean
zauritu zutena, ETAko
Leitzaran komandoko kidea
déla usté du Gipuzkoako
Gobernu Zibilak, eta beste
hirurak laguntzaileak.
Madrilera eraman zituzten
hauek atzo.

DONOSTIA

Mario Artola Mendibe, 24 urte-

koa, Francisco Javier Laso Sánchez,
31 urtekoa, Miren Elisabeth Belaus-

tegi Cuesta, 21 urtekoa eta Juan
CarlosIriarte Perez, 21 urtekoa baita

ere dirá Goardia Zibilak Donostian

burututako operazioan atxilotuta-

koak. Laurak bizi ziren Donostian
eta hauetatik hiru beren etxean atxi-
lotu zituzten.

Mario Artola Mendibe balaz zau-

ritu zuten hankan ihes egiten saiatu

zenean eta lehenengo pisuko bal-
koitik salto egiterakoan hanka bat ere

hautsi zuen. Donostiako Gurutze

Gorriko ospitalera eraman zuten

goardia zibilek esposaturik. Bertako
iturrietatik aditzera eman zenez, Ma-
rio Artolak daukan zauria ez da la-

ma.

Operazio poliziala gaueko bede-

ratziak aldera hasi zen. Gipuzkoako
Gobernu Zibilak azaldu zuenez,

Goardia Zibileko GAR taldekoen

kontrol batean Javier Laso Sánchez

atxilotu zuten lehenik. Bere autoan

9milimetrotako parabelum kalibre-

ko «zenbait» kartutxo zeramatzan,
ETAk erabili ohi dituen markakoak

,‘Geco’, SF’ eta ‘FN’, Gobernu Zi-
bileko iturriek aditzera eman zute-

nez.

ETAko Leitzaran komandoa
osatu zutela usté duPoliziak

Mario Artolaren bila Aieteko etxe horretako lehen pisura jo zuen Goardia Zibilak

Artola Leitzaran

Ir komandoko kidea zela

eta beste hirurak laguntzai-
leak usté du Gobemu Zibi-
lak.

HIRU Laso Sánchez atxi-
ATXILOKETA lotu ondoren Aiete

auzoko etxebizitza

desberdinetan beste hiru lagunak
atxilotu zituzten gauerdi aldera. Ma-
rio Artola Javier Lasoren etxean

atxilotu zuten, bere koinatuaren
etxean hain zuen ere, Aieteko Doctor

Marañon kaleko 36.ean.

Etxea goardia zibilez inguraturik
zegoela ikusirik ihes egiten saiatu

zen Mario Artola. Bi tiro entzun zi-

ren ondoren, bata bestetik ez oso

segidan, eta ‘hil ezazu, hil ezazu’
oihuak entzun ziren goardia zibilen

DONOSTIA

Mario Artolak eta Oroitz Salegik
ETAko Leitzaran komandoa osatu

zutela aipatu zuten atzo iturri poli-
zialek. Donosti komandoaren kon-

trako operazio polizialaren ostean

beren etxeetatik alde egin zuten, eta

aipatutako iturrien arabera, Donos-

tiara itzuli eta Leitzaran komandoa
antolatu zuten.

Mario Artola eta Oroitz Salegi
Donostia komandoko laguntzaile
izan zirela aipatu dute baita ere iturri

polizialek, eta abuztuko operazioan
beren etxeak miatu ere egin zituztela.

Astelehen gaueko operazioan
Donostian atxilotutako gainontzeko
hirurak Leitzaran komandoko la-

guntzaileak zirela usté du Poliziak.

Atxilotuei aurkitutako arma bakarra

Mario Artolak zeraman pistola da,
besteei ez zaie armarik aurkitu eta ez

da inolako zuloren berririk eman,

baina Francisco Javier Lasori

9mm-ko zenbait kartutxo aurkitu

zizkioten autoan.

Mario Artolari harrapatutako
Browning pistola Goardia Zibilaren

balistika laborategira eraman dute

Gipuzkoan egin eta argitzeko da-

goen atentaturen batean erabili ote

den jakiteko. Behin-behineko lehen

ondorioak gaur emango dirá ezagu-
tzera ziurrenik.

Poliziaren ustez, Leitzarango au-

tobidearen kontrako zenbait atenta-

turen egile izan liteke talde hau eta

Gipuzkoan argitzeko dauden beste
batzuetan izan lezaketen partehar-
tzeaere ikertzen ari dirá. Luis García
Lozano Armadako koronelaren hil-

keta, Egiako taberna batean bi goar-
dia zibilen kontra burututako aten-

tatua edo ‘Chaplin’ pub-eko ardu-

radunaren kontrakoa aipatu dituzte.

artean, bizilagunek azaldu zutenez.

Mario Artolak pistola bat zuela es-

kuan dio Gipuzkoako Gobemu Zibi-

lak eta goardia zibilen kontra tiroka-

tzen hasi zenean erantzun ziotela eta

horrek hankan bala bat jaso zuen.

Bloke horretako beste etxebizitza

batean ere sartu ziren eta bertako

jabearen eta goardia zibilen arteko

eztabaidak entzun ahal izan ziren.

Miren Elisabeth, Mario Artolaren

laguna, etxe horretako atarían a-

txilotu zuten. Geroxeago hurbil ze-

goen beste etxe batera joan ziren

goardiazibilak Oroitz Salegiren bila,
baina honek ihes egin zuen tiroak

entzutean. Poliziaren ustez, Leitza-

ran komandoko bigarren kidea da

hau. lazko abuztuan Donostia ko-
mandoa desartikulatzean ihes egin

zuen azken egunotan gurasoen
etxean zen.

Azkenik, Goardia Zibilak ingu-
runeak miatu ondoren, laugarren
pertsona bat atxilotu zuen, Juan Car-
los Iriarte Perez. Palacio kaleko te-

rraza ilun batean ezkutaturik zegoela
esan zuen Gobernu Zibilak.

Atxilotuak Donostiako Goardia
Zibilaren komisaldegira eraman zi-

tuzten, eta atzo Madrilera eraman

zituzten, eta inkomunikaturik daude

bertako polizi egoitzetan. Mario Ar-
tolak Donostiako Gurutze Gorrian

ingresaturik segitzen zuen atzo.

Goardia zibila bat zuen gelan oertan

eta bi kanpokaldean eta senideek

ezin izan zuten ikusi, Amnistiaren

Aldeko Batzordeek jakitera eman

zutenez.

lonostiako Gurutze Gorriko ospitalean ingresatu zuten Artola zauriturik.

Ardanzak AHTren

alde duen iritzia

berriz plazaratuko
duPorton

M.E. / BAIONA

José Antonio Ardanza

EAEko Lehendakariak Porton

izango den Hego Europa
Atlantikoa elkartearen Bilera

Nagusian hartuko du parte da-

torren urtarrilaren 14 eta

15ean. Han bertan Espainiaeta
Frantziako estatuetako hain-

bat erregio izango dirá beren

arteko lobbying ekintzak sa-

kontzeko Europako institu-

zioei buruz.

Hego Europa Atlantikoa el-

kartea orain déla bi urte sortu

zen Bordelen, EAE eta Aki-

tania erregioek bultzatuta.

Beste erregio batzuk elkartu

dirá talde honetan Galizia,

Portugaleko Iparraldea, eta

Frantziako Zentrua eta Poitou

Charentes erregioak besteak
beste.

Porton José Antonio Ar-

danzarekin, erregio desberdi-
netako hainbat lehendakari

izango dirá hala ñola Akitania-

ko Kontseilukoa Jean Taver-

nier, Galiziako Xuntakoa

Manuel Fraga Iribame, Ipa-
rraldeko Portugalekoa Luis

Braga da Cruz.

Eztabaidatuak izango diren

hiru gai nagusiak honako
hauek izango dirá: ikerkuntza

eta teknologiaren garapena,
formakuntza eta hirugarrena
azpiegitura. Azken gaiari bu-

ruz, beren azken bileretan be-

zala, Atlantikoko kostaldeko

erregioek beren lobbying
ekintzarekin segitzea erabaki-
ko dute, Madril eta Parisen ar-

teko AHTko trenbidea eraiki

eta Euskal Herritik pasa dadin.

Zortzi ezezagun
metrailetak zituztela
sartu ziren Hemaniko
taberna batera

BÍLBO

Astelehenen gauean metrailetaeta

pistolekin armatutako eta paisanoz
jantzitako zortzi ezezagun Hernani-
ko Txili tabernan sartu eta une hartan

zeuden bezeroak identifika erazi zi-

tuzten, atzo AABBek igorritako ohar

baten bidez adierazi zutenez.

Zortzi pertsona hauek, «Estatuko

Segurtasun Indarretako partaideak
bailiran jokatu zuten, baina horrel a

identifika zitzakeen agiririk erakutsi

gabe», AABBen oharraren arabera-
Gauerdian sartu ziren aipatutako ta-

beman, eta jendea hormari beg¡ ra

ipini zuten. Nortasun agiririk
zegoen neska bat lurrera bota zuten-

Egoera honek hogei bat minuta
iraun zuen. Ondoren armatutako
zortzi pertsonak berbarik egin barik
eta nortzuk ziren esan gabe taberna-
tik alde egin zuten.

Amnistiaren Aldeko Batzordeek
Gobernu Zibilari exigitu zion zortzi

pertsona horiek nortzuk ziren argi"

tzeko, eta saiatu egin zuten gertaki-
zuna.

bilbo


