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Uztarria.com | Politika | Argazki galeria
2013-09-27 12:26

Gaur, irailak 27, 38 urte, Francoren erregimenak bost lagun fusilatu zituen. Tartean ziren Juan Paredes Manot
'Txiki' zarauztar eta Angel Otaegi nuarbetar ETAkideak. Gaur, goizean, 10:00etan, Otaegiri omenaldia egin diote
senideek eta hainbat herritarrek, Nuarbeko hilerrian. Besteak beste, bertan izan dira Azpeitiko Udal Gobernuko
kideak; Eneko Etxeberria alkatea, tartean. Otaegiren azken uneak izan dituzte oroimenean, Francoren aurkako
borroka, debekuak, Burgoseko fusilamendua eta Otaegiren azken hitzak: "Ama, zu lasai ibili, eta burua tente
eduki; eta ez etxean geratu, lotsatzeko arrazoirik ez daukazulako. Nik ez dut inor hil, baina ni hil egingo naute.
Euskal Herriarengatik odola emango dut nik".

Bestalde, urteurrenaren karietara, hainbat ikurrin jarri dituzte herrian, Otaegiren, zein Pasaiako badian duela 29
urte Espainiako Poliziak tiroz hildako Dionisio Aizpuru 'Kurro' eta Pedro Mari Isart 'Pelitxo' azpeitiarren
argazkiekin eta xingola beltzarekin. Ikurrin horietako bat Orkatz Kultur Elkartearen atarian jarri dute, eta
eguerdiko 12:00ak aldean ertzainak joan dira bertara kentzeko eskatuz. Kenduarazi aurretik, ordea, lagun bat
identifikatu dute.

Gainera, 12:00etan egin du herriko hainbat ikaslek Gudari Egunaren baitako elkarretaratzea. Bihar, zapatua,
egingo dituzte 38. urteurrenaren baitan antolatutako ekimenak, Nuarben.

Ikusi argazki guztiak haundiago
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Informazio gehiago

Gudari Eguneko ekitaldiak zapatuan izango dira aurten
'Txiki' eta Otaegi indarkeria politikoaren biktimak direla aitortu du Legebiltzarrak (Erantzunak: 1)
Mertxe Urtuzaga: "Orain dela urte batzuk ez genuen pentsatu ere egingo nire lehengusuari egindakoa
errekonozituko zutenik"

Erantzunak

IrekiAteak | 2013-09-27 : 13:45

Frankoren diktaduran eta Pasaiako Sarraskian hil ziztuzten azpeitiarrak gogoratzeko eskubiderik ez ote dugu ala?
PNVk zer dio eraildako gure herritarren argazkiak lapurtzeaz? Zergaitik uzten diote beraien aginduetara dauden
agenteei horrela jokatzen?

Krisia dela eta errekorteak osasungintzan, pentsiodunentan, hezkuntzan...baina 4 polizia, goiz osoa erdi kale
sarreran, ikurrin bat gorabehera.
Urkullu, errekorteak bai! baina ertzaintzan!

faborez | 2013-09-27 : 22:10

ertzainek erdi kalean zeuden otaegi, kurro eta pelitxoren argazkiak eta ikurriña kentzera joan direnean eta
orkatzera sartu direnean zerbitzaria identifikatzera ( argazkiak ez zeuden orkatzen baizik erdi kalean ) herritarrek
galdetu diotenean zertan ari ziren " goikoen ordenak" erantzun dute. katalunyan abertzaleek estrategia
independestista batean murgildurik daudenean benetan etsigarria PNVren jarrera.Hau al da beraien zoru etikoa?
Bizkaiko diputatu nagusiak garbi esan du abertzaleak elkartu beharrean, lizarra garazi eta horrelakoak alboratu
eta PP eta PSOErekin ekin behar direla akordio estrategikoak. Eta barkatu, baina PNVn bizkaiak agintzen du eta
Egibar eta Olano beraien txontxongillo hutsak dira. Ez nuen uste Arzalluz,Ibarretxe...falta botako nituenik...

+
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Jonmi | 2013-09-28 : 10:49

Bai faborez, guztiz etsigarria. Neuk ere ez nuen bela esango baino bai, Ibarretxe faltan botatzen dut. Urkullu
delako pelele aspergarri horrek, alfonbra gorria jartzen dio hiru urtez trintxerak eta frente espainola sortu zuten bi
alderdi espainol konstituzionalistei. Honek ere J.J.Imazen antzera, urtean hiru milioi euroko soldata nahi du eta
hori BVBA, Iberdrola edo Petronor bezalako enpresek eskeintzen dute. "Nazionalista txintxo"-tzat dauzkate
Madrilen, baino benetan espainiaren kolaboratzaileak dira. Hori bai, zortzi abizen euskaldun eta txapelarekin.

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
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Joan den ostiralean 38 urte, Francoren erregimenak bost lagun fusilatu zituen. Tartean ziren Juan Paredes Manot
'Txiki' zarauztar eta Angel Otaegi nuarbetar ETAkideak. Urteroko legez, ostiralean izan zen Gudari Egunaren
harira, Angel Otaegi omentzeko ekitaldia Nuarben. 09:30ean abiatu zen hainbat lagun Azpeitiko plazatik
Nuarbera oinez. Gero, 12:30ean ekitaldia egin zuten Otaegiren etxea aurrean. Ekitaldiaren ostean, 14:00etan,
bazkaria egin zuten Nuarbeko frontoian. Otaegirekin batera, Pasaiako badian duela 29 urte Espainiako Poliziak
tiroz hildako Dionisio Aizpuru 'Kurro' eta Pedro Mari Isart 'Pelitxo' ere gogoan izan zituzten, eta haien familiako
kideak ere omenaldian izan ziren.

Ikusi argazki guztiak haundiago
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Informazio gehiago

Ertzainek lagun bat identifikatu dute Gudari Egunaren harira (Argazki galeria: 4)

Erantzun

Erantzuteko, izena emanda egon behar duzu. Sartu komunitatera!
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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

Uztarriak ez du bere gain hartzen webgunean adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik

Gure lizentzia: Creative Commons Aitortu Partekatu

Otaegi gogoan, haren hilketaren 38. urteurrenean - Uztarria (Azpeitia) http://uztarria.com/aktualitatea/1380528804495

5 de 5 30/10/2014 13:49


