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Miarritze, Angelu eta Baionan atxilotutako zortzietatik bi aske utzi zituzten

Ziortzi lagun atxilotu zituen

Frantziako Poliziak

herenegun gauean

Miarritze, Angelu eta

Baionan, operazio baten

ondoren. Bertan harrapatu
zuten Josu Arkauz-Arana,

«Josu Mondragon»
izengoitiaz ezaguna eta

1983an errefuxiatu zen

arrasatearra.

ALLANDE SOKARROS / BAIONA

Astelehen gaueko polizi opera-

zioa, Parise-ko Le Loir epailearen
agindupean egina izan da eta gerta-
kari hau lotu zaio 1989k0 abenduan

Angeluko «Delta» egoitzan harra-

patua izan zen arma gordategiaren
aferari, Roger Bosle polizia koordi-

naltzaileak azaldu zuenez. Arakatze

harén ondoren, atxilotuak izan ziren

Mikel Zarabe hegoaldekoa, baita

Pantxika Pagoaga eta Odile Hiriart

iparraldekoak, gaur egun espetxean
dirautenak oraindik. Orduan, Fran-

tziako Poliziak 18 granada jaurtigai-
lu eta zenbait kilo amonal aurkitu

zituen. Roger Bosle polizi arduradu-

nak bestalde, ukatu egin zuen aste-

lehen gaueko operazioa Donostian

joan den larunbatean izan zen aten-

tatuarekin lotuta egotea, zenbait al-

taste agentziak sugeritu nata izan

zuena gezurtatuz.
Astelehen arratseko operazioan

poliziaren eskuetan gelditu ziren

baita ere Luis eta Viviane Barrióla,
«Aita-semeak» tabemako jabeak,
Mikel Iturrino, 58 urteko ondarru-

tarra, harén emaztea Julia Aldasoro,

Jone Idigoras, Mariasun Idigoras eta

Itxaso Araño, azken honen alaba.

Azken bi pertsona hauek, senideek

baieztatu digutenez aske utziak izan

ziren atzo goizaldean.
Poliziaren esku zeuden sei pertso-

nak Baionako Polizi egoitzetan zeu-

den atxilotuta eta gaur epaileak era-

bakiko du galdeketak Baionan ja-
rraitu behar duten ala Parisera era-

man behar dituzten.

RG ETA PJ Atxiloketa hauen be-
POLIZIEN rri jakin nata izatean,

ELKARLANA zabaldu

xehetasunak baizik ez genituen es-

kuratu ahal izan, Roger Bosle-k Pi-

rinio Atlantiko departamenduan te-

rrorismoaren aurkako borrokaz ar-

duratzen den polizia koordinatzai-

leak eman zituen argitasun batzuen

bitartez.

Horren arabera, «Renseignements
Generaux» polizia berri biltzaile

zerbitzukoak ohartuak ziren, azken

egun hauetan, Josu Arkauz Miarri-

tzen zegoela, Mikel Iturriño deitu-

takoaren etxean eta leku honen ingu-
ruan zeuden. Hórrela astelehen arra-

tsean, Bak inguruan, ikusi ornen zu-

ten Luis Barrióla, Baionako «Aita

Semeak» tabemako jabea etortzen

eta minutu zenbaiten buruan, Josu

Arkauz bere ibilgailura sartzen.

Ehun bat metro eginak zituztelarik,

Josu Arkauz Arana, ustez ETAko burukidea, atzo polizi egoitzatik aldatzerakoan.

inguru haietan gordeta zeuden poli-
ziek geldiarazi zituzten.

Iturri beretik datozen argibideen
arabera, Josu Arkauz-Aranak pistola
bat zeukan berarekin bainan erabil-

tzeko keinurik ez zuen egin. Atxi-

loketa horietarik segituan Polizia

Judizialakoak Mikel Iturriñoren

etxebizitzara joan ziren eta han ha-

rrapatu ornen zituzten Julia Aldaso-

ro, Jone Idigoras eta Mariasun bere

alaba. Beste polizia batzuek, anar-

tean, Luis Barriolaren etxea eta «Ai-

ta Semea» ostatua miatu zituzten,
baina antza denez ikerketa horietatik

ez dute ezer lortu.

POLIZI Vasco Press albiste

EGOITZAREN agentziak aipatzen
AURREAN

Sitúen polizi iturrien

arabera, Miarritzeko pisuan, Poli-

ziak scanner bi, gutun batzuk, diru

espainiar eta frantziarra, eta Honda-

Philippe Marchand. 808

/Roger Bosle polizi ar-

duradunak, ukatu egin
zuen astelehen gaueko ope-

razioa Donostian joan den

asteko larunbatean izan zen

atentatuarekin lotuta ego-
tea.

rribia, Irun eta Donostiako planuak
aurkitu ornen zituen. Luis Barriola-

ren kotxean, antza, Josu Arkauzen

argakia zuten nortasun agiri faltsu

batzu atzeman zituzten.

Atzo arratsaldeko seietan jendea
bildu zen Polizia Judizialaren egoi-
tzaren aintzinean, eta galdetu zuten

ea barman jarraitzen zuten Josu Ar-

kauzek eta beste lagunek. Polizi

egoitza batetik bestera eraman zituz-

J. GOITIA-AP

Marchand: «Polizi operazioak
ETA ahultzen lagundu egin du >

PARISE

/Ipar Euskal Herrian

burututako polizi ope-
razioarekin lotuta, atzo goi-
zaldean Guardia Zibilak

Donostiako bi etxebizitza

miatu zituen, antza denez,
ondoriorik gabe.

tenean, bertan bildutakoek elkarta-

sunezko oihuak luzatu zizkieten

atxilotutakoei.

Ipar Euskal Herrian burututako

polizi operazioarekin lotuta, atzo

goizaldean Guardia Zibilak Donos-

tiako bi etxebizitza miatu zituen,

antza denez, Miarritzen ordu batzu

lehenago atxilotuak izan ziren per-

tsona batzurena etxebizitzak zirela-

rik.

tarrilaren 29an Bame ministro izen-

datu zutenetik Espainiako homolo-

goarekin zuen lehendabiziko aurrez

aurreko elkarrizketa izan zen.

Philippe Marchand, Frantziako

Bame ministroak asteleheneko poli-
zi operazioak «ETA ahultzen lagun-
du egin» duela adierazi zuen atzo

Parisen, Josu Arkauz atxilotua izan

zeneko ekitaldia baloratzean, fran-

tziar telebistaren kamararen aurrean.

Dena déla, ETAk «oraindik ardura-

dun bat du», gehitu zuen ministroak.

Philippe Marchand José Luis

Corcuera Espainiako Bame minis-

troarekin bildu zenParisen astelehen

arratsaldean. Bilera hau joan den ur-

Anasagasti: «Frantziak ez luke une

zehatzetan soilik kolaboratu behar»

Beste alde batean, Iñaki Anasa-

gasti, EAJko diputatuak «ETAren

aurkako borrokan Frantziaren kola-

borazioa ez dadila une konkretuen

araberakoa izan» eskatu zuen atzo.

Miarritze eta Angeluko atxiloketak

«momentu emozional inportantean»
burutu direla usté du Iñaki Anasa-

gastik.

Zabaleta Elosegi eta

Carmen Gisasolaren
estradizioen epaia
gaur jakin eraziko da

PARISE

Pariseko Apelazio Epaitegiak

gaur erantzungo die José Javier Za-

baleta Elosegi, ‘Baldo’ eta Carmen

Gisasola estraditatzeko, Espainiako
Gobemuak egin dituen bi eskaerei.

Estradizioari buruzko epaia joan den

astean zen ezagutzera ematekoa,
baina defentsak aurkeztu zituen agiri
batzuk itzuli behar zirela eta, atze-

ratu egin zen. Espainian ustezko

ETAkideek ezin dituztela beraien

abokatuak aukeratu, diote epai-
mahaiari aurkeztutako dokumen-

tuek.

Espainiar bi estradizio eskakizu-

nen inguruan erabakiko du Pariseko

Apelazio Epaitegiak. Estradizioa

onartzearen kontra azaldu da haue-

tako batean fiskala, talde armatuko

kide izateaz akusatzen bait dute José

JavierZabaleta, eta hori delitu poli-
tikoa da Frantzian.

PARISE

Lehergailu bat

indargabetu zuten

Barakaldoko taberna
batean

BARAKALDO

Polizia Nazionaleko ‘Edex’ tal-

deko artezilariek lehergailu bat in-

dargabetu zuten atzo goizean Bara-

kaldoko ‘Club Tuy’ izeneko taber-

nan. Goizeko bederatziak laurden

gutxiagotan lortu zuten hiru kilo

pentritaz osatua zegoen lehergailua
indargabetzea. Bi ordu lehenago
ETAren izenean egindako dei bat

jaso zuen DYAk lehergailuaren berri

emateko.

Ekintza honek drogatrafikoarekin

zerikusia zuela azaldu zuen dei ho-

nek. Barakaldoko Euskadi Etorbi-

dean dago bonba jarri zuten ‘Tuy’
taberna eta Polizia Nazionalari abisu

horren berri emanda, 9ak inguruan

indargabetu zuten artezilariek. Biz-

kaiko Gobemu Zibilak jakiteraeman

zuenez, hiru kilo pentritaz zegoen
osatua lehergailua.

BARAKALDO

Larri jarraitzen du

atentatuan

zauritutako haurrak

bílbó

Diego Montes, joan zen larunba-

tean Goardia Zibilaren kontra Do-

nostian burututako atentatuan zauri-

tutako haurrak egoera laman jarrai-
tzen du. Barakaldoko Gurutzetako

ospitalean dago ingresatuta eta .ber-

tako iturriek atzo eguerdian ezagu-
tzera eman zutenez «egoera egonko-
rrean dago, bizi-konstante normalak

ditu eta eskubiko hankako zauriek

hobera egin dute».

Donostiako Intxaurrondo auzoan

lau goardia zibilen kontra lehertara-

zitako bonbaren metrailak zauri la-

rriak eragin zizikion hamabi urteko

mutil honi larunbatean. Txertaketa

arteriala egin behar izan zitzaion,

baina batez ere hanketan dituen me-

traila zauriak direla eta dago larri.


