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ATXILOKETAK. Otegi eta Zelarain Parisera eraman dituzte

ESTRADIZIOA. Espetxeratu egin dute

Jose Luis Kamio atxilotu
dute Hernanin, eta Goizueta
eta Jaka aske utzi dituzte
Felipe Goizuetak Poliziaren eskuetan
tratu txarrak jasan izana salatu du
Erredakzioa

I DONOSTIA

Espainiako Poliziak Jose Luis
Kamio Etxeberria 53 urteko
hernaniarra atxilotu zuen igandean, Guillermo Ruiz Polanco
Auzitegi Nazionaleko lehenengo instrukzio epaitegiko epailearen aginduz. Atxiloketa Hernaniko Etxeberri auzoan izan
zen, Kamio lanetik etxera zihoala. Poliziak bere etxebizitzara
eraman zuen eta hura miatu
zuen. Ondoren, bere familiaren
beste etxebizitza miatu zuen,
Donostiako Antigua auzoko
Aitzkorri kalean.
Joan zen astelehenean Talencen (Frantzia) atxilotutako
Juan Antonio Olarra eta Ainhoa
Mujika ustezko etakideekin lotu
zuen Kamio, Angel Acebes Espainiako Barne ministroak. Zehazki, Olarrari eta Mujikari
atzemandako paperetan Kamioren izena azaltzen dela jakinarazi zuen Barne ministroak.
Kamiorekin bederatzi dira
jada polizi operazio horretan
atxilotutako pertsonak. Olarra
eta Mujikaz gain, Saroia Galarraga Bordelen eta Bruno Josie
bere mutil-laguna Senperen
atxilotu zituen Frantziako Poliziak, eta ondoren guztiak espetxeratu zituzten. Polizi operazio
berean Felipe Goizueta eta bere
neska-laguna Virginia Jaka
atxilotu zituzten Hernanin, eta

TRATU TXARRAK

Epailearen aurrean
pasatu denean, Felipe
Goizuetak kolpeak eta
laguna rekiko mehatxuak
salatu ditu
Andoni Otegi eta Oscar Zelarain Bagneres de Luchonen
(Frantzia).
Goizueta eta Jaka kargurik
gabe aske utzi zituen atzo Guillermo Ruiz Polanco epaileak.
Biak iragan asteazkenean atxilotu zituen Espainiako Poliziak.
Polizia iturrien arabera, Juan
Antonio Olarraren paperen artean Felipe Goizuetaren izena
eta telefono zenbakia agertu ziren.

Tratu txarrak salatu ditu
Goizuetak
Bikotea bost egunez egon da inkomunikaturik Poliziaren egoitzetan. Biek inkomunikaturik
deklaratu zuten atzo Ruiz POlanco epailearen aurrean. Goizueta eta Jakak ukatu egin zuten epailearen aurrean ET Arekin zerikusia dutenik. Ignacio
Gordillo fiskalak ez zuen inolako neurririk agindu beraien aurka eta epaileak aske utzi zituen.

Arkaitz Lavega udaltzainaren
atxiloketa «muntaia bat»
dela salatu du LABek
Erredakzioa

I

DONOSTIA

LAB sindikatuak atzo Arkaitz
Lavega Tarrega Donostiako
udaltzainaren atxiloketa salatu
zuen ohar baten bidez. Lavega
joan zen astean atxilotu zuen
Guardia Zibilak eta bost egunez inkomunikatuta egon ondoren espetxeratu egin zuten.
Gazte donostiarrak tratu txarrak pairatu izana salatu zuen.
Atxiloketa «Udaltzaingoaren sektore aurrerakoiari eta
abertzaleari kalte egiteko eta
eskarmentua emateko mun-

taia bat» dela adierazi zuen LABek: «Interesa duen muntaia
baten biktima da, gaztea, abertzalea eta udaltzaina delako».
Lavega «errugabea» dela esan
zuen, eta «jarrera zikoitz eta
zekenen gainetik egia azaleratzea nahiko genuke», gaineratu
zuen.
Poliziak gazte donostiarrari
egotzitakoa gezurtatu zuen
LABek, semaforoen giltza bat,
politikarien matrikulen informazioa eta Udaltzaingoaren
aparkalekuko txartel bat eman
izana, alegia. Horrenbestez,

Askatasunak jakinarazi duenez, Poliziaren eskuetan egondako bost egunetan tratu txarrakjasan izana salatu du Goizuetako«Epailearen aitzinean
pasatu denean, mehatxuak salatu ditu, batez ere bere lagunarekiko ak, eta baita kolpe batzuk ere», nabarmendu zuen
Askatasunak kaleratutako idatzi batean. Horrez gain, «Goizuetaren neska-laguna zelako
atxilotu zutela esan zioten poliziek Virginia Jakari», Askatasunak adierazi zuenez.
Askatasunak dio Olarra eta
Mugikarekin zerikusia dutela
dioten berriak «prentsak lau
haizetara» zabaldu dituela
«inolako funtsik gabe» eta bikotea «kriminalizatu asmoz».
Hala, Askatasunak «ozen»
salatu du «bi lagun horiek jasan
behar izan dutena, Poliziaren
jokamoldea eta, aldi berean,
zenbait komunikabiderena».

Otegi eta Zelarain gaur pasako
dira epailearen aurretik
Andoni Otegi eta Oscar Zelarain, bestalde, atzo eraman zituzten Tolosatik (Frantzia) Parisera, Polizia Judizialaren
egoitzetara, eta gaur dira epailearen aurrean pasatzeko ak.
Bagneres de Luchonen, Pirinio
Garaiak departamenduan, atxilotu zituen Frantziako Poliziak
joan zen ostiralean. Horiei buruz, Angel Acebesek esan zuen
atzo ETAko talde ibiltari bateko kideak zirela eta «aste honetan atentatuak egiteko asmoa»
zutela.

Lavega Udaltzaingoan ez dela
«informazio pribilegiatuaz»
baliatu dio sindikatuak, eta lan
orduetan ez duela «informaziorik biltzen» esan zuen, beste
lagunekin batera lan egiten
duelako.
Politikarien autoen matrikulak «ezagunak» direlajakinarazi zuen LABek. Semaforoen
erregistroetako giltzari buruz,
sindikatuak dio giltza horrek
kopia asko dituela eta udaltzain eta Udaleko langile ugarik erabili ohi dituztela. Gainera, dio ez dagoela udaltzainentzat aparkalekuen txartelik.
«Erakunde ofizialen filtrazio
interesatuak hitzez hitz sinesten ditu U dalak. Iraingarria
da», azpimarratu zuen azkenik
aipatu sindikatuak.

Frantziak Antonio Gabiola
euskal presoa Espainiaren
esku utzi du
Agentziak

I

MADRIL

Antonio Gabiola Goiogana
euskal presoa Espainiaren
esku utzi zuen atzo Frantziak. Preso lekeitiarra goizeko 11 :50ean iritsi zen Madrilgo Barajas aireportura Paristik. Frantziako Poliziak
Espainiakoaren esku utzi
zuen hegazkineko eskaileretan. Espainiako Auzitegi Nazionaleko epaile Ismael Morenoren aurrean deklaratu
ostean, Soto del Real espetxean sartu zuten.
Gabiola 2001eko otsailaren 1ean atxilotu zuten Villers en Ossau (Frantzia) eta
bi urteko espetxe zigorra
ezarri zioten gaiztagin elkarteko kide izateagatik. Epe
horretan, La Sante, Fresnes
eta Uzerche espetxeetan
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egon da preso eta ostiralean
amaitu zuen ezarri zioten
kartzela zigorra.
Gabiola bi auzirengatik
epaitzeko eskatu zuen estradizioa Espainiak, baina Frantziak eskaera bakarra onartu
zuen, 1988ko otsailaren
24an ustez Emiliano Revilla
enpresaburuaren bahiketan
parte hartzeagatik. Frantziak
beste eskaera atzera bota
zuen delitua preskribituta
zegoelako.
Askatasunak Gabiolaren
estradizioa salatu zuen ohar
batez. Estradizio eskaerak
onartzerakoan Frantziak
«Espainiako Poliziak autoinkulpazioak lortzeko erabiltzen dituen metodoak» onartzen dituela esan zuen Askatasunak, hots, «torturaren
erabilpen sistematikoa».

AZPEITIKO UDALA
IRAGARKIA

Gaia: Azpeitiko Arau Osagarrien "Perdillegiko Eskola Gunea" 45
H.E.A.rako Xehetasun Azterketari haserako onarpena ematea.
Ebazpena eman duen organua: Alkatetzak 2002ko irailaren 17an.
Jendaurreko erakustaldiko epea: Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean,
Azpeitiko Ediktu taulan eta EI Diario Vasco, Deia, Egunkaria eta Gara
egunkarietan argitaratu, hots, argitalpen honetan azkena egin eta
biharamunetik hasita hamabost eguneko epean.
Espedientea dagoen lekua: Udaleko Idazkaritzan.
Azpeitian, 2002ko irailaren 17an.
ALKATEAK.

