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Mikel Azkune atxilotuetako bat
Uztarria.com | Argazkia
2003-10-16 12:14

Argazki originala

Azken polizia operazioan atxilotuetako bat, Mikel Azkune da, Loiolakoa. Argazkian ikusi dezakezu, aurtengo
karnabaletan egunkariaren alde atera zuen argazkian. Eta orain... Informazio gehiago

Erantzun

Erantzuteko, izena emanda egon behar duzu. Sartu komunitatera!
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Mikel Azkune eta Eneko Etxeberria ez dituzte
epaituko 'Egunkaria'-ko auzi ekonomikoan, baina
bai zortzi lagun
Uztarria.com | Komunikabideak | Artikulua
2007-11-28 11:11

2003ko urriaren 16an eta 20an atxilotu zituzten biak, operazio zabalean, eta 21ean libre geratu ziren

Del Olmo epaileak ahozko epaiketa irekitzea erabaki du, ustezko "iruzurragatik"; Torrealdai, Uria, Auzmendi,
Sors, Albisu, Sorozabal, Zubelzu eta Furundarena dira inputatuak

Mikel Azkune eta Eneko Etxeberria azpeitiarrak ez dituzte epaituko Egunkaria-ko auzi ekonomikoan, ez
dituztelako inputatu, baina epaiketa egin egingo dute zortzi lagunen kontra, Juan del Olmo Espainiako Auzitegi
Nazionaleko epaileak ahozko epaiketa irekitzea erabaki duelako. Ogasun Publikoari 1998 eta 2001. urteen artean
"iruzur" egin zioten "zantzuak" ikusten ditu epaileak, eta epaiketaren data jartzeko eskatu du.

Del Olmok aginduta, Guardia Zibilak operazio zabala egin zuen 2003ko urriaren 16an (urte bereko otsailaren
20an Egunkaria itxi zuten). Zortzi lagun atxilotu zituzten orduan; haien artean, Mikel Azkune komertziala,
Errenterian (han bizi da). Urriaren 20an, berriz, Eneko Etxeberria abokatua, Madrilen, Auzitegi Nazionalean.
Urriaren 21ean askatu zituzten denak. Azkuneri 12.000 euroko bermea jarri zioten.

Joan Mari Torrealdai, Iñaki Uria, Txema Auzmendi, Jose Mari Sors, Ainhoa Albisu, Mikel Sorozabal, Begoña
Zubelzu eta Fernando Furundarena daude auzian inputatuta, eta haiei egingo dieie epaiketa. Auziak
"terrorismoarekin" loturarik ez duela eta ustezko delitu ekonomiko arruntak daudela argudiatuta, Euskal Herriko
auzitegi arruntetara pasatzeko eskatua dute defentsak eta Espainiako Fiskaltzak.

Hainbat urtetan zerga erregistroko kontabilitatea faltsutzea, diru laguntza publikoak jasotzeko bete beharreko
baldintzak faltsutzea eta balio erantsiaren gaineko zerga iruzurra egitea leporatzen die Dignidad y Justiciak, eta
184 urteko espetxe zigorra eta 234.530.008 euroko isuna eskatu du Dignidad y Justicia.

Auzi honetaz gain, Egunkaria-ren itxieraren kontrakoa ere zabalik dago, epaiketa noiz hasiko.

Erantzunak

Enekoitz Esnaola | 2007-11-30 : 10:11

Espainiako Auzitegi Gorena abenduaren 3an Emilio Botin bankariaren aurkako auziaz hartzekoa den ebazpena
erabakigarria izan daiteke 'Egunkaria'-ren itxierari buruzko auzientzat (baita 'Ibarrretxe' auziarentzat ere).
Espainiako Auzitegi Nazionalak epaiketarik egin gabe absolbitu egin zuen Botin, fiskalak akusaziorik aurkeztu ez
zuenez eta akusazio partikularrik ez zegoenez epaiketarik ezin zela egin erabakita, herri akusazioko elkarte baten
eskaera nahikoa ez zelakoan. Erabaki horri jarritako helegiteaz erabakiko du orain Goreneko Zigor Aretoaren
osoko bilkurak eta, beraz, jurisprudentzia ezarriko du antzeko egoeran dauden auzientzat.
'Egunkaria' auziko bi kasuetan (itxierari buruzkoan eta ekonomikoan), herri akusazioak baino ez du eskatu
epaiketa egitea; fiskalak akusaziorik ez du aurkeztu eta akusazio partikularrik ez dago.
Goreneko Zigor Salak Auzitegi Nazionalaren erabakia berresten badu auziaren artxiboa, Botinen absoluzioa,
'Egunkaria' kasuan (eta 'Ibarretxe' aferan) inor epaitu gabe buka liteke kontua.

Ander | 2007-11-30 : 18:11

Orain 18/98-ko 46 euskal herritar atxilotu dituzte. Poliziak armatuta, kaputxekin...zirko bat. Ez al dute merezi
faxista nazkagarri hauek erantzun gogor eta sendo bat? Ez al zarete nazkatzen horrelako berriak ikusteaz?
Munduko gauzarik normalena izango balitzateke bezala? Ez al gara epelegiak? Noiz arte utzi behar diegu faxistei
gure jende eta lurrak bortxa ditzaten? Noiz arte egon behar dute gure lagunen eskubideak bortxatuta? Bitartean
PNV 100 milioi euro negoziatzen egongo da PSOErekin. PNV-k behatz bat ere ez du mugituko bere
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Gaur hamar urte Mikel Azkune azpeitiarra atxilotu
zuten, 'Egunkaria'-ren enpresa taldearen kontrako
operazioan
Berria.info, Uztarria.com | Komunikabideak | Artikulua
2013-10-16 14:13

Gaur, urriak 16, hamar urte Martin Ugalde kultur parkearen eta Egunkaria-ren enpresa taldearen aurkako
operazioa egin zuen Guardia Zibilak, eta zortzi lagun atxilotu zituen. Tartean, Mikel Azkune Egunkaria-ko
langile ohi azpeitiarra. Biharko egunez hamar urte, berriz, Eneko Etxeberria Egunkaria SAko abokatu azpeitiarra
atxilotu zuten, aurreko egunean hasitako operazioaren barruan.

Gaur, urriak 16, hamar urte Martin Ugalde kultur parkearen eta Egunkaria-ren enpresa taldearen aurkako
operazioa egin zuen Guardia Zibilak. Juan del Olmo Auzitegi Nazionaleko epaileak aginduta, zortzi lagun
atzeman zituen, eta Mikel Azkune azpeitiarra (Egunkariako langilea zen hura itxi zutenean) zen atxilotuen
artean. Azkunez gain, Mikel Arrizabalaga, Angel Diez, Armando Hernandez, Mikel Sorozabal, Joxe Mari Sors,
Joanmari Larrarte eta Xabier Legarra ere atxilotu zituzten.

Atxiloketa horien hurrengo egunean, biharko egunez hamar urte, Eneko Etxeberria Egunkaria SAko abokatu
azpeitiarra atxilotu zuten, Egunkaria SAren enpresa egituraren eta Buruntzape SL Martin Ugalde Kultur Parkeko
enpresa kudeatzailearen kontrako operazioaren barruan.

Urriaren 21ean, atxilotu guztiak libre geratu ziren. Arrizabalaga, Diez, Etxeberria eta Hernandez bermerik
ordaindu gabe, eta Azkune, Sorozabal, Sors, Larrarte eta Legarra, berriz, hamabina mila euro ordainduta. Denak
inkomunikatuta eduki zituzten.

2010eko maiatzean Espainiako Auzitegi Nazionalak jakinarazi zuen berak ez zuela egingo Egunkaria-ko auzi
ekonomikoaren aurkako epaiketa, kasuan delitu "terroristaren" zantzurik ez dagoela iritzita. Haren arabera,
legokeen delitua ustezko iruzur fiskala litzateke ("ohiko delitua"), eta, hori epaitzea ez denez Auzitegi
Nazionalaren eskuduntza, Gipuzkoakoaren esku utzi zuen auzia.

Zigor eskaera, guztira, 128 urteko kartzelakoa eta 221 milioi eurokoa da. Hemezortzina urte eta lau hilabeteko
zigorra eskatzen dute Joan Mari Torrealdai, Iñaki Uria, Jose Mari Sors, Ainhoa Albisu eta Txema
Auzmendirentzat; hamahiru urte eta bederatzi hilabetekoa Mikel Sorozabal eta Fernando Furundarenarentzat;
eta bederatzi urte eta bi hilekoa Begoña Zubelzurentzat.

Gaur eta bihar beteko dira hamar urte operazio hartatik, eta operazio hura Euskaldunon Egunkaria itxi eta zortzi
hilabetera etorri zen.
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