
 

 

 

 

 

Uztailaren 27an, 82 urte beteko dira frankoren tropa faxistek  Beorlegi 
coronelaren agindupean Oiartzungo udala mendean hartu zutela. (1936ko 
Uztailaren 27an hain zuzen) 

1936ko Uztailaren 23an Beorlegi coronelaren tropa faxistak  Azainetik 
barrena Karrikara iritxi eta handik Arreskularrera sartu ziren Goikoetxen 
kanpamentua jarriz. Altzibarretik errepublikazeleek gogor erantzuten 
zieten. Azkenean 1936ko Uztailaren 27an Ortiz de Zaraten tropak iritxi 
ziren Ergoinera eta denak batera Oiartzungo Elizaldera iritxi ziren 
Udaletxea hartuz eta EAJko  alkatea zen  Feliciano Beldarrain eta  beste 
zinegotzi abertzaleak atxilotuz. 

Abertzaleak zirenek zigor latza jaso zuten, San Cristobalen (Ezkaban) 
espetxeratuak eta tartean batzuk fusilatuak izan bait ziren. 

Uztailaren 27an,  errepresioa eta erahilketa jasan zutenak gogoan izango 
ditugu. Bide batez, Oiartzungo udalak eta Oiartzungo herriak jasan zuen 
errepresio bortitza salatu nahi dugu inoiz berriz horrelako genozidiorik 
gerta ez dadin. 

EGIA, JUSTIZIA, ERREPARAZIOA eta BERRIZ EZ ERREPIKATZEAREN BERMEA 

 dugu helburu 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ERREKETEAK ETA FAXISTAK OIARTZUNERA BIDEAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hauek dira orduan zeuden alkate eta zinegotzi demokratikoen izenak. 

                                    





I  
Feliciano Belderrain Aguirre  
Oiartzungo alkate izendatua izan zen eguneko hitzaldia 1933 maiatzaren 10ean 
 
 
"Eŕitar bat Alkate izatea, eriko seme bat Alkatetzarako aukeratua izatia gauza edeŕa da, 
gauz goragaŕia da. Zuen iritzia, ala izango da noski. Neria ere bai. Beragatik, asiera onak 
eskatzen duen bezela, Denari eskeŕak ematen dizkitzutek.Badakizute, nere Alkatetza eta ni 
naizen guzia, zeuden mendean jartzen detala, edozein gauza bidean egiteko. 

Orain bi itz besterik ez ; Orain dela ogei urte izan du ziran Oiartzunen azkeneko 
autoeskundiak ( eleccioak). Urte oietan , Oiartzuarak gutxi seiatu dira eŕiko agintariari 
laguntzen. Oiartzun,en Udalak (Ayuntamentuak) bakardadian bezela bizitu dira. ¿ 
Zergatik? Eŕiaren borondatez , zuzen zuzen aukeratuak izandu etziralako . Articulo 29 
dalako oiekin izentatuak izan ziralako. 

Ez det uste, emendik auŕera , oŕelakorik gertatuko danik. Oiartzunen, 
Oiartzuaŕaren artian , Euzkadiko beste eŕi askotan bezela , eŕiketa edo polítika' ren indaŕez 
sortu da, pixtu da, nai aundi bat, gogo aundi bat, beren iritziarekin eta beren 
jakinduriakin, eŕiko Udalari laguntzeko. 
 

Naia ori, gogua ori, garbi garbi agertzen da Oiartzun'go batzar edo 
elkartasunetan. 

Izan ere, batzar oien bidez, elkartasun oien bidez, agintarien mailera igo gera; 
Udalerako aukeratuak izandu gera, beragatik, beaŕezkoa da guretzak batzar oyen, 
elkartasun oyen, Oiartzuaŕaren iritziak jaso , ikusi, ikasi, aintzakotzat artu, eta alegiñean 
betetzen seiatzea, egiten seiatzea. 

Orain , Aramburu' tar Leonzio jaunaren asmo bat jaso eta eskeñi bear 
dizutet.Gure eginkizunak ongi egiteko, zuzen betetzeko, zerurontz begiratu bear degu, 
Jaingoikoari laguntza eskatuaz asi bear degu.Madrid'ko agintariak, galazi egiten digute 
Elizara, Udala bezela joatia, baño banaka, denak bildu giñazke Elizan, Meza Donea 
entzunaz, argitasuna Jaunari eskatzeko. la ba , Oiartzuaŕak, batak eta bestiak, goŕotuak 
eta zitalkeriyak alde batera utzi, ta anaitasun edeŕean denak Oiartzun alde lan egiten 
saiatzen geran. Jaungoikuak eta legezarak, orixen agintzen digute." 
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