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Iruña-Veleia 
5 urte dataziorik gabe! zer gertatzen da?????????  

 

 

Zergatik ez daude datazioak 
eginda? 

Arkeometria orain dela 40 urte 
sortutako zientzia alor bat da. Bere 
zeregina hondakin arkeologikoak 
datatzea da. Europan datazioak 
egiten dituzten bost bat arkeometria 
laborategi daude, punta puntakoak. 
Grafito bat noizkoa den ziurtasun 
osoz zehazteko hilabete bat behar 
izaten dute. 

Grafitoak datatzea merkea da. Datatu 
daitezken grafitoak erdia baino 
gehiago dira: karbonatoz estalitako  

letrak dituztenak, hitzen ebakiduretan ke arrastoak zein sedimentuak dituztenak, egosi aurretik idatzitako 
adreiluak...  

Eliseo Gilek 2008an 100 grafito datatzea eskatu zuen baina Aldundiak eta Adituen Batzordean zeuden 
EHUko Letren Fakultateko irakasleek uko egin zioten. Zergatik? 
 

EHUko Arkeologia Sailak  
egindako suntsiketa 

2010eko uztailean EHUko 
Arkeologia Sailak Iruña-
Veleiako sektore oso bat 
suntsitu zuen. Bi 
hondeamakina erabiliz, 8 
minuturo 20 tonako kamioi 
bat betetzen zuten eta 
astebetean dena utzi zuten 
izorratuta. Bertako material 
arkeologiko guztia suntsitu 
eta erauzi zuten Arabako 
Foru Aldundiaren 
onespenarekin.  

Suntsitutako sektorean Eliseo Gil eta Idoia Filloyk zuzendutako Lurmen arkeologia lantaldeak oso grafito 
interesgarriak aurkitu zituen, besteak beste, abezedario bat. 

Horregatik suntsitu zuten? Grafito gehiagorik agertu ez dadin? 
 

 



 
  

Eliseo Gil gurutziltzatua 

Eliseo Gil, azken 100 urteetako aurkikuntza arkeologiko garrantzitsuena egin ondoren, euskera historikoa, 
kristautasunaren hastapena eta garai horretako historia ezagutzeko izugarri garrantzitsuak direnak, 
kaleratu eta epaitu dute inolako froga zientifikorik gabe.  
Frogarik ez dutenez izan, Aldundiak 2 txosten grafologiko egitea agindu zuen “frogak” lortuko zituelakoan 
baina alferrik, grafologiak ez duelako zeramikarako balio, paperez egindako idazkunetarako baizik. 
Bitartean, froga sendoak, hau da, datazioak, ez ditu egin nahi izan nahiz eta Eliseok 2008tik etengabe 
eskatu izan dituen. 

Eliseok, bere burua ezin izan du defendatu Aldundiak, EHUko Letren Fakultateko irakasle batzuen eta El 
Correo egunkariaren laguntzaz, zabaldutako gezurrezko difamazioen aurrean. Gainerako hedabide 
gehienek gai honi buruzko boikot informatiboari eutsi diote, jendeak datazioen kontua ez ezagutzeko. Hau 
da, bertsio ofizialak erabat estali du egia.  

Eliseok “bekatu” bakarra egin du: Unibertsitatean irakasten diren eduki batzuen kontra doazen grafito 
batzuk topatu izan ditu, besterik ez, baina hori ez diote barkatu. 
 

 


