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Nuñezen azken gezurra: 
“Veleia” lehengo aldiz 

 

Lurmenek topatutako 
Veleietako bat: Veleia Gori 

EHUko Julio Nuñez berriz ere gezurretan, baita Gorr ochategui eta Cipres ere 

Arabako Iruñako indusketaren oraingo zuzendariak ohituta gaitu gezurrak 
esaten, aurrekoa San Joan komentuaren aztarnak berak aurkitu zituela esan 
zigunean: http://euskararenjatorria.net/?p=4343  

Azaroaren 23an  Iruña-Veleiaren I. Nazioarteko Biltzarreko zenbait hizlarik 
indusketa bisitatu zuten. Oraingo zuzendariak, Julio Nuñezek gidari lana ezin 
txarrago egin zuen: eskolako umeei ematen zaizkien azalpen berdintsuak 
erabili zituen (Harris moduko batekin!), Lurmenen lana edo ezkutatzen saiatu 
zen edo aipatzekotan kritikatzeko baino ez zen izan, Lurmeni buruz esandako 
beste gauza batzuk gezurrezkoak ziren (bisitari batzuek zuzendu zizkioten 
moduan), harresian kokatu dituzten “zementuzko” blokeak eta hondeamaki-
narekin egindakoa justifikatzen saiatu zen…    http://euskararenjatorria.net/?p=7342  

http://blogak.goiena.net/elexpuru/2012/11/27/nunezek-gidatutako-bisita-historikoaren-historia-bitxia/ 

Azaroan 24an  beste bat entzun diogu, Radio Euskadiko Almudena Cachok 
egindako elkarrizketan. Nuñez: “Se han hecho todas las pruebas científicas 
posibles”.  Ez bada  dataziorik, ez kata kontrolaturik, ezta auditoriarik egin, 
nola esan daiteke horrelako gezur bat? Zertan dabil Epailea orduan! 
http://euskararenjatorria.net/?p=5992 

Orain, otsailaren 22an,  Nuñez, Cipres eta Gorrochategik eman duten 
prentsaurrekoan beste gezur handi bat esan dute: “Veleia” hitza lehen aldiz 
aurkitu dela indusketan. Lurmenek 10 topatu eta gero (Veleia Gori, Veleia 
Nova…) nola esan dezakete horrelako gezur bat? EHUko errektore jauna: noiz 
arte onartu daiteke EHU horrelako gezurrak etengabe esaten egotea??? 

Informazio gehiago: Euskararen Jatorria: http://euskararenjatorria.net/?p=7393 

Elexpururen bloga: http://blogak.goiena.net/elexpuru/2013/02/22/veleia-ipintzen-duen-

altarea-aurkitu-dute-aztarnategian/ 

 

ETBko eztabaidaren irudia 
eta partaideak  

 

ETB Iruña-Veleiari buruz informatzen, lehenengo ald iz  

Abenduan ETBk egindako Iruña-Veleiari buruzko egindako dokumentala eta 
ondorengo eztabaidarekin lau urteko lehorraldiarekin amaitu da. Orain arte, 
gure telebista publikoak ez du gai honi buruz informatu nahi izan eta, zorionez, 
aukera bat eman dio gai hau zabaltzeari. 

Dokumentalak, hala ere, gure uste apalean, hutsune nabarmen batzuk izan 
ditu, batez ere, ez duelako Iruña-Veleiari buruzko Nazioarteko Biltzarreko 
hizlaririk atera nahi izan (Harris, Colmenero…) eta Hasier Etxeberria 
moderatzaileak ez diolako gai honek eskatzen zuen behar bezainbeste 
neutraltasunari eutsi.  

Egiazkotasunaren alde Martin Elexpuru, Koenraad Van den Driessche,  
Roslyn, M. Frank, Eliseo Gil eta Idoia Filloy elkarrizketatu dituzte eta 
faltsutasunaren alde Julio Nuñez, Joaquin Gorrochategui, Alberto Barandiaran 
eta Joseba Lakarra. Eztabaidan horietako bi (Elexpuru eta Lakarra) eta Mertxe 
Urteaga eta Pello Eizagirre izan dira. 
ETBren bideoa: http://www.eitb.tv/eu/#/bideoa/2014274521001 

Euskeraren Jatorriaren iritzia: http://euskararenjatorria.net/?p=6087 



Eskuetan daude gure hitzak 

“Eskuetan / bizitza eskuetan / hitzak daude gure eskuetan…” 

Agosti Xaho gogoratzeko moduko flashmoba egin dute Lazkaon Jon Maiak, 
Pirritxek, Porrotxek eta Marimotsek. 

Xahok zioenez “esku” hitza dugu giza harremanetako oinarrizko funtzioen 
atzean: eskaini, eskatu, eskertu, eskuartu, eskondu…esku-era (euskera). Bere 
ustez hitz egiten hasi ginenean hor geratu zen “esku” gure hitzen artean, gure 
antzinako komunikatzeko eraren aztarna gisa. http://euskararenjatorria.net/?p=6512 

Nazioarteko Biltzarraren bideoak 

Iruña-Veleiari buruzko Nazioarteko 
Biltzarraren hizlari guztien bideoak, 
dagoeneko, internetera igo dira: 
Harris, Colmenero, Santos, Baxarias, 
Silgo, Arnaiz, Satue… 

Colmenerok ponentzia berritu du, 
hemen agertutako grafitoen corpus 
oso bat osatzeari begira eta berak 
aipatutako idazkun guztiei dagokien 
ostraka zehaztu du.  

http://euskararenjatorria.net/?p=6020  

 

Santimamiñetarrak Urdaibaiko oraingo herritarren ar basoak dira 
Marian Martinez de Pancorbok zuzentzen duen EHUko Biomics ikerketa 
zentroak, gaur egungo Urbaidabaiko  herritar batzuen azterketa genetikoa egin 
ondoren, Santimamiñeko ondorengoak hemen bizitzen jarraitzen dutela 
ondorioztatu du. Hau da, “homosapiens” espeziean gutxienez milaka urte 
batzuetako jarraipena egon dela. 
Azterketa honek, bigarren aldiz, Joxemiel Barandiaranek egindako teoria 
baieztatu digu. Horrez gain, gure hizkuntzaren jatorriaz zer esanik baduela 
uste dugu, euskeraren bidez, Joxemielek zioen bezala, paleolito garaiko hitz 
batzuk azaldu daitezkeelako.                              http://euskararenjatorria.net/?p=6817 

 

Pako Aristi: Hizkuntzen arteko elkarbizitzarik ez d a existitzen 

Pako Aristirentzat euskeraren etorkizuna ezinezkoa da ziurtatzea gaur egun 
daramatzagun politikekin. Gure hizkuntzak iraungo badu independentzia eta 
euskeraren zentralitatea behar ditu:   

“Okupazioak linguizidio erreal eta narratibo bat ekarri zuen” 
“Espainola ere gurea dela esatera iritsi gara” 
“Hizkuntza harremanak botere harremanak dira beti” 
“Euskarak 80 urtetan ere izango ez duena, AHT km bat egiteko” 
“Estatutua ez da serioa, estatu politikak behar ditugu” 
“Gutxiengo baten lekuan kokatzen dugu gure burua” 

http://euskararenjatorria.net/?p=5854 

 

Euskararen Jatorriaren VIII. Biltzarra Lazkaon    

Maiatzaren 25ean, larunbatez, Euskararen Jatorriaren VIII. Biltzarra egingo da 
Lazkaon.  
Goizean mitologia izango da gai nagusia eta gonbidatuen artean Juan Inazio 
Hartsuaga, Roslyn M. Frank, Felix Zubiaga eta Xabier Renteria izango ditugu. 
Arratsaldean, mitologiatik kanpo, Jorge Oteitzaren hizkuntzalaritza lanak 
gogoratuko dira, Antonio Laguardiak iberierazko idazkunez duen teoria 
azalduko du eta amaitzeko Iruña-Veleiaren gaia nola dagoen aztertuko da.  

http://euskararenjatorria.net/?p=7313 

 

 



Laburrak 
Arantzadi eta Arkeolanentzat Iruña-Veleiak sinesgarritasuna galdu du  http://euskararenjatorria.net/?p=6349 

Toti Mtez. de Lezea: “Andreek sortu zuten euskara”  http://euskararenjatorria.net/?p=5813 

Pedro Miguel Etxenike:  Euskararen Legearen 30. urteurrena http://euskararenjatorria.net/?p=5816 

Iruña-Veleia 2013an argituko dugu? http://euskararenjatorria.net/?p=6978 

Erakusketa: Baskonia VI-VII. mendeetan http://euskararenjatorria.net/?p=6806 

Jatorriaren webguneak: 57.800+25.000 bisita eta 370.000 orrialde ikusita  http://euskararenjatorria.net/?p=6623 

Diman euskerari eusteko konpromisoak http://euskararenjatorria.net/?p=6663 

Roberto Manjon: Euskaldunon hauteskundeen zain http://euskararenjatorria.net/?p=5873 

 


