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Manifestua izenpetzeko 
hemen sakatu 

Iruña-Veleia Argitzeko Manifestuak lehenengo atxikimenduak jaso ditu 

Iruña-Veleiari buruzko albiste asko ditugu. Batetik maiatzaren hasieranjakin izan 
genuen epaiketa egongo dela eta Arabako Aldundiak eta Fiskaltzak Eliseo Gil eta 
Oskar Escribanoren kontra 7 urterainoko espetxe zigorrak eta 300.000 euroko 
isunak eskatzen dituztela.  

Horren aurrean, Iruña-Veleia Argitu ekimenak (SOS Iruña-Veleia, Euskeraren 
Jatorria, Martin Ttipia, Lurmen eta hainbat kidez osatuta) horren aurkako 
salaketa publikoa egin zuen froga zientifikorik gabe epaiketara heltzea 
onartezina dela esanez.  

Orain ekainean Iruña-Veleia ArgituakManifestu bat aurkeztu du gai hau bide 
zientifikotik bidera dadila eskatzeko, datazioen eta kata publikoen bidez. Dago-
eneko kultura, euskera eta beste arlotako jende ezagun askok izenpetu dute: 
Garbiñe Biurrunek, Benito Lertxundik, Edward Harrisek, Pako Aristik, Andoni 
Egañak, Haimar Arejitak, Amets Arzallusek, Oihane Pereak, Gontzal Mendibilek, 
Toti Mtez de Lezeak, Patxi Zabaletak, Xabier Amuritzak, Ramon Agirrek, Fermin 
Mugurutzak, Gorka Knörrek, Joan Mari Irigoienek, Edorta Jimenezek… 

 

Euskalnafar historia inoiz baino gehiago lantzen: Nabarralde eta HerriUNi 

Maiatzaren 26an historia lantzeko bi ekimen interesgarri izan ditugu: Nabarraldek 
Oñatin antolatutako Memoria lekuak eta HerriUNik Elgoibarren antolatutako 
Gure Historiaren II. Hitzaldiak.  

Lehenengoan ‘Ez bagara memoria, ez gara ezer’ ideiatik hasita norbanako eta 
herri bezala garena sortzeko lagundu duten osagai asko landu dituzte (laster 
liburu bat egingo dute): Zugarramurdiko sorginen memoria,  Nafarroako 
gazteluak, Iruñea hiriburuzagia, Morts pour la Patrie, El castillo de Gebara, 
Gernika memoria gune unibertsala, Identidad industrial, memoria colectiva...  

Bigarrenean ere oso gai interesgarriak landu ziren eta laster bideoak eskainiko 
dituzte: Herri gaskoiaren Historia, Nortasuna eta Hizkuntza, Euskal Testu Zaharrek 
daukaten xarma, Base y fundamento de la Casa en la propiedad comunal, 
Elkanoren irudia beste ikuspuntu batetik,Euskal Herria desde si misma… 

 

 

 

Hirugarren aldiz sartu dute hondeamakina Iruña-Veleian: bidegabekeriak darrai! 

Oraingoan ez dute metro eta erdi sakondu 2010ean egin zuten moduan, askoz 
gutxiago baizik, 40-60 zentimetro. Kontua da berehala galtzadako harriak topatu 
dituztela eta beraz, hondeamakina hor erabat soberan zegoela, bide gainean 
egon daitezkeen gauza guztiak hondeamakinaren palarekin suntsitzen direlako. 
Hala ere hondeamakinarekin jarraitu dute eremu zabal batean, bide guztia 
eraitsiz. Beste triskantza bat, denon aurrean, guri barre egiten, Fiskaltzak 
txalotuta aurreko bi suntsiketekin bezala, La Manadakoak kaleratu dituzten 
bezala. Boterearen bidegabekeria!Iruña-veleia Argituren salaketa Inkisidore berriak 

 

Euskera Europako Ama Hizkuntzan: Gidaliburua 

Maiatzaren 5ean Elgoibarko Aubixan Euskeraren Jatorriaren 12. Biltzarra egin zen. 
Bertan, Europako Ama Hizkuntzan euskerak eduki ahal izan zuen garrantziari 
buruz hitz egin zen: The Pan-European Vasconic Footprint, Europa sorreran ama 
eskola, Las lenguas uskomediterráneas, Euskera Europako toponimiaren elea,  
Eurasiatik bidaia,  Orígenes del lenguaje oral y del euskara-eskuara, Euskeraren 
jatorriak.Horiez gain, azken urtean argitaratu diren lan adierazgarrienak ere 
aurkeztu ziren:  Gidaliburua: Euskera Europako ama hizkuntzan 

Angus J Huck: Euskeraren Aztarna Pan-Europarra 

http://iruñaveleia.eu/manifiesto/
http://iruñaveleia.eu/manifiesto/
http://euskararenjatorria.net/?p=31020
http://euskararenjatorria.net/?p=31127
http://iruñaveleia.eu/manifiesto/
http://nabarralde.eus/memoria-lekuak-jardunaldiaren-laburpen-akademikoa/
http://iruñaveleia.eu/portfolio/ekitaldiak-eventos/
http://euskararenjatorria.net/?p=31083
http://euskararenjatorria.net/wp-content/uploads/2018/03/00-Eusk_Jat_12_Biltzarra_.pdf
http://euskararenjatorria.net/?p=31013


 

Bittor Kapanagaren ekarpena ezagutzeko aukera bisita gidatu batean 

Lehenengo aldiz, Kapanagazaleak taldeak eta Otxandioko Udalak doako bisita 
gidatu bat antolatu dute, Bitorrek euskerari, euskal kulturari eta mundu 
ikuskerari egin zien ekarpena nondik norainokoa izan den ezagutzeko.  

Uztailaren 14an izango daOtxandioko udaletxetik abiatuta, 11:00etatik 13:00-
etara. Bisitan, besteak beste, euskal erro nagusiak (iz, ur, ar, in, aba…), euskal 
zuhaitz magikoak, berak idatzitako euskal kanta ezagunak, Otxandio bultzatzeko 
egindako ekintzak, bere partehartzea euskal kulturan, etab. aipatuko dira. 

Izena emateko: mikoletaelkartea@gmail.com. Irailean beste bat eskainiko da. 

 

Jabi Goitiaren “Diccionario etimológico crítico del castellano” 18 liburuxkatan  

Toponimia 40 urtez aztertu ondoren eta euskeran sakondu ondoren, 18 liburukiz 
osatutako gazteleraren hiztegi etimologikoa aurkeztu du:  Diccionario 
etimológico crítico del castellano. Horrez gain bere lehenengo liburuaren 2. 
bertsioa ere argitaratu du: El ADN del euskera en 1.500 partículas.  

Liburuakuztailaren 6an aurkeztuko dira Portugaleten.  

Liburu hauei buruzko informazio gehiago sortu berri duen blogean ikus 
dezakegu: http://eukele.com/. Eta bere teoria bideo hauetan:Arqueología del 
lenguaje:  1/12/33/3 

 
Hitzaldia Arrasaten 

EuroskaraTeoria hitzez hitz 

Eñaut Etxamendi: bi hamarkadetako ikerketaren emaitza 

Erretiroa hartzearekin batera hizkuntzalaritza ikasteari eta hizkuntzak ikertzeari 
ekin zion: greziera zaharra, latina, sanskritoera… Ondoren hizkuntza horietako 
erro komun batzuk aztertu zituen, euskeran baliokidea bazuten eta deskonposa-
tzerik bazegonen. Erro horiekin, gehienetan, euskerak hitz familia zabalagoa 
dauka eta galdera da: nork nori hartu dio? Adibide batzuk: 

 errataria (esataria) – retor (grezieraz) – orator (latinez) 
 aizpe (aiz + pe: kobazuloa) – speos (kobazuloa greziera zaharrez) 
 bis: latinetik datorrela diote baina euskeraz baditugubegi, belarri, bekaitz, 

bustarri, birika… (bikoitzak direnak). Horiek denak latin ostekoak?  
 bitarte (bi-t-arte: bitartekaria) – arbitre-arbiter (lekukoa latinez) 

 

Pako Iriarte: euskerak izenordain, adierazle eta aditzen joko osoa du 

Euskeran izenordain, adierazle eta aditzek joko guztiz osoa adierazten dutela dio 
Pakok. Zer esan nahi du horrek? Euskerak aurrekorik ezin duela izan. Berezko 
osaketa bat dela. Haonetaz beste hizkuntzekin parekatzean ohar gaitezke. 
Erderek osaketa akatsduna agerian dute. Bideo honen bidez, teoria hau  
erakusten digu Pakok. Youtube 

 

ETBren eta Alberto Santanaren Euskalduntze berantiarra salatuz 

Ekainaren 17an Soraluzeko San Andres auzotik abiatuta, txango bat egin zen 
euskal ibaien izenen etimologi proposamenak hobeto ezagutzeko. Laster, jaso 
ziren ekarpenak argitaratuko ditugu. Bitartean, martxoan egin zen “mendi 
altuenek euskal izena dute” txangorako azken ekarpenak ere jarri dira 
webgunean. Hemen guztiak:   1-Astxiki-Anboto2-Aratz-Aralar..3-Burgoa-
Gorbea4. Erro-Larrun-Oiz5. Ori-Sollube-Txindoki… 

 

Euskal emakumea behera, erromatar emakumea gora 

Hemen erromatarrak egon ziren bai, baina zapaltzaile eta okupatzaile gisa, orain 
espainiar eta frantziarrak dauden bezala. Eta kultur politika kolonizatua 
dugunez, euskal emakumearen historia sakon erakutsi beharrean,Irungo Oiasso 
Museoak eta Bilboko Museo Arkeologikoak Meridako bi erakundeekin batera 
“Mujeres en Augusta Emérita-Emakumeak Augusta Emeritan” erakusketa 
antolatu digute. Material gehiena Extremaduratik dator baina hemengo zerbait 
sartu dute, argi gera dadin, hangoak bezain erromatar izan ginela… 

Euskal emakumea behera, erromatar emakumea gora 

mailto:mikoletaelkartea@gmail.com
https://www.amazon.es/s/ref=nb_sb_noss?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=Javier+Goitia+Blanco
https://www.amazon.es/s/ref=nb_sb_noss?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=Javier+Goitia+Blanco
http://euskararenjatorria.net/?p=31291
http://eukele.com/
https://www.youtube.com/watch?v=L1N06_3Rs90
https://www.youtube.com/watch?v=L1N06_3Rs90
http://euskararenjatorria.net/?p=30853
http://www.euroskara.com/
http://www.euroskara.com/
https://www.youtube.com/watch?v=PzA3T9z6Fho&lc=UgwpRSdIFB74qJDSetB4AaABAg
http://euskararenjatorria.net/?p=30650
http://euskararenjatorria.net/?p=30650
http://euskararenjatorria.net/?p=30706
http://euskararenjatorria.net/?p=30706
http://euskararenjatorria.net/?p=30706
http://euskararenjatorria.net/?p=31204
http://euskararenjatorria.net/?p=31096


 

Bisita gidatu alternatiboak uztailaren 7an, uztailaren 22an eta abuztuaren 25ean 

Maiatzetik aurrera Iruña-Veleia Argituk bisita gidatuak antolatu ditu indusketara. 
11:00etan indusketa bisitatu eta gero bazkaria eta arratsaldean hitzalditxoa 
eskaintzen da, modu atseginean, grafitoen altxorra ezagutzeko. Azken bisitan, 
Karlos Uragak atondu zuen erakusketa ere ikusteko aukera egon zen. 

Uztailaren 7 eta 22an eta abuztuaren 25 ere bisitak egongo dira. Izena emateko: 
irunaveleiaargitu@gmail.com edo 636 875 734 telefonora deitu daiteke. 

Bisita hauek ikusita, Aldundiak bere bisita “ofizialak” eskaintzen hasi da, besteak 
beste, haien bertsio “ofiziala” zabaltzeko eta grafitoak faltsuak direla esateko.  

 

Jon Goitia: euskal abizenak 

Jonek  euskal abizen batzuei buruzko proposamenak egin ditu. Horretarako 
Nabarteren euskal abizenei buruzko ekarpenak jaso eta bere iritzia eman du. 
Adibidez, abizen batzuetan ikusten den “txe” erroa, bere ustez, etxearekin 
zerikusia eduki beharrean, atxekin (haitzekin) harremana izan dezakeela uste du. 
(1)(2)(3)(4) 

 

Jose Luis Erdozia. Iruña-Veleia: interesak eta interesa ezak  Berria 

Jose Luis euskaltzain urgazleak galdetu du ea zer pasatzen den gai honekin, 
Euskaltzaindian ia 10 urtez beste alde batera begira egoteko eta gaia argitu nahi 
ez izateko, baita euskeraren arloko bestelako erakundeetan ere: “Horien artean, 
ulertezina eta mingarria bereziki euskaltzaleondako akademia,euskararen 
historian horren garrantzitsua izan daitekeen aurkikuntzaren aurrean…Eta non 
ditugu euskara helburu duten elkarte eta aldizkariak, idazle zein argitaletxeak, 
sindikatu eta alderdi politikoak? Kolonizaturik? Hanka sartzeko beldurrez?” 

 

 

Berriako Zaldiero (Patxi Huarte): harrokeria eta mina 

Iruña-Veleia Argituren Manifestuak arrakasta handiarekin hasi zenean, Zaldiero 
antizientziaren apologiarekin etorri zitzaigun. Jatorriaren erantzuna: “Eta mina 
sentitu dugu. Eliseo Gilek orain dela 11 urte datazioak eta katak eskatu zituen, 
gaia zientifikoki argitzeko, baina uko egin zizkioten eta ia 10 urte daramatzate 
berak eta Oskar Eskribanok inputatuta kalbario bat biziz eta orain, gainera, 6 
urteko kartzela zigorra eta 300.000 euroko isunen eskaerapean epaituko dituzte. 
Eta Patxi Huartek burla egin die sufritzen ari diren Eliseori eta Oskarri, baita gai 
hau argitu nahi dugun guztioi ere.Ahulago daudenei eta euren burua defendatu 
ezin dutenei egurra! …”Zaldiero (Patxi Huarte) 

Labur    

Hiru urte eta erdi enkartelarekin Aldundiaren aurrean 

Euskera Nafarroako Erriberan hitz egiten zen garaia 

Gu espainolak gara, Euskal Herrikooak (Estitxu Garai) 

Nafarroan euskera normalizatzearen alde! 

Gontzal Fontaneda: Iruña-Veleiako logika 

Tolosaren balizko etimologia 

Zorionak Elexpururi: hitzaldia non eta Erroman 

Aiarako EAJk euskerari dirua kendu PPren eskariz 

Gazteen euskal intonazioaz 

Antonio Arnaiz Villena: iberiarren eta iparafrikarrak 

Bulldozerraren arkeologia hitzaldia Iruñan 

Bideoak 

Luis Silgo 

Antoni Jaquemot 

Carme Jimenez Huertas 

 

Iberiera 

Luis Silgo: zenbait hitz iberiarrez 

Antoni Jaquemot: propuesta de texto para interpretar: 
Caspe 

Trino Meseguer: presencia de la lengua ibérica (1) 

Trino Meseguer: presencia de la lengua ibérica (2) 
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