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Euskeraren Xarmaren ekarpenak  

Irailaren 29an Araotzeko Sandailin 34 lagun elkartu ginen, proposamen etimo-
logikoak entzun eta arbasoek sortutako hizkuntza egiturez gogoeta egiteko: 

Jabi Goitia: -enda, -la… 
Agurtza-Aintzane Lazkano: hizkuntza komun. 
Paulo Arrieta: euskera kinestesikoa da 
Joseba_Mintegi: -ka, -ke, -ga, -ge atzizkiak 
Jon_Goitia_1_hitzak 

Jon_Goitia_2_Cielo_Zeru… 
Marisa, Leire, Felix 
Pako Iriarte 
Xebe Diez: letrak soinuen 
adierazpen grafiko hutsak 

Azaroaren 19an Iruña-Veleiaren  bidegabekeriaren 10. urteurrena beteko denez, Iruña-Veleia Argituk 
hainbat hitzaldi eta ekimen antolatu ditu gertatutakoa gogoratzeko eta salatzeko 

Zergatik ez dute Iruña-Veleia argitu nahi? hitzaldiak azaroan zehar 19:00 Bisita gidatua azaroaren 18an 

 

  Bertso afaria abenduaren 1ean    
Abadiñoko Muntsarazko Txokoan 

 
Bisitan edo afarian izena emateko: 

636 875 734  
irunaveleiaargitu@gmail.com  

Araban  
Joseba Nafarrate-Roberto Bilate 
14an Agurainen, Udaletxean 
Abenduaren 10ean Laudion K.Etxean 

Bizkaian  
Patxi Alaña-Joseba Mintegi 
14an Mungian Torrebilelan 
19an Bilbon Barrainkuan 
27an Durangon Pinondon 

Gipuzkoan-Lapurdin  
Juan Martin Elexpuru 
9an Oiartzunen Gaztetxean 
15ean Donostian Biltokian (Ikatz.k) 
29an Hernanin Biterin 
23an Uztaritzen Uztahitzan 

 

Suntsitu dutenak libre eta 
kobratzen 

 
Altxorra aurkitu dutenak 

laster Epaitegian 

Iruña-Veleiaren 10 urte: Eliseo Gil eta Oskar Eskribano epaitegirako bidean 
baina gauza batzuk lortzen ari gara 

Iruña-Veleia Injustizia Sistemako kasurik zaharrena bihurtu da. Hilabete batean 
datazioen bidez argitu zitekeen gaia da baina 10 urte daramatzagu bueltaka, 
delitua leporatzeko frogarik ez dutelako. Laster epaiketa izango dugu eta 6 
urteko espetxe zigorra eta 300.000 euroko isun eskaera dago euskeraren 
altxorrik handiena topatu duten Eliseo eta Oskarrentzat. Bidegabekeria itzela! 

Dena den gauza batzuk lortu ditugu: egin den borrokari esker EHUk, Aldundiak 
eta Jaurlaritzak ez dute indusketa osoa hondeamakinez suntsitu (nahiz eta 3 
eremu bai); gero eta jende gehiago euren azpijokoaz kontzientea da, ETBren 
euskalduntze berantiarrarekin batera EHUko historia eta euskal filologia 
noraino dauden kolonizatuta erakutsi digute; hemengo politikariek euskeraren 
aurkako eraso hau (eta beste asko) onartzen dutela ikusi dugu; hedabide asko 
frankismo garaiko zentsurara itzuli direla; jendearen konfiantza duten 
erakunde asko salduta daudela. Denbora, bakoitza bere lekuan jartzen ari da. 

 

 

Eduardo Orduña: iberieraren ikerlea 

Eduardo iberierazko eta euskerazko zenbakiek lotura dutela frogatu du 
egindako txostenen bidez. Lan gehiago dauzka: 

Treballs i publicacions 

Inscripcions aquitanes  

Base de dades d’Inscripcions Aquitanes  

Cercador d’expressions regulars en textos ibèrics  

http://euskararenjatorria.net/?p=32538
http://euskararenjatorria.net/?p=32507
http://euskararenjatorria.net/?p=32505
http://euskararenjatorria.net/wp-content/uploads/2018/10/Joseba_Mintegi.pdf
http://euskararenjatorria.net/wp-content/uploads/2018/10/Jon_Goitia_1_hitzak3.pdf
http://euskararenjatorria.net/wp-content/uploads/2018/10/Jon_Goitia_2_Cielo_Zeru.pdf
http://euskararenjatorria.net/?p=32605
http://euskararenjatorria.net/?p=32603
http://euskararenjatorria.net/?p=32600
http://euskararenjatorria.net/?p=12423
http://eorduna.awardspace.com/cat/publicacions.html
http://eorduna.awardspace.com/cat/insc_aquitanes.html
http://eorduna.awardspace.com/aquitano/inscripcion.php?id_insc=1
http://eorduna.awardspace.com/buscador/iberico.html


 

Guillermo Piquero: Europa indigena 

Orain dela urte asko ez omen zegoen patriarkaturik, ez zapalketarik, ez 
borrokarik… bakean bizi ziren. Kretan adibidez 5.000 urtez jarraian ez dute 
guda aztarnarik topatu. Hau da, sarritan entzun izan dugun “gudak beti egon 
direla” lelo hori zalantzan jarri beharko genuke. 

Kretakoa jakinda, zertarako goraipatzen dizkigute behin eta berriz esklabuak 
zapalduz bizi ziren greziarren kultura eta milioika lagun hil zituen erromatar 
inperio zitala? Europa Indigena 

 

Madrilen eta Jaurlaritzaren “Euskararen historia” liburuan isekak 

Juan Martin Elexpururen artikulu honetan "Euskararen historia" liburuan 
Joseba Lakarrak idatzitako pasarte batzuk jaso ditu. Liburu hori EHUko Letren 
Fakultateak egindakoa da, Madrileko Gobernuak berau egiteko dirua jarri du 
eta, euskal "ikutua" emateko, Eusko Jaurlaritzak argitalpen gastuak ordaindu 
ditu. Datu hori  Madrilek eta bere hemengo jarraitzaileek zein hizkuntzalaritza 
mota bultzatu nahi duten jakiteko garrantzitsua da: euskera hizkuntza isolatua 
dela, latinaren menpekoa %75ean, etab. 

Onartezina izan beharko litzateke diru publikoz ordaindutako liburu batean 
argudioak eman beharrean deskalifikatiboz eta isekaz (frikiak…) betetako 
pasarteak agertzea: Euskalaria, arriskuan dagoen hegaztia 

 

Eduardo Aznar: Tierras, gentes y voces 

Eduardo Aznarrek Errioxako euskera sakon aztertu 
du eta horren emaitza Pamielak argitaratu dion 2. 
liburua da. Aurrekoa El euskera en la Rioja izan zen.  

Bere ustean eta egindako azterketen arabera, eus-
keraren presentzia Errioxan erromatarren aurrekoa 
litzateke. Horrek, Iruña-Veleiarekin batera, ETBren 
euskalduntze berantiarra hankaz gora ere jarri du. 

Liburuari buruz hitzaldi bat eman du Iruñan.  

 

Hizkuntzaren sorrerari buruzko bideoa 

Bideo honetan Alicia Ninou kazetariak hiru pertsona elkarrizketatu ditu, gai 
honi buruz zerbait jakiteko: 

Alicia Ninou, Goitia, J.Huertas eta Alman 

 

Antonio Mendizabal toponimia aztertzailea hil zaigu 

Antonio donostiarra zen eta bere liburuan toponimia sakon aztertu zuen, 
Akitaniakoa batez ere:  

Akitania. crog-magnon inguruko koben izenak jaso zituen eta, ikusten denez, 
askok “leize” erroa dute: Trou de Leize (kobaren zuloa), Leizandie (koba 
handia), Leissandonie (kobako anderea?), Leisarnie (?), Leizurie (koba zuria)… 

Kantabria: Sant Ander (Santander) (Arcipreste de Hita), Sant Oña 
(Santoña),Sierra Vasconia, Eginza, Aloños, Selaya, Sierra de Isar, Izarra, 
Izarrilla…  Antonio Mendizabal hil da    Gure toponimia zaharra… kobetaraino 

 

Jabi Goitia: Laguardia eta Kantabria toponimoez 

Laguardia: Lakuartea? Lehenengo bertako geografia sakon aztertu du, gaur 
egun dauden lakuak eta izan direnak aipatuz. Ondoren estatu mailan dauden 
200 Laguardia antzeko izenak ere aipatu ditu. Azkenik proposamena bota du: 
lakuen arteko gunea.  
Horrez gain beste izen ezagun hau ere ikertu du: Kantabria, Cantabria, 
Cantabrana, Cantalbrá, Cantalvas, Kanterepe… 

https://www.europaindigena.com/2%C2%AA-el-neol%C3%ADtico/i-la-europa-ind%C3%ADgena-y-la-cosmovisi%C3%B3n-preindoeuropea/
https://www.berria.eus/paperekoa/1876/021/001/2018-10-11/euskalaria_arriskuan_dagoen_hegaztia.htm
https://www.youtube.com/watch?v=B6UAGIZcPko
http://euskararenjatorria.net/?p=32180
http://euskararenjatorria.net/?p=32180
http://euskararenjatorria.net/?p=32398
http://euskararenjatorria.net/?p=31957
http://euskararenjatorria.net/?p=31957


 

Jose Luis Alman: iberierazko silabarioari buruzko zalantzak 

Jose Luisek galdetzen du ea zergatik bokalak (a, e, i, o, u)eta kontsonante 
gehienak (b, l, r, ŕ, n, m, s, ś, t, k) baditu, zergatik p, d eta g falta diren. 
Iberiarrek ez al zuten gaitasunik soinu guztiak irudikatzeko? 

Artikulu honetan Jose Luisek zalantza horiek eta gehiago plazaratu ditu: 

Jose Luis Alman: preguntas sobre el alfabeto ibérico 

 

Emilio Ilarregi historialari eta arkeologoa bat-batean hil da 

Iruña-Veleiako grafitoen aldeko irizpen bat idatzi zuen eta Eliseo Gil babestu 
zuen Emilio Ilarregi arkeologoa hil da irailean. Arabarra zen jatorriz baina 
Segobiako Unibertsitateko irakaslea izan da urte askotan eta irakaskuntzaz gain 
Soriako indusketa arkeologiko batean buru belarri zebilen. 

Osasunez ez zebilen oso ondo baina, kasualitatez, irailean Iruña-Veleia Argituko 
bi kideekin egon behar zen epaiketari begira laguntza emateko eta bi aste 
lehenago hil zen bat-batean Soriako indusketan zegoela.   Emilio Ilarregi 

 

Euskaltzaindiaren biltzarrean Iruña-Veleia argitzeko eskatu dugu 

Euskaltzaindiak bere sorreraren mendeurrena eta euskera batuaren 50. 
urteurrena ospatzeko biltzar nagusia egin du Arantzazun. Bertan, Iruña-Veleia 
Argituko batzuk egon gara gaia argitzeko manifestua emateko eta 
Euskaltzaindiari eskaera bat egiteko: Iruña-Veleiaren aferan esku hartu eta 
datazio eta katen bidez, irtenbide zientifikoa eman diezaiogun. 

Iruña-Veleia Argituk Euskaltzaindiari gaia argitzen laguntzeko eskatu dio 

 

Euskal Sena eta Biltzarre: bi bilkura Usurbilen, azaroaren 23an eta 24an 

23an, ostiralez, Euskal Senari buruzko 1. bilkura izango da eta hor ikuspegi 
desberdinetatik aztertuko da. 

24an, larunbatez, Biltzarrek bere bigarren bilkura egingo du eta hiru gai 
jorratuko dituzte: 

- Arloz  arlo eta herriz herri ekimen burujabeak ezagutzea: euskera, ura, 
kultura, historia, antropologia, kultur eredua, energia, auzolanak… 

- Mahai ingurua: herri mugimenduak koordinatzeko ekimenak 
- Aro berriaren manifestua: globalizazioari eta etorkizunari gure herriak 

nola erantzun behar dion. Diagnostiko bateratu bat egiten hastea. 

Jose Luis Erdozia Berrian 

Eta zer egin du EHUk Iruña-
Veleian agertutako grafitoei 
buruzko ezagutza erdiesteko? 
Zenbait bide oztopatu baino ez! 
Nola uler daiteke, bestela, behin 
baino gehiagotan hondeama-
kinak bertan sartu izana? 

Iberiera  

Bienvenido Mascaray: étimos 

Bienvenido Mascaray: étimos 

Paco Marin: sobre los topónimos 
de Guadix y Baza 

Patxi Aginagalde: Zesenos-Zezena eta 
Ariadna-Ariarena (hariarena) 

Kasualitate handia kontzeptu batzuen 
artean horrelako paralelismoak 
egotea greziar eta euskal kulturaren 
artean.  

¿Posible relación entre el jónico y el 
euskera? 

Labur    

Politikariek euskera gero eta gutxiago aipatzen dute 

Berberera (tamazight) hizkuntzaz 

Inigoren proposamena              Batuaren arantzak 

Benito Lertxundi: burujabetza orain eta beti 

Nazio Ikurrei buruzko I. Biltzarra Bilbon 

Irureta eta Elexpuru hitanoaz 

Jon Urruxulegi: Iruña-Veleia, benetakoa ala faltsua? 

Ezezaguna zaigun hizkuntza hori: iberiera 

Eduard Selleslagh-Suykens: resumen de sus artículos 

Euskaltzaindia: euskeraren akademiatik batuarenera 
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