
Errepideak bapatean txarrera jotzen du. Gure
autoaren amortigoazio kaxkarrak berehala nabaritu
du: espainiar legediaren arabera Burgosen sartu
gara. Trebinioko Konderrian barrena abiatu gara
Otsateren bila.

“Baimendutako ibilgailuak baino ez”. Otsatera
eramango gaituen bidea oinez egin beharra dago.
Done Bikenditxo herrian autoa utzi dugu, traba
egiten ez duen leku batean.

Herrixkara eramango gaituen bidea zein den
asmatzea zaila suertatzen da hasieran. Otsatera
egin genuen lehen bisitaldian egindako bidea
desegin behar izan genuen behin baino gehiagotan,
bidea hainbat aldiz biderkatzen baita. Baina
Otsaterako hirugarren txango honetan bide egokia
erraz topatu dugu.

Haizeak gogor jotzen du urriko arratsalde
honetan. Zelai haundi batera heltzen garenean
Otsateren hondarrak ikusten ditugu. Abereentzeko
hesi bat eta ibar txiki bat gurutzatu ostean gure
helmugara heltzen gara. Behin batean Mikel
Deunari eskeinitako eleizaren dorrea zutik dirauen
bakarra da. Inguruotan hainbat etxeren hondarrak
barreiaturik daude. Lehortutako bi zuhaitzen
itzalek paisaiaren itxura tragikoa haunditzen dute.

Mapetan ia agertzen ez den herrixka da Otsate,
baina bisitari ugari jasotzen du, batez ere

asteburuetan. Larunbat honetan ere gazte talde
bat hurbildu da inguruotara. Kanping denda jartzen
ari dira, eta gaua bertan emateko asmoa dute.
Otsatera azaltzen diren seigarren aldia dela
dioskute. Zergatik? “Esaten diren gauzak direla
eta. Interneten, hainbat liburutan edota irratian
Otsateri buruz asko hitz egiten da”.

Mitxel taldearen bozeramaile bilakatzen zaigu.
“Hemen eman genuen lehen gauean erabat
beldurtuta geunden. Kanping dendatik ere ez
ginen atera. Baina hurrengo egunean Toledoko
lagun talde bat etorri zen. Horrelako gaietan
adituak dira. Bideokameraz grabazio bat egin
zuten dorrearen barruan. Taldeko batek noizean
behin galderak egiten zituen. Kolpeak entzuten
dira grabazioan, eta baita oso urrunetik datorren
ahots antzeko bat ere.”

Ahotsak

Jende gutxi azaltzen da Otsatera grabagailurik
gabe. Izan ere, psikofoniak lortzea da herrixka
huts honetara egiten diren bisitaldien arrazoi
garrantzitsuenetako bat.

Psikofoniak pasa den mendeko 60ko hamarka-
dan modan jarri ziren. Garai horretan Friederich
Jürgenson ornitologo estoniarrak, hegaztien kantak
grabatzen ari zela, zintan egon behar ez zen zerbait
topatu zuen. Bere izenaz dei egiten zion ahotsa
erregistratuta geratu zen grabazioan. Gerora bere

Otsate
misteriozaleen

 Meka
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Trebinioko Konderrian hutsik
dagoen herrixka da Otsate.

Bertara jende ugari
hurbiltzen da herriak

gordetzen omen dituen
azalpenik gabeko
fenomenoen bila.
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Alde ilunean

hildako amaren ahotsa zela konturatu omen zen,
eta sistematikoki ahots horiek bilatzeari ekin zion.
Jürgensonek zabaldutako bideari beste hainbatek
jarraipena eman zioten, horien artean Konstantine
Raudive austriarra garrantzitsuenetako bat izan
zelarik. Gaur egun milaka psikofonia erregistratuta
daude mundu osoan zehar.

Fenomeno bitxi honi azalpena ematen saiatzen
den teoria ugari dago. Badira ahots hauek hil-
dakoenak direla sinisten dutenak. Egia esanda,
hau da gizartean gehien zabalduta dagoen sinis-
mena. Beste hainbatek, aldiz, giza psikeak izan
lezakeen papera azpimarratzen dute: orain arte
ezagutzen ez diren arrazoiak direla medio, graba-
zioa egiten duenak nahigabean sortarazen ditu
ahotsak.

Gure artean, Gasteiz Irratiko teknikari Aldrefo
Resak Otsaten lortutako bi psikofoniak ospetsu
bilakatu ziren ezohiko fenomeno honen jarraitzai-
leen artean. Mikel Deunaren eleizaren dorrean
lortutako psikofonia horiek oso ezberdinak dira.
Lehen psikofonian, emakume baten ahotsa diru-
dienak honakoa galdetzen du gazteleraz: “¿Qué
hace la puerta cerrada?” . Bigarrenak, aldiz, nes-
katil baten ohiua dirudi. Hasiera batean “Pandora”
ulertu zuten ikerlariek, baina gerora jende gehienak
“kanpora” dioela uste du. Azentu fonetikoa lehen
silaban egonda (“kán-po-ra”), bigarren aukera
zentzudunagoa dirudi. Horrela izanez gero, lehen
euskal psikofoniaren aurrean egongo ginateke.

Denetariko gertaerak

Objektu Hegalari Ezezagunen ikustaldiak, azal-
penik gabeko desagerketak… Otsaten denetarik
gertatu omen da. Otsateren ospe beltza aspalditik
dator. “Trebinioko OHEa” izenaz ezagutzen den
gertaera mito moderno honen abiapuntuetako bat
izan zen. 1981ean Prudencio Muguruza gasteiz-
tarrak ustezko OHE baten argazkia ezagutarazi
zuen. Bere txakurrarekin paseatzen ari zela, Agui-
llo herritik gertu ateratako argazkian bola itxurako
objektu bat azaltzen zen. Argazkia barra barra
zabaldu zen, baina askoren ustez fraude bat baino
ez zen izan, itxura arraroa zuen hodei bat baino
ez. Gaur egun Muguruza hainbat telebista lokaletan
azaltzen da tarota botatzen eta etorkizuna
“asmatzen”.

Ezagunena izanda ere, Muguruzaren auzia ez
zen izan OHEen arloan zonaldean jazotako kasu
bakarra. Iker Jimenez kazetariak bi kasu gehiago
aipatzen ditu bere liburu batean. Baina agian
xelebreena armada espainiarra protagonista izan

zuena izan da. Arakan dagoen basetik atera eta
Otsatetik gertu ariketa militarrak egitera joandako
karro blindatuak lau orduz galdu omen ziren
gauean. Haien arteko komunikazioa ezinezkoa
bilakatu zen, eta erabat beldurtuta bueltatu ziren
basera, beti ere Jimenez-en arabera.

Dena den, herriari aspalditik tragikotasun ospea
emango ziona izurriteen afera izan zen. Otsatek
hiru izurrite jasan zituen aspaldian, eta hortik
geroztik herri mamua bilakatu zen: 1860an baz-
tanga edo biruela, 1864an tifusa… sei urte pasata,
1870ean, kolera izurrite batek azken biztanleak
akatu zituen. Antza denez, inguruko herrietan
eraginik izan ez zuten izurriteak izan ziren. Ma-
darikazioak Otsate jo zuen bete-betean.

Otsatetik gertu bizi direnek ez dute gustoko
jende gehiegirik inguruotan ikustea, esperientzi
txarra ugari izan dute eta. Misterioak deituta,
gazte askok jaigune bilakatu du zonaldea, alkohola
eta beldurra erdibana nahastuz eta inguruko abe-
reak zirikatuz. Hara hurbiltzen diren guztiek ez
dute berdin jokatzen, noski, baina askotan zaila
izaten da bereiztea.

Mitxel eta bere lagunek oraintxe bertan tirabira
bat izan dute herrixkatik gertu dagoen baserri
bateko jabearekin. Gauerako ez badute kanping
denda kentzen, Goardia Zibilari hots egingo dio.

Egoera ikusita, Gasteizera bueltatzeko ordu
aproposa dela pentsatu dugu. Baina alde egin
baino lehen guk ere grabagailua utzi dugu, ordu
erdiz, dorrearen barruan. Pare bat aldiz entzun
dugu, txoriek eta haizeak eragindako soinuen
artean ahotsaren bat aurkitu nahian.

Tamalez, agian zorionez, ez dugu grabazioan
ezer arrarorik topatu. Ezta etxerako bidean ere…

Madarikazioak Otsate jo zuen bete-betean



KAIA 1. alea | 2003ko udazkena

3

Iraganari begira

Tradizio judeokristauaren baitan gaudenok
Biblian agertzen den Noeren kontakizuna txiki-
tatik entzun genuen. Gizakia sortzeaz damututa,
behin batean Jainkoak gizateria akabatu nahi
izan zuen. Baina gizateri usteldu horren baitan
bazegoen bere gustokoa zen laguna, Noe izene-
koa. Lagun honi itsasontzi bat eraikitzeko agindua
eman zion eta ondoren uholde erraldoia eragin
zuen. Noe, bere sendiak eta animali espezie
bakoitzeko bikote bat baino ez ziren salbatu
Jainkoaren haserralditik.

Biblian agertutako beste hainbat istoriorekin
gertatu bezala, Noeren kontakizunaren sustraiak
sumeriar kulturan daudela onartzen dute aditu
gehienek. K.a. III. milurtekoan Mesopotamian
garatutako zibilizazio horrek Gilgamesh-en epo-
peia utzi zigun kuneiformean idatzita. Bertan
ere uholde bat azaltzen da. Bertan ere gizaki
bakar batzuk eta “gauza bizidunen haziak” baino
ez zuten heriotza ekidin, horretarako itsasontzi
bat erabi zutelarik.

Mitoen oinarrian historikoak diren pizgarriak
egon al daitezke? Aditu ugarik horrela uste du,
eta gainera horren adibide bikaina den aurkikun-
tzarik egon badago. Homeroren Odisea kontaki-
zunean agertzen den Troia hiria, esaterako, fikzio
hutsatzat jotzen zen Schielemann-ek hiriaren
hondarrak topatu zituen arte.

Era berean Sir Charles Leonard Woolley arkeo-
logo britainiarrak uholdearen arrastoak aurkitu
zituela uste izan zuen 1929an Ur hiri sumeriarrean
zundaketak egiten ari zenean. 12 metrotara, hiria-
ren arrastoen hondarren atzean, arrasto organikorik
gabeko lokatz kapa bat aurkitu zuen. Bi metro
t’erdi zuen lodieraz lokatz kapa honek, eta honen
atzekaldean Sumer aurreko arrastoak topatu zituen.
Woolley-k Eufrates ibaiak sortutako uholdea izan
zela ondorioztatu zuen. Urek Ur hiria hartu zuten,
eta sumeriarrek gertaera hori mundo osoa hartu
zuela pentsatu ei zuten.

Woolley bezala, orain dela gutxirarte uholdearen
mitoaren hasiera Tigres eta Eufrates ibaien ingu-
ruan kokatu dute gaia aztertu duten gehienek.
Baina azken urteotan beste leku baterantz zuzendu
dira ikerlarien begiradak.

Sedimentuak arakatuz

Columbiako Unibertsitateko geologo diren
William Ryan eta Walter Pitman-ek Itsaso Beltza
arakatu dute uholde unibertsalaren nondik no-
rakoak argituko dituen teoria bat formulatu nahian.

Turkiaren iparraldean kokatuta, Itsaso Beltzak
badu berezitasun bat: ur geza eta ur gazia tarteka-
tzen dira bi geruza ezberdinetan. Aspaldiko ga-
raietan ur gezako lakua zena itsaso bilakatu zen.

unibertsalaren bila

Uholde Behin lurra uraz estali
omen zen eta gizateria

desagertzeko zorian
egon zen. Orain mito
horren pizgarri izan

zen gertaera historikoa
topatu nahi dute.
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Azken glaziazioren bukaerak izotzen urtzea
eragin zuen. Horrek mundu osoko itsaso eta
ozeanoen ur maila namarmenki altxarazi zuen.
Mediterranioak ere eragin hau jasan zuen, eta
Bosforoko itsasartetik ura barra barra amildu zen
orain Itsaso Beltza dagoen zonaldean.

Garai horietan gizaki ugari bizi zen laku erraldoi
horren inguruetan. Baina uren gorakadak honda-
mendia ekarri zien. Uholdetik ihesi, populazio
horiek munduan zehar dispertsatu ziren, bereziki
Europa eta Asian zehar. Eta beraiekin batera
eraman zituzten mitoak, hizkuntzak edota neka-
zaritzaren aurrerapenak .

Ryan eta Pitman-en teoria sedimentuen ikerketan
oinarritu zen, baina bestelako froga eta ikerketak
behar zituzten. Robert Ballard, Titanic itsasontzi
ospetsuaren hondarrak aurkitu zituen esploratzai-
lea, froga horien bila abiatu zen.

Itsaso Beltza, mitoaren oinarrian

2000. urteko irailean National Geographic Elkar-
teak diruz lagunduriko espedizio batek aurkikuntza
garrantzitsua egin zuen Itsaso Beltzean. Ballard-
ek zuzendutako ekipoak 100 metroetako sakoneran
giza asentamendu baten arrastoak topatu zituen.
Zientzialariek orain dela 7500 urteko zibilizazio
baten arrastoak direla uste dute. Antza denez,
lagun horiek presaka utzi behar izan zituzteen
beraien lurrak, uholde erraldoi bat gainera etorri
zitzaienean.

Itsaso Beltzak 2000 metrotarainoko sakonera
du hainbat zonaldetan, eta oraindik topatu gabeko
hondar arkeologiko ugari izan dezake bere uren
baitan. Oxigeno askorik gabeko urak izanda,
hondar hauek oso ondo mantendu izan dira den-

boran zehar, ia hondatu gabe. Ballarden ekipoak
are eta aurkikuntza liluragarriagoak egingo dituz-
tela uste du.

Aurkikuntzek Ryan eta Pitman-en teoria egiaz-
tatzeko pausu garrantzitsua suposatu dute. Biko-
tearen ustez, uholdetik ihes egin zuten populazioek
hondamendiaren oroimena zabaldu zuten haien
ihesaldiaren zehar, gerora mito bilakatuko zen
gertakaria, hain zuzen.

Teoria bikaina da, dudarik gabe, sumeriar kul-
turaren mitoa eta Bilbliaren pasartea argitzeko
orduan. Baina teoriak ez ditu azaltzen mundu
osoan zehar zabalduta dauden antzeko mitoak,
Amerikakoak batez ere. Mitoa planetan zehar
hain zabalduta egotearen arrazoia kasualitate hutsa
izan daiteke? Planeta osoan ondorioak izan zituen
natur hondamendi baten oroimenaren aurrean al
gaude?

Balizko hondamendi globala oinarri, denetariko
azalpen eta teoriak eman ditu hainbat eta hainbat
lagunek. Kataklismo geologikoa, meteorito baten
erorketa… Hainbat egilek azken glaziazioaren
ondorio gisa ikusten du uholde erraldoi hau, baina
maila globalean. Graham Hancock idazle ezagu-
naren eritziz, azken glaziazioa, ezagutzen ez
ditugun arrazoiak direla eta, ohikoa zena baino
askoz azkarrago amaitu zen, horren ondorioz
planeta erdia estaltzen zuten izotza oso denbora
laburrean urtu zelarik. Hortxe kokatzen du Han-
cock-ek uholde unibertsalaren jatorria.

Gertaera globala ala lokala izan, ia unibertsala
den mitoak oraindik ere erantzun gabeko galdera
asko mantentzen du bere baitan. Erantzunak,
agian, Itsaso Beltzaren ur hilgarrietan topatuko
dira.

Biblian azaldutako gertakizunak oinarri
sakonagoak ditu

William Ryan eta Walter Pitman
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Aintzinako gizakiek, gau izartsuari begira,
jainkoez beteriko eremua ikusten zuten. Jainkoak
izan behar zuten ezinbestean, izarren artean mugitu
egiten zirelako nahi zuten eran. Eta jainko horien
artean bazegoen bat odolaren kolorea zeukana.
Horrek jainko boteretsua izan behar zuen. Sume-
riarrek “Nergal” izendatu zuten, bere emaztearekin
batera “beheko munduak” gidatzen zituen jainkoa.
Grekoek, aldiz, “Ares” izena eman zioten, eta
gudaren jaainkotzat jo zuten.

Martek gizadia liluratu du garaien hasieratik.
Eguzki-sistemako laugarren planeta auzokide isil
eta misteriotsua da. Baina oraindik ere, Marteren
inguruko ezagutza inoiz baino haundiagoa denean,
ezer gutxi dakigu Marteren benetako izaeraz.

Auzokideak topatzeko ametsa

XIX. mendean Schiaparelli astronomo italiarrak
bere teleskopioaren bitartez egindako aurkikunt-
zaren berri eman zuen. Behaketa gauetan zehar
Marten kanalak zirela ikusi zuen. Baina aferari
publizitate gehien eman zion laguna Percival
Lowell estatubatuarra izan zen. Enpresa gizona
eta astronomia zaletua, Arizonan behatoki bat
eraiki zuen italiarrak egindako behaketei jarraipena
emateko asmoz. Urte askoren zehar kanal hauek
zibilizazio martetar batek eginak zirela defendatu
zuen sutsuki.

Badirudi italieratik ingelesera egindako itzulpen
kaxkarra dagoela nahastearen abiapuntuan. Izan
ere, Schiaparelli-k “canali” hitza erabili zuen bere
aurkikuntza deskribatzeko orduan. Baina ingeles
hizkuntzak bi termino ezberdin erabiltzen ditu:
channels hitza edozein kanal edo ubide izendat-
zeko erabiltzen da, baina canals terminoa gizakiak
egindako kanalei dagokie, hau da, artifizialtasun
ñabardura duen terminoa da.

Pasa den mendeko 60ko hamarkadan bidali
ziren lehen zunda espazialek Marteren inguruko
ezagutza asko handitu zuten. Orduan frogatu zen
Lowell-en kanalak pertzepzio ilusio bat baino ez
zirela. Baina pertzepzioak berak beste sorpresa
gordetzen zigun oraindik ere.

Aurpegi bat guri begira

XX. mendeko 60ko hamarkadan Amerikako
Estatu Batuek bidalitako Mariner misioek gertutik
ateratako lehen irudiak bidali zituzten. Marte
basamortu erraldoia zela erakutsi zuten irudiek.
Baina 1975ean bidalitako Viking misioek ateratako
argazki berrien artean oso itxura arraroa zuen
irudia zegoen. Zenbat aldiz ikusi izan dugu irudi
hori? “Marteko aurpegia” izenez ospetsu bilakatu
zen irudiak esfinge baten itxura hartzen zuen. Are
gehiago, “aurpegi” horretatik gertu hainbat estruk-
tura bitxik misteriotasuna handitzen zuen. Pirami-
deen antzeko estrukturak ikusi zituen hainbatek
aurpegiaren inguruotan.

Marte
itxaropen

gorria

Gure auzokiderik
gertuenean bizia

topatzea aspaldiko
ametsa da. Orain

Marten zein Lurrean
bertan martetarren

bila ari dira
zientzialariak.
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Marteko Cydonia eskualdean lortutako irudiak
polemika ugari sortu zuen urte luzeetan zehar,
1998an Mars Global Surveyor zundak eskualde
horretako argazki berriak bidali zituen arte. Erre-
soluzio handiagoaz ateratako argazki berriek ez
zuten aurpegiaren arrastorik erakusten. Erosioak
bere lana egin du urteetan zehar, aurpegiaren
itxura sortarazten zuten elementuak desagerraraziz.
Gaur egun ia ikerlari guztiak ados daude: aurpe-
giaren kontua pertzepzio joku erraldoia izan zen,
argi eta itzalen artean sotutako ilusioa. Badaude
batzuk, ordea, oraindik ere mantentzen dutenak
NASAk nahita manipulatutako argazkiak direla
eta Cydonian estruktura artifizialak izan badirela.

Gaur egun ia segurutzat jo daiteke Marten ez
dagoela bizi forma konplexurik. Baina planeta
gorrian bizi arrastoak topatzeko itxaropenak zutik
dirau. Pista berrien bila ari dira zientzialariak. Eta
horietako pista bat, bitxia bada ere, lurrean bertan
topatu izan da.

Nanobakterioak edonon

ALH84001. Hain izen xelebreko arroka puskak
mundu osoko hedabideen arreta bereganatu zuen
1996ko abuztuan. NASAko zientzialariek fosil
ñimiñoak topatu zituzten Martetik orain dela mila
milioika urte eratorritako meteorito batean. An-
tartidan aurkituta, meteoritoak oso tamaina txikiko
bakterioen arrastoak gordetzen zituen bere baitan.

Hain garrantzi
h a n d i k o

a u r -

kikuntzak zientzialarien arteko polemika piztu
zuen berehala. Aurkitutakoak bizia arrastoak ez
zirela uste zutenen argudio nagusienetako bat
tamainari zegokion. Meteoritoan topatutako
ustezko fosilek 20 eta 100 nanometro arteko
tamaina dute, eta hain tamaina txikiko bizidunik
ezinezkoa da zientzialari horien ustez.

Beste hainbat zientzialarik, ordea, kontrakoa
uste dute, eta haien jarrera sustatzeko asmoz
ahalik eta bizidun txikienen bila abiatu ziren.
Queensland-go Unibertsitateko zientzialari aus-
traliarrek, esaterako, 10 eta 125 nanometro
arteko tamaina zuten mikrobioak topatu zituzten
1998an.

Aditu gehienen ustez, Marten gaur egun dau-
den baldintza klimatikoak ezinezko bilakatuko
lukete bizia agertu eta mantendu izana. Baina
bizia posible bilakatuko luketen baldintzen pa-
rametroak zeintzuk diren finkatzerakoan, gauzak
nahikotxo aldatu dira azken urteotan. Izan ere,
extremofiloen inguruko ezagutza asko handitu
da azkenaldiotan.

Extremofiloak izaki bereziak dira. Oso baldin-
tza gogorretan bizi diren bakterio eta birusak
dira. Teorian bizirik mantentzeko beroegi edo
hotzegi diren lekuak, izugarrizko presioak jasan
behar dituzten eremuak… bizia ia edonon topatu
dute zientzialariek. Orain dela urte gutxirarte
zientzia ortodoxoenarentzat ezinezkoak izango
liratekeen bizidunak barra barra topatu eta ikertu
izan dira. Espainiako hegoaldean, Huelvako Rio
Tinto ibaiaren inguruetan buru belarri ari dira
bizi forma hauek hobeto ulertzeko asmoz. Ibai
horrek daraman uraren osaketa guztiz pozointsua
izanda ere zientzialariek 1300 bizi forma inguru
topatu dute. Urte luzez bizi extralurtarra Lurretik
harantza bilatu badugu ere, litekeena da erant-
zunak askoz gertuago izatea. Lurrean bertan.
Gure etxeko atarian.

Garai bateko "aurpegi" famatua orain

Martek betidanik l i luratu du gizadia
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Atzeko atea

Echelon
guztioi

adiadi
Komunikabide digitalen erabilpenaren gorakada

izugarria izan da azken urteotan. Teknologia
berrien garapena aldaketa garrantzitsuak sortzen
ari da etengabe, eta badirudi aldaketa hauek
etorkizunean indartuko direla. Komunikazio
pertsonalaren arloan, telefonia mugikorrak eta
posta elektronikoaren erabilerak erabat aldatu
dute jende askoren bizitza.

Gero eta gehiago, posta elektronikoaren
erabilpena posta tradizionala ordezkatzen ari da.
Honek aldaketa izugarriak ekarri ditu, baita
pribatutasunaren arloan ere. Demagun baten batek
gure komunikazio pribatuak zelatatu nahi dituela.
Posta tradizionala erabiliz gero, zelatariek ez dute
lan errezarik izango. Gutunak banan banan
aukeratu behar dituzte, bertako informazioaz
jabetu eta, ahal izanez gero, azala hasieran zegoen
moduan utzi, jasotzaileak susmo txarrik har ez
dezan. Gizaki batek irakurri behar du mezua,
horrela prozesua oso geldoa suertatuz. Horregatik,
posta tradizionala zelatatzen denean, oso kasu
konkretuetan egiten da: prozesu selektiboa da.

Baina posta elektronikoaren kasuan,
komunikatzeko era berri honek asko erraztu du
gure komunikazioa espiatu nahi dutenen jarduna.
Bidalitako mezua hainbat zerbitzaritik igarotzen
da jasotzailearengana heldu baino lehen, eta
zerbitzari hauetako bakoitzean kopia bat gelditzea
guztiz posiblea da.

Zelatarientzat dagoen abantailarik haundiena
mezuaren digitaltasunean datza. Lehen esan
bezala, paperean idatzitako hitzak gizaki batek
irakurri behar ditu. Baina makinek mezu digitalak
irakur dezakete. Informazio hori guztia erraz gorde
daiteke datu-base digitaletan. Prozesua zailagoa
bada ere, antzekoa egin daiteke telefono bidezko
komunikazioekin, ahots ezagutze sistemen bitartez.

Informazioa urrea da

II. Mundu Gerraren ostean kokatzen da Echelon
sarearen abiapuntua. AEB Amerikako Estatu
Batuak, Britainia Haundia, Kanada, Australia eta
Zelanda Berria izan ziren akordioa izenpetu
zutenak. Helburu zehatza zuten: gerran zehar
komunikazioen zelatatzerako egindandako
elkarlanari jarraipena emanez, munduan zehar
ibiltzen ziren informazioak espiatuko zituen sarea
osatzea.

Informazio hau guztiaren hartzailea National
Security Agency (NSA) da, AEBetan espiotza
elektronikoaz arduratzen den agentzia federala.
Hainbat iturriren arabera 21.000 lagun lanean
dituen agentzi honek Echelon sarearen bitartez
jasotzen den informazio guztia zentralizatzen du.

Plazaratu diren datuen arabera iparramerikarrek
120 satelite inguru daukate espioitza lanetarako.
Horretaz gain, munduan zehar barreiaturik, hainbat

AEBek mundu osoko komunikazioak
zelatatzen dituzte Echelon sarearen bitartez.
NSA agentzia lortutako informazio hori guztia

kudeatzeaz arduratzen da.
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Atzeko atea

entzuketa base dituzte. Ezagunena Erresuma Ba-
tuan kokauta dagoen Menwith Hill-eko basea da.

Behin informazioa lortuta, Echelon-en ordena-
gailuak hitz konkretuen bila arituko dira. Munduan
zehar milioka mezu elektroniko dabiltza leku
batetik bestera, eta horregaitik Echelon sistemak
bahe bat ezartzen du. Susmagarritzat jotzen diren
hitzak dituzten mezuak aukeratuko dituzte eta
ondoren gizaki batek irakurriko du mezu hori.
Eta berak erabakiko du, antza, gu ere susmagarri
ote garen.

Horrelako kontuekin askotan gertatu bezala,
hasieran kontu hau “konspiranoikoen” ahoan
baino ez zegoen. Gaur Echelon-en inguruan
hitz egitea serioa da, masa hedabide haundietan
jorratzen den gaia delako.

Diruaren hotsa

Ezagutza publiko honen abiapuntuetako batek
interes ekonomikoetan izan zuen oinarri. Hasiera
batean informazio militarrak eskuratzeko era-
biltzen zen Echelon, baina denbora pasa ahala
aplikazio berriak aurkitu zizkioten informazio
horri: espiotza industrialarako arma bikaina
bilakatu zen. Europako hainbat enpresa haundik
galera garrantzituak izan ditu Echelon dela eta.

Kasurik ezagunenak Airbus eta Tompson enpre-
senak izan dira. Iparramerikarrek sarearen bidez
eskuratutako informazioak erabiltzen zituzten
lehian zeuden hainbat kontratu komertzial haun-
dietan haien enpresak abantailan egoteko.

Europar Parlamentuaren Askatasun Publikoe-
tarako Batzordean, gai honetan aditua den Dun-
can Campbell kazetari eskoziarrak txosten bat
aurkeztu zuen Echelon-ek Europar Batasuna-
rentzat suposatzen duen arriskuaz oharraraziz.
Nazioarteko harremanetan publikoki tirabiraren
bat eman bazen ere, ez da hartu neurri esangu-
ratsurik.

Zelatariak zelatatzen

Echelon eta beste sistemen bitartez biztanleria kontrolpean edukitzeko aukera du munduko
hainbat boterek. Baina era berean herri mugimenduek zein hiritar arruntek badute aukeraren
bat haien zelatarien nondik norakoak jarraitzeko. Edo, gutxienez, haien gaineko kontrola
zelakoa den jakiteko.

Horixe bera egin zuten Nodo50 madrildar zerbitzariaren arduradunek. Zerbitzari horretan
herri mugimendu ugarik bere web orrialdeak eskeintzen ditu. Gozoki galanta poliziarentzat.
Zerbitzari honetako kideek zelatari hauen arrastoa topatu zuten 2002an. Horretaz konturatu
orduko, zelatatze honen salaketa publikoa egin zuten. Plazaraturiko txostenean, datu zehatzekin,
espainiar hainbat segurtasun zerbitzuk egindako espioitza salatu zuten Nodo50-eko kideek.

Espainiako Polizia Nazionala, Goardia Zibila eta Barne Ministeritzak Nodo50 zerbitzarian
“eskegitako” web orrialdeen miaketa sistematikoa egiten zuten. Zelatatze honetaz jabetzeko
ez zuten hackerrek erabili ohi dituzten teknika sofistikatu horietako bat erabili behar izan.
Nahikoa izan zuten ordenagailu hauen IP zenbakia konprobatzearekin. IP zenbakia interneteri
konektatuta dagoen ordenagailu bakoitza izendatzeko sistema da, eta edozeinen esku dago
informazio hori eskuratzea.

Horrelako egoerak, ordea, ez dira oso arruntak. Inteligentzia espainiarraren hankasartzeak
beti xelebreak badira ere, horiek ez dira munduan dauden zelatari bakarrak.

Azken finean, jokoan bezala, Bankak beti irabaziko du.

Teknologia berriek zelatarien jarduna
erraztu dute
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