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Gogoan ditudan kasu
guztien artean
dramatismo gehien izan
zuenetakoa izan zen,
agian istorioaren
hasierako protagonista
lau urteko haurra zelako.
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Alde ilunean

Gaueko
iratxoak
Gertaera ikaragarria izan zen: bazitekeen

famili batek izaki estralurtarren jazarpena jaso
izana. Kasua oraindik ere irekita eta ikerketa itxi
gabe mantentzen diren arren, inoiz ezin izango
dugu ahaztu etxe horretan bizi izandako drama.

Ufologiaren gakoa abdukzioen arloan koka-
tuta dago. Kasu ikaragarri horietan zer gertatzen
den jakingo bagenu, erantzun modoa lortuko
genuke, gaur egun ikerlariok zein Ufologiak
berak ahalik eta lasterren behar ditugun erantzu-
nak.

Abdukzioetan ustez estralurtar jatorrizko
izakiek norbanako bat bahitzen dute. Esperimentu
genetikoak egin ostean, eraman zuten toki berean
uzten dute azkenik. Normalean istorio hauek
errepidean izaten dira. Auto gidariak bere ibil-
gailua geldiarazi behar du argi arraroen eraginez,
eta gero bere burua “espaziuntzi baten barruan”
ikusten du. Hala ere, abdukzioen arloan hortzikara
sortzen duen bariazio bat dago. Horrelakoetan
autoaren ordez ohea topatzen dugu, eta errepidea
logelaz ordezkatu behar dugu. Protagonistak,
ezintasun haundiz, estralurtar itxurazko izakiak
ikusten ditu bere logelan. Pare bat orduz
“eramaten” dute, inor konturatu gabe.

Bahiketa Bizkaian

Horrelako zerbait gertatu zen Durangaldeko
Matienan. Lau urteko haur batek izugarrizko
ametsgaiztoak zituen. Gauez agertzen ziren
izakiak ikusten zituen, bere gorputzaren inguruan
bueltaka. Izaki hauen esku hotzak sentitzen
zituen besoetan, hanketan eta buruan. Ziztadak
somatzen zituen eta batzuetan leku ezezagun,
hotz eta argitsu batean ikusten zuen bere burua.
Gurasoak guztiz desesperatuta zeuden, ezin
baitzuten ezer egin haien semearen gaueko ikaren
aurrean. Eta bapatean umearen gorputzean marka
bitxiak agertzen hasi ziren. Hanketan agertutako
zaurimarka txikiak, ziztada markak besoetan,
irudi geometrikoak garondoan. Bai haurrak
esaten zuenagatik zein agertzen zituen sintomen-
gatik, abdukzio baten kasu tipikoaren aurrean
geundela ematen zuen.

Haur asko abdukzituta

Agian daukaten berezko xalotasunagatik,
ustez abduzituta izan diren umeen testigantzari
izugarrizko balioa ematen diogu ikerlariok: haien
hitzak ez daude kutsatuta eta esaten dutena



zintzotasun osoarekin egiten dute. Pertsona
heldu batek errez eskuratu dezake OHEen ingu-
ruko literatura, edota abdukzituta izan direla
esaten dutenen testigantza jasotzen duten gaueko
telebista saioren bat ikusi. Horrela, agian era
inkontzientean, nahigabean bere kontakizuna
aldarazi dezake. Baina umeen kasuan hau ez da
hain erreza, eta aukera gehiago dago benetako
testigantzak jasotzeko. Umeen partez informa-
zioa eskuratzeko teknika bat dago,
“Azterketarako Kit” bat, gaur egun iraungita
iruditzen zaiguna.

Zertan datza estrategia hau? Kontu erreza
da. Bere garaian Budd Hopkinsek sortu zuen,
eta OHE fenomenoan interesatutako askok
estrategia hau imitatu zuten. “Abducciones”
liburuaren egilea den Magdalena del Amoren
hitz adituak erabiliko ditugu. “Azterketa Kit”
hau “hainbat pertsonaia (polizia bat, Batman,
Superman eta umeek erraz antzeman dezaketeen
beste zenbait) biltzen duen karta-joku antzekoa
da. Pertsonaia hauen artean begi haundietako
Gris baten aurpegi tipikoa dago. Kit hau joku
baten modura aurkeztu behar da beti. Adibidez,
Hopkinsek zera esaten die umeei: “Joku berri
bat da honako hau. Kartetan agertzen diren
pertsonaiak zeintzuk diren asmatu behar duzue”.
Umea irudi hauen inguruan mintzatzen hasten
da; Grisa ikusten duenean batzuk negarrez hasten
dira, ama besarkatuz; beste batzuek diote gizon
horrek zerura eramaten dituela gauean; badira
ere oso pozik jartzen direnak eta gizon horrek
ume gehiagorekin jolas egin dezaketen leku
batera eramaten dituela diotenak. Abduzkioekin
harremanik izan ez dutenek ez dute Grisarekiko
interesarik azaltzen. Inoiz ez dutela ikusi edo
hura zein den ez dakitela esaten dute”.

Matienan ikertu genuen kasuan teknika hori
erabili genuen, kit hori baliogarria eta erakinkorra
zenean. Gaur egun, hainbat arrazoi direla eta,
ez da komenigarria hori erabiltzea.

Haurrarekin egon ginen, irudiekin eta asma-
tzen zituen istorioekin jolasean. Bapatean estra-
lurtarraren irudi tipikoa aurkeztu genion, bere
ustezko erasotzaileetako bat. Aurpegia aldatu
zitzaion, negarrez eta ostika hasi zen bere amari
deika, “gauean bere bila etortzen ziren Iratxoak

zirela” esanez.  Ikaragarria izan zen umearen
egoera ikustea, estralurtarraren irudia ikustean
izan zuen erreakzioa, beldurrez esandako esaldi
hori entzutea. Orduan isiltasunak gela osoa hartu
zuen.

Osagai ufologiko gehiago

Ez digute baimenik eman istorio osoa azalt-
zeko, gertaera honen drama guztia  kontatzeko.
Baina aurreragoko ikerketak detaile interesaga-
rriak eman zizkigun, kontu honi guztiari garrantzi
haundiagoa ematen diotenak.

Ustez abdukzitua izan zen umearen ama,
adibidez, antzeko esperientziak izaten hasi zen.
Jatorri ezezaguneko marka eta zaurimarkak
agertzen hasi ziren bere gorpurtzean. Zenbait
anomalia fisiko pairatu zituen, eta baita abortoaz
bukatu zen haurdunaldi bitxi bat, abdukzio
kasuetan oso tipikoa den zerbait.

Aitaren aldetiko senideak, duela urte asko
era batean edo bestean OHE fenomenoarekin
erlazionatutako esperientzia ugari izan zuten.
Osaba batek beste zortzi lagunekin batera itsaso-
tik ateratzen zen diska itxurako objektua ikusi
zuen. Aitonak estralurtar kontaktuko esperien-
tziak izan zituen. Orain dela oso gutxirarte
umeak ez du horien berri izan. Beste senide
batzuek guztiz paranormalak diren bestelako
esperientzia ikaragarriak deskribatu dizkigute,
horietako zenbaitetan izaki txikiak agertzen
zirelarik.

Ez dakit istorio honen atzean OHE fenome-
noa dagoen. Ez dakit ere iratxo madarikatu
hauek umea manipulatu nahian joaten ote ziren
bere logelara. Hori jakiterik ez dagoela uste dut.
Baina gogoan daukat estralurtarraren irudia
ikustean umeak jarri zuen aurpegi beldurtia.
Oihuka eta ikaraz bota zuen esaldiaz oroitzen
naiz. Garai horretan zeozer gertatzen ari zitzaion
ume horri. Berak inoiz ez du jakingo estralurtar
arraza bat bera ikertzen ari ote zen, baina badu
gauza bat oroimenean: “niri hurbiltzeko asmoz
gaua itxoiten zuten iratxoak ziruditen”.

Jose Manuel Duran Martinez
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Atlantida
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Iraganari begira

Beste zenbait mitorekin gertatu ez bezala,
Atlantidaren istorioak jatorri guztiz ezaguna
du. Greziako Platon filosofari aipatu zuen
kontu bitxi hau. Berak kontatutako istorioaren
arabera, Solon greziarra Egipto aldera abiatu
zen. Sais hirian zegoela sazerdote batek At-
lantida deitutako inperio bati buruz hitz egin
zion. Soloni kontatu ziotena harrigarria zen:
atenastarrek aspaldi batean inperio baten aurka
borrokatu zuten. Greziarrek horren oroimenik
ez bazuten ere, izugarrizko gerra izan omen
zen. Baina borroka horretan zirela, kataklismo
batek Atlantida jo zuen bete betean eta inperio
hura behin betirako itsaspean desagertu zen.

Platonek Atlantidako hiriburuaren
desk r ibapena  eg i t en  du :  z i rku lu
kontzentrikoetan antolatutako hiria zen, ura
zein lurraz osatutako “eraztunez” jantzita.
Benetako paradisua zen. Horren adibide,
honako bitxikeria hau: hiriak bi iturri omen
zituen. Batak ur beroa eta besteak ur hotza
ematen zuten.

Platonek kontatutakoak izan al zuen
oinarririk? Eta, izatekotan, non garatu zen
inperio hura? Non bilatu behar ditugu bere
arrastoak? Bota berri dugun galdera bera
lagun askok egin dute, eta erantzunak ere
asko dira.

Bila eta bila

Kreta uhartea Atlantidaren balizko
kokalekuen artean aipatuenetakoa izan da.
Greziako zibilizazio klasikoa garatu baino
lehenago, Kretan kultura minoikoa garatu
zen, nahiko bapatean desagertu zena. Gaur
egun badakigu Kretatik gertu dagoen Thera
uhartean sumendi batek eztanda egin zuela,
eta askok gertaera horretan kokatu dute kultura
minoikoaren desagerketa.

Tartessos ere beste hautagai klasikoa da.
Iberiar penintsularen hegoaldean garatu zen
kultura hau, eta bere garaian aurrerapen
haundia izan omen zuen. Badirudi

Platonek lehen aldiz planteatu zuenetik, oraindik ere
inork ezin izan du argitu ziurtasun osoz Atlantida mito
hutsa ala errealitate baten isla ote den.

Atlantida
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feniziarrekin izandako borrokek zerikusi
haundia izan zutela kultura honen
desagerketan. Dena den, erreinu honen
hiriburuaren aztarnarik ez da topatu, eta horrek
bultzatu ditu asko eta asko Atlantida erreinu
horrekin parekatzera. Gainera, Platonek
kontatutakoaren arabera, Atlantida Herkulesen
Zutabeetatik harantza zegoen, gaur egungo
Gibraltarreko itsasartea dena, eta hor bertan
garatu zen Tartessos.

Bimini, Kanariarrak, Irlanda, eta Antartida
bera ere proposatu izan diren kokalekuak dira.
Eta urtetik urtera proposamenen zerrendak
etengabe gora egiten du.

Kubako itsaspean

Askotan itsaspean lan egiten duten
arkeologoek, benetako beldurra diote Atlantida
hitzari. Izan ere, behin estruktura artifizial
bat urpean aurkituta, hedabideetan Atlantidari
buruzko espekulazioak hasi egiten dira. Hori
gertatu zen, adibidez, Kuban izandako
aurkikuntza harrigarriekin.

Azken urteetan Kubako itsaspean Paulina
Zelinsky izeneko ozeano ingeniariaren
gidartitzapean burutzen ari diren lan
arkeologikoak zeresan ugari ematen ari dira.
Bertan oso estruktura bitxiak topatu dituzte,

gizakiak eginda ematen dutenak eta itsaspean
daudenak.

Ez da batere probablea Zelinskyren taldeak
topatutakoak Atlantidarekin zerikusirik izatea,
baina hala ere hebabideetan Atlantidaz hitz
egiten hasi zen. Izan ere, Atlantida sinbolo
bat bilakatu da. Urpean topatutako guztia
Atlantida txiki bat da.

Atlantidarena Platonek bere gizarte eredua
planteatzeko erabilitako metafora dela ez du
ia inork ukatzen. Baina koxka hortxe dago:
ea goitik behera asmatutako ipuin bat ote den
ala benetako istorio batean oinarritako
metafora den. Azkenengo aukera hori irabazle
aterako balitz, historiaren pasarte ugari
berridatzi beharko genuke.

Topatuko al dugu inoiz Atlantida?. Baliteke
erantzuna ezezkoa izatea, Platonek goitik
behera inbentatutako istorio baten aurrean
egotea. Baina, dudarik ez dago, bilaketak
berak mereziko du. Atlantidaren bila ari garen
bitartean beste atlantida txiki asko topatuko
ditugu. Iraganaz gehiago jakingo dugu. Eta
agian, batek daki, bilaketa horretan gaudela,
gure etxeko atzekaldean bertan ur beroa eta
ur hotza ematen duen iturri miresgarria
topatuko dugu.

Iberdrolaren negarrerako.

Juanma Gallego

Platonek Atlantidaz hitz egin zuen

4
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Katalejua

“Terribilis est locus iste”. Ikaragarria da
toki hau. Bisitariari ematen zaion ongietorria
ez da makala. Are gehiago eleiza baten aurrean
gaudela kontutan hartzen badugu.

Herrialde kataroa da hau. Horrela gogora-
tzen digute leku guztietatik jarritako turismo
seinaleek. “Le pays cathare”. Frantziako Aude
Departamenduan gaude, Langedoc eskual-
dean.

Gazteluez gain, baina, zonalde hau leku
berezi baten kokalekua da ere: Rennes-le-
Chateau. Bisitari asko erakartzen duen he-
rrixka hau izan da gure bisitaldiaren arrazoia.
Misterio baten abiapuntua da. Abade bat eta
berak eraikitako eleiza bitxia protagonista
dituen misterioa.

Hain biztanle gutxiko herrixka izateko,
Rennes-le-Chateau oso ondo hornituta dago.

Bi jatetxe, bi aparkaleku, artisautza eta liburu
dendak… Horietako denda batean bisitaria-
rentzako gida erosi daiteke 6 euroren truke.
Frantsesez, alemanieraz, ingelesez eta gazte-
leraz gainera. Bisitarien joan etorriari probe-
txua ateratzeko saikerak ez du hutsik egin.

Noizean behin eleiza bisitarientzat irekitzen
dute. Bertara sartzen direnen artean jarrera
zeharo ezberdinak daude. Batzuei fedea igar-
tzen zaie aurpegian. Besteei kuriositatea.
Baina bai batzuk zein besteek sentsazio ber-
bera daukate: eleiza hori ez da batere arrunta.
Sartu bezain pronto deabru batek egiten digu
harrera.

Eskuizkribu bitxiak

François Berenger Sauniere Rennes-le-
Chateaura ailegatutako abade berria zen.
1885an izan zen hori. Abade txiro bat, herri
txiro batera bidalita. Herriko eleiza bera oso

Frantziako herri txiki honetan guztiz
berezia den eleiza dago. Kataroen
altxorra eta Jesukristoren ustezko
leinua dira bisitarien hizpide.

Rennes
le Chateau



KAIA 5. alea | 2004ko udazkena

6

Katalejua

egoera kaxkarrean zegoen, eta handik eta
hemendik lortako hainbat ekarpen txikiekin
Saunierek eleizaren aldarea berritzeari ekin
zion.

Lan horretan zegoela, Saunierek zeozer
guztiz berezia topatu zuen aldarearen azpikal-
dean izkutaturik. Aintzinako eskuizkribuak
ziren, eta abadearen arreta berehala piztu
zuten.

Paper horiek eskutan, Saunier Parisera
abiatu zen, eta bertan diru mordoa eskuratu
zuen. Diru horrekin izugarrizko hobekuntzak
egin zituen Rennes-le-Chateau herriko eleizan,
eta baita beste zenbait eraikin bitxi eraiki ere:
Magdala dorrea, edota Villa Betania izeneko
etxe dotorea.

Zer izan zen Saurierrek deskubritu izan
zuena eta horrenbeste aberastasuna eman
ziona? Gaur egun Saunierek topatutakoaz
ezer gutxi dakigu, baina horren haritik espe-
kulazio eta teoria mordoa plazaratu dira.

Pista kataroa

Kataroak zonalde honen jaun eta jabe izan
ziren urte luzez. XII. mendean azkar zabaldu
zen herejia hau. Erromako sakramentu eta
aberastasunak kritikatzen zituzten, eta bizitza
aszetikoa proposatzen zuten. Jesukristo guru-

tzen ez zela hil uste
zuten ere. San
Joanen ebanje-
lioa beti gai-

nean zera-
maten,

hau baitzen haien ustez egiazkoa zen ebanjelio
bakarra. Inozentzio III.a aita santuak horien
aurkako gurutzada agindu zuen, eta herejia
hau krudelkeria izugarriaz erreprimitu zuten.
Horrela kataroak Pirinioen inguruetan aterpea
bilatu behar izan zuten.

1244ean kataroen azken babesleku bilaka-
tutako Montsegurreko Gaztelua setiatu zuten
frantsesek. Ondorengo sarraskian azken kata-
roak akatu zituzten, sutara botata. Baina azken
eraso hori gertatu baino lehen, antza, lau
kataro setioa ekidin eta amildegi batetik zin-
tzilikatuz kataroen “altxor espirituala” salba-
tzea lortu zuten. Zer ote zen altxor berezi hau?

Zenbait ikerlarik teoria ausarta defendatzen
du: kataroek salbatu zuten altxorrak Jesukris-
toren bizitzarekin zerikusia zuen: nazaretarra
ez zen gurutzean hil eta Maria Magdalenarekin
seme-alabak izan zituen. Kataroek horren
inguruko ezagutza zuten, eta Jesukristoren
leinuaren zaindari bilakatu ziren. Eleiza, noski,
ez zegoen prest bere oinarriak dardarka jartzen
zituen ezagutza hau onartzeko.

“Da Vinci Code” nobelari esker ospetsu
egin diren antzeko teoriak aspalditik defendatu
izan ditu zenbait egilek. Kataroak, tenplarioak,
Maria Magdalena, merovinjioak, bisigodoak,
Salomon… nahastu egiten dira hipotesi haue-
tan, baina guztiek daukate amankomuneko
oinarria: Jesukristo ez zen jainkoaren semea,
gizakia baizik.

Zer topatu zuen Saunierek? Kataroen altxor
espirituala? Eta, garrantzitsuena agian, nondik
eskuratu zuen horrenbesteko dirua? Vatika-
noak abadea diruaz ixildu nahi izan zuen?
Ala dirua beste nonbaitetik eskuratu al zuen?
Erantzun mordoa proposatu dira, ia galdera
haina, baina gaur egun ez kontua ez dago
batere garbi. Saunierek pista asko utzi zuen
berritutako eleizan, baina funtsean sekretua
hilobira eraman zuen. Eta ez du ematen
eleizaren zaindari den Asmodeo deabrua
erantzuna emateko prest dagoenik.

Juanma Gallego
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Partidu eguna da gaur, eta estadioaren
inguruotan jende mordoa biltzen ari da. Ez
dakigu zeintzuk diren lehiatuko diren taldeak.
Eta, egia izanda, ez zaigu axola. Gure arreta
beste nonbaiten kokatu dugu. Eraikin erraldo-
ien arrastoak dira, eta estadioaren inguruetan
barreiatuta daude. Naziek NSDAP alderdiaren
goraipenerako eraiki zuten esparru erraldoia.
Hementxe bertan, Nuremberg hirian, SS tal-
deetako desfile erraldoiak antzeztu ziren.
Judutarren aurkako legediak ere hemen onartu
ziren. Horregatik, behin gerra irabazita, alia-
tuek nazientzat hainbeste garrantzi sinbolikoa
izan zuen hiri hau aukeratu zuten gerra krimi-
nalak epaitzeko.

Goi mailako nazi ugarik hemen jaso zuten
kondena, horietako batzuentzat heriotz zigorra

suposatu zuena. Baina mundu osoaren aurrean
prozesu hori garatzen ari zen bitartean, beste
hainbat eta hainbat gerra kriminal askok bes-
telako patua izan zuen.

Nazi askok aliatuen zigorratik ihes egitea
lortu zuen. Espainia eta Italia hasieran, eta
Suitza gerora nazi hauen ihesaldirako tranpo-
lina izan ziren.  Estatu horietatik abiatuta, eta
askotan Vatikanoaren ezinbesteko laguntza-
rekin, Argentinan hartu zuten aterpe nazi
hauek. Josef Mengele doktoreak, adibidez, 33
urtez bizi zen lasai asko Hegoamerikan. Men-
gelek izugarrizko basakeriak egin zituen kon-
tzentrazio esparruetan, baina hala ere bere
bizitza osoan zehar justizia ekiditzea lortu
zuen. Bestelako zortea izan zuen Adold Eich-
mannek. 1960an Israelgo Mossad agentziak
gerra kriminal hau bahitu zuen Argentinan.
Israelen epaitu eta gero urkatu zuten.

nazi
ohia
lanbide

Bigarren Mundu Gerra
bukatzear zegoela, aliatuek
lasterketa izugarri bati
eman zioten hasiera.
Harrapakina jakina zen:
Alemaniako ezagutzak.
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Orain artekoa historia ezaguna da. Baina
askoz gutxiago ezagutzen da nazien hirugarren
multzo batek izandako aterabidea…

Paperclip

Guda bukatu baino lehen, Alemania ko-
lapsatzear zegoela, hasiera eman zitzaion
Alemaniako sekretuak eskuratzeko laster-
ketari. Estatubatuarrak eta ingelesak, batetik,
eta sobietarrak bestetik, Alemaniaren eza-
gutzen bila abiatu ziren. Horrela, artean guda
bukatu gabe zegoela, AEBetako eta Erresuma
Batuko talde bereziak Alemaniako kode aditu
zein kode makinen bila abiatu ziren. Sortu
berria zen TICOM erakundeko partaideak
ziren, eta III. Reicheko kriptografia sekretuak
eskuratzea zen haien helburua.

Alemaniarrek sobietarren goi mailako ko-
detze sistemak apurtzea lortu zuten, eta TI-
COM taldekoek ezagutza hori eskuratzea lortu
zuten. Horrela, bost urtetan zehar, iparrame-
rikarrek sobietarren komunikazio sekretu
guztiak lasai asko irakurtzeko aukera izan
zuten.

Kode hauek eskuratzeak Guda Hotzaren
lehen urteetan izugarrizko abantaila suposatu
zien mendebaldarrei. Baina kode horietaz
gain, beste abantaila bat jaso zuten ere. Naziek
Sobiet Batasunean ezarrita zeukaten espiotza
sare osoa Reinhard Gehlen naziaren agindue-
tara zegoen. Horrela, nazien Abwehr inteli-
gentzia zerbitzuak bildutako informazio guztia
zein bloke komunistan ezarrita zegoen espiotza
 sarea iparramerikarren  zerbitzuan jarri ziren.

Londresetik Ilargira

Baina inteligentzia ez zen izan aliatuek
irrikatutako karamelu bakarra. Alemaniako
zientzialariek izugarrizko garapenak eginak
zituzten, eta informazio hori eskuratzea
ezinbestekoa zen. Orduan, AEBetan Paperclip
operazioa martxan jarri zen. Sekretupean
abiarazitako operazio honen helburua III.
Reicharentzat lanean aritutako zientzialariak
erreklutatzea zen. Horrela askok, bizi osorako

kondena edota heriotza jaso beharrean, lan-
postu berria eskuratu zuten Atlantikoaren
bestaldean. Espediente militarrak manipulatu
egin ziren, eta zientzialari horiek burututako
krimenak “ahaztu” egin ziren.

Wernher Von Braun zientzialariarena izan
zen, dudarik gabe, kasurik ezagunena. Peene-
munden kokatuta zegoen aeronautika ikerketa
zentroaren zuzendari izan zen. Bertan esperi-
mentu lazgarriak egin ziren: izugarrizko aze-
lerazioak, oxigenorik gabeko egoerak edota
presio itzelezko saioak egin ziren, akuri gisa
gizakiak hartuta. Baina Von Braun V-1 eta
V-2 koheteen sortzailea izan zen ere. Londres
bonbardatu zuten kohete hauek izan ziren,
paradoxikoki, bandera yankia ilargian jartzea
ahalbideratu zuen teknologiaren aintzindariak.
Von Braun goi mailako postua lortu zuen
NASAn, eta bere laguntza ezinbestekoa izan
zen lasterketa espazialean.

Nazien inguruko sekretuak pixkanaka ar-
gitzen ari diren arren, oraindik ere Nurenberg
eta Alemania osoko harriek sorpresa ugari
mantentzen dute. Urte dexente pasa dira Hit-
lerrek hemendik bertatik bere diskurtso arra-
zistak bota zituenetik. Eta bere garaian SSak
desfilatu egiten ziren lekuan bestelakoa da
gaurko giroa: skatean ari dira Alemaniako
gazteak.

Juanma Gallego
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Gaur skatean ari dira Alemaniako gazteak.


