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Echelon (Εσελον)
[σελίδα 2 ]
Αποδεικτικά στοιχεία

Το ανθρώπινο είδος
είναι φύσει περίεργο. Η θεωρία ότι τα πάντα
γύρω μας είναι μια συνωμοσία (conspiracy theory)
αποκτά όλο και Echelon (Εσελον)
[σελίδα 2 ]
Αποδεικτικά στοιχεία

Το ανθρώπινο είδος
είναι φύσει περίεργο. Η θεωρία ότι τα πάντα
γύρω μας είναι μια συνωμοσία (conspiracy theory)
αποκτά όλο και περισσότερους θιασώτες. Σε
ζητήματα όπως αυτό, όπου η πληροφόρηση
είναι ελάχιστη, η φαντασία μπορεί να
οργιάσει ελεύθερα. Η αναγγελία από μία και
μόνο ραδιοφωνική εκπομπή ότι η γη έχει
δεχθεί επίθεση από Αρειανούς, αρκεί για να
σπείρει τον πανικό ανάμεσα στους πολίτες
των Η.Π.Α. και να τους κάνει να τρέχουν να
κρυφτούν.

Είναι λογικό, το
ανθρώπινο μυαλό να αντιδρά αρνητικά στην
είδηση ότι τα πάντα γύρω του
κατασκοπεύονται. Ομως δυστυχώς, οι
αποδείξεις υπάρχουν παντού.
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Μέχρι πριν λίγα
χρόνια, κανείς δεν μπορούσε να συγκεντρώσει
αρκετές αποδείξεις για την ύπαρξη του Echelon.
Οσοι προειδοποιούσαν για αυτό, δεν είχαν
κάποια απόδειξη, παρά μόνο ισχυρές
ενδείξεις, όπως τα αποτελέσματα της δράσης
του δικτύου, κυρίως δηλαδή επιπτώσεις στη
σύναψη εμπορικών συμφωνιών. Εκτός όμως από
τις, αποχρώσες, ενδείξεις υπάρχουν και οι
μαρτυρίες των ίδιων των υπευθύνων για τις
πράξεις τους. Το Μάρτιο του 2000, ο πρώην
διευθυντής της CIA James Woolsey παραδέχθηκε πως οι
Η.Π.Α. υποκλέπτουν απόρρητες πληροφορίες
οικονομικής φύσης χρησιμοποιώντας την ''κατασκοπία,
με επικοινωνίες και αναγνωριστικούς
δορυφόρους'' και συνέχισε λέγοντας ότι
ελπίζει ότι η κυβέρνηση των Η.Π.Α. συνεχίζει
να κατασκοπεύει την Ευρώπη, καθώς το λάδωμα
αποτελεί μέρος του ''εθνικού πολιτισμού''
(national culture) της τελευταίας.

Ακόμη
σημαντικότερες ήταν οι αποδείξεις που
προέκυψαν τον Ιανουάριο του 2000

από την έρευνα που
διεξήγαγε ο κ. Jeffrey T. Richelson του ''Αρχείου
Εθνικής Ασφαλείας'' των Η.Π.Α. Ο κ. Richelson,
εκμεταλλευόμενος την νομοθετική πράξη για
την Ελευθερία της Πληροφόρησης, απέκτησε
πρόσβαση σε έγγραφα της Αμερικάνικης
Αεροπορίας και του Αμερικάνικου Ναυτικού.
Στα παραπάνω έγγραφα αναφέρονται πέντε
βάσεις για τη συλλογή πληροφοριών από
δορυφόρους, με πρώτη και καλύτερη αυτή στο
Sugar Grove στην Αμερική. Στην οδηγία C5450.48A που
αφορά τη συγκεκριμένη βάση, βρέθηκε και η
πρώτη αναφορά στο δίκτυο Echelon. Εκτός από τη
βάση του Sugar Grove, αναφέρονται και άλλες
τέσσερις βάσεις στις Η.Π.Α. (Yakima), στο Πόρτο
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Ρίκο (Sabana Seca), στην Ιαπωνία (Misawa) και στη νήσο
Γκουάμ κοντά στο Χονγκ Κονγκ.

Ο ρυθμός επέκτασης
του Echelon, αν και δεν καταγράφεται αναλυτικά,
μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτός, αν
υπολογίσει κανείς, για παράδειγμα, ότι οι
τέσσερις κεραίες που φαίνονται σε μια
δορυφορική φωτογραφία της βάσης του Sugar Grove
το 1990, μόλις οκτώ χρόνια αργότερα, το 1998,
είχαν φτάσει αισίως τις εννέα όπως τις
κατέγραψε ένα τηλεοπτικό συνεργείο κατά
την επίσκεψή του στη βάση.

Ανάμεσα στις
μαρτυρίες των ίδιων των στελεχών του Echelon
ξεχωρίζουν και οι εξής:

- Το
1991, ένας πρώην αξιωματούχος του GCHQ μίλησε,
διατηρώντας την ανωνυμία του, στην
καναδική τηλεόραση για το σύστημα των
υπολογιστών-λεξικών.

- Το
1996, ένας τηλεοπτικός σταθμός της Νέας
Ζηλανδίας δημοσίευσε φωτογραφίες από το
εσωτερικό του κέντρου επιχειρήσεων της
βάσης του Waihopai. Οι φωτογραφίες απεικόνιζαν
τεχνικά εγχειρίδια σύμφωνα με τα οποία ο
σταθμός στόχευε μη στρατιωτικούς
δορυφόρους.
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- Το
Μάρτιο του 1999, 52 χρόνια μετά τη δημιουργία
της UKUSA, η αυστραλιανή κυβέρνηση
παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι οι αναφορές
για τη μυστική συμφωνία κατασκοπείας της
UKUSA ήταν αληθείς.

- Το
Νοέμβριο του 1999, ο γενικός επιθεωρητής
ασφαλείας της Αυστραλίας δήλωσε στο BBC ότι
η υπηρεσία DSD (Defense Signals Directorate, Διεύθυνση
αμυντικών σημάτων) αποτελεί μέρος του Echelon.

Τέλος, σύμφωνα με τα
λεγόμενα ενός Καναδού πρώην κατάσκοπου
στην αμερικάνικη τηλεόραση, το Φεβρουάριο
του 2000, η πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας
Margaret Thatcher φέρεται να είχε διατάξει την
παρακολούθηση δύο μελών του υπουργικού της
συμβουλίου μέσω του Echelon, κατά τη διάρκεια
της πρωθυπουργίας της.

Εκτός, όμως, από τα
λεγόμενα των διαφόρων στελεχών, ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα sites των
μυστικών υπηρεσιών στο Internet.
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Σχεδόν όλες οι
μυστικές υπηρεσίες έχουν φροντίσει για τη
δικτυακή τους παρουσία σε μια προσπάθεια να
αποκτήσουν την καλύτερη δυνατή δημόσια
εικόνα. Ετσι λοιπόν, όπως είναι αναμενόμενο,
αν και καμιά από αυτές δεν δίνει το
παραμικρό χρήσιμο στοιχείο για τις
δραστηριότητές τους, σχεδόν όλες αναφέρουν
με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ότι η
κατασκοπεία είναι μέρος της δουλειάς τους (πάντα
για το εθνικό συμφέρον). Οι μεγαλύτερες από
αυτές, μάλιστα, επαίρονται για το υλικό και
το ανθρώπινο δυναμικό τους, καθώς και για το
μέγεθός τους, θέλοντας να προξενήσουν δέος
και αίσθηση ασφάλειας στους πολίτες της
χώρας τους.

Ετσι λοιπόν, η
αυστραλιανή υπηρεσία DSD (Defense Signals Directorate)
αναφέρει ότι ''χειρίζεται ένα πολύ ισχυρό
σύμπλεγμα υπερυπολογιστών'' ενώ η βρετανική

GCHQ (Government Communications
Headquarters) αναφέρει επί λέξει ότι ''είναι
δύσκολο για όσους βρίσκονται απ΄ έξω να
φανταστούν το αχανές μέγεθος και την πλήρη
υπολογιστική ισχύ της αρχιτεκτονικής των
υπολογιστών της GCHQ'' και συνεχίζει
εκθειάζοντας το υψηλό επίπεδο ασφάλειας
του δικτύου των υπολογιστών της. ''Το
μεγαλύτερο LAN (Local Area Network) στην Ευρώπη (...) και
ένα από τα μεγαλύτερα WAN (Wide Area Network) στη γη.''
Το WAN ανάμεσα στις μυστικές υπηρεσίες της
UKUSA (με κωδική ονομασία ''Platform'')
δημιουργήθηκε από το 1981(!) ενώ το
μέγεθός του μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του
΄ 90 ξεπερνούσε αυτό του Internet (!!!).
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Η αμερικάνικη NSA (National Security Agency), σύμφωνα με
δήλωση της ιδίας, είναι ''ο μεγαλύτερος
εργοδότης μαθηματικών (επιστημόνων) στις
Ηνωμένες Πολιτείες και πιθανόν στον κόσμο''
και ''είναι παραδεκτή παγκοσμίως ως
κορυφαία (class of the world) σε θέματα
κρυπτογράφησης. Δεν υπάρχει κανείς
καλύτερος.''

Οσο για τον
προϋπολογισμό της, αν και δεν είναι δυνατόν
να αποκαλυφθούν τα στοιχεία αυτά λόγω της
ευαίσθητης φύσης τους, η υπηρεσία αρκείται
να αναφέρει ότι αν ήταν εταιρεία θα
κατατασσόταν μέσα στις 50 πρώτες στον
κατάλογο ''Fortune 500''. Πληροφοριακά μόνο
αναφέρουμε η 50η εταιρεία είχε πέρυσι έσοδα
της τάξης των 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων (περίπου
9,7 τρισεκατομμύρια δραχμές!) και ότι
εταιρείες όπως η Coca Cola Company και η Microsoft
βρίσκονται στην 83η στην 84η θέση αντίστοιχα.
Ενδιαφέρον είναι ότι μόλις πρόσφατα, ο
διευθυντής της NSA, στρατηγός Mike Heyden,
δήλωσε σε συνέντευξή του σε εκπομπή του CBS,
ότι η υπηρεσία του (η οποία για ηλεκτρικό
ρεύμα μόνο πληρώνει κάθε χρόνο σχεδόν 8 δισ.
δραχμές) μόνο για ηλεκτρικό ρεύμα
χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερα κονδύλια!

Τέλος, αν έχετε
απορία για το εάν η NSA, η οποία απασχολεί 140.000
με 170.000 άτομα, εμπλέκεται σε δολοφονικές
ενέργειες, η υπηρεσία διαβεβαιώνει, επί
λέξει, ότι ''κανένα πρόσωπο που είναι
υπάλληλος ή δρα για λογαριασμό της
κυβέρνησης των ΗΠΑ, δεν μπορεί να εμπλακεί ή
να συνωμοτήσει (με αυτόν το σκοπό) σε
δολοφονία.''
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Η τελευταία, και πιο
πρόσφατη, απόδειξη της ύπαρξης αλλά και των
δυνατοτήτων του Echelon προκύπτει από τα
τεχνικά χαρακτηριστικά διαφόρων συσκευών
που κυκλοφορούν ''ελεύθερα'' στο εμπόριο.

Η εταιρεία Ideas
Operation, θυγατρική της SAIC, στην οποία
θα αναφερθούμε παρακάτω, έχει κατασκευάσει
τον επεξεργαστή PRP-9800 (Pattern Recognition Processor). Ο
PRP-9800 έχει τη δυνατότητα να αναλύσει ροή
δεδομένων μέχρι 34Mbps, συγκρίνοντας κάθε bit με
περισσότερα από 1.000 υποδείγματα. Και αν η
αναφορά του εύρους των 34Mbps μπορεί να φανεί
περίεργη, είναι γιατί 34Mbps είναι το εύρος του
ευρωπαϊκού πρότυπου E3 για τις
τηλεπικοινωνίες.

Η εταιρεία Applied
Signal Technology, Inc. διαθέτει, μεταξύ μιας
πληθώρας προϊόντων, το μοντέλο 128Β (Model 128B
Multichannel Processor), το οποίο είναι εμπορικά
διαθέσιμο. Κάθε μία από αυτές τις συσκευές
έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί μέχρι
12.000 φωνητικά κανάλια (VGCs, Voice Grade Channels). Ολως
τυχαίως, οι τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι
Intelsat 5s έχουν χωρητικότητα 12.000 φωνητικά
κανάλια... Ακόμη, όμως, και για τους
δορυφόρους τελευταίας γενιάς Intelsat 7s, που
μπορούν να διαχειριστούν μέχρι 90.000 κανάλια
(ταυτόχρονες κλήσεις), χρειάζονται το πολύ 8
τέτοιες συσκευές, για να καλύψουν πλήρως το
εύρος! Εστω, λοιπόν, και αν υποθέσουμε ότι η
εν λόγω εταιρεία δεν έχει κυκλοφορήσει
κάποιο νεότερο μοντέλο για τις ανάγκες του
πιο καλού της πελάτη, για να υποκλαπούν οι
τηλεπικοινωνίες από ένα δορυφόρο
τελευταίας γενιάς, αρκούν μόλις 8 από αυτές
τις ήδη υπάρχουσες συσκευές.
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Αλλωστε, και το
σύνολο των δορυφόρων που έχει η Intelsat υπό τον
έλεγχό της, είναι αρκετά μικρό. Το 1999
υπήρχαν από πάνω μας μόλις 19 δορυφόροι Intelsat
και Inmarsat. Συγκριτικά μόνο να αναφέρουμε ότι,
σύμφωνα με την έρευνα του Campbell για
λογαριασμό της Ευρωβουλής, το Echelon
απασχολεί 120 δορυφόρους!
Στόχοι
Το Echelon είναι ''παιχνίδι
για μεγάλα παιδιά''. Ο στόχος του είναι ''ο
εχθρός'' του κράτους. Ο εκάστοτε ''εχθρός''
μπορεί να είναι στρατιωτικός, πολιτικός ή
και οικονομικός. Στην κατασκοπία δεν
υπάρχουν φίλοι παρά μόνο ''λυκοφιλίες''. Οι
βάσεις του δικτύου Echelon κάθε χώρας
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις
υπόλοιπες χώρες, αλλά παράλληλα δεν παύουν
και να τις κατασκοπεύουν. Πολλές φορές,
ακόμη και οι ίδιοι οι πολιτικοί
προϊστάμενοι δεν γνωρίζουν τι ακριβώς
συμβαίνει. Η δήλωση ενός πρώην πρωθυπουργού
της Νέας Ζηλανδίας για τη μυστική υπηρεσία
της χώρας του είναι χαρακτηριστική: ''Δεν
ξέρεις τι δεν γνωρίζεις. Η όλη κατάσταση
έμοιαζε με το να κάνεις κάτι και να ελπίζεις
ότι κάνεις το καλό.''

Εκτός όμως από τους
στρατιωτικούς και τους πολιτικούς στόχους
τα τελευταία χρόνια έχουν ''μπει στο
παιχνίδι'' και οικονομικοί στόχοι. Το 1993, η
κυβέρνηση των Η.Π.Α., στα πλαίσια της
πολιτικής της ''εξισορρόπησης του γηπέδου''
(Leveling the playing field), ζήτησε από τις μυστικές
υπηρεσίες να ''δρουν υποστηρικτικά προς τις
επιχειρήσεις των Η.Π.Α. στην εξεύρεση
διεθνών συμβολαίων'', ενώ η βρετανική GCHQ
αναφέρει δημοσίως ότι μια από τις
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επιδιώξεις της είναι η ''προώθηση της
οικονομικής ευμάρειας της Μεγάλης
Βρετανίας σε σχέση με τις ενέργειες ή τις
προθέσεις ατόμων εκτός των Βρετανικών
Νήσων''. Το πιο γνωστό παράδειγμα αυτής της
δράσης ήταν η ''διαρροή'' των όρων της
συμφωνίας που ήταν έτοιμη να υπογραφεί από
την κυβέρνηση της Βραζιλίας και την,
γαλλικών συμφερόντων, Thomson-CSF. Η
συμφωνία αφορούσε την προμήθεια ενός
συστήματος ραντάρ, κόστους 1,3
δισεκατομμυρίων δολαρίων, για την
παρακολούθηση του Αμαζονίου. Η κυβέρνηση
της Βραζιλίας προμηθεύτηκε τελικά τα
ραντάρ από την αμερικανική Raytheon,
η οποία προμηθεύει επίσης ραντάρ στη βάση
του Sugar Grove. Μετά τη συμφωνία, εκπρόσωποι της
εταιρείας είχαν δηλώσει ότι ''Το υπουργείο
Εμπορίου (των Η.Π.Α.) δούλεψε πολύ σκληρά για
να βοηθήσει στην επίτευξη αυτής της
συμφωνίας''. Εκτός, όμως, από την Raytheon, πολύς
λόγος έχει γίνει και για την Boeing
και την Hughes Network Systems.

Οι μυστικές
υπηρεσίες, όμως, συμπεριλαμβάνουν στον
κατάλογο των εχθρών και όλους όσους δεν
μπορούν να μπουν κάτω από τον

έλεγχό τους, με
εξέχον παράδειγμα τις διάφορες μη
κυβερνητικές οργανώσεις. Σύμφωνα με τις
αποκαλύψεις δανέζικης εφημερίδας το 1999, οι
αμερικανικές βάσεις του Echelon κατασκόπευαν
ανάμεσα στα άλλα και το Διεθνή Ερυθρό
Σταυρό, ενώ σύμφωνα με Βρετανούς πρώην
υπαλλήλους της GCHQ, στους στόχους της
μυστικής υπηρεσίας συμπεριλαμβάνονταν η
ανθρωπιστική οργάνωση Διεθνής Αμνηστία και
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η οικολογική Greenpeace. Ακόμη και απλοί
πολίτες, όμως, έχουν κατά καιρούς
αποτελέσει στόχο του Echelon. Πολίτες, των
οποίων η δράση ανησύχησε κάποια κυβέρνηση,
όπως για παράδειγμα η ηθοποιός Jane Fonda κατά
την περίοδο του πολέμου στο Βιετνάμ,
επιχειρηματίες, συνδικαλιστές, πολιτικοί,
ακόμη και η ιεραρχία της Καθολικής
Εκκλησίας.

Στο σημείο αυτό
πρέπει να σημειωθεί ότι οι στόχοι του Echelon
δεν είναι μόνο όσοι έχουν χαρακτηριστεί ως
πιθανοί εγκληματίες. Οποιοσδήποτε έχει στο
λεξιλόγιό του κάποια από τις λέξεις-κλειδιά
του Echelon μπορεί να αποτελέσει στόχο.

δημοσιεύτηκε στο
flash.gr το 2001
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