Παγκόσμια δράση κατά των «αγορών σκιώδους» διαδικτυακής
πρόσβασης (γνωστό ως «darknet markets») μέσω του δικτύου Tor.
Στις 6 Νοεμβρίου, οι δικαστικές αρχές και οι αρχές επιβολής του νόμου τόσο από
τις ΗΠΑ όσο και από περισσότερες από δώδεκα ευρωπαϊκές χώρες,
πραγματοποίησαν κοινή δράση ενάντια στις «αγορές σκιώδους» διαδικτυακής
πρόσβασης (darknet marketplaces). Οι κρυφές υπηρεσίες των «αγορών», οι
οποίες είναι προσβάσιμες μέσω του ανώνυμου δικτύου του Tor, αποτελούν τη
βάση για έναν υπόγειο διαδικτυακό κόσμο που προωθεί τη διακίνηση
παράνομων περιεχομένων παντός είδους, όπως η παράνομη αγορά όπλων και
ναρκωτικών. Επίσης στις «αγορές» αυτές, πληρωμένοι δολοφόνοι διαφημίζουν
τις υπηρεσίες τους.
Οι διαχειριστές, οι πάροχοι και οι χρήστες των κρυφών υπηρεσιών των
«αγορών», είχαν την πεποίθηση ότι είναι σχετικά ασφαλής από την άσκηση
ποινικής δίωξης. Η παγκόσμια δράση κατά των «αγορών» που
πραγματοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου απέδειξε το αντίθετο. Η λειτουργία
«αγορών σκιώδους» διαδικτυακής πρόσβασης, όπως η ιστοσελίδα «ο Δρόμος
του Μεταξιού 2.0 (Silk Road 2.0)», η λειτουργία της οποίας ξεκίνησε ένα μήνα
μετά την παύση της πρωτότυπης ιστοσελίδας «ο Δρόμος του Μεταξιού (Silk
Road)» από τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ, η «Ύδρα (Hydra)» και η «Κάνναβη
(Cannabis)», διεκόπη, και οι ανάλογοι διακομιστές (servers) κατασχέθηκαν.
Αντίστοιχα, αρκετοί πάροχοι και διαχειριστές των «αγορών» συνελήφθησαν.
Βασικά στοιχεία με μια ματιά
 Πραγματοποιήθηκαν 17 συλλήψεις,
 Εκδόθηκαν 13 εντάλματα έρευνας,
 Διεκόπη η λειτουργία 414 κρυφών ιστοσελίδων,
 Κατασχέθηκαν ψηφιακά μέσα και υλικό υπολογιστών (Hardware),
 Κατασχέθηκαν εικονικά νομίσματα (Bitcoins) αξίας περίπου 1.000.000
δολαρίων και 180.000 Ευρώ σε μετρητά, ναρκωτικά, χρυσό και ασήμι.
Οι χώρες που συμμετείχαν στην επιχείρηση, που φέρει την κωδική ονομασία
«Όνιμους (Onymous)», περιλαμβάνουν τη Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία,
τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, τη Λετονία,
τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, τη Ρουμανία, την Ισπανία, τη
Σουηδία, την Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.
Η Eurojust πραγματοποίησε ημέρα δράσης, στη διάρκεια της οποίας συντόνισε
το δικαστικό κομμάτι της επιχείρησης. Η Ευρωπόλ (Europol) πρόσφερε στήριξη
στις αρχές επιβολής του νόμου μέσω του αρμόδιου τμήματος κατά του
ηλεκτρονικού εγκλήματος (cybercrime unit, EC3). Η ημέρα δράσης
πραγματοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των
ΗΠΑ, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) και το Υπουργείο Εσωτερικής
Ασφάλειας (Department of Homeland Security ‐ ICE). Η επιχείρηση εντάσσεται
στους στόχους του έργου ITOM (Παράνομο Εμπόριο σε Αγορές με Απευθείας
Σύνδεση ‐ Illegal Trade in Online Marketplaces), μια επίσημη Ολλανδική
πρωτοβουλία, που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την ενίσχυση
της συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και των δικαστικών

αρχών, σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν την ανάπτυξη των αγορών με
απευθείας σύνδεση (online marketplaces).
«Η υπόθεση αυτή αποτελεί ορόσημο στη μάχη για την πάταξη του ηλεκτρονικού
εγκλήματος. Παράλληλα, σηματοδοτεί την αρχή, και όχι το τέλος, για τη δίωξη
όσων καταχρώνται το Διαδίκτυο με σκοπό τη πρόσκτηση παράνομου κέρδους»,
δήλωσε ο κ. Koen Hermans, βοηθός του Εθνικού Μέλους της Ολλανδίας στη
Eurojust και υπεύθυνος του κέντρου συντονισμού. Ο κ. Hermans, υπογράμμισε
τη σπουδαιότητα της υπόθεσης προκειμένου να αποδείξει ότι «οι εγκληματίες
δεν μπορούν πλέον να κρυφτούν από τις αρχές. Θα εντοπίζονται και θα διώκονται
σύμφωνα με το νόμο».
Επεξήγηση όρου
Το Tor (συντομογραφία του «The onion router») είναι ένα δωρεάν δίκτυο το οποίο έχει
σχεδιαστεί για να δίνει στους χρήστες του τη δυνατότητα ανωνυμίας στο διαδίκτυο,
προωθώντας την επικοινωνία μέσω διαμεσολαβητών του δικτύου Tor. To δίκτυο Tor
χρησιμοποιείται τόσο για παράνομους όσο και για νόμιμους σκοπούς, κάτι που αναγνωρίστηκε
και στην καταγγελία κατά του Ross William Ulbricht, κύριο ύποπτο στην υπόθεση της
ιστοσελίδας «ο Δρόμος του Μεταξιού ‐ Silk Road».
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