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ών. εξ σσ ακ. ου   
ΓΕΝΙΜΑ 

1. Βασική επιδίωξη της ανάµρισης [είτε γίνεται από την αστυνομία, είτε γίνεται από τον δικαστή] είναι να 

συῆῆέξει όσα περισσότερα στοιχεία γίνεται για το ποιος είσαστε, τι μάνετε, γιατο κάθετι που θα μπαραύσενα 

ενοχοποιήσει εσάς ή κάποιον άῆβο. θεωρητιµά βέβαια, η ανάκριση έχει σκοπό να αποδείξειτην ενοχή ήτην 

αθωότητα σας. Η πράξη όµως, έχει αποδείξει πως την αστυνομία ποβύ ἠίγα την ενδιαφέρει η δεύτερη 

περίπτωση. 

2. Η αστυνομία µπορεί να ενεργεί ὀῆεςτις αναμριτιµές πράξεις μαι χωρίς εισαγγεΒιµή παραγγεῆία, όταν 

πρόκειται για αυτόφωρο έγµθημα ή όταν υπάρχει µίνδυνος από την αναβοβή να χαθούν τα ἵκνη μάποιου 

εγµβήματος, Σημαντικό είναι, ότι 0 αστυνοµιµάς μρίνει αν υπάρχει μίνδυνος απότην αναβοθή, οπότε η 

αστυνομία έχει πάντα το δικαίωµα της ανάμρισης. 

Σύμφωνα µετις διατάξεις του μώδιμα ποινιµής δικονοµίας, αυτοί που μπορούν να μάνουν ανάμριση, είναιο 

δικαστής και ο αστυνοµι!µός. Για να γίνει π ανάµριση, πρέπει ο εισαγγεβέας να εκδώσει ένα έγγραφο που να 

απευθύνεται στον ταμτιµμό αναμριτή ή στους αστυνομιμούς µαινατους εξουσιοδοτείνα μάνουν ανάμριση για 

µια συγµεμριµένη πράξη. Αυτό, βέβαια, δεν ισχύει στις δύο παραπήνω περιπτώσεις. 

3. Όταν αναμµρίνεατε, πρέπει να βρίσµεστε διαρκώς σε εγρήγορση. Δεν πρέπει να είστε αφεῆής µαι να 

πιστέψετε ότι καταθέτοντας στον αναμριτή θα αποδείξετε την αβήθεια, ότιθα σας µαταθάβουν, ότι Βα τα 

καταφέρετε. Οι μαῇές αναμρίσεις -για εσάς- είναι αυτές που δεν περιέχουν τίποτα. Εµείνες που δεν δίνουν 

μαμία πηηραφορία για µανέναν͵ Σµοπύόςτης ανάµρισης -για αυτούς- είναι να συΠΠέξει όσο το δυνατόν 

περισσότερες πηροφορίες µπορεί για το άτοµο σας, γιατους αγώνες που συμμετέχετε, τα µέσαπου 

χρησιµοποιεῄίε. Μαι όχι µόνο για εσάς, αηΠά μαι γιατους φίῃους σας, για όπους εµείνους που αγωνίζονται 

µαζίσας. Μπν τους "προσφέρεστε", µην τους δείξετε καμία οιµειότητα. Ώχι µόνο δεν πρέπει να Λέτε τίποτα, 

αθθά πρέπει να είστε ερµπτικά κῆειστοί. Μην µπερδέψετε όµως, την άρνηση απάντησης µε µια άσκοπη 

επιθετιµότητα, που θα ανεβάσειτους τόνους χωρίς Λόγο. Μην ξεχνάτε ότι παίζετε στο γήπεδα τους. Η



ψυχραιμία, π αποφασιστικότητα μα! Ππ ξεκάθαρη άρνησπ συνεργασίας, είναι π απάντηση στη βία και τις 

απειΏέςτους, στις υποσχέσεις καιτα ψέματατους. 

ΑΝΑΜΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

1.Όταν σας αναμµρίνει η αστυνομία, τα πρώτο σας μέῆημα είναι να µάθετε ποια είναι η Βέση σας: αν είστε 

μάρτυρες, ματηγορούμενοι ἡ ύποπτοι, αν ὑπβαδή υπάρχουν ενδείξεις εναντίον σας για πάποια παράνομη 

πράξη, 

2. Αν σας αναμρίνουν ὧς ύποπτους ή ματηγορούµενους, απαιτείστε αµέσως την παρουσία του δικηγόρου σας. 

Παβιά αυτό το ξέραμε ως δικαίωµα απότις αµεριµάνιµες ταινίες µαι είναι αβήβεια ότι δεν το έγραφε 

ξεµάθαρα ονόµας, τώρα όµως, µετη συμφωνία του Σένγµεν είναι διµαίωµα του µατηγορουµένου. Απαιτείστε 

τα μαι επιµοινωνήστε µε κάποιον δικηγάρο ἡ µε µάποιον που είστε αίγουροι ότι θα τον ειδοποιήσει. Το Πιο 

μαθό είναι͵ να τηβεφωνήσετε σε µάποιον, που θα ενημερώσει τάσο τον δικηγόρο σας, όσο µαιτους στενούς 

σας συντρόφους. Να θεωρείτε δεδομένο, ότι π αστυναµία θα εντοπίσει αυτόν που µαβέσατε. Πρέπει δηλαδή, 

να συνυποβογίσετε αυτό το γεγονός στην απόφαση σας, µε ποιον θα επικοινωνήσετε. Ανάἠογα µετην 

υπόθεση µπορεί νατον προσαγάγουν, ώστε να µαταβέσει ή αμόμα να ερευνήσουν µαιτο σπίτιτου. Το 

µαλύτερο θα ήταν να έχετε συνεννοηθεί από πριν µε µάποιον φίᾷο σας, όσον αφορά το διµηγόρα που θέῆετε, 

το άτοµο που θα σας επισµέπτεται όσο µρατήστε,τις µινήσεις αββπῆεγγύης που επιθυμείτε μαι µε αυτόν να 

επιµοινωνήσετε. Το τηηεφώνημα πρέπει να είναι γρήγορο μαι συνοπτικό, χωρίς να παραδέχεστε τίποτα 

[μπαρείνα µαταγράψεται μαι να χρησιµοποιηθεί εναντίον σας]. Για παράδειγµα, ᾿Με συθβάβανε µόνο µου, 

στις {10.15 το βράδυ, στην Ιπποκράτους, κατηγορώντας µε ότι είκα µια τσάντα µετρεις µοβότοφ. Είμαι στο 

πέμπτο αστυνοµιµό τµήµα, στα Εξάρχεια, Μου έχουν δώσειτῃν έκθεση σύΠῆηψης, την οποία δεν έχω 

υπογράψει και µου πήραν αποΒογία, στην οποία δεν έχω πειτίποτα. Πάρετον τάδε δικηγόρο, να έρθει 

αµέσως." Εµμμεταθβευτείτετο, όσο μαῆύτερα γίνεται. Αν δεν σας απαγορέψουν δεύτερο, µην το αφήσετε 

χαμένο. Η εμπειρία, πάντως έχει δείξει ότι οι αστυνοµιµαίσας επιτρέπουν νατπεφωνήσετε, παθύ µετά τη 

σύθῆπψη σας. Για να έχουν τον χράνα να σας πρεσάρουν µαι να σας έχουν πάρει κατάθεση. Χωρίςνατους 

πιέζει η παρουσία του δικηγόρου σας. 

Αν σας αρνηθούν την παρουσία µαι την βοήθεια δικηγόρου, ενισχύστε την άρνηση σας να απαντήσετε στις 

ερωτήσεις τους. θᾳ έχετε ένα επιχείρηµα που θα ακούγεται πιο Λογιμό στα αυτιάτους. θατους εμνευρίζετε 

Λιγότερο, όταν θα απαντάτε "δεν καταθέτω χωρίς το δικηγόρο µου" [πράγμα που δεν ισχύει, αφού ακόµα μαι 

µε την παρουσία δικηγόρου δεν θα αποβογηθείε στην αστυναµία, αῆῆά θα περιµένετετο δικαστήριο ή τον 

αναμριτή], αντίνα τους Λέτε "δεν απαντάω σε µαμία ερώτηση’. 

4. Στην περίπτώση που είστε κατηγορούμενοι, η στάση είναι µια, Λεν απαντάται σε μαμµία ερώτηση, δεν 

υπογράφεται τίποτα. Δεν ισχύει το: στους µπάτσους μιῆάμε μεν, προσέχουµετι Βέμε δε. Αν αρχίσετε νατους 

Βέτε παραμύθια ποθύ δύσκοῆα δεν θᾳ πέσετε σε αντιφάσεις. Να θυμάστε, οι αναμριτές είναι ειδικοί στο να 

σας κάνουν να µπερδευτείτε. 

Σε περίπτωση σύθῆπψης και απαγγεΏίας κατηγοριών, µεντρική συμβαυβή που πρέπει να διέπει όβπτπ στάση 

σας, είναι η σιωπή σε αποιαδήποτε προσπάθεια των αστυνοµιµών να σας προσεγγίσουν. Μην απαντάτε σε 

άθῆη ερώτηση πέρα των στοιχείων της ταμτότητας σας [π.χ. ούτε Μαν αν έχετε αδέῆφια, που εργάζεστε μῆπ] 

μαι γενικά διατηρήστε µια αποστασιοποιηµένη στάση [αρνηβείτε κέρασμα καφέ κῆπ]. Αμόμα και αν κρίνετε 

ότι κάτι µπορεί να διευμοθύνειτη θέση σας, έχετε ψήθε χρονιµό περιθώριο νατο µαταθέσετε αργάτερα, αφού 

θα έχετε µιβήσει µετοι!ς συντρόφαυς σας και τα δικηγόρα σας. Μην υπογράψετε κανένα έγγραφο [έκθεση 

σύῆῆηψης, προανακριτιµή µατάθεση μῆπ]. Όσο κουρασμένοι µαι αν είσαστε, µι ακόµη µι αν η υπογραφή αυτή 

σας παραυσιαστεί ως τυπική διαδικασία, θα πρέπει να θυμάσαστε ότι σημασία για τα διµαστήριο έχουν 

απομβειστιµά τα έγγραφα της δικογραφίας. 

Βέβαια, π αλήθεια είναι, ότι το να µῃΠ Πέτε τίποτα συνήθως σηµαίνει ότιτους τααντίζετε µαι µπορεί να αρχίσουν 

να σας χτυπάνε. Μαβύτερα Βέβαια το ξύῆα που µάποια στιγµή θᾳ σταματήσει, παρά µια προφυβάµιση, µια 

µαταδίµη ή µια µεγάβη ποινή, Μια μαΒή ταμτιµή είναι αντίνα φωνάζεις: "δεν πρύµειται να πὠ τίποτα” ή "δεν



πρόµειται να συνεργαστώ”" μαι άῆῆα τέτοια, να ῆες μάτι διπῆωματιμότερο του τύπου "αρνούμαι όῆεςτις κατη- 

γορίες μαι δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Αρνούμαι να υπογράψω.Ώ,τι έχω να πω, θα το πῶ στην κύρια 

ανάκριση μαι ενώπιαν του δικαστηρίου, παρουσία του δικηγόρου µου”. Αυτό µεριµές φορές πιάνει, γιατί ο 

αστυνομικός που µάνειτην προανάμριση, ποῆῆές φορές θέῆῇει απθώς να τεβειώνει, οπότε έτσι γράφει αυτά τα 

Λίγα μαι ξεμπερδεύει. 

Μην νομίζετε ότι γενικώς µπορείτε να πείτε ότι θέβετε μαι στοτέῇῆας, αν δεν σας αρέσουν αυτά ποι! είπατε, 

απῆώς να µην υπογράψετε. Ακόμα µαι αν γίνει έτσι, μπορούν να βεβαιώσαυν οι αστυνομιµοίτον αναμριτή ήτο 

διµαστήριο, ότι η προανάμµριση οβομῆπρώθημε µανον]ιµά µαι ότι εσείς, απβώς δεν βάῆατε υπογραφή, οπότε 

αυτό θα εµτιµπθεί από το δικαστήριο. 

Να έχετε πάντα µατά νου, ότι στο ακροατήριο φράσεις του στυῆ: "δεν τα είπα έτσι στην ανάμρισῃ, αθθά έτσι τα 

γράψανε" δεν ασμούν µαι µεγάβη επιρροή στην αξιοπιστία του αναμριτικού υβικού. 

4. Μάποια στιγµή, θα προσπαθήσουν να σας πάρουν το γραφιµό σας καραμτήρα. Για αυτό το σµοπό 8α σας 

δώσουν ένα ειδικό έντυπο µαι θα σας πουν να γράψετε ό,τι θέβετε. Αρνηθείτε να γράψετε οτιδήποτε. Μπαρεί - 

τώρα ή στο μέῆῆον- να ταυτοποιήσουν χειρόγραφα κείµενα µετον γραφικό σας χαραμτήρα, για να στηρίξουν 

πατηγορίες. 

5 Στο αστυνοµιµό τµήµα, μποραύν να σας αφαιρέσουν όῆα τα µινητά αντιµείµενα [π.χ. ροῇόι, µινητό, 

χρήματα, κβειδιά]. Απαιτήστε να συνταχθεί σχετικός µατάθογος. Ζητήστε το έντυπο µετα δικαιώματα σου. Αν 

είσαι γυναίµα, απαησε να σου γίνει σώματιμή έρευνα από γωναίµα αστυνοµιµό, Είναι παράνομο να γίνει από 

άντρα. 

ΤΕΧΝΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΝΛΗΡΙΣΗΣ 

1.Η αστυνομία ξέρει πάντα, ποἠύ Βιγότερα από αυτά που υπομρίνεται πως ξέρει. Όπως είδατε μαι παραπάνω, 

η αστυνομία θαᾳ μπορούσε να σας αναμρίνει ὥς μάρτυρες, ὦς υπόπτους ή ως ματηγορούµενους. θα θέῆουν 

να σας µάνουν να πιστέψετε, ότι κάθε µέσο που χρησιμοποιούν για να σας µάνουν να µιβήσετε είναι νόμιμο. 

θα σας µάνουν επίδειξη δύναμης μαι εξουσίας. Η απειῇΛή να ενοχαποιήσουν εσάς ή κάποιους συντρόφους 

σας, είναι ένα µέσα να σας µάνουν να πείτε αυτά που δεν ξέρουν. θα σας απειβήσουν µε δίωξη για άρνηση 

µατάθεσης. Να επιµείνετεσε αυτά που αναφέραμε παραπάνω, σε αυτούδτους απΏούς µανόνες, Μια 

συμπεριφορά σταθερή µαι συνεπής, απομαμρύνειτον µίνδυνο ενοχοποίησης σας, θᾳ σας µάνουν να 

αισθανθείτε µόνοι μαι χωρίς βοήθεια, θα προσπαθήσουν να σας πείσουν, ότι κανείς δεν µπορείνα σας 

Βοηθήσει µαι ότι µόνο από αυτούς εξαρτάται να σας αφήσουν ή να σας µρατήσουν. Όταν εµτιµήσουν, ότι µε 

αυτή τη µεταχείρισπ Βα σας έχουν μαβαμώσει Βιγάµι, θα αΠπηάξουν τόνο. Ίσως εμφανιστεί μάποιος 

αστυνοµιµός µαθός, που Βα ενδιαφερθεί για σας, γιατις δυσμοβίες σας, γιατους δικούς σας. 8α περάσει έτσι, 

Π µατάσταση από µια φάση επιθετική σε µια φάσῃ "φιΏιμή". Είναι µια ποηύ "Πεπτή στιγµή". Να είστε πού 

προσεχτιµοί μα! µε οξυµένα τα αισθητήρια. θα προσπαθήσουν να σας µπερδέψουν, να σας απομονώσουν από 

τους φίῆους σας ήτους συντρόφους σας, θα σας καΠέσουν να αναίξετε την καρδιά σας, θα σας προτρέψουν 

να διαχωρίσετετις ευθύνες σας. Αν όῆα αυτά δεν φτάνουν για να σας ᾿συμμορφώσουν", είναι πιθανό και πάῆι 

να σας επιτεθούν στα ίσια. θα σας κρατήσουν µάτω από πίεση για ώρες, θα σας επαναθάβουν τις ίδιες 

ερωτήσεις, ξαναρχίζοντας µε μαινούργια ορµή. θα προσπαθούν διαρκώς να σας µπερδέψουν, να σας 

ταπεινώσουν, να σας µαμράσουν. Σε ποῆβές περιπτώσεις, μαι όβοι το γνωρίζουν, ότι οι αναμρινάµενοι 

χτυπιούνται, βασανίζονται. Μην πιστεύετε ό,τι σας Λένε ή σας δείχνουν ή σας κάνουν να αμούτε. θα σας 

μάνουν ένα σωρό μκόῆπα. θα σας φέρουν σε αντιπαράθεση µε άῆβους αστυνομιµκαύς, µε άῆβους 

ματηγορούµενους ή μάρτυρες. Μπορείνα εμφανιστεί αστυναµιµός, τον οπαίο δεν έχετε ξαναδεί, που να 

δηβώνει αυτόπτης μάρτυρας µαι να σας αναγνωρίζει, θέβοντας να οµμοβαγήσετε. Αργότερα, στον αναμριτή ή 

στο δικαστήριο, θα προσπαθήσετε να ανατρέψετε την ομαβογία σας, μιλώντας για ένα ψεύτιµο μάρτυρα. 

Φυσιµά, δεν θα πείσετε µανέναν. θᾳ σας διαβάσουν αποβογίες για να σας πείσοιιν ότι "ο τάδε τα είπε όᾷα μαι 

επομένως είναι Βἠαμεία να επιµένεις στη σιωπή σου". βα σας Βάῆουν να αμούσετε μαγνητοφωνημένες



συζητήσεις, θα σας δείξαυν φωτογραφίες µτῆ. Επιµείνετε στην στάση σας µαι θα είναι μαἠύτερα μαι γιατον 

εαυτό σας µαι για όποιους άῆῆους αφορά η στάση σας. 

ΒΑΣΙΜΟΙ ΗΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΩΡΑΣ 

1. Η µόνη υποχρέωση που έχετε όταν σας αναμρίνουν, είναι να δπβώσετε τα στοιχεία της ταυτάτητας σας. Μην 

απαντάτε σε µαμία άῆῆη ερώτηση. Σε όῆες να ἠέτε, "δεν έχω τίποτα να δηβώσω". Μην αφήσετε τον εαυτό σας 

να παρασυρθεί από απειῆές, ούτε να ξεγεῆαστείτε από υποσχέσεις, ότι δήθεν θα σας εβευθερώσουν ή θα 

μαθύψουν την υπόθεση, Τις περισσότερες φαρέςτο διµαστήριο δεν έχει μανένα άθῆο αποδειµτιµό στοιχείο 

εναντίον σας, εµτός από την αποΒογία σας στην αστυνομία. Είναι άχρηστο, να τους µάνετε αυτότο δώρο. 

2. Εχετε διµαίωμα, σαν κατηγορούμενος να πείτε ό,τι ψέμα σας µατέβει στο κεφάβι. Είναι όµως πού 

επιµίνδυνα, να μπῆεχτείτεσε µια ιστορία µετέτοιες αντιφάσεις απάτις οποίες θα ήταν δύσμοῆο να 

ξεγῆιστρήσετε. Μια υπεράαπιση δεν εφευρίσκεται, ματά τη διάρµεια της ανάμρισης, όταν είστε αγχωμµένοι μαι 

ψάτω από την πίεση της αστυνομίας. Διαμορφώνεται µε µαθαρό πεφάῆι µετους συντρόφους σας µαιτη 

βοήθεια του δικηγόρου. 

Όσο διάστηµα δἄεν έχετε διµηγόρο, ένα πράγµα πρέπει να µάνετε. Να διατηρήσετε, µετο να µην πείτε τίποτα, 

όβεςτις δυνατότητες υπεράσπισης. Σε περίπτωση που µάποιος σας δώσει, Βρούνε οτιδήποτε στο σπίτι σας 

που σας ενοχοποιείή σας αναγνωρίσει µάποιος αυτόπτης μάρτυρας, η στάση σας πρέπει να είναι ίδια. Όι 

µαταβέσεις αναιρούήνται, Π µατοχή ποββών αντιµείµενων -που στην αρχή φαίνεται να σας ενοχαποιούν- 

µπορεί αργότερα να εξηγηθεί, οι μάρτυρες πέφτουν συχνά σε αντιφάσεις. Τη διµή σας, όµως, οµοβογία ποθύ 

δύσκοᾷα την παίρνετε πίσω. Πρέπει να µιήσετε για εκβιασμούς μαι σωµατιµή βία μαι να πείσετετον 

ανακριτή ήτο διµαστήριο. 

Όταν σας παρουσιάζουν φωτογραφίες, µην πείτε δεν ξέρω, αρνηβείε να απαντήσετε. Μοιτάξτετις όμως µαι 

προσπαθήστε να µαταθάβετε πότε και παύτις τράβηξαν, προσέξτε αν αναγνωρίζετε άθβους φίπους ή αυντρό- 

φουςσαςσε αυτές μαι ειδοποιήστετους. Μπ δπβώσετε ότι έχετε µάνει αυτό ή ότι έχετε πάρει µέρος σε µάποια 

γεγονότα που σας ενοχοποιούν. Μπ δώσετε ποτέ Λογαριασμό γιατις πράξεις σας. Μη δπβώσετε ποτέτην οµά- 

δα που ὁραστπριοποιήστε, εσείς ή άπποι σύντροφοι σας. Ποιοι είναι αυτοί, ποια πγνώµῃπ σας για αυτούς, τι 

πράγματα Πέγονται για αυτούς. 

3. Αν σας χτυπήσουν ή βασανίσαυν, η πρώτη σας ενέργεια µόῆις σας αφήσουν εβεύθερα είναι να καταθέσετε 

μήνυση, σε όσους σας χτύπησαν, [μάθε ένστοβος έχει ένα διαµριτικό αριθµά στους ώμουςτου, µαβά θα είναι 

αν µπορείτενα τους θυμάστε]. Αμόμα μαι "ματ αγνώστων". Τότε µόνο ο εισαγγεβέας θα σας στείβει στον 

ιατροδιµαστή. Μόνοι σας, δεν µπορείτε να πάτε. Η γνωµάτεισητου, µπορείνα σας φανεί ποβύ χρήαιµη, στο 

δικαστήριο. 

ΤΑΗΤΙΜΗ ΑΝΑΗΡΙΣΗ 

1. Συνήθως π κύρια ανάκριση είναι ποθύ µυριΏέ διαδικασία -αυτή είναι άῆῆωστε μαι π παγίδα- μαι 0 

αναµρπής έχειτον αέρα του Λειτουργού του νόµου. 

Γενιμώς ταν ανακριτή, µπορείτε νατον ᾿ξεπεράσετε" εύμοῆα µε ένα αποΠογητιµά υπόμνημα. Αυτό είναι µια 

αναφορά που γράφει ο δικηγόρος σας μαι ουσιαστιμά πρόµειται για µια µεβετημένη απάντηση στις Κατηγο- 

ρίες. Μπαρεῄε εξεταζόµενοι να πείτε "αναφέρομαι στο αποβογητιμό µαυ υπόμνημα και δεν έχω να προσθέσω 

μάτι άθῆο” Έτσι, δεν απαντάτε στις ερωτήσεις που θα σας µάνει ο αναμριτής. 

Η στάση αυτή δεν προτείνεται, παρ’ όῆο που δεν έχει Ιδιαπερες επιπτώσεις στο δικαστήριο. Μπορεί ἁμως, να 

αποβεί μοιραία, για το μρισιµότατο ζήτηµα της προφυβάµισης, Επειδή ο αναμρπής, απαφασίζει πυριαρχιµά για 

τη προφυβάµιση σας, [ο εισαγγεβέας σχεδόν πάντα Λέει ναι] πρέπει να είστε ποβύ προσεχτιµαί. Αν



υιοθετήσετε αυτόν τον τρόπο υπεράσπισης, παββαπῆασιάζεταιτις πιθανότητες να αποφασίσει υπέρτης 

προφυβήµισης. Πρώτον, γιατί µε αυτόν τον τρόπο πιστεύει ότι τον απαξιώνετε μαι δεύτερον, γιατί δεν του 

δημιουργείτε αμφιβοβ(ες. Μόνο µέσα απότον μεταξύ σας "διάβογο", έχετε αυτή τη δυνατότητα. 

2. 0 αναμριτής είνα! πιο επιµίνδινος, από οποιονδήποτε αστυνοµιµό. 0 αστυνοµιµός έχειτη δύναμη, ο 

αναμρπής έχει το νόµο. Αυτός αποφασίζει για την φυΠάμιση σας, αυτός µρίνειτα στοιχεία που του στέῆνειη 

αστυνομία. Μην αφήνετε ποτέ, να σας υποβάῆῆετε π απάντηση σε µια ερώτηση από τον ἴδια. Χρπσιμοποιήστε 

πάντα διµά σας ἠόγια. Σε µια ερώτηση, είναι μαθύτερο πρώτα να αρνηθείτε µαι µετά να εξηγήσετε, παρά 

πρώτα να εξηγήσετε και µετά να αρνηθεῄίτε, µε κίνδυνο να µπερδευτεῄε. Να είστε απῇοί μαι προσεχτικοί.Όσο 

Πιγότερα Πέτε, τόσο µιµρότερῃ είναι π πιθανότητα να πέσετε σε αντιφάσεις. 

3. Πάντα στην ανάμµριση μρατούνται πραµτιµά. Στο τέῇος, διαβάστε τα πού προσεχτιµά.Ό,τι έχετε Ματαθέσει, 

να έχει γραφτεί µετα διµά σας ἠόγια µαι όχι µετα Λόγια του αναµριτή. Μοιτάξτε να έχουν γραφτεί µαι οι 

ερωτήσεις, αι διαμαρτυρίες σας, οι δπβώσεις σας. ζητήστε να υπογράψει µαζίαας αυτάς που πράγματι σας 

ανέμρινε µαι βάῆτε στα πραμτιµά όβεςτις διαρθώσεις µα!ιτις μετατροπές που νομίζετε. Να φαίνεται η αμριβής 

ώρα που άρχισε µαι έµᾖεισε π ανάμµριση. Τότε υπογράψτε την µατάθεση σας. 

ΕΞΑΜΡΙΒΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

1.Αν βρίσµεστε σε κάποιο αστυνοµιµό τµήµα για µια απῆή προσαγωγή, υποχρεούνται να σας αφήσουν µετά 

την εξακρίβωσπ των στοιχείων σας. Αυτό ενδεχομένως να μρατήσει αρµετές ώρες. 

Αν δεν σας απαγγείήουν κατηγορίες, δεν είστε υποχρεωμένοι να δώσετε αποτυπώματα µαι να σας βγάΠουν 

φωτογραφίες. Αν είναι π πρώτη φορά που πάνε να σαςτα πάρουν, έχει αξία να αρνηθεῄε. Να έχετε πάντως 

στο νου σας ότι είναι μάτι που δεν συνηθίζεται, Για αυτό τα Λόγο θα σας απειβήσουν, µπαρείµαι να σας 

χτυπήσουν. Αν σας έχουν ξαναπάρει αποτυπώματα µαι φωτογραφίες, ίσως να είναι άσµοπο να αρνηθεῄε. 

Ζυγίστε Κάθε φορά την µατάσταση µαι απαφααίστε. 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΣΜΗΘΕΙ ΔΙΩΞΗ 

1.Η αστυνομία οφείπεινα σας οδηγήσει το συντοµύτερο δυνατό στον εισαγγεβέα, σε μάθε περίπτωση εντός 

24 ωρών. 0 εισαγγεῆέας σας απαγγέβῇει µατηγορίες µαι έχειτις εξής δυνατότητες: 

-Να σας παραπέµμψει σεταμτική διµκάσιµα, οπότε αφήνεστε εβεύθεροι. Υποχρεούστε να δηβώσετε µια 

διεύθυνση µόνιµης διαµονής ή µηατοικίας. Είναι σηµαντιµό να ξέρετε, ότι π δήβωση παραπῆανητιμής 

διεύθυναης ή στοιχείων δεν πρόµειται να βοηθήσει σε τίποτα. Αντίθετα, εµτάς από ότι αας εµθέτει σε σχετική 

ποινιµή ευθύνη, δίνει την ευχέρεια στις αρχές να διµαστείε έγµυρα µετην επίδοση εγγράφων σε Λάθος 

διεύθυνση, χωρίς να µπορείτε, αργύτερα, να παραπονεθείτε ότι δεν Λάβατε γνώση του διµαστηρίαυ επειδή 

ματοιμκούσατε αἡβού. 

«Να διατάξει συμπβήρωση της προανάµρισης [σπανίως] ή κύρια ανάµριση, ιδίώς σε περιπτώσεις που κριθεί 

αναγµαία Π επιβοβή περιοριστικών όρων [εγγύηση, εμφάνιση στο αστυνομιµό τµήµα, απαγόρευση εξόδου 

από τη χώρα κῆπ] ή προσωρινής κράτησης [στην περίπτωση μακουργηµάτων]. Η επίσηµη αιτιοΏογία για την 

προφυἠάμιση σας κράτηση σε αυτή τη περίπτωση είναι ο µίνδυνος φυγής ἠτέβεσης άῆῆων αξιόποινων 

πράξεων. Ματά συνέπεια, Βοηθάει π ύπαρξπ σταβερής µατοιµίας, μόνιμης εργασίας, Δευμού ποινικού 

μητρώου μηπ. 

-Να σας παραπέµψει να δικαστείε µετην αυτόφωρῃ διαδιµασία. Στην περίπτωση αυτή θᾳ προσαχθείτε στο 

δικαστήριο εντός 24 ωρών µαι µπορείνα σας δώσει µια προθεσµία ὠξτρεις µέρες για να ετοιµάσετε 

μαθύτερα την υπεράσπιση σας. Ματά τη διάρκεια αυτής της προθεσμίας µπορεί να διαταχθεί η συνέχιση της 

μράτησης σας.



ΜΑΤΑΘΕΣΗ ΩΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ 

1.Σε περίπτωση που σας µαῆέσουν να µαταθέσετε ως μάρτυρες στην αστυνομία ή στον ανακριτή αυτό πρέπει 

να γίνει µε μβήση στο σπίτι σας, Έχετε έτσι το χρόνο να σµεφτείετι αµριβώς θα πείτε, 

Αν όμως -μάτιπου πθέον είναι πιο συνηθισµένο- σαν πάνε µια µέρα για εξαμρίβωση στοιχείων μαι ενείσας 

ζητήσουν να καταθέσετε ὡς μάρτυρας, εσείς απΏώς αρνείστε να πείτε και να υπογράψετε οτιδήποτε, αφού 

αυτή π διαδικασία είναι παράτυπη. 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΩΥ ΣΥΛΛΗΦΘΕΙ ΗΑΠΡΙΌΣ ΦΙΛΟΣ ΣΑΣ 

1. Είναι χρήσιμο µετους στενούς µας φίβους ή συντρόφους να έχουν προββεφθεί μαι µεβετηβεί από πριν 

µάποιες µινήσεις, που θα γίνουν αμέσως µόῆις µάθετετα δυσάρεστα νέα. 

Πρέπει να ειδοποιήσετε αµέσως το δικηγόρο που Βα σας έχει ήδη υποδείξει 0 φίᾷος σας ή αυτόν που θα σας 

αναμοινώσει όταν σας πάρει τηᾷ έφωνο από το αστυνομικό τµήµα. Να του μεταφέρετε ακριβώς, χωρίς 

υπερβοῇβές, ό,τι σας έχει πει ο φίᾷος σας για τη σύβῆπψπ του. θα πρέπει να εξαφανίσετε οποιαδήποτε στοικεία 

µπορείνα επιβαρύνουν αυτόν ή μάποιον άθλο από σπίτια ή από οποιοδήποτε άθῆο µέρος µπορείνα ερευ- 

νήσει π αστυνομία. Αμόμα μαι πράγματα που φαίνονται, µετη πρώτη µατιά, ᾿αθώα", Τηἠεμάρτες, ατζέντες µε 

τηΠέφώωνα, ηµεροβόγια, µινητά, φωτογραφίες, χειρόγραφα, τον εμτυπωτή µαιτο σµηηρύ δίσµο απότον 

πθεμτρονικό υποΏογιστή.Έχετε στο νου σας, ότι Π αστυνομία µπορείνα βρίσµετε µάποια Βήματα µπροστάσας, 

γα έχει εντοπίσει ἠδπ κάποια σπίτια, εσάς ή μάποιους γνωστούς σας καινατους παρακοβουθείγια να βγάῃει 

στοιχεία για την υπόθεαπ παυ ερευνά ή για νατους ενοχοποιήσει. Να είστε ψύχραιμοι και προσεχτιµο(. 

Βεβαιωθείτε όσο μαῆύτερα γίνεται, ότι δε σας παραμοΏῆουθούν πριν τα επισκεφτείτε. Στη συνέχεια, 

ειδοποιήστε τους συντρόφους σας για την υπόθεση [χωρίς να πείτε υπερβοβές] και Μανονίατετις επόµενες 

μινήσεις σας. 

Αῑζα δόγιά οκετικά μὲ ΤΑ ἵκνν που ἀϕήνουμιὸ.- 

(αναδημοσίευση από το περιοδικό ἑδογίε ἄυ ουη{οχίε] 

  

Από δαμτυβιμά αποτυπώματα 

Γεννιόμαστε µετα δαμτυῆικά µας αποτυπώματα µαι δεν μπορούμε ποτέ να απαββαγούμε απ’ αυτά. Όποτε 

αγγίζουµε μάτι µετα αμροδάκτυθά µας, αφήνουμε πίσω τα "επισκεπτήρια" µας. Η αστυνομία δυσκοβεύεται να 

"σημώσει’ τα αποτυπώµατά µας, ανάΠογα µετην επιφάνεια στην οποία βρίσµονται. 

Τον τοµέα της αναγνώρισης αποτυπωμµάτων µάποτε αφορούσαν εμείνα τα οποία ήταν ορατά: αποτυπώματα σε 

αίμα ήσε άῆβα παρεµφερές µέσο ή εµείνα που έχουν εντυπωθεί πάνω σε πῆαστιμή επιφάνεια. Ωστόσο οἱ 

ερευνητές σήνταµα αναμάῆυψαν ότι σχεδόν σε μάθε επιφάνεια θα μπορούσαν να αναζητηθούν αόρατα, 

"Λανθάναντα” αποτυπώματα. 

Τα Δανθάνοντα αποτυπώματα σχηματίζονται από απειροεβάχιστα (ίχνη ιδρώτα, είτε απότις ίδιεςτις άµρεξςτων 

δάµτυβων, είτε από µάπαια ασυναίσθητη επαφή µε µάποια άῆῆα σηµεία του σώματος. Ματά το 3976 περιέχουν 

νερό,το υπόῆοιπο 17ο αποτεῄείται απά ένα σήνβετα μείγμα ουσιών που διαφορωποιείται όχι µόνα απύ άτοµα 

σε άτοµο αῆῆά μαι από ώρα σε ώρα, στο ίδιο άτοµα. Η διάρµεια παραμονής ενόςτέτοιου αποτυπώματος 

εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, αθά αυτά μπορούν να παραμείνουν αμόμµα µαι για αιώνες,



Τα Λανθάνοντα αποτυπώματα "εμφανίζονται" µε ποβθούς τρόπους. Η βασιµή τεχνική έγµειται στην επικάῆυψη 

ταυς µε µια ποθύ ἠεπτή σµόνη και τη χρήση ενός "εμφυσητήρα"”, µια συσκευή που µοιάζει µε ψεμαστήρα 

αρώματος. Για αρµετό καιρό τα αποτυπώματα που εμφανίζονταν ματ’ αυτόν τον τρόπο έπρεπε στη συνέχεια να 

φωτογραφηθούν. Ωστόσο, σήµερα "μεταφέρανται’ µε διάφανη κοήβητιμή ταινία, η οποία έπειτα τοποθετείται 

πάνω σε διάφανη ενισχυτική επιφάνεια ή σε µια µάρτα ματάβῆπῆρυ χρώματος. 

Τα αποτυπώματα σε πορώδεις επιφάνειες όπως το χαρτόνι ή το ΕύΔο απομαἠύπτονται µε διαφορετιµό τρόπο. 

Από το ανθρώπινο δέρµα μπορούν να μεταφερθούν, αν µαι σπάνια παραμένουν πάνω από δύο ώρες. Τα 

Δανθάνωντα αποτυπώματα μπαρούν επίσης να απομαῆυφθούν µε δέσµες αμτίνων |Ιᾷςθγ, 

Τα δαμτυῆιμά αποτυπώματα µαταστρέφονται αρµετά δύσμοαβα. Ωστόσο ένα δυνατό μαι ποβύ προσεµτιµό 

πέρασμα µε ένα βρεγµένα µαι στη συνέχεια µε ένα μαθαρό µαι στεγνό πανί είναι ικανό να τα εξαφανίσει. θύτε 

μαι π φωτιά αποτεῇεί σίγουρη μέθοδο καταστροφής, εµτός και αν το αντιµείµενο µαταστραφεί εντεῆώς, γιατί 

ένα στρώμα µάρβουνου µπορείνα µαθύψειτα αποτυπώματα µαι να τα διατηρήσει αναγνωρίσιμα, 

Στην Εἠῆάδα απαιτούνται τουβάχιστον 1 πανομοιότυπα χαραμτηριστιµκά ὥστε να προσδιοριστεί η ταυτότητα 

κάποιου από τους σχηματισμούδτων αυπακώσεων που εμφανίζουν τα αποτυπώματα των δαχτύθων ήτης 

παηάµηςτου. 

Εµτός από τα δαντυβιμά αποτυπώματα φυβάσαονται μαι ταξινομούνται καιτα αποτυπώµατατης παθάµης, 

αφού είναι δυνατόν να εμφανίζουν σχπματισμούςτο ίδιο χαραμτηριστιµούς. 

Για να γίνει ἠήψη αποτυπωµάτων ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ εξασφαῆιστεί ότι τα ίδια αποτυπώματα 

ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΑΠΟΛΩΘΕΙ ΜΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ενώ π άρνηση Παμβάνονται µετη σωστή σειρά, αφού έχουν 

σας να τα δώσετε αμόμα μαι µετά απότην απόδοσή υπάρξει περιπτώσεις µατά τις οποίες Οἱ 

τους συνεπάγεται τα απΠά πταίσµα της απείθειας. κατηγορούμενοι φάνηµαν αρµετά συνεργάσιµοι, 

Η επιΏογή δική σας. προτείνοντας τα δάχτυβά τους µε Δανθασμένη 

σειρά ή αµόμα µαι ματαφέρνοντας να δώσουν δύο 

Σε µια πρωτότυπη σειρά δαμτυβιμµών φορέςτα αποτυπώματα του {ίδιου χεριαύ. 

αποτυπωµάτων Δαμβάνονται δύο σειρές 

αποτυπωμάτων. Τα πρώτα Δαμβάνανται σε 1Ώ 

αριθµηµένα µέρη. Μάθε δάμτυδβο µαἠύπτεται µε 

µεβάνι μαι στη συνέχεια µυβιέται από τη µια του 

άκρη έως την ἀῆθῆη, σε όῆπ την επιφάνεια, έτσι 

ώστε να µαταγραφαύν οι ανάγΏυφοι σχηματισμοί 

που βρίσκονται γύρω απότην μαμπύῆητου 

δαμτύπου. Στη συνέχεια ἠαμβάνονται τα ίδια 10 

αποτυπώματα ως απΏά εντυπώματα, δίχως να 

μυβιστούν. Αυτό γίνεται κατά κύριο Δόγο για να 

    
Ματά την διαδιµασία Λήψης αποτυπώμάτων, θεωρητιµά, είναι δυνατόν να παραμορφώσετετα δαμτυῆιμά µας 

αποτυπώματα. Ένας τρόπος είναι να αφήσετε µπόῆιμο σαπούνι! στα χέρια σας αφού σας βάήῆΠουν νατα 

πηύνετε µι άῆηος τρόπος είναι να προσπαβήσετε να "᾿βοπβήσετε" την αστυνομία. Υποτίβεται ότι χαΠαρώνεται 

τα δάχτυῆα σας όταν τα πιέζουν πάνω στο χαρτί, Αν βάῆπετε ποθύ δύναμη ή γηιστρήσει Πίγο το δάχτυπά σας 

µπορείνα μουτζουρώστε µάνα δύο.



Από γάντια 

Παρ’ όῆο που είναι πάντα μαθύτερο να φοράτε γάντια για να αποφύγετε τον µίνδυνα ν΄ αφήσετε δαµτυβιμά 

αποτυπώματα, θα πρέπει να ξέρετε ότιτα γάντια μποραύν να αφήσουν μερικές φορέςτις ίδιες πἠηραφορίες. 

Αφήνουν σχεδόν σίγαυρα (ίχνη από το υῆιμά απ΄ τα οποίο είναι φτιαγμένα σε οτιδήποτε αγγίξουν, Ιδιαίπερα σε 

σπασμένο γυαῆί, φράχτες, τοίχους μαι ακατέργαστο ξύῆο. Αν τα γάντια δεν πεταχτούν µετά τη χρήση, μπορούν 

να γίνουν θετιµοί συνδυασµαίµε τη µορφήτης ανάβυσης του υφάσματος. Τα πβαστιμά µαι τα ἠαστιχένια 

γάντια πρατάνετα αποτυπώματά σας στο εσωτεριµό τους μα! µεριμκά ποβύ ἠεπτά χειρουργιµά αφήνουν τις 

"εντυπώσεις" των δαμτιβιμών αποτιπωµόάτων να εμφανιστούν στις σµῆπρές µαι γυαῆιστερές επιφάνειες. Αν 

βρεθούν τα πεταµένα σας γάντια, θα έχουν (χνη από τον ιδρώτα σας µαι άῆβα συγµριτιµά ίχνη, όπως σχίζες 

ξύπου, κομμµατάμια µπογιάς, θραύσματα γυσαβιού μῆπ, 

Από την επαφή µε αντιµείµενα τα γάντια διαποτίζονται από ιδρώτα, ἠίπος µαι ρύπους. Το Λίπος που 

εναποτίθεταισε ένα γάντι µπορείνα γίνει ορατό µε ειδιµή σµόνη, ὁπῶς μαι στων περίπτωση των ὅαμτυβιμών 

αποτυπωµάτων. Το στρώμα Πίπους πάνω στο γάντι δεν είναι το ίδιο δυνατό μαι πυμνό όπως αυτό των 

δαμτυβικών αποτυπωµάτων αῆβά είναι, παρόβα αυτά, ανιχνεύσιµα, αξιόπιστο μαι παταγράψιµο και µπορείνα 

οδηγήσει στην αναγνώριση της ταυτότητας µάποιου. 

ΠΝΑ 

Η ταυτοποίηση τοι! γεννητικού αποτυπώµατος, γνωστού ως ΠΝΑ, θεωρείται Π πιο αδιαμφισβήτητη τεχνιµή 

αναγνώριαης της ταυτότητας ενός ατόμου. Ενώ για την αναγνώριση µέσωτων δαμτυβικών αποτυπωµάτων 

απαιτείται να υπάρχει ένα αρµετά αναγνωρίσιμο τµήµα ενός ήδη ματαχωρηµένου αποτυπώματος, στην 

ανάῆυση ΠΝΑ δεν απαιτούνται παρά ἠίγα κύτταρα του ατόμου. Για την αναγνώριση της ταυτότητας κάποιου αι 

ερευνητές θα πρέπει να έχουν στη διάθεση τους ένα δείγµα ΡΝΑ {µια τρίχα, µια σταγόνα αίµατος, σάβιου, 

ῆεμέ από ούρα ή σπέρμα] από το σηµείο του "εγκῆήματος" μαθώς µαι ένα δείγµα από τον ύποπτο. Το δείγμα 

ταυ υπόπτοι! δεν είναι απαραίτητο να είνα! το ίδιο µε αυτό παυ βρέθηµε στον τόπο του "εγκἠήματος”, αββά 

µπορεί να είναι μύτταρα από το στόµα που παραβαμβάνονται µε απόξεση. Τα γενετικά αποτυπώματα 

συμπίπτουν, Μετο αποτύπωμα ΒΝΑ υπάρχει µια πιθανότητα στα τρία εκατομμύρια το δείγµα να προέρχεται 

από δύο διαφορετικά άτοµα, αν μαι υπάρχουν ήδη σοβαρές ενστάσεις για αυτό... 

Ώι μρατιμές υπηρεσίες έχουν µαβιερώσει πιά βάσεις δεδομένων αντίστοιχες µε εµείνεςτων δαμτυβιμών 

αποτυπωμµάτων. Για να γίνει ἡήψη δείγµατος ΠΝΑ ΑΠΑΙΤΗΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΑΠΟΛΠΘΕΙ ΜΑΤΗΓΠΡΙΕΣ, ενώα 

κατηγορούμενος µπορεί να αρνηθεί µαι να µη γίνει εξέταση. Σε αυτήτην περίπτωσηπ θα πρέπει να γίνει ἠήψη 

µε ΜΗ βίαια µέσα, πράγµα που σηµαίνει ότιθα ψάξουν/[ αν δεν το έχουν ἡδηῃ µάνει µέχρι εμείνῃ τη στιγµή) να 

βρουν το ΠΝΑ από το σπίτι, τα ρούχα, τις μουβέρτες όπως θᾳ ψάξουν και για οποιοδήποτε άθΠο ενοχοποιητιµκό 

στοιχείο. 

Από εργηαῆεία,., 

Σε παθῆές περιπτώσεις απαιτείται η χρήση εργαβείων, Ώι ερευνητές κατατάσσαυν τα σημάδια που αφήνει 

μανείς πίσω του!, µετά την χρήση µάποιου εργαΠείου, µετην µορφή των εντυπωµάτων, των εµδορών ήτων 

εγµαπών. 

Τα εντυπώµατα αναμαβύπτονται σε αντιµείµενα όπως τα παράβιρα απά ξύλο ή αλουμίνιο µαιτα Εύῆινα 

πβαίσια των θυρών όπου το μέταῆῆο ενός µμοχβού {η αιχµή ενός σφιριού, µιας σµίῆῃς, ενός µατσαβιδιού ή 

ενός ἠοστού] είναι σκἠπρύότερο απά το υβιμό του πῄαισίουι. Εάν κάποιο εργαθεία βρεθεί στη µατοχή µας, αυτό 

που θα εΏεγχθεί είναι αν αυτό Βα ταιριάζει µετα εντυπώµατα που έχουν αναμαθυφθεί, Ώι εκδορές σε Εύῇο, 

μέταῆῆο ἡ χρωματιαµένη επιφάνεια προμµαβούνται από μαχαίρι ἡ µάποιο παρόμοιο όργανο. ἄαι αυτές συχνά



μπορούν να συγµριθούν µάποιο εργαΠείο. θι εγκοπές προμαθούνται εργαῆεία όπως τα απΏά πριόνια ήτα 

σιδηροπρίονα. Σ'αυτή την κατηγορία ανήµουν επίσης εργαβεία διάνοιξης που χρησιμοποιούνται για την 

παραβίαση κῆειδαριών ή τοιχωμάτων χρηµατομιβωτίων. Τα σημάδια αυτά δεν προσφέρουν σημαντικές 

πηηραφορίες εάν συγµριθούν µετο αντίστοιχο όργανο πουτις προμάῆεσε, γιατί Π αιχμή του δεύτερου 

φθείρεται άµεσα μαι υπόμειται σε βῆάβες. 

Ώι χρήσιµες άµρες των εργαβείων μπορούν να μεταμορφωθούν ἠιμάροντας ή αμονίζοντάςτα, αἲθά µόνο αν 

τα εργαῇείο είναι σε μαβή µατάσταση μαι δεν είναι άσχημα σηµαδεμένο. Αντικείµενα όπως σµοινί, σπάγµος, 

ταινίες κῆπ είνα! το ίδιο εναχοπα!ητιµά µαι προσφέρονται για συγµριτιµή ανάῆυση. 

ἡ.-δμδι νω----κ- 

Απά γυαΠ(... 

Όταν κανείς εισβάῆῇβει µέσα σε ένα χώρο σπάζονταςτο τζάµι κάποιου παραθύρου ή πόρτας είναι σκεδόν 

βέβαιο ότι κάπαυ πάνω στα ρούχα του θα βρεθούν µικροσµοπιµά µομµάτια γυαβιοή, αφού ματά την θραύση 

µια τζαµαρίαςτο 70 ὕστων θραυσµάτων διασµορπίζονται µαμριά από τον δράστη, ενώ τα υπάβοιπα 

πατευθύνοντα! προς τον ίδιο και κάποια χτυπαύν πάνω στα ρούχα του. 

Ώι περισσύτεραι έχουν ρίξει μαι σπάσει ένα ποτήρι δίχως να δώσουν σηµασία στα µιμκροσμµαπιµά ήγµατα 

γυσαβιού που πιθανόν να έχουν ενσφηνωθεί στα ρούχα τους. Ώστόσο είναι ποβή σηµαντιµό για έναν ερευνητή 

να αποδείξει ότι τα γυαῇί είναι το ίδιο µε αυτό που έσπασε µαι βρέθηµε στον τόπο του "εγμβήματος” και η 

ταυτοποίηση του γίνεται µέσωτου διαθἠαστιµού τοι! δείµτη, ο οπαίος µιμµαίνεται ανάᾷογα µε την µατασμευή 

του. 

Τα γυαῇί µοῆβάει εύµοῆα στις σόῆες των 

παπουτσιών. Η αστωνοµία µπορείνα αναγνωρίσει 

διάφορους τύπους µαι είδη γυαβιού µαι έτσι 

µπορείνα σας τοποθετήσει σε ορισμένο τόπο μαι 

χρόνο. 

Λεπτή σκόνη σπασµένου γυαβιού ποθβάει στις 

ῆείες επιφάνειεςτων εργαΠείων µαι ίνες από τα 

ρούχα σας κοῆῆάνε στις καφτερές άκρεςτου 

σπασµένου γυαβιού. 

  

Από φωτιά και έκρηξη... 

Οι εμρήξεις και αι πυρµκαγιές σχετίζονται άµεσα, αφού οι χημικές διεργασίες που ἠαμβάνουν χώρα μοιάζουν 

ποΏύ και συνήθως µετά από µια έκρηξη αµοβουθεί πυρµαγιά ήτο αντίστροφο. Η προσέγγιση στο χώροτης 

έκρηξης γίνεται µε µεγάῆηπ προσοχή. Το σηµεία των ερευνών µαθορίζεται συνήθως µετον εξής τρόπο: η 

εµτίµηση της απόστασης απά το Μέντρο της έµρηξης µέχριτο πιο µαμρινό θραύσµα µαι στη συνέχεια ο 

απομβῆεισµόςτης περιοχής σε αμτίνα 507. μεγαβύτερη από αυτή την απάσταση. Η περιοχή αυτή



φωτογραφίζεται εξ οβομήήρου. Η Δεπτομερής εξέταση των υβικών ζημιών µαι ο υπαθογισµόςτης 

πατεύθυνσης του οστικού κύματος προσδιορίζει το µέντρο της έµρηξης. Τα κομμάτια από τον μηχανισμό 

περισυῆΏῆέγονται για να εβεγχθούν για αποτυπώματα, ΠΝΑ μαι άῆῆα ίχνη μαι όταν οβομῆηρωθείη φυσιµή 

εξέταση του χώρου σειρά έχει η χηµιµήτου εξέταση, Λόγω του ότι όῆες οι ερημτιµές ύΠες αφήνουν ορισμένα 

στέρεα µατάῆοιπα, όαο µανριά και αν έχουν διασµαρπιστεί μπορούν να βρεθούν και άρα να πρασδιαριστούν. 

Σχεδάν κάθε μηχανισμός µουβαβά την "υπογραφή" του µατασμειιαστήτου. Σε περίπτωση προσαγωγής για 

έµρηξη µεγάδῆη σημασία δίνεται στην αναμµάῆυψη ικνών της εµρηµτιµής ύῆης πάνω στο σώμα µαι ιδίως στα 

χέρια, στα ρούχα µαι στα αντιµείµενα που βρίαµανται στο χώρο που μένουν. Αμόμα µαιτα γάντια δεν είναι 

βέβαιο ότι μπορούν να μαβύψουν αυτά τα ίχνη. Επίσης, τα χέρια είναι πιθανόν να ρυπανθούν εάν µανείς 

αγγίξει µια επιφάνεια όπου είχε αμουμπήσειτην εµρημτιµκή ύῆπ ήτο υἠιμότης συσµευασίας της, Ματά τον ίδιο 

τρόπο τα χέρια είναι πιβανό να μεταφέρουν ίχνη σε κάποια άλῆηπ επιφάνεια, όπως ένα τιµόνι ή το ταμπῆό του 

αυτομινήτου. 

Ώι φωτιές που οφείΏονται σε ατύχημα πάντοτε ξεμινούν από ένα µοναδιµό σηµείο, Αντίθετα εµείνες που 

οφείΏονταισε εμπρηστές συνήθως ξεμινούν από περισσότερα για να είναι σίγουροι οι υπεύθηνοι ότι Οἱ 

φΠόγες θᾳ εξαπΠωθούν. Οι έρευνες ξεκινούν από τοτο χαμπῆύτερο επίπεδο του µτηρίου στο οποίο υπάρχει 

φανερή µαταστροφή από φωτιά, Τα σχήµατα του μαπνού και της απανθράµωσης στους τοίχους, τα δάπεδα και 

τις οροφές μπορούν προσφέρουν σηµαντιµές πῆπροφορίες. Τα δείγµατα απά τον αέρα στον τόπο της 

πυρμαγιάς φανερώνουν την ύῆπ που χρπσιµοποιήθηµε, ενώ τα εὔφῆεμτα υγρά αφήνουν µια έντονη μυρωδιά, 

η οποία παραμένει στην ατμόσφαιρα για αρµετό διάστηµα, αφού σβήσουν οι φῆόγες. Επίσης τα σημάδια 

παύσης µαι ΟΙ μηῆίδες στο δάπεδο, όπου τα υγρά σχημάτισαν ἠίμνες µόῆις αναφΏέγησαν, μαρτυρούν ποηΠά 

για τη φύση του. Μια ασυνήθιστη µεγάῆη συγκέντρωση στάχτης µπορεί να υποδείξειτο σηµείο, όπου ήταν 

συγµεντρωμένοτο υβικό παυ πραμάΠεσε τη φωτιά. Εάν έχει χρπαιµαποιηθεί µάποιο είδος φυτιβιού είναι 

πιθανό να βρεθεί µάποιο ευδιάµριτο ίχνος του, ενώ εάν η φωτιά προμῆήθημε µε τη χρήση επιταχυντών, όπως 

η βενζίνη ή άθῆα εύφβεμτα υγρά, ορισμένα απά αυτά απορροφώνται από τα ξύᾷο, Π διαρρέουν µέσα απάτις 

ρωγμέςτου πατώµατος, απ’ όπου συνήθως δεν μπορούν να αναφβεγούν Λόγω της έββειψης οξυγόνου. Τα 

συστήµατα πυρόσβεσης εβέγχονται εξ’ ίσου για να διαπιστωθεί αν είχαν αχρηστευτεί(. 

Από χειράγραφα σημειώματα και γραφικό χαραμµτήρα... 

Ύποπτα, χειρόγραφα µαι πρωτότυπα σημειώματα δεν υπάρχει µανένας Λόγος να διατηρεί µανείς στη µατοχή 

του. 0 γραφιµός χαραμµτήρας ενός ατόμου είναιτο ίδιο χαραμτηριστιµός μαι προσώπιµός όσο µαιτα δαμτυηιµά 

του αποτυπώματα μαι όπως αυτά, είναι αδύνατον να τα αβΠάξει. Άτομα τα οποία χάνουν την ιμµανότητα να 

γράφουν µετο ένα χέρι μαι αναγµάζονται να γράφουν µετο άθηο σταδιαµά εμφανίζουν τα ίδια ακριβώς 

χαραμτηριστιµά που υπήρχαν στον αρχικό τους γραφιµό χαραμτήρα. Επίσης το μέγεθος, η μΠήσῃ, η ένταση μαι 

άθῆα χαραμτπριστικά μπορούν να απομµαβύψουν εσκεμμένη παραποίηση, συναισθηματική ή ψυχοΏογική 

πίεση αῆΏά και στοιχεία της προσωπικότητας. ΤΟ χαρτί φυσιμά µεταφέρειτα δαμτυῆιμά αποτυπώματα ενώ αν 

έχει γ/ψειταχυδροµιµή αποστοβή τα ΠΝΑ θα µπαρέσει να παρθεί αν έχει χρησιµοποιηθεί σάῆια γιατο φάκεῆο 

ήτο γραμματόσημο. Σε περιπτώσεις προσαγωγής ένας επιπῆέον Πόγος για να μπν υπογράφουµε τίποτα ή να 

µην γράφουμε αμόµα µα!ιτο πιο αθώο πράγμα, είναι να µην παρέχοιυµετον γραφιµά µας χαραμτήρα για 

μετέπειτα σύγκριση. 

Αν ὠστόσο επιµένετε να γράψετε, τότε καἠύτερα να χρησιµαποιείτε στιβιζαρισµένα πεφαθαία, Γράφετε πάντα 

σε ένα µόνο φύῆῆο χαρτί μάθε φορά, µατά προτίµηση σε µια επίπεδη µαι σμῆπρή επιφάνεια, που δεν θᾳ 

µρατήσει εντύπωση από αυτό που γράψατε. Μη χρπαιµοποιείτε φύῆῆα που µόβετε από µπῆομµ ή τετράδια, γιατί 

µπαρείνα γίνουν συγµρίσεις απά το µόψιμο, το σµίσιµο µαι ταν τύπο του τετραδίου. Επίσης µάτι άσχετα που 

είχατε γράψει προηγουμένως µπαορείνα έχει εντυπωθεί μαι μεταφερθεί στο φύββο που µόῆις 

χρησιµοποιήσατε. Χρησιμοποιείστε στυβό, χαρτί μαι φαμέβους µιας ποθύ µοινής µάρμας, που την βρίσµει



μανείς παντού. Μην ταχυδρομείτε τίποτα µοντά στο σπίτι σας, ενώ αν θέῆετε νετπεφωνήσετε για νατο 

παραΠάβουν, βεβαιωθείτε πρώτα άτι δεν σας τραβάει κάποια µάμερα από το γύρο σηµείο μαι µην ξεχνάτε να 

φορέσετε γάντια πριν σηκώσετετο αμαυστιµό, 

κ ως ο ας. 

Πα ΠΕΠ πη ΤΠ σμαΤο πι κα ο 

  

Μάθε πηβεμτρονιµή συσµευή έχει ένα µοναδιµό 56/Π8ἱ μαι ρΓοᾶιμοῖ Πωπιβθί, ενώ οι υποβογιστές απαστέῆνουν 

μαι τη ταυτότητα τους [1ρ] όταν χρησιμοποιούν το ἱπίθγπθί, Φωτογραφίες, εκτυπώσεις, μέιµενα, δημοσιεύσεις 

στο Ιπίειπεῖ ψαθώς και οποιαδήποτε άῆῆπ δυνατότητα παρέχουν, ᾿σπμαδεύονται μαι συνοδεύονται" απο τα 

στοιχεία της συσμευής, µε τρόπο όχι πάντα οράτο µε γυμνό µάτι αὔπά πόπυ εὔώµοηα ανιχνεύσιμο.Έτσι αν πέσει 

στα χέριατης αστυνομίας µάποια ύποπτη συσμευή, είναι θέµα χρόνου να βρεισετι περιπτώσεις εµπΏέμεται. 

Ίχνπ από σβησμένα αρχεία... 

Μάθε αρχείο που αποθηµεύουµε στο σκἠπρά δίσµο δεν εγγράφεται απομΠῆειστιµά σε µια περιοχή. Είναι 

συνηθισμένο φαινόμενο το αρχείο να χρειάζεται δύο, τρεις ή και περισσότερους τοµείς, Οἱ οποίοι 

παραχωρούνται από το ἠειτουργικό σύστημα. Ματά τη διαγραφή ἠοιπάν, το µόνο που µάνειτο Λειτουργικό 

σύστηµα είναι να σημειώνει ότι οι συγκεκριμένες περιοχές του δίσκου είναι εβεύθερες προς χρήση, τα 

περιεχόμενα όµωςτου αρχείου που διαγράψαµε παραμένουν εµεί και μπορούμε νατα βρούμε. Η πραγµατιµή 

διαγραφή γίνεται µόνο όταν το Λειτοιργιμό σύστηµα χρειαστεί αυτέςτις περιοχές για να εγγράψει ένα νέο 

αρχείο. Ώ5 εµείνη τη στιγµή µπορεί να γίνει ανάµτηση µε εξειδικευμένα εργαβεία. Η διαδιµασία του Γοιπιᾶῖ 

εμφανίζει µεν ότι όῆα τα αρχεία που! υπήρχαν στο δίσµο έχουν διαγραφεί, στην πραγµατιµότητα όµως αυτό 

που µάνει, είναι να πιστοποιεί ότιτο µέαο µπορεί να χρησιµοποιηθεί γιατην απαθήµευση δεδοµένων. 

Πραμτιµά µπορεί να γίνει ανάµτηση. Τα πράγματα γίνονται ποβύ δήσµοῇα αν υπάρξει η διαδιµασία τοι Γαγπιαϊ 

σε επίπεδο φυσιμού µέσου. Πρόµειται για τη διαδιµασία που είναι γνωστή ως ΙΟΝ - Ιθνβ! Γογηιαῖ. Η ανάµτηση 

ενός αρχείου που έχει διαγραφεί είναι εφιµτή µόνο µετην προὐπόθεση ότι οτοµέας που χρησιμοποιούσε δεν 

έχει δοθεί για την αποθήµευση ἁῆβῆων δεδοµένων. 

Υπάρχουν εξειδικευμένεςτεχνιμές που µέσα σε σύντομο διάστηµα μπορούν να επαναφέρουν όθα τα αρχεία 

που υπήρχαν στο δίσµο. Το ίδιο συμβαίνει αμόμα μαι αν ο δίσµος έχει υποστεί φαινοµενιµά ανεπανόρθωτη 

ββάβη. Η ανάμτησπ των δεδοµένων γίνεται ακόµα μαι αν µάποιος κόψει σε ποβΏά μικρά κομμµάτιατις θέσεις 

κάποιου τοµέα. Το µόνο που χρειάζεται είναι κάποιο εξειδικευμένο εργαΏείο που θᾳ συνθέσειτην σεῆίδα ἡ 

έστω µάποιο µέροςτῃης. 

Όῆατα παραπάνω Πύνονται φυσιμά µετην χρήση κοινόχρηστων υποβογιστών µαιτην ματαστροφή του 

πρωτάτυπου κειµένου, αν και θέΠει αρκετή προσοχή διότι ποθθά ἱπῖειπαῖ σαΐε διαθέτοιιν κῆειστά πυμθώματα 

παραμοβούθησης.
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θεωρούμε σκόπιµο να δηµοσιοποιήσουµε µάποιες πήπροφορίες γύρω από την παρακοβούθηση µαι 

ακοθούθως, τη σύθῆπψή µας απ΄τους αντιτροµοµατικάριους στις 30.04, 9013 στη περιοχή της Ν. 

Φιβαδέῆφειας. Οι περισσότερες πΏηροφορίες είναι «επίσημες» απ΄ την εις βάρος µας δικογραφία. Μέσω 

αυτών οδηγπθήµαµε σε µάποια συμπεράσματα που έχουν να µάνουν πιο ποβύ µε γνώσεις τῶν µπάταων πάνω 

στον τρόπο που «μινούμασταν» έξω παρά µετις µεθόδαυςτης άµεσης παραμοθούθησής µας. Επιπῆέον, 

παραθέτουμε δύα ἠόγια για μάποιες ακόμα γνώσεις των µπάτσων που «αναμαβύψαμε», αἡθά µαι δύο ἠόγια 

για τις ταµτιµέςτους. Η µαθυστέρηση µηνών οφείβεται στη δισταμτικότητα που υπήρχε µαι βασιζόταν στην 

εμτίµηση ότι ίσως η δημοσιοποίηση βοηθαύσε περισσότερα, σετεβιμή ανάῆυση, το μεῆβοντιμό έργοτων 

µπάτσων. Το ζυγίσαµε όµως µαι µαταἠήξαμε ότι είναι σηµαντιµότερο, έστω και µαθυστερηµένα, να 

μοιραστούμε αυτεςτις πἠηροφορίες/γνώσεις γιατί θεωρούμε πιο «ορθό» συνειδησιαµά για εµάς να ξέρουν 

επαμριβώς οι ενδιαφερόμενοι σύντροφοι τα ελάχιστα επίπεδο γνώσεων της αστυνομίας, παρά να υπάρχει 

υποψία άγνοιας. 

Σε ποββούς ίσως αμουστούν αυτονόητα ποββά εδώ µέσα, αῆθά είµαστε πεπεισμένοι πῶς δεν θα ακουστούν 

έτσι για όβους, Αντιπροτάσεις προφανώς εδώ µέσα δεν μπορούμε να κάνουμε, παρά µόνο προειδοποιήσεις, 

Σε µαµία περιπτωση όμως δεν επιχειρούµε να φοβίσουµε µανέναν για το το εύρος γνώσεων µαιτη δυναμιµμή 

του εχθρού, αηΏά να πούμε σε αυτούς που την «ιμάχνουν» τινα προσέχουν στο δρόμο γιατην εκπβήρώση 

των οργισµένων επιθυμιώντους. Η «σμιά» που μαβύπτει ποβΏῆές φορέςτις µεθόδους µαιτις µινήσεις της 

αντιτροµοµρατιµής οδηγεί ανθρώπους στην υπερτιµησήτους, ενώ είναι αβήθεια πως παρ’ ότι κάποια 

πράγματα µας γνωστοπιούνται μάπου κάπου πόθῆα άῆῆα σηµεία παραμένουν στο σκοτάδι. Όι ίδιοι οι µπάτσοι 

δεν απομαβύπτουν σχεδόν ποτέτις µεθόδουςτους. Απ’ την ἀθῆπ όµως παρ’ ότι αφείᾷουμε να ἠαμβάνουμετα 

µέτρα µας απεναντίτους, ένα ρίσµο σε ατοµιµό ή οµαδιµό επίπεδο θα παραμένει πάντα σε ένα υποµειµενιμό 

πεδία.Όπως μαι να έχει όµως ἠάΒη γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται στη µάχη ενάντια σε τόσα ισχυρούς 

ματασταητιμούς μηχανισμούς. Λάθη που πάντα θα «στοιχίζουν» περισσότερο αντίθετα µετα ἠάθη των 

µπάτσων παυ «απορροφούνται». Ώι καταστάσεις πρέπει να ζυγίζονται ξανά μαι τα ἠάθη που έχουν γίνει µία 

φορά, ποβύ απΏά, δεν πρέπει να ξαναγίνουν. Π αυσσωρευμένῃ εμπειρία τάσων χρόνων πρέπει να µεῆετάται 

μαι να εµτιµήται μαι επειδή υπάρχει η τάση να προεταιµαζόµαστε γιατις μάχες που ήδη έγιναν μαι όχι για 

αυτές που θα ΄ρθουν ας είµαστε σε εταιµότητα μαι Π τύχη µαζί µας... 

Ξεμινώντας, να παύµε ότι η «επίσημη» παραμοβούθηση µας ξεµίνησε στις 11:20Ώ το πρωί µετον εντοπισμό 

του Γρηγόρη [Σαραφούδη)] και έῆηξε στις 16:08 µετις συββήψεις µας στη Νέα Φιβαδέῆφεια.Έχουμε 

βάσιµοιις Λόγοιις να πιστεύοιµε ότι η παραμοβούθηση µας ξεµίνησε εµείνη την ώρα. Γιατί Λίγα πριν από την 

προαναφερόµενη ώρα ο σύντροφος πήγε στο (ντερνετ-μαφέ ΡΙΙααίμπῃ στη Σοβωώμού 48 στα όρια Εξαρχείων 

µετο µέντροτης Αθήνας, Πιστεύουμε βασιµά ότι το συγµεμριµένο µαφέ βρισµκόταν/βρίαµεται υπό 

παραμοθούθβηση, απ’ την στιγµή µιόῆας που πἈπροφορπθήμαμε ότι διάφοροι σύντροφοι µατά το παρεῆθόν 

έχουν παραμοθουθηβεί από ασφαῆίες φεύγοντας από εμεί, Επίσης, ένας αμόμα βασιµός ἠόγοςπου µας 

προσδιορίζει πάνω µάτω την ώρα είναιτο γεγονός πως νώρπερα εµείνοτο πρωί α σύντροφος είχε µάνει 

«τσεμ» αντιπαραμοβούθησης µαι βεβαιώθημε ότι δεν παραμοθουθείται Π µινησή του.Ένα συνηθισμένο τσεν 

που µάναμε ποηύ συχνά µαι πάντα πριν απο οποιαδήποτε συνάντηση µε µαταζητούµενους ή αγνώστους στην 

αστυνομία συντρόφους, για να βεβαιωθούμε ότι είμαστε «καθαροί». Με άῆῆα Λόγια δηβαδή, πιθανοβογούµε



ποβύ σοβαρά ότιτο «καμό» έγινε όταν «καθαρός» άνθρωπος µπήκεσε «βρώμιμα» µέρος μαι εφόσον ήταν 

ήδη γνωστός στην αντιροµομρατική από παῆαιάτερη παραμοβούθηση, αναγνωρίστηµε µαιτέθηµε υπό 

διακριτική παρακοθούθηση. Η συνάντηση όµως ἠίγες ώρες αργότερα µετους δύο ματαζητούµενους 

συντρόφους Αργύρη [Ντάῆιο] και Φοίβο [Χαρίσπ] σήμανε συναγερμό στην αντιτροµομρατιµή μαι έπεσε 

αµέσως εντοβή για συῇβήψεις. Ώι µπάτσοι μῆασσιμά για να διµκαιοβογήσουν την παρακοβούθηση Λένε στη 

δικογραφία για «ανώνυμα τηβεφώνημα» προςτις υπηρεσίεςτους που ανέφερε ότιο Γρηγόρης µαι άῆβοι 

σύντροφαιτης ίδια υπόθεσης µατείχαν όπῆα, συμμετείχαν σε ἠηστεία του Βεῆβεντού µαι επισµέπτονταν 

συχνά την περιαχή των Εξαρχείων. Με αυτόν τον τρόπο µιόῆας, θέῆησαν να απεμπΏέξουν το συνεργάέομένο 

ντερνετ-μαφέ για να µην στοχοποιηθεί, µαι έτσι έγραψαν στη διµογραφία ότι εντόπισαν το Γρηγόρη τυχαία 

στην διασταύρωση Πατησίων και Σοβωμού, δηβαδή 30 µέτρα πιο μάτω! Παρόῆα που ξέρουμε ότι δεν ισχύει 

αυτή π γεβοιότητα µετα ανώνυμο τηβεφώνημα δεν απομβείουμε την πιβανότητα ο Γρηγόρης, για άγνωστο 

Δόγο, να θεωρούνταν ήδη ύποπτος μαι να µπήµε δυναµιµά στο στόχαστροτης αντπροµοµρατιµής. Το στόρυ, 

χονδριμά, µετά την επίσµεψη του Γρηγόρη στο «βρώμιμο» ἴντερνετ-μαφέ, συνεχίζει µετην συναντησή του 

Δίγπ ώρα µετά σε άθῆο σηµεία της πόῆης µετον͵, επίσης «ταεµαρισμµένο», σύντροφο Γιάννη [Ναξάνπ]. Στη 

συνέχεια οι δύο σύντροφοι µινήθηµαν σε διάφαρα µέρη, για να ματαηήξουν µετά από µάποια ώρα στη Νέα 

Φιπαδέμφεια στο ραντεβου µε άῆπους συντρόφους, όπου και εµείτεβειώνει Πίγη ώρα µετάτο στόρυ µετην 

επέμβαση της αντιτροµοκρατιµής. πατά την διάρκεια όμως αυτών τῶν Πίγων ωρών, οι υπό παρακοΒούθηση 

σύντροφοι έκαναν µάποιες µινήσεις που µπορεί από νοµιµής άποψης να είναι αδιάφορες, όµως, ήταν ικανές 

να «προδώσουν» κάποια συνωµοτιµά χαραμτηριστιµά γύρω απ΄το πως πινούμασταν. 

Έχουμε μαι Δέμε: 

1. Στιςτέσσερις και μάτι ώρες παρακοβούθησης µας είδαν να πηγαίνουμε σετέσσερα διαφορετικά 

ντερνετ- καφέ, Πρώτο ήταν το Ρα|]4αϊμπι που πήγε ο Γρηγόρης. Το επόμενο ήταν επίτης Πατησίων 

382 µοντά στο σταθµό ΗΣΑΠ Άνω Πατησίων, απέναντι απά τα ενεγεςῖ όπου µέσα συναντήθηµαν ο 

Γρηγόρης µετον Γιάννη. Ώι δυά τους αργότερα πήγαν στο ϱΝαῖ στο Μαρούσι [Τσαβδάρη 3 µαι 

Αριστείδου], ενώ τεβευταίο ήταν το ΒἰϊςδβΒί{ες στη Νέα Φιῆαδέῆφεια [Δεμεβείας 138) όπου εµεί 

συνάντησαν τον Αργύρη µαι τον Φοίβα. Με αυτά τα δεδοµένα οι µπάτσοι έχουν βάσιµες πἠηραφορίες 

ότι χρησιμοπαιοήσαμε το ίντερνετ για να επικοινωνούμε μεταξύ µας. Ξέρανε σίγαυρα ότι 

«ματεβάζαμε» και χρησιμοποιούσαμε το Λογισμιμό Του Βτον/56Γ Βομαιθ [θα αμοβουθήσει σύντομα 

εµτενές µείµενο για την Δειτουργία και την ασφάβεια του Δογισμιμού Τα] ένα πρόγραµµα για 

ααφαβή περιήγηση που αναματεύειτις|.Ρ.του παγµόσµιου δικτύου των χρηστώντου, µάνοντας µε 

αυτόν τον τρόπο την περιήγηση πια «εβεύβερη», αφού σαν Ι.Ρ. [που είναι μαι το στοιχείο που 

προδίδει τη γεωγραφιµή Βέση του περιηγητή] εµφανίζεται µία άθβη από ένα άθἢο τυχαίο µέροστου 

πΏανήτη, Αμόμα όµως µαι µε αυτό το δεδοµένα εµτιµουµε ότι οι χάκερτης εὐἠηνιµής αστυνομίας δεν 

έχουν την δυνατότητα να «απομρυπτογραφήσουν» τη διαδρομή µας στον Το γιατί δεν είναι θέµα 

απομκωδικοποίπσης αῆῆά θέµα ξεμπβεξίµατος ενός τεράστιου πουβαριού µει.Ρ. και για να βρεθεί 

άκρη ταυ νήµατος είναι µία υπερβοβιμά χρονοβόρα µαι περίπβομη διαδικασία που στην περιπτωσή 

μας µιόῆας πρέπει να γίνει ακριβώς ανάποδα. Γενικά, µετον Τογ αισθανόµασταν ασφαβεί5 µέχριπου 

μάθαμε ότι πρόσφατα [6 Λυγαύστου] χάκερ του ΕΒΙ «έσπασαν» για πρώτη φορά ποῆῆές σεῆίδες του 

Του, ψαταφέρνωντας να παγιδεύσουν µαινα συήβάβαυν ένα µεγάθΒο παγκόσμιο Δίμτυο παιδάφιβων, 

μάτι που εµάς µας δημιούργησε µάποιες µιµρές ανησυχίες σε σχέση µετα ατεγανά του.Ένα Λάθος 

που κάναμε σίγουρα είναι ότι“ κατεβάζαμε” τον Τοί στο ρετου (ντερνετ-καφέ παυ µαθόµασταν, αντί 

να το έχουµε αποθηµειµένα σε φῆασάμι µαζί µας, κάτι που πέρα απ τα ότι µπορείνα φανεί στη 

µμεντριµή µονάδα, στο µΜεντριµό ρετου µαγαζιαύ, θεωρητιµά είναι εφιµτό να φτάσει ειδοποίηση αμόμα 

μαι απευθείας στους µπάτσους, µέσω προγράµµατος, αν έχουν συννενοηθεί πρώτα µετο µαγαζ(. Σε 

σχέση µετα {ντερνετ-μκαφέ τώρα, µας έχει μεταφερθεί η µαμή είδηση ότι στα διάστηµα που 

µεσοθάβησε από τότε µέχρι σήµερα, Μόσμµος έχει αμµοβουθηθεί από ασφαῆπες βγαίνοντας από 

διάφορα τέτοια μαγαζιά της Αθήνας [Εξάρχεια, Μοναστηράμµι, Νέος Μόσµος, Μαθβιθέα] μάτι που µας 

Δέει ότι πΏέον δεν Βα είναι μαι ίγα αυτά που θα παραμοβουθούνταισε όβπ την Αθήνα, Μην ξεχνάμε



µμιόῆας ότι οι δυνατότητες τῶν µπάτσων είναι αρµετά µεγάῆες αν σκεφτούμε ότι µόνο στη ΛΑΕΕΒ 

{[αντιροµοκρατική] απασχοβούνται 600 άτοµα, όπως έχει δηῆωθεί µέσα σε δικαστήριο απ΄ τους 

ίδιους όταν ερωτήθημαν. 

2. Μας είδαν στο άῆσος Συγγρού στη Μηφισιά. Ώι δυό µας [Γρηγόρης- Γιάννης) πριν κατευθυνθούµε 

πρας την Νέα Φιβαδέῆφεια µάναμε µία στάση στο άῆαος περπατήσαµε µέχρι τα γηπεδάµια, µάτσαµε 

σε ένα παγµάμι αμριβώς δίπῆα µαι µιβήσαμε µεταξύ µας για ποἠύ ώρα. 

Να σημειωθεί ότι όλες αυτέςτις ώρες που µας παραμοβουθούσαν, αν µαι ήμασταν ταεµαρισμµένοι µαι 

θεωρητιµά πιστεύαµε ότι ήμασταν µαθαρο/(, στις Λίγες ανταναμῆαστιµές µατιές που ρίξαµε πίσω µας, από 

συνήθεια, δεν παρατηρησαµε τίποτα το ιδιαίτερα ανπαυχητιµό ενώ µινηβήμαμε σε ποῆβά διαφορετιµά µέρη 

[πβεμτριμό, Δεωφορείο, ταξῇ. 

Επιπῆέον πράγματα που μάθαμε µαι συµπεράναμµε απο τη µέρατης σύβήηψης σε σχέση µετο πως δουἠεύουν 

οι µπάτσοι. 

Μας αιφνιδίασαν πραγµατιµά όταν 88 µέτρα πιο κάτω απ’ τη καφετέρια στη Νέα Φιβαδέηφεια ενώ δύο από 

εµάς [Γρηγόρης- Γιάννης] περπατούσαμε φεύγοντας, µας έκαναν σήμα Οἱ ΛΙ,ΑΣ να σταματήσουμε για έβεγχο, 

Αν περιμέναμε μάτι σχεδιασμένο αυτό σιγουρα δεν ήταν οι ΔΙ.ΑΣ. σε µία µεντριµή διασταύρωση της περιοχής, 

αθπά κάποιου άηΒΠους είδους «πέσιµο». Μετά το σήμα, αφού µας πβπσίασαν περπατώντας, είδαμε, 

δευτερόπΒεπτα µετά, να φανερώνονται και άῆΠες δυνάµεις γύρω γύρω µέχριπου σε ἠίγα Πεπτά ήμασταν 

εγμηωβισμµένοι, κάτι που µας Δέει πως μαι οπΏισμένοι να ήμασταν θᾳ ἦταν µιμρές οι πιθανότες να 

ξεφεύγαμε. Απ την άῆῆη όµως, όπως είναι γνωστό ήδη, στη Καφετέρια που πραγµατοποιήθηµε επιχείρηση 

µεριµά επτά αργότερα πταμτικήτους µε δόβωμα τους ΔΙ.ΑΣ δεν είχε αμριβώςτα αποτεΠέσμµατα που θέῆανε 

ψαθώς ξέφυγε ένα άταµο. 

Ακόμα, μάτι για το οποίο δεν ήμασταν όῆοι σίγουροι, αβθά σιγουρευτήµαµε πῆέον, είναι η δυνατότητα των 

µπάτσων σε οποιοδήποτε τµήµα της χώρας να ταυτοποιούν άµεσα τα στοιχεία µίας πβαστής ταυτότητας µε τον 

αληθινό µάτοχο µέσω µίας φωτογραφίας. 0 Γιάννης, α οποίος προσήχθει αρχιµά στο αστυνοµιµό τµήµα της 

Νέας Φιβαδέῆφειας, ήταν σε θέση να δειταυς µπάταους να πατάνε σε υποβογιστή τους τα στοιχεία απ’ την 

πβαστή ταυτότητα που µατείχε μαι να εµφανίζεται στην αθόνη φωτογραφία µετο πρόσωπατου αβηθινού 

ματόχου. 

Είναι αηµαντιµό να σταβούµε σε µία βασιµή διαφαροποίηση της ταµτιµής της αντιτροµοµρατιµής στη 

περίπτωση των συῆβήψεών µας, σε σχέση µε παρεῆβοντιμές επιχειρήσεις της ίδιας υπηρεσίας εναντίον 

ένοπᾷων οµάδων [Σ.Π.Φ, Ε.Α, αυἠβήψεις Πειραιά- Ν. Σμύρνη, συβῆήψεις Βύρωνα-Ταύρο]. Σε όᾖες αυτέςτις 

παβαιότερες υποθέσεις η ταμτική των µπάτσων ήταν π εξής: έχοντας αναθύσει από πριν τα προφίῆ µαι τις 

συναναστροφές των ματαζητούµενων συντρόφων µε άήπους «νόμιμους», έβεταν τους τεβευταίους υπό 

παραμοπούθηση ὥστε νατους οδηγήσυν στους παράνομους. Προφανώς, π αντιροµομµρατιµή υπηρεσία δεν 

διενεργεί «μονοδιάστατες» έρευνες, ούτε θα αρμούνταν σε αυτό, σχηµατιµά όµως και µέσα από τη 

συσσωρευμένῃ εμπειρία των τριών τεβευταίων χρόνων παρατπρούµε πως παράτις εµάστοτε 

διαφοροποιήσεις, ο πυρήναςτης έρευνας ναιτων επιτυχιών της βρίσκεται στο παραπάνω «απΏῆό» µοντέβο. 

Στις προηγούμενες περιπτώσεις ἠοιπόν, όταν η ΔΑΕΕΒ «αναμάῆυπτε» τους µαταζητούμενους συντρόφαυς 

ποτέ δεν επιχείρησε νατους συθθάβει επίτόπου, αντίθετα τους έθεσε ύπο παρακοΏούθηση αρµετές µέρες µε 

σµοπό αφενός να βρείτις «γιάφµες» µαιτον οπΏισµό των συντρόφων μαι αφετέρου τον πύκῆο των επαφών 

τους. Τα παραδείγματα χαραμµτηριστιµά: στην περίπτωση των συντρόφων που συνεῆήφθησαν σε Ν.Σμύρνη- 

Πειραιά π παραμοβούθηση σύμφωνα µετα επίσηµα έγγραφα της δικογραφίας διήρµησε 17 µέρες. Αντίστοιχα 

8 µέρες παραμοβουθούσε, πριν επέμβει η αντιροµομρατιµή, τα σπίτιατων βεσσαβον!µιών συντρόφων σε 

Βύρωνα- Ταύρο καθώς µαιτο απίτι στο Βόῆο που έµεναν τα µέῆη στης ε.ο.Σ.Π.Φ.. αντιθέτως στη δική µας 

περίπτωση Π αντιτροµοµρατιµή επέβεξε να µας συῆῆάβει µατ΄ ευθείαν µαι όχι να µας παραμοβουθήσει για 

δύο ἠόγους. Ώ πρώτος Λόγος και σηµαντιµοτερας, ήταν πως στα παρεῆθόν ποῆβοί αύντροφοι [μέσα σε αυτούς



μαι μάποιοι από εμάς] είχαν γυτώσει από επιχειρήσεις της αντιτροµοκρατιµής εξαιτίας των μεθόδων 

αντιπαραμκοθούθησης που εφάρμοζαν. Όι µπάτσοι είτετους έχαναν͵ είτε για να µην παρφωθείπ συνοβική 

επιχειρησήτους, τους άφηναν. 0 δεύτερος ἠόγος ήταν πῶς Δόγω των σύγχρονων μεθόδων καταστοῆής 

[βῆέπε ΠΝΑ) οι µπάτσοι είναι πιο σίγουροι απ΄ ότι στο παρεῆθόν πως θα φυθαμιστούµε µαι θα 

ματαδικαστούµε αμόµα µαι χωρίς «γιάφµες», «όπῆα» µτῇ. 

Ματαβημτιμά,το συµπέρααµα που βγάζουμε είναι πως α εχθρός προσαρμόζεται ταχύτατα στις συνθήµες και 

εξεβίασεται διαρµώς, αΏβά μαι ποἠῆές φορές δημιουργεί ο ίδιος ουσιαστιμά τις συνθήµες στις οποίες θα έχει 

την πρωτοβαυῆία των µινῄσεών. Από µεριάς µας δεν αρµείνα µένουμε στις δοµιµασμµένες µαι πετυχημένες 

συνταγές του παρεβθόντος αῆβά να κοιτάμε πάντα μπροστά, να είµαστε αυτό που Πένε. ένα βήμα µπροστά 

τους. Περιμένοντας το χειρότερο δεν µπορεί παρά να γινόμαστε πάντα καλύτεροι. Μέσα απ’ αυτό το µείµενα 

άββωστε, επιδιώκουµετην εξέβιξπ της δράσης µέσα απ’ το µοίρασµατης εμπειρίας. Πιστεύουμε πως τέτοια 

είδους επικοινωνία είναι αναγµαία, έστω μαι µε αυτόν τον τρόπο [Ππ άµεση επαφη μεταξύ ενδιαφερομένων 

μαι αδύνατη είναι και επιµίνδυνπ] και γενιμά πως έχει ουσιαστικό νόημα διωκώμµενοι και φυβαμιαμένοινα 

βγάζουν τέτοιες πΏπροφορίες προς τα έξω. Πράγματα που ξέρει μαι ο εχθρός είναι αΏό να μπν μένουν 

µυστιµμά στους µύμβους µας, απ’ την στιγµή που «προσανατοβίζουν» στο τι ξέρει μαι µπορείνα µας 

χρπσιμεύσοιυν. Υπάρχει βέβαια μαι π περίπτωση µαποια πηπροφορία να µένει µυστιμή στη βάση της 

στρατηγ!µής, στη βάση ενός πῆάνου, µίας εκ νέου αιφνιδιαστιµής επίθεση στα µαύτρα του εχθρού. 

Προφυβαμισμένο! από την υπόθεση της Ν. Φιβαδέῆφειας. 

Ντάβιος Αργύρης, Χαρίσης Φοίβος, Ναξόµης Γιάννης, Σαραφούδης Γρηγόρης



κα ον κας ο α νυσχμ) υμητ 

πο αρορα.. ο ώς [ον διΚ[ώοω Του... 

  

Το κείµενο αυτό είναι καθαρά τεχνικό. Στοχεύει στην ενηµέρωση γύρω απ᾿τις τεχνικές ανωνυμίας στο 

ἵντερνετ, µε απΏή µαι όχι εξειδικευμένη γβώσσα. Απευθύνεται σε αυτούς που ἠαμβάνουν σοβαρά την 

αυτοπροστασίατους μαι διατίθενται να εντρυφήσοιιν σε πάποιες βασιµές έννοιες. Απαντάει στη σήγχυση που 

έχει πραμῆπθεί γύρω απ΄ την ασφάῇεια τοι! ἴογ, τεκμηριώνειτο γιατίνα εμπιστευτείςτις μεθόδους που 

πρατείνει, ενώ παράθῆπβα αποτεβεί οδηγό ορθής χρήσης των εργαΒείῶν ανωνυμίας. Είναι σινοβιμό µαθώς 

σε µρίσιµα ζητήματα η ηµιµάθεια µπορεί να αποδειχθεί πιο επιµίνδυνη της αµάθειας. 

ΑΡΧΕΣ ΑΝΗΝΥΜΙΑΣ - ΒΑΣΙΜΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

Παρακοβούθηση στοχευµένη 

Αν είσαι ύπαπτος, ο πιο απΏάς τρόπος να γνωρίζουν οι µπάτσοι όῆπ σου τη δραστηριότητα στον υποβογιστή, 

ανεξάρτητα απ᾿ το αν χρησιμοποιείς ή όχι προγράµµατα ανωνυμίας, είναι να εγκαταστήσουν στον υποβογιστή 

µατασμαπευτικό Δογισµικό [5ρυναΓε]. Το πιο σύνηθες είναι κάποιο πρόγραµµα Κουοσσο; που στέῆνει ότι 

πημτρογραφείς µαι ότι κῆιμ µάνεις στους σέρβερτης αστυνομίας. 

Αν όµως αυτοπροστατεύεσαι χρησιµοποιώντας ασφαΏές ἠογισμικό, που δεν επιτρέπειτην παρουσία τέτοιου 

είδους κακόβουβων προγραμμάτων, οἱ µπάταοι είναι περιορισµένοι στην υπομβοπή όΠωντων δεδοµένων 

που εξέρχονται. Στην περίπτωση αυτή, έχει νόημα η χρησιµοπαίπση προγραμμάτων ισχυρής μρυπτογράφησης 

μαι ανωνυμίας ώστε να µην µπορουν να διαβάσουν τα ευαίσθητα δεδοµένα σου. 

Η διαδικασία της ταυτοποίπσης µαιτου εντοπισμού 

Υπάρχουν ποββοίτρόποι να απομαῆιφθεί η θέση µαι η ταυτότητα μάπαιου στα ίντερνετ, αξιοποιώντας τα 

τεχνικά χαραμτηριστιµά του διµτύου, που δε διαθέτει εγγενώς µαμµία υποδοµή για ανωνυμία, Στον εντοπισμό 

συμβάῆβουν χαραμτηριστιµκά από µάθε επίπεδο οργάνωσηςτης δικτύώσης: 

.» απύ προσωπιµά δεδοµένα στο επίπεδο χρήστη [π.χ. ονοματεπώνυμο που αποστέΏΠει 0 χρήστης στο 

ππαϊ] ργονἰάςγ],



. στο επίπεδο εφαρμογών το αναγνωριστικό του προγράµµατος περιήγησης, ΡΓονν56/ {ᾷ, και τα 

εοοκἰας δηβαδή αρχεία παυ χρησιμοποιούν οι ιατοσεῆίδες για να σε ταυτοποιούν, ἡ αντίστοιχα 

αναγνωριστιµά σε άῆῆες εφαρμογές. 

» τις ανοιχτές θύρες (ρογίς] επιµοινωνίας στο επίπεδο μεταφοράς δεδοµένων, όπως μαι τη 

συμπεριφορά του Δειτουργιμοή συστήματος, 

. τη διεύθυνση ΙΡ µετην οποία εµτίθεται ο υποβογιστής στο διαδίµτιια 

.. µαιτῃ διεύθυνση της κάρτας διµτύου πιὰς Δάάγοςς π οποία φαίνεται στο τοπιµό δίµτυα. 

Μάθε καραμτηριστικό και μάθε διεύθυνση είναι εφιµτό να αββάξει ή να µεταμφιεστεί µε τπν εγµατάσταση 

µματάηῆπῆου Βογισμιμού µαι!τιξς αντίστοιχες ρυθµίσεις.Όμωςτο σηµείο του διµτύου που συνδεθήµαµε είναι 

µια πἠπροφορία προσβάσιμη στον καθένα. 
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Ας δούµε στην πράξη τί σηµαίνει µια απῆή ταυτοποίηση µέσω |Ρ.Έστω ότι είσαι σπίτι σου µαιθεςνα µπειςσε 

µία ιστοσεῆίδα µιας εταιρίας που σµοπεύεις να χτυπήσεις. Αναίγεις τα ΠΓΘΓοχ μαι επισµέπτεσαι την ιστασεΏίδα 

της εταιρίας. Τότε 0 σέρβερ που φιβοξενείτη σεθίδα της εταιρίας καταγραφειτην διεύθυνση ΙΡ σου. Αφού η 

εταιρία χτυπηθεί πιθανόν οι µπάτσοι να ψάξουν ποιός µαι γιατί επισµέφθημε την σεῆίδᾳα της. Όταν δουν την 

ύποπτη επίσµεψη θα ερευνήσουν σε ποιόν αντιστοιχεί η διεύθυνση ΙΡ. θα δουν ποιός Ι5Ρ [πτειποῖ 5θ’νίοθ 

ριονἰάθι π.χ. οτε, (ογζηηεῖ, Πο!) παρέχει τη συγκεκριμένη διεύθυνση µαι θα αναζητήσουν στις µαταγραφες 

[ιοσς] των σέρβερ του Ι5Ρ, ποιός τη συγµεμµριµένη ώρατης επίσµεψης χρησιμοποιούσε τη συγκεμµριµένη 

διεύθβυνσῃ ΙΡ. Έτσι θα ταυτοποιηθείς. 

Πάμε τώρα σεπιο σύνθετες μεθόδους ταυτοποίησης. Έστω ότι είσαι πιο προσεµτιµός. Σηµώνειςτο Πάπτοπ σου 

μαι πας σε µία μαφετέρια µε ΜΙΠ μαι πριν µάνειςτην επίσµεψη στην ιστοσεβίδα της εταιρίας-στόχου ρυθµίζεις 

διαφορετιµά την ΙΡ σου. Ώταν π αστυνομία εντοπίσει την ΙΡ σου θα δει ότιτην ώρατηπς επίσµεψης αντιστοικούσε



σε έναν υποβογιστή από το δίµτυο της καφετέριας. Αντίνα συβθάβουν τον ιδιομτήτη της Μαφετέριας θα 

ψάξουν άηῆα ίχνη που άφησε πίσω του ο υποΒογιστης σου. Πιθανόν να είναι καταγεγραμμένη η πιᾶς ἀάαγεςς 

[η φυσική διεύθυνση της κάρτας διµτύου)} στον ννὶβ τουίεγτης παφετέριας. Αυτή είναι μοναδική για μάθε 

κάρτα δικτύου και μπορούν να αναζητήσουν ποιός την αγόρασε στα αρχεία των καταστημάτων. Φυσιμά θα 

μπαραύσαν να δουν µαιτις ματαγραφές στον σέρβερτης ιστοσεῆίδας όπου πιθανότατα θα φαίνεται ο ΡΓΟΝΝΞΕΓ 

Ιά ἡ στοιχεία απ’ τα οοομἰες σου αν δεν τα µαθάρισες. 

Αν είσαι αρµετά προσεμτιµός, Και πριν πας στην καφετέρια µαι αφού φύγεις, επανεγµαταστήσεις το 

Δειτουργιμά σου σύστηµα, µαι άᾷα τα προγράµµατα μαι αβῆάξεις την ηηᾶς ἀάάγθςς [μαι δεν µπεις στο 

προσωπιµό σου πιᾶἰΙ από την μαφετέρια]: Δεν θα αφήσεις ίχνη μαι οἱ µπάτσαι δε θα σεταυτοποιήσουν. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Φυσιμά για µια τόσο περιορισμένη χρήση του {ντερνετ εµτός ότι υπάρχουν απἠούστερες ἠύσεις 

όπως ένα νετ µαφέ χὠρίς µάμερες, δεν είναι ρεαῆιστιµό να σεταυτοποιήσουν μαθώς οι σεβίδες των εταιριών 

δέχονται κιβιάδες επισµέψεις, Ειναι ένα απΏουστευμένο παράδειγµα. 

01 ΡΓοχη 58ΓνεΓς5 

Ας γίνουμε τώρα ἠίγο πιο απαιτητιµκοί στην ανωνυμία µας. Εστω ότι θέβουµε να στείβουμε ανάθπψη ευθύνης 

µέσω ππα[], Στην περίπτωση αυτή αν ἠάβουμετα µέτρα που είπαμε παραπάνω, ο υποβογιστής µας δεν θα 

ταυτοποιηθεί, όµως οι µπάτσοισε 10 ἠεπτά πιθανόν να βρίσκονται στην μαφετέρια. Ακόμα κι αν έχουµε φύγει 

τα αποτυπώματα µας μαι η περιγραφη µας θα είναι φρέσμια. Άρα χρειαζόμαστε ένα τρόπο να µην 

εντοπιστούµε άµεσα. 

Ώ τρόπος αυτός υπάρχει [δεν συνίσταται Ναθώς υπάρχουν ασφαΏέστερες Λύσεις]. Είναι π χρήση ενός σέρβερ 

µεσοθαβητή {ργοχι]) ανάµεσα στον υποθογιστή σου και τον σέρβερ του πιᾶ(! που θα χρησιμοποιήσεις. 0 ρτοχυ 

«6/Ν6ΕΙ διαμεσοῆβαβεί αποκρύπτοντας τα παραγµατιµά σου στοιχεία. Για την αμρίβεια ο σέρβερ του πιαἰ! ββέπει 

µόνο την ἱρ ταυ ῥΓαχυ «ΘΓνθί µαι όχιτη δική σου µαθώς εσύ επιµοινωνείς µόνο µε τον ΡΓΟΧΗ α οποίος 

επαναβαμβάνει ότιτου έστειῆες αβῆά το µάνει να φαίνεται σαν να προήῆθε απ᾿ αυτόν. Υπάρχουν αυρµετά σἷτθ 

που παρέχουν υπηρεσίες ἀποηιηιζι ΡΓοχυ [διαμεσοβαβητή ανωνυμίας] όπως πχτο Πἰάεηιιᾶςς.σαµῃ.



Όμως κάθε ρΓοχυ γνωρίζει και καταγράφει ποιός έµανετί µέσα απ᾿ αυτόν. μαι όταν οι µπάτσοι βρουν ότιτα 

πακό µέιῆ στάῆθημε απ΄ τη διεύθυνσήτου, η εταιρία 8α αναγµαστείνα δώσει την πἠπροφορία του ποιός είσαι. 

Ὠπότε αργά ή γρήγορα αι µπάτσοι θᾳ είναι πάῆι στο µατόπι σου... 

Η αδυναμία του ργοχυ - ἵγαΓξὶς απαἰησὶς 

Εστω πάντως ότι η εταιρία αρνείται να συνεργαστεί. Υπάρχει άββος ένας τρόπος να βρουν που είσαι (το να 

βρουν ποιός͵ εναπάµειται στην τήρηση των µέτρων που περιγράψαµε παραπάνω]. Η ανάβιση µίνησης. 

Μπορούν να δουν τι εισέρχεται μαι τί εξέρχεται απ᾿ τον ϱΓΟΧΙ/, μαι έτσι να µάνουν την αντιστοίχηση. Γι αυτό το 

Φόγο Π επιµοινωνία μεταξύτου υποβογιστή σου μαι του ρΓοχη είναι κρυπτογραφημένη σε ένα σοβαρό 

σύστημα ανωνυμίας. Όμως αμόµα μι έτσι μπορούν να μετρήσουν τον όγµο της ππροφορίας που διαμινείται 

σε συγµεμκριµένες χρονιµές στιγμές µαι να µάνουν έτσιτην ταυτοποίηση, 
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Δύο αντίµετρα υπάρχουν στην ταυτοποίπση µίνησης. Το ένα είναι π εισαγωγή χαοτικών δεδοµένων στην 

μρυπτογραφηµένη ροή εισόδου του ργοχΗ που αυξάνουν τυχαία τον όγµο της πΏπροφορίας ώστε να µην είναι 

ταυτοποιήσιµη µετη ροή εξόδου µαινα µη γίνεται αντιστοίκηση. Το δεύτερο αντίµετρο είναι Ππ εισαγωγή 

τυχαίων καθυστερήσεων ὑπηαδή ο ρΓοχι καθυστερεί για τυχαία χρονιµά διαστήματα να αναπαράξει αυτό που 

του έστειῆες για να εμποδίσει την ανάῆυση µίνησης. Φυσικά χρησιµοποιείται! μαι συνδυασμός αυτώντων 

μεθόδων. 

Συνθετα συστήματα ανωνυμίας 

Για να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες τῶν ρΓοχι/τόσο ὡς προς την εμπιστοσύνη όσο µαιτης ανάἠυσης 

μίνησης, έχουν σχεδιαστεί συστήµατα ανωνυμίας ΡΓΟΧΙ µέσα από ῥρΓοΧι. Ανάῆογα µετο µατά πόσον



χρησιμοποιούν την τεχνική της μαθυστέρησης χωρίζονται σε συστήµατα χαµπῆής (1ονν Ιαΐοποι]}, Μαι υψηβής 

καθυστέρησης [Πίσῃ Ιαἴεπει]]. Τα δεύτερα έχουν περιορισμένη χρηστικότητα ἠόγω των µεγάῆων 

παθυστερήσεων αΏθά θεωρητιµά είναι πιο ασφαβή. 

Ασύμμετρη κρυπτογραφία 

Μάθε σύστημα ανωνυμίας βασίζεται στην ασύμμετρη μρυπτογραφία ή αθβιώς μρυπτογράφηση δημοσίου 

μθειδιού. Ὀνομάζεται έτσι γιατίο μωδιμός κρυπτογράφησης είναι διαφορετικός από τον κωδικό 

απονκρυπτογράφησης. 

Με αυτήν την μρυπτογραφιμή τεχνιµή αν θες να σου στείῆουν ένα κρυπτογραφημένο µήνυµα µέσωτου 

δικτύου δηµοσιοποιείς τον κωδικό κρυπτογράφησης [δπμµόσια µβειδί] και απομρυπτογραφείς το µήνυμα 

µέσωτου κωδιμού απομρυπτογράφπσης που µατέχεις µόνο εσύ. ΔηΠαδή είναι σαν να έχεις ένα Βουμέτο µε το 

μοναδικό µΠειδίπου το ανοίγει, και στέῆνεις σε μάποιον το Πουμετο. Αυτός στη συνέχεια βάζειτο µήνυμα σε 

ένα κουτί, το σφραγίζει µετο ἠουμέτο που του έστειΏες [το ἠουμέτο αντιστοιχεί στο δημόσιο κβειδί], μαι στο 

στέῆνει. Μόνο εσύ µπαρείς να διαβάσεις το μήνυμα άφου µόνο εσύ έχειςτο µβειδίπου ανοίγειτο Λουμέτο. 

Η τεχνική αυτή στο υποθογιστικό περιβάῆβον βασίζεται στις ιδιπίερες μαθηματικές ιδιάτητες των πρώτων 

αριθμών {αριθµοίπου διαιρούνται µάνο µετο Ί και τον εαυτό τους]. Για την αμρίβεια στο ότι ότι δεν χρειάζεται 

ποθῆούς υποθογισμούς για να ποἠῆαπῆασιάσεις δύο ποῆυ µεγάβους πρώτους αριθμούς, αῆθά για να βρεις 

απότο ποββαπβάσιο τους δύα διαιρέτες πρώτους αριθμούς χρειάζεσαι υποβογιστιμή ισχύ που δεν υπάρχει 

στις µέρες µας [ασυμμετρία]. Οι δύο διαιρέτες συμπεριβαμβάνονται στην παραγωγή του ιδιωτικού μµῇειδιού 

µαιτο ποβήαπῆάσιο στην παραγωγήτοι δημόσιου μήειδιού. 0! αλγόριθμοι που υἠοποιούν αυτή την τεχνιµή 

παραείναι σύνθετοι για να εμτεθούν εδώ, τα ίδιο και η µαθηματιµή απόδειξη της αξιοπιστίας τους. 

Η µαθηµερινή απόδειξη της αξιοπιστίας τους είναι π γενιµειιµένη χρήση της ασύµµετρης μρυπταγραφίας στα 

Ιντερνετ: όῆες οι χρηματοπιστωτικές αυναββαγές βασίζονται πῆέον σε αυτήν, αν κάποιας μπαραύσενατη 

σπάσει θα µαταμτούσε τον µόσμο. 

Δεν ισχύειτο ίδιο όμως για μάθε επιµέρους υβοποίπσητης ασύμμετρης μρυπτογραφίας. Σε μάθε υΠοποίπση 

µπορεί να υπάρχουν αδυναμίες. Λυτές σχετίζονται συνήθως µετους τυχαίους κωδικούς που παράγονται από 

τα προγράµµατα αυτά µετπ βοήθεια του ἠειτουργιµού συστήµατος, μαι Οἱ μωδιμοί παράγονται από 

ψευδοτυχαίους αριθμούς. Το πρόβῆπμα εµφανίζεται γιατίο επεξεργαστής δεν έχει κάποια δοµή σαν ζάρι, 

αντίθετα υπάρχουν προγράµµατα γεννήτριες τυχαίων αριθμών που στην πραγµατιµότητα φτιάχνονται από µία 

σειρά προμµαβορισµένων υποΏογισµών. Βάσει αυτού θα μπαρούσε µάποιος να συναγάγει όῆῃ τη ροή 

ψευδοτυχαίων αριθμών άρα καιτους κωδιμούς αν π γεννήτρια δεν είναι τόσο αξιόπιστη. 

Τ0 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΙΑΣ ΤΟΗ 

Το Το: {1Π6 οπἱοη γουίησ], είναι ένα σύστημα ανωνυμίας χαμπῆής µαθυστέρησης, όµως πρασφέρει ισχυρή 

ανωνυμία, Αυτά το ματαφέρνει καθοδηγώντας την ανταβῆαγή δεδοµένων µέσα από ένα χαατικό δίµτυο 

ποβῆών διαμεσοβαβητών υποβθογιστών {ρίοχυ 5Θ/ΝεΓ5], τοις οποίους τρέχουν διάφοροι εθεβαντές, οπότε ο 

µαθένας µπορεί να αποτεΒέσει µέρος του διµτύου. Τα δεδοµένα που ανταΒάσσονται µιναύνται 

μρυπτογραφηµένα σε τυχαίες διαδροµέςτις οπαίες µανένας υποβογιστής του! διµτύου δεν γνωρίζει 

οβόμῆηρες, ώστε αν µάποιος από τους ΡΓΟΧι υποβογιατές υπομΏέπτει ή παρέχει πβπροφορίες στους



µπάτσους, να µην µπορεί να εξαμριβώσει την προέΠευσπ ήταν προορισμό των δεδοµένων. Για πρόσθετη 

ασφάβεια ανά 10 περίπου Πεπτά δημιουργείται καινούριο πύμΠωμα διαμεσοῆαβητών. Μάθε κύμῆωμα έχει 

μαι διαφορετιµό διαµεσοῆαβητή εξόδου, άρα δείχνει και διαφορετιµή |Ρβ στο δίµτυο. 

Για να µείνει πρυφή π συνοβική διαδρομή απά τα Ε6} Ηονν Του ΥΜουκς: 2 οδὃ πονκοον 
5 υποπετγρίσς Όα 

µέρη του διµτύοι! χρησιµοποιείται κρυπτογράφηση δα οεμὰ 

µέσα σε κρυπτογράφηση, σχηματίζοντας γύρω απ᾿ ω ας . α 

τα δεδοµένα µία δοµή µε ποββαπβά στρώματα - -- ν ὃς Ὁν 

Μρυπτογράφησης που θυμίζει κρεμμύδι [οπίοπ]. ο --τ-- ( 
. ͵ . . . σδεύπαδοη 9ογνος ος. ωω τὰ 

Το όνοµα ἴπθ οπίοη τουῖίῃσ σηµέάινει δρομοβόγηση Όκε αΤ9 οποηγρίος, γοά ν - ” 
Φ Ἠπίκα 8Γ0 {Π νο οἰθα ναρο 

μρεμμυδιού. 

Όανο Βου 

  

Ποιοί μαι γιατίτο χρησιμοποιούν; 

Ώσοιτους χρησιμεύει: κυβερνήσεις, διπΠώμάτες, στρατοί, ψατάσµοποι, μυστιμές υπηρεσίες, αμτιβιστές, 

επαναστάτες, αντάρτες, εγµηηματίες, παράνομοι, διαµινητές παιδιµής πορνογραφίας, άνθρωποι που ανήµουν 

σε εχβριµές μεταξύτους µοινώνιμές µατηγορίες, ανακατεύουν τα δεδοµένα τους στο χάοςτης ανωνυμίας, 

Είναι σαν το μαχαίρι, όπως κάθε εργαΒείο, ο σκοπόςτης χρήσης του εγαπόµειται στο ήθος του υπομειμένου 

που το χρησιμοποιεί. 

Χρησιμοποιείται είτε από ανθρώπους που αποτεηούν στοχο παραμµοΠούθπσης ώστε να µην φαίνεται σ αυτούς 

που τους παρακοβουθούν ποιές ιστοσεΏίδες επισµέπτονται, τί δραστηριότητες έχουν Μαι µε ποιούς 

επιµοινωνούν, είτε από ανθρώπους παυ θέῆουν να κρύψουν τη θέση τους {π.κ. καταζητούµενος που 

συνομιῆεί µε άτοµο υπό παρακοβούθηση χωρίς να εντοπίζεται], µία χαµερίστικη δραστηριότητα ή µία 

παράνομη δράση. 

Τη8 οπίοη γουῖῖησ 

Ας δούμε στην πράξη πως Βουβεύει ένα µανάῆι επιµοινωνίας στο ἴατ. Μάθε μόμβας στο µανάῆι γνωρίζει µόνα 

τους γειτονιµοής του μαι δεν το απομαήύπτει. 

Τα παμέτα δεδοµένων µαζί µετον τεῆιμό προορισµότους μρυπτογραφούνται πριν φύγουν από τον ιποβογιστή 

του χρήστη για ναταξιδέψοιν πρας τον διαµεσοβαβητή - Κόμβο εισόδου του διµτύου ἴογ. Ώ µωδιμός 

µρυπτογράφησης είναι ένα δημόσιο μῇβειδί που έχει αποσταῇεί απά τον Μόμβα εισάδου που µόνο αυτός έχει το 

ιδιωτιµό κΠειδί, μαι έτσι φτιάχνεται ένα κρυπτογραφημένο µανάῆι επικοινωνίας, 

Μέσα από αυτό το µανάῆι δημιουργείται µια αντίστοιχη σύνδεση µε έναν τυχαίο ενδιάµεσο µόμβοτου διµτύου, 

ο οποίος στέῆνει μαι αυτόςτο δημόσιο µΠειδίτου στον υποβογιστή του χρήστη. Έτσι φτιάχνεται ένα 

κρυπτογραφημένο µανάῆι µέσα απότο κρυπτογραφημένο µανάβι, άρα ο μόμβος εισόδου δεν ξέρεινα 

αποκρυπτογραφήσειτα δεδοµένα µας ούτε µαιτον προορισµότους. 

Σε αυτότα σηµείο π πρυπτογράφπσῃ προσομοιάζει µε πρεμμύδι γιατί έχει ποββαπΏά στρώματα. 

Τα ίδιο ισχύει μαι για την επικοινωνία µετον κόμβο εξόδου, όπου ιδρύεται µαι τρίτο μανάῆι µέσα σε µανάῃι. 

Ὠπότε ο τυχαίος ενδιάµεσος κόμβος απομρυπτογραφείτο δεύτερο στρώμα και αποστέΏῇῃει την µονή 

μρυπτογραφηµένη ροή στον μόμβα εξόδου. 0 ενδιάµεσος µόμβος δεν γνωρίζει τίποτα για τα δεδοµένα µας 

ούτε την προέβευση, ούτετον προαρισµότους, ξέρει µόνο από ποιόν μόμβα εισόδου τα πήρε µαι σεποιόν 

μόμβο εξόδου πρέπει να τα δώσει.



0 µόμβος εξόδου απομκρυπτογραφείτα δεδοµένα 

μας και τον προορισμό τους και τα αποστέβει στον 

προορισµότους. Οπότε ο κόμβος εξόδου µπορείνα 

γνωρίζει τα δεδοµένα µας όχι όµως την 

προέβευσητους. 

Γι αυτό το Λόγο διάφοροιτρέχαυν κόμβους εξόδου 

του Τοί ὧς ὠωταμουστές. Για παράδειγµα έτσι 

διέρρευσαν απάρρητες διπῆωματιμές 

επικοινωνίες των ΗΠΑ στο νὶµίεαμς. Φυσιμά το 

αντίµετρο που µπορεί να πάρει ο χρήστης ΤΟΥ είναι 

να πρυπτογραφεί µαιτην επιµοινωνία µετον 

προορισµότου, αυτό όμως δεν είναι δουβειάτου 

τροφοδοτείτο 5ἰῖε - προαρισµό µε 

κρυπτογραφηµένη ροή χωρίς να µπορείνα 

κρυφακούσει τίποτα. 

Ε6} Ηονν Τοι ἸΝογκς: 3 εν Τον κου 
«9 υποπεγγρίοά Επ 

κ» οπετγρίού Μπα 

Αίίορ κ σα 

΄ } μα α α 
/ . - 

5!ιορ 5: Η αἲ α Ιπίοι πιο, ἴνο 

ε56: γ/Φ]ῖ5 αποίηο φἰίο, 

ΑΗοσ'ς {οι ειδη! φοἱοςίς α ωὰ --- ία: 
5οςοΠά ΓΔΠάοπη ρα). ἕ φαπο 

« 
- 

Αθαίη, οΓεεη Ιπκ5 8 μμ 

οπευγρίοά, πεό ης 81ο η » , 

Όνο οσα. , 

διµτύου Τογ. Π.χ. εάν στο σερφάρισμα χρησιμοποιεί -- ι μ,., 
αντί για ΠΤίρ το Π[ΐρς, ο μόμβος εξόδου Βα ο οοοορροος -   

  

Γιατίνα το εμπιστευτούµε; 

Όπως είδαµε ένας ΡΓΟΧΙ! 58ενεΓ µπορείνα υπομῆέπτει μαι να προδόσειτην ταυτότητά µας σµκόπιµα. Πως 

ξέρουμε ότιτο ἴοι δεν µάνει κάτι τέτοιο; Το ότι υπάρχουν ποῆβοί σέρβερ διαμεσοῆαβητές που 0 μαθένας 

µπορείνατρέξει δεν αρνεί[.Ένα εύθογο ερώτημα είναι, τί γίνεται αν το Δογισμικό που τρέχουν οι διάφοροι 

σέρβερ κρύβει κακόβουβο πώδιμα α οπαίος µας ρουφιανεύει; 

Σίγαυρα δε θα πρέπει να εμπιστευτούµετις καβές προθέσειςτων δημιουργών του. Η ιστορία του ξεµινάει από 

το πρόγραµµα ΒβΗΡΑτων αμεριµανιµκών στρατιωτιµκών δυνάμεων, ένα πρόγραµµα ποι συνδέεται µετα 

μεγαήύτερα τεχνοβογιµά επιτεύγματα, από το οποίο ξεµίνησε µαιτο ἱπῖθγπεῖ, 

Όμως πῆέον αποτεῇῆεί έργο ανοιχτού µώδιμα μαι εβεύθερα Βογισμιμό. Εµείθα βασίσω και τον ισχυρισμό µου 

ότι είναι εμπιστεύσιµο ως προς το ότι δεν είναι ένα µεγάΒο µατασκοπευτικό πρόγραµµα. 

Ανοιχτός κώδικας [ορεη 5«ουιςε] σηµαίνει ότι οποιοσδήποτε επιθυμεί µπορεί να διαβάσειτον πηγαίο μώδιμα 

ενός προγράµµατος, όπωςτον έγραψαν οι προγραμματιστές πριν μεταγηωττιστεί στην εμτεβέσιμη µορφήτου. 

Ένα εμτεΠέσιµο αρχείο, παράγεται από τον πηγαίο πώδιμα µε προγράµµατα - μεταγῆωττιστές μαι αποτεῆείται 

από μώδιμα μηχανής, ὑπβαδή τῃπν απβπῆουχία των εντοῆών που καταβαβαίνει ο επεξεργαστής. Είναι όµως 

πού δύσμοβο έργο να συναγάγεις απότο εµτεῆέσιμο αρχείο πως Βειτουργεί ένα πρόγραµµα, και αυτό 

γίνεται µέσω µιας δύσμοθης διεργασίας που Δέγεται ανάστροφη μηχανική (γθνειςε επησἰπεειίησ]. 0 ανοιχτός 

πώδιμας Λοιπόν είναι το αντίθετο του μπβειστού πώδιμα, ὃπβαδή τη στρατηγική των περισσότερων 

εταιριών ἠογισμιμού να πρύβουν τον κώδιμάτων προγραμμάτων τους για να προστατέψουντις πατέντεςτοιι5 

απ᾿ την αντιγραφή. 

Όµως στο κἢειστό Πογισμιµό πιθανόν να υπάρχει κακόβουβος κώδιμας, που µπορείνα υπομῆέπτει τα 

δεδοµένα του χρήστη µαι να τα ατέῆνει στην εταιρία π οποία στη συνέχεια τα μαοσχοπουῆάει σε διαφημιστικές 

εταιρίες (για να συναγάγουν το ματαναθωτιμό προφίῆ σαυ μαι να σου στέβνουν στοχευµένη διαφήμιση, µια 

διαδικασία ποι! γίνεται µαζιμά αξιοποιώνταςτις στατιστικές] ή σε µπάτσους µαι μυστιμές υπηρεσίες. Πιο 

σύνηθες βέβαια είναι απΏά να Μρήβονται µερμόπορτες [Ώ4ςμάσοοΓς5] στο μῆειστά Λογισμικό, δηβαδή µώδιμα 

που επιτρέπει τον έλεγχο της υποβογιστικής συσμευής εξ αποστάσεως, µε σµοπούς άγνωστους στο χρήστη, 

π.χ. για να υπομβέψαυν δεδοµένα. Μπαρείνα φαίνεται αµραίο, αββά είναι μάτι που στον μῆειστό µώδιμα 

γίνεται συχνά, π.χ. περκόπορτες έχουν ανιχνευτεί απά χάµερ µε ανάστροφπ µηχανιµή στο Δειτουργικό 

σύστημα ἸΛΙπάονς της Μίογοςο(, μαιτο ἠογισμιμό υπομβοπής σδιγίθγιΏ, στα µινητά τπβέφωνα ΡΙ80µΗΕΒΓΓΗ, 

ἵρῃοπθ, αθθά και σε µάποια ἀηαΓοἰᾷ τηβέφωνα,



Σηµείωση: το ἀπαιοἰα δίνεται ως ανοικτού κώδιμα από την σοοσἰε αβῆά οι Ματασκευάστριες εταιρίες µινητών 

τηΠεφώνων τροποπαιαύν των Μώδιμα μαι τον μβείνουν, εγµαθιστόντας µαζί µε αυτό επιµίνδυνα προγράµµατα 

όπωςτο σᾶτγίει]Ώ το οποία είναι επίτῃς ουσίας Μεμίασσεγ, στἐῆνει κάθε πημτρογράφηση στους 5θ/νθΓτης 

εταιρίας. Είναι εφιµτό να μαθαρίσεις ένα τπῆέφωνο από το σ8ΓΠεΓΙΏ διαγράφοντας τη τοπητου μαι 

εγμαθιστώντας το ΑΌ5Ρ [Απατοῖά Ώρεη 5οιγοε Ργοίθοῖ). 

Εβεύθερο Λογισμικό σηµαίνει, ἠογισμιμό ποι! πάντα διανείµεται µαζί µετον κώδικάτου, ευνύητα γραμμένο 

μαι συνοδεύεται από µία άδεια που εγγυάται την εἠευθερία οποιουδήποτε να δει, να τραποποιήσει και να 

αναδιανείµειτον μώδιμα (π.χ. σΝὺ 6ΡΙ ].Ένα πρόγραµµα µπορεί να είναι ανοικτού µώδιμα µαι να µην είναι 

εΠεύβερο Πογισµικύ, αηΠά το επεύθερο Βογισµιµό είναι οπωσδήποτε μαι ανοιχτού μώδικα. Το βασικό 

πεονέμτημα του επεύθερου ηογισμικού, εµτός του ότιο κακόβουπος κώδιμας θα γινόταν αµέσως ορατός, 

είναι ότι τα Χιβιάδες έµπειρα µάτια που εξετάζουν τον κώδικα ανιχνεύουντις αδυναμίες του και τις 

διορθώνουν άµεσα. 

Τα έργα εβεύθερου Δογισμιμαύ αναπτύσσονται από µαινότητες προγραμματιστών αἠθά και εταιρίες που 

επωφεβῆούνται και τα αξιοποιούν οικοναµιµά. Όμως π µινητήριος δύναµπ της ύπαρξήςτου είναι οι ενεργές 

µαινότητες προγραμματιστών που δημιαυργούν µια πραγµατιµκότητα στην οποία οι εταιρίες αναγµάζονται να 

προσαρμοστούν [αυτή η συνύπαρξη εταιριών και κοινοτήτων σίγαυρα δεν είναι ούτε ρηξιαµή, ούτε 

αντικαπιταβιστιµή, ενώ οἱ Μοινότητες στην πῆειονότητα των περιπτώσεων διέπονται από τυπικές ιεραρχίες]. 

Παραδείγματα εβεύθερου Δογισμιμού είναι ο ΠΓΕΤΟΧ, το Ιίργθ-α{Πσ6, το Πειταυργιµά σύαστηµα 6ΝΙ-ἰ ἵπιχ µαι 

το ἴογ. Παραδείγματα Δογισμιµού αναιχτού κώδιµμα που δεν είναι εβεύθερα ἠΛογισμιμό, είναι ο (ΠΓγοππίαπη της 

σοοσθ [αναιχτού μώδιμα έµδοσηπ του διαδεδοµένου κβειστού µώδιμα ζηΓοπιε], το Δειτουργιµό σύστηµα 

ΒΠαγοὶά της ίδιας εταιρίας [περιέχει μαι πομµάτια εβεύθερου ογισμιμαύ όπως ο Ιἰπιχ πυρήνας], μαι 

µομμµάτια του υποσιστήματος γραφιµών του Λειτουργιμού αυστήµατας ΓΙᾶζαδ της Δρρίθ. 

Για να επανέῆθουμε στην περίπτωση του Τοι Λοιπόν, είναι εμπιστεύσιµο γιατί ποβύ απῆά οποιοσδήποτε µε 

προγραμματιστικές γνώσεις µπορείνα πάρειτον κώδιμα του, να τον διαβάσει μαι αφαύτον εγκρίνει, νατον 

μεταγβωτίσσει καινα συγµρίνειτα εµτεβέσιμα που έφτιαξε µε αυτά που διανέμει π σεῆίδα του Του, ΕπιπΠέον 

µία µεγάῆη µερίδα προγραμματιστών εξετάζειτον μώδιμά του μαι μάθε τρύπα ασφαΠείας που ανιχνεύεται 

διορθώνεται άµεσα μαι ψυμῆοφορούν συνεχώςνέες εµδύόσεις.Έτσι παραμένει ασφαΏές το Βογισµιµό αρµεί 

να είναι ενημερωμένο. 

"Ώο ποῖ γ6ἰµ οη ἱτ Το: 5ἴτοησ αποηησιιἒι” 

Αυτή π φράση µοστράρει σαν σΏόγκαν του ἴοι στις ιστοσεῆίδεςτου. Σε αντίθεση µετις διάφορες εταιρίες που 

παρέχουν επισφαΒή ανωνυμία µέσω ρΓοχι κα! τη διαφηµίζουν ὥς εύκοῆῃ, εγγυπµένη και ασφαθῆή, η µη 

κερδοσκοπιµή µοινότητα ανάπτυξης του ἴοι συνιστα επαγρύπνηση, παρέχοντας την ισχυρότερη Ιον |αἴθηου) 

ανωνυμία. 

Όπως είδαµε π δύναµπ του βασίζεται στη χΧαοτικότητα του μαι στην εξεῆιγµένη κρυπτογραφία. 

Ας δούµε όµωςτις αδυναμίες του µαιτις µορφές επίθεσης που µπορεί να δεχτεί η ααφάΠεια μαι η ανωνυμία 

του. 

1. Ταυτοποίησῃ µίνπσης: Αν µάποιος παραμοβοιθείτη σύνδεση διμτίίου του υποβογιστή σου [και δεν τον έχει 

παγιδέψει µε 5ριμνᾶγε], µπορείνα καταβάβει ότι χρησιμοποιείς Τογ, αβῆά δεν µπορεί να διαβάσειτις 

μρυπτογραφηµένες ροές μαι να δει τη δραστήριότητά σου. Μπορεί όμως να µετρήσειτον όγµατων 

δεδοµένων σου µαιτο χρόνο εµποµπήςτους, δεδομένου ότι πρόµειται για σύστηµα χαµπῆής καθυστέρησης. 

Έτσι, αν µε µάποιο τρόπο υποθέσει ποιός είναι α κόμβος εξόδοι!, µπαρεί να µάνειτην ταυτοποίηση µίνησης. 

Στην πράξη βέβαια η χαοτικότητα του Τοί προστατεύει αποτεῆεσματιμά από την ταυτοποίηση µίνησης, καθώς



είναι πού δύσμαῆο να υπαθέσεις και να συγκρίνεις σετόσο µεγάβο πῆήθος κόμβων εξόδου. Αντίστοιχη 

δυσκοῆία υπάρχει στο να ταυτοποιήσουν τον μόμβο εισόδου [άρα µαιτη θέση σου) αν γνωρίζουν τον κόμβο 

εξόδου (απ'τον οποίο π.χ. στάήθηκε µια ανάἠηψη ευθύνης). 

Η επίθεση αυτή δεν είναι εφιµτή αν χρησιμοποιείς τα εσωτεριµό διαδίµτυο του ἴαη, που οι σεῆίδες του έχουν 

ματάῆηξη .οπίοη µαι δεν είναι ορατές από το εµτόςτοι! ἴοι διαδίµτυο. 

Ἐνας τρόπος να αμυνθείς σε αυτήν την επίθεση είναι η εισαγωγή χαοτικών δεδοµένων, µία τεχνιµή που θᾳ 

εξηγήσουμε πραμµτιµά στο επόμενο µεφάῆαια. Το ἵοι ὅεν ενσωματώνει αυτήν την τεχνιµή για να µην 

επιβαρύνει το δίµτυό του, δίνει όµως µια αρµετά μαἠύτερη επιβογή, να τρέξεις µι εαύ έναν ενδιάμεσα Γ6Ιδι| 

58/ΝΑΥ, πράγµα που ισοδυναμεί µε ροή τυχαίων δεδοµένων µαι αντί να επιβαρύνειτο δίµτυο το ενισχύει. 

2. Κατάθηψη µέρουςτου διµτύου: Αν κάποιος που Βέῆει να σπάσει την ανωνυμία σου, τρέχει αρκετούς 

μόμβους εισόδου µαι εξόδου, είναι πιθανό να τύχει να χρπσιµοποιήσεις µαζί,τους δικούςτου 

διαμεσοῆαβητές, οπότε να παταφέρει να σεταυτοποιήσει. Επειδή όµως στατιστιµά είναι πού µιμρή η 

πιθανότητα να ἠειτουργήσει απατεῆεσματικά µάτι τέτοιο µε ἠίγους διαµεσοβαβητές, χρειάζεται να 

µματαῆηφθεί περίπου το ένα τρίο ταυ διµτύου. Στην πράξη δεν υπάρχουν ενδείξεις για παρόμοια εγχείρηµµα. 

3. Επίθεση στην κρυπτογραφία: Τα σπάσιμο των κωδικών είναι ζήτημα υποβθογιστικής ισχύος. Ώι 

υπεριυποβογιστές που υπάρχουν σήµερα δεν επαρµούν γιατην απομρυπτογράφηαη, όμως οι ροές 

καταγράφονται από την Ν5Α [Ναἴίοπᾶ 5θομηΤη Ασεποι/] και πιθανόν άῆβες µυστιµές υπηρεσίες μαι κάποια 

στιγµή στο μέῆῆον θατις απομρυπτογραφήσουν. Ώτι μεταφέρουμε σήµερα, η θέση µαι η ταυτότητά µας Βα 

απομαΠυφθεί στο µαμρινό µέήΠον. Τότε όμῶς θα έχει εξεβιχθεί µαιτο ἴογ, Ἠδη συζητιέται στην µοινότητα 

ανάπτυξης του ἴογο διπηασιασμόςτου μεγέθους τῶν πωδιμών µρυπτογράφησης. 

4. Επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης: Λρπετά διαδεδοµένπ στο ίντερνετ [αεπίαι οΓςεγνίοε, 405]. Ουσιαστικά 

είναι π υπερφόρτωση ενός σέρβερ απά µαζικές αιτήσεις που γίνονται αυτόματα από προγράµµατα γι αυτό το 

σµοπό [οοἵξ], ώστε να µην µπορεί να ἠεπουργήσει. Τεβευταία το δίµτυο του Τογ δέχεται τέτοιου είδους 

επιθέσεις, µε αποτέβεσμα να παρουσιάζει πρόβήημµα στην χρηστικότητά του µαθώς σέρνεται. Δεν πρόµειτα!ι 

όµως για απομκάβυψηπτης ανωνυμίας. 

Μπορεί όµως θεωρητιµά να χρησιµοποιηθεί συνδυαστικά µετην κατάῆπψη µέρουςτου διµτύου, 

διοχετεύοντας επιθέσης άρνησης εξυπηρέτησης στοχειµένα ενάντίον των υπόῆριπων διαμεσοἠβαβητών ώστε 

να αναγµαστεία χρήστης να συνάψει µήμβωμα µετους διαµεσαθαβητές υπομῆοπείς. 

5. Επίθεση σεπεριφερειακότου Τοι Λογισμικό: Όπως είδαµε παραπάνω, εάν ο υποβογιστής του χρήστη είναι 

παγιδευµένος µε κατασµοπευτιµκό Πογισµιµό, κανένα δίκτυο ανωνυμίας δεσε προστατεύει. Οπότε ο 

υποΏογιστής πρέπει να είναι καθαρός. Το κυριότερο αν είσαι στόχος παραμκοπούθησης είναι η επιπογήτου 

Πειτουργικού συστήµατος. 

Όμως υπάρχουν και άῆῆα υποσυστήματα µε τα οποία συνεργάζεται το Τοι μαι από τα οποία µπορεί να 

προδοθείς. Για παράδειγµα το υπασύστηµα ΠΝΕΡ { Ποπιαίη Νᾶπιε 5μ5ίθπῃ, το σήστηµα που µεταφράζειτις 

διευθύνσεις τῶν ιστοσεβίδων τύπου ΝΝΝΝΝ.ΧΧΧΧΧΧΧ.ΧΧΧ στις κπατάἠῆπῆες ΙΡ διευθύνσεις των σεῆίδων], πριν 

ενσωματῶθεί στο Τοη, ζητούσε κανονιµάτις σεῆίδες παυ επισκεπτόµασταν µέσω ἴαη, µε αποτέῆεσμµα µάποιος 

που µας παρακοῆουθείνα µπορείνα συναγάγει ποιές σεῆίδες επισκεφθήµαµε [όχι όµως τί κάναμε). Πῆέον 

το Τοί έχει καθύψει αυτήν την τρύπα ασφαβείας περνόντας τα αιτήµατα ΠΝ5 µέαα απά το δίµτυό του. 

Πάντως αν µαζί µετο Το χρησιµοπαιείς εβαττωματιμό Δογισμιμά µαι µία ισχυρή αστυνοµιµή υπηρεσία όπως 

το ΕΒΙ ή Ππ Ν5Α θέῆεινα σε εντοπίσει, είσαι ευάβωτος. Μία τέτοια περίπτωση είναι οι πρόσφατη σύῆβηψη από 

το ΕΒΙ ενός διαµινητή παιδικής πορνογραφίας. Στην περίπτωση αυτή, χάµαραν µάποιες .οπίοη ιστασεβίδες 

[μεταξύ των οποίων µαιτο δηµοφιβές ζουπιαϊ!], ώστε όταν εµτεβέσουν µαμόβοιβα µώδικα όταν ανοίξουν 

στον ἴογ-ργοννςει για Μ/ΙΠάΟΝΝ5, μαι να στείῆουν σήµα εµτός του ἴογ διµτύου, σε µάποιο σέρβερτων µπάτσων



στη Βιρτζίνια ώστε να εντοπισουν τους Χρήστες. Για να σπάσει ὑπβαδή τα ΕΒΙ την ισχυρή ανωνυμία που 

προσφέρει το ΤοΓ-ΠΕΊΤΜΝΟΓΜ, εΜμεταἠΠεύτημαν συνδυασμό από αδυναμίες στο περιφερειαµό του οι Πογισµικό 

Τογ-Ργοννς6ή, στην εΠαττωματιμή υποδοµή ασφαβείαςτου ἠειτουργιμού συστήματος πῃς Ν/παοννς, μαι στις 

ιστοσεῆίδες που χάκαραν. Έτσι αρµεταί χρήστες του ἴοι απομαθύφθημαν όταν έῆαβε χώρα π επίθεση. Όχι όβοι 

όµως. Όσοι δεν επισκέφθηκαν τις χαμκαριαµένες σεβίδες δεν προαββήθηκαν. Επίσης, όσαι χρησιμοποιούσαν 

άθῆο ἠειτοιργικό σύστηµα (πιᾶσος ή ση [πχ] επίσης δεν έπαθαν τίποτα.Άμεσα μυμβαφόρησε ανανεωμένη 

έµδοση ταυ Τα[-ρΓΟνΥ5Θ/ για νΝπάονίς που διάρθωνε αυτήν την αδυναμία, Το µεγαῆύτερο πἠήγμα απ’ αυτήν 

την επίθεση, ήταν στην υπόήπψη του! ἴοι-ργο]θεῖ, που είχε ως αποτέῆεσμα ποῆβοί χρήστες του Λόγω άγνοιας 

να στραφούν σεπιο επισφαβείς ἠύσεις ανωνυμίας, µετῃπ συνακόβουθη µείωση της χαοτιµάτητας του, ποι! 

είναι μαι π πηγήτης δύναμήςτου. 

Σηµείωση: Συνδυασµοί όῆᾷων των παραπάνω μορφών επίθεσης στην ανωνυμία του ἴοι συζητιούνται 

θεωρητιµά µε σµοπά τη θωράμισή του από υποθετιµές επιθέσεις στο µέῆῆον. 

ΘΠΡΑΗΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

Το ΡΓΟΝΝΞ56Γ Ώμηά[θ 

Στην ιστοσεβίδα ταυ Του προαφέρονται διάφορα προγράµµατα-εργαβεία για κάθε χρήση του Τοι ΠεΤνΝΟΓΝ μαι 

για άῆα τα διαδεδομένα ἠειταυργιμά συστήµατα. Το πιο δημοφιῇβές και εύχρηστο εργαβείο είναι το Τοί- 

Ργον/5θΓ Βιπα[ε, ένα παμέτο προγραμμήτων που περιβαμβάνειτο νἱθ[]ία που πραγµατοποεί αυτόµατατην 

ματάΠπηπηη ρύθμισπτου υποβογιστή, τη σύνδεση στο ἴοι μαι τον Τοι-ργο/ς5θί για σερφάρισμα διασφαῆίζοντας 

την ανωνυμία, µετπν προυπόθεση ότι γίνεται ευφυής χρήση [δεν συνδέεσαι για παράδειγµα στο ἠογαριασμό 

σου στα {8σεΡΟΟΝ µετα πραγµατιµά σου στοιχεία]. 0 Ώγον/5εγπου Χχρπσιµοποιείται στο ΡιπαΙε είναι ο ῄγεΓοχ 

µε επιπρόσθετες ρυθμίσεις ανωνυμίας και µε προεγµατηστεµένο το πρόσθετο ποςοΠρί που απογορεύει την 

εµτέῆεσηπ κώδικα απ᾿τις ιστοσεῆίδες, ώστε να αποφευχθούν επιθέσεις όπως η 5. 0 χρήστης µπορεί αν θέῆει 

να άρειταον απομβεισμό γιατις σεῆίδες που εμπιστεύεται. Όταν έγινε Π επίθεση που περιγράψαµε παραπάνω, 

η προεπιἠεγμένη ποῆιτιμή απαγόρευσης του ποςεηρῖ είχε "χαβαρώσει" ώστε να γίνει πιο χρηστικό. Η επίθεση 

Δειτούργησε µόνο στα νίπααννς αὔδά στο μέβῆον πιβανό να µεταφερβεί μαι σε πιᾶς, ἂπαγοίᾶ, μαι µάποιες 

Ιπιιχ πἠατφόρμες. 

Τ.Α.Ι.Ι..5. 

Υπάρχει όµως µία διανοµή Ιἰηωχπου ήταν είναι μαι οπως δείχνουν όῆα 8α παραμείνει απρόσββητη σε τέτοιου 

είδους επιθέσεις: Τα Τ.Λ.Ι.Ι..5. (ΤΠ Απιπεςίς Ιπεοσπίτο |1νθ 55 ἴθηι], 10006 εβεύθερυ ἠογισμιμό. Τη 

συγµεμριµένη διανομή, την βρίσµεις αμοβαυθώντας Ιἱηε απά το 5Ιἴθ του Το, την κατεβάζεις, την µαις σε τᾷ, 

μαι Ροοϊάρεις τον υποβογιστή σου σ᾿ αυτήν. Τρέχει χωρίς εγκατάσταση, μαι δεν αφήνει ίχνη στον σµῶπρό 

δίσµο σοι! [είναι το Ιδανικό σύστηµα για αναἠήψεις ευθύνης μαι άῆῆες παράνομες δραστηριότητες]. 

Είναι ρυθμισμένη ώστε να µην επιτρέπει συνδέσεις εµτός τοι! διµτήου ζαί μαι εµεί έγµειται μαι π Βωράμισή 

της, Οπότε είναι εντεβώς µη χρηστιµή για µανονιµό σερφάρισμα, αἲθά παντοδύναμµῃπ όσον αφοράτην 

ανωνυμία, µε περιοριστιµά πρόσθετα όπως το πηοςοηρί να είναι σχεδόν άχρηστα. Το σηµαντιµότερο, είναι 

σχεδόν αδύνατη η εγκατάσταση 5ρ 4/8. 

Επίσης διαθέτει και ἀθῆα όμορφα χαραμτηριστιµά όπως πιεϊασαῖα ϱΙΕΔΠΕΙ, ένα πρόγραµµα που σβήνειτα 

ρηεϊαθῖᾶ [δεδοµένα που ενσωματώνηνται στα αρχεία μαι δείχνουν ώρα μαι ημερομηνία µατασµευής όπως 

μαι στοιχεία του υποβογιστή στον οποία κατασµειιάστηκαν} απά προυπάρχαντα αρχεία, απαραίτητο αν θες να 

στείῆεις ανώνυμα µάποιο αρχεία σου [π.χ. ρά/ῇ). 

Άῆῆες περιπτώσεις εσφαβμµένης χρήσης απ᾿τις οποίες το Τ.4.[,|.5. σε προστατεύει αποτεβεσματιμά εἶναι το 

άναιγµα αρχείων ποι κατέβημαν µέσω Τοι µαι ανοίγουν σε εξωτερικές εφαρμογές μαι µπορείνατρέξουν σε



αυτές κακόβουθο κώδιµα που σε ταυτοποιεί. Στα ἴαίΐς αυτό δεν µπορεί να συμβεί µαθώς δεν επιτρέπανται µη 

Το: συνδέσεις από το Πγεννα[|. 

Σηµείωσπ:ήαἢό είναι αν θέβουμε να µην μπορούν οι µπάτσαι να συνδέσουν διάφορες δραστηριότητές µας, να 

αἡῆάζουμε ταυτότητα, δπβαδή τη διαδροµή εντός του ἴογπου αμοῆουθείη επικοινωνία µας. Αυτό γίνεται µε 

το πάτημα ενός πουμπιού, το οποίο στον Τογ-ΡΓΟΝΝ5ΕΙ ψαθαρίζει και τα εοομίες.Αν χρησιμοποιούμε άθῆο 

Ριονςεγ, βρίσκουμε το κουμπί αυτό στο ν]άδΙΙ8 μαι ψαθαρίζουµε χειροµίνητα τα «οοµίες μάθε φορά που 

αὔβάζουμε ταυτότητα, ενώ καθό είναι να αββάζουμε µε µάποιο πρόσθετο τον ΡΓον/56Γ {4 (στον ἴοι-ργονν5εΓ 

είναι πάντα και σε όῆους τους χρήστες ίδιος, ώστε να µην ξεχωρίζουν μεταξύτους, όµως φαίνεται ότι 

χρησιμοποιούμε Τοι]. 

Λοιπές επιθέσεις 

Από τη µεγάῆη γκάμα των επιθέσεων σε περιφερειαµό Λαγισμιμά το ἴα]ς µας προστατεύει αποτεβεσματιμά. Τί 

γίνεται όµως µετις υπόβοιπες επιθέσεις; Η επίθεση στην μρυπτογραφία δεν µας αγγίζει, στα βαθµό παυ όταν 

µάποιος βρει τον τρόπο να τη σπάσει θα προτιμήσει να ματαμτήσει τον µόσμο παρά να αναζητήσει εμάς. Τις 

επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης είµαστε αναγµασµένοινατις υποµείνουµε, µε ὀόῆπτην µαθυστέρηση που 

εισάγουν, πΆην όµως να µην συμβάῆβουν στην αποµάΏιψη της ταμτότητάς µας από µατειβημμένοι!ς ΓΘΙδΙ/ 

58/ΝΕΓ5. Βέβαια π Βωράμιση που δημιουργεί η διαχειριστική ομάδα του ἴογ αποδειµνύεται ισχυρή εφόσον δεν 

γνωρίζω µάποια περίπτωση όπου μάποιος απομαύφθημε έτσι. ῄαι ακόμα μαι αν Ππ ΝΡΑ Π.χ. αταφέρει µάτι 

τέτοιο θα προτιμήσει μάῆῆβον να το αξιοποιήσει Π ίδια μαι όχι να το μοιραστεί µετην εβηηνική 

αντπρομομρατιµή. 

Ταυτοποίπση κίνησης 

Η ταυτοποίπση µίνπσης όμως είναι ένα ξεχωριστό πεφάῆαιο. Αν μαι δύσκοᾷπ παραμένει στη σφαίρα του 

εφιµτού. Το αντίµετρό µας όπως είδαµε είναι η εισαγωγή χαοτικών δεδοµένων.Ένας απῆάς τρόπος νατο 

µμάνουμε αυτό είναι να ανοίξουμε µια νέα παρτέῆα στον Τογ-ρΓονΝ5ΕΓ μαι να συνδεθαύµε σε πήποια .οπίοη 

σεῆίδα. Στη συνέχεια κατεβάζουµε το πρόσθετο γεἰαβάενεπι͵ που µάνει αυτόματες ανανεώσεις στο χρόνο που 

θατου ορίσουμε. Αφούτο εγματαστήσουµετο βρίσµαυµε στο μενού του δεξί µΏιµ. Στη συνέχεια επιστρέφουµε 

στην αρχιµή παρτέῆα μαι σερφάρουµε, χωρίς να μβείσουμε τη σεῆίδα µετις αυτόματες ανανεώσεις η οποία 

γεµίζειτην επιμοινωνία µας µετον μάμβο εισόδου χαοτιµά δεδοµένα, χωρίς να αυξάνει αντίστοιχα τον όγκο 

των δεδοµένων στον κόμβο εξόδου, αφού αι .οπίοη σεβίδες βρίσκονται µέσα στο δίµτυο ἴαγ, 

Τπ μέθοδο αυτή µπορείτε να βεῆτιστοποιήσεται αν ξέρετε προγραμματισμό φτιάχνοντας ένα αµριπτάµι που 

εναβάσσειτις σεβίδες αυξάνοντας τη χαοτιµότητα. 

Το ἴαγ βέβαια για να µην επιβαρύνεται αντιπροτείνει έναν ἁῆῆον τρόπο ειδσαγωγής χαοτικών δεδομένων: να 

γίνεις µι εσύ Γεἰᾶι! 56:νεΥ, πράγμα που γίνεται! µε µια απῇή ρύθμιση στο νἰάαΙἰὰ [βέβαια αυτά απαιτεί µια 

σχετικά γρήγορη σύνδεση διµτύου)].Έτσι ενισχήεις το δίµτυο µε τη συµµετοχή σου ενώ ταυτόχρονα στην 

επικοινωνία σου µετοιυς µόμβοις εισόδου {μαι εξόδου γιατις συνδέσεις αββονών], φαίνεται ασύγµριτα 

μεγαθύτερη µίνηση από αυτή στον μόμβο εξόδου σου. 

Η σηµασίατου ροβογιού 

Μάτι που παραβείψαµε να επισηµάνουμε είναι το πρόβῆπμα τῶν χρονασφραγίδων [Ππιεςίαπιρς]. Μάθε 

παμέτο δεδοµένων που μεταδίδεται στο ίντερνετ μουβαβάει σµτός απ᾿ τη διεύθυνση του αποστοβέα µαιτου 

παραθήπτῃ την ακριβή ώρα µατασκευής του. Οπότε µία εσφαῆμένῃ ρύθμισπ του ροΏογιού σου πιθανόν να σε 

αποκαβύψει αφού θα αποτεβείχαραμτηριστιµό σου. Αν π απόµῆιση είναι µικρή, υπάρχει ένας µιµρός 

µμίνδυνος, αν π απόμῆιση είναι µεγάῆη, το ἴογθα αποτύχει να αρχιμοποιπθεί μαι το ν]αα[ί8 θα σου βγάΠει 

μήνυμα ότι "η σύνδεση απέτυχε, τσέµαρε το ροῇόι σου"



Μήπως µε στοχοποιείη ίδια Π χρήση του 1ογ; 

Εύθογο ερώτημα, εφόσον όπως είπαµε το ἠογισμιμό του Τοι δεν κρύβει ότιτο χρησιμοποιείς, κρύβει µόνο το τί 

μάνεις µέσα απ' αυτό. Η αλήθεια είναι πως απ' όβα τα Λογισμιμά ανωνυμίας είναι το Βιγότεροα ύποπτο Λόγω 

της ευρείας διάδοσήςτου, Στην Εἠῆάδα 500 µε 10008 χρήστες την ηµέρατο τιμούν µετην παρουαίατους, 

όπως έδειχναν οι στατιστιµές πριν αρχίσουν οι µαζιμές επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης που εµτινάσσουν τα 

νούμερα υπερβοῆιμά. 

Μία πιθανή εσφαἠμένη χρήση είναι να πηγαίνεις σε µάποιο νετ µαφέ για μάποιο όγο στοχοποιηµένο [Π.χ. 

εξάρχεια)}, να επιαµέπτεσαι σαν μύριας την ιστοσεβίδα του Τογ και να το µατεβάζεις, δηβώνοντας στους 

σερβερ των µπάτσων που το παραμοβουθούν οτί κάποιος στο νέτχρησιµοποιεί ἴογ, Συνίσταται ο Τογ-Ώγονν5θΓ 

να βρίσµεται αποθηµευµένος σε στιµάμι μαι όχι να µατεβαίνει εν νέου μάθε φορά. Αμόμα μι έτσι όµως, χὠρί5 

να µπεις στη σεῆίδα του Του, Π µίνπση του τορ µπορεί να γίνει ανιχνεύσιµη, οπότε δεν είναι 19076 ασφαΏές ότι 

δε θα φανεί ότιτο χρησιμοποιείς, 

Στην πράξη 

Όμως υπάρχουν ποθύ πιο πραµτικές ἠύσεις, π.χ. σηµώνεις το Βάπτοπ σου, πας σε κάποιο απ'τα αμέτρητα 

ξεμΏείδωτα ν[-ῄτης πόῇβης, π.Χ. µία Μαφετέρια και τρέχεις ένα σά µετην τεβευταία έμδοσητου Τ.Λ.Ι.Ι..5. ήαβό 

είναι να αββάξεις κα! τη π]ᾶς Δάηγεςς, το ἴαίις διαθέτει αντίστοικο εργαΒείο. Με την τεΠευταία περίπτωση, 

έχουµε το μέγιστο δυνατό βαθµό ανωνυμίας µε απΏά µέσα µαι είμαστε μαβυμμένοι απέναντι στις υπαρµτές 

επιθέσεις στην ανωνυμία µας [όχι στις θεωρητικές-υποθετιµές], εµτός από την ταυτοποίηση µίνησης, ενάντια 

στην οποία µπορεί να χρησιμοποιήσουμε τη ἠύση που πρατείναµε πια πάνω ή να τρέξουµε ένα Γ6ἰᾶη 58/Ν6Ι. 

Ιδιωτικότητα 

Όπως είδαμε οι μάμβοι εξόδου του τοι πιθανόν να υπομβέπτουν, Γι αυτό το ἠόγο στο σερφάρισμα 

χρησιμοποιούμε ΠΤΐρ5,που εγµαθιδρύει πρυπτογραφηµένη επιµοινωνία µετις ιστοσεβίδες. 

Για επικοινωνία, παθύτερα να χρησιμοποιούµετο πρόγραµµα για επαῖϊ ρἰάσίπ που βρίσµεται ενσωματωμένο 

μαι στο ἴᾶ]ι5, µε το πρόσθετα ΩΤΗ που παρέχει πανίσχυρη κρυπτογράφηση Μαι µαθιστά την επιµοινωνία µας 

πραγματικά απόρρητη [όῆα αυτά είναι εβεύθερο ἠογισμιμό). Εναβῆαμτικά, υπάρχει το οΠᾶϊογηρῖ.οοµῃ, ένα 

5ίῖθ που παρέχει αυτόματη μπρυπτογράφηση η οποία εµτεβείται µε µώδιμα σε γῆώσσα ]βνᾶςονίρῖ στον Π/ΟΝ/56Ι 

σου ώστε ούτε τα {ίδιο τα 5ἰῖθ να µπορεί να διαβάσει την επικοινωνία σου. Δεν είναι εβεύθερο Βογιαμιμό όµως 

μπορείς να διαβάσεις τον μώδιμα ]ᾶνᾶςςτὶρί, 

ΕΠΙΛΟΓΩΣ: 0 ΠΟΛΕΜΗΩΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΠΡΙΑΣ 

Η γέννηση των πῆεμτρονικών υποβογιστών είναι συνυφασµένπ µετον πόῆεμο καιτην κατασκοπεία. Ώ 

άνθρωπος ο οποίος συνέβαβε την ιδέα µιας προγραμματιζόµενης µηχανής, που µπαρείνα εµτεῆέσει κάθε 

αβγόριθμο, αμόμα µαι να προσομοιώσειτην ανθρώπινπ νοπμοσύνη, ήταν ο επικεφαβής μρυπταναβυτήξςτων 

Βρειτανιμών μυστικών υπηρεσιών, κατά τη διάρµεια του Ζου παγκοσμίου. Το όνομά του ήταν Αἰαπ ΤωΠίπσ μαι η 

δουβειά του ήταν να σπάειτις κρυπτογραφήσεις τών Ναζί, που χρησιμοποιούσαν µία αυτάµατη 

κρυπτογραφιµή µηκανή, που ονομαζόταν ΕΝΙ{σΜΑ. 

Οι Γερμανοί εμπιστεύονταν τυφῆά την μηχανή αυτή, και π βρετταν!ιµές υπηρεσίες κρατούσαν επτασφράγιστο 

μυστιµό οτίτην είχαν απάσει. Για να µπν κβονίσουν την εμπιστοσύνη των Ναζί στη µηχανήτους, άφηναν τα 

Γερμανιμά υποβρύχια να βυθίζουν αύτανδρα τα Βρεττανιμά πῆοία. Τεβιμά οι Γερμανοι έχασαν το προβάδισμα 

στον πόῆεμο και σημαντικές υπομῆαπείσες πΏπηροφορίες συνέβαβῆαν στη συντριβήτους.



Ενα εύῆογο ερώτημα είναι πως μπορούμε να εμπιστευτούµε οποιαδήποτε κρυπτογράφηση και οποιαδήποτε 

ανωνυμία; Η σύντομη απάντηση είναι οτί δεν μπαρούμµε. Σίγουρα όχιτυφΏῆά.Όπως ἠέει µαιΠ σεῆίδα 

οΠμαϊογυρί, για πραγματική Ιδιωτικότητα βῆέπεις το συνομιήπτή σου από µοντά μαι βγάζεις την μπαταρία του 

μινητού σου. 

Η μαμροσμεῆής απάντηση ορίζει τη συνθήµητης εμπιστοσύνης. Στην αυγή της ασύµµετρης μρυπτογραφίας, Οἱ 

μρυπτογράφοι έµβειψαν το πβεανέμτημα απ΄ τους κρυπταναθυτές. Γύρω στο 1377,το µαντέῆο της µαινοτοµίας 

στην μρυπτογραφία άῆβαξε, όταν τρεις πανεπιστηµιαμοί ερευνητές στο ΜΙΤ, ο Βἰνες!, ο 5Π8ΠΙΙΓ μαι ο ΑάΙθ/Ί8η 

εφηύραν τον αλγόριθμο μρυπτογράφησης Β5Α. Μεριµά χρόνια νωρίερα τα 1973, ο ΩΙ Ποιά ζοοµςτων 

Βρεττανιμών μυστιμών υπηρεσιών, είχε εφεύρει τον ίδια αβγόριθμο, αἲῆά οπως αποµάῆυψε ποθύ αργότερα 

δεν κατάφερε να τον υβαποιήσει Λόγω των περιορισμένων πόρων σε ανθρώπινο δυναμιµό που επιβάῆῆει το 

μαθεστώς απόρρπτων ερευνών. ΠΠέον ο µόσμος είχε γίνει συνβετότερος. Η τεχνοΒογία δεν µπορείνα 

παραχθεί στα περιορισμένα μυστικά προγράµµατα των μυστικών υπηρεσιών, χρειάζεται µεγάῆα πῆήθη 

ανθρώπων να συνεργάζονται. Γι αυτό μαι αυτή Ώ καινοτομία αναπτύχθημε τεβιµά σε ένα πανεπιστήμιο, γι αυτό 

μαιτο πρόγραµµα ΠΛΗΡΑ άνοιγετα ερωνητιµά του έργα, ὅπως τα ίντερνετ στα πανεπιστήμια. Γι αυτό μαι δεν 

µπορεί πῆέον σετόσο σύνθετα έργα να αντιπαρατεθεί µία ιδιοφυία που δουπεύει μυστιμά. 

Από αυτό συναγάγουµε μαι άῆβῆα χρήσιμα συμπεράσματα. Εφ' όσον ο κόσμος της τεχνοβογίας δεν µπαρείνα 

ανήµει σε µία µικρή οµάδα, η ηπειθή ενός οβομθπρωτισμού που επιβάῆῆεται απά την τεχνοβογία, δεν είναι 

υπαρμµτή. Αντίθετα υπάρχει ένας οβομβπρωτισμός που επιβάῆῆεται µε την τεχνοβογία. Δεν είναι παρά π ίδια η 

εξουσιαστιµή κοινωνία που αναδιοργανώνεται στη βάση της τεχνοβογίας που παράγει, που φυσιµά δεν είναι 

ουδέτερη. 

Όμως πτεχνοβογία κρειάζεταιτα διμκάτης "εργατιμά χέρια", μαι μ᾿ αυτήν των έννοια όπως μάθε 

εργοστασιάρχης εξαρτάται απ᾿ τους εργάτεςτου, έτσι κάθε εξουσιαστής που εΏέγχειτον κόσμο µέσωτης 

τεχνοβογίας εξαρτάται από το σύνοῇο των τεχνικών υφισταμένωντου. Αμόμα π συναίνεση παίζει μαθοριστικό 

ρόῆο στην επιβοηήτῃς εξουσίας. Η πυραμίδα Ποιπόν µπορεί ακόμα να ανατραπεί, χρειάζεται όµως συνείδηση 

μαι γνώση συνοβιμή, όχι µόνο τη µερικήτης εξειδίκευσης που µάνειτον άνθρωπο εργαΠεία. Η αντίσταση 

Βοιπόν είναι αμόμα εφιµτή.Έχουμε ακόµα τῃπ δύναµπ, άρα µαιτπν ευθύνη ν’ ανατρέψουµετις εξουσίες. 

Η γνώση είναι δύναμη και µε αυτό ματά νου αποπειράθηµα να εξηγήσω τους όρους διεξαγωγής του 

πυβερνοποθέμου, γνωρίζοντας ότι η δυσμοῆία θα είναι αποτρεπτική για ποηθούς που θα προσπαθήσουν να 

διαβάσουν το µείµενο. Χρειάζεται να εμβαθύνουμε στο πως δουἠεύει αυτός ο κόσμος για να µαταφέρουμµε να 

ταν καταστρέψουµε. 

Γιάννης Μιχαπῇ(δηΞ,φυβακές Βορυδαββού 

10 μείµενο, ήταν συνέχεια του γράµµατος των σναρχιµών Αργύρη Ντάβιου, Φοίβου Χαρίση, Γιάννη Ναξάµη μαι 

Γρηγόρη Σαραφούδη, γύρω από Λάθη µαιπαραβείψεις που οδήγησαν στη σύββηψή τους, ώστε να 

αποφευχθούν από συντρόφους που συνεχίζουν τον αγώνα.



Μα υζαπ μμ σσ 

[αναδημοσίευση από μπροσούρα «καταστοΒή στην ΙταΏία»]   
Σήµερα αντιπροσωπεύουν τη συντριπτική πΏειονότητα των υπομβοπών που χρησιμοποιούνται για 

παραπομπές σε δίµη.Το µινητό τηβέφωνο αποτεβείέναν µατάσµοπο από µόνο του,ή μ'άῆῆα Λόγια 

οποιαδήποτε σιαµευή µινητής τηβεφωνίας µπορεί ανά πάσα στιγµή να υποκῆαπεί.Ώ ματασταῆτικάς 

μηχανισμός του αρµάδιου ιταβιμού υπουργείου είναι επιφορτισμένος µετην παραμοβούθηση των παρόχων 

τπἠεφωνίας, οἱ οποίοι υποχρεούνται να µάνουν διαθέσιµες τις τεχνοῆογιμές μαι οργανωτιµέςτους δοµές.ῆι 

τηβεφωνιμές γραµµές που μπαίνουν στο στόχαστρο ερευνών υπομῆέπτονται από το Μέντρο Τηβεφωνιμών 

Υπομβοπών [ (αηίῖτο ΙπτειςβῖἰβΖίοπί ΤεΙε{οπἱσῃε, ΙΤ] της Εισαγγεβίας, ματ’ εντοβήτης οποίας εγμαινιάζεται η 

εµάστοτε έρευνα, και στη συνέχεια όῆη η διερχόάµενη µίνηση του µινητού τηβεφώνοι!, τόσο τα 5Μ5 [γραπτά 

μηνύματα) όσο μαι οι ηχητικές συνομιῆίες,παραμοθουθούνται και καταγράφονται σε αρχεία, 

Πέραν αυτών, το µινητό τηβέφωνο µπορείνα εντοπιστεί.Το σύστημα εντοπισμού ποιµίῆῆει ανάῆογα µετο 

µοντάΠο του τηπεφώνου.Τα µινητά που δεν έχουν ενσωματωμένο 6Ρ5/[παγκόσµιο σύστηµα Ββεαιθεσίας] 

μπορούν να εντοπιστούν µέσω της µεβόδου τριπβευρισμού στους αναμεταδύτες, µι έτσι αποδίδουν Πιγότερο 

αμριβή εντοπισμό, µε περιθώριο απόµῆισης περίπου 800 µέτρων. ,ενώτα σύγχρονα µινητά αποφέρουν 

αμριβή εντοπισμό εντός 3 µέτρων. 

Συχνά αυτό που υπομβέπτεται είναι ο μοναδικός αριθµός ΙΜΕΙ(της διεθνούς ταυτότητας αναγνώρισης µινητής 

συσκευής], έτσι ακόμη και αν αῆθάξετε την κάρτα στην υποδοχή ή τοποθετήσετε µία "καθαρή" κάρτα μινητού, 

η ίδια π συσμευή είναι αυτή που υποκΏέπτεται, 

Ένα άῆῆο χρήσιµο πράγµα που πρέπει να γνωρίζετε ότιτα σύγχρονα µινητά τηβέφωνα σαν τα «πιΒ/ῖρῃοηες 

μπορούν να εντοπιστούν σε μάθε περίπτωση,ααμόμα µι αν έχουν απενεργοποιηµένο έναν εντοπιστήτους, 

Μέχρι σήµερα δεν µατέχουµε ατέρεες αποδείξεις για τη Χρήση µῆειστών µινητών τπβεφώνων ή για 

υποκῆοπές σε εξωτεριµό περιβάῆῆον που να έχουν γίνειµε μικρόφωνο απενεργοποιηµένο 

΄αποσυνδεδεμένα.Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι η τεχναθογιµή εξέῆιξῃ έχει µάνει τεράστια βήματα, γι!’ 

αυτό είναι µια μαΒή πραμτιµή ναµην χρησιµοποιεῄε µινητά τηλέφωνα σε οριαµένους τύπους δράσεων, να



ταφήνετε στο σπίτι ή τουΏάχιστον να βγάζετετην μπαταρία και την κάρτα 5ΙΜ αν θέῆετε να έχετε µία 

συνομιῆία µε άτοµα της προτίµησής σας έχοντας ήσυχο το ψεφάῆισας. 

    

    

ο ο Πιο Πο ολ ον Ἠμν ο]    
ο ο τοσα 

Αντιπαραμοθούθηση είναι μάθε ενέργεια που βοπθά στο να αποφεύγεται ή να γίνεται δύσμοβος ο έῆεγχος 

μας µέσωτης παραμοθαύθησης.Μύρια προτεραιότητα τῃς αντιπαραμοβούθησης είναι η προστασία μάθε 

είδους πηπροφορίας.Ώι άνθρωποι δημιουργούν συνήθειες µέσα απότις οποίες είναι εύμοβο να καταγραφούν 

οι ενέργειέςτους.Σπάζανταςτις συνήθειες που έχουµε µέσα στην µαθημερινότητα δυσκοθεύουμε πού την 

συστηματική παρακοΏούθησπ, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι Χριεάζεται να αηηάζουμετιξς ώρεςτων σταθερών ή 

αμετάκῆητων υποχρεώσεών µας γενιµά.Αντίθετα συνήθως είναι καθύτερα μάθε ενέργεια που δεν θέβουμε 

να εντοπίζεται, να είναι ενσωματωμένη µέσα στην μθημµερινότητά µαςξ.Ώσο προσπαθούμε να εµποδίζουµε την 

παρακοβούθηση των προσωπικών µας ραστηριοτήτων, άῆῆο τόσο πρέπει να φροντίζουμε µαι για ανθρώπους 

που ερχόµπστε σε επαφή.Χρειάζεται σχεδιασμός για να προστατέψουμε µία πβπροφορία μαι δεν είναι μάτι 

που γίνεται αυτόματα.Μπορούμε να προστατεύουµε πΏηροφαρίες που είναι ποθύ «ευαίσθητες» μαι 

ταυτόχρονα να αφήνουμε άῆῆες που είναι ασήμαντες, ορατές σε όβους, Είναι θέµα προτεραιατήτων ποιες θα 

προστατέψουμε µαι ποιές όχι.Αν προσπαθούµε να προατατέψουµε µαι πῆπροφαρίες που δεν εἶναι 

ευαίσθητες, τότε υπάρχει το ενδεχόμενο να δημιουργπεί ένας παθή µεγάβος όγµας πἠπροφοριών, που θα 

πρέπει να μρατάµε συνεχώς µαμριά από παραμοβαύθησπ Όσες περισσότερες πῄπροφορίες,τάσο πιο δύσμοῆη 

γίνεται η παραμοβαύθησηπ,αβ θά ταυτόχρονα είναι πιθανό να απομονωθαύμµε μαι να εμφανιστούµε ως 

ύποπτοι. 

1] µάντε συνήθεια μαι πομµύτιτης μαβημερινύτητάς σας την παρατήρηση του χώρου που ζείτε και 

μινείατε.Εξοιµιωθείτε µετο περιβάῆῆον σας µαι για μεγαβύτερη ευμοῆία προσπαθήστε να θυμάστε τα 

οχήματα τα οποία παρµκάρουν στη γειτονιά σας.Μην αγνοείε ύποπτες µινήσεις που συμβαίνουν γύρω 

σας. 

2] Μρατήστετο όχημά σας σε μαθή Πειτουργιµή µατάσταση μαι φροντίζετετο ντεπόζιτό σας είναι πάντα 

µισογεµάτο. 

3] Ανα δεν έχετε μαθρέφτες,βάῆτε,ρυθμίστετους σωστά µαι αρχίστε να τους χρσιµοποιείτε. 

Σε περίπτωση που θέῆετε να διαπιστώσετε αν σας ακοβουθούν: 

4) Περάστε µε κόκµινο ή µπείτε ανάποδα σε δρόμο µονής µατεύθυνσης µαι δείτε αν µαιτι σας 

αμοθουθεί. 

5) Ενώ οδηγείε µε ταχύτητα σε δράμα ταχείας μυκῆοφορίας µετρεις τουβάχιστον Δωρίδες και αφού 

έχετε τσεµήρειτι ακοβουθεί πίσω σας κάνετε όσο πιο απότο µδεξιά και βγείτε από αυτόν. 

6) Μετά από µία «τυφῆή» στροφή/ γωνία μαι αφού προηγουμένως έχετε «μερδίσει» µάποια απόσταση 

µάντε αναστροφή μαι πάρτε την αντίθετη κατεύθυνση. 

7] Μετά από µία «τυφῆή» στροφή/ γωνία παρµάρετε και παρατηρήστε διαµρητιµά τί οχήµατα θα 

περάσουν ή θα αμοβουθήσουν την µίνησή σας. 

8] Μάντετων πύμῇᾷο ενός τετραγώνου μαι ξαναβγείτε στο ίδιο σηµείο.



4) Εμπβουτίστετη διαδροµή σας µε δρόµους ήπιας κυμῆοφαρίας, πεζοδρόµους,σµαῆάμια,πεζογέφυρες 

ή οτιδήποτε άῆῆο παράδοξο µπορεί να εμθέσει όσους σας ακοῆουθούν. 

10) Τοποθετήστε σε κάποιο στατικό σηµείο πάνω στη διαδρομή σας ένα φίῆο, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα 

να καταθάβει αν σας ακοθουθούν.Αν πάῆι δεν µπορεί να είναι σίγοιµρας, ας σημειώσει τα οχήματα τα 

αποία σας αμοβαυθούν µαι ας βιαστείνα µεταφερθείσε µάποιο επόμενο σηµείο της διαδρομής, ώστε να 

τα επαἠηθεύσει. 

  

Παρόμαια µείµενα µπορεῖε να βρείτε στα σόἱηοςαμίαργοςἰαςἰας.μίσηςεροί.ζοµη 

μαι ἰΠεοπεσισοπεχίθ,/ογάργοςς.σσπη





Ἡ παρούσα ΜΠροεούρα αηοτεβεί ευᾖᾷοῦ ή- ευ χ Κέντρου! λημοσιξωµένωων 

ἑατά Καιρούς κειμένων ὅια την αυτοηροσταεία απέναντι ετις Καταεταήτικές 

Ρἐθόδους-ἠπό ΤΗ ἔνώεη ἅια τις παρακο(ουθήσἒις εινητών τηεφώνών 

έαι ΜΔεέτρονιΚώ)Ν αυσξευ ών, βέκρι Την πρόδηφη ὅια τὴν όσο Το δυνατόν 

έαῤύτερα «καζυμμένη» δράσ) Ρας Και τήν αντιΓαρακο ούθΗεΙ, εἡμαεία 

έκει αΏό τήν πηάξυρά Ρας Ν ἑατάστμεη της ευῤῥοχικής ἑμπειρίας ἕια το 

γώος ὃα αντἰδράεουμὲ αν ῥρέρούμὲ οτα Χέρια τους, Μα ἀΚόΡΗ Καβύτέρα 

ως Αα Ὀράεουμὲ ζια να µην ῥρέδούμε εξ αυτά. 

ξιδόονκε Ρὲ οστό, όχι Προφανώς να ανάδει την ἑδουσία σὲ ἀτριώτή Και να 

τρομοιέρατήσἒι, αῤά να ευμβάδει, οτο βαθμό Του Σίναι εφικτό, στ! 

ευνξἰθήτογοίγισΗ ευντρόφιων ἑαι ευᾖ/οὔιἑοηοιήεξων Ψόρω από τις 

τεχνικές τής κυριαρχίας, τής ἐφαρμοῦ ής Τους οξ Πραξτιεό ἐῃίπἔδο και 

τής αντιμέτωγισής τους, Μ Εριειµότητα της ογοίας Είναι μὲγάΔΗ για τη 

ευνέκιεη και εδέβιδΗ τνις ποδύμορφιις δράεἠς µας. 

ελεύθερη συνεισφορά 
τα έσοδα θα διατεθούν για την υποστήριξη διωμµώμενων µαι φυβαμισμένων αγωνιστών/στριών


