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ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών εξάρθρωσαν παγκόσμιο κύκλωμα παιδικής 
πορνογραφίας που εμπορευόταν παράνομες φωτογραφίες μέσω διαδικτύου 
κάνοντας χρήση αναπτυγμένων μεθόδων κρυπτογραφίας, γεγονός που 
εμποδίζει τους αστυνομικούς από το να εντοπίσουν όλους τους 
εμπλεκόμενους στην υπόθεση. 
Οι ερευνητές της υπόθεσης αναφέρουν ότι περίπου 600 άτομα 
χρησιμοποιούσαν ένα κλειστό forum με την επωνυμία «Dreamboard», μέσω του 
οποίου είχαν πρόσβαση στις εικόνες. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς έχουν 
κινηθεί ήδη δικαστικά εναντίον 72 ατόμων, μετατρέποντας την εν λόγω 
υπόθεση στην μεγαλύτερη δίωξη διαδικτυακής παιδικής πορνογραφίας στα 
χρονικά. Πραγματοποιήθηκαν 62 συλλήψεις παγκόσμια, 43 εκ των οποίων μέσα 
στις ΗΠΑ, όπου το κύκλωμα είχε την βάση του, ενώ ακόμη συνελήφθησαν 
δράστες και σε χώρες όπως ο Καναδάς, η Ολλανδία, η Δανία, το Εκουαδόρ, η 
Γερμανία, η Ουγγαρία, οι Φιλιππίνες,  το Κατάρ, η Σερβία, η Σουηδία, η Κένυα, 
η Γαλλία και η Ελβετία.  
Η επιχείρηση εξάρθρωσης του κυκλώματος ονομάστηκε «Επιχείρηση Delego», 
με την επιτυχία της οποίας η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος κατάφερε να 
απενεργοποιήσει την πλατφόρμα «Dreamboard». Ο Γενικός Εισαγγελέας Έρικ 
Χόλντερ και ο Γραμματέας της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφαλείας Τζάνετ 
Ναπολιτάνο αποκάλυψαν αρκετές λεπτομέρειες της έρευνας που 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο αυτό, ενώ και το Υπουργείο Δικαιοσύνης 
ανακοίνωσε ότι: «Οι δράστες – μέλη της πλατφόρμας αντάλλασαν 
φωτογραφίες και βίντεο με ενήλικες που κακοποιούσαν ανηλίκους κάτω τον 
12 και με αυτόν τον τρόπο δημιούργησαν μία μεγάλη ιδιωτική συλλογή 
πορνογραφικού υλικού».
«Πολλά από τα παιδιά ήταν πολύ μικρά» αναφέρει ο Χόλντερ, «ενώ σε πολλές 
περιπτώσεις τα θύματα βρίσκονταν σε φανερά μεγάλο πόνο, ακόμα και σε 
κατάσταση απόγνωσης, κλαίγοντας κατά την διάρκεια της πράξης». Ο Γενικός 
Εισαγγελέας πρόσθεσε ότι είναι ασύλληπτο το μέγεθος της φρίκης που 
προκάλεσε αυτό το κύκλωμα και ανέδειξε στο πλέον ανατριχιαστικό σημείο 
της υπόθεσης το γεγονός ότι κάθε μέλος της διαδικτυακής πλατφόρμας 
κέρδιζε μεγαλύτερη πρόσβαση σε πορνογραφικό υλικό ανάλογα με το υλικό 
που το ίδιο ανέβαζε στην πλατφόρμα. 
Η έρευνα συνεχίζεται, καθώς οι ανακρίσεις προχωρούν και νέοι ύποπτοι 
έρχονται στο φως μέσα από την αποκρυπτογράφηση των αρχείων του 
«Dreamboard».

Η ΑΝΤΙΜΩΛΙΑ
Οι γονείς των εμαφανιζόμενων παιδιών στο Dreamboard προσφεύγουν 
στο Δικαστήριο κατά της Interpol κατηγορώντας την για παράλειψη 
δημιουργίας ενός παγκόσμιου δικτύου διαρκούς ελέγχου του 
διαδικτύου, με τη σκέψη ότι το Διαδίκτυο είναι περισσότερο κακό παρά 
καλό αν δεν υφίσταται αυστηρό έλεγχο.


