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Wikileaks: Η CIA μας παρακολουθεί μέσω κοριών
σε κινητά και τηλεοράσεις
/ Γενικά Θέματα
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«Μυστική βάση χάκερ της CIA, με αποστολή την υποκλοπή ηλεκτρονικών και
τηλεφωνικών δεδομένων», υποστηρίζει ότι βρίσκεται στο αμερικανικό προξενείο
της Φρανκφούρτης η WikiLeaks, που δημοσίευσε χθες χιλιάδες απόρρητα έγγραφα.
Σπήλιος Τσακίρης
Χιλιάδες έγγραφα που φέρεται να προήλθαν από το Κέντρο Κυβερνοπληροφόρησης
της CIA δημοσίευσε χθες στο Διαδίκτυο η ιστοσελίδα WikiLeaks, προσφέροντας
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παρακολούθησης του Ιντερνετ. Το πρώτο μέρος της μεγαλύτερης διαρροής
απόρρητων εγγράφων ονομάζεται «Έτος Μηδέν» και περιλαμβάνει 8.761 έγγραφα
και φακέλους.
Ειδικοί, οι οποίοι άρχισαν χθες να εξετάζουν τα έγγραφα, ανέφεραν ότι αυτά
μοιάζουν γνήσια. «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχει σημάνει συναγερμός στα
γραφεία της CIA. Δεν θα μου έκανε εντύπωση εάν μάθαινα ότι πολλές
σταδιοδρομίες τελείωσαν», λέει ο Τζέικ Ουίλιαμς, ειδικός ασφαλείας δικτύων της

εταιρείας Rendition Infosec στην Τζόρτζια των ΗΠΑ. Πρόκειται για «οπλοστάσιο
χάκινγκ» με κακόβουλο λογισμικό, ιούς και χιλιάδες χρήστες, αλλά και μία
σημαντική βιβλιοθήκη με τεχνικές ψηφιακής κατασκοπίας, που είχε «δανειστεί» η
Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ από τη Ρωσία.
Τα απόρρητα αυτά εσωτερικά έγγραφα, με την κωδική ονομασία «Vault 7»
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ηλεκτρονικές συσκευές, όπως iPhone, αλλά και προγράμματα όπως Android. Τα
έγγραφα αναφέρονται και σε μία χαρακτηριστική περίπτωση κατά την οποία
προσωπικό
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χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα γνωστό με την ονομασία Weeping Angel, βρήκαν
τον τρόπο να πάρουν τον έλεγχο μιας «έξυπνης» τηλεόρασης Samsung και
κάνοντάς την να μοιάζει σβηστή, να καταγράφουν μέσω αυτής συζητήσεις στον
χώρο όπου βρισκόταν.
Αν η γνησιότητα των εγγράφων επιβεβαιωθεί, η δημοσιοποίησή τους θα
αποτελέσει άλλον έναν κόλαφο για την αμερικανική κοινότητα πληροφοριών. Η
ιστοσελίδα WikiLeaks, που ίδρυσε ο Τζούλιαν Ασάντζ, έχει επανειλημμένως
ταπεινώσει την Ουάσιγκτον μέσω της διαρροής τεράστιου όγκου διαβαθμισμένων
εγγράφων από το Πεντάγωνο και το υπουργείο Εξωτερικών.
Είχε ανακοινωθεί μέσω Twitter ότι ο Τζούλιαν Ασάνζ θα πραγματοποιήσει
συνέντευξη Τύπου, ωστόσο, αναβλήθηκε εξαιτίας ηλεκτρονικών επιθέσεων και θα
πραγματοποιηθεί άλλη στιγμή.
Τα WikiLeaks, που άφηναν τους τελευταίους μήνες μυστηριώδη υπονοούμενα για
τη χθεσινή διαρροή, ανέφεραν σε εκτενή τους ανακοίνωση ότι τα έγγραφα
περιγράφουν με ακρίβεια το «οπλοστάσιο» της CIA, που επιτρέπει στην υπηρεσία
να διεισδύει σε δίκτυα υπολογιστών. Τα έγγραφα φαίνεται ότι κυκλοφόρησαν
μεταξύ Αμερικανών κυβερνητικών χάκερ, προτού προωθηθούν από άγνωστη πηγή
στα WikiLeaks.
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