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ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANTI-PIRACY 

Μάρτιος – Απρίλιος 2020 
 
Α. Συνολικά Αποτελέσματα περιόδου σε αριθμούς: 
 

Συνολικός αριθμός link που διερευνήθηκαν προς ταυτοποίηση  52.987 

Συνολικός αριθμός ελληνικών βιβλίων  1.340 

Συνολικός αριθμός ταυτοποιήσεων με osdelnet 1.189 

Συνολικός αριθμός ειδοποιήσεων απόσυρσης (διαγραφές) 1.189 

Συνολικός αριθμός αποσύρσεων τίτλων* 1.176 

Συνολικός αριθμός καταγεγραμμένων χρηστών 175 

Λογαριασμοί χρηστών υπό παρακολούθηση συνολικά 414 

 
*Οι αποσύρσεις αφορούν τίτλους που βρέθηκαν και ταυτοποιήθηκαν/διαγράφηκαν εντός του 
διμήνου Μαρτίου – Απριλιου.  Οι συνολικές διαγραφές αρχείων σαρωμένων βιβλίων από την αρχή 
του έτους 2020 ξεπερνούν τις 5.500. 
 

Β. Δράσεις ενέργειες έργου Anti-piracy 
 

 Το διάστημα Μαρτίου-Απριλίου χαρακτηρίστηκε από τις πολλές πληροφορίες/καταγγελίες 
από τους συμβασιούχους μας εκδότες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα  τη συνεχή 
απασχόληση της μηχανής αναζήτησης («αράχνης»), αλλά και του υπαλλήλου του 
εξωτερικού συνεργάτη υποστήριξης του έργου, προς την κατεύθυνση αυτή.  

 
 Στο διάστημα Μαρτίου - Απριλίου εντοπίστηκαν 144 νέοι χρήστες του scribd.com και 

issuu.com με λογαριασμούς που περιείχαν και σαρωμένα αντίτυπα βιβλίων με ελληνικούς 
τίτλους . Δυστυχώς στους λογαριασμούς αυτούς, όπως και σε κάθε νέο 
λογαριασμό/χρήστη που εντοπίζεται, υπάρχουν πάρα πολλά αρχεία και άλλο υλικό που 
δεν αφορά βιβλία. Αυτό  συνεπάγεται πολλές εργατοώρες δουλειάς για την ταυτοποίηση 
τους η οποία για τον μεγαλύτερο όγκο του υλικού γίνεται χειροκίνητα (ένα προς ένα) με 
αποτέλεσμα ο αριθμός των διαγραμμένων βιβλίων να μην είναι μεγάλος. Οι λογαριασμοί 
αυτοί είναι πλέον αναγνωρισμένοι για το περιεχόμενο τους και η όποια νέα ανάρτηση 
βιβλίου με ελληνικό τίτλο δεν απαιτεί εκ νέου την ταυτοποίηση και των χιλιάδων 
άσχετων αρχείων. Υπό παρακολούθηση μπαίνουν οι χρήστες, εκείνοι, που έχουν 
αναρτήσει μεγάλο αριθμό τίτλων της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής (και όχι 1-5 τίτλους) σε 
όλη τη διάρκεια λειτουργίας του λογαριασμού τους. 

 
 Είναι έτοιμο το interface για την online ενημέρωση των συμβασιούχων εκδοτών σχετικά 

με το συνολικό έργο αλλά και τις ειδικές ενέργειες που αφορούν τα βιβλία τους 



 
αναλυτικά. Θα είναι στη διάθεση των εκδοτών, σε beta έκδοση i , από την πρώτη 
εβδομάδα του Ιουνίου οπότε και θα σταλούν οι κωδικοί πρόσβασης και οι αντίστοιχες 
οδηγίες για σύνδεση και χρήση του. Πέρα από την πληροφόρηση ο κάθε εκδότης θα 
επιλέγει ο ίδιος τους τίτλους του που επιθυμεί να αναζητούμε στο διαδίκτυο. Σήμερα, 
απλά, εκκρεμεί η μετάπτωση των δεδομένων για ταυτοποιήσεις/διαγραφές τίτλων που 
έγιναν στο 2020 αλλά είχαν εντοπιστεί, στις αρχικές μαζικές αναζητήσεις της μηχανής 
στο 2019. Η πλήρης καταγραφή και  παρουσίαση δεδομένων στους λογαριασμούς των 
εκδοτών ανά έργο θαα περιλαμβάνεται στην έκδοση beta. Στο 2020, όπως αναφέρθηκε 
και πιο πάνω, οι συνολικές διαγραφές αρχείων σαρωμένων βιβλίων ξεπερνούν τις 5.500. 

 
Γ. Συνοπτικός πίνακας των υπό παρακολούθηση ιστοσελίδων για ανεύρεση παράνομα αναρτημένων 
τίτλων ελληνικής βιβλιοπαραγωγής: 
 
 

A/A Website Alexa 

1 scribd.com 268   

2 issuu.com 517   

3 epdf.pub 2970   

4 bookfi.net 17139   

5 magico.one  331   

6 pubhtml5.com 32341   

7 b-ok.xyz 47232   

8 edoc.pub 127622   

 
*Alexa: είναι ένα σύστημα κατάταξης ιστοσελίδων σε παγκόσμια κλίμακα. 
https://www.alexa.com/topsites/countries/GR 

 
 
Δ. Πληροφορίες συμβασιούχων εκδοτών που διαχειριστήκαμε τον Μάρτιο- Απρίλιο 2020  
 

ΕΚΔΟΤΗΣ Αίτημα - Βιβλίο προς διαγραφή Αποτελέσματα - εξέλιξη 

ΑΙΟΛΟΣ 

J.VICENS.VIVES - ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ στο 
www.scribd.com,  

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΥ 

 Η ΛΕΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΝΑΙ ΔΑΣΟΣ σε δυο ιστότοπους 
στο https://manifesto-library.espivblogs.net/ και στο 

https://athens.indymedia.org/ 

ΑΙΤΗΜΑ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΜΑΜΟΥΘCOMIX Στο site eranistis.net δημοσιεύονται παρανόμως τεύχη του 
Αστερίξ των εκδόσεων Μαμουθcomix 

Βρέθηκαν kαι άλλα στο 
scribd.com   ΕΓΙΝΕ ΔΙΑΓΡΑΦΗ 



 
ΕΚΔΟΤΗΣ Αίτημα - Βιβλίο προς διαγραφή Αποτελέσματα - εξέλιξη 

ΝΕΦΕΛΗ 

 a) https://www.scribd.com/user/69929286/koikoi123 
b) https://www.scribd.com/user/33515943/Stelios-

Kioumourtzidis 
c) https://www.scribd.com/user/36973116/Spyros-Tzokas 

d) https://www.scribd.com/user/248390185/Manos-Mavelis 
e) https://www.scribd.com/user/231578114/miou-fou 
f) https://www.scribd.com/user/45293046/Maria-Pap 

g) https://www.scribd.com/user/290732424/begemott32 
h) https://www.scribd.com/user/8108261/nonservi-m 

i) https://www.scribd.com/user/153678686/munin1870 
j) https://www.scribd.com/user/350713390/heyyou 
k) https://www.scribd.com/user/190330857/nik-gial 

l) https://www.scribd.com/user/473020096/νικος-τσαπραλης 

ΕΓΙΝΑΝ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΝΗΣΟΣ 

https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/MEDIA373/De
leuze%20Εικόνα-

Κίνηση%2C%20Εικόνα_Χρόνος/%5BGilles_Deleuze%5D_Κινηματ
ογραφος%20ΙΙ_Εικόνα-Χρόνος.pdf 

E-class ΕΚΠΑ ΕΓΙΝΕ ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΚΡΙΤΙΚΗ 

Untitled - E-class eclass.uoa.gr › modules › document › 
course=MEDIA373 

1. PDF 
8 / ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ: Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΘΕΑΜΑΤΟΣ. 215. 249. Ανδρέας Φλώρος, Η τεχνολογία του 
ψηφιακού ήχου.. Θεόδωρος Λώτης ... 

  E-class eclass.uoa.gr › modules › document › course=MEDIA373 
1. PDF 

8 / ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ: Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΘΕΑΜΑΤΟΣ. 215. 249. Ανδρέας Φλώρος, Η τεχνολογία του 

ψηφιακού ήχου.. Θεόδωρος Λώτης ... 

E-class ΕΚΠΑ ΕΓΙΝΕ ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΜΙΝΩΑΣ & 
ΨΥΧΟΓΙΟΣ 

Καταγγελία για διακίνηση σαρωμένων βιβλίων από 
λογαριασμούς στο Facebook 

Έγινε και συνεχίζεται 
παρακολούθηση των λογαριασμών 
που εντοπίστηκαν. Έγινε αίτημα για 
αποδοχή ως μέλος από την κλειστή 

ομάδα για την είσοδο και 
καταγραφή στοιχειών για μηνυτήρια 

αναφορά.  Δεν έγινε αποδεκτή και 
άλλαξαν όνομα στην ομάδα. 

Συνεχίζεται η αναζήτηση. Βρέθηκαν 
στοιχεία από αναζητήσεις στο 

διαδίκτυο αλλά δεν εντοπίστηκαν 
ακόμη τίτλοι. ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ. 

ΙΚΑΡΟΣ 

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί «φιλοξενείται» όλο το έργο  του 
Οδυσσέα Ελύτη,  

 https://odysseas-
elitis.weebly.com/betaiotaomicrongammarhoalphaphiiotakappa

omicron.html 
  

Εντοπίστηκαν στοιχεία επικοινωνίας 
με τους διαχειριστές της σελίδας και 

το blog διεγράφη. 



 
ΕΚΔΟΤΗΣ Αίτημα - Βιβλίο προς διαγραφή Αποτελέσματα - εξέλιξη 

Ατσαλής 
αυτοεκδότης 

Διακίνηση τίτλου του  

Καταγγελία στην Επιτροπή 
ονομάτων.  1 ) Αρχικά , κρύβει τον 
server του πίσω από την cloudflare 

και ΔΕΝ έχει mail server. 
Δηλαδή ότι email και να στείλουμε 

στο *@hurda.site θα πέσει στο κενό. 
2 ) Έχει πολλαπλούς λογαριασμούς 

στην cloudflare έτσι ώστε σε 
περίπτωση dmca να αλλάζει 

λογαριασμό και domain 
3 ) Αυτός έχει στήσει ένα δίκτυο από 

πολλαπλά domain που μερικά τα 
έχει και ανά χώρα. 

'Όλοι είναι κλώνοι και πιθανός να 
μοιράζονται την ίδια database. 

kaisr.co 
kondei.pro 
mavro.pro 

maxaccess.biz 
moidetki.pro 

picovi.co 
sikis.pro 

solarwind.pro 
tzar.pro 

watchesher.to 

ΠΛΕΘΡΟΝ 

 
https://bestimmung.blogspot.com/2019/10/jean-

baudrillard.html 
https://bestimmung.blogspot.com/2019/09/etienne-

balibar.html 
https://bestimmung.blogspot.com/2019/05/judith-butler.html 
https://bestimmung.blogspot.com/2019/06/blog-post_8.html 
https://bestimmung.blogspot.com/2018/03/blog-post_2.html 

https://bestimmung.blogspot.com/2019/01/michel-
foucault.html 

https://bestimmung.blogspot.com/2016/12/sigmund-freud.html 
https://bestimmung.blogspot.com/2020/02/michel-foucault-4-

o.html?view=classic 

ΕΓΙΝΑΝ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Ελέγχεται όλο το 
blog και για άλλες αναρτήσεις. - Σε 

εξέλιξη 

21ος ΑΙΩΝΑΣ 
https://bestimmung.blogspot.com/2019/03/blog-post.html 

καταγγελίας 

ΕΓΙΝΑΝ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ελέγχεται όλο το 
blog και για άλλες αναρτήσεις. - Σε 

εξέλιξη 



 
ΕΚΔΟΤΗΣ Αίτημα - Βιβλίο προς διαγραφή Αποτελέσματα - εξέλιξη 

ΨΥΧΟΓΙΟΣ 

https://dlscrib.com/download/tau-omicron-mu-alpha-tau-iota-
tau-omicron-upsilon-beta-omicron-rho-iota-alpha-2015-chi-

rho-upsilon-sigma-eta-iota-delta-alpha-delta-eta-mu-omicron-
upsilon-lambda-iota-delta-omicron-upsilon-

pdf_590df1f8dc0d60a931959e85_pdf 

Αυτό το site στην ουσία είναι μια 
υπηρεσία η οποία δημιουργεί 

συνδέσμους όπου κάποιος μπορεί 
να κατεβάσει κάποιο αρχείο από ένα 

άλλο site ( πχ scrib) χωρίς να 
χρειαστεί να σηκώσει αρχεία. 

Στην ουσία hackάρει τα άλλα site 
ώστε να μπορεί κάποιος άμεσα να 

κατεβάζει αρχεία από άλλα site. Δεν 
δέχεται dmca. 

Πιθανό σενάριο: Να βρούμε την 
πηγή όπου προσπαθεί να κατεβάσει 
το αρχείο ( πχ στο γνήσιο αρχείο στο 
scrib) και να το σβήσουμε από εκεί.  
Δεν έχουν απαντήσει σε κανένα απο 

όλα τα dmca που έγιναν. 
Επόμενη κίνηση έγινε report στην 
cloudflare. Αναμένετε απάντηση. 

μέχρι την 1/6/2020 

 

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση τυχόν χρειαστεί.  

Μιρέλλα Μπατζιανιά 
Διαχείριση Έργου Anti-Piracy 
 
 
 
 

 
i Beta[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

Τις Alpha εκδόσεις ακολουθούν οι Beta, που είναι γνωστές και σαν betaware λογισμικό. Σε αυτή τη φάση το λογισμικό 
για πρώτη φορά γίνεται διαθέσιμο στους πραγματικούς χρήστες και σε ένα περιορισμένο αριθμό πελατών.[7][8] Το 
λογισμικό στην φάση αυτή περιλαμβάνει όλες τις προβλεπόμενες λειτουργίες του[Σημ 3], όμως δεν είναι ακόμα έτοιμο, γιατί 
πιθανότατα περιέχει αρκετά σφάλματα (bugs). Μεγάλος αριθμός σφαλμάτων εντοπίζεται στην φάση Alpha, αλλά στην 
φάση Beta δοκιμάζεται κάτω από πραγματικές συνθήκες, από περισσότερους χρήστες και μεγαλύτερο όγκο δεδομένων, 
με αποτέλεσμα να εμφανίζονται επιπλέον σφάλματα, προβλήματα στις επιδόσεις και ασταθείς συμπεριφορές του 
συστήματος.[9][10] Δεν αποκλείεται η κατάρρευση του συστήματος και η απώλεια δεδομένων. Στην περίπτωση που το 
λογισμικό προορίζεται για το ευρύ κοινό και πρέπει να λειτουργήσει σε διαφορετικές πλατφόρμες (μηχανές, λειτουργικά 
συστήματα, κλπ), που η κάθε μια μπορεί να έχει διαφορετικές παραμετροποιήσεις, τότε επιβάλλεται η beta έκδοση να 
δοκιμαστεί από όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες, το οποίο είναι εφικτό λόγω του Διαδικτύου.[11] Ουσιαστικά 
πρόκειται για σφάλματα που δεν μπορούν να εντοπιστούν διαφορετικά, γιατί προκαλούνται από άλλα προγράμματα ή 
από το λειτουργικό σύστημα.[5][1] 

Υπάρχουν άτομα ή οργανισμοί που δοκιμάζουν την έκδοση αυτή και ονομάζονται δοκιμαστές Beta (Beta testers)- 
συνήθως είναι τωρινοί ή μελλοντικοί πελάτες της εταιρείας που αναπτύσσει το λογισμικό. Αυτοί είναι πρόθυμοι να 
δοκιμάσουν την ασταθή έκδοση χωρίς ανταμοιβή και καμιά φορά λαμβάνουν την τελική έκδοση δωρεάν ή με κάποια 
έκπτωση. Δουλειά τους είναι να δοκιμάσουν το λογισμικό και να αναφέρουν στην ομάδα ανάπτυξης τα προβλήματα που 
αντιμετώπισαν. Η Beta έκδοση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως δείγμα για την παρουσίαση του ανερχόμενου προϊόντος 
και των χαρακτηριστικών του, σε υποψήφιους πελάτες. 

Πηγή: Βικιπαίδεια  

 


