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"2008-2018 : Bitcoin - κρυπτονομίσματα,  

η τεχνολογία στην οποία στηρίζονται και οι επιπτώσεις της" 

Νίκος Διάκος-Λομνιός, Οικονομολόγος MBA - Ειδικός Πληροφορικής 

Το άρθρο αποσκοπεί σε μία γενική ενημέρωση για το Bitcoin, αλλά και για ολόκληρο 

το οικο-σύστημα (eco-system) που δημιουργήθηκε μετά από αυτό, μέσα στα δέκα 

χρόνια που ακολουθησαν μέχρι σήμερα. 

Έτσι, έχουμε: 

1. 2008 Εμφάνιση του Bitcoin 

2. 2013 Εμφάνιση του Ether 

3. ~2017 Εμφάνιση 4500 Alt-coins, με «αποκορύφωμα» το …Bitconnect 

4. 2018 Εμφάνιση του S.E.C. 

Αλλά, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. 

Όπως θυμόμαστε, το 2008 είχε ξεσπάσει στις Η.Π.Α. η λεγόμενη κρίση των δανείων 

μειωμένης εξασφάλισης (subprime loans). Η τότε ελληνική κυβέρνηση ήταν 

καθησυχαστική, θεωρώντας, μάλλον ειλικρινά, ότι «δεν κινδυνεύουμε». Η συνέχεια, 

δυστυχώς, τη διέψευσε οικτρά, αφού ακόμα δεν έχουμε βγει από το λαγούμι των 

διαδοχικών μνημονίων που ακολούθησαν, με έναυσμα την κρίση εκείνη. 

Εξαιτίας της και των σημαντικών κοινωνικών επιπτώσεων, τόσο στις Η.Π.Α. όσο και 

στις υπόλοιπες χώρες, όπου η κρίση των subprimes σύντομα εξαπλώθηκε σαν κύμα 

τσουνάμι, κλονίστηκε στην ουσία η πίστη στις τράπεζες που έδιναν αφειδώς δάνεια 

(βλ.σχετ. συνθήματα), αλλά και στις εταιρίες αξιολόγησης που βεβαίωναν για το 

ανύπαρκτο, όπως αποδείχτηκε, αξιόχρεο. 

Ακριβώς το ίδιο έτος 2008, τον Οκτώβριο, αποστέλλεται με e-mail από το μόλις προ 

ολίγου στημένο Bitcoin.org προς ένα site κρυπτογραφικού ενδιαφέροντος 

(Metzdowd.com) ένα White Paper εννέα σελίδων με τον τίτλο  

“Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”. Συγγραφέας του, ο Satoshi 

Nakamoto (?). Το άγνωστο αυτό όνομα, έμελλε να γίνει πάρα πολύ διάσημο, καθώς 

πλέον αναφέρεται ως «ο πιο αινιγματικός δισεκατομμυριούχος του μοντέρνου 

κόσμου».  

Πράγματι, έχοντας στην κατοχή του 1 εκατ. Bitcoin, η περιουσία του ανήλθε στο 

Δεκέμβριο του παρελθόντος έτους κοντά στα $20 δις, όταν το κρυπτονόμισμα έλαβε 

την ανώτερη τιμή του ($19.499, 16/12/2017). Ο δε χαρακτηρισμός «αινιγματικός» 

αφορά το γεγονός, ότι ποτέ δεν ταυτοποιήθηκε θετικά με κάποιον συγκεκριμένο 

άνθρωπο, δίνοντας λαβή σε ερμηνείες πάσης φύσεως, όπως ότι δεν είναι μόνο ένας, 

αλλά μια ομάδα ανθρώπων και πολλά άλλα. 

Στη συνέχεια, στις αρχές του επομένου έτους, 3/1/2009, έλαβε χώρα η πρώτη 

συναλλαγή 50 BTC μεταξύ του ιδίου και του developer κρυπτογραφίας Hal Finney. Η 

web 
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συναλλαγή αυτή έχει ξεχωριστή θέση, καθώς ξεκινάει τη μεγάλη αλυσίδα και 

ονομάζεται genesis block. Υποθετικά σενάρια για την πραγματική ταυτότητα του S/N 

αναφέρουν, ότι ίσως να είναι ό ίδιος ο developer αυτός που δεν θέλησε να 

αποκαλύψει την ταυτότητά του. Όμως, αυτό δεν θα διαπιστωθεί ποτέ, καθώς ο 

κ.Finney άφησε το μάταιο τούτο κόσμο το 2014. 

Αλλά τί ακριβώς είναι αυτό που περιγραφόταν στο White Paper του Οκτωβρίου του 

2008;  Στην καταληκτική περιγραφή αναφέρεται, ότι είναι «ένα σύστημα 

ηλεκτρονικών συναλλαγών που δεν στηρίζεται στην πίστη/εμπιστοσύνη» (trust). 

Δηλαδή, το ακριβώς αντίθετο από τις τράπεζες, με τη διευκρίνιση ότι αναφέρεται στο 

ίντερνετ. 

Πολύ συνοπτικά, θα πούμε ότι το ηλεκτρονικό αυτό σύστημα σαφώς αποτελούσε μια 

καινοτομία, καθώς συνέδεε για πρώτη φορά σε μια ολοκληρωμένη περιγραφή κάποια 

στοιχεία, κάποιες γνώσεις, που όμως ήδη προϋπήρχαν του Bitcoin. Και αυτά είναι: 

 Το time-stamping, μια υπηρεσία ασφαλούς καταγραφής της χρονικής στιγμής 

μιας πράξης 

 Τα ψηφιακά έγγραφα, που γίνονταν μοναδικά, καθώς ελάμβαναν time-stamp 

 ο αλγόριθμος κρυπτογράφησης SHA-256 (μια εντελώς απρόβλεπτη ψευδο-

τυχαία συνάρτηση) που είχε αναπτυχθεί από το NIST (National Institute of 

Standards and Technology)  

 Όλα τα προϋπάρχοντα στοιχεία εδράζονταν στο διαδίκτυο, το οποίο πλέον είχε 

διαφανεί ότι έχει όλα τα προσόντα, για να αποτελέσει το υπόβαθρο πάρα πολλών 

μελλοντικών εξελίξεων (ή μήπως όλων?). 

Σχηματικά λοιπόν, έχουμε:  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=y3dqhixzGVo
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Προχωράμε στην περιγραφή του συστήματος αυτού, καθώς πρόκειται για ένα θέμα 

που επηρεάζει ήδη και θα επηρεάσει και στο μέλλον πολλές εξελίξεις και θεωρούμε 

απαραίτητο να γίνεται ενημέρωση πάνω σε τέτοια θέματα. Πάντα με ψύχραιμη ματιά, 

ένας ενημερωμένος πολίτης, είναι σκόπιμο να γνωρίζει σχετικά με το γιατί στο 

Bitcoin αποδίδονται χαρακτηρισμοί, όπως ότι είναι «Η Επανάσταση» κλπ. 

Ι. Bitcoin : Χαρακτηριστικά  

1. Πώς δημιουργούνται οι συναλλαγές – Ομαδοποίηση σε μπλοκ 

 

Το σχήμα αυτό, που είναι παρμένο από το White Paper, απεικονίζει πώς 

δημιουργούνται οι συναλλαγές και πώς αυτές συνδέονται μεταξύ τους. 

Στο δεύτερο παραλληλόγραμμο π.χ. βλέπουμε ότι ο χρήστης 1 που θέλει να 

αποστείλει ένα ποσό στο χρήστη 2, χρησιμοποιεί το μυστικό κωδικό του (ή private 

key) για να υπογράψει μοναδικά την κρυπτογραφημένη μορφή α) του ονόματος 

χρήστη 2 (ή public key) και β) της προηγούμενης συναλλαγής  

Τελικά, οι συναλλαγές ομαδοποιούνται σε μπλοκ που δημιουργούνται ανά 10’ 

περίπου και τα οποία μπλοκ συνάπτονται ως νέοι κρίκοι σε μια μεγάλη αλυσίδα. 

Σε απλή μορφή, βλέπουμε την αλυσίδα των μπλοκ ή Blockchain στο σχήμα αυτό: 

 

 

 

όπου: 

{a}… είναι τα στοιχεία που απαρτίζουν μια χρηματική συναλλαγή {Από, Προς, 

Ποσό, Χρονος} και επιπρόσθετα το λεγόμενο Proof-of-Work, το οποίο επικυρώνει τη 

συναλλαγή με την υπολογιστική ισχύ (CPU). 

0 
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Το σχήμα μας δείχνει, ότι το κάθε μπλοκ φέρει την κρυπτογραφημένη ετικέτα # του 

προηγούμενου μπλοκ και έτσι συναρτάται αναπόσπαστα στην αλυσίδα.  

Στο βίντεο αυτό  μπορούμε να δούμε το χειροκίνητο υπολογισμό του 

Αλγόριθμου SHA-256. 

Στην επόμενη εικόνα, βλέπουμε ένα πραγματικό Μπλοκ 2316 συναλλαγών, το Νο 

#425789, όπως φαίνεται στο Blockchain.com (με αυτόματη ελληνική μετάφραση…): 

 

Το σύνθημα Be your own Bank είναι κατάλληλο, για να έχει απήχηση στον απλό 

άνθρωπο. Πιο κάτω θα δούμε και κάποιες άλλες επιπτώσεις του. 

2. Το Δίκτυο ισότιμων κόμβων 

 

Το δίκτυο του Bitcoin τώρα αποτελείται από 12.142 ισότιμους κόμβους (Peer-to-

peer). Εδώ σχηματικά, έστω A, B, C, D, E, F που έχουν συνδεθεί σε αυτό και το 

συντηρούν:  

https://www.youtube.com/watch?v=y3dqhixzGVo
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 Κάθε κόμβος τηρεί όλες τις συναλλαγές/αντίγραφο του Blockchain  

 Οι κόμβοι ανταγωνίζονται μεταξύ τους για την επίλυση της μαθηματικής 

συνάρτησης, η οποία «σφραγίζει» ένα νέο μπλοκ  

 Το νέο μπλοκ που δημιουργείται, αποστέλλεται στη συνέχεια σε όλους τους 

υπόλοιπους κόμβους  

3. Η επίλυση του αλγόριθμου  «Eξώρυξη» νέων νομισμάτων 

 Οι κόμβοι επιλύουν τον αλγόριθμο #{a} σε έναν αγώνα δρόμου 

 Ο πρώτος κόμβος που θα καταφέρει να το επιλύσει, λαμβάνει ως αμοιβή 

προκαθορισμένο αριθμό ΝΕΩΝ Bitcoin που δημιουργούναι τότε.  

Με την έννοια αυτή, έχει επικρατήσει ο όρος εξώρυξη (Mining) 

 Ο αριθμός των νομισμάτων που λαμβάνουν οι miners ως αμοιβή 

υποδιπλασιάζεται κάθε 4 χρόνια (τώρα είναι 12,5BTC μέχρι 31/5/20) (βλ*) 

και επομένως,  

o η δουλειά αυτή γίνεται ολοένα και λιγότερο συμφέρουσα  

(ως επίσημη αμοιβή) 

o αλλά, η ανεπίσημη αυξάνεται! (και εδώ φακελάκι?
1
)  

o Συνολ. αριθμός Bitcoin : τώρα είμαστε στο 80% = 16,8 εκατ 2140 

 Διαπιστώθηκε ότι η εξώρυξη γίνεται άριστα με τη βοήθεια κάρτας γραφικών 

και έχουν κατασκευαστεί ειδικοί υπολογιστές (“Rigs”) με χαρακτηριστικά 

τους, τη μεγάλη κατανάλωση ηλ.ρεύματος και το…θόρυβο (Εικόνα) 

 

 Στην δεκαετία που πέρασε, έγινε επάγγελμα για πολλούς ανθρώπους η 

ιδιωτική εξώρυξη. Πλέον όμως, (οικον.κλίμακος) έχουν δημιουργηθεί μεγάλα 

Mining Farms με χιλιάδες Rigs, όπως π.χ. το Genesis Mining στην Ισλανδία, 

κ.ά. (Εικόνα) 

                                                             
1 Only a limited amount of data (and so a limited number of transactions) can be added to the Bitcoin 

blockchain at a time. With more and more people sending more and more transactions, the cost for getting 

into the next "block" of bitcoin transactions is getting higher and higher (Bitpay) 
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4. Αξιοπιστία  - Τήρηση υπολοίπων – Διάδοση  

Το σύστημα παραμένει αξιόπιστο δηλαδή δεν μπορεί να παραβιαστεί, για όσο η 

πλειοψηφία των κόμβων είναι «έντιμοι κόμβοι», δηλαδή δεν ευνοούν μια παραβίαση 

π.χ. των περιεχομένων μιας συναλλαγής ή ενός μπλοκ. Αυτό ισχύει επειδή η 

λειτουργία του συστήματος βασίζεται στην υπολογιστική ισχύ που είναι απαραίτητη 

για την επίλυση μαθηματικών συναρτήσεων – αλγορίθμων.  

Έτσι, αν παραβιαστεί μια συναλλαγή, αλλοιώνεται ολόκληρο το μπλοκ, και 

διαταράσσεται η αλυσίδα (από εκεί και πέρα), η οποία πρέπει να υπολογιστεί και 

πάλι. Αυτό είναι υπολογιστικά αδύνατο, για όσο πλειοψηφούν κόμβοι που δεν 

συνεργάζονται στην παραβίαση και συνεπώς τυχόν επιτιθέμενος δεν έχει αρκετή 

υπολογιστική ισχύ για να επιτύχει την παραβίαση (Αυτό το επαναλαμβάνει σε 

διάφορα σημεία το W/P
2
 ). 

Ως γνωστόν, κάθε παραδοσιακό λογιστικό σύστημα τηρεί δύο βασικά αρχεία με 

ποσά: το αρχείο των συναλλαγών ανά ημέρα ή άλλη περίοδο, και το αρχείο των 

υπολοίπων, το οποίο ενημερώνεται στο τέλος κάθε περιόδου από τις συναλλαγές. 

Στο σύστημα του Bitcoin, υπάρχει μόνο αρχείο συναλλαγών, τα δε υπόλοιπα 

υπολογίζονται κάθε φορά που θα ζητηθούν ως Σεισρών – Σεκροών σε κάθε λογαριασμό/ 

διεύθυνση (public key). 

Αν ένας χρήστης θέλει να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή το υπόλοιπό του, πρέπει να 

κάνει χρήση ειδικού Wallet, που έχει τη μορφή ειδικής εφαρμογής ή hardware 

device. 

Σε κάθε περίπτωση, η τήρηση του υπολοίπου γίνεται με ευθύνη του χρήστη και τυχόν 

απώλεια των σε χρήση κωδικών και λέξεων συνεπάγεται απώλεια των υπολοίπων, ή 

μάλλον, είναι αδύνατος ο εκ νέου υπολογισμός των υπολοίπων με τον παραπάνω 

τύπο, γιατί είναι άγνωστος ο χρήστης που αφορά. 

                                                             
2
 The system is secure as long as honest nodes collectively control more CPU power than any cooperating 

group of attacker nodes 
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Η διάδοση του Bitcoin : γίνεται ολοένα και περισσότερο αποδεκτό για την αγορά 

αγαθών και υπηρεσιών, πάντα μιλώντας για το διαδίκτυο. 

- . – 

Και αφού δώσαμε μια βασική εικόνα για το κύριο κρυπτονόμισμα, περνάμε στο 

Οικο-σύστημα που δημιουργήθηκε μετά από αυτό, μέσα στη 10ετία. 

ΙΙ. Τα άλλα κρυπτονομίσματα (Alt-coins) 

Μετά τη δημιουργία και την αποτελεσματικότητα του 

Bitcoin έσπευσαν και άλλοι να δημιουργήσουν νέα 

παρόμοια συστήματα, όπως Litecoin, Ripple, NEO, Iota 

αλλά και άλλα λιγότερο σοβαρά (DOGeCoin, pizzacoin…).  

Κάποια από αυτά είναι ειδικού σκοπού, όπως το Ripple που 

χρησιμοποιείται μεταξύ τραπεζών για να επιταχύνουν τα 

διασυνοριακά εμβάσματα. 

Πιο γνωστό όμως, είναι το Ether το οποίο δημιουργήθηκε 

το 2013 από τον 19χρονο τότε Vitalik Buterin (υπαρκτό 

πρόσωπο).  

Το ETH έχει δική του αλυσίδα συναλλαγών και αποτελεί 

βελτιωμένη έκδοση, κατά το ότι έχει ενσωματωμένη τη δυνατότητα να υποστηρίξει 

τα λεγόμενα Smart Contracts  

Τα Smart Contracts είναι ειδικά για κάθε τύπο συναλλαγής ψηφιακά συμβόλαια (βλ. 

στη συνέχεια) 

Στη λεγόμενη Alt-Market υπάρχουν πλέον 4500+ κρυπτονομίσματα. Τα περισσότερα 

από αυτά είναι Tokens που ακολουθούν την αλυσίδα συναλλαγών του ETH 

(φαινόμενο που ονομάζεται piggybacking) και δημιουργήθηκαν με μια ICO. 

Πιο κάτω, μια Εικόνα από την αγορά αυτή. 

 

 

  

Το 
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σχεδόν απίστευτο αυτό πλήθος κρυπτονομισμάτων, οφείλεται στην αλματώδη 

αύξηση που γνώρισε η τιμή 

του Bitcoin, όπως βλέπουμε 

στον Πίνακα, γεγονός που 

ώθησε και άλλους να 

ακολουθήσουν το 

παράδειγμά του, αλλά και 

στην μυθοποίηση του ρόλου 

του. 

Γενικά, σε ευρύτερους 

κύκλους ανθρώπων 

δημιουργήθηκε μια ευφορία 

-που είναι εν πολλοίς ψευδο-ευφορία- ότι δηλ. είναι κάτι σαν πανάκεια: «εναντίον 

των τραπεζών, δημοκρατικό, αποκεντρωτικό, ασφαλές, χωρίς μεσάζοντες»
3
.  

Τα παραπάνω είναι εν μέρει αλήθεια και εν μέρει συνθηματολογία.  

Στο σημείο αυτό μπορεί κανείς, αν θέλει, να δει π.χ. την περίπτωση Bitconnect. 

Αφού κάναμε μια μικρή επισκόπηση του διεθνούς φαινομένου των 

κρυπτονομισμάτων, είναι σκόπιμο να αναφέρουμε και κάποιες αντιδράσεις που έχουν 

σημειωθεί, και συνέπεσαν με την κορύφωση της τιμής του BTC (12/17) και  την 

απότομη πτώση που ακολούθησε: 

Η αντίδραση εποπτικών  κ.ά. αρχών 
1.Ανακοίνωση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) εξέδωσε την 13η 

Νοεμβρίου 2017 δύο ανακοινώσεις σχετικά με τις αρχικές προσφορές εικονικών 

νομισμάτων (Initial Coin Offerings, ICOs). Η μία ανακοίνωση εφιστά την προσοχή 

του επενδυτικού κοινού αναφορικά με τους κινδύνους που αυτές εγκυμονούν και η 

δεύτερη ανακοίνωση εφιστά την προσοχή των επιχειρήσεων που εμπλέκονται σε 

αρχικές προσφορές εικονικών νομισμάτων αναφορικά με το νομοθετικό πλαίσιο στο 

οποίο τυχόν υπάγονται. 

2. Κλήτευση του S.E.C. 

Στις αρχές του τρέχοντος μήνα, δημοσιεύτηκε, ότι το SEC εξέδωσε αναλυτική λίστα 

με κλητεύσεις για πολλές από τις εταιρίες (και τους κράχτες τους) που εμπλέκονταν 

σε άντληση κεφαλαίου μέσω ICO “The SEC issued a comprehensive list of subpoenas 

to many of the companies and their promoters who raised capital through an ICO”, 

The SEC Exposes the ICO Rabbit Hole by Howard Marks, Hacker Noon (1/3/2018) 

3. Τράπεζα απαγορεύει σε υπαλλήλους της τις συναλλαγές σε bitcoin 

 

                                                             
3 makes things transparent, democratic, decentralized, efficient, secure, no intermediary 

 

      15’ 

https://www.youtube.com/watch?v=QKO6IChjojI
http://new-economy.gr/2018/01/26/trapeza-apagorevei-se-ipallilous-tis-tis-sinallages-se-bitcoin/
http://new-economy.gr/2018/01/26/trapeza-apagorevei-se-ipallilous-tis-tis-sinallages-se-bitcoin/
http://new-economy.gr/2018/01/26/trapeza-apagorevei-se-ipallilous-tis-tis-sinallages-se-bitcoin/


[9] 
 

4. Έτσι, η επίσημη σελίδα του bitcoin.org προειδοποιεί τους αναγνώστες/χρήστες, για 

να απαλλαχθεί από τυχόν ποινικές ευθύνες (https://bitcoin.org/el/protect-your-privacy) : 

 Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα 

 Κατανοώντας την ανιχνευσιμότητα του Bitcoin 

 Χρησιμοποιείστε νέες διευθύνσεις για να λάβετε πληρωμές 

 Να είστε προσεκτικοί με τους δημόσιους χώρους 

 Η διεύθυνση IP σας μπορεί να καταγραφεί  
 

ΙΙΙ. Η τεχνολογία που υποστηρίζει τα κρυπτονομίσματα 

Αν και η κερδοσκοπική όψη του θέματος ήταν αρχικά η κυρίαρχη, κάτι που όχι μόνον 

οδήγησε σε υπερβολές και ευτράπελα, αλλά τράβηξε και την προσοχή του S.E.C., 

πλέον έχει διαφανεί η τεράστια δυναμική που έχει η τεχνολογία που υποστηρίζει τα 

κρυπτονομίσματα (underlying technology), η οποία έχοντας σαν υπόβαθρο, όπως 

προαναφέραμε, το διαδίκτυο και την πανταχού  παρουσία του, αλλά και την 

ασφάλεια της κρυπτογράφησης, έχει δυνατότητα διάχυσης και σε άλλους κλάδους, 

καθώς προσφέρεται για αμέτρητες εφαρμογές, η εκδίπλωση των οποίων θα γίνει στο 

εγγύς μέλλον. 

Η τεχνολογία που τα υποστηρίζει έχει ήδη λάβει διαφορετικές μορφές, καθεμία εκ 

των οποίων αποτελεί βελτίωση πάνω σε κάποιο διαπιστωμένο πρόβλημα της 

προγούμενης  ή επεκτείνει ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες & έχει ονόματα όπως 

 Blockchain 

 Tangle 

 Hashgraph 

Τα Γενικά Χαρακτηριστικά τους είναι: 

 Το διαδικτυακό υπόβαθρο 

 Το διανεμημένο Καθολικό/Μητρώο (Distributed Ledger) και η 

αποκεντρωμένη τήρηση αυτού 

 Η απευθείας αλληλεπίδραση των συναλλασσομένων (παρόχου/λήπτη 

υπηρεσίας, παραγωγού/καταναλωτή αγαθού), βλ. εικόνα πιο κάτω 

 Η απαξίωση των (υφιστάμενων) ενδιαμέσων-μεσαζόντων 

 Η δυνατότητα διαφάνειας (αν και κάπως απόμακρη για τον απλό άνθρωπο) 

 Αμετάκλητες συναλλαγές (immutability) 

Σημειώνουμε, ότι η επίτευξη αμετάκλητων συναλλαγών και η αποφυγή του 

επιπρόσθετου κόστους που συνεπάγεται η δυνατότητα αντιστροφής των συναλλαγών του 

ηλ.εμπορίου, απετέλεσε θεμελιώδη αιτία δημιουργίας του BTC, όπως αναφέρει στο 

βασικό σκεπτικό του το W/P
4
 

                                                             
4 Commerce on the internet…works well enough for most transactions, it still suffers from the inherent 

weaknesses of the trust based model. Completely non-reversible transactions are not really possible, 

since financial institutions cannot avoid mediating disputes. The cost of mediation increases 

transaction costs… 

https://bitcoin.org/el/protect-your-privacy
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Τα παραπάνω γενικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας αυτής την κάνουν ελκυστική 

για μια ανάπτυξή της μέσα σε νέους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. 

Νέες εφαρμογές προστίθενται συνέχεια και γι΄ αυτό, υπάρχει μεγάλη ζήτηση 

καταρτισμένων προγραμματιστών στις ειδικές γλώσσες Python & Solidity 

IV. Τεχνολογία : Επιπτώσεις σε κλάδους, όπου τηρείται Κεντρικό Μητρώο 
Ledger-Centered Industries  

Η τεχνολογία Blockchain, υπό τη γενική της έννοια, άπτεται εν δυνάμει κάθε κλάδου, 

όπου μια κεντρική οντότητα εγγυάται τη λειτουργία ενός συστήματος, επιβλέπει την 

τήρηση κανονισμών, ή τηρεί ένα Κεντρικό Μητρώο. Τέτοιοι θα μπορούσαν να είναι 

οι ακόλουθοι κλάδοι, σύμφωνα με εκτιμήσεις (Future Thinkers): 

 Τράπεζες&Πληρωμές 

 Κτηματαγορά  

 Κυβερνοασφάλεια 

 Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας 

 Προβλέψεις/ (sports, elections…) 

 Δικτύωση και IoT 

 Ασφάλειες 

 Ιδιωτική μετακίνηση & ride-sharing 

 Αποθήκευση δεδομένων (Cloud) 

 Φιλανθρωπία 

 Ψηφοφορία 

 Κυβέρνηση(έγγραφα, δημόσια βοηθήματα 

 Υγεία 

 Διαχείριση ενέργειας 

 Μουσική από το διαδίκτυο 

 Λιανικές πωλήσεις από το διαδίκτυο 

 Άντληση κεφαλαίων από το διαδίκτυο 

 Εκπαίδευση 

 

Πώς μπορούν να υλοποιηθούν όλα αυτά;  

Με διαφορετικά «Έξυπνα Συμβόλαια» / Smart Contracts, με τα οποία 

προγραμματιστικά, χτίζοντας ένα αντίστοιχο κώδικα που μεταφέρει όλα τα κύρια 

χαρακτηριστικά της βασικής συναλλαγής σε καθέναν από αυτούς τους κλάδους, 

μπορεί να έρθει σε άμεση επικοινωνία ο Πάροχος μιας υπηρεσίας με το Λήπτη της, ο 

Καταναλωτής ενός προϊόντος με τον Παραγωγό του, κάνοντας περιττούς τους 

διαμεσολαβητές, όπως φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα που δίνει τη Γενική μορφή των 

Έξυπνων Συμβολαίων: 
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Πβ. Vitalik Buterin (Ethereum W/P) : “Smart contracts [are] cryptographic 

"boxes" that contain value and only unlock it if certain conditions are met” 

Στο επόμενο Σχήμα μπορούμε να δούμε τι μορφή παίρνει η γνωστή μας αλυσίδα 

μπλοκ, όταν περιέχει Έξυπνα Συμβόλαια που το καθένα τους έχει προγραμματιστεί 

να αντιδρά σε ένα συγκεκριμένο τύπο συναλλαγής. 

 

Δίκτυο ισότιμων κόμβων με Έξυπνα Συμβόλαια 

 

 

• Όλοι οι κόμβοι έχουν την αλυσίδα με τα συμβόλαια 

• Όλοι οι συμμετέχοντες στο συμβόλαιο (χρήστες, πράγματα) είναι 

συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο 

• Τα συμβόλαια εκτελούνται όταν εκπληρώθούν οι συνθήκες-όροι που διέπουν 

το καθένα 

Ας δούμε κάποια παραδείγματα. 
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Πλήθος κόμβων Ελλάδα : 16 

 

 

 

Παράδειγμα 1 

Κτηματαγορά / Real Estate 

(Σχήμα από BlockGeeks) 

 

Παράδειγμα 2 

Δικτύωση – IoT – Ασφάλιση 
Εφαρμογές Έξυπνων Συμβολαίων που στηρίζονται στο Ethereum Blockchain και 

smartphones για : 

• Ενοικίαση 

• Πώληση 

• Sharing  

π.χ. Airbnb, οχήματα, συσκευές κ.ά. 

 

Παράδειγμα 3 

Eνοικίαση μιας συσκευής με το smartphone 

 Συσκευή συνδεδεμένη ID -----------------------  

 Χρήστης-πληρωτής  ID -----------------------  

 Ένδειξη πληρωμής  ΟΚ 

 Ψηφιακή υπογραφή χρήστη  

για αποδοχή νομικών όρων  

(π.χ. ενοικίασης)  ΟΚ 

• Αποτέλεσμα  Εκτέλεση 

Αντιλαμβανόμαστε ότι δημιουργείται η ανάγκη για νέες ειδικεύσεις της επιστήμης. 

 

Πλησιάζοντας στο τέλος, θα θέλαμε να αναφέρουμε κάποια νέα που δείχνουν, ότι το 

ενδιαφέρον αυξάνεται για τη νέα τεχνολογία του Blockchain: 

 

 1/2/2018 : Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει Παρατηρητήριο και Forum για 

το Blockchain  

 Ελλάδα : Έχουν γίνει αρκετές συναντήσεις ενδιαφερομένων από το 2015 

Η τελευταία μόλις πριν μια εβδομάδα στην Αθήνα, με θέμα το Hyperledger 

Fabric, το μεγάλο Joint Project της Linux, 

Cisco, IBM, τραπεζών κ.ά. για υποστήριξη 

διεθνών ιδιωτικών συναλλαγών.  

 

Κατακλείδα 

Τι είναι τελικά το BTC? Είναι OPEN-SOURCE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ που 

χρησιμοποιείται ως ψηφιακό νόμισμα αποκεντρωμένης τήρησης. 

Ποια είναι η αξία του? Ενσωματώνει την υπολογιστική ισχύ και το ηλεκτρικό ρεύμα. 

Τα υπόλοιπα είναι θέμα Προσφοράς & Ζήτησης. 

Αν και το BTC είναι ίσως ήδη παρωχημένο ως λύση, επειδή έχει μειονεκτήματα: 

 μεγάλη κατανάλωση ρεύματος,  

 αδυναμία ευχερούς υποστήριξης SC,  

 υψηλές προμήθειες (έκπληξη!),  

 δυνατότητα υποστήριξης λίγων συναλλαγών ανά δευτερόλεπτο. κ.α.  
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όμως, μέσα στο τεχνολογικό πλαίσιο που το ίδιο καθιέρωσε, νεώτερα σχήματα 

κάνουν τη δουλειά καλύτερα. 
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Αναλυτική περιγραφή κάποιων επιμέρους σημείων 

 

i. Απογραφή νέου χρήστη στο δίκτυο Bitcoin.org 

 

 

 

 

 

ii. Συναλλαγή 

Ο Χρήστης Α στέλνει ποσό 0.01 BTC στο Χρήστη Β  

1. Το απλό δελτίο/μήνυμα της συναλλαγής 

 

 

 

 

 

2. Υπογραφή μηνύματος από τον Α με χρήση του private key του   

= ψηφιακή υπογραφή για εφάπαξ χρήση (σε κάθε συναλλαγή νέα) 

Digital document 

3. Όλες οι νέες συναλλαγές αποστέλλονται σε όλους τους ενεργούς κόμβους του 

δικτύου 

JOHN SMITH 

PUBLIC KEY A [Address] 

PRIVATE KEY A 

- - PREVIOUS - -  

FROM :  Address A 

[PUBLIC KEY A] 

TO : Address B 

[PUBLIC KEY B] 

AMOUNT 0.01 BTC 

# 

& PRIVATE KEY A  

DIGITAL SIGNATURE 

9786756545… (NEW) 

 

FROM :  Address A 

[PUBLIC KEY A] 

TO : Address B 

[PUBLIC KEY B] 

AMOUNT 0.01 BTC 

ΧΡΗΣΤΗΣ Α 
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iii. Μπλοκ 

Κάθε κόμβος συγκεντρώνει όλες τις νέες συναλλαγές σε ένα μπλοκ, έστω το 

Block i1, το οποίο μπαίνει σε διαδικασία εξώρυξης 

 

 

 

 

 

 

 

iv. Χρήση υπολογιστικής ισχύος κόμβων (CPU Power)  

Το W/P αναφέρει: «Ορίζουμε ένα ηλεκτρονικό νόμισμα ως μια αλυσίδα ψηφιακών 

υπογραφών»
5
 

Οι κόμβοι χρησιμοποιούν την υπολογιστική ισχύ τους (CPU Power),  

για να επιλύσουν ένα πρόβλημα με χρήση του αλγόριθμου SHA-256 (#),  

ο οποίος εφαρμόζεται στα δεδομένα των συναλλαγών του μπλοκ πλέον μια τιμή  

 «αναζητά μια τιμή στην οποία, όταν εφαρμοστεί ο αλγορίθμος το αποτέλεσμα να είναι 

τέτοιο, ώστε να έχει στην αρχή του ένα δοθέντα αριθμό μηδενικών bits».  

Δηλαδή λύνει και ξαναλύνει αλλάζοντας την επιπλέον τιμή, μέχρι να πετύχει τον 

αριθμό των 0’s που απαιτείται. 

Π.χ. Έστω ότι ο αριθμός των μηδενικών bits έχει οριστεί σε 6  000000 

1
η
 απόπειρα : #{π.μ,δεδομένα συναλλαγών, 123} = 000008987679867896… ΟΧΙ 

2
η
 απόπειρα : #{π.μ,δεδομένα συναλλαγών, 124} = 000008987679867896… ΟΧΙ 

3
η
 απόπειρα : #{π.μ,δεδομένα συναλλαγών, 125} = 0000008987679867896.. ΝΑΙ 

Αυτό αποτελεί εξασφάλιση, γιατί «το μέσο έργο που απαιτείται έχει εκθετική σχέση με 

τον αριθμό των απαιτούμενων μηδενικών bits»
6
 και γι’ αυτό ονομάζεται  

Proof-of-Work, δηλαδή απόδειξη, παραδεκτή από όλους τους συμμετέχοντες, ότι 

έγινε το απαιτούμενο έργο για την εξεύρεση της λύσης. 

                                                             
5 We define an electronic coin as a chain of digital signatures. 

Γενικά, Νόμισμα = ενσωμάτωση αξίας. 

Άρα στο W/P (PtPECS) η αξία ενσωματώνεται στην αλυσίδα των ψηφ.υπογραφών, η οποία μεταφέρεται από τον 
παρόντα κάτοχο στον επόμενο κατά την επικύρωση της συναλλαγής μεταξύ τους. Η αξία αυτή είναι ένα έργο, το 
άθροισμα της δαπανημένης υπολογιστικής ισχύος 
6 The proof-of-work involves scanning for a value that when hashed, such as with SHA-256, the hash begins with 

a number of zero bits. The average work required is exponential in the number of zero bits required (W/P) 

Block i1 

- - PREVIOUS - -  

FROM : Address A 

[PUBLIC KEY A] 

TO :Address B 

[PUBLIC KEY B] 

AMOUNT 0.01 BTC 

# 

& PRIVATE KEY A  

DIGITAL SIGNATURE  

9786756545… (NEW) 
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Ο κόμβοι έχοντας στη διάθεσή τους τα ίδια δεδομένα, δηλ.:  

 τα περιεχόμενα των συναλλαγών του μπλοκ και  

 τον αλγόριθμο # 

ανταγωνίζονται μεταξύ τους για την ταχύτερη εξεύρεση της λύσης. 

Όταν ο πρώτος κόμβος καταφέρει να το επιλύσει, δηλ. να βρει τον απαιτούμενο 

αριθμό 0’s, επιτυγχάνοντας το PoW, τότε  

 δημιουργούνται «εκ του μηδενός» ως ΝΕΑ νομίσματα Bitcoin η 

προβλεπόμενη αμοιβή του κόμβου, έστω x, αυξάνοντας το συνολικό αριθμό 

των κυκλοφορούντων νομισμάτων κατά x. 

 Οριστικοποιούνται οι συναλλαγές που περιέχει το μπλοκ.  

Ως τότε, δηλαδή κατά τη διάρκεια των περίπου 10 λεπτών, οι συναλλαγές είναι 

ακόμα ανεπιβεβαίωτες και δεν έχουν λάβει αρίθμηση (σειρά). 

v. Εξώρυξη νομισμάτων (Mining)  

Με την παραπάνω έννοια:  

 η υπολογιστική εργασία που κάνει ο κόμβος που τερμάτισε πρώτος στο 

άθλημα, ονομάζεται εξώρυξη (Mining) 

 Ο αριθμός των νομισμάτων που λαμβάνουν οι κόμβοι-miners ως αμοιβή 

υποδιπλασιάζεται κάθε 4 χρόνια και επομένως,  

o η δουλειά αυτή γίνεται ολοένα και λιγότερο συμφέρουσα 

o ο αριθμός των νέων Bitcoin βαθμιαία τείνει στο 0 (2140) 

 Διαπιστώθηκε, ότι η εξώρυξη γίνεται άριστα με τη βοήθεια κάρτας γραφικών 

και για το σκοπό αυτό έχουν κατασκευαστεί ειδικοί υπολογιστές (“Rigs”). 

Κατά τη λειτουργία τους κάνουν μεγάλη κατανάλωση ηλ.ρεύματος & θόρυβο 

 Στην δεκαετία που πέρασε, έγινε επάγγελμα για πολλούς ανθρώπους η 

ιδιωτική εξώρυξη. Πλέον όμως, υπάρχουν μεγάλα Mining Farms με χιλιάδες 

Rigs, όπως π.χ. το Genesis Mining στην Ισλανδία κ.α. 

vi. Αλυσίδα των Μπλοκ  Blockchain  

Κάθε νέο μπλοκ που δημιουργείται με τον παραπάνω τρόπο, ενημερώνει όλους τους 

κόμβους και προστίθεται στο τέλος της μεγάλης Αλυσίδας των Μπλοκ. 

Κάθε νέο μπλοκ έχει σαν ετικέτα την τιμή που υπολογίστηκε όπως περιγράψαμε, 

έστω #i2 και επιπλέον, την αντίστοιχη τιμή του προηγούμενου μπλοκ, έστω #i1 

Έτσι σχηματίζεται η αλυσίδα των μπλοκ, που λαμβάνει τη μορφή: 
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Όπου {a}, {b}, {c} οι επιμέρους οριστικοποιημένες συναλλαγές που περιλαμβάνει το 

κάθε μπλοκ μαζί με το Proof-of-Work που απαιτήθηκε. 

Επομένως, μέσα στη μεγάλη αλυσίδα την οποία διαθέτουν όλοι οι κόμβοι, βρίσκονται 

όλες οι συναλλαγές που έλαβαν χώρα από την αρχή και εμφαίνεται και η 

διαδοχικότητα. 

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για την περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, 

κυκλοφορήσουν στο δίκτυο δύο διαφορετικές εκδόσεις νέων μπλοκ. Τότε, οι κόμβοι 

θα πρέπει να κρατήσουν και τις δύο σε προσωρινή κατάσταση. Σε σύντομο διάστημα 

όμως, η μια από τις δύο αλυσίδες θα γίνει μεγαλύτερη από την άλλη και το σύνολο 

των κόμβων, κατά σύμβαση, θα ακολουθήσει τη μεγαλύτερη αλυσίδα και θα 

διαγράψει την άλλη. 

Αυτό είναι ένα είδος «ψηφοφορίας» μεταξύ των κόμβων, που εγγυάται για το 

αποτέλεσμα υπό την προϋπόθεση, ότι «η πλειοψηφία της υπολογιστικής ισχύος (CPU 

Power) ελέγχεται από έντιμους κόμβους» και «η διαδικασία επαλήθευσης είναι 

αξιόπιστη για όσο το δίκτυο ελέγχεται από έντιμους κόμβους»
7
.  

Σύμφωνα με το White Paper, η περίπτωση αυτή αποδεικνύεται ως «υπολογιστικά μη 

πρακτική». 

vii. Υπόλοιπα (Balances), τήρηση υπολοίπων 

Πόσα BTC έχει ο κάθε χρήστης στην κατοχή του; 

Η κάθε αλυσίδα περιέχει μόνον συναλλαγές. Το πόσο είναι το υπόλοιπο που διαθέτει 

η διεύθυνση του κάθε χρήστη μπορεί να απαντηθεί μόνον αθροιστικά ως : 

το Σύνολο των εισροών στη διεύθυνση μείον το Σύνολο των εκροών από αυτή. 

Η τεχνολογία του συστήματος εξασφαλίζει ότι κάθε ποσό δεν έχει δαπανηθεί ξανά. 

Ο χρήστης φυσικά, θέλει να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή το υπόλοιπό του, το οποίο 

μπορεί να φυλάσσει σε ειδικό «πορτοφόλι» διαφόρων ειδών: 

 Σε διαδικτυακή πλατφόρμα (π.χ. Coinbase) 

 Σε εφαρμογή (app) στο κινητό του 

                                                             
7 If a majority of CPU power is controlled by honest nodes, the honest chain will grow the 

fastest and outpace any competing chains // the verification is reliable as long as honest nodes control the network 
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 Σε πρόγραμμα που τηρεί σε υπολογιστή που δεν συνδέεται στο διαδίκτυο 

 Σε ειδική συσκευή (τύπου USB) 

 Σε χάρτινα αντίγραφα νομισμάτων που φέρουν τη διεύθυνση του χρήστη 

Τα «πορτοφόλια» αυτά χρειάζονται απαραίτητα το μυστικό κωδικό του χρήστη 

(private key) για να λειτουργήσουν. 

Εναλλακτικά, αντί του κωδικού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και μια σειρά από 

λέξεις που έχει ορίσει ο χρήστης. 

Σε κάθε περίπτωση, η τήρηση του υπολοίπου γίνεται με ευθύνη του χρήστη και 

τυχόν απώλεια των παραπάνω (κωδικών και λέξεων) συνεπάγεται απώλεια των 

υπολοίπων  

Και αυτό ισχύει όχι μόνο για το χρήστη, αλλά και για το σύνολο της BTC 

Οικονομίας. 

Αυτή είναι η άλλη όψη του συνθήματος “Be Your Own Bank” που χρησιμοποιούν 

για προσέλκυση πελατείας στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων. 

 


