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ΕΙΣΑΓΩΓΗ:  

Ένα νέο περιβάλλον ανθρώπινης δραστηριότητας στο διαδίκτυο και μια από τις 

σημαντικότερες επιπτώσεις του. Κυβερνοασφάλεια, κυβερνοπόλεμος και 

κυβερνοσύνορο. 

 Η έννοια του «κυβερνο-σύνορου» (cyber border) είναι ένας καινοφανής όρος που 

αποσκοπεί στην περιγραφή των προσπαθειών των κρατών να αποκλείσουν έξωθεν 

κακόβουλες κυβερνοεπιθέσεις κατά των πολιτικών και στρατιωτικών, ιδιωτικών και 

δημόσιων υποδομών πληροφορικής που λειτουργούν στην επικράτειά τους. Η σημασία 

των υποδομών αυτών καθίσταται ολοένα και πιο νευραλγικής σημασίας, αφού σε αυτές 

στηρίζεται σε διαρκώς αυξανόμενο βαθμό η εσωτερική λειτουργία τόσο των κρατικών 

μηχανισμών όσο και των ποικίλων κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων. Ακόμη 

και η εκλογική διαδικασία, τουλάχιστον στα πιο προηγμένα κράτη, εξαρτάται πλέον από 

εφαρμογές πληροφορικής, η απρόσκοπτη και  ασφαλής λειτουργία των οποίων 

καθίσταται προφανώς ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Οι διαδικασίες και τα μέτρα 

προστασίας, νομοθετικά και τεχνολογικά, που χρησιμοποιούνται σε αυτή την 

προσπάθεια, συνιστούν την έννοια της κυβερνοασφάλειας (cyber security), αντίστοιχα 

δε, οι απειλητικές ενέργειες χαρακτηρίζονται ως κυβερνοαπειλές (cyber threats) και η 

χρήση τους από πλευράς του εχθρού ως κυβερνοεπίθεση. 

 Με την εμφάνιση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ), η έννοια της 

κυβερνοασφάλειας διευρύνθηκε ακόμη περισσότερο, αφού κλήθηκε ν’ αντιμετωπίσει μια 

νέα απειλή, αυτή της διάδοσης ψευδών ειδήσεων. Η απειλή αυτής της μορφής επιτείνεται 

από το γεγονός ότι τα ΜΚΔ διακρίνονται από έναν πλουραλισμό και μια πολυφωνία σε 

ότι αφορά στην δυνατότητα έκφρασης γνώμης μέσα από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες 

τους. Χαρακτηριστικό όμως που επιτρέπει σε διάφορους δρώντες, κρατικούς ή μη, να τα 

χρησιμοποιούν για λόγους διασποράς της προπαγάνδας τους, με σαφή στόχευση τον 

επηρεασμό της κοινής γνώμης στο εσωτερικό των αντιπάλων τους κρατών. 

 Ο κίνδυνος είναι μεγάλος, αφού μια «σχισμή» στο τείχος προστασίας των 

υποδομών πληροφορικής μιας χώρας, μπορεί να οδηγήσει σε δυσανάλογα καταστροφικά 

αποτελέσματα, προς την προσπάθεια που θα καταβάλει και τα μέσα που θα 

χρησιμοποιήσει ο υποθετικός εχθρός1, προκειμένου να επιτύχει τους σκοπούς του.  

 Φυσικά δεν πρέπει να παραβλέπουμε και την παράμετρο του διεθνούς παράνομου 

εμπορίου. Πληθώρα φυσικών προσώπων αλλά και εταιρειών επιχειρούν να εμπορευθούν 

μέσω διαδικτύου, είτε για ν’ αποφύγουν τους τελωνειακούς δασμούς, είτε για να 

διαθέσουν παράνομο ή ελαττωματικό εμπόρευμα ή άλλο υλικό (πχ πορνογραφία), ενίοτε 

εξαπατώντας τους καταναλωτές. Η παράνομη αυτή δραστηριότητα εμπίπτει επίσης στην 

αρμοδιότητα των κρατικών αρχών, και εντάσσεται και αυτή στην γενικότερη έννοια της 

κυβερνοασφάλειας. 

 Η πιο σύνθετη πλευρά του προβλήματος είναι ο σαφής καθορισμός των 

ενεργειών και δραστηριοτήτων εκείνων που συνιστούν απειλή για την ασφάλεια ενός 

                                                           
1
 Osborn, Phillip, Cyber Border Security – Defining and Defending a National Cyber Border - 

HOMELAND SECURITY AFFAIRS (hsaj.org) 

https://www.hsaj.org/articles/14093
https://www.hsaj.org/articles/14093
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κράτους και των πολιτών του. Ο σκοπός είναι να επιτυγχάνεται η ασφάλεια χωρίς όμως 

να παρεμποδίζονται οι νόμιμες ηλεκτρονικές δραστηριότητες, ούτε να θίγονται 

παράλληλα τα  δικαιώματα του απορρήτου των επικοινωνιών ή της ελευθερίας της 

έκφρασης. Η επιδίωξη αυτή απαιτεί μια συντονισμένη προσπάθεια εκ μέρους των 

κρατικών αρχών τόσο σε τεχνολογικό όσο και σε νομικό επίπεδο. 

 Από τεχνολογικής πλευράς, η πρόκληση συνίσταται στην διαμόρφωση τεχνικών 

μεθόδων που θα επιτρέπουν την αναγνώριση και εξουδετέρωση της απειλής, μια 

διαδικασία η οποία, λόγω της φύσης των ηλεκτρονικών δραστηριοτήτων, πρέπει να 

διεξάγεται αδιάλειπτα, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Η διαρκής αυτή μορφή της 

απειλής συνιστά μια σημαντική πρόκληση σε τεχνολογικό επίπεδο (αφού απαιτεί την 

αδιάλειπτη λειτουργία πολύπλοκων πληροφορικών συστημάτων). 

 Από νομικής πλευράς, η πρόκληση συνίσταται στην αναγνώριση και καταγραφή 

των δραστηριοτήτων που αποτελούν απειλή για την κυβερνοασφάλεια μιας χώρας και 

στην θέσπιση εκείνων των νομικών κανόνων που θα εξασφαλίζουν την εντός των ορίων 

της έννομης τάξης αντιμετώπιση των απειλών αυτών, πάντα μέσα στα πλαίσια του 

κράτους δικαίου. Μια πολύ ιδιαίτερη πτυχή του προβλήματος είναι αυτή που αναφέρεται 

στην ανάγκη ενδεχόμενης προληπτικής ενέργειας προκειμένου ν’ αποσοβηθεί κάποια 

κυβερνοεπίθεση. Πάντοτε η παροχή νομικής εξουσιοδότησης στις αρχές ασφαλείας για 

προληπτική επέμβαση αποτελεί ένα λεπτό σημείο στα πλαίσια μιας έννομης τάξης, πόσω 

μάλλον που οι ταχύτητες με τις οποίες λειτουργούν τα συστήματα πληροφορικής 

ενδεχομένως απαιτούν ανάλογης ταχύτητας ενέργειες από την πλευρά των αρχών. 

 Μια πολύ παραστατική περιγραφή του προβλήματος περιλαμβάνεται στην  

τοποθέτηση ενός Ρώσου αντιπροσώπου στον ΟΗΕ, ο οποίος περιέγραψε την 

κυβερνοεπίθεση ως τις ενέργειες εκείνες που αποσκοπούν στην υπονόμευση του 

οικονομικού και κοινωνικού συστήματος μιας χώρας αλλά και στην ψυχολογική 

χειραγώγηση του πληθυσμού με σκοπό την πρόκληση εσωτερικής αποσταθεροποίησης2. 

 Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο ίδιος ο πρόεδρος Biden, αμέσως με την 

ανάληψη των καθηκόντων του, έσπευσε να δώσει τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες 

προς το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ (Department of Homeland Security 

– DHS), καθιστώντας την κυβερνοασφάλεια μείζονα αποστολή και επιδίωξη του 

αμερικανικού οικοδομήματος ασφαλείας3. 

                                                           
2
 Hare, Forrest, Microsoft Word - xx_HARE_Borders in Cyberspace (ccdcoe.org) , σ. 3, πρόσβαση 

στις 04/07/2021. 
3
 Η σχετική επισήμανση, μαζί με την τοποθέτηση του αρμόδιου υπουργού, είναι διαθέσιμη στην 

διεύθυνση: Cybersecurity | Homeland Security (dhs.gov), πρόσβαση στις 31/7/21. 

https://www.ccdcoe.org/uploads/2018/10/06_HARE_Borders-in-Cyberspace.pdf
https://www.dhs.gov/topic/cybersecurity
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1η: 

 

 Ποια χαρακτηριστικά μπορεί να έχει ένα κυβερνοσύνορο; Πως μπορούν αυτά να 

οριστούν ώστε να είναι δυνατή η προάσπισή του; Ποιες οι επιπτώσεις 

παραβίασής του; 

 
 Το να οριστεί το κυβερνοσύνορο είναι μια δύσκολη διαδικασία. Μια πρώτη, 

απλοϊκή προσέγγιση θα ήταν  να θεωρήσουμε ότι το κρίσιμο σημείο βρίσκεται εκεί 

που τα πάσης φύσης καλώδια, μέσω των οποίων διαβιβάζονται οι πληροφορίες, 

διασχίζουν τα κατά την παραδοσιακή έννοια χερσαία, θαλάσσια ή εναέρια σύνορα 

μιας χώρας. Επειδή όμως κάτι τέτοιο προκαλεί ανυπέρβλητες δυσκολίες ελέγχου των 

μεταδιδόμενων πληροφοριών και δεδομένων, όπως επίσης και διότι η πηγή των 

κακόβουλων δεδομένων μπορεί να προέρχεται από δορυφορική μετάδοση, κρίθηκε 

σκόπιμο να εξεταστεί κάποιο άλλο σημείο το οποίο να εξυπηρετεί πληρέστερα την 

διαδικασία ελέγχου και εντοπισμού του κακόβουλου λογισμικού. 

 Στην κατεύθυνση αυτή έχει αναπτυχθεί από τις τελωνειακές υπηρεσίες των 

ΗΠΑ η έννοια του «λειτουργικού υποκατάστατου συνόρου» (Functional Equivalent 

Border ή FEB). Στην πραγματικότητα δεν αποτελεί κάποια καινούργια σύλληψη αλλά 

απλά ονομασία της πανάρχαιας ανθρώπινης πρακτικής της χρήσης από τους 

εμπόρους συγκεκριμένων σημείων εισόδου σε μια χώρα. Τα σημεία αυτά μπορεί να 

είναι οι επίσημα καθιερωμένες χερσαίες συνοριακές διαβάσεις, οι λιμένες εισόδου 

μιας χώρας, στους οποίους εδρεύουν οι νόμιμες τελωνειακές αρχές του κράτους 

υποδοχής ή αντίστοιχα κάποιο αεροδρόμιο με τα χαρακτηριστικά αυτά, αφού είναι 

δεδομένο ότι κανένα κράτος δεν αποδέχεται την είσοδο στην επικράτειά του από 

οποιοδήποτε σημείο των συνόρων του. 

 Ακολουθώντας μια επαγωγική αντίληψη των πραγμάτων, ειδικά σε ότι αφορά 

στον χώρο της πληροφορικής, μπορούμε να καθορίσουμε το κυβερνοσύνορο ως ένα 

FEB, στο οποίο καταλήγουν τα δεδομένα (κακόβουλα ή μη) μετά την «είσοδό» τους 

στην επικράτεια ενός κράτους. Το FEB αυτό μπορεί να είναι ένας κόμβος 

μετάδοσης/διαβίβασης δεδομένων, αποτελούμενος από ένα υπολογιστή που 

υποδέχεται, επεξεργάζεται και αναμεταβιβάζει πακέτα δεδομένων
4
 

 Στο FEB είναι δυνατός ο έλεγχος των εισερχόμενων δεδομένων, μέσω 

εξελιγμένων προγραμμάτων ασφαλείας, όπως τα προγράμματα «τείχους προστασίας» 

ή firewalls
5
 ή λογισμικά τύπου antivirus

6
 («αντι-ιικά»). Το ζήτημα με αυτούς τους 

                                                           
4
 Ως «server» ή «εξυπηρετητής» μπορεί να χρησιμοποιείται ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής ή ακόμη 

κι ένα πρόγραμμα, τα οποία έχουν σαν σκοπό την «εξυπηρέτηση» άλλων μεμονωμένων υπολογιστών. 

Πηγή: What is a Server? - Definition from WhatIs.com (techtarget.com), πρόσβαση στις 2/8/21. 
5
 Ένα firewall είναι ένα λογισμικό ικανό να επιτηρεί την κίνηση των δεδομένων που διέρχονται από 

έναν κόμβο του δικτύου, και κατά περίπτωση να επιτρέπει ή απαγορεύει την διέλευση συγκεκριμένων 

δεδομένων που αναγνωρίζει ως κακόβουλα. Η αναγνώριση γίνεται βάσει «βιβλιοθηκών» στις οποίες 

έχουν καταχωρηθεί δείγματα ηλεκτρονικών απειλών, όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί είτε από τις 

https://whatis.techtarget.com/definition/server
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τρόπους προστασίας είναι ότι η κυβερνοαπειλή εξελίσσεται διαρκώς, με αποτέλεσμα 

να παρουσιάζονται ολοένα και νέες μορφές αυτής, αναγκάζοντας τις υπηρεσίες 

ασφαλείας να βρίσκονται σε μια αέναη διαδικασία ελέγχου του διαδικτύου αλλά και 

των εσωτερικών δικτύων για την αναγνώριση και εξάλειψη των απειλών, με όχι 

πάντα εξασφαλισμένη την επιτυχία. 

 Ένας παράγοντας ιδιαίτερης ανησυχίας, είναι η διείσδυση και ο έλεγχος των 

δικτύων μιας χώρας, μέσω φαινομενικά νόμιμων εμπορικών δραστηριοτήτων. Το 

κυριότερο παράδειγμα μιας τέτοιας απειλής, είναι η τεχνολογία 5G
7
. Το λεπτό σημείο 

με αυτήν την τεχνολογία είναι ότι στην πρωτοπορία της ανάπτυξής της βρέθηκαν 

κινεζικές εταιρείες, προκαλώντας μια βίαιη αφύπνιση των αμερικανικών υπηρεσιών 

ασφαλείας, οι οποίες αφενός διαπίστωναν ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες κινούνταν 

στην κατεύθυνση της ανάθεσης στις εταιρείες αυτές της ανάπτυξης των δικτύων 5G 

αφετέρου διαπίστωναν με οδυνηρό τρόπο ότι η αμερικανική βιομηχανία δεν ήταν σε 

θέση να παρέχει άμεσα μια αξιόπιστη εναλλακτική. 

 Το δεδομένο ότι η τεχνολογία αυτή θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην 

επερχόμενη τεχνολογική επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης (Artificial 

Intelligence – AI)
8
 και του «Internet των πραγμάτων» (Internet of Things - IoT)

9
, 

επιβαρύνει την όλη κατάσταση, αφού μέσω αυτών των δύο εφαρμογών της επιστήμης 

της πληροφορικής θα ελέγχονται και καθοδηγούνται σχεδόν το σύνολο των 

καθημερινών ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, κάτι που καθιστά τον έλεγχο τους από 

μια πιθανή εχθρική δύναμη ως απειλή ύψιστης σημασίας. Η συνειδητοποίηση του 

προβλήματος οδήγησε σε μια ξεκάθαρη αμερικανική παρέμβαση προς τις λοιπές 

χώρες μέλη του ΝΑΤΟ ώστε να αποτραπούν αυτές να συμφωνήσουν με τις κινεζικές 

εταιρείες. Η σημασία που δόθηκε από αμερικανικής πλευράς φαίνεται από το γεγονός 

ότι της προσπάθειας ηγήθηκε ο ίδιος ο πρόεδρος Trump
10

, οξύνοντας αρκετά την 

κατάσταση και απειλώντας ακόμη και με κυρώσεις. Τα αποτέλεσματα της 

                                                                                                                                                                      
υπηρεσίες ασφαλείς είτε από ιδιωτικές εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού τύπου firewall. Πηγή: What Is 

a Firewall? - Cisco 
6
 Antivirus είναι προγράμματα που εντοπίζουν και διαγράφουν κακόβουλο λογισμικό που έχει 

παρεισφρήσει στο εσωτερικό ενός υπολογιστικού συστήματος και «αναπαράγεται» όπως ένας ιός μέσα 

στο σώμα των έμβιων όντων. Πηγή: What is Antivirus? - Definition, Meaning & Explanation | Verizon 

Fios. 
7
 Το 5G είναι η πέμπτη, εξελικτικά, γενιά διαδικτυακών υπηρεσιών, η οποία ουσιαστικά συνίσταται 

στην γρηγορότερη διαβίβαση μεγαλύτερων «πακέτων δεδομένων». Φυσικά, στη βάση της βρίσκεται η 

χρήση νέας μορφής καλωδίων, από οπτική ίνα, τα οποία επιτρέπουν αυτή την αύξηση της ταχύτητας 

και του όγκου των διαβιβαζόμενων δεδομένων, αλλά βασίζεται φυσικά και σε νέας τεχνολογίας 

δρομολογητές (Πηγή: What Is 5G Internet? Everything You Need to Know | WhistleOut). 
8
 Τεχνητή νοημοσύνη: μια διαδικασία μέσω της οποίας, δια του κατάλληλου προγραμματισμού, οι 

μηχανές μπορούν να αναπτύσσουν δικές τους μορφές αντίληψης και να εκπαιδεύονται κατά κάποιον 

τρόπο να εκτελούν μόνες τους διάφορες διαδικασίες (παραγωγικές και άλλες) χωρίς την ανάγκη στενής 

ανθρώπινης επίβλεψης (Πηγή: Artificial intelligence - Wikipedia). 
9
 Internet of Things: ουσιαστικά πρόκειται για την ενσωμάτωση σε πληθώρα ηλεκτρικών συσκευών 

(όπως απλά πλυντήρια ρούχων ή ψυγεία ή ακόμη και ολόκληρο το ηλεκτρικό δίκτυο ενός 

καταστήματος ή μιας επιχείρησης) ειδικών διατάξεων μέσω των οποίων οι συσκευές ανταλλάσσουν 

μεταξύ τους πληροφορίες είναι δε δυνατός ο έλεγχος τους από μακριά (Πηγή: Internet of things - 

Wikipedia). 
10

 The Trump Administration Goes to War on 5G — With Itself | Public Knowledge : Public 

Knowledge 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/firewalls/what-is-a-firewall.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/firewalls/what-is-a-firewall.html
https://www.verizon.com/info/definitions/antivirus/
https://www.verizon.com/info/definitions/antivirus/
https://www.whistleout.com/Internet/Guides/what-is-5g-internet
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things
https://www.publicknowledge.org/blog/the-trump-administration-goes-to-war-on-5g-with-itself/
https://www.publicknowledge.org/blog/the-trump-administration-goes-to-war-on-5g-with-itself/
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αμερικανικής αυτής προσπάθειας κατέστησαν φανερά, αφού σχεδόν το σύνολο των 

φιλικών προς αυτές χωρών «ανέκρουσε πρύμναν», παραδοσιακές δε δυτικές 

εταιρείες, όπως η Nokia και η Ericsson άδραξαν την ευκαιρία να εισέλθουν εκ νέου 

στην αγορά τηλεπικοινωνιών
11

. 

 Σε κάθε περίπτωση, η εκατέρωθεν επιφυλακτικότητα που εκδηλώνεται από τις 

μεγάλες δυνάμεις δικαιολογείται, αφού ο πειρασμός διείσδυσης στις κρίσιμες 

υποδομές του γεωπολιτικού αντιπάλου είναι πολύ σοβαρός. Πόσω μάλλον που η 

ζημία που μπορεί να επιτευχθεί στις αμυντικές ικανότητες του αντιπάλου μπορεί να 

είναι δυσανάλογα μεγάλη προς τα μέσα πληροφορικής που θα χρησιμοποιηθούν
12

, . 

Η διαπίστωση αυτή που έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων δομών, αμυντικού 

χαρακτήρα, με αντικείμενο ενασχόλησης τον κυβερνοπόλεμο, δημιουργώντας ένα νέο 

«πεδίο μάχης», μια νέα διάσταση διεξαγωγής πολεμικών επιχειρήσεων, πέραν των 

παραδοσιακών τριών πεδίων μάχης, τα οποία ήταν ανάλογα προς την τρισδιάστατη 

πραγματικότητα της ευκλείδειας γεωμετρίας (ξηρά, θάλασσα και αέρας). Το νέο αυτό 

πεδίο μάχης, το «cyber warfare domain»
13

. 

 Η έννοια του κυβερνοσυνόρου διευρύνεται αρκετά, αν σε αυτήν προστεθούν 

και άλλες δραστηριότητες, ιδιωτικού χαρακτήρα, οι οποίες όμως μπορούν να 

διασαλεύσουν την εσωτερική έννομη τάξη ενός κράτους. Δραστηριότητες όπως το 

παράνομο ηλεκτρονικό εμπόριο, η χρήση του διαδικτύου γα την ανταλλαγή 

πληροφοριών με σκοπό την διευκόλυνση παράνομων συναλλαγών, όπως το εμπόριο 

όπλων, ναρκωτικών ή ανθρώπων, αποτελούν επίσης απειλή για την δημόσια 

ασφάλεια αλλά και τα φορολογικά έσοδα των κρατών, αναγκάζοντας τις αρμόδιες 

υπηρεσίες να παρακολουθούν τις δραστηριότητες αυτές μέσω διαδικτύου, 

προσπαθώντας να επιβάλλουν τον σεβασμό των κανόνων της κάθε έννομης τάξης. 

 Βέβαια, στην περίπτωση αυταρχικών και αντιδημοκρατικών καθεστώτων, 

έχουμε και ανάλογες προσπάθειες περιστολής της ελευθερίας του λόγου και της 

ελεύθερης πληροφόρησης. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις της Τουρκίας και 

της Κίνας, χώρες στις οποίες υπάρχει δράση κατά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

ή ιστοσελίδων που θεωρούνται ως εχθρικές από τα καθεστώτα. Ειδικά στην 

περίπτωση της Κίνας έχει αναπτυχθεί ειδική εφαρμογή που περιστέλλει την ελεύθερη 

λειτουργία του διαδικτύου
14

, υφίστανται δε και λειτουργούν κινεζικές πλατφόρμες 

                                                           
11

 5g Alternatives To Huawei and Similar Products and Services List - ListAlternatives.com 
12

 Χαρακτηριστικές περιπτώσεις αυτές κατά εργοστασίων, όπου η δράση κακόβουλου λογισμικού 

οδηγεί και σε ζημία του εργαλειακού εξοπλισμού ενός εργοστασίου, όπως μια υψικάμινος ή η 

πρόκληση έκρηξης σε έναν αγωγό καυσίμου (Πηγή: Cyberwarfare: Digital weapons causing physical 

damage | Computerworld). 
13

 CYBER WARFARE: THE FIFTH DOMAIN (linkedin.com) 
14

 Η εφαρμογή έχει την ονομασία «Great Firewall», ονομασία η οποία παραπέμπει συνειρμικά στο 

Σινικό Τείχος, άρα καθιστά πρόδηλο τον σκοπό της απόκρουσης ψηφιακών πλέον εισβολέων. Μια 

χαρακτηριστική περίπτωση αναφοράς στην εφαρμογή αυτή, είναι η επέκταση της λειτουργίας του στην 

πόλη του Hong Kong, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των εκτεταμένων διαδηλώσεων οι οποίες 

αφορούσαν στην εικαζόμενη, εκ μέρους των διαδηλωτών, παραβίαση των συνθηκών αυτονομίας της 

πόλης (Πηγή: China's Great Firewall descends on Hong Kong internet users | Hong Kong | The 

Guardian). 

https://www.listalternatives.com/5g-alternatives-to-huawei
https://www.computerworld.com/article/2861531/cyberwarfare-digital-weapons-causing-physical-damage.html
https://www.computerworld.com/article/2861531/cyberwarfare-digital-weapons-causing-physical-damage.html
https://www.linkedin.com/pulse/cyber-warfare-fifth-domain-gabe-leblanc#:~:text=Cyber%20warfare%20is%20officially%20the%20fifth%20domain%20of,of%20a%20fifth%20dimension%20within%20warfare%20was%20considered.
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/08/china-great-firewall-descends-hong-kong-internet-users
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/08/china-great-firewall-descends-hong-kong-internet-users


 

6 
 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης
15

, με περιορισμένη πρόσβαση σε αυτές, αφού κατά την 

διαδικασία εγγραφής και δημιουργίας λογαριασμού, ζητείται η καταχώριση κινεζικού 

ονοματεπωνύμου, στο κινεζικό αλφάβητο, δυσκολεύοντας οπωσδήποτε τους μη 

Κινέζους χρήστες στην είσοδό τους στην εφαρμογή. 

 Γίνεται δηλαδή αντιληπτό ότι η έννοια του κυβερνοσυνόρου είναι αρκετά 

ευρεία, ποικίλλοντας σημαντικά από κράτος σε κράτος, ανάλογα με το εσωτερικό 

καθεστώς και την συνταγματική τάξη. Οπωσδήποτε, στα πλαίσια του γεωπολιτικού 

ανταγωνισμού, είναι δεδομένο ότι γίνεται εκατέρωθεν χρήση των διαφόρων 

πλατφορμών για την διεξαγωγή πληροφοριακών επιχειρήσεων στο εσωτερικό του 

αντιπάλου, καμία δε από τις σημερινές μεγάλες ή και μεσαίες δυνάμεις δεν απέχει 

τέτοιων δραστηριοτήτων
16

. Κάτι που είναι πολύ δύσκολο φυσικά να τεκμηριωθεί, 

λόγω αυτής ακριβώς της φύσης του κυβερνοπολέμου και των ηλεκτρονικών μέσων 

και προγραμμάτων λειτουργίας τους, η ανίχνευση της προέλευσης των οποίων, του 

σημείου διείσδυσής τους καθώς και των τεχνικών εξ αποστάσεως ενεργοποίησης τους 

είναι εξαιρετικά δυσχερής
17

. 

 Μια ιδιαίτερη πτυχή του κυβερνοπολέμου, είναι η χρήση των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης για την οργάνωση διαδηλώσεων από αντιφρονούντες σε 

διάφορες χώρες, με καθεστώτα που δεν επιτρέπουν την ομαλή λειτουργία των 

τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών δικτύων. Κατά την πρόσφατη αναταραχή την 

Λευκορωσία, οι αντιφρονούντες έκαναν χρήση της πλατφόρμας ανταλλαγής 

μηνυμάτων Telegram
18

, μιας πλατφόρμας που αναπτύχθηκε από δύο Ρώσους 

αδελφούς, τους Nikolai Valeryevich Durov
19

 και Pavel Valerievich Durov
20

, οι οποίοι 

είχαν παλαιότερα αναπτύξει και την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης VKontakte
21

. 

Οι δύο αδελφοί είχαν εκδιωχθεί από τις διευθυντικές θέσεις των εταιρείας διαχείρισης 

του VKontakte που ίδρυσαν και κατέφυγαν στη Δύση, αν και εμφανίζονται ως 

                                                           
15

 Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις του κινεζικού αντίστοιχου του Facebook, του Renren (人人 - 

加入人人，找到老同学，结识新朋友 (renren.com), του αντίστοιχου Twitter που είναι το Sina 

Weibo (微博国际 (weibo.com) καθώς και του αντίστοιχου Youtube, που είναι το Youku (Youku - 

Wikipedia). Η λειτουργία των αντίστοιχων δυτικών πλατφορμών είναι εξαιρετικά περιορισμένη, αν 

δεν απαγορεύεται εντελώς, όπως κατά περιόδους συμβαίνει, με τους Κινέζους πολίτες που θα κάνουν 

χρήση τους ν’ αντιμετωπίζουν διώξεις (Πηγή: Twitter Users in China Face Detention and Threats in 

New Beijing Crackdown - The New York Times (nytimes.com)  
16

 Παραδείγματος χάριν, οι ΗΠΑ κατά τις πρόσφατες ταραχές στη γειτονική Κούβα έκαναν χρήση 

ειδικών αερόπλοιων, εξοπλισμένων με κατάλληλες ηλεκτρονικές συσκευές ώστε να παρακαμφθούν οι 

προσπάθειες των κουβανικών αρχών να εμποδίσουν την λειτουργία του διαδικτύου (Πηγή: U.S. 

Weighs Deploying Balloons To Provide Internet Access To Cubans During Crackdown (thedrive.com). 

Σκοπός των Αμερικανών ήταν να υποτηρίξουν τις διαδηλώσεις, επιδιώκοντας την αλλαγή του 

εσωτερικού πολιτικού συστήματος στην Κούβα. 
17

 Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση επίθεσης σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, προκειμένου να 

πληγεί το πυρηνικό του πρόγραμμα, από έναν ιό τύπου «stuxnet», επίθεση που αποτέλεσε αντικείμενο 

ευρείας επιστημονικής μελέτης, ακόμη και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών (Πηγή: Stuxnet Worm 

Attack on Iranian Nuclear Facilities (stanford.edu) 
18

 Belarus protesters use Telegram to keep up pressure on Lukashenko | Belarus | The Guardian 
19

 Nikolai Durov - Wikipedia 
20

 Pavel Durov - Wikipedia 
21

 VK (service) - Wikipedia 

http://renren.com/login?to=http%3A%2F%2Frenren.com%2F
http://renren.com/login?to=http%3A%2F%2Frenren.com%2F
https://weibo.com/overseas
https://en.wikipedia.org/wiki/Youku
https://en.wikipedia.org/wiki/Youku
https://www.nytimes.com/2019/01/10/business/china-twitter-censorship-online.html#:~:text=Twitter%20may%20be%20banned%20in%20China%2C%20but%20the,government%E2%80%99s%20controls%20over%20what%20people%20can%20see%20online.
https://www.nytimes.com/2019/01/10/business/china-twitter-censorship-online.html#:~:text=Twitter%20may%20be%20banned%20in%20China%2C%20but%20the,government%E2%80%99s%20controls%20over%20what%20people%20can%20see%20online.
https://www.thedrive.com/the-war-zone/41639/the-u-s-weighs-deploying-balloons-to-provide-internet-access-to-cuba-during-crackdown?fbclid=IwAR0OxwmzSmfEzniWKYWKQDIJQG725P-wlDFcht1YRzJ1-Vx3jKRGePqP3jI
https://www.thedrive.com/the-war-zone/41639/the-u-s-weighs-deploying-balloons-to-provide-internet-access-to-cuba-during-crackdown?fbclid=IwAR0OxwmzSmfEzniWKYWKQDIJQG725P-wlDFcht1YRzJ1-Vx3jKRGePqP3jI
http://large.stanford.edu/courses/2015/ph241/holloway1/#:~:text=Over%20fifteen%20Iranian%20facilities%20were%20attacked%20and%20,industrial%20facilities%20was%20the%20Natanz%20nuclear%20facility.%20%5B1%5D
http://large.stanford.edu/courses/2015/ph241/holloway1/#:~:text=Over%20fifteen%20Iranian%20facilities%20were%20attacked%20and%20,industrial%20facilities%20was%20the%20Natanz%20nuclear%20facility.%20%5B1%5D
https://www.theguardian.com/world/2020/nov/01/telegram-belarus-protesters-pressure-lukashenko
https://en.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Durov
https://en.wikipedia.org/wiki/Pavel_Durov
https://en.wikipedia.org/wiki/VK_(service)
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πολίτες του νησιωτικού κρατιδίου Saint Kitts and Nevis
22

 το οποίο βρίσκεται στην 

Καραϊβική. Η υπόψη εφαρμογή υποστηρίζει ότι τα πάσης φύσης μηνύματα που 

ανταλλάσσονται μέσω αυτής τυγχάνουν σοβαρής κρυπτογράφησης, προστατεύοντας 

κατ’ αυτόν τον τρόπο της ιδιωτικότητα της επικοινωνίας των χρηστών της. 

Ενδεχομένως, η χρήση της εφαρμογής από τους διαδηλωτές της αντιπολίτευσης στην 

Λευκορωσία, οφειλόταν και στο γεγονός ότι οι δύο αδελφοί Durov εμφανίζονται ως 

αντιφρονούντες έναντι του ρωσικού καθεστώτος. 

 Σε κάθε περίπτωση, το διαδίκτυο, είτε υπό την μορφή της διαβίβασης και 

ανταλλαγής πακέτων πληροφοριών, είτε ως απλό μέσο πληροφόρησης και 

κοινωνικού σχολιασμού, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση και 

λειτουργία των ανθρωπίνων κοινωνιών. Το γεγονός αυτό προσφέρει μεγάλες 

ευκαιρίες ανάπτυξης της ανθρωπότητας, είναι όμως δεδομένο ότι η δραστηριότητα σε 

αυτό αποτελεί αντικείμενο παρακολούθησης και χειραγώγησης από όλες τις 

εμπλεκόμενες πλευρές, είτε κρατικές είτε ιδιωτικές.

                                                           
22

 Saint Kitts and Nevis - Wikipedia 

https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Kitts_and_Nevis
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2η 

Η προάσπιση του κυβερνοσυνόρου. 

 Η αντίδραση στην νέα μορφή απειλής έλαβε διάφορα χαρακτηριστικά, 

ανάλογα με το θιγόμενο επίπεδο ανθρώπινης δραστηριότητας. Άλλο χαρακτήρα έχει 

προσλάβει η συλλογική άμυνα μιας χώρας για την προστασία των κρίσιμων 

υποδομών της και άλλο χαρακτήρα αντίστοιχα έχει λάβει η προσπάθεια ιδιωτών να 

προστατεύσουν τα δικά τους συμφέροντα. 

 Όπως είναι φυσικό, η πρώτη μορφή απειλής, αυτή κατά των υποδομών μιας 

χώρας έχει έντονο τον κρατικό χαρακτήρα, με τον ιδιωτικό τομέα να συνδράμει σε 

εθελοντική βάση ή κατόπιν ανάθεσης έργου από κρατικούς φορείς, ενώ η δεύτερη 

μορφή, αυτή της απειλής των ιδιωτικών συμφερόντων έχει διττό χαρακτήρα, αφού 

αφενός ιδιωτικές εταιρείες προσπαθούν να προστατεύσουν τα λειτουργικά τους 

συστήματα από κλοπή βιομηχανικών μυστικών ή από την πρόκληση δυσλειτουργιών 

στην παραγωγική τους δραστηριότητα, ενώ παράλληλα, κρατικές υπηρεσίες 

προσπαθούν να συνεπικουρήσουν τις ιδιωτικές εταιρείες στο έργο τους, αλλά και να 

καταπολεμήσουν το παράνομο ηλεκτρονικό εμπόριο. 

 Από κρατικής πλευράς, η αντίδραση στον κυβερνοπόλεμο έρχεται με την 

μορφή εξειδικευμένων υπηρεσιών, οι οποίες εξουσιοδοτούνται νομικά να αναλάβουν 

την οργάνωση των πολλαπλών επιπέδων της κυβερνοάμυνας της χώρας τους. Αν και 

έχουν πρώτιστα στρατιωτικό-αστυνομικό χαρακτήρα, περιλαμβάνουν στις τάξεις τους 

πληθώρα πολιτών επιστημόνων του τομέα της πληροφορικής, κάτι που είναι 

αναπόφευκτο αφού απαιτείται βαθιά επιστημονική γνώση. Δεδομένη είναι η 

συνεργασία και με τα πανεπιστήμια-πολυτεχνεία αλλά και τις ιδιωτικές εταιρείες 

ανάπτυξης λογισμικού ή κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 Ουσιαστικά, για τον κυβερνοπόλεμο, την εξασφάλιση δηλαδή της 

κυβερνοασφάλειας και την προστασία του κυβερνοσυνόρου μιας χώρας, απαιτείται 

μια συνολική προσπάθεια που θα κινητοποιεί επαρκείς πόρους και θα οδηγεί σε 

αντίστοιχες συνέργειες μεταξύ όλων των δυνάμενων να εισφέρουν στην κοινή 

προσπάθεια. 

 Προκειμένου να σχηματίσουμε μια άποψη σχετικά με τις μεθόδους 

προστασίας του κυβερνοσυνόρου, ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη δύο ισχυρών 

διεθνών παικτών, των ΗΠΑ και της ΕΕ. Οι ΗΠΑ παραμένουν η κυρίαρχη δύναμη 

τόσο του δυτικού κόσμου, όσο και γενικά του πλανήτη, ενώ η ΕΕ αποτελεί έναν 

ισχυρό περιφερειακό οργανισμό, μέλος του οποίου αποτελεί και η Ελλάδα. 

Τουτέστιν, και οι δύο αυτοί δρώντες του διεθνούς συστήματος είναι άμεσου 

ελληνικού ενδιαφέροντος. 
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ΗΠΑ και κυβερνοπόλεμος 

 Για την εξωτερική ασφάλεια των ΗΠΑ αρμόδιο είναι το υπουργείο άμυνας 

(Department of Defence – DoD), το οποίο ασχολείται και με την αντιμετώπιση των 

εξωτερικών κυβερνοαπειλών. Ως καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο, εξέδωσε το 2018 μια 

σύνοψη της «κυβερνοστρατηγικής»
23

 που θ’ ακολουθούσαν οι ΗΠΑ ώστε ν’ 

ανταπεξέλθουν στη νέα μορφή επιχειρήσεων. Το κείμενο αυτό, αποτελεί ένα θεσμικό 

κείμενο η μελέτη και ανάλυση του οποίου μας επιτρέπει ν’ αντιληφθούμε τις βασικές 

κατευθύνσεις αλλά και αντιλήψεις του αμερικανικού αμυντικού κατεστημένου. 

 Ξεκινώντας την μελέτη διαπιστώνουμε ότι ευθύς εξαρχής κατονομάζονται ως 

κυριότερες απειλές η Κίνα και η Ρωσία. Για την μεν πρώτη αναγράφεται ότι 

«διαβρώνει» συστηματικά την αμερικανική στρατιωτική υπεροχή και την 

«ζωτικότητα» της αμερικανικής οικονομίας, υποκλέπτοντας ζωτικές πληροφορίες για 

τους προαναφερθέντες τομείς από δημόσια και ιδιωτικά καθιδρύματα
24

 των ΗΠΑ. 

Για την δεύτερη γίνεται ευθεία αναφορά σε προσπάθεια επηρεασμού των 

αμερικανικών εκλογών. Επίσης κατονομάζονται το Ιράν και η Β Κορέα ως χώρες που 

ενεργούν ύπουλες (malicious) ενέργειες για να βλάψουν Αμερικανούς πολίτες, αλλά 

με μια πιο γενικόλογη αναφορά. 

 Σύμφωνα με το κείμενο, η αποστολή που δίδεται στα αρμόδια τμήματα του 

υπουργείου είναι ο επί καθημερινής βάσης ανταγωνισμός με τους αντιπάλους ώστε να 

προασπιστούν τα αμερικανικά συμφέροντα. Επιπλέον καθορίζεται ότι η δύναμη αυτή 

κυβερνοπολέμου είναι ισότιμη με τις άλλες δυνάμεις των αμερικανικών 

στρατιωτικών δυνάμεων (Στρατό, Ναυτικό, Αεροπορία και Διοίκηση Διαστήματος), 

αποτελώντας μια διακλαδική δύναμη (Joint Force) η οποία θα πρέπει να είναι σε θέση 

να διενεργεί επιχειρήσεις στον κυβερνοχώρο με την ίδια αποτελεσματικότητα που 

διενεργούνται αυτές στα άλλα πεδία στρατιωτικής αντιπαράθεσης. 

 Από τα παραπάνω, εξάγεται ένα πρώτο σαφές συμπέρασμα ότι οι ΗΠΑ 

ανάγουν την κυβερνοαπειλή σε ύψιστης σημασίας εθνικό θέμα, αντιμετωπίζοντάς το 

με στρατιωτικούς όρους και ξεκάθαρα συγκρουσιακή λογική. Ως κατ’ αρχήν πρόθεσή 

τους δηλώνεται η επιδίωξη διεξαγωγής επιχειρήσεων συλλογής πληροφοριών μέσω 

του κυβερνοχώρου καθώς και της ανάπτυξης παράλληλα ικανοτήτων που θα 

χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση πολέμου. Επίσης θα κινηθούν στην κατεύθυνση της 

εξασφάλισης και της επαύξησης της ανθεκτικότητας των ήδη λειτουργούντων 

συστημάτων πληροφορικής, τα οποία εξασφαλίζουν όχι απλώς την άμυνα αλλά και 

την πρωτοπορία της χώρας. 

 Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην προάσπιση της ορθής και απρόσκοπτης 

λειτουργίας υποδομών που δεν υπάγονται στο υπουργείο άμυνας, αλλά αποτελούν 

κρίσιμες υποδομές για την άμυνα της χώρας (non-DoD Defense Critical 

                                                           
23

 Διαθέσιμη στη διεύθυνση: CYBER_STRATEGY_SUMMARY_FINAL.PDF (defense.gov), 

πρόσβαση στις 29/8/21. 

24
 Καθίδρυμα: ίδρυμα με ιδιαίτερο κύρος (Πηγή: καθίδρυμα - Βικιλεξικό (wiktionary.org)) 

https://media.defense.gov/2018/Sep/18/2002041658/-1/-1/1/CYBER_STRATEGY_SUMMARY_FINAL.PDF
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B1
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B1
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Infrastructure
25

 – DCI) καθώς και βιομηχανίες μεγάλης σημασίας για την άμυνα της 

χώρας (Defense Industrial Base
26

 – DIB). Σε κάθε περίπτωση επιδιώκεται η πρόληψη, 

αποτροπή και κατανίκηση κάθε απειλητικής ενέργειας. Σε όλο το κείμενο γίνεται 

συνεχής αναφορά στην συνεργασία των ΗΠΑ με συμμαχικές κυβερνήσεις και 

τονίζεται η σημασία της διαλειτουργικότητας και της αμφίδρομης ανταλλαγής 

πληροφοριών. 

 Οι κύριες κατευθύνσεις που ορίζεται ότι θ’ ακολουθηθούν έχουν όπως 

παρακάτω: 

 Η δύναμη κυβερνοάμυνας θα πρέπει να είναι ικανή να επιχειρεί μέσα 

σε περιβάλλον κορεσμού. Αυτό θα καταστεί εφικτό μέσω των παρακάτω δράσεων: 

 

 Την υιοθέτηση καινοτομιών που θα επιτρέπουν την αδιάλειπτη 

διατήρηση της πρωτοπορίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, όχι απλώς πάνω στη 

βάση μιας λογικής “zero defect
27

”, δηλαδή απλής πρόληψης και αποτροπής ενός 

κινδύνου, αλλά σε μια λογική συνεχούς ευελιξίας και προσαρμοστικότητας. 

 

 Την συνεχή εκμετάλλευση και μόχλευση των δυνατοτήτων του 

αυτοματισμού και της ανάλυσης δεδομένων, ώστε να παρακολουθούνται οι εξελίξεις 

στις ικανότητες των αντιπάλων, οι οποίοι επίσης διαθέτουν τεχνολογία αιχμής. 

 

 Ανάπτυξη λύσεων που αφορούν συγκεκριμένες περιπτώσεις 

παράλληλα με την εκμετάλλευση, κατόπιν της δέουσας προσαρμογής, ήδη 

υπαρχουσών λύσεων που έχουν αναπτυχθεί για εμπορικούς σκοπούς (Commercial-of-

the-shelf capabilities
28

 – COTS) 

 

 Ενίσχυση των συμμαχιών και σύμπηξη νέων με άμεσα 

ενδιαφερόμενους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, όπως: 

 

 Ενίσχυση και υποβοήθηση των δυνατοτήτων τους με την 

παροχή της κατάλληλης υποστήριξης. 

                                                           
25

 Πρόκειται για υποδομές που ανήκουν σε ιδιωτικές εταιρείες (πχ τηλεπικοινωνιών), τοπικές 

κυβερνήσεις (δήμοι, πολιτείες κλπ) καθώς και κυβερνήσεις συμμαχικών χωρών (Πηγή: GAO-07-461 

Defense Infrastructure: Actions Needed to Guide DOD's Efforts to Identify, Prioritize, and Assess Its 

Critical Infrastructure (osd.mil) 
26

 Υφίσταται ειδική υπηρεσία, η οποία δρα συμβουλευτικά αλλά και εποπτικά σε σχέση με τις 

βιομηχανίες αυτές που κρίνονται ως ζωτικής σημασίας για την άμυνα. Η υπηρεσία αυτή ονομάζεται 

Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) με την ιστοσελίδα της διαθέσιμη στη 

διεύθυνση: Defense Industrial Base Sector | CISA. 
27

 Η αντίληψη σχετικά με μια διαχείριση που θ’ αποκλείει σχεδόν ολοκληρωτικά τα σφάλματα σε μια 

διαδικασία, αναπτύχθηκε στην δεκαετία του ’60 σε βιομηχανικό πλαίσιο (Πηγή: Zero Defects - 

Wikipedia). 
28

 Πρόκειται για λογισμικό (software) ή υλικό (hardware) εξειδικευμένο ώστε να καλύπτει ένα ευρύ 

φάσμα αναγκών, φυσικά κατά περίπτωση (πχ διαχείριση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων), το οποίο 

έχει ήδη αναπτυχθεί από κάποια εταιρεία και πωλείται έτοιμο προς χρήση στους πελάτες. Είναι δυατή 

η τροποποίηση ώστε να καλύπτονται κάποιες εξειδικευμένες ανάγκες του πελάτη (Πηγή: (PDF) 

Commercial-Off-the-Shelf (COTS): Doing It Right (researchgate.net) 

https://www.acq.osd.mil/eie/Downloads/FIM/GAO-07%20Assessing%20Critical%20Infrastructure.pdf
https://www.acq.osd.mil/eie/Downloads/FIM/GAO-07%20Assessing%20Critical%20Infrastructure.pdf
https://www.acq.osd.mil/eie/Downloads/FIM/GAO-07%20Assessing%20Critical%20Infrastructure.pdf
https://www.cisa.gov/defense-industrial-base-sector
https://en.wikipedia.org/wiki/Zero_Defects
https://en.wikipedia.org/wiki/Zero_Defects
https://www.researchgate.net/publication/235011804_Commercial-Off-the-Shelf_COTS_Doing_It_Right
https://www.researchgate.net/publication/235011804_Commercial-Off-the-Shelf_COTS_Doing_It_Right
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 Την επιδίωξη καθιέρωσης σε διεθνές επίπεδο κανόνων 

υπεύθυνης συμπεριφοράς, εκ μέρους των κρατών, στο πεδίο του κυβερνοχώρου. Η 

επιδίωξη αυτή μπορεί να προωθηθεί μέσω κατάλληλων διεθνών επιτροπών, στα 

πλαίσια του ΟΗΕ, ούτως ώστε να καθιερωθεί ένα σαφές πλαίσιο χρηστής 

συμπεριφοράς εκ μέρους των κρατών μελών. Οι κινήσεις αυτές από την πλευρά των 

ΗΠΑ θα συνοδεύονται από την διατύπωση της ξεκάθαρης θέσης ότι αν οι ΗΠΑ ή οι 

σύμμαχοί τους δεχθούν επίθεση, θ’ αντιδράσουν αναλογικά προς το μέγεθος της 

απειλής. 

  Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι οι ΗΠΑ επιχειρούν μια ολιστική 

αντιμετώπιση του θέματος της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, με το βλέμμα 

στραμμένο σε γεωπολιτικούς αντιπάλους, βασική δραστηριότητα των οποίων, συν 

τοις άλλοις, είναι η βιομηχανική κατασκοπεία
29

. Δραστηριότητα στην οποία οφείλουν 

εν πολλοίς την τεχνολογική τους εξέλιξη και μέσω της οποίας κατορθώνουν να 

συμβαδίζουν με τις πλέον προηγμένες δυτικές χώρες. 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

 Η Ε.Ε. ως σημαντικός υπερκρατικός περιφερειακός οργανισμός ανέπτυξε την 

δική της στρατηγική σε θέματα κυβερνοπολέμου, ακολουθώντας τις εξελίξεις, με 

δεδομένο ότι και η πρώτη σημαντική κυβερνοεπίθεση που κατέδειξε τις σημαντικές 

δυνατότητες παράλυσης μας ολόκληρης χώρας, συνέβη το 2007 κατά κράτους μέλους 

της (Εσθονία)
30

.  

                                                           
29

 Παράλληλα με δραστηριότητες «reverse engineering» (ανάστροφης μηχανικής), δηλαδή την 

απόκτηση της ικανότητας αντιγραφής ενός μηχανήματος, ηλεκτρονικής διάταξης, χημικού ή 

βιολογικού προϊόντος κλπ μέσω της ανάλυσης των επιμέρους κατασκευαστικών του χαρακτηριστικών. 

Πρόκειται για καθόλα νόμιμη μέθοδο, η οποία συνήθως χρησιμοποιείται για την ανασύσταση του 

τρόπου κατασκευής παλαιών εξαρτημάτων (των οποίων η παραγωγική διαδικασία έχει σταματήσει) ή 

για την βελτίωση αυτών. Εξίσου χρησιμοποιείται όμως και στο πεδίο της βιομηχανικής κατασκοπείας, 

όπου χώρες, οι οποίες διαθέτουν προσωπικό με οξύνοια και μακρά παράδοση στην σχεδίαση και την 

παραγωγή, κατορθώνουν να αντιγράφουν με σημαντική επιτυχία, τεχνολογικά επιτεύγματα των 

αντιπάλων τους, χωρίς να αναγκάζονται να εξαγοράζουν τις «πατέντες», οι οποίες πολλές φορές δεν 

πωλούνται, λόγω τη προηγμένης τεχνολογίας που χρησιμοποιείται σε αυτές ή του απόρρητου 

χαρακτήρα τους. 

Πολλάκις, δυτικές χώρες έχουν κατηγορήσει Ρωσία και Κίνα, ότι έχουν εφαρμόσει διαδικασίες 

αντίστροφης μηχανικής για την παραγωγή δικών τους οπλικών (και όχι μόνο) συστημάτων. Η 

αντίστροφη μηχανική έχει ιδιαίτερη σημασία για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου, διότι τα ίδια τα 

συστήματα υπολογιστών (είτε ως λογισμικό, είτε ως τυπωμένα κυκλώματα και ηλεκτρονικές 

διατάξεις), είναι δυνατόν να υποστούν διαδικασίες αντίστροφης μηχανικής. 

Πηγές: What is Reverse-engineering? How Does It Work? (techtarget.com) 

What Is Reverse Engineering & How To Do It | Cambridge DT (cambridge-dt.com) 

How China reverse-engineered, copied technology for its J-20 fighter jet (theprint.in) 
30

 Η κυβερνοεπίθεση που δέχτηκε η Εσθονία τους μήνες Απρίλιο-Μάιο του 2007 προήλθε ως 

αντίδραση στην ενέργεια της εσθονικής κυβέρνησης να μεταφέρει ένα ηρώο, αφιερωμένο στους 

Σοβιετικούς στρατιωτικούς που σκοτώθηκαν στις μάχες που διεξήχθησαν στην χώρα αυτή κατά τον 

Β’ΠΠ. 

Η επίθεση χαρακτηρίστηκε αρχικά από ασύνδετες επιθέσεις της μορφής «Distributed denial of Service 

– DDoS», κατά την οποία ένας οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτύου μπορεί να διασπείρει 

κακόβουλο λογισμικό μέσω μηνυμάτων ηλ. ταχυδρομείου ή προσαρτημένων αρχείων σε εφαρμογές 

λογισμικού, επιτυγχάνοντας αρχικά την δημιουργία ενός δικτύου «μολυσμένων» υπολογιστών, το 

https://searchsoftwarequality.techtarget.com/definition/reverse-engineering
http://www.cambridge-dt.com/reverse-engineering/
https://theprint.in/defence/china-reverse-engineered-copied-technology-latest-j-20-fighter-jet/37266/#:~:text=Reverse%20engineering%20has%20been%20China%E2%80%99s%20forte%20since%20the,a%20completely%20different%20look%2C%20latest%20satellite%20imagery%20suggests.
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 Η στρατηγική κυβερνοάμυνας της Ε.Ε. εντάσσεται στο πλαίσιο ενός 

ευρύτερου προγράμματος προώθησης της τεχνολογικής έρευνας και καινοτομίας, του 

Horizon Europe, για το οποίο έχει εξασφαλιστεί ένας προϋπολογισμός 95,5 δις. 

ευρώ
31

. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, εντάσσεται η προσπάθεια 

αντιμετώπισης μιας πληθώρας νέων μορφών απειλών κατά της ειρήνης και της 

ευημερίας της ευρωπαϊκής ηπείρου, οι οποίες έχουν πολυσχιδή χαρακτήρα και 

απαιτούν ανάλογα αντιμετώπιση
32

. 

 Η σημασία της κυβερνοασφάλειας σε ενωσιακό επίπεδο επιτείνεται από το 

γεγονός ότι η Ε.Ε. σκοπεύει να προωθήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των 

ευρωπαϊκών κοινωνιών, αφού όπως καταδείχθηκε και με την διαχείριση της 

                                                                                                                                                                      
οποίο αποκαλείται «botnet» (λέξη που προέρχεται από τον συνδυασμό των λέξεων «robot» και 

«network», αφού συνιστά ένα εκ του μακρόθεν ελεγχόμενο δίκτυο, το οποίο εκτελεί αυτόματα 

κακόβουλες εντολές). Το Botnet εν συνεχεία καθοδηγείται ώστε να αποστέλλει έναν καταιγισμό 

μηνυμάτων και αιτημάτων προς τους κεντρικούς Η/Υ οργανισμών που αποτελούν τους στόχους της 

κυβερνοεπίθεσης, προκαλώντας τους κορεσμό και οδηγώντας τελικά στην αδυναμία λειτουργίας τους 

(«κρασάρισμα», από την αγγλική λέξη «crash», που σημαίνει σπάσιμο, κατάρρευση). 

Στην περίπτωση της Εσθονίας, η κυβερνοεπίθεση παρουσίασε κάποια αρχετυπικά χαρακτηριστικά, τα 

ποία έκτοτε αποτέλεσαν την βάση περιγραφής των δραστηριοτήτων αυτών, συνέγειραν δε το σύνολο 

των δυτών χωρών έναντι της νέας μορφής απειλής. Τα χαρακτηριστικά αυτά ήταν η ασάφεια της πηγής 

προέλευσης της επίθεσης (αν και εικαζόταν η υποστήριξη της ρωσικής κυβέρνησης), λόγω του ότι τις 

ενέργειες αυτές μπορούσε να εκτελέσει οποιοσδήποτε ιδιώτης χρήστης του διαδικτύου, σοβαρή 

ψυχολογική επίδραση στο ηθικό της κοινωνίας, η οποία άρχισε ν’ αμφιβάλλει για την ικανότητά της ν’ 

αμυνθεί έναντι εξωτερικών εχθρών (αφού η κατάρρευση των συστημάτων πληροφορικής μιας χώρας 

μπορεί να οδηγήσει σε αντίστοιχη αδυναμία διεξαγωγής στρατιωτικών επιχειρήσεων), καθώς και η 

πρόκληση γενικότερου αισθήματος αδυναμίας έναντι του αντιπάλου, ειδικά όταν η κυβερνοεπίθεση 

συνδυάζεται με την άσκηση διπλωματικών πιέσεων, επιβολή οικονομικών κυρώσεων και λοιπά μέτρα 

πίεσης (όπως κίνηση και ανάπτυξη στρατευμάτων πλησίον των κοινών συνόρων μεταξύ θύματος και 

θύτη της κυβερνοεπίθεσης). 

Η επίθεση οδήγησε στην αδυναμία παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες από πληθώρα κρατικών 

δομών του εσθονικού κράτους (το οποίο είχε επενδύσει σημαντικά και με πρωτοποριακό τρόπο στην 

παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες του), οδήγησε δε στην πρόκληση σύγχυσης στο 

εσωτερικό της κοινωνίας, στην απώλεια εθνικού εισοδήματος (ανερχόμενη σε αρκετά δισεκατομμύρια 

ευρώ) και στην ευαλωτότητα της εθνικής άμυνας της χώρας, χωρίς να είναι δυνατή η ξεκάθαρη 

απόδοση ευθυνών στην ρωσική πλευρά, αφού η μέθοδος αυτή κυβερνοεπίθεσης εμφανίζεται να 

προέρχεται από απλούς ιδιώτες χρήστες του διαδικτύου. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, φάνηκε η 

επίθεση να προέρχεται από πολίτες της Εσθονίας, ρωσικής καταγωγής, οι οποίο μπορούσαν να 

επικαλεστούν την προσβολή της εθνικής τους φιλοτιμίας, αφού θεωρούσαν τους Σοβιετικούς πεσόντες 

του Β’ΠΠ ως απελευθερωτές από την ναζιστική κατοχή, προσδίδοντας μια ηθική χροιά στην όλη 

κατάσταση. 

Η επίθεση αντιμετωπίστηκε με την βοήθεια τόσο του ΝΑΤΟ, όσο και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, η 

ομαλότητα δε άρχισε περί τα μέσα Μαίου ν’ αποκαθίσταται. Μια σημαντική συνέπεια της επίθεσης 

ήταν η ίδρυση από το ΝΑΤΟ ενός Κέντρου Αριστείας (Center of Excellence) στην χώρα αυτή, με την 

εξειδίκευση της μελέτης της διεξαγωγής του κυβερνοπολέμου, καθώς και της εξαγωγής δογμάτων και 

της παροχής εκπαίδευσης στα πλαίσια του ΝΑΤΟ (NATO Cooperative Cyber Defence Centre of 

Excellence, CCD CoE). 

Πηγές: cyber_attacks_estonia.pdf (stratcomcoe.org) 

What is a Botnet? | Kaspersky 

Russia accused of unleashing cyberwar to disable Estonia | World news | The Guardian 
31

 Horizon Europe | European Commission (europa.eu) 

Horizon Europe, budget - Publications Office of the EU (europa.eu) 
32

 Στις απειλές αυτές περιλαμβάνονται πληθώρα υβριδικών και ασύμμετρων απειλών και δράσεων, 

όπως η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία και επαύξηση 

της ανθεκτικότητας υποδομών και δικτύων, επαύξηση και ενδυνάμωση της ανταπόκρισης σε κρίσεις, 

την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων κλπ [Πηγή: Security | Horizon 2020 (europa.eu)]. 

https://stratcomcoe.org/cuploads/pfiles/cyber_attacks_estonia.pdf
https://usa.kaspersky.com/resource-center/threats/botnet-attacks
https://www.theguardian.com/world/2007/may/17/topstories3.russia
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1f107d76-acbe-11eb-9767-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/security


 

13 
 

πανδημίας, η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στις καθημερινές συναλλαγές και 

στην παροχή υπηρεσιών επέτρεψε σημαντικά περιθώρια ευελιξίας τόσο σε κρατικό 

επίπεδο, όσο και σε ιδιωτικό - επιχειρηματικό. Ο χρονικός «ορίζοντας» (εξ ου και η 

ονομασία του προγράμματος) είναι το έτος 2030, οπότε προβλέπεται ο 

μετασχηματισμός αυτός να έχει ολοκληρωθεί
33

. 

 Οι τρεις βασικές κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής στρατηγικής 

κυβερνοασφάλειας, οι οποίες ομοιάζουν αρκετά προς τις αντίστοιχες αμερικανικές, 

έχουν ως εξής
34

: 

 Ανθεκτικότητα, τεχνολογική υπεροχή και απόκτηση ηγετικής θέσης 

παγκοσμίως σε θέματα κυβερνοασφάλειας. 

 

 Ανάπτυξη επιχειρησιακών ικανοτήτων στο πεδίο της πρόληψης, της 

αποτροπής και της απάντησης στις κυβερνοεπιθέσεις. 

 

 Συνεργασία σε διεθνές επίπεδο για την προώθηση ενός ανοικτού και 

ασφαλούς παγκόσμιου διαδικτυακού περιβάλλοντος. 

 

 Οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές – πολιτικές θα επιτευχθούν μέσω της 

επένδυσης σημαντικών κεφαλαίων στην έρευνα και ανάπτυξη των απαιτούμενων 

δομών και τεχνολογιών. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι μέσα στην επόμενη 

επταετία (2021-2027), θα επενδυθούν τα τετραπλάσια ποσά από αυτά που ήδη έχουν 

επενδυθεί σε αυτόν τον τομέα μέχρι τώρα
35

. 

 

 Στα παραπάνω πλαίσια, έχουν ήδη αναληφθεί σχετικές ενέργειες στα 

παρακάτω επίπεδα: 

 

                                                           
33

 Η δεκαετία 2020-2030, χαρακτηρίζεται ως «ψηφιακή δεκαετία» (digital decade) από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή  

Πηγές: State of the Union: Path to the Digital Decade (europa.eu) 

Europe's Digital Decade: Digitally empowered Europe by 2030 (europa.eu) 

State of the Union 2020 | European Commission (europa.eu) 

European Council conclusions, 1-2 October 2020 - Consilium (europa.eu) 

Shaping Europe's digital future | European Commission (europa.eu) 
34

 Cybersecurity Strategy | Shaping Europe’s digital future (europa.eu) 
35

 Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των προγραμμάτων που προωθούνται μέσω της δυνατότητας 
PESCO (Permanent Structured Cooperation), δηλαδή προγραμμάτων συνεργειών στον αμυντικό 
τομέα, μεταξύ χωρών μελών της Ε.Ε. Ένα τέτοιο πρόγραμμα, το οποίο καλύπτει και την ανάγκη 
καταχώρισης, επεξεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με κυβερνοεπιθέσεις, είναι το 
πρόγραμμα EL 6.5 / Cyber Threats and Incident Response Information Sharing Platform (CTISP) 
“Ανάπτυξη πλατφόρμας διαμοιρασμού - εκμετάλλευσης πληροφοριών κυβερνοαπειλών και 
διαχείριση  
συμβάντων”, του οποίου αντικειμενικοί στόχοι είναι η ευχερής ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με 
κυβερνοεπιθέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, μέσω της δημιουργίας συνεργατικών 
μηχανισμών, της ανάπτυξης ειδικής πλατφόρμας με δυνατότητα αναζήτησης (αυτόματα) 
κυβερνοαπειλών, με τελικό σκοπό την «ενεργητική κυβερνοάμυνα», δηλαδή τον αυτόματο 

εντοπισμό και εξουδετέρωση κυβερνοαπειλών σε πραγματικό χρόνο Πηγή: INTER (mil.gr) 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4630
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_983
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_en
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/02/european-council-conclusions-1-2-october-2020/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_en
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cybersecurity-strategy
https://www.gdaee.mil.gr/images/%CE%94%CE%91%CE%95%CE%A4%CE%95/%CE%97%20%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%20%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%91%CE%BC%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1/004_%CE%93%CE%95%CE%95%CE%98%CE%91_%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%A5%CE%92.pdf
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 Σε νομικό επίπεδο εκδόθηκαν από την Επιτροπή δύο κατευθυντήριες 

οδηγίες, με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ποικίλων φορέων στο 

εσωτερικό της Ένωσης (NIS
36

 και NIS2
37

 Directives). Στα πλαίσια των δύο αυτών 

θεσμικών κειμένων, προβλέπεται η δημιουργία σχετικών με την κυβερνοασφάλεια 

κυβερνητικών φορέων καθώς και η θέσπιση κοινής δέσμης μέτρων. 

 

 Ιδρύθηκαν σχετικοί φορείς σε ενωσιακό επίπεδο, όπως η ENISA 

(European Union Agency for Network and Information Security), ο οποίος έχει 

αποστολή την παροχή υποστήριξης στα κράτη μέλη, κυβερνητικούς ή ενωσιακούς 

φορείς και ιδιωτικές επιχειρήσεις σε ότι αφορά στην οδηγία NIS. Ο ρόλος της ENISA 

εδραιώνεται και καθίσταται καθοριστικός στο ενωσιακό οικοδόμημα, μέσα από ένα 

σχετικό θεσμικό κείμενο, την Ευρωπαϊκή Πράξη Κυβερνοασφάλειας (EU 

Cybersecurity Act
38

), σύμφωνα με το οποίο η ENISA αναλαμβάνει τον 

κατευθυντήριο ρόλο επί του Computer Security Incidents Response Teams (CSIRTs) 

Network, ενός δικτύου εθνικών φορέων, οι οποίοι συστάθηκαν κατόπιν της NIS 

Directive
39

. 

 

 Μια άλλη σημαντική δράση που έχει ανατεθεί στην ENISA είναι η 

δημιουργία ενός νέου, πανευρωπαϊκού συστήματος πιστοποίησης
40

 των 

προσφερόμενων υπηρεσιών ICT, δηλαδή Information Communications Technology
41

. 

Στην ουσία, και λόγω της ταχείας και ευρύτατης διάδοσης του ηλεκτρονικού 

εμπορίου μέσω του διαδικτύου, προέκυψε η αναγκαιότητα ενός πανευρωπαϊκού 

μητρώου επιχειρήσεων, με βάση το οποίο θα πιστοποιούνται οι εταιρείες 

ηλεκτρονικού εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η 

συνολική προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών, οι οποίοι θα πρέπει να μπορούν 

να συναλλάσσονται με αυξημένη προστασία και ασφάλεια, χωρίς να κινδυνεύουν να 

εξαπατηθούν. Μέχρι τώρα λειτουργούσαν αρκετές πλατφόρμες πιστοποίησης, μια 

πανευρωπαϊκή όμως πλατφόρμα θα προσφέρει μεγαλύτερες δυνατότητες ελέγχου, 

μέσω της ομογενοποίησης της αντιμετώπισης και της κοινής χρήσης από όλα τα 

κράτη μέλη των αυξημένων δυνατοτήτων που μπορούν να εξασφαλισθούν σε 

κεντρικό ενωσιακό επίπεδο. 

 

                                                           
36

 NIS Directive — ENISA (europa.eu) 
37

 NIS2 Directive (europa.eu) 
38

 Cybersecurity Act | Shaping Europe’s digital future (europa.eu) 
39

 Δηλαδή η ENISA έχει σαν σκοπό την αντιμετώπιση θεμάτων κυβερνοασφάλειας σε ενωσιακό 

επίπεδο ενώ τα CSIRTs σε εθνικό αντίστοιχα [Πηγή: CSIRTs Network — ENISA (europa.eu)]. 
40

 Το σύστημα αυτό έχει την ονομασία «EU cybersecurity certification framework» και θα 

περιλαμβάνει τις παρακάτω βασικές λειτουργίες: 

1. Τις κατηγορίες των προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτονται. 

2. Τις απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας όπως το απαιτούμενο επίπεδο ή τις τεχνικές προδιαγραφές. 

3. Τον τύπου αξιολόγησης (αυτό-αξιολόγηση ή αξιολόγηση που διενεργείται από τρίτο) 

4. Το επιθυμητό επίπεδο εξασφάλισης. 

Πηγή: Cybersecurity certification framework | Shaping Europe’s digital future (europa.eu) 
41

 What is ICT? | tutor2u 

https://www.enisa.europa.eu/topics/csirts-in-europe/csirts-network
https://www.enisa.europa.eu/topics/csirts-in-europe/csirts-network
https://www.enisa.europa.eu/topics/nis-directive
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689333/EPRS_BRI(2021)689333_EN.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cybersecurity-act
https://www.enisa.europa.eu/topics/csirts-in-europe/csirts-network
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cybersecurity-certification-framework
https://www.tutor2u.net/business/reference/what-is-ict
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 Ομοίως, σε μια παράλληλη κατεύθυνση, η Ε.Ε. κινείται προς την 

κατεύθυνση της δημιουργίας μιας κοινής μονάδας κυβερνοπολέμου
42

. Η εξέλιξη αυτή 

είναι λογική συνέπεια της χρήσης του κυβερνοχώρου ως πεδίου στρατιωτικών 

εφαρμογών, η αντιμετώπιση των οποίων, όπως προαναφέρθηκε, άπτεται σαφώς του 

πεδίου δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Η ύπαρξη μιας τέτοιας μονάδας, θα επιτρέψει 

την ολιστική αντιμετώπιση μιας επίθεσης είτε συνολικά κατά της Ε.Ε., είτε κατά 

συγκεκριμένων κρατών μελών, κάνοντας χρήση τόσο των αυξημένων κοινών 

ενωσιακών υποδομών κυβερνοασφάλειας, όσο και των αυξημένων δυνατοτήτων των 

πιο προηγμένων κρατών μελών. 

 

 Τέλος, σε μια προσπάθεια συνολικής ευαισθητοποίησης και 

κινητοποίησης του ιδιωτικού τομέα και των σημαντικών πόρων που αυτός διαθέτει, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Κυβερνοασφάλειας (ECS – European Cyber Security Organization
43

), έναν μη 

κερδοσκοπικό φορέα, που αποτελείται από μια πληθώρα ιδιωτικών πρωτοβουλιών, 

εταιρειών, οργανισμών και επιχειρήσεων, με ρόλο συντονιστικό στην ανάληψη 

ποικίλων δράσεων ευαισθητοποίησης κοινωνικών ομάδων (Women4cyber, 

Youth4cyber), χρηματοδότησης δράσεων και επενδύσεων στον τομέα της 

κυβερνοασφάλειας [European Cybersecurity Investment Platform (ECIP)], με σκοπό 

την συνολική προώθηση της εκπαίδευσης και των επενδύσεων σε πανευρωπαϊκό 

επίπεδο. 

 

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακολουθώντας τις 

σύγχρονες εξελίξεις, έχει καθορίσει ένα σαφές πλαίσιο ανάπτυξης των δυνατοτήτων 

της κυβερνοασφάλειας, και μάλιστα σε κεντρικό ενωσιακό επίπεδο, επεκτείνοντας 

κατ’ αυτόν τον τρόπο την έννοια του κυβερνοσυνόρου έτσι ώστε να περιλαμβάνονται 

το σύνολο των κρατών μελών . Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός του καθορισμού 

ενός σαφούς χρονοδιαγράμματος, δεκαετούς διάρκειας (απόρροια της 

πολυπλοκότητας και της δυσκολίας του εγχειρήματος), συνοδευόμενου από ένα 

σοβαρό επενδυτικό πλάνο αλλά και ένα σύγχρονο νομικό και θεσμικό πλαίσιο, που 

θα επιτρέψουν την αντιμετώπιση των κυβερνοαπειλών με την μέγιστη δυνατή 

αποτελεσματικότητα, προασπίζοντας το κοινοτικό κεκτημένο
44

, με παράλληλο 

σεβασμό στον ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό. 

Η περίπτωση της Ελλάδας 

 Η χώρα μας έχει το προνόμιο να μετέχει πολύ σημαντικών διεθνών 

οργανισμών, όπως το ΝΑΤΟ και η Ε.Ε., με τους οποίους μπορεί να συνεργαστεί σε 

όλα τα επίπεδα της κυβερνοασφάλειας και να ωφεληθεί από τις σημαντικά 

μεγαλύτερες δυνατότητές τους. Ομοίως η συμμαχία με σημαντικές χώρες, όπως οι 

                                                           
42

 EU Cybersecurity: Commission proposes a Joint Cyber Unit (europa.eu) 
43

 ECSO - European Cyber Security Organisation (ecs-org.eu) 
44

 Ως κοινοτικό κεκτημένο νοείται το κοινό υπόβαθρο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που 

συνδέει το σύνολο των κρατών μελών ως Ευρωπαϊκή Ένωση [Πηγή: Κοινοτικό κεκτημένο - Nedeus 

Glossary Project (google.com)]. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3088
http://ecs-org.eu/
https://sites.google.com/site/nedeusglossaryproject/home/glossario-europaiekes-enoses/k/koinotiko-kektemeno
https://sites.google.com/site/nedeusglossaryproject/home/glossario-europaiekes-enoses/k/koinotiko-kektemeno
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ΗΠΑ και το Ισραήλ, δίνουν ακόμη περισσότερες ευκαιρίες για την κατά το δυνατόν 

τελειότερη ανάπτυξη των δυνατοτήτων κυβερνοπολέμου και προάσπισης του εθνικού 

κυβερνοσυνόρου. 

 Στην κατεύθυνση αυτή, εκδόθηκε από την ελληνική κυβέρνηση η «Ελληνική 

Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας 2020-2025
45

», η οποία αποτελεί το κύριο θεσμικό 

κείμενο ρύθμισης των θεμάτων κυβερνοασφάλειας στα πλαίσια της ελληνικής 

Πολιτείας. Νωρίτερα, είχε συγκροτηθεί σχετική Γενική Διεύθυνση
46

 στο Υπουργείο 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με αντικείμενο της εκπόνηση του προαναφερθέντος 

θεσμικού κειμένου, καθώς και την διαχείριση των σχετικών θεμάτων. Συνεργάζεται 

με τις αντίστοιχες διευθύνσεις της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών
47

, όπως την 

Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων
48

 (Εθνικό CERT
49

). 

 Ομοίως, σε στρατιωτικό επίπεδο υφίσταται η Διεύθυνση Κυβερνοάμυνας του 

Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, η οποία αναλαμβάνει την από στρατιωτικής 

πλευράς αξιολόγηση και αντιμετώπιση των πάσης φύσεως απειλών. 

 Οι βασικές αρχές της κυβερνοάμυνας στην ελληνική πραγματικότητα, όπως 

αυτές προκύπτουν από την μελέτη του ανωτέρω θεσμικού κειμένου, είναι
50

: 

 Η ανάπτυξη και εδραίωση ενός ασφαλούς και ανθεκτικού, σε 

κακόβουλες επιθέσεις, κυβερνοχώρου. 

 

 Η συνεχής βελτίωση των δυνατοτήτων προστασίας και 

κυβερνοάμυνας. 

 

 Η θεσμική θωράκιση του εθνικού πλαισίου κυβερνοάμυνας. 

 

 Η ανάπτυξη κουλτούρας κυβερνοάμυνας μεταξύ τόσο των απλών 

πολιτών, όσο και των συλλογικών φορέων (δημόσιων ή ιδιωτικών). 

 

                                                           
45

 Το πλήρες κείμενό της διαθέσιμο στη διέυθυνση: Microsoft Word - ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ_6.12.2020.docx (mindigital.gr), πρόσβαση στις 18/9/21. 
46

 Άρθρο 47 – Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας και λοιπές διατάξεις | Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων (opengov.gr) 
47

 Άρθρο 15: Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας (nomoskopio.gr) 
48

 ΙΣΧΥΣ (Ischys): Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων (Εθνικό CERT) 

(isxys.blogspot.com) 
49

 Ένα CERT, δηλαδή «Computer Emergency Response Team», είναι ομάδες που αποτελούνται από 

τεχνικούς Η/Υ, εξειδικευμένους στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών που διακυβεύουν την 

σωστή λειτουργία συστημάτων πληροφορικής. Για την Ελλάδα, ως μέλος της Ε.Ε., απορρέει η 

υποχρέωση της λειτουργίας ενός «Εθνικού CERT» ή όπως προαναφέρθηκε, ενός CSIRT. Ως τέτοιο 

λειτουργεί η προαναφερθείσα Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, η οποία 

αποτελεί επιμέρους διεύθυνση της ΕΥΠ. 

Πηγές: What is CERT? (techtarget.com) 

What is a Computer Security Incident Response Team (CSIRT)? Definition from WhatIs.com 

(techtarget.com) Κυβερνοάμυνα στην Ελλάδα, Ε.Ε., ΝΑΤΟ (secnews.gr) 
50

 Εθνική Στρατηγική Κυβενροασφάλειας, σ. 16. 

https://mindigital.gr/wp-content/uploads/2020/12/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CC%81-%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CC%81-%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CC%81%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82.pdf
https://mindigital.gr/wp-content/uploads/2020/12/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CC%81-%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CC%81-%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CC%81%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82.pdf
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=10445
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=10445
http://www.nomoskopio.gr/pd_82_17_15.php
https://isxys.blogspot.com/2015/07/cert.html
https://isxys.blogspot.com/2015/07/cert.html
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Γενικότερα, στα πλαίσια του κειμένου αυτού, γίνεται μια λεπτομερής 

καταγραφή των πάσης φύσης μορφών που μπορεί να λάβει μια απειλή για την 

κυβερνοασφάλεια, τόσο στην ιδιωτική όσο και στην δημόσια σφαίρα 

δραστηριοτήτων, είτε αυτή προέρχεται από το εσωτερικό, είτε από το εξωτερικό της 

χώρας. Διαμορφώνεται κατ’ αυτό τον τρόπο ένα πλήρες θεσμικό καθεστώς, το οποίο 

επιτρέπει στις ελληνικές κρατικές αρχές, ν’ αντιμετωπίσουν επιτυχώς τις 

κυβερνοεπιθέσεις. 

 

Παράλληλα, πέραν των θεσμικών κειμένων, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές 

προχώρησαν και στην έκδοση καταλλήλων οδηγιών ή εγχειριδίων προς παροχή και 

πρακτικών λύσεων στους ιδιώτες χρήστες του διαδικτύου, είτε είναι επιχειρήσεις είτε 

απλοί πολίτες. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι το εγχειρίδιο κυβερνοασφάλειας που 

εκπονήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο διαδίκτυο με ελεύθερη πρόσβαση
51

. Το 

εγχειρίδιο αυτό έχει συνταχθεί με προσιτή μορφή, ώστε να είναι φιλικό και 

κατανοητό από τον μέσο χρήστη, με σκοπό την παροχή καθοδήγησης για 

προληπτικούς λόγους. 

 

Ήδη ελληνικές εταιρείες κινούνται στην κατεύθυνση της πρόσληψης ειδικών 

συμβούλων σε θέματα κυβερνοασφάλειας, με σκοπό την επαρκή προστασία των 

πληροφοριακών τους συστημάτων. Μια χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή της 

αεροπορικής εταιρείας SKY EXPRESS, η οποία προσέλαβε την εταιρεία Fractis
52

 

προκειμένου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αεροπορικής εταιρείας αλλά και 

τον εντοπισμό, την ανάλυση και την διαχείριση κινδύνων ασφαλείας στον 

κυβερνοχώρο. Η υπόψη εταιρεία παρέχει προστασία και διαχείριση κινδύνων σε 

περιβάλλοντα ΙΤ
53

 και ΟΤ
54

. Ενέργειες σαν αυτή καταδεικνύουν την 

συνειδητοποίηση εκ μέρους των ελληνικών εταιρειών της σοβαρότητας του θέματος, 

προάγουν δε συνολικά την κυβερνοασφάλεια της χώρας. 

                                                           
51

 Το πλήρες κείμενο του εγχειριδίου είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: Εγχειρίδιο-

Κυβερνοασφάλειας.pdf (mindigital.gr), πρόσβαση στις 21/9/21. 
52

 Η Fractis αναλαμβάνει σύμβουλος ασφαλείας στον κυβερνοχώρο της SKY express - Ypodomes.com 
53

 ΙΤ: το σύνολο των πληροφοριακών συστημάτων, λογισμικών και συσκευών που χρησιμοποιεί μια 

εταιρεία Πηγή: IT Environment Definition | Law Insider 
54

 ΟΤ: operational technology, οι χρησιμοποιούμενες από μια βιομηχανική εταιρεία εφαρμογές 
πληροφορικής, οι οποίες ελέγουν την λειτουργία των εργαλειομηχανών που παράγουν τα προϊόντα 
Πηγή: What is Operational Technology (OT): An Operational Technology Security Primer 

(fortinet.com) 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3η  

Συμπεράσματα και προτάσεις. 

 Η μελέτη λοιπόν της έννοιας του κυβερνοσυνόρου, και της προσπάθειας 

καθορισμού και προάσπισής του, οδηγεί σε μια κατεύθυνση εμβάθυνσης στις 

αλληλένδετες έννοιες του κυβερνοπολέμου και της κυβερνοασφάλειας, η κατανόηση 

των οποίων, καθώς και της σχέσης αλληλεξάρτησής τους, είναι πρωταρχικής 

σημασίας για την αντιμετώπιση των πιθανών απειλών στην εσωτερική και εξωτερική 

ειρήνη και ασφάλεια ενός κράτους. Σημασία που καθίσταται ολοένα και σημαντική, 

αφού η διαρκώς αυξανόμενη διείσδυση των πληροφοριακών εφαρμογών στην 

καθημερινότητα των ανθρώπων, καθιστά αυτούς ευάλωτους σε επιθέσεις με 

σημαντικό κόστος. 

 Ήδη εκδηλώνεται διεθνώς προβληματισμός για τις ενέργειες των απανταχού 

κυβερνήσεων για να ελέγξουν τις διαδικτυακές δραστηριότητες, με διαφόρους 

μεθόδους, οι οποίες ακόμα και για δυτικά κράτη κινούνται στα όρια της 

συνταγματικής νομιμότητας. Χαρακτηριστική περίπτωση αυτή των ΗΠΑ, οι οποίες 

στην διαδικασία έκδοσης Visa ζητούν από τους ενδιαφερόμενους να παρέχουν 

στοιχεία της δραστηριότητάς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
55

 ή η αντίστοιχη 

περίπτωση που αποκαλύφθηκε για το κινεζικό κράτος, σύμφωνα με την οποία οι 

κινεζικές αρχές εγκαθιστούν χωρίς την γνώση ή συναίνεσή τους, ειδικό λογισμικό 

παρακολούθησης στα κινητά τηλέφωνα των προσώπων που εισέρχονται στο κινεζικό 

έδαφος της επαρχίας Xinjang με σκοπό την παρακολούθησή τους
56

.  

 Όπως προαναφέρθηκε, η Ελλάδα έχει το προνόμιο να μετέχει σημαντικών 

διεθνών οργανισμών και συμμαχιών, που της παρέχουν δυνατότητες απόκτησης 

πρόσβασης σε τεχνολογία αιχμής, η οποία μπορεί αφενός να εξασφαλίσει την 

ασφάλεια του ελληνικού κυβερνοσυνόρου, αφετέρου μπορεί να φέρει νέες 

δυνατότητες συνεργασίας στον επιστημονικό, επενδυτικό και βιομηχανικό τομέα, που 

θα βοηθήσουν τη χώρα να εξελιχθεί τεχνολογικά και στον πολιτικό και στον 

στρατιωτικό τομέα. 

 Τελικός σκοπός είναι η ανάπτυξη δυνατοτήτων άμεσης ανταπόκρισης στις 

κυβερνοαπειλές, και αν είναι αυτό δυνατόν, αυτόματου εντοπισμού, εξουδετέρωσης 

αλλά και απάντησης στην απειλή (μέσω πιθανών ηλεκτρονικών αντιποίνων), ώστε να 

διασφαλίζεται η επιβιωσιμότητα των κρισίμων υποδομών του ελληνικού κράτους και 

της κοινωνίας. Παράμετρος πολύ σημαντική, δεδομένων των γεωπολιτικών απειλών 

που αντιμετωπίζει τόσο η χώρα μας ειδικά, όσο και συνολικά ο δυτικός κόσμος, ο 

οποίος αποτελεί και το «φυσικό» πολιτικό και στρατιωτικό περιβάλλον στο οποίο 

εντάσσεται η χώρα μας. 

                                                           
55

 Does cyber security cross the line when crossing borders? | Financial Times (ft.com) 
56

 China Snares Tourists’ Phones in Surveillance Dragnet by Adding Secret App - The New York 

Times (nytimes.com) 

https://www.ft.com/content/7c4cf402-ca53-11e9-af46-b09e8bfe60c0
https://www.nytimes.com/2019/07/02/technology/china-xinjiang-app.html
https://www.nytimes.com/2019/07/02/technology/china-xinjiang-app.html
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 Αποτυχία στον τομέα αυτό, θα εξέθετε δυνητικά την χώρα μας σε δυσάρεστα 

επακόλουθα μιας εχθρικής επίθεσης, υπονομεύοντας τόσο την μαχητική ικανότητα 

των ενόπλων δυνάμεων, όσο και τις δυνατότητες επιβίωσης των αμάχων πολιτών στο 

εσωτερικό της χώρας. Αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό του κυβερνοπολέμου, ότι οι 

μορφές επίθεσης που αναπτύσσονται στα πλαίσια του δύσκολα εντοπίζονται και 

αντιμετωπίζονται, δύνανται να διεξαχθούν καθόλη την διάρκεια του 

εικοσιτετραώρου, οπότε και λόγω κόπωσης του συστήματος ή έστω και στιγμιαίας 

ανθρώπινης παράλειψης, μπορεί να εντοπίσουν μια «ρωγμή» στο τείχος της 

κυβερνοασφάλειας και να προκαλέσουν ανυπολόγιστη ζημία. 



 

20 
 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 Η νομική επιστήμη, με την καθιέρωση της έννοιας του κυβερνοσυνόρου, 

ανταποκρίθηκε με σωστό τρόπο στην σύγχρονη ανάγκη της οριοθέτησης και 

διαχείρισης αυτού νέου πεδίου της ανθρώπινης δραστηριότητας, που συνιστά το 

διαδίκτυο και η ανταλλαγή πάσης φύσης πληροφοριών, η διενέργεια πάσης φύσης 

συναλλαγών καθώς και η ασφαλής λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων. 

 Λειτουργία η ποία είναι πολύ μεγάλης σημασίας για την λειτουργία μιας 

σύγχρονης κοινωνίας, και θα καθίσταται κάθε μέρα και σημαντικότερη, λόγω της 

ολοένα μεγαλύτερης χρήσης πληροφοριακών ηλεκτρονικών συστημάτων στην 

καθημερινή ζωή, αλλά και στο πεδίο της διεξαγωγής ενός πιθανού μελλοντικού 

πολέμου. Η ανάπτυξη ικανοτήτων αντιμετώπισης των κυβερνοεπιθέσεων είναι 

ζήτημα επιβίωσης για μια σύγχρονη, ανεπτυγμένη κοινωνία, απαιτείται δε η σοβαρή 

επένδυση πόρων και μέσων για την εξασφάλιση του επιθυμητού αποτελέσματος. 
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