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Στις μέρες μας, σχεδόν όλος ο κόσμος έχει ακούσει για τα κρυπτονομίσματα ή 

τουλάχιστον για το πιο δημοφιλές από αυτά, το Bitcoin. Ενώ, λοιπόν, όλοι έχουν ακούσει 

για αυτά, λίγοι είναι εκείνοι που κατανοούν τι ακριβώς είναι. Παράλληλα, λίγοι γνωρίζουν 

ότι τα κρυπτονομίσματα βασίζονται και αξιοποιούν μια ψηφιακή τεχνολογία (ή ψηφιακή 

μέθοδο) που ονομάζεται Blockchain. Οι όροι που έχουν χρησιμοποιηθεί για να αποδώσουν 

στα ελληνικά το Blockchainείναι: αλυσίδα μπλοκ, αλυσίδα συστοιχιών, αλυσίδα 

κατανεμημένης εγγραφής, αλυσίδα ομάδων συναλλαγών ή αλυσίδα κοινοποιήσεων. Τι 

ακριβώς είναι, λοιπόν, το Blockchain; 

Το Blockchain είναι ένα ψηφιακό ημερολόγιο, χωρισμένο σε τμήματα ή συστοιχίες ή 

μπλοκ, το οποίο διαμοιράζεται και εμπλουτίζεται από κοινού σε ένα δίκτυο όπου 

συμμετέχουν πολλοί κόμβοι (υπολογιστές) και το οποίο είναι σχεδόν αδύνατο να 

παραβιαστεί. Πρωτοεμφανίστηκε στο ψηφιακό νόμισμα Bitcoinτον Ιανουάριο του 2009 από 

ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων με το ψευδώνυμο Satoshi Nakamoto. Μέχρι σήμερα 

παραμένει άγνωστο ποιος ή ποιοι κρύβονται πίσω από το όνομα αυτό.Μια από τις βασικές 

χρήσεις της ψηφιακής μεθόδου Blockchainείναι οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές. 

Στη σημερινή εποχή, όλο και πιο σπάνια οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω 

της ανταλλαγής χρημάτων μεταξύ των οντοτήτων που εμπλέκονται στη συναλλαγή 

(άλλωστε και τα χαρτονομίσματα δεν είναι παρά γραμμάτια που «υπόσχονται» την 

πληρωμή ενός συγκεκριμένου ποσού στον κάτοχό τους). Η συντριπτική πλειοψηφία των 

συναλλαγών γίνεται μέσω εντολών που δίνονται σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Όταν 

πραγματοποιούμε μια πληρωμή μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας προς κάποιο φυσικό 

πρόσωπο, στην πραγματικότητα απλώς δίνουμε μια εντολή σε μια τράπεζα να αφαιρέσει 

ένα ποσό από τον λογαριασμό μας και να το αποδώσει στον λογαριασμό του παραλήπτη, 

κάτι που η τράπεζα είναι σε θέση να το κάνει καταγράφοντας αυτή την εντολή και τηρώντας 

ένα ημερολόγιο συναλλαγών. 

Αυτό που κάνει με λίγα λόγια η τεχνολογία Blockchainείναι ότι εξαλείφει την ανάγκη 

ύπαρξης ενός μεσάζοντα, όπως μια τράπεζα, για την πραγματοποίηση συναλλαγών και 

μεταφέρει την αρμοδιότητα για την τήρηση του παραπάνω ημερολογίου στα φυσικά 

πρόσωπα (για την ακρίβεια στους υπολογιστές τους) που συμμετέχουν στο δίκτυο. Φυσικά, 

αυτή δεν είναι παρά μια απλοποιημένη περιγραφή, όμως αποδίδει συνοπτικά τη βασική 

φιλοσοφία της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Το Blockchainαξιοποιεί έννοιες και τεχνικές από 

τον τομέα της Κρυπτογραφίας και όχι μόνο (όπως ψηφιακή υπογραφή, δημόσιο και 

ιδιωτικό κλειδί, συναρτήσεις κατακερματισμού, αλγόριθμοι απόδειξης μόχθου, αλγόριθμοι 

απόδειξης μερισμάτων κ.ά.) για την εξασφάλιση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των 

συναλλαγών και θεωρείται μια επαναστατική ψηφιακή μέθοδος, η οποία μπορεί να 

εφαρμοστεί σε πολλές δραστηριότητες του ανθρώπου. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω το 

Blockchainμπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χρηματοοικονομικές συναλλαγές, μέσω των 

κρυπτονομισμάτων (τα οποία δεν πρέπει να τα ταυτίζουμε με την τεχνολογία Blockchain), 

στα οποία ενδεχομένως να αναφερθούμε σε επόμενοάρθρο. 

 


