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‘’Η επίθεση σε δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών (computer network 

attack) και η χρήση βίας κατά το διεθνές δίκαιο. (Η επίθεση σε δίκτυα 

η/υ µε τη χρησιµοποίηση των η/υ και δικτύων ως όπλων.)’’ 

Υπό Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ∆ικαστή Β’ 
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(Νοέµβριος 2011, Πτυχιακή Εργασία για το Α’ Επίπεδο του Προγράµµατος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Νοµικής του Τοµέα ∆ιεθνών Σπουδών του 

∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, Ακαδηµαϊκά Έτη 2008 – 2009 & 2009 – 2010.) 
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Περιεχόµενα 

 

Συντοµογραφίες 

Πηγές 

Αποφάσεις ∆ιεθνών ∆ικαστηρίων 

∗ 

Ι. Εισαγωγή 

ΙΙ. Τι είναι οι ‘επιθέσεις σε δίκτυα η/υ’ (Computer Network Attacks – CNAs) 

1. Ορισµοί 

2. ‘Ηλεκτρονικά όπλα’ και τεχνικές (Τα ‘όπλα’ και οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται 

στη διεξαγωγή CNAs) 

2.1. ‘Άρνηση υπηρεσιών’ (Denial of Sevice (DoS), DoS attack) 

2.2. ‘Κατανεµηµένη άρνηση υπηρεσιών’ (Distributed denial of service (DDoS), 

DDoS attack) 

2.2.1. PDoS  

2.3. Κακόβουλο λογισµικό (malicious programs /software) 

2.3.1. Ιός (virus)  

2.3.2. Ηλεκτρονικά σκουλήκια (λογισµικά σκουλήκια) (worms) 

2.3.3. ∆ούρειοι ίπποι (Trojan horses) 

2.3.4. Μικτές απειλές 

2.3.5. Πολυµορφικό κακόβουλο λογισµικό (polymorphic malware) 

2.3.6. ‘Λογικές βόµβες’ (logic bombs) και ‘βόµβες’ χρονικής καθυστέρησης (time 

bombs) 21 

2.4. Παραπλάνηση (IP spoofing) 

2.5. Chip-level actions ή chipping (Κακόβουλες ενέργειες σε επίπεδο 

ολοκληρωµένων κυκλωµάτων) 

III. Τι θεωρείται ‘use of force’ και ‘armed attack’ κατά το διεθνές δίκαιο σήµερα  

IV. Υπό ποίες προϋποθέσεις και µε βάση ποία κριτήρια µπορεί µία CNA να 

αποτελεί ‘use of force’ και ‘armed attack’ κατά το jus ad bellum 

1. Γενικά  

2. Η κλίµακα και τα αποτελέσµατα της επίθεσης  

3. Οι αρχές που διέπουν το δικαίωµα αυτοάµυνας και οι CNAs  

4. Προσβολή των κρίσιµων (µη-στρατιωτικών) υποδοµών ενός κράτους, 

συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που δεν αποτελούν κρατική ιδιοκτησία  
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5. Η δυσκολία εξεύρεσης της πραγµατικής πηγής της ηλεκτρονικής επίθεσης.  Οι 

επιθέσεις από µη-κρατικές οντότητες 

6. Πώς µπορεί να αντιδράσει το κράτος που γίνεται στόχος µίας CNA 

7. Ζητήµατα ‘ανασχετικής’ αυτοάµυνας, αυτοάµυνας εναντίον ‘επικείµενης’ επίθεσης, 

καθώς και ‘προληπτικής’ αυτοάµυνας, στην περίπτωση των CNAs 

8. Πώς προσεγγίζονται σήµερα οι CNAs από την πρακτική κρατών και Οργανισµών. 

 Υπάρχει ανάγκη νέου συµβατικού διεθνούς δικαίου ; 

V. Συµπεράσµατα  

VI. Παράρτηµα  

1. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (πρόσθετες πληροφορίες) 

2. Το διαδίκτυο (internet) και ο ‘παγκόσµιος ιστός’ (πρόσθετες πληροφορίες) 

∗ 
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Συντοµογραφίες 

 

Β’ ΠΠ Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος 

ΓΕΕΘΑ Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας [της Ελλάδος] 

∆.∆.Χ.. ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης 

∆ΙΚΥΒ ∆ιεύθυνση Κυβερνοάµυνας [του ΓΕΕΘΑ] 

∆Π∆ ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο 

ΕΥΖΣ Ευρωπαϊκές Υποδοµές Ζωτικής Σηµασίας 

Η.Ε. Ηνωµένα Έθνη 

Η.Π.Α. Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής 

η/υ Ηλεκτρονικός υπολογιστής, ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

Ο.Η.Ε. Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών 

Σ.Α. Συµβούλιο Ασφαλείας 

ΥΕΘΑ Υπουργός Εθνικής Άµυνας 

ΥΠ.ΕΘ.Α. Υπουργείο Εθνικής Άµυνας 

ΥΠΕΞ Υπουργείο Εξωτερικών 

ΦΕΚ Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβέρνησης 

--- 

ARPA Advanced Research Project Agency [Υπηρεσία των Η.Π.Α.] 

bot robot (software) 

botnet robot network 

CCD COE Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence [του NATO στην 

Εσθονία] 

CCW  Convention on Certain Conventional Weapons 

CIA Central Intelligence Agency [Υπηρεσία των Η.Π.Α.] 

CNA Computer Network Attack 

CNE Computer Network Exploitation 

C4I Command, Control, Communications, Computers, and (military) 

Intelligence 

DARPA Defense Advanced Research Projects Agency [Υπηρεσία των Η.Π.Α.] 

DDoS Distributed Denial of Service 

DNS Domain Name System 

DoS Denial of Service 
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F.B.I. Federal Bureau of Investigation [Υπηρεσία των Η.Π.Α.] 

ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 

ICC International Criminal Court 

ICJ International Court of Justice 

ICTY International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers [Η.Π.Α.] 

ILC International Law Commission 

I.O. Information Operations 

IP Internet Protocol 

M.I.T. Massachusetts Institute of Technology  [Η.Π.Α.] 

NATO North Atlantic Council Organization 

PDoS Permanent Denial of Service 

SCADA  Supervisory Control And Data Acquisition systems 

UN United Nations 

UNCLOS UN Convention on the Law of the Sea 

‘worm’ Write Once Read Many [κακόβουλο ‘ηλεκτρονικό σκουλήκι’ 

(λογισµικό)] 

www World Wide Web 

∗ 
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 “You can’t say that civilization don’t advance, however, for in 

every war they kill you in a new way” (Will Rogers, The New 

York Times, December 23, 1929) 

 “Cyber-attacks pose difficult line-drawing problems, but we must 

avoid missing the strategic forest in thinking about the legal 

trees. Some problems of cyber-warfare for regulating force are at 

the same time novel yet familiar” (M.C. Waxman)
1
 

 

 

  

                                            
1
 Waxman, σελ. 24. 
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I. Εισαγωγή 

 

Αυτό που αποκαλούµε σήµερα ‘ηλεκτρονικό υπολογιστή’ εµφανίστηκε για 

πρώτη φορά στη δεκαετία του 1940 και το πρώτο δίκτυο η/υ λειτούργησε πειραµατικά 

το έτος 1969. 

Σύµφωνα µε εξακριβωµένες πληροφορίες, ήδη το έτος 1982 η Κεντρική 

Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) των Η.Π.Α. εκτέλεσε µία κυβερνο-επιχείρηση που είχε 

ως σκοπό τον οποίο και τελικά πέτυχε να προµηθεύσει στους Σοβιετικούς 

ηλεκτρονικό εξοπλισµό µε συγκεκριµένες εκ κατασκευής τρωτότητες για τη λειτουργία 

του υπερ-Σιβηρικού αγωγού φυσικού αερίου, ο οποίος (εξοπλισµός) θα προερχόταν, 

φαινοµενικά, από την ελεύθερη αγορά. Το αποτέλεσµα ήταν η πρόκληση έκρηξης 

τροµακτικής ισχύος…
2
 Έξι χρόνια µετά, το έτος 1988 και ήδη πριν από 22 – 23 

χρόνια από τη σηµερινή εποχή, κυκλοφόρησε, απ’ ό,τι φαίνεται, το πρώτο δείγµα 

κακόβουλου λογισµικού που σήµερα µας απασχολεί καθηµερινά, γνωστό ως 

‘ηλεκτρονικό σκουλήκι’ (worm)˙ συγκεκριµένα, στις 02 Νοεµβρίου 1988 ένας φοιτητής 

του Πανεπιστηµίου Cornell µόλυνε µε κακόβουλο λογισµικό τύπου ‘worm’ το δίκτυο 

η/υ του M.I.T.
3
 

Το 2008, στη Γεωργία, εκδηλώθηκαν ηλεκτρονικές επιθέσεις µεγάλου 

εύρους εναντίον των δικτύων η/υ της χώρας, οι οποίες απέκοψαν επικοινωνιακά και 

‘ιντερνετικά’ τη Γεωργία από τον υπόλοιπο κόσµο για τρεις εβδοµάδες περίπου. Όπως 

είναι γνωστό, την 9η Αυγούστου 2008 η Γεωργία εισέβαλε στην ηµιαυτόνοµη 

Νότια Οσετία˙ η Ρωσική Οµοσπονδία απάντησε αµέσως ένοπλα. Συγχρόνως µε την 

προσβολή επί του εδάφους, η Γεωργία έγινε στόχος συστηµατικών και εκτεταµένων 

κυβερνο-επιθέσεων (: επιθέσεις τύπου DDoS, εισαγωγή κακόβουλου λογισµικού στα 

δίκτυα η/υ, παραποίηση ιστοσελίδων (defacement) κ.λπ.
4
). Η πρώτη φάση των 

επιθέσεων αυτών πιστεύεται ότι είχε ξεκινήσει ήδη από τις 19 Ιουλίου 2008, δηλαδή 

δύο εβδοµάδες νωρίτερα-! Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο των κυβερνο-επιθέσεων κατά 

                                            
2
 Επ’ αυτού βλ. και παρακάτω, στο σηµείο όπου παρουσιάζονται τα όπλα και οι µέθοδοι του σύγχρονου 

‘πολέµου των δικτύων’, µε τις απαραίτητες βιβλιογραφικές παραποµπές. 
3
 Shackelford, 223, αλλά και παρακάτω, στο τµήµα ΙΙ.  Άλλα είδη κακόβουλου κώδικα, τα οποία θα 

αναφερθούν παρακάτω, είναι οι ‘ιοί’, οι ‘δούρειοι ίπποι’, οι ‘λογικές’ και οι ‘χρονικές’ βόµβες 

(λογισµικού), οι ‘κερκόπορτες’ κ.λπ. 
4
 Για όλ’ αυτά βλ. εκτενέστερες αναφορές παρακάτω. 
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της Γεωργίας είναι το γεγονός ότι απέκοψαν αναίµακτα σχεδόν όλες τις επικοινωνίες 

της χώρας µε τον υπόλοιπο κόσµο για αρκετές ηµέρες και µε τον τρόπο αυτό πέτυχαν 

να προκαλέσουν ό,τι ακριβώς κατάφερε και το NATO µε την προσβολή του 

τηλεοπτικού πύργου του Βελιγραδίου στην πρώην Γιουγκοσλαβία µε όπλα κινητικής 

ενέργειας, µόνο που σ’ αυτή την τελευταία περίπτωση σκοτώθηκαν δεκαέξι άνθρωποι 

και τα αποτελέσµατα της προσβολής διήρκεσαν µόνον για µερικές ώρες…
5
 Μέχρι 

σήµερα και παρά την εκτεταµένη και σε βάθος µελέτη του τρόπου και των τεχνικών 

των επιθέσεων δεν έχει αποδειχθεί πέραν πάσης αµφιβολίας ότι οι συγκεκριµένες 

κυβερνο-επιθέσεις µπορούν να αποδοθούν στην κρατική οντότητα της Ρωσικής 

Οµοσπονδίας. 

Πριν από αυτά, το 2007, η Εσθονία είχε γίνει στόχος της πιο σφοδρής και 

εκτεταµένης ηλεκτρονικής προσβολής που έχει σηµειωθεί µέχρι σήµερα σε βάρος 

κρατικής οντότητας. Με ηµεροµηνία έναρξης την 27η Απρ. 2007 και για τρεις 

εβδοµάδες, η Εσθονία
6
 έγινε στόχος ‘κυβερνο-επιθέσεων’ τεράστιου εύρους (κυρίως 

επιθέσεις τύπου DoS και DDoS, αλλά και παραποίηση ιστοσελίδων, επιθέσεις σε 

εξυπηρετητές του συστήµατος ονοµατοδοσίας τοµέων του διαδικτύου (DNS servers),
7
 

µαζική αποστολή µηνυµάτων spam κ.λπ.). Όλοι οι διαδικτυακοί ιστότοποι και τα 

δίκτυα η/υ της κυβέρνησης (συµπεριλαµβανοµένου και του Γραφείου του 

Πρωθυπουργού της χώρας) τέθηκαν εκτός λειτουργίας και την ίδια µοίρα είχαν λίγο 

αργότερα οι ιστότοποι και τα δίκτυα των εφηµερίδων, των τηλεοπτικών σταθµών, των 

τραπεζών, των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας κ.λπ. Το ίδιο συνέβη και µε τους 

ιστότοπους του κοινοβουλίου, των νοσοκοµείων, των ηλεκτρονικών µέσων 

ενηµέρωσης, των πανεπιστηµίων, αλλά και τους ιστότοπους και τα δίκτυα των 

                                            
5
 Walker, σελ. 33.  Εξαιτίας, ακριβώς, των κυβερνο-επιθέσεων, κατέστη εξαιρετικά δύσκολο έως 

αδύνατο για τη Γεωργία να διανείµει πληροφορίες στο διεθνές κοινό, αλλά και στον ίδιο τον πληθυσµό 

της, για την εν εξελίξει σύγκρουση µε τη Ρωσική Οµοσπονδία, ειδικά κατά τις πρώτες κρίσιµες ηµέρες 

των συγκρούσεων, και έτσι απέτυχε πλήρως να αµυνθεί ή να επιτεθεί επικοινωνιακά-! (Για τις 

κυβερνο-επιθέσεις εναντίον της Γεωργίας, βλ. Tikk, Kaska & Vihul, σελ. 67 et seq. και Owens, Dam & 

Lin, eds, σελ. 172 et seq.) 
6
 Η χώρα αυτή ήταν ήδη το 2007 µία από τις περισσότερο δικτυωµένες και ηλεκτρονικά προηγµένες της 

Ευρώπης , µε πλήρη ηλεκτρονική διακυβέρνηση˙ για το λόγο αυτό ήταν γνωστή και ως ‘eStonia’. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 90% όλων των τραπεζικών συναλλαγών γίνονταν δικτυακά, όπως και η 

δήλωση και πληρωµή των φόρων, ενώ και οι βουλευτικές εκλογές διεξάγονταν µέσω internet˙ ακόµη και 

η πληρωµή της στάθµευσης των αυτοκινήτων γινόταν µέσω κινητών τηλεφώνων. (Shackelford, σελ. 

192.) 
7
 Και γι’ αυτό βλ. αµέσως παρακάτω στην Εισαγωγή, όπου παρατίθενται ορισµένα τεχνικά και 

πληροφοριακά στοιχεία για το διαδίκτυο (αλλά και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές γενικά). 
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εταιρειών παροχής υπηρεσιών internet, των εταιρειών τηλεφωνίας κ.λπ.
8
 Υπολογίζεται 

ότι περισσότεροι από… ένα εκατοµµύριο η/υ από 178 χώρες(!) χρησιµοποιήθηκαν 

εναντίον της Εσθονίας, συνδεδεµένοι µεταξύ τους µε την τεχνική των ‘botnets’, αρκετοί 

απ’ αυτούς µάλιστα από το εσωτερικό της ίδιας της Εσθονίας και άλλοι ακόµη και από 

τις Η.ΠΑ. Οι επιθέσεις προκάλεσαν σοβαρές οικονοµικές και κοινωνικές συνέπειες, 

αλλά όχι υλικές ζηµίες σε αντικείµενα ή απώλειες ζωών˙ προκλήθηκαν, ωστόσο, 

σύγχυση και ταραχές, µε επακόλουθο τον τραυµατισµό 150 ανθρώπων και το θάνατος 

ενός ακόµη, ρωσικής εθνικότητας.
9
 

Οι έννοιες ‘bot’ και ‘botnet’ και οι τεχνικές που συνδέονται µε αυτές είναι 

κρίσιµες για την κατανόηση µίας µεγάλης µερίδας επιθέσεων σε δίκτυα η/υ και για 

το λόγο αυτό θεωρούµε απαραίτητη την αποσαφήνισή τους σ’ αυτό το σηµείο του 

κειµένου : ‘ B o t ’  ονοµάζεται ένα πρόγραµµα για η/υ (a piece of software) το 

οποίο εκτελεί αυτοµατοποιηµένα και επαναλαµβανόµενα στον η/υ εργασίες και 

ρουτίνες, πολύ πιο γρήγορα από οποιονδήποτε άνθρωπο – χειριστή του η/υ (ο όρος 

προέρχεται από τη λέξη (ro)bot)˙ ένα πρόγραµµα ‘bot’ δεν είναι κατ’ ανάγκη 

πάντοτε κακόβουλο. Στη γλώσσα των ‘κυβερνο-επιχειρήσεων’ (αλλά και των 

hackers) ο όρος αναφέρεται ειδικά σε ένα παρασιτικό και κακόβουλο λογισµικό το 

οποίο ‘υφαρπάζει’ έναν η/υ συνδεδεµένο σε δίκτυο και τον χρησιµοποιεί χωρίς 

ο χειριστής ή ο κάτοχός του να το γνωρίζουν καν για την εκτέλεση 

αυτοµατοποιηµένων κυβερνο-επιθέσεων για λογαριασµό τρίτων.  

‘ B o t n e t ’  (ή ‘bot army’ – ο όρος προέρχεται από τη σύντµηση των 

λέξεων (ro)bot net(work)) ονοµάζεται ένα δίκτυο η/υ που αποτελείται από 

διάφορους υπολογιστές των οποίων ο έλεγχος έχει αναληφθεί κρυφίως και 

παρανόµως µε τη χρήση λογισµικού τύπου ‘bot’. Τα ‘botnets’ ‘χτίζονται’ µε τη 

χρήση κακόβουλου λογισµικού (‘bot herder’ ή ‘bot wrangler’) το οποίο 

αναπαράγει και διαµοιράζει αυτοµατοποιηµένα τα ‘bots’ και ελέγχει τους 

υπολογιστές – στόχους και το οποίο αναπαράγει και τον ίδιο του τον εαυτό-! Με 

τον τρόπο αυτό µπορούν να δηµιουργηθούν τεράστια ‘botnets’ στα οποία τα bot 

herders λειτουργούν ως κόµβοι. Όταν δηµιουργηθεί ένα botnet, συνήθως είναι 

                                            
8
 Αφορµή (ή αιτία…) για τις επιθέσεις θεωρείται η απόφαση της Εσθονικής κυβέρνησης να µεταφέρει 

από το κέντρο της πρωτεύουσας Tallinn σε άλλη τοποθεσία ένα µνηµείο της σοβιετικής εποχής (γνωστό 

ως ‘Bronze Soldier’), το οποίο είχε ανεγερθεί για να τιµήσει τους νεκρούς της Σοβιετικής Ένωσης κατά 

την απελευθέρωση της περιοχής από τους Γερµανούς κατά τον Β’ ΠΠ. 
9
 Shackelford, σελ. 193. 
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εξαιρετικά δύσκολο (και χρονοβόρο) να διαλυθεί ή να αντιµετωπιστεί, διότι η 

δοµή του και ο τρόπος δράσης του είναι αποκεντρωµένα.
10

 

Εσθονοί αξιωµατούχοι ισχυρίστηκαν αµέσως ότι η χώρα τους ήταν το θύµα 

ενός νέου είδους πολέµου και υπέδειξαν ως υπεύθυνη για την επίθεση αυτή τη Ρωσική 

Οµοσπονδία (η κατηγορία αυτή µέχρι σήµερα δεν έχει καταστεί δυνατό να 

επιβεβαιωθεί πλήρως, παρά τις εκτεταµένες ηλεκτρονικές έρευνες και την σε βάθος 

µελέτη των επιθέσεων)˙ ο Υπουργός Άµυνας Jaak Aaviksoo έκανε λόγο για ‘national 

security emergency’ και για ‘blockade’. Η Εσθονία, επίσης, ως χώρα – µέλος του 

NATO ζήτησε βοήθεια από τον Οργανισµό αυτό˙ στα ανώτατα πολιτικά και 

στρατιωτικά κλιµάκια του NATO επικράτησε η άποψη ότι οι ηλεκτρονικές επιθέσεις 

ήταν µεν σοβαρές αλλά δεν ξεπερνούσαν τα επίπεδα της ενόχλησης και της 

‘δυσάρεστης’ συµπεριφοράς και έτσι δεν υπήρχε έδαφος εφαρµογής του άρθρου 5 του 

Χάρτη της Συµµαχίας˙
11

 σ’ αυτό, βέβαια, πρέπει, κατά την εκτίµησή µας, να έπαιξε 

ρόλο και το γεγονός ότι δεν µπορούσε να τεκµηριωθεί γρήγορα και µε ασφάλεια 

σύνδεση των ‘επιθέσεων’ µε τις πράξεις συγκεκριµένης κρατικής οντότητας. Το NATO 

απλά απέστειλε στην Εσθονία ειδικούς για τη µελέτη των επιθέσεων και την παροχή 

τεχνικής βοήθειας.
12

 Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι ο Ο.Η.Ε. δεν ασχολήθηκε µε τις 

κυβερνο-επιθέσεις εναντίον της Εσθονίας.
13

 

Η εργασία αυτή θα προσπαθήσει να απαντήσει στο ερώτηµα εάν µία 

επίθεση στα δίκτυα η/υ µίας χώρας (computer network attack – CNA) που εκδηλώνεται 

σε περίοδο ειρήνης µε τη χρήση των η/υ και των δικτύων η/υ ως όπλων και µπορεί να 

                                            
10

 Tikk, Kaska & Vihul, σελ. 111. 
11

 Βλ. και Owens, Dam & Lin, eds, σελ. 172 et seq. και Theiler σε ‘NATO Review’.  Το άρθρο 5 της 

Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού (Ουάσιγκτον, 04 Απρ. 1949) ως γνωστόν ορίζει ότι “[t]he Parties 

agree that an armed attack against one or more of them in Europe or North America shall be considered 

an attack against them all and consequently they agree that, if such an armed attack occurs, each of them, 

in exercise of the right of individual or collective self-defence recognised by Article 51 of the Charter of 

the United Nations, will assist the Party or Parties so attacked…” (η έµφαση δική µας – το πλήρες 

κείµενο της Συνθήκης διαθέσιµο στην ιστοσελίδα του NATO στη δνση 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/ official_texts_17120.htm). 
12

 Το συµβάν, ωστόσο, λειτούργησε ως ‘προειδοποιητικό καµπανάκι’ για το NATO (Owens, Dam & Lin, 

eds, ibid)˙ τον Ιούνιο του 2007 οι Υπουργοί Άµυνας των χωρών – µελών του NATO, προφανώς και 

εµφανώς θορυβηµένοι από τα γεγονότα στην Εσθονία, αποφάσισαν την ίδρυση, από τη Συµµαχία, ενός 

“Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence” (CCD COE) µε έδρα την Εσθονία και µε αποστολή 

τη µελέτη των απειλών στον κυβερνοχώρο, τη διατύπωση προτάσεων και την ανάπτυξη τεχνικών 

αντιµετώπισής τους. 
13

 Shackelford, 237.  Για το περιστατικό των επιθέσεων σε βάρος της Εσθονίας βλ. γενικά Shackelford 

(ιδίως σελ. 192 et seq. και 202 et seq.) και Tikk κ.λπ., op. cit., σελ. 15 et seq. Ο Shackelford, 200, επίσης 

αναφέρει ότι ήδη το 2002 δεκαεννέα εκατοµµύρια ιδιώτες είχαν την τεχνογνωσία για τη διεξαγωγή 

‘κυβερνο-επιθέσεων’ και (σελ. 225) ότι το 2009, 439 εκατοµµύρια υπολογιστές ήταν συνδεδεµένοι στο 

internet. 
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αποδοθεί σε συγκεκριµένο κράτος (άσχετα εάν διενεργείται από τα όργανα του κράτους 

αυτού, ή από κάποια µη-κρατική οντότητα, ή ακόµη και από ιδιώτες για λογαριασµό 

κάποιου κράτους), είναι δυνατόν να έχει και υπό ποίες προϋποθέσεις τα 

χαρακτηριστικά της χρήσης βίας του άρθρου 2(4) του Χάρτη ή της ένοπλης επίθεσης 

του άρθρου 51, έτσι ώστε να είναι δυνατή η λήψη από το κράτος-στόχο όλων εκείνων 

των ‘νόµιµων’ µέτρων που επιφυλάσσονται από το διεθνές δίκαιο και ιδίως από το jus 

ad bellum γι’ αυτές τις περιπτώσεις.
14

 

Προκειµένου να διευκολυνθεί η καθαρά νοµική προσέγγιση του ζητήµατος, 

αµέσως µετά την Εισαγωγή η οποία συµπληρώνεται από ορισµένα ιστορικά και 

τεχνικά στοιχεία για τους η/υ, τα δίκτυα και το internet, στο τµήµα II της εργασίας, 

θα εξηγηθεί τι ακριβώς είναι από τεχνική άποψη µία ‘επίθεση σε δίκτυα η/υ’, θα δοθούν 

οι απολύτως απαραίτητοι ορισµοί, ιδίως όσον αφορά το πεδίο αντιπαράθεσης στο οποίο 

λαµβάνουν χώρα οι επιθέσεις αυτές (: στον ‘κυβερνοχώρο’) και θα παρουσιαστούν, µε 

συνοπτική ακρίβεια, οι τεχνικές και τα ‘όπλα’ των ‘κυβερνο-επιθέσεων’ (επιθέσεις DoS 

και DDoS, κακόβουλο λογισµικό, επιθέσεις σε επίπεδο ολοκληρωµένων κυκλωµάτων 

κ.λπ.).  Στο τµήµα III θα παρατεθεί η βασική θεωρία του διεθνούς δικαίου για τη 

χρήση βίας και την ένοπλη επίθεση (στο σηµείο εξέλιξης που έχει φθάσει σήµερα το 

δίκαιο αυτό), µε έµφαση στα σηµεία εκείνα τα οποία, κατά την κρίση του γράφοντος, 

µπορούν να αποτελέσουν ασφαλείς βάσεις για τη µορφοποίηση απαντήσεων στα 

παραπάνω βασικά ερωτήµατα.  Στο τµήµα IV θα γίνει η προσπάθεια αναγωγής των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, των ιδιαιτεροτήτων, του τρόπου εκδήλωσης και των 

αποτελεσµάτων των CNAs, στο νοµικό πλαίσιο του σύγχρονου διεθνούς δικαίου για τη 

χρήση βίας και την ένοπλη επίθεση στις σχέσεις µεταξύ των κρατών. Στο τµήµα αυτό ο 

γράφων διατυπώνει, σε γενικές γραµµές, την άποψη ότι τα ‘ηλεκτρονικά όπλα’ που 

απαριθµούνται στο τµήµα ΙΙ, είναι ‘όπλα’ σαν κι αυτά που είχαν στο µυαλό τους οι 

συντάκτες των άρθρων 2(4) και 51 του Χάρτη των Η.Ε. και ότι η χρήση των όπλων 

αυτών και οι µέθοδοι χρησιµοποίησής τους, µπορεί να συνιστούν χρήση βίας και 

ένοπλη επίθεση, όπως οι έννοιες αυτές γίνονται δεκτές από το γραπτό και εθιµικό jus ad 

bellum, στο στάδιο εξέλιξης που έχει φθάσει σήµερα. ∆ιατυπώνει, επίσης, την άποψη 

                                            
14

 Ως εκ τούτου από το σκοπό της εργασίας αυτής ε κ φ ε ύ γ ε ι  η ενασχόληση µε επιθέσεις CNA που 

εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια µίας (ήδη διαπιστωµένης) ένοπλης σύγκρουσης και, πολύ περισσότερο, η 

ενασχόληση µε τα ζητήµατα που τίθενται από τη διάπραξη εγκληµάτων στον κυβερνοχώρο ή τη 

διάπραξη ηλεκτρονικών εγκληµάτων ή εγκληµάτων που σχετίζονται µε υπολογιστές ή διαπράττονται µε 

τη βοήθεια η/υ, όπως αυτά προσδιορίζονται στα ποινικά δίκαια των διαφόρων χωρών. 
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ότι αυτή τη στιγµή υπάρχει ήδη ανιχνεύσιµη πρακτική κρατών και διεθνών οργανισµών 

περί του ότι βία στις διακρατικές σχέσεις µπορεί να ασκηθεί και µε τη µορφή των 

CNAs, καθώς και την άποψη ότι οι διατάξεις των άρθρων 2(4) και 51 του Χάρτη και το 

διεθνές εθιµικό δίκαιο που ισχύει σήµερα αναφορικά µε το δικαίωµα αυτοάµυνας, 

µπορούν να λειτουργήσουν ικανοποιητικά και στα ζητήµατα άσκησης βίας και 

εκδήλωσης ‘ένοπλων επιθέσεων’ στον κυβερνοχώρο και δεν έχουν καταστεί ακόµη 

‘ανεπανόρθωτα ακατάλληλες’, αν και οι δυνατότητες και οι ιδιαιτερότητες των CNAs 

και των πληροφοριακών επιχειρήσεων γενικότερα, πιέζουν αφόρητα, µέχρι τα όριά της, 

τη ρυθµιστική τους ικανότητα. ∆ιαπιστώνεται επίσης ότι εκείνο που απαιτείται άµεσα 

και σε πρώτη φάση, είναι η θωράκιση του (ιδιωτικού) internet µε ένα minimum 

κανόνων και τεχνολογιών ασφαλείας, χωρίς να θίγονται τα δικαιώµατα των τρίτων προς 

απόλαυση του κυβερνοχώρου, και η περισσότερο αποφασιστική και ρωµαλέα 

εφαρµογή των υφισταµένων διατάξεων και του κεκτηµένου του Χάρτη των Η.Ε.  Στο 

τµήµα V, τέλος, θα παρατεθούν ορισµένα συµπεράσµατα από αυτή την ενασχόλησή µας 

µε τις επιθέσεις σε δίκτυα η/υ ως µορφή χρήσης βίας στις διακρατικές σχέσεις των 

τελευταίων δύο δεκαετιών τουλάχιστον.  Μετά τα συµπεράσµατα, θα παρατεθούν σε 

Παράρτηµα ορισµένα πρόσθετα στοιχεία για τους η/υ και τα δίκτυα, για τα οποία, αν και 

είναι απαραίτητα για την κατανόηση του συνόλου της εργασίας, κρίθηκε ότι η 

παράθεσή τους στην Εισαγωγή θα διασπούσε τη δοµή µίας καθαρά νοµικής εργασίας. 

Στο σηµείο αυτό και πριν από τα κύρια τµήµατα της εργασίας 

παρατίθενται ορισµένα απολύτως απαραίτητα ιστορικά και τεχνικά στοιχεία για τους 

η/υ και το διαδίκτυο (internet) γενικά, τα οποία θα βοηθήσουν στην κατανόηση των 

προσεγγίσεων που θα ακολουθήσουν : 

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής 

Ως η/υ (computer)
15

 γενικά, νοείται µία προγραµµατιζόµενη µηχανή, 

σχεδιασµένη να εκτελεί κατά στάδια και µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο µία σειρά 

αριθµητικών ή λογικών λειτουργιών˙ η σειρά των λειτουργιών µπορεί να 

µεταβάλλεται, ώστε να είναι δυνατό ο η/υ να επιλύει περισσότερα είδη 

                                            
15

 Η πρώτη χρήση της λέξης ‘computer’ καταγράφηκε το 1613 και αναφερόταν σε ένα πρόσωπο το οποίο 

εκτελούσε αριθµητικές πράξεις και υπολογισµούς. Από το τέλος του 19ου αιώνα η λέξη άρχισε σταδιακά 

να λαµβάνει το σηµερινό της περιεχόµενο, να περιγράφει, δηλαδή, µία µηχανή πια, η οποία µπορεί να 

εκτελεί υπολογισµούς. 
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προβληµάτων.
16

 ‘Ηλεκτρονικός υπολογιστής’, κατά την τρέχουσα έννοια του όρου, 

είναι ένα αυτοµατοποιηµένο, ηλεκτρονικό, ψηφιακό επαναπρογραµµατιζόµενο 

σύστηµα γενικής χρήσης (: µια ‘µηχανή’), κατασκευασµένο κυρίως από ψηφιακά 

ηλεκτρονικά κυκλώµατα και δευτερευόντως από ηλεκτρικά και µηχανικά 

συστήµατα, που έχει ως σκοπό να επεξεργάζεται πληροφορίες βάσει ενός συνόλου 

προκαθορισµένων οδηγιών (: εντολών) που συνολικά ονοµάζονται ‘πρόγραµµα’. 

Κατ’ ελάχιστον ένας η/υ αποτελείται από κάποιο είδος µνήµη για την αποθήκευση 

δεδοµένων, από τουλάχιστον µία µονάδα που εκτελεί αριθµητικές και λογικές 

λειτουργίες και από µία µονάδα ακολουθίας (αλληλουχίας) και ελέγχου, η οποία 

µπορεί να µεταβάλει τη σειρά των λειτουργιών που πρέπει να εκτελεστούν µε 

βάση τις αποθηκευµένες πληροφορίες.
17

 Η ανάπτυξη των πρώτων πραγµατικών 

ηλεκτρονικών η/υ άρχισε στη δεκαετία του 1940˙ είχαν µέγεθος ενός µεγάλου… 

δωµατίου και η ενέργεια που κατανάλωναν αντιστοιχούσε στην ενέργεια που 

καταναλώνουν σήµερα µερικές εκατοντάδες προσωπικοί ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές. Οι βάσεις για τις τεχνολογίες που χρησιµοποιήθηκαν σ’ αυτούς, 

ωστόσο, και τη θεωρητική θεµελίωσή τους, τέθηκαν στη δεκαετία του 1930.
18

 

Στην επιστήµη των σύγχρονων η/υ συνδυάζονται µε εντυπωσιακό τρόπο δύο 

διαφορετικές τεχνολογίες : ο αυτοµατοποιηµένος υπολογισµός και ο 

προγραµµατισµός (automated calculation and programmability). 

Πέρα από τα διάφορα είδη προσωπικών η/υ (personal computers – PCs) που 

αποτελούν την κατ’ εξοχήν εικόνα της πληροφοριακής εποχής του 20ού και του 

                                            
16

 Για να χαρακτηριστεί κατ’ αρχήν µία µηχανή ως ‘ηλεκτρονικός υπολογιστής’, δεν απαιτείται να 

λειτουργεί απαραίτητα µε ηλεκτρικό ρεύµα, ούτε να διαθέτει επεξεργαστή, µνήµη ή σκληρό δίσκο. Ως 

‘η/υ’ χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε συσκευή µπορεί να µετατρέψει τις εισαγόµενες σ’ αυτήν πληροφορίες, 

θεληµατικά και µε βάση κάποιους λογικούς κανόνες. Σήµερα, ωστόσο, ο όρος η/υ παραπέµπει πλέον σε 

µία συσκευή που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα και διαθέτει µνήµη, επεξεργαστή, αποθηκευτικό µέσο, 

και διατάξεις εισόδου και εξόδου δεδοµένων˙ ο,τιδήποτε άλλο δεν θα είναι (πλήρης) ‘η/υ’ αλλά απλά 

ένας επεξεργαστής. 
17

 Κάθε υπολογιστικό σύστηµα ή η/υ, ανεξάρτητα από το µέγεθός του, αποτελείται από το υλικό µέρος 

(hardware), δηλαδή όλα εκείνα τα µέρη που έχουν υλική υπόσταση (: ηλεκτρονικά κυκλώµατα, οθόνη, 

τροφοδοτικά, καλώδια, πληκτρολόγια, εκτυπωτές κ.λπ.) και το λογισµικό (software), δηλαδή τα άυλα 

µέρη του υπολογιστικού συστήµατος (: λειτουργικό σύστηµα, εφαρµογές, αποθηκευµένα δεδοµένα, 

πρωτόκολλα επικοινωνίας µε τα περιφερειακά ή τα διάφορα δίκτυα κ.λπ.). Όταν το software 

αποθηκεύεται στο hardware µε τρόπο που καθιστά ανέφικτη ή εξαιρετικά δύσκολη την τροποποίησή του 

(όπως για παράδειγµα το BIOS (: Built In Operating System), η µνήµη ROM κ.λπ.), γίνεται λόγος για 

‘firmware’. 
18

 Τα ψηφιακά ηλεκτρονικά, για παράδειγµα, θεωρούνται σε µεγάλο βαθµό ανακάλυψη του Claude 

Shannon του έτους 1937, ενώ ως ο ‘πατέρας’ της σύγχρονης επιστήµης των η/υ θεωρείται ο Άγγλος 

µαθηµατικός Alan Turing, ο οποίος µε τη διατριβή του και τις άλλες εργασίες του της δεκαετίας του 1930 

αναδιατύπωσε τα αποτελέσµατα των εργασιών του 1931 του Αυστριακού µαθηµατικού Κούρτ Γκέντελ 

για τα όρια της απόδειξης και του υπολογισµού, επινόησε τις αφηρηµένες λογικές ‘µηχανές Τούρινγκ’ 

και απέδειξε ότι µια τέτοια ‘µηχανή’ θα ήταν σε θέση να υπολογίσει οποιοδήποτε κατανοητό µαθηµατικό 

πρόβληµα εάν ήταν δυνατό το πρόβληµα αυτό να αναπαρασταθεί από έναν αλγόριθµο (algorithm, δηλ. 

λεπτοµερειακές οδηγίες που καθορίζουν το πώς εκτελείται µία εργασία). Οι µηχανές Τούρινγκ είναι 

µέχρι σήµερα το κεντρικό αντικείµενο µελέτης της θεωρίας του υπολογισµού. 
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21ου αιώνα, αλλά και τα µεγάλα υπολογιστικά συστήµατα των τραπεζών, των 

δηµοσίων οργανισµών, των ενόπλων δυνάµεων, των κάθε είδους εταιρειών κ.λπ. 

(minicomputers, mainframes, supercomputers, servers κ.λπ.), δεν πρέπει να 

λησµονούµε ότι µικροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές (στο µέγεθος µίας πλακέτας 

ηλεκτρονικών) υπάρχουν πλέον σχεδόν σε κάθε ηλεκτρική συσκευή (φορητή ή µη) 

και σύστηµα, από τα κινητά τηλέφωνα, τα παιχνίδια και τις συσκευές MP3, µέχρι 

τα εµπορικά και τα µαχητικά αεροσκάφη, τα βιοµηχανικά ροµποτικά συστήµατα, 

τις τηλεπικοινωνίες, τα δορυφορικά συστήµατα, τα οπλικά συστήµατα κ.λπ. 

Ορισµένες πρόσθετες πληροφορίες για τους υπολογιστές βλ. στο Παράρτηµα. 

Το διαδίκτυο (internet)19 

Το διαδίκτυο ή internet, όπως είναι ευρέως γνωστό, είναι ένα δίκτυο 

δικτύων, δηλαδή ένα παγκόσµιο (πλέον) δίκτυο στο οποίο συνδέονται εκατοντάδες 

χιλιάδες άλλα δίκτυα διαφόρων µεγεθών και το οποίο επιτρέπει την ανταλλαγή 

δεδοµένων µεταξύ οποιουδήποτε διασυνδεδεµένου (δικτυωµένου) η/υ. Ως µέσο 

έχει διπλή υπόσταση : υλική (αφού αποτελείται από περισσότερα δίκτυα που 

βασίζονται σε hardware και software) και άυλη (αφού αυτό που προσφέρει στην 

κοινωνία ως µέσο µαζικής επικοινωνίας και ιδίως ο αµφίδροµος χαρακτήρας 

του προστίθεται στην (και ξεπερνά κατά πολύ την) ούτως ή άλλως υπερµεγέθη 

υλική του υπόσταση. Η τεχνολογία του βασίζεται στη διασύνδεση επιµέρους 

δικτύων ανά τον κόσµο, µε τη χρήση πολυάριθµων πρωτοκόλλων µεταγωγής 

πακέτων δεδοµένων (data packet switching), µε κυρίαρχο το πρωτόκολλο 

TCP/IP.
20

 Το internet προσφέρει διάφορες διαδικτυακές υπηρεσίες και µάλιστα 

σε πραγµατικό χρόνο, όπως η άµεση επικοινωνία και ο έλεγχος µεταξύ η/υ και 

δικτύων η/υ, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail), οι οµάδες συζητήσεων (news 

/chat groups), η διαµοίραση και µεταφορά αρχείων (file sharing /transfer), ο 

παγκόσµιος ιστός (world wide web
21

), το δικτυακό ραδιόφωνο και τηλεόραση, η 

διαδικτυακή τηλεφωνία κ.λπ. 

                                            
19

 Ο αγγλικός αυτός όρος προκύπτει από τη σύνθεση των λέξεων ‘inter’ και ‘network’. 
20

 Μερικά από τα άλλα λιγότερο ή περισσότερο γνωστά διαδικτυακά πρωτόκολλα επικοινωνίας είναι το 

UDP, το DNS, το PPP, το SLIP, το ICMP, το POP3, το IMAP, το SMTP, το HTTP, το HTTPS, το SSH, 

το Telnet, το FTP, το LDAP και το SSL. 
21

 Παγκόσµιος ιστός και internet συχνά θεωρούνται το ίδιο πράγµα. Η αντίληψη αυτή είναι λανθασµένη 

καθώς ο ‘παγκόσµιος ιστός’ αποτελεί µία µόνο υπηρεσία (facility) ή προσφερόµενη εφαρµογή του 

internet και για την ακρίβεια την δηµοφιλέστερη και περισσότερο διαδεδοµένη (ακολουθούµενη από το 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο). 
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Πρέπει να επισηµανθεί, ότι το internet λειτουργεί σε πολύ µεγάλο ποσοστό µε 

κονδύλια και εξοπλισµό του ιδιωτικού τοµέα και δεν έχει κεντρική διοίκηση, διεύθυνση ή 

‘διακυβέρνηση’, ούτε όσον αφορά τις χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες, ούτε όσον αφορά 

τις πολιτικές πρόσβασης και χρήσης˙ κάθε επιµέρους δίκτυο (το οποίο συνδέεται στο 

internet) καθορίζει το ίδιο τους δικούς του κανόνες και τα πρότυπα.
22

 Σε αυτό το 

ιδιαίτερο και µοναδικό χαρακτηριστικό του internet οφείλεται και το γεγονός ότι 

αφενός µεν το διαδίκτυο προσφέρεται για τη διάπραξη ‘ηλεκτρονικών’ εγκληµάτων και 

‘κυβερνοεγκληµάτων’,
23

 αφετέρου δε ότι ο ‘κυβερνοχώρος’ µετατράπηκε πολύ γρήγορα 

και µε καταπληκτική ευκολία σε πεδίο ανθρώπινης αντιπαράθεσης, στο οποίο είναι 

εξαιρετικά δύσκολο να ασκηθεί έλεγχος και να τεθούν κανόνες. 

Κεντρική διεύθυνση και συντονισµός ασκούνται αποκλειστικά και µόνο σε 

θέµατα ‘ονοµατοδοσίας’, δηλαδή στις διευθύνσεις internet (internet protocol 

addresses – IP adresses) που απονέµονται και στις ονοµατοδοσίες DNS (βλ. στο 

Παράρτηµα), από τον διεθνή µη-κερδοσκοπικό οργανισµό ICANN (Internet 

Corporation for Assigned Names and Numbers).
24

 

Η εµπορικοποίηση του internet το οποίο ήταν ήδη παγκόσµιο κατά τη 

δεκαετία του 1990, οδήγησε στην εξαιρετικά ευρεία διάδοσή του, στην εκλαΐκευσή του 

και στη χρησιµοποίησή του σε κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής στον πλανήτη και σχεδόν 

σε κάθε κρατική λειτουργία.
25

 

Πρόσθετες πληροφορίες για το internet και τον παγκόσµιο ιστό (‘www’) βλ. 

στο Παράρτηµα. 

II. Τι είναι οι ‘επιθέσεις σε δίκτυα η/υ’ (Computer Network 

Attacks – CNAs) 

 

                                            
22

 Αυτή η ‘ανοικτή φιλοσοφία’ είναι συγχρόνως και η Αχίλλειος πτέρνα του συστήµατος… (Shackelford, 

199). 
23

 Οι δύο αυτές έννοιες δεν ταυτίζονται, ωστόσο η υπόδειξη των διαφορών δεν εµπίπτει στο αντικείµενο 

της εργασίας µας αυτής. 
24

 Για όλα τα παραπάνω, καθώς και τις πρόσθετες πληροφορίες του Παραρτήµατος, πηγή : wikipedia, 

λήµµατα ‘’διαδίκτυο’’ και ‘’παγκόσµιος ιστός’’, τελευταία πρόσβαση : 04.10.2011. 
25

 Εκτιµάται, για παράδειγµα, ότι το 2009 πάνω από το ¼ του συνολικού πληθυσµού της γης 

χρησιµοποιούσε υπηρεσίες του internet και στο διαδίκτυο ήταν συνδεδεµένοι περισσότεροι από… 439 

εκατοµµύρια η/υ(!)˙ είναι εντυπωσιακό ότι µόλις πριν από 22 περίπου χρόνια, το 1988, το ‘internet’ 

αποτελούνταν µόνο από 60.000 περίπου συνδεδεµένους η/υ, οι περισσότεροι από τους οποίους ανήκαν 

σε ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήµια στις Η.Π.Α. (βλ., π.χ., Shackelford, σελ. 223 & 225). 
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1. Ορισµοί 

Ως ‘κυβερνοχώρος’ (cyberspace)
26

 ορίζεται η νοητή εκείνη περιοχή (ο 

νοητός ‘τοµέας’) που χαρακτηρίζεται από τη χρήση ηλεκτρονικών, καθώς και του 

ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος, για την αποθήκευση, τροποποίηση και ανταλλαγή 

δεδοµένων, µέσω δικτυωµένων συστηµάτων και των υλικών υποδοµών που σχετίζονται 

µε αυτά και τα υποστηρίζουν.
27

 Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο κυβερνοχώρος είναι ευρύτερος 

από το internet και περιλαµβάνει όλες τις ‘δικτυωµένες’ ψηφιακές δραστηριότητες (και 

όχι µόνο τις ‘ιντερνετικές’).
28

 Λόγω της φύσης και των ιδιοτήτων του, αλλά και της 

παγκόσµιας εµβέλειας του, ο κυβερνοχώρος έχει αρχίσει να ‘διαβρώνει’ τη σύνδεση 

µεταξύ εδαφικής επικράτειας και κρατικής κυριαρχίας.
29

 

Οι ‘κυβερνοεπιθέσεις’ είναι χρήση βίας (µε την καθηµερινή έννοια του 

όρου) στον κυβερνοχώρο (‘κυβερνο-βία’) µε εχθρική πρόθεση, δηλαδή επιχειρήσεις 

που αναλαµβάνονται από ένα κράτος σε βάρος άλλου (µε αµυντικές ή επιθετικές 

προθέσεις και επιδιώξεις) µε τη χρήση πληροφοριών αποθηκευµένων σε µεµονωµένους 

η/υ, σε ορισµένους από τους η/υ ενός δικτύου ή σε ολόκληρα δίκτυα η/υ, µε σκοπό την 

εξουδετέρωση των η/υ – στόχων, ορισµένων από τους η/υ ενός δικτύου ή ολόκληρου 

του δικτύου ή ιστοσελίδων ή /και την πρόκληση ζηµιών που ξεπερνούν, όµως, αυτή 

καθ’ εαυτή την υλική καταστροφή των η/υ και των δικτύων – στόχων. Από την πλευρά 

του ‘επιτιθέµενου’ οι η/υ και τα δίκτυα η/υ χρησιµοποιούνται ως όπλα. ∆εν καλύπτονται, 

                                            
26

 Η ελληνική λέξη ‘κυβερνοχώρος’ είναι µεταφραστικό ‘δάνειο’ από την αγγλική λέξη ‘cyberspace’, την 

οποία επινόησε ο συγγραφέας έργων επιστηµονικής φαντασίας William Gibson, στην προσπάθειά του να 

περιγράψει το όραµά του για ένα παγκόσµιο δίκτυο η/υ που θα συνέδεε ανθρώπους, µηχανές και 

πληροφορίες. Βέβαια, η λέξη ‘cyberspace’ είναι εµπνευσµένη από την επιστήµη των cybernetics 

(κυβερνητική), η οποία µε τη σειρά της ετυµολογικά βασίζεται στο ελληνικό ρήµα ‘κυβερνώ’ που 

µεταφέρει ως κυρίαρχες τις ιδέες της πλοήγησης και του ελέγχου. (Βλ., αντί άλλων, 

http://pcp.lanl.gov/CYBSPACE.html.) 
27

 United States National Military Strategy for Cyberspace Operations, U.S. Department of Defense, 

∆εκέµβριος 2006, διαθέσιµο στην ιστοσελίδα www.dod.gov/pubs/foi/ojcs/07-F-2105doc.pdf.  

Παροµοίως, κατά τον Todd, USAF, Law Review, vol. 64, σελ. 68, ο κυβερνοχώρος είναι “…an evolving 

man-made domain for the organization and transfer of data using various wavelengths of the 

electromagnetic spectrum. The domain is a combination of private and public property governed by 

technical rule sets designed primarily to facilitate the flow of information. The key feature of cyberspace 

is that it is a man-made domain designed to transfer data and information.” 
28

 Ήδη αρκετοί µελετητές και επιστήµονες (µεταξύ αυτών και νοµικοί) θεωρούν ότι ο κυβερνοχώρος 

αποτελεί παγκόσµια κληρονοµιά της ανθρωπότητας (common heritage of mankind) και θα πρέπει να 

τεθούν σε ισχύ ειδικοί κανόνες διεθνούς δικαίου για τη ρύθµιση και την προστασία του. (Kamal, σελ. 8, 

Shackelford, σελ. 210 et seq.) 
29

 Πράγµατι, αυτή τη στιγµή, για παράδειγµα, µία κλήση µε δορυφορικό τηλέφωνο µπορεί να γίνει από 

την Ανταρκτική ή τη Γη του Πυρός, µία ελληνική εταιρεία µπορεί να έχει τους servers της στην Κίνα, 

ενώ ένας έφηβος από το Ισραήλ και µερικοί φοιτητές από την Καλιφόρνια µπορούν να διεισδύσουν στο 

δίκτυο του Υπουργείου Άµυνας των Η.Π.Α. µε τη χρήση ενός server στα… Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα 

(: η περίπτωση αυτή είναι γνωστή ως “Solar Sunrise attack” και έλαβε χώρα το 1998 – Roscini, σελ. 97). 
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όπως είναι φανερό, οι επιθέσεις µε όπλα κινητικής ενέργειας εναντίον εγκαταστάσεων  

και υποδοµών η/υ /δικτύων. Καλύπτονται, αντίθετα, οι επιθέσεις µε όπλα ηλεκτρονικού 

παλµού (electro-magnetic pulse wave weapons)˙
30

 η χρήση αυτού του είδους όπλων, 

ωστόσο, δεν θα µας απασχολήσει στα πλαίσια αυτής της εργασίας, διότι προκαλούν 

υλική καταστροφή των τυπωµένων ηλεκτρονικών κυκλωµάτων (: του hardware) που 

χρησιµοποιούνται σε η/υ και δίκτυα. 

Οι κυβερνοεπιθέσεις (cyber attacks) ή επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, 

αποτελούν τµήµα ή είδος µίας πολύ ευρύτερης κατηγορίας επιχειρήσεων οι οποίες είναι 

γνωστές ως ‘πληροφοριακές επιχειρήσεις’ (information operations – I.O.)˙ είδος 

πληροφοριακών επιχειρήσεων αποτελούν και οι ‘επιχειρήσεις δικτύων η/υ’.
31

 Οι 

επιχειρήσεις δικτύων η/υ (ως έννοια γένους), µε τη σειρά τους, περιλαµβάνουν τις 

επιθέσεις σε δίκτυα η/υ (CNAs), τις επιχειρήσεις για την άµυνα (των φίλιων) δικτύων, 

καθώς και τις επιχειρήσεις αθέµιτης εκµετάλλευσης δικτύων η/υ (computer network 

exploitation enabling operations – CNE). Αν και οι τελευταίες αναφέρονται συνήθως 

(ιδίως) στον τύπο ως ‘κυβερνοεπιθέσεις’,
32

 στην πραγµατικότητα δεν είναι, από µόνες 

τους, ‘επιθέσεις’ ή ‘χρήση βίας’ κ.λπ., έτσι όπως οι έννοιες αυτές προσεγγίζονται στα 

πλαίσια του jus ad bellum και του jus in bello,
33

 καθώς µε αυτές απλά συλλέγονται 

πληροφορίες ή γίνονται λεπτοµερείς παρατηρήσεις για τα συστήµατα του αντιπάλου 

(port scanning, application mapping, network mapping κ.λπ.), ή διαδίδονται 

πληροφορίες για προπαγανδιστικούς σκοπούς (για παράδειγµα, µε την τεχνική της 

                                            
30

 Kamal, σελ. 80 και http://www.fas.org/irp/threat/cyber/docs/npgs/ch2.htm (τελευταία πρόσβαση : 13 

Οκτ. 2011). Η τεχνολογία των όπλων ηλεκτρονικού παλµού έχει προχωρήσει αρκετά και ήδη τέτοιου 

είδους συστήµατα µπορούν να έχουν το µέγεθος µίας βαλίτσας ταξιδίου-! 
31

 Πολύ γενικά, π λ η ρ ο φ ο ρ ι α κ έ ς  ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς  είναι η χρήση κατά τρόπο ενιαίο, 

συνολικό και ολοκληρωµένο των δυνατοτήτων του ηλεκτρονικού πολέµου, των επιχειρήσεων δικτύων 
η/υ, των ψυχολογικών επιχειρήσεων, της στρατιωτικής παραπλάνησης και των διαφόρων µεθόδων 

ασφάλειας επιχειρήσεων, µε σκοπό τον επηρεασµό, τη ρήξη, τη διατάραξη, τη φθορά /αλλοίωση, ή 

ακόµη και τον ‘σφετερισµό’ /ιδιοποίηση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων του αντιπάλου (τόσο των 

ανθρώπινων όσο και των αυτοµατοποιηµένων), µε παράλληλη προστασία των φίλιων διαδικασιών. (US 

National Military Strategy for Cyberspace Operations, U.S. DoD, op. cit.)  Εδώ ανήκει, ως 

υποκατηγορία, και ο ‘πληροφοριακός πόλεµος’ (information warfare), δηλαδή τέτοιου είδους επιχειρήσεις 

όταν διεξάγονται στα πλαίσιο (ήδη διαπιστωµένης) ένοπλης σύγκρουσης, έτσι όπως αυτή ορίζεται 

σήµερα στο σύγχρονο διεθνές δίκαιο (βλ., π.χ., Schmitt (1999), 889- 891). 
32

 Βλ., για παράδειγµα, στην ηλεκτρονική ‘Καθηµερινή’ της 07-03-2011, άρθρα µε τίτλο ‘’Ηλεκτρονική 

επίθεση κατά του γαλλικού υπουργείου Οικονοµικών’’ και ‘’Κινέζοι χάκερ «επιτέθηκαν» στο 

νοτιοκορεατικό υπουργείο Αµύνης’’, τα οποία στην πραγµατικότητα περιγράφουν επιχειρήσεις αθέµιτης 

‘εκµετάλλευσης’ δικτύου και όχι επιθέσεις. 
33

 Είναι δυνατόν, όµως, να αποτελούν προπαρασκευαστικές πράξεις χρήσης βίας ή επίθεσης (βλ., π.χ., 

Watts, 392 et seq.). 
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παραποίησης ιστοσελίδων (web-page defacement)), υφαρπάζονται δεδοµένα
34

 κ.λπ. 

παρόµοια. 

Στα πλαίσια της εργασίας αυτής δεν ενδιαφέρουν οι επιχειρήσεις CNE αλλά 

µόνο οι CNAs, δηλαδή εκείνες οι επιχειρήσεις κατά δικτύων η/υ που συνοδεύονται από 

εχθρική πρόθεση, υπερβαίνουν την (µε οποιονδήποτε τρόπο) ‘αθέµιτη εκµετάλλευση’ 

και έχουν ως επιδίωξή τους την τροποποίηση ή την καταστροφή των πληροφοριών που 

περιέχονται στους η/υ ή τα δίκτυα – στόχους, µε απώτερο σκοπό την αχρήστευση των 

συστηµάτων διοίκησης, ελέγχου και επικοινωνιών του αντιπάλου ή /και την πρόκληση 

απωλειών σε ζωές και ζηµιών που ξεπερνούν αυτή καθ’ εαυτή την υλική καταστροφή 

των η/υ ή των δικτύων που γίνονται στόχος.
35

 

Ένας αρκετά διαδεδοµένος ορισµός των CNAs είναι αυτός του Υπουργείου 

Άµυνας των Η.Π.Α., σύµφωνα µε τον οποίο οι CNAs είναι ‘’επιχειρήσεις που σκοπό 

έχουν να αποδιοργανώσουν και να καταστρέψουν πληροφορίες που είναι 

αποθηκευµένες σε η/υ και δίκτυα η/υ, ή να απαγορεύσουν τη χρήση ή να µειώσουν την 

αξία αυτών των πληροφοριών, ή να προκαλέσουν όλα τα παραπάνω στους ίδιους τους 

η/υ και τα δίκτυα’’.
36

 Ο ορισµός αυτός φαίνεται ότι καλύπτει τις επιθέσεις σε η/υ και 

δίκτυα η/υ και τις επιθέσεις κατά των ίδιων των πληροφοριών που περιέχονται στους 

η/υ και τα δίκτυα η/υ˙ είναι ασαφές όµως εάν καλύπτει και τη µετατροπή των 

δεδοµένων λειτουργίας του δικτύου έτσι ώστε αυτό να εκτελέσει κάποιες εργασίες ή 

λειτουργίες που δεν ήταν µέσα στους σκοπούς των σχεδιαστών του ή δεν είναι 

αποδεκτές από αυτούς.
37

 Για το λόγο αυτό ορισµένοι µελετητές προτείνουν τη 

συµπλήρωση του ορισµού έτσι ώστε να καλύπτει και τις επιχειρήσεις που αποσκοπούν 

στην παραποίηση (: αθέµιτη µετατροπή) των πληροφοριών µε σκοπό την απόκτηση του 

ελέγχου του η/υ ή του δικτύου. Και οι δύο αυτές προσπάθειες ορισµών, ωστόσο, 

θεωρητικά περιλαµβάνουν και τις επιθέσεις σε η/υ ή δίκτυα η/υ µε συµβατικά όπλα 

                                            
34

 Με τη χρήση κακόβουλου λογισµικού του τύπου των ‘trap doors’ και των ‘sniffers’. Η 

κ α τ α σ κ ο π ε ί α , όπως είναι γνωστό, δεν απαγορεύεται, σαν τέτοια, από κανόνα του διεθνούς 

δικαίου και απλά αποτελεί ποινικό αδίκηµα κατά τις εσωτερικές νοµοθεσίες των κρατών (βλ., π.χ., 

Roscini, σελ. 93). Για παράδειγµα, φαίνεται ότι την περίοδο 2009 – 2010 κάποιες επιχειρήσεις 

κυβερνο-κατασκοπείας µε προέλευση την Κίνα (;) υφάρπασαν διαβαθµισµένα έγγραφα από την Ινδία και 

απέκτησαν πρόσβαση σε e-mails του γραφείου του Dalai Lama (T. Branigan, The Guardian, 06 April 

2010 – αναφέρεται στον Roscini, υποσηµ. 31). 
35

 Όπως λέγεται χαρακτηριστικά στην ευρύτερη πληροφοριακή κοινότητα : «οι hackers έχουν ως στόχο 

τα πληροφοριακά συστήµατα˙ οι CNAs, αντίθετα, έχουν τελικά ως στόχο τους ανθρώπους». 
36

 Βλ. σε http://www.dod.gov/pubs/foi/ojcs/07-F-2105doc1.pdf.  Ο ορισµός αυτός επικρίνεται από τον 

Roscini (σελ. 94, υποσηµ. 37) και τον Dinstein (σε Schmitt /O’Donnell, eds, vol. 76, 101). 
37

 Σε αντίθεση, δηλαδή, µε την καταστροφή του δικτύου ή την περιέλευσή του σε κατάσταση αναστολής 

λειτουργίας. Βλ. και Silver D., σε Schmitt /O’Donnell, eds, vol. 76, σελ. 76. 
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(π.χ. όπλα κινητικής ενέργειας), περίπτωση η οποία, όπως είναι αυτονόητο, δεν µπορεί 

να αποτελέσει αντικείµενο έρευνας της εργασίας αυτής.
38

 Θα πρέπει επίσης να 

σηµειωθεί ότι στόχος µίας CNA µπορεί να είναι πέρα από ένα δίκτυο ή δίκτυα η/υ 

και µεµονωµένοι η/υ ή ορισµένοι η/υ ενός δικτύου, καθώς επίσης και ιστοσελίδες. 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες επισηµάνσεις : 

Ο κυβερνοχώρος χαρακτηρίζεται από µία συγκεκριµένη και µοναδική 

ιδιαιτερότητα : ενώ είναι ένας ‘χώρος’ και άρα µοιάζει µε τις άλλες περιοχές 

ανθρώπινης αντιπαράθεσης (: ξηρά, θάλασσα, αέρας, διάστηµα), είναι συγχρόνως και ο 

µόνος τεχνητός χώρος ανθρώπινης αντιπαράθεσης, ένα πεδίο αντιπαράθεσης που 

φτιάχτηκε από τον ίδιο τον άνθρωπο. Έχοντας αυτή τη διαπίστωση κατά νου, ίσως 

είναι πιο εύκολο να προσεγγίσουµε το πρόβληµα των κανόνων που ισχύουν ήδη στα 

άλλα πεδία των ανθρωπίνων συγκρούσεων και θα µπορούσαν, ενδεχοµένως, να 

ισχύσουν, ή ισχύουν (και σε ποιο βαθµό), και στον κυβερνοχώρο. Ο κυβερνοχώρος 

είναι ένα εικονικό πεδίο, πολύ λιγότερο απτό σε σχέση µε την ξηρά και τον εναέριο 

χώρο, για παράδειγµα, αλλά και πολύ λιγότερο απτό και συγκεκριµένο ακόµη και σε 

σχέση µε το διάστηµα ή σε σχέση ακόµη και µε το φάσµα των ραδιοσυχνοτήτων. Ένας 

τρόπος για να κατανοήσουµε πληρέστερα τον κυβερνοχώρο και κατ’ επέκταση να 

κατανοήσουµε και την άσκηση βίας στον κυβερνοχώρο, είναι να συνειδητοποιήσουµε 

ότι διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα ή στρώµατα :
39

 το φυσικό επίπεδο (physical layer), το 

συντακτικό επίπεδο (syntactic layer) και το σηµασιολογικό επίπεδο (semantic layer) :
40

 

Όλα τα πληροφοριακά συστήµατα (άρα, τόσο οι µεµονωµένοι η/υ, όσο και 

τα δίκτυα η/υ) βασίζονται (ή ‘χτίζονται’, ή ‘στήνονται’, για να χρησιµοποιήσουµε δύο 

πιο αγοραίες λέξεις), κατ’ αρχάς επάνω σε ένα επίπεδο ή ‘στρώµα’ φυσικού 

εξοπλισµού, δηλαδή σε µεταλλικά κουτιά, καλώδια, κυκλώµατα τυπωµένα σε πλακέτες 

ηλεκτρονικών, οθόνες κ.λπ. Χωρίς αυτό το φυσικό επίπεδο, όπως είναι αυτονόητο, δεν 

υπάρχει καν µεµονωµένος η/υ ή σύστηµα άξιο λόγου. Το φυσικό αυτό επίπεδο µπορεί 

                                            
38

 Η προσβολή ενός υπολογιστικού, δικτυακού ή επικοινωνιακού κέντρου µε όπλα κινητικής ενέργειας, 

µπορεί να είναι ‘πληροφοριακή επιχείρηση’, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω, αλλά όχι συγχρόνως και 

CNA. Το jus ad bellun και το jus in bello όπως τα γνωρίζουµε σήµερα, αντιµετωπίζουν επαρκώς τέτοιες 

περιπτώσεις µε την κλασσική νοµική ανάλυση περί βίας, ένοπλης επίθεσης και ένοπλης σύγκρουσης. 
39

 Γενικά, στην αρχιτεκτονική δικτύου ‘στρώµα’ ή ‘επίπεδο’ (layer) αποκαλείται µια οµάδα υπηρεσιών, 

λειτουργιών και πρωτοκόλλων, η οποία θεωρείται πλήρες σύνολο από εννοιολογική άποψη, ανήκει σε 

ένα σύνολο ιεραρχικά διευθετηµένων οµάδων και εκτείνεται σε όλα τα συστήµατα, τα οποία 

συµµορφώνονται προς την αρχιτεκτονική του δικτύου. 
40

 Libicki, RAND, 2009, σελ. 11 et seq. 
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να γίνει αντικείµενο επίθεσης ή άλλων συναφών πράξεων, αλλά κάτι τέτοιο δεν µας 

ενδιαφέρει στα πλαίσια αυτής της εργασίας, για τους λόγους που ήδη επισηµάνθηκαν 

παραπάνω (: ενδιαφέρει η ‘καταστροφή’ ή αλλοίωση της πληροφορίας, µε ό,τι αυτό 

συνεπάγεται)˙ πρέπει όµως να επισηµάνουµε ότι ένας η/υ ή ένα δίκτυο δεν είναι δυνατόν 

να εξαπατηθεί µε τη φυσική καταστροφή των εξαρτηµάτων του, µπορεί όµως να 

εξαπατηθεί µε την υποκατάσταση ενός εξαρτήµατος µε κάποιο άλλο.
41

  Το συντακτικό 

επίπεδο περιέχει τις οδηγίες και τις εντολές τις οποίες οι σχεδιαστές και οι χρήστες 

δίνουν στα µηχανήµατα, καθώς και τα πρωτόκολλα µε τα οποία οι µηχανές 

επικοινωνούν µεταξύ τους (: device recognition, packet framing, addressing, routing, 

document formatting, database manipulation κ.λπ.). Ορισµένα συστήµατα έχουν 

περισσότερο ανεπτυγµένο το στρώµα αυτό, αλλά ο κανόνας είναι ότι οποιοσδήποτε η/υ 

ή δίκτυο η/υ κ.λπ., όσο απλό ή απλοϊκό και αν είναι, πρέπει να διαθέτει ένα ελάχιστο 

σύνολο οδηγιών που ανήκει στο επίπεδο αυτό.
42

 Αυτό το επίπεδο δηλαδή τα σύνολα 

των οδηγιών και των κανόνων που ανήκουν σ’ αυτό αποτελεί συνήθως στόχο των 

hackers, οι οποίοι, ως ‘τρίτοι’ (outsiders) επιδιώκουν την υποκατάσταση των νόµιµων 

χρηστών και των σχεδιαστών των συστηµάτων και την ανάληψη του ελέγχου αυτών. 

Επάνω και από τα δύο προηγούµενα ‘στρώµατα’ ή ‘επίπεδα’, υπάρχει και 

λειτουργεί το σηµασιολογικό επίπεδο, δηλαδή αυτές καθ’ εαυτές οι πληροφορίες που 

περιέχουν τα µηχανήµατα (: οι µεµονωµένοι η/υ, τα δίκτυα, τα δίκτυα δικτύων κ.λπ.) 

και των οποίων η τήρηση, η επεξεργασία, η µεταφορά, η διαχείριση κ.λπ., είναι 

ακριβώς και ο λόγος ύπαρξης των η/υ και των δικτύων τους-! Ένα ποσοστό των 

πληροφοριών αυτού του επιπέδου προορίζονται για τον έλεγχο του ίδιου του 

συστήµατος και άρα είναι σηµασιολογικές ως προς τη µορφή, αλλά συντακτικές ως 

προς το σκοπό (π.χ. address lookup tables, printer control codes). Ένα άλλο ποσοστό 

προορίζεται αποκλειστικά και µόνο για τον έλεγχο άλλων µηχανών που ελέγχονται 

µέσω η/υ ή δικτύων (π.χ. έλεγχος και λειτουργία του δικτύου διανοµής ηλεκτρικής 

ενέργειας, ή των χρηµατιστηριακών και τραπεζικών συναλλαγών µίας χώρας, έλεγχος 

και λειτουργία του συστήµατος εναέριας κυκλοφορίας ή αεράµυνας κ.λπ.). Το 

υπόλοιπο ποσοστό που είναι και το µεγαλύτερο, είναι πληροφορίες που έχουν νόηµα 

µόνο για τα ανθρώπινα όντα – χρήστες των η/υ και των δικτύων και προορίζεται γι’ 

                                            
41

 Ibid, σελ. 12. 
42

 Κατά τον Libicki, ibid, σελ 12, “… every system more complex than two cans and a string has to have 

some [syntactic level]”. 
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αυτά.
43

 Είναι νοητό και τεχνικά εφικτό η επίθεση σε η/υ /δίκτυα να γίνει απευθείας στο 

σηµασιολογικό επίπεδο, µε την εισαγωγή σ’ αυτούς ψευδών
44

 πληροφοριών. Μια τέτοια 

επίθεση µοιάζει µε την ‘εξαπάτηση’ ενός θερµοστάτη χώρου, ο οποίος βρίσκεται σ’ ένα 

ψυχρό δωµάτιο αλλά µπροστά του κάποιος ανάβει ένα κερί, µε αποτέλεσµα ο 

θερµοστάτης αυτός να εκλαµβάνει λανθασµένα ότι η θερµοκρασία έχει αυξηθεί σε 

ολόκληρο το δωµάτιο(!), ή µε την διασπορά ψευδών ειδήσεων που προέρχονται από 

µία φαινοµενικά αξιόπιστη πηγή.
45

 Κατά βάση, ωστόσο, µόνο τα συστήµατα τα οποία 

δέχονται αθέµιτες παρεµβάσεις σε συντακτικό επίπεδο, µπορούν στη συνέχεια να 

τροφοδοτηθούν µε ψευδείς πληροφορίες. 

2. ‘Ηλεκτρονικά όπλα’ και τεχνικές46 

(Τα ‘όπλα’ και οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται στη διεξαγωγή CNAs) 

2.1. ‘Άρνηση υπηρεσιών’ (Denial of Sevice (DoS), DoS attack) 

Μία επίθεση άρνησης υπηρεσιών συνίσταται στον κατακλυσµό ενός 

δικτύου η/υ µε τόσο πολλά αιτήµατα παροχής υπηρεσιών (για παράδειγµα µε το 

‘αίτηµα’ να έχουν πρόσβαση ή να ‘βλέπουν’ µία ιστοσελίδα δεκάδες ή εκατοντάδες 

χιλιάδες υποτιθέµενοι χρήστες ταυτόχρονα), ώστε η φυσιολογική ηλεκτρονική κίνηση 

του δικτύου αυτού να καταστεί εξαιρετικά αργή ή ακόµη και να διακοπεί. Αυτό που 

χαρακτηρίζει αυτού του είδους την επίθεση είναι η σαφής πρόθεση και επιδίωξη να 

αποκλειστούν όλοι οι ‘νόµιµοι’ και φυσιολογικοί χρήστες µίας υπηρεσία δικτύου, από 

την υπηρεσία αυτή. Πλεονέκτηµα του τρόπου αυτού επιθέσεων αποτελεί το γεγονός ότι 

µπορεί να εκτελεστεί µε πολύ περιορισµένα µέσα εναντίον σύγχρονων, τεχνολογικά 

εξελιγµένων και πολύπλοκων δικτύων και υπολογιστικών συστηµάτων. Ένας 

επιτιθέµενος, µε έναν προσωπικό η/υ (το γνωστό µας ‘PC’) και µε τη χρήση του 

κατάλληλου λογισµικού και ενός σχετικά αργού modem, µπορεί, θεωρητικά, να θέσει 

εκτός λειτουργίας πολύ ταχύτερους και προηγµένους η/υ αλλά και δίκτυα. 

                                            
43

 Τα όρια µεταξύ ‘πληροφοριών’ (information) και ‘οδηγιών’ ή ‘εντολών’ (instructions) που περιέχουν 

τα συστήµατα, αρκετές φορές είναι θολά και ασαφή˙ πράγµατι, αρκετές τεχνικές hacking εισάγουν 

οδηγίες στο σύστηµα, µεταµφιεσµένες ως πληροφορίες προς αποθήκευση ή επεξεργασία, για παράδειγµα 

ιστοσελίδες που περιέχουν τµήµα κώδικα λογισµικού, αρχεία συνηµµένα σε e-mail τα οποία περιέχουν 

υιούς ή εξαιρετικά µεγάλου µήκους διευθύνσεις που προκαλούν κορεσµό στις προσωρινές µνήµες (buffer 

overflow), µε αποτέλεσµα τµήµατα αυτών (των διευθύνσεων) να εισέρχονται στον όγκο των 

πληροφοριών που τυγχάνουν επεξεργασίας από το σύστηµα, κ.λπ. 
44

 Ο όρος ‘ψευδής’, εδώ, νοείται ως µία λογική τιµή που µπορεί να αποδοθεί σε µεταβλητές λογικού 

τύπου. 
45

 Παράδειγµα από τον Libicki, RAND, 2009, σελ. 13. 
46

 Schaap, USAF Law Review, vol. 64, σελ. 134 et seq., Roscini, σελ. 93, 94., Kamal, σελ. 40 et seq. 
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Τον Φεβρουάριο του 2000, για παράδειγµα, επιθέσεις τύπου DoS 

αχρήστευσαν προσωρινά ορισµένα από τα δηµοφιλέστερα sites στο internet, 

µεταξύ των οποίων το eBay, το Amazon.com και το Yahoo!.
47

 

2.2. ‘Κατανεµηµένη άρνηση υπηρεσιών’ (Distributed denial of service (DDoS), DDoS 

attack) 

Στις επιθέσεις που γίνονται µε την τεχνική αυτή, ένας µεγάλος αριθµός 

(ένας ‘στρατός’) ηλεκτρονικά µολυσµένων η/υ ή συστηµάτων, επιτίθενται εναντίον 

άλλων η/υ, δικτύων ή συστηµάτων. Ο επιτιθέµενος χρησιµοποιεί χιλιάδες ή και 

εκατοµµύρια µολυσµένους (µε το κατάλληλο λογισµικό) η/υ οι οποίοι συνήθως 

αναφέρονται ως “zombies” ή “bots”
48
 και τους ενορχηστρώνει στο να επιτεθούν 

συγχρόνως σε ένα δίκτυο
49

. Αυτού του είδους οι επιθέσεις είναι δύσκολο να 

αντιµετωπιστούν διότι τα δεδοµένα που κατακλύζουν το δίκτυο – στόχο προέρχονται 

από πολλούς διαφορετικούς η/υ και από πολλές διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες 

(δηλαδή από … εκατοµµύρια διαφορετικές διευθύνσεις internet – IP addresses).
50

 

2.2.1. Μόνιµη άρνηση υπηρεσιών (Permanent denial of service – PDoS) 

Μία παραλλαγή της επίθεσης κατανεµηµένης άρνησης υπηρεσιών προκαλεί 

µόνιµα αποτελέσµατα στο σύστηµα – στόχο και συγκεκριµένα επιφέρει τόσο βαρείες 

ζηµίες ώστε για την επαναφορά του συστήµατος απαιτείται πλέον η αντικατάσταση ή η 

επανεγκατάσταση τµηµάτων του φυσικού εξοπλισµού (hardware)˙ πρόκειται για επιθέσεις 

PDoS.
51

 Οι συνήθεις επιθέσεις DoS ή DDoS αποσκοπούν στην αναστολή των 

λειτουργιών ή υπηρεσιών ενός δικτύου ή ενός ιστότοπου ή στο να αποκρύψουν την 

εισαγωγή στο σύστηµα κακόβουλου λογισµικού (malware), ενώ οι επιθέσεις PDoS 

                                            
47

 Barkham, 63. 
48

 Για τις έννοιες ‘bot’ και ‘botnet’ βλ. αναλυτικά παραπάνω στην Εισαγωγή. Εδώ αναφέρουµε επιπλέον 

ότι, για παράδειγµα, το botnet ‘Mariposa’, το οποίο δηµιουργήθηκε το 2008 και κατέστη δυνατό να 

διαλυθεί µόλις στις αρχές του 2010, σε κάποια φάση της λειτουργίας του ήλεγχε… 12,7 εκατοµµύρια 

η/υ-! (Arthur C., The Guardian, 03 Μαρ. 2010). 
49

 ∆ηλαδή να κατακλύσουν το δίκτυο µε έναν τεράστιο αριθµό αιτηµάτων πρόσβασης, παροχής 

πληροφοριών, διαβίβασης πληροφοριών και στοιχείων και µε λοιπά κατ’ αρχήν ‘νόµιµα’ ή ‘νοµιµοφανή’ 

αιτήµατα, κατά τρόπο ώστε η διαχείρισή τους να καθίσταται απολύτως αδύνατη, µε αποτέλεσµα το 

σύστηµα ή δίκτυο – στόχος να κορέννυται, να µην µπορεί να λειτουργήσει και να µετατρέπεται σ’ ένα 

σύνολο από µεταλλικά κουτιά, πλαστικό και καλώδια… 
50

 Ο Roscini, 94 (και άλλοι) αναφέρει ότι τον Ιανουάριο του 2009 το Kyrgyzstan έγινε αντικείµενο 

επίθεσης τύπου DDoS, η οποία έθεσε εκτός λειτουργίας το 80% των επικοινωνιών internet της χώρας µε 

τη ∆ύση. 
51

 Βλ., π.χ., Kelly Jackson Higgins, Senior Editor, ηλεκτρονικό περιοδικό ‘Security Dark Reading’, στη 

διεύθυνση http://www.darkreading.com/security/client-security/211201088/permanent-denial-of-service-

attack-sabotages-hardware.html (τελευταία πρόσβαση : 09 Οκτ. 2011). 
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αποτελούν καθαρή προσβολή του υλικού υπόβαθρου των συστηµάτων, αλλά µε τη 

χρήση λογισµικού (µε ‘ηλεκτρονικό’ τρόπο, µε την ευρύτερη έννοια του όρου).
52

 

2.3. Κακόβουλο λογισµικό (malicious programs /software) 

(Αναφέρεται και ως ‘malware’, από τη σύντµηση των λέξεων malicious software.) 

Το κακόβουλο λογισµικό επιτίθεται διαταράσσοντας και 

αποδιοργανώνοντας τις φυσιολογικές λειτουργίες των η/υ και των δικτύων (: διαγραφή, 

τροποποίηση, µετατροπή, ή καταστροφή αρχείων και πληροφοριών κ.λπ.) ή 

δηµιουργώντας αφύλακτες ‘κερκόπορτες’ (electronic back doors), µέσω των οποίων 

τρίτοι µπορούν να αναλάβουν τον έλεγχο του η/υ ή του δικτύου. Η επίθεση µε 

κακόβουλο λογισµικό µπορεί είτε άµεσα να αχρηστεύσει ή να διαταράξει έναν η/υ ή 

ένα δίκτυο, είτε να είναι έτσι σχεδιασµένη ώστε να ενεργήσει µε χρονική καθυστέρηση, 

µετά την αρχική εγκατάσταση του κακόβουλου λογισµικού, αχρηστεύοντας τον η/υ ή 

καθιστώντάς τον ενεργούµενο, µετά την παρέλευση ενός χρονικού διαστήµατος, είτε 

αυτοµατοποιηµένα είτε µε τη διαβίβαση εντολής εκ του µακρόθεν. Οι πιο συνηθισµένες 

µορφές κακόβουλου λογισµικού είναι οι ιοί, τα ηλεκτρονικά ‘σκουλήκια’ και οι 

‘δούρειοι ίπποι’ 

2.3.1. Ιός (virus) 

Ο ιός είναι ένα µικρό πρόγραµµα το οποίο προσκολλά τον εαυτό του σε 

άλλα προγράµµατα ή αρχεία και µεταδίδεται από η/υ σε η/υ, σε δίκτυα, συσκευές 

αποθήκευσης κ.λπ., φτιάχνοντας αντίγραφα του εαυτού του. Εκτός από αυτό, ένας ιός 

είναι συνήθως εφοδιασµένος και µε ένα εκτελέσιµο κοµµάτι λογισµικού (payload), το 

οποίο µπορεί να προγραµµατιστεί έτσι ώστε να προκαλέσει κακόβουλα αποτελέσµατα, 

όπως διαγραφές αρχείων, αλλοίωση δεδοµένων, διαταραχή λειτουργιών κ.λπ. Σχεδόν 

όλοι οι ιοί προσαρτώνται σε εκτελέσιµα αρχεία, πράγµα που σηµαίνει ότι ο ιός µπορεί 

να υπάρχει για ένα διάστηµα σε κάποιον η/υ, χωρίς να είναι ανιχνεύσιµος, µέχρι τη 

στιγµή που το µολυσµένο εκτελέσιµο αρχείο θα εκτελεστεί (ή θα ‘τρέξει’, όπως 

λέγεται).
53

 

                                            
52

 Αντίθετα, τα όπλα ηλεκτρονικού παλµού, όπως εξηγήθηκε παραπάνω, µπορούν να προκαλέσουν υλική 

καταστροφή των η/υ και των δικτύων µε ακτινοβολία και χωρίς τη χρήση άλλων η/υ ή δικτύων ως όπλων. 
53

 Ένας υιός µπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνος ακόµη και για αµυντικά συστήµατα. Βλ., π.χ., 

πρόσφατο δηµοσίευµα σύµφωνα µε το οποίο εξαιτίας ενός ιού που έπληξε κέντρο ελέγχου στη Νεβάδα 

των Η.Π.Α., όλα τα µη επανδρωµένα εναέρια οχήµατα (UAVs – unmanned aerial vehicles) των Η.Π.Α., 
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2.3.2. Ηλεκτρονικά σκουλήκια (λογισµικά σκουλήκια) (worms)54 

Τα ‘σκουλήκια’ λογισµικού λειτουργούν µε τρόπο που µοιάζει µε αυτόν 

των ιών, επειδή µεταδίδονται από η/υ σε η/υ. Σε αντίθεση, όµως, µε τους ιούς, τα 

‘σκουλήκια’ λογισµικού έχουν την ικανότητα να ταξιδεύουν χωρίς (έστω και την 

ακούσια) βοήθεια προσώπων˙ αυτό επιτυγχάνεται επειδή αυτού του είδους το 

κακόβουλο λογισµικό εκµεταλλεύεται τα δεδοµένα µεταφοράς και κινήσεως των 

αρχείων εντός του δικτύου.
55

 Ωστόσο, ο µεγαλύτερος κίνδυνος που παριστούν τα 

‘σκουλήκια’ συνίσταται στο γεγονός ότι έχουν την ιδιότητα και την ικανότητα να 

αναπαράγουν τον εαυτό τους εντός του συστήµατος˙ έτσι ένας µολυσµένος η/υ µπορεί 

να διαβιβάζει σε άλλους (και κατ’ επέκταση σε ολόκληρα δίκτυα ή συστήµατα) 

εκατοντάδες ή και χιλιάδες αντίγραφα ενός ηλεκτρονικού ‘σκουληκιού’. Το τελικό 

αποτέλεσµα στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ότι τα ηλεκτρονικά ‘σκουλήκια’ 

καταναλώνουν µεγάλα ποσοστά της διαθέσιµης µνήµης ή ακόµη και του εύρους 

(bandwidth) των γραµµών επικοινωνιών των δικτύων, µε συνέπεια µεµονωµένοι 

υπολογιστές, εξυπηρετητές ιστοσελίδων (web servers) ή και εξυπηρετητές δικτύων 

(network servers), απλά να µην µπορούν να εκτελέσουν ούτε ένα ποσοστό της 

φυσιολογικής λειτουργίας τους. Τελευταία έχει παρατηρηθεί και η ύπαρξη σκουληκιών, 

σχεδιασµένων να εισέρχονται σε δίκτυα η/υ και τελικά να επιτρέπουν την εκ του 

µακρόθεν ανάληψη της λειτουργίας και διαχείρισης των δικτύων αυτών από τρίτους. 

2.3.3. ∆ούρειοι ίπποι (Trojan horses) 

Ο δούρειος ίππος είναι ένα φαινοµενικά µη βλαβερό πρόγραµµα, το οποίο, 

ωστόσο, περιέχει κατά τρόπο µη εµφανή κακόβουλο ή επιβλαβή κώδικα 

λογισµικού και µπορεί να προκαλέσει ζηµία ή να εκτελέσει οποιαδήποτε άλλη 

(κακόβουλη) εργασία για την οποία είναι προορισµένος. Οι χρήστες η/υ που λαµβάνουν 

έναν δούρειο ίππο, παρασύρονται διότι χρησιµοποιούν ένα φαινοµενικά αβλαβές 

πρόγραµµα ή ανοίγουν αρχεία από φαινοµενικά ‘νόµιµη’ και γνωστή πηγή προέλευσης. 

Οι δούρειοι ίπποι µπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήµατα διαγράφοντας αρχεία 

ή καταστρέφοντας πληροφορίες˙ µπορούν επίσης να δηµιουργήσουν ηλεκτρονικές 

                                                                                                                                
ακόµη και αυτά που δρουν στο Πακιστάν, την Υεµένη και τη Λιβύη, κινδυνεύουν να καθηλωθούν-! (βλ. 

http://www.defencenet.gr/defence/index.php?option=com_content&task=view&id=25207&Itemid=46, 

τελευταία πρόσβαση : 09 Οκτ. 2011). 
54

 Η λέξη ‘worm’ σ’ αυτήν την περίπτωση προέρχεται στην πραγµατικότητα από τη φράση ‘Write Once 

Read Many’. 
55

 Για τα πακέτα δεδοµένων και τον τρόπο κίνησής τους στα δίκτυα, βλ. στο Παράρτηµα. 
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‘κερκόπορτες’ στο σύστηµα. Σε αντίθεση µε τους ιούς και τα ηλεκτρονικά ‘σκουλήκια’ 

δεν προσκολλώνται σε αρχεία ή προγράµµατα για να τα µολύνουν ούτε αναπαράγουν 

τους εαυτούς τους. 

2.3.4. Μικτές απειλές  

Στην πράξη έχει παρατηρηθεί και η εκδήλωση ‘µικτών απειλών’ πολύ 

προηγµένου τύπου, δηλαδή επιθέσεων στις οποίες χρησιµοποιούνται µε συνδυασµένο 

και συνδυαστικό τρόπο και χρονικά ταυτόχρονο ή/και συγχρονισµένο τα πλέον 

επικίνδυνα χαρακτηριστικά των ιών, των δούρειων ίππων, των ηλεκτρονικών 

‘σκουληκιών’ και άλλων ειδών κακόβουλου λογισµικού, όλα σε µια απειλή˙ 

εκµεταλλεύονται τις τρωτότητες των η/υ – εξυπηρετητών και του internet για ταχεία και 

εκτεταµένα αποτελέσµατα. 

2.3.5. Πολυµορφικό κακόβουλο λογισµικό (polymorphic malware) 

Είναι κακόβουλο λογισµικό που έχει την ιδιότητα και τη δυνατότητα να 

µεταβάλλει κατά τρόπο τυχαίο την ‘ηλεκτρονική του υπογραφή’ (τα ηλεκτρονικά του 

ίχνη) κάθε φορά που αναπαράγει τον εαυτό του. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγει την 

ανίχνευση από το λογισµικό που είναι σχεδιασµένο να το ανιχνεύει και να το 

εξουδετερώνει (anti-spyware programes). Στην περίπτωση του πολυµοφικού malware, 

µόνον η εµφάνιση του κακόβουλου κώδικα λογισµικού µεταβάλλεται, όχι και οι 

λειτουργίες του. 

2.3.6. ‘Λογικές βόµβες’ (logic bombs) και ‘βόµβες’ χρονικής καθυστέρησης (time 

bombs) 

Πρόκειται για κώδικα κακόβουλου λογισµικού, σχεδιασµένο να τίθεται σε 

εφαρµογή (να εκτελείται αυτοµατοποιηµένα) όταν πληρωθούν ορισµένες προϋποθέσεις, 

ή όταν συντρέξουν ορισµένα κριτήρια, ή, τέλος, σε µία δεδοµένη χρονική στιγµή στο 

µέλλον. Μόλις συµβεί αυτό, ο κακόβουλος κώδικας µπορεί να διακόψει ή να 

καταστήσει δυσχερή τη λειτουργία ενός η/υ ή δικτύου, να διαγράψει δεδοµένα, ή ακόµη 

και να ξεκινήσει µία επίθεση τύπου DoS /DDoS. 

2.4. Παραπλάνηση (IP spoofing) 
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Με την τεχνική αυτή (γνωστή και ως IP address forgery ή host file hijack) ο 

επιτιθέµενος παρίσταται ψευδώς ως ο κατασκευαστής και διαχειριστής νόµιµων και 

ακίνδυνων ιστοσελίδων και ιστότοπων˙ ο επισκέπτης που πληκτρολογεί στον η/υ του 

µία διεύθυνση ορισµένης ιστοσελίδας στο διαδίκτυο,
56

 οδηγείται σε µία άλλη 

ιστοσελίδα, παραποιηµένη. Κατά την επικοινωνία του µε αυτήν τη φαινοµενικά νόµιµη 

και φυσιολογική αλλά στην πραγµατικότητα κατασκευασµένη από τρίτους, 

ιστοσελίδα, όλα τα στοιχεία που τυχόν εισάγει ο χρήστης καταλήγουν στους 

‘πλαστογράφους’, οι οποίοι µπορούν ακόµη και να αναλάβουν τον έλεγχο του η/υ του ή 

του δικτύου στο οποίο αυτός ανήκει, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται… 

2.5. Chip-level actions ή chipping57
 

(Κακόβουλες ενέργειες σε επίπεδο ολοκληρωµένων κυκλωµάτων) 

Μία από τις παλαιότερες µεθόδους δράσης εναντίον πληροφοριακών 

συστηµάτων και δικτύων, είναι η διάθεση προς χρήση ολοκληρωµένων κυκλωµάτων 

(chips) στα οποία έχουν ενσωµατωθεί τρωτότητες εκ κατασκευής (compromised 

microprocessor chips).
58

 Ήδη το 1982 η CIA των Η.Π.Α. εκτέλεσε µία 

κυβερνο-επιχείρηση κατά την οποία ελαττωµατικά ολοκληρωµένα κυκλώµατα και 

λογισµικό που επίσης περιείχε τρωτότητες
59

 και τα οποία είχαν διατεθεί µε κατάλληλο 

τρόπο στην ελεύθερη αγορά, τοποθετήθηκαν στον εξοπλισµό που ήλεγχε τη λειτουργία 

του υπερ-Σιβηρικού αγωγού φυσικού αερίου,
60

 µε απευθείας απόκτηση από τους 

Σοβιετικούς από την ελεύθερη αγορά.
61

 Το αποτέλεσµα ήταν ότι κάποια στιγµή, 

ακριβώς σαν συνέπεια αυτού, προκλήθηκε στον αγωγό έκρηξη ισχύος τριών 

κιλοτόνων˙
62

 η σκέψη ότι το ίδιο αποτέλεσµα θα µπορούσε εναλλακτικά να επιτευχθεί 

µε την οργάνωση µίας ολόκληρης επιχείρησης βοµβαρδισµού µακράς ακτίνας, ή µε την 

εκτόξευση ενός διηπειρωτικού πυραύλου, ή µε την εκτέλεση κάποιας καταδροµικής 

                                            
56

 Οι διευθύνσεις αυτές συχνά αναφέρονται απλά ως διευθύνσεις ‘URL’ (: uniform recourse locator). 
57

 Roscini, 93, Walker, 36 et seq., Clark & Levin. 
58

 Παραδόξως, αυτή η µέθοδος δράσης ή ‘επίθεσης’ εναντίον η/υ, συστηµάτων και δικτύων έχει 

συζητηθεί ελάχιστα, τόσο από την πληροφοριακή όσο και από τη νοµική κοινότητα και τη σχετική 

βιβλιογραφία. 
59

 ∆ηλαδή σκόπιµα σφάλµατα στον πηγαίο κώδικα (στο λογισµικό), γνωστά ως ‘bugs’ στην ορολογία της 

πληροφορικής. 
60

 Trans-Siberian natural gas pipeline. 
61

 Αντίθετα, η πρώτη περίπτωση ευρείας διάδοσης ενός ‘ηλεκτρονικού σκουληκιού’ (the Morris worm) 

στο τότε περιορισµένο internet, αναφέρεται ότι συνέβη το 1988 (έξι ολόκληρα χρόνια µετά…), στα 

πλαίσια ενός πειράµατος µε απρόβλεπτα και ανεπιθύµητα αποτελέσµατα (United States v.Morris, 928 

F.2d 504 (2d Cir. 1991)). 
62

 Thomas C. Reed, At the Abyss: An Insider's History of the Cold War, εκδ. Ballantine Books, 2004, 

Clark & Levin, σελ. 4. 
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επιχείρησης, προκαλεί κατ’ ελάχιστον ανησυχία… Η συγκεκριµένη µέθοδος 

παρουσιάζει ορισµένα πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τη χρήση των παραπάνω 

αναφερόµενων ‘ηλεκτρονικών όπλων’ και µεθόδων : είναι σαφώς αρκετά πιο 

‘διακριτική’ και αδύνατο να εντοπιστεί µε τη χρήση αντι-ιικών προγραµµάτων. 

Η µέθοδος αυτή µπορεί να υλοποιηθεί µε δύο τρόπους : Κατ’ αρχάς το εκ 

κατασκευής προβληµατικό ολοκληρωµένο κύκλωµα µπορεί να λειτουργήσει ως 

‘χρονοδιακόπτης’ (kill switch), διακόπτοντας τη λειτουργία του συστήµατος στο 

οποίο έχει εγκατασταθεί, ή προκαλώντας δυσλειτουργία είτε µε τρόπο τυχαίο 

είτε σε προκαθορισµένο χρονικό σηµείο. Ο πιο εύκολος τρόπος να γίνει κάτι 

τέτοιο είναι µε την ενσωµάτωση στο κύκλωµα ενός τυπωµένου ελαττωµατικού 

µικροκαλωδίου. Επίσης, είναι δυνατόν το ολοκληρωµένο κύκλωµα να έχει 

‘πειραχθεί’ µε την προσθήκη επιπρόσθετου και φυσικά µη ανιχνεύσιµου 

λογισµικού˙
63

 αυτό µπορεί να γίνει µε την προσθήκη επιπλέον τυπωµένων 

transistors στο κύκλωµα κατά τη διαδικασία κατασκευής του,
64

 ή κατά τη 

διαδικασία σχεδιασµού του.
65

 ∆εύτερον, είναι δυνατόν να έχει προστεθεί στο 

ολοκληρωµένο κύκλωµα επιπρόσθετο λογισµικό, που δηµιουργεί µία ηλεκτρονική 

‘κερκόπορτα’, µέσω της οποίας τρίτοι µπορούν να ενεργοποιούν ή να 

απενεργοποιούν συγκεκριµένες λειτουργίες. 

Οι αθέµιτες επεµβάσεις στα ολοκληρωµένα κυκλώµατα (στους 

επεξεργαστές, τις κάρτες δικτύων, τις κάρτες γραφικών κ.λπ.) είναι εξαιρετικά δύσκολο 

να ανιχνευθούν εκ των προτέρων. Επειδή ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα µπορεί να 

αποτελείται, σήµερα πλέον, µέχρι και από δύο δισεκατοµµύρια(!) transistors,
66

 τα 

περισσότερα διαγνωστικά προγράµµατα ελέγχουν µόνον την ύπαρξη συγκεκριµένων 

λειτουργιών των κυκλωµάτων και όχι όλο το εύρος των δυνατοτήτων ή των αδυναµιών 

τους. Για παράδειγµα, ο κατασκευαστής ενός κινητού τηλεφώνου ή ενός ασυρµάτου για 

                                            
63

 Θα πρόκειται για λογισµικό τύπου ‘firmware’, δηλαδή για ‘ενσυρµατωµένο’ λογισµικό που 

αναπαριστάται απευθείας µε τυπωµένα µικρο-κυκλώµατα επάνω στην πλακέτα των ηλεκτρονικών. 
64

 Η διαδικασία αυτή, δηλαδή η διαδικασία ενσωµάτωσης των τυπωµένων κυκλωµάτων στις πλακέτες 

των ηλεκτρονικών, αποτελείται από περίπου … τετρακόσια (400) κατασκευαστικά στάδια-! (Clark & 

Levin, σελ. 5). 
65

 Η ύπαρξη περισσότερων κυκλωµάτων ή περισσότερων δυνατοτήτων σ’ ένα µικροτσίπ απ’ ό,τι 

συνήθως χρειάζονται, δεν είναι κατ’ ανάγκην κάτι ‘κακό’˙ αντίθετα είναι σύνηθες στην αγορά. Τα 

προγραµµατιζόµενα µικροτσίπ γενικών χρήσεων χρησιµοποιούνται σε διάφορες συσκευές και σε 

διάφορες εργασίες, ακόµη και από την αµυντική βιοµηχανία και τους κατασκευαστές αµυντικών 

συστηµάτων. Για το σχεδιασµό αυτών των µικροτσίπ χρησιµοποιούνται σχεδιαστικά προγράµµατα, 

διαθέσιµα και στο internet, και αυτό αυξάνει τις πιθανότητες και τις δυνατότητες εισαγωγής στα 

κυκλώµατα κρυφών δυνατοτήτων και κακόβουλου λογισµικού. 
66

 Πρόκειται για ‘ολοκλήρωση πολύ µεγάλης κλίµακας’ (VLSI – very large scale integration). Περί 

αυτού βλ. και στο Παράρτηµα. 
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στρατιωτική χρήση µπορεί να αγοράσει από την ελεύθερη αγορά ένα ολοκληρωµένο 

κύκλωµα συγκεκριµένων προδιαγραφών, να το υποβάλλει σε διαγνωστική δοκιµασία 

(µε τη χρήση κατάλληλου λογισµικού) για να διαπιστώσει εάν εκτελεί τις επιθυµητές 

λειτουργίες και τελικά να το εγκαταστήσει στο τελικό προϊόν της εταιρείας του˙ κάθε 

τυχόν επιπρόσθετη λειτουργία ή δυνατότητα του κυκλώµατος αυτού, δεν θα φανεί στις 

διαγνωστικές δοκιµασίες, απλά γιατί κάτι τέτοιο δεν απαιτείται. Εάν το κύκλωµα αυτό, 

ωστόσο, είναι εφοδιασµένο µε µία συγκεκριµένη τρωτότητα, είναι δυνατόν να 

παρακάµπτει το λογισµικό κρυπτογράφησης του τηλεφώνου ή του ασυρµάτου και να 

παρέχει σε τρίτους τη δυνατότητα ανοικτής ακρόασης των συνοµιλιών ή πρόσβασης 

στα δεδοµένα που ανταλλάσσονται˙ είναι επίσης δυνατό να επιτρέπει σε τρίτους τον 

εντοπισµό της θέσης του χρήστη του τηλεφώνου ή του ασυρµάτου, για την περίπτωση 

που αυτοί θα ήθελαν να αντλήσουν κάποια πληροφορία από τη θέση αυτή ή να 

χρησιµοποιήσουν εναντίον του, για παράδειγµα, όπλα κινητικής ενέργειας… 

Με την αξιοποίηση σηµάτων που εκπέµπονται από κινητά τηλέφωνα (χωρίς 

οι κάτοχοί τους να το γνωρίζουν), φαίνεται ότι έχουν εντοπιστεί και εξολοθρευτεί 

σε αρκετές περιπτώσεις (µε τη χρήση µη επανδρωµένων ιπταµένων οχηµάτων) 

ηγέτες των Ταλιµπάν και της al Qaeda σε επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν.
67

 

Αλλά και η ενσωµάτωση ‘χρονοδιακοπτών’ στα ολοκληρωµένα κυκλώµατα 

µπορεί να λειτουργεί µε ποικίλους τρόπους. Ένα κατάλληλα σχεδιασµένο 

ολοκληρωµένο κύκλωµα µπορεί να ρυθµιστεί έτσι ώστε να δυσλειτουργήσει και κατά 

συνέπεια να διακόψει, ή να µεταβάλλει /τροποποιήσει, τη λειτουργία του συστήµατος 

στο οποίο έχει ενταχθεί, όταν συντρέξουν κάποιες προϋποθέσεις.
68

 Νοητός, αν και 

δύσκολος (αλλά όχι ανέφικτος), είναι και ο σχεδιασµός και η εγκατάσταση σε 

ηλεκτρονικά συστήµατα ολοκληρωµένων κυκλωµάτων στα οποία είναι δυνατόν να 

ενεργοποιηθούν (ή, αντίστοιχα, να απενεργοποιηθούν) ορισµένες δυνατότητες ή 

λογικές λειτουργίες εκ του µακρόθεν, µε την παρέµβαση τρίτου.
69

 

                                            
67

 Βλ., π.χ., http://news.rediff.com/slide-show/2009/aug/14/slide-show-1-everything-you-wanted-to-

know-about-drones.htm. 
68

 Για παράδειγµα, να αχρηστέψει το σύστηµα κατεύθυνσης ενός πυραύλου, µόλις αυτός εκτοξευθεί και 

οπλιστεί, ή ακόµη χειρότερα να εκτρέψει το όπλο αυτό σε διαφορετικό στόχο-! 
69

 Φηµολογείται έντονα, για παράδειγµα, ότι η επίθεση του Ι σ ρ α ή λ  τον Σεπτέµβριο του 2007 εναντίον 

τοποθεσίας στη Σ υ ρ ί α  όπου κατά πληροφορίες κατασκευάζονταν πυρηνικές υποδοµές, έγινε δυνατή 

επειδή τα ισραηλινά αεροσκάφη δεν έγιναν εγκαίρως αντιληπτά από τη συριακή αεράµυνα, εξαιτίας της 

προσωρινής απενεργοποίησης µε ‘τηλεχειρισµό’ ορισµένων λειτουργιών του ηλεκτρονικού εξοπλισµού 

των συστηµάτων αεράµυνας, στον οποίο είχαν εγκατασταθεί εµπορικού τύπου ολοκληρωµένα κυκλώµατα 

που είχαν αγοραστεί από την ελεύθερη αγορά (altered commercial off-the-shelf microprocessors) (Clark 
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Όλες οι επιθέσεις τύπου DoS /DDoS έχουν λίγο ως πολύ παρόµοια 

αποτελέσµατα, ιδίως όσον αφορά την έλλειψη υλικής καταστροφής στους ίδιους τους 

υπολογιστές και τα δίκτυα.
70

 Αντίθετα, οι συνέπειες από τις ενέργειες σε επίπεδο 

ολοκληρωµένων κυκλωµάτων ποικίλουν, από τη δηµιουργία µίας κερκόπορτας σ’ έναν 

η/υ ή ένα δίκτυο, που επιτρέπει τη µόνιµη πρόσβαση σε τρίτους και την εκµετάλλευση 

πληροφοριών και δεδοµένων απ’ αυτούς,
71

 έως την πρόκληση πραγµατικής υλικής 

καταστροφής (physical destruction) στο σύστηµα. Ανάµεσα σ’ αυτά τα δύο ‘άκρα’, µε 

επέµβαση, ακριβώς, στα ολοκληρωµένα κυκλώµατα ένα σύστηµα µπορεί να είναι 

δυνατόν να καταστεί (ανά πάσα στιγµή) αναποτελεσµατικό ή µη-λειτουργικό. 

III. Τι θεωρείται ‘use of force’ και ‘armed attack’ κατά το 

διεθνές δίκαιο σήµερα 

 

Μετά το τέλος της οδυνηρής εµπειρίας του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, η 

διεθνής κοινότητα προσπάθησε να ρυθµίσει την προσφυγή στη βία από τα κράτη στις 

µεταξύ τους σχέσεις και έθεσε σε ισχύ ένα µοντέρνο (για τα δεδοµένα της εποχής) 

θεσµικό πλαίσιο, µε τη µορφή του Χάρτη του Ο.Η.Ε.
72

 Το πλαίσιο αυτό προβλέπει 

αφενός µεν την κατ’ αρχήν απόλυτη απαγόρευση της χρήσης βίας στις διεθνείς σχέσεις 

µεταξύ των κρατών, αφετέρου δε ένα σύστηµα για την τήρηση στην πράξη της 

απαγόρευσης αυτής. Έτσι σήµερα ο Χάρτης και οι σχετικοί µε τον τοµέα αυτόν 

κανόνες του διεθνούς εθιµικού δικαίου, ορίζουν, µε περιοριστικό τρόπο, το πότε και το 

πώς µπορεί να χρησιµοποιηθεί βία από τα κράτη στις διεθνείς τους σχέσεις. 

Ο Χάρτης στο άρθρο 2(4) ορίζει ότι “[a]ll Members shall refrain in their 

international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or 

political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the 

                                                                                                                                
& Levin, σελ. 4). (Σύµφωνα µε άλλες πληροφορίες, όµως, η ‘τύφλωση’ της συριακής αεράµυνας έγινε µε 

επέµβαση στο φέρον κύµα των ραντάρ.) 
70

 Μπορούν, όµως, να προκαλέσουν όπως θα έχει γίνει πια κατανοητό µέχρι τώρα υλικές 

καταστροφές και απώλειες ζωών εξ αιτίας της παύσης ή της αποδιοργάνωσης του ελέγχου που τα δίκτυα 

αυτά ασκούν σε διάφορα συστήµατα ή υποδοµές κοινής ωφελείας, συστήµατα ελέγχου κυκλοφορίας 

κ.λπ. 
71

 ∆ηλαδή είδος espionage, που δεν ενδιαφέρει στα πλαίσια της εργασίας αυτής. 
72

 Για την Ελλάδα : κυρωτικός αναγκαστικός νόµος 585/1945, ΦΕΚ 242 τ. Α’/29-09-1945. (Ο Χάρτης 

υιοθετήθηκε την 25-06-1945 (τότε, ακόµη, ο πόλεµος µε την Ιαπωνία δεν είχε τερµατιστεί …) και τέθηκε 

σε ισχύ την 24-10-1945.) 
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Purposes of the United Nations”
73

 και στο άρθρο 51 ότι “[n]othing in the present 

Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an 

armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council 

has taken measures necessary to maintain international peace and security….”.
74

 Για τα 

ακρότατα όρια της αυτοάµυνας του άρθρου 51 η συζήτηση είναι ευρεία και ακόµη 

ανοικτή. Παρ’ όλ’ αυτά γίνεται από όλους δεκτό ότι το άρθρο 51 συνιστά µία από τις 

εξαιρέσεις της απαγόρευσης του άρθρου 2(4), υπό την έννοια ότι η (στρατιωτική) 

χρήση βίας την οποία ‘επιτρέπει’ το άρθρο 51 δεν απαγορεύεται από το άρθρο 2(4). 

Πέρα από τη σκόπιµη µη αναφορά του όρου ‘πόλεµος’ στο άρθρο 2(4),
75

 το 

άρθρο αυτό ήταν καινοτόµο και για τον πρόσθετο λόγο ότι απαγορεύει και την απειλή 

χρήσης βίας˙ απαγορευµένες απειλές είναι όµως µόνον αυτές µε τις οποίες 

εξαγγέλλεται χρήση βίας που θα είναι ‘παράνοµη’ κατά τον Χάρτη.
76

 Εξάλλου, η 

φράση “against the territorial integrity… or in any other manner inconsistent…”, γίνεται 

πλέον δεκτό ότι συνιστά µία πρόβλεψη σχεδιασµένη να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις 

χρήσης βίας οι οποίες δεν είναι ανεκτές από τις διατάξεις του Χάρτη ήτοι κάθε χρήση 

βίας εκτός από την άσκηση βίας κατόπιν εξουσιοδοτήσεως από το Σ.Α. ή στα πλαίσια 

άσκησης του δικαιώµατος αυτοάµυνας και να διευρύνει το πλαίσιο εφαρµογής της 

απαγόρευσης του άρθρου 2(4) και όχι το αντίθετο-! Πράγµατι, από τις 

προπαρασκευαστικές εργασίες της διάσκεψης του San Francisco προκύπτει ότι οι 

φράσεις “against the territorial… …” δεν είχαν τεθεί από την αρχή στο κείµενο αλλά 

                                            
73

 Κατά την ελληνική µετάφραση στον αναγκαστικό νόµο 585/1945 «[π]άντα τα Μέλη θα απέχωσι εις 

τας διεθνείς αυτών σχέσεις της απειλής ή χρήσεως βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητος ή της πολιτικής 

ανεξαρτησίας οιουδήποτε Κράτους ή καθ` οιονδήποτε άλλον τρόπον ασυµβίβαστον προς τους σκοπούς 

των Ηνωµένων Εθνών.»  Η απαγόρευση αυτή δεν έχει αποτρέψει, ωστόσο, το ξέσπασµα 100 και πλέον 

‘µεγάλων συγκρούσεων’ από το 1945 µέχρι σήµερα και το θάνατο περισσότερων από 20 εκατοµµυρίων 

ανθρώπων εξ αιτίας αυτών. (Gray σε Evans, 589.) 
74

 Κατά την ελληνική µετάφραση στον αναγκ. νόµο 585/1945 «[ο]υδέν εκ των διαλαµβανοµένων εν τω 

παρόντι Χάρτη θα παρεµποδίζη το φυσικόν δικαίωµα ατοµικής ή συλλογικής νοµίµου αµύνης εις 

περίπτωσιν καθ` ήν Μέλος τι των Ηνωµένων Εθνών υποστή επίθεσιν ένοπλον, µέχρις ου το Συµβούλιον 

Ασφαλείας λάβη τα αναγκαία µέτρα προς διατήρησιν της διεθνούς ειρήνης και ασφαλείας..». 
75

 Ο Dinstein (Dinstein, e-book, σελ. 80) σηµειώνει ότι το άρθρο 2(4) αποφεύγει τη χρήση του όρου 

‘war’, αλλά η απαγόρευση της χρήσης βίας κατά το άρθρο αυτό καλύπτει, βέβαια, και τον (κλασσικό) 

πόλεµο, ωστόσο τον ξεπερνά και καλύπτει και άλλα είδη καταναγκασµού /εξαναγκασµού στις 

διακρατικές σχέσεις που δεν φθάνουν στο κατώφλι του πολέµου (“forcible measures short of war”). 
76

 ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1996 ICJ Rep. 226, (246, 

§47). Ορισµό της ‘απειλής χρήσης βίας’ παραθέτει ο Roscini, σελ. 104 ( : “άµεση ή έµµεση εξαγγελία, µε 

δηλώσεις ή διάφορες άλλες ενέργειες, για τη µελλοντική άσκηση παράνοµης βίας…” κ.λπ.), όπου γίνεται 

και παραποµπή στο άρθρο “Threats of Armed Force and Contemporary International Law”, NILR 54 

(2007), 229 et seq. (235), του ιδίου. 
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προστέθηκαν αργότερα µε σκοπό την έµφαση και όχι µε σκοπό περιορισµού του εύρους 

της γενικής απαγόρευσης “inconsistent with the Purposes of the United Nations”.
77

 

Η απαγόρευση της απειλής ή της χρήσης βίας στις διεθνείς σχέσεις των 

κρατών αποτελεί και κανόνα του διεθνούς εθιµικού δικαίου και µάλιστα κανόνα jus 

cogens
78

 και κατά συνέπεια δεσµεύει όλα τα κράτη, ανεξάρτητα από το εάν έχουν, 

συγχρόνως, και την ιδιότητα του Μέλους του Ο.Η.Ε.
79

 Πάντως τόσο ο κανόνας του 

άρθρου 2(4) του Χάρτη όσο και ο αντίστοιχός του κανόνας του διεθνούς εθιµικού 

δικαίου, έχουν αποκλειστικά απαγορευτικό περιεχόµενο και δεν περιέχουν ρυθµίσεις 

για την αποκατάσταση των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση˙ η φύση και το εύρος 

των ενεργειών που µπορούν να αναληφθούν σε περίπτωσή παραβίασής τους, 

καθορίζονται από τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία και τις εξουσίες του Σ.Α., 

τους κανόνες που διέπουν την άσκηση του δικαιώµατος αυτοάµυνας των κρατών και το 

δίκαιο της διεθνούς ευθύνης των κρατών. 

Αν και η διατύπωση της απαγόρευσης είναι εξαιρετικά απλή, το 

περιεχόµενό της είναι αρκετά σύνθετο και δηµιουργεί περισσότερα προβλήµατα απ’ 

αυτά που επιχειρεί να επιλύσει-! Στα πλαίσια της εργασίας αυτής και προκειµένου να 

κριθεί εάν, και υπό ποίες προϋποθέσεις, τελικά η εκδήλωση CNAs αποτελεί χρήση βίας 

και ένοπλη επίθεση, ενδιαφέρει ιδιαίτερα η απάντηση στο ερώτηµα «τι είναι, εν 

τέλει, ‘χρήση βίας’», εν όψει του γεγονότος ότι την εποχή που συντάχθηκε και τέθηκε 

σε ισχύ η συγκεκριµένη απαγόρευση, οι έννοιες των η/υ, του διαδικτύου, του 

κυβερνοχώρου και του ‘κυβερνοπολέµου’ (για να αναφέρουµε µόνον µερικές από αυτές 

τις ‘εξωτικές’ νέες έννοιες) δεν υπήρχαν ούτε καν στη φαντασία των συντακτών του 

Χάρτη-! 

Τα γενικά κριτήρια για την ερµηνεία των διεθνών συνθηκών καθορίζονται 

στο άρθρο 31 §1 της Συνθήκης της Βιέννης του 1969.
80

 Ο Χάρτης υιοθετήθηκε και 

τέθηκε σε ισχύ πριν από την Συνθήκη της Βιέννης και η Συνθήκη, κατά το άρθρο 4 

                                            
77

 Randelzhofer A., ‘Article 2(4)’, The Charter of the United Nations: A Commentary 106, 118 (B. 

Simma ed., 1995). 
78

 ICJ, Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v. U.S.A.), 1986 ICJ 

Rep. 14, 187 – 191. Επίσης, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied 

Palestinian Territory, ICJ Rep. 2005, 136 et seq. 
79

 Ως γνωστό, το ICJ κατά το άρθρο 38(1) του Καταστατικού του εφαρµόζει, εκτός από το διεθνές 

γραπτό συµβατικό δίκαιο, και το διεθνές έθιµο “as evidence of a general practice accepted as law”. 
80

 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, UN Treaty Series, vol. 1155, p. 331 (για την Ελλάδα, 

κυρωτικό νοµοθ. δ/γµα 402/1974, ΦΕΚ 141 τ. Α’). 
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αυτής, δεν εφαρµόζεται σε προγενέστερα συµβατικά κείµενα, ωστόσο οι κανόνες 

ερµηνείας των άρθρων 31 και 32 που αυτή περιλαµβάνει θεωρούνται κατά βάση ότι 

συνιστούν κωδικοποίηση διεθνούς εθιµικού δικαίου.
81

 Εάν εφαρµόσουµε τα κριτήρια 

της γραµµατικής ερµηνείας και του γενικότερου συµφραζοµένου προσπαθώντας να 

προσδιορίσουµε µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια το περιεχόµενο του όρου ‘force’ 

του άρθρου 2(4), τα αποτελέσµατα δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικά : Κατ’ αρχάς η 

έννοια της λέξης ‘force’ είναι αρκετά ευρεία και το γλωσσικό της πεδίο φαίνεται ότι 

καλύπτει τόσο την κλασσική στρατιωτική χρήση βίας όσο και άλλες µορφές 

καταναγκασµού.
82

 Από την πλευρά του γενικότερου συµβατικού ‘περιβάλλοντος’ και 

των συµφραζοµένων του Χάρτη (: context), η λέξη force, η οποία στο άρθρο 2(4) δεν 

συνοδεύεται από τον επιθετικό προσδιορισµό ‘armed’, απαντάται και στο Προοίµιο και 

στα άρθρα 41 και 46, όπου όµως συνοδεύεται από τον επιθετικό προσδιορισµό ‘armed’, 

ενώ στο άρθρο 44 είναι σαφές ότι γίνεται αναφορά σε στρατιωτική βία και µόνο. Με 

βάση αυτή την παρατήρηση αρκετοί µελετητές υποστηρίζουν ότι επειδή στα άλλα 

σηµεία του Χάρτη η λέξη ‘force’ σηµαίνει ‘armed force’, αυτό πρέπει να θεωρηθεί ότι 

ισχύει και για το άρθρο 2(4), ενόψει της ανυπαρξίας άλλου ειδικού προσδιορισµού. Αν 

και το επιχείρηµα αυτό µπορεί άνετα να αντιστραφεί (: όπου οι συντάκτες του Χάρτη 

θέλησαν να αναφερθούν σε ‘armed force’ το διατύπωσαν έτσι ακριβώς και αυτή δεν είναι η 

περίπτωση του άρθρου 2(4)˙ έτσι, µπορεί να θέλησαν στο άρθρο αυτό ο όρος ‘force’ να έχει 

ευρύτερο περιεχόµενο), ωστόσο, η στενότερη ερµηνεία του όρου, κατά τρόπο ώστε να 

καλύπτει µόνον την ένοπλη /στρατιωτική βία (armed force), φαίνεται ότι είναι 

περισσότερο συµβατή µε την τελολογική ερµηνεία του άρθρου 2(4) : Ο σκοπός του 

Χάρτη, όπως αυτός αποτυπώνεται στο Προοίµιό του, είναι “to save succeeding 

generations from the scourge of war”
83

 και όχι να απαγορεύσει ή να εξοβελίσει όλες τις 

µορφές και τους τρόπους καταναγκασµού που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν 

µεταξύ των κρατών στις διεθνείς τους σχέσεις.
84

 Επίσης, οι προπαρασκευαστικές 

                                            
81

 ICJ, the Genocide Convention (Bosnia v. Serbia) case, ICJ Reports, 2007, paras. 160 ff.; Επίσης, ICJ, 

Indonesia/Malaysia case, ICJ Reports, 2002, pp. 625, 645–6. Βλ. και Shaw, e-book, 6th ed., σελ. 933 και 

τις εκεί παραποµπές, Ρούκουνα, σελ. 177 et seq. 
82

 Κατά το Black’s Law Dictionary, εκδ. 2009, ‘force’ σηµαίνει «δύναµη, βία ή πίεση που κατευθύνεται 

εναντίον ενός προσώπου ή πράγµατος» (“power, violence, or pressure directed against a person or thing” 

αναφέρεται από τον Roscini, σελ. 104). 
83

 Ενδιαφέρον, βέβαια, είναι ότι εδώ χρησιµοποιείται η λέξη ‘war’.  Κατά τη µετάφραση του 

αντίστοιχου εδαφίου από τον έλληνα κυρωτικό νοµοθέτη : «[ό]πως σώσωµεν τας επερχοµένας γενεάς 

από την µάστιγα του πολέµου, ήτις δις εις το διάστηµα µιας γενεάς επεσσώρευσεων άφατον θλίψιν εις 

την ανθρωπότητα». 
84

 Έτσι Randelzhofer A., ‘Article 2(4)’, op. cit., 112–113. 
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εργασίες
85

 της διάσκεψης του San Francisco αποκαλύπτουν ότι στη βούληση (της 

πλειοψηφίας) των συµβαλλοµένων µερών δεν συµπεριλαµβανόταν και η απαγόρευση 

του οικονοµικού καταναγκασµού και της βίας που ασκείται µε πολιτικές πιέσεις.
86

 

Τέλος, η προσέγγιση ότι το άρθρο 2(4) αναφέρεται µόνο σε ένοπλη βία υποστηρίζεται 

και από σηµαντικά κείµενα της Γ.Σ. που εκδόθηκαν τις δεκαετίες που ακολούθησαν, 

όπως η Declaration on Friendly Relations του 1970 και η Declaration on the Non-Use 

of Force του 1987. Τις άλλες µορφές καταναγκασµού στις διεθνείς σχέσεις µεταξύ των 

κρατών ρυθµίζει η αρχή της µη-επέµβασης (principle of non-intervention).
87

 

Το επόµενο ερώτηµα είναι, βέβαια, τι ακριβώς συνιστά ‘ένοπλη’ (‘armed’) 

βία. Κατά το Black’s Law Dictionary, για παράδειγµα,
88

 ‘armed’ είναι αυτός που είναι 

εξοπλισµένος µε όπλο ή αυτός που χρησιµοποιεί όπλο, ‘όπλο’ δε, είναι ένα όργανο, 

εργαλείο ή σύστηµα το οποίο χρησιµοποιείται για να προκαλεί βλάβες ή θάνατο ή είναι 

σχεδιασµένο για το σκοπό αυτό. Σχεδόν κάθε αντικείµενο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 

‘όπλο’, αρκεί η χρήση του σαν τέτοιο να καλύπτεται από τη βούληση αυτού που το φέρει ή 

το χρησιµοποιεί.
89

 

Η επιλογή των λέξεων στο άρθρο 51 είναι σκόπιµα περιοριστική˙ η φράση 

‘armed attack’ δεν είναι ισοδύναµη µε τον όρο ‘aggression’. Ο τελευταίος αυτός όρος 

είναι αρκετά πιο ευρύς και ‘χαλαρός’.
90

 Στην πραγµατικότητα η ένοπλη επίθεση είναι 

ένα είδος ‘aggression’
91

 και µάλιστα ένα είδος επίθεσης στα πλαίσια της οποίας γίνεται 

παράνοµη χρήση ένοπλης βίας σε βάρος άλλου κράτους. Η παράνοµη χρήση βίας για 

να λάβει τις διαστάσεις µίας ‘ένοπλης επίθεσης’ πρέπει να φθάσει και να ξεπεράσει ένα 

                                            
85

 ‘Travaux preparatoires’ στα γαλλικά, όπως έχει επικρατήσει ο όρος στην πράξη. Κατά το άρθρο 32 

της Συνθήκης της Βιέννης του 1969, οι προπαρασκευαστικές εργασίες που οδηγούν στην σύναψη ενός 

διεθνούς συµβατικού κειµένου, αποτελούν “supplementary means of interpretation”. 
86

 Σχετική πρόταση περί του αντιθέτου από την Αντιπροσωπεία της Βραζιλίας στη διάσκεψη, 

απορρίφθηκε. 
87

 Η αρχή της µη επέµβασης αναφέρεται στο κείµενο ενός ικανού αριθµού διεθνών συµβάσεων, αλλά δεν 

διατυπώνεται ρητά στον ίδιο τον Χάρτη του Ο.Η.Ε. Το ∆.∆.Χ.. την προσεγγίζει, ωστόσο, ως κανόνα του 

διεθνούς εθιµικού δικαίου (“part and parcel of customary international law” – Nicaragua v. United States, 

ICJ Reports 1986, 106, para. 202). 
88

 Op. cit., υποσηµ. 82. Χρησιµοποιείται από τον Roscini, σελ. 106. 
89

 Για παράδειγµα, το Oxford Dictionary of Law, 5th ed., 2002, στο λήµµα “weapon of offence” δίνει τον 

ορισµό : “[a]ny offensive weapon or any article made, adapted, or intended for incapacitating 

someone…” (ή έµφαση δική µας).  Παραδοσιακά, επίσης, στα εγχειρίδια ανορθόδοξων επιχειρήσεων 

των ενόπλων δυνάµενων όλων των χωρών αναφέρεται ότι ως όπλο µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

ο π ο ι ο δ ή π ο τ ε  αντικείµενο µπορεί να προκαλέσει τραυµατισµό, θάνατο ή απώλειες στον αντίπαλο. 
90

 Χρησιµοποιείται, για παράδειγµα, στο άρθρο 39 του Χάρτη, αναφορικά µε κάποιες αρµοδιότητες του 

Σ.Α. 
91

 Αυτό αναδεικνύεται ιδίως από τη γαλλική µετάφραση του κειµένου του Χάρτη, όπου ο όρος ‘armed 

attack’ αποδίδεται ως “une aggression armée”. 
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ελάχιστο απαιτούµενο ύψος βίας και συνεπειών, δηλαδή ένα ‘κατώφλι’ (threshold), 

όπως έχει επικρατήσει να λέγεται. Με δεδοµένο ότι το άρθρο 2(4) απαγορεύει τη χρήση 

βίας και το άρθρο 51 επιτρέπει την εκδήλωση ενεργειών αυτοάµυνας µόνο εναντίον 

ένοπλης επίθεσης, είναι φανερό ότι οι δύο αυτές προβλέψεις αφήνουν ένα ρυθµιστικό 

διάκενο.
92

 Το διάκενο αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, κατά τη βούληση των 

συντακτών του Χάρτη, προφανώς, εάν ασκηθεί παράνοµη βία από ένα κράτος σε βάρος 

κάποιου άλλου και η βία αυτή δεν φθάνει στο επίπεδο της ‘ένοπλης επίθεσης’ ή δεν 

ισοδυναµεί µε τέτοια, τότε το κράτος – θύµα δεν µπορεί να ασκήσει, µε τη σειρά του, 

βία επικαλούµενο αυτοάµυνα. Η σκόπιµη αυτή ανοχή του συγκεκριµένου νοµικού 

κενού στις διατάξεις του Χάρτη, µεταφέρει, ακριβώς, τη βούληση των συντακτών του, 

να επιτρέπεται η χρήση βίας ως απάντηση στη βία στα πλαίσια αυτοάµυνας, µόνον 

όταν η βία του επιτιθέµενου είναι επαρκούς έντασης, ξεπερνά δηλαδή ένα 

συγκεκριµένο ‘κατώφλι’.
93

 Εάν η βία που ασκείται παραµένει κάτω από αυτό όριο, τότε 

το κράτος – θύµα έχει στη διάθεσή του άλλα µέσα αντίδρασης, όχι όµως και την 

άσκηση ‘αναγκαίας’ και ‘ανάλογης’ βίας στα πλαίσια αυτοάµυνας. 

IV. Υπό ποίες προϋποθέσεις και µε βάση ποια κριτήρια 
µπορεί µία CNA να αποτελεί ‘use of force’ και ‘armed attack’ 

κατά το jus ad bellum 

 

1. Γενικά 

Όταν µία ‘επίθεση’ CNA µπορεί να αποδοθεί σε συγκεκριµένο κράτος,
94

 

τότε συνιστά κατ’ αρχάς παραβίαση της εθιµικής ισχύος αρχής της µη επέµβασης. 

Αρκετές από τις περιπτώσεις και τις καταστάσεις που µνηµονεύονται στην ∆ιακήρυξη 

περί Μη-Επέµβασης της Γ.Σ. του Ο.Η.Ε. του 1981,
95

 µπορούν να καλύψουν και τις 

CNA. Μάλιστα και ορισµένες επιχειρήσεις CNE µπορούν κάλλιστα να συνιστούν 

παραβιάσεις της αρχής αυτής, όπως, για παράδειγµα, η (συστηµατική) 

‘κυβερνο-προπαγάνδα’ που αποσκοπεί στη δηµιουργία κοινωνικής και πολιτικής 

                                            
92

 Βλ., π.χ., Randelzhofer A., Article 51, op. cit., 661, 664. 
93

 Βλ. και το άρθρο 2 της “Definition of Aggression”, G.A. Res. 3314 (XXIX).  Επίσης, ICJ, ‘Oil 

Platforms’ case. 
94

 Για την εκδήλωση CNAs από µη-κρατικές οντότητες, καθώς και γενικά για το πρόβληµα απόδειξης 

της προέλευσης των κυβερνοεπιθέσεων, βλ. παρακάτω. 
95

 1981 General Assembly Declaration on Non-Intervention (A/RES/36/103, 09 Dec. 1981). 
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αναταραχής στο κράτος –στόχο,
96

 ή η προσπάθεια επηρεασµού των ψηφοφόρων του 

κράτους-στόχου µε τον ‘βοµβαρδισµό’ τους µε χιλιάδες ή εκατοµµύρια e-mails 

κατάλληλου περιεχοµένου. Αντίθετα, είναι αρκετά πιο δύσκολο και απαιτητικό να 

εξακριβωθεί εάν µία CNA µπορεί να αρθεί στο ύψος της χρήσης βίας µεταξύ κρατών, 

έτσι όπως η έννοια αυτή προσδιορίζεται δογµατικά από το jus ad bellum. 

Εδώ θα πρέπει κατ’ αρχάς να παρατηρήσουµε ότι τα χαρακτηριστικά εκείνα 

που καθιστούν ‘όπλο’ ένα αντικείµενο, µία συσκευή ή ένα σύστηµα, δεν είναι τα εκ 

κατασκευής ή κατά προορισµό χαρακτηριστικά του, ή η συνήθης χρήση του, αλλά οι 

προθέσεις και οι επιδιώξεις µε τις οποίες χρησιµοποιείται και τα αποτελέσµατα της 

χρήσεως αυτής. Το ICJ στην Γνωµοδότησή του για τη νοµιµότητα της χρήσης 

πυρηνικών όπλων διευκρίνισε ότι τα άρθρα 2(4), 51 και 42 του Χάρτη δεν αναφέρονται 

σε συγκεκριµένα όπλα και ότι εφαρµόζονται σε κάθε είδους χρήση βίας, ανεξάρτητα 

από το χρησιµοποιούµενο όπλο.
97

 Έτσι ένα όπλο δεν είναι απαραίτητο να προκαλεί 

αποτελέσµατα µόνο µε την πρόκληση έκρηξης ή γενικότερα µε τη µεταφορά και 

απελευθέρωση κινητικής ή χηµικής ενέργειας˙ η χρησιµοποίηση εναντίον ενός κράτους 

και οργάνων, εργαλείων, αντικειµένων ή παραγόντων ‘διπλής χρήσης’, στα οποία δεν 

χρησιµοποιείται καν κινητική ενέργεια, όπως είναι, για παράδειγµα, οι βιολογικοί ή οι 

χηµικοί παράγοντες ή άλλα αντικείµενα ή µέσα διπλής χρήσεως (dual use), όπως, για 

παράδειγµα, οι ακτίνες λέιζερ ή οι ηλεκτροµαγνητικοί παλµοί µεγάλης ισχύος, 

µπορούν, αναµφίβολα, να συνιστούν και ‘χρήση βίας’ κατά το άρθρο 2(4), αλλά και 

‘armed attack’ κατά το άρθρο 51 και έτσι έχουν αντιµετωπιστεί µέχρι σήµερα από τη 

θεωρία και την πρακτική.
98

 Το ICJ, εµµέσως πλην σαφώς, αναγνώρισε ότι η χρήση ενός 

‘όπλου’ µη-κινητικής ενέργειας µπορεί να συνιστά παραβίαση του άρθρου 2(4), όταν 

αξιολόγησε τον εξοπλισµό και την εκπαίδευση των contras από τις Η.Π.Α. ως απειλή ή 

χρήση βίας κατά της Νικαράγουα (: ‘the arming and training of the Contras as a 

weapon’).
99,

 Κατά τον Brownlie αυτό είναι δυνατό να συµβαίνει επειδή και η χρήση 

τέτοιου είδους µέσων µπορεί να είναι µέθοδος πολέµου, αλλά και επειδή η χρήση τους 

                                            
96

 Αυτό µπορεί να γίνει άνετα, για παράδειγµα µε τη στοχευµένη και συστηµατική παραποίηση 

ιστοσελίδων (websites defacement). 
97

 ICJ Rep. 1996, 244 §39.  Έτσι, π.χ., και ο Dinstein, σε Schmitt & O’Donnell eds, vol. 76, σελ. 103. 
98

 Για τα πρόσθετα χαρακτηριστικά που απαιτούνται σ’ αυτήν την περίπτωση, ώστε να καλυφθεί το 

‘διάκενό’ µεταξύ των άρθρων 2(4) και 51, βλ. παρακάτω. 
99

 ICJ Rep. 1986, 118 §228  Προβλ. και τη Συνθήκη για την απαγόρευση χρήσης τεχνικών επέµβασης 

στο περιβάλλον ως µέθοδο πολέµου ('ENMOD’ – Convention on the Prohibition of Military or Any 

Hostile Use of Environmental Modification Techniques, May 18, 1977, 31 U.S.T. 333, 16 I.L.M. 88 

(1977)). 
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µπορεί να προκαλεί καταστροφή περιουσιών και απώλειες ζωών˙
100

 πρόκειται για µία 

‘εκ του αποτελέσµατος’ προσέγγιση, σύµφωνη, οπωσδήποτε, µε τις επιδιώξεις των 

συντακτών των άρθρων 2(4) και 51 του Χάρτη. 

Το σκεπτικό αυτό µπορεί να υιοθετηθεί και στην περίπτωση των CNAs, 

αφού από καθαρά νοµική σκοπιά δεν υπάρχει κανείς λόγος να γίνει διάκριση µεταξύ 

των όπλων που µεταφέρουν και απελευθερώνουν, για παράδειγµα, κινητική ενέργεια 

και των όπλων και µεθόδων που δρουν ηλεκτρονικά στον κυβερνοχώρο, δηλαδή των 

µέσων, µεθόδων και τεχνικών που προκαλούν βλάβες ή θάνατο στο φυσικό 

/πραγµατικό κόσµο, λόγω, ακριβώς, της ευθείας και σχεδόν απόλυτης, πλέον, εξάρτησης 

του κόσµου αυτού από τον κυβερνοχώρο. Η ουσία της νοµικής αξιολόγησης που θα γίνει 

σ’ αυτήν την περίπτωση, δεν πρέπει να λάβει υπόψη της το µέσο που χρησιµοποιείται, 

ούτε και το είδος ή το επίπεδο της τεχνολογίας που εφαρµόζεται,
101

 αλλά τα 

αποτελέσµατα της ενέργειας που εκδηλώνεται κάθε φορά.
102

 Η σχετική βιβλιογραφία 

βρίθει σχετικών παραδειγµάτων, αρκετές φορές δε η πραγµατικότητα ξεπερνά και τη 

φαντασία˙ ακολουθούν ορισµένα παραδείγµατα,
103

 στα οποία εννοείται ότι ο δράστης 

των επιθέσεων CNA επιθυµεί και επιδιώκει την πρόκληση των συγκεκριµένων 

αποτελεσµάτων : Με αθέµιτη επέµβαση στα υπολογιστικά συστήµατα που ελέγχουν τη 

λειτουργία ενός πυρηνικού εργοστασίου προκαλείται τήξη του πυρήνα του 

αντιδραστήρα, ακολουθεί έκρηξη, προκαλούνται εκτεταµένες υλικές ζηµίες και 

απώλεια εκατοντάδων ή και χιλιάδων ζωών.
104

  Αντί να πληγεί µε ένα όπλο µακρού 

βεληνεκούς, ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και το σύστηµα 

                                            
100

 Brownlie I., 1963, σελ. 362 /363. Μνηµονεύεται και από τον Barkham, σελ. 72, ο οποίος σηµειώνει : 

“Ian Brownlie … expanded the analysis beyond kinetic impact and moved toward a result-oriented 

approach. He focused on whether there was a destruction of life or property. According to this analysis, 

there is no difference between an attacker firing a missile at a target or spraying it with poison gas; if an 

action kills people or destroys property, it is a use of force. …” (η έµφαση δική µας). 
101

 Η χρήση µίας πυροβολαρχίας για να προκαλέσει καταστροφές και θανάτους, είναι µία αρκετά παλαιά 

και τεχνολογικά χαµηλού επιπέδου λύση˙ αντίθετα η κατάλληλη και επί τούτου χρήση µερικών servers 

για να προκαλέσει παρόµοια καταστροφή (π.χ. την επαναδροµολόγηση δύο συρµών που µεταφέρουν 

στρατεύµατα, ώστε να συγκρουστούν και να προκληθούν θάνατοι και µαταίωση της µεταφοράς 

δυνάµεων σε συγκεκριµένο σηµείο), είναι µία τεχνολογικά προηγµένη και ‘εξωτική’ λύση µε ισοδύναµο 
αποτέλεσµα. 
102

 Dinstein, σε Schmitt & O’Donnell eds, vol. 76, σελ. 103. 
103

 Μερικά αναφέρονται, για παράδειγµα, από τον Schmitt, 1999, σελ. 8 και τον Dinstein, ibid, σελ. 105. 
104

 Το 2010, ως γνωστόν, το εξαιρετικά προηγµένο ‘ηλεκτρονικό σκουλήκι’ (worm) µε την ονοµασία 

‘ S t u x n e t ’  έπληξε ορισµένους η/υ (βιοµηχανικού τύπου η/υ της Siemens) του πυρηνικού 

προγράµµατος του Ιράν (στον πυρηνικό σταθµό του Μπουσέρ και τη µονάδα εµπλουτισµού ουρανίου της 

Νατάνζ), καθυστέρησε το όλο πρόγραµµα και προκάλεσε πλήθος άλλων προβληµάτων. Το πρόβληµα 

επεκτάθηκε (bleed over effect) σε Ινδονησία και Κίνα, όπου µολύνθηκαν έξι εκατοµµύρια η/υ. (Βλ., π.χ., 

εφηµερίδα ‘Το Ποντίκι’ της 07-10-2010 και το ηλεκτρονικό ‘Βήµα’ της 24-09-2010.) Η επιχείρηση αυτή 

δεν συνιστά CNA, είναι ενδεικτική, ωστόσο, για τις δυνατότητες που προφέρουν πλέον σήµερα οι 

‘ηλεκτρονικές επιθέσεις’. 
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κατανοµής φορτίων που το εξυπηρετεί, τίθενται εκτός λειτουργίας µε κακόβουλη 

επέµβαση στα υπολογιστικά συστήµατα που τα ελέγχουν, µε αποτέλεσµα τη διακοπή 

παροχής ενέργειας και την πρόκληση ζηµιών, τραυµατισµών και θανάτων.  Με 

ηλεκτρονική επέµβαση στους η/υ, τα µηχανολογικά συστήµατα ενός φράγµατος 

δυσλειτουργούν και προκαλείται διαφυγή µεγάλων ποσοτήτων νερού, µε αποτέλεσµα 

ζηµίες, θανάτους, αλλά και αδυναµία κινητοποίησης δυνάµεων για την αντιµετώπιση, 

για παράδειγµα, εισβολής στρατιωτικών δυνάµεων από γειτονικό σηµείο.  Το 

σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης εναέριων απειλών µίας χώρας τίθεται εκτός 

λειτουργίας εξαιτίας µίας επίθεσης CNA στα δίκτυα η/υ που το ελέγχουν, µε 

αποτέλεσµα να µην µπορούν να αντιµετωπιστούν οι εναέριες επιθέσεις του αντιπάλου 

που ακολουθούν µετά από µικρό χρονικό διάστηµα.  Όλα τα προηγµένα µαχητικά 

αεροσκάφη µίας χώρας καθηλώνονται λόγω ‘ιού’ που χτυπά τους η/υ τους, µε 

αποτέλεσµα να µην µπορέσουν να χρησιµοποιηθούν αµυντικά σε επίθεση που 

ακολουθεί µετά από µερικές ώρες.
105

 

Κατά τον Silver,
106

 ένα (εµπειρικό) κριτήριο για να διαπιστώσει κανείς εάν 

µία νέα τεχνολογία ή µέθοδος συνιστά ‘µέθοδο πολέµου’, είναι και το εάν η 

τεχνική χρησιµοποίησης της τεχνολογίας ή της µεθόδου αυτής σχετίζεται µε τις 

ένοπλες δυνάµεις ενός κράτους και όχι απλά, για παράδειγµα, µε κάποιες άλλες 

υπηρεσίες ή φορείς του κράτους αυτού, όπως οι υπηρεσίες (εσωτερικής & 

εξωτερικής) ασφαλείας. 

∆εν µπορεί να αγνοηθεί και το γεγονός ότι οι συντάκτες του Χάρτη 

ακολούθησαν µία προσέγγιση ρητά προβλεπόµενης, στο κείµενο του Χάρτη, 

απαγόρευσης
107

 (: τη διαπίστωση ύπαρξης force /armed attack), προκειµένου να 

καθιερώσουν τις συγκεκριµένες απαγορεύσεις που αφορούν τον καταναγκασµό στις 

µεταξύ των κρατών σχέσεις, διότι δεν µπορούσαν και δεν ήθελαν να περιγράψουν 

διαφορετικά το προς απαγόρευση πεδίο˙ απαγόρευσαν τη χρήση στρατιωτικής βίας, 

δηλαδή τη χρήση ενός και µόνο συγκεκριµένου οργάνου ή εργαλείου καταναγκασµού 

στις διακρατικές σχέσεις και όχι παράλληλα και τη χρήση άλλων ‘εργαλείων’ 

καταναγκασµού, όπως είναι ο οικονοµικός ή ο πολιτικός καταναγκασµός. Τη 

                                            
105

 Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του 2009, αεροσκάφη της γαλλικής πολεµικής αεροπορίας καθηλώθηκαν 

στο έδαφος (για δύο ηµέρες) επειδή ένα ‘ηλεκτρονικό σκουλήκι’ (the ‘ C o n f i c k e r ’  worm) 

προσέβαλε τους η/υ από τους οποίους, στη συνέχεια, θα φορτώνονταν δεδοµένα (σχέδια πτήσεων, 

τρισδιάστατοι χάρτες κ.λπ.) στους η/υ των αεροσκαφών. (Ηλεκτρονική ‘Daily Telegraph, 07 Φεβ. 2009.) 
106

 Σε Schmitt & O’Donnell eds, vol. 76, σελ. 73 et seq. 
107

 “Instrument based approach”. 
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συγκεκριµένη χρονική στιγµή που συντάχθηκε ο Χάρτης και υπό τις τότε συνθήκες, 

αυτό είχε νόηµα διότι οι συνέπειες τις οποίες ήθελαν να αποφύγουν τότε τα κράτη 

(: έναν ακόµη παγκόσµιο πόλεµο ή, έστω, έναν πόλεµο µεγάλου εύρους) προσιδίαζαν 

ακριβώς σε αυτού του είδους την προσέγγιση. Ωστόσο τα κράτη ενδιαφέρονται 

πρωτίστως όχι για το µέσο, όσο για τις συνέπειες και τα αποτελέσµατα της χρήσης 

βίας.
108

 ∆εν είχαν ως σκοπό την απαγόρευση χρήσης συγκεκριµένων όπλων, των όπλων 

που ήταν γνωστά την εποχή που γράφτηκε ο Χάρτης, αλλά κάθε όπλου. 

Η ιδιαιτερότητα των κυβερνοεπιθέσεων, η οποία συνίσταται στο γεγονός ότι 

οι επιθέσεις αυτές δεν απαιτούν τη χρήση ‘παραδοσιακών’ όπλων κινητικής ενέργειας, 

δεν συνεπάγεται αναγκαστικά ούτε και ασυµβατότητα µε τις ‘προδιαγραφές’ της 

‘ένοπλης επίθεσης’ (armed attack) κατά το jus ad bellum. Και στην περίπτωση του 

άρθρου 51 οι συντάκτες του Χάρτη ακολούθησαν την προσέγγιση µίας ρητά 

προβλεπόµενης, στο κείµενο του Χάρτη, απαγόρευσης και έκαναν λόγο για ‘armed 

attack’, έχοντας κατά νου, στην πραγµατικότητα, να δώσουν στα κράτη το δικαίωµα 

αυτοάµυνας (δηλαδή ένα δικαίωµα που θα αποτελούσε εξαίρεση από τη γενική 

απαγόρευση χρήσης βίας), όταν το εύρος και οι συνέπειες της χρήσης βίας ξεπερνούν 

ένα επίπεδο και αδιαφορώντας επί της ουσίας για το είδος του όπλου ή των όπλων και 

των µεθόδων που θα χρησιµοποιούνται για την πρόκληση των συγκεκριµένων 

αποτελεσµάτων. Έτσι, η χρήση οποιουδήποτε αντικειµένου, συστήµατος, τεχνικής, 

µεθόδου κ.λπ., που έχει ως αποτέλεσµα την απώλεια ζωών ή /και την πρόσκληση 

ζηµιών που ξεπερνούν ένα συγκεκριµένο ‘κατώφλι’ βίας (threshold), µπορεί να γίνει 

δεκτό ότι συνιστά ‘ένοπλη επίθεση’.
109

 Το συµπέρασµα αυτό σχετικά µε τη βαθύτερη 

‘φύση’ και την ‘ουσία’ της σύνδεσης µίας ενέργειας που µπορεί να χαρακτηριστεί ως 

‘ένοπλη επίθεση’ µε τα αποτελέσµατα της χρήσης ενός ‘όπλου’ και τους σκοπούς 

/επιδιώξεις του χρήστη του, είναι κατ’ αρχήν συµβατό και µε τις σχετικά πρόσφατες 

Αποφάσεις του Σ.Α. για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου 2001,
110

 όπου το 

Συµβούλιο αναγνώρισε στη συγκεκριµένη περίπτωση την ύπαρξη του “…inherent right 

of individual or collective self-defence in accordance with the Charter”, ενώ τα ‘όπλα’ 

που χρησιµοποιήθηκαν στις επιθέσεις ήταν κυριευµένα πολιτικά αεροσκάφη. 

                                            
108

 Έτσι και ο Dhillon, σελ. 83. 
109

 Βλ. και Zemanek K., “Armed Attack”, Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 2010, 

§21. 
110

 S/RES/1368(2001) της 12ης Σεπ. 2001 και S/RES/1373/(2001) της 28ης Σεπ. 2001. 
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2. Η κλίµακα και τα αποτελέσµατα της επίθεσης 

Όπως έχει ήδη επισηµανθεί, όλες οι περιστάσεις χρήσεως ‘κυβερνο-βίας’ 

και όλες οι CNAs, δεν θα µπορούν να χαρακτηριστούν ως ‘ένοπλη επίθεση’. Το ICJ, 

στην υπόθεση Νικαράγουα κατά Η.Π.Α., διέκρινε τις περισσότερο βαρείες µορφές 

χρήσεως βίας, αυτές δηλαδή που µπορούν να συνιστούν ‘ένοπλη επίθεση’, από τις 

άλλες, δηλαδή εκείνες που δεν χαρακτηρίζονται από την απαιτούµενη βαρύτητα και 

άρα µπορεί να συνιστούν απλή χρήση βίας,
111

 και υιοθέτησε το κριτήριο της κλίµακας 

και των αποτελεσµάτων (scale and effects) της επίθεσης για να κάνει την διάκριση. 

(Για παράδειγµα, µία επίθεση CNA η οποία παραλύει το στρατιωτικό 

σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης τρίτου κράτους και τις επικοινωνίες του 

(ενσύρµατες, ασύρµατες και δορυφορικές) χωρίς ανθρώπινες απώλειες, µε σκοπό 

τον µη εντοπισµό αναγνωριστικών αεροσκαφών σε αποστολή εντός των συνόρων 

του αντιπάλου, µπορεί να συνιστά σαν τέτοια απλή χρήση βίας.) 

Στις επιθέσεις µε ‘κλασικά’ όπλα, το γεγονός ότι οι στόχοι είναι 

στρατιωτικοί ή µη-στρατιωτικοί ή και των δύο αυτών κατηγοριών, δεν έχει ιδιαίτερη 

σηµασία για τον επί της ουσίας χαρακτηρισµό της επίθεσης (για παράδειγµα, 

βοµβαρδίζονται νοσοκοµεία, φράγµατα, αεροπορικές βάσεις, βιοµηχανικές υποδοµές, 

γέφυρες κ.λπ.). Το αυτό µπορεί να ισχύσει και στην περίπτωση των CNAs, ακόµη και 

όταν τα συστήµατα-στόχοι είναι αποκλειστικά ‘πολιτικά’ συστήµατα, υπό την 

αυτονόητη προϋπόθεση ότι πληρούται το κριτήριο της ‘κλίµακας και των 

αποτελεσµάτων’ της επίθεσης˙ η προσέγγιση δεν αλλάζει ούτε όταν το µη-στρατιωτικό 

σύστηµα ή εγκατάσταση που πλήττεται ηλεκτρονικά, ανήκει νοµικά σε νοµικό 

πρόσωπο µε ιθαγένεια τρίτης χώρας, αλλά ούτε και όταν οι εξυπηρετητές (servers) και 

τµήµα του δικτύου του συστήµατος που πλήττεται είναι εγκατεστηµένοι σε τρίτη χώρα 

αλλά παρέχουν τις υπηρεσίες τους στη χώρα-στόχο. ∆ιαφορετική θα είναι η προσέγγιση 

του ζητήµατος (οπότε και δεν θα υπάρχει δικαίωµα αυτοάµυνας), µόνον εάν τα 

αποτελέσµατα που προκαλεί µία κυβερνοεπίθεση στο κράτος ή στους υπηκόους του δεν 

είναι ηθεληµένα,
112

 ακριβώς επειδή δεν θα υπάρχει το στοιχείο της επιδίωξης ή του 

σκοπού πρόκλησης βλάβης από την πλευρά του επιτιθέµενου˙ ως γνωστόν, κατά το 

                                            
111

 The most grave forms of the use of force vis-à-vis the less grave forms. 
112

 Αυτό διότι, όπως θα εξηγηθεί και παρακάτω, πέρα από τη δυσκολία ταχέως και ακριβούς 

προσδιορισµού των πηγών προέλευσης των κυβερνοεπιθέσεων, είναι πολύ εύκολο και σύνηθες στην 

πράξη οι κυβερνοεπιθέσεις να πλήττουν µη-ηθεληµένα και ‘παράπλευρους’ ή άσχετους στόχους, δηλαδή 

να έχουν τα λεγόµενα ‘bleed-over’ αποτελέσµατα. 
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ICJ, µία ένοπλη επίθεση “…[must be carried out] with the specific intention of 

harming”
113

. 

Και το κριτήριο ‘scale & effects’ έχει επικριθεί αρκετά, βέβαια, κυρίως 

επειδή έτσι όπως διατυπώθηκε από το ∆ικαστήριο είναι “…an encouragement for 

low-grade terrorism because the state at whom it is directed cannot use force in 

self-defence…”. Και ο δικαστής Schwebel στη µειοψηφία του σηµείωσε ότι “[t]he 

Court appears to offer… a prescription for overthrow of weaker governments by 

predatory governments while denying potential victims what in some cases may be 

their only hope of survival.”
114

 

Πρέπει πάντως να επισηµανθεί, στο σηµείο αυτό, ότι οι CNAs µικρότερης 

έντασης, οι οποίες, ενώ ξεπερνούν το επίπεδο των CNE δεν προκαλούν εµφανείς και 

επαρκούς κλίµακας υλικές ζηµίες ή /και απώλειες ζωών, δηµιουργούν σοβαρό 

πρόβληµα ερµηνείας στα άρθρα 2(4) και 51˙ πράγµατι, µία επίθεση σαν κι’ αυτή που 

έγινε σε βάρος της Εσθονίας,
115

 ενώ δεν προκαλεί υλικές ζηµίες στον φυσικό κόσµο και 

θανάτους ή τραυµατισµούς που να βρίσκονται σε φαινοµενική αντιστοιχία προς τις 

συνέπειες µίας επίθεσης µε ήδη γνωστά όπλα ‘χαµηλής’ τεχνολογίας, ωστόσο µπορεί 

να µετατρέψει το χρηµατιστηριακό και τραπεζικό σύστηµα µίας χώρας, ή τα κέντρα 

ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας της και τα κέντρα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας 

κ.λπ., σε ένα σύνολο από κτίρια και ηλεκτροµηχανολογικές υποδοµές απλά µη 

χρησιµοποιήσιµες, το ισοδύναµο, δηλαδή, του βοµβαρδισµού τους µε όπλα κινητικής 

ενέργειας κατόπιν προειδοποιήσεως ώστε να αποφευχθούν ανθρώπινες απώλειες-! Έτσι 

φαίνεται να θολώνουν οι διαχωριστικές γραµµές µεταξύ της βίας όπως εννοείται στα 

άρθρα 2(4) και 51 και των άλλων µορφών διακρατικού καταναγκασµού και τείνει να 

εµφανιστεί µία ενδιάµεση, τρίτη, µορφή εξαναγκασµού, η οποία ενώ δεν προκαλεί σε 

πρώτο επίπεδο ζηµιές στον φυσικό κόσµο και απώλειες ζωών, συγχρόνως φαίνεται να 

έχει αποτελέσµατα που ‘θυµίζουν’ αποκλεισµό σαν κι αυτόν που αναφέρεται στην 

Απόφαση 3314 (XXIX) της Γ.Σ. του Ο.Η.Ε. του 1974, ή αποτελέσµατα επίθεσης µε 

όπλα κινητικής ενέργειας και τα οποία (αποτελέσµατα), σε κάθε περίπτωση, φαίνεται 

να ξεπερνούν τον οικονοµικό και πολιτικό καταναγκασµό όπως τον γνωρίσαµε µέχρι 

                                            
113

 Oil Platforms case (Iran v. US), ICJ Reports 2003, 161 et seq. (191 §64). (Πρέπει, όµως, εδώ να 

σηµειώσουµε ότι κατά την Gray, 2008 (2009), 146, δεν είναι σαφές εάν το ∆ικαστήριο ήθελε να 

προσδιορίσει ένα προαπαιτούµενο της (νόµιµης) αυτοάµυνας των κρατών, ή απλά να περιορίσει την 

απαίτηση αυτή στη συγκεκριµένη υπόθεση.) 
114

 Higgins, σελ. 250 /251. 
115

 Με την οποία δεν ασχολήθηκαν τα Η.Ε. και την οποία το NATO έκρινε τόσο χαµηλού κατωφλίου 

ώστε να µην τεθεί ζήτηµα εφαρµογής του άρθρου 5 του δικού του Καταστατικού Χάρτη… 
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σήµερα.
116

 Εδώ η θεωρία του είδους και της βαρύτητας των αποτελεσµάτων δεν βοηθά. 

Σ’ αυτό βέβαια συµβάλλει και το γεγονός ότι συνήθως οι CNAs ξεκινούν ως µία ήπια 

και χαµηλής έντασης δραστηριότητα και κορυφώνονται σταδιακά και σε βάθος χρόνου, 

όταν δε γίνει φανερή η πλήρης έκτασή τους και τα εν δυνάµει αποτελέσµατά τους, η 

διείσδυση στα συστήµατα – στόχος είναι τόσο βαθεία ώστε, ανεξάρτητα από τις 

συνέπειες, η άµυνα είναι επίπονη, χρονοβόρα και ενδεχοµένως ανέφικτη… 

3. Οι αρχές που διέπουν το δικαίωµα αυτοάµυνας και οι CNAs 

Από τη γενική θεωρία του διεθνούς δικαίου για τη χρήση βίας, γίνεται δεκτό 

ότι ακόµη και όταν διαπιστώνεται ‘ένοπλη επίθεση’, η αυτοάµυνα για να είναι 

‘νόµιµη’, πρέπει να πληροί και τα κριτήρια των αρχών της αναγκαιότητας, της 

αναλογικότητας και της αµεσότητας (necessity, proportionality και immediacy, 

αντίστοιχα)˙ η αρχή της αµεσότητας είναι στην πραγµατικότητα µία πτυχή της αρχής 

της αναγκαιότητας. Η αρχή της αναγκαιότητας (της αυτοάµυνας) επιβάλλει η χρήση 

βίας (ως απάντηση στην ‘ένοπλη επίθεση’) να είναι η τελευταία επιλογή του 

αµυνόµενου, επειδή όλοι οι άλλοι τρόποι άµυνας έχουν αποτύχει ή είναι εξαιρετικά 

πιθανό και αναµενόµενο ότι θα αποτύχουν˙ στις περιπτώσεις των CNAs για να 

συµβαίνει αυτό θα πρέπει να έχει προσδιοριστεί µε ασφάλεια η πηγή της επίθεσης (: να 

µην παραµένουν άλυτα ‘attribution problems’), να υπάρχουν αποδείξεις ότι η 

συγκεκριµένη επίθεση καλύπτεται από την απαιτούµενη πρόθεση, έτσι όπως 

εκδηλώθηκε, και δεν είναι απλά ένα ‘bleed-over effect’ και, τέλος, η επίθεση να µην 

µπορεί να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά και έγκαιρα µε άλλους, λιγότερο 

επιθετικούς, τρόπους (αποτελεσµατική ηλεκτρονική άµυνα, προσωρινή και χωρίς 

περαιτέρω επιβλαβείς συνέπειες διακοπή των διαύλων του internet, µεταφορά των 

υποδοµών σε άλλους servers σε τρίτη χώρα
117

 κ.λπ.). Το σοβαρότερο πρόβληµα εδώ θα 

είναι η σύνδεση των ηλεκτρονικών επιθέσεων µε συγκεκριµένο κράτος ή η απόδοσή 

τους σε συγκεκριµένο κράτος, αφού οι µέθοδοι απόκρυψης των ηλεκτρονικών ιχνών και 

των διαδροµών της επίθεσης είναι εξαιρετικά εξελιγµένες και πολύπλοκες και η 

                                            
116

 Βλ. και τον Barkham, 112, ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά : “[i]f the kinetic impact of an attack is 

not relevant, the resulting damage may be the same whether the victim suffers a missile attack or 

economic sanctions.” 
117

 Αυτό το µέτρο, µεταξύ άλλων, αναγκάστηκε να λάβει η Εσθονία, στην προσπάθειά της να 

αντιµετωπίσει τις επιθέσεις του Απριλίου /Μαΐου 2007 εναντίον της. 
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αποκάλυψή τους δύσκολη και χρονοβόρα.
118

 Μία ‘ανάλογη’ απάντηση µε CNA µπορεί 

να µην είναι εφικτή είτε επειδή το κράτος-στόχος δεν διαθέτει την τεχνολογική 

υποδοµή να την πραγµατοποιήσει, είτε επειδή το κράτος που πραγµατοποίησε την 

επίθεση ή ευθύνεται άµεσα γι’ αυτήν δεν έχει αναπτυγµένα δίκτυα και άρα δεν µπορεί 

να πληγεί ουσιαστικά µε τέτοιου είδους όπλα /επιθέσεις. 

Το κράτος-στόχος µπορεί να αντιδράσει διακόπτοντας τις επικοινωνίες του 

µε τον υπόλοιπο κόσµο µέσω του διαδικτύου˙ αυτό, ωστόσο, ίσως είναι δυσανάλογα 

επιβλαβές για το ίδιο και µπορεί να προκαλέσει και περαιτέρω επιπλοκές και ως εκ 

τούτου θα συνιστά µία αντίδραση που δεν µπορούν οι τρίτοι να απαιτήσουν και να 

αναµένουν και µάλιστα ως ‘αναλογική’ απάντηση. Αναλογική απάντηση, 

λαµβανοµένων υπόψη των περιστάσεων, θα µπορούσε να είναι η άµεση χρήση 

λογισµικού anti-virus ή άλλου λογισµικού θωράκισης των δικτύων που πλήττονται, ή η 

µεταφορά των δικτυακών υποδοµών που πλήττονται σε τρίτο κράτος (δηµιουργία 

mirrored sites κ.λπ.), αν και η τελευταία αυτή λύση, πέρα από χρονοβόρα ίσως είναι 

επίσης εξαιρετικά επιβλαβής για το πληττόµενο κράτος. Τέλος, ο ‘αµυνόµενος’ µπορεί 

να επιχειρήσει να διακόψει τις δικτυακές επικοινωνίες του µόνον µε τον ‘επιτιθέµενο’, 

αν και αυτό σε σπάνιες περιπτώσεις θα είναι επαρκές, αφού οι επιτιθέµενοι σχεδόν 

πάντα εκδηλώνουν τις επιθέσεις τους µέσω των δικτύων πλήθους τρίτων κρατών, 

παροχετεύοντάς τις κατάλληλα και αποκρύπτοντας την πραγµατική τους προέλευση.
119

 

Τέλος, η αρχή της αµεσότητας πηγάζει από το σκοπό της αυτοάµυνας, ο 

οποίος συνίσταται στην απόκρουση και τη διακοπή της επίθεσης και όχι στην τιµωρία 

του υπευθύνου. Λόγω της βαθύτερης φύσης και των τεχνικών χαρακτηριστικών των 

CNAs (: ο εντοπισµός των ηλεκτρονικών ιχνών και της πορείας τους απαιτεί χρόνο, τα 

αποτελέσµατα της επίθεσης µπορεί να φανούν µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα, ο 

επιτιθέµενος µπορεί να έχει χρησιµοποιήσει ‘λογικές’ βόµβες ή κακόβουλο λογισµικό 

που λειτουργεί µε χρονο-καθυστέρηση (time bombs)), η αρχή αυτή πρέπει να γίνει 

                                            
118

 Για το λόγο αυτό ορισµένοι µελετητές προτείνουν να γίνει δεκτό ότι επιτρέπεται η άµεση απάντηση 

σε κυβερνο-επιθέσεις εναντίων των κρισίµων υποδοµών µίας χώρας, έστω και εάν δεν είναι σαφές ποιος 

είναι ακριβώς ο επιτιθέµενος (βλ. Roscini, σελ. 119 και σηµ. 157). Αυτό, φυσικά, δεν µπορεί να γίνει 

αποδεκτό, τόσο επειδή αντίκειται σε βασικές αρχές του δικαίου της διεθνούς ευθύνης των κρατών, όσο 

και επειδή, ούτως ή άλλως, οι έννοιες των ‘κρισίµων υποδοµών’ και της ‘εθνικής ασφάλειας’ του 

κράτους που υποτίθεται ότι πλήττεται, είναι εξίσου δύσκολα προσδιορίσιµες και η συζήτηση γι’ αυτές 

είναι ακόµη ανοικτή. Με τη λογική αυτή, όπως παρατηρεί και ο Roscini (ibid), θα µπορούσε να 

υποστηριχθεί ότι είναι επιτρεπτή και η εκδήλωση ενεργούς αυτοάµυνας στις περιπτώσεις τροµοκρατικών 

επιθέσεων µε συµβατικά όπλα, πριν ακόµη συνδεθεί µε συγκεκριµένο κράτος η οµάδα που εκτέλεσε την 

επίθεση, συµπέρασµα που οδηγεί σε παράλογες λύσεις… 
119

 Todd, σε USAF Law Review, vol. 64, 105. 
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δεκτό ότι εφαρµόζεται εδώ µε περισσότερο ελαστικό τρόπο (αρκεί, βεβαίως, να γίνει 

άµεσα η επίκληση του δικαιώµατος άµυνας όταν οι περιστάσεις δεν επιτρέπουν την 

άµεση ανάληψη δράσης). 

Για τις κυβερνο-επιθέσεις που δεν προκαλούν µε άµεσο και προφανή τρόπο 

φυσικές ζηµίες σε αντικείµενα ή απώλειες ζωών και την διάκρισή τους από τις 

απλές µορφές καταναγκασµού στις διακρατικές σχέσεις (αυτές, δηλαδή, που δεν 

µπορούν να αρθούν µέχρι του επιπέδου της ‘χρήσης βίας’), ο καθηγητής Michael 

Schmitt έχει προτείνει ήδη από το 1999 την υιοθέτηση και την συνακόλουθη 

αξιολόγηση σε κάθε περίπτωση, επτά κριτηρίων.
120,

 
121

 Τα κριτήρια αυτά είναι τα 

ακόλουθα : (α) Η δριµύτητα /σφοδρότητα (severity) της επίθεσης (: πρόκληση 

φυσικών ζηµιών και απωλειών ζωών, κλίµακα και εύρος των αποτελεσµάτων, σε 

σχέση και µε τις κρίσιµες εθνικές υποδοµές κ.λπ.)˙ κατά τον Schmitt ο παράγοντας 

‘severity’ είναι ο σηµαντικότερος στην ανάλυσή του. (β) Χρονική αµεσότητα 

(immediacy) µεταξύ της επίθεσης και των αποτελεσµάτων (: τα κράτη είναι 

λιγότερο πιθανό να χαρακτηρίσουν ως ‘use of force’ µία CNA που προκαλεί αργά 

και σταδιακά τα όποια αποτελέσµατά της). (γ) Αιτιακή αµεσότητα (directness) 

µεταξύ επίθεσης και αποτελεσµάτων (: εάν η ηλεκτρονική επίθεση προκαλεί 

αποτελέσµατα µε έµµεσο τρόπο, θα είναι λιγότερο πιθανό να χαρακτηριστεί ως 

χρήση βίας). (δ) ∆ιεισδυτικότητα της επίθεσης (invasiveness), σε σχέση µε τις 

ηλεκτρονικές άµυνες του κράτους–στόχου. (ε) ‘Μετρησιµότητα’ (measurability) 

των ποσοτικών αποτελεσµάτων της επίθεσης (: όσο περισσότερο αισθητά και 

δεκτικά συγκεκριµένης αποτίµησης είναι τα αποτελέσµατα, τόσο πιο πιθανό είναι 

να συνιστούν και χρήση βίας). (στ)  Έλλειψη κατ’ αρχήν νοµιµότητας (ή έστω 

νοµιµοφάνειας) (presumptive legitimacy) της επίθεσης (: µε δεδοµένο ότι στο 

διεθνές δίκαιο (όπως και στο δίκαιο γενικότερα) ό,τι δεν απαγορεύεται ρητά, 

επιτρέπεται˙ έτσι, για παράδειγµα, οι επιχειρήσεις διαδικτυακής προπαγάνδας, ή η 

‘κυβερνο-κατασκοπεία’, δεν θα µπορούσαν ποτέ να συνιστούν ‘χρήση βίας’). 

(ζ) Κρατική ευθύνη (responsibility) για την επίθεση (όσο περισσότερο στενός είναι 

ο αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ µίας CNA και ενός κράτους (είτε επειδή την 

διεξάγουν απευθείας κρατικά όργανα ή υπηρεσίες, είτε επειδή την διεξάγουν, π.χ., 

µη-κρατικές οντότητες για λογαριασµό του κράτους), τόσο περισσότερο πιθανό 

είναι η συγκεκριµένη επίθεση να χαρακτηριστεί ως χρήση βίας στις διακρατικές 

σχέσεις). Τα κριτήρια αυτά γίνονται αποδεκτά και χρησιµοποιούνται εκτεταµένα 

                                            
120

 Schmitt, 1999, 914 et seq. Τα κριτήρια αυτά παραθέτει ο ίδιος και σε άρθρο του τού έτους 2010 

(Schmitt, 2010). 
121

 Κατά τον ίδιο (ibid, 2010) τα κριτήρια αυτά “…would likely influence assessments by States as to 

whether particular cyber operations amounted to a use of force.” 
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από επιχειρησιακούς αξιωµατικούς και αναλυτές,
122

 σε διάφορα µοντέλα 

προσοµοίωσης, στα πλαίσια ασκήσεων κυβερνοπολέµου κ.λπ., ιδίως τις Η.Π.Α.˙ 

ωστόσο αρκετοί θεωρητικοί και µελετητές του διεθνούς δικαίου τα αντιµετωπίζουν 

µε ιδιαίτερο σκεπτικισµό και επιφυλακτικότητα.
123

 

4. Προσβολή των κρίσιµων (µη-στρατιωτικών) υποδοµών ενός κράτους, 

συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που δεν αποτελούν κρατική ιδιοκτησία 

Το επόµενο ερώτηµα που πρέπει να απαντηθεί είναι, βεβαίως, το εάν µπορεί 

να συνιστά χρήση βίας ή/και ‘ένοπλη επίθεση’, η επίθεση στα δίκτυα η/υ που ελέγχουν 

τις υποδοµές µη-στρατιωτικής φύσεως (civilian infrastructure) των κρατών. 

Τα υπολογιστικά συστήµατα που ελέγχουν τις υποδοµές ‘κοινής ωφελείας’ 

και άλλες παρόµοιες υποδοµές (: παραγωγή και διανοµή ηλεκτρικού ρεύµατος, 

διανοµή πόσιµου νερού, ενσύρµατα και ασύρµατα δίκτυα επικοινωνιών, 

δορυφορικά συστήµατα, έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας, διαχείριση κυκλοφορίας 

οχηµάτων, πυρηνικά εργοστάσια, τραπεζικά και χρηµατιστηριακά δίκτυα, δίκτυα 

υπουργείων και υπηρεσιών κ.λπ.), αναφέρονται διεθνώς ως SCADA (: Supervisory 

Control And Data Acquisition systems).
124

 

Το παραπάνω ερώτηµα θέτει και το ζήτηµα του προσδιορισµού των 

‘κρίσιµων υποδοµών’ (critical infrastructure) κάθε κράτους, δηλαδή των υποδοµών οι 

οποίες εάν στοχοποιηθούν, εκτίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η επιβιωσιµότητα του 

ιδίου του κράτους. Στο σύγχρονο και εξαιρετικά ‘ηλεκτρονικό’ περιβάλλον στο οποίο 

ζούµε, το πρόβληµα µπορεί να αποκτήσει εξαιρετική πολυπλοκότητα˙ ο Roscini 

(σελ. 117 και σηµ. 144) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι στην εφηµερίδα “The Guardian” 

(19 Ιαν. 2010, σελ. 32), διατυπώθηκε ο ισχυρισµός ότι αφού το Google είναι µία από τις 

πιο ισχυρές και εκτεταµένες παρουσίες στο internet, µία ‘επίθεση’ εναντίον του συνιστά 

επίθεση εναντίον των κρισίµων υποδοµών των Η.Π.Α.-! Η Γ.Σ. του Ο.Η.Ε. αναγνωρίζει 

                                            
122

 Βλ., για παράδειγµα, στα πρακτικά του 27th Annual International Computer Software and 

Applications Conference, IEEE, Dallas, Texas, Nov. 2003, “Measured Responses to Cyber Attacks Using 

Schmitt Analysis: A Case Study of Attack Scenarios for a Software-Intensive System”.  Τα κριτήρια 

αυτά αποδέχεται κατ’ αρχήν και η ∆ιεύθυνση Κυβερνοάµυνας του (ελληνικού) ΓΕΕΘΑ (για την οποία βλ. 

παρακάτω), µε καθαρά επιχειρησιακή και όχι νοµική λογική, ωστόσο. 
123

 Βλ., π.χ., την κριτική του Roscini, σελ. 108 και σηµ. 104 και του Silver, σε Schmitt & O’Donnell eds, 

σελ. 89 et seq. Ο Barkham, επίσης, θεωρεί τα ‘κριτήρια Schmitt’ ανεπαρκή και επειδή, µεταξύ άλλων, 

δεν µπορούν να συλλάβουν τις ηλεκτρονικές επιθέσεις χαµηλότερης έντασης. 
124

 Σε πείραµα που διεξήχθη το 2007 στις Η.Π.Α. (the Aurora Generator Test) και το οποίο αναφέρεται 

πολύ συχνά στη συναφή βιβλιογραφία, µε κατάλληλο hacking στο λογισµικό SCADA ενός εργοστασίου 

παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος, µία βιοµηχανική τουρµπίνα υπερθερµάνθηκε και τελικά 

καταστράφηκε ολοσχερώς (Schaap, vol. 64, σελ. 147). 
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ότι κάθε κράτος θα πρέπει να προσδιορίσει το ίδιο τις δικές του κρίσιµες 

πληροφοριακές υποδοµές,
125

 και αυτό έχουν κάνει ήδη αρκετά κράτη, αλλά και η ΕΕ.
126

 

Ο προσδιορισµός των κρίσιµων υποδοµών των κρατών περιπλέκεται από το γεγονός ότι 

στις περισσότερες περιπτώσεις, η πλειοψηφία των κρισίµων υποδοµών ανήκει στον 

ιδιωτικό τοµέα και µάλιστα σε νοµικά πρόσωπα µε έδρα τρίτες χώρες ή νοµικά 

πρόσωπα που ελέγχονται από νοµικά πρόσωπα µε έδρα τρίτες χώρες. 

Εν τέλει το ζήτηµα των κρισίµων υποδοµών συνδέεται µε την έννοια της 

‘εθνικής ασφάλειας’ και της επιβίωσης του κράτους και άρα η απάντηση στο 

παραπάνω ερώτηµα θα είναι θετική εφόσον πληρούνται και οι ήδη αναφερθείσες 

προϋποθέσεις. Βέβαια, η ‘εθνική ασφάλεια’ είναι έννοια επίσης δύσκολα 

προσδιορίσιµη, τόσο στο πεδίο των εθνικών νοµοθεσιών, όσο και στο πεδίο του 

διεθνούς δίκαιου˙ πάντως τόσο τα όργανα των διαφόρων ∆ιεθνών Οργανισµών όσο και 

τα ∆ιεθνή ∆ικαστήρια, όταν απαιτείται να κρίνουν περιπτώσεις απειλών κατά της 

εθνικής ασφάλειας των κρατών εφαρµόζουν αρκετά ελαστικά κριτήρια και 

επιδεικνύουν µάλλον ‘ευρύτητα σκέψης’. 

5. Η δυσκολία εξεύρεσης της πραγµατικής πηγής της ηλεκτρονικής 

επίθεσης.  Οι επιθέσεις από µη-κρατικές οντότητες 

Ένα πρόβληµα που πηγάζει από την ίδια τη φύση των κυβερνο-επιθέσεων 

και του κυβερνοχώρου από τον οποίο προέρχονται και στον οποίο εκδηλώνονται, είναι 

η µεγάλη δυσκολία ταυτοποίησης της πηγής προέλευσής τους και άρα η πλήρης 

ανωνυµία των επιτιθέµενων, η οποία επιτυγχάνεται σχετικά εύκολα µε ένα πλήθος 

µεθόδων και τεχνολογιών υλισµικού και λογισµικού, όπως είναι η χρήση εκτεταµένων 

                                            
125

 Για παράδειγµα, A/RES/58/1999 της 23ης ∆εκ. 2003, σε Roscini, ibid, 117. 
126

 Βλ., π.χ., Roscini, σελ. 117.  Στην Ε.Ε. έχει εκδοθεί η Οδηγία 2008/114/ΕΚ του Συµβουλίου της 

8ης ∆εκεµβρίου 2008 ‘’σχετικά µε τον προσδιορισµό και τον χαρακτηρισµό των ευρωπαϊκών υποδοµών 

ζωτικής σηµασίας, και σχετικά µε την αξιολόγηση της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας τους’’ (Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ε.Ε., L 345/75, 23.12.2008). Με βάση την Οδηγία αυτή (την οποία η χώρα µας ακόµη δεν 

έχει εφαρµόσει), κάθε κράτος – µέλος πρέπει να ορίσει τις δικές του κρίσιµες υποδοµές οι οποίες είναι 

συγχρόνως και ευρωπαϊκές υποδοµές ζωτικής σηµασίας (ΕΥΖΣ), ως ‘ΕΥΖΣ’ δε νοούνται ‘’οι υποδοµές 

ζωτικής σηµασίας που βρίσκονται εντός των κρατών µελών και των οποίων η διακοπή λειτουργίας ή η 

καταστροφή θα είχε σηµαντικό αντίκτυπο σε δύο τουλάχιστον κράτη µέλη. Η σπουδαιότητα των 

επιπτώσεων εκτιµάται βάσει οριζόντιων κριτηρίων…’’. Κατά τα λοιπά στη χώρα µας δεν έχει 

θεσµοθετηθεί µέχρι σήµερα επίσηµα ο,τιδήποτε για τις ‘κρίσιµες υποδοµές’. Το 2008, ωστόσο, µε 

πρωτοβουλία της ‘Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε., e-Government Forum’, εκπονήθηκε και 

παραδόθηκε µελέτη µε θέµα ‘’Προστασία Κρίσιµων Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Υποδοµών της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης : Στρατηγικός Σχεδιασµός’’, µε εισηγητή τον Αναπληρωτή Καθηγητή του 

Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Τµ. Πληροφορικής, ∆ηµήτρη Γκρίτζαλη (διατέθηκε από τον 

εισηγητή στον γράφοντα, σε µορφή αρχείου pdf). 
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botnets, η χρήση της τεχνικής των παραπλανητικών διευθύνσεων internet (IP spoofing), 

η χρήση ειδικού λογισµικού κ.λπ. Ακόµη και όταν φαίνεται ότι οι επιθέσεις προέρχονται 

από υπολογιστές που βρίσκονται σε συγκεκριµένη χώρα, αυτό δεν σηµαίνει αναγκαστικά 

ούτε ότι πράγµατι η επίθεση προέρχεται από αυτούς τους υπολογιστές, ούτε ότι οι 

ιδιοκτήτες ή οι κάτοχοι των συγκεκριµένων η/υ οργάνωσαν, πραγµατοποίησαν ή 

συµµετείχαν στις επιθέσεις ή ότι τις αποδέχονται. Σε αρκετές περιπτώσεις η ταυτοποίηση 

εάν δεν είναι ουσιαστικά αδύνατη, θα είναι εξαιρετικά χρονοβόρα. 

Για παράδειγµα, στις επιθέσεις του 2007 κατά της Εσθονίας 

χρησιµοποιήθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες υπολογιστές που βρίσκονταν στις 

Η.Π.Α., την Αίγυπτο, το Περού, τη Ρωσική Οµοσπονδία και… την ίδια την 

Εσθονία(!),
127

 χωρίς οι κάτοχοι των η/υ να γνωρίζουν τίποτε στη συντριπτική 

πλειοψηφία των περιπτώσεων.  

Ακόµη και όταν προσδιοριστεί ο επιτιθέµενος, ανακύπτει το ζήτηµα εάν οι 

πράξεις του µπορούν να αποδοθούν σε συγκεκριµένο κράτος, µε βάση τους κανόνες 

περί ευθύνης των κρατών, αφού σε αντίθεση µε ό,τι αποτελεί τον κανόνα στις επιθέσεις 

µε συµβατικά όπλα και µε τη χρήση συµβατικών µεθόδων, οι κυβερνο-επιθέσεις 

µπορούν να οργανωθούν και να εκτελεστούν σχετικά εύκολα και από µικρές οµάδες 

‘ιδιωτών’ ή ακόµη και από µεµονωµένα άτοµα,
128

 αρκεί αυτοί να διαθέτουν σύνδεση 

στο διαδίκτυο, το κατάλληλο λογισµικό και ελάχιστους οικονοµικούς πόρους.
129

 Η 

απλούστερη περίπτωση είναι, όπως είναι αυτονόητο, να υπάρχει δυνατότητα απόδοσης 

των επιθέσεων στα όργανα συγκεκριµένου κράτους, ιδίως σε µέλη των ενόπλων 

δυνάµεων ή των κρατικών υπηρεσιών ασφαλείας (‘uniformed hackers’, όπως 

αναφέρονται στην πράξη), ή στα όργανα νοµικών προσώπων ή άλλων οντοτήτων που 

ασκούν κατά παραχώρηση κάποιας µορφής κρατική λειτουργία ή συνδέονται άµεσα ή 

έµµεσα µε το κράτος. Αν και οι λεπτοµέρειες είναι διαβαθµισµένες, υπάρχουν ασφαλείς 

πληροφορίες ότι αρκετές χώρες µέχρι σήµερα έχουν συγκροτήσει ειδικές µονάδες 

κυβερνο-πολέµου (cyber units), έχουν αναπτύξει σχετική υλική και επιτελική υποδοµή 

                                            
127

 Ως τµήµα, και αυτοί, του τεράστιου botnet που δηµιούργησαν οι επιτιθέµενοι. 
128

 Υπολογίζεται αυτή τη στιγµή ότι δυνατότητα εκδήλωσης ‘κυβερνοεπιθέσεων’ έχουν πάνω από 120 

κράτη παγκοσµίως και… εκατοµµύρια ιδιωτών-! Ως µέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι µόνον 30 κράτη 

διαθέτουν διαστηµική τεχνολογία. 
129

 Για παράδειγµα, εκτιµάται ότι οι επιθέσεις οι οποίες το 2007 ουσιαστικά απέκοψαν την Εσθονία από 

τον υπόλοιπο κόσµο για δύο εβδοµάδες, από πλευράς χρήσης του διαδικτύου, των διακοµιστών, του 

κατάλληλου λογισµού κ.λπ., στοίχισαν κάτι περισσότερο από µόλις… 100.000 δολάρια-! 
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και διαθέτουν αξιόλογη ικανότητα και σηµαντικές δυνατότητες εκδήλωσης CNAs˙
130

 

στις χώρες αυτές περιλαµβάνονται ιδίως η Κίνα, οι Η.Π.Α., το Ισραήλ, το Ηνωµένο 

Βασίλειο, η Γερµανία, η Γαλλία, η Τουρκία, η Ρωσική Οµοσπονδία και η Αυστραλία.
131

 

Οι πράξεις των οργάνων αυτών θα µπορούν να αποδοθούν στο κράτος “… provided the 

person or entity is acting in that capacity in the particular instance”.
132

 

Ο επιτιθέµενος µπορεί, βέβαια, να είναι de facto (κατ’ αντιδιαστολή προς το 

de jure) όργανο συγκεκριµένου κράτους. Κατά το άρθρο 8 των ILC Articles “[t]he 

conduct of a person or group of persons shall be considered an act of a State under 

international law if the person or group of persons is in fact acting on the instructions of, 

or under the direction or control of, that State in carrying out the conduct”. Στην 

απόφασή του στην υπόθεση Νικαράγουα κατά Η.Π.Α., το ICJ, προκειµένου να δεχθεί 

απόδοση των πράξεων των contras στο κράτος των Η.Π.Α., απαίτησε την ύπαρξη 

‘πραγµατικού /ενεργού ελέγχου’ (effective control) των επιχειρήσεών τους από το 

κράτος των Η.Π.Α.˙
133

 για ‘πραγµατικό /ενεργό έλεγχο’ έκανε λόγο το έτος 2007 και 

στην απόφασή του στην υπόθεση της γενοκτονίας στα Βαλκάνια,
134

 όπου και σηµείωσε 

ότι πρέπει να αποδειχθεί ότι “… this ‘effective control’ was exercised, or that the 

State’s instructions were given, in respect of each operation in which the alleged 

violations occurred, not generally on the overall actions taken by the persons or groups 

of persons having committed violations” και παράλληλα ότι οι κανόνες για την 

απόδοση διεθνούς ευθύνης στο κράτος δεν µεταβάλλονται ανάλογα µε το είδος της 

‘παράνοµης’ ενέργειας, ελλείψει ειδικού κανόνα δικαίου περί αυτού.
135

 Βέβαια το 

Εφετειακό Τµήµα του ICTY στην υπόθεση Tadić,
136

 αφού παρατήρησε ότι, κατά την 

άποψή του, στην κρίση της κάθε περίπτωσης διεθνώς παράνοµης πράξης “… [t]he 

degree of control may … vary according to the factual circumstances of each case”, 

χρησιµοποίησε ένα ευρύτερο κριτήριο για να κρίνει το ενδεχόµενος της απόδοσης σε 

τρίτο κράτος της ευθύνης των πράξεων των στρατιωτικά οργανωµένων ένοπλων 

οµάδων, όταν έκανε λόγο για ‘γενικό έλεγχο’ (overall control)˙ κατά το ICTY για την 

                                            
130

 Περί αυτών βλ. και παρακάτω, στην παράγρ. 8 του τµήµατος αυτού. 
131

 Οι χώρες αυτές διαθέτουν, όπως είναι φυσικό, και αξιόλογες δυνατότητες κυβερνο-άµυνας.  Για 

την Ελλάδα και τη ∆ιεύθυνση Κυβερνοάµυνας (∆ΙΚΥΒ) του ΓΕΕΘΑ, θα γίνει περιορισµένη αναφορά 

παρακάτω στην παράγρ. 8 του τµήµατος αυτού. 
132

 ILC Articles on State Responsibility, art. 5. 
133

 Nicaragua v. United States, ICJ Reports 1986, 14 et seq. (64 §115). 
134

 Bosnia & Herzegovina v. Serbia & Montenegro, Merits, Judgment of Feb. 26, 2007, §400 

(Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide). 
135

 B. & H. v. S. & M., ibid, para 401. 
136

 Prossecutor v. Tadić, Case No. IT-94-1-A, Appeals Chamber, Judgement of July 15, 1999, §117. 
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απόδοση των πράξεων τέτοιων οµάδων στο κράτος, αρκεί ότι το κράτος “… has a role 

in organizing, coordinating or planning the military actions of the military group, in 

addition to financing, training and equipping or providing operational support to that 

group … regardless of any specific instructions by the controlling State concerning the 

commission of each of those acts”. Το κριτήριο αυτό σαφώς χαµηλώνει το ‘κατώφλι’ 

του απαιτούµενο ελέγχου. 

Στην περίπτωση των CNAs που εκδηλώνονται από µεµονωµένα άτοµα ή 

από µη-κρατικές οντότητες, η εφαρµογή του κριτηρίου του ‘πραγµατικού ελέγχου’ είναι 

ασφαλέστερη και προτιµητέα, ακριβώς επειδή οι αποδεικτικές δυσκολίες ανίχνευσης της 

πραγµατικής ηλεκτρονικής πορείας των επιθέσεων, του τόπου ή των τόπων προέλευσης 

και των προσώπων που τις εκτελούν, απαιτεί υψηλότερα επίπεδα κριτηρίων ελέγχου για 

λόγους αποδεικτικής βεβαιότητας, ιδίως στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το 

κράτος-στόχος θεωρεί ότι η επίθεση είναι δεκτική αυτοάµυνας.
137

 Τυχόν αντίθετη 

προσέγγιση δεν θα είναι συµβατή και µε το γεγονός ότι το ICTY εφαρµόζει το κριτήριο 

του ‘overall control’ µόνο στις περιπτώσεις οργανωµένων και ιεραρχικά δοµηµένων 

οµάδων, όπως είναι οι στρατιωτικές /παραστρατιωτικές µονάδες, ή στις περιπτώσεις 

των ένοπλων οργανωµένων οµάδων ατάκτων ή ανταρτών˙
138

 µε τα στοιχεία που είναι 

προς το παρόν διαθέσιµα, καµία από τις ανιχνευθείσες µέχρι σήµερα κυβερνο-επιθέσεις 

(άσχετα από το εάν αυτές έχουν ξεπεράσει το κατώφλι της χρήσεως βίας ή όχι) δεν 

φαίνεται να έχει προέλθει από µη-κρατική οντότητα µε τέτοιου είδους οργάνωση ή 

έστω µε οργάνωση που δεν θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ‘χαλαρή’.
139

 Για 

περιπτώσεις µεµονωµένων ατόµων που εκτελούν για λογαριασµό τρίτου κράτους 

συγκεκριµένες παράνοµες πράξεις στο έδαφος άλλου κράτους, αλλά και για τις 

περιπτώσεις οµάδων που δεν είναι στρατιωτικά οργανωµένες και ιεραρχικά δοµηµένες, 

και το ίδιο το ICTY χρησιµοποιεί το κριτήριο του ‘πραγµατικού ελέγχου’, δηλαδή 

απαιτεί την ύπαρξη συγκεκριµένων οδηγιών από την πλευρά του ‘υπόπτου’ κράτους για 

                                            
137

 Έτσι ο Roscini, σελ. 100. ∆ιαφορετικά ο Shackelford, 234. 
138

 Υπόθεση Tadić, §120. 
139

 Έχει αναφερθεί, βέβαια, ότι ορισµένες ένοπλες και ιεραρχικά δοµηµένες οµάδες, όπως η Hamas ή η 

Hesbollah, πιθανόν να έχουν αναθέσει επ’ αµοιβή την εκδήλωση κυβερνο-επιθέσεων σε άτοµα ή οµάδες 

µε την κατάλληλη τεχνογνωσία (Roscini, σηµ. 70). Σε µια τέτοια περίπτωση οι πράξεις των 

συγκεκριµένων ‘cyber-hackers’ είναι πράξεις της οµάδας που τους προσέλαβε.  Εάν για µία 

‘κυβερνο-επίθεση’ υπάρχουν στοιχεία ή βάσιµες υπόνοιες ότι αυτή οργανώθηκε και εκτελέστηκε από τις 

ένοπλες δυνάµεις ή της ειδικές υπηρεσίες συγκεκριµένου κράτους, τότε έχουµε να κάνουµε µε τη δράση 

de jure κρατικών οργάνων και τα πράγµατα είναι επί της αρχής απλά. 
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την εκτέλεση της παράνοµης πράξης, ή την αναδροµική έγκριση των πράξεων στις 

οποίες προέβη ο µεµονωµένος ιδιώτης ή µία οµάδα.
140

 

Συχνά στο χώρο του διαδικτύου, επ’ ευκαιρία διαφόρων γεγονότων µε 

έντονη πολιτική χροιά, εµφανίζονται προτροπές και συστηµατική υποκίνηση
141

 προς 

οιονδήποτε θέλει και µπορεί να εκδηλώσει ‘ηλεκτρονικές επιθέσεις’ εναντίον κρατών, 

οργανισµών, µεγάλων εταιρειών κ.λπ. 

Αυτό συνέβη, για παράδειγµα το 2001, µετά το επεισόδιο της σύγκρουσης 

ενός κατασκοπευτικού αεροσκάφους των Η.Π.Α. µε κινεζικό µαχητικό στη νότια 

Κινεζική Θάλασσα, οπότε και εµφανίστηκαν στο διαδίκτυο αρκετές ιστοσελίδες οι 

οποίες παρείχαν οδηγίες για hacking σε βάρος των δικτύων η/υ των Η.Π.Α.˙
142

 τα 

ίδια επαναλήφθηκαν, για παράδειγµα, στα πλαίσια της αντιπαράθεσης της 

Γεωργίας µε τη Ρωσική Οµοσπονδία για το ζήτηµα της Ν. Οσετίας το 2008, οπότε 

σε αρκετές ιστοσελίδες, σε blogs και forums εµφανίστηκαν προτροπές και οδηγίες 

για τον κατακλυσµό (‘ping-flood’ στη γλώσσα του κυβερνοχώρου) και 

αχρήστευση των επίσηµων ιστοσελίδων της κυβέρνησης της Γεωργίας, καθώς και 

λίστες µε ευάλωτες κυβερνητικές ιστοσελίδες της χώρας αυτής.
143

 

Τα πρόσωπα που διενεργούν τις ηλεκτρονικές επιθέσεις σε περιπτώσεις σαν 

τις παραπάνω, δεν µπορούν να χαρακτηριστούν de jure ή de facto κρατικά όργανα. Εάν 

αποδειχθεί ότι η υποκίνηση αυτή γίνεται από όργανα ή υπηρεσίες συγκεκριµένου 

κράτους και µε δεδοµένο ότι στα άρθρα για την ευθύνη των κρατών της ILC, τα 

οποία εν πολλοίς αποτυπώνουν κανόνες διεθνούς εθιµικού δικαίου, δεν ρυθµίζονται 

ειδικά τα περί υποκίνησης
144
, κρατική ευθύνη θα ανακύψει µόνον εάν, και στο µέτρο 

που, η υποκίνηση είναι τέτοια κατά περιεχόµενο, τρόπο και κλίµακα, που ισοδυναµεί µε 

κατεύθυνση και έλεγχο των ιδιωτών ή των οµάδων που παρακινήθηκαν, τελικά, σε 

                                            
140

 Υπόθεση Tadić, ibid, §118. 
141

 Με τη δηµιουργία ειδικών ιστοσελίδων που παρέχουν λεπτοµερείς οδηγίες, µε την αποστολή χιλιάδων 

e-mails, µε  τη συντήρηση συζητήσεων στα chat-rooms κ.λπ. 
142

 Weisbord, σελ. 20 πολλές τέτοιες επιθέσεις πράγµατι εκδηλώθηκαν και ο συγγραφέας αυτός 

αναφέρει ότι σύµφωνα µε αξιωµατούχους των Η.Π.Α., οι επιθέσεις αυτές σχεδόν διέκοψαν την παροχή 

ηλεκτρικού ρεύµατος στην πολιτεία της Καλιφόρνια-! 
143

 Πρόσφατα, εξαιτίας της σύλληψης του ιδρυτή της ιστοσελίδας ‘wikileaks’, Τζούλιαν Ασάνζ, στο 

Ηνωµ. Βασίλειο, εκδηλώθηκαν ηλεκτρονικές επιθέσεις µεγάλου εύρους από αριθµό hackers από 

διάφορες χώρες, εναντίον των δικτύων µίας µεγάλης τράπεζας των Η.Π.Α. και µίας εταιρείας που 

διαθέτει στην αγορά γνωστή πιστωτική κάρτα, επειδή αµφότερες διέκοψαν τις οικονοµικές συναλλαγές 

του Ασάνζ και δέσµευσαν τους λογαριασµούς του. Και οι δύο εταιρείες αντιµετώπισαν σοβαρά 

προβλήµατα λειτουργίας, τα οποία έφθασαν µέχρι τη διακοπή εργασιών, για αρκετές ηµέρες. 
144

 Η υποκίνηση (incitement) σε πράξη ή παράλειψη, είναι per se παράνοµη πράξη όπου αυτό 

προβλέπεται ειδικά, όπως για παράδειγµα στο άρθρο ΙΙΙ της Σύµβασης του 1948 για την απαγόρευση 

κ.λπ. της Γενοκτονίας. 
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επιθέσεις (άρθρο 8 του σχεδίου της ILC). Κρατική ευθύνη θα υπάρχει και στην 

περίπτωση που το κράτος εκ των υστέρων επιδοκιµάσει δηµόσια τις ηλεκτρονικές 

επιθέσεις των ‘παρακινηθέντων’ ιδιωτών ή των µη-κρατικών οντοτήτων, υιοθετώντας 

τις µε τον τρόπο αυτό˙
145

 βέβαια, η δηµόσια και εκ των υστέρων επιδοκιµασία και 

υιοθέτηση από κράτος κάποιας CNA είναι εξαιρετικά απίθανο να συµβεί, αφού ο 

κυβερνοχώρος είναι το πεδίο ανθρώπινης αντιπαράθεσης που κατ’ εξοχήν ενδείκνυται 

για τη διεξαγωγή κεκαλυµµένων επιχειρήσεων… 

Ιδιαιτέρα πιθανές είναι στην πράξη και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες 

CNAs ξεκινούν από το έδαφος ενός κράτους, χωρίς κατά τα λοιπά οιαδήποτε εµπλοκή 

και γνώση οργάνων ή υπηρεσιών του κράτους αυτού. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, όπως 

είναι αυτονόητο, οι πράξεις των διενεργούντων τις επιθέσεις δεν µπορούν να 

αποδοθούν στο κράτος˙ κρατική ευθύνη θα ανακύψει µόνον εάν το γεγονός περιέλθει 

σε γνώση των κρατικών υπηρεσιών αλλά δεν εκδηλωθεί καµία ενέργεια, απ’ αυτές που 

είναι εύλογες και αναγκαίες υπό τις περιστάσεις, για διακοπή και πρόληψη των 

επιθέσεων (κίνηση των προβλεπόµενων ποινικών διαδικασιών, διακοπή πρόσβασης 

internet κ.λπ.). Πάντως, σε µια τέτοια περίπτωση η ευθύνη του κράτους θα συνίσταται 

όχι στην εκδήλωση κυβερνο-επίθεσης µε έµµεσο τρόπο (δια παραλείψεως, όπως θα 

λέγαµε στο πεδίο του ποινικού δικαίου), αλλά στο γεγονός ότι εν γνώσει του επέτρεπε 

τη χρησιµοποίηση της επικράτειάς του για την εκδήλωση (από τρίτους) πράξεων που 

προσβάλλουν τα δικαιώµατα άλλων κρατών.
146

 

6. Πώς µπορεί να αντιδράσει το κράτος που γίνεται στόχος µίας CNA 

Εάν το κράτος – στόχος είναι σε θέση να προσδιορίσει την προέλευση µίας 

CNA εναντίον του και να την αποδώσει µε ασφάλεια σε ενέργειες άλλου κράτους, τότε 

µπορεί κατ’ αρχάς να θέσει το ζήτηµα ενώπιον του Σ.Α. κατά το άρθρο 35 §1 του 

                                            
145

 Υπόθεση του ∆ιπλωµατικού και Προξενικού προσωπικού των Η.Π.Α. στην Τεχεράνη (US v. Iran), 

ICJ Reports 1980, 3 et seq. (35 §74)˙ το ∆ικαστήριο δέχθηκε ότι η αρχική επίθεση στην πρεσβεία των 

Η.Π.Α. στην Τεχεράνη δεν µπορούσε να αποδοθεί στο κράτος του Ιράν, αλλά η επιδοκιµασία της 

επίθεσης που ακολούθησε από το κράτος αυτό και η απόφασή του να παρατείνει και να διαιωνίσει την 

κατάληψη της πρεσβείας, µετέβαλλε την κατάσταση.  Κατά το άρθρο 11 των Άρθρων της ILC για την 

ευθύνη των κρατών, συµπεριφορές που δεν µπορούν να αποδοθούν σ’ ένα κράτος “shall nevertheless be 

considered an act of that State under international law if and to the extent that the State acknowledges and 

adopts the conduct in question as its own”. 
146

 Υπόθεση του Στενού της Κέρκυρας (U.K. v. Albania), ICJ Reports 1949, 4 et seq. (22). 
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Χάρτη.
147

 Το Σ.Α. µπορεί να προτείνει τις ενδεικνυόµενες διαδικασίες και µεθόδους για 

την επίλυση της διαφοράς (άρθρο 36 §1). Το Συµβούλιο έχει τη δυνατότητα, επίσης, να 

θεωρήσει ότι η συγκεκριµένη περίσταση CNA αποτελεί απειλή για την ειρήνη, 

διατάραξη της ειρήνης ή πράξη επίθεσης (threat to the peace, breach of peach, act of 

aggression) και να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες κατά το Κεφ. VII του Χάρτη˙ 

ορισµένες από τις περιπτώσεις που έχουν περιληφθεί στην Απόφαση της Γ.Σ. για τον 

ορισµό της επίθεσης
148

 µπορούν άνετα, υπό το φως των όσων έχουν ήδη εκτεθεί 

παραπάνω, να καλύψουν και κυβερνοεπιθέσεις (“…attack by the armed forces of a 

State of the territory of another State”, “…the use of any weapon by a State against the 

territory of another State”, “[a]n attack by the armed forces of a State on the… forces… 

of another State”, “[t]he action of a State in allowing its territory, which it has placed at 

the disposal of another State, to be used by that other State for perpetrating an act of 

aggression against a third State”), ενώ, ούτως ή άλλως, η συγκεκριµένη Απόφαση ούτε 

είναι δεσµευτική για το Σ.Α. ούτε περιέχει εξαντλητική παράθεση των περιπτώσεων. 

Ανεξάρτητα από το εάν µία συγκεκριµένη CNA αίρεται µέχρι του σηµείου 

να µπορεί να χαρακτηριστεί ως διατάραξη της ειρήνης ή ακόµη και πράξη επίθεσης, 

µπορεί πολύ ευκολότερα και υπό την προϋπόθεση ότι και το ευρύτερο πολιτικό 

πλαίσιο και οι γεωστρατηγικές ισορροπίες επιτρέπουν κάτι τέτοιο να κριθεί ότι 

συνιστά ‘απειλή για την ειρήνη’ ˙ η τελευταία αυτή αξιολόγηση µπορεί σχετικά εύκολα 

να γίνει και αναφορικά µε ορισµένες CNE,
149

 εάν υπάρχει ανάλογη πολιτική βούληση. 

Οι συντάκτες του Χάρτη, απ’ ό,τι φαίνεται, είχαν κατά νου ότι η ειρήνη µπορεί να 

διαταραχθεί και να απειληθεί από τη χρήση συµβατικών όπλων, ωστόσο άφησαν 

επίτηδες τις έννοιες αυτές ασαφείς.
150

 Το Σ.Α. µέχρι σήµερα έχει διαπιστώσει 

‘διατάραξη’ της ειρήνης σε ελάχιστες περιπτώσεις˙
151

 αντίθετα, η έννοια της ‘απειλής’ 

κατά της ειρήνης είναι περισσότερο ελαστική και µέχρι σήµερα τα άκρα όριά της έχουν 

διευρυνθεί από την πρακτική του Σ.Α., µε αποτέλεσµα σχεδόν ο,τιδήποτε να µπορεί να 

                                            
147

 Σε µία τέτοια ενέργεια µπορεί, βέβαια, να προβεί και οποιοδήποτε άλλο κράτος – µέλος του Ο.Η.Ε. 

Ένα κράτος που δεν είναι µέλος του Ο.Η.Ε. µπορεί επίσης να φέρει ενώπιον του Σ.Α. ή της Γ.Σ. µία 

διαφορά στην οποία εµπλέκεται, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 35 §2. 
148

 A/RES/3314 (XXIX)/ Dec. 14, 1974, άρθρο 3. 
149

 Roscini, σελ. 110. 
150

 UN Conference on International Organization, Documents, Vol. XII, 1945, 505. 
151

 Συγκεκριµένα µόνο σε τέσσερις περιπτώσεις : Κορέα, Νησιά Φώκλαντ, πόλεµος Ιράν – Ιράκ και 

εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ. Όλες αποτελούν κλασσικού τύπου µεγάλης κλίµακας συρράξεις µεταξύ 

κρατών. 
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κριθεί ότι προκαλεί τέτοια ‘απειλή’.
152

 Εάν το Σ.Α. κρίνει ότι µία CNA συνιστά απειλή 

για την ειρήνη, µπορεί να διατυπώσει συστάσεις κατά το άρθρο 39, να υιοθετήσει 

προσωρινά µέτρα που θα εµποδίσουν τη χειροτέρευση της κατάστασης κατά το 

άρθρο 40, καθώς και µέτρα κατά τα άρθρα 41 και 42, µε ή χωρίς τη χρήση βίας. Με 

δεδοµένο ότι στο άρθρο 41 παρατίθεται ως ένα από τα εκεί ενδεικτικά αναφερόµενα 

µέτρα και η ‘’… πλήρης ή µερική διακοπή των … τηλεγραφικών, ασύρµατων και 

λοιπών µέσων επικοινωνιών’’ (η έµφαση δική µας), το Σ.Α. µπορεί να επιβάλει τη 

διακοπή των δικτυακών και διαδικτυακών επικοινωνιών του κράτους που κρίθηκε ως 

υπεύθυνο κυβερνοεπίθεσης.
153

 Με αφορµή την επισήµανση αυτή δεν µπορούµε παρά 

να παρατηρήσουµε ότι είναι εκπληκτικό πώς µία διάταξη που γράφτηκε πριν από 

εξήντα πέντε και πλέον χρόνια µπορεί, θεωρητικά, να λειτουργήσει ακόµη και σήµερα, 

την εποχή των οπτικών ινών και του διαδικτύου των διαδικτύων,
154

 όταν οι 

κυβερνοεπιχειρήσεις είναι ήδη πραγµατικότητα και όταν, κατά πολλούς, το επόµενο 

στάδιο αυτού του φαινοµένου είναι επίσης ορατό και θα συνίσταται στον 

κυβερνοπόλεµο µέσω… κινητών τηλεφώνων-!
155

 Αυτό το µικρό παράδειγµα δείχνει τη 

µεγάλη προσαρµοστικότητα του jus ad bellum που περιέχεται στις διατάξεις του Χάρτη 

και στο ήδη διαµορφωµένο διεθνές εθιµικό δίκαιο˙ οι διατάξεις αυτές φαίνεται ότι είναι 

ακόµη ικανές να ‘στεγάσουν’ όπλα και µεθόδους διακρατικού καταναγκασµού που 

ήταν αδιανόητα όταν η ∆ιάσκεψη του San Francisco βρισκόταν σε εξέλιξη.
156

 

Το κράτος που αποδεδειγµένα πραγµατοποίησε την CNA µπορεί επίσης να 

αχθεί από το κράτος – στόχο ενώπιον ενός διεθνούς δικαστηρίου (και κατ’ εξοχήν 

ενώπιον του ICJ), προκειµένου να παράσχει επανορθώσεις για την παραβίαση του 

                                            
152

 Οι Schmitt, 1999, 928 και Roscini, σελ. 110 /111, θεωρούν, για παράδειγµα, ότι οποιοδήποτε σοβαρό 

‘κυβερνο-συµβάν’ µεταξύ κρατών µε µακρό παρελθόν τεταµένων σχέσεων και παραδοσιακή εχθρότητα 

(όπως Ελλάδα – Τουρκία ή Ινδία – Πακιστάν (sic)), µπορεί άνετα να κριθεί ότι συνιστά απειλή κατά της 

ειρήνης. 
153

 Roscini, 111. 
154

 Στην αγγλική η διάταξη κάνει λόγο για “telegraphic, radio and other means of communication” (η 

έµφαση δική µας). 
155

 Συνέντευξη του Eugene Kaspersky, προέδρου της γνωστής εταιρείας κατασκευής αντι-ικού 

λογισµικού που φέρει το όνοµά του, διαθέσιµη στην ιστοσελίδα http://www.defencenews.gr/?p=1827 

(τελευταία πρόσβαση : 13-10-2011). 
156

 Βλ. και Schmitt, 2010, σελ. 177, ο οποίος διαπιστώνει ότι “[t]he prohibition on the use of force [of the 

Charter] has proven somewhat adaptable to this new reality because it has long been understood to extend 

beyond the application of kinetic force”. 
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άρθρου 2(4) και της αρχής της µη-επέµβασης. Μπορεί επίσης να ζητηθεί από το ICJ η 

διατύπωση Γνωµοδότησης, σύµφωνα µε το άρθρο 96.
157

 

Τα τελευταία χρόνια ορισµένοι µελετητές έχουν προχωρήσει ακόµη ένα 

βήµα παραπέρα, διατυπώνοντας τον ισχυρισµό ότι οι κυβερνοεπιθέσεις που έχουν τα 

χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές της επίθεσης (aggression), συνεπιφέρουν και την 

διεθνή ποινική ευθύνη των ατόµων που είναι υπεύθυνα˙
158

 τα άτοµα αυτά µπορεί, 

φυσικά, να υπέχουν ποινικές ευθύνες και σύµφωνα µε το εθνικό ποινικό δίκαιο της 

χώρας – στόχου, ή ακόµη και της χώρας – προέλευσης της επίθεσης. Το 2010 η 

Αναθεωρητική ∆ιάσκεψη για το Καταστατικό του ∆Π∆ (ICC), υιοθέτησε τελικά έναν 

ορισµό για το έγκληµα της επίθεσης, ο οποίος βασίζεται στον ορισµό που περιέχεται 

στην Απόφαση 3314 (ΧΧΙΧ) της Γ.Σ. του 1974, χωρίς, όπως ήταν εν πολλοίς 

αναµενόµενο (και παρά τις αντίθετες απόψεις που είχαν διατυπωθεί στις διάφορες 

οµάδες εργασίας), την πρόβλεψη του άρθρου 4 εκείνης της Απόφασης περί του 

ενδεικτικού χαρακτήρα του καταλόγου των περιπτώσεων επίθεσης.
159

 Το νέο 

άρθρο 8 bis(1) του Καταστατικού του ICC ορίζει το έγκληµα της επίθεσης ως “the 

planning, preparation, initiation or execution, by a person in a position effectively to 

exercise control over or to direct the political or military action of a State, of an act of 

aggression which, by its character, gravity and scale, constitutes a manifest violation of 

the Charter of the [UN]”, κατά δε τη διάταξη της παραγρ. 2 του ιδίου άρθρου, πράξη 

επίθεσης είναι η χρησιµοποίηση “armed force by a State against the sovereignty, 

territorial integrity or political independence of another state, or in any other manner 

inconsistent with the Charter of the [UN]” (η έµφαση δική µας). Όπως έχει εκτεθεί 

αναλυτικά παραπάνω, ο προσδιορισµός ‘armed’ για το είδος της βίας που απαιτείται, 

δεν µπορεί πλέον να αποκλείσει τη χρήση των η/υ και των δικτύων ως όπλων, ούτε τις 

CNAs ως µεθόδων για την πραγµατοποίηση ‘επιθέσεων’ σαν κι’ αυτές που απαιτούνται 

από την ως άνω διάταξη της παραγρ. 2 του άρθρου 8 bis˙ κατά την άποψή µας, δεν 

υπάρχει κανένα νοµικό έρεισµα για να θεωρηθεί ότι, εν έτει 2010, κατά την 

Αναθεωρητική ∆ιάσκεψη για το Καταστατικό του ICC, οι συντάκτες των 

συγκεκριµένων ρυθµίσεων του άρθρου 8 bis ήθελαν να περιορίσουν την ‘ένοπλη βία’ 

που µπορεί να ασκήσει ένα κράτος σε βάρος άλλου, µόνο σ’ αυτήν που µπορεί να 

                                            
157

 Οι Γνωµοδοτήσεις είναι προαιρετικές και µη δεσµευτικές, συµβάλλουν, ωστόσο, σηµαντικά στη 

διαµόρφωση πρακτικών και κανόνων διεθνούς εθιµικού δικαίου. 
158

 Π.χ. Ophardt, §61 et seq., Weisbord, σελ. 39 et seq., Roscini, σελ. 111 et seq. 
159

 Resolution RC/Res. 4, June 11, 2010. 
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ασκηθεί µε τη χρήση όπλων κινητικής ενέργειας, ή όπλων χαµηλής τεχνολογίας, ή µε 

τη χρησιµοποίηση µόνο ‘παραδοσιακών’ µεθόδων καταναγκασµού.  Ενδοιασµούς 

εκφράζει ο Roscini (σελ. 112), λόγω της απαγόρευσης αναλογικής επέκτασης των 

προβλέψεων του Καταστατικού που καθιερώνεται στο άρθρο 22(2)
160

 αυτού.
161

 Όπως 

παρατηρεί όµως ορθά ο Weisbord (σελ. 40 /41), δεν παραβιάζεται η απαγόρευση του 

άρθρου 22(2) διότι δεν πρόκειται για ‘αναλογία’ αλλά για ευρύτερη ερµηνεία του όρου 

‘armed’˙
162

 κατά την άποψή µας, ούτε για ευρεία ή ευρύτερη ερµηνεία πρόκειται, αλλά 

για την απόδοση στον όρο ‘armed’ του πραγµατικού περιεχοµένου του, έτσι όπως το 

θέλησαν ήδη οι συντάκτες του Χάρτη των Η.Ε. κατά της δεκαετίας του 1940, αφού, 

όπως εκτίθεται παραπάνω, «τα χαρακτηριστικά εκείνα που καθιστούν ‘όπλο’ ένα 

αντικείµενο, µία συσκευή ή ένα σύστηµα, δεν είναι τα εκ κατασκευής ή κατά 

προορισµό χαρακτηριστικά του, ή η συνήθης χρήση του, αλλά οι προθέσεις και οι 

επιδιώξεις µε τις οποίες χρησιµοποιείται και τα αποτελέσµατα της χρήσεως αυτής». 

Το κράτος-θύµα µπορεί επίσης να προβεί σε retortions (‘ανταπόδοση’), 

καθώς και σε αντίµετρα χωρίς τη χρήση στρατιωτικής βίας (non-forceful /non-military 

countermeasures). Τα αντίµετρα µπορούν να ληφθούν (υπό τις προϋποθέσεις, βέβαια, 

που γίνονται σήµερα δεκτές από το ειδικό επ’ αυτού διεθνές δίκαιο
163

) µόνον εάν η 

συγκεκριµένη ‘κυβερνο-επίθεση’ αποτελεί παράνοµη πράξη κατά το διεθνές δίκαιο, 

όταν, δηλαδή, θα ξεπερνά το ελάχιστο απαιτούµενο ‘κατώφλι’ που απαιτείται για να 

την διακρίνει από µία παρόµοιας φύσεως επιχείρηση η οποία απλά ενοχλεί αλλά δεν 

είναι παράνοµη, όπως, για παράδειγµα, η κυβερνο-κατασκοπεία. Έτσι αντίµετρα 

µπορούν να αναληφθούν από το κράτος που θίγεται όταν οι κυβερνο-επιθέσεις σε 

βάρος του παραβιάζουν την αρχή της µη-επέµβασης στα εσωτερικά ζητήµατα τρίτων 

κρατών (: κυβερνο-προπαγάνδα για την πρόκληση κοινωνικών αναταραχών, 

επηρεασµό του εκλογικού σώµατος, κλονισµό της οικονοµίας κ.λπ.), η συνιστούν 

χρήση βίας σαν κι’ αυτή που απαγορεύει το άρθρο 2(4) του Χάρτη, κατά τα παραπάνω. 

Με δεδοµένο ότι τα ‘αντίµετρα µε χρήση βίας’ (countermeasures involving the use of 

                                            
160

 “The definition of a crime shall be strictly construed and shall not be extended by analogy. In case of 

ambiguity, the definition shall be interpreted in favour of the person being investigated, prosecuted or 

convicted.” 
161

 ∆εν διστάζει, ωστόσο, να σηµειώσει ότι οι hackers (sic) που αναλαµβάνουν ηλεκτρονικά και 

παράνοµα τον έλεγχο ενός πυραυλικού συστήµατος και το χρησιµοποιούν για να εκδηλώσουν επίθεση, 

είναι πιθανώς εφικτό να διωχθούν, κατά τις παραπάνω διατάξεις, ως ‘’πρόσωπα τα οποία είναι σε θέση 

να ασκούν πραγµατικό έλεγχο επί, ή να κατευθύνουν, … τη στρατιωτική δράση ενός κράτους’’ (κατά το 

παραπάνω άρθρο 8bis(1)) (σελ. 113). 
162

 Έτσι και ο Ophardt, §65. 
163

 Βλ. τα άρθρα 50, 51 και 52 του σχεδίου άρθρων της ILC. 
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force) δεν γίνονται δεκτά ως νόµιµος τρόπος αντίδρασης από το σύγχρονο διεθνές 

δίκαιο, το κράτος-θύµα µπορεί να καταφύγει σ’ αυτά µόνον εάν η CNA εναντίον του 

συνιστά ‘ένοπλη επίθεση’ σαν κι’ αυτή που απαιτεί το άρθρο 51 (και της οποίας τις 

προδιαγραφές έχουµε προσεγγίσει παραπάνω). Στα πλαίσια εφαρµογής του άρθρου 51 

το κράτος που δέχεται αυτού του είδους την επίθεση µπορεί να αντιδράσει είτε µε τη 

χρήση κλασσικής στρατιωτικής βίας, είτε µε CNA, είτε µε συνδυασµό των δύο (και υπό 

τον όρο, βέβαια, ότι προηγουµένως θα διαπιστωθεί πέρα από κάθε αµφιβολία η πηγή 

της ένοπλης επίθεσης). 

Ο Roscini (σελ. 113 /114) παρατηρεί ότι θα ήταν παράλογο (sic) να 

ισχυριστεί κανείς ότι εάν ένα κράτος δεχθεί κυβερνο-επίθεση σαν κι’ αυτή που 

απαγορεύει το άρθρο 2(4) αλλά της οποίας το επίπεδο δεν φθάνει σ’ αυτό που 

απαιτεί το άρθρο 51, δεν θα µπορεί να απαντήσει ‘σε είδος’ µε τον ίδιο τρόπο, 

στέλνοντας, για παράδειγµα, κακόβουλο λογισµικό στα δίκτυα του επιτιθέµενου ή 

απαντώντας µε κάποιο είδος DDoS επίθεσης σε µία προηγηθείσα DDoS επίθεση και 

τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας. Αν και στη συνέχεια προσθέτει ότι η 

αναλογικότητα είναι δύσκολο να διασφαλιστεί επειδή το κακόβουλο λογισµικό µπορεί 

να διασπαρθεί ανεξέλεγκτα, ενώ µία αντεπίθεση DDoS, από τη φύση της, δεν είναι και 

τόσο αυτονόητο ότι θα πλήξει µόνο τον ίδιο τον επιτιθέµενο, φαίνεται ότι τελικά 

συµφωνεί µε τη γενική ιδέα µίας τέτοιας δυνατότητας. Η σκέψη αυτή δεν µπορεί, κατά 

την άποψή µας, να γίνει αποδεκτή˙ πράγµατι, αφενός µεν παραβιάζει τη βασική αρχή 

της απαγόρευσης χρήσης ένοπλης βίας
164

 κατά την εφαρµογή των αντιµέτρων, 

αφετέρου δε η αρχή της αναλογικότητας των αντιµέτρων προς την αντιδιεθνή πράξη 

κατά της οποίας στρέφονται, δεν µπορεί να τηρηθεί αφού τα όπλα του ηλεκτρονικού 

πολέµου από τη φύση τους προκαλούν παράπλευρες απώλειες και διάχυση των 

συνεπειών και αποτελεσµάτων, κατά τρίτο δε, είναι πολύ πιθανό ότι ο χαρακτήρας ενός 

τέτοιου είδους αντιµέτρου δεν θα µπορεί να είναι αντιστρέψιµος (µη-διαρκής), όπως 

απαιτεί το σύγχρονο δίκαιο διεθνούς ευθύνης των κρατών. Τέλος, µια σκέψη σαν την 

παραπάνω, αναλογικά εφαρµοζόµενη, θα επέτρεπε, για παράδειγµα, στο κράτος Α, το 

οποίο δέχεται από το κράτος Β µερικές µεµονωµένες διασυνοριακές βολές 

πυροβολικού (: χρήση βίας αλλά όχι επιπέδου ‘ένοπλης επίθεσης’), να απαντήσει µε 

τον ίδιο τρόπο και να ισχυριστεί ότι ασκεί το δικαίωµά του στην εφαρµογή (νόµιµων) 

                                            
164

 Όπως έχουµε δει, το κακόβουλο λογισµικό ανάλογα µε την πρόθεση και τον τρόπο χρήσης του 

µπορεί να είναι (ένα τεχνολογικά προηγµένο) όπλο, οι δε επιθέσεις DDoS µπορεί να είναι ‘µέθοδος 

(σύγχρονου) πολέµου’. 
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αντιµέτρων, σκέψη, όµως, η οποία, όπως είναι αυτονόητο, δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή 

και οδηγεί σε αδιέξοδα. 

7. Ζητήµατα ‘ανασχετικής’ αυτοάµυνας, αυτοάµυνας εναντίον 

‘επικείµενης’ επίθεσης, καθώς και ‘προληπτικής’ αυτοάµυνας, στην 

περίπτωση των CNAs 

Όπως είναι γνωστό, αν και το δικαίωµα αυτοάµυνας του άρθρου 51 του 

Χάρτη έχει εθιµικές καταβολές, υπάρχει µία ουσιαστική διαφορά στο σηµείο αυτό 

ανάµεσα στο γραπτό και το εθιµικό διεθνές δίκαιο αναφορικά µε το εύρος του 

συγκεκριµένου δικαιώµατος : το άρθρο 51 επιτρέπει την αυτοάµυνα µόνον όταν 

διαπιστώνεται ένοπλη επίθεση,
165

 ενώ ο αντίστοιχος κανόνας του διεθνούς εθιµικού 

δικαίου επιτρέπει την αυτοάµυνα και ως ένα προληπτικό µέτρο (preventive measure) 

επί επιθέσεως που επίκειται,
166,

 υπό ορισµένες προϋποθέσεις. Το δικαίωµα αυτοάµυνας 

κατά το διεθνές εθιµικό δίκαιο, θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια που τέθηκαν για πρώτη 

φορά το 1842 στα πλαίσια του επεισοδίου ‘Caroline’ :
167

 πρέπει να διαπιστώνεται “a 

necessity of self-defence, instant, overwhelming, leaving no choice of means, and no 

moment of deliberation”.
168

 

Κατά τον Dinstein
169

 στο θέµα της επίθεσης, ωστόσο, το κρίσιµο ζήτηµα 

δεν είναι να διαπιστωθεί πότε πέφτει ‘ο πρώτος πυροβολισµός’ ή, πιο γενικά, πότε 

                                            
165

 Εάν ο Χάρτης ήθελε να επιτρέψει και την προληπτική άσκηση βίας στα πλαίσια αυτοάµυνας, θα 

έπρεπε να ρυθµίσει κάτι τέτοιο σαφώς και όχι να αφήσει τον υποτιθέµενο σχετικό κανόνα να εξάγεται 

ερµηνευτικά από τη συγκεκριµένη διατύπωση του άρθρου 51, όπως αυτή τελικά τέθηκε σε ισχύ. 

(Dinstein, e-book, σελ. 168) 
166

 Το ICJ στην υπόθεση Νικαράγουα, στήριξε την απόφασή του στους κανόνες του διεθνούς εθίµου για 

την αυτοάµυνα ως απάντηση σε π α ρ ο ύ σ α  ένοπλη επίθεση και δεν αποφάνθηκε επί του ζητήµατος 

της νοµιµότητας µίας απάντησης στην απειλή επικείµενης ένοπλης επίθεσης˙ έσπευσε, ωστόσο, να 

διευκρινίσει ότι αυτό οφειλόταν στη φύση και τις περιστάσεις της συγκεκριµένης υπό κρίσιν διαφοράς. 

Οµοίως στην υπόθεση Armed Activities on the Territory of the Congo, το ∆ικαστήριο επίσης δεν 

εξέφρασε άποψη επί του ζητήµατος αυτού επειδή η Ουγκάντα τελικά ισχυρίστηκε ότι οι ενέργειές της 

εκδηλώθηκαν επί επιθέσεων που ήδη είχαν λάβει χώρα˙ πάντως το ∆ικαστήριο σηµείωσε ότι κατανοεί 

ότι οι ανάγκες ασφαλείας που η Ουγκάντα προσπαθούσε να διαφυλάξει ήταν “essentially preventive” και 

επεσήµανε ότι “[a]rticle 51 of the Charter may justify a use of force in self-defence only within the strict 

confines there laid down. It does not allow the use of force by a State to protect perceived security 

interests beyond these parameters”. (DRC v. Uganda, ICJ Reports 2005, 168 et seq., 222 §143, 223 

§148)) 
167

 Επιστολή του τότε ΥΠΕΞ των Η.Π.Α. Daniel Webster προς τον οµόλογό του της Μεγ. Βρετανίας, 

Lord Ashburton, αναφορικά µε επεισόδιο που είχε λάβει χώρα το 1837. 
168

 Βλ. και Higgins, 248, “for self-defence to be a legitimate response to a threat of force, the threat would 

have to meet the Webster test in the Caroline”.  ∆ιαφορετικά ο Roscini (121 /122), ο οποίος, 

χρησιµοποιώντας τους ερµηνευτικούς κανόνες των άρθρων 31 και 32 της Συνθήκης της Βιέννης του 

1969, θεωρεί ότι το δικαίωµα αυτοάµυνας σε επίθεση που επίκειται καλύπτεται και από το άρθρο 51 του 

Χάρτη. 
169

 Dinstein, e-book, σελ. 172 et seq. 
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διαπιστώνεται χρήση του όπλου ή των όπλων που χρησιµοποιεί ο επιτιθέµενος, αλλά 

πότε ξεκινάει µία µη-αναστρέψιµη αλληλουχία γεγονότων και δράσης, δηλαδή πότε 

µπορούν να ανιχνευθούν τα αρχικά στάδια της επίθεσης (εδώ ο συγγραφέας αυτός 

κάνει λόγο για ‘incipient’ armed attack). Κατά τον συγκεκριµένο συγγραφέα θα ήταν 

εξωφρενικό (sic) να αναµένουµε από το κράτος-στόχο να δεχθεί το πλήγµα της 

επίθεσης, µόνο και µόνο για να αποδείξει ότι εφαρµόζει µε άµεπτο τρόπο τη θεωρία 

περί του δικαιώµατος αυτοάµυνας˙
170

 έτσι δέχεται και προτείνει την έννοια της 

‘ανασχετικής’ αυτοάµυνας (‘interceptive’ self defence), η οποία, σε αντίθεση µε την 

άµυνα σε επίθεση που επίκειται ή, ακόµη παραπέρα, σε αντίθεση µε τη λεγόµενη 

προληπτική αυτοάµυνα επί επιθέσεως που αναµένεται,
171

 ασκείται όταν, µε βάση τα 

υπάρχοντα στοιχεία, η πλευρά του επιτιθέµενου µπορεί να λεχθεί ότι συνδέεται προς 

µία ένοπλη επίθεση µε έναν τρόπο κατά τα φαινόµενα µη-αναστρέψιµο, η οποία 

(επίθεση), όµως, τυπικά δεν έχει ξεκινήσει ακόµη. Επίσης κατά τον Dinstein, ενώ η 

προληπτική αυτοάµυνα ασκείται εναντίον επίθεσης που είναι απλά προβλέψιµη (ή 

ακόµη και νοητή ή πιθανή…), η ανασχετική αυτοάµυνα ασκείται εναντίον επίθεσης 

που είναι επικείµενη και συγχρόνως πρακτικά µη-αναστρέψιµη ή αναπόφευκτη˙ 

πάντοτε κατά τον Dinstein, η ‘ανασχετική’ αυτοάµυνα είναι νόµιµη ακόµη και υπό το 

άρθρο 51 του Χάρτη.
172

 

(Αρκετές φωνές εσχάτως κάνουν ευθέως λόγο και για την ύπαρξη ενός 

δικαιώµατος καθαρά προληπτικής ή αποτρεπτικής αυτοάµυνας (preemptive 

/preventive self-defence), το οποίο φθάνει πιο µακριά από την αυτοάµυνα σε 

επίθεση που επίκειται και ξεπερνά και αυτά τα κριτήρια του επεισοδίου ‘Caroline’, 

ώστε να ασκείται εναντίον πιθανών και αναµενόµενων επιθέσεων (µε βάση 

‘σοβαρές’ ενδείξεις, πληροφορίες των υπηρεσιών ασφαλείας, γεωστρατηγικούς 

συσχετισµούς και προβλέψεις κ.λπ.). Στο υπόµνηµα των Η.Π.Α. προς τον Ο.Η.Ε. 

τον Οκτώβριο του 2001, αναφορικά µε την αναληφθείσα δράση της χώρας αυτής 

στο Αφγανιστάν, γραφόταν χαρακτηριστικά ότι “[w]e may find that our self-

defense requires further actions with respect to other organizations and other 

states”,
173

 ενώ η προσέγγιση αυτή περιλήφθηκε επίσηµα στην εθνική στρατηγική 

                                            
170

 Αναφέρει, µάλιστα, µία χαρακτηριστική σκέψη του Waldock, ήδη από το 1952 : “Where there is 

convincing evidence not merely of threats and potential danger but of an attack being actually mounted, 

then an armed attack may be said to have begun to occur, though it has not passed the frontier”. 

(Waldock, “The Regulation of the Use of Force by Individual States in International Law”, 81 R.C.A.D.I. 

451, 498 (1952), µε την έµφαση δική µας.) 
171

 Περί αυτής και περί της ενδεχόµενης νοµιµότητάς της, βλ. αµέσως παρακάτω στο κείµενο. 
172

 Την άποψη αυτή φαίνεται ότι συµµερίζεται και ο Shaw, e-book, σελ. 1137 et seq και ιδίως 1139. 
173

 Έγγραφο S/2001/946 (αναφέρεται, για παράδειγµα, από τον Shaw, σελ. 1140). 
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ασφαλείας (‘δόγµα’) των Η.Π.Α. του έτους 2002 (‘δόγµα Bush’) και 

επαναβεβαιώθηκε στο αντίστοιχο κείµενο του 2006˙ στα κείµενα αυτά γίνεται 

προσπάθεια διεύρυνσης του ορισµού της έννοιας ‘imminent’ έτσι ώστε να καλύψει 

και περιπτώσεις κατά τις οποίες “uncertainty remains as to the time and place of 

the enemy’s attack”.
174

 Στο µέτρο που η προληπτική αυτοάµυνα ξεπερνά ακόµη 

και αυτό το ‘πλαίσιο ‘Caroline’, δεν µπορεί (φυσικά) να γίνει αποδεκτή ως νόµιµη 

επιλογή στο σύγχρονο γραπτό και εθιµικό διεθνές δίκαιο.) 

Μία CNA που θα συνιστά από µόνη της ένοπλη επίθεση κατά τα παραπάνω, 

λόγω ακριβώς της φύσης και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ως µεθόδου χρήσης 

βίας (: έλλειψη προειδοποιητικών ενδείξεων, ταχύτητα εκδήλωσης και εξάπλωσης 

κ.λπ.), αφήνει ουσιαστικά µερικά δευτερόλεπτα ή, στην καλύτερη περίπτωση, µερικά 

λεπτά αντίδρασης στο κράτος που δέχεται την επίθεση˙ σε µία τέτοια (απλή) περίπτωση 

και υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι ο επιτιθέµενος είναι γνωστός
175

 το 

κράτος-στόχος θα διαπιστώσει τις συνέπειες και θα έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει 

στα πλαίσια του δικαιώµατος αυτοάµυνας του άρθρου 51, τηρώντας τις αρχές της 

αναγκαιότητας και αναλογικότητας, είτε µε ‘ηλεκτρονικά όπλα’, είτε µε συµβατικά, 

είτε µε συνδυασµό των δύο. Μάλιστα και ιδίως αναφορικά µε το κριτήριο της 

‘αναγκαιότητας’ λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των CNAs και ιδίως της 

ταχύτητας εκδήλωσης και εξάπλωσής τους, δεν θα υπάρχει χρόνος για προσπάθεια 

ειρηνικής επίλυσης από την πλευρά του κράτους-στόχου (: δεν θα διαπιστωθεί 

‘συγκέντρωση των δυνάµεων του εχθρού στα σύνορα’, ούτε θα συγκεντρωθεί ο στόλος 

για να αποπλεύσει προς ανακατάληψη των νήσων Falklands /Malvinas…), ούτε για 

κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας προτού διαπιστωθούν οι πρώτες απώλειες σε 

έµψυχο και άψυχο υλικό. Υπάρχουν βέβαια, όπως έχουµε ήδη σηµειώσει, και επιθέσεις 

CNA οι οποίες ξεκινούν ως µια απλή ηλεκτρονική διαταραχή, στη συνέχεια αποκτούν 

τα χαρακτηριστικά των CNE και κάποια στιγµή κορυφώνονται και προσβάλλουν τα 

συστήµατα του στόχου, αιφνιδιάζοντάς τον ουσιαστικά, παρά το γεγονός ότι το συµβάν 

‘παρακολουθείται’ για καιρό˙ και σ’ αυτήν την περίπτωση δεν θα υπάρχει χρόνος για 

                                            
174

 Κατά τον Schmitt, 2010, 166, το δόγµα ασφαλείας των Η.Π.Α. της κυβέρνησης B. Obama του έτους 

2010 δεν υιοθετεί καθαρά το δόγµα προληπτικής αυτοάµυνας, αλλά ούτε και το απορρίπτει˙ αναφέρει 

µάλιστα σαφώς, ότι οι Η.Π.Α. διατηρούν το δικαίωµα να ενεργούν µονοµερώς όταν απαιτείται [κατά την 

κρίση τους…]. 
175

 Υπό τις σηµερινές τεχνολογικές συνθήκες και µε βάση το στάδιο ανάπτυξης της τεχνολογίας η/υ και 

δικτύων, αποτελεί πραγµατική πρόκληση για οποιοδήποτε κράτος, όσο προηγµένο τεχνολογικά και αν 

είναι, να ανακαλύψει γρήγορα και µε ακρίβεια τους πραγµατικούς υπευθύνους πίσω από µία ηλεκτρονική 

επίθεση. (Βλ. και Dinstein, σε Schmitt & O’Donnell eds, Vol. 76, 107.) 
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προσπάθειες ειρηνικής επίλυσης. (Βλ. όµως και στην τρίτη περίοδο της αµέσως 

επόµενης παραγράφου.) 

Περισσότερο προβληµατική είναι, βέβαια, η περίπτωση κατά την οποία το 

κράτος-θύµα µίας ένοπλης επίθεσης µε κυβερνο-όπλα η οποία προκάλεσε υλικές & 

ανθρώπινες απώλειες του επιπέδου που απαιτεί το διεθνές δίκαιο, ανακαλύπτει το 

υπεύθυνο κράτος µετά τη διακοπή της επίθεσης και µετά από έρευνες που διαρκούν 

ικανό χρονικό διάστηµα. Εδώ, εάν δεν συντρέχουν και κάποιες άλλες προϋποθέσεις 

(για παράδειγµα, ανακάλυψη ‘λογικών’ ή ‘χρονικών’ βοµβών στα δίκτυα του στόχου, ή 

αποδείξεις για επικείµενη συµβατική επίθεση, για την οποία πληρούνται τα κριτήρια 

της περίπτωσης ‘Caroline’), δεν θα µπορεί πλέον να ασκηθεί το δικαίωµα της 

αυτοάµυνας, αφού ο απώτατος σκοπός του δικαιώµατος αυτού δεν είναι η τιµωρία του 

επιτιθέµενου αλλά η απόκρουση ή διακοπή της επίθεσης µέχρις ότου καταστεί δυνατή η 

ρύθµιση του προβλήµατος από τη διεθνή κοινότητα. (Μπορούν, βέβαια, να ληφθούν 

αντίµετρα χωρίς τη χρήση βίας.) Ανασχετική αυτοάµυνα θα είναι νοητή εάν στα δίκτυα 

του κράτους-στόχου διαπιστωθούν παράνοµες και µη-εξουσιοδοτηµένες διεισδύσεις,
176

 

χωρίς πρόκληση (στα αρχικά στάδια) ζηµιών ή ανθρώπινων απωλειών (: εκµετάλλευση 

και καταγραφή των αδυναµιών και της αρχιτεκτονικής των δικτύων του στόχου, 

εισαγωγή κακόβουλου λογισµικού προπαρασκευής, χρονικές ή λογικές βόµβες), κατά 

τρόπον ώστε σε συνδυασµό, ενδεχοµένως, και µε άλλα διαθέσιµα στοιχεία, να 

προκύπτει ότι το κράτος-στόχος βρίσκεται στην πραγµατικότητα αντιµέτωπο µε το 

εναρκτήριο στάδιο µιας σαρωτικής ηλεκτρονικής επίθεσης ή ακόµη και µε µία ένοπλη 

επίθεση µε ‘συµβατικά’ όπλα και µεθόδους, η οποία πρόκειται να ακολουθήσει 

άµεσα.
177

 

Αυτό το τελευταίο ενδεχόµενο µας φέρνει σε επαφή µε το πιθανότερο 

σενάριο ενδεχόµενης αυτοάµυνας στο σύγχρονο γεωστρατηγικό περιβάλλον που είναι 

ένα κράτος να βρεθεί αντιµέτωπο µε µία κυβερνο-επίθεση η οποία στην 

πραγµατικότητα αποτελεί προπαρασκευαστική πράξη µίας άλλης κυρίας επίθεσης 

µε συµβατικά όπλα και µεθόδους, η οποία είναι επικείµενη. Αρκετοί αναλυτές 

                                            
176

 Σχεδόν πάντοτε, ωστόσο, τα δίκτυα του κράτους-στόχου βρίσκονται υπό παρακολούθηση, 

‘εκµετάλλευση’, καταγραφή αδυναµιών και ‘χαρτογράφηση’ της δοµής τους, για µεγάλα χρονικά 

διαστήµατα, χωρίς ο στόχος να αντιλαµβάνεται το πραγµατικό εύρος της ηλεκτρονικής επιχείρησης σε 

βάρος του. 
177

 Κάτι ανάλογο, δηλαδή, µε το να διαπιστωθεί ότι ένα σµήνος βοµβαρδιστικών βρίσκεται ήδη στον 

αέρα, καθ’ οδόν προς συγκεκριµένο στόχο. (Dinstein, σε Schmitt & O’Donnell eds, Vol. 76, 111.) 
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αναφέρουν ως παράδειγµα την καταστροφή των δορυφορικών επικοινωνιών ενός 

κράτους µε ηλεκτρονική επίθεση στα δίκτυα που ελέγχουν τους δορυφόρους (: θέση των 

δορυφόρων εκτός τροχιάς, καταστροφή του λογισµικού που βρίσκεται ενσυρµατωµένο 

στα ηλεκτρονικά τους κυκλώµατα κ.λπ.), ως πρώτο στάδιο µίας επίθεσης µε 

περισσότερο συµβατικές µεθόδους που πρόκειται να ακολουθήσει.
178

 Ένα άλλο 

αγαπηµένο παράδειγµα πολλών είναι η καταστροφή µε ηλεκτρονική 

(προπαρασκευαστική) επίθεση των στρατιωτικών συστηµάτων και δικτύων C4I,
179

 ενόψει 

της επικείµενης κύριας επίθεσης. Κατά τον Schmitt σε µία τέτοια περίπτωση και 

προκειµένου να υπάρχει συµβατότητα µε τα κριτήρια ‘Caroline’, για την 

επιβεβαίωση του δικαιώµατος αυτοάµυνας ενός κράτους σε επίθεση που επίκειται 

(anticipatory self-defence), όταν διαπιστώνεται CNA η οποία από µόνη της δεν αίρεται 

στο επίπεδο που απαιτεί το άρθρο 51, τρεις παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη :
180

 

(α) η CNA είναι τµήµα µίας ευρύτερης επιχείρησης που κορυφώνεται σε ένοπλη 

επίθεση προδιαγραφών άρθρου 51˙ (β) η CNA αποτελεί ένα µη-αναστρέψιµο στάδιο 

µίας επικείµενης, χρονικά άµεσης και µε βάση τα υπάρχοντα στοιχεία 

αναπόφευκτης επίθεσης˙ τέλος, (γ) ο αµυνόµενος ενεργεί µεν κατά τρόπο ‘προληπτικό’, 

αλλά η αντίδρασή του βρίσκεται εντός του ύστατου διαθέσιµου χρονικού πλαισίου 

αντίδρασης (last possible window of opportunity) για την επιτυχή απόκρουση της 

επίθεσης.
181

 Σε µια τέτοια περίπτωση η κρίση περί του ‘επικείµενου’ της επίθεσης δεν 

µπορεί να στηριχθεί µόνο στο χρονικό παράγοντα, αλλά µε δεδοµένο ότι έχουµε να 

κάνουµε µε ηλεκτρονική (προπαρασκευαστική) επίθεση και σε άλλους παράγοντες 

όπως η ένταση της επίθεσης και οι µέθοδοι µε τις οποίες εκδηλώνεται, το είδος των 

δικτύων που πλήττονται, η ταχύτητα διάδοσης του προβλήµατος στα δίκτυα κ.λπ. Εδώ 

επίσης, όπως είναι αυτονόητο, η αναλογικότητα της επίθεσης θα πρέπει να κριθεί ως 

προς τη συνολική επίθεση και όχι ως προς το πρώτο στάδιό της, την CNA. Ωστόσο, 

όπως παρατηρεί και ο H. B. Robertson, Jr.,
182

 οι CNAs ωθούν τα κριτήρια του 

επεισοδίου ‘Caroline’ στα όριά τους, αφού, λόγω της φύσης αυτής της µεθόδου επίθεσης 

                                            
178

 Βλ. και παρακάτω για πληροφορίες στον τύπο περί αχρήστευσης τουρκικού δορυφόρου µε αυτόν τον 

τρόπο από το Ισραήλ. 
179

 Η σύντµηση ‘C4I’ αποδίδει τη φράση “command, control, communications, computers, and (military) 

intelligence”. 
180

 Ο συγκεκριµένος συγγραφέας πιστεύει ότι αυτό πλέον είναι και το πιθανότερο σενάριο στη σύγχρονη 

πραγµατικότητα. 
181

 Schmitt, 2010, 165 et seq, Schmitt, 1999, 932 – 933, Roscini, 122, Robertson, σε Schmitt & 

O’Donnell eds, vol. 76, 139 – 140. – Εννοείται ότι εάν ο αµυνόµενος δεν αντιδράσει εντός αυτού του 

‘last possible window of opportunity’, δεν θα µπορεί πλέον να προβάλει σοβαρή αυτοάµυνα διότι θα έχει 

καταστραφεί. 
182

 Robertson, ibid, σελ. 140. 
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και των ταχυτήτων δράσης των ηλεκτρονικών όπλων, το ‘ύστατο διαθέσιµο χρονικό 

πλαίσιο αντίδρασης’ µπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά µικρό και ανεπαρκές για να 

αποτρέψει καταστροφικά αποτελέσµατα για το κράτος που δέχεται µια τέτοια 

επίθεση…˙ ο ίδιος συγγραφέας καταλήγει στο συµπέρασµα ότι για το πρόβληµα αυτό 

δεν υπάρχει συγκεκριµένη ικανοποιητική λύση και θεωρεί ότι, τελικά, κάθε ανάλυση θα 

πρέπει να λαµβάνει υπόψη της ‘’τον πιο θεµελιώδη και περιεκτικό κανόνα απ’ όλους, 

δηλαδή τη συµµόρφωση προς τις επιταγές της λογικής, υπό το φως των δεδοµένων και 

των ιδιαιτεροτήτων της κάθε συγκεκριµένης περίπτωσης’’ (reasonableness in particular 

context).
183

  

Επ’ αυτού η Higgins (σελ. 242), αναφερόµενη στο άρθρο 51, σηµειώνει 

χαρακτηριστικά : “…in a nuclear age, common sense cannot require one to 

interpret an ambiguous provision in a text in a way that requires a state passively to 

accept its fate before it can defend itself.” Και ο Brownlie έχει δεχθεί ουσιαστικά 

ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις και η πρόοδος στα µέσα που χρησιµοποιούνται στις 

επιχειρήσεις, επιβάλλουν επανεξέταση του χρονικού σηµείου έναρξης µίας 

‘επίθεσης’, σηµειώνοντας ότι “…in certain cases technical means of countering the 

instrument of aggression will not adequately ensure protection if action is only 

taken when the object enters the territorial domain.”
184

 

8. Πώς προσεγγίζονται σήµερα οι CNAs από την πρακτική κρατών και 

Οργανισµών.  Υπάρχει ανάγκη νέου συµβατικού διεθνούς δικαίου ; 

Η Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. έχει διαπιστώσει επανειληµµένα ότι η 

ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι ζήτηµα που απασχολεί τη διεθνή κοινότητα και έχει 

εκδώσει µία σειρά Αποφάσεων
185

 στις οποίες αποτυπώνεται η διαπίστωση ότι η 

διάδοση και η χρήση µέσων και τεχνολογιών πληροφορικής επηρεάζει τα συµφέροντα 

της διεθνούς κοινότητας ως σύνολο και ότι η χρησιµοποίηση των τεχνολογιών αυτών 

µε εγκληµατικό σκοπό µπορεί να έχει επιβλαβείς συνέπειες για όλα τα κράτη˙ 

διαπιστώνει επίσης και αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντικό για την εξαγωγή ορισµένων 

συµπερασµάτων για τη νοµική φύση και την ενδεχόµενη εξέλιξη του προβλήµατος στο 

άµεσο µέλλον ότι αυτές οι τεχνολογίες µπορούν δυνητικά να χρησιµοποιηθούν για 

                                            
183

 Ibid., µε παραποµπή σε M.S. McDougal & F.P. Feliciano, Law and Minimum World Order (1961), 

218. (Η µετάφραση της πρότασης είναι δική µας.) 
184

 Op. cit., σελ. 367. 
185

 Βλ. τέτοιες Αποφάσεις σε Tikk, Frameworks, 395 – 418. 
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σκοπούς που δεν είναι συµβατοί µε την επιδίωξη της διατήρησης της διεθνούς ασφάλειας 

και σταθερότητας.
186

 

Οι ένοπλες δυνάµεις µεγάλου αριθµού χωρών έχουν συγκροτήσει εδώ και 

µία δεκαετία, τουλάχιστον, µονάδες και διοικήσεις κυβερνοπολέµου (cyber commands 

και cyber units, αντίστοιχα), µε φανερή αποστολή στις περισσότερες των 

περιπτώσεων τη διεξαγωγή ‘αµυντικών’ επιχειρήσεων στον κυβερνοχώρο˙ στην 

πραγµατικότητα, βέβαια, όλες αυτές οι µονάδες στις οποίες διατίθενται σηµαντικοί 

οικονοµικοί πόροι και οι οποίες εξοπλίζονται µε υψηλού επιπέδου ηλεκτρονικό 

εξοπλισµό και στελεχώνονται µε µεγάλο αριθµό προσωπικού (στρατιωτικούς, πολιτικό 

και ειδικό επιστηµονικό προσωπικό)), έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν και 

επιθετικές επιχειρήσεις στον κυβερνοχώρο
187

 και τέτοια σενάρια πράγµατι εκτελούνται 

στα πλαίσια ασκήσεων σε ετήσια ή και εξαµηνιαία βάση ακόµη.
188

 Στις χώρες αυτές 

συγκαταλέγονται ιδίως οι Η.Π.Α., το Ισραήλ,
189

 η Κίνα,
190

 η Ρωσική Οµοσπονδία, ο 

Καναδάς, η Γερµανία, η Ιταλία, η Τουρκία, το Ηνωµένο Βασίλειο, η Ολλανδία, η 

Γαλλία, η Ισπανία, η Πολωνία, η Αυστραλία, η Βραζιλία κ.α. Συνολικά υπολογίζεται 

ότι αυτή τη στιγµή τουλάχιστον 120 χώρες έχουν αναπτύξει και λειτουργούν επιθετικές 

                                            
186

 Roscini, σελ. 88 και σηµ. 7, 8 και 9. Ο συγγραφέας αυτός αναφέρει επίσης ότι η Γ.Σ. προφανώς ως 

µία επιπλέον αναγνώριση της σπουδαιότητας του ζητήµατος στήριξε τη διοργάνωση Συνόδου 

Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας, η οποία έλαβε χώρα σε δύο φάσεις, στη Γενεύη το 2003 

και στην Τύνιδα το 2005. (Τα έγγραφα που υιοθετήθηκαν στη Σύνοδο, διαθέσιµα στην ιστοσελίδα 

www.itu.int/wsis/index.html.) 
187

 Στην πολεµική αεροπορία των Η.Π.Α., για παράδειγµα, οι απόφοιτοι του ‘Undergraduate Network 

Warfare Training Course’, µετά από έξι µήνες εκπαίδευση “…will be able to operate a computer like a 
weapon system” (Schaap, USAF Law Review, σελ. 132). Επίσης η πολεµική αεροπορία των Η.Π.Α. από 

το 2005 έχει υιοθετήσει ως ‘mission statement’ τη φράση “to fight in air, space and cyberspace” 

(Shackelford, 250). (Η έµφαση δική µας και στις δύο αµέσως προηγούµενες αναφορές.) 
188

 Στις Η.Π.Α. τέτοιες ασκήσεις είναι πράγµατι αρκετά συχνές. Το NATO επίσης διοργανώνει σε ετήσια 

βάση µία µεγάλη άσκηση ‘κυβερνοάµυνας’, στην οποία, ωστόσο, δοκιµάζονται και σενάρια επιθετικών 

ηλεκτρονικών επιχειρήσεων… Οι ελληνικές ένοπλες δυνάµεις συµµετέχουν στις ΝΑΤΟϊκές ασκήσεις 

κυβερνοπολέµου, πρόσφατα δε λήφθηκε η απόφαση, σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, να διοργανώνεται 

κατ’ έτος και µία καθαρά ελληνική άσκηση ‘κυβερνοάµυνας’˙ η αρχή έγινε το έτος 2010, στην δε 

άσκηση αυτή δόθηκε η διακριτική ονοµασία ‘Πανόπτης’ (πρόκειται για προσωνύµιο δανεισµένο από την 

ελληνική µυθολογία και ήταν ένα από τα επίθετα µε τα οποία χαρακτηριζόταν ο ∆ίας). (Για τον 

‘Πανόπτη’ και τη συµµετοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάµεων σε ασκήσεις κυβερνοπολέµου, βλ., 

ενδεικτικά, την απάντηση του πρώην ΥΕΘΑ Ευαγ. Βενιζέλου (Φεβρουάριος 2011) σε σχετική Ερώτηση 

του βουλευτή Παντελή Οικονόµου, στη διεύθυνση http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/ 

67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/7305902.pdf.) 
189

 Σύµφωνα µε πληροφορίες που έκαναν την εµφάνισή τους στον τύπο το 2007, το Ισραήλ κατάφερε, µε 

ηλεκτρονική επίθεση στα κατάλληλα δίκτυα και εκµετάλλευση των αδυναµιών τους, να θέσει εκτός 

τροχιάς τουρκικό δορυφόρο, ο οποίος χρησιµοποιείται για τη λήψη φωτογραφιών και επικοινωνίες. 
190

 Η χώρα αυτή θεωρείται και όχι άδικα ως εξαιρετικά επικίνδυνος και ικανός αντίπαλος στον 

κυβερνοχώρο, µε ιδιαίτερα µεγάλες δυνατότητες, τόσο σε προσωπικό όσο και σε µέσα και οικονοµικούς 

πόρους, αλλά και σηµαντική εµπειρία και ικανό αριθµό πραγµατικών (αν και δύσκολα ανιχνεύσιµων) 

κυβερνοεπιχειρήσεων. 
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δοµές κυβερνοεπιχειρήσεων (: κατασκευή /δοκιµή /χρήση /διανοµή κακόβουλου 

λογισµικού, ‘χαρτογράφηση’ και εκµετάλλευση των αδυναµιών δικτύων τρίτων χωρών, 

δηµιουργία και χρησιµοποίηση botnets, αλλοίωση ιστοσελίδων, διανοµή µηνυµάτων 

spam, συλλογή πληροφοριών µε ‘παράνοµη’ είσοδο σε δίκτυα και παραµονή σ’ αυτά 

για µεγάλα χρονικά διαστήµατα κ.λπ.).
191

 Οι ελληνικές ένοπλες δυνάµεις διαθέτουν τη 

∆ΙΚΥΒ του ΓΕΕΘΑ. Η ∆ΙΚΥΒ αρχικά οργανώθηκε ως Τµήµα το έτος 2000 και από το 

2004 δραστηριοποιείται ως ∆ιεύθυνση, µε προοπτική να αναβαθµιστεί σε ∆ιοίκηση 

(αξιόλογη ‘επίδοση’ αν υπολογίσει κανείς ότι το πρώτο επίσηµο δόγµα 

κυβερνοπολέµου των Η.Π.Α. εµφανίστηκε το έτος 1998).
192

 

Από την άλλη πλευρά αρκετές χώρες έχουν ήδη εκφράσει µε διάφορους 

τρόπους (: δηλώσεις πολιτικών αξιωµατούχων & στρατιωτικών ηγητόρων, έκδοση 

κειµένων κανονισµών & δογµάτων κυβερνοάµυνας ή κυβερνοπολέµου, κ.λπ.) την 

πεποίθησή τους και συγχρόνως την άποψή τους από νοµική σκοπιά ότι η άσκηση 

βίας στον κυβερνοχώρο ανάλογα µε τις περιστάσεις συνιστά είδος χρήσης βίας και 

ένοπλης επίθεσης.
193

 Ο Roscini (σελ. 108, 109) επ’ αυτού µνηµονεύει τα εξής : Στο 

διακλαδικό πρόγραµµα ‘Joint Vision 2020’ των ενόπλων δυνάµεων των Η.Π.Α. ρητά 

αναφέρεται η χρήση όπλων µη-κινητικής ενέργειας για τη διεξαγωγή πληροφοριακών 

επιχειρήσεων,
194

 ενώ η Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική τους του έτους 2004 κάνει 

λόγο για ‘όπλα µαζικών επιπτώσεων’ (weapons of mass effect (sic)), των οποίων η 

λειτουργία βασίζεται περισσότερο στις καταστροφικές επιπτώσεις (γενικότερα) παρά 

στα καταστροφικά αποτελέσµατα από την απελευθέρωση κινητικής ενέργειας, και 

αναφέρει ως παράδειγµα κυβερνοεπιθέσεις σε εµπορικά πληροφορικά συστήµατα των 

                                            
191

 Το έτος 2008, για παράδειγµα, η κ α τ ά τ α ξ η  των χωρών διεθνώς µε κριτήριο την εκδήλωση 

πραγµατικών ‘επιθετικών δραστηριοτήτων’ στον κυβερνοχώρο, είχε ως εξής : 1. Η.Π.Α., 2. Κίνα, 

3. Γερµανία, 4. Ηνωµένο Βασίλειο, 5. Βραζιλία, 6. Ισπανία, 7. Ιταλία, 8. Γαλλία, 9. Τουρκία και 

10. Πολωνία (το έτος 2009 η Τουρκία βρέθηκε στην 3η θέση και η εκτίµηση για το 2010 ήταν ότι θα 

βρεθεί στην πρώτη θέση). (Πηγή : internet, µε στοιχεία που συλλέγει και επεξεργάζεται η εταιρεία 

λογισµικού Symantec. Παρόµοια στοιχεία, αλλά και στατιστικές αναλύσεις, διαθέτουν όλες οι µεγάλες 

εταιρείες λογισµικού και ιδίως οι εταιρείες που κατασκευάζουν λογισµικό προστασίας από κακόβουλες 

επεµβάσεις σε η/υ και δίκτυα.) 
192

 Για τη ∆ΙΚΥΒ του ΓΕΕΘΑ, αντί άλλων, βλ. την απάντηση του πρώην ΥΕΘΑ Ευαγ. Βενιζέλου 

(Φεβρουάριος 2011) σε σχετική Ερώτηση του βουλευτή Παντελή Οικονόµου, στη διεύθυνση 

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/7305902.pdf. 

Ορισµένες πληροφορίες για τη ∆ΙΚΥΒ αναρτώνται επίσης, κατά καιρούς, στις επίσηµες ιστοσελίδες του 

ΓΕΕΘΑ και του ΥΠ.ΕΘ.Α. 
193

 Ιδιαίτερη σηµασία έχει η πρακτική των πολιτικά και οικονοµικά ισχυρών χωρών, καθώς και των 

χωρών που διαθέτουν τις σχετικές δυνατότητες και την τεχνολογία, όπως έγινε κατά τη διάρκεια του 

20ού αιώνα µε το δίκαιο του διαστήµατος, το θεσµό της υφαλοκρηπίδας κ.λπ. 
194

 Για την έννοια των πληροφοριακών επιχειρήσεων, βλ. παραπάνω στο κείµενο, τµήµα II. 
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Η.Π.Α. ή σε δίκτυα µεταφορών˙
195

 επίσης ο πρόεδρος B. Obama, κατά την οµιλία του 

µε την ευκαιρία της έναρξης λειτουργίας του νέου Γραφείου Κυβερνοασφαλείας του 

Λευκού Οίκου, αξιολόγησε τις κυβερνο-επιθέσεις σε στρατιωτικά δίκτυα και δίκτυα 

του υπουργείου άµυνας, ως “weapon of mass disruption”.  Οµοίως, ανώτατος 

Βρετανός πολιτικός αξιωµατούχος δήλωσε πρόσφατα (2009), για παράδειγµα, ότι µία 

κυβερνοεπίθεση που θα αχρήστευε µία µονάδα παραγωγής ενέργειας θα συνιστούσε 

πράξη πολέµου, ο δε Υπουργός Άµυνας της Εσθονίας, κατά την Κοινοβουλευτική 

Σύνοδο του ΝΑΤΟ του 2010, δήλωσε ότι ο αποκλεισµός µίας χώρας στον κυβερνοχώρο 

ισοδυναµεί, µε ναυτικό αποκλεισµό (naval blockade).
196

  Η Ρωσική Οµοσπονδία 

υποστηρίζει εδώ και καιρό τη θέση ότι θα πρέπει να υπογραφεί µία συνθήκη 

‘αφοπλισµού’ για τον κυβερνοχώρο, η οποία θα απαγορεύει την ανάπτυξη, παραγωγή 

και χρήση ορισµένων ιδιαίτερα επικίνδυνων όπλων του πληροφοριακού πολέµου˙ κατά 

την άποψη της Ρωσικής Οµοσπονδίας, επίσης, τα όπλα του πληροφοριακού πολέµου 

µπορεί να έχουν καταστροφικές συνέπειες ευθέως συγκρίσιµες µε τις συνέπειες των 

όπλων µαζικής καταστροφής (sic)
197

 και άρα η εκδήλωση ‘πληροφορικού πολέµου’ 

εναντίον της Ρωσικής Οµοσπονδίας ή των ενόπλων δυνάµεων αυτής δεν πρόκειται να 

αντιµετωπιστεί (από τη Ρωσική Οµοσπονδία) απλά ως µη-στρατιωτική φάση µίας 

ενδεχόµενης σύγκρουσης, είτε προκαλεί απώλειες είτε όχι(!) 

Ήδη από το 1998 η Ρωσική Οµοσπονδία έχει θέσει στα Η.Ε. το ζήτηµα της 

σύναψης µίας διεθνούς συµφωνίας έλεγχου των ‘κυβερνο-όπλων’ και έχει προτείνει σε 

διάφορες περιστάσεις συγκεκριµένες ρυθµίσεις, ως περιεχόµενο µίας τέτοιας 

                                            
195

 Στην κινηµατογραφική ταινία του 2007 ‘Die Hard 4.0’ του Hollywood (παραγωγή της 20th Century 

Fox Film Corp.), το σενάριο αν και δεν αποφεύγει αρκετές υπερβολές εξιστορεί µία ιδιαίτερα 

σκληρή και εκτεταµένη κυβερνοεπίθεση στις κρίσιµες υποδοµές των Η.Π.Α. από οµάδα hackers (: δίκτυο 

η/υ του FBI, χρηµατιστήριο και τραπεζικό σύστηµα, δίκτυα διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος, δορυφορικές 

επικοινωνίες, δίκτυα κινητών τηλεφώνων, εναέρια κυκλοφορία, σύστηµα διαχείρισης οδικής 

κυκλοφορίας κ.λπ.). Η πραγµατικότητα δεν απέχει όµως και τόσο πολύ από τα σενάρια : τον Αύγουστο 

του 2003 ένα ‘ηλεκτρονικό σκουλήκι’ (το ‘ W 3 2  S u s s e r ’  worm) που είχε εισέλθει πριν από δύο 

µήνες στο σύστηµα παρακολούθησης και κατανοµής φορτίων εργοστασίου παραγωγής ενέργειας στο 

Ohio των Η.Π.Α., από το προσωπικό laptop ενός τεχνικού (κατά παράβαση, βέβαια, των κανόνων 

ασφαλείας), προκάλεσε γενικευµένο blackout σε επτά πολιτείες της βορειοανατολικής ακτής των Η.Π.Α. 

και στο Οντάριο του Καναδά˙ αυτό είχε ως αποτέλεσµα ζηµίες της τάξης των επτά εκατοµµυρίων 

δολαρίων, επηρέασε τις υποδοµές ενέργειες, ύδρευσης, µεταφορών κ.λπ. και έγινε η αφορµή για τη 

διάπραξη εκτεταµένων λεηλασιών και πλήθους ληστειών… 
196

 Οι αποκλεισµοί, ως γνωστόν, αναφέρονται ως ένα από τα παραδείγµατα ‘επίθεσης’ στην Απόφαση 

A/RES/3314 (XXIX) της Γ.Σ. του Ο.Η.Ε. της 14ης ∆εκεµβρίου 1974, αλλά (πλέον) και στο άρθρο 8bis 

του αναθεωρηµένου Καταστατικού του ICC. 
197

 Επιστολή µε ηµεροµηνία 23 Σεπ. 1998 του Μόνιµου Εκπροσώπου της Ρωσικής Οµοσπονδίας στα 

Ηνωµένα Έθνη προς τον Γ.Γ./ΟΗΕ, διαθέσιµη στην ιστοσελίδα http://www.un.org/ga/search/view_doc. 

asp?symbol=A/C.1/53/3&Lang=E (τελευταία πρόσβαση : 07 Ιουνίου 2010). Αναφέρεται από τον Vatis, 

σελ. 221. 
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συµφωνίας˙
198

 προκάλεσε, µάλιστα την έκδοση µίας Απόφασης της Γ.Σ. του 2000 στην 

οποία διατυπώθηκε έκκληση προς τα κράτη – µέλη να λάβουν υπόψη τους “existing 

and potential threats in the field of information security, as well as possible measures to 

limit the threats emerging in this field” και να εξετάσουν “international concepts aimed 

at strengthening the security of global information and telecommunications systems.”
199

 

Αντίθετα, οι Η.Π.Α. ήταν µέχρι πρόσφατα κάθετα αντίθετες ως προς αυτή την 

προοπτική και επεδίωκαν, στον αντίποδα, τη διευθέτηση των αναφυοµένων 

περιπτώσεων µε την εφαρµογή του (εσωτερικού) ποινικού δικαίου των χωρών και την 

εντατικοποίηση και διεύρυνση των διακρατικών συνεργασιών για τη συλλογή 

στοιχείων, εντοπισµό των δραστών, ανταλλαγή πληροφοριών για την τεχνική των 

επιθέσεων κ.λπ.. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι Η.Π.Α. πρωτοστάτησαν στη σύναψη 

της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για το Κυβερνοέγκληµα (Council of 

Europe Convention on Cybercrime)
200

, παρ’ όλο που κατά τη διαπραγµάτευση είχαν το 

status παρατηρητή, και ακολούθως υπέγραψαν, κύρωσαν και έθεσαν σ’ εφαρµογή τη 

Σύµβαση αυτή.
201

 Από το τέλος του 2009 παρατηρείται µία προσέγγιση Η.Π.Α. – 

Ρωσικής Οµοσπονδίας στο ζήτηµα και η κυβέρνηση B. Obama συµφώνησε µε τη 

Ρωσική πλευρά την έναρξη συνοµιλιών για την κυβερνο-ασφάλεια στην Επιτροπή 

Αφοπλισµού & ∆ιεθνούς Ασφαλείας των Η.Ε. (U.N. Disarmament & International 

Security Committee)˙ ωστόσο είναι ελάχιστα πιθανό οι Η.Π.Α. να συµφωνήσουν στο 

ορατό µέλλον σε οποιοδήποτε συµβατικό κείµενο το οποίο θα απαγορεύει ή θα 

περιορίζει (ή έστω θα ορίζει…) την επιθετική χρήση ‘κυβερνο-όπλων’.
202

 

                                            
198

 Το 2008, µάλιστα, προτάθηκε από ανώτατο αξιωµατούχο της Ρωσικής Οµοσπονδίας η σύναψη 

συµφωνίας που θα απαγορεύει την εισαγωγή κακόβουλου λογισµικού στα υπολογιστικά συστήµατα µίας 

χώρας µε σκοπό την ενεργοποίησή του σε δεδοµένη στιγµή στο µέλλον, σε περίπτωση εχθροπραξιών (η 

πρόταση αναφέρεται, όπως θα έχει γίνει κατανοητό, για λογισµικό τύπου ‘λογικής’ ή ‘χρονικής’ βόµβας). 

– Αναφέρεται από τον Vatis, σελ. 222. 
199

 U.N. G.A. Resolution 55/28, Developments in the field of information and telecommunications in the 

context of international security (November 20, 2000). 
200

 CETS No 185, σε ισχύ από 01 Ιουλίου 2004 (http://conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/ 

Html/185.htm). Η Σύµβαση αυτή αποσκοπεί : (α) στην εναρµόνιση των εσωτερικών ποινικών 

νοµοθεσιών των χωρών αναφορικά µε το κυβερνοέγκληµα (και όχι, φυσικά, αναφορικά µε την διακρατική 

βία στον κυβερνοχώρο), (β) στη βελτίωση των δυνατοτήτων των χωρών στη διερεύνηση τέτοιων 

εγκληµάτων και (γ) στην αύξηση του επιπέδου διακρατικής συνεργασίας σε θέµατα κυβερνοεγκληµάτων. 

Απαιτεί από τα συµβαλλόµενα µέρη, µεταξύ άλλων, να λάβουν όλα τα αναγκαία νοµοθετικά και λοιπά 

µέτρα, προκειµένου να ποινικοποιήσουν στην εσωτερική τους νοµοθεσία ορισµένες συµπεριφορές που 

περιγράφονται λεπτοµερειακά στο κείµενο της Σύµβασης. 
201

 Για τις Η.Π.Α. η Σύµβαση ισχύει από 01 Ιαν. 2007 (την κύρωσαν στις 29 Σεπ. 2006). Αντίθετα η 

Ελλάδα έχει απλώς υπογράψει τη Σύµβαση αυτή (23 Νοε. 2001) και µέχρι σήµερα δεν την έχει κυρώσει 

ούτε επικυρώσει. 
202

 Vatis, σελ. 222. 
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Είναι χαρακτηριστικό, επίσης, ότι στο επίσηµο ανακοινωθέν της συνόδου 

κορυφής του NATO του έτους 2010 στη Λισσαβόνα, περιλήφθηκαν και τα 

ακόλουθα : “Cyber threats are rapidly increasing and evolving in sophistication. In 

order to ensure NATO’s permanent and unfettered access to cyberspace and 

integrity of its critical systems, we will take into account the cyber dimension of 

modern conflicts in NATO’s doctrine and improve its capabilities to detect, assess, 

prevent, defend and recover in case of a cyber attack against systems of critical 

importance to the Alliance. We will strive in particular to accelerate NATO 

Computer Incident Response Capability… to Full Operational Capability… by 

2012… To address the security risks emanating from cyberspace, we will work 

closely with other actors, such as the UN and the EU, as agreed. We have tasked 

the Council to develop, drawing notably on existing international structures and on 

the basis of a review of our current policy, a NATO in-depth cyber defence policy 

by June 2011 and to prepare an action plan for its implementation.” (Η έµφαση 

δική µας.) 

De lege lata τα ακρότατα όρια των όρων ‘force’ και ‘armed attack’ µπορούν 

µεν να ‘στεγάσουν’ τις σύγχρονες εξελίξεις στα όπλα και τις µεθόδους σύγκρουσης και 

καταναγκασµού στις διακρατικές σχέσεις (εάν ερµηνευθούν µε τρόπο ευρύ και 

σύµφωνο µε το σκοπό των συντακτών του Χάρτη και υπό το πρίσµα της σηµερινής 

εξέλιξης της τεχνολογίας και των γεωπολιτικών δεδοµένων), αλλά δεν είναι δυνατόν να 

διαρραγούν, διότι αυτό που θα προκύψει θα είναι ένα νοµικό aliud. Ήδη όµως έχουν 

αρχίσει να εµφανίζονται τάσεις διάρρηξης των ορίων αυτών και ερµηνευτικές 

προσεγγίσεις που µόνο de lege ferenda θα µπορούσαν να αποτελέσουν αντικείµενο 

εξέτασης. Ο Schmitt (2010, σελ. 177) αναφέρει, για παράδειγµα, ότι σε έκθεση του 

2009 του National Research Council των Η.Π.Α.
203

 µνηµονεύονται ως παραδείγµατα 

‘ένοπλης επίθεσης’, αφενός µεν οι κυβερνοεπιθέσεις στα πληροφοριακά συστήµατα 

που ελέγχουν τις [κρίσιµες] υποδοµές ενός κράτους, είτε προκαλούν µεγάλου εύρους 

απώλειες ζωών και υλικές ζηµίες είτε όχι, αφετέρου δε οι συνεχείς και 

επαναλαµβανόµενες κυβερνοεπιθέσεις στα δίκτυα χρηµατιστηρίων που έχουν ως 

αποτέλεσµα [µόνο] τη διατάραξη των συναλλαγών για µεγάλο χρονικό διάστηµα 

                                            
203

 National Research Council, Technology, Policy, Law, and Ethics Regarding U.S. Acquisition and Use 

of Cyberattack Capabilities, σελ. 254 /255 (Owens William, Dam Kenneth & Lin Herbert eds., National 

Academies Press, 2009). 
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(εβδοµάδων ή και ηµερών ακόµη).
204

 Η αξιολόγηση δηλώσεων και προσεγγίσεων 

κυβερνήσεων και αξιωµατούχων (πολιτικών & στρατιωτικών) διαφόρων χωρών και 

ιδίως εκείνων που είναι ηλεκτρονικά και δικτυακά προηγµένες, δείχνει ότι η τάση αυτή 

θα εξακολουθήσει να ισχυροποιείται στο άµεσο µέλλον και ότι περιστατικά σαν κι’ 

αυτό της Εσθονίας του 2007 δεν θα αξιολογούνται πλέον από τα κράτη ως απλή 

παραβίαση της αρχής της µη επέµβασης.
205

 

Ωστόσο, η προοπτική κατάρτισης και θέσης σε ισχύ ενός συµβατικού 

κειµένου που θα διευρύνει κατάλληλα τα όρια των εννοιών της ‘χρήσης βίας’ και της 

‘ένοπλης επίθεσης’ ειδικά για τον κυβερνοχώρο ή /και θα απαγορεύει ή θα θέτει 

περιορισµούς σε ορισµένα ηλεκτρονικά όπλα,
206

 είναι εξαιρετικά ασθενής έως απίθανη, 

τόσο για το άµεσο όσο και για το απώτερο µέλλον και οι προσπάθειες για την infra 

legem ερµηνεία του υπάρχοντος πλαισίου θα συνεχιστούν.
207

 Αυτό διότι τα 

ηλεκτρονικά και δικτυακά προηγµένα κράτη είναι µεν περισσότερο ευάλωτα σε 

κυβερνοεπιθέσεις, αλλά, συγχρόνως, είναι και εξαιρετικά ικανά και αποτελεσµατικά 

στη διεξαγωγή τους (και ιδίως στη διεξαγωγή επιχειρήσεων CNE), µε αποτέλεσµα σ’ 

αυτή τη φάση η ασάφεια του νοµικού πλαισίου να εξυπηρετεί τη δική τους θεώρηση 

των πραγµάτων. 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφέρουµε µία εύστοχη παρατήρηση της 

Higgins (σελ. 252) : “…if it is felt that the erstwhile articulation of norms no 

longer serves community interests, then those norms can properly be subjected to 

processes for change. The normal processes for change will include 

non-compliance. … But there is a distinction between non-compliance, on the one 

hand, and interpretation infra legem to achieve certain outcomes, on the other. 

…We should, moreover, be very sure that the norms as presently articulated are so 

                                            
204

 Το σχόλιο του Schmitt επί των παραδειγµάτων αυτών έχει ως εξής : “[i]n other words the [Council] 

report has misconstrued the law, but accurately identified probable State behavior” (η έµφαση δική µας). 
205

 Μπορούµε να υποθέσουµε βάσιµα ότι σηµαντικό ρόλο σ’ αυτό διαδραµατίζει και το γεγονός ότι οι 

δικτυακά και ηλεκτρονικά προηγµένες χώρες είναι και οι περισσότερο ευάλωτες σε επιθέσεις 

προερχόµενες από τον κυβερνοχώρο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 90 – 95% των επικοινωνιών των 

ενόπλων δυνάµεων και των υπηρεσιών ασφαλείας των Η.Π.Α., εξυπηρετείται από ιδιωτικά δίκτυα 

συνδεδεµένα µε το internet (πηγή : http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=130023318, 

τελευταία πρόσβαση : 14 Οκτ. 2011). Για το λόγο αυτό οι Η.Π.Α. έχουν ήδη ξεκινήσει την εκ του 

µηδενός φυσική κατασκευή νέων δικτύων, τα οποία δεν θα έχουν οιουδήποτε είδους σχέση ή σύνδεση 
µε το internet-! 
206

 Βλ. γι’ αυτά παραπάνω, ιδίως στο τµήµα ΙΙ. 
207

 Ελάχιστοι, πιστεύω, θα έχουν αµφιβολίες περί του ότι µία ‘ψηφιακή 11η Σεπτεµβρίου’ κατά των 

Η.Π.Α., για παράδειγµα, δεν θα προκαλέσει απάντηση σαν κι’ αυτή που δόθηκε στο Αφγανιστάν, 

ανεξάρτητα από το εύρος των υλικών ζηµιών και των απωλειών σε ζωές (υπό την αυτονόητη 

προϋπόθεση, βέβαια, ότι ο επιτιθέµενος είναι γνωστός ή έστω υπάρχουν ‘βάσιµες υποψίες’ γι’ αυτόν…). 
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irredeemably inappropriate to the factual realities that we do indeed wish to 

undermine them. …” (Η έµφαση δική µας.) 

Κατά την άποψή µας οι διατάξεις των άρθρων 2(4) και 51 του Χάρτη και το 

διεθνές εθιµικό δίκαιο που ισχύει σήµερα αναφορικά µε το δικαίωµα αυτοάµυνας, 

µπορούν να λειτουργήσουν ικανοποιητικά και στα ζητήµατα άσκησης βίας και 

εκδήλωσης ‘ένοπλων επιθέσεων’ στον κυβερνοχώρο και δεν έχουν καταστεί ακόµη 

‘ανεπανόρθωτα ακατάλληλες’ (όπως επισηµαίνεται στην παραπάνω παρατήρηση της 

Higgins)˙ η λύση αυτή τη στιγµή δεν πιστεύουµε ότι είναι η infra legem (και κατά το 

δοκούν) ερµηνεία των διατάξεων αυτών και η ελάττωση ύψους του ‘’κατωφλιού’’ που 

απαιτείται κάθε φορά για τη διαπίστωση ‘βίας’ και ‘ένοπλης επίθεσης’. Εκείνο που 

απαιτείται σε πρώτη φάση και άµεσα, είναι η θωράκιση του (ιδιωτικού) internet µε ένα 

(επιπλέον) minimum κανόνων και τεχνολογιών ασφαλείας, χωρίς να θίγεται το 

δικαίωµα του κάθε ‘πολίτη της ανθρωπότητας’ για την πλήρη απόλαυση του 

κυβερνοχώρου ως τµήµατος της ‘παγκόσµιας κληρονοµιάς της ανθρωπότητας’, και η 

περισσότερο αποφασιστική και ρωµαλέα εφαρµογή των υφισταµένων διατάξεων˙ 

πράγµατι, στο περιστατικό της Εσθονίας του 2007, για παράδειγµα, όπως και σε άλλα 

παρόµοια που προηγήθηκαν ή ακολούθησαν,
208

 θα µπορούσε, εάν όχι να είχε εκδοθεί 

Απόφαση του Σ.Α. που να κρίνει την κατάσταση ως ‘threat to the peace, [or] breach of 

peach or act of aggression’ και να διατάσσει κατάλληλα µέτρα,
209

 τουλάχιστον να έχει 

υποβληθεί σχετική πρόταση στο όργανο αυτό, ή έστω να έχουν ασχοληθεί µε κάποιο 

τρόπο τα Η.Ε. µε το ζήτηµα.
210

 

Όπως παρατηρεί ο Martin Libicki,
211

 η συµβατική απαγόρευση της άσκησης 

βίας στον κυβερνοχώρο ή της ανάπτυξης και χρήσης όπλων κυβερνοεπιχειρήσεων, θα 

πρέπει να θεωρείται ανέφικτη˙ αντίθετα και κατ’ αρχήν στη σφαίρα του εφικτού 

ίσως βρίσκεται η σύναψη ορισµένων συµβατικών κανόνων που θα καθιστούν 

περισσότερο δύσκολη την εκτέλεση κάποιων κατηγοριών κυβερνοεπιχειρήσεων (και 

                                            
208

 Ο Roscini, σελ. 88 – 90, για παράδειγµα, αναφέρει ότι [εκτός από την περίπτωση της Εσθονίας] άξιες 

λόγου κυβερνοεπιθέσεις έχουν εκδηλωθεί κατά των Η.Π.Α., του Ηνωµένου Βασιλείου, της Ταϊβάν, της 

Ν. Κορέας, της Λιθουανίας, του Κιργιστάν, της Ελβετίας, του Μαυροβουνίου, του Ισραήλ κ.λπ.  Οι 

‘κυβερνοεπιθέσεις’ κατά κρατών, Οργανισµών και εταιρειών, είναι πλέον εδώ και χρόνια καθηµερινό 

φαινόµενο. 
209

 Για τη λήψη γενικών µέτρων προς διακοπή των επιθέσεων και την αποφυγή παροµοίων καταστάσεων 

στο µέλλον, δεν θα απαιτείτο, σ’ εκείνη τη φάση, να είναι γνωστοί οι δράστες των επιθέσεων και οι 

διαδροµές των ηλεκτρονικών τους ιχνών. 
210

 Ο Ο.Η.Ε. σιώπησε στο ζήτηµα των κυβερνοεπιθέσεων εναντίον της Εσθονίας (Shackelford, 237). 
211

 Libicki, RAND, σελ. 199 et seq. 
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ευκολότερη και ταχύτερη τη συλλογή αποδείξεων γι’ αυτές). Ο συγγραφέας 

επισηµαίνει επ’ αυτών τα ακόλουθα : Με δεδοµένο ότι τα κυβερνο-όπλα µπορούν να 

αναπαράγονται και να διαδίδονται ταχύτατα και ανέξοδα (αφού είναι ‘όπλα’ 

λογισµικού), η απαγόρευσή τους είναι ανέφικτη.
212

  Οµοίως και η απαγόρευση των 

µεθόδων κυβερνο-επιχειρήσεων είναι τόσο εφικτή όσο και η απαγόρευση (για 

παράδειγµα)… των ανώτερων µαθηµατικών-!
213

 Το αυτό ισχύει και για την ενδεχόµενη 

προσπάθεια απαγόρευσης διάδοσης των γνώσεων αναφορικά µε την αποκάλυψη και 

εκµετάλλευση των τρωτοτήτων (vulnerabilities) των η/υ και των δικτύων.  Η 

απαγόρευση κατασκευής επιθετικού λογισµικού (attack code /malicious code) είναι 

επίσης αδύνατη, αφού αυτού του είδους το λογισµικό έχει και πλήθος ‘νόµιµων’ 

χρήσεων, όπως η ανάπτυξη ηλεκτρονικής άµυνας για την προστασία από κακόβουλες 

επιθέσεις κρατικών και µη-κρατικών οντοτήτων και ιδιωτών, καθώς και η διενέργεια 

επιχειρήσεων CNE και ‘κυβερνο-κατασκοπείας’ (η οποία, όπως έχουµε ιδεί, προς το 

παρόν είναι κατ’ αρχήν νόµιµη δραστηριότητα από πλευράς διεθνούς δικαίου). 

Εξάλλου και από τεχνική άποψη, η εξεύρεση του κακόβουλου κώδικα που τυχόν θα 

έχει απαγορευθεί συµβατικά, είναι ουσιαστικά αδύνατη.
214

  Περισσότερο εφικτή 

φαντάζει µία συµφωνία στην οποία θα ορίζεται µε κάποιο τρόπο η έννοια της 

κυβερνο-επίθεσης (όχι µε καθαρά νοµικά κριτήρια) και θα αναλαµβάνονται 

υποχρεώσεις συνδροµής στην έρευνα περιστατικών και παροχής στοιχείων, θα 

συµφωνείται η µη χρήση κάποιων ειδών κακόβουλου κώδικα, τουλάχιστον στις 

επιχειρήσεις κυβερνο-κατασκοπείας, θα αναλαµβάνονται υποχρεώσεις κοινοποίησης 

κάποιων κρίσιµων τεχνολογιών υλισµικού και λογισµικού, θα συµφωνείται η 

αναβάθµιση της ασφάλειας των πρωτοκόλλων επικοινωνίας στο internet κ.λπ. 

Και ο Shackelford (σελ. 246 et seq., 250 et seq.) έχει την άποψη ότι 

περισσότερο εφικτό είναι ένα νέο συµβατικό πλαίσιο το οποίο θα προσπαθήσει να 

αυξήσει τα επίπεδα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, µε την αντιµετώπιση του πεδίου 

αυτού ως οιονεί αντικειµένου παγκόσµιας κληρονοµιάς της ανθρωπότητας, και την 

υιοθέτηση λύσεων ανάλογων µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί, για παράδειγµα, από την 

                                            
212

 Και ο Shackelford, 197, παρατηρεί ότι το ‘non-proliferation’ µοντέλο για τα πυρηνικά όπλα δεν 

µπορεί να λειτουργήσει εδώ επειδή η τεχνολογία διεξαγωγής ‘πληροφοριακών επιχειρήσεων’ είναι ήδη 

εξαιρετικά διαδεδοµένη. 
213

 Η απαγόρευση αυτή ισοδυναµεί µε την απαγόρευση της διάδοσης πληροφοριών του τύπου “how-to”, 

η οποία ως ιδέα είναι αστεία. 
214

 Όπως παρατηρεί ο Libicki (op. cit.), εάν ήταν δυνατόν να εφαρµοστεί µία τέτοια απαγόρευση, τότε τα 

κράτη θα ήταν δυνατόν να απαγορεύσουν και να περιορίσουν και τη διαφθορά˙ τέτοιος κόσµος δεν 

υπάρχει… 
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UNCLOS για το διεθνή βυθό (: προτείνει τη δηµιουργία ενός “international body with 

the power to regulate cyber security reminiscent of the United Nations Commission on 

the Limits of the Continental Shelf (‘CLCS’) under UNCLOS”), ή ανάλογων µε το 

συµβατικό πλαίσιο για το διάστηµα (: απαγόρευση της τοποθέτησης σε τροχιά 

πυρηνικών όπλων), ή για την Ανταρκτική (: ειδικό καθεστώς, ασύµβατο µε κάθε εθνική 

κυριαρχία και απαγόρευση όλων των στρατιωτικών δραστηριοτήτων). Θεωρεί επίσης 

περισσότερο εφικτή την αύξηση της ασφάλειας από πλευράς τεχνολογίας, την υψηλή 

εποπτεία της τεχνολογίας που χρησιµοποιείται και την συµφωνία αποχής από κάποιες 

δραστηριότητες, αντί για την απαγόρευση κάποιων ηλεκτρονικών όπλων και µεθόδων 

που είναι ουσιαστικά ανέφικτη. 

V. Συµπεράσµατα 

 

1. Ο ‘κυβερνοπόλεµος’, µε την καθηµερινή έννοια του όρου, είναι πλέον 

µία πραγµατικότητα στον εξαιρετικά δικτυωµένο πλανήτη στον οποίο ζούµε και στην 

ηλεκτρονική και δικτυακή µας καθηµερινότητα˙ έχει ήδη αρκετά µεγάλο παρελθόν, έχει 

εντυπωσιακό παρόν και ανησυχητικό µέλλον. Οι χώρες που έχουν τη σχετική 

τεχνογνωσία και τα µέσα, ξεπερνούν, όπως είδαµε, τις εκατόν είκοσι (120), ενώ τέτοιες 

δυνατότητες έχουν πλήθος µη-κρατικών οντοτήτων και εκατοµµύρια ιδιωτών. Οι 

‘κυβερνοεπιθέσεις’ σε καθηµερινό επίπεδο είναι χιλιάδες˙
215

 οι επιθέσεις αυτές, βέβαια, 

είναι στη µεγάλη πλειοψηφία τους επιθέσεις τύπου CNE, ενώ από τις υπόλοιπες, 

ελάχιστες τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζουµε θα µπορούσαν να αξιολογηθούν ως 

επιπέδου ‘χρήσης βίας’. Ωστόσο, η τεχνολογία και η τεχνογνωσία της καταστροφής 

υπάρχει και η ανθρωπότητα αυτή τη στιγµή ουσιαστικά είναι σαν να παρατηρεί 

‘δοκιµές πυρηνικών όπλων’ στον κυβερνοχώρο, χωρίς, προς το παρόν, άξιες λόγου 

ανθρώπινες απώλειες αλλά µε σηµαντικές υλικές ζηµίες˙ πράγµατι, οι ζηµίες που 

υφίστανται κατ’ έτος από τις ‘επιθέσεις’ τα δίκτυα των ενόπλων δυνάµεων, των 

κρατικών φορέων και οργανισµών, αλλά και διαφόρων εταιρειών, ανέρχονται σε 

δεκάδες ή και εκατοντάδες εκατοµµύρια δολάρια. Το µέλλον πρέπει µάλλον να µας 

ανησυχεί και τα περιστατικά σαν κι’ αυτό της Εσθονίας του 2007 και της Γεωργίας του 

2008 να µας προβληµατίζουν σοβαρά. 

                                            
215

 Υπολογίζεται, για παράδειγµα, ότι τα δίκτυα των ενόπλων δυνάµεων των Η.Π.Α. δέχονται 

καθηµερινά περίπου 350 ‘σοβαρές’ επιθέσεις. 
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2. Τα άρθρα 2(4) και 51 και το σύστηµα το οποίο µε αυτά προσπάθησαν να 

θέσουν σε εφαρµογή οι συντάκτες του Χάρτη του Ο.Η.Ε., ‘ταλαιπωρήθηκαν’ αρκετά 

από τη θέση τους σε ισχύ µέχρι σήµερα και ταλαιπωρούνται ακόµη, επειδή, όντας 

βασισµένα σε µια συγκεκριµένη φιλοσοφία αποφυγής µεγάλων διακρατικών πολεµικών 

συγκρούσεων, δυσκολεύτηκαν εξαιρετικά να αντιµετωπίσουν τις νέες µορφές βίας στις 

διεθνείς σχέσεις που εµφανίστηκαν στο δεύτερο µισό του 20ού αιώνα, όπως οι πολλές 

µικρής έντασης στρατιωτικές συγκρούσεις,
216

 η δράση των λεγοµένων ‘rogue states’, η 

δράση µη-κρατικών οντοτήτων για λογαριασµό ή επ’ ωφελεία κρατών, η διεθνής 

τροµοκρατία, η χρήση βίας στα πλαίσια ‘ανθρωπιστικών επεµβάσεων’ του τύπου της 

επέµβασης του NATO στο Κόσοβο κ.λπ. 

Οι CNAs πιέζουν ακόµη περισσότερο τα όρια και την παραδοσιακή ερµηνεία 

των άρθρων αυτών : Τα ηλεκτρονικά όπλα και η σχετική τεχνογνωσία είναι διαθέσιµα 

σε εκατοµµύρια ιδιώτες και σε χιλιάδες κρατικές υπηρεσίες, αλλά και σε πλήθος µη-

κρατικών οντοτήτων.  Χιλιάδες ηλεκτρονικές επιθέσεις µικρής ή µεγαλύτερης 

έντασης και εµβέλειας εκδηλώνονται κάθε χρόνο εναντίον κυβερνητικών δικτύων και 

συστηµάτων, ένα καθόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό από τις οποίες δεν είναι απλές 

επιχειρήσεις CNE˙ οι επιθέσεις αυτές φέρνουν και πάλι στο προσκήνιο το ζήτηµα των 

χαµηλής έντασης συγκρούσεων.  Τα ίχνη και οι διαδροµές των επιθέσεων 

αποκρύπτονται εξαιρετικά εύκολα και αποτελεσµατικά και η αποκάλυψη των 

υπευθύνων και η συλλογή αποδείξεων, εάν δεν είναι αδύνατες, είναι εξαιρετικά 

δύσκολες και χρονοβόρες.  Η επικινδυνότητα µίας CNA µπορεί να µην γίνει 

αντιληπτή από την αρχή˙ η ‘επιθετική δραστηριότητα µπορεί να ξεκινήσει µε χαµηλή 

ένταση και σταδιακά να κορυφώνεται σε βάθος χρόνου, όταν δεν γίνει φανερή η 

πλήρης έκτασή της και τα εν δυνάµει αποτελέσµατά της, µπορεί να είναι αργά και η 

αντιµετώπισή της δύσκολη και µεγάλου κόστους. 

3. Τα ‘ηλεκτρονικά όπλα’ που απαριθµήθηκαν παραπάνω στο τµήµα ΙΙ και 

των οποίων η λειτουργία και οι συνέπειες στην πράξη παρουσιάστηκαν στο τµήµα IV, 

είναι ‘όπλα’ σαν κι αυτά που είχαν στο µυαλό τους οι συντάκτες των άρθρων 2(4) και 

51 του Χάρτη των Η.Ε., αφού και αυτά, ανάλογα µε τον τρόπο χρήσης τους τόσο 

αυτοτελώς όσο και σε συνδυασµό µε άλλα, πιο ‘κλασσικά’ όπλα, µπορούν να 

                                            
216

 Κυρίως λόγω της απειλής ενός πυρηνικού ολοκαυτώµατος που απέτρεπε επί δεκαετίες τις 

µεγαλύτερες συγκρούσεις (βλ., π.χ., McCoubrey H. & White N.D., International Law and Armed 

Conflict, 1992, σελ. 32 /33). 
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προκαλέσουν ζηµίες, απώλειες ζωών και τραυµατισµούς στο φυσικό /πραγµατικό 

κόσµο, λόγω, ακριβώς, της ευθείας και σχεδόν απόλυτης, εδώ και καιρό, εξάρτησης του 

κόσµου αυτού από τον εικονικό κυβερνοχώρο. Η χρήση των όπλων αυτών και οι 

µέθοδοι χρησιµοποίησής τους, µπορεί να συνιστούν χρήση βίας και ένοπλη επίθεση, 

όπως οι έννοιες αυτές γίνονται δεκτές από το γραπτό και εθιµικό jus ad bellum, στο 

στάδιο εξέλιξης που έχει φθάσει σήµερα. 

4. Οι διατάξεις των άρθρων 2(4) και 51 και το συναφές διεθνές έθιµο, 

εξακολουθούν να επιδεικνύουν αξιοθαύµαστη προσαρµοστικότητα και κατ’ αρχήν 

λειτουργούν ακόµη ικανοποιητικά και γι’ αυτά τα όπλα και τις µεθόδους άσκησης βίας 

που δεν υπήρχαν όταν συντάχθηκε ο Χάρτης. Έτσι, όπως αναλύθηκε παραπάνω, µία 

επίθεση CNA πράγµατι είναι δυνατόν να έχει τα χαρακτηριστικά της χρήσης (ένοπλης) 

βίας που απαιτεί το άρθρο 2(4) του Χάρτη, ή ακόµη και της ένοπλης επίθεσης (armed 

attack), εάν, σ’ αυτή την τελευταία περίπτωση, έχει το απαιτούµενο επίπεδο έντασης 

και συνεπειών (: πρόκληση σηµαντικών απωλειών σε έµψυχο και άψυχο υλικό, 

ανάλογο µε αυτό που γίνεται δεκτό ότι απαιτείται για τις επιθέσεις µε όπλα 

‘συµβατικής’ τεχνολογίας (κινητικής ενέργειας), ή µε άλλα απαγορευµένα και ήδη 

γνωστά όπλα, όπως τα βιολογικά, τα χηµικά, ή ακόµη και τα πυρηνικά.
217

 Χρήση βίας 

και ένοπλη επίθεση µπορεί να συνιστούν και οι CNAs εναντίον των κρίσιµων 

µη-στρατιωτικών υποδοµών ενός κράτους, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που δεν 

αποτελούν κρατική ιδιοκτησία. 

5. Ιδιαίτερη προσοχή και σχολαστική µελέτη όλων των δεδοµένων 

απαιτείται για τη σύνδεση των CNAs µε συγκεκριµένη πηγή προέλευσης, επειδή η 

µέθοδος αυτή διακρατικού καταναγκασµού, λόγω της φύσεώς της αλλά και της φύσεως 

του ίδιου του κυβερνοχώρου, ενδείκνυται για την απόκρυψη των διαδροµών επίθεσης 

και των πραγµατικών αυτουργών (attribution problems). Στην περίπτωση των CNAs 

που εκδηλώνονται από µεµονωµένα άτοµα ή από µη-κρατικές οντότητες, για την 

απόδοση και των ‘καταλογισµό’ των πράξεών τους σε συγκεκριµένο κράτος 

(προκειµένου, στη συνέχεια, να εφαρµοστούν οι κανόνες περί ευθύνης των κρατών για 

παράνοµες πράξεις των οργάνων τους) ασφαλέστερη είναι η εφαρµογή του κριτηρίου 

                                            
217

 Όσο και αν φαίνεται απίστευτο ή απίθανο, για παράδειγµα, σύµφωνα µε πληροφορίες που έχουν 

εµφανιστεί κατά καιρούς στον τύπο, οι Η.Π.Α. εξέταζαν κάποια στιγµή σοβαρά τη χρήση στο 

Αφγανιστάν τακτικών πυρηνικών όπλων, δηλαδή πυρηνικών όπλων µικρής σχετικά ισχύος και τοπικά 

εντοπισµένων αποτελεσµάτων… 
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του ‘πραγµατικού ελέγχου’ που έθεσε το ICJ στην υπόθεση Νικαράγουα κατά Η.Π.Α. 

και όχι το κριτήριο του ‘γενικού ελέγχου’ του ICTY στην υπόθεση Tadić. 

6. Το κράτος – στόχος µίας επίθεσης CNA µπορεί να θέσει το ζήτηµα 

ενώπιον του Σ.Α. ή να προσφύγει ενώπιον διεθνούς δικαστηρίου, εάν το κράτος – 

δράστης είναι γνωστό˙ οι διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Σ.Α. παρέχουν 

αρκετές δυνατότητες, οι οποίες όµως δεν έχουν χρησιµοποιηθεί ακόµη για πολιτικούς 

λόγους για τη διευθέτηση των προβληµάτων που ανακύπτουν από τις CNAs και τις 

CNE στην πράξη. Αρκετοί µελετητές, µάλιστα, θέτουν ήδη και ζήτηµα αρµοδιότητας 

του ICC ως προς το έγκληµα της ‘επίθεσης’ του νέου άρθρου 8bis του Καταστατικού 

του δικαστηρίου αυτού˙ κατά την άποψή µας (βλ. τις σκέψεις µας επ’ αυτού στο 

τµήµα IV.6., παραπάνω), µία τέτοια ερµηνεία των νέων άρθρων του Καταστατικού του 

ICC είναι νοητή, ωστόσο η σχετική συζήτηση ουσιαστικά ξεκινάει τώρα και πρέπει να 

αναµένεται επ’ αυτού ενδιαφέρουσα ανταλλαγή νοµικών επιχειρηµάτων. 

7. Το κράτος – στόχος µπορεί επίσης να προβεί σε πράξεις ανταπόδοσης, 

καθώς και σε αντίµετρα χωρίς τη χρήση βίας, ή και µε τη χρήση βίας εάν η CNA είναι 

επιπέδου ένοπλης επίθεσης.
218

 Επειδή, ωστόσο, οι ιδιαιτερότητες των CNAs πιέζουν το 

δίκαιο στα όριά του, ορισµένοι µελετητές διατυπώνουν ήδη την άποψη ότι εάν ένα 

κράτος δεχθεί κυβερνο-επίθεση σαν κι’ αυτή που απαγορεύει το άρθρο 2(4), αλλά της 

οποίας το επίπεδο δεν φθάνει σ’ αυτό που απαιτεί το άρθρο 51, θα µπορεί, παρ’ όλ’ 

αυτά, να απαντήσει ‘σε είδος’ µε τον ίδιο τρόπο, εφαρµόζοντας ‘αντίµετρα µε τη χρήση 

βίας’˙ οι απόψεις αυτές, προς το παρόν, δεν γίνονται ευρύτερα δεκτές, κερδίζουν, 

ωστόσο, σταδιακά έδαφος λόγω, ακριβώς, των προβληµάτων που δηµιουργούν οι 

καθηµερινές πλέον ‘κυβερνοεπιθέσεις’ σε κρατικά και ιδιωτικά δίκτυα. 

8. Εάν η CNA έχει τις προδιαγραφές ένοπλης επίθεσης, το κράτος – στόχος 

έχει και δικαίωµα αυτοάµυνας, µε την υποχρέωση, να το ασκήσει τηρώντας τις τρεις 

θεµελιώδεις αρχές που το διέπουν και το γενικό διεθνές δίκαιο. Εάν, µάλιστα, 

πληρούνται τα κριτήρια του επεισοδίου ‘Caroline’, δικαίωµα αυτοάµυνας θα υπάρχει 

και έναντι µίας CNA η οποία δεν αίρεται µέχρι του επιπέδου της ένοπλης επίθεσης 

                                            
218

 Όπως εκτέθηκε παραπάνω, κατά την άποψή µας στην πράξη είναι τεχνικά εφικτό ακόµη και 

αυτοτελείς επιθέσεις CNA δηλαδή CNAs που δεν συνοδεύονται και από τη χρήση ‘κλασσικών’ όπλων 

κινητικής ενέργειας να συνιστούν ‘ένοπλη επίθεση’. 
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αλλά η οποία αποδεδειγµένα αποτελεί το προπαρασκευαστικό ή εναρκτήριο στάδιο µίας 

επικείµενης ένοπλης επίθεσης µε συµβατικά όπλα και µεθόδους. 

9. Η θεωρία και το νοµικό κεκτηµένο περί αυτοάµυνας φαίνεται ότι 

λειτουργούν ικανοποιητικά και στις περισσότερες περιπτώσεις CNAs. Πάντως, η φύση, 

οι ιδιαιτερότητες και τα εξωτικά τεχνικά χαρακτηριστικά των CNAs αναγκάζουν το jus 

ad bellum να φθάσει στα όριά του στην περίπτωση της αυτοάµυνας έναντι επικείµενων 

επιθέσεων αµιγώς του τύπου των CNAs, αφού, όπως παρατηρείται, το ‘ύστατο 

διαθέσιµο χρονικό πλαίσιο αντίδρασης’ µπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά µικρό και 

ανεπαρκές για να αποτρέψει καταστροφικά αποτελέσµατα για το κράτος που δέχεται 

µια τέτοια επίθεση. Ήδη αρκετές φωνές από την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού 

προτείνουν την άµβλυνση της δογµατικότητας των κανόνων της αυτοάµυνας σε τέτοιες 

περιπτώσεις µε γνώµονα ‘’τον πιο θεµελιώδη και περιεκτικό κανόνα απ’ όλους, δηλαδή 

τη συµµόρφωση προς τις επιταγές της λογικής, υπό το φως των δεδοµένων και των 

ιδιαιτεροτήτων της κάθε συγκεκριµένης περίπτωσης’’. Οι θεωρίες αυτές δεν είναι η 

πρώτη φορά που εµφανίζονται στο χώρο του jus ad bellum, γίνονται δε ισχυρότερες 

όσο η τεχνολογία των όπλων εξελίσσεται… 

10. Οι CNAs χαµηλότερης έντασης, δηλαδή αυτές οι επιθέσεις που ενώ 

ξεπερνούν το επίπεδο των απλών επιχειρήσεων CNE ωστόσο δεν προκαλούν (άξιες 

λόγου) απώλειες ζωών ή πρώτου επιπέδου υλικές ζηµίες στον φυσικό κόσµο, 

δηµιουργούν σοβαρό πρόβληµα ερµηνείας στα άρθρα 2(4) και 51, διότι ενώ δεν 

προκαλούν σε πρώτο επίπεδο ζηµιές στον φυσικό κόσµο και απώλειες ζωών, 

συγχρόνως φαίνεται να έχουν αποτελέσµατα που ‘θυµίζουν’ αποκλεισµό, ή 

αποτελέσµατα επίθεσης µε όπλα κινητικής ενέργειας τα οποία (αποτελέσµατα), σε κάθε 

περίπτωση, φαίνεται να ξεπερνούν τον οικονοµικό και πολιτικό καταναγκασµό όπως 

τον γνωρίσαµε µέχρι σήµερα˙ εδώ η θεωρία του είδους και της βαρύτητας των 

αποτελεσµάτων δεν βοηθά. Σ’ αυτό βέβαια συµβάλλει και το γεγονός ότι συνήθως οι 

CNAs ξεκινούν ως µία ήπια και χαµηλής έντασης δραστηριότητα και κορυφώνονται 

σταδιακά και σε βάθος χρόνου, όταν δε γίνει φανερή η πλήρης έκτασή τους και τα εν 

δυνάµει αποτελέσµατά τους, η διείσδυση στα συστήµατα – στόχος είναι τόσο βαθεία 

ώστε, η άµυνα είναι επίπονη, χρονοβόρα και ενδεχοµένως ανέφικτη. Ήδη, κυρίως στις 

Η.Π.Α. οι οποίες λόγω της εξαιρετικά µεγάλης εξάρτησής τους από το internet και τα 

δίκτυα η/υ είναι συγχρόνως και εξαιρετικά ευάλωτες σε επιθέσεις τύπου CNA, έχουν 
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αρχίσει να διατυπώνονται αναλύσεις και infra legem προτάσεις για την αναγκαιότητα 

να χαµηλώσει το ‘κατώφλι’ των κριτηρίων της ένοπλης επίθεσης, ειδικά στις επιθέσεις 

κατά δικτύων η/υ. 

11. Με δεδοµένο ότι αυτή τη στιγµή το συµβατικό (: του Χάρτη των Η.Ε.) 

και το διεθνές εθιµικό δίκαιο jus ad bellum δεν ταυτίζονται απόλυτα και µε 

δεδοµένες τις ιδιαιτερότητες του κυβερνοχώρου ως τεχνητού πεδίου ανθρώπινης 

αντιπαράθεσης, αλλά και του εξαιρετικά µεγάλου αριθµού CNE και CNAs που 

εκδηλώνονται παγκοσµίως σε καθηµερινή βάση, εκτιµάται ότι θα συνεχιστούν και 

στο µέλλον οι πιέσεις και οι infra legem ερµηνευτικές προσεγγίσεις, µε σκοπό να 

προκληθούν διαφοροποιήσεις στο ύψος του κατωφλίου των αποτελεσµάτων και του 

εύρους της χρήσης βίας που θα απαιτούνται για να έχουµε armed attack, αλλά και των 

κριτηρίων περί του επικειµένου των επιθέσεων στα δίκτυα η/υ. Προς αυτήν την 

κατεύθυνση επιδρούν και ορισµένες ιδιοµορφίες των όπλων και των µεθόδων που 

χρησιµοποιούνται για την εκδήλωση CNAs, σε αντίθεση µε αρκετά από τα ισχυρά και 

επίφοβα συµβατικά όπλα
219

, αλλά και σε αντίθεση ακόµη και µε τα πυρηνικά όπλα : 

Τα όπλα των CNAs είναι εξαιρετικά φθηνά και γρήγορα, µπορούν να 

‘εκτοξευθούν’ από οποιοδήποτε σηµείο, οι συνέπειές τους εξαπλώνονται ανεξέλεγκτα 

και είναι δυνατόν να τα αποκτήσει µε καταπληκτική ευκολία και µε τρόπο µη-ελέγξιµο 

αόριστος αριθµός προσώπων (ακόµη και άτοµα εφηβικής ηλικίας) και ιδίως τρίτοι για 

λογαριασµό κρατών ή και µη-κρατικών οντοτήτων˙ µπορούν να τα αποκτήσουν και οι 

τεχνολογικά µη-προηγµένες χώρες, από δε τη χρήση τους κινδυνεύουν περισσότερο οι 

τεχνολογικά προηγµένες χώρες, διότι τόσο οι στρατιωτικές όσο και οι κρίσιµες 

κοινωνικές υποδοµές τους στηρίζονται σχεδόν αποκλειστικά στη χρήση η/υ και 

δικτύων˙ τέλος, είναι ιδιαίτερα δύσκολο και χρονοβόρο να εξακριβωθεί η προέλευσή 

τους και η διαδροµή της δράσης τους, άρα και οι πραγµατικά υπεύθυνοι πίσω από τις 

επιθέσεις, όσο µεγάλης έκτασης και βλαπτικότητας και αν είναι. 

12. Αυτή τη στιγµή υπάρχει ήδη ανιχνεύσιµη, πλέον, πρακτική κρατών και 

διεθνών οργανισµών περί του ότι βία στις διακρατικές σχέσεις µπορεί να ασκηθεί και 

µε τη µορφή των CNAs, δηλαδή µε χρήση όπλων και µεθόδων καταναγκασµού στον 

κυβερνοχώρο, όπως αυτά που περιγράφονται στο τµήµα II, παραπάνω˙ η δηµιουργία 

                                            
219

 ∆ιηπειρωτικοί πύραυλοι, βόµβες κενού (σαν κι’ αυτές που χρησιµοποιήθηκαν στο Αφγανιστάν), όπλα 

διασποράς, pulse weapons κ.λπ. 
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από τα κράτη µονάδων και επιτελικών διευθύνσεων κυβερνοάµυνας & 

κυβερνοπολέµου στις ένοπλες δυνάµεις τους και η διάθεση σηµαντικών πόρων για την 

εκπαίδευση προσωπικού, την ανάπτυξη κακόβουλου λογισµικού και την εκδήλωση 

CNE και CNAs, δείχνει την πεποίθησή τους ότι και τα ‘κυβερνο-όπλα’ (cyberweapons) 

είναι όπλα όπως τα υπόλοιπα µέχρι σήµερα γνωστά και η χρησιµοποίησή τους µπορεί 

να είναι µέθοδος καταναγκασµού και βίας, ακόµη και ένοπλης επίθεσης, στις 

διακρατικές σχέσεις και αποτελεί επιπρόσθετη σοβαρή ένδειξη για την πορεία των 

πραγµάτων στο άµεσο µέλλον. ∆εν διαπιστώνεται όµως, προς το παρόν, ούτε καν 

αρχόµενη πρακτική απαγόρευσης ανάπτυξης και χρήσης ορισµένων ‘κυβερνο-όπλων’ 

και µεθόδων ‘κυβερνοπολέµου’. 

13. Πολύς λόγος γίνεται για την ανάγκη σύναψης µίας ειδικής διεθνούς 

συνθήκης για τη ρύθµιση της αντιπαράθεσης στον κυβερνοχώρο. Παρά την προσέγγιση 

που παρατηρείται εσχάτως στο θέµα αυτό µεταξύ των Η.Π.Α. του B. Obama και της 

Ρωσικής Οµοσπονδίας, είναι ελάχιστα πιθανή, τουλάχιστον για το ορατό µέλλον, 

οποιαδήποτε διεθνής συµφωνία που θα περιορίζει, έστω, τη χρήση ‘όπλων’ και 

τακτικών καταναγκασµού στον κυβερνοχώρο, αφού τα ηλεκτρονικά και δικτυακά 

προηγµένα κράτη είναι µεν περισσότερο ευάλωτα σε κυβερνοεπιθέσεις, αλλά, 

συγχρόνως, είναι και εξαιρετικά ικανά και αποτελεσµατικά στη διεξαγωγή τους, µε 

αποτέλεσµα σ’ αυτή τη φάση η δική τους θεώρηση των πραγµάτων να εξυπηρετείται 

από την ασάφεια του νοµικού πλαισίου. 

14. Για τους λόγους που σκιαγραφήθηκαν στο τµήµα IV.8., παραπάνω, η 

συµβατική απαγόρευση της άσκησης βίας στον κυβερνοχώρο και της ανάπτυξης και 

χρήσης όπλων και τεχνικών κυβερνοεπιχειρήσεων είναι ανέφικτη. Αντίθετα, κατ’ αρχήν 

εφικτή είναι η σύναψη ορισµένων συµβατικών κανόνων
220

 µε τους οποίους θα 

καθίσταται περισσότερο δύσκολη η εκτέλεση κάποιων κατηγοριών 

κυβερνοεπιχειρήσεων και ευκολότερη και ταχύτερη η συλλογή αποδείξεων γι’ αυτές, 

θα ορίζεται µε κάποιο τρόπο η έννοια της κυβερνο-επίθεσης (όχι µε καθαρά νοµικά 

κριτήρια) και θα θεσπίζονται υποχρεώσεις συνδροµής στην έρευνα περιστατικών και 

παροχής στοιχείων, θα συµφωνείται η µη χρήση κάποιων ειδών κακόβουλου κώδικα 

τουλάχιστον στις επιχειρήσεις κυβερνο-κατασκοπείας και εκµετάλλευσης δικτύων 

(λόγω του κινδύνου ‘bleed-over των αποτελεσµάτων), θα αναλαµβάνονται 
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 Έστω και νοµικά µη δεσµευτικών για αρχή (‘best practices’, ‘non legally binding norms’, code of 

conduct κ.λπ.). 
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υποχρεώσεις κοινοποίησης κάποιων κρίσιµων τεχνολογιών υλισµικού και λογισµικού, 

θα συµφωνείται η αναβάθµιση της ασφάλειας των πρωτοκόλλων επικοινωνίας στο 

internet, θα τίθενται κάποιοι κανόνες για τον έλεγχο ανάπτυξης και διακυβέρνησής του 

και θα συµφωνείται ένα είδος υψηλής εποπτείας της τεχνολογίας που χρησιµοποιείται 

και αποχή από κάποιες δραστηριότητες. Ορισµένοι θεωρητικοί, µάλιστα, κάνουν λόγο 

και για τη προσέγγιση του κυβερνοχώρου ως αντικειµένου παγκόσµιας κληρονοµιάς 

της ανθρωπότητας και τη ρύθµισή του µε τρόπους ανάλογους µε αυτούς που 

χρησιµοποιήθηκαν για τη νοµική ρύθµιση του διεθνούς βυθού, του διαστήµατος ή και 

της Ανταρκτικής ακόµη. 

15. Ακριβώς επειδή το πρόβληµα είναι κυριολεκτικά τεράστιο και οι 

δικτυακές και οικονοµικές υπερδυνάµεις φοβούνται ανά πάσα στιγµή έναν 

Αρµαγεδδώνα στον κυβερνοχώρο, τέτοιου είδους συµβατικές απόπειρες ρύθµισης του 

καταναγκασµού στον κυβερνοχώρο σαν τις παραπάνω (σε αντίθεση µε τη συµβατική 

απαγόρευση της άσκησης βίας στο πεδίο αυτό και µε την απαγόρευση ανάπτυξης και χρήσης 

όπλων και τεχνικών κυβερνοεπιχειρήσεων), δεν αποκλείεται στο ορατό µέλλον να 

αποκτήσουν ώθηση και ορµή, σαν κι’ αυτή που έχουµε δει να αποκτούν διεθνείς 

συµφωνίες όπως η Συνθήκη για την κατάργηση των ναρκών κατά προσωπικού
221

 ή το 

Πρωτόκολλο IV στη Συνθήκη CCW για την απαγόρευση της χρήσης τυφλωτικών 

όπλων laser. 

16. Εν κατακλείδι, οι διατάξεις των άρθρων 2(4) και 51 του Χάρτη και το 

διεθνές εθιµικό δίκαιο που ισχύει σήµερα αναφορικά µε το δικαίωµα αυτοάµυνας, 

µπορούν, κατά την άποψή µας, να λειτουργήσουν ικανοποιητικά και στα ζητήµατα 

άσκησης βίας και εκδήλωσης ‘ένοπλων επιθέσεων’ στον κυβερνοχώρο και δεν έχουν 

καταστεί ακόµη ‘ανεπανόρθωτα ακατάλληλες’ (για να δανειστούµε την έκφραση της 

Higgins). Η λύση αυτή τη στιγµή δεν πιστεύουµε ότι είναι η infra legem ερµηνεία των 

διατάξεων αυτών και η ελάττωση ύψους του κατωφλιού που απαιτείται κάθε φορά για 

τη διαπίστωση ‘βίας’ και ‘ένοπλης επίθεσης’˙ εκείνο που απαιτείται σε πρώτη φάση και 

άµεσα, είναι η θωράκιση του (ιδιωτικού) internet µε ένα επιπλέον minimum κανόνων 

και τεχνολογιών ασφαλείας, χωρίς να θίγονται τα δικαιώµατα πλήρους απόλαυσης του 

κυβερνοχώρου και η περισσότερο αποφασιστική και ρωµαλέα εφαρµογή των 

υφισταµένων διατάξεων και του κεκτηµένου του Χάρτη. 

                                            
221

 Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel 

Mines and on their Destruction, γνωστή απλά και ως “Mine Ban Treaty”. 
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17. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, η συµβατική επέκταση του ρυθµιστικού 

εύρους του άρθρου 2(4) και των προϋποθέσεων και ορίων του άρθρου 51, φαντάζει, 

τουλάχιστον για το ορατό µέλλον, ανέφικτη και για τον πρόσθετο λόγο ότι οποιαδήποτε 

προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση θα άνοιγε και πάλι σοβαρά τη συζήτηση για την 

απαγόρευση ή τον περιορισµό και των µεθόδων πολιτικού & οικονοµικού 

καταναγκασµού. 

18. Ο κυβερνοχώρος, τόσο λόγω του γεγονότος ότι είναι το µόνο τεχνητό 

πεδίο ανθρωπινής αντιπαράθεσης, όσο και λόγω του κυρίαρχου χαρακτηριστικού του 

που είναι η άµεση διασύνδεση της ‘εικονικής πραγµατικότητας’ µε τον φυσικό 

/πραγµατικό κόσµο και η υψηλού βαθµού εξάρτηση του δεύτερου από την πρώτη, έχει 

παγκόσµια εµβέλεια και διαπλέκεται µε κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής στον πλανήτη. 

Οι πληροφοριακές επιχειρήσεις και οι CNAs που µας ενδιαφέρουν ειδικά εδώ, 

εκµεταλλεύονται τα χαρακτηριστικά του κυβερνοχώρου και ιδίως την εκτεταµένη, 

άµορφη, άναρχη και ταχεία εξάπλωση του internet και πιέζουν µέχρι τα όρια της 

θραύσης το σύστηµα ‘διεθνής ασφάλεια – κρατική κυριαρχία – εδαφικότητα – διεθνής 

ευθύνη των κρατών’. Ειδικά οι CNAs αναγκάζουν το jus ad bellum, όπως το 

γνωρίζουµε µέχρι σήµερα, να ‘αγκοµαχεί’ για να κρατηθεί κοντά στις εξελίξεις. Το 

άµεσο µέλλον αναµένεται εξαιρετικά ενδιαφέρον, τόσο από την πλευρά των 

τεχνολογικών εξελίξεων και των επιπτώσεών τους στην τεχνική των πληροφοριακών 

επιχειρήσεων και των CNAs, όσο και από την πλευρά των ενδεχόµενων µέτρων που 

τυχόν θα ληφθούν ώστε το γραπτό διεθνές δίκαιο να κρατηθεί τουλάχιστον σε επαφή µε 

τις εξελίξεις˙ σε κάθε περίπτωση εκτιµάται ότι θα αυξηθεί και το ενδιαφέρον της 

επιστήµης του διεθνούς δικαίου για το ζήτηµα και η ανταλλαγή νοµικών επιχειρηµάτων 

αναµένεται µε ενδιαφέρον._ 

∗∗ 

VI. Παράρτηµα 

 

1. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (πρόσθετες πληροφορίες) 

Χωρίς να παραγνωρίζουµε τον κίνδυνο υπεραπλούστευσης, θα µπορούσαµε να 

περιγράψουµε τα σηµαντικότερα στάδια στην πορεία εµφάνισης και εξέλιξης των πρώτων η/υ 
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ως εξής : Το 1937 ο George Stibitz, ενώ εργαζόταν στα εργαστήρια της εταιρείας Bell, 

κατασκεύασε έναν η/υ (τον οποίο ονόµασε “Model K”) που χρησιµοποιούσε ηλεκτρονόµους 

και ήταν η πρώτη µηχανή η οποία χρησιµοποίησε δυαδικά κυκλώµατα για να εκτελέσει µία 

αριθµητική λειτουργία˙ στα επόµενα µοντέλα του η/υ αυτού, ο οποίος θεωρείται ο πρώτος 

σύγχρονος ψηφιακός η/υ, ενσωµατώθηκαν και δυνατότητες προγραµµατισµού.  Το 1941 ο 

Konrad Zuse παρουσίασε µία ηλεκτροµηχανική µηχανή (την “Z3”) που χρησιµοποιούσε 

δυαδική αριθµητική και µπορούσε να προγραµµατιστεί.  Μεταξύ των ετών 1937 – 1941 οι 

John Atanasoff και Clifford Berry ανέπτυξαν έναν µη προγραµµατιζόµενο η/υ που 

χρησιµοποιούσε δυαδικούς αριθµούς και λυχνίες κενού για να εκτελέσει υπολογισµούς και 

διέθετε προσωρινή µνήµη (τα ενδιάµεσα αποτελέσµατα των υπολογισµών µπορούσαν να 

αποθηκευθούν προσωρινά και κατόπιν να επανα-τροφοδοτηθούν στην αλυσίδα των 

υπολογισµών).  Το 1943 λειτούργησαν οι (απόρρητες) υπολογιστικές µηχανές “Colossus’ 

των Βρετανών (Colossus computers) που χρησιµοποιήθηκαν για το σπάσιµο των 

κρυπτογραφηµένων µηνυµάτων των Γερµανών κατά τον Β’ ΠΠ (χρησιµοποιούσαν εκατοντάδες 

λυχνίες κενού και είχαν περιορισµένες δυνατότητες προγραµµατισµού).  Το 1944 

εµφανίστηκε ο ηλεκτρο-µηχανικός η/υ Harvard Mark I, µε περιορισµένες δυνατότητες 

προγραµµατισµού.  Το 1946 λειτούργησε ο η/υ ENIAC του Ballistic Research Laboratory 

του στρατού ξηράς των Η.Π.Α., ο οποίος χρησιµοποιούσε δεκαδική αριθµητική και θεωρείται ο 

πρώτος η/υ γενικής χρήσης (αφού η µηχανή “Z3” του Konrad Zuse του 1941 χρησιµοποιούσε 

ηλεκτροµαγνήτες και όχι ηλεκτρονικά).  Ακολούθησαν υπολογιστές στους οποίους 

αξιοποιήθηκαν (αρχικά στη Μεγάλη Βρετανία) οι εργασίες του Ούγγρου µαθηµατικού John 

von Neumann του 1945 για την αρχιτεκτονική των αποθηκευµένων προγραµµάτων ("stored 

program architecture" ή von Neumann architecture)˙ το 1948 εµφανίστηκε ο η/υ SSEM του 

Πανεπιστηµίου του Μάντσεστερ και το 1949 ο η/υ EDSAC του Κέιµπριτζ, µε τον οποίο έγινε 

και η πρώτη µη-πειραµατική και πρακτικά χρησιµοποιήσιµη αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής 

του von Neumann.
222

 

Οι υπολογιστές στη δεκαετία του 1950 χρησιµοποιούσαν τεχνολογία λυχνιών 

κενού (vacuum tubes). Η τεχνολογία αυτή στη δεκαετία του 1960 αντικαταστάθηκε σταδιακά 

από την τεχνολογία των τρανζίστορ˙
223

 οι υπολογιστές που χρησιµοποιούσαν τρανζίστορ ήταν 

µικρότεροι, ταχύτεροι, φθηνότεροι, περισσότερο αξιόπιστοι και απαιτούσαν πολύ λιγότερη 

ενέργεια για να λειτουργήσουν. Στη δεκαετία του 1970 εµφανίστηκε η τεχνολογία των 

                                            
222

 Αν και οι τεχνολογίες των η/υ έχουν αλλάξει δραµατικά από τη δεκαετία του 1940, στους 

περισσότερους υπολογιστές ακόµη και σήµερα ακολουθείται η αρχιτεκτονική των αποθηκευµένων 

προγραµµάτων του von Neumann. 
223

 Transistor ή κρυσταλλολυχνία : πρόκειται για µικρό ηµιαγώγιµο ηλεκτρονικό στοιχείο στερεάς 

κατάστασης, το οποίο µπορεί να εκτελεί σχεδόν όλες τις λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού σωλήνα, 

συµπεριλαµβανοµένης της ενίσχυσης και της ανόρθωσης. Ο πρώτος η/υ στον οποίο έγινε χρήση 

transistors κατασκευάστηκε και επιδείχθηκε στο Πανεπιστήµιο του Μάντσεστερ το 1953. 
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ολοκληρωµένων κυκλωµάτων και ακολούθησε η κατασκευή των µικρο-επεργαστών˙ η ταχύτητα 

και η αξιοπιστία των η/υ έγινε ακόµη µεγαλύτερη, ενώ το κόστος τους µειώθηκε περισσότερο. 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 άρχισαν να εµφανίζονται και ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές 

συσκευές εφοδιασµένες µε µικρο-υπολογιστές ειδικών λειτουργιών (dedicated computers) που 

είναι γνωστοί ως ‘µικροελεγκτές’ (microcontrollers) (: τηλεοράσεις, συσκευές εγγραφής 

εικόνας και ήχου, οικιακά πλυντήρια κ.λπ.). Στη δεκαετία του 1980 εµφανίστηκαν οι 

προσωπικοί υπολογιστές (personal computers – PCs), οι οποίοι στις ηµέρες µας, µε την εξέλιξη 

και διάδοση του internet, έχουν γίνει τόσο κοινοί όσο το τηλέφωνο και η τηλεόραση. Τα 

σύγχρονα ‘έξυπνα (φορητά ή ‘κινητά’) τηλέφωνα’ (smart phones) είναι στην πραγµατικότητα 

πλήρως προγραµµατιζόµενοι (µικρού µεγέθους) ηλεκτρονικοί υπολογιστές (µε επεξεργαστή, 

µνήµη, λειτουργικό σύστηµα, αποθηκευτικά µέσα κ.λπ.) και ήδη από το 2009 θεωρούνται ως 

το πολυπληθέστερο είδος ηλεκτρονικού η/υ σε χρήση παγκοσµίως.
224

 

Πίνακας 

Ορόσηµα της αρχιτεκτονικής η/υ
225

 

Μηδενική γενιά Μηχανικοί υπολογιστές, 1642 – 1945 (Ο πρώτος που 

κατασκεύασε µία (µηχανική) υπολογιστική µηχανή που 

λειτουργούσε, ήταν ο Γάλλος Blaise Pascal to 1642. Η 

µηχανή αυτή λειτουργούσε µε γρανάζια, ήταν χειροκίνητη 

και µπορούσε να κάνει µόνο πρόσθεση και αφαίρεση.) 

Πρώτη γενιά Λυχνίες κενού, 1945 – 1955 

∆εύτερη γενιά Τρανζίστορ, 1955 – 1965 

Τρίτη γενιά Ολοκληρωµένα κυκλώµατα, 1965 – 1980 

Τέταρτη γενιά Ολοκλήρωση πολύ µεγάλης κλίµακας, 1980 – ; 

(VLSI – Very Large Scale Integration= εκατοµµύρια [ή 

και παραπάνω] τρανζίστορ σε ένα µόνο τσιπ) 

 

2. Το διαδίκτυο (internet) και ο ‘παγκόσµιος ιστός’ (πρόσθετες 

πληροφορίες) 

Η προσπάθειες για τη δηµιουργία ενός διαδικτύου η/υ ξεκίνησαν στις Η.Π.Α. κατά 

τη διάρκεια του ψυχρού πολέµου, στα πλαίσια εξεύρεσης λύσεων για την προστασία των 

τηλεπικοινωνιών από µια πιθανή πυρηνική επίθεση της Σοβιετικής Ένωσης˙ την περίοδο εκείνη 

η αµερικανική υπηρεσία ασφαλείας ARPA (γνωστή στις µέρες µας ως DARPA), ξεκίνησε 

προσπάθειες για την ανάπτυξη ενός κατανεµηµένου δικτύου επικοινωνιών για τις ένοπλες 

δυνάµεις των Η.Π.Α., το οποίο θα µπορούσε να επιβιώσει σε µια ενδεχόµενη πυρηνική επίθεση 

και θα παρουσίαζε ιδιαίτερη αντοχή στις τεχνικές αστοχίες˙ στις προσπάθειες αυτές 

                                            
224

 Για όλα τα παραπάνω, πηγή : wikipedia, λήµµα : ‘computer’, τελευταία πρόσβαση : 04 Οκτ. 2011. 
225

 Tanenbaum, σελ. 33 et seq. 
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συνεισέφεραν οικονοµικά και αρκετές µεγάλες ιδιωτικές εµπορικές εταιρείες. Το θεωρητικό 

υπόβαθρο για κάτι τέτοιο είχε δοθεί από τον J.C.R. Licklider, ο οποίος είχε κάνει λόγο σε 

συγγράµµατά του για το ‘γαλαξιακό δίκτυο’, δηλαδή ένα δίκτυο η/υ που θα ήταν συνδεδεµένοι 

µεταξύ τους και θα µπορούσαν να ανταλλάσσουν γρήγορα πληροφορίες και προγράµµατα. Το 

δίκτυο αυτό θα έπρεπε να ήταν αποκεντρωµένο έτσι ώστε ακόµα κι αν κάποιος κόµβος του 

δεχόταν επίθεση, να υπήρχε δίοδος επικοινωνίας µε τους υπόλοιπους υπολογιστές˙ λύση σε 

αυτό έδιναν οι εργασίες του Paul Baran. ο οποίος σχεδίασε ένα κατανεµηµένο δίκτυο 

επικοινωνίας που χρησιµοποιούσε την ψηφιακή τεχνολογία. Πολύ σηµαντικό ρόλο έπαιξε και η 

θεωρία ανταλλαγής πακέτων δεδοµένων του καθηγητή Leonard Kleinrock, που υποστήριζε ότι 

πακέτα πληροφοριών, κάθε ένα από τα οποία θα περιείχε συγχρόνως και τις απαραίτητες 

πληροφορίες για την προέλευση και τον τελικό προορισµό του, µπορούσαν να σταλούν από 

έναν η/υ σε έναν άλλο.
226

 Με βάση αυτές τις θεωρητικές προσεγγίσεις δηµιουργήθηκε το πρώτο 

είδος διαδικτύου, γνωστό ως ARPANET, το οποίο εγκαταστάθηκε και λειτούργησε για πρώτη 

φορά το 1969 µε τέσσερις κόµβους, µέσω των οποίων συνδέονταν τέσσερις µίνι 

υπερυπολογιστές (mini computers) του πανεπιστηµίου της Καλιφόρνια (στη Σάντα Μπάρµπαρα 

και στο Λος Άντζελες), του πανεπιστηµίου SRI στο Στάνφορντ και του πανεπιστηµίου της 

Γιούτα. Η ταχύτητα του δικτύου έφθανε τα 50 kbps και έτσι επιτεύχθηκε η πρώτη dial up 

σύνδεση µέσω γραµµών τηλεφώνου. Μέχρι το 1972 οι συνδεδεµένοι στο ARPANET 

υπολογιστές είχαν φτάσει τους είκοσι τρεις˙ τότε εφαρµόστηκε για πρώτη φορά και το σύστηµα 

διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail). Παράλληλα δηµιουργήθηκαν και άλλα 

δίκτυα, που χρησιµοποιούσαν διαφορετικές µεθόδους και τεχνικές διασύνδεσης η/υ (όπως το 

x.25 και το UUCP), τα οποία συνδέθηκαν µε το ARPANET. Το πρωτόκολλο επικοινωνίας που 

χρησιµοποιούσε το ARPANET ήταν το NCP (Network Control Protocol), το οποίο, όµως, είχε 

το µειονέκτηµα ότι λειτουργούσε µόνο µε συγκεκριµένους τύπους η/υ. Έτσι, στις αρχές του 

1970, διαφάνηκε η ανάγκη για ένα πρωτόκολλο που θα ένωνε όλα τα δίκτυα που είχαν 

δηµιουργηθεί µέχρι τότε. Το 1974 δηµοσιεύθηκε η µελέτη των Vint Cerf και Bob Kahn από την 

οποία προέκυψε το πρωτόκολλο TCP (Transmission Control Protocol), το οποίο το 1978 έγινε 

‘TCP/IP’, προστέθηκε δηλαδή σ’ αυτό το Internet Protocol (IP), και τελικά το 1983 έγινε το 

µοναδικό πρωτόκολλο που ακολουθούσε το ARPANET. Το 1984 υλοποιήθηκε το πρώτο 

σύστηµα ονοµατοδοσίας τοµέα διαδικτύου (DNS – Domain Name System), στο οποίο 

καταγράφηκαν χίλιοι κεντρικοί κόµβοι και οι υπολογιστές του διαδικτύου πλέον 

αναγνωρίζονταν από διευθύνσεις κωδικοποιηµένων αριθµών. Ένα ακόµα σηµαντικό βήµα στην 

ανάπτυξη του διαδικτύου έκανε το Εθνικό Ίδρυµα Επιστηµών των Η.Π.Α. (National Science 

Foundation – NSF), το οποίο το 1986 δηµιούργησε την πρώτη µεγάλη διαδικτυακή 

πανεπιστηµιακή αρτηρία επικοινωνίας (δίκτυο-ραχοκοκαλιά – backbone), το NSFNet. 

                                            
226

 Ο ίδιος, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 ασχολήθηκε και µε την ιεραρχηµένη δροµολόγηση 

των πακέτων δεδοµένων, η οποία είναι επίσης ζωτικής σηµασίας για το internet. 
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Ακολούθησε η ενσωµάτωση στο ARPANET και άλλων σηµαντικών δικτύων, όπως το Usenet, 

το Fidonet και το Bitnet, πολλά από τα οποία ήταν καθαρά ιδιωτικά και µάλιστα εµπορικού 

χαρακτήρα. Ο όρος διαδίκτυο /internet άρχισε να χρησιµοποιείται ευρέως την εποχή που 

συνδέθηκε το APRANET µε το NSFNet και internet σήµαινε οποιοδήποτε δίκτυο 

χρησιµοποιούσε το πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP. 

Η µεγάλη άνθιση του διαδικτύου, ωστόσο, ξεκίνησε µε την εφαρµογή της 

υπηρεσίας του παγκόσµιου ιστού (‘www’ – world wide web), εφεύρεση του Tim Berners-Lee 

του έτους 1989, ο οποίος εκείνη την εποχή εργαζόταν στο ευρωπαϊκό ερευνητικό κέντρο CERN 

στη Γενεύη, όπου και λειτούργησε ο πρώτος web-server η/υ. Ο παγκόσµιος ιστός είναι µία 

πρότυπη µέθοδος παρουσίασης των πληροφοριών µε γραφικό τρόπο, µε τη µορφή σελίδων 

διαφόρων µεγεθών στην οθόνη του η/υ˙ ενσωµατωµένοι στις σελίδες του www µαζί µε 

εικόνες, κείµενα και πολυµέσα, υπάρχουν και οι υπερ-σύνδεσµοι (hyper-links), δηλαδή 

σηµεία επάνω στη σελίδα (συνήθως υπογραµµισµένες λέξεις ή τµήµατα εικόνων και γραφικών) 

που οδηγούν, µέσω ενός απλού click του ποντικιού επάνω τους, σε άλλες σελίδες του www.
227,
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 Η µεταφορά γίνεται σε άλλες σελίδες, τοποθετηµένες είτε στον ίδιο η/υ – εξυπηρετητή (web server), 

είτε σε κάποιον άλλον που µπορεί να βρίσκεται γεωγραφικά οπουδήποτε στον κόσµο. 
228

 Η τεχνική σχεδιασµού κειµένων που κάνουν χρήση υπερ-συνδέσµων (hyper-links) ονοµάζεται 

‘υπερ-κείµενο’ (hypertext), ενώ η γλώσσα που χρησιµοποιείται για την κατασκευή σελίδων του www 

ονοµάζεται ΗΤΜL (HyperText Markup Language). Για τη µεταφορά των σελίδων του www στο internet 

αναπτύχθηκε ένα ειδικό πρωτόκολλο επικοινωνίας η/υ και µεταφοράς πακέτων δεδοµένων, το 

πρωτόκολλο HTTP (Hyper-Text Transmission Protocol). Για το λόγο αυτό όλες οι διευθύνσεις στον 

παγκόσµιο ιστό αρχίζουν µε τη συντοµογραφία ‘’http://’’, για να φαίνεται ότι το αρχείο στο οποίο 

παραπέµπουµε είναι µία σελίδα υπερ-κειµένου (hypertext page) και πρέπει να ανακτηθεί µέσω του 

πρωτοκόλλου http. 


