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NON-FUNGIBLE 
TOKENS (NFTs) 
ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ HOT TRENDS ΤΟΥ 2021

T α NFTs αποτελούν μια disruptive 
τεχνολογία και σηματοδοτούν μια 
ριζική αλλαγή στο πώς ορίζεται η 

αυθεντικότητα στον ψηφιακό κόσμο, με νέες 
μορφές δημιουργικότητας, ιδιοκτησίας και 
αμοιβής να εμφανίζονται και να ξεκλειδώνουν 
μοναδικές ευκαιρίες για τους χώρους της 
τέχνης, της pop κουλτούρας, του gaming, 
αλλά και του marketing.

H ιστορία τους ξεκίνησε το 2012. 
Η πανδημία του κορωνοϊού ήταν όμως αυτή 
που επιτάχυνε την εξάπλωση τους, καθώς 
ανάγκασε δημιουργούς κι οργανισμούς να 
αναζητήσουν εναλλακτικές για να ξεφύγουν 
από τους περιορισμούς που δημιουργήθηκαν. 
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς των NFTs 
αυξήθηκε κατά 1.785% τους 3 πρώτους μήνες 
του 2021 και τους πρώτους 6 μήνες της ίδιας 
χρονιάς οι συνολικές πωλήσεις τους άγγιξαν 
τα $2.5 δισεκατομμύρια, με 10.000-20.000 
NFTs να πωλούνται κάθε εβδομάδα.

Σε αυτό το white paper της Ogilvy, εξηγούμε 
τα ΑΒCs των NFTs, ανακαλύπτουμε 
τις δυνατότητες που μέχρι σήμερα 
έχουν επιδείξει μέσα από μια πληθώρα 
παραδειγμάτων, αλλά και τις ανησυχίες που 
σχετίζονται με αυτά.
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TO UNIVERSE 
ΤΩΝ NFTs
Τ α “Non-Fungible Tokens” (NTFs) ή 

“Nifties” όπως επίσης αποκαλούνται, 
είναι εμπορεύσιμα, ψηφιακά περιουσιακά 

στοιχεία. Κάθε είδος digital περιεχομένου 
μπορεί να αποτελέσει NFT: ένα ψηφιακό έργο 
τέχνης, ένα τραγούδι, ένα video, ένα meme, ένα 
podcast, ένα tweet, ένα δημοσιευμένο άρθρο, 
μέχρι κι ένα ψηφιακό ακίνητο. 

Kαι όσο ξεκάθαρος μπορεί να είναι ο παραπάνω 
ορισμός, άλλα τόσο πολύπλοκη είναι η ουσία 
των NFTs, καθώς όταν κάποιος αγοράζει ένα 
NFT, δεν αγοράζει τις περισσότερες φορές το 
ίδιο το έργο (π.χ. το video ή image αρχείο του) 
όπως θα φανταζόταν κανείς, αλλά τους τίτλους

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ NFTs

ιδιοκτησίας του, συνάπτοντας επί της ουσίας 
ένα «smart contract».

Πιο αναλυτικά: κάθε ψηφιακό στοιχείο που 
πωλείται ως NFT, φέρει «πάνω του» κι ένα 
αρχείο με κρυπτογραφημένες πληροφορίες 
(metadata) ιδιοκτησίας, όπως π.χ. πότε 
δημιουργήθηκε, πότε πουλήθηκε, σε τι τιμή και 
σε ποιόν κ.λπ., κάτι σαν το διαβατήριό του.
Οι πληροφορίες αυτές κρυπτογραφούνται 
με την τεχνολογία των blockchains, το 
οποίο πρακτικά σημαίνει ότι δεν μπορούν να 
αντιγραφούν, να αλλάξουν και να διαγραφούν. 
Αγοράζοντας ένα NFT, ο ιδιοκτήτης του 
“καταγράφεται” ως τέτοιος στο blockchain.

Source: Gremlin/Getty
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Εφόσον μιλάμε για τίτλους ιδιοκτησίας, 
μιλάμε φυσικά και για μοναδικότητα: τα 
NFTs, καθότι “non-fungible” (fungible: 
“replaceable by another identical item; 
mutually interchangeable”) δεν μπορούν να 
αντικατασταθούν με κάτι άλλο ισοδύναμο 
και ισάξιο. Κάτι που, παραδείγματος χάριν, 
δεν ισχύει με τα φυσικά χρήματα (δεν έχει 
σημασία ποιο ακριβώς χαρτονόμισμα 20€ 
θα πέσει στα χέρια μας, η αξία του θα είναι η 
ίδια) ή με τα περισσότερα blockchains (ένα 
bitcoin έχει ακριβώς την ίδια αξία με ένα 
άλλο bitcoin), αλλά ισχύει για ένα φυσικό 
έργο τέχνης (υπάρχει μόνο ένας αυθεντικός 

πίνακας «Έναστρη νύχτα» του Van Gogh κι όσο 
κι αν αντιγραφεί, δεν μπορεί να αναπαραχθεί 
ως αυθεντικός). 

Η μοναδικότητα αυτή των NFTs είναι και 
αυτή που τα ισχυροποιεί, καθώς διασφαλίζει 
την εγκυρότητα και την αυθεντικότητά τους, 
περιορίζοντας την πιθανότητα απάτης και 
φυσικά αυξάνοντας την αξία τους. 

Ως μοναδικά ψηφιακά «αντικείμενα» 
συλλεκτικής φύσης, τα NFTs μπορούν να 
αλλάξουν χέρια μέσα από ειδικές πλατφόρμες, 
κυρίως μέσω δημοπρασιών. 

Τ o blockchain είναι μια αποκεντρωμένη 
μέθοδος καταγραφής συναλλαγών και 
δεδομένων (=blocks πληροφοριών), στην 

οποία κάθε συναλλαγή ή εγγραφή σχετίζεται με 
την προηγούμενη δημιουργώντας έτσι μια αλυσίδα 
(chain). Πρόκειται επί της ουσίας για βάσεις 
δεδομένων που συνδέονται μεταξύ τους.

To κάθε block κουβαλάει πάνω του τα στοιχεία της 
όποιας συναλλαγής ή δραστηριότητας έγιναν, ένα 
μοναδικό δικό του αριθμό, καθώς και τον μοναδικό 
αριθμό του επόμενου block. Έτσι, στην περίπτωση 
π.χ. που ένας hacker προσπαθήσει να παραβιάσει 
τις μοναδικές πληροφορίες κάποιου block του 
blockchain, η ανακολουθία των πληροφοριών που 
θα προκύψει ανάμεσα σε αυτό και τα υπόλοιπα 
blocks, θα οδηγήσει στην αυτόματη απόρριψη της 
αλλαγής, άρα και στην αποτυχία της προσπάθειας 
παρέμβασης.

Όπως αναφέρεται και παραπάνω, η αρχιτεκτονική 
των blockchains είναι πλήρως αποκεντρωμένη: τα 
blockchains δεν ελέγχονται από ένα κεντρικό server, 
άρα και μια κεντρική οντότητα (π.χ. μια εταιρία). 
Κάθε χρήστης που συμμετέχει στο δίκτυο ενός 
blockchain έχει στον υπολογιστή του ένα πλήρες 
αντίγραφο της αλυσίδας των blocks και κάθε αλλαγή 
στο blockchain (π.χ. προσθήκη block) αντιγράφεται 
αυτόματα σε όλους τους χρήστες. 

Για να γίνει μια αλλαγή στην αλυσίδα, θα πρέπει 
να συναινέσουν όλοι οι χρήστες του blockchain, 
μια διαδικασία που γίνεται προφανώς αυτόματα 
και η οποία βασίζεται σε διαφορετικές μεθόδους 
κρυπτογραφίας, βασικότερες από τις οποίες είναι το 
Proof of Work (PoW) και το Proof of Scope (PoS). 

Η πιο διαδεδομένη εφαρμογή της τεχνολογίας 
blockchain είναι τα κρυπτονομίσματα, δηλαδή τα 
ψηφιακά νομίσματα.

Τι είναι το blockchain

Source: Getty
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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ 
ΚΑΝΕΙΣ NFTs;

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ NFTs;

Ό ταν αγοράσει κάποιος ένα NFT, μπορεί 
να αποκτά την ιδιοκτησία του, αυτό 
ωστόσο ως ψηφιακό περιεχόμενο 

μπορεί να συνεχίσει να ταξιδεύει στο Ιnternet 
κι όποιος θέλει να κάνει π.χ. ένα screen shot ή 
ένα screen recording και να το έχει ως αρχείο 
στον υπολογιστή του. Κι εύλογα κάπου εδώ θα 
αναρωτηθεί κανείς «κι άρα ποιο το νόημα της 
ιδιοκτησίας αφού όλοι έχουν πρόσβαση σε 
αυτό»; 

Ας το σκεφτούμε αναλογιζόμενοι π.χ. την 
Mona Lisa, το γνωστό πίνακα του Λεονάρντο 
Ντα Βίντσι: ναι, μπορούμε να έχουμε μια 
φωτογραφία υψηλής ανάλυσης που θα 
τυπώσουμε για να την κορνιζάρουμε στο σπίτι 
μας ή ακόμα και να πληρώσουμε έναν ικανότατο 
καλλιτέχνη να κάνει μια αντιγραφή του έργου. 
Ωστόσο, τίποτα από αυτά δεν θα σήμαινε ότι 
έχουμε το διαπιστευμένο, αυθεντικό έργο. Η 
τεχνολογία πίσω από τα NFTs προσφέρει στους 
καλλιτέχνες και στους συλλέκτες μια μοναδική 
μέθοδο επαλήθευσης και εμπορευματοποίησης 
αυθεντικών έργων τέχνης που μέχρι πρότινος 
ήταν αδύνατη.

Πέραν της συλλεκτικής διάστασης τους, 
τα NFTs έχουν και έντονο επενδυτικό 
ενδιαφέρον για πολλούς: όσο περισσότερο 

ένα NFT μοιράζεται στο Ιnternet, διαβάζεται, 
παρακολουθείται, ακούγεται κ.λπ. τόσο 
μεγαλύτερη «πολιτιστική» αξία αποκτά. Κι 
όσο μεγαλύτερη πολιτιστική αξία αποκτά, 
τόσο μεγαλύτερο είναι το ενδιαφέρον για την 
αγοραπωλησία του. Αγοραπωλησία από την 
οποία επωφελείται όχι μόνο η πλατφόρμα που 
φιλοξενεί την δημοπρασία του και ο πωλητής 
του (εφόσον πρόκειται για επανα-πώληση του 
έργου), αλλά και ο δημιουργός του κι αυτό 
ισχύει για κάθε φορά που το έργο αυτό αλλάζει 
χέρια. Αυτή η αδιάλειπτη απόδοση κέρδους 
στον δημιουργό αποτελεί ακόμα μια σημαντική 
διαφορά των NFTs σε σχέση με την φυσική 
πώληση κάθε είδους έργου. 

Τ α NFTs μπορούν να αγοραστούν 
είτε μέσω αφιερωμένων σε αυτά 
πλατφορμών (π.χ. OpenSea, Rarible, 

Foundation), είτε μέσω των σχετικών 
ιστοσελίδων οίκων δημοπρασιών. Aξίζει στο 
σημείο αυτό να αναφερθεί ότι το Instagram, 
όπως αποδεικνύουν τα σχετικά screenshots 
& videos που έχουν κυκλοφορήσει, είναι σε 

Source: Getty

https://opensea.io/
https://rarible.com/
https://foundation.app/
https://twitter.com/alex193a/status/1409612389381775361
https://twitter.com/alex193a/status/1409612389381775361
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διαδικασία testing για την ενσωμάτωση μιας 
πλατφόρμας δημοπρασίας/ αγοραπωλησίας 
NFTs («Collectibles» όπως τα ονομάζει) εντός 
της ίδιας της εφαρμογής του, μια κίνηση που 
θα κάνει ακόμα πιο προσβάσιμη στο ευρύ κοινό 
την αγορά των NFTs. Τα Collectibles του κάθε 
χρήστη, φαίνεται ότι θα εμφανίζονται και σε 
σχετικό tab στο Instagram profile του.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διάθεση της 
μαμάς εταιρίας του Instagram, Facebook (που 
σύντομα θα λανσάρει το δικό της ψηφιακό 
πορτοφόλι “Novi”) να μπει στο χώρο των NFTs 
με νέα προϊόντα.

Για να αγοράσει κανείς NFTs «παραδοσιακά» 
(δεν είναι γνωστό ακόμα πως θα λειτουργεί 
η πλατφόρμα του Instagram) πρέπει πρώτα 
να αγοράσει κρυπτονόμισματα, αντίστοιχα 
με αυτά στα οποία έχει εκδοθεί το NFT. Το 
Ethereum (ETH), το 2ο σε αξία κρυπτονόμισμα 
μετά το Bitcoin, είναι το κυρίαρχο 
blockchain/κρυπτονόμισμα για την έκδοση 
και αγοραπωλησία αντίστοιχα των NFTs. 
Η αγορά του ETH, όπως και όποιου άλλου 
κρυπτονομίσματος, γίνεται μέσω ειδικών trading 
πλατφορμών (π.χ. Coinbase, Binance) με τη 
χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή με 
έμβασμα από κάποιο τραπεζικό λογαριασμό. 
Τα κρυπτονομίσματα αφού αγοραστούν 
αποθηκεύονται σε ένα digital wallet, από το 
οποίο γίνεται και η αγορά των NFTs.

Σε μια προσπάθεια εκδημοκρατισμού των 
NFTs ωστόσο, έχουν αρχίσει να κάνουν την 
εμφάνισή τους πλατφόρμες (π.χ. Bitski) και 
εφαρμογές (π.χ. Stripe) που επιτρέπουν την 

αγορά NFTs απευθείας από την πιστωτική 
κάρτα του χρήστη κι άρα όχι μέσω εφαρμογών 
αγοράς κρυπτονομισμάτων. Βέβαια και στην 
περίπτωση αυτή τα NFTs βασίζονται στην 
τεχνολογία των blockchains, οπότε δεν χάνουν 
την μοναδικότητα και την αυθεντικότητά τους, 
ωστόσο γίνεται πιο εύκολο για το ευρύ κοινό να 
ασχοληθεί με αυτά.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ 
ΚΑΠΟΙΟΣ NFTs;

Γ ια να δημιουργηθεί ένα NFT, εκτός 
προφανώς από την ύπαρξη του όποιου 
ψηφιακού αρχείου, χρειάζεται ένα 

ψηφιακό πορτοφόλι, το οποίο θα έχει ένα ποσό 
του όποιου κρυπτονομίσματος αντιστοιχεί 
στο blockchain βάσει του οποίου επιθυμεί να 
κάνει την έκδοση του NFT (για να καλυφθούν 
τα ενεργειακά κόστη που απαιτούνται για 
την έκδοση του NFT). Έχοντας αυτά o 
δημιουργός του μπορεί να μπει σε κάποια 
πλατφόρμα αγοραπωλησίας NFTs συμβατή με 
το blockchain στο οποίο επιθυμεί να εκδώσει 
το NFT του, η οποία και θα μετατρέψει το 
ψηφιακό αρχείο σε NFT. Από την αγορά του 
κρυπτονομίσματος και την δημιουργία ψηφιακού 
πορτοφολιού έως και την μετατροπή του 
NFT από την όποια πλατφόρμα, απαιτούνται 
συνολικά από τον χρήστη 35 βήματα, όπως 
αναφέρει το CNBC σε άρθρο του. Προφανώς 
η διαδικασία είναι διαφορετική σε περίπτωση 
που η αγοραπωλησία γίνει μέσω κάποιου ειδικού 
site, π.χ. οίκου δημοπρασιών ή brand.

Source: Unsplash

Source: Unsplash

https://www.coinbase.com/
https://www.binance.com/en
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καλλιτέχνες στην Αμερική, καθώς και για την 
παροχή έκτακτης στήριξης καλλιτεχνών που 
επλήγησαν από την πανδημία του Covid.

Στην τέχνη

Τον Μάρτιο του 2021 ο οίκος δημοπρασιών 
Christie’s εγκαινίασε το NFT business του, με 
το έργο «Everyday’s: The first 5.000 days» 
του καλλιτέχνη Mike Winkelmann, γνωστού 
ως Beeple. Το μωσαϊκό των ψηφιακών έργων 
που ο καλλιτέχνης δημιουργούσε επί 13 χρόνια 
σχεδιάζοντας ένα έργο κάθε μέρα, πουλήθηκε 
έναντι $69 εκατομμυρίων. Αξίζει να αναφερθεί 
ότι το 64% των χρηστών που έκαναν bid 
στη δημοπρασία άνηκαν στην Gen Z και στη 
γενιά των Millennials. Το ποσό πώλησης του 
έργου, δεν είναι μόνο το υψηλότερο που έχει 
δοθεί ποτέ για κάποιο ψηφιακό έργο, αλλά 
και τρίτο στην κατάταξη ανάμεσα στα πιο 
ακριβοπληρωμένα έργα εν ζωή καλλιτεχνών 
που έχουν δημοπρατηθεί, τοποθετώντας το 
έργο του Beeple μετά από αυτά των David 
Hockney & Jeff Koons.

Πέντε αυθεντικά έργα τέχνης του Andy 
Warhol που δημιουργήθηκαν στο Paint του 
Commodore Amiga PC του Warhol το 1985 και 
αποθηκεύτηκαν σε floppy disks, πουλήθηκαν 
σε δημοπρασία του οίκου Christie’s για 
$3,3 εκατομμύρια. To ποσό θα διατεθεί από 
το “The Andy Warhol Foundation” για τη 
στήριξη πρωτοβουλιών που αφορούν στoυς 

Source: The Verge

Source: Christie’s

NFTs ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ

Για την 25η επέτειο του πρώτου του δίσκου 
«Reasonable Doubt» ο τραγουδιστής, 
δημιουργός και επιχειρηματίας Shawn Corey 
Carter ή αλλιώς Jay Z, συνεργάστηκε με τον 
καλλιτέχνη Derrick Adams για τη δημιουργία 
ενός ηλεκτρονικού έργου τέχνης με τίτλο «Heir 
to the Throne», το οποίο και δημοπρατήθηκε 
από τον οίκο Sotheby’s και πουλήθηκε για $138 
χιλιάδες. Ο καλλιτέχνης ζωγράφισε το έργο 
του σε ένα καμβά, το φωτογράφησε και μετά το 
μετέτρεψε σε ένα digitally animated έργο που 
αποτέλεσε και το υπό συζήτηση NFT.

Source: Sotheby’s

https://www.christies.com/features/Monumental-collage-by-Beeple-is-first-purely-digital-artwork-NFT-to-come-to-auction-11510-7.aspx
https://onlineonly.christies.com/s/andy-warhol-machine-made/lots/2051?sc_lang=en
https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2021/jay-z-x-derrick-adams-heir-to-the-throne-an-nft/heir-to-the-throne?locale=en
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Το θρίλερ «Zero contact» με πρωταγωνιστή 
τον Αnthony Hopkins είναι η πρώτη μεγάλου 
μήκους ταινία για το Vuele, μια νέα πλατφόρμα 
διανομής και προβολής NFT ταινιών. Η ταινία 
έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο του 2021, με το 
Vuele να δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες 
του να αποκτήσουν πρόσβαση στην ταινία την 
οποία μπορούν να παρακολουθήσουν και να 
κάνουν trade μέσω της πλατφόρμας. Επίσης, 
οι κάτοχοι της ταινίας, αποκτούν και επιπλέον 
αποκλειστικό content, όπως behind-the-scenes 
υλικό και αδημοσίευτο footage. Κατά την 
πλατφόρμα “This is just the beginning for our 
platform and NFT capabilities which will enable 
our partners to explore new opportunities 
and set new standards of how movies will be 

Η blockchain εταιρία Injection Protocol 
αγόρασε το αυθεντικό, φυσικό έργο του 
Banksy «Morons» (ένα έργο κριτική του Banksy 
για την αγορά τέχνης) έναντι $95 χιλιάδων και 
σε ένα live event στο YouTube διάρκειας 
6 λεπτών το έκαψε, προκειμένου να προωθήσει 
την δημιουργία του NFT του ίδιου έργου, το 
οποίο στη συνέχεια πούλησε έναντι $380 
χιλιάδων. 

Source: YouTube

consumed by fans and collectors.” Fun fact: 
η NFT διάσταση της ταινίας δεν αποτελεί 
την μόνη καινοτομία της: το «Zero Contact» 
γυρίστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας σε 17 
διαφορετικές χώρες, με τον σκηνοθέτη να δίνει 
τις οδηγίες του μέσω Zoom από την βάση του 
στο Λος Άντζελες.

Source: Yahoo

Στην τεχνολογία

Ο Sir Tim Berners-Lee, 32 χρόνια μετά την 
εφεύρεση του “WorldWideWeb” (επί της 
ουσίας του Ιnternet), πούλησε μέσω του οίκου 
δημοπρασιών Sotherby’s το αυθεντικό source 
code του www, ένα υπογεγραμμένο αντίτυπο 
του κώδικα επί της ουσίας, ένα κομμάτι 
σύγχρονης ιστορίας κατά πολλούς, για $5,4 
εκατομμύρια, τα οποία και ανακοίνωσε ότι θα 
διαθέσει για κοινωφελείς σκοπούς. Στην κριτική 
που δέχτηκε σε ό,τι αφορά στον κίνδυνο στον 
οποίο μια τέτοια κίνηση μπορεί να θέσει την 
ελεύθερη φύση του Ιnternet, ο ίδιος απάντησε 
ότι είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τις 
αξίες του Ιnternet. Αξίζει να αναφερθεί ότι 
από το 1993 ούτε ο Berners-Lee, ούτε και ο 
CERN όπου εκείνος δούλευε όταν έγραψε τον 
κώδικα, φέρουν κάποιο πνευματικό δικαίωμα 
επί του κώδικα, κάτι για το οποίο πίεσε ο ίδιος 
ο Berners-Lee καθώς πίστευε ότι ο κώδικας 
πρέπει να είναι προσβάσιμος σε όλους. 

https://www.youtube.com/watch?v=PI8il8RyjP4&t=50s
https://vuele.io/
https://www.youtube.com/watch?v=C4wm-p_VFh0
https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2021/this-changed-everything-source-code-for-www-x-tim-berners-lee-an-nft/source-code-for-the-www
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Στην pop κουλτούρα

Ο συνιδρυτής του Τwitter Jack Dorsey, 
πούλησε το πρώτο του tweet (2006) για 
περισσότερα από $2,9 εκατομμύρια και διέθεσε 
το ποσό για φιλανθρωπικό σκοπό.

Το «Doge» meme είναι ένα από τα πιο 
εμβληματικά memes στην ιστορία του Ιnternet, 
έχει μάλιστα χαρακτηριστεί ως ορόσημο. Η 
ιστορία του ξεκίνησε το 2010 με τη φωτογραφία 
ενός σκυλιού Shibu Inu από την Atsuko Sato, η 
οποία στη συνέχεια πλαισιώθηκε με πολύχρωμα 
Comic Sans που την κατέστησαν και ως meme. 
Τον Ιούνιο το «Doge» meme, για την ακρίβεια η 
φωτογραφία που αποτελεί τη βάση του meme, 
πουλήθηκε για $4 εκατομμύρια κι έγινε το πιο 
ακριβό NFT meme μέχρι σήμερα.

Source: Zora

Όταν ο πατέρας της τότε 4χρονης Zoë τη 
φωτογράφιζε μπροστά σε ένα σπίτι που 
καιγόταν στην Νότια Καρολίνα το 2005, δεν 
μπορούσε να φανταστεί ότι το «Disaster 
Girl» του που έγινε ένα από τα πιο διάσημα 
memes για σειρά ετών, θα πωλούταν το 2021 
ως NFT έναντι $500 χιλιάδων.

Οι δημιουργοί του video «Charlie bit 
my finger – again» που αποτελεί ένα τα 
πιο δημοφιλή videos του Ιnternet όλων 
των εποχών με περισσότερα από 886 
εκατομμύρια views στο YouTube από το 2007 
οπότε και ανέβηκε, πούλησαν το διάσημο 
video τους με κέρδος $760 χιλιάδες, 
χρήματα που οι επώνυμοι πρωταγωνιστές του 
θα χρησιμοποιήσουν για τις σπουδές τους. 
Μετά την πώλησή του, το video κατέβηκε από 
το YouTube.

Source: Wikipedia

Source: Twitter

Source: New York Times

https://twitter.com/jack/status/20
https://zora.co/0x337071a7e907f5a599747a2c9baf6efdf7eb4bcc/3366
https://el.wikipedia.org/wiki/Charlie_Bit_My_Finger
https://el.wikipedia.org/wiki/Charlie_Bit_My_Finger
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Ο διακεκριμένος αρθρογράφος τεχνολογίας 
των New York Times Kevin Roose, πούλησε 
τη στήλη του στην εν λόγω εφημερίδα για $560 
χιλιάδες.

Το μοντέλο Emily Ratajkowski ανακάλυψε 
ότι μια φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει στον 
προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram 
είχε τυπωθεί σε ένα μεγάλο καμβά από τον 
καλλιτέχνη Richard Prince και πωλούταν σε 
μια γκαλερί στην Νέα Υόρκη για $90.000. Η 
Ratajkowski αναγκάστηκε τότε να αγοράσει 
τον πίνακα για $81.000. Το Μάιο του 2021 η 
Ratajkowski πούλησε μέσω του οίκου Christie’s 
μια φωτογραφία του εαυτού της να ποζάρει 
μπροστά στον εν λόγω πίνακα ως NFT με 
τίτλο «Buying Myself Back: A Model for 
Redistribution» έναντι $175 χιλιάδων. 
Η κίνηση αυτή έγινε ως statement από το 
μοντέλο αναφορικά με την αξία της ιδιοκτησίας 
της τέχνης και την κατάχρηση και εκμετάλλευση 
των γυναικών στο βωμό του κέρδους τρίτων, 
κυρίως μάλιστα αντρών. 

Ο Καναδός καλλιτέχνης Krista Kim, με τη 
βοήθεια ενός αρχιτέκτονα και εφαρμογών video 
gaming, δημιούργησε «το πρώτο ψηφιακό 
σπίτι στον κόσμο» όπως χαρακτηρίστηκε. 
Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που το αγόρασε για 
το ποσό των $500 χιλιάδων, θα μπορεί, με 
την βοήθεια της τεχνολογίας της εικονικής 
πραγματικότητας, να περιηγηθεί στην έπαυλη η 
οποία «βρίσκεται» στον Άρη, κάνοντας μέχρι και 
ηλιοθεραπεία στους εξωτερικούς χώρους του 
σπιτιού. 

Στο gaming

Ο χώρος του gaming είναι σίγουρα μετά την 
τέχνη ο κλάδος εκείνος που έχει αγκαλιάσει ήδη 
με θέρμη τα NFTs. Αξίζει μάλιστα να αναφερθεί 
ότι μια από τις πρώτες εφαρμογές των NFTs 
ήταν το παιχνίδι «Cryptokities», στο οποίο οι 
χρήστες μπορούν να κάνουν αγοραπωλησίες 
ψηφιακών γατών. 

Στον κόσμο του gaming τα συλλεκτικά 
αντικείμενα ήταν πάντα βασικό στοιχείο της 
εμπειρίας του παιχνιδιού, πλέον όμως με την 
τεχνολογία των NFTs εξελίσσονται σε μια 
παράλληλη οικονομία έξω από το κλειστό 
περιβάλλον του παιχνιδιού: οι παίκτες μπορούν 
πλέον σε πολλές περιπτώσεις να προβούν 
σε συλλογή και αγοραπωλησία limited-
edition αντικειμένων των παιχνιδιών σε 
άλλες πλατφόρμες, δίνοντας σε αυτά και μια 
επενδυτική προοπτική, πέραν της συλλεκτικής 
διάστασής τους. 

Source: Christie’s

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6782732512272756736/
https://www.christies.com/lot/lot--6317722/
https://www.instagram.com/tv/CMcOLELhmyq/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/tv/CMcOLELhmyq/?utm_source=ig_embed
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Α ν θεωρήσουμε ότι βασικό ζητούμενο 
του marketing είναι η δημιουργία ή/
και η ενίσχυση της επιθυμίας για 

ένα προϊόν ή υπηρεσία, τότε τα NFTs, με την 
σπανιότητα που κουβαλούν και με δεδομένο 
του πώς αυτή επιδρά, βάσει και του behavioral 
science, στην επιθυμία απόκτησης ενός αγαθού, 
αντιπροσωπεύουν μία εντελώς νέα διάσταση 
στην εργαλειοθήκη του marketing. 

Πέραν από τη θετική επιρροή που μπορεί 
να έχει η ενασχόληση των brands με κάτι 
τόσο καινούργιο στο χτίσιμο μιας σύγχρονης 
εικόνας, η τεχνολογία των NFTs τους δίνει τη 
δυνατότητα να ενισχύσουν τη σχέση με τους 

ΤΟ MARKETING 
ΣΥΝΑΝΤΑ 
ΤΑ NFTs

πιστούς καταναλωτές τους, επεκτείνοντας την 
και στο ψηφιακό κόσμο, μέσα από μοναδικό 
ψηφιακό περιεχόμενο και εμπειρίες. Επιπλέον, 
επιτρέπει την πιστοποίηση φυσικών προϊόντων, 
δίνοντας σε brands που σφυροκοπούνται από 
τις αντιγραφές, τη δυνατότητα να προφυλάξουν 
τα ίδια, αλλά και τους καταναλωτές τους από 
αυτές. 

Eίναι αρκετά τα brands που έχουν αξιοποίησει 
την τεχνολογία και την φιλοσοφία των NFTs και 
τα παραδείγματα που ακολουθούν αποτελούν 
ένδειξη των δυνατοτήτων που αυτά κουβαλούν 
για το marketing.
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Το NBA είναι ένας από τους πρωτοπόρους 
στην αξιοποίηση των NFTs για εμπορικούς 
σκοπούς. H διοργανώτρια αρχή του ομώνυμου 
πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης των ΗΠΑ 
δημιούργησε τη δική της NFT πλατφόρμα, το 
NBA Top Shot, όπου γίνονται δημοπρασίες 
και αγοραπωλησίες videos με στιγμιότυπα 
των αγώνων. Κατά μια έννοια η πλατφόρμα 
φέρνει στο σήμερα τις κάρτες που παλαιότερα 
αντάλλασσαν μεταξύ τους οι φίλαθλοι. 

Τo CNN δημιούργησε τη δική του NFT 
πλατφόρμα, την «Vault by CNN: Moments 
That Changed Us». Σε αυτή οι φανατικοί του 
CNN μπορούν να βρουν συλλεκτικά videos 
με στιγμές ορόσημο που έχουν μεταδοθεί 
στην 41χρονη ιστορία του δικτύου. Κάθε 
video από αυτά αποτελεί και ένα NFT και 
το δίκτυο θα τα ανεβάζει σταδιακά στην 
πλατφόρμα του.

Τα NFTs πωλούνται από μερικά δεκάδες 
δολάρια, μέχρι και εκατοντάδες χιλιάδες, με 
το video ενός καρφώματος του Lebron James 
που είναι εμπνευσμένο από τον Kobe Bryant 
να φτάσει να πωλείται για $387 χιλιάδες. Το 
NBA Top Shot έχει αποδώσει στον οργανισμό 
περισσότερα από $230 εκατομμύρια κι 
αναμένεται να εμπλουτιστεί με ψηφιακά 
κοσμήματα, εμφανίσεις και αξεσουάρ. 

Source: NBA Top Shot

Source: Vault by CNN

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

https://nbatopshot.com/
http://vault.cnn.com/
http://vault.cnn.com/
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Το συγκρότημα Kings of Leon κυκλοφόρησε 
το νέο του δίσκο «When you see yourself» 
στη συμβατική ηλεκτρονική μορφή του στις 
γνωστές streaming πλατφόρμες, αλλά και σε 
διαφορετικές εκδόσεις NFTs, συνοδεύοντας το 
δίσκο με επιπλέον artwork του συγκροτήματος, 
αλλά και με VIP εισιτήρια για τις συναυλίες 
του. Τα NFT πακέτα ήταν διαθέσιμα για 2 
εβδομάδες μέσω δημοπρασίας και απέδωσαν 
$2 εκατομμύρια στο συγκρότημα, $500 
χιλιάδες εκ των οποίων θα διαθέσει για τη 
στήριξη καλλιτεχνών που επλήγησαν από τον 
κορωνοϊό. Οι Kings of Leon ήταν οι πρώτοι που 
χρησιμοποίησαν την τεχνολογία των NFTs στη 
μουσική βιομηχανία κι αναμένεται να υπάρχει 
συνέχεια, με στελέχη της βιομηχανίας να 
αναφέρουν ότι η νέα τεχνολογία μπορεί να 
αποτελέσει εργαλεία στα χέρια της βιομηχανίας 
για την καταπολέμηση της υποτίμησης που έχει 
υποστεί από την ψηφιοποίηση της. 

H ASICS έκανε «το πρώτο βήμα προς ένα 
μέλλον όπου τα digital αγαθά θα εμπνέουν τη 
φυσική δραστηριότητα», όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρει στο site πώλησης της πρώτης NFTs 
συλλογής της με τίτλο «ASICS Sunrise Red». 
Το brand δημοπράτησε συνολικά 189 NFTs από 
9 limited και 9 gold edition σχέδια της συλ-
λογής, τα οποία και συνόδευσε με digital 3D 
μοντέλα των παπουτσιών και φωτογραφίες της 
υφής τους, προκειμένου αυτά να χρησιμοποι-
ηθούν από τους ιδιοκτήτες τους για animation 
projects ή άλλες εφαρμογές. Τα έσοδα από την 
πώληση θα επανεπενδυθούν από την ASICS 
στην digital αγορά, μέσω του πρωτοποριακού 
«ASICS Digital Goods Artist-in-Residence» 
προγράμματός της, που ως στόχο έχει την 
στήριξη της επόμενης γενιάς σχεδιαστών digital 
παπουτσιών.

Source: ASICS

Το 2019 η Nike κατοχύρωσε ένα app-based 
σύστημα, to “CryptoKicks”, το οποίο είναι 
βασισμένο στην τεχνολογία και την φιλοσοφία 
των NFTs. Το σύστημα αυτό, το οποίο ακόμα 
δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή, ορίζει ότι σε ένα 
φυσικό προϊόν, π.χ. ένα παπούτσι, θα αντιστοιχεί 
και ένα ίδιο ψηφιακό προϊόν. Mε την αγορά 
λοιπόν του φυσικού παπουτσιού, ο ιδιοκτήτης 
του θα αποκτά το αντίστοιχο ψηφιακό παπούτσι 
(το οποίο μάλιστα θα μπορεί να «ταιριάξει» 
με κάποιο άλλο ψηφιακό παπούτσι για να 
δημιουργήσει το δικό του νέο, μοναδικό φυσικό 
παπούτσι) κι ένα κρυπτογραφημένο token 
το οποίο και θα αποθηκεύει σε μιας μορφής 
ψηφιακό πορτοφόλι, το «Digital Locker». 
Aν ο ιδιοκτήτης αποφασίσει να πουλήσει τα 
παπούτσια του, μαζί με το φυσικό προϊόν θα 
μεταβιβάζει και το ψηφιακό παπούτσι, αλλά 
και το token του. Το εγχείρημα αυτό της Nike 
εφόσον όντως πραγματοποιηθεί, κάτι που δεν Source: Rolling Stone

Source: The Next Web

έχει επίσημα ανακοινωθεί από τo ίδιο το brand, 
θα έρθει να ενισχύσει την one-to-one σχέση 
που το brand χτίζει με την κοινότητα του και 
να δώσει ένα επιπλέον boost στην τάση που 
θέλει τα limited-edition sneakers να αποτελούν 
tradable assets. 

https://nft.asics.com/
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BRAND ENGAGEMENT

Η Coca Cola γιόρτασε την παγκόσμια ημέρα 
φιλίας (30 Ιουνίου) με το “Friendship Box”, 
την πρώτη NFT συλλογή της, την οποία 
εμπνεύστηκε από στιγμές που μοιράζονται 
οι φίλοι, θέλοντας να δώσει το παρόν στο 
metaverse*, όπου «νέες φίλιες δημιουργούνται 
με νέους τρόπους σε νέους κόσμους», 
όπως δήλωσε το brand. To κουτί που είχε τη 
μορφή ενός retro αυτόματου πωλητή Coca 
Cola, συμπεριλάμβανε digital 3D εκδόσεις 
εμβληματικών branded assets: το ηχητικό μιας 
Coca Cola που ανοίγει και χύνεται σε ένα 
ποτήρι, ένα digital vintage ψυγείο, ένα digital 
remake μιας trading κάρτας του brand από 
το 1948 και ένα digital φουσκωτό μπουφάν, 
το οποίο μάλιστα θα μπορεί ο ιδιοκτήτης του 
να «φορέσει» στην 3D virtual πλατφόρμα 
Decentraland. Η Coca Cola γιόρτασε την 
συλλογή της με ένα virtual roof top party που 
διοργάνωσε στην Decentraland, με μουσικά 
guest-star acts, ενώ έκανε και ένα σχετικό 
Clubhouse session. Η συλλογή πουλήθηκε ως 
«πακέτο» για περισσότερα από $575 χιλιάδες, 
τα οποία και θα διατεθούν από την Coca Cola 
στην Special Olympics International, με την 
οποία, όπως ανέφερε το brand, είναι φίλοι και 
συνεργάτες εδώ και 53 χρόνια. 

Source: Coca Cola

*Metaverse: μια λέξη που μέχρι πρότινος 
συναντούσαμε μόνο σε βιβλία και ταινίες 
επιστημονικής φαντασίας. Μια σύνθεση 
των meta (πέρα) και universe (σύμπαν), 
το metaverse επί της ουσίας πλέον ορίζει, 
ένα virtual, digital περιβάλλον στο οποίο 
οι άνθρωποι «ζουν», ένα παράλληλο 
κόσμο επί της ουσίας, με το Minecraft 
& το Decentraland να αποτελούν τις πιο 
χαρακτηριστικές εκφράσεις του. Πρόσφατα 
ο Marc Zuckenberg δήλωσε ότι στόχος του 
είναι να μετατρέψει το Facebook σε μια 
«metaverse εταιρία», δηλαδή επί της ουσίας 
σε ένα περιβάλλον που θα μοιάζει λιγότερο 
με συλλογή ιστοσελίδων και περισσότερο με 
ένα multi-player online παιχνίδι.

Στο πλαίσιο της awareness καμπάνιας τους για 
την εξάλειψη 120 συντηρητικών από το μενού 
τους, τα Burger King λάνσαραν τον Σεπτέμβριο 
του 2021 τα «Keep It Real Menus», τρία limited 
edition menus τα οποία επιμελήθηκαν επώνυμοι 
ambassadors, οι οποίοι τους έδωσαν και τα 
αληθινά τους ονόματα, αντί των ψευδώνυμων 
που εκείνοι κανονικά χρησιμοποιούν. Στα 6 
εκατομμύρια κουτιά των «Keep It Real Menus» 
που κυκλοφόρησαν, υπάρχουν QR codes 
που ξεκλειδώνουν μια σειρά από NFTs, σε 
συνεργασία με την πλατφόρμα Sweet. Όταν 
συγκεντρώσουν τα τρία συλλεκτικά NFTs που 
ολοκληρώνουν την σειρά, οι καταναλωτές θα 
λαμβάνουν ακόμα ένα bonus NFT. Το NFT αυτό 
θα αποτελεί και την επιβράβευση τους για το 
«παιχνίδι συλλογής» στο οποίο συμμετείχαν, 
προσφέροντας τους είτε ένα πακέτο 3 
συλλεκτικών NFTs με εμβληματικά σχέδια του 
brand, είτε μια gift card για φαγητό για ένα 
χρόνο, είτε μοναδικό backstage content ή κι ένα 
τηλεφώνημα με έναν από τους ambassadors 
της καμπάνιας. Με την ενέργεια αυτή τα φυσικά 
give-aways που δίνονται πολλές φορές με 

https://maketafi.com/coca-cola-nft
https://realmeals.sweet.io/
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Η αλυσίδα fast food Taco Bell κυκλοφόρησε 
gifs με tacos ως NFTs, τα οποία και πούλησε 
σε μόλις 30 λεπτά. Η δημοφιλία των NFTs 
κατά πολύ βασίστηκε στις δωροκάρτες ύψους 
500$ που συνόδευαν τα NFTs, τις οποίες και οι 
ιδιοκτήτες τους μπορούσαν να εξαργυρώσουν 
στα καταστήματα της αλυσίδας. Ωστόσο η 
δυναμική τους δεν σταμάτησε εκεί, καθώς μετά 
ξεκίνησε το ταξίδι της μεταπώλησής τους και 
μέχρι σήμερα ένα εξ’αυτών έφτασε να πωλείται 
$18.000, με το Taco Bell να παίρνει ποσοστό 
0,1% για κάθε μεταπώληση, έσοδα τα οποία 
διαθέτει για τη στήριξη του προγράμματος νέων 
που έχει.

Source: Rarible

Source: Rarible

Η Pizza Hut Καναδά παρουσίασε τη δική της 
NFT συλλογή με τίτλο «1 Byte favourites». 
Το brand που, πιστεύει ότι κανένας κόσμος δεν 
μπορεί να υπάρχει χωρίς pizza, άρα ούτε κι ο 
ψηφιακός κόσμος όπως ανέφερε στο σχετικό 
δελτίο τύπου του, κυκλοφορούσε μια 8-bytes 
digital εικόνα κάθε εβδομάδα για 2 μήνες, όπου 
απεικονιζόταν κάθε φορά ένα κομμάτι πίτσας 
από τις πλέον δημοφιλείς πίτσες του brand. Η 

Τα χαρτιά υγείας Charmin της Procter & 
Gamble κυκλοφόρησαν 6 NFTs με στόχο να 
διαθέσουν τα έσοδα από αυτά σε κοινωφελή 
σκοπό κι από τις πρώτες κιόλας ημέρες οι 
προσφορές για την απόκτηση τους κινήθηκαν 
μεταξύ $500 και $2.100.

Source: Charmin @ Twitter

τα menus των fast food αλυσίδων, αποκτούν 
μια άλλη διάσταση, πολύ πιο εμπειρική και 
διαδραστική, άρα και πιο ουσιαστική για τη 
σχέση τους με τους καταναλωτές τους.

Source: Sweet

τιμή εκκίνησης του 1ου κομματιού ορίστηκε στα 
$18 cents κι έφτασε να πουληθεί έναντι $8.824.

https://rarible.com/tacobell?tab=created
https://rarible.com/pizzahut?tab=created
https://rarible.com/charmin?tab=created
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To Τwitter παρακολουθώντας την έξαρση των 
tweets που αφορούν στα NFTs (περισσότερα 
από 29 εκατομμύρια), αποφάσισε να 
δημιουργήσει τα δικά του, ως δώρο στην NFT 
κοινότητα του μέσου και δημιούργησε 140 NFTs 
(όσο και το αρχικό όριο των χαρακτήρων του 
μέσου), τα οποία αντίθετα με όλα τα υπόλοιπα 
NFTS, δεν τα πουλάει, αντίθετα τα χαρίζει. 
Είκοσι αντίτυπα από εφτά αυθεντικά artworks 
του Τwitter διατίθενται μέσω της πλατφόρμας 
rarible και αρκεί ένα reply στα σχετικά tweets 
που κάνει το brand για να έχει κάποιος την 
πιθανότητα να τα αποκτήσει.

Source: Rarible

Source: Zed Run

Η μπύρα Stella Artois συνεργάστηκε με το 
ψηφιακό ιππόδρομο Ζed Run για τo project  
“Racing in the Life Artois”. To Ζed Run είναι 
μια πλατφόρμα όπου οι χρήστες με την 
τεχνολογία των NFTs, μπορούν να προβούν 
σε αγοραπωλησίες πεπερασμένων ψηφιακών 
άλογων επιλέγοντας ανάμεσα σε 6 ράτσες, 
με τα 38.000 άλογα της ράτσας Genesis να 
αποτελούν την πρώτη, άρα και πιο πολύτιμη 
γενιά (ένα άλογο Genesis αξίζει περισσότερα 
από $30.000). Οι χρήστες μπορούν να 
εκθρέψουν τα άλογά τους ώστε αυτά να 
συμμετάσχουν σε ψηφιακούς αγώνες, στους 
οποίους και μπορούν να στοιχηματίσουν. Ως 
πρώτο βήμα της συνεργασίας, οι χρήστες 
μπορούσαν να κάνουν προσφορά για να 
αποκτήσουν 1 από τα 50 Stella Artois branded 
Genesis άλογα που βγήκαν σε δημοπρασία (10 
ανά ημέρα). Μαζί με το άλογο, οι νικητές της 
δημοπρασίας έλαβαν και μοναδικά ψηφιακά 
έργα τέχνης εμπνευσμένα από την παράδοση, 
το πάθος και τη μόδα της ιπποδρομίας, με την 
υπογραφή της Stella Artois. Στο πλαίσιο της 
συνεργασίας, σχεδιάστηκε και μια 3D, Stella 
Artois branded πίστα αγώνων. Όπως δήλωσε 
η VP marketing της Stella Artois: “As a brand 
that is consumer first and synonymous with art, 
NFTs and our beer make for the perfect pairing 
for our drinkers who are equally as invested in 
the space.”

https://rarible.com/twitter?tab=created
https://twitter.com/Twitter/status/1410227743636217856
https://zed.run/


NON-FUNGIBLE TOKENS
17

Το gin Hendricks δημοσίευσε μια σειρά από 
μοναδικά ψηφιακά έργα τέχνης με θέμα τα 
μοναδικά καλοκαίρια, από πέντε καλλιτέχνες 
που τα δημιούργησαν εξ ονόματος του 
brand. Τα έργα αυτά δημοπρατήθηκαν ως 
NFTs με τα έσοδα τους να διατίθενται στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Saatchi Gallery, 
με την οποία και συνεργάστηκε το brand για 
την προώθηση των NFTs του: σε ένα μοναδικό 

Το 2019 ο οίκος Moët Hennessy Louis 
Vuitton (LVMH), σε συνεργασία με την 
Microsoft και την ConsenSys, ανέπτυξε το 
«Aura Blockchain», το οποίο 2 χρόνια μετά 
εξελίχθηκε σε «Aura Blockchain Consortium» 
με την προσθήκη του Prada Group και της 
Cartier στην κοινοπραξία. Στην κοινοπραξία 
μπορεί να εισέλθει κάθε luxury brand 
προκειμένου να κάνει χρήση της τεχνολογίας 
που έχει σχεδιαστεί: κάθε προϊόν φέρει μια 
μοναδική, βασισμένη στα NFTs, ψηφιακή 
ταυτότητα, μέσω της οποίας ο αγοραστής 
μπορεί να δει την προέλευση και το ταξίδι του 
κάθε προϊόντος μέχρι να βρεθεί στα χέρια του, 
καθώς και το πιστοποιητικό αυθεντικότητας 
του. Πρόκειται για μια προσπάθεια της luxury 
βιομηχανίας, να καταπολεμήσει την τεράστια 
βιομηχανία πλαστών προϊόντων (μόνο το 
2020 κατασχέθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες 

event που πραγματοποιήθηκε στην Saatchi 
Gallery στο Λονδίνο, το brand προσέφερε 
στους καλεσμένους του τη δυνατότητα να 
δουν τα NFT έργα του να ζωντανεύουν με την 
βοήθεια της τεχνολογίας των ολογραμμάτων, 
απολαμβάνοντας παράλληλα ένα Hendrick’s 
Cucumber Lemonade.

O oίκος Burberry’s συνεργάστηκε με 
την εταιρία gaming Mythical Games για ένα 
limited-edition NFT toy που θα συμπεριληφθεί 
στο multiplayer παιχνίδι Blankos Block Party, 
το πρώτο παιχνίδι με «playable NFTs» και 
το οποίο οι παίκτες θα μπορούν να πάρουν, 
αναβαθμίσουν και μεταπωλήσουν. “This 
is our first exploration into the world of 
NFTs, unlocking an entire new platform of 
possibilities, empowering digital natives and 
gamers to own a piece of our brand and to 
actively engage and participate with our house 
codes,” δήλωσε ο Chief Marketing Officer της 
Burberry Rod Manley. 

πλαστά προϊόντα αξίας $1,3 δισεκατομμυρίων), 
χτίζοντας μια ασπίδα γνησιότητας για τα 
προϊόντα τους, αλλά και να ενισχύσει τη σχέση 
με τους καταναλωτές της, μυώντας τους σε όλα 
τα στάδια δημιουργίας του προϊόντος που κάθε 
φορά αγοράζουν.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Source: LVMH

Source: Campaign

https://rarible.com/hendricksginnft?tabFilter[items][sort]=cheapest
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ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

WATCH OUTS
Ε ίναι πολλές οι δυνατότητες των NFTs που 

έχουν ήδη εκμεταλλευτεί κλάδοι, brands 
& οργανισμοί κι είναι ακόμα περισσότερες 

αυτές που μένει να παρουσιαστούν. Ωστόσο, 
όπως και σε όλες τις εξελίξεις και τις αλλαγές 
αυτού του κόσμου, έτσι και για τα NFTs 

Σ ε μια εποχή όπου η βιωσιμότητα του 
περιβάλλοντος είναι μείζονος σημασίας 
παγκοσμίως, τα NFTs μπαίνουν στο 

στόχαστρο λόγω της περιβαλλοντικής 
επιβάρυνσης που προκαλούν. Κι αν σε πρώτη 
ανάγνωση δεν είναι προφανής η σύνδεση 
ψηφιακών στοιχείων και περιβάλλοντος, αρκεί 
να σκεφτούμε μια μόνο λέξη: ενέργεια. 

Λίγη θεωρία ακόμα: για την πιστοποίηση και την 
αποθήκευση των αυξανόμενων πληροφοριών 
που προκύπτουν σε ένα blockchain (άρα 
για την ίδια του την ύπαρξη επί της ουσίας), 

υπάρχουν κι εκείνα τα γκρίζα σημεία, αυτά 
που απαιτούν προσοχή και σύνεση, για να μην 
καταλήξουν να εκπυρσοκροτήσουν τελικά στα 
χέρια όσων επιθυμούν να επωφεληθούν από τη 
νέα αυτή τεχνολογία.

χρησιμοποιούνται διαφορετικά πρωτόκολλα, με 
το Proof-of-Work (PoW) και το Proof-of-Scope 
(PoS) να είναι τα επικρατέστερα. Το PoW είναι 
το πρωτόκολλο εκείνο στο οποίο βασίζεται το 
blockchain του Bitcoin, αλλά και του Ethereum, 
που, όπως αναφέραμε, είναι η επικρατέστερη 
τεχνολογία πίσω από τα NFTs. Το PoW είναι 
το παλαιότερο πρωτόκολλο και στηρίζεται σε 
ιδιαίτερα πολύπλοκες μαθηματικές εξισώσεις 
που επιβαρύνουν σημαντικά τους υπολογιστές 
για να τις λύσουν και επιβάρυνση για τους 
υπολογιστές σημαίνει πολλή ενέργεια. Αν 
σκεφτούμε μάλιστα ότι η όλη λογική των 

Source: Getty
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blockchains βασίζεται στη μοναδικότητά τους, 
είναι αντιληπτό ότι καμία εξίσωση δεν είναι ίδια 
με κάποια άλλη, άρα η υπολογιστική δύναμη που 
απαιτείται, άρα κι η ενέργεια, είναι εντυπωσιακά 
υψηλή. Ενδεικτικά αρκεί να σκεφτούμε ότι το 
Bitcoin καταναλώνει το 0,55% της παγκόσμιας 
παραγωγής ενέργειας, που ισοδυναμεί με 
την ετήσια κατανάλωση ενέργειας χωρών 
όπως η Σουηδία, ότι το Ethereum καταναλώνει 
ενέργεια ισοδύναμη με αυτή της Λιβύης κι 
ότι για τη δημιουργία ενός και μόνο NFT με 
τίτλο «Conovirus» χρειάστηκαν 192kWh, όση 
είναι δηλαδή η ενεργειακή κατανάλωση ενός 
Ευρωπαίου πολίτη για 2 ολόκληρες εβδομάδες 
(βάσει υπολογισμών από το website CryptoArt.
wtf το οποίο πλέον δεν είναι ενεργό).
Οι καλλιτέχνες μπορούν να βοηθήσουν με την 
παραγωγή carbon neutral έργων: ο Beeple έχει 
ήδη διαβεβαιώσει ότι τα επόμενα έργα του δεν 
θα έχουν απλώς ουδέτερο αποτύπωμα, αλλά 
αρνητικό, με εκείνον παράλληλα με την πώληση 
των έργων, να επενδύει σε ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, προγράμματα προστασίας 
του περιβάλλοντος ή και σε τεχνολογίες που 
απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακα από την 
ατμόσφαιρα.

Ωστόσο όσο η τεχνολογία πίσω από τα NFTs 
δεν αλλάζει, το πρόβλημα δεν αναμένεται 
να μειωθεί σημαντικά. Στο πλαίσιο αυτό το 
Ethereum blockchain, προγραμματίζει την 
αναβάθμιση του πρωτοκόλλου του σε αυτό 
του PoS που είναι μεταγενέστερο του PoW και 
αποτελεί ένα πιο βιώσιμο μοντέλο πιστοποίησης 
για τα blockchains.

Μέχρι ωστόσο να γίνει όντως η αλλαγή του 
πρωτοκόλλου και μαζί της και η περιβαλλοντική 
απενοχοποίηση των NFTs, brands και 
οργανισμοί πρέπει να είναι προσεκτικοί 
στον τρόπο που τα διαχειρίζονται, ιδιαίτερα 
μάλιστα αν έχουν στο παρελθόν επιδείξει 
περιβαλλοντικά credentials. Η Pizza Hut για 
παράδειγμα δέχτηκε κριτική περί υποκρισίας 
σε ό,τι αφορά στο ενδιαφέρον της για το 
περιβάλλον, καθώς θεωρήθηκε ότι η NFT 

καμπάνια της ήρθε σε απόλυτη κόντρα με 
τις αλλαγές στις οποίες είχε προβεί και είχε 
έντονα διαφημίσει προ ετών, που αφορούσαν 
στη χρησιμοποίηση plant based υλικών 
στις πίτσες της και στην αντικατάσταση των 
κλασικών κουτιών της με στρογγυλά για να 
χρησιμοποιεί λιγότερο χαρτί στις συσκευασίες 
της. Προκειμένου να αποφύγουν παρόμοια 
προβλήματα, πολλά brands συνεργάζονται 
με ανεξάρτητους φορείς με στόχο την 
καταμέτρηση και ακολούθως την μείωση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος των NFTs που 
παράγουν. 
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$28 χιλιάδων ένα πορτραίτο του Kobe Bryant 
που έφτιαξε στο Microsoft Word: “Before 
now, I couldn’t say that I can put food on my 
table through my work. Digital art has actually 
changed that”.

Η προσέλκυση των λίγων είναι ένας κίνδυνος 
που ελλοχεύει και για τα brands που 
εμπλέκονται με τα NFTs, καθώς πρόκειται για 
μια τεχνολογία και μια φιλοσοφία απόκτησης 
αγαθών που δεν αφορά, τουλάχιστον προς 
το παρόν, παρά μόνο σε ένα πολύ niche κοινό 
παγκοσμίως (κυρίως συλλεκτών) και που 
άρα μπορεί να κάνει το brand στα μάτια των 
πολλών ελιτίστικο και μη προσιτό. Αυτό δεν 
είναι φυσικά λόγος για να αποκλειστούν τα 
NFTs ως εργαλεία από τα brands, αλλά είναι 
σημαντική η κατανόηση της ιδιαιτερότητάς τους, 
προκειμένου τυχόν ενεργειών που σχετίζονται 
με αυτά να μην αποτελούν αντικείμενα ευρείας, 
αλλά απόλυτα στοχευμένης επικοινωνίας.

Δ ύο όψεις του ίδιου νομίσματος, με το 
μεν πρώτο να αναφέρεται στο χώρο της 
τέχνης και το δεύτερο των brands. 

Αρκετές φωνές στο χώρο της τέχνης και του 
design ενίστανται στο πώς έχουν διαμορφωθεί 
τα NFTs, με δεδομένο το ότι η χρήση τους 
στο χώρο ξεκίνησε αρχικά με στόχο να δώσει 
τον έλεγχο στους καλλιτέχνες, αποτρέποντας 
την κατάχρηση των έργων τους από τον 
οποιοδήποτε και να κάνει την τέχνη τους πιο 
προσβάσιμη στους πολλούς. Η εξέλιξη των 
NFTs σε trend ωστόσο έχει καταλήξει να 
εκτινάσσει τις τιμές των έργων τέχνης στα 
ύψη, μετατρέποντας την αγορά των digital 
έργων τέχνης σε έναν ελιτίστικο παιδότοπο 
για πολύ λίγους, όπως αναφέρουν οι επικριτές 
τους. Προφανώς πολλοί είναι οι υποστηρικτές 
τους που διατείνονται τα ακριβώς αντίθετα, 
χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Osinachi ενός 
Νιγηριανού καλλιτέχνη που πούλησε έναντι 

ΕΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ 

Source: Cointelegraph

https://superrare.com/artwork-v2/their-machismo-21291
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ΑΜΦΙΒΟΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Εφόσον μιλάμε για αρχεία που βρίσκονται 
ήδη στον κόσμο του Ιnternet, ο 
καθένας μπορεί να τα χρησιμοποιήσει 

για να δημιουργήσει ένα NFT και μετά να 
τα διαχειριστεί σαν να είναι δικά του έργα. 
Το γεγονός δε ότι τα blockchains δεν 
αναγνωρίζουν πρόσωπα, αλλά usernames 
και passwords για λόγους διασφάλισης 
προσωπικών δεδομένων, κάνει ακόμα πιο 
δύσκολο να διευκρινιστεί who-is-who σε ό,τι 
αφορά στη δημιουργία ενός έργου, αλλά και 
να υπάρξουν νομικές κυρώσεις έναντι όποιου 
εκμεταλλευτεί δουλειά κάποιου άλλου χωρίς 
την συγκατάθεσή του. Με άλλα λόγια, το ίδιο 
το χαρακτηριστικό των NFTs που μπορεί να 
επιτρέψει σε έναν δημιουργό να έχει τον έλεγχο 
του έργου του, είναι και αυτό που μπορεί να 
διευκολύνει την ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση 
του από τρίτους. Το γεγονός αυτό έχει ωθήσει 
κάποιους καλλιτέχνες να κατεβάσουν τα έργα 
τους από το Ιnternet, διασφαλίζοντας έτσι 

κατά το δυνατόν, ότι δεν θα τα δουν ως NFTs 
χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Οι πλατφόρμες 
αγοραπωλησίας NFTs έχουν στους όρους 
τους σχετικά άρθρα προς διαφύλαξη της 
ιδιοκτησίας, ωστόσο δεν υπάρχει, τουλάχιστον 
προς το παρόν, κάποιο νομικό πλαίσιο που 
να μπορεί να προφυλάξει στο ακέραιο τους 
πραγματικούς δημιουργούς από κακόβουλους.

Source: Unsplash

Κυβερνήσεις και χρηματοοικονομικά ιδρύματα 
ανά τον κόσμο προσπαθούν να βρουν τρόπο να 
ελέγξουν την αγορά και όλες τις προεκτάσεις 
των κρυπτονομισμάτων, τα οποία και βρίσκονται, 
όπως έχει προαναφερθεί, στην καρδιά των 
NFTs. Tα κρυπτονομίσματα δίνουν ένα νέο 
ορισμό στο χρήμα ως έννοια και ορίζουν ένα 
εντελώς διαφορετικό τρόπο διακίνησής του. 
Έτσι, οι κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους για 
την φορολογία τους και για τον ορισμό των 
ρυθμιστικών αρχών που θα τα διέπουν, ενώ οι 
τράπεζες προσπαθούν να βρουν τη θέση τους 
απέναντι σε αυτή τη νέα συνθήκη, πολεμώντας 
μέχρι τότε την αγορά των κρυπτονομισμάτων 
με κάθε τρόπο. Ενδεικτικά, δεν είναι λίγες 
οι περιπτώσεις τραπεζών παγκοσμίως που 
έχουν μπλοκάρει τη μεταφορά χρημάτων των 
πελατών τους σε λογαριασμούς πλατφορμών 
που κάνουν trade κρυπτονομίσματα ή που 
έχουν παύσει τη συνεργασία τους με start ups 
κρυπτονομισμάτων. 

ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Στον αντίποδα υπάρχουν κράτη και 
χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που με 
πρακτικές ή συμβολικές κινήσεις προσπαθούν 
να δηλώσουν τη διάθεση τους να ενταχθούν 
στη νέα αυτή εποχή. 
Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα:
- της κεντρικής τράπεζας της Κίνας που 
απάντησε στην πρόκληση των κρυπτονομισμάτων 
με το σχεδιασμό του DCNY (Digital Chinese 
Yuan), ενός κεντρικοποιημένου, cash-like 
ψηφιακού νομίσματος που αναμένεται να 
λανσαριστεί το 2022 για retail αγορές στην Κίνα
- της κυβέρνησης του Ελ Σαλβαδόρ που από τις 7 
Σεπτεμβρίου 2021 έγινε η πρώτη χώρα που δέχεται 
το Bitcoin ως επίσημο νόμισμα, υποχρεώνοντας 
τις επιχειρήσεις, όπου εφικτό, να δέχονται το 
κρυπτονόμισμα ως τρόπο πληρωμή, και
- της VISA που προχώρησε συμβολικά στην 
αγορά τουψηφιακού avatar «CryptoPunk 
#7610» έναντι $150 χιλιάδων.
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την αξία τους στο φυσικό κόσμο, αλλά και 
να χτίσουν μια καινούργια πηγή εσόδων στη 
δευτερεύουσα, για την ώρα τουλάχιστον, 
ψηφιακή αγορά. 

Σε ένα πιο διευρυμένο πλαίσιο, τα NFTs, όπως 
αναφέρουν ειδικοί, έχουν τη δυνατότητα να 
εξελίξουν και τα προγράμματα πιστότητας και 
επιβράβευσης των brands. Τα blockchains ως 
τεχνολογία μπορούν να μειώσουν τα έξοδα 
των εν λόγω προγραμμάτων, αλλά και να 
βελτιώσουν το customer experience, καθώς 
μέσω των ψηφιακών πορτοφολιών, μπορούν να 
συνδέσουν διαφορετικά προγράμματα, δίνοντας 
την ευκαιρία στους χρήστες να αγοράσουν 
π.χ. με τους πόντους από το super market, 
ένα αεροπορικό εισιτήριο. Προσθέτοντας σε 
αυτά και τα NFTs ως ανιχνεύσιμη απόδειξη 
ιδιοκτησίας, θα μπορεί να διασφαλιστεί στο 
έπακρο η ασφάλεια των προγραμμάτων 
πιστότητας στη νέα αυτή εποχή τους.

Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει σήμερα αν η 
χρήση των NFTs θα συνεχίσει να εξαπλώνεται 
με την ίδια ταχύτητα, ή αν θα αποτελέσει μια 
τάση που σταδιακά θα αποδυναμωθεί, αν 
θα εξελίξει τη σημερινή της μορφή ή αν θα 
μετατραπεί σε κάτι εντελώς διαφορετικό. 
Υπάρχουν φωνές που συνηγορούν ισχυρά 
και για τα δύο. Αυτό που φαίνεται να είναι 
σίγουρο ωστόσο είναι ότι η έννοια της 
ψηφιακής ιδιοκτησίας και αποκλειστικότητας 
που αποτελεί και τη βάση των NFTs, ήρθε για 
να μείνει, ορίζοντας μάλιστα κατά πολλούς την 
επόμενη εποχή για το Ιnternet και για πολλούς 
επιχειρηματικούς κλάδους.

Τα NFTs ορίζουν μια νέα πραγματικότητα στον 
ψηφιακό κόσμο, δίνοντας ένα διαφορετικό 
νόημα στις έννοιες της σπανιότητας και 

της ιδιοκτησίας και δημιουργώντας παράλληλες, 
συμπληρωματικές αγορές για πολλούς κλάδους, 
συμπεριλαμβανομένου και του marketing.

Τα brands, με κινήσεις μελετημένες προκειμένου 
να αποφύγουν τις περιβαλλοντικές νάρκες 
που συνδέονται με τα NFTs και στοχευμένες 
προκειμένου να αποφύγουν τον αποκλεισμό 
του μεγαλύτερου όγκου του κοινού τους που 
δεν είναι εξοικειωμένο με τα NFTs, μπορούν να 
αξιοποιήσουν την τεχνολογία και τη φιλοσοφία 
των NFTs προς όφελος τους. 

Τα NFTs αποτελούν ένα direct-to-consumer 
εργαλείο που έχουν ήδη αξιοποιήσει αρκετά 
brands παγκοσμίως για να αυξήσουν το 
engagement με το κοινό τους μέσω limited-
edition περιεχομένου και για να διαφυλάξουν τα 
δικαιώματα επί των προϊόντων τους. 

Το metaverse αποτελεί κατά πολλούς ίσως το 
μεγαλύτερο playground για την ανάπτυξη των 
NFTs. Στους ψηφιακούς κόσμους υπάρχουν 
σπίτια που χρειάζονται έπιπλα και συσκευές, 
υπάρχουν χαρακτήρες, avatars που ντύνονται, 
βάφονται, τρώνε, πίνουν, οδηγούν, υπάρχουν 
κοινωνική ζωή, μουσεία, συναυλίες, εμπορικά 
κέντρα. Στο πλαίσιο αυτό όλα τα brands 
μπορούν να βρουν δυνητικά το χώρο τους 
στους κόσμους αυτούς και μένει να δούμε 
πώς θα μπορέσουν να ενσωματωθούν στο 
metaverse, ώστε όχι μόνο να ενδυναμώσουν 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
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