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N.F .T .
Ένα NFT ή Non-Fungible Token είναι μία

ψηφιακή υπογραφή που ξεκαθαρίζει την

ιδιοκτησία ενός συγκεκριμένου ψηφιακού

περιεχομένου και αντιστοιχεί σε ένα σύνολο

μετα-δεδομένων που χαρακτηρίζεται από

μοναδικότητα και μη ανταλλαξιμότητα. 
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BLOCKCHAIN &

NFTS
Τα ΝFTs παράγονται χρησιμοποιώντας

τεχνολογία blockchain, είναι αποκεντρωμένα

και κρυπτογραφημένα αποθηκεύοντας ένα

αρχείο της κατοχής και των μεταβιβάσεων,

ενώ αποθηκεύονται σε ψηφιακά

πορτοφόλια. 

Τα NFTs παρέχουν τη δυνατότητα

αυθεντικοποίησης ψηφιακού περιεχομένου,

δημιουργώντας μία ψηφιακή σπανιότητα και

προσδίδοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο

προστιθέμενη αξία σε ένα πρωτότυπο

ψηφιακό αντίτυπο ως πνευματικό

δημιούργημα. 

Έτσι, όπως διαθέτει κάποιος ένα

πιστοποιητικό αυθεντικότητας για έναν

πίνακα που έχει στην κατοχή του που του

διασφαλίζει πως αυτός είναι ο ιδιοκτήτης του

πραγματικού πίνακα και όχι κάποιου

αντιγράφου, έτσι και τα NFTs ορίζουν τον

ιδιοκτήτη ενός ψηφιακού αντικειμένου ή

έργου τέχνης ή μουσικής ή ακόμα και

αντικειμένων μέσα σε video games. 



Ethereum
Block chain
Τα NFTs είναι μέρος του Ethereum
blockchain, κοινώς μεμονωμένα tokens που

περιέχουν έξτρα πληροφορία, η οποία με τη

σειρά της τους επιτρέπει να έχουν ιδιαίτερη

φύση τους (τέχνη, μουσική, βίντεο κ.ο.κ.),

καταλήγοντας σε μορφή .JPG, .MP3, .GIF και

άλλα πολλά. 

Εξαιτίας της αξίας που εμπεριέχουν, μπορούν

να πωληθούν ως έργα τέχνης στις

πλατφόρμες ψηφιακών αγορών NFTs, αλλά,

όπως ακριβώς και στα έργα τέχνης, η αξία

τους ορίζεται εν πολλοίς από την αγορά και τη

ζήτηση. 

Βέβαια, όπως ακριβώς γίνεται και με τα

διάσημα έργα τέχνης, τα NFTs μπορούν να

αναπαραχθούν σε αντίγραφα, τα οποία

γίνονται μέρος της αλυσίδας blockchain, απλά

έχουν σημαντικά χαμηλότερη αξία.



ΔΙΑΦΟΡΕΣ NFTS - CRYPTOCURRENCIES

Πρακτικά μιλώντας ένα NFT είναι ένα συλλεκτικό ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο το

οποίο έχει αξία τόσο ως μια εναλλακτική μορφή cryptocurrency που ναι μεν

μοιάζει με το Bitcoin ή το Ethereum (από τα πιο γνωστά/ επιτυχημένα

cryptocurrencies), αλλά σε αντίθεση με αυτά, το κάθε ένα από αυτά είναι μοναδικό

και μη ανταλλάξιμο. 

Σε αντίθεση, λοιπόν, με την παραδοσιακή εφαρμογή του blockchain (κάθε

“νόμισμα” στην αλυσίδα είναι ένα από χιλιάδες όμοια), ένα NFT είναι 100%
μοναδικό και άρα δεν μπορεί να ανταλλαχθεί (καθώς δεν υπάρχει μέτρο

εκτίμησης του, ούτε μέτρο σύγκρισης που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να

του αποδοθεί μια αξία). 

Ακόμα κι αν χιλιάδες ανθρώπων έχουν το ίδιο GIF, το GIF που συνδέεται με το

NFT αναγνωρίζεται ως το πραγματικό και ο μόνος τρόπος να έρθει στην
κατοχή κάποιου είναι να το αγοράσει από τον προηγούμενο κάτοχο

χρησιμοποιώντας την ίδια blockchain διαδικασία για να καταγραφεί η μεταφορά.


