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"Tomorrow 

belongs to 

those who can 

hear it coming." 
- David Bowie 
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Q & A 
1. Ποιες είναι οι αρχές μελέτης του μέλλοντος; 

1. Το μέλλον δεν μπορεί να προβλεφθεί, καθώς δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο 
μέλλον - υπάρχουν αμέτρητα εναλλακτικά μέλλοντα.  

2. Το μέλλον δεν έχει μια προκαθορισμένη, σταθερή ή αναπόφευκτη μοίρα - ακόμη και 
όταν αδυνατούμε να αντιληφθούμε εναλλακτικές εικόνες αυτού του μέλλοντος.  

3. Το μέλλον μπορεί να επηρεαστεί, επειδή διαμορφώνεται από τις πράξεις και τις 
επιλογές μας την τρέχουσα στιγμή.  

 

2. Τι μπορεί  να είναι ένα ασθενές σήμα; 

Ασθενές σήμα αλλαγής μπορεί να είναι οτιδήποτε – ένα νέο προϊόν, ένα «κουλ» 
εστιατόριο, ένα «βάιραλ» βίντεο.  Ένα ασθενές σήμα αποτελεί μια πρώτη ένδειξη μίας 
τάσης που μπορεί να επηρεάσει την πραγματικότητα.  

 

3. Ποιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται στην ανίχνευση του ορίζοντα; 

Στη διαδικασία αναζήτησης τάσεων και ασθενών σημάτων χρησιμοποιούνται συνήθως 
οι ακόλουθες μέθοδοι: 

1. Δευτερογενής έρευνα: σάρωση μέσων ενημέρωσης (στον έντυπο και ηλεκτρονικό 
τύπο). 

2. Ερωτηματολόγια τύπου Delphi και άλλα crowdsourcing εργαλεία (όπως το 
www.horizonscanning.gr). 

3. Εργαστήρια με ειδικούς και μη-ειδικούς. 

4. Χρήση δικτύου ανιχνευτών τάσεων σε πόλεις-κλειδιά (Νέα Υόρκη, Βερολίνο, 
Μιλάνο, Σαγκάη, κτλ.). 

5. Διοργάνωση ειδικών ολιγοήμερων αποστολών σε πόλεις-κλειδιά. 

6. Εμπειρογνωμοσύνη: συνεντεύξεις με επιλεγμένους «ειδικούς». 

7. Σάρωση κοινωνικών δικτύων με χρήση αλγορίθμων. 

Σημειώνεται πως το πεδίο της προοπτικής διερεύνησης εξακολουθεί να βασίζεται 
κυρίως σε ποιοτικές μεθόδους ανάλυσης. Όπως αναφέρει η Edie Weiner, CEO της The 
Future Hunters, μίας εκ των κορυφαίων εταιριών ανίχνευσης τάσεων, «κανένα μέγεθος 
ποσοτικών δεδομένων δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις ποιοτικές διαδικασίες 
ανίχνευσης τάσεων» (Powers, 2019). 
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4. Πώς πραγματοποιείται η δευτερογενής έρευνα τάσεων; 

Η δευτερογενής έρευνα μπορεί να περιλαμβάνει καθημερινή ανάγνωση εκατοντάδων 
πηγών ειδήσεων, συμπεριλαμβανομένων περιοδικών, εφημερίδων, ιστοτόπων, 
ενημερωτικών δελτίων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, περιλαμβάνει την 
«κατανάλωση» οπτικού περιεχομένου, όπως ταινίες, βίντεο και ροές Instagram ή TikTok, 
καθώς και την ακρόαση μουσικής, podcasts και άλλου ηχητικού περιεχομένου. 

 

5. Τι είναι «Μεγατάση», «Τάση», «Ασθενές Σήμα», και «Μαύρος Κύκνος»; 

Μεγατάση: ένα σημαντικό αναπόφευκτο ρεύμα εξελίξεων, μια αναγνωρίσιμη ομάδα 
φαινομένων με σαφή κατεύθυνση εξέλιξης (π.χ. κλιματική αλλαγή) και ευρύτερες 
επιπτώσεις σε πολλά επίπεδα.  

Τάση: μια μακροπρόθεσμη αλλαγή που κινείται με σαφή κατεύθυνση (π.χ. γήρανση 
ορισμένων πληθυσμών). 

Ασθενές Σήμα: γεγονός ή φαινόμενο που μπορεί να θεωρηθεί ως πρώτο σημάδι 
αλλαγής ή νέα τάση υπό ανάπτυξη.   

Μαύρος Κύκνος: ένας απροσδόκητος και απίθανος παράγοντας αλλαγής που έχει 
σημαντικές επιπτώσεις και που προκαλεί ξαφνικά μια αλυσίδα γεγονότων σε μια 
αβέβαιη πορεία. 

 

6. Γιατί είναι τόσο σημαντικές οι τάσεις για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών; 

Οι τάσεις αποτελούν τη βάση για την κατανόηση των αναγκών των καταναλωτών. Δεν 
υπάρχει κανένα λόγος να σχεδιάζεις, να παράγεις και να πουλάς προϊόντα και 
υπηρεσίες για τα οποία δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τους καταναλωτές (McNair, 
1963). Οι τάσεις είναι επίσης οι ίδιες προϊόν, το αποτέλεσμα της εργασίας των 
ανιχνευτών τάσεων, και προκύπτουν όταν μία παρατήρηση μετουσιώνεται σε ενόραση 
για ένα συγκεκριμένο μονοπάτι ανάπτυξης καινοτομίας.  

Όπως αναφέρει η Marie Stafford, του JWT Intelligence, η κατανόηση των τάσεων και 
του τρόπου με τον οποίο αλλάζουν τον κόσμο δίνει την δυνατότητα για δημιουργία 
καινοτομίας (Powers, 2019). 

 

7. Γιατί οι τάσεις δείχνουν το μέλλον; 

Οι τάσεις ξεκινούν μικρές και δυναμώνουν με την πάροδο του χρόνου. Έτσι, η έγκαιρη 
ανίχνευση μίας τάσης ανοίγει ένα παράθυρο στο μέλλον. Οι τάσεις λοιπόν λειτουργούν 
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ως ένα παράθυρο για να δούμε τον κόσμο, ως ένα πλαίσιο για να αξιολογήσουμε τον 
κόσμο και ως ένα πρότυπο για την ανάληψη δράσης. 

 

8. Τι εργασία κάνουν οι ανιχνευτές τάσεων (trend forecasters); 

Το αντικείμενο της εργασίας των ανιχνευτών τάσεων είναι να παρατηρούν και να 
εξηγούν τις τάσεις. Οι ανιχνευτές χρησιμοποιούν τις τάσεις για να αποκαλύψουν στους 
πελάτες τον κόσμο που ξετυλίγεται γύρω τους. Οι τάσεις δείχνουν τις κατευθύνσεις για 
τις οποίες θα πρέπει να προετοιμαστούν, να σχεδιάσουν στρατηγική και να ηγηθούν. 
Από μία άλλη οπτική, η εργασία των ανιχνευτών δεν είναι να βρίσκουν τάσεις, αλλά να 
τις παράγουν (αφού μία τάση γίνεται πραγματικότητα μόλις εντοπιστεί). 

 

9. Γιατί οι τάσεις έχουν περίεργα ονόματα; 

Η ονοματοδοσία είναι πολύ σημαντική στο πώς αντιλαμβανόμαστε μία τάση, αλλά και 
στη διαδικασία επικοινωνίας της τάσης στην ευρύτερη κοινότητα.  
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Εισαγωγή 
Τάσεις 

“Οι τάσεις θα μπορούσαν να θεωρηθούν προσωρινές αλλαγές στην κουλτούρα 

που υποδεικνύουν μια τροχιά κοινωνικής επιρροής. Το προσωρινό μπορεί να σημαίνει 

χρόνια, μήνες, ή όσο χρόνο θα χρειαστεί μία τάση να επιφέρει την αλλαγή” (Powers, 
2019). Σαν μία επιδημία, η τάση διαδίδεται μαζί με τα προϊόντα και ιδέες που τη 

συνοδεύουν μέχρι τη στιγμή που, για διάφορους λόγους, θα χάσει τη δυναμική της και 

θα ξεφουσκώσει.  

Οι τάσεις είναι, κυριολεκτικά, το νόμισμα του σύγχρονου πολιτισμού. Λόγω της 
ικανότητάς τους να κωδικοποιούν και να προβλέπουν την αλλαγή, οι τάσεις είναι 

θεμελιώδεις για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του καταναλωτικού πολιτισμού 

και του καπιταλισμού σήμερα.  

Όπως γράφει ο Walter Friedman στο βιβλίο του για την ιστορία των οικονομικών 

προβλέψεων, «ο καπιταλισμός είναι ένα οικονομικό σύστημα με αποκλειστικό 

προσανατολισμό στο μέλλον, στο οποίο οι άνθρωποι δημιουργούν καινοτομίες, κάνουν 
αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, παρακολουθούν επιτόκια και με πολλούς άλλους 

τρόπους στοιχηματίζουν στο μέλλον» (Friedman, 2013). 

Έτσι, σε έναν καπιταλιστικό, πεινασμένο για ανάπτυξη και υπερκαταναλωτικό 
κόσμο που είναι συνυφασμένος με τη ρητορική της αλλαγής, οι τάσεις έχουν καταστεί 

θεμελιώδεις για το πώς ζούμε, πώς εργαζόμαστε, πώς παίζουμε, πώς ψωνίζουμε και 

πώς μαθαίνουμε. Όπως ανέφεραν οι New York Times, «δεν υπάρχει καμία ταχύτερη 
τάση από το ίδιο το φαινόμενο των τάσεων και της αναζήτησής τους», ενώ η λέξη 

«τάση» έχει καταφέρει να διεισδύσει στο κέντρο του σύγχρονου πολιτισμού, εξαιτίας 

της ανάπτυξης του διαδικτύου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της ψηφιακής 
κουλτούρας. 

Η αξία της αναζήτησης και κατανόησης των τάσεων γιγαντώθηκε ταυτόχρονα με 

την ανάγκη των επιχειρήσεων να διαχειριστούν την αυξανόμενη αβεβαιότητα και να 
πλοηγηθούν με επιτυχία στα «μπερδεμένα» καταναλωτικά ρεύματα. Έτσι, οι τάσεις 

αφορούσαν αρχικά κυρίως καταναλωτικές προτιμήσεις και ήταν μέσο για την καλύτερη 

στόχευση της διαφήμισης.  Ωστόσο, όλο και περισσότερο πλέον, οι τάσεις καθορίζουν 
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όχι μόνο μια πορεία αλλαγής αλλά και συγκεκριμένες βιομηχανικές, κοινωνικές ή 

υπολογιστικές διεργασίες, ειδικά εκείνες που ακολουθούν το υπόδειγμα του 
καπιταλισμού. 

Οι τάσεις, λοιπόν, είναι εργαλεία για να μειώσουμε την απόσταση ανάμεσα στο 

παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Ως εκ τούτου, μπορούμε να τις θεωρήσουμε το 
μέσο με το οποίο το μέλλον έρχεται στο παρόν.  

 

Η Ανίχνευση Ορίζοντα 
Όταν οι τάσεις γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από τη βιομηχανία ή τη 

διαφήμιση, και παρέχονται προς πώληση, τότε γίνονται εργαλείο ανάπτυξης πλούτου 

μέσω της αξιοποίησης της προσδοκίας των συνεχών αλλαγών. Είναι, επομένως, 

αναμενόμενο ότι η ανίχνευση των τάσεων αποτελεί το πιο διαδεδομένο τμήμα του 
ευρύτερου πεδίου της προοπτικής διερεύνησης. 

Το 2016, ο Vijay Govindarajan, σε άρθρο του στο Harvard Business Review, 

αναφέρει ότι ο «σχεδιασμένος οπορτουνισμός» είναι σήμερα ο καλύτερος τρόπος για 
να εκμεταλλευθούν οι επιχειρήσεις τις μη-γραμμικές αλλαγές. Ο «σχεδιασμένος 

οπορτουνισμός» απαιτεί ωστόσο εξελιγμένη ευαισθησία στα ασθενή σήματα, δηλαδή 

στις πρώτες ασθενείς ενδείξεις από αναδυόμενες τάσεις που δύνανται να επιφέρουν 
σημαντικές αλλαγές στη δημογραφία, στην τεχνολογία, στις επιθυμίες και στις ανάγκες 

των καταναλωτών, καθώς και στις οικονομικές, πολιτικές, νομοθετικές και 

περιβαλλοντικές δυνάμεις.  Το μέλλον είναι αρκετά πράγματα, αλλά επίσης είναι ένα 
δυναμικό πεδίο για την παραγωγή πλούτου στον καπιταλισμό, και η κατανόηση αυτή 

της δυναμικής έδωσε ώθηση στον ευρύτερο τομέα της προοπτικής διερεύνησης και 

ειδικά στην ανίχνευση τάσεων.  

Στην ανίχνευση τάσεων είναι βασικό να θυμόμαστε ότι οι καινοτομίες διαδίδονται 

μέσω των κοινωνιών, περνώντας από το ένα άτομο στο άλλο μέχρι να λήξουν (Tarde, 

1903) - με άλλα λόγια, ότι υπάρχει ένας φυσικός κύκλος ζωής για την κοινωνική αλλαγή. 
Επομένως, είναι σημαντική η εστίαση όχι στην καινοτομία per se αλλά στις υποκείμενες 

τάσεις που εξηγούν τη ζήτηση και τη διάδοση της καινοτομίας.  Σε αυτήν ακριβώς τη 
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διαδικασία είναι σημαντικός ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των κοινωνικών 

δικτύων και των “influencers”.  

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο στη διαδικασία ανίχνευσης ορίζοντα είναι η 

κατανόηση του μηχανισμού δημιουργίας και διάδοσης μίας τάσης. Ποια είναι τα αίτια 

που δημιούργησαν την ανάγκη ή έκαναν δημοφιλές ένα προϊόν ή μία τεχνολογία; Σε 
αυτήν τη διαδικασία κεντρικό ρόλο παίζουν τα δίκτυα (κάθε μορφής), καθώς αποτελούν 

το μέσο δημιουργίας και εξάπλωσης μία τάσης. "Τα δίκτυα ενσωματώνουν το όραμα 

του νεοφιλελευθερισμού των ατόμων, καθώς συλλογικά διαλύουν την κοινωνία και 
καλλιεργούν αναλύσεις που ενσωματώνουν τις μεμονωμένες ενέργειες σε κοινές 

τάσεις και συνήθειες" (Chun, 2016). Η ανίχνευση τέτοιων δικτύων, καθώς και των 

υποκείμενων αιτίων δημιουργίας των τάσεων, θα αποτελέσει αντικείμενο και της 
διαδικασίας Ανίχνευσης Ορίζοντα στην Κεντρική Μακεδονία (ΑΟΚΜ). 

Σε κάθε περίπτωση, η ανίχνευση ορίζοντα έχει να κάνει με την αναζήτηση 
«ευκαιριών» ανεξαρτήτως μέλλοντος. 
 

Μεθοδολογία 
Στο πλαίσιο της Δράσης 4.3 για την Υποστήριξη Τομέων Προτεραιότητας, 

αναπτύχθηκε ένας μηχανισμός Ανταγωνιστικής Πληροφόρησης, με σκοπό την 
υποστήριξη τόσο των δομών της περιφέρειας όσο και του οικοσυστήματος καινοτομίας. 

Αυτός ο μηχανισμός επικεντρώθηκε στην ανίχνευση ορίζοντα, η οποία αποτελεί μία από 

τις πιο δημοφιλείς τεχνικές προοπτικής διερεύνησης.  

Ειδικότερα, για τη συγκεκριμένη μελέτη, ο μηχανισμός είχε εστιαστεί στην 

παρακολούθηση των μεγατάσεων, των τάσεων και των ασθενών σημάτων, με πιθανές 

επιπτώσεις στις επιλεγμένες περιοχές RIS3, δηλαδή στον τουρισμό, στα δομικά υλικά, 
στην κλωστοϋφαντουργία και ένδυση και στην αγροδιατροφή. Απώτερος σκοπός αυτού 

του μηχανισμού είναι, βεβαίως, η παροχή ανταγωνιστικής πληροφόρησης στους φορείς 

σχεδιασμού, έρευνας και εφαρμογών καινοτομίας σχετικά με τις διεθνείς τάσεις και τις 
εξελίξεις σε περιφερειακό επίπεδο στους προαναφερθέντες τομείς RIS3, προκειμένου 

να υποβοηθηθεί ο ορθός σχεδιασμός πολιτικής και δράσεων σε ευθυγράμμιση με την 

στρατηγική RIS3. 



12 
 

Κεντρικό στοιχείο αυτού του μηχανισμού αποτελεί η εξειδικευμένη ηλεκτρονική 

πλατφόρμα (Παραδοτέο 4.3.1) που αναπτύχθηκε για αυτήν τη δράση. Η πλατφόρμα 
αυτή χρησιμοποιήθηκε: 

1. για την αναγνώριση μεγατάσεων που επηρεάζουν τους τομείς 
προτεραιότητας RIS3,  

2. για την αναγνώριση μικρότερων τάσεων και τεχνολογικών εξελίξεων στους 
τομείς προτεραιότητας RIS3,  

3. για την αναγνώριση ασθενών σημάτων που ενδέχεται να έχουν σημαντικές 
επιπτώσεις στους τομείς προτεραιότητας RIS3,  

4. για την παροχή δυνατότητας αλληλεπίδρασης και για τη συλλογή 
πληροφοριών από το οικοσύστημα καινοτομίας της Κεντρικής Μακεδονίας. 

 
Εικόνα 1: Πλατφόρμα horizon scanning 
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Η συλλογή πληροφοριών μέσω της εν λόγω πλατφόρμας γίνεται χειροκίνητα, με 

την αξιοποίηση παράλληλα και αυτοματοποιημένων εργαλείων,  αντλώντας και 
αξιολογώντας δεδομένα από εξειδικευμένες βάσεις πληροφοριών παρακολούθησης 

τάσεων. Πιο συγκεκριμένα, ο συνολικός μηχανισμός Ανταγωνιστικής Πληροφόρησης με 

πυρήνα του την πλατφόρμα λειτούργησε με βάση την ενσωμάτωση των εξής τμημάτων: 

1. Χειροκίνητη συλλογή πληροφοριών μέσω της ανάλυσης τοπικών, εθνικών και 

διεθνών μέσων, τόσο έντυπων όσο και ηλεκτρονικών, επιστημονικών 

περιοδικών, αλλά και αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. 
LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, Wechat, κλπ.), καθώς και μέσω της 

επεξεργασίας στοιχείων από ειδικές βάσεις πληροφοριών προοπτικής 

διερεύνησης (π.χ. TechCast, FIBRES, Futures Platform, The Future Laboratory). 

2. Αξιολόγηση και ενσωμάτωση πληροφοριών από αυτοματοποιημένη συλλογή 

μέσω των αλγόριθμων ανάλυσης των εξειδικευμένων εργαλείων TIM analytics 

(EC JRC), EC Megatrends Hub (EC JRC), Global Futures System (Millennium 
Project), Strategic Intelligence (WEF) κ.ά. 

3. Επεξεργασία και ανάλυση των πληροφοριών και τροφοδοσία της πλατφόρμας 

πληροφόρησης για τάσεις που αφορούν στις περιοχές έξυπνης εξειδίκευσης 
(RIS3) που έχει επιλέξει η Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή στον 

τουρισμό, στα δομικά υλικά, στην κλωστοϋφαντουργία και ένδυση και στην 

αγροδιατροφή. 

4. Επικαιροποίηση της κεντρικής πλατφόρμας του μηχανισμού Ανταγωνιστικής 

Πληροφόρησης από την εξειδικευμένη μονάδα Προοπτικής Διερεύνησης 

(Foresight Unit) του Δικτύου ΠΡΑΞΗ. Η διαδικασία αυτή είναι συνεχής, 
βασίζεται στην ενοποιημένη λειτουργία των προαναφερθέντων τμημάτων και 

ακολουθεί τη μεθοδολογία της ανίχνευσης ορίζοντα (horizon scanning).  

Προκειμένου να ενεργοποιηθεί αποδοτικά στο σύνολό του αυτός ο μηχανισμός, 

ακολουθείται η μεθοδολογία του πληθοπορισμού (crowdsourcing). Η πλατφόρμα 
επιτρέπει σε εγγεγραμμένους χρήστες να έχουν πρόσβαση και να αξιολογούν σε 

πραγματικό χρόνο τις πληροφορίες  που συλλέγονται μέσω της ανίχνευσης ορίζοντα 

από την ομάδα έργου. Ταυτόχρονα, οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να ανεβάζουν 
στην πλατφόρμα δικά τους ευρήματα, παρατηρήσεις, άρθρα, εικόνες και βίντεο, τα 
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οποία επίσης αξιολογούνται από τους υπόλοιπους χρήστες ως προς δύο παραμέτρους: 

α) την επίδραση τους στους τομείς ενδιαφέροντος RIS3, και β) την πιθανότητα να είναι 
σημαντικοί στο μέλλον.  

Ήδη οι εγγεγραμμένοι χρήστες της πλατφόρμας ανέρχονται στις αρκετές 

δεκάδες, ενώ, χάρη στις κατάλληλες επικοινωνιακές στρατηγικές προώθησης που 
ακολουθήθηκαν από την ομάδα έργου, η απήχηση της πλατφόρμας έχει ήδη αγγίξει τις 

αρκετές εκατοντάδες πολίτες. Το σύνολο των συλλεγόμενων παραγόντων επιρροής, 

δηλαδή των μεγατάσεων, των τάσεων και των ασθενών σημάτων, έχει ξεπεράσει τους 
εκατό, ήδη από αυτήν τη δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας του μηχανισμού και εν μέσω 

των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας του νέου κορωνοϊού COVID-19 που προκάλεσε 

σημαντικές αναταραχές σε κάθε τομέα της ζωής των πολιτών. 

Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζονται και περιγράφονται τα κυριότερα 

ευρήματα αναφορικά με τους παράγοντες επιρροής που έχουν έως τώρα 

αναγνωριστεί με τη χρήση του μηχανισμού Ανταγωνιστικής Πληροφόρησης σε κάθε μία 
από τις περιοχές έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) που έχει επιλέξει η Περιφέρεια της 

Κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή στον τουρισμό, στα δομικά υλικά, στην 

κλωστοϋφαντουργία και ένδυση και στην αγροδιατροφή. 
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Αποτελέσματα Πιλοτικής Λειτουργίας 
Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται σε αυτό το πρώτο πιλοτικό στάδιο 

λειτουργίας της πλατφόρμας και της έρευνας είναι ενδεικτικά, καθώς η πλατφόρμα 
είναι μόλις ένα μήνα σε δημόσια λειτουργία, ενώ η παρουσίασή της στο ευρύτερο κοινό 

συνέπεσε με την κρίση της πανδημίας του νέου κορωνοϊού COVID-19. 

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων θα ακολουθήσει την ακόλουθη δομή: 

1. Αρχικά, παρουσιάζονται οι Μεγατάσεις που αφορούν και τους 4 τομείς 

προτεραιότητας RIS3, καθώς έχουν ευρύτατο πεδίο επιπτώσεων. 

2. Έπειτα, παρατίθεται μια σύνοψη των ευρημάτων ανά τομέα προτεραιότητας. 

3. Στη συνέχεια, ακολουθεί η παρουσίαση των κυριότερων Τάσεων & 
Μικροτάσεων ανά τομέα, καθώς έχει προηγηθεί ομαδοποίηση των σχετικών 

ευρημάτων. Σημειώνεται πως οι Μικροτάσεις είναι τάσεις σε αρχικό στάδιο 

ανάπτυξης. Μπορούν να εξελιχθούν με διαφορετικούς τρόπους, αλλά 
σίγουρα δεν αναμένεται να είναι βραχύβιες. Μπορούμε να τις 

παραλληλίσουμε με ζωντανούς οργανισμούς που εξελίσσονται και αλλάζουν.  

4. Τέλος, παρατίθεται μια συγκεντρωτική παρουσίαση των “Μαύρων Κύκνων”. 

 

Σημειώνεται ότι στην επόμενη αναφορά οι τάσεις θα συνοδεύονται από σύντομη 
αξιολόγηση ως προς: 

• Τη γεωγραφική τους διάσταση (τοπικές/παγκόσμιες). 

• Την προβλεπόμενη διάρκεια ζωής τους (μικρή/μεγάλη). 

• Το στάδιο ανάπτυξής τους (πρώιμο/αρχικό/ώριμο/τελικό). 

• Την πιθανότητα να συνεχιστούν (1-10). 

• Την επίπτωση στον τομέα ενδιαφέροντος (1-10). 
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Μεγατάσεις 
Οι Μεγατάσεις είναι ένα σημαντικό αναπόφευκτο ρεύμα εξελίξεων, μια 

αναγνωρίσιμη ομάδα φαινομένων με σαφή κατεύθυνση και ευρύτερες επιπτώσεις σε 

πολλά επίπεδα. Ο πιο διάσημος ορισμός για τις Μεγατάσεις δόθηκε από τον Naisbitt 
(1982), ο οποίος τις χαρακτηρίζει ως «ρεύματα που θα διαμορφώσουν τη νέα κοινωνία».  

Οι Μεγατάσεις δεν είναι πρόσκαιρες «μόδες», αλλά αναπόφευκτες μετατοπίσεις 

με σημαντικές επιπτώσεις οι οποίες αλλάζουν την πορεία της κοινωνίας. Είναι 
σημαντικό να σημειώσουμε ότι οι περισσότερες από τις μικροτάσεις και τα ασθενή 

σήματα που ανιχνεύονται πηγάζουν από αυτές τις Μεγατάσεις. Οι πιο καίριες 

Μεγατάσεις, όπως αναφέρονται στη σημαντικότερη βιβλιογραφία, παρουσιάζονται 
ακολούθως. 

Δημογραφικό Χάσμα 

Σύμφωνα με μελέτες των Ηνωμένων Εθνών (United Nations, 2013), ως το 2050, 
ο παγκόσμιος πληθυσμός αναμένεται να ξεπεράσει τα 9,6 δισεκατομμύρια, μολονότι ο 

ρυθμός αυτής της αύξησης αρχίζει να ελαττώνεται. Το μεγαλύτερο μέρος της 

συνολικής πληθυσμιακής αύξησης θα συμβεί στις αστικές περιοχές του 
αναπτυσσόμενου κόσμου. Ο αναπτυσσόμενος κόσμος χαρακτηρίζεται ήδη από 

αναπτυσσόμενους και ηλικιακά νέους πληθυσμούς, ενώ οι πληθυσμοί των λεγόμενων 

αναπτυγμένων χωρών είναι κατά βάση ηλικιακά γηραιότεροι. Το αποτέλεσμα του 
ηλικιακού χάσματος που προκύπτει είναι η αύξηση του παγκόσμιου μέσου της ηλικίας, 

καθώς και του ποσοστού των ανθρώπων ηλικίας άνω των 65 ετών. Αυτή η ανισομερής 

δημογραφική ανάπτυξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των μεταναστευτικών 

ροών, και η Ευρώπη, με τον ολοένα και πιο γερασμένο πληθυσμό της, αναμένεται να 
κληθεί να αντιμετωπίσει πλήθος σχετικών προβλημάτων.  

 

Αλματώδης Τεχνολογική Πρόοδος 

Ο ρυθμός της τεχνολογικής αλλαγής, ιδιαίτερα στους τομείς των τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνίας, της νανοτεχνολογίας και της βιοτεχνολογίας, είναι 

άνευ προηγουμένου. Σημαντική κινητήρια δύναμη σε αυτήν την περίπτωση είναι η 
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επιθυμία μείωσης του περιβαλλοντικού αντίκτυπου της ανθρωπότητας ως συνόλου, 

αλλά και η αλλαγή στο lifestyle των καταναλωτών που ζητούν πλέον διαρκώς νέες 
καινοτομίες. Από την άλλη, παρ’ όλα τα θετικά της αποτελέσματα στη βελτίωση της 

ζωής του ανθρώπου και της ποιότητας του περιβάλλοντος, η τεχνολογική καινοτομία 

ενέχει αρκετούς κινδύνους. Γι’ αυτό και ένας από τους πυλώνες στήριξης της 
αλματώδους τεχνολογικής προόδου είναι η μείωση των κινδύνων για πρόκληση 

αρνητικών συνεπειών μέσω κατάλληλων ρυθμιστικών πλαισίων και θεσμών. Επομένως, 

η διαχείριση πιθανών κινδύνων είναι μια από τις συνιστώσες αυτής της μεγατάσης, μαζί 
με τη στήριξη της καινοτομίας και τη διάχυση των νέων τεχνολογιών. 

 

Κλιματική Κρίση 

Οι αλλαγές του παγκόσμιου κλίματος που ξεκίνησαν τα τελευταία χρόνια είναι 

άνευ προηγουμένου και αναμένεται να συνεχιστούν. Η Κλιματική Κρίση αποτελεί 

διαρκώς απειλή για όλο και περισσότερα φυσικά οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητά 
τους, καθώς και για την ανθρώπινη υγεία. Παράλληλα, η ασφάλεια του παγκόσμιου 

συστήματος παραγωγής και διανομής τροφίμων επίσης διακυβεύεται, όπως και οι 

κοινωνικές και οικονομικές πτυχές της ζωής των πολιτών. Ο κίνδυνος των μη 
αναστρέψιμων και καθολικών επιπτώσεων της Κλιματικής Κρίσης επίσης αναμένεται να 

αυξηθεί. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι καταστροφικές πλημμύρες και οι ξηρασίες 

ήδη επάγουν σημαντικό φόρτο στην ανθρώπινη ευζωία και στις υποδομές, πέρα από 
το φυσικό περιβάλλον. Τα πλήγματα που δέχονται από αυτές τις επιπτώσεις της 

Κλιματικής Κρίσης οι περιοχές του αναπτυσσόμενου κόσμου εντείνουν ακόμη 

περισσότερο τη φτώχια και τις ανισότητες, γεγονός το οποίο μπορεί να οδηγήσει ακόμη 
και σε αύξηση των προσφυγικών ροών προς τις αναπτυγμένες οικονομίες. 

 

Ισχυρότερες “Μεγαπόλεις” 

Η αύξηση του πληθυσμού των αναπτυσσόμενων κρατών που προαναφέρθηκε θα 
απορροφηθεί κυρίως από τις αστικές περιοχές. Η ραγδαία ανάπτυξη των πόλεων θα 

συνεχιστεί σε βαθμό που αναμένεται να συγκεντρώσουν την πλειοψηφία του 

ανθρώπινου πληθυσμού. Οι μεγαπόλεις, και ιδιαίτερα οι παραγκουπόλεις των 
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αναπτυσσόμενων κρατών, ήδη πρωτοστατούν σε αυτήν τη μεγατάση. Σημαντική 

συνιστώσα αυτής της μεγατάσης είναι η προσπάθεια συμφιλίωσης της ακμάζουσας 
αστικής μεγέθυνσης με την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό προς το φυσικό 

περιβάλλον. Η έξυπνη χωροταξική σχεδίαση των πόλεων με μορφή συμπαγή και φιλική 

προς την ευζωία των κατοίκων τους είναι καίριος παράγοντας της τάσης και εμπλέκεται 
στα ζητήματα αστικής αειφορίας, επαναχρησιμοποίησης των αστικών χώρων και 

κατάλληλου διαμοιρασμού των χρήσεων γης, ενώ η ολοκληρωμένη διαχείριση του 

αστικού και περιαστικού ιστού διαδραματίζει ήδη σημαντικό ρόλο στη μεγατάση.   

 

Παγκοσμιοποίηση 2.0 

Η απελευθέρωση του εμπορίου, το ταχέως εξελισσόμενο ανθρώπινο δυναμικό 
και οι δομικές αλλαγές σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο έχουν ευνοήσει τη συμμετοχή 

των αναπτυσσόμενων κρατών στην παγκόσμια οικονομική μεγέθυνση, στην ελεύθερη 

αγορά και στις επενδύσεις. Αυτές οι αλλαγές στις δυνάμεις της αγοράς και της 
οικονομίας παγκοσμίως και οι νέες ισορροπίες που εμφανίζονται δημιουργούν 

ανταγωνιστικές απειλές και ευκαιρίες που αφορούν στην κάλυψη των αναγκών μιας 

ταχέως αναπτυσσόμενης μεσαίας τάξης. Σε αυτήν τη νέα στροφή της 
παγκοσμιοποίησης, ένα πιο ευρύ και πιο ανομοιογενές μίγμα οικονομικών δυνάμεων 

φαίνεται να σχηματοποιείται. Ωστόσο, η ανάδυση αυτής της ανομοιογένειας, ειδικά σε 

σχέση με τις μεγάλες οικονομικές δυνάμεις, περιπλέκει τις παγκόσμιες προσπάθειες 
για τον συντονισμό της διακυβέρνησης ζητημάτων διεθνούς ενδιαφέροντος. 

Ταυτόχρονα, η οικονομική αλληλεξάρτηση μεταξύ πλήθους κρατών καθιστά ολοένα και 

δυσκολότερη τη διαχείριση και την ιχνηλασία των κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του συστήματος της ελεύθερης αγοράς, τόσο από την 

πλευρά της παραγωγής όσο και από την πλευρά της κατανάλωσης.  

 

Νέες Προκλήσεις για τη Δημόσια Υγεία 

Οι προκλήσεις για τη δημόσια υγεία αλλάζουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πρόοδος 

της επιστήμης και η εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης έχουν αυξήσει την 

πιθανότητα να αποκτήσουν οι πολίτες πιο υγιείς και μακροχρόνιες ζωές, μειώνοντας 



19 
 

παράλληλα την εμφάνιση μολυσματικών ασθενειών. Από την άλλη, η παχυσαρκία, ο 

υποσιτισμός, η μικροβιακή ανθεκτικότητα και οι μη μεταδοτικές ασθένειες έχουν 
αρχίσει να εκτοπίζουν τις προκλήσεις του παρελθόντος και να επιβαρύνουν όλο και 

περισσότερο τη δημόσια υγεία. Ο ανθυγιεινός τρόπος ζωής, η ρύπανση του 

περιβάλλοντος και πλήθος άλλων ανθρωπογενών αιτίων έχουν συνεισφέρει στην 
ανάδυση αυτών των νέων προκλήσεων. Προκλήσεις όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα, 

ο διαβήτης, οι χρόνιες παθήσεις του αναπνευστικού, ο καρκίνος, καθώς και η 

κατάθλιψη και οι αγχώδεις διαταραχές μαστίζουν έναν πληθυσμό πολιτών που γίνεται 
ολοένα και πιο γερασμένος. Ταυτόχρονα, εξαιτίας των διεθνών μετακινήσεων, ο 

κίνδυνος της εμφάνισης παγκόσμιων πανδημιών συνεχίζει να ελλοχεύει.  

 

Αυξανόμενη Ζήτηση Φυσικών Πόρων 

Η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και το νέο κύμα της παγκοσμιοποίησης 

έχουν οδηγήσει στην τόνωση του ρεύματος του καταναλωτισμού σε βαθμό που η 
παγκόσμια ζήτηση για φυσικούς πόρους διογκώνεται με ταχύτατους ρυθμούς. Η ζήτηση 

για νερό, τροφή, ενέργεια, γη και ορυκτούς πόρους αναμένεται να συνεχίσει να 

αυξάνεται, δεδομένης της αυξανόμενης αγοραστικής δύναμης του ολοένα και 
μεγαλύτερου πληθυσμού, ενώ παράλληλα η προσφορά αυτών των πόρων μειώνεται. 

Αυτή η μείωση από τη μία εντείνεται εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και από την άλλη 

δημιουργεί ένα πλαίσιο μεγάλης διακύμανσης τιμών, οδηγώντας την πλευρά της 
προσφοράς στο να καταφύγει σε επικίνδυνες ενέργειες για την απόκτηση πρόσβασης 

σε σπάνιους και ακριβούς πόρους. Η διάσταση του κινδύνου δεν αφορά μόνο στις 

αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αλλά και στις κοινωνικοπολιτικές συνέπειες 
τέτοιων ενεργειών. Μιας και αρκετοί τύποι πόρων είναι ανισοκατανεμημένοι 

γεωγραφικώς, διακυβεύεται η ποιότητα ζωής των πολιτών στις περιοχές που τους 

διαθέτουν, καθώς δεν είναι απίθανο να προκληθούν και γεωπολιτικές συγκρούσεις.   

 

Ανισοκατανομή Οικονομικού Πλούτου 

Μολονότι η οικονομική ανισότητα μεταξύ κρατών σε διεθνές επίπεδο και ο 

απόλυτος αριθμός των ανθρώπων που ζουν σε καθεστώς ακραίας φτώχιας έχουν 
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σημειώσει σημαντική μείωση, καθώς οι οικονομίες των φτωχών αναπτυσσόμενων 

χωρών μεγεθύνονται με πρότυπο αυτές των περισσότερο πλούσιων και αναπτυγμένων, 
το χάσμα μεταξύ του πλουσιότερου και του φτωχότερου τμήματος του πληθυσμού 

διευρύνεται διαρκώς. Άμεση σχέση με αυτό το πρόβλημα της ανισοκατανομής του 

οικονομικού πλούτου έχουν οι έμφυλες διακρίσεις, η άνιση πρόσβαση στην υγεία, στην 
τεχνολογία και στην εκπαίδευση και, βεβαίως, οι εισοδηματικές διακρίσεις. Τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν από την επαλληλία όλων αυτών των 

κοινωνικοοικονομικών διακρίσεων αποτελούν ορισμένες από τις σημαντικότερες 
προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι πολιτικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί 

θεσμοί στο προσεχές μέλλον, προκειμένου να μετριάσουν τις διακλαδιζόμενες 

συνέπειες των ανισοτήτων που σχετίζονται με το χάσμα μεταξύ των οικονομικών 
τάξεων. 
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Τουρισμός 
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Τουρισμός 
Οι κύριες ομάδες τάσεων που αναγνωρίστηκαν κατά το πρώτο πιλοτικό στάδιο 

λειτουργίας της πλατφόρμας και της έρευνας και αφορούν στον τομέα 

προτεραιότητας του Τουρισμού σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με τις Μεγατάσεις που 

παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα. Ορισμένες πηγάζουν από την πρόσφατη 
ασθένεια του νέου κορωνοϊού COVID-19 που έχει λάβει διαστάσεις πανδημίας και 

άλλες αφορούν στην ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών σε πολλά στάδια της 

αλυσίδας αξίας των τουριστικών υπηρεσιών. Μια τρίτη ομάδα τάσεων σχετίζεται άμεσα 
με την υιοθέτηση υπεύθυνης συμπεριφοράς από τους ταξιδιώτες απέναντι στο φυσικό 

και πολιτιστικό περιβάλλον του προορισμού τους, ενώ ανιχνεύτηκαν και τρεις ομάδες 

ασθενών σημάτων τάσεων που αφορούν σε τεχνολογικά, κοινωνικοοικονομικά και 
οικολογικά ζητήματα.  

Ακολουθεί η παρουσίαση των κυριότερων ανιχνευμένων τάσεων και μικροτάσεων 

Τουρισμού, όπως προέκυψαν μετά την ομαδοποίηση των σχετικών ευρημάτων. 

 

 
Εικόνα 2: “Τουρισμός σε εικονική πραγματικότητα”, από την πλατφόρμα horizon scanning. 
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Οι Τουρίστες #ΜένουνΣπίτι 

   

 
 

Γεωγραφική διάσταση Παγκόσμια 

Προβλεπόμενη διάρκεια 
ζωής 

Μέση 

Στάδιο ανάπτυξης Ώριμο 

Πιθανότητα να 
συνεχιστεί Μεσαία 

Επίπτωση στον τομέα Μεγάλη 

Περιγραφή 

Η ασθένεια του νέου κορωνοϊού COVID-19, η οποία έχει λάβει 
διαστάσεις πανδημίας, έχει ήδη οδηγήσει στην ανάδυση 

ορισμένων καίριων τάσεων που, τουλάχιστον προς το παρόν, 

φαίνεται να έχουν σχετικά σαφή προσανατολισμό. Η 
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παγκόσμια τουριστική βιομηχανία έχει υποστεί πλήγμα, καθώς 

οι τουριστικές ροές έχουν μηδενιστεί σε αρκετές χώρες. Το 
πλήθος των αναζητήσεων με τη λέξη-κλειδί  “holiday” στη 

μηχανή αναζήτησης της Google άρχισε να ελαττώνεται από 

τον Φεβρουάριου του 2020 και έφτασε τον Μάρτιο του 2020 
στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 5 ετών. Η 

καθολικότητα του φαινομένου είναι τέτοια που, προκειμένου 

να αντιμετωπιστούν τα διεθνή προβλήματα συρρίκνωσης της 
τουριστικής βιομηχανίας και ελάττωσης των θέσεων 

εργασίας, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού και ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας των Ηνωμένων Εθνών 
βρίσκονται σε μια διαρκή συνεννόηση για τη διενέργεια 

διορθωτικών κινήσεων. 

Σχετικές Μικροτάσεις Τουρισμός στα Χρόνια της Πανδημίας του Κορωνοϊού  
Covid-19 και Τουρισμός / No holidays Today 
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ΤουρισμOS: Βρέθηκαν Αναβαθμίσεις 

   

 
 

Γεωγραφική διάσταση Παγκόσμια 

Προβλεπόμενη διάρκεια 
ζωής 

Μεγάλη 

Στάδιο ανάπτυξης Σε ανάπτυξη 

Πιθανότητα να 
συνεχιστεί  Μεγάλη 

Επίπτωση στον τομέα Μεσαία 
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Περιγραφή 

Μια άλλη σημαντική τάση που φαίνεται να αναδύεται είναι η 

ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών σε πολλά στάδια της 
αλυσίδας αξίας των τουριστικών υπηρεσιών. Παρατηρείται 

ευρεία υιοθέτηση διαφόρων τύπων τεχνητής νοημοσύνης στις 

λειτουργίες των τουριστικών επιχειρήσεων, οι οποίοι 
περιλαμβάνουν τόσο chatbots εξυπηρέτησης πελατών σε 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε εφαρμογές ανταλλαγής 

μηνυμάτων (instant messaging apps) όσο και έξυπνες 
εφαρμογές για την αναζήτηση νέων εξατομικευμένων 

ταξιδιωτικών εμπειριών. Αυτές οι τεχνολογίες 

αυτοματοποίησης χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την 
εξατομίκευση και για να εγγυηθούν γρήγορους χρόνους 

ανταπόκρισης, ακόμη και αν δεν υπάρχει προσωπικό. 

Ταυτόχρονα, στροφή προς την τεχνολογία παρατηρείται και 

στον χώρο των μουσείων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα της τουριστικής βιομηχανίας. Πλήθος μουσείων 

παγκοσμίως έχουν ενσωματώσει τη χρήση εικονικής 

πραγματικότητας στις εκθέσεις τους, με σκοπό να 
εμβυθίσουν τους επισκέπτες τους σε διαδραστικές 

περιπέτειες, είτε με πλήρως διαδραστικές τεχνολογίες είτε 

ακόμη και με βίντεο 360°. Αυτή η εξέλιξη φαίνεται να καθιστά 
την εμπειρία του σύγχρονου μουσείου πιο προσιτή σε 

μεγαλύτερο εύρος κοινωνικών ομάδων. 

Σχετικές Μικροτάσεις Smart Tourism 
Εμβυθιστικά Μουσεία 
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Περπατώ, Περπατώ εις το Δάσος – με Σύνεση 

   

 
 

Γεωγραφική διάσταση Παγκόσμια 

Προβλεπόμενη διάρκεια 
ζωής 

Μεγάλη 

Στάδιο ανάπτυξης Σε ανάπτυξη / πρώιμο στάδιο 

Πιθανότητα να 
συνεχιστεί  Μεγάλη 

Επίπτωση στον τομέα Μεγάλη 

Περιγραφή 

Οι ταξιδιώτες αρχίζουν να υιοθετούν υπεύθυνη συμπεριφορά 

απέναντι στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον του 
προορισμού τους. Προκειμένου να αναστρέψουν τον κίνδυνο 

που διατρέχει η πολιτιστική κληρονομιά σε διάφορους 

δημοφιλείς προορισμούς εξαιτίας του μαζικού τουρισμού, οι 
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αρμόδιες αρχές έχουν αρχίσει να θέτουν σε ισχύ κανονισμούς 

για να ελέγξουν τον αριθμό των τουριστών που μπορούν να 
υποδεχτούν ή και να περιορίσουν πλήρως την πρόσβαση. 

Παράλληλα, οι ίδιοι οι τουρίστες και οι τουριστικές εταιρείες 

έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν μια πιο υπεύθυνη στάση 
απέναντι στην πολιτιστική κληρονομιά, καθώς θεωρούν πως 

δεν μπορούν πλέον να αγνοούν τις αρνητικές συνέπειες των 

ενεργειών τους. Μέσα από καλές πρακτικές ελεγχόμενου και 
υπεύθυνου τουρισμού, η διατήρηση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς γίνεται κεντρικό χαρακτηριστικό της συνολικής 

τουριστικής εμπειρίας. Η συνολική τουριστική εμπειρία 
επηρεάζει σημαντικά και την επιλογή των προορισμών. Η 

εμπειρία του ταξιδιού και η ιδιαιτερότητα και μοναδικότητα 

του προορισμού είναι αυτά που φαίνεται να ενδιαφέρουν 

περισσότερο τους ταξιδιώτες και όχι η πολυτέλεια. Τα 
τελευταία χρόνια φαίνεται να υπάρχει μια στροφή και στο 

υπαίθριο κάμπινγκ ή στις διακοπές με τροχόσπιτο. Οι 

ταξιδιώτες που γεννήθηκαν μεταξύ 1978-2000 φαίνεται να 
θέλουν να αποξενωθούν από την ψηφιακή κουλτούρα, να 

απομακρυνθούν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να 

περάσουν τις διακοπές τους κοντά στη φύση. 

Σχετικές Μικροτάσεις Διατήρηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς  
Οι Ιδιαίτεροι Προορισμοί ως Πολυτέλεια  
Η επιστροφή του κάμπινγκ και των RVs 
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Πύλη Αναχώρησης; USB και HDMI 

   

 
 

Γεωγραφική διάσταση Παγκόσμια 

Προβλεπόμενη διάρκεια 
ζωής 

Μεγάλη 

Στάδιο ανάπτυξης Πρώιμο στάδιο 

Πιθανότητα να 
συνεχιστεί Μεγάλη 

Επίπτωση στον τομέα Μεγάλη 
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Περιγραφή 

Ανιχνεύτηκε επίσης μια τεχνολογική ομάδα ασθενών 

σημάτων σχετικών με τις προηγούμενες τάσεις και 
μεγατάσεις που περιλαμβάνει, αρχικά, την ανάπτυξη 

ισχυρότερων τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας, π.χ. 

τεχνητού δέρματος για προσομοίωση ερεθισμάτων αφής, 
αλλά και την παραγωγή εξαιρετικά εμβυθιστικού υλικού σε 

σχετικές πλατφόρμες, π.χ. υψηλής ανάλυσης 

οπτικοακουστική αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων και 
άλλων τουριστικών εμπειριών. Αυτά τα ασθενή σήματα 

δίνουν μια πρώτη εικόνα για σημαντικές αλλαγές στην 

τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας που είναι ήδη μια 
τάση στον τομέα του τουρισμού, χωρίς όμως να είναι 

ξεκάθαρο το πώς αυτές οι αλλαγές θα τον επηρεάσουν. 

Σχετικές Μικροτάσεις Τεχνητό δέρμα προσφέρει απτική ανατροφοδότηση και 
έντονες VR εμπειρίες  
Τουρισμός σε Εικονική Πραγματικότητα 
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 Ελευθερία 2.0 

   

 
 

Γεωγραφική διάσταση Παγκόσμια 

Προβλεπόμενη διάρκεια 
ζωής 

Μεγάλη 

Στάδιο ανάπτυξης Πρώιμο  

Πιθανότητα να 
συνεχιστεί Μεγάλη 

Επίπτωση στον τομέα Μεσαία 

Περιγραφή 

Σε συνάρτηση με τις προαναφερθείσες τάσεις και 

μεγατάσεις, ανιχνεύτηκε και μια κοινωνικοοικονομική ομάδα 
ασθενών σημάτων που θα μπορούσαν να υποδεικνύουν 

αλλαγές σε θεμελιώδεις παράγοντες του τουρισμού. 
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Η τάση για περισσότερη προσωπική ελευθερία 

συμπαρασύρει τον τουρισμό, και αναδεικνύει μία σειρά από 
τάσεις λιγότερο ή περισσότερο σημαντικές.  

 Η στροφή προς τον τουρισμό με απώτερο σκοπό, δηλαδή 

προς τον τουρισμό με σημαντικό θετικό κοινωνικό ή/και 
επιστημονικό αντίκτυπο, π.χ. ταξίδι στις Μπαχάμες για την 

αποκατάσταση ενός κοραλλιογενούς υφάλου, δίνει μια νέα 

οπτική στα αίτια που οδηγούν κάποιον να επιλέξει έναν 
τουριστικό προορισμό. Παράλληλα, η εμφάνιση του 

“bleisure” τουρισμού, δηλαδή του τουρισμού που συνδυάζει 

την εργασία με την αναψυχή, επαναπροσδιορίζει το πλαίσιο 
στο οποίο επιλέγει κανείς να κάνει ένα ταξίδι, ενώ η επιλογή 

του “solo traveling” υποδηλώνει αλλαγές στη διαπροσωπική 

διάσταση της τουριστικής εμπειρίας. 

Σχετικές Μικροτάσεις Τουρισμός με Απώτερο Σκοπό 
Ο bleisure τουρισμός έρχεται για να γίνει trend και στην 
Ελλάδα 
Solo Traveling 
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Ένα Δωμάτιο με Θέα, Χωρίς Άνθρακα! 

   

 
 

Γεωγραφική διάσταση Παγκόσμια 

Προβλεπόμενη διάρκεια 
ζωής 

Μεγάλη 

Στάδιο ανάπτυξης Πρώιμο  

Πιθανότητα να 
συνεχιστεί Μεγάλη 

Επίπτωση στον τομέα Μεγάλη 

Περιγραφή 

Η οικολογική ομάδα ασθενών σημάτων που ανιχνεύθηκαν σε 

συνάρτηση με τις προηγούμενες τάσεις και μεγατάσεις 

υποδεικνύουν αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών 
προς ακόμη πιο αυστηρή επιλογή του τουριστικού προϊόντος 

με βάση οικολογικά κριτήρια, όχι απλά την υπεύθυνη 

επίσκεψη προορισμών για το φυσικό τους περιβάλλον. Ένα 
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παράδειγμα μιας τέτοιας στάσης των ταξιδιωτών είναι η 

επιλογή καταλυμάτων για ενοικίαση με κύριο κριτήριο το 
περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Αυτή η αλλαγή μπορεί να 

έχει σημαντικές επιπτώσεις στην εξέλιξη της υπάρχουσας 

τάσης για ηθικό, υπεύθυνο και βιώσιμο τουρισμό σε κάτι 
διαφορετικό. 

Σχετικές Μικροτάσεις Τουρισμός με Απώτερο Σκοπό 
Airbnb για σπίτια με μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα 
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Δομικά Υλικά 
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Δομικά Υλικά 
 

Οι κύριες ομάδες τάσεων που αναγνωρίστηκαν κατά το πρώτο πιλοτικό στάδιο 

λειτουργίας της πλατφόρμας και της έρευνας και αφορούν στον τομέα 

προτεραιότητας των Δομικών Υλικών σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με τις Μεγατάσεις 
που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενη ενότητα. Ορισμένες πηγάζουν από την στροφή 

στην αειφορία και στα φιλοπεριβαλλοντικά και βιώσιμα υλικά και άλλες αφορούν στην 

αξιοποίηση στρατηγικών και μορφών που υπάρχουν στη φύση για διευκόλυνση της 
διαδικασίας σχεδιασμού νέων κατασκευών με τη βέλτιστη χρησιμοποίηση υλικού. Μια 

τρίτη ομάδα τάσεων σχετίζεται άμεσα με την επιθυμία των καταναλωτών να επιλέγουν 

υλικά που είναι εκτός από φιλοπεριβαλλοντικά και φιλικά προς την υγεία και την ευεξία 
τους, ενώ ανιχνεύτηκαν και δύο ομάδες ασθενών σημάτων τάσεων που αφορούν στην 

υποκατάσταση εδραιωμένων και διαδεδομένων δομικών υλικών με νέα βελτιωμένα 

υλικά και στην ενσωμάτωση προχωρημένων και αναδυόμενων τεχνολογιών σε διάφορα 
στάδια του κατασκευαστικού τομέα, από τον σχεδιασμό έως την υλοποίηση.  

Ακολουθεί η παρουσίαση των κυριότερων ανιχνευμένων τάσεων και μικροτάσεων 

Δομικών Υλικών, όπως προέκυψαν μετά την ομαδοποίηση των σχετικών ευρημάτων. 
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Πράσινα Κτίρια 
Σπίτι από Άχυρο και Ξύλο, για το Καλό του Λύκου 

   

 
 

Γεωγραφική διάσταση Παγκόσμια 

Προβλεπόμενη διάρκεια 
ζωής 

Μεγάλη 

Στάδιο ανάπτυξης Ώριμο 

Πιθανότητα να συνεχιστεί Μεγάλη 

Επίπτωση στον τομέα Μεγάλη 
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Περιγραφή 

Οι αρχιτεκτονικές τάσεις που θα πρωταγωνιστήσουν το 

2020 θα έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: τη δέσμευση για 
βιώσιμη ανάπτυξη. Οι εξελίξεις των αρχιτεκτονικών 

τάσεων θα είναι πλέον φιλικές προς το περιβάλλον, με τη 

χρήση ανακυκλώσιμων υλικών και παθητικών κτηρίων. 
Ήδη πολύ συχνά οι αρχιτέκτονες  χρησιμοποιούν 

ανακυκλώσιμα υλικά και αναπτύσσουν αυτοδύναμα κτίρια 

και εγκαταστάσεις κάθε είδους που σέβονται τον πλανήτη 
μας. Η αρχιτεκτονική τάση των παθητικών κτηρίων που 

εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια έχει γίνει φιλοσοφία 

ζωής και τρόπος κατανόησης της ανάπτυξης της σχέσης 
των κτιρίων με το περιβάλλον. Ο αρχιτεκτονικός 

σχεδιασμός στα παθητικά σπίτια έχει πρωταρχικό στόχο 

τη χρήση όλων των διαθέσιμων πόρων για τη 

μεγιστοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτός είναι 
ο λόγος που τα παθητικά σπίτια συμβάλλουν στη βελτίωση 

της υγείας και της ποιότητας ζωής των ιδιοκτητών τους. 

Τα παθητικά σπίτια προσφέρουν ταυτόχρονα υψηλή 
ενεργειακή απόδοση, άνεση, οικονομία και είναι φιλικά 

προς το περιβάλλον. Καθώς αυξάνεται η ανησυχία για την 

κλιματική κρίση, θα επηρεαστεί και ο τρόπος οικοδόμησης 
και ανακαίνισης των κατοικιών. Τα βιώσιμα και ηθικά σπίτια 

αναμένεται, μάλιστα, να γίνουν ακόμη και status symbols. 

Σχετικές Μικροτάσεις Παθητικά Σπίτια 
Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα & Ευαισθητοποίηση 
Τα οικολογικά σπίτια γίνονται "status - symbols" 
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Βιομίμηση 

Η Τέχνη Θέλει Μάστορα με Λύσεις απ’ τη Φύση 

   

 
 

Γεωγραφική διάσταση Παγκόσμια 

Προβλεπόμενη διάρκεια 
ζωής 

Μεγάλη 

Στάδιο ανάπτυξης Πρώιμο 

Πιθανότητα να 
συνεχιστεί Μεσαία 

Επίπτωση στον τομέα Μεσαία 

Περιγραφή 

Η βιομίμηση είναι η συστηματική μελέτη του φυσικού κόσμου 
για τον εντοπισμό στρατηγικών, λειτουργιών, μεθοδολογιών, 

συστημάτων, δομών και υλικών που χρησιμοποιούνται από 
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τους ζωντανούς οργανισμούς, ή ακόμη και από τα 

οικοσυστήματα, για να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένα 
προβλήματα, με σκοπό τη μεταφορά γνώσης στη μηχανική, 

στον σχεδιασμό, στην αρχιτεκτονική κ.λπ. Μιας και ο 

φυσικός κόσμος λειτουργεί με περιορισμένη κατανάλωση 
υλικών και ενέργειας, η βιομίμηση αποτελεί μια επιθυμητή 

στροφή για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης, ιδιαίτερα 

στον κατασκευαστικό κλάδο. Ένα παράδειγμα βιομίμησης 
είναι και οι γενετικοί αλγόριθμοι. Αυτοί μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από τους αρχιτέκτονες και τους 

μηχανικούς για τη συνδημιουργία κατασκευαστικών σχεδίων. 
Η διαδικασία σχεδιασμού που ακολουθείται σε αυτήν την 

περίπτωση εμπλέκει τόσο τον άνθρωπο σχεδιαστή όσο και 

τον υπολογιστή στην παραγωγή σχεδίων και στην επιλογή 

της τελικής λύσης, με τη χρήση περιορισμένου δομικού 
υλικού ως βασικής παραμέτρου. Οι νέες γεωμετρίες που 

παράγονται σε αυτά τα σχέδια που συνδημιουργούνται από 

τον γενετικό αλγόριθμο και τον άνθρωπο σχεδιαστή είναι 
υπερβολικά περίπλοκες για να σχεδιαστούν χωρίς την 

παρέμβαση υπολογιστή. Με τη χρήση 3D εκτύπωσης, 

επιτρέπεται τελικά η δημιουργία δομών με τα κατάλληλα 
υλικά που σε άλλη περίπτωση θα ήταν αδύνατον να 

κατασκευαστούν. 

Σχετικές Μικροτάσεις Βιομιμητικά Υλικά και Βιομιμητικός Σχεδιασμός 
Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικών Κατασκευών με Γενετικούς 
Αλγόριθμους 
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Σπίτια που κάνουν καλό 
Πρωτίστως, μην Προξενείς Κακό στη Φύση και στον Ένοικο 

   

 
 

Γεωγραφική διάσταση Παγκόσμια 

Προβλεπόμενη διάρκεια 
ζωής 

Μεγάλη 

Στάδιο ανάπτυξης Ώριμο 

Πιθανότητα να 
συνεχιστεί Μεγάλη 

Επίπτωση στον τομέα Μεγάλη 



42 
 

 
 
 

Περιγραφή 

Οι καταναλωτές ενδιαφέρονται για βελτιωμένα υλικά που 

εξοικονομούν στον κύκλο ζωής τους νερό και ενέργεια, που 
είναι βιοφιλικά, που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα 

ενός κτηρίου, αλλά που ταυτόχρονα καθιστούν το κτήριο πιο 

φιλικό προς την υγεία και την ευεξία των ενοίκων. Αν και τα 
βιώσιμα υλικά παραμένουν η κύρια προτεραιότητα των 

αρχιτεκτόνων και μηχανικών, προστίθεται επιπλέον ο 

παράγοντας της αποφυγής της βλάβης στην ανθρώπινη 
υγεία, δημιουργώντας μια ανάγκη για υλικά που δεν θα 

βλάπτουν ούτε το περιβάλλον αλλά ούτε και τον άνθρωπο. 

Τα νέα υλικά, όμως, δεν θα πρέπει απλώς να μη βλάπτουν, 
αλλά και να προστατεύουν. Εξαιτίας της Κλιματικής Κρίσης, 

τα πλημμυρικά φαινόμενα γίνονται ολοένα και πιο 

απρόβλεπτα. Η στροφή των ιδιωτών προς λύσεις 

αντιπλημμυρικής προστασίας φαίνεται να αναδεικνύει μια 
ανάγκη για αδιάβροχα και ανθεκτικά δομικά υλικά που θα 

επιτρέπουν την προστασία και τη στεγανοποίηση κτηρίων 

από το βρόχινο νερό και τα αστικά όμβρια ύδατα. Αντίστοιχα, 
νέα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κτιρίων 

(π.χ. χρώματα βαψίματος) αλλά και υφάσματα (π.χ. 

κουρτίνας) επιλέγονται από τους καταναλωτές εξαιτίας της 
ικανότητάς τους να καθαρίζουν τον αέρα στο εσωτερικό του 

σπιτιού, χωρίς τη χρήση συστημάτων φίλτρων. Τα νέα υλικά, 

δηλαδή, χρησιμοποιούνται όχι μόνο για να μειωθεί το 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα των κτηρίων αλλά και για να 

προστατέψουν από τις περιβαλλοντικές καταστροφές και τη 

ρύπανση τους ενοίκους τους. 

Σχετικές Μικροτάσεις Υλικά που καθαρίζουν τον εσωτερικό αέρα 
Αρχιτεκτονική της Ευεξίας και της Αειφορίας  
Υλικά για Θωράκιση ενάντια σε Πλημμύρες 
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Χαλίφης στη Θέση του Χαλίφη στα Δομικά Υλικά 

   

 
 

Γεωγραφική διάσταση Παγκόσμια 

Προβλεπόμενη διάρκεια 
ζωής 

Μεγάλη 

Στάδιο ανάπτυξης Αρχικό 

Πιθανότητα να 
συνεχιστεί Μεγάλη 

Επίπτωση στον τομέα Μεγάλη 

Περιγραφή 

Η τάση για την υιοθέτηση αειφόρων υλικών και 

κατασκευαστικών τεχνικών αρχίζει να δημιουργεί μια στροφή 

στην έρευνα για την αντικατάσταση παραδοσιακών και 

διαδεδομένων δομικών υλικών. Αυτήν τη στιγμή, εξετάζονται 
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τρόποι ενίσχυσης των ιδιοτήτων του μπαμπού και 

αντιμετώπισης των μειονεκτημάτων του, με επικέντρωση 
στις μηχανικές και φυσικές του ιδιότητες και στην εύρεση 

του είδους μπαμπού που είναι το πιο χρήσιμο. Το 

BambooTECH είναι ένα κράμα του μπαμπού που 
αναπτύσσεται με σκοπό να αντικαταστήσει το ατσάλι, 

εξαιτίας της υπεροχής του σε αντοχή, ανθεκτικότητα και 

πολυχρηστικότητα. Το Ferrock είναι ένα νέο δομικό υλικό 
που μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να αντικαταστήσει το 

τσιμέντο, καθώς έχει καλύτερη σκληρότητα, ανθεκτικότητα 

και ευλυγισία και, σε αντίθεση με το παραδοσιακό τσιμέντο, 
δεν διαλύεται σε υψηλές θερμοκρασίες, είναι 

περιβαλλοντικά φιλικό, μιας και παράγεται από την 

ανακύκλωση στερεών αποβλήτων, και παγιδεύει CO2 κατά 

την πήξη του. Η άμμος αποτελεί τον δεύτερο σε 
κατανάλωση φυσικό πόρο και ήδη απειλείται από τη μη 

βιώσιμη εξόρυξη, γι’ αυτό και γίνεται προσπάθεια να 

υποκατασταθεί από νέα υλικά, όπως θρυμματισμένο 
πλαστικό, φλούδες καρύδας, ή φλοιό ρυζιού. Η ενσωμάτωση 

γόπας τσιγάρου σε ψημένα τούβλα εξοικονομεί ενέργεια στο 

ψήσιμό τους, ενώ η ενσωμάτωσή τους σε άσφαλτο βρέθηκε 
πως μπορεί να παγιδεύσει τις σχετικές τοξίνες χωρίς να 

επηρεάσει την ποιότητα του οδοστρώματος, 

απομακρύνοντας αυτήν τη ροή αποβλήτων. 

Σχετικές Μικροτάσεις Το Μπαμπού ως Αντικαταστάτης του Ατσαλιού 
Ferrock: ο Ανταγωνιστής του Τσιμέντου  
Αντικατάσταση της άμμου για οικοδομική χρήση  
Γόπες Τσιγάρων σε Τούβλα και Άσφαλτο 
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Ρηξικέλευθες Τεχνολογίες για Κελευθοποιούς και 
Άλλα Σινάφια 
   

 
 

Γεωγραφική διάσταση Παγκόσμια 

Προβλεπόμενη διάρκεια 
ζωής 

Μεγάλη 

Στάδιο ανάπτυξης Αρχικό 

Πιθανότητα να 
συνεχιστεί Μεγάλη 

Επίπτωση στον τομέα Μεγάλη 

Περιγραφή 

Τρεις νέες υψηλές τεχνολογίες έχουν αναδυθεί που φαίνεται 

πως ίσως μπορέσουν να επηρεάσουν τα δεδομένα στον 
τομέα των κατασκευών και των δομικών υλικών. Η 

τρισδιάστατη εκτύπωση είναι μία από αυτές. Ήδη μια 

ολλανδική εταιρεία έχει προσπαθήσει να κατασκευάσει την 
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πρώτη εκτυπωμένη χαλύβδινη γέφυρα στον κόσμο, η οποία 

πρόκειται να εγκατασταθεί σε ένα κανάλι στο κέντρο του 
Άμστερνταμ. Η τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να αυξήσει 

την αποδοτικότητα των μεγάλων έργων υποδομής, 

μειώνοντας παράλληλα τις ανησυχίες σχετικά με το κόστος 
και την ασφάλεια που αφορούν τη λειτουργία σε 

εκτεταμένα, χαοτικά εργοτάξια. Δεύτερον, δύο ενώσεις που 

εμπεριέχουν αλουμίνιο, ο σπινέλιος  και το οξυνιτρίδιο του 
αργιλίου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή 

διάφανων κεραμικών υλικών μεγάλης σκληρότητας και 

μικρού πάχους. Το διάφανο αλουμίνιο κατασκευάζεται πλέον 
συστηματικά, μετά από την αρχική έρευνα για αμυντική του 

χρήση ως αλεξίσφαιρου υλικού και συνδυάζει την αντοχή με 

τη διαφάνεια, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα χρηστικό 

στην κατασκευαστική βιομηχανία. Μια τρίτη πολλά 
υποσχόμενη υψηλή τεχνολογία είναι η ενσωμάτωση 

Συστημάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας, 3D 

Μοντελοποίησης και Εικονικής Πραγματικότητας σε 
εμβυθιστικά σχεδιαστικά, πολεοδομικά και χωροταξικά 

εργαλεία. Η ενσωμάτωση αυτών των ισχυρών εργαλείων 

δίνει στους πολεοδόμους και στους αρχιτέκτονες μία 
αποδοτική λύση στον καλύτερο σχεδιασμό παρεμβάσεων σε 

επίπεδο πόλης. 

 

Σχετικές Μικροτάσεις Αυτόματη αξιολόγηση ακίνητης περιουσίας (Automated 
Valuation Models- AVMs) 
Διαφανές "Αλουμίνιο" 
Διαφανές Ξύλο 
3D Printing για Έργα Υποδομής 

Σκυρόδεμα που αυτοθεραπεύεται 



47 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κλωστοϋφαντουργία & Ένδυση 
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Κλωστοϋφαντουργία & Ένδυση 
Οι κύριες ομάδες τάσεων που αναγνωρίστηκαν κατά το πρώτο πιλοτικό στάδιο 

λειτουργίας της πλατφόρμας και της έρευνας και αφορούν στον τομέα 

προτεραιότητας της Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης σχετίζονται άμεσα και έμμεσα 

με τις Μεγατάσεις που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενη ενότητα. Ορισμένες 
πηγάζουν από την στροφή στην αειφορία και στα οικολογικά υλικά και άλλες αφορούν 

στην στροφή των καταναλωτών προς περισσότερο ηθικά και συνετά πρότυπα 

καταναλωτικής και αγοραστικής συμπεριφοράς. Μια ομάδα ασθενών σημάτων τάσεων 
που ανιχνεύτηκαν σχετίζεται άμεσα με την ψηφιοποίηση της αλυσίδας αξίας της 

ένδυσης από άκρη σε άκρη, από την προώθηση και τη διαφήμιση έως την παραγωγή, 

μια άλλη αφορά στην αναγέννηση στον τομέα των υφασμάτων που προκύπτει από την 
αξιοποίηση αναδυόμενων τεχνολογιών και νέων υλικών που ενισχύουν τη 

λειτουργικότητά τους, ενώ μια άλλη αφορά στη μόδα ως τρόπο έκφρασης και στην 

ανάδειξη της προσωπικής ιδιαιτερότητας και της φιλοσοφίας του καταναλωτή μέσω 
αυτής  

Ακολουθεί η παρουσίαση των κυριότερων ανιχνευμένων τάσεων και μικροτάσεων 

Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης, όπως προέκυψαν μετά την ομαδοποίηση των 
σχετικών ευρημάτων.  

Εικόνα 3: “In-shop Labs”, από την πλατφόρμα horizon scanning. 
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Το Πράσινο θα φορεθεί πολύ 

   

 

Γεωγραφική διάσταση Παγκόσμια 

Προβλεπόμενη διάρκεια 
ζωής 

Μεγάλη 

Στάδιο ανάπτυξης Αρχικό 

Πιθανότητα να 
συνεχιστεί Μεγάλη 

Επίπτωση στον τομέα Μεγάλη 
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Περιγραφή 

Η ανάγκη για εξοικονόμηση πόρων και η αναζήτηση των 

καταναλωτών για πράσινα προϊόντα οδηγεί την τάση της 
βιώσιμης και οικολογικής μόδας. Η ανακύκλωση 

χρησιμοποιημένων υφασμάτων από βαμβάκι και πολυεστέρα 

για την παραγωγή νέων ρούχων, η κατασκευή τσαντών από 
χρησιμοποιημένες ζώνες αυτοκινήτων και η παραγωγή 

παπουτσιών από ανακυκλωμένα πλαστικά απόβλητα που 

βρίσκονται στους ωκεανούς είναι λίγα παραδείγματα 
επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και κυκλικής 

οικονομίας για ρούχα και αξεσουάρ. Παράλληλα, η ενίσχυση 

του περιβαλλοντικό προφίλ των εταιριών αποτελεί ήδη 
σημαντικό εργαλείο διαφήμισης και διασύνδεσης με τους 

καταναλωτές, γι’ αυτό και ελληνικές και πολυεθνικές 

εταιρείες φροντίζουν να μειώνουν το περιβαλλοντικό τους 

αποτύπωμα και να προωθούν οικολογικά brands, ενώ 
παράλληλα δίνουν έμφαση και στη χρήση ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας και στη μείωση κατανάλωσης νερού κατά 

την παραγωγική τους διαδικασία. 
 

Σχετικές Μικροτάσεις Εταιρίες με περιβαλλοντικό προφίλ 
Ανακύκλωση υφασμάτων 
Reuse: Τσάντες από ζώνες ασφαλείας 
Οικολογικό brand για ευαίσθητους καταναλωτές 
Παπούτσια από Ανακυκλωμένα Πλαστικά Απόβλητα του 
Ωκεανού 
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Η Ηθική στη Μόδα είναι της Μόδας 

   

 

Γεωγραφική διάσταση Παγκόσμια 

Προβλεπόμενη διάρκεια 
ζωής 

Μεγάλη 

Στάδιο ανάπτυξης Αρχικό 

Πιθανότητα να 
συνεχιστεί Μεσαία 

Επίπτωση στον τομέα Μεγάλη 

Περιγραφή 

Πολλοί καταναλωτές θεωρούν πως οι ασυγκράτητες αγορές 
έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις που αφορούν 

μεταξύ άλλων στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος και στη 

διαιώνιση κακών εργασιακών συνθηκών για την παραγωγή 
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των προϊόντων, γεγονός το οποίο τους δημιουργεί τύψεις και 

μια αίσθηση ευθύνης. Αυτή η υπεύθυνη στάση των 
καταναλωτών απέναντι στις νέες αγορές προϊόντων 

επηρεάζει ιδιαίτερα τη βιομηχανία της ένδυσης και της 

μόδας. Ορισμένοι καταναλωτές στρέφονται στην αγορά 
μεταχειρισμένων ρούχων, στην αγορά από τοπικούς 

εμπόρους, στην προσεκτική επιλογή ρούχων που έχουν 

κατασκευαστεί από συγκεκριμένες βιώσιμες ίνες, στη δωρεά 
παλιών ρούχων, αλλά και στην επιδιόρθωση φθαρμένων 

ρούχων ή στην μεταποίησή τους σε κάτι καινούργιο. Ένα 

παράδειγμα στροφής σε μια πιο ηθική μόδα είναι η επιλογή 
βιώσιμων ινών από vegan υλικά. Η βιομηχανία της μόδας 

αναδιαμορφώνεται σταδιακά και αντικαθιστά τα δέρματα, 

τις γούνες, τα μάλλινα προϊόντα, τα πούπουλα και το μετάξι 

που παράγονται από διάφορα είδη ζώων με νέα vegan υλικά 
που δεν προέρχονται από ζώα. Ένα άλλο παράδειγμα 

τέτοιας στροφής είναι η αγορά του διαμοιρασμού και της 

ενοικίασης ειδών ένδυσης, στην οποία έχουν ήδη εισέλθει 
αρκετές εταιρείες ρούχων. Φαίνεται πως αυτή η νέα 

υπηρεσία διαμοιρασμού ειδών ένδυσης ανέρχεται εξαιτίας 

της επιθυμίας των καταναλωτών να ανανεώνουν την εικόνα 
τους, χωρίς όμως ταυτόχρονα να επιβαρύνουν το 

περιβάλλον με υπερβολικές αγορές. 

 

Σχετικές Μικροτάσεις Vegan Μόδα 
Οικονομία Διαμοιρασμού στα Είδη Ένδυσης  
Εγκρατείς Καταναλωτές 

Γιόγκα, καφές, κήπος: Νέου σχεδιασμού καταστήματα 
λιανικής πώλησης ρούχων 
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Εκτυπώστε μου Αυτό σε Medium – το Δοκίμασε το 
Avatar μου 
   

 

Γεωγραφική διάσταση Παγκόσμια 

Προβλεπόμενη διάρκεια 
ζωής 

Μεγάλη 

Στάδιο ανάπτυξης Αρχικό 

Πιθανότητα να 
συνεχιστεί Μεγάλη 

Επίπτωση στον τομέα Μεγάλη 
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Περιγραφή 

Η αλυσίδα αξίας της ένδυσης έχει αρχίσει να υφίσταται μια 

ψηφιοποίηση από άκρη σε άκρη, από την προώθηση και τη 
διαφήμιση έως την παραγωγή. Η προώθηση μέσω instagram 

δεν γίνεται πλέον μόνο με αληθινά μοντέλα. Υπάρχουν 

πρακτορεία μοντέλων που διαχειρίζονται ψηφιακά μοντέλα-
influencers που διαφημίζουν με συνθετικές φωτογραφίες στο 

instagram και στα περιοδικά μόδας είδη ένδυσης με 

τεράστια εμπορική επιτυχία. Τα e-shops ρούχων είναι 
αρκετά διαδεδομένα. Η δοκιμή ρούχων για ηλεκτρονική 

αγορά δεν είναι καν απαραίτητη, καθώς η 3D σάρωση 

σώματος του καταναλωτή με τη χρήση smartphone μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή ενός εικονικού 

μοντέλου (avatar) που μπορεί να δοκιμάσει εικονικά τα ρούχα 

και να βοηθήσει στην επιλογή του κατάλληλου μεγέθους 

ρούχου ανά σωματότυπο και να διασφαλίσει μια σωστή 
αγορά. Η αυτοματοποίηση της παραγωγής ρούχων με 

τεχνολογίες ρομποτικής και ΑΙ για την αγορά 

προσωποποιημένων ρούχων με τη χρήση, για παράδειγμα, 
3D και 4D εκτύπωσης είναι μια ακόμη καινοτομία που 

συγκλίνει προς την ψηφιοποίηση. Τα μικροεργοστάσια 

ένδυσης είναι εργοστάσια που έχουν αυτοματοποιηθεί σε 
μεγάλο βαθμό και μπορούν να ανταποκριθούν γρήγορα στις 

επιθυμίες των καταναλωτών, προσφέροντάς τους 

ταυτόχρονα προσωποποιημένα προϊόντα ένδυσης.  
 

Σχετικές Μικροτάσεις Εξατομικευμένη μόδα, in-shop labs 

Συνθετικά Ψηφιακά Μοντέλα Ρούχων στο Instagram 
Μικροεργοστάσια στη Βιομηχανία της Μόδας 

Παραγωγή Ρούχων από Ρομπότ 

Εικονικά Avatars για Διαδικτυακές Αγορές Ρούχων 
3D και 4D εκτύπωση στην υπηρεσία της υψηλής ραπτικής 
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Αγροδιατροφή 
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Αγροδιατροφή 
 

Οι κύριες ομάδες τάσεων που αναγνωρίστηκαν κατά το πρώτο πιλοτικό στάδιο 

λειτουργίας της πλατφόρμας και της έρευνας και αφορούν στον τομέα 

προτεραιότητας της Αγροδιατροφής σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με τις Μεγατάσεις 
που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενη ενότητα. Η στροφή της βιομηχανίας προς την 

αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος είναι μία από τις σημαντικότερες τάσεις 

της αγροδιατροφής, ενώ μια δεύτερη σημαντική τάση είναι το ενδιαφέρον των 
καταναλωτών για τροφές που προάγουν την ευζωία τους και που είναι συμβατές με τις 

ηθικές τους αξίες. Μια ομάδα ασθενών σημάτων τάσεων που ανιχνεύτηκαν σχετίζεται 

άμεσα με τις ψηφιακές τεχνολογίες που διεισδύουν στην αλυσίδα αξίας της 
αγροδιατροφής, από αισθητήρες και αλγορίθμους, έως αυτοματοποιημένα συστήματα 

και ταχύτατη διαδικτύωση, ενώ μια δεύτερη ομάδα αφορά στην ενσωμάτωση λιγότερο 

γνωστών και ελάχιστα χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών στις διατροφικές συνήθειες 
του ανθρώπου. 

Ακολουθεί η παρουσίαση των κυριότερων ανιχνευμένων τάσεων και μικροτάσεων 

Αγροδιατροφής, όπως προέκυψαν μετά την ομαδοποίηση των σχετικών ευρημάτων. 

 
Εικόνα 4: Υγιεινά αναψυκτικά, από την πλατφόρμα horizon scanning. 
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Μια Μπουκιά για τη Μαμά και Μια για το Περιβάλλον 

   

 

Γεωγραφική διάσταση Παγκόσμια 

Προβλεπόμενη διάρκεια 
ζωής 

Μεγάλη 

Στάδιο ανάπτυξης Ώριμο 

Πιθανότητα να 
συνεχιστεί Μεγάλη 

Επίπτωση στον τομέα Μεγάλη 

Περιγραφή 

Η στροφή της βιομηχανίας προς την αειφορία και την 

προστασία του περιβάλλοντος είναι μία από τις 

σημαντικότερες τάσεις της αγροδιατροφής. Περίπου το ένα 

τρίτο του ετήσιου συνόλου όλων των τροφίμων που 
παράγονται παγκοσμίως καταλήγουν να γίνονται απόβλητα, 
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γι’ αυτό και αρκετές εταιρείες στρέφονται σε νέες 

συσκευασίες φιλικές προς το περιβάλλον, σε αισθητήρες 
φρεσκάδας, σε πλατφόρμες αγοραπωλησίας 

περισσευούμενων πρώτων υλών ή τροφίμων που δεν είναι 

όμορφα και σε συστήματα δυναμικής τιμολόγησης των 
τροφίμων σε συνάρτηση με τη φρεσκάδα τους. Μία άλλη 

τεχνολογική λύση που μετατρέπει το πρόβλημα των 

αγροτικών αποβλήτων σε πλεονέκτημα είναι η 
ενυδρειοπονία που είναι μια συνδυαστική μέθοδος 

καλλιέργειας φυτών και ψαριών σε ενυδρεία, μέσω της 

οποίας τα απόβλητα που παράγονται από τα ψάρια 
μετατρέπονται σε πηγή θρεπτικών στοιχείων για τα φυτά και 

τα φυτικά υπολείμματα μετατρέπονται σε πηγή τροφής για 

τα ψάρια. Μια πιο παραδοσιακή λύση είναι τα καταψυγμένα 

τρόφιμα τα οποία μπορούν να είναι εξίσου υγιή και ασφαλή, 
αφού περιέχουν θρεπτικά συστατικά όπως και τα φρέσκα, 

ακόμη και για μωρά. Τέλος, η αναγεννητική γεωργία, δηλαδή 

η γεωργία που αξιοποιεί τεχνικές που επαναφέρουν ενεργά 
το χώμα στην πρότερη κατάσταση και ποιότητά του, 

εφαρμόζεται από τους γεωργούς για να εξασφαλιστεί η 

αειφορία του καταπονημένου εδάφους τους. 

Σχετικές Μικροτάσεις Η υγιής πλευρά του frozen food 

Αναγεννητική Γεωργία 

Τεχνολογικές Λύσεις για λιγότερα Τροφικά Απόβλητα 
Food waste και οι επιπτώσεις του 

Ενυδρειοπονία 
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Ποτά και Φαγητά για των Φρονίμων τα Παιδιά 

   

 
 

Γεωγραφική διάσταση Παγκόσμια 

Προβλεπόμενη διάρκεια 
ζωής 

Μεγάλη 

Στάδιο ανάπτυξης Ώριμο 

Πιθανότητα να 
συνεχιστεί Μεγάλη 

Επίπτωση στον τομέα Μεγάλη 
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Περιγραφή 

Οι καταναλωτές αρχίζουν να ενδιαφέρονται για τροφές που 

προάγουν την ευζωία τους και που είναι συμβατές με τις 
ηθικές τους αξίες. Από τα φυτικά υποκατάστατα κρέατος 

για τους αυστηρά χορτοφάγους και όσους θέλουν να 

αντιμετωπίζουν ηθικά τα ζώα, έως την κατανάλωση μη 
αλκοολούχων ποτών, λειτουργικών ποτών με οφέλη για την 

υγεία, λειτουργικών superfoods και προϊόντων χωρίς 

γλουτένη για όσους επιλέγουν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, 
τα αγροδιατροφικά προϊόντα συγκεντρώνουν όλες τις 

συνειδητές φιλοσοφημένες επιλογές των καταναλωτών.  

 
Η τάση αυτή φαίνεται να έχει επεκταθεί και στην επιλογή των 

παιδικών τροφών που είναι ένα από τα πιο ευαίσθητα 

τμήματα της αγοράς τροφίμων, ενώ μια τέτοια στροφή 

υπάρχει ακόμη και στην αναπάντεχη κατηγορία του comfort 
food που παραδοσιακά περιέχει πολλά ανθυγιεινά 

συστατικά.    

Σχετικές Μικροτάσεις Υγιεινό Comfort Food 
Plant based τρόφιμα 
Beyond Meat - Το κρέας φυτικής προέλευσης, εισέβαλε 
στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. 
Vegi Deli: χορτοφαγικά λουκάνικα 
Αναψυκτικά Υγείας 
Νέα Είδη Αλευριού Χωρίς Γλουτένη 
Στροφή προς τα Μη Αλκοολούχα Ποτά 
Υγιεινές και Γκουρμέ Παιδικές Τροφές 
Δεν τρώμε Χταπόδια! 
Hair Superfood 
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Του Γεωργού η Δουλειά στ' Αλώνι, με Ένα App απ' 
το Σαλόνι 
   

 
 

Γεωγραφική διάσταση Παγκόσμια 

Προβλεπόμενη διάρκεια 
ζωής 

Μεγάλη 

Στάδιο ανάπτυξης Αρχικό 

Πιθανότητα να 
συνεχιστεί Μεγάλη 

Επίπτωση στον τομέα Μεγάλη 
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Περιγραφή 

Οι τεχνολογίες που διεισδύουν στον χώρο της 

αγροδιατροφής δημιουργούν σημαντικές  αλλαγές σε 
ολόκληρο τον κλάδο. Στη γεωργία και κτηνοτροφία 

ακριβείας, βελτιστοποιείται η παραγωγή με αισθητήρες, 

αλγορίθμους, αυτοματοποιημένα συστήματα και ταχύτατη 
διαδικτύωση. Ήδη οι ελεγχόμενες καλλιέργειες σε αυτόματα 

θερμοκήπια είναι γεγονός, με εφαρμογές από την παραγωγή 

στο supermarket ή στο αεροδρόμιο έως την αστική 
καλλιέργεια κάνναβης.  

 

Η αυτοματοποίηση αυτή δεν περιορίζεται στην τεχνητή 
νοημοσύνη αλλά επεκτείνεται και στη συγκομιδή με ρομπότ. 

Ακόμη και η 3D εκτύπωση έχει βρει εφαρμογή στον χώρο της 

δημιουργικής κουζίνας. 

Σχετικές Μικροτάσεις Συστήματα Τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση της 

γεύσης και άλλων παραγόντων 

Φαγητό από τη Φάρμα στο Αεροπλάνο 

3D εκτυπωση φαγητού: Γαλλική κρεμμυδόσουπα 
Ασυναγώνιστα φρέσκα μαρούλια που καλλιεργούνται στο 

supermarket / localized food 

Αγροτικά Ρομπότ 
Το 5G θα αλλάξει ριζικά την γεωργία και την κτηνοτροφία 

Ιχνηλασία Αγροτικών Προϊόντων με RFID 

Κτηνοτροφία Ακριβείας 
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Έντομα, Φύκια και τα Βασικά Υλικά του Πάγκου 

   

 
 

Γεωγραφική διάσταση Παγκόσμια 

Προβλεπόμενη διάρκεια 
ζωής 

Μεγάλη 

Στάδιο ανάπτυξης Πρώιμο 

Πιθανότητα να 
συνεχιστεί Μεσαία 

Επίπτωση στον τομέα Μεγάλη 
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Περιγραφή 

Παγκοσμίως, η ανθρώπινη διατροφή εξαρτάται από έναν 

μικρό αριθμό πρώτων  υλών. Αυτή η διατροφική μονοτονία 
συνδέεται με μια μείωση της βιοποικιλότητας των φυτών και 

των ζώων που χρησιμοποιούνται στον γεωργικό τομέα. Η 

διάσωση και η διατήρηση της γεωργικής βιοποικιλότητας 
φαίνεται να είναι το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα 

διασφάλισης της μελλοντικής ευστάθειας του 

αγροδιατροφικού συστήματος.  
 

Η ενσωμάτωση λιγότερο γνωστών και ελάχιστα 

χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών στις διατροφικές 
συνήθειες του ανθρώπου δεν αναμένεται μόνο να βελτιώσει 

την πρόσληψη θρεπτικών συστατικών αλλά και να 

διασφαλίσει την ευστάθεια του αγροδιατροφικού 

συστήματος. Τέτοιες εναλλακτικές πρώτες ύλες που έχουν 
εμφανιστεί ως μικροτάσεις ξεκινούν από μη συμβατικές 

σοδειές και αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων και 

εκτείνονται έως φύκια, μικροφύκη, έντομα, ακόμη και μικρά 
άγρια ζώα, π.χ. σκίουρους. 

Σχετικές Μικροτάσεις Έντομα ως πρώτη ύλη τροφίμων 

Μίκρο-άλγη 
Φύκια-chips 

Το μενού έχει σκίουρο 

Γεωργική Βιοποικιλότητα και Νέες Πρώτες Ύλες στα 

Μενού 

Εκτροφή Μαύρου Χοίρου 
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Μαύροι Κύκνοι 
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Μαύροι Κύκνοι 
Οι Μαύροι Κύκνοι είναι απροσδόκητοι και απίθανοι παράγοντες αλλαγής που 

έχουν σημαντικές επιπτώσεις και που προκαλούν ξαφνικά μια αλυσίδα γεγονότων σε 

μια αβέβαιη πορεία. Κατά το πρώτο πιλοτικό στάδιο λειτουργίας της πλατφόρμας και 

της έρευνας, ανιχνεύτηκαν ορισμένοι Μαύροι Κύκνοι που δύνανται να επηρεάσουν με 
απροσδόκητες επιπτώσεις αρκετούς από τους τομείς του Τουρισμού, των Δομικών 

Υλικών, της Κλωστοϋφαντουργίας & Ένδυσης και της Αγροδιατροφής. Αυτοί οι Μαύροι 

Κύκνοι παρουσιάζονται συνοπτικά ακολούθως. 

 

Ρηξικέλευθα Συστήματα Μεταφορών 
Το ευρωπαϊκό δίκτυο Hyperloop είναι ένα πολύ πρωτόλειο εγχείρημα κατασκευής 

επίγειων συστημάτων μεταφοράς υψηλών ταχυτήτων για επιβάτες και φορτία με 

πανευρωπαϊκή κάλυψη που χρησιμοποιεί μια εντελώς νέα τεχνολογία αιώρησης 
βαγονιών χωρίς επαφή μέσα σε έναν κλειστό σωλήνα με μειωμένη ατμοσφαιρική πίεση, 

το οποίο θα μπορούσε να έχει αρκετά σημαντικές επιπτώσεις σε πλήθος τομέων της 

πραγματικότητας. Τα ιπτάμενα ταξί, π.χ. η υπηρεσία UberAir για τη μεταφορά επιβατών 
από αέρος με έναν στόλο ιπτάμενων οχημάτων, είναι μια άλλη περίπτωση ενός 

ρηξικέλευθου συστήματος μεταφορών, το οποίο είναι σε πρωτόλειο στάδιο, αλλά θα 

μπορούσε να έχει έντονες επιπτώσεις σε πολλούς τομείς. 

 

Υπερβολικά Ακραίοι Τουριστικοί Προορισμοί 
Οι προορισμοί του ακραίου τουρισμού εμπλουτίζονται με ολοένα και πιο 

υπερβολικούς προορισμούς. Περιοχές όπως η Συρία, το Αφγανιστάν, το Σουδάν και η 

Υεμένη από τη μία εμφανίζονται στα πρωτοσέλιδα για τους μακροχρόνιους πολέμους 

τους και τις ανθρωπιστικές καταστροφές που τις έχουν πλήξει και από την άλλη 
προωθούνται συχνά ως προορισμοί διακοπών, εκτοξεύοντας την έννοια του ακραίου 

τουρισμού σε ένα εντελώς νέο επίπεδο. Σε λιγότερο σκοτεινό κλίμα, οι από αέρος 

κρουαζιέρες με αερόπλοια στον Βόρειο Πόλο ανοίγουν νέες ευκαιρίες στον τουρισμό 
πολυτελείας, ενώ ενισχύονται οι επενδύσεις στην ανάπτυξη του διαστημικού τουρισμού 

στο υποτροχιακό διάστημα. 
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Μαζικό Μποϊκοτάζ στη Χρήση Αεροπλάνου 
Η ξαφνική ευρεία υιοθέτηση του Flyskam, δηλαδή του ισχυρού ρεύματος κατά της 

χρήσης αεροπλάνου για μετακινήσεις που δημιουργήθηκε αρχικά από την Greta 
Thunberg, θα μπορούσε να προκαλέσει πλήθος κρίσιμων επιπτώσεων σε ολόκληρο το 

φάσμα του τουρισμού, αν και κάτι τέτοιο δεν φαίνεται για την ώρα εξαιρετικά πιθανό. 

 
Διαφανές Ξύλο 

Μέσω της επιλεκτικής εξαγωγής της λιγνίνης από το ξύλο, δηλαδή της ουσίας 

από την οποία αποτελείται το κυτταρικό του τοίχωμα, και της αντικατάστασής της με 
ένα ειδικό πολυμερές, το ξύλο μετατρέπεται σε ένα νέο υλικό.  Αυτό το νέο ξύλο είναι 

πιο ανθεκτικό στα καιρικά φαινόμενα, στη φωτιά και στη μηχανική καταπόνηση, ενώ 

ταυτόχρονα είναι και διαφανές. Αυτό το νέο ξύλο θα μπορούσε να αποτελέσει έναν 
ανταγωνιστικό, ανανεώσιμο και περιβαλλοντικά φιλικό πόρο για την κατασκευή 

έξυπνων παραθύρων και άλλων διάφανων ή επιλεκτικά διάφανων επιφανειών, νέου 

τύπου οθονών για ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές, ακόμη και νέων φορητών 
αξεσουάρ. 

 

Σκυρόδεμα που Αυτοθεραπεύεται 
Μέσω της ενσωμάτωση βακτηριακών σπόρων στο μείγμα σκυροδέματος, είναι 

δυνατή η ενίσχυσή του με τρόπου που να αυτοθεραπεύεται. Συγκεκριμένα, όταν το 
νερό εισέρχεται μέσα από μικροσκοπικές ρωγμές που μπορεί να δημιουργηθούν στο 

σκυρόδεμα, τα βακτήρια αναζωογονούνται. Τότε, το υλικό κυριολεκτικά ζωντανεύει και 

ενεργοποιεί μια χημική διαδικασία που αναγκάζει νέους κρυστάλλους ασβεστίου να 
αναπτυχθούν και να θεραπεύσουν το σκυρόδεμα, κλείνοντας αυτές τις ρωγμές. Η 

χρήση αυτής της τεχνικής μπορεί να προσθέσει δεκαετίες ή και περισσότερο στη ζωή 

κατασκευών βασισμένων στο σκυρόδεμα, γεγονός που την καθιστά καίριας σημασίας. 

 
Ρούχα και Αξεσουάρ για Προστασία της Ιδιωτικότητας 

Καθώς οι τεχνολογίες παρακολούθησης και οπτικής αναγνώρισης εξελίσσονται, 
νέα ρούχα και αξεσουάρ εμφανίζονται για την προστασία της ιδιωτικότητας. Αυτά τα 
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ρούχα και τα αξεσουάρ σχεδιάζονται από ακαδημαϊκούς, σχεδιαστές και ακτιβιστές με 

σκοπό την αντεπίθεση του πολίτη στα συστήματα παραβίασης της ιδιωτικότητάς του 
που συνήθως χρησιμοποιούν κάμερες και αλγορίθμους αναγνώρισης προσώπων. Αυτή 

η στροφή στη λειτουργική μόδα, πέρα από την πιθανή σκοτεινή χρήση της, αναμένεται 

να ενδυναμωθεί από την εγκαθίδρυση ολοένα και αυστηρότερων συστημάτων 
επιτήρησης και παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται είτε από ιδιωτικούς είτε από 

δημόσιους φορείς. 

 
Σκόνη Πρωτεΐνης από Αέρα, Νερό και Ηλεκτρισμό 

Η φινλανδική εταιρεία Solar Foods αναπτύσσει μια σκόνη πρωτεΐνης μονάχα με 

τη χρήση αέρα, νερού και ηλεκτρισμού. Η συγκεκριμένη σκόνη αναμένεται να βγει στην 
αγορά μέσα στο 2021 και η περιεκτικότητά της σε πρωτεΐνη είναι 65%, γεγονός που 

την καθιστά ευθέως ανταγωνιστική προς τις καλλιέργειες σόγιας και μικροφυκών. Αυτή 

η πρωτοποριακή ιδέα σύνθεσης τροφής φαίνεται να διαθέτει τα πλεονεκτήματα της 
καλλιέργειας τροφής χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στη χρήση γης, χωρίς τα ψυχολογικά 

μειονεκτήματα της κατανάλωσης εντόμων και σκουληκιών και χωρίς το μειονέκτημα 

του υψηλού κόστους του κρέατος από κυτταροκαλλιέργειες. Το αποτέλεσμα της 
σύνθεσης είναι μία σκόνη που μοιάζει στην όψη και στη γεύση με το αλεύρι σίτου και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη για άλλες τροφές, για παράδειγμα για γιαούρτι 

ή μακαρόνια.. 

 

Μηχανές Επικονίασης Καλύπτουν το Κενό του Θανάτου των Μελισσών 
Τέσσερα απαγορευμένα φυτοφάρμακα που στο παρελθόν χρησιμοποιούνταν 

ευρέως σε καλλιέργειες βρέθηκε πως επιδρούν αρνητικά, και μάλιστα με δραματικό 

τρόπο, στο νευρικό σύστημα των εντόμων, και ειδικά των μελισσών, αδυνατίζοντας το 
ανοσοποιητικό τους σύστημα και βλάπτοντας την αναπαραγωγή τους. Η χρήση των 

συγκεκριμένων γεωργικών φαρμάκων γινόταν και στη χώρα μας και είχαν παρατηρηθεί 

δηλητηριάσεις μελισσών. Η υγεία των μελισσών έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς, μιας 
και οι καλλιέργειες περίπου 90 φρούτων και λαχανικών σε όλο τον κόσμο χρειάζονται 

τις μέλισσες για επικονίαση. Το 2007, δεκάδες χιλιάδες μελίσσια στις ΗΠΑ έμειναν 

χωρίς πληθυσμό, αφού οι μέλισσες εξαφανίζονταν, πιθανότατα έχαναν τον 
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προσανατολισμό τους, δεν μπορούσαν να γυρίσουν στην κυψέλη και πέθαιναν κάπου 

στη διαδρομή. Η ασθένεια ονομάζεται «σύνδρομο κατάρρευσης μελισσιών» και 
κρούσματα εξαφανίσεων και κατάρρευσης έχουν εμφανιστεί και στη χώρα μας. Καθώς 

οι φυσικοί επικονιαστές δεν φαίνεται να επαρκούν για τις αυξανόμενες ανάγκες 

παραγωγής αγροδιατροφικών προϊόντων, μελετάται ήδη η κατασκευή μηχανικών 
επικονιαστών που θα μπορούν να καλύψουν αυτό το κενό, από ρομποτικές μέλισσες 

που θα μιμούνται τις βιολογικές, έως τη μεγάλης κλίμακας συλλογή και αποξήρανση 

γύρης για την ελεγχόμενη αξιοποίησή της. 

 

Πολυπληθή Καταστροφικά Σμήνη Ακριδών στην Ανατολική Αφρική 
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών 

σημειώνει πως τα τεράστια σμήνη ακριδών που καταστρέφουν αυτήν τη στιγμή τις 

καλλιέργειες της ανατολικής Αφρικής είναι μια ανεπανάληπτη απειλή για την ασφάλεια 

των τροφίμων και την ευζωία. Ο αριθμός των εντόμων ανέρχεται στα αρκετά 
δισεκατομμύρια, ενώ σμήνη τους ήδη σχηματίζονται στην Υεμένη, στη Σαουδική 

Αραβία, στο Ιράν, στο Πακιστάν και στην Ινδία, πέρα από την Αφρική. Σημειώνεται πως 

το μέγεθος ενός μοναδικού σμήνους που παρατηρήθηκε από τις αρχές είχε τις 
διαστάσεις του κράτους του Λουξεμβούργου. Η Κίνα και η Τουρκία θεωρούν επίσης 

πως απειλούνται από την εισβολή σμηνών, καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων 

και Γεωργίας προειδοποίησε πως οι αριθμοί των ακριδών αναμένεται να αυξηθούν κατά 
500 φορές εντός του Ιουνίου. Οι εν λόγω καταστροφές αναμένεται να επηρεάσουν 

σημαντικά την αγορά του σιταριού, καθώς τα σμήνη αυτά δύνανται να καταναλώσουν 

ημερησίως την ποσότητα τροφής που θα μπορούσαν να καταναλώσουν 40.000 
άνθρωποι.    . 

 

Οι Επιπτώσεις του Νέου Κορωνοϊού στην Αγορά 
Η εξάπλωση της πανδημίας του νέου κορωνοϊού COVID-19 οδήγησε ήδη 

ταχύτατα στην ανάδυση μιας τάσης διακοπής των ταξιδιών παγκοσμίως. Οι επιπτώσεις 
της πανδημίας, όμως, αναμένεται να εμφανιστούν σταδιακά και σε άλλους κλάδους, 

όπως για παράδειγμα στον κλάδο της Αγροδιατροφής, της Κλωστοϋφαντουργίας & 

Ένδυσης και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, καθώς η νέα πραγματικότητα επισπεύδει 
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σημαντικά μια σειρά μεγάλων αλλαγών που είχαν ήδη αρχίσει να αναδύονται. Ήδη, στον 

χώρο της μόδας, παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση των ηλεκτρονικών αγορών, ακόμη και 
των ειδών πολυτελείας. Στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας που σχετίζεται 

οριζόντια με πλήθος άλλων κλάδων, η πανδημία φαίνεται να σηματοδοτεί το τέλος των 

γραμμικών αλυσίδων και να ευνοεί την ανάδυση ευέλικτων διασυνδεμένων 
οικοσυστημάτων, με πολλούς διαφορετικούς εμπλεκόμενους παίκτες. Για τη 

διασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας που αφορά στη συλλογή και μεταφορά 

αγροτικών προϊόντων και κρέατος, οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ήδη λάβει 
μέτρα για να μην εμφανιστεί διατάραξη, ενώ στην Ινδία η μαζική ζήτηση συγκεκριμένων 

αγροδιατροφικών προϊόντων από τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία έχει μειωθεί 

κατακόρυφα και υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με τις εξαγωγές. Παράλληλα, η ζήτηση 
σε προϊόντα μακράς διαρκείας έχει αυξηθεί. Τα παραπάνω, μαζί με τη μείωση του 

διαθέσιμου εργατικού δυναμικού, υπάρχει φόβος ότι ίσως απορυθμίσουν την 

παραγωγή.        
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Παράρτημα 1 
 
Όπως περιγράφεται  από την ακόλουθη σύνοψη που παρουσιάζουν τα γραφήματα 
της Google analytics μέσα στο πρώτο μήνα δοκιμαστικής λειτουργίας, και παρά την 
αναμενόμενη μονοπώληση του ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης από την κρίση της 
πανδημίας, η πλατφόρμα horizon scanning συγκέντρωσε έναν σημαντικό αριθμό 
επισκεπτών, ενώ ιδιαίτερα σημαντικό το ποσοστό (14%) επισκεπτών που επιστρέφουν 
στην σελίδα. 
 

 

 


