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Είναι γνωστό σε όλους ότι η πνευματική ιδιοκτησία σκοπό έχει να διασφαλίσει τα 
δικαιώματα των δημιουργών και όλων εκείνων (που είναι γνωστοί ως δικαιούχοι 
συγγενικών δικαιωμάτων), οι οποίοι συμβάλλουν στη δημιουργία έργων, στην παραγωγή, 
εκτέλεση, δημοσίευση και διανομή τους. Η διασφάλιση της οικονομικής επιβίωσής τους 
συμβάλει πρώτα από όλα στην αξιοπρέπειά τους, στην εξέλιξη του πολιτισμού, στην πολυφωνία 
και ανεξαρτησία, στην άνθιση της οικονομίας, στη μείωση της ανεργίας, στη συλλογή εισφορών 
από το κράτος, κ.ο.κ.  
 
Ο σεβασμός των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων δεν πρέπει να είναι μόνον 
απόρροια νομοθετικών ρυθμίσεων και επιβολής τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
Κράτους. Πρέπει να είναι κυρίως απόρροια νοοτροπίας και συνείδησης: πράττω όχι μόνον ό,τι 
είναι σωστό και νόμιμο αλλά σεβόμενος τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σέβομαι τον 
πνευματικό μόχθο του συνανθρώπου μου – δημιουργού, σέβομαι την επένδυση των 
επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πολιτιστικής βιομηχανίας, όπως 
ακριβώς οφείλω να σέβομαι την υλική ιδιοκτησία, το σπίτι του γείτονά μου, το αυτοκίνητό του, 
τα χρήματα που μου εμπιστεύεται ένας φίλος.  
 
Το γεγονός ότι ο πνευματικός μόχθος είναι άυλος δεν τον καθιστά λιγότερο σημαντικό από τον 
υλικό, ιδιαίτερα σε μία εποχή που οι οικονομίες των κρατών στηρίζονται στη γνώση, την 
πληροφορία, την τεχνογνωσία, τις βάσεις δεδομένων, το λογισμικό, τα πολυμέσα και γενικότερα 
στις νέες τεχνολογίες. Τίποτα από αυτά δεν προκύπτει χωρίς μόχθο ή επένδυση. Τίποτα δεν 
συνεχίζει να υφίσταται χωρίς προστασία. Η δημιουργία δεν υπάρχει χωρίς ηθικό και οικονομικό 
κίνητρο. Και τα κίνητρα αυτά εξασφαλίζονται από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας. 
Ακόμη και τα ανοικτά συστήματα προστασίας (όπως το ανοικτό λογισμικό και τα creative 
commons) βασίζονται και αυτά στο θεμέλιο της πνευματικής ιδιοκτησίας επιλέγοντας την 
διασφάλιση μερικών από αυτά τα δικαιώματα για συγκεκριμένα έργα και συγκεκριμένες χρήσεις. 
 
Η διαμόρφωση της νοοτροπίας είναι ίσως το μεγαλύτερο στοίχημα μίας χώρας στον τομέα του 
σεβασμού των πνευματικών δικαιωμάτων. Και νοοτροπία (τρόπους δηλ. και ήθος) καλλιεργεί 
κανείς όσο είναι νέος.  
 
Το διαδίκτυο προσφέρει ευκαιρίες σαφώς περισσότερες για τους δημιουργούς και 
δικαιούχους από οποιοδήποτε άλλο μέσο μέχρι σήμερα. Είναι ένα μέσο που έχει φέρει 
επανάσταση στην επικοινωνία, την εκπαίδευση και τη διάδοση της γνώσης και της πληροφορίας. 
Ωστόσο δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και το γεγονός ότι το διαδίκτυο χρησιμοποιείται 
ταυτόχρονα ως μέσο πειρατείας προϊόντων του πνεύματος καθιστώντας τους δημιουργούς και 
δικαιούχους ανίκανους να προβούν σε οποιαδήποτε αποτελεσματική πράξη προστασίας των 
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έργων τους. Ακριβώς για το λόγο αυτό είναι σημαντικό για τους νέους να γνωρίζουν τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στο διαδίκτυο και να κινούνται σε αυτό με ασφάλεια. 
 
Πολλοί νέοι για παράδειγμα κατεβάζουν αρχεία με μουσική, ταινίες ή λογισμικό από ιστοσελίδες 
που είναι παράνομες, διακινούν δηλαδή τον μόχθο των δημιουργών χωρίς την άδειά τους και 
χωρίς να έχουν καταβάλει δικαιώματα. Κανείς θα ρωτήσει γιατί να πληρώσω για κάτι το 
οποίο μπορώ να έχω δωρεάν; Η απάντηση είναι η ίδια που θα δινόταν στην ερώτηση γιατί να 
αγοράσω ένα παλτό εάν μπορώ να αρπάξω το παλτό του διπλανού μου; Το γεγονός ότι τα 
αγαθά του πνεύματος είναι άυλα δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο σημαντικά από τα υλικά 
αγαθά. Τουναντίον. Ένα τραπέζι μπορεί να ομορφύνει ένα δωμάτιο αλλά ένα ποίημα μπορεί να 
χαράξει τη ζωή ενός ανθρώπου. Όταν κάποιος δεν μπορεί να πωλήσει άλλο τραπέζια σταματάει 
να τα παράγει. Το ίδιο συμβαίνει και με τα έργα του πνεύματος. Εκτός και αν κανείς έχει λύσει 
το ζήτημα της επιβίωσής του και παράγει για την προσωπική του τέρψη. Αυτός μπορεί να 
διαθέσει το έργο του ελεύθερα, όπως ο επιπλοποιός μπορεί να αρχίζει να χαρίζει τα τραπέζια που 
φτιάχνει σε φίλους. 
 
Πρακτικά (ή καλύτερα ακόμη πιο πρακτικά). Όταν κανείς κινείται στο διαδίκτυο πρέπει να 
κινείται προσεκτικά και με σεβασμό προς στο έργο του άλλου. Πρέπει να ελέγχει την προέλευση 
των έργων που χρησιμοποιεί, τους όρους χρήσης τής κάθε ιστοσελίδας και εάν θέλει να 
χρησιμοποιήσει έργα χωρίς να πληρώνει να καταφεύγει σε ιστοσελίδες που δίνουν ρητά και με 
σαφείς όρους τη δυνατότητα αυτή και όχι σε ιστοσελίδες που λειτουργούν εις βάρος των 
δικαιούχων. Εάν δεν είναι σίγουρος για το καθεστώς ή για τους όρους χρήσης ενός έργου καλό 
είναι να επικοινωνήσει με τον δικαιούχο εάν αυτός εμφανίζεται επί αυτού ή αναφέρεται σε σχέση 
με αυτό ή με τους διαχειριστές της ιστοσελίδας. Σήμερα η επικοινωνία γίνεται σύντομα και απλά 
και με μία απλή αλλά σοφή πράξη μπορεί κανείς να γλιτώσει όχι μόνον να είναι παράνομος αλλά 
και την ταλαιπωρία που συνεπάγεται η εμπλοκή σε δικαστικούς αγώνες ή άλλες νομικές 
διαδικασίες. 
 
Συνεπώς για να χρησιμοποιήσω οποιοδήποτε έργο πρέπει να έχω την άδεια του δημιουργού ή 
δικαιούχου του. Το ότι το έργο αυτό βρίσκεται στο διαδίκτυο δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση 
ότι μπορώ να το χρησιμοποιήσω ελεύθερα (χωρίς δηλαδή να ρωτήσω κανέναν και ενδεχομένως 
να καταβάλω δικαιώματα) εκτός και αν κάτι τέτοιο αναγράφεται ρητά σε σχέση με τη χρήση του 
εν λόγω έργου ή φέρει το έργο αυτό συγκεκριμένη σήμανση. 
 
Πολλοί από τους νέους σήμερα μπορεί να έχουν όνειρο να γίνουν μία μέρα τραγουδιστές, 
ηθοποιοί, συνθέτες, σκηνοθέτες, συγγραφείς και να θέλουν να ζήσουν από αυτό τους το όνειρο. 
Να θέλουν να κάνουν το όνειρο επάγγελμα. Να θέλουν να βρουν δουλειά. Σε μία παρακμασμένη 
πολιτιστική βιομηχανία δουλειά δεν θα μπορέσουν να βρουν και δεν θα φταίει το ‘σύστημα’ 
διότι το ‘σύστημα’ στο διαδίκτυο είμαστε σε μεγάλο βαθμό όλοι εμείς. 
 
Ο ΟΠΙ έχει μεταξύ άλλων την αρμοδιότητα να ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο για ζητήματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας. Για το σκοπό αυτό έχει προβεί σε σειρά δραστηριοτήτων με τις οποίες 
δεν σκοπεύω να σας κουράσω. Θα αναφερθώ μόνον επιγραμματικά σε κάποιες οι οποίες 
ενδέχεται να έχουν ενδιαφέρον για τους νέους. Έχει τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή 
τυπώσει οδηγούς για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου αλλά και δασκάλους. Έχει σχετική 
ιστοσελίδα (στην οποία βρίσκονται οι σχετικοί οδηγοί τους οποίους μπορείτε να κατεβάσετε 
ελεύθερα) και στην οποία ακόμη υπάρχουν συνήθη ερωτήματα και στοιχεία επικοινωνίας για 
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όποιον έχει απορία σε σχέση με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα. 
Ο ΟΠΙ ακόμη δέχεται επισκέψεις από σχολεία και κουβεντιάζει μαζί τους, διοργανώνει σχετικές 
ημερίδες ή καμπάνιες και έχει ακόμη εισαγάγει την Πνευματική Ιδιοκτησία στην ύλη του 
Δημοτικού.  
 
Θα κλείσω εδώ, για να μην σας κουράσω, και θα πω απλώς ότι  δεν αρκεί να θαυμάζουμε το 
έργο του Ελύτη, του Ρίτσου, του Χατζηδάκη ή οποιουδήποτε άλλου καλλιτέχνη. Πρέπει να 
σεβόμαστε και το δικαίωμά τους να ζήσουν αυτοί και η οικογένειά τους από το έργο αυτό. Το 
ζήτημα δεν είναι θεωρητικό είναι πρακτικό απλώς δεν μπορεί να γίνει άμεσα αντιληπτό πάντοτε. 
Είναι θα έλεγα ανάλογο με αυτό του καπνίσματος. Ο καπνιστής γνωρίζει ότι το τσιγάρο 
σκοτώνει αλλά επειδή σκοτώνει λίγο - λίγο, αργά και σταδιακά δεν συνειδητοποιεί άμεσα τα 
βλαπτικά για την υγεία του αποτελέσματα. Συνήθως όταν τα συνειδητοποιεί είναι αργά. Η 
προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σκοτώνει τη μουσική, τον κινηματογράφο, 
το βιβλίο, τις νέες τεχνολογίες, κ.ο.κ. Εδώ μάλιστα είναι ακόμη πιο δύσκολο να το 
συνειδητοποιήσεις διότι δεν σκοτώνει εσένα που παραβιάζεις αλλά τους άλλους των οποίων τα 
δικαιώματα παραβιάζονται. Τελικά όμως σκοτώνει το πνεύμα σου μέσω της συρρίκνωσης του 
πολιτισμού, του μαρασμού της οικονομίας και του στραγγαλισμού των πολιτιστικών 
επαγγελμάτων. Εάν είσαι ή θέλεις να γίνεις δημιουργός σκοτώνει κι εσένα. 


