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Β ασική αρετή των comics, που συνοδεύ-
ει και αναδεικνύει το σκίτσο, αποτελεί η 
ικανότητα αφήγησης µίας ολοκληρωµέ-

νης νοηµατικά ιστορίας στο σύντοµο χρονικά 
και χωρικά περιθώριο που καταλείπει η φύση 
του έργου. Αυτό επιτυγχάνεται επαρκώς στο 
comic που ακολουθεί. Ωστόσο, η ιστορία που 
διηγείται στερείται αίσιου τέλους. Σκιαγραφεί 
το ζοφερό σενάριο ενός µελλοντικού κόσµου 
όπου όλα αποτελούν αντικείµενο πνευµατικής 
ιδιοκτησίας, ακόµη και οι λέξεις. 

Σενάριο ευφυές, ανατρεπτικό και πρόσφορο 
για προβληµατισµό εφόσον αναδεικνύει την 
επικρατούσα στις µέρες µας σύγχυση περί 
των ορίων προστασίας των έργων. Πλέον, 
βοηθούσης της τεχνολογίας, οι ιδιότητες του 
δηµιουργού, του χρήστη και του διανοµέα  
του έργου συχνά συµπλέουν. Παράλληλα, 
εµφανίζονται ρεύµατα που προωθούν συ-
στήµατα ελεύθερης χρήσης των έργων κατό-
πιν σχετικής αδείας1, αλλά και ρεύµατα που 
ταυτίζουν το έργο µε την πληροφορία2. Ως 
αποτέλεσµα, δηµιουργείται σύγχυση στο 
κοινό σχετικά αφενός µε το προστατευόµενο 
από την πνευµατική ιδιοκτησία αντικείµενο 
και αφετέρου µε τα όρια της παρεχόµενης 
προστασίας. Έτσι, το έργο εκλαµβάνεται ως 
πληροφορία, η πρωτοτυπία ταυτίζεται µε 
την απλή πράξη δηµιουργίας και η καταβολή 
δικαιωµάτων παρουσιάζεται ως σκόπελος 
στην πρόοδο της επιστήµης και της τέχνης. 

Ευτυχώς, αυτά δεν ισχύουν. Αντικείµενο πνευ-
µατικής ιδιοκτησίας αποτελεί µόνο ό,τι χαρα-
κτηρίζεται ως έργο, δηλαδή κάθε δηµιούργηµα 
λόγου, τέχνης ή επιστήµης που έχει µορφή προ-
σιτή στις αισθήσεις και εµφανίζει πρωτοτυπία 
µε την έννοια της στατιστικής µοναδικότητας. Η 
κατανόηση του κανόνα αυτού βοηθά στον δια-
χωρισµό της έννοιας του έργου από εκείνη της 
πληροφορίας. Το έργο δεν αποτελεί µία άλλη 
µορφή πληροφορίας. Συνιστά ένα εντελώς διά-
φορο και διακριτό πολιτιστικό αγαθό. Και τούτο 
διότι, σε αντίθεση µε την πληροφορία, το έργο 
δεν αποκτά την αξία του χάρις στη σηµασία 
των µηνυµάτων που περιέχει, αλλά χάρις στον 
τρόπο διαµόρφωσης αυτών. Με άλλα λόγια, η 
προστατευτέα αξία της πληροφορίας έγκειται 
στο µήνυµα που επικοινωνεί, ενώ η προστα-
τευτέα αξία του έργου έγκειται στον πρωτότυπο 
τρόπο έκφρασης του µηνύµατος, έστω κοινότυ-
που. Για το λόγο αυτό η πνευµατική ιδιοκτησία 
δεν καταλαµβάνει την προστασία στοιχείων 
που στερούνται δηµιουργικού υποβάθρου και 
χρησιµεύουν απλώς στην ανταλλαγή «γυµνής» 

πληροφορίας (αριθµοί, δεδοµένα, γεγονότα, 
απόψεις, ανακαλύψεις, θεωρίες, ιδέες, λεκτικές 
εκφράσεις επικοινωνίας κ.ά.). Η µορφοποίηση 
οποιασδήποτε πληροφορίας σε έργο του πνεύ-
µατος µπορεί να τύχει προστασίας, αρκεί να 
εµφανίζει πρωτότυπο νοηµατικό ή αισθητικό 
περιεχόµενο. Η απουσία πρωτότυπου νοηµα-
τικού ή αισθητικού περιεχοµένου αποτρέπει 
την προστασία δηµιουργηµάτων ιδιαίτερα µι-
κρής έκτασης, όπως οι µεµονωµένες λέξεις ή 
νότες3. Πράγµατι, σπανίως µεµονωµένες λέξεις 
µπορούν να παρουσιάσουν τέτοιο βαθµό πρω-
τοτυπίας ώστε να προστατεύονται ως έργο. Και 
τούτο διότι η λέξη, ως δοµικό στοιχείο της κάθε 
γλώσσας και φορέας περιεχοµένου, δεν αποκα-
λύπτει το πλήρες νοηµατικό της φορτίο παρά 
µόνο σε σχέση µε τη φράση όπου εντάσσεται4. 
Μοναδική εξαίρεση στον κανόνα αποτελεί η 
προστασία µεµονωµένης πρωτότυπης λέξης 
που χρησιµοποιείται ως τίτλος βιβλίου, εφηµε-
ρίδας ή περιοδικού. Ωστόσο, η τυχόν παρεχό-
µενη προστασία δεν εκτείνεται σε κάθε χρήση 
της προστατευόµενης λέξης, αλλά µόνο στην 
άνευ αδείας χρήση της ως τίτλο άλλου έργου, 
χωρίς να απαγορεύεται η ένταξή της στο κείµε-
νο του συγκεκριµένου έργου5. 

Εν ολίγοις, αντικείµενο προστασίας από την 
πνευµατική ιδιοκτησία αποτελεί η πρωτότυ-
πη έκφραση ενός έργου και όχι τα εργαλεία 
δηµιουργίας αυτού. Οι λέξεις, τα χρώµατα, 
τα µέταλλα, το µάρµαρο, οι µουσικοί φθόγ-
γοι, το φιλµ, οι οπτικές ίνες, τα γεγονότα και 
οι πληροφορίες αποτελούν εργαλεία δου-
λειάς στα χέρια του δηµιουργού και για το 
λόγο αυτό κυκλοφορούν και αξιοποιούνται 
ελεύθερα ως τµήµα της πολιτιστικής µας 
κληρονοµιάς. Σε αυτή την παραδοχή βασίζε-
ται, εξάλλου, όλο το οικοδόµηµα του δικαίου 
της πνευµατικής ιδιοκτησίας, εφόσον χωρίς 
ελεύθερη αξιοποίηση των στοιχείων της πο-
λιτιστικής κληρονοµιάς ούτε η παραγωγή 
έργων θα ήταν δυνατή, ούτε η ύπαρξη δικαι-
ικού συστήµατος προστασίας τους. 

Η επικοινωνία, εποµένως, δεν κινδυνεύει 
από την πνευµατική ιδιοκτησία. Ούτε η πο-
λιτιστική παραγωγή. Οι λέξεις ως εργαλείο 
επικοινωνίας και δηµιουργίας κινδυνεύουν 
µάλλον από την αχρησία, τη λήθη, τη νοηµα-
τική αλλοίωση, τη σύγχυση και την προχει-
ρότητα. Δεν κινδύνευσαν ποτέ, ούτε θα κιν-
δυνεύσουν από τη χρήση και την αξιοποίησή 
τους σε οποιαδήποτε εφαρµογή κατόρθωσε 
ως πρωτότυπο έργο να τους προσδώσει πο-
λιτιστική και οικονοµική αξία καθιστώντας 

τες προστατευόµενο αντικείµενο. Αντιθέτως, 
η πνευµατική ιδιοκτησία προάγει την πολιτι-
στική παραγωγή, εφόσον παρέχει στο άτοµο 
ηθικό και οικονοµικό κίνητρο δηµιουργίας. 
Όποιος σκύβει πάνω από τις λέξεις µελετώ-
ντας τες, ερευνώντας το ετυµολογικό τους 
παρελθόν, κατανοώντας την ιστορικότητα 
και το νοηµατικό τους βάρος, αξιοποιώντας 
τις αναπαραστατικές και συµβολικές τους 
ιδιότητες ούτε τις φυλακίζει, ούτε τις αποδυ-
ναµώνει. Ποιεί έργο διάσωσης και διάδοσης 
του πολιτισµού, έργο παιδευτικής και ιστο-
ρικής σηµασίας. Η καταβολή αµοιβής στον 
δηµιουργό σηµατοδοτεί το αυτονόητο. Και 
αποτρέπει το χειρότερο. Έναν κόσµο δίχως 
πρωτότυπη παραγωγή, ικανοποιηµένο από 
την εύκολη πρόσβαση, χρήση και ανταλλαγή 
άγνωστης προέλευσης διαδικτυακού υλικού 
µε αµφίβολη συχνά πηγή πληροφοριών και 
θολές διαχωριστικές γραµµές µεταξύ πραγ-
µατικότητας και µύθου6.
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