
Λίγα λόγια για το πρόγραμμα 

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας με τη συνεργασία ομάδας εκπαιδευτικών 

εκπόνησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά 

δικαιώματα, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με σκοπό 

την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών της Ε’ και Στ’ Δημοτικού για τη σημασία 

του έργου των δημιουργών (συγγραφέων, εικαστικών, φωτογράφων, μουσικοσυνθετών, 

δημιουργών λογισμικού, κλπ.) και δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων (τραγουδιστών, 

μουσικών, ηθοποιών, εκδοτών, παραγωγών ταινιών και δισκογραφικών εταιρειών). Η 

σημασία των δικαιωμάτων αυτών είναι στενά συνυφασμένη με το ρόλο ανθρώπων και 

εταιρειών στην πολιτιστική άνθιση μίας χώρας, στην αύξηση και ενθάρρυνση της 

δημιουργικότητας και στην ανάπτυξη της οικονομίας.  

Οι μαθητές σήμερα (όπως όλοι μας άλλωστε) καλούνται να εκτιμήσουν και να 

χρησιμοποιήσουν πληθώρα έργων τα οποία δεν συνειδητοποιούν πάντοτε πως περνούν 

μέσα από τη δημιουργική και επιχειρηματική αλυσίδα και πως φτάνουν στα χέρια τους. Δεν 

συνειδητοποιούν επίσης την αγωνία των δημιουργών και δικαιούχων συγγενικών 

δικαιωμάτων πίσω από αυτά προκειμένου να επιβιώσουν και να ζήσουν αξιοπρεπώς στη 

βάση του επαγγέλματός τους. Πολλά από τα παιδιά σκέφτονται επίσης να μετέχουν ενεργά 

στην αλυσίδα αυτή ως δημιουργοί, καλλιτέχνες ή επιχειρηματίες στο μέλλον. Το όνειρό τους 

αυτό όμως φαντάζει φενάκη όταν σχετίζεται με μία παρηκμασμένη αγορά δημιουργίας.  

Το διαδίκτυο σήμερα δίνει από τη μία πλευρά μία νέα ώθηση στη δημιουργία και την 

επιχειρηματικότητα ενώ από την άλλη δημιουργεί απειλές και κινδύνους. Το παρόν 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιτρέπει στα παιδιά να σκύψουν πάνω από τα αγαπημένα τους 

βιβλία, ταινίες, τραγούδια, φωτογραφίες, έργα των εικαστικών τεχνών, βιντεοπαιχνίδα, κ.α. 

και να καταλάβουν πως αυτά έφθασαν στα χέρια τους, τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις, τους 

ήχους και τις εικόνες, τι σημαίνει σεβασμός στον κόπο του άλλου, πως πρέπει να 

συμπεριφερόμαστε όταν είμαστε στο διαδίκτυο και άλλα πολλά.  

Η αξία του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος δεν εξαρτάται μόνον από το 

περιεχόμενό του αλλά από το πόσο οι δάσκαλοι ανά τα σχολεία στη χώρα θα το 

κατανοήσουν, θα το πιστέψουν και θα του δώσουν ψυχή και νόημα. Με άλλα λόγια 

εξαρτάται από το αν θα δουν μέσα από αυτό την ανάγκη της χώρας να ενισχύσει τον 

σύγχρονο πολιτισμό της και τους ανθρώπους του και την ανάγκη να δημιουργήσει νέους 

ανθρώπους που θα τον πάνε ακόμη παραπέρα.  
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