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Οταν ρώτησαν τον διαπρεπή αμερικανό νομικό και δεινό ρήτορα, Daniel Webster 

(1782-1852), στην αρχή της καριέρας του, αν τον απασχολούσε το ότι το επάγγελμα 

στο οποίο φιλοδοξούσε να ξεκινήσει, ήταν ήδη κορεσμένο, εκείνος απάντησε, 

“Υπάρχει πάντοτε χώρος στην κορυφή!” 

Με την ίδια φιλοδοξία και αποφασιστικότητα κάνει την εμφάνισή του το SCRIPT_ed 

στον ολοένα και αναπτυσσόμενο χώρο των ηλεκτρονικών περιοδικών που 

ειδικεύονται στην πνευματική ιδιοκτησία και το δίκαιο της τεχνολογίας. Καθώς 

αναλογιζόμουν ποιες είναι οι προϋποθέσεις εκείνες που θα εκτοξεύσουν το περιοδικό 

μας στην κορυφή, μερικές φράσεις ήρθαν στο νου μου – χωρίς να ξέρω από πού 

ακριβώς. Ισως να είναι φράσεις που ανακάλεσα στιγμιαία. Ισως πάλι είναι ψήγματα 

σκέψεων που είχαν αποθηκευθεί στη μνήμη μου, στο ‘σκληρό μου δίσκο’, ποιός 

ξέρει; Τέλος πάντων, οι φράσεις αυτές αναφέρονται όχι μόνο σε ό,τι το περιοδικό, 

που το διευθύνουν φοιτητές μας, έχει ήδη να επιδείξει αλλά και στο πώς θα πορευθεί 

για να κατακτήσει τη θέση του στην κορυφή της λίστας αναζήτησης του Google. 

Εύχομαι οι φράσεις αυτές πάντοτε να χαρακτηρίζουν το SCRIPT_ed, είναι δε οι εξής: 

 νέο 

 εφευρετικό 

 όχι προφανές 

 ιδιαίτερο 

 τελευταία λέξη της τεχνολογίας 

 πρωτότυπο 

 χαρισματικό, δυναμικό, παραγωγικό 

 πνευματική δημιουργία 

 ευφυές, λαμπρό, δημιουργικό 

 προϊόν διάνοιας 

 διακριτικό και ξεχωριστό 

 δίκαιο στις συναλλαγές 

 κριτικό, αντικειμενικό, παιδαγωγικό 

 σύμφωνο με τη δημόσια τάξη 

 προάγει το δημόσιο συμφέρον 
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Τέλος, ίσως θα έπρεπε να προσθέσω και ‘με λίγη τύχη’. Από όσο γνωρίζω, δε θα βρει 

κανείς τη φράση σε εγχειρίδια πνευματικής ιδιοκτησίας ούτε σε διατάξεις δικαίου 

τεχνολογίας της πληροφορίας. Την εξηγούν όμως οι στίχοι του ομώνυμου τραγουδιού 

που έγραψε ο Paul McCartney (γεννημένος το 1942 και πάντοτε μαζί μας). Και ας με 

συγχωρέσετε που ακούγομαι τόοοσο δεκαετία του 1970 (ξεχωριστή απολογία στον 

Graeme Laurie ειδικά). 
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