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Θέμα: Απομάκρυνση του εικαστικού έργου του Ε. Χρήστου.

   Tο Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος είναι ο συλλογικός φορέας των εικαστικών 

καλλιτεχνών και συνιστά Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, υπό την εποπτεία του Υπουργείου 

Πολιτισμού, εκπροσωπεί δε 6000 και πλέον εικαστικούς καλλιτέχνες με σκοπό:

 την  ανάπτυξη των εικαστικών τεχνών και την ενίσχυση της κοινωνικής λειτουργίας της 

τέχνης, την διασφάλιση του δικαιώματος της ελευθερίας της καλλιτεχνικής έκφρασης , την 

προαγωγή της καλλιτεχνικής δημιουργίας

 τη στήριξη των εικαστικών καλλιτεχνών με την εξασφάλιση των προϋποθέσεων να 

πραγματοποιούν το έργο τους

 τη συμβολή προς την πολιτεία για την διαμόρφωση της πολιτικής της στον χώρο του 

πολιτισμού και της Τέχνης.

Στα πλαίσια αυτά και μετά από επικοινωνία που είχε ο γλύπτης Έβης Χρήστου με το  

Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος ενημερωθήκαμε για την απομάκρυνση του έργου 

του, ένα επιτοίχιο γλυπτό με τίτλο «Άνθρωποι Χελιδόνια», από την κεντρική είσοδο στο γραφείο 

του Δημάρχου, επί της οποίας ήταν τοποθετημένο. Το έργο αυτό το είχε δωρίσει ο κ. Χρήστου,  

ο οποίος είναι και μέλος του ΕΕΤΕ, στον Δήμο σας το 2016 και η δωρεά έγινε δεκτή στην με 
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αριθ. 23/22-6-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου σας. Με την αποδοχή 

της δωρεάς έγιναν αποδεκτές και οι προϋποθέσεις  της καλύτερης δυνατής  προβολής του έργου, 

χωρίς να μειώνεται ή να υποβιβάζεται η δουλειά του καλλιτέχνη, της καλής συντήρησης του 

έργου, από την πλευρά του Δήμου, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και των υλικών 

κατασκευής, καθώς και της επιλογής του χώρου τοποθέτησής του. 

  Η απομάκρυνση του γλυπτού από το αρχικό σημείο τοποθέτησής του έγινε χωρίς να 

ενημερωθεί ο καλλιτέχνης, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον ίδιο και το έργο. 

Παραβιάζονται δε από την πλευρά του Δήμου οι όροι αποδοχής της δωρεάς. 

  Επί πλέον ο δημιουργός προστατεύεται από το ν. 2121/93 άρθρο 4, περί ηθικού δικαιώματος. 

Το ηθικό δικαίωμα προστατεύει τον προσωπικό δεσμό που δημιουργείται μεταξύ του 

δημιουργού (καλλιτέχνη) και του έργου του και του δίνει εξουσίες, μεταξύ των οποίων «... της 

απαγόρευσης κάθε παραμόρφωσης, περικοπής ή άλλης τροποποίησης του έργου του, καθώς και 

κάθε προσβολής του δημιουργού οφειλόμενης στις συνθήκες παρουσίασης του έργου στο 

κοινό...».

  Κατόπιν τούτων το ΕΕΤΕ θα ήθελε να ζητήσει την επιστροφή του έργου στη θέση του καθώς 

και την άποψή σας επί του συγκεκριμένου θέματος που έχει προκύψει. 

                                           Για το Δ.Σ

               Η Πρόεδρος                                                                                  Ο Γραμματέας

               Εύα Μελά                                                                                    Παναγιώτης Βαρελάς
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