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Τι ζούμε Θεέ μου; 

 

Η ημέρα σήμερα (23/03/2021) είχε πολλά «καλούδια»!!! 

 

Διάβασα στο διαδίκτυο για το «επίτευγμα» του 

Μουσείου Μπενάκη.  

 

Το υψηλής αισθητικής Μουσείο, είναι δωρεά 

στο Έθνος, του αείμνηστου Αντωνίου Μπε-

νάκη το 1931, η δε Ακαδημία Αθηνών το βρά-

βευσε το 2000 με το Χρυσό Μετάλλιο. 

 

Οι αρμόδιοι του Μουσείου «επέτρεψαν» να 

πωλείται από τον Δεκέμβριο 2020, από το εκ-

θετήριό του, μια «καλλιτεχνική» αθλιότητα, ως 

πρωτοχρονιάτικο γούρι. 

 

 

Το γούρι του 2021, το ο-

ποίο απεικονίζει την ηρω-

ίδα Μαντώ Μαυρογένους, 

δίκην «μπρατσαρά», την 

οποία συνοδεύει η φράση 

«ΥΓΕΙΑ ΚΑΥΛΑ ΕΠΑ-

ΝΑCΤΑCΗ».  

 

Κάθε σχόλιο είναι περιττό.  

 

Μου δημιουργείται ω-

στόσο η εύλογη απορία 

ποιοι και με ποια κριτήρια 

επιλέγουν τους καλλιτέ-

χνες και τα έργα τους, τα 

οποία πωλούνται από το 

εκθετήριο του Μουσείου.  
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Η καρδιά του ιδρυτή του Μουσείου, η οποία ευρίσκεται από το 1954, σύμφωνα 

με την επιθυμία του, εντοιχισμένη εμπρός από την είσοδο, μάλλον θα δονείται, 

διαμαρτυρόμενη και επαναστατούσα. 

 

Αργά το απόγευμα το Μουσείο Μπενάκη εξέδωσε την εξής ανακοίνωση: 

«Το Πωλητήριο του Μουσείου Μπενάκη, πρώτο στην Ελλάδα και με συνεχή 
παρουσία για πάνω από 40 χρόνια, άνοιξε από νωρίς τον δρόμο σε νέους σχε-
διαστές και σε σύγχρονους καλλιτέχνες, με πολλούς από τους οποίους διατηρεί 
σταθερή συνεργασία. Χωρίς να παρεμβαίνει στα έργα τους, πόσο μάλλον να τα 
λογοκρίνει, το Πωλητήριο παραμένει δεκτικό στις δημιουργικές θεωρήσεις των 
καλλιτεχνών που φιλοξενεί, πράγμα που συνέβη και στην περίπτωση του αντι-
κειμένου που κυκλοφόρησε ως πρωτοχρονιάτικο γούρι τον Δεκέμβριο του 2020 
και που το τελευταίο εικοσιτετράωρο πυροδότησε συζητήσεις σε μερίδα του 
κοινού. Το αντικείμενο αυτό, που σχεδιάστηκε από τη δημιουργική ομάδα Β612 
και κυκλοφόρησε σε περιορισμένο αριθμό (40 κομμάτια), περιλαμβάνει μια 
φράση που αποτελεί εδώ και χρόνια το γνωμικό των Β612. Σε κάθε περίπτωση, 
το εν λόγω γούρι έχει αυτή την στιγμή εξαντληθεί». 

 

========= 
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Το μεσημέρι, ομάδα ημιπιτσιρικάδων, γρονθοκόπησε στους Αμπελόκηπους 

γυναίκα, την ώρα που έβγαινε από το σπίτι της, για να την τιμωρήσει, επειδή 

«αμάρτησε», δηλαδή παντρεύτηκε αστυνομικό, «μπάτσο» μάλλον γι΄ αυτούς. 

Για την ακρίβεια, οι ημιπιτσιρικάδες δεν τιμώρησαν την σύζυγο, αλλά επιχείρη-

σαν να τρομοκρατήσουν τις συζύγους, τους αστυνομικούς, αλλά και τους πολί-

τες γενικότερα. 

Είναι αυτοί οι ημιπιτσιρικάδες οι οποίοι διαδηλώνουν για τα δικαιώματα των 

γυναικών, των ΛΟΑΤΚΙ, των προσφύγων και των κατατρεγμένων, εκτός από  

αυτούς που οι ίδιοι, ως αυτόκλητοι τιμωροί, δικάζουν και καταδικάζουν. 

Είναι αυτοί οι ημιπιτσιρικάδες, μήπως σαν «άνδρες παλαιάς κοπής» και αυτοί; 

οι οποίοι διανοήθηκαν να γρονθοκοπήσουν γυναίκα, και μάλιστα μόνη και ανυ-

περάσπιστη. 

 

Τι ζούμε Θεέ μου; 


