
η τέχνη της ασθένειας η ασθένεια της τέχνης 

 

ε όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ μικρζσ και μεγάλεσ αςκζνειεσ μασ ξαφνιάηουν. τθ λζξθ 

αςκζνεια αναγνωρίηουμε διαφορετικζσ πακιςεισ επίκτθτεσ ι όχι, κεραπευόμενεσ ι όχι, 

χρόνιεσ ι εφιμερεσ. Θ αςκζνεια κζτει εν αμφιβόλω, αλλά και ςε κρίςθ, τισ βεβαιότθτεσ, τισ 

ελπίδεσ και τισ αξίεσ που είχαν χαρακτθρίςει τθν φπαρξθ ενόσ ατόμου τον καιρό που ιταν 

υγιισ. Ιδιαίτερα μάλιςτα ςτον τόπο μασ, όταν αιςκάνεται απροςτάτευτοσ από τθν ιατρικι 

φροντίδα ι από τθν πλθμμελι  φαρμακευτικι ι άλλθ αγωγι  ςτισ περιςςότερεσ δομζσ 

υγείασ. Αυτό του δθμιουργεί μια επιπρόςκετθ αναςφάλεια  για το αφριο, που ζτςι κι 

αλλιϊσ δεν τον ενκουςιάηει! Θ αςκζνεια, που ζρχεται πάντα «απρόβλεπτα», κζτει το άτομο 

μπροςτά ςτα ερωτιματα του πόνου και του κανάτου και κατά προζκταςθ ςτο νόθμα τθσ 

ηωισ!  Ο αςκενισ αναγκάηεται να μην είναι, ζωσ ότου κεραπευκεί. Κατά τθ διάρκεια τθσ 

αςκζνειασ δθμιουργείται ζνασ κακρζφτθσ αυτογνωςίασ κι επαναπροςδιοριςμοφ για ζναν 

καινοφριο δρόμο ηωισ. Θ τζχνθ δίνει φωνι ςτο άλεκτο, ςτο απροςδιόριςτο 

επανεφευρίςκοντασ νοιματα για να αναγνωρίςει ο αςκενισ , εάν το κζλει, μια άλλθ δικι 

του δυνατότθτα. Αυτό που ςε άλλεσ χϊρεσ, ςτα πλαίςια τθσ νοςοκομειακισ πολιτικισ 

εφαρμόηεται, ζτςι που ο αςκενισ μζςα ςτθν κεραπευτικι αγωγι κι αποκεραπεία μζςα ςτο 

νοςοκομείο να ζχει τθν  δυνατότθτα αιςκθτικισ φανταςιακισ αναφοράσ, ο Γιάννθσ 

Ροφςςοσ το προςπάκθςε όχι μόνον μζςα ςτο νοςοκομείο αλλά και ςτθν Δθμοτικι 

Πινακοκικθ του Πειραιά όπου ιταν διευκυντισ, βάηοντασ τθν αιμοδοςία μζςα ςτθν 

εικαςτικι  ζκκεςθ. Ο υπότιτλοσ τθσ ζκκεςθσ , ςτα πλαίςια τθσ επιμελθτικισ πρόταςθσ του 

Γιάννθ Ροφςου, ηθτάει  ζνα ιδιαίτερο ψάξιμο-ασ παίξουμε λοιπόν δθμιουργικά με τισ λζξεισ 

και τα νοιματά τουσ! Είςαι θ αρρϊστια μου λζγεται και για κάποιον που αγαπάμε ι για 

κάποιο πάκοσ μασ. Ζτςι λοιπόν, υπάρχουν ασιενείς με το χριμα και τθν εξουςία, ασιενείς 

με τον τηόγο και τα ναρκωτικά, «ασιενείς »βζβαια και με ουςιαςτικά ηθτιματα τθσ ηωισ 

όπωσ θ κεραπεία των αςκενϊν, φυςικά και «ασιενείς» με τθν ομορφιά, τθν τζχνθ και τον 

πολιτιςμό – ζνασ τζτοιοσ άνκρωποσ ιταν ο επιμελθτισ Γιάννθσ Ροφςςοσ.  

Θ τέχνη της ασιένειας λοιπόν ςτα χζρια ςθμαντικϊν κι αφοςιωμζνων γιατρϊν κάνει μικρά 

καφματα, μεγάλα για τθν κακθμερινότθτα των αςκενϊν. Θ ςχζςθ μασ με τθ ηωι που ηοφμε, 

θ ςχζςθ μασ  με τθν φφςθ και το κορμί μασ είναι αυτζσ που χρθςιμοποιϊντασ  

αναηωογονθτικά τθν τζχνθ, όςο αυτό είναι εφικτό, μπορεί να βοθκιςει αν όχι  να 

προλάβουμε τθν αςκζνεια πάντωσ να ενδυναμϊςουμε φανταςιακά τθν κεραπεία τθσ. Ζτςι 

λοιπόν, τεχνικι και φανταςία και ποιότθτα ςκζψθσ, για να αντιμετωπίςεισ με τζχνθ τθν 

αςκζνεια εξατομικευμζνα. Σο ποια είναι θ τζχνθ τθσ ηωισ και των αςκενειϊν τθσ που 

μπορεί να ςυνομιλιςει θ τζχνθ με πάκοσ κι ευαιςκθςία είναι θ  ιδιαίτερθ ςχζςθ του 

κακενόσ και πωσ το αντιμετωπίηει. Ηθτοφμενο είναι αν μποροφμε να αςκιςουμε αυτι τθν 

τζχνθ τθσ ηωισ τϊρα που, ςτθν Ελλάδα τουλάχιςτον, χάςαμε τον φπνο μασ, ζμεινε όμωσ θ 

ςκζψθ ςε κοινι πορεία μιασ αλλθλζγγυασ λογικισ. υλλογικό πρόταγμα τέχνης της ζωθς, 

αναγνϊριςθ μιασ τζτοιασ τζχνθσ που να χτυπάει τθν αςκζνεια μόλισ που πάει να 

εμφανιςτεί, ςυνομιλία με τθ φφςθ μασ και με τθν αντίλθψθ τθσ αςκζνειασ. Αυτι θ 

δυνατότθτα χρειάηεται ςιμερα που οι αυτοκτονίεσ ζχουν αυξθκεί κατακόρυφα κι οι 

άνκρωποι βρίςκονται ςτα όριά τουσ. 

Θ ασιένεια της τέχνης είναι για τουσ αφοςιωμζνουσ και πακιαςμζνουσ ερευνθτζσ τθσ ηωισ 

τθσ ομορφιάσ τθσ, των αγϊνων τθσ για διαμόρφωςθ του αφριο μζςα από πολιτιςτικά 

δρϊμενα αλλά κι ερευνθτικά νζα αποτελζςματα ςτθν καταπολζμθςθ των παλιϊν 



αςκενειϊν. Θ τζχνθ του να μθν γεννθκοφν νζεσ αςκζνειεσ. Θ τζχνθ του να μθν βαφτίηουμε 

τθν κοινωνικι καταπίεςθ και φτϊχεια με ονόματα αςκενειϊν. Θ τζχνθ εκείνθ που ξεχωρίηει 

αυτοφσ  που γεννάνε αςκζνεια από αυτοφσ που το ψάχνουν! Όπωσ ζνασ πακιαςμζνοσ 

ασιενθς της τέχνης που οραματίηεται ζναν κόςμο όπου πάντα κάποιοσ καλλιτζχνθσ κα 

βρίςκεται κάτω από όποιο χαλίκι ςθκϊςει κι όποια εικόνα δει, για να μπορείσ ζτςι κι εςφ να 

τθν φανταςτείσ, να τθν χαρείσ για να μοιραςτείτε μαηί ζναν κόςμο ουςιαςτικοφ 

πολιτιςμοφ.Θ τζχνθ τθσ ηωισ και πϊσ να τθν ηιςουμε, όντασ πάντα εν δυνάμει αςκενείσ, 

ζχοντασ  για αςκζνεια τθν δφναμθ που παίρνουμε από τθ ηωι. Θ ποίθςθ που βγαίνει ςτθ 

ηωι και θ ηωι που μπαίνει ςτθν ποίθςθ. 

 

Ο Γιάννθσ Ροφςοσ δοφλεψε χρόνια ςτο Πανεπιςτιμιο ςαν βοθκόσ του Bonito Oliva και μετά 

ςαν μουςειολόγοσ κι αρχιτζκτονασ ςτθν Ιταλία. Με τθν επιςτροφι του ςτθν Ελλάδα 

διθφκυνε τθν Δθμοτικι Πινακοκικθ Πειραιά και πραγματοποιοφςε με μεγάλθ δυςκολία  

ςχζδια εκκζςεων που ηθτοφςαν ιδιαίτερθ εμβάκυνςθ ςτθν ςφλλθψι τουσ. τα χαρτιά του 

βρζκθκαν πάρα πολλά τζτοια ςχζδια καλά προετοιμαςμζνα, ανεκπλιρωτα!  Από αυτά που 

ολοκλιρωςε- ςτα πλαίςια των υποτρόφων- ιταν και  οι δφο εκκζςεισ ςτο Ω.Κ.Κ. Είχε τθν 

εκτίμθςι μου τόςο για τισ δραςτθριότθτζσ του όςο και για το ότι ιταν ζνασ ςπάνιοσ 

άνκρωποσ, με ζντονα δθμιουργικά χαρακτθριςτικά και με ευγενικά χαρίςματα. Ιταν ζνασ 

αυκεντικόσ άνκρωποσ του πολιτιςμοφ. 
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