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«Σαν να ανοίγεις το κουτί της Πανδώρας: δεν ξέρεις τι θα σου πει το σώμα σου»: 

Νοηματοδοτήσεις σώματος-εαυτού και 

 τα πολιτιστικά συγκείμενα του ρίσκου και της ασθένειας 

 

Η διάλεξη αυτή, στο πνεύμα των ανθρωπολογικών προσεγγίσεων της υγείας και της 

επιστημονικής γνώσης, θα εστιάσει στα κοινωνικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα των 

ιδεολογιών και πρακτικών που σχετίζονται με την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου 

του μαστού. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται οι νοηματοδοτήσεις του οικογενειακού 

ιστορικού και της κληρονομικής ασθένειας και οι ποικίλες εκφάνσεις της αλληλεξάρτησης του 

σώματος και του πολιτισμού. Σε αυτό το πλαίσιο διερευνάται πώς το οικογενειακό ιστορικό του 

καρκίνου του μαστού μετουσιώνεται σε μία φαντασιακή εμπειρία, μία συνθήκη που επιτάσσει την 

οικειοποίηση αυτού που δεν είναι ακόμη και ταυτόχρονα αυτού που ενδέχεται να συμβεί 

Διατυπώνονται ερωτήματα όπως: Πώς η έννοια του σωματοποιημένου ρίσκου, ως κληρονομική 

προδιάθεση, αλλάζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και βιώνουμε το σώμα και τον εαυτό; Σε 

ποιό βαθμό η επιστημονική γνώση προωθεί μία συγκεκριμένη θέαση του κόσμου, βασισμένη στις 

πιθανότητες και τον έλεγχο του ρίσκου; Πώς αναπτύσσεται η διαλεκτική βιολογίας και 

βιογραφίας, ατομικού και οικογενειακού σώματος, σε σχέση με την τοπική «φιλοσοφία ζωής» και 

ζητήματα χρονικότητας και ηθικής; 

Η παρουσίαση αντλεί από εθνογραφικές μελέτες που εκπονήθηκαν σε διάστημα δεκαετίας στην 

Ελλάδα, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τη συγκριτική ανθρωπολογική οπτική για τη βαθύτερη 

κατανόηση της κοινωνικής εμπειρίας του σώματος και της υγείας.  
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