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«Τραύμα και χρονικότητα στην ασθένεια του καρκίνου σε νέους επιβιώσαντες (Ι)» 

 
 Σε αυτή την πρώτη συνάντηση θα παρουσιαστεί μια μελέτη περίπτωσης που προέρχεται από μια βιογραφική 

αφηγηματική έρευνα που πραγματοποιήθηκε με νέους επιβιώσαντες (ηλικίας 19-30 ετών) νεοπλασματικών ασθενειών 

που διαγνώστηκαν στην παιδική και εφηβική ηλικία. Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστεί πώς το υποκείμενο-που έχει 

επιβιώσει από καρκίνο στην εφηβική ηλικία- μέσα από την αφήγησή του συνθέτει τα τεμαχισμένα κομμάτια του χρόνου, 

πώς τα συγκεντρώνει, τα ανακατασκευάζει και τα σημασιοδοτεί σε μια προσωπική ιστορία ζωής. Προχωρώντας  πέρα 

από την προσέγγιση της ασθένειας ως τραυματικού γεγονότος  και λαμβάνοντας υπόψιν πώς αυτή εγγράφεται στη 

συνολική βιογραφική πορεία του υποκειμένου, θα την εξετάσουμε ως μια διεργασία μετάφρασης με κύριο εργαλείο το 

σώμα, πρότερων ενδοψυχικών συγκρούσεων και ψυχικών τραυματισμών.   
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