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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο όρος καρκίνος καλύπτει ένα σύνολο από νόσους που παραπέμπουν σε ποικίλες κατα-
στάσεις υγείας, ανάλογα με τη μορφή και τον τύπο του καρκίνου, τον βαθμό ανάπτυξης,
τα συμπτώματα και τις επιλογές αντιμετώπισης και θεραπείας. Η εμπειρία του να ζει κά-
ποιος με καρκίνο και να υπόκειται στη σχετική θεραπεία είναι δύσκολα συγκρίσιμη με τις
εμπειρίες άλλων ασθενειών, ωστόσο, ως βίωμα πολύ συχνά συνδέεται με αυτό της χρό-
νιας ασθένειας.

Σύμφωνα με την Bradby, το «βίωμα» του καρκίνου και της θεραπευτικής του αντιμετώ-
πισης αποκτά έντονα προσωπικό χαρακτήρα και στιγματίζει το άτομο για το υπόλοιπο
της ζωής του. Ωστόσο, όσο προσωπικά κι αν βιώνεται η εμπειρία του καρκίνου, μελέτες
στις κοινωνικές επιστήμες δείχνουν ότι η βιωμένη εμπειρία του ασθενή διαμεσολαβείται
από ένα πυκνό δίκτυο κοινωνικών, πολιτισμικών, συναισθηματικών και σωματικών αναφο-
ρών και μεταβλητών, που επιτάσσουν τη μελέτη του καρκίνου, όχι μόνο ως βιοϊατρικό
φαινόμενο, αλλά και ως φαινόμενο με κοινωνικές και πολιτισμικές προεκτάσεις.

Το παρόν κεφάλαιο εισάγει τον φοιτητή στην κοινωνική και εννοιολογική θεώρηση του
καρκίνου, που συχνά προβάλλεται μέσα από μια μυθολογία του καρκίνου ως η «τρομα-
κτική» νόσος που προσβάλει το σώμα και τη συνέχεια της ζωής. Έτσι, αν και ομολογου-
μένως έχει σημειωθεί σημαντική βελτίωση στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και των
επιπτώσεων του καρκίνου, ο καρκίνος και η αναγγελία του εξακολουθεί να συνδέεται με
πολλές αρνητικές μεταφορές και αλληγορικές αναπαραστάσεις. Η εμπειρία του ασθενή,
οι μεταβολές στην ταυτότητα του ατόμου που πάσχει, ζητήματα βιογραφικής «ρήξης»

Μετά από τη μελέτη του κεφαλαίου, ο αναγνώστης θα είναι σε θέση να:
» Κατανοήσει ότι η βιολογική διάσταση του καρκίνου είναι μόνο μία από τις επιπτώσεις που βιώνει ο ασθενής.
» Αναγνωρίζει κοινωνικές και πολιτισμικές μεταβλητές που επηρεάζουν την εμπειρία του ασθενή που διαγι‐

γνώσκεται με καρκίνο.
» Περιγράφει πεποιθήσεις και αντιλήψεις που ανατροφοδοτούν τη μυθολογία του καρκίνου στα ΜΜΕ.
» Περιγράφει και αναπτύσσει κριτικά τις επιπτώσεις που επιφέρει η εμπειρία του καρκίνου στην ταυτότητα

του ατόμου, αναφέροντας παραδείγματα ερευνών στις κοινωνικές επιστήμες.
» Συγκρίνει και αντιπαραβάλει εμπειρίες ασθενών με καρκίνο κάνοντας αναφορά σε θέματα α) ταυτότητας

του εαυτού, β) θεώρησης του σώματος, και γ) βιογραφικής «ρήξης» και ακτιβισμού.

Αναμενόμενα αποτελέσματα



και νέες αβεβαιότητες που βιώνει ο ασθενής
στον τρόπο πρόσληψης του εαυτού του έχουν
αποτελέσει επίκεντρο της κοινωνιολογικής έρευ-
νας και γενικότερα των κοινωνικών επιστημών.

2. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Η εννοιολογική θεώρηση του καρκίνου παρου-
σιάζει κοινωνικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότη-
τες, με αποτέλεσμα να διακρίνονται μεγάλες
διαφοροποιήσεις μεταξύ διαφορετικών συστη-
μάτων υγείας στον τρόπο αναγγελίας της νόσου
στο στάδιο της διάγνωσης, στην οργάνωση και
παροχή ογκολογικής φροντίδας στο στάδιο της
αντιμετώπισης και στη νοηματοδότηση της νό-
σου από τους πάσχοντες ασθενείς, τους επαγ-
γελματίες υγείας, το οικείο οικογενειακό και το
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Η διάγνωση, η θεραπεία και η φροντίδα των
ασθενών που πάσχουν από καρκίνο είναι επίσης
μείζονος σημασίας εντός των μονάδων νοσοκο-
μειακής και πρωτοβάθμιας φροντίδας. Στο Ηνω-
μένο Βασίλειο εκτιμάται ότι ο καρκίνος είναι η
τρίτη μεγαλύτερη δαπάνη για αυτή την κατηγο-
ρία ασθενειών για το διάστημα 2013-14. Η συ-
χνότητα εμφάνισης του καρκίνου αυξάνεται επί-
σης, καθώς οι πρόσφατες εκτιμήσεις δείχνουν
ότι 1 στα 2 άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πα-
ρουσιάσουν καρκίνο κατά τη διάρκεια της ζωής

τους. Η πρόσβαση των ανθρώπων στις ακριβές
θεραπείες του καρκίνου είναι επίσης μια σημαν-
τική πρόκληση για τις κρατικές υπηρεσίες υγεί-
ας και ταυτόχρονα ο καρκίνος δεν είναι ποτέ μα-
κριά από το δημόσιο μάτι, καθώς κυριαρχεί εδώ
και χρόνια στο τοπίο της συλλογής κεφαλαίων
από διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις με τη-
λε-μαραθώνιους αγάπης, με καλλιτεχνικά δρώ-
μενα, με συμμετοχή αθλητών και εθελοντών σε
αθλητικές διοργανώσεις. Καρκίνοι υψηλού κιν-
δύνου, όπως ο καρκίνος του μαστού, έχουν συ-
σχετιστεί με ισχυρές δημόσιες συζητήσεις ασθε-
νών και πολιτών για ενδυνάμωση και περισσότε-
ρη έρευνα.

3. Η ΝΟΣΟΣ ΩΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ», Ο ΦΟΒΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ
Η έννοια του φόβου έχει κεντρική θέση σε οποι-
αδήποτε συζήτηση σχετικά με τον καρκίνο, είτε
αυτός αφορά την παθολογική εξέλιξη της νόσου
είτε τα στερεότυπα και τις μεταφορές που δημι-
ουργούνται γύρω από αυτή. Ο καρκίνος περι-
γράφεται συχνά στις εφημερίδες και στα ΜΜΕ
ως πόλεμος, εχθρός ή θάνατος και όχι ως απλή
νόσος. Ασθενείς, επιστήμονες και επαγγελμα-
τίες υγείας επιστρατεύονται σε μια «στρατιωτι-
κή» μάχη με εφόδια τα αντι-νεοπλασματικά φάρ-
μακα, με στόχο το θάνατο των καρκινικών κυττά-
ρων και την επαναφορά της τάξης και της υγεί-
ας.

Η Susan Sontag, στο βιβλίο «Η νόσος ως με-
ταφορά, το AIDS και οι μεταφορές του», υποστη-
ρίζει ότι ο καρκίνος εξακολουθεί να είναι μια νό-
σος μυστηριώδης που συνεχίζει να «γεννάει εν-
τελώς απαρχαιωμένα είδη δέους», ενώ περιγρά-
φει τις φαντασιώσεις που συνοδεύουν παθήσεις
όπως τη φυματίωση, τον καρκίνο και το AIDS. Η
φυματίωση και ο καρκίνος επικαλύπτονταν ως
μεταφορές και οι ορισμοί των δύον νόσων παρέ-
πεμπαν σε ένα είδος ανώμαλης εξόγκωσης, που
περιγραφόταν ως πρήξιμο, παθολογικό εξόγκω-
μα ή όγκος. Κατά μια έννοια, η φυματίωση ήταν
ένα είδος καρκίνου και ο καρκίνος αναπαρίστα-
το ως μια διαδικασία φθοράς του σώματος που
παρέπεμπε σε κατάσταση παρόμοια με αυτή της
φυματίωσης. Αν και με τη χρήση του μικροσκο-
πίου έγινε μερικώς αντιληπτή η φύση του καρκί-
νου ως είδος δραστηριότητας των κυττάρων, ο
καρκίνος διαχωρίστηκε από τη φυματίωση μετά
από το 1882, όταν ανακαλύφθηκε ότι η φυματίω-
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ση είναι μικροβιακή μόλυνση. Σύμφωνα με την
Sontag, η μυθολογία του καρκίνου ανατροφοδο-
τείται από εικόνες και πεποιθήσεις, σύμφωνα με
τις οποίες η πάθηση ανακαλύπτεται τυχαία και
σε προχωρημένο στάδιο, επειδή τα συμπτώματα
στην αρχή είναι αόρατα και το πάσχον σώμα εί-
ναι «αδιαφανές», με αποτέλεσμα να χρειάζεται
την εκτίμηση ειδικού γιατρού· ο καρκίνος ακρω-
τηριάζει τη ζωτικότητα του σώματος, εκφυλίζει
τους ιστούς, «δουλεύει αργά και ύπουλα» και
εξαπλώνεται οδηγώντας στην παραμόρφωση και
το θάνατο· ο καρκίνος είναι μια ασθένεια που
διεξάγεται στο εσωτερικό του σώματος του αρ-
ρώστου, προσβάλει όργανα που όταν γνωστο-
ποιούνται προκαλούν ντροπή και οδηγεί σε ένα
θλιβερό θάνατο. 

Ωστόσο, υπάρχει και η άποψη ότι στη δυτική
κοινωνία ο θάνατος φαίνεται να έχει απομακρυν-
θεί από την καθημερινή ζωή και να έχει δώσει τη
θέση του στην ελπίδα. Ο φόβος του θανάτου με-
τατρέπεται σε ένα πολύ ιδιωτικό και κρυφό θέ-
μα, το οποίο, σύμφωνα με την Αυδή, αντιμετωπί-
ζεται συχνά ως «προσωπικό πρόβλημα». Στο ίδιο
πνεύμα, έρευνες από τη σκοπιά της ιατρικής κοι-
νωνιολογίας και ανθρωπολογίας υποστηρίζουν
ότι ένα πολύ διαδεδομένο θέμα στη βιβλιογρα-
φία, στο έντυπο υλικό και στις ομάδες υποστήρι-
ξης για τον καρκίνο του μαστού είναι η έμφαση
στην αισιοδοξία, την ελπίδα και τη μαχητικότητα.
Συγκεκριμένα, έχει υποστηριχθεί ότι η αισιοδο-
ξία και η μαχητικότητα αναπαρίστανται ως οι
ιδανικές και πιο προσαρμοστικές αντιδράσεις
απέναντι στον καρκίνο και ως αντιδράσεις που

προάγουν την ανάρρωση, ενώ το άγχος, η απαι-
σιοδοξία και η θλίψη θεωρούνται παράλογες και
μη αποδεκτές αντιδράσεις μετά το πέρας της
οξείας φάσης της θεραπείας.

Έτσι, σε επίπεδο μεταφοράς και συμβολι-
σμού, στο βιβλίο των Corner και Bailey αναφέρε-
ται ότι ο καρκίνος αναπαριστάται ως ένα είδος
«πολέμου» σε ενδοκυττάριο επίπεδο, όπου πα-
ρουσιάζεται ως μια «τερατώδης παρέκκλιση»
ανυπάκουων κυττάρων με θανάσιμα αποτελέ-
σματα για το ανθρώπινο σώμα, αν και στον
«αναπτυγμένο» κόσμο περισσότεροι άνθρωποι
πεθαίνουν από καρδιαγγειακές παθήσεις παρά
από καρκίνο. Στις τέχνες, στη λογοτεχνία και σε
διάφορες αφηγήσεις καρκινοπαθών, ο καρκίνος
παρουσιάζεται ως μια τρομακτική νόσος η οποία
εισβάλει ως «τρομερό τέρας» στο σώμα, απειλεί
την «τάξη του σώματος» και καταλαμβάνει τα
όργανα, οδηγώντας τον ασθενή σε επώδυνο και
οδυνηρό θάνατο. Ο «στρατιωτικός πόλεμος» κα-
τά του καρκίνου είναι επιτυχής μόνο όταν ο θά-
νατος των καρκινικών κυττάρων επιτρέψει την
επαναφορά της υγείας, με σημαντικό σύμμαχο
την ελπίδα για άντληση δύναμης και νοήματος
για τη ζωή. Αν και οι ασθενείς και οι επαγγελμα-
τίες υγείας μάχονται για την επιβίωση ενάντια σε
μια θανάσιμη νόσο που είναι μέρος της καθημε-
ρινής ζωής χιλιάδων ανθρώπων, εντούτοις δεν
προσλαμβάνεται ως κάτι καθημερινό αλλά ως
κάτι το διαφορετικό και ιδιαίτερο ως προς τις
επιπτώσεις στη ζωή του ασθενή. 

Η παραπάνω παραδοχή έχει επίδραση στον
τρόπο αναγγελίας της διάγνωσης. Ειδικά στον
καρκίνο, η δυσκολία που συναντάται στην αναγ-
γελία της νόσου είναι χαρακτηριστική. Αντί της
αναγγελίας της νόσου, η οποία έχει πλέον απο-
κτήσει για πολλούς και χαρακτηριστικά χρόνιας
νόσου, καθώς πολλοί από τους πάσχοντες ασθε-
νείς ζουν για αρκετά χρόνια μετά από την προ-
σβολή, οι άνθρωποι ακόμα και σήμερα διστά-
ζουν να πουν το όνομά της και αναφέρονται σε
αυτή ως «η παλιαρρώστια», «το ξορκισμένο», «η
επάρατος» νόσος. Εντούτοις, για τους καρκινο-
παθείς η αρρώστια συνιστά ταυτόχρονα «περισ-
σότερο και λιγότερο σοβαρή» απειλή από ότι εί-
ναι για τους υγιείς. Λιγότερο σοβαρή, γιατί δεν
είναι η αναπόφευκτα θανατηφόρος μάστιγα που
καθιστά ανίκανο τον ασθενή και, ταυτόχρονα,
περισσότερο σοβαρή, γιατί όταν συμβαίνει δια-
περνά κάθε έκφανση της καθημερινότητας του
πάσχοντα και μάλιστα σε βαθμό πολύ μεγαλύτε-
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ρο από αυτόν που αντιλαμ-
βάνονται οι υγιείς. Ωστόσο,
για πολλούς ασθενείς, η
διάγνωση του καρκίνου απο-
τελεί ένα στίγμα με πολλα-
πλές συνδηλώσεις, όπως
αυτό του πόνου, του «υπο-
φέρειν» και του επικείμενου
θανάτου.

Ο όρος καρκίνος καλύ-
πτει ένα σύνολο από νόσους
που παραπέμπουν σε ποικί-
λες καταστάσεις υγείας,
ανάλογα με τη μορφή και τον τύπο του καρκί-
νου, τον βαθμό ανάπτυξης, τα συμπτώματα και
τις επιλογές θεραπείας και αντιμετώπισης. Αν
και ομολογουμένως έχει σημειωθεί σημαντική
βελτίωση στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων,
ο όρος καρκίνος και η αναγγελία της διάγνωσης
της νόσου εξακολουθεί να συνδέεται με πολλές
αρνητικές μεταφορές και αναπαραστάσεις.
Έτσι, αν και ο όρος καρκίνος εμπεριέχει μια με-
γάλη ομάδα νόσων με συγκεκριμένη και ποικίλη
συμπτωματολογία και παθολογία, εντούτοις συ-
ναισθηματικά συνεχίζει να φορτίζει το ίδιο αρνη-
τικά το άτομο και την οικογένειά του, καθώς
υπάρχει άμεση σύνδεση της νόσου με την επι-
βίωση του ασθενή, ως σημείο αναφοράς για την
εκτίμηση της έκβασης και της αποτελεσματικό-
τητας της θεραπείας.

4. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:
Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΗ
ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ
Καθώς οι πληθυσμοί γερνούν, ο καρκίνος στις
διάφορες μορφές του έχει γίνει σημαντικός πό-
λος της βιοϊατρικής έρευνας και των υπηρεσιών
υγείας σε όλο τον κόσμο. Στο Ηνωμένο Βασί-
λειο, το 2012, η έρευνα για τον καρκίνο, τη στε-
φανιαία νόσο, την άνοια και το εγκεφαλικό επει-
σόδιο έλαβε το υψηλότερο ποσοστό χρηματοδό-
τησης, με δαπάνες που άγγιξαν περίπου το 64%
του συνόλου των δαπανών. Τα κεφάλαια που
διατέθηκαν στο Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου των
Ηνωμένων Πολιτειών ανήλθαν σε 5,2 δισ. δολά-
ρια για το 2016. Αυτό εμπεριείχε ποσοστό πάνω
από 16% του αμερικανικού προϋπολογισμού για
όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού Natio-
nal Institute of Heath. Σε πρόσφατες εκθέσεις
οργανισμών, όπως αποτυπώνονται στη μελέτη

του Leonard, εκτιμάται ότι
οι παγκόσμιες δαπάνες για
φάρμακα κατά του καρκίνου
υπολογίζονται στο μέγεθος
των 100 δισεκατομμυρίων
δολαρίων.

Επίσης, υπάρχει πληθώ-
ρα κοινωνικών μελετών που
διερευνούν και εξυφαίνουν
τη βιωμένη (ζώσα) εμπειρία
του καρκίνου και των συνε-
πειών του (πχ. μαστεκτομή,
κόπωση, χημειοθεραπεία,

βιογραφική «ρήξη»), όπως και τις επιπτώσεις
που έχει ο καρκίνος στη ταυτότητα του ασθενή,
σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Η διερεύνηση
της συλλογικής ταυτότητας των ασθενών είναι
ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τους επαγ-
γελματίες υγείας, γιατί αυτή συνδέεται με την
αίσθηση του «ανήκειν» του ασθενή σε μια ομάδα
ατόμων με συγκρίσιμες εμπειρίες ασθένειας
(π.χ. γυναίκες με μαστεκτομή, άνδρες με καρκί-
νο του παχέος εντέρου). Η νέα γνώση μας επι-
τρέπει να κατανοήσουμε τι σημαίνει να ανήκει
κάποιος σε ομάδα καρκινοπαθών ασθενών ή να
παρέχει φροντίδα σε ασθενείς με καρκίνο στο
νοσοκομείο και στην κοινότητα. Κάποιες από αυ-
τές τις μελέτες θα αναφερθούν στο παρόν κε-
φάλαιο.

Ένα ακόμα ενδεικτικό στοιχείο για το μεγάλο
ερευνητικό ενδιαφέρον που προκαλεί ο καρκί-
νος και οι επιπτώσεις του είναι ο αριθμός και η
θεματολογία των ερευνών στις κοινωνικές επι-
στήμες. Στη συστηματική ανασκόπηση των Kerr
και συν. του 2018, εξετάστηκαν και ανασκοπήθη-
καν 227 κοινωνιολογικές μελέτες για τη περίοδο
2007-17, που αφορούσαν προσεγγίσεις και κα-
τανοήσεις του καρκίνου σε αυτή την περίοδο.
Ανέκυψαν τρεις κύριες θεματικές κατηγορίες: 
α) οι εμπειρίες και ταυτότητες ασθενών με καρ-

κίνο, 
β) οι κίνδυνοι ανάπτυξης καρκίνου και οι ευθύ-

νες που συνοδεύουν αυτό το φαινόμενο και 
γ) οι λεγόμενες βιο-κλινικές (biomedical) συλλο-

γικές αναπαραστάσεις.

Οι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι ένα μεγάλο μέ-
ρος της κοινωνιολογικής έρευνας αυτής της πε-
ριόδου είχε επισημάνει τις πολύπλοκες διαδικα-
σίες, μέσω των οποίων τα νέα είδη βιοϊατρικής
γνώσης διαμορφώνονται και συνάμα διαμορφώ-
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νουν νέες ταυτότητες και νέα είδη οργανωτικής
πρακτικής. Επίσης, η βιοϊατρική γνώση έχει, σε
πολλές περιπτώσεις, εισάγει νέα είδη αβεβαι-
οτήτων στα άτομα, καθώς και νέα πεδία εργα-
σίας και ευθυνών που πρέπει να δρομολογηθούν
από καρκινοπαθείς και επαγγελματίες υγείας.
Αυτό περιλαμβάνει τη νοηματοδότηση του καρ-
κίνου εκ νέου, με αφετηρία τον κόσμο του ασθε-
νή και το πολιτισμικό του πλαίσιο, ως μέρος των
ευρύτερων διαδικασιών αλλαγής και μετασχημα-
τισμού σε ήδη πολύπλοκες κοινωνικές ρυθμίσεις
και ταυτότητες γύρω από τον καρκίνο, συμπερι-
λαμβανομένης της αίσθησης των ενσώματων
κινδύνων, των σχέσεων μεταξύ των ασθενών και
των επαγγελματιών και των νέων ρυθμιστικών
και οργανωτικών υποδομών στις υπηρεσίες υγεί-
ας. Η ανασκόπηση των Kerr και συν. αναδεικνύει
ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έλαβαν
χώρα σημαντικές κοινωνικές αλλά και βιοϊατρι-
κές καινοτομίες, ιδίως όσον αφορά στην ταυτό-
τητα και την οργάνωση της έρευνας για τον καρ-
κίνο και τη φροντίδα. Πιο συγκεκριμένα, οι εξελί-
ξεις αυτές είναι σημαντικές για τη διερεύνηση –
μέσω αφηγήσεων και ιστοριών των ασθενών –
εμπειριών μιας ζωής που διατρέχει κίνδυνο, του
πώς είναι να ζει κανείς με καρκίνο και πέρα από
τον καρκίνο (living with and after cancer), καθώς
και για τη διερεύνηση εμπειριών από την πλευρά
των επαγγελματιών υγείας, που αφορούν την
έρευνα και την παροχή φροντίδας. Ο ακτιβισμός
των πασχόντων και οι συλλογικότητά τους και
αυτό-οργάνωση σε ομάδες αλληλοϋποστήριξης
συνέβαλαν στα παραπάνω. Επίσης, αυτές οι
ταυτότητες, που αναπτύχθηκαν και πολλαπλα-
σιάστηκαν μέσα από ένα δίκτυο υποστήριξης και
κοινωνιολογικής έρευνας, αμφισβήτησαν στερε-
ότυπα σχετικά με τον καρκίνο, οδήγησαν σε νέ-
ες μορφές φροντίδας και υποστήριξης που τώ-
ρα πλέον διατίθενται σε άτομα που πάσχουν και
συνέβαλαν σε μια πιο εκλεπτυσμένη κατανόηση
του τρόπου που οι επαγγελματίες υγείας φρον-
τίζουν, ακούν και υποστηρίζουν τους ασθενείς
τους. Τέλος, η ανασκόπηση των Kerr και συν.
αποκάλυψε και τον εγγενή ρόλο των κοινωνιολό-
γων και των κοινωνικών ερευνητών σε αυτές
στις διαδικασίες παραγωγής νέας γνώσης. Οι
κοινωνιολόγοι, και γενικότερα οι κοινωνικοί
ερευνητές, μερικές φορές αναπαράγουν μέσα
από τη έρευνα, ως επί το πλείστον, κυρίαρχες
εικόνες, αφηγήματα και προσεγγίσεις στον καρ-
κίνο, αφήνοντας εκτός ενδιαφέροντος κάποιους

τύπους καρκίνου, όπως ο καρκίνος των πνευμό-
νων, αλλά και κάποιες περιθωριοποιημένες ομά-
δες ανθρώπων. Ωστόσο, άλλοι κοινωνικοί επι-
στήμονες συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη
μη κυρίαρχων εικόνων ταυτότητας και απορρί-
πτουν τα κυρίαρχα αφηγήματα της κοινωνίας,
στρεφόμενοι σε μια περισσότερο κριτική και
σύνθετη κατανόηση του βιώματος των πολλα-
πλών αβεβαιοτήτων που σχετίζονται με τον κίν-
δυνο εμφάνισης καρκίνου, με την ίδια την εμπει-
ρία του καρκίνου ή με τη ζωή μετά τον καρκίνο.
Γενικά, συμπεραίνεται ότι η τάση είναι: 
α) να λαμβάνεται υπόψη, περισσότερο απ’ ότι

στο παρελθόν, η εμπειρία του ασθενή και 
β) να επιδιώκεται η ενεργή εμπλοκή του σε και-

νοτόμες δράσεις, στην πολιτική και στη δια-
χείριση του καρκίνου.

Έτσι, ο καρκίνος και οι επιπτώσεις του προσεγ-
γίζονται και εξετάζονται κατά ποικίλους τρό-
πους, διερευνώντας μεταξύ άλλων ζητήματα θα-
νάτου, αλλαγής σωματικού ειδώλου, απώλειας
της θηλυκότητας, θυμού και αγωνίας για το μέλ-
λον. Η νόσος σε όλες τις εκφάνσεις και μορφές
συνοδεύεται από ισχυρούς συμβολισμούς και
αλληγορίες, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.
Για παράδειγμα, αν και οι περισσότερες ασθέ-
νειες που αποκαλούνται «καρκίνος» ανήκουν
στην κατηγορία των χρόνιων ασθενειών, «η αλ-
ληγορική όψη της νόσου αυτής - δηλαδή οι συμ-
βολισμοί, οι αναπαραστάσεις και τα νοήματα
που τη συνοδεύουν - της αποδίδει ξεχωριστή θέ-
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ση στην κοινωνία μας». Για τους υγιείς, ο καρκί-
νος είναι η αρρώστια που φοβούνται πιο πολύ
από όλες, καθώς «χτυπά χωρίς προειδοποίηση,
καθιστώντας το θύμα του ανίκανο». Ακολουθεί η
φθορά του σώματος, επιφέροντας πόνο και πα-
ραμόρφωση.

Ο Bailey, αναφερόμενος στην εμπειρία του
ως νοσηλευτής που φρόντιζε μετεγχειρητικούς
ασθενείς με αφαίρεση καρκίνου του εντέρου ή
του ορθού, περιγράφει τα περίεργα συναισθή-
ματα που του προκαλούσαν τα ριζικά μεταμορ-
φωμένα σώματα των ασθενών με τις στομίες λό-
γω συρραφής του εντέρου στο κοιλιακό τοίχω-
μα. Ο Bailey αντιλαμβανόταν τον καρκίνο ως μια
μυστηριώδη νόσο που σημάδευε μόνιμα τους
ανθρώπους και αλλοίωνε την ακεραιότητα του
ανθρώπινου σώματος. Τελικά, κάπως έτσι κατα-
νοούσε και το λόγο που η εμπειρία του καρκίνου
ή η απλή αναφορά σε αυτόν προκαλεί ανησυχίες
για την ευαλωτότητα και τρωτότητα που συνο-
δεύει τον άνθρωπο.

Ακόμα και ο τρόπος αναφοράς και παρουσία-
σης της ασθένειας αντανακλά τις αντιλήψεις του
ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Για παράδειγ-
μα, σε συνεντεύξεις ασθενών που πήρε ο Cas-
sell, η ασθένεια βιωνόταν από τους συμμετέχον-
τες «περισσότερο ως ένα ενοχλητικό θέμα» πα-
ρά ως κομμάτι του εαυτού τους. Οι ασθενείς
αναφερόντουσαν στους όγκους ως ανεξάρτητες
οντότητες και στα όργανα ή συστήματα του σώ-
ματος που είχαν προσβληθεί κατά τρόπο απρό-
σωπο, σα να ήθελαν να δημιουργήσουν απόστα-
ση μεταξύ του ατόμου και της νόσου. 

Σε μελέτη των Κάρλου και Πατηράκη σχετικά
με τις αντιλήψεις ασθενών για την ογκολογική
φροντίδα, οι συμμετέχοντες χαρακτήριζαν ευτυ-
χείς τους ασθενείς που φροντίζονταν από νοση-
λευτές με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότη-
τες. Η φροντίδα από τον επαγγελματία υγείας
μέσα από την ανάπτυξη στενής διαπροσωπικής
σχέσης με τον ασθενή αποκτά ξεχωριστή σημα-
σία για τον ασθενή. Η μοναδικότητα της εμπει-
ρίας της φροντίδας του σώματος και της υπέρ-
βασης του νοσηλευτή κατά την περιποίηση του
ασθενή επισημαίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική
για τους ασθενείς τελικού σταδίου που φιλοξε-
νούνται σε ξενώνες ανακουφιστικής φροντίδας.
Οι ασθενείς αναφέρονται συχνά στις μικρές αλ-
λά σημαντικές παρεμβάσεις των νοσηλευτών
στην καθημερινότητά τους για την κάλυψη των
βασικών αναγκών. Οι ασθενείς αφηγήθηκαν

ιστορίες όπου θεωρούν βασική την ικανότητα
των νοσηλευτών να ανακουφίζουν επιτυχώς τον
πόνο και τα συμπτώματα του καρκίνου.

5. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ: ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΠΟΥ
 ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
Στις κοινωνικές επιστήμες, το ανθρώπινο σώμα
προσλαμβάνεται ως κάτι περισσότερο από ένα
σύνθετο σύνολο βιολογικών συστημάτων με
σταθερά όρια και υπόσταση. Ο τρόπος πρόσλη-
ψης του σώματος στην κάθε κοινωνία εξαρτάται,
τόσο από τις κοινωνικές όσο και από τις ιστορι-
κές του συνάφειες. Ο ανθρώπινος νους δρα
στην κατανόηση του ανθρώπινου σώματος και η
έννοια της βιωμένης (ζώσας) εμπειρίας υποδη-
λώνει ότι οι άνθρωποι δημιουργούν ένα δικό
τους ατομικό «κόσμο», ο οποίος έχει προσωπικό
νόημα και σκοπό. Άρα, το κάθε άτομο βιώνει
διαφορετικά την πραγματικότητα και, συνεπώς,
και την ασθένεια και τις επιπτώσεις της στη ζωή
και στο σώμα. Υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία
που πραγματεύεται ζητήματα που αφορούν τη
θεώρηση του ανθρώπινου σώματος, όπως και τη
θεώρηση της υγείας και της ασθένειας.

Αναλυτικότερα, ο τρόπος αντίληψης του σώ-
ματος στην κάθε κοινωνία εξαρτάται τόσο από
τις κοινωνικές και ιστορικές του συνάφειες, όσο
και από τη φαινομενολογία, σύμφωνα με την
οποία η έννοια της βιωμένης (ζώσας) εμπειρίας
υποδηλώνει ότι τα δρώντα υποκείμενα δημιουρ-
γούν ένα δικό τους ατομικό «κόσμο», στον οποίο
προσδίδουν προσωπικό νόημα και σκοπό. Η αλ-
λαγή των στάσεων και απόψεων ως προς τη θε-
ώρηση του σώματος αποδίδεται εν μέρει και
στις φεμινιστικές προσεγγίσεις, που στάθηκαν
κριτικά απέναντι στο ασφαλές και δεδομένο του
φυσικού σώματος, όπου τα κλασικά δίπολα
(νους-σώμα, πολιτισμός-φύση) υπόκεινται, συν-
τηρούν και προάγουν ασύμμετρες και ιεραρχι-
κές αντιλήψεις ως προς το φύλο, τη φυλή, το
χρώμα, την κοινωνική τάξη και την αρτιμέλεια.
Μια σειρά κλασικών κοινωνιολογικών και ανθρω-
πολογικών μελετών αναδεικνύουν τη συγκρότη-
ση του «κοινωνικού» σώματος και τη σύνδεσή
του με τις πολιτισμικές διαδικασίες και πλαίσια,
παρόλο που αυτό συνεχίζει να έχει μια αδιαμφι-
σβήτητη υλική παρουσία. Συγκεκριμένα, ο Ma-
uss περιγράφει το σώμα και τη χρήση του σώμα-
τος από τον κάτοχό του ως αποτέλεσμα διδα-
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σκαλίας κοινωνικά δομημένων επίκτητων τεχνι-
κών σώματος, ο Elias γράφει για δημιουργία πο-
λιτισμένων σωμάτων ως μια μακρά διαδικασία
εκπαίδευσης και η ανθρωπολόγος Douglas αντι-
λαμβάνεται το σώμα ως πολιτισμικό κείμενο και
αναλύει κριτικά τη σχέση ανάμεσα στο φυσιολο-
γικό και το μη φυσιολογικό, αυτό που δηλώνεται
ως καλό και κακό, εξετάζοντας το θέμα σε σχέ-
ση με τις επικρατούσες συνθήκες και παγιωμέ-
νες πρακτικές.

Οι σύγχρονες προσεγγίσεις για το σώμα κα-
θιστούν εμφανές ότι το σώμα, κατά την ύστερη
νεωτερικότητα, δεν είναι μόνο αντικείμενο διά-
κρισης αλλά αναδεικνύεται σε βασικό συστατικό
της ταυτότητας και της αίσθησης του εαυτού,
διατηρώντας τόσο την ιδεολογική όσο και την
υλική του υπόσταση. Η ταυτότητα του υποκειμέ-
νου χάνει τον ενιαίο και σταθερό χαρακτήρα
του, γίνεται ρευστή, αποσπασματική, και ανα-
συγκροτείται ως μέρος μιας αναστοχαστικής
διαδικασίας. Η ανθρωπολόγος Αθηνά Αθανασίου
παρουσιάζει μια σειρά μελετών που εξετάζουν
κριτικά και ανιχνεύουν
πολιτισμικά τη δήθεν
«ενικότητα» του σώμα-
τος, για να μας αφηγη-
θούν με τον δικό τους
τρόπο ότι υπάρχουν
διυποκειμενικές ενσώ-
ματες επιτελέσεις, ότι
η αρρώστια πολλές φο-
ρές διαδραματίζεται
κοινωνικά ως λανθά-
νουσα έκφραση δυσα-
ρέσκειας ή ως πολιτι-
σμική μορφή ενσώμα-
της αντίστασης. Η ίδια
τονίζει την κεντρική θέση που κατέχουν οι τρό-
ποι με τους οποίους η ανθρώπινη ζωή καθίστα-
ται αντικείμενο πολιτισμικών και πολιτικών διαδι-
κασιών ορισμού. Μια άλλη σημαντική πτυχή εί-
ναι αυτή του σώματος που νοσεί και υποφέρει.
Η νόσος (disease) αναφέρεται στη βιολογική
δυσλειτουργία, που είναι αρμοδιότητα των επαγ-
γελματιών υγείας ή επιστημόνων και η αρρώ-
στια/ασθένεια (illness) αναφέρεται στην υποκει-
μενική ή διυποκειμενική εμπειρία, απόκριση και
πολιτισμική ερμηνεία από πλευράς ατόμου-
ασθενούς. Η νόσος μας παραπέμπει στο σύμ-
πτωμα και στην πάθηση, ενώ η ασθένεια στο
βίωμα του πόνου, της δυσφορίας.

Κατά ανάλογο τρόπο, η Featherstone ανα-
πτύσσει την άποψη ότι στη σημερινή κοινωνία
το ανθρώπινο σώμα έχει γίνει «αντικείμενο εμ-
μονής» και όχημα επίτευξης στόχων, όπου
ασθένειες όπως ο καρκίνος διαταράσσουν την
ολότητα και ακεραιότητά του σε οργανικό και
συναισθηματικό επίπεδο. Η προσβολή του σώ-
ματος από νόσους που διακόπτουν τη ροή της
ζωής, με άλλα λόγια τη βιογραφία, προκαλεί
εμπειρίες τραύματος και στίγματος, λόγω των
ισχυρών συγκρούσεων που βιώνει το υποκεί-
μενο σε συναισθηματικό επίπεδο. Για παρά-
δειγμα, στη μελέτη της ανθρωπολόγου DiGia-
como, η διάγνωση με καρκίνο και η μετέπειτα
εμπειρία της ερευνήτριας ως ασθενής με καρ-
κίνο περιγράφεται ως μια κατάσταση απώλει-
ας του ελέγχου, αλλά και συνάμα ως μια προ-
σπάθεια εμπλοκής σε θέματα θεραπείας και
φροντίδας, προκειμένου να ανακτηθεί έστω
και μερικώς ο έλεγχος. Εκεί που χάνεται ο
έλεγχος του σώματος, γίνεται προσπάθεια
διατήρησης της ταυτότητας με την αναζήτηση

γνώσης και απαντήσε-
ων από τους ειδικούς.
Ωστόσο, πρόκειται για
μια αρκετά δύσκολη
διαδικασία, καθώς η
σχέση του ασθενή
προς τους επαγγελμα-
τίες και τις υπηρεσίες
υγείας διαμεσολαβεί-
ται από πανίσχυρες
αντιλήψεις και κουλ-
τούρες, οι οποίες
«ορίζουν» με πολύ
συγκεκριμένο τρόπο
τους ρόλους των

επαγγελματιών και των ασθενών, όπου η μεν
βιοϊατρική ως πολιτισμικό σύστημα δημιουργεί
μια ελεγχόμενη «πραγματικότητα» και ισχυ-
ρούς Λόγους Αλήθειας (discourses) ως προς
το τι θεωρείται φυσιολογικό ή παθολογικό, ο
δε ασθενής ως άτομο έχει λίγα περιθώρια δια-
πραγμάτευσης και ενεργητικής συμμετοχής
στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στη δια-
γνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση της
νόσου. Η DiGiacomo βίωσε τη θεραπεία για
τον καρκίνο ως «άγρια» και «πρωτόγονη» και
την παρομοίασε με την επιβολή «ποινής» από
τους παντογνώστες και «παντοδύναμους»
επαγγελματίες υγείας. Σε αντίθεση με αυτό
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που πίστευαν οι γιατροί της, η ερευνήτρια πί-
στευε ότι το σώμα της δε μπορούσε να αντέξει
τη χημειοθεραπεία και πίστευε ότι ο πυρετός
της ήταν σύμπτωμα της βλαπτικής δράσης της
χημειοθεραπείας και όχι της νόσου. Η ερευνή-
τρια, μετά από πολλές αποτυχημένες προσπά-
θειες, διαπραγματεύτηκε εκ νέου την κατάστα-
ση υγείας της με δικούς της όρους και προ-
σπάθησε να διατηρήσει κάποιο βαθμό ελέγχου
στις αποφάσεις για τις χημειοθεραπείες. Η
προσπάθειά της για πλήρη ενημέρωση από
τους γιατρούς τη βοήθησε στο να μη συμμορ-
φωθεί πλήρως σε ρόλους καθορισμένους από
το σύστημα υγείας. Το θέμα της επαναδια-
πραγμάτευσης των όρων και των θεραπευτι-
κών αποφάσεων ανακύπτει συχνά σε «αφηγή-
σεις για τον καρκίνο», δεδομένου ότι οι ασθε-
νείς επιθυμούν να διαπραγματεύονται με δι-
κούς τους όρους τις θεραπείες, τη νόσο και
τις αλλαγές στο σώμα τους. Τελικά, πρόκειται
για έναν δικό τους τρόπο κατανόησης της
ζωής τους και της νόσου.

Επομένως, η ασθένεια, και κατά επέκταση ο
καρκίνος, αποτελεί ένα σύνθετο φαινόμενο που
διαπερνά τα σύνορα της βιολογικής και αυστη-
ρά σωματικής δυσλειτουργίας. Προς αυτή την
κατεύθυνση έχουν προχωρήσει οι κοινωνικές
επιστήμες, που έχουν αναδείξει τη σπουδαιότη-
τα τόσο της κοινωνικής και όσο και της βιωμέ-
νης διάστασης της ασθένειας. Συνεπώς, η βιο-
λογική διάσταση της ασθένειας αποτελεί μία μό-
νο από τις συνιστώσες, βάσει της οποίας η
ασθένεια ερμηνεύεται και γίνεται αντικείμενο
διαχείρισης και διερεύνησης, καθώς το άτομο
νοείται ως ενσώματο κοινωνικό υποκείμενο και η
βιωμένη σχέση που αναπτύσσει με το σώμα του
αποτελεί βασικό προσδιοριστικό στοιχείο της
κοινωνικής συμπεριφοράς.

Αν γίνει αποδεκτό ότι το σώμα δεν είναι κάτι
«σταθερό» και ίδιο για όλους, το ίδιο ισχύει και
για τη σχέση του ίδιου του ατόμου προς το σώ-
μα του. Οι Τζανάκης και συν. συμφωνούν με αυ-
τό που έχει διαφανεί σε αρκετές μελέτες, ότι η
ίδια η ασθένεια οδηγεί σε «επαναπροσδιορισμό»
της σχέσης του ατόμου με το σώμα του και ότι
τελικά πρόκειται για μια πολύ προσωπική σχέση
που δεν είναι στατική αλλά διαδραματίζει καθο-
ριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ταυτότητας
του υποκειμένου. Έτσι, το σώμα όχι μόνο δεν
αποτελεί μια στατική βιολογική οντότητα, αλλά
συνιστά μια «επιφάνεια» πάνω στην οποία εγ-

γράφονται ποικίλοι συμβολισμοί και Λόγοι Αλή-
θειας (discourses), η οποία αντανακλά ατομικές
και κοινωνικές επιθυμίες.

Συνεπώς, αφού το κάθε σώμα βιώνεται με
διαφορετικό τρόπο από τον κάτοχό του, ανα-
γνωρίζεται η ανάγκη για μελέτη της εμπειρίας
του υποκειμένου. Πιο συγκεκριμένα, η ανθρωπο-
λογία του σώματος και της υγείας διερευνά εις
βάθος τις προθέσεις, τη λεκτική και μη λεκτική
γλώσσα του σώματος, καθώς και την επίδραση
που έχουν οι σχέσεις εξουσίας και οι κοινωνικο-
οικονομικές και πολιτικές συνθήκες στην κατά-
σταση της υγείας και την ατομική ταυτότητα. Η
εμπειρία της ασθένειας μπορεί να βιώνεται δια-
φορετικά από τον καθένα και τη καθεμιά, και γι’
αυτό οι μελέτες που περιγράφουν την εμπειρία
της ασθένειας είναι χρήσιμες στο να κατανοη-
θούν πληρέστερα οι ανάγκες του ασθενή. Ενδει-
κτικά, παλιότερες και πρόσφατες μελέτες έχουν
εξετάσει την έννοια της φροντίδας στην ογκολο-
γική νοσηλευτική, τις ψυχοκοινωνικές και πολιτι-
σμικές διαστάσεις του καρκίνου, το στίγμα, το
αίσθημα της κόπωσης, και τις μεταβολές στη
ταυτότητα που συνοδεύουν τους ασθενείς με
καρκίνο, την πρώτη τους επίσκεψη σε ογκολογι-
κή κλινική, τη χημειοθεραπεία, όπως και τη βιω-
μένη εμπειρία του καρκίνου. Ως προς το στίγμα,
το σχετικό έργο του Goffman για το στιγματισμό
και τη διαχείριση του εαυτού επηρέασε σημαντι-
κά τη μελέτη της εμπειρίας της χρόνιας ασθένει-
ας. Το «στίγμα» εμφανίζεται όταν υπάρχει ανα-
κολουθία και διάσταση μεταξύ της «εν δυνάμει
κοινωνικής ταυτότητας» ενός ατόμου και «κα-
θαυτής της κοινωνικής ταυτότητας», δηλαδή
των γνωρισμάτων που πράγματι διαθέτει το άτο-
μο.

5.1 Ο καρκίνος ως αιτία βιογραφικής
 «ρήξης» στη ζωή του ατόμου που νοσεί
Η εύρεση νοήματος στην εμπειρία του καρκίνου
είναι σημαντική, προκειμένου να κατανοηθεί από
τον νοσηλευτή αυτό που βιώνει το άτομο όταν
διαγιγνώσκεται με κάποια μορφή καρκίνου, περι-
λαμβάνοντας πιθανόν συναισθήματα δυσφορίας
και απελπισίας μέχρι και ενδυνάμωσης και ελπί-
δας για το μέλλον. Ο καρκίνος μπορεί να ειδω-
θεί ως χρόνια ασθένεια που επιφέρει αλλαγές
στη ζωή και την καθημερινότητα και διαταράσ-
σει την πορεία ζωής του ατόμου ή ως μια βιο-
γραφική «αποδιοργάνωση», καθώς «εκτροχιάζει»
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το άτομο από τα σχέδια που είχε για το μέλλον
του.

Η ανάρρωση από την ασθένεια χαρακτηρίζε-
ται από αβεβαιότητα, ενώ παράλληλα η κόπω-
ση, ο πόνος και η σχέση του ασθενή προς το
σώμα του ενέχουν αλλαγές στον τρόπο πρόσ-
ληψης του εαυτού τους. Ωστόσο, αν και οι δυ-
σκολίες που βιώνουν οι ασθενείς είναι πολλές,
οι Dirksen και Erickson σε μελέτη ισπανόφωνων
επιζώντων καρκίνου του μαστού υποστηρίζουν
ότι οι περισσότεροι από αυτούς έδειχναν να
προσαρμόζονται στη νέα κατάσταση πραγμά-
των και μετά από μια αρχική περίοδο διευθέτη-
σης προβλημάτων επέστρεφαν σε κατάσταση
ψυχικής ευημερίας.

Αναπόφευκτα, όπως υποστηρίζουν οι Kear-
ney και Richardson, οι επαγγελματίες υγείας και
οι ασθενείς έρχονται αντιμέτωποι με ζητήματα
που αφορούν την ποιότητα ζωής, το τέλος της
ζωής και τη διαδικασία του θανάτου, τον ίδιο το
θάνατο και τις πνευματικές ανάγκες των ασθε-
νών. Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι περιπτώσεις
του καρκίνου και των χρόνιων ασθενειών παρου-
σιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί οδηγούν σε
μια βίαιη τροποποίηση της πρότερης σχέσης
του πάσχοντα με το σώμα του. Έτσι, η εμφάνιση
των ασθενειών αυτού του τύπου οδηγεί σε μια
νέα σχέση με το σώμα, η οποία γίνεται το «βά-
θρο πάνω στο οποίο στηρίζεται η εκ νέου δια-
μορφωθείσα κοινωνική ταυτότητα». Για παρά-
δειγμα, σύμφωνα με τους Τζανάκη και συν., η
έλλειψη ή και ο μερικός ακρωτηριασμός του

στήθους προκαλεί ερωτηματικά αναφορικά με
τη συγκρότηση της κοινωνικής ταυτότητας και
δημιουργεί τις συνθήκες για αυτό που καταγρά-
φεται στη βιβλιογραφία ως βιογραφική ρήξη,
οδηγώντας τις ασθενείς σε μια νέα πρόσληψη
του εαυτού τους.

Στην κοινωνική έρευνα, η ιστορία του ασθενή
αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τον ερευνητή. Η
ιστορία του ασθενή, ή αλλιώς η αφήγηση, επι-
τρέπει την κατανόηση του τρόπου θέασης της
κόσμου, καθώς και των αξιών και πεποιθήσεων
εκ των έσω, από τη πλευρά του ασθενή. Οι ιστο-
ρίες επιτρέπουν στον ασθενή να αναζητήσει το
νόημα και τη σημασία στην εμπειρία του. Επομέ-
νως, η αφήγηση προσφέρει ένα τρόπο νοηματο-
δότησης του παρελθόντος και της ασθένειας και
κατά προέκταση ένα πλαίσιο προσέγγισης της
βιωμένης εμπειρίας. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις
βιογραφικής ρήξης ή αποδιοργάνωσης, η αφή-
γηση αποτελεί χρήσιμο εργαλείο προκειμένου
να κατανοηθεί το παρελθόν και ο τρόπος με τον
οποίο ο καρκίνος διαμορφώνει και αναδιοργανώ-
νει την καθημερινότητα.

Στη μελέτη των Τζανάκη και συν., που αφο-
ρούσε σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού, φά-
νηκε ότι η εν λόγω ασθένεια, η οποία πλήττει το
μαστό, ένα όργανο με βαρύνοντα συμβολισμό,
καθώς συνδέεται άρρηκτα με τη γυναικεία υπό-
σταση, οδηγεί τη γυναίκα σε μια ιδιαίτερη μορ-
φή σωματοποίησης, η οποία συνδέεται με την
επαναδιαπραγμάτευση όψεων της κοινωνικής
ταυτότητας, ιδιαίτερα όσον αφορά τη σεξουαλι-
κότητα και τη μητρότητα. Ο καρκίνος του μα-
στού αποτελεί μια ασθένεια η οποία οδηγεί σε
κάποιο τύπο χειρουργικής επέμβασης, ογκεκτο-
μή ή μαστεκτομή. Η μαστεκτομή, η χημειοθερα-
πεία, η ακτινοβολία και η ορμονοθεραπεία, στις
οποίες υποβάλλονται οι ασθενείς, έχουν πολλές
παρενέργειες και απαιτούν από τις ίδιες μεγάλη
προσπάθεια για την ομαλή διαχείριση της καθη-
μερινότητας. Ο τρόπος με τον οποίο οι ασθενείς
διαχειρίζονται τη μετάβαση από την υγεία στην
ασθένεια και το αντίθετο διαμορφώνει το είδος
της εμπειρίας που βιώνουν. Αυτό έχει μεγάλη
σημασία όταν επιχειρούν να αναδομήσουν την
καθημερινότητά τους και τις σχέσεις τους με
τους άλλους.

Εν τέλει, οι γυναίκες αυτές βιώνουν μια απο-
τυχία ταύτισης με τη σεξουαλική διάσταση των
κυρίαρχων προτύπων γυναικείου σώματος των
σύγχρονων δυτικών κοινωνιών. Το «ακρωτηρια-
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σμένο στήθος», η εμφάνιση της μαστεκτομής
και η άμεση απειλή της ζωής διαμορφώνει μια
νέα εξαιρετικά δυσάρεστη κατάσταση για τη γυ-
ναίκα, μια κατάσταση βιογραφικής ρήξης (bio-
graphical disruption). Η βιογραφική ρήξη χαρα-
κτηρίζεται από μια αίσθηση ασυνέχειας ανάμεσα
στην πρότερη παράσταση του εαυτού ως «υγι-
ούς» και την μετέπειτα ως «ασθενούς». Η βιο-
γραφική ρήξη είναι αποτέλεσμα της εμπειρίας
της ασθένειας, της βίωσης του πάσχοντος σώ-
ματος. Ως εκ τούτου, νιώθουν αναγκασμένες να
επιχειρήσουν να επουλώσουν αυτήν τη «βιογρα-
φική ασυνέχεια», την «τομή» στην ιστορία της
ζωής τους.

5.2 Η εμπειρία και το νόημα της
 μαστεκτομής: στίγμα και μεταβολές στην
ενσώματη ταυτότητα 
Η μαστεκτομή πολλές φορές νοηματοτοδείται
ως απαραίτητη παρέμβαση για τη διατήρηση
της ζωής, αλλά συγχρόνως συμβολίζει και την
«προδοσία» του σώματος και υπενθυμίζει την
ασθένεια και την απειλή της ζωής. Ο καρκίνος
του μαστού και η θεραπεία του έχουν σημαντι-
κές επιπτώσεις σε σωματικό, ψυχολογικό και
κοινωνικό επίπεδο. Αρκετές έρευνες έχουν διε-
ρευνήσει τις επιπτώσεις του καρκίνου του μα-
στού γενικότερα και της μαστεκτομής ειδικότε-
ρα στη σεξουαλικότητα των γυναικών, κάτι που
φαίνεται ότι αποτελεί πρόβλημα, κυρίως για τις
νεότερες γυναίκες, καθώς πολλές αναφέρουν
ότι μειώνεται η αυτοπεποίθησή τους ως προς
τη σεξουαλική συμπεριφορά. Επιπλέον, η χη-
μειοθεραπεία, που συχνά ακολουθεί τη μαστε-
κτομή, επηρεάζει την ερωτική επιθυμία και λει-
τουργία και υπάρχουν ενδείξεις ότι οι δυσκο-
λίες στη σεξουαλική λειτουργία μπορεί να πα-
ραμείνουν για καιρό μετά το τέλος της θερα-
πείας. Η στάση του ερωτικού συντρόφου, το
κοινωνικό δίκτυο, αλλά και οι πολιτισμικές
αξίες και τα ιδανικά φαίνεται να παίζουν ρόλο
στον αντίκτυπο που έχει η μαστεκτομή στη σε-
ξουαλικότητα. Η επιβεβαίωση της θηλυκότητας
από τον ερωτικό σύντροφο φαίνεται να είναι
ιδιαίτερα βοηθητική στη διατήρηση της σε-
ξουαλικής ταυτότητας των γυναικών, ενώ οι
γυναίκες που δεν έχουν μια σταθερή σχέση
βιώνουν αυξημένο άγχος στην προοπτική της
επαφής με κάποιο νέο σύντροφο, φοβούμενες
την απόρριψη.

Τα αποτελέσματα μελετών είναι ποικίλα. Για
πολλές γυναίκες, η απώλεια ή η σημαντική πα-
ραμόρφωση του στήθους συνδέεται με την αί-
σθηση απώλειας της ακεραιότητας μετά τη μα-
στεκτομή, απώλειας της ελκυστικότητας και με
την αντίληψη της «ακαταλληλότητας» ως γυναί-
κες. Άλλοτε πάλι, κάποιες γυναίκες δεν υιοθε-
τούν τις κυρίαρχες απόψεις σχετικά με την κεν-
τρική σημασία του στήθους για τη θηλυκότητα ή
ακόμη και εναντιώνονται ανοιχτά σε αυτές. Επί-
σης, έχει υποστηριχθεί ότι η υπόθεση εργασίας,
σύμφωνα με την οποία η απώλεια του στήθους
είναι κυρίως τραυματική για μια γυναίκα, αντα-
νακλά και αναπαράγει μάλλον ανδροκρατούμε-
νες αντιλήψεις όσον αφορά τη θηλυκότητα, πα-
ρά αντιλήψεις των ίδιων των γυναικών, οι οποίες
όταν μιλούν για την εμπειρία τους δεν παρου-
σιάζουν την απώλεια του μαστού ως το κεντρικό
ζήτημα που τις απασχολεί.

Στην εργασία των Αυδή και συν., που επίσης
εστιάζει στην εμπειρία της μαστεκτομής, βασικό
στοιχείο είναι η αίσθηση των γυναικών ότι είναι
«διαφορετικές», αίσθηση που συνδέεται με μια
στιγματισμένη ταυτότητα. Οι γυναίκες με μαστε-
κτομή φαίνεται να βιώνουν διπλό στίγμα, αυτό
που συνοδεύει την ταυτότητα της καρκινοπα-
θούς αλλά και αυτό της «ελλειμματικής» γυναί-
κας. Επίσης, ένα ακόμη θέμα που έχει προκύψει
από τη σχετική έρευνα ως σημαντικό συστατικό
στοιχείο της εμπειρίας της μαστεκτομής αφορά
το φόβο του θανάτου, ζήτημα το οποίο τείνει να
μελετάται σε αντιδιαστολή με την επίδραση στην
εικόνα σώματος.

Στη μελέτη των Williams και Jeanetta, που
αφορούσε τη βιωμένη εμπειρία γυναικών με
καρκίνο μαστού, 15 διαγνωσμένες γυναίκες που
είχαν ολοκληρώσει τις θεραπείες τους μίλησαν
για απόγνωση ως προς τη διάγνωση και τις αλ-
λαγές στο σώμα τους. Η υποστήριξη των φίλων
και της οικογένειας ήταν σημαντική για αυτές,
ωστόσο μετά το τέλος της θεραπείας ένιωσαν
μόνες και αβέβαιες ως προς το μέλλον και την
επιβίωση τους.

5.3 Ομάδες αυτοβοήθειας: προς μια νέα
ταυτότητα, «το να γίνεσαι γυναίκα με
καρκίνο του μαστού»
Ακόμα κι όταν φαίνεται ότι οι ασθενείς χάνουν
την αυτονομία τους, σύμφωνα με την Αθανασί-
ου, συνεχίζουν να μεταφέρουν τις δικές τους
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επιθυμίες και δράσεις και διαγράφουν τροχιές
υποκειμενικότητας που ξεπερνούν τα σχήματα
ενεργητικότητας ή παθητικότητας, απώλειας ή
ανάκτησης ελέγχου. Ενδεικτικά, ο Τζαβάρας,
ζώντας μια οριακή περιπέτεια υγείας στη ΜΕΘ,
μιλάει για ένα ακραίο «μεταιχμιακό» ταξίδι ανα-
κάλυψης και αυτοθεραπείας. Η μελέτη της Mary-
Jo DelVecchio-Good που αφορούσε γυναίκες με
καρκίνο του μαστού αποκαλύπτει αφηγήσεις ελ-
πίδας, μέσω των οποίων οι ασθενείς επιτελούν
τη θέλησή τους για ζωή. Η Emily Martin παρατη-
ρεί ότι οι σύγχρονοι Αμερικανοί εκλαμβάνουν το
σώμα τους με όρους ενός σύνθετου ευέλικτου
οργανισμού που όχι μόνο ανταποκρίνεται στις
αλλαγές του περιβάλλοντος, αλλά και εισάγει σε
αυτό νέα στοιχεία.

Ο ακτιβισμός των ασθενών με καρκίνο του
μαστού έχει αποτελέσει πόλο ενδιαφέροντος
στην ανθρωπολογία της υγείας. Πρόκειται για
ένα είδος ακτιβισμού που διατυπώνει μια διεκδί-
κηση για περισσότερη και πιο αποτελεσματική
έρευνα, για περισσότερο ίση πρόσβαση στην ια-
τρική ενημέρωση, για καλύτερη περίθαλψη και
πρόσβαση σε ακριβά φάρμακα. Όπως εξηγεί η
Αθανασίου, μελέτες σε γυναίκες με καρκίνο μα-
στού αμφισβήτησαν τις ισχύουσες πολιτισμικές
συνδηλώσεις της γυναίκας-θύμα και παθητικό
υποκείμενο και ανέδειξαν μια γυναίκα ορατή,
συνειδητή, οργισμένη που διεκδικεί ενημέρωση,
περισσότερη έρευνα και πρόσβαση στη θερα-
πεία. Ακόμα, έδειξαν ότι η αντίσταση και η διεκ-
δίκηση δεν είναι μόνο ιδιωτική αλλά έχει λάβει
συλλογική μορφή και αφορά γυναίκες με καρκί-
νο μαστού, οι οποίες είναι ευάλωτες ως προς το
σώμα τους και βρέθηκαν παγιδευμένες σε μια
δύσκολη και συναισθηματικά εξαντλητική σχέση
με την επιστήμη και την τεχνολογία. Οι αυτοβιο-
γραφίες γυναικών με καρκίνο στην έρευνα της
Kaufert περιγράφουν τη διαδρομή τους από τη
παθητικότητα στη δράση, εξυφαίνοντας μια νέα
ταυτότητα. Η κάθε μια γυναίκα περιέγραψε το
φόβο και τον τρόμο που βίωσε όταν άκουσε τη
διάγνωση για πρώτη φορά, την προσπάθεια να
συμφιλιωθεί με τη γνώση ότι μέσα στο σώμα
της αναπτυσσόταν σιωπηλά ένας καρκίνος και,
τέλος, την ανάγκη να υπομείνει μια θεραπεία
που αλλάζει την εξωτερική εικόνα του εαυτού
της. Πρόκειται για μια μεταιχμιακή κατάσταση
όπου «κάθε στάδιο στη διαδικασία της θεραπεί-
ας είναι και μια ιεροτελεστία μετάβασης από τη
γυναίκα που είναι καλά σε αυτή την άλλη γυναί-

κα, την καρκινοπαθή, που είναι παθητική και
υπάκουη». Ωστόσο, κάποιες γυναίκες αναπτύσ-
σουν ένα δικό τους «αντιθετικό» δημόσιο λόγο
σχετικά με τον καρκίνο του μαστού. Ο καρκίνος
τις κάνει ακτιβίστριες και αυτές στη συνέχεια
πράττουν τη μετάβαση προς μια νέα ταυτότητα,
είτε αυτοπροσδιορίζοντας εκ νέου τους εαυ-
τούς τους σε δικούς τους όρους και συνθήκες
ερμηνείας των εμπειριών τους, είτε με άλλους
σωματικούς τρόπους που μπορούν να λειτουρ-
γήσουν ως σύμβολα δύναμης και ομορφιάς,
όπως για παράδειγμα κάνοντας τατουάζ το δέν-
τρο της ζωής πάνω στην ουλή της μαστεκτο-
μής.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Αν υπάρχει κάτι που διατρέχει τις μελέτες που
παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο αυτό, είναι η κοι-
νή αποδοχή ότι στο σύνολό τους πραγματεύον-
ται την εμπειρία της ασθένειας του καρκίνου και
τις επιπτώσεις της στην ταυτότητα του υποκει-
μένου. Ο καρκίνος συνεχίζει να προσλαμβάνεται
ως η «τρομερή» νόσος που απειλεί τη συνέχεια
της ζωής, ωστόσο μελέτες στις κοινωνικές επι-
στήμες δείχνουν ότι ο καθένας βιώνει διαφορετι-
κά αυτήν την εμπειρία και αναπτύσσει πρακτικές
και αφηγήματα που τον βοηθούν να ανταπεξέλ-
θει στις νέες «αβεβαιότητες» στην καθημερινό-
τητά του.

Η εμπειρία του καρκίνου είναι δύσκολα συγ-
κρίσιμη με τις εμπειρίες άλλων ασθενειών, απο-
κτά έντονα προσωπικό χαρακτήρα και στιγματί-
ζει το άτομο για το υπόλοιπο της ζωής του.
Ωστόσο, όσο προσωπικά κι αν βιώνεται ο καρκί-
νος, η βιωμένη εμπειρία του ασθενή διαμεσολα-
βείται από ένα πυκνό δίκτυο κοινωνικών και πολι-
τισμικών σχέσεων και σημασιών, που επιτάσ-
σουν τη μελέτη του καρκίνου όχι μόνο ως βιοϊα-
τρικό φαινόμενο, αλλά και ως φαινόμενο με κοι-
νωνικές και πολιτισμικές προεκτάσεις.

Συνεπώς, η εύρεση νοήματος στην εμπειρία
του καρκίνου και η καλύτερη γνώση του πολι-
τισμικού και κοινωνικού πλαισίου είναι απαραί-
τητες προϋποθέσεις προκειμένου ο νοσηλευ-
τής: 
α) να κατανοήσει καλύτερα αυτό που βιώνει το

άτομο με κάποια μορφή καρκίνου, και
β) να προσφέρει υπηρεσίες υγείας που αποκρί-

νονται επιτυχώς στις ανάγκες του ασθενή και
της οικογένειας.
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• Η βιωμένη εμπειρία του ασθενή με καρκίνο επηρεά-
ζεται από κοινωνικές, πολιτισμικές, συναισθηματικές
και σωματικές αναφορές, που επιβάλλουν τη μελέτη
του καρκίνου ως βιοϊατρικό, κοινωνικό και πολιτισμι-
κό φαινόμενο. 

• Ο καρκίνος και η αναγγελία του συνδέεται με πολλές
αρνητικές μεταφορές και αλληγορικές αναπαραστά-
σεις. 

• Η εμπειρία του ασθενή, οι μεταβολές στην ταυτότητά
του, ζητήματα βιογραφικής «ρήξης» και νέες αβεβαι-
ότητες είναι στο επίκεντρο των κοινωνικών επιστη-
μών.

• Ο καρκίνος απασχολεί τη δημόσια ζωή, κυριαρχώντας
στο τοπίο της συλλογής κεφαλαίων με τηλε-μαραθώ-
νιους αγάπης, με καλλιτεχνικά δρώμενα, με συμμετο-
χή αθλητών και εθελοντών και άλλες αθλητικές διορ-
γανώσεις. 

• Καρκίνοι υψηλού κινδύνου, όπως ο καρκίνος του μα-
στού, έχουν γίνει αντικείμενο ισχυρών δημόσιων συ-
ζητήσεων, απαιτώντας ενδυνάμωση και περισσότερη
έρευνα.

• Ο καρκίνος περιγράφεται συχνά στα ΜΜΕ ως πόλε-
μος, εχθρός ή θάνατος και όχι ως απλή νόσος, με
αποτέλεσμα ασθενείς, επιστήμονες και επαγγελμα-
τίες υγείας να επιστρατεύονται σε μια «στρατιωτική»
μάχη με όπλα τα αντι-νεοπλασματικά φάρμακα. 

• Στη δυτική κοινωνία, ο θάνατος έχει απομακρυνθεί
από την καθημερινή ζωή και έχει δώσει τη θέση του
στην ελπίδα, ενώ ο φόβος του θανάτου μετατρέπεται
σε ένα ιδιωτικό θέμα, που συχνά αντιμετωπίζεται ως
«προσωπικό πρόβλημα».

• Η δυσκολία στην ονοματοδότηση της νόσου κάνει

τους ανθρώπους να αναφέρονται σε αυτή ως «η πα-
λιαρρώστια», «το ξορκισμένο», «η επάρατος» νόσος.

• Ο καρκίνος είναι η αρρώστια που οι υγιείς φοβούνται
πιο πολύ από όλες, καθώς «χτυπά χωρίς προειδοποί-
ηση», «φθείρει το σώμα» και «επιφέρει πόνο και πα-
ραμόρφωση».

• Στη σημερινή κοινωνία το ανθρώπινο σώμα έχει γίνει
«αντικείμενο εμμονής» και όχημα επίτευξης στόχων,
όπου ασθένειες όπως ο καρκίνος διαταράσσουν την
ολότητα και ακεραιότητά του σε οργανικό και συναι-
σθηματικό επίπεδο. 

• Η ιστορία/αφήγηση του ασθενή επιτρέπει την κατα-
νόηση του τρόπου θέασης, από τη πλευρά του ασθε-
νή, του κόσμου, των αξιών και πεποιθήσεων. 

• Η αφήγηση προσφέρει ένα τρόπο νοηματοδότησης
του παρελθόντος και της ασθένειας και κατά προ-
έκταση ένα πλαίσιο προσέγγισης της βιωμένης εμ-
πειρίας. 

• Η στάση του ερωτικού συντρόφου, το κοινωνικό δί-
κτυο, αλλά και οι πολιτισμικές αξίες και τα ιδανικά
παίζουν ρόλο στον αντίκτυπο που έχει η μαστεκτομή
στη σεξουαλικότητα. 

• Οι γυναίκες που δεν έχουν μια σταθερή σχέση βιώ-
νουν αυξημένο άγχος στην προοπτική της επαφής με
κάποιο νέο σύντροφο, φοβούμενες την απόρριψη. 

• Ο ακτιβισμός των ασθενών με καρκίνο του μαστού
έχει αποτελέσει πόλο ενδιαφέροντος στην ανθρωπο-
λογία της υγείας.

• Η εμπειρία του καρκίνου είναι δύσκολα συγκρίσιμη με
τις εμπειρίες άλλων ασθενειών, αποκτά έντονα προ-
σωπικό χαρακτήρα και στιγματίζει το άτομο για το
υπόλοιπο της ζωής του.

Κύρια σημεία

1 Από τι είδους κοινωνικές και πολιτισμικές μεταβλητές επηρεάζεται η εμπειρία του καρκίνου;

2 Πώς επηρεάζεται η αναγγελία του καρκίνου από τη «μυθολογία» του καρκίνου;

3 Αναπτύξτε τον ρόλο του δίπολου φόβος-ελπίδα στην απόδοση νοήματος του καρκίνου.

4 Τι είδους επίδραση έχει ο καρκίνος του μαστού και η μαστεκτομή στην ταυτότητα της γυναίκας;

5 Πώς προσλαμβάνεται (γίνεται αντιληπτό) το ανθρώπινο σώμα μέσα από μελέτες στις κοινωνικές
επιστήμες; Αναφέρετε παραδείγματα.

Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης



13Κεφάλαιο 2 ⏐ Η Έννοια της Φροντίδας στην Ογκολογική Νοσηλευτική

Βιβλιογραφία
Ahmad, A.S., Ormiston‐Smith, N., & Sasieni, P.D. (2015).

Trends in the lifetime risk of developing cancer in
Great Britain: comparison of risk for those born from
1930 to 1960. British Journal of Cancer, 112(5), 943.

Cancer Research UK (February 2015). 1 in 2 people in
the UK will get cancer. Retrieved from https://www.
cancerresearchuk.org/about‐us/cancer‐news/press‐
release/2015‐02‐04‐1‐in‐2‐people‐in‐the‐uk‐will‐get‐
cancer [May 2018].

Chen, J.Y., Eborall, H., Armstrong, N. (2014). Stakehol‐
ders’ positions in the breast screening debate, and
media coverage of the debate: a qualitative study.
Critical Public Health, 24(1), 62–72.

Corner, J., Bailey, C. (2006). Νοσηλευτική Ογκολογία: Το
Πλαίσιο Φροντίδας (Ε. Πατηράκη‐Κουρμπάνη επιμ.
Ελληνικής έκδοσης). Αθήνα: Ιατρικές εκδόσεις Π.Χ.
Πασχαλίδης.

DiGiacomo, SM. (1987). Biomedicine as a cultural sy‐
stem: An anthropologist in the kingdom of the sick.
In HA Baer (Ed), Encounters with Biomedicine: Case
Studies in Medical Anthropology. Health, Society &
Culture Series 1. New York: Gordon and Breach.

Foucault, M. (1976). Επιτήρηση και Τιμωρία. Αθήνα:
Ράππα.

Goffman, E. (2001). Στίγμα. Σημειώσεις για τη διαχείρι‐
ση της φθαρμένης ταυτότητας (επιμ μτφρ Δ. Μακρυ‐
νιώτη). Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια.

Jakobsson, S., Horvath, G., Ahlberg, K. (2005). A groun‐
ded theory exploration of the first visit to a cancer
clinic—strategies for achieving acceptance. European
Journal of Oncology Nursing, 9, 248–257.

Kearney, N., Richardson, A. (eds) (2006). Nursing Pa‐
tients with Cancer. Principles and Practice. London:
Elsevier.

Kerr, A., Ross, E., Jacques, G., Cunningham‐Burley, S.
(2018). The sociology of cancer: a decade of resear‐
ch. Sociology of Health & Illness, 40(3), 552–576.

Kleinman, A. (1988). The Illness Narratives: Suffering,
Healing, and the Human Condition. New York: Basic
Books.

Lai, X.B., Lai Ching, S.S.Y., Wong, F.K.Y. (2017). A qualita‐
tive exploration of the experiences of patients with
breast cancer receiving outpatient‐based chemothe‐
rapy. J Adv Nurs, 73(10), 2339‐2350.

Leonard, K. (2015). Global Cancer Spending Reaches
$100B. Retrieved from http://www.usnews.com/
news/blogs/data‐mine/2015/05/05/global‐cancer‐
spending‐reaches‐100b.

Luengo‐Fernandez, R., Leal, J., Gray, A. (2015). UK rese‐
arch spend in 2008 and 2012: comparing stroke, can‐
cer, coronary heart disease and dementia. BMJ Open,
5:e006648. doi:10.1136/ bmjopen‐2014‐006648.

Nettleton, S. (2002). Κοινωνιολογία της υγείας και της
ασθένειας (επιμ Δ. Αγραφιώτης). Αθήνα: Τυπωθήτω. 

Sontag, S. (1993). Η νόσος ως μεταφορά, το AIDS και οι
μεταφορές του (Μτφρ. Γ. Λυκιαρδόπουλος, Σ. Ροζά‐
νης). Αθήνα: Ύψιλον/βιβλία.

Timmermann, C., Toon, E. (Eds.) (2012). Cancer Pa‐
tients, Cancer Pathways Historical and Sociological
Perspectives. UK: Palgrave Macmillan.

Williams, F., Jeanetta, S.C. (2015). Lived experiences of
breast cancer survivors after diagnosis, treatment
and beyond: qualitative study. Health Expectations,
19, 631–642.

Αθανασίου, Α. (επιμ‐εισ) (2011). Βιοκοινωνικότητες ‐
θεωρήσεις στην ανθρωπολογία της υγείας. Αθήνα:
Νήσος.

Αυδή. Ε., Ζηλιασκοπούλου, Δ., Ρούσση, Π. (2012). H
εμπειρία της μαστεκτομής: Στίγμα και μεταβολές
στην ενσώματη ταυτότητα. Ψυχολογία, 19(2), 144‐
159.

Κάρλου, Χ., Πατηράκη, Ε. (2011). Η έννοια της φροντί‐
δας στην ογκολογική νοσηλευτική, ανασκόπηση της
βιβλιογραφίας. Νοσηλευτική, 50(1), 35–48.

Κούτρη, Ι. (2013). Η νοηματοδότηση της εμπειρίας του
καρκίνου του μαστού: μια αφηγηματική μελέτη.
ΑΠΘ ‐ Σχολή Φιλοσοφικής, Εθνικό Αρχείο Διδακτορι‐
κών Διατριβών, http://hdl.handle.net/ 10442/he‐
di/35633.

Μακρυνιώτη, Δ. (εισαγ. επιμ) (2004). Τα Όρια του Σώ‐
ματος, Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις. Αθήνα: Νή‐
σος.

Σουτζόγλου‐Κοτταρίδη, Γ. (1985). Οι ψυχοκοινωνικές
διαστάσεις της ασθένειας: ο καρκίνος του μαστού.
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 56(56), 177‐185.

Τζαβάρας, Θ. (2007). Ταξίδι από τα Κύθηρα. Αθήνα:
Συνάψεις.

Τζανάκης, Μ., Κατσικάρη, Κ., Μπρέκη, Μ. (2013). Ψυ‐
χοκοινωνικές συνδηλώσεις του καρκίνου του μα‐
στού. Τετράδια ψυχιατρικής (υπό έκδοση).




