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Δημοσιεύσεις

Το Εργαστήριο Μελετών Οικογένειας και  Συγγένειας του Τμήματος Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ιδρύθηκε το 2000 (ΦΕΚ 177/2-
8-2000) με σκοπό την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος σε 
γενικά και ειδικά θέματα της οικογένειας και της συγγένειας, τόσο σε προπτυχιακό όσο και 
σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο δίνοντας προτεραιότητα στα ακόλουθα πεδία: 
α) δομές της συγγένειας, β) γενεαλογική έρευνα, γ) οικογένεια, αναπαραγωγή και υγεία, 
δ) οικογένεια, κοινωνικός αποκλεισμός και μετανάστευση, ε) ανθρωπολογία της παιδικής 
ηλικίας, στ) συγκρότηση βάσεων δεδομένων.

Στόχος του Εργαστηρίου είναι η υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και οι 
διεπιστημονικές ερευνητικές δραστηριότητες και συνεργασίες με άλλους ερευνητικούς 
φορείς.

Τις τελευταίες δεκαετίες οι εξελίξεις στο πεδίο της αναπαραγωγικής τεχνολογίας και οι 
μεταβολές που έχουν συντελεστεί στο ευρύτερο κοινωνικό και νομικό πλαίσιο έχουν σε 
μεγάλο βαθμό αλλάξει τις μορφές της οικογένειας και της συγγένειας, δημιουργώντας 
«νέες» σχέσεις, όπως για παράδειγμα, αυτές στο πλαίσιο των μονογονεϊκών οικογενειών, 
ανάμεσα σε ομόφυλους γονείς, ή στη περίπτωση της παρένθετης μητρότητας. Σύγχρονα 
ρεύματα της ανθρωπολογίας ανταποκρίνονται στην υπό διαμόρφωση νέα αυτή 
πραγματικότητα, προσεγγίζοντας την οικογένεια και τη συγγένεια μέσα σε σύνθετα 
βιοπολιτισμικά πλαίσια. Μέσα από αυτό το πρίσμα, η οικογένεια, και η συγγένεια, η 
γονεϊκότητα, η παιδική ηλικία, όπως και άλλες κοινωνικές σχέσεις που άπτονται της 
αναπαραγωγής αναδεικνύονται σε ρευστά μορφώματα. Την περίοδο αυτή το Εργαστήριο 
υποστηρίζει ερευνητικές δραστηριότητες στα πεδία της οικογένειας και των «νέων» 
μορφών της, της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, των πολιτισμικών προσεγγίσεων της 
υγείας, της αρρώστιας και της συγγένειας, της μητρότητας και του θηλασμού, του τοκετού, 
της τεχνολογίας και της αποικιοποίησης του γυναικείου σώματος, του σώματος και της 
σεξουαλικότητας,  της  πρόσληψης της τρίτης ηλικίας με αναφορά σε βιοϊατρικούς λόγους 
και πρακτικές.

Μέλη του Εργαστηρίου Μελετών Οικογένειας και Συγγένειας είναι οι διδάσκοντες/
ουσες του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας με συναφή ακαδημαϊκά 
ενδιαφέροντα,  οι υποψήφιες/οι διδακτόρισσες/άκτορες μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/
ήτρεις και μεταδιδακτορικοί/ές ερευνητές/ήτριες.

Βενετία Καντσά, Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Εκδήλωση στο Μουσείο-Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη-Teriade με τίτλο “Dark water, 
burning water”. Η εκδήλωση αφορά τη παρουσίαση της εικαστικής δουλειάς του Σύριου 
καλλιτέχνη Issam Kourbaj σε συνεργασία με τη Βρετανίδα ποιήτρια και κλασσικίστρια Ruth 
Padel.

Chatjouli, Aigli, Ivi Daskalaki, Venetia Kantsa. 2015 Out of Body, Out of Home. Assisted Re-
production, Gender and Family in Greece. (In)FERCIT & Alexandria Publications. 
Kantsa, Venetia, Lina Papadopoulou, Giulia Zanini, 2015. (In)Fertile Citizens Anthropolog-
ical and Legal Challenges of Assisted Reproduction Technologies. In)FERCIT & Alexandria 
Publications. 
Καντσά, Βενετία. 2015. Μεταβαλλόμενες Σχέσεις. Συγγένεια και ιατρικώς υποβοηθούμενη 
αναπαραγωγή. In)FERCIT & Εκδ. Αλεξάνδρεια.

Workshop με τίτλο “Shifting relations”. Η συνάντηση εργασία αφορούσε τη θεματική του 
γάμου, της σεξουαλικότητας και της οικογένειας με τη συμμετοχή ερευνητριών από την 
ημεδαπή και την αλλοδαπή.

Εξαμηνιαίος κύκλος σεμιναρίων με θέμα «Η υλικότητα της σύνδεσης». Η θεματική του 
σεμιναρίου αφορά τους τρόπους εγκαθίδρυσης, ενίσχυσης και μετασχηματισμού των 
σχέσεων συγγένειας και κοινωνικότητας με αναφορά στην υλική πλαισίωσή τους.

Επιστημονική ομάδα: Φάλια Βαρελάκη, Βενετία Καντσά, Γιώργος Κωστακιώτης, Σίλλας 
Μιχαλάκας, Athena McLean, Ειρήνη Παπαδάκη, Πάνος Τίγκας, Άσπα Χαλκίδου

Ερευνητική/Επιστημονική ομάδα: Ήβη Δασκαλάκη, Jeanette Edwards, Nia Georges, Κώστας 
Κανάκης, Πηγή Καραβία, Ντικράν Αλμπέρ Ματοσιάν, Χρίστος Μπέλλας, Δέσποινα Ναζίρη, 
Heather Paxson, Πηνελόπη Τοπάλη, Ντιάνα Τράκα, Θόδωρος Τροκάνας, Άσπα Χαλκίδου, 
Αίγλη Χατζούλη, Βίλυ Χατζηγιάννη

Ερευνητική ομάδα: Έφη Καρβέλη, Μαρία Κοράκη, Ντιάννα Τράκα, Ουρανία Τσουκαλά

Φορέας υποδοχής: Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Φορέας υποδοχής: Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Φορέας υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Φορέας χρηματοδότησης: Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (στο πλαίσιο της 4ης 
Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» Εμβληματική Δράση «Παρεμβάσεις προς 
αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19»)

Φορέας χρηματοδότησης: Πρόγραμμα «Αριστεία Ι» που συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Φορέας χρηματοδότησης: H έρευνα χρηματοδοτείται στο πλαίσιο των Επιδοτούμενων 
Ερευνητικών Προγραμμάτων, Επιτροπή Ερευνών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Χρονική περίοδος: 2021-22
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https://www.sah.aegean.gr/research-labs/ergastirio-meleton-oikogeneias-kai-syngeneias/

Ιστοσελίδα Προγράμματος: https://bio-age.weebly.com/
Επιστημονική υπεύθυνη: Αίγλη Χατζούλη

Ιστοσελίδα Προγράμματος: http://www.in-fercit.gr/
Επιστημονική υπεύθυνη: Βενετία Καντσά

Επιστημονική υπεύθυνη: Βενετία Καντσά
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Ερευνητικά Προγράμματα
BIO-AGE - The biosocial experience of aging during the COVID-19 pandemic

(In)FERCIT - (Υπο)γόνιμοι πολίτες: Αντιλήψεις, πρακτικές και τεχνολογίες της 
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα. Μια δι-επιστημονική και συγκριτική 
προσέγγιση

Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και γονεϊκότητα στην Ελλάδα. Ανθρωπολογικές 
προσεγγίσεις του φύλου, της συγγένειας και της βιοεξουσίας

Η έρευνα αποσκοπεί στη διερεύνηση των τροπών με τους οποίους η κυρίαρχη βιοϊατρική 
κινητοποίηση μετά την πανδημική συγκυρία μετασχηματίζεται σε βιοπολιτικό εγχείρημα 
τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η έρευνα εστιάζει στις εμπειρίες των 
ηλικιωμένων, του βιοϊατρικού προσωπικού, των εργαζομένων στη φροντίδα και των 
εμπειρογνωμόνων ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί μια ανθρωπολογική χαρτογράφηση των 
επίσημων κρατικών και βιοϊατρικών λόγων και πρακτικών καθώς κατασκευάζουν τη ζωή 
με/μετά τον COVID-19.

Η έρευνα έχει ως αντικείμενο τη λεπτομερή εθνογραφική καταγραφή των εννοιών, 
πρακτικών, πολιτικών και τεχνολογιών της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα, 
τη σύνδεσή τους με νομικά θέματα και ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αφορούν 
στην (υπο)γονιμότητα και την αναπαραγωγή, και τη σύγκριση με αντίστοιχες έρευνες που 
γίνονται σε γειτονικές (Ευρωπαϊκές και μη Ευρωπαϊκές) χώρες -συγκεκριμένα την Ισπανία, 
την Ιταλία, τη Βουλγαρία, τη Τουρκία, τη Κύπρο και το Λίβανο.

Το αντικείμενο της έρευνας αφορά στη διερεύνηση της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής- 
με αναφορά στον τρόπο που συγκροτούνται και διαπλέκονται οι έμφυλες σχέσεις, οι 
αναπαραστάσεις και εννοιολογήσεις της γονεϊκότητας, αλλά και τους τρόπους με τους 
οποίους ελέγχεται και διανέμεται η γνώση η σχετική με την αναπαραγωγική διαδικασία.
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