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Η μελέτη των δι-ομαδικών σχέσεων στην 
Κοινωνική Ψυχολογία

• Ένας από τους σημαντικότερους τομείς ερευνών της Κοινωνικής Ψυχολογίας

• Οι ερευνητές που διερευνούν τις δι-ομαδικές σχέσεις ασχολούνται συνήθως με τη μελέτη των 
αναπαραστάσεων και των συναισθημάτων που έχουν τα μέλη μιας ομάδας για μια άλλη ομάδα, μελετούν 
τα φαινόμενα της προκατάληψης, των αρνητικών στερεοτύπων, την ύπαρξη ή την απουσία εμπιστοσύνης 
και μια σειρά άλλων παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα των διομαδικών σχέσεων. Επιπρόσθετα, 
σήμερα υπάρχει μια πλειάδα μοντέλων και θεωριών που διερευνούν τους  κοινωνιο-ψυχολογικούς 
μηχανισμούς μέσα από τους οποίους μειώνεται, αν υπάρχει,  η προκατάληψη, αποδομούνται τα 
στερεότυπα, και καλλιεργείται η εμπιστοσύνη. Παραδείγματα έρευνας από Βόρειο Ιρλανδία, Νότιο 
Αφρική, Ισραήλ/Παλαιστίνη, Σερβία, Κροατία



Βασικά 
ερωτήματα

• Τι ποσοστό των Ε/Κ-Τ/Κ (2007) με δικαίωμα 
ψήφου 18- έχουν άμεση ή έμμεση τραυματική 
εμπειρία λόγω της εισβολής του 1974 ή 1963-
1964;

• Τι ποσοστό των Ε/Κ που έχουν σήμερα δικαίωμα 
ψήφου 18-έχουν άμεση ή έμμεση τραυματική 
εμπειρία λόγω της εισβολής του 1974;

• Ποιες είναι οι απόψεις των Ε/Κ σε μια σειρά από 
πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης των ζητημάτων 
της μεταβατικής δικαιοσύνης;

• Ποιο το κοινωνιο-ψυχολογικό προφίλ των 
ατόμων που υποστηρίζουν διαφορετικά 
παραδείγματα μεταβατικής δικαιοσύνης;

• Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της διδασκαλίας 
της Ιστορίας στα πλαίσια της μεταβατικής 
δικαιοσύνης;



Παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων/ Τραυματικές 
εμπειρίες από δικοινοτικές συγκρούσεις και 1974

• 1963: 3,000 Αρμένιοι εκτοπισμένοι

• 1963-1964: 25,000 Τ/Κ εκτοπισμένοι, 191 Τ/Κ πεσόντες, 173 Αγνοούμενοι

• 1963-1964: 55 Ε/Κ εκτοπισμένοι, 143 Ε/Κ πεσόντες, 41 Αγνοούμενοι

• 1965-1967: 64 πεσόντες Τ/Κ και 13 Αγνοούμενοι

• 1974: 183,000 Ε/Κ εκτοπισμένοι, 40,000 T/K εκτοπισμένοι, 1427 Αγνοούμενοι Ε/Κ και 327 
Τ/Κ

(Packard, 2008; Patrick, 1972; PIO, 1974; UNFICYP, 1974; Demetriou, in press)



Έρευνα με αντιπροσωπευτικό δείγμα από την Ε/Κ 
(Ν=800) και Τ/Κ (Ν=853) κοινότητα (2007) (Κατ’ οίκον συνετεύξεις, Πολυσταδιακή
Στρωματοποιημένη δειγματοληψία)

Ε/Κ
• Έχετε χάσει το σπίτι σας (προσφυγοποίηση); 31%

• Έχετε υποστεί κάποιο σωματικό τραυματισμό; 
4.6%

• Έχετε αιχμαλωτιστεί; 3.1%

• Μήπως κάποιο μέλος της οικογένειας ή κάποιο 
στενά φιλικό σας πρόσωπο, έχασε το σπίτι του 
(προσφυγοποιήθηκε); 65%

• Μήπως κάποιο μέλος της οικογένειας ή κάποιο 
στενά φιλικό σας πρόσωπο έχει τραυματιστεί 
σωματικά; 25%

• Μήπως κάποιο μέλος της οικογένειας σας έχει 
αιχμαλωτιστεί; 29%

• Μήπως κάποιο μέλος της οικογένειας σας 
αγνοείται; 26%

• Μήπως κάποιο μέλος της οικογένειας σας έχει 
σκοτωθεί; 20%

Τ/Κ
• Έχετε χάσει το σπίτι σας (προσφυγοποίηση); 20%

• Έχετε υποστεί κάποιο σωματικό τραυματισμό; 
5.4%

• Έχετε αιχμαλωτιστεί; 5.5%

• Μήπως κάποιο μέλος της οικογένειας ή κάποιο 
στενά φιλικό σας πρόσωπο, έχασε το σπίτι του 
(προσφυγοποιήθηκε); 38%

• Μήπως κάποιο μέλος της οικογένειας ή κάποιο 
στενά φιλικό σας πρόσωπο έχει τραυματιστεί 
σωματικά; 34%

• Μήπως κάποιο μέλος της οικογένειας σας έχει 
αιχμαλωτιστεί; 31%

• Μήπως κάποιο μέλος της οικογένειας σας 
αγνοείται; 26.5%

• Μήπως κάποιο μέλος της οικογένειας σας έχει 
σκοτωθεί; 30%



Βασικά 
ερωτήματα

• Τι ποσοστό των Ε/Κ που έχουν σήμερα 
δικαίωμα ψήφου έχουν άμεση ή 
έμμεση τραυματική εμπειρία λόγω της 
εισβολής του 1974;



Μεθοδολογία

• Συλλογή Δεδομένων: Πανεπιστημιακό Κέντρο Ερευνών Πεδίου, 
Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΑΚΕΠΕ)

• Τηλεφωνική Έρευνα (NIPO, CATI) Δομημένο Ερωτηματολόγιο

• Δείγμα: 1605 Ε/Κ 18- (49.5% Άνδρες, 50.5% Γυναίκες)

• Απλή τυχαία δειγματοληψία από όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου. 
Εκ των υστέρων στάθμιση ως προς το φύλο και ηλικία, την αστικότητα και 
την επαρχία.

• Περίοδος συλλογής δεδομένων: 29st Φεβρουαρίου 2016-22 Μαρτίου 2016

• Περιθώριο Στατιστικού Σφάλματος:  3%

• Σχεδιασμός ερωτηματολογίου: Νεόφυτος Λοιζίδης, University of Kent, 
Djordje Stefanovic, St. Mary’s University,  Χάρης Ψάλτης, Πανεπιστήμιο 
Κύπρου

















Κατηγορίες 
προσφύγων 
σήμερα 

1. Αρχικοί πρόσφυγες 

2. Από πατέρα πρόσφυγα 

3. Από μητέρα πρόσφυγα 

4. Με βάση κάποιο περιουσιακό 
στοιχείο 

5. Με βάση την καταγωγή

6. Περιουσία με βάση την/τον σύζυγο 



Διαφορετικές 
κατηγορίες 
εκτοπισμένων 
(προσφύγων

• A1.  Είστε ο ίδιος πρόσφυγας, δηλαδή διαμένατε στις 
κατεχόμενες περιοχές πριν το 1974; 19.8%

• A2.  Είναι ο πατέρας σας πρόσφυγας, δηλαδή διέμενε 
στις κατεχόμενες περιοχές πριν το 1974; 30.1%

• A3.  Είναι η μητέρα σας πρόσφυγας, δηλαδή διέμενε 
στις κατεχόμενες περιοχές πριν το 1974; 29.1%

• A4.Έχετε περιουσία ή αναμένετε να κληρονομήσετε 
περιουσία που βρίσκεται στα κατεχόμενα; 37.7%

• A5.Είστε πρόσφυγας μέσω καταγωγής, δηλαδή ένας 
από τους παππούδες/γιαγιάδες σας είχε γεννηθεί στις 
κατεχόμενες περιοχές; 38.1%

• A6.Ο/η σύζυγος σας έχει περιουσία ή αναμένει να 
κληρονομήσει περιουσία στις κατεχόμενες περιοχές;
20.4%

• A7.Εσείς ή ο/η σύζυγος σας χρησιμοποιείτε σπίτι ή 
περιουσία στις ελεύθερες περιοχές που ανήκει σε 
Τουρκοκυπρίους ; 2.5%





Βασικά 
ερωτήματα

• Ποιες είναι οι απόψεις των Ε/Κ σε μια 
σειρά από πιθανούς τρόπους 
αντιμετώπισης των ζητημάτων της 
μεταβατικής δικαιοσύνης;













Βασικά ερωτήματα

Ποιο το κοινωνιο-ψυχολογικό 
προφίλ των ατόμων που 
υποστηρίζουν διαφορετικά 
παραδείγματα μεταβατικής 
δικαιοσύνης;

Αμνηστία/Συγχώρεση vs 
Καταβολή 
Αποζημιώσεων/Τιμωρία 
ενόχων



Ειρήνη vs Δικαιοσύνη

Αμνηστία/Συγχώρεση
• Άτομα μεγαλύτερα σε ηλικία
• Επιθυμούν επιστροφή αν είναι 

εκτοπισμένοι
• Άτομα που τοποθετούνται με Ναι 

σε ενδεχόμενο δημοψηφίσματος
• Άντρες παρά γυναίκες
• Θα ήθελαν να είχαν γείτονες Τ/Κ
• Έχουν σήμερα επαφή/φιλία με Τ/Κ
• Χαμηλότερα επίπεδα ξενοφοβίας

Καταβολή Αποζημιώσεων/Τιμωρία ενόχων

• Άτομα που τοποθετούνται με Όχι 
σε ενδεχόμενο δημοψηφίσματος

• Διαμένουν σε περιοχές με υψηλή 
συγκέντρωση προσφύγων (άλλα 
δεν σχετίζεται με το αν οι ίδιοι 
είναι πρόσφυγες ή όχι)

• Αποφεύγουν επαφή με Τ/Κ και 
ιδιαίτερα δεν θέλουν να έχουν 
Τούρκους γείτονες



Βασικά ερωτήματα

• Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της 
διδασκαλίας της Ιστορίας στα πλαίσια της 
μεταβατικής δικαιοσύνης;

• Βιβλίο Open Access 132,000 Downloads 
μέχρι το 2020 Διαθέσιμο εδώ

• https://link.springer.com/book/10.1007%2F
978-3-319-54681-0

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-54681-0
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Karahasan, Mario Carretero, Mete Oguz, Rena
Choplarou, Stavroula Philippou, Wolfgang
Wagner,Yiannis Papadakis

Cost Action IS 1205:
Social psychological dynamics of historical 
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Κοινωνιοψυχολογικά Θέματα και η σχέση τους με 
τη διδασκαλία του συγκρουσιακού παρελθόντος

• Κοινωνικές Αναπαραστάσεις του παρελθόντος

• Κοινωνική και Εθνική ταυτότητα

• Ενδοομαδική Εξύψωση

• Απειλές (Ρεαλιστικές, Συμβολικές, Συλλογικής αυτοαξίας)

• Εμπιστοσύνη

• Προκατάληψη

• Στερεότυπα

• Συλλογική Μνήμη

• Διομαδική Επαφή

• Συλλογική Ενοχή/Ντροπή/Μετάνοια (regret)

• Απολογίες

• Διομαδικά Συναισθήματα

• Συλλογική Δράση

• Ηθικός Απεγκλωβισμός

• Συμφιλίωση



Στόχοι ιστορικής παιδείας

• Η διδασκαλία της ιστορίας επιδιώκει την παροχή ευκαιριών στους μαθητές για 
εμπλοκή σε διερεύνηση του παρελθόντος και των διαφορετικών εκδοχών του 
με τρόπο που θα τους επιτρέψει να κατανοήσουν τόσο το περιεχόμενο όσο και 
την επιστημολογία της ιστορικής επιστήμης. Οι μαθητές θα κληθούν να 
αναπτύξουν γνώση, στάσεις, δεξιότητες και ικανότητες κριτικής ιστορικής 
σκέψης, δηλαδή διαδικαστικές έννοιες που σχετίζονται με τον τρόπο που 
σκεφτόμαστε για το παρελθόν, ερμηνείες συγκεκριμένων γεγονότων και 
θεμάτων του παρελθόντος, ιστορική διερεύνση, οργάνωση και επικοινωνία  
των αποτελεσμάτων της ιστορικής τους διερεύνησης



Ηγεμονικές αφηγήσεις και αντίκτυπος στην Ιστορική κριτική 
σκέψη

• Χρόνος, Συνέχεια και Ασυνέχεια, Αιτία και Συνέπειες, Ιστορική 
ενσυναίσθηση

• Ερμηνεία πρωτογενών και δευτερογενών πηγών, αυτόπτες μάρτυρες 
και ιστορικών αναφορών, ιστορική σημαντικότητα

• Ιστορική διερεύνηση, Εντοπισμός πληροφοριών (τεκμήρια) από 
πηγές

• Οργάνωση και Επικοινωνία των αποτελεσμάτων της διερεύνησης



10 εισηγήσεις 
διδασκαλίας 

1. Αποδόμηση μύθων και μη τεκμηριωμένων 
ισχυρισμών

2. Αποδόμηση επίσημων αφηγήσεων

3. Αναγνώριση πολυπλοκότητας ερμηνειών/πολύ-
πρισματικότητα

4. Αναστοχασμός στο πως η προσωπική θέση του 
μαθητή επηρεάζει τις ερμηνείες του

5. Σύνδεση παρελθόντος και παρόντος πέραν από 
υπερ-απλουστευτικά σχήματα και ιστορικές 
αναλογίες

6. Συζήτηση σχέσης εθνικής ταυτότητας, ιστορίας και 
διδασκαλίας της ιστορίας

7. Κριτική προσέγγιση προσωπικών εμπειριών της 
σύγκρουσης

8. Συζήτηση εγκυρότητας ιστορικών αναφορών που 
συναντούν στο διαδύκτιο

9. Έμφαση στη διαδικασία/ μέθοδο και όχι μόνο σε 
περιεχόμενο

10. Διάρθρωση σχέσης μαθήματος ιστορίας και 
μαθήματος πολιτικής αγωγής



Πώς τοποθετούνται οι ΕΚ στην Κριτική 
προσέγγιση της Ιστορίας;

Έρευνα με αντιπροσωπευτικό δείγμα της ΕΚ κοινότητας



Μεθοδολογία
• Δείγμα: 501 ΕΚ 18- (49.7% Άνδρες, 50.3% Γυναίκες)
• Συλλογή δεδομένων: 18 Ιανουαρίου- 29 Ιανουαρίου 2016
• Τηλεφωνική Έρευνα (NIPO, CATI) Δομημένο 

Ερωτηματολόγιο
• Τυχαία αναλογική στρωματοποιημένη δειγματοληψία 

(Επαρχία, Περιοχή, Φύλο, Ηλικία)
• Περιθώριο στατιστικού σφάλματος < 4.2%
• Συλλογή Δεδομένων από Πανεπιστημιακό Κέντρο 

Ερευνών Πεδίου (ΠΑΚΕΠΕ)
• Σχεδιασμός Ερωτηματολογίου: Χάρης Ψάλτης, Τίμος

Παπαδόπουλος, Άντρια Νικολάου
• Ανάλυση αποτελεσμάτων: Χάρης Ψάλτης







Ο διπλός δεσμός 
του εκπαιδευτικού 

μας συστήματος
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