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Δομή Ομιλίας

• Η Κοινωνική Ψυχολογία και ο τομέας των διομαδικών σχέσεων

• Επιπολιτισμός από διάφορες οπτικές γωνίες

• Διαφορετικότητα: Μετανάστευση, Διακοινοτικές Σχέσεις

• Από τη σκοπιά: Πολιτικής, Εκπαιδευτικών, Μαθητών και Κοινής 
Γνώμης

• Διαχρονική Σκοπιά αλλαγών τα τελευταία 10 χρόνια

• Εισηγήσεις για τη σχολική πράξη



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

• Εργαστήριο Γενετικής Κοινωνικής Ψυχολογίας (Μικρογένεση, Οντογένεση, 
Κοινωνιογενεση) 

• Πανεπιστημιακό Κέντρο Ερευνών Πεδίου(ΠΑΚΕΠΕ)
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Σημαντικές καινοτομίες πολιτικής τα τελευταία 
χρόνια και στους δυο τομείς (Μετανάστευση-
Διαπολιτισμικότητα και Διακοινοτικές Σχέσεις)

• Π.χ Εγκύκλιοι, Αντι-Ρατιστικό εκπαιδευτικό Υλικό, Πολιτική για ένταξη 
(2016). Από τη σχολική χρονιά 2015 – 2016 ο θεσμός των σχολείων Ζ.Ε.Π. 
άλλαξε και τώρα τα σχολεία που επιλέγονται από το Υ.Π.Π. εντάσσονται 
στο Πρόγραμμα «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης» (ΔΡΑ.Σ.Ε.). Το
πρόγραμμα αυτό καλύπτει το 14% του μαθητικού πληθυσμού και 
υπολογίζεται ότι μέχρι το 2023 θα επεκταθεί, καλύπτοντας το 15,6% του 
μαθητικού πληθυσμού

• Ανάγκη επανανοηματοδότησης του «Δεν Ξεχνώ, Αγωνίζομαι και Διεκδικώ»

• Δικοινοτική Επιτροπή για Εκπαίδευση-Διορισμός από τους δυο ηγέτες 
Φεβρουάριος του 2016

• Ακόμη αρκετός δρόμος στα θέματα κριτικής σκέψης-Ιστορικής Παιδείας



Όροι αναφοράς της Δικοινοτικής Τεχνικής 
Επιτροπής για την Εκπαίδευση
• 1. Ανασκόπηση της υπάρχουσας έρευνας και βέλτιστων πρακτικών στην 

εκπαίδευση στην Κύπρο και στο εξωτερικό και διεξαγωγή νέας σχετικής 
έρευνας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η εκπαίδευση μπορεί να 
συμβάλει στον μετασχηματισμό των συγκρούσεων, την ειρήνη, τη 
συμφιλίωση και την αντιμετώπιση των προκαταλήψεων, των διακρίσεων, 
του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του εξτρεμισμού.

• 2. Να εργαστεί για την εκπόνηση ενός αμοιβαία αποδεκτού μηχανισμού 
για την εφαρμογή μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης στα σχολεία των 
δύο εκπαιδευτικών συστημάτων και να προωθήσει την επαφή και τη 
συνεργασία μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών από τις δύο κοινότητες.

• 3. Να προτείνουν βέλτιστες επιλογές πολιτικής και πορεία δράσης που θα 
επιτρέψει το συντονισμό των δύο εκπαιδευτικών συστημάτων, 
συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία μιας βιώσιμης, και λειτουργικής 
δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας.



Επιθεωρητές-Διευθυντές-Εκπαιδευτικοί

• Αρκετές έρευνες από Χατζησωτηρίου, Ζεμπύλα, Θεοδώρου, Φιλίππου, 
Αγγελίδη κ.α

• Αξίες: Κοινωνική Δικαιοσύνη, Ισότητα, Σεβασμός, Ανοχή στη 
διαφορετικότητα

• Ερμηνευόταν συνήθως η ισότητα ως ισότητα πρόσβασης και ευκαιριών 
(όχι ίσης κατανομής πόρων)

• Colour blind- Folkloric
• «Αυτοί να προσαρμοστούν σε μας»
• «Είναι φιλοξενούμενοι εδώ»
• «Πρέπει να διατηρήσουν το πολιτισμό τους»
• «Εν έχουμε προβλήματα εμείς»



Μαθητές
Σπύρου (2004) Μαθητές ηλικίας 10-12 (Ν=288)

• 75% Υπερβολικός ο αριθμός των ξένων στην Κύπρο

• 59% Οι ξένοι αυξάνουν το έγκλημα στην Κύπρο

Χαράκης κ.α (2005) Ηλικίες 15-23 (Ν=1,242)

• 10% είπαν ότι ο ρατσισμός είναι δικαιολογημένος. Παραδοσιακός Ρατσισμός αίματος

• 38% δήλωσαν ότι τα αρνητικά στερεότυπα είναι δικαιολογημένα

• 50% δήλωσε ότι οι μετανάστες συνδέονται με εγκληματικότητα

• Περίπου 20% σταθερά εναντίον του Ρατσισμού

Μακρυγιάννη (2006) (Ν=515) Μαθητές ηλικίας 10 – 11

• 78% Αρνητικά συναισθήματα απέναντι στους Τούρκους, 15% Ουδέτερα,1% Θετικά

• 34% Αρνητικά συναισθήματα απέναντι στους Τούρκούπριους,40% Ουδέτερα,26% Θετικά

Ψάλτης (2007) Ηλικίες 18-25 (Μέρος έρευνας με αντιπροσωπευτικό δείγμα Ν=800 Ε/Κ και 853Τ/Κ)

• 55% Των Ε/Κ νέων ηλικίας 18-25 δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να ζήσουν μαζί με τους Τ/Κ.

• Χαμηλότερα ποσοστά αποδοχής της ΔΔΟ (20%), μεγαλύτερα ποσοστά αποδοχής τους status quo 
(29%),Λύση δύο κρατών (27%) και Ενιαίο κράτος (24%). Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν κάτι τραγικό: 
Ανάγκη για ριζική Αναθεώρηση του «Δεν Ξεχνώ, Αγωνίζομαι και Διεκδικώ» γιατί έχει φέρει με τραγικό 
τρόπο μέχρι σήμερα τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που ήθελε η Πολιτεία



Μαθητές
Ζεμπύλας-CARDET (2010) (Ν=1,280) Μαθητές ηλικίας 10 – 16 

• 54 % έχουν αρνητική στάση απέναντι στους μετανάστες

• Απαρέσκεια,Αποφυγή,Αηδία,φόβος,ακάθαρτοι,κακοί,επικύνδυνοι,,απολίτιστοι,εγκληματίες

• ΟΙ μετανάστες κάνουν την Κύπρο χειρότερη, κλέβουν δουλείες από τους Κύπριους, απειλούν την εθνική μας ταυτότητα, είναι 
υπεύθυνοι για την αύξηση της εγκληματικότητας

Σχέση εθνικισμού-Ρατσισμού

Ζεμπύλας, Μιχαηλίδου, Αφαντίτου-Λαμπριανίδη (2010) 10-18 (1333) 

• 78,7% Διαφωνούν με τη δήλωση ότι οι μετανάστες εμπλουτίζουν πολιτισμικά την Κύπρο 

• 54,6% Διαφωνούν με τη δήλωση «Βλέπω τους μετανάστες σαν ίσους με τους Κύπριους» 

Σπύρου (2010) European Social Survey • Η Κύπρος από τις χειρότερες χώρες στην Ευρώπη • Με αυξανόμενη ηλικία χειρότερη η στάση 
απέναντι στη μετανάστευση, σε χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα επίσης

Αριστείδου (2011) (Ν=169) Μαθητές ηλικίας 10 – 11 

• 73% Αρνητικά συναισθήματα απέναντι στους Τούρκους,18% Ουδέτερα,9% Θετικά 

• 47% Αρνητικά συναισθήματα απέναντι στους Τουρκοκύπριους,24% Ουδέτερα,29% Θετικά 

• 24% Αρνητικά συναισθήματα απέναντι στους Μετανάστες,40% Ουδέτερα,36% Θετικά 

• Θα ήθελες να επισκεφτούν το σχολείο σου Τ/Κ μαθητές: 35% Ναι, 65% Όχι 

• Θα ήθελες να επισκεφτούν το σχολείο σου Τ/Κ δάσκαλοι: 25% Ναι, 75% Όχι



Μαθητές

• Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (2011)

• Μαθήτρια από Πόντο: «Δεν μπορώ να απαντήσω στις βρισιές γιατί 
θα μου κάνουν χειρότερα… Νιώθεις ξένη σ’ αυτήν τη χώρα». 

• Μαθήτρια από Φιλιππίνες: «Οι συμμαθήτριές μου με διέταζαν να 
φεύγω από την τάξη και να πηγαίνω στην καντίνα για να τους φέρνω 
φαΐ, ή να τους κουβαλώ την τσάντα τους. Εγώ τους άκουγα για να μη 
μου πουν τίποτα κακό».

• Μαθήτρια από Ρουμανία: «Οι συμμαθητές μου και οι καθηγητές με 
ρωτάνε από πού είσαι και τι δουλειά κάνει η μάμα σου; Αλλά εμένα 
δεν μου αρέσουν αυτές οι ερωτήσεις, γιατί ξέρω ότι έχουν μιαν
άσχημη εντύπωση για τις κοπέλες από τη χώρα μου».



Διεθνικός εκφοβισμός ανάμεσα σε 
εφήβους: Μακροχρόνια διερεύνηση 

του ρόλου των Κοινωνικών 
Ψυχολογικών Διαδικασιών

Δρ. Βασιλική Τσολιά

Πανεπιστήμιο Κύπρου 

6/12/2018



Δείγμα και Συμμετέχοντες
• 1η φάση 

• 864 μαθητές

• N=685, 79.28% Ελληνοκύπριοι: αγόρια  
43.2% (N=296) και κορίτσια 56.8% 
(N=389)

• Μ.Ο. ηλικίας 14.5 χρόνια (SD = 
1.17, range 12-17).

• N=179, 20.72% παιδιά μεταναστών: 
αγόρια 46.4% (N=83) και κορίτσια 
53.3% (N=96). 

• Μ.Ο. ηλικίας  15 χρόνια (SD = 
1.18, range 13-17). 

• Επιλογή εφήβων λόγω μεγαλύτερης 
εμπλοκής (Elame, 2013, Vryonides, 
2014). 

• 2η φάση

• 855 μαθητές

• N=679, 79.41% Ελληνοκύπριοι: αγόρια 
43.1% (N=292) και κορίτσια 56.9% 
(N=387)

• Μ.Ο. ηλικίας 14.5 χρόνια (SD = 
1.17, range 12-17).

• N=176, 20.58% παιδιά μεταναστών:
αγόρια 46.02% (N=81) και κορίτσια
53.98% (N=95). 

• Μ.Ο. ηλικίας 15 χρόνια (SD = 
1.18, range 13-17).

Διαχρονικός σχεδιασμός (two-wave longitudinal design): οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν 
πανομοιότυπα ερωτηματολόγια με χρονική διάρκεια 6 μηνών. 855 μαθητές 
ταυτοποιήθηκαν και στις δύο φάσεις. Η απώλεια αφορούσε 9 συμμετέχοντες



Διεθνικός Εκφοβισμός (Elamé, 2013)

• Από τους  ντόπιους προς τους μετανάστες

• Συνεχής, συστηματικός και σκόπιμος λόγω της συμμετοχής τους σε μια 
εθνική ομάδα

• Ασυμμετρία δύναμης

• Εκφράζεται άμεσα ή έμμεσα

• Πιο συχνή μορφή στα σχολεία η λεκτική ρατσιστική μορφή η οποία 
μετατρέπεται σε εκφοβισμό μέσα από την επανάληψη της πράξης προς το 
ίδιο άτομο.

• Στη βάση του εθνικού εκφοβισμού υπάρχει η προκατάληψη και μια μορφή 
εθνοκεντρισμού όπου ο θύτης νιώθει ανώτερος από το θύμα



Διεθνικός Εκφοβισμός στην Ε/Κ κοινότητα 
(Γυμνάσιο-Λύκειο)
• Από τα ευρήματα της Β. Τσολιά φαίνεται ότι γύρω στο 10% των Ε/Κ είναι θύτες 

διεθνικής εκφοβιστικής συμπεριφοράς

• 30% των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία έχουν πέσει θύματα 
συστηματικού εκφοβισμού

• Κύριοι προβλεπτικοί παράγοντες: Αισθήματα απειλών, προκατάληψη, σχολική 
κουλτούρα, ενδο-ομαδικές νόρμες, απουσία επαφής-φιλίας, χαρακτηριστικά 
προσωπικότητας (σκληρό-παθητικών χαρακτηριστικών (έλλειψη ενσυναίσθησης
και συμπόνιας ) , ναρκισσισμός, παρορμητικότητα).

• Ταυτότητα με εθνοτικούς όρους (ethnic) vs με πολιτειακούς όρους 
(civic)(Pehrson et al., 2009).

• Η ταύτιση με την εθνική ταυτότητα σχετίζεται με προκατάληψη προς τους 
μετανάστες, όταν αυτή ορίζεται ως εθνοτική ή κουλτούρας – η οποία ορίζεται με 
τέτοιο τρόπο που αφήνει έξω τους μετανάστες (Kadianaki & Andreouli, 2017; 
Pehrson et al., 2009)



Εθνοτική Ομάδα Κανένας

Φίλος/η

Λίγους Μερικούς Αρκετούς Πολλούς Μ.Ο (Τ.Α)

Έλληνες/ίδες 17.5% 40.5% 22.7% 13.4% 5.9% 1.49 (1.10)

Άγγλους/ίδες 39% 38.6% 14.9% 6.5% 1% .91 (.94)

Ρουμάνους/ες 47% 42.1% 7.4% 2.2% 1.3% .69 (.80)

Ρώσσους/ίδες 52% 35.2% 8.1% 2.9% 1.8% .67 (.87)

Γεωργιανούς/ές 54.9% 31.1% 9.9% 2.7% 1.5% .65 (.87)

Βούλγαρους/ες 53.8% 38.9% 5.6% 1.2% .6% .56 (.70)

Σύριους/ες 73.9% 20.5% 3.8% 1% .7% .34 (.67)

Παλεστίνιους/ες 82.2% 14.3% 2.5% .4% .6% .23 (.56)

Τουρκοκύπριους/ες 83.5% 13.1% 2.4% .4% .6% .22 (.55)

Διομαδικές Φιλίες - Ελληνοκύπριοι



Ελληνοκύπριοι – Θετικά Συναισθήματα

0 – Υπερβολικά Αρνητικά                5 – Ουδέτερα                  10 Υπερβολικά Θετικά

M (SD) Χρόνος 1 Χρόνος 2

Έλληνες 7.52 (2.17) 7.22 (2.09)

Άγγλοι 6.40 (2.34) 6.19 (2.23)

Πόντιοι 6.31 (2.29) 6.26 (2.22)

Ρώσοι 5.72 (2.16) 5.73 (2.16)

Ρουμάνοι 5.28 (2.21) 5.22 (2.18)

Βούλγαροι 5.11 (2.29) 5.22 (2.19)

Παλαιστίνιοι 5.11 (2.16) 5.14 (2.09)

Σύριοι 4.89 (2.29) 5.02 (2.21)

Τουρκοκύπριοι 4.40 (2.54) 4.50 (2.35)



ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 
ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ

ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  ΤΟΥΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ 
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ Η ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.

Μάριος Κυριακίδης

Διδακτορικός φοιτητής

Τμήμα Ψυχολογίας 

Πανεπιστήμιο Κύπρου



Δημογραφικά στοιχεία συμμετεχόντων

Ηλικιακές Ομάδες Αριθμός 
Συμμετεχόντων

Ποσοστό

1η Ηλικιακή Ομάδα
(ηλικίες 7-8 ετών) 153 22,2%

2η Ηλικιακή Ομάδα
(ηλικίες 10-11 ετών) 150 21,7%

3η Ηλικιακή Ομάδα
(ηλικίες 13-14 ετών) 260 37,7%

4η Ηλικιακή Ομάδα
(ηλικίες 16-17 ετών) 127 18,4%

Σύνολο 690 100,0%



Ταύτιση με εθνική ταυτότητα ανά ηλικιακή ομάδα
Σύνοψη αποτελεσμάτων

Χαρακτηρισμός
Εθνικής 
Ταυτότητας

1η ηλικιακή 
ομάδα (7-8 έτη)

2η ηλικιακή
ομάδα (10-11 
έτη)

3η ηλικιακή
ομάδα (13-14 
έτη)

4η ηλικιακή
Ομάδα (16-17 
έτη)

Κύπριοι 57% 55,9% 55,6% 40,2%

Κύπριοι Έλληνες 9,3% 11% 8,5% 8,5%

Ελληνοκύπριοι 16,3% 21,3% 29,5% 36,8%

Έλληνες της 
Κύπρου

12,8% 1,6% 1,3% 4,3%

Έλληνες 4,7% 10,2% 5,1% 10,3%



Προκατάληψη προς διάφορες ομάδες %
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Συσχέτιση δημογραφικών, κοινωνικών και γνωστικών 
παραγόντων με συναισθήματα προκατάληψης

 Ενδο-Ομαδική Ευνοιοκρατία= Ευνοϊκές απόψεις που υιοθετούν τα μέλη της ομάδας για την δική τους ομάδα 
προέλευσης, σε σύγκριση με διάφορες έξω ομάδες

 Ύπαρξη θετικής συσχέτισης ανάμεσα στην προαναφερθείσα μεταβλητή κα την ταύτιση με την ενδο-ομάδα ως επίσης και 
τις σχέσεις εξαναγκασμού = Παιδιά και οι έφηβοι, οι οποίοι ταυτίζονται με την κοινοτική τους ταυτότητα τείνουν να 
διατηρούν σε μεγαλύτερο βαθμό ενδο-ομαδικής ευνοικρατίας. 

 Ύπαρξη θετικής συσχέτισης ανάμεσα στις σχέσεις εξαναγκασμού και την ταύτιση με την ομάδα προέλευσης =
Διαμέσου των σχέσεων συμμόρφωσης, τα άτομα μπορούν να απομνημονεύσουν ιστορικά γεγονότα, χωρίς να
αξιοποιήσουν τις δεξιότητες κριτικής σκέψης που διαθέτουν για να φτάσουν σε μια πολυπρισματική θεώρηση.

 Αρνητική συσχέτιση της ενδοομαδικής κοινωνικής νόρμας «Σημαντικό να είμαι φιλικός προς τους Τουρκοκύπριους»
και της ενδο-ομαδικής θετικής στάσης = Η κοινωνική νόρμα «Δημιουργία φιλιών με άτομα από την έξω-ομάδα
(Τουρκοκύπριους)», δεν μπορούσε να αναπτυχθεί, λόγω της γεωγραφικής και κοινωνικής απομόνωσης των δύο
κοινοτήτων, η οποία λειτουργούσε αποτρεπτικά ως προς την δημιουργία ουσιαστικών κοινωνικών σχέσεων.

 Θετική συσχέτιση των συμβολικών απειλών με την Ενδο-Ομαδική ευνοιοικρατία. Άτομα που ταυτίζονται σε
μεγαλύτερο βαθμό με την ομάδα προέλευσης, τείνουν να διατηρούν πιο έντονα συναισθήματα άγχους ότι
ενδεχομένως να απολέσουν την ταυτότητα τους σε περίπτωση που διατηρούσαν πιο ουσιαστικές σχέσεις με άτομα τα
οποία προέρχονται από την έξω-ομάδα (Τουρκοκυπριακή Κοινότητα).

 Ωστόσο γενικά θετικά συναισθήματα απέναντι στους ανθρώπους που προέρχονταν από άλλες χώρες η την έξω-ομάδα 
με εξαίρεση τους Τούρκους. Επίδραση κοινωνικών παραγόντων σε αντίθεση με τους γνωστικούς και δημογραφικούς 
όπου φαίνεται ότι δεν διαδραματίζουν τόσο σημαντικό ρόλο ως προς την εμφάνιση θετικών συναισθημάτων.



Κοινή Γνώμη



Κοινή Γνώμη-Κοινωνικές Αναπαραστάσεις

• Η Κύπρος (Ε/Κ κοινότητα) ηταν πριν μερικά χρόνια η πιο ξενοφοβική χώρα της 
Ευρώπης ( European Social Survey, 2012; Vryonides, 2014), με τα μεγαλύτερα 
ποσοστά περιθωριοποίησης μεταναστών στα σχολεία (Elamé, 2013). 

• Το Κέντρο Ερευνών Πεδίου του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΑΚΕΠΕ) εκ μέρους της 
Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) 
πραγματοποίησε μία ποσοτική και ποιοτική έρευνα το 2018. Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της έρευνας αυτής, οι Κύπριοι (Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι) 
έχουν αυξήσει τις ουσιαστικές επαφές τους με τους πρόσφυγες ή / και 
μετανάστες συγκριτικά με έρευνα που έγινε το 2015. Επίσης, φαίνεται να 
υπάρχει βελτίωση της στάσης των Κυπρίων προς τους πρόσφυγες και τους 
μετανάστες σε σύγκριση με το 2015. 

• Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνονται από την πιο προσφατη έρευνα ESS που 
ολοκληρώθηκε μέσα στο 2019 και τα πρώτα αποτελέσματα της θα 
ανακοινωθούν στις 11 Νοεμβρίου σε Δημοσιογραφική Διάσκεψη στη Λευκωσία.



Διαχρονικές συγκρίσεις: ΚΥΠΡΟΣ (Ε/Κ) ESS (Ευρωπαϊκή Κοινωνική 
Έρευνα) 2006-2012 και δεδομένα από έρευνα ΠΑΚΕΠΕ για UNHCR 
2018
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Δημογραφικές και Κοινωνιοψυχολογικές Μεταβλητές 
που προβλέπουν θετικές στάσεις προς μετανάστες και 
μετανάστευση
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Τι είναι οι απειλές; Είναι 
δικαιολογημένες;
Ρεαλιστικές-Υλικές (όχι κατ’αναγκη και πραγματικές)  (Ευημερία, Οικονομία, 
Πολιτική Εξουσία) και 

Συμβολικές Απειλές (Τρόπος Ζωής, Ταυτότητα)



Όχι, Σταθερότητα ταυτίσεων την τελευταία 
δεκαετία



Εθνική ταύτιση Ε/Κ Δεκέμβριος 2017

Κύπριος/α Ελληνόφωνος 

Κύπριος/α
Κύπριος/α 

Έλληνας/ίδα

Ελληνοκύπριος/α Έλληνας/ίδα της 

Κύπρου

Έλληνας/ίδα

37.5% 3.6% 4.4% 47.1% 5.9% 1.5%



Ποσοστό Ε/κ που συμφωνούν με μια σειρά από θέσεις 
που περιγράφουν την ποιότητα των δικοινοτικών 
σχέσεων

Ποσοστό ατόμων που συμφωνούν

με τη θέση

2007 2010 2017π 2017μ

Νιώθω πρώτα Κύπριος/α και μετά Έλληνας/ίδα 44% 33% ------ 37%

Νοιώθω ότι μπορώ να ζήσω με τους Τ/κ 49% 43% 59% 49%

Δε θα με πείραζε να είχα Τ/κ ως γείτονα 45% 44% 61% 45%

Εμπιστεύομαι τους απλούς Τ/κ όταν λένε ότι αγαπούν την Κύπρο 38% 44% 80% 48%

Δε μπορώ να εμπιστευτώ τους Τ/κ γιατί θέλουν εκδίκηση για πράγματα που

τους κάναμε στο παρελθόν

53% ------ 24% 43%

Δε μπορώ να εμπιστευτώ τους Τ/κ πολιτικούς στο να εφαρμόσουν μια

συμφωνημένη λύση του Κυπριακού

73% 77% 62% 75%

Όσο περισσότερη δύναμη αποκτούν οι Τ/κ σε αυτή τη χώρα τόσο πιο

δύσκολα θα γίνονται τα πράγματα για τους Ε/κ

87% 90% ------- 85%

Οι Ε/κ και οι Τ/κ έχουν πολύ διαφορετικές αξίες 68% 57% ------- 50%

Η θρησκεία είναι καθόλου/λίγο σημαντική στη ζωή μου 21% ------ 14% 13%

Δεν πηγαίνει ποτέ ή μόνο μια φορά το χρόνο στην εκκλησία 35% ------- 28% 38%

Έκφραση θετικών ή ουδέτερων συναισθημάτων προς Τ/κ 65% 51.2% 82.4% 65%
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Η εικόνα στην Τ/Κ κοινότητα όσον αφορά τις 
στάσεις τους προς τους Ε/Κ

Ποσοστό ατόμων που

συμφωνούν με τη

θέση

2007 2010 2017

Νιώθω πρώτα Κύπριος και μετά Τούρκος 12% 20% 37%

Νοιώθω ότι μπορώ να ζήσω με τους Ε/κ 12% 22% 22%

Δε θα με πείραζε να είχα Ε/κ ως γείτονα 32% 27% 36%

Εμπιστεύομαι τους Ε/κ όταν λένε ότι αγαπούν την Κύπρο 9% ------ 23%

Δε μπορώ να εμπιστευτώ τους Ε/κ γιατί θέλουν εκδίκηση για πράγματα που

τους κάναμε στο παρελθόν

67% ------ 28%

Δε μπορώ να εμπιστευτώ τους Ε/κ πολιτικούς στο να εφαρμόσουν μια

συμφωνημένη λύση του Κυπριακού

73% ------ 52%

Όσο περισσότερη δύναμη αποκτούν οι Ε/κ σε αυτή τη χώρα τόσο πιο δύσκολα

θα γίνονται τα πράγματα για τους Τ/κ

90% ------ 58%

Οι Ε/κ και οι Τ/κ έχουν πολύ διαφορετικές αξίες 88% ------ 56%

Η θρησκεία είναι καθόλου/λίγο σημαντική στη ζωή μου 21% ------ 51%

Δεν πηγαίνει ποτέ ή μόνο μια φορά το χρόνο στο Τζαμί 60% ------ 77%

Έκφραση θετικών ή ουδέτερων συναισθημάτων προς Ε/κ 34% ------ 48%



Το ζήτημα της εθνικής ταυτότητας
Κυπροκεντρικός ή Τουρκοκεντρικός
προσανατολισμός 2007-2011 στην Τ/Κ κοινότητα
% 2007 2010 2011A 2011B

Μόνο Κύπριος και καθόλου Τούρκος/άλα 2 11 8 9

Περισσότερο Κύπριος/α παρά Τούρκος/άλα 10 9 6 7

Το ίδιο Κύπριος και Τούρκος/άλα 69 66 71 70

Περισσότερο Τούρκος/άλα παρά Κύπριος/α 4 6 7 7

Μόνο Τούρκος/άλα και καθόλου Κύπριος/α 13 6 6 6



Πίνακας 3. Εθνική ταύτιση Τ/Κ Δεκέμβριος 2017

Kıbrıslı

Κύπριος/α

Türkçe konuşan 

Kıbrıslı

Τουρκόφωνος 

Κύπριος/α

Türk Kıbrıslı

Τούρκος 

Κύπριος/α

Kıbrıslı Türk

Τουρκοκύπριος/α

Kıbrıs Türkü

Τούρκος της 

Κύπρου

Türk

Τούρκος/άλα

37.3% 1.3% 3.6% 29.9% 15.3% 12.6%



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



Περιεχόμενα Παρουσίασης

1. Ο ρόλος της Δικοινοτικής Επιτροπής για 
την Παιδεία

2. Ανάγκη επιμόρφωσης εκπαιδευτικών

3. Διδασκαλία Θρησκευτικών ή 
Θρησκειολογίας;



1. Ο ρόλος της δικοινοτικής Επιτροπής για 
την Παιδεία























2. Ανάγκη επιμόρφωσης εκπαιδευτικών







Μερικά πρώτα Συμπεράσματα

• Σύμφωνα με την πλειοψηφία της Ε/Κ κοινότητας η δημιουργία της 
Δικοινοτικής Επιτροπής για την Παιδεία ήταν μια αναγκαιότητα που θα 
έπρεπε να γίνει πολύ νωρίτερα.

• Η κοινή γνώμη είναι ήδη πολύ πιο μπροστά από τις ηγεσίες και το 
Υπουργείο Παιδείας για το τι πρέπει να γίνει σε σχέση με τις διακοινοτικές 
σχέσεις και την διαπολιτισμική εκπαίδευση γενικότερα

• Με δεδομένο ότι από στατιστικούς ελέγχους που έγιναν δεν φαίνεται να 
διαφοροποιούνται οι εκπαιδευτικοί στις απόψεις τους από μη 
εκπαιδευτικούς όσον αφορά τη θετική εικόνα αποδοχής που 
παρουσιάζεται εδώ. 

• Τίθεται πλέον επιτακτικά το ερώτημα αν βρισκόμαστε μπροστά από μια 
«σιωπηρή πλειοψηφία» εκπαιδευτικών που δεν βρίσκει τρόπο έκφρασης



Εισηγήσεις-Προτάσεις στη βάση της 
Κοινωνιοψυχολογικής Επιστήμης
•Κοινωνικές Σχέσεις

•Διομαδική Επαφή-Συνεργατική Μάθηση

•Διδασκαλία της Ιστορίας-Κριτική Σκέψη



Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και ο ρόλος της 
Θεωρίας της Επαφής

• Όπως διαφάνηκε μέσα από σειρά ερευνών του Εργαστηρίου (πάνω από 
30 και στις δύο κοινότητες) η επαφή μειώνει σε πολύ σημαντικό βαθμό 
την προκατάληψη και το ρατσισμό ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες( 
εθνικές, θρησκευτικές, φυλετικές κ.λ.π). 

• Παρόμοια ευρήματα συναντάμε τόσο στη Βόρειο Ιρλανδία ανάμεσα σε 
Καθολικούς και Προτεστάντες στο Ισραήλ και στη Παλαιστίνη, ανάμεσα  
σε Εβραίους και Άραβες.

• Ιδιαίτερα σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα η θεωρία επαφής έχει εξίσου 
θετικά αποτελέσματα, κυρίως σε ηλικίες από 10-15. Μέσω αυτής θα 
μπορούσαν να δημιουργηθούν οι βάσεις για τη δημιουργία ενός 
καλύτερου σχολικού κλίματος και μιας καλύτερης διαπαιδαγώγησης για τα 
παιδιά



Μονόδρομος 
σεβασμός

Απουσία πραγματικού 
διαλόγου

Καταπίεση κριτικής

Παθητική αποδοχή 
μιας οπτικής γωνίας

Μονολιθική Ιστορία 
σαν κληρονομιά

Προώθηση εθνικής 
υπερηφάνειας

Σχέσεις 
εξαναγκασμού



A B

Η επαφή με τον άλλο ως σχέση 

εξαναγκασμού
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Η επαφή με τον άλλο ως σχέση 

συνεργασίας



A B

•Μέιωση της ομοιογενοιοποίησης της 

εξω-ομάδας

Η επαφή με τον άλλο ως σχέση 

συνεργασίας



A B

Η επαφή με τον άλλο ως σχέση 

συνεργασίας



A B

Αυξημένη ομοιότητα ενδοομάδας-

εξωομάδας

Η επαφή με τον άλλο ως σχέση 

συνεργασίας



A B
Γ

•Αναγνώριση ομοιοτήτων και διαφορών

•Μειωση στερεοτύπων και προκαταλήψεων

•Υποβοήθηση της δημιουργίας υπερκείμενης ομάδας

•Ανοχή και αμοιβαίος σεβασμός

•Συνεργασία μεταξύ των ομάδων

Η επαφή με τον άλλο ως σχέση 

συνεργασίας



Συνεργατική μέθοδος διδασκαλίας και χειρισμός της διαφορετικότητας 
και ανισοτήτων στην τάξη

• Jigsaw classroom (Aronson, 1971)

Αρχές

• Δημιουργία θετικής αλληλεξάρτησης

• Προώθηση αμοιβαίου σεβασμού

• ΟΧΙ ανταγωνισμός

• http://jigsaw.org/

http://jigsaw.org/


Ένα μάθημα Ιστορίας με μελέτη των πηγών

1. Διαχωρισμός της τάξης σε 5- ή 6- ‘ομάδες jigsaw’ . Οι 
ομάδες πρέπει να είναι ετερογενείς όσον αφορά το φύλο, 
εθνότητα και ικανότητα.

2. Διαχωρισμός του μαθήματος της μέρας στη μελέτη 5-6 
πηγών. Ανάθεση σε κάθε μαθητή από κάθε ομάδα να 
κατανοήσει μια μόνο πηγή. 

3. Παροχή χρόνου για τουλάχιστο δύο φορές ανάγνωση της 
πηγής. Στόχος δεν είναι η απομνημόνευση αλλά η 
κατανόηση.

4. Σχηματισμός νέων ομάδων ‘των ειδικών’ αποτελούμενη 
από τα μέλη των αρχικών ομάδων που μελέτησαν την ίδια 
πηγή. Δίδεται χρόνος να συζητηθεί η πηγή να γίνει 
περίληψη των κυρίων σημείων και πρόβα της παρουσίασης 
που θα ακολουθήσει πίσω στις αρχικές ‘ομάδες jigsaw’ . 



5. Επιστροφή των μαθητών στις ‘ομάδες jigsaw’ 

6. Παρουσίαση από κάθε παιδί της πηγής. Διευκρινιστικές 
ερωτήσεις από τους υπόλοιπους. 

7. Ο εκπαιδευτικός παρατηρεί και συντονίζει, παρεμβαίνει αν 
χρειαστεί αν δεν υπάρχει παραγωγικός διάλογος. 

8. Κάθε ‘ομάδα jigsaw’ συζητά σημεία συμφωνίας και 
διαφωνίας μεταξύ των πηγών, τα κριτήρια αξιολόγησης 
των πηγών, και τι αποκαλύπτουν όχι μόνο για το θέμα 
συζήτησης αλλά και για την θέση και άποψη του 
συγγραφέα της πηγής. 

Ένα μάθημα Ιστορίας με μελέτη των πηγών



Συμπεράσματα-Συζήτηση

• Η αλλαγή είναι πολυεπίπεδη και πρέπει να εμπλέκει και τα τέσσερα 
πιο κάτω επίπεδα ανάλυσης της Κοινωνιοψυχολογικής 
πραγματικότητας

• Ενδοατομικό 

• Διατομικό 

• Διομαδικό 

• Αναπαραστασιακό/ Ιδεολογικό



Διαπολιτισμική 
εκπαίδευση

Μαθητής

Οικογένεια

Επιθεωρητής

Εκπαιδευτικός
ΜΜΕ

Π.Ι

Συνδικαλιστικές 
Οργανώσεις

Ακαδημαϊκοί Ευρωπαϊκή 

Ένωση

Φορείς χάραξης 
πολιτικής

Εκκλησία

Διευθυντής



Συμπεράσματα
• Καθημερινή διδασκαλία και αλληλεπίδραση στη βάση αμοιβαίου σεβασμού
• Εμπλοκή και χειραφέτηση γονέων-Διαλογική προσέγγιση-Παρέμβαση στην κοινότητα
• Συνεργασία με οργανωμένα σύνολά των μεταναστών και ξένων εργατών
• Ενίσχυση του θεσμού ΔΡΑΣΕ
• Διορισμός Σχολικού Ψυχολόγου σε κάθε σχολείο
• Συνεργασία με:

• ακαδημαϊκά ιδρύματα
• μη-κυβερνητικές οργανώσεις (NGOs)

• Π.χ Για τη διδακτική της Ιστορίας: Ο πολυκοινοτικός Όμιλος Ιστορικού Διαλόγου και 
Έρευνας http://www.hisdialresearch.org

• Κ.Ι.Σ.Α (Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό) http://www.kisa.org.cy/
• Ανάγκη Ιδεολογικού Αναπροσανατολισμού τη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και της 

συνεργασίας όλων των φορέων
• Περισσότερη Δικοινοτική Επαφή
• Περισσότερη Κριτική Σκέψη στη διδασκαλία της Ιστορίας
• Ριζική Αναθεώρηση του «Δεν Ξεχνώ, Αγωνίζομαι και Διεκδικώ» γιατί έχει φέρει με τραγικό τρόπο 

μέχρι σήμερα τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που ήθελε η Πολιτεία

http://www.hisdialresearch.org/
http://www.kisa.org.cy/


• Thank you
• благодарю Вас
• Teşekkür ederim

• Eυχαριστώ

• Για περισσότερες πληροφορίες, έρευνες, ομιλίες, συνεντεύξεις στους 
ακόλουθους συνδέσμους:

• https://ucy.ac.cy/dir/en/component/comprofiler/userprofile/cpsaltis
• https://www.mixcloud.com/charis-psaltis/

• https://www.youtube.com/channel/UCsr3-e0X3uPj4-
XaawiQ6SA?view_as=subscriber

• https://ucy.ac.cy/sdp/el/genetic-social-psychology-lab
• http://ucy.ac.cy/pakepe/el/

https://ucy.ac.cy/dir/en/component/comprofiler/userprofile/cpsaltis
https://www.mixcloud.com/charis-psaltis/
https://www.youtube.com/channel/UCsr3-e0X3uPj4-XaawiQ6SA?view_as=subscriber
https://ucy.ac.cy/sdp/el/genetic-social-psychology-lab
http://ucy.ac.cy/pakepe/el/

