
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Στις 16 και 17 Μαΐου 2014 έλαβε χώρα στη Λευκωσία η συνάντηση δύο ομάδων εργασίας του 

προγράμματος COST Action IS 1205 http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1205. 

Τη συνάντηση διοργάνωσε το Εργαστήριο Γενετικής Κοινωνικής Ψυχολογίας του Τμήματος 

Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και οι εργασίες της συνάντησης έλαβαν χώρα στο 

Σπίτι της Συνεργασίας, στην ελεγχόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη Νεκρή Ζώνη στη Λευκωσία, την 

Παρασκευή 16 Μαΐου και στο Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης του 

Πανεπιστημίου Κύπρου το Σάββατο 17 Μαΐου.  

Το COST (European Cooperation in Science and Technology) αποτελεί ένα διακρατικό πλαίσιο 

για συνεργασία στην τεχνολογία και την επιστήμη και επιχορηγεί ερευνητικές πρωτοβουλίες 

(COST Actions). Το πρόγραμμα Cost Action IS 1205 έχει ως βασική του θεματολογία τις 

κοινωνιο-ψυχολογικές δυναμικές των ιστορικών αναπαραστάσεων στη διευρυμένη Ευρώπη.  

Στις δύο ομάδες εργασίας του Cost Action IS 1205 που συναντήθηκαν στην Κύπρο συμμετείχαν 

42 ακαδημαϊκοί από 18 Ευρωπαϊκές χώρες με εξειδίκευση στα πεδία της κοινωνικής 

ψυχολογίας και της ιστορίας. Η πρώτη ομάδα εργασίας  που συνεδρίασε στην Κύπρο έχει ως 

ειδικό θέμα τις αναπαραστάσεις της ιστορίας στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα τη μελέτη 

του περιεχομένου, της δομής, και των ιδιοτήτων των κοινωνικών αναπαραστάσεων της 

ιστορίας και πως αυτές σχετίζονται με τις εθνοτικές, εθνικές, και υπερ-εθνικές/Ευρωπαϊκές 

ταυτότητες. Η δεύτερη ομάδα εργασίας εστιάστηκε στη μελέτη του ρόλου των 

αναπαραστάσεων της ιστορίας στη διομαδική σύγκρουση σε συγκρουσιακές και μετα-

συγκρουσιακές κοινωνίες σε σχέση με τις διαδικασίες διαχωρισμού  και συμφιλίωσης. 

Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση είχαν αφενός τον χρόνο να εργαστούν στις ομάδες τους για 

να αξιολογήσουν την πρόοδο των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων και για να συν-

αποφασίσουν την ερευνητική τους δράση στο εγγύς μέλλον και είχαν αφετέρου την ευκαιρία 

να παρακολουθήσουν από κοινού τρεις ομιλίες με βασικούς ομιλητές τους: Καθηγητή 

Wolfgang Wagner (“Δάσκαλοι ιστορίας - υποστηρικτές του πατριωτισμού; Η περίπτωση της 

Εσθονίας μετά την μετάβαση”), Καθηγητή Falk Pinkel (“Μπορεί η αλήθεια να 

διαπραγματευτεί; Μια παγκόσμια ανσκόπηση της αναθεώρησης των εγχειριδίων διδασκαλίας 

της ιστορίας ως οδός προς τη συμφιλίωση”) και Δρ. Rezarta Bilali (“Αλλαγή των αφηγήσεων της 

σύγκρουσης και η προώθηση της διομαδικής συμφιλίωσης μετά το τέλος της διομαδικής 

βίας”). 

Ένεκα της άμεσης σχέσης των θεμάτων που συζητήθηκαν στη συνάντηση και του κυπριακού 

συγκείμενου, το απόγευμα της Παρασκευής (16 Μαΐου) αφιερώθηκε στην παρουσίαση και τη 

συζήτηση της σχέσης μεταξύ διδασκαλίας της ιστορίας και της συμφιλίωσης στην Κύπρο. Του 

πάνελ ηγείτο ο Επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρ. Χάρης Ψάλτης, ο οποίος 

http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1205


ήταν και ο διοργανωτής της συνάντησης, και ομιλητές ήταν οι: Δρ. Χαρά Μακρυγιάννη 

(“Διδασκαλία της ιστορίας και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην Κύπρο: Προβλήματα και 

προκλήσεις”), Δρ Γιάννης Παπαδάκης (“Ο καλός ο κακός και ο άσχημος: Μια ανάλυση των 

εγχειριδίων διδασκαλίας της ιστορίας στις δύο κοινότητες της Κύπρου”) και οι Δρ Κυριάκος 

Παχουλίδης και η κα. Meltem Onurkan Samani (“Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών και ο 

Όμιλος Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας σε μια διαιρεμένη χώρα”). 

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε το Σάββατο 17 Μαΐου και της ολοκλήρωσής της ακολούθησε μια 

νυχτερινή ιστορική περιδιάβαση στην εντός των τειχών πόλη ένθεν και ένθεν της πράσινης 

γραμμής. Με αυτό τον τρόπο οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία τόσο να 

γνωρίσουν την εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας όσο και να δουν στην πράξη τη διαίρεση 

αλλά και την αναπτυσσόμενη δυναμική της συμφιλίωσης στην Κύπρο μέσα από δράσεις της 

Κοινωνίας των πολιτών.  

 

 

 


