
ριν μερικούς μήνες, οι συντονιστές του Κλάδου Κοινωνικής Ψυ-
χολογίας της ΕΛΨΕ και ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Κοι-
νωνικής Ψυχολογίας, με αφορμή το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοι-
νωνικής Ψυχολογίας που διεξήχθη στη Σπάρτη τον Δεκέμβριο του
2009, σκεφθήκαμε ότι θα ήταν ενδεχομένως ενδιαφέρον να επι-
μεληθούμε έναν τόμο στον οποίο θα καταγράφονταν οι τελευταί-
ες τάσεις της ερευνητικής δουλειάς όλων όσοι, με τον ένα ή τον άλ-
λο τρόπο, ασχολούνται με την κοινωνική ψυχολογία στην Ελλάδα.
Πρόθεσή μας δεν ήταν προφανώς η έκδοση των πρακτικών του συ-
νεδρίου μας: κάτι τέτοιο και ανούσιο θα ήταν και άχαρο. Κυρίως
θα ήταν άσκοπο γιατί θα μηρύκαζε παλαιότερες εργασίες που μό-
λις είχαν κοινοποιηθεί –έστω και προφορικά– στα μέλη της μικρής
ακαδημαϊκής μας κοινότητας, και συνεπώς δεν θα παρουσίαζε ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον. Αποφασίσαμε αντίθετα να καλέσουμε όσους
και όσες είχαν συμμετάσχει στο εν λόγω συνέδριο να γράψουν ένα
κείμενο πάνω σε θέμα της αρεσκείας τους, το οποίο, κατά τη γνώ-
μη τους, να ανταποκρίνεται περισσότερο στα επιστημονικά τους
ενδιαφέροντα της στιγμής.

Αποτέλεσμα αυτής της πρόσκλησης είναι το παρόν συλλογικό
πόνημα, το οποίο αποσκοπεί ουσιαστικά να συμβάλλει, με τον τρό-
πο του, στην ιστορία της ψυχολογίας στην Ελλάδα και ειδικότερα
στην ιστορία της κοινωνικής ψυχολογίας, παίρνοντας τη σκυτάλη
από ένα προηγούμενο ανάλογο σύγγραμμα, το οποίο είχε δει το
φως της δημοσιότητας ακριβώς 10 χρόνια νωρίτερα1. Μπορεί η
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

1. Αναφερόμαστε προφανώς στο σύγγραμμα Σ. Παπαστάμου (επιμέλεια), Η
κοινωνική ψυχολογία στο κατώφλι του 21ου αιώνα, Αθήνα, Ελληνικά Γράμ-
ματα, 2000.



ιστορία αυτή να είναι ακόμη ολιγόχρονη, αφού η πρώτη «έδρα»
κοινωνικής ψυχολογίας στη χώρα μας δημιουργήθηκε μόλις το
19812 στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του
Πανεπιστημίου Αθηνών, προτού ακόμη δημιουργηθεί και λειτουρ-
γήσει το πρώτο Τμήμα Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης
το 1987. Μπορεί επίσης η «ελληνική»3 κοινωνική ψυχολογία να μην
έχει ακόμη επιδείξει ιδιαίτερα πλούσιο ερευνητικό έργο, εξαιτίας εν
μέρει αυτής ακριβώς της σχετικά ολιγόχρονης ιστορίας της, η
οποία –ουσιαστικά– είναι πολύ πιο σύντομη αν αναλογιστεί κανείς
ότι άρχισε να αναπτύσσεται –ποσοτικά τουλάχιστον– μετά την ίδρυ-
ση των άλλων τριών τμημάτων ψυχολογίας του δημόσιου πανεπι-
στημίου4 (στο Πάντειο Πανεπιστήμιο το 1992, στη Θεσσαλονίκη το
1993 και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών5 το 1992). Μπορεί τέλος να
χρειαστούν αρκετά χρόνια μέχρις ότου η νέα γενιά κοινωνικών ψυ-
χολόγων στην Ελλάδα κατορθώσει να αυτονομηθεί από τα επιστη-
μολογικά, μεθοδολογικά και θεωρητικά παραδείγματα των δασκά-
λων της6, οι παλαιότεροι των οποίων τουλάχιστον γνώρισαν και
πρωτοδοκιμάστηκαν στην κοινωνιοψυχολογική έρευνα εκτός Ελ-
λάδας και, ως εκ τούτου, εισήγαγαν στη συνέχεια μέρος του τρό-
που σκέψης και της –ερευνητικής– νοοτροπίας των χωρών όπου
σπούδασαν, δίδαξαν και εργάστηκαν. Όπως και να έχει το πράγ-
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2. Και την οποία κατέλαβε ο αγαπητός φίλος και συνάδελφος Δ. Γεώργας.
3. Η εμβέλεια του όρου περιορίζεται στον γεωγραφικό προσδιορισμό τής εν

λόγω κοινωνικής ψυχολογίας, δεδομένου ότι (ακόμη;) ουδεμία ιδιαιτερό-
τητα δεν της επιτρέπει (θεματικά τουλάχιστον...) να ξεχωρίσει από την πα-
ραγόμενη επιστημονική γνώση στα λοιπά μήκη και πλάτη της Γης...

4. Δεν αναφερόμαστε φυσικά στα αναρίθμητα κακέκτυπα ομοιώματα που
προσφάτως νομιμοποιήθηκαν να παραμορφώνουν την ελληνική νεολαία με
ελευθερίως παρεχόμενη «ψυχολογική» γνώση.

5. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για το Πρόγραμμα Ψυχολογίας του
Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος ΦΠΨ, το οποίο όμως οδηγούσε –και εξα-
κολουθεί να οδηγεί– στη λήψη πτυχίου ψυχολογίας ισότιμου με αυτά των
υπόλοιπων τμημάτων ψυχολογίας.

6. Ακολουθώντας έτσι τη συμβουλή που πρόσφατα έδωσε ο Willem Doise
στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του θερινού σχολείου της Ευρωπαϊκής
Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχολογίας, στην Αίγινα, όταν τον ρώτησαν τι έπρε-
πε να κάνουν για να προχωρήσει η έρευνα στην κοινωνική ψυχολογία…



μα, η κοινωνική ψυχολογία διδάσκεται συστηματικά στην Ελλάδα
σχεδόν 25 χρόνια πλέον, αποτελεί ένα από τα βασικά γνωστικά
αντικείμενα της ψυχολογικής επιστήμης έτσι όπως αυτή θεραπεύ-
εται στη χώρα μας μέσα στα δημόσια πανεπιστήμια και κυρίως επι-
λέγεται από πλήθος νέων συναδέλφων μας ως ο χώρος εκείνος στα
πλαίσια του οποίου επιθυμούν να μετρήσουν τις ερευνητικές τους
δυνάμεις και, μετά την απαραίτητα παραδοσιακή αυστηρή μύη-
σή τους, να αποκτήσουν την ύστατη ακαδημαϊκή περγαμηνή της
διδακτορικής διατριβής.

Πράγματι, τα διδακτικά βιβλία κοινωνικής ψυχολογίας –εγχω-
ρίου και αλλοδαπής κοπής– όπως και οι διδακτορικές διατριβές στο
συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο πληθαίνουν εντυπωσιακά, χρό-
νο με τον χρόνο, καθιστώντας πασιφανή την εδραίωση αυτού του
κλάδου της ψυχολογικής επιστήμης στην ελληνική πανεπιστημια-
κή πραγματικότητα. Εξίσου εντυπωσιακά εντείνεται παράλληλα η
αίσθηση της πανσπερμίας που χαρακτηρίζει την ελληνική κοινω-
νική ψυχολογία σε ό,τι αφορά την ερευνητική θεματολογία και κυ-
ρίως τις επιστημολογικές προοπτικές μέσα στις οποίες εντάσσονται
οι κατά τεκμήριο ενδιαφέρουσες προαναφερόμενες διδακτικές και
ερευνητικές δραστηριότητες. Η δημιουργία αυτής της αίσθησης
της «πανσπερμίας» –που αντί να αναδεικνύει την «πολυσυλλεκτι-
κότητα» και «πολυμορφία» της νεοσύστατης κοινότητας των Ελ-
λήνων κοινωνικών ψυχολόγων (γεγονός που θα καθιστούσε ευκρι-
νέστερο και πιο διακριτό τον σαφώς προτιμότερο εμπλουτισμό τής
εν λόγω κοινότητας από ποικίλα πολιτισμικά στοιχεία), υπογραμ-
μίζει την έλλειψη συνοχής του– οφείλεται, κατά τη γνώμη μας, σε
δύο τουλάχιστον λόγους. Στον πρώτο αναφερθήκαμε ήδη: σχετί-
ζεται με τον σαφέστατα ετερόφωτο χαρακτήρα της ελληνικής κοι-
νωνικής ψυχολογίας, δεδομένου ότι η πρώτη γενιά κοινωνικών ψυ-
χολόγων που δίδαξε και «έκανε» κοινωνική ψυχολογία στην Ελλάδα
το έπραξε ακριβώς με τον τρόπο που είχε μάθει να το πράττει κα-
τά τη διάρκεια των σπουδών της σε κάποια χώρα στο εξωτερικό. 

Σύνηθες φαινόμενο της παλιννόστησης αυτή η δυσκολία απαλ-
λαγής μιας εκ των δύο κοινωνιοψυχολογικών ταυτοτήτων του πα-
λιννοστούντος, δεν αρκεί για να εξηγήσει τον δεύτερο λόγο που,
πιστεύουμε, ευθύνεται για τη (φαινομενικά τουλάχιστον) μάλλον
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ασυνάρτητη εικόνα που δίνει η «ελληνική» κοινωνιοψυχολογική πα-
ραγωγή και που, κατά τη γνώμη μας, εντοπίζεται, από τη μια με-
ριά, στην εμμονή των πρωτοδιδασκάλων (συμπεριλαμβανομένου
ενός εκ των τριών επιμελητών του παρόντος τόμου) να αναπαρά-
γουν τα παραδείγματα μέσα στα οποία «ανδρώθηκε»7 η πρακτι-
κή τους ως κοινωνικών ψυχολόγων και, από την άλλη, στη μέχρι τώ-
ρα αδυναμία της δεύτερης γενιάς κοινωνικών ψυχολόγων (συμπε-
ριλαμβανομένων των άλλων δύο επιμελητών του παρόντος τόμου)
να ακολουθήσουν τη συμβουλή του Doise (βλ. υποσημείωση 6) και
να ανατρέξουν σε παραδείγματα διαφορετικά από αυτά των δι-
δασκάλων τους. Μια πιθανή εξήγηση –εν μέρει εφησυχαστική, ίσως
και υπεραισιόδοξη– μπορεί να βρίσκεται σε μια από τις ιδιομορ-
φίες της ελληνικής κοινωνίας8, που της επιτρέπει ακόμη να μην
αποτελεί μια κοινωνία της γνώσης, αλλά αντίθετα να εξακολουθεί
να είναι μια από τις ελάχιστες πλέον κοινωνίες του «ανεπτυγμένου»
κόσμου που διατηρούν κάθε δυνατή επιφύλαξη, καλλιεργούν κά-
θε πιθανή υποψία, αναπτύσσουν πάσης φύσεως αμυντικές αντι-
στάσεις ενάντια στην παραγωγή επιστημονικής γνώσης και κυρίως
ενάντια στην ορατή πιθανότητα ορθολογικής χρήσης της γνώσης
αυτής από τη συντεταγμένη(;) πολιτεία: λειτουργώντας μέσα σ’ αυ-
τή την κοινωνιακή έρημο του ανορθολογισμού, στερούμενοι, με άλ-
λα λόγια, σε μεγάλο βαθμό τα απαραίτητα γνωστικά στοιχεία που
θα τους επέτρεπαν να ελέγξουν γνωσιακά μια ανεξήγητη κατά-
σταση (βλ. Deconchy...) εν είδει «δοξασίας», οικοδομούν τις δι-
κές τους ορθοδοξίες, δυσχεραίνοντας σε μεγάλο βαθμό τον διά-
λογο μεταξύ των διαφόρων «τάσεων» που εμφανίζονται στο πε-
ριορισμένο πλαίσιο του ελληνικού κοινωνιοψυχολογικού γίγνεσθαι.

Σ’ αυτό ακριβώς το σημείο φιλοδοξεί να παρέμβει η παρούσα
εκδοτική πρωτοβουλία, μέσω της καταγραφής των τελευταίων θε-
ωρητικών αναζητήσεων και μεθοδολογικών πρακτικών των Ελλήνων
κοινωνικών ψυχολόγων. Ελπίζουμε πως θα συμβάλουμε έτσι στον
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7. Συγχωρέστε μας τη σεξιστική απόχρωση της έκφρασης, που δεν υποκρύ-
πτει ουδεμία παρόμοια πρόθεση εκ μέρους μας...

8. Ομολογουμένως, όχι η θετικότερη και, οπωσδήποτε, μια από τις λιγότερο
αθώες και λιγότερο άμοιρες ευθυνών...



διάλογο μεταξύ των μελών αυτής της ολιγάριθμης ακόμη (αλλ’
ωστόσο ολοένα αυξανόμενης9) κοινότητας, ο οποίος, αν και περιο-
δικά ενεργοποιείται στα πλαίσια των συνεδρίων ή ημερίδων που κα-
τά καιρούς διοργανώνουν διάφοροι επιστημονικοί φορείς, ατονεί
στο μεσοδιάστημα, γεγονός το οποίο εντείνει το έλλειμμα συνοχής
που χαρακτηρίζει την όλη συναφή ερευνητική δραστηριότητα. Θέ-
λουμε να πιστεύουμε ότι η εντυπωσιακά μαζική10 συμμετοχή των συ-
ναδέλφων σ’ αυτή μας την προσπάθεια υποδηλώνει κατ’ αρχάς το
κενό που επιχειρεί να καλύψει το εκδοτικό μας εγχείρημα, αλλά και
τη βούληση των περισσότερων από εμάς να γνωστοποιήσουμε τις
σκέψεις μας και τις ερευνητικές μας αναζητήσεις στα μέλη μιας συλ-
λογικότητας που –ποιος ξέρει;– μπορεί κάποια στιγμή να μετατρα-
πεί σε ενδοομάδα. Η οποία, μετά την απαραίτητη φάση εσωστρέ-
φειας προς απόκτηση σαφούς κοινωνιοψυχολογικής ταυτότητας, θα
μπορούσε ενδεχομένως να αποκτήσει κοινωνική ορατότητα στο πα-
γκοσμιοποιημένο γίγνεσθαι της διεθνούς κοινωνικής ψυχολογίας και
–γιατί όχι;– ενδεχομένως να συγκροτήσει μια ενεργό μειονότητα, με
όλα όσα κάτι τέτοιο σηματοδοτεί και επιφέρει...

Σ. Παπαστάμου, Γ. Προδρομίτης, Β. Παυλόπουλος
Αθήνα, Σεπτέμβριος 2010 
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9. Μια απλή καταγραφή των μελών ΔΕΠ στα διάφορα τμήματα της χώρας κα-
ταδεικνύει πως αυτή τη στιγμή, το φθινόπωρο του 2010, στα ελληνικά ΑΕΙ
υπηρετούν 23 συνάδελφοι όλων των βαθμίδων των οποίων το ΦΕΚ αναφέ-
ρει ρητά τον όρο «κοινωνική ψυχολογία», ενώ άλλοι 5 θεραπεύουν ουσια-
στικά την ίδια επιστήμη, χωρίς ωστόσο να γίνεται ρητή αναφορά σ’ αυτήν...
Άλλοι 3 έχουν συνταξιοδοτηθεί. Η τελευταία μόλις αυτό τον μήνα...

10. Οι περισσότερες «απουσίες» από την παρούσα έκδοση οφείλονται σε δη-
λωμένη προσωρινή αδυναμία –για διάφορους λόγους, προσωπικής κυρίως
υφής– να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο εγχείρημα. Κάποιες άλλες, ελά-
χιστες, αντανακλούν τη γενικότερη απουσία τους από τον χώρο την περίο-
δο που αποφασίσαμε να εκδώσουμε τη μικρή αυτή «ανθολογία». Ευελπι-
στούμε ότι την επόμενη φορά (που θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι αρ-
κετά σύντομα) οι απουσίες αυτές θα λιγοστέψουν αισθητά. Σηματοδοτώ-
ντας κατ’ αυτό τον τρόπο την περαιτέρω φθίνουσα πορεία του ανταγωνι-
σμού «ορθοδοξιών»...


