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Η Ειιάδα θαη ε Γεξκαλία έρνπλ καθξνρξόληεο δηκεξείο ζρέζεηο, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη από
δηαθνξεηηθέο πεξηόδνπο, κεηαμύ απηώλ θαη ηελ ζθνηεηλή επνρή ηεο Καηνρήο. Σήκεξα ππάξρνπλ ζηελ
Ειιάδα πάλσ από 100 Μαξηπξηθά Φσξηά θαη Πόιεηο, κέξε πνπ ζπκίδνπλ ηνλ ηξόκν, ηνλ πόλν θαη ηελ
θαηαζηξνθή. Η πεξίνδνο ηεο Καηνρήο έρεη κειεηεζεί από ηζηνξηθνύο, νηθνλνκνιόγνπο θαη λνκηθνύο
επηζηήκνλεο, αιιά ιίγνη έρνπλ αζρνιεζεί κε ηνλ ξόιν ησλ Μαξηπξηθώλ Κνηλνηήησλ ζηηο δηκεξείο
ζρέζεηο εληόο θαη εθηόο Ειιάδνο από κία άπνςε πνιηηηθώλ επηζηεκώλ.
Η νηθνλνκηθή θξίζε αλαθίλεζε παιηέο κλήκεο θαη νη πιεγέο πνπ ζεσξνύληαλ θιεηζηέο κνηάδνπλ λα έρνπλ
αλνίμεη. Ταπηόρξνλα, ε Γεξκαλία αθνινπζεί από ην 2014 κέρξη ζήκεξα κηα «ζηξαηεγηθή
επαλαπξνζέγγηζεο», ε νπνία αθνξά θαη ηηο Μαξηπξηθέο Κνηλόηεηεο. Τελ ίδηα ζηηγκή νη Μαξηπξηθέο
Κνηλόηεηεο δηαθέξνπλ ζηηο πνιηηηθέο ηνπο ζηάζεηο πξνο ηελ Γεξκαλία αιιά θαη πξνο ην Ειιεληθό
Κξάηνο θαη ζηηο ζρέζεηο ηνπ κεηαμύ ηνπο.
Η έξεπλα “Old wounds, new policies? Germany and Greek Martyr Communities” εξεπλά ηνλ ξόιν
ησλ Μαξηπξηθώλ Κνηλνηήησλ ζηηο ειιελνγεξκαληθέο ζρέζεηο, θαη ζέηεη ηα εμήο θεληξηθά εξσηήκαηα:




Υπάξρεη ζπκθηιίσζε ή αλάγθε γηα ζπκθηιίσζε κεηαμύ Γεξκαλίαο θαη Μαξηπξηθώλ Κνηλνηήησλ;
Πώο επεξεάδνληαη νη ζρέζεηο, πνηεο επθαηξίεο αιιά θαη πνηεο δπζθνιίεο ππάξρνπλ;
Πνηνλ ξόιν παίδνπλ νη ηνπηθνί πνιηηηθνί άξρνληεο αιιά θαη ε θνηλσλία ησλ πνιηηώλ;

Σε απηό ην ζεκηλάξην ζα παξνπζηαζηεί ην ζρέδην έξεπλαο αιιά θαη ηα πξώηα ζπκπεξάζκαηα από δύν
κήλεο έξεπλαο πεδίνπ ζηελ Ειιάδα.
Ο Χαράλαμπος Καρποστηζής είλαη ππνςήθηνο δηδάθηνξαο ζην Jena Center for Reconciliation
Studies ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Φξίληξηρ Σίιιεξ ηεο Ιέλαο (Γεξκαλία) ππό ηελ επίβιεςε ηνπ θαζεγεηή
Martin Leiner. Ο εξεπλεηήο ζπνύδαζε Πνιηηηθέο Επηζηήκεο ζην Freie Universität Berlin θαη έθαλε ην
Μάζηεξ ηνπ ζηελ Επξσπατθή Πνιηηηθή ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Bath (UK).
* Σηα Brown Bag Seminars ηοσ ΚΕΜΕ ερεσνηηές παροσζιάζοσν ηο ηρέτον ερεσνηηικό ηοσς έργο ζε θιλικό,
ανεπίζημο πλαίζιο, με ζηότο ηην ενεργοποίηζη ηοσ διεπιζηημονικού διαλόγοσ.

