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Με αφορμή το Συνέδριο Από την Ισπανία στο Λεβάντε: 
Βίος και Πεπρωμένο των σεφαραδίτικων κοινοτήτων 
και στη συνέχεια των εργασιών του. 

Πώς γράφεται η Ιστορία;  
Αποτελεί απλά αντικείμενο μεταβίβασης ή συνεχή 
αναδιατύπωση του παρελθόντος που στρέφεται στο 
μέλλον;  
Πώς κληροδοτείται η ιστορική μνήμη;  
Ποιος είναι ο ρόλος του σχολείου; 
Ο καθηγητής Ιστορίας φέρει την αποκλειστική 
ευθύνη της μνήμης του παρελθόντος και αν ναι, 
ποιο είναι αυτό;  
Ποια είναι τα περιθώρια μεταβλητότητας στη 
διδασκαλία της Ιστορίας στην περίπτωση τραυματικών 
γεγονότων; 

Αυτές είναι μερικές από τις ερωτήσεις που θα συζητη- 
θούν κατά τη διάρκεια της βραδιάς που απευθύνεται 
τόσο σε ειδικούς όσο και σε εκπαιδευτικούς και στο 
ευρύ κοινό.

Συμμετέχουν: 
Ζανέτ Μπαττίνου, διευθύντρια του Εβραϊκού Μουσείου 
της Ελλάδος
Tal Bruttmann, ιστορικός, επιστημονικός σύμβουλος 
του Maison d’Izieu
Γιώργος Καλαντζής, Γενικός Γραμματέας 
Θρησκευμάτων, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων  
Γιώργος Κόκκινος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου, μέλος της επιτροπής για την αναμόρφωση 
του Προγράμματος Σπουδών της Ιστορίας, Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Παύλος Χαράμης, αντιπρόεδρος Ινστιτούτου 
εκπαιδευτικής πολιτικής (ΙΕΠ) 

Συντονισμός: 
Έλλη Λεμονίδου, διδάκτορας στην Ιστορία των Διεθνών 
Σχέσεων, επίκουρη καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών

Τόπος ιστορικής μνήμης ανοικτός σε όλους, το ίδρυμα 
Maison d’Izieu διαιωνίζει τη μνήμη των Εβραίων, παι-
διών και ενηλίκων, που βρήκαν καταφύγιο εκεί από τον 
Μάιο του 1943 μέχρι τον εκτοπισμό της 6ης Απριλίου 
1944. 

Είσοδος ελεύθερη, ταυτόχρονη μετάφραση
Πληροφορίες: sce@ifa.gr

A l’occasion du séminaire De l’Espagne au Levant : 
Vie et Destin des communautés sépharades et dans 
son prolongement.

Comment écrire l’histoire ? 
L’histoire est-elle un simple fait de transmission ou 
une réécriture permanente d’un passé qui porte vers 
l’avenir ?  
Comment transmettons-nous la mémoire ? 
Quel est le rôle de l’école ?  
Le professeur d’histoire a-t-il seul la responsabilité de 
porter la mémoire du passé, et de quel passé ?  
Quelle variabilité de l’enseignement de l’histoire face 
aux faits traumatiques ? 

Autant de questions qui seront abordées tout au long 
de cette soirée à l’usage des spécialistes mais aussi 
des éducateurs et du grand public.

Avec : 
Zanet Battinou, directrice du Musée juif de Grèce
Tal Bruttmann, historien, conseil scientifique  
de la Maison d’Izieu
Pavlos Haramis, président-adjoint de l’Institut 
des politiques éducatives
Giorgos Kalantzis, Secrétaire général aux Cultes, 
ministère de l’Éducation, de la Recherche et des 
Cultes (sous réserve)
Giorgos Kokkinos, historien, professeur à 
l’université d’Égée, membre du Comité de révision 
des programmes scolaires d’histoire, Institut des 
politiques éducatives

Modératrice : 
Elli Lemonidou, docteure en histoire des relations in-
ternationales, professeure assistante à l’université de 
Patras

Lieu d’histoire et de mémoire ouvert à tous, le mé- 
morial de la Maison d’Izieu perpétue le souvenir des 
enfants et des adultes juifs qui y avaient trouvé refuge 
de mai 1943 à la rafle du 6 avril 1944. 

Entrée libre, traduction simultanée
Informations : sce@ifa.gr


