
 
 
                              Το «Αρχείο Πολέµου» 

 
έχει τη χαρά και την τιµή να σας προσκαλέσει 

 
στις 25 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 19:30 

 
στην εκδήλωση µε θέµα: 

 
Η ιδεολογία της εικόνας. Το παράδειγµα της 
εικονογράφησης των σχολικών βιβλίων 

 
Εισηγήτρια: Δρ. Ευαγγελία Κανταρτζή 

 
 
                                         Το θέµα 

Τα σχολικά βιβλία λειτουργούν όχι µόνο ως µέσα µετάδοσης γνώσεων αλλά και 
ως «όχηµα» ιδεολογικών µηνυµάτων. Τα τελευταία άλλοτε εκφράζονται µε ένα 
τρόπο  λιγότερο ή περισσότερο  σαφή στο περιεχόµενο των βιβλίων και άλλοτε 
λανθάνουν στο πεδίο της εικονογράφησης. Σκοπός της παρούσας οµιλίας είναι να 
ανιχνεύσει περιπτώσεις ιδεολογικής χρήσης των σχολικών βιβλίων 
χρησιµοποιώντας παραδείγµατα από τα αναγνωστικά της µεταξικής περιόδου 
αλλά και από αντίστοιχα της Γερµανίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας.  



Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η εισηγήτρια θα προβάλει οπτικοακουστικό υλικό.  

Παράλληλα, θα υπάρχει έκθεση σχεδίων (1940-1941) από τη µόνιµη συλλογή του 
Αρχείου µας στα οποία παιδιά εκείνης της εποχής παρουσιάζουν τις εντυπώσεις τους 
από τον πόλεµο.  

    
                      Ένα σύντοµο βιογραφικό : Δρ. Ευαγγελία Κανταρτζή 

Η  Δρ. Ευαγγελία Κανταρτζή γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στη 
Φιλοσοφική Σχολή (παιδαγωγικό τµήµα) του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης και εν συνεχεία στην Παιδαγωγικής Ακαδηµίας. Το 1990 έλαβε το 
δίπλωµα του Μεταπτυχιακού Κύκλου Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Παιδαγωγικού Τµήµατος. Η µεταπτυχιακή της εργασία είχε τον τίτλο "Η εικόνα 
της γυναίκας. Διαχρονική έρευνα των αναγνωστικών βιβλίων του Δηµοτικού 
Σχολείου", που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Κυριακίδη. Το 2001 αναγορεύτηκε 
διδάκτορας από το Πανεπιστήµιο Hull της Αγγλίας µε θέµα της διδακτορικής 
διατριβής "Τα στερεότυπα για το ρόλο των δύο φύλων στα ελληνικά σχολικά 
εγχειρίδια του δηµοτικού σχολείου". Υπηρέτησε µε απόσπαση τα Παιδαγωγικά 
Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Άρθρα της µε 
παιδαγωγικό περιεχόµενο έχουν δηµοσιευθεί σε έγκυρα παιδαγωγικά περιοδικά. 
Είναι Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού 
(ΕΚΕΔΙΣΥ), το οποίο στεγάζεται στο Μουσείο Σχολικής Ζωής, Τριπόδων 23, 
Αθήνα. 



 
 
 
Παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για το εάν προτίθεσθε να παρακολουθήσετε 
την εκδήλωση, επικοινωνώντας τηλεφωνικά µε την διδα. Μάκα Ντοκχνάτζε στο 
τηλέφωνο του Αρχείου ή στο κινητό 69-98088220, η email 
afreris@wararchivegr.org  το αργότερο µέχρι  
23-2-2017 καθώς  ο χωρος  είναι περιορισµένος.  
 




