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Βιογραφικό σημείωμα 

Η Έλντα Τσιλένη γεννήθηκε στο Ρέθυμνο το 1922 και σπούδασε Χημικός 

Μηχανικός στο ΕΜΠ από όπου αποφοίτησε το 1946. Στη διάρκεια της 

γερμανικής Κατοχής μετείχε στο αντιστασιακό κίνημα στην ΕΠΟΝ 

Πολυτεχνείου. Μεταβαίνει στην Αμερική το 1947, όπου μετέχει σε ερευνητικά 

προγράμματα βιομηχανιών και συνεχίζει τις μεταπτυχιακές σπουδές της στο 

Illinois Institute of Technology. Το 1952 παντρεύεται γερμανό συμφοιτητή της 

στο Σικάγο και πηγαίνει στη Δυτική Γερμανία όπου εργάζεται στο 

Μικροβιολογικό τμήμα του 5ου Αμερικάνικου νοσοκομείου στη Στουτγάρδη. 

Με το σύζυγό της απέκτησε δύο παιδιά. Στη συνέχεια εργάστηκε σε 

πανεπιστημιακά νοσοκομεία και ερευνητικά ιδρύματα (Ινστιτούτο Μαξ 

Πλανκ, Τμήμα Κλινικής Οστεολογίας Πανεπιστημιακής Κλινικής 

Αμβούργου) κάνοντας έρευνες για τον προσδιορισμό και την επίδραση 

χημικών ουσιών στον ανθρώπινο οργανισμό. Συμμετείχε σε επιστημονικά 

συνέδρια και αρθρογραφούσε σε επιστημονικά περιοδικά. Επέστρεψε στην 

Ελλάδα το 1984.   

 

Αρχείο Έλντας Τσιλένη 

Κατάλογος αρχείου 

κ. 1 

Φ. 1 Προσωπικά τεκμήρια: ανανεώσεις διαβατηρίου / άδειας παραμονής 

στις ΗΠΑ – νομική υπόθεση Ελ. Τσιλένη 

 Πιστοποιητικά, συστατικές επιστολές, εκκλήσεις ελληνοαμερικανικών 
φορέων προς την ελληνική κυβέρνηση, βεβαιώσεις του Αμερικανικού 
Προξενείου στην Αθήνα σχετικά με την ανανέωση του διαβατηρίου της Ε. 
Τσιλένη για τη συνέχιση των σπουδών της στις ΗΠΑ – διαβατήριο Ε. 
Τσιλένη, (στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα), 1949, δακτ., 
μικροφίλμ 



 Βεβαιώσεις του Αμερικανικού Προξενείου στην Αθήνα, συνοπτικά 
σημειώματα του δικηγόρου Σπύρου Α. Αλεξανδρόπουλου σχετικά με την 
καταδικαστική απόφαση του Έκτακτου Στρατοδικείου Αθηνών κατά της 
Ε. Τσιλένη και μεταγραφές των εγγράφων, (στην ελληνική και στην 
αγγλική γλώσσα), 1949-1950, δακτ., χφ., φωτοτ. 

 Αίτηση της Ε. Τσιλένη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, βεβαίωση 
του Αμερικανικού Προξενείου στην Αθήνα, πρακτικά συνεδρίασης της 
Επιτροπής για τη χορήγηση άδειας παραμονής στην Ε. Τσιλένη λόγω 
αδυναμίας επιστροφής της στην Ελλάδα για πολιτικούς και ποινικούς 
λόγους, (στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα), 1950, δακτ., 
μικροφίλμ, έντ. 
 

Φ. 2 Προσωπικά τεκμήρια: ανανεώσεις διαβατηρίου /άδειας παραμονής 

στις ΗΠΑ – νομική υπόθεση Ε. Τσιλένη 

 Αλληλογραφία της Ε. Τσιλένη με τον Έλληνα υπουργό Δικαιοσύνης και 
τον αναπληρωτή διευθυντή του Economic Cooperation Administration 
(ECA) στην Ελλάδα σχετικά με την αναθεώρηση της καταδικαστικής 
απόφασης του Έκτακτου Στρατοδικείου Αθηνών και της επιστροφής της 
στην Ελλάδα και μεταγραφές των εγγράφων (στην ελληνική και στην 
αγγλική γλώσσα),  1951, δακτ., χφ., φωτοτ. 

 Αίτηση ακύρωσης της καταδικαστικής απόφασης του Έκτακτου 
Στρατοδικείου Αθηνών, έγγραφο ορισμού πληρεξούσιων δικηγόρων της 
Ε. Τσιλένη – αίτηση της Ε. Τσιλένη και σημείωμα του δικηγόρου Κ. Μ. 
Κύρκου σχετικά με την αναθεώρηση της απόφασης – βεβαίωση του 
Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με την καταστροφή (πολτοποίηση) της 
δικογραφίας του Ε. Τσιλένη και μεταγραφές των εγγράφων (στην 
ελληνική και στην αγγλική γλώσσα), [1951], 1986, 1995, δακτ., χφ., φωτοτ. 

 Αλληλογραφία με τον αναπληρωτή διευθυντή του Economic Cooperation 
Administration (ECA) στην Ελλάδα και το Γραφείο Μετανάστευσης των 
ΗΠΑ, βεβαίωση του Αμερικανικού Προξενείου στην Αθήνα, φύλλα της 
Εφημερίδας της Κυβέρνησης σχετικά με τη στέρηση της ελληνικής 
ιθαγένειας από την Ε. Τσιλένη – αριθμός πρωτοκόλλου σχετικά με την 
επανάκτηση της ελληνικής ιθαγένειας (στην ελληνική και στην αγγλική 
γλώσσα), 1952, 1984, δακτ., φωτοτ., έντ. 

 

Φ. 3 Ακαδημαϊκές σπουδές – εργασιακή προϋπηρεσία 

 Εισερχόμενη αλληλογραφία, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά από το ΕΜΠ 
σχετικά με τη συμμετοχή της Ε. Τσιλένη στο Seagram International 
Fellowship Program στις ΗΠΑ ως χημικός μηχανικός και μεταγραφές 
εγγράφων (στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα), 1946-1948, δακτ., 
φωτοτ., μικροφίλμ, χφ. 

 Αποκόμματα αμερικανικού και ελληνικού τύπου σχετικά με την ομιλία 
της Ε. Τσιλένη στη Λέσχη Ροταριανών του Ιλλινόις για τον εμφύλιο 



πόλεμο στην Ελλάδα – επιστολή προς τον υπεύθυνο του Seagram 
International Fellowship Program σχετικά με την ομιλία της και 
μεταγραφές εγγράφων, 1947-1948, δακτ., έντ., φωτοτ. 

 Βεβαίωση ολοκλήρωσης του Seagram International Fellowship Program, 
31/12/1948, έντ., φωτοτ. 

 Εισερχόμενη αλληλογραφία της Ε. Τσιλένη με το Illinois Institute of 
Technology σχετικά με την πρόσληψή της ως βοηθού ερευνήτριας – 
Μεταπτυχιακό δίπλωμα και αναλυτική βαθμολογία από το Illinois 
Institute of Technology, 1949, 1951, δακτ., φωτοτ., μικροφίλμ 

 Διπλωματική εργασία της Ε. Τσιλένη στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού της 
στο Illinois Institute of Technology, 6/1951, πολυγρ. 

 Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασίας της Ε. Τσιλένη από το 
Laboratory of Vitamin Technology και του Laboratory of the US Army 
Hospital, 1952-1958, δακτ. 

 Συστατική επιστολή από το Abteilung Urologie, βιογραφικά σημειώματα, 
βεβαιώσεις και πιστοποιητικά από το ΕΜΠ (στην ελληνική και τη 
γερμανική γλώσσα), 1970-1979, χφ., δακτ., φωτοτ. 

 Βεβαίωση του Αρσακείου ολοκλήρωσης εγκύκλιων σπουδών – αντίγραφο 
πτυχίου χημικού μηχανικού από το ΕΜΠ της Ε. Τσιλένη, φωτοτ. 
 

 
Φ. 4 Ποικίλα 
 

 Βιογραφικά σημειώματα της Έλντας Τσιλένη 

 Προσωπικές επιστολές, σχέδια επιστολών, σημειώσεις, σχέδια κειμένων 
της Ε. Τσιλένη, 1951, χ.χ., χφ. 

 Σημειώσεις και κείμενα για την προετοιμασία της έκδοσης του μουσικού 
δίσκου «Γυναικείες Φυλακές Αβέρωφ – Με τη Χορωδία Πολιτικών 
Κρατουμένων Γυναικών 1948 – 1952» στη Γαλλία με τον τίτλο  “La femme 
dans la Resistance –Chants de prison”, 1981, χφ., δακτ., φωτοτ. 

 Αποκόμματα ελληνικού και ξένου τύπου με άρθρα του Theo Sommer και 
για διάφορα θέματα πολιτικής επικαιρότητας, 1948 - 2001, έντ., φωτοτ. 

 
κ. 2 
 
Φ. 5 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείου – Ένωση Αποφοίτων ΕΜΠ 
 

 Ενημερωτική επιστολή, ερωτηματολόγιο, δελτίο εγγραφής στην Ένωση 
Αποφοίτων, ονομαστικός κατάλογος των αποφοίτων της περιόδου 1944-
1950, [2000] 

 Λευκώματα αποφοίτων του ΕΜΠ 1941-1945 και 1946-1950 (2 αντίτυπα), 
2000-2001, έντ. 

 Πυρφόρος, Περιοδική έκδοση, τχ. 4/2001 

 Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείου στην Εθνική Αντίσταση 1941-44, Έκδοση 
Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων ΕΜΠ, Αθήνα 1985 

 



Έντυπα: 

 Μακρής-Στάικος Πέτρος Στ., Κίτσος Μαλτέζος. Ο αγαπημένος των θεών, 
Ωκεανίδα, Αθήνα 2000 

 Μαργαρίτης Γιώργος, Από την ήττα στην εξέγερση. Ελλάδα: Άνοιξη 1941 – 
Φθινόπωρο 1942, Ο Πολίτης, Αθήνα 1993 

 Μιχαηλίδης Π. Μ., Αγαθουπόλεως 7. Μικρές ιστορίες από τη Μεγάλη Κατοχή, 
Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Αθήνα 1991 

 Παπαμαύρου Μ., Ελεύθερη Ελλάδα. Αναγνωστικό Ε΄ και Στ΄ τάξης, Εκδόσεις 
«Σύγχρονη Εποχή», Αθήνα 1983 

 Τσολέκας Ι., Οι αναμνήσεις μου, 1989 


