
	

 

Το «Αρχείο Πολέµου»  

έχει τη χαρά και την τιµή να σας προσκαλέσει  

το Σάββατο 18 Μαϊου 2019 

και ώρα 19:30 

στην εκδήλωση µε θέµα 

Ελισάβετ Χρονοπούλου: ο έτερος εχθρός 

µεθοδολογία και έρευνα  
στη συλλογή διηγηµάτων της Ελισάβετ Χρονοπούλου  

µε θέµα την κατοχή 
 

                             Ελισάβετ Χρονοπούλου 



Γεννήθηκε το 1961 στην Αθήνα. 
Σπούδασε κινηµατογράφο και εργάστηκε 
από το 1985 και έπειτα ως σκηνοθέτις, 
σεναριογράφος και µοντέζ. Έχει 
σκηνοθετήσει τις κινηµατογραφικές 

ταινίες: Μικρή Άρκτος (2015), Ο Αννίβας προ των Πυλών (2011), Ένα 
τραγούδι δε φτάνει (2003) , Χτες το απόγευµα (1998), Να που γίνεται 
(1995). Έχει µοντάρει και σκηνοθετήσει τηλεταινίες και τηλεοπτικές 
σειρές απ' τις οποίες ξεχωρίζει τη σκηνοθεσία του ντοκιµαντέρ 
«Πολιτικός εγκλεισµός στην Ελλάδα του 20ου αιώνα» (Παρασκήνιο, ΕΡΤ, 
1998). Τον Μάρτιο του 2013 εξέδωσε από τις εκδόσεις Πόλις το πρώτο 
της βιβλίο, µια συλλογή διηγηµάτων µε τίτλο « Φοράει κοστούµι». Στη 
δεύτερη συγγραφική της εµφάνιση µε το βιβλίο «ο έτερος εχθρός» 
τιµήθηκε από την Ακαδηµία Αθηνών µε το βραβείο διηγήµατος Κώστα 
και Ελένης Ουράνη (2019).  

Ο έτερος εχθρός 

Η κυρία Σταυρούλα προσπαθεί για λίγα ευρώ να 
πουλήσει ένα δαχτυλίδι ενθύµιο από την κατοχή, ο 
οπλίτης Κολιόπουλος Ευθύµιος της Όγδοης µεραρχίας 
καταδικάζει τα όνειρα µιας γυναίκας να µείνουν χωρίς 
πατρίδα. Μια γιαγιά που δεν πρέπει να µάθει κανείς 
ότι πέθανε…Αυτοί είναι µερικοί από τους ήρωες (ή 
µήπως αντι-ήρωες; ) του συγκλονιστικού έργου της 
Ελισάβετ Χρονοπούλου µε µαρτυρίες ανθρώπων που 
έζησαν τον πόλεµο τότε  και απευθύνονται σε  

ανθρώπους που ζουν έναν άλλο πόλεµο (ή άλλους πολέµους) σήµερα. Η 
συγγραφέας θα µιλήσει µαζί µας για τους πρωταγωνιστές του βιβλίου 
της και για τον τρόπο µε τον οποίο αναδύθηκαν οι ιστορίες τους στις 
σελίδες της.  



Την συγγραφέα θα προλογίσει ο Νίκος Μητρογιαννόπουλος 

	

_________________________________________________________ 

Παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για το εάν προτίθεσθε να 
παρακολουθήσετε την εκδήλωση, επικοινωνώντας τηλεφωνικά µε την 
διδα. Μάκα Ντοχνάτζε στο τηλέφωνο του Αρχείου, 210-8676390, ή στο 
κινητό 69-98088220, η email afreris@wararchivegr.org  το αργότερο 
µέχρι την 15-5-2019 καθώς  ο χωρος  είναι περιορισµένος.		

 

	

	

The War Archive  

                  Has the pleasure to invite you to its presentation 

Elizabeth Chronopoulou: The other Enemy 

A methodology and analysis on the collection of short stories 
of Elizabeth Chronopoulou on the topic of Occupation during 

WWII. 




