Το «Αρχείο Πολέµου»
έχει τη χαρά και την τιµή να σας προσκαλέσει

το Σάββατο 13 Απριλίου 2019
και ώρα 19:30
στην εκδήλωση µε θέµα

«Το άγνωστο ηµερολόγιο του Ηλία Σκουφάρα από τον Β’
Παγκόσµιο Πόλεµο»
µε εισηγητές τους Louis-Philippe Scoufaras και Δηµήτρη Κατσικώστα.
Αποσπάσµατα του ηµερολογίου θα διαβάσει η σκηνοθέτις-ηθοποιός Αγγελική
Φλωράκη
Για τον Ηλία Σκουφάρα-ένα σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα
Ο συγγραφέας του ηµερολογίου, Ηλίας Σκουφάρας, γεννήθηκε στις 20 Ιουλίου 1925 στην Χίο
από τον
Παναγιώτη Σκουφάρα και την Βασιλική Κλάδου (µε καταγωγή από την
Κωνσταντινούπολη). Ο πατέρας του ίδρυσε ένα κατάστηµα στην Αθήνα όπου έζησε, µεγάλωσε
αλλά και εργάστηκε ο Ηλίας µέχρι το τέλος του Δηµοτικού σχολείου. Το 1938 η οικογένεια
επέστρεψε στην Χίο. Κατά τη διάρκεια της γερµανικής κατοχής αρχίζει το µεγάλο του ταξίδι
στη Μέση Ανατολή και εντάσσεται στις ελληνικές δυνάµεις που αντιστέκονται στους Ναζί κάτω
από αγγλική καθοδήγηση. Επέστρεψε στην Χίο το 1945 και προσπάθησε να βιοποριστεί
πουλώντας λάδι και φρούτα στα γύρω χωριά. Το 1951 παντρεύτηκε την Ελένη Τσαµπλάκου και
µέχρι το 1955 είχε ήδη δύο παιδιά, τον Κώστα και τον Παναγιώτη. Το 1957 µετανάστευσε στο

Κεµπέκ του Καναδά κάνοντας διάφορες δουλειές, µέχρι το 1958 που προσελήφθη από την
εταιρία καθαρισµού κτιρίων “Allied building services”. Στην εταιρία εργάστηκε από διάφορες
θέσεις ώσπου το 1971 κατάφερε να γίνει ιδιοκτήτης του υποκαταστήµατός της στο Μόντρεαλ.
Ένα χρόνο πριν είχε έρθει στη ζωή και το τρίτο του παιδί, η Βασιλική. Ο Ηλίας Σκουφάρας
συνταξιοδοτήθηκε το 1993. Υπήρξε ενεργό µέλος της ελληνικής κοινότητας µέχρι το τέλος της
ζωής του, στις 19 Μαϊου 2012. Το ηµερολόγιο του Ηλία Σκουφάρα είναι αδηµοσίευτο. Έφτασε
στα χέρια µας µε τη µεσολάβηση του φίλου και εξαιρετικού βιβλιοδέτη Γιάννη Μαντζάκου. Η
αποψινή εκδήλωση αποτελεί την πρώτη του παρουσίαση δηµόσια χάρη στην προθυµία του
εγγονού του Louis-Philippe Scoufaras.
Louis-Philippe Scoufaras
Εγγονός του Ηλία Σκουφάρα, γιος του Κώστα Σκουφάρα, γεννηµένος στο Μόντρεαλ του
Καναδά.
Δηµήτρης Κατσικώστας
Συνταγµατάρχης ε.α. Δηµήτριος Α. Κατσικώστας αποφοίτησε από τη Στρατιωτική
Σχολή Ευελπίδων το 1990 και το 2011 αναγορεύτηκε διδάκτωρ Σύγχρονης Ιστορίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το επιστηµονικό του έργο περιλαµβάνει
συµµετοχές σε ερευνητικά προγράµµατα,
ανακοινώσεις
σε
επιστηµονικά
συνέδρια,
δηµοσιεύσεις σε συλλογικούς τόµους και αρθρογραφία στον περιοδικό
Τύπο. Είναι ιδρυτικό µέλος και Γενικός Γραµµατέας της Ακαδηµίας Στρατηγικών
Αναλύσεων. Τον Νοέµβριο του 2018 συναντήθηκε πρώτη φορά µε το Αρχείο Πολέµου στην
παρουσίαση του βιβλίου του «Ο ελληνικός στρατός στην εξορία 1941-1944».
Αγγελική Φλωράκη
Γεννήθηκε το 1989 στην Τήνο. Σπούδασε στη δραµατική σχολή Αθηνών του Γιώργου
Θεοδοσιάδη, στο τµήµα Κοινωνικής Θεολογίας του ΕΚΠΑ και είναι φοιτήτρια στο τµήµα
Γαλλικής γλώσσας και φιλολογίας στο ΕΚΠΑ. Έχει συµµετάσχει σε πολλές θεατρικές
παραστάσεις ως ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας. Έχει πάρει µέρος σε αφηγήσεις και
αναγνώσεις ποίησης υπό την αιγίδα διαφόρων ιδρυµάτων. Η πιο πρόσφατη συµµετοχή της ήταν
στο έργο «Μυστική Αγάπη στη Χώρα των Ανθισµένων Ροδακινιών» του Σταν Λάι, στο πλαίσιο
του Analogio Festival, το οποίο πραγµατοποιήθηκε στο Δηµοτικό Θέατρο Πειραιά. Έχει
βραβευτεί σε 7 Πανελλαδικούς διαγωνισµούς ποίησης.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Στην εκδήλωση θα αναγνωσθούν αποσπάσµατα του ηµερολογίου. Παράλληλα θα
προβάλλονται σελίδες του πρωτότυπου κειµένου καθώς και µη δηµοσιευµένες µέχρι σήµερα
φωτογραφίες από το προσωπικό αρχείο της οικογένειας Σκουφάρα. Ο Louis-Philippe
Scoufaras θα αναδείξει τη βιωµατική πλευρά του ηµερολογίου µέσα από συνοµιλίες µε τον
παππού του, Ηλία. Ο Δηµήτρης Κατσικώστας θα αποτιµήσει την ιστορική αξία του.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για το εάν προτίθεσθε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση,
επικοινωνώντας τηλεφωνικά µε την διδα. Μάκα Ντoχνάτζε στο τηλέφωνο του Αρχείου, 2108676390, ή στο κινητό 69-98088220, η email

