Απεβίωσε ο Θεόδωρος Καρζής
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά με μεγάλη θλίψη
τον διακεκριμένο δημοσιογράφο, ιστορικό και λογοτέχνη, Θεόδωρο
Καρζή, ο οποίος απεβίωσε σήμερα, σε ηλικία 96 ετών.
Ο Θεόδωρος Καρζής γεννήθηκε στην Αθήνα στις 6 Ιουνίου 1926 και
σπούδασε στη Νομική Σχολή Αθηνών. Το ξεκίνημα της
δημοσιογραφικής του καριέρας ήταν το 1952 στην εφημερίδα
“Προοδευτική Αλλαγή” και αμέσως μετά στην εφημερίδα
“Απογευματινή”, όπου εργάστηκε
μεταφραστικού τμήματος.

ως

προϊστάμενος

του

Εργάστηκε επί σειρά ετών στις εφημερίδες η “Απογευματινή”, η
“Ακρόπολη”, η “Βραδυνή”, η “Καθημερινή” και η “Ελευθεροτυπία”
ως πολιτικός αρθρογράφος, διαγράφοντας μία λαμπρή πορεία.
Σημαντικοί σταθμοί στην καριέρα του ήταν η θητεία του ως
γενικού διευθυντή του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, από το
1987 έως το 1989, περίοδο κατά την οποία συνέγραψε και εξέδωσε
τον πρώτο «Γλωσσικό οδηγό για δημοσιογράφους», ένα εργαλείο
για τη σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας, για το οποίο
τιμήθηκε από το ΑΠΕ-ΜΠΕ τον Μάρτιο του 2018 και το οποίο
αποτέλεσε και τη βάση για το βιβλίο του “Τα σωστά ελληνικά”.
Διετέλεσε, επίσης, διευθυντής Ειδήσεων, Διεθνών Σχέσεων και
Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης της ΕΡΤ καθώς ήταν ο εμπνευστής της
Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης στην Ελλάδα. Με την ιδιότητα αυτή του
διευθυντού εκπαιδευτικής τηλεόρασης και διεθνών σχέσεων της
ΕΡΤ εκπροσώπησε για χρόνια την Ελλάδα στους διεθνείς
οργανισμούς Université Radiophonique et Télévision Scolaire
(CETS, Βρυξέλλες) και του Centre Mediterraneen de la
Communication Audiovisuelle, στο οποίο διετέλεσε και Πρόεδρος.
Είχε διατελέσει, επίσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΕΣΗΕΑ, το 1974, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ, του

Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) και του Μορφωτικού
Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ.
Ο Θεόδωρος Καρζής είχε πλούσιο συγγραφικό έργο, καθώς
συνέγραψε 40 βιβλία, τα οποία έχουν αποσπάσει θερμές κριτικές
και ορισμένα σημαντικές τιμητικές διακρίσεις. Όπως, η
πεντάτομη “Παγκόσμια Ιστορία της Γυναίκας”, που τιμήθηκε με το
Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών, “Οι Πατρίδες των Ελλήνων”, με το
Βραβείο της Ένωσης Σμυρναίων και τη Μεγάλη Περγαμηνή της
Εστίας Νέας Σμύρνης, “Η Εποποιία της Γλώσσας” με το Βραβείο
του Ιδρύματος Μπότση. Τα έργα “Η παιδεία στην αρχαιότητα” και
”Η παιδεία στο Μεσαίωνα” είναι εγκεκριμένα για τις σχολικές
βιβλιοθήκες από το Υπουργείο Παιδείας. Όλες οι κριτικές και οι
εισηγητικές εκθέσεις των βραβεύσεών του, αναφέρουν ότι τα
κείμενά του είναι αξιόπιστα για τους ειδικούς και επαγωγά για
το ευρύτερο αναγνωστικό κοινό. Το έργο του, που ασχολείται
κυρίως με την ιστορία του ελληνισμού και τις μελέτες για τη
γλώσσα, είναι σπουδαίο και αποτελεί μεγάλη παρακαταθήκη για
τους νεώτερους.
Ο Θεόδωρος Καρζής, είχε εντρυφήσει και στον πολιτισμό της
Κίνας και είχε διατελέσει Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου
Ελλάδας – Κίνας, με σημαντικό έργο στις σχέσεις των δύο χωρών
και πολιτισμών, συγγράφοντας ένα εκτενές έργο
και τον πολιτισμό της Κίνας.

για την ιστορία

Διετέλεσε επίσης Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ελλήνων
Λογοτεχνών.
Ο Θεόδωρος Καρζής ήταν ένας σπουδαίος δημοσιογράφος, με
ευρύτητα πνεύματος, ευρυμάθεια και καλλιέργεια, που αφήνει ένα
σημαντικό έργο στον χώρο των γραμμάτων και στον πολιτισμό.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται τους οικείους
του και ιδιαιτέρως τον αγαπημένο του γιο, δημοσιογράφο Φοίβο
Καρζή και αποχαιρετά τον εκλεκτό συνάδελφο.
Η πολιτική κηδεία του Θεόδωρου Καρζή θα γίνει τη Δευτέρα 25

Ιουλίου, στις 10 π.μ. στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.
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