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ΘΑΝΑΤΟΣ Π. ΧΑΡΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α. αγγέλλει με οδύνη την
απώλεια του διακεκριμένου δημοσιογράφου μέλους της, συγγραφέα
και ακαδημαϊκού Πέτρου Χάρη.
Ο Πέτρος Χάρης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Ιωάννη Μαρμαριάδη,
άφησε την τελευταία του πνοή χθες το βράδυ στο Ιατρικό Κέντρο
Αθηνών, έπειτα από μακρόχρονη ασθένεια.
Ο Πέτρος Χάρης γεννήθηκε στην Αθήνα τον Αύγουστο του 1902 και
σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Τη σταδιοδρομία του στην επαγγελματική δημοσιογραφία, ξεκίνησε
σε πολύ νεαρή ηλικία, στην εφημερίδα «Δημοκρατία» του
Αλέξανδρου Παπαναστασίου.
Από τότε, και επί τέσσερις δεκαετίες, απασχολήθηκε ως
συντάκτης ή τακτικός συνεργάτης στις εφημερίδες «Ελληνική»,
«Πολιτεία», «Ανεξάρτητος», «Αθηναϊκά Νέα», «Πρωία», «Η
Καθημερινή», «Ελληνικόν Μέλλον», «Ελευθερία» κ.α. στις οποίες
δημοσίευσε επιφυλλίδες, χρονογραφήματα, ρεπορτάζ, κριτικές και
μελετήματα.
Παράλληλα με την απασχόλησή του στον ημερήσιο Τύπο,
συνεργάστηκε σε πολλά περιοδικά κυρίως με πεζογραφήματα και
κριτικά σημειώματα.
Εξέδωσε το πρώτο του βιβλίο στην Αθήνα, το 1924, σε ηλικία 22

ετών. Από τότε μέχρι σήμερα έγραψε και δημοσίευσε νουβέλες,
διηγήματα, μυθιστορήματα, ταξιδιωτικές εντυπώσεις, δοκίμια,
φιλολογικές μελέτες, χρονογραφήματα, παιδικά λογοτεχνήματα και
κριτικές βιβλίου, μουσικής, θεάτρου και εικαστικών τεχνών.
Υπήρξε συνδιευθυντής του φιλολογικού περιοδικού «Νέα
Γράμματα».
Όταν το 1927 ο Γρηγόριος Ξενόπουλος εξέδωσε τη «Νέα Εστία»,
τον επέλεξε μεταξύ των στενών συνεργατών του. Το 1933 έγινε
συνδιευθυντής και από το 1935 έμεινε μοναδικός διευθυντής του
περιοδικού, με σημαντική προσφορά στα ελληνικά Γράμματα.
Οι ταξιδιωτικές εντυπώσεις «Πολιτείες και Θάλασσες» κέρδισαν
το 1955 το πρώτο κρατικό βραβείο. Τιμήθηκε με πολλές άλλες
ελληνικές και ξένες διακρίσεις και το 1969 εξελέγη μέλος της
Ακαδημίας Αθηνών, της οποίας διετέλεσε και Πρόεδρος.
Ηταν ο τελευταίος από τους 11 επαγγελματίες δημοσιογράφους –
μέλη της ΕΣΗΕΑ που εξελέγησαν κατά καιρούς ακαδημαϊκοί.
Η κηδεία του Πέτρου Χάρη θα γίνει αύριο Τετάρτη 7 Οκτωβρίου
στις 4 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου του Α’ Νεκροταφείου
Αθηνών.
Η Ένωση Συντακτών αποχαιρετά τον επιφανή συνάδελφο, που
προσέφερε στη δημοσιογραφία και τα ελληνικά γράμματα και
συλλυπείται βαθύτατα τους οικείους του.

