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Σπ.Ματιάτου, Μέλους ΔΣ Συνδέσμου Ελλάδας-Κίνας

Δεν είναι η αυτόφωτη σπουδαία πνευματική πορεία του Θόδωρου Καρζή. Δεν
είναι η λαμπρή δημοσιογραφική σταδιοδρομία και η επί σειρά ετών
υποδειγματική υπηρεσία του σε διάφορες θέσεις ευθύνης σε ελληνικούς και
διεθνείς οργανισμούς. Δεν είναι οι γλαφυρές ομιλίες, ούτε τα καταπληκτικά
βιβλία με τις διακρίσεις και βραβεύσεις τους - μεταξύ άλλων και από την
Ακαδημία Αθηνών....
Είναι η οικουμενικότητα ενός νου ικανού για την πιο ενδελεχή και επίμονη
έρευνα, ταυτόχρονα με την παρατήρηση από τις πιο αντισυμβατικές και μεταξύ
τους διαφορετικές οπτικές, ενός βαθύ γνώστη του ελληνικού και παγκόσμιου
πολιτισμού, που ωστόσο διατήρησε ως τέλους την περιέργεια και τον αρχικό
ενθουσιασμό του. Ενός σοφού που δεν έχασε ποτέ ούτε την παιδικότητά του,
ούτε το αυθόρμητο χιούμορ και την έντονα σατυρική του διάθεση.
Αλλά πριν και πάνω απ’ όλα, είναι το ψυχικό ανάστημα του ανθρώπου με το
απαράμιλλο ήθος και την απροσποίητη σεμνότητα, του ασυμβίβαστου
υπερασπιστή των υψηλών αξιών τις οποίες τίμησε σε όλη του τη διαδρομή.
Ένας από τους ισχυρότερους και διαχρονικούς πόλους ενδιαφέροντός του, ήταν η
Κίνα και ο κινεζικός πολιτισμός. Ο Σύνδεσμος Ελλάδας-Κίνας ευτύχισε να τον έχει
Γενικό Γραμματέα του επί σχεδόν μία 35ετία. Τι να πρωτοαναφέρει κανείς; Την
πολυετή διεύθυνση της έκδοσης του εξαιρετικά ποιοτικού περιοδικού του
Συνδέσμου «Ελληνο-Κινεζικά Χρονικά», την έκδοση του μνημειώδους δίγλωσσου
βιβλίου του «Η Ιστορία και ο Πολιτισμός της Κίνας», τα κείμενα, τις ομιλίες του;
Θυμάμαι χαρακτηριστικά την ομιλία του «Η Κίνα του Μέλλοντός μας» τον
Ιανουάριο του 2014, στο Πολεμικό Μουσείο: όχι μόνο δεν κούρασε το
ακροατήριο, αλλά αντιθέτως, μετά το τέλος της είχαμε την αίσθηση της
απογοήτευσης ότι δεν διήρκεσε περισσότερο... Και ο τότε νεοαφιχθείς Πρέσβης
της Κίνας στην Ελλάδα Zou Xiaoli είχε πει με θαυμασμό: «Έμαθα πράγματα για την
πατρίδα μου που δεν ήξερα!».
Σεβαστέ μας Γενικέ Γραμματέα, αγαπημένε μας σύντροφε και φίλε Θόδωρε, θα
είσαι πάντα στην καρδιά και στη σκέψη μας και η πνευματική σου παρακαταθήκη
θα καθοδηγεί αταλάντευτα την πορεία μας. Καλό σου ταξίδι!

