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ΚΑΛΛΙΤΣΑ ΤΣΙΑΚΑ-ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΑΘΑΣ* 

'Απόψε αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση πού μοΰ προτάθηκε να αναλύσω ψυ

χογραφικά το έργο και την προσωπικότητα του κορυφαίου "Ελληνα χρονογράφου, 

εύθυμογράφου καί θεατρικού συγγραφέως Δημήτρη Ψαθά1, τού αλησμόνητου εκεί

νου δημοσιογράφου πού σημάδεψε βαθειά τα Ελληνικά γράμματα τέσσερις σχεδόν 

δεκαετίες. 

* 'Ομιλία πού έγινε την 11η Δεκεμβρίου 2000 στο αμφιθέατρο Ίω. Δρακόπουλου του 
κεντρικού κτηρίου τού Πανεπιστημίου 'Αθηνών, στο πλαίσιο της εκδήλωσης πού διοργανώ
θηκε άπο το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών τού Πανεπιστημίου 'Αθηνών προς τιμήν τού θεα
τρικού συγγραφέα Δημήτρη Ψαθά. 

1. Ό διακεκριμένος χρονογράφος, εύθυμογράφος καί θεατρικός συγγραφέας Δημήτρης 
Ψαθάς (1907-1979) καταγόταν άπο την Τένεδο καί γεννήθηκε στην Τραπεζούντα τού Πόντου το 
1907. Το 1923 εγκαταστάθηκε μόνιμα στην 'Αθήνα καί αφού τελείωσε τις σπουδές του αφιερώ
θηκε στην δημοσιογραφία. Εργάσθηκε στίς εφημερίδες 'Αθηναϊκά Νέα, 'Ελεύθερο Βήμα, Νέα καί 
Ελευθεροτυπία. Τα έτη 1937 καί 1938 κυκλοφόρησε αντίστοιχα τα πρώτα χιουμοριστικά έργα 
του «Ή Θέμις έχει κέφια» καί «Ή Θέμις έχει νεύρα», τά όποια ακολούθησε τό θαυμάσιο μυθι
στόρημα μέ τίτλο «Μαντάμ Σουσού» πού τον έκανε πανελλήνια γνωστό. Στα δύσκολα χρόνια 
της Ίταλογερμανικης Κατοχής περιέγραψε μέ εντελώς δικό του τρόπο τά χρονικά της εποχής 
στο έργο του Χειμώνας τοϋ '41 (1945), 'Αντίσταση (1945) καί τό Χιούμορ μιας εποχής (1946). 

Ό Δημήτρης Ψαθάς ταξίδεψε στην Γαλλία, 'Αγγλία, Αίγυπτο, Τουρκία, 'Αμερική καί πε
ριέγραψε τις εντυπώσεις του σε ένα βιβλίο Κάτω από τους Ουρανοξύστες (1950), Στην Χώρα 
των Μυλόρδων (1951), Παρίσι Σταμπούλ κι άλλα εύθυμα ταξίδια (1951). 'Ακόμη δημοσίευσε 
ένα χιουμοριστικό μυθιστόρημα μέ τίτλο Οικογένεια Βλαμμένου (1956), όπως καί μια σειρά 
εύθυμων διηγημάτων μέ τίτλο Παρ' ολίγο να γελάσουμε (1960). Παράλληλα μέ τήν δημοσιο
γραφία ó Δημήτρης Ψαθάς επιδόθηκε μέ εξαιρετική επιτυχία καί στην συγγραφή κωμωδιών, με
ρικές από τις όποιες -όπως είναι γνωστό- κατέρριψαν ρεκόρ παραστάσεων στο ευρύτερο ελλη
νικό χώρο. Παίχτηκαν απ' όλους τους κεντρικούς θιάσους τής 'Αθήνας, καί από άλλους τής 
επαρχίας μέ τους καλύτερους "Ελληνες ηθοποιούς. Μεταξύ τών κωμωδιών πού παίχτηκαν ήταν: 
Τό Στραβόξυλο (1940), Ό κοντούλης μου (1941), οί 'Ελαφρόμυαλοι (1942), Μαντάμ Σουσοϋ 
(1942), Σκίτσα τής 'Εποχής (1944), Φόν Δημητράκης (1947), Ή ζωή μου είναι ωραία (1952), Ζη
τείται ψεύτης (1953), Μικροί Φαρισαΐοι (1954), Ό Φαύλος Κύκλος (1954), "Ενας βλάκας καί 
μισός (1956), Προς Θεού μεταξύ μας (1957), Φωνάζει ό κλέφτης (1958), 'Εταιρία θαυμάτων^ 
(1959), Ή Μαίρη τά λέει δλα (1960), Έξοχικόν Κέντρον ό "Ερως (1960), 'Εμπρός νά γδυθούμε 
(1962), Χαρτοπαίχτρα (1963), Ξύπνα Βασίλη (1965), Ό 'Αχόρταγος (1966), Ό Κουτσομπόλης 
(1968), Προίκα μου αγαπημένη (1968), Οί Ατίθασοι (1970), Ό αφελής (1973), Τό Ανθρωπάκι 
(1974) καί άλλα. Πολλά από τά θεατρικά αυτά έργα έγιναν κινηματογραφικές ταινίες μέ θαυ
μαστή επιτυχία. Σημειώνουμε ότι μεγάλος αριθμός άπό τά έργα αυτά προβάλλονται σήμερα από 
τηλεοπτικούς σταθμούς τηλεοράσεως γεγονός πού αποδεικνύει τό αξεπέραστο ταλέντο τού δη
μιουργού Δημήτρη Ψαθά καί τήν άειφεγγή επικαιρότητα τών θεμάτων του. 
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Γεννημένος στην Τραπεζούντα το 1907, έγκατεσταθηκε από το 1921, λίγο 
μετά την Μικρασιατική καταστροφή, στην 'Αθήνα καί, αφού ολοκλήρωσε τις σπου
δές του, μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας, τήν οποία καί υπηρέτησε πιστά ώς 
το θάνατο του το 1979. 

Δέκα οχτώ χρονών παλλικάρι, το 1925, ó Δημήτρης Ψαθάς άρχισε να δημο-
σιεύη δικαστικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα «Ελεύθερο Βήμα», οπού και διέπρεψε. 
Το 1937 εξέδωσε το πρώτο του βιβλίο «Ή Θέμις έχει κέφια» με διάφορα ευθυμο
γραφήματα τα όποια ουσιαστικά αποτελούν το απόσταγμα της θητείας του στο δι
καστικό ρεπορτάζ, για νά άκολουθήση τήν Ιδια χρονιά το δεύτερο του έργο με θέ
μα «Ή Θέμις έχει νεύρα», πού έγινε πανηγυρικά αποδεκτό καί μάλιστα με πολύ 
ενθουσιασμό από το ελληνικό κοινό. 

Στην συνέχεια άρχισε νά γράφη καθημερινά χρονογραφήματα στην εφημερί
δα «'Αθηναϊκά Νέα» πού μετονομάσθηκαν μετά τήν κατοχή σέ «Νέα» όπου και 
έλαμψε για σαράντα περίπου χρόνια. Τά χρονογραφήματα του αληθινά ένέπνεαν, 
έδιδαν παλμό καί κίνηση, καί αποσκοπούσαν στα καλά, τά ωφέλιμα καί τά επα
γωγικά. Παρατηρητής τών καθημερινών πολιτικών γεγονότων καί αντιλήπτορας 
οξυδερκής τών μεγάλων εθνικών μας ελαττωμάτων αλλά καί τών μικρών ατο
μικών μειονεκτημάτων, προσπάθησε με τά γραφόμενά του νά άνοιξη δρόμους, νά 
δώση φώς καί νά φωτίση τήν ψυχοσύνθεση τού Νεοέλληνα. Προικισμένος δηλ. με 
φαντασία καί τόλμη, μέ ανθρωπιά καί θάρρος, μέ αγάπη καί αληθινή πίστη στά 
εθνικά μας ιδεώδη, μέ αίσθημα ευθύνης καί αντικειμενικότητας καί κυρίως μέ διο
ρατικότητα, ó Δημήτρης Ψαθάς σχολίαζε καλοπροαίρετα μέσα από τήν στήλη του 
τά πάντα: τήν κοινωνία, τήν πολιτική, τον πολιτισμό, τήν παιδεία, τους θεσμούς, 
τά πρόσωπα, τις καταστάσεις καί τά γεγονότα της εποχής του. Μέ ύφος δροσερό, 
κοφτό καί αστραφτερό, μέ απεριόριστη χρήση τού διαλόγου, προσεκτικά καί υπεύ
θυνα έγραφε τά χρονογραφήματα του μικρά καί μεγάλα, διυλίζοντας τα μέσα από 
δύο φίλτρα: το απαραίτητο χιούμορ πού διέθετε καί τήν άμετρη πολεμική πού χρη
σιμοποιούσε. Προσηλωμένος στις δημοκρατικές αρχές καί τις αιώνιες ηθικές καί 
θρησκευτικές άξιες, ό Δημήτρης Ψαθάς εξέφραζε τή γνώμη τών πολλών Ελλήνων 
καυτηριάζοντας σωστά καί υπεύθυνα τον εκφυλισμό τών ηθικών άξιων καί στηλι
τεύοντας τήν ασυνέπεια σέ χαρακτήρες της εποχής του. 

'Ιχνηλατώντας προσεκτικά τήν πορεία της προσφοράς του Ψαθά στο ελλη
νικό κοινό διαπιστώσαμε οτι εκτός από τις είκοσι έξι κωμωδίες πού έγραψε οι 
όποιες καί παρουσιάσθηκαν σχεδόν στο σύνολο τους σέ θεατρικές παραστάσεις 
της εποχής μέ τους επιφανέστερους "Ελληνες ηθοποιούς καί μέ ρεκόρ μάλιστα πα
ραστάσεων, έγραψε καί δημοσίευσε εκατοντάδες χρονογραφήματα πού είχαν ώς 
θέμα τους τον καθημερινό περίγυρο, τήν πολιτική, τήν παιδεία, τά καθημερινά γε
γονότα, τά πρόσωπα, τά καμώματα τών πολιτικών καί αυτούς ακόμη τους θε
σμούς. Μέ γλώσσα απλή, ρευστή καί αβίαστη περιέγραφε προσεκτικά καί σχολία
ζε υπεύθυνα τήν καθημερινή επικαιρότητα, άλλοτε μέ δροσιά καί άπαλότητα πού 
ανακούφιζε καί άλλοτε -τις περισσότερες φορές- μέ μια ανελέητη κριτική διάθεση, 
ώστε, όπως έλεγαν, ή πένα του «έσπαζε κόκκαλα». 'Ασυμβίβαστος σέ κάθε παρα
νομία καί ανυποχώρητος σέ κάθε στραβοτιμονιά τών εκπροσώπων τής διοίκησης 
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και της πολιτικής, δούλεψε σοβαρά, σοφά και υπεύθυνα το χρονογράφημα μετα
τρέποντας το σε ζωντανό παλλόμενο βήμα· σε στάδιο αγώνων, σε θέατρο επιχει
ρήσεων και σε εξέδρα ορθού προσανατολισμού. Ή στήλη τού «Εύθυμα και Σο
βαρά» στηλίτευε καλοπροαίρετα και με μορφοπλαστική δεξιοτεχνία κάθε παρέκ
κλιση και κάθε κακόβολη σκέψη και οδηγούσε οχι μόνο στην άσκηση τής γνώσης 
άλλα και στην επίγνωση τής αρετής. Ή πένα του ήταν αληθινό νυστέρι πού κα
θάριζε τα «σεσηπότα», απάλυνε τίς πληγές και καθοδηγούσε κάθε «ασθενή» στο 
δρόμο τής ίασης. 

Έκτος όμως από τα χρονογραφήματα καί τις κωμωδίες πού έγραψε, ó Δη
μήτρης Ψαθάς συνέταξε καί δημοσίευσε ακόμη άλλα δεκαπέντε αυτοτελή έργα2 

ποικίλου περιεχομένου οπού με ευαισθησία καί εύθυμη κριτική διάθεση, με αλη
θινή ιστορική υπευθυνότητα καί ταξιδιωτική χάρη, καί ακόμη μέ αληθοφάνεια καί 
ενόραση καυτηρίαζε πολιτικά πάθη, χαρακτήριζε ανθρώπινες αδυναμίες καί απο
κάλυπτε δικολαβικές υποθέσεις όπως δικαστικά στιγμιότυπα. Είδικώτερα στο έργο 
του «Γή τού Πόντου» ó Δημήτρης Ψαθάς σε 544 σελίδες μέ ιστορική ευσυνειδησία 
καί γλαφυρότητα παρουσιάζει συγκλονιστικά ντοκουμέντα άπό τή ζωή, τους διωγ
μούς καί τήν αντίσταση τού Ελληνισμού τής ιδιαίτερης πατρίδας του Πόντου. Μέ 
εθνική αυτογνωσία καί τρόπο μυσταγωγικό καί αφηγηματική χάρη περιγράφει μέ
σω των παιδικών του αναμνήσεων τήν ειρηνική συμβίωση τών Ελλήνων τής Τρα
πεζούντας χωρίς νά παραλείπη νά παρουσίαση τά δεινοπαθήματα τού άμαχου 
Ποντιακού Ελληνισμού άπό τους Τούρκους μέ αληθινές ιστορίες ζωντανές μαρ
τυρίες καί συναρπαστικές περιγραφές. 

'Αναλύοντας τό έργο καί τήν προσωπικότητα τού Δημήτρη Ψαθά σημειώνου
με οτι ή μεγάλη του προσφορά στή δημοσιογραφία, τό σπουδαίο πνευματικό του 
έργο ώς ανάγλυφη καί συγχρόνως γλαφυρή παρουσίαση τής καθημερινής επικαι
ρότητας, ή δεξιοτεχνία στα ευθυμογραφήματα του καί ή κριτική περιγραφή τού 
Ποντιακού Ελληνισμού είναι πράγματι άξια θαυμασμού. Ό άδολος, ó αυθεντικός, 
ô αισθητικός, ó κριτικός λόγος του καί ή ευρύτερη κατάρτιση καί παιδεία του τον 
καθιστούν ώς έναν άπό τους περισσότερο προικισμένους λογίους τής σύγχρονης 
Ελλάδος. Τά πολυποίκιλα ενδιαφέροντα του είναι αξιοθαύμαστα. Γεννημένος άπό 
μητέρα Πόντια καί πατέρα Τενέδιο καί γαλουχημένος μέ τις παραδόσεις τής κοι
τίδας εκείνης τού Ελληνισμού, μεταδίδει τά προσωπικά του βιώματα τής εκεί με
γάλης εθνικής μας δοκιμασίας. Ή Τραπεζούντα άπό τήν μία πλευρά καί ή 'Αθήνα 
άπό τήν άλλη προετοίμασαν τον ηθικό καί πνευματικό του δρόμο γιατί καί στους 
δύο αυτούς Ελληνικούς χώρους βλάστησαν τά έπη καί οί λυρικοί στίχοι, άνθισε 
ó ανθρωπισμός, μεγαλούργησε ή φιλοσοφική διανόηση καί αναζητήθηκε ή αλήθεια. 

2. Οί τίτλοι τών 15 αυτοτελών αυτών έργων είναι: Ή Θέμις έχει κέφια (1937), Ή Θέμις 
έχει νεϋρα (1938), Χειμώνας τοΰ 1941 (1945), 'Αντίσταση (1945), Στή χώρα τών Μνλόρδων 
(1951), Το χιούμορ τής εποχής (1961), Οικογένεια βλαμένου, Στο καρφί καί στί πέταλο, Κάτω 
από τους ουρανοξύστες, Παρίσι Σταμπούλ καί άλλα εύθυμα ταξίδια (1951), Παρ' ολίγον νά γε
λάσουμε (1960), 'Ορκίζομαι νά ειπώ στην άλήθειαν, 'Από τήν εϋθυμη πλευρά, Πέρα βρέχει, Γή 
του Πόντου, κ.ά. 
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Τα στοιχεία επομένως της αρετής πού κατέκτησε με αγάπη και θυσίες ó Δημήτρης 
Ψαθάς είναι ή αρετή τοϋ εξαίρετου δημοσιογράφου, ή αρετή τοϋ μεγάλου χρονο
γράφου, ή αρετή τοϋ διακεκριμένου εύθυμογράφου, ή αρετή τοϋ κορυφαίου θεα-
τρικοϋ συγγραφέα καί ή αρετή τοϋ καλοΰ οικογενειάρχη. 

'Υπήρξε δεινός χρονογράφος. Ή δεινότητα της συλλογικής του δύναμης, ή 
εξαντλητική δημοσιογραφική του ευρυμάθεια, το διανοητικό πάθος καί ó αριστο
τεχνικός, εύθυμος τόνος των γραπτών του, αποκαλύπτουν έναν άνθρωπο σοβαρά 
πνευματικό και πέρα για πέρα αληθινό πού τελούσε σε διαρκή δημοσιογραφική 
εγρήγορση και νηφάλια πνευματική ένταση. Ήταν αυθόρμητος, εύγλωττος, αβία
στος, με παιδαγωγικό τακτ καί «χιούμορ», άψογος στην εκτέλεση τοϋ καθήκοντος 
του καί πλούσιος στην εθνική αυτογνωσία. 'Υπηρέτησε με πάθος τή δημοσιογρα
φία καί τον 'Ελληνισμό. Ή φιλική του στάση προς όλους, ή αυθόρμητη συμπερι
φορά του, τό αξεπέραστο ήθος του, ή ώριμη κρίση του, ή ευφυΐα του, ó ρεαλισμός 
καί ή ευγένεια ήσαν κάποια από τα ψυχικο-πνευματικά του χαρίσματα. Θα μπο
ρούσαμε μάλιστα επιγραμματικά να λέγαμε ότι ο Δημήτρης Ψαθάς υπήρξε μία ξε
χωριστή φυσιογνωμία. Ανθοδέσμη αρετών καί ψυχικών χαρισμάτων συνιστούσαν 
τήν προσωπικότητα του. Γι' αυτό καί πέτυχε στο έργο του. Χιλιάδες οι φανατικοί 
αναγνώστες του με πλείστες όσες νοοτροπίες καί προσανατολισμούς. Κι εκείνος 
τους καθοδηγούσε με τό λόγο του, ειρηνικά, σταθερά καί υπεύθυνα. Αυτός ήταν ó 
Δημήτρης Ψαθάς. 

Οι χιλιάδες τών αναγνωστών του θυμούνται με συγκίνηση είκοσι καί πλέον 
χρόνια μετά τον θάνατο του, τα εξαίρετα χρονογραφήματα του, τα ευθυμογραφή
ματα καί τα ανεπανάληπτα θεατρικά του κείμενα. Οι φίλοι του δυσκολεύονται 
στην απουσία τοϋ πιστοΰ τους φίλου καί ο'ι στενότεροι συνεργάτες του, ευγνώμο
νες, διατηρούν ζωντανές στην μνήμη τους τήν προσήλωση τοϋ Δημήτρη Ψαθά στις 
αιώνιες άξιες, τήν δημοσιογραφική του ευρύτητα, τήν πείσμονα εμμονή του στο 
καλό καί τό αγαθό, τό ανοιχτό πνεύμα του στις ιδέες καί τους ανθρώπους πού τις 
εξέφραζαν, τον σεβασμό, τήν αγάπη, τήν πίστη καί τήν προσήλωση του στις ευαγ
γελικές αλήθειες καί τήν 'Ορθοδοξία καί τέλος τήν καλωσύνη καί ειλικρίνεια του 
προς όλους. 

Τέτοιες προσωπικότητες πραγματικά λαμπρύνουν τον χώρο της δημοσιογρα
φίας καί τήν ευρύτερη πνευματική κοινότητα. 


