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Δθμιτρθσ Ψακάσ (1907 -1979) 

Kακϊσ φζτοσ ςυμπλθρϊνονται 100 χρόνια από τθ Γενοκτονία του ποντιακοφ ελλθνιςμοφ, 
πλθκϊρα εκδθλϊςεων και αφιερωμάτων παρουςιάηονται και προγραμματίηονται ωσ το τζλοσ 
του ζτουσ, για να τιμθκεί θ μνιμθ όςων ζχαςαν τθ ηωι τουσ με βίαιο τρόπο από τουσ 
κεμαλιςτζσ αλλά και όςων με μφριεσ δυςκολίεσ ζφταςαν ςτθν Ελλάδα και τελείωςαν το βίο 
τουσ εδϊ. 
Εκτόσ βζβαια από τα ιςτορικά γεγονότα, για τα οποία υπάρχει πια μια πλοφςια ελλθνόγλωςςθ 
και ξενόγλωςςθ βιβλιογραφία, καλό είναι να κυμόμαςτε και τισ διακεκριμζνεσ εκείνεσ 
προςωπικότθτεσ  ςτο χϊρο τθσ διανόθςθσ που άφθςαν ζνα αξιομνθμόνευτο ςυγγραφικό ζργο 
καταξιϊνοντασ και ζτςι  τθν φπαρξι τουσ.  Μία ςθμαίνουςα λοιπόν προςωπικότθτα του 
ποντιακοφ ελλθνιςμοφ υπιρξε  ο χρονογράφοσ, δθμοςιογράφοσ και κεατρικόσ ςυγγραφζασ, 
Δθμιτρθσ  Ψακάσ. Γεννθμζνοσ ςτθν Τραπεηοφντα το 1907 με καταγωγι από τθν Τζνεδο, 
φοίτθςε ςτο περίφθμο Φροντιστήριον τθσ  και ολοκλιρωςε τισ εγκφκλιεσ ςπουδζσ του ςτθν 
Ακινα μετά τον ξεριηωμό. Από το 1925 αρκρογραφεί ςε ακθναϊκζσ εφθμερίδεσ  και περιοδικά 
και αναδεικνφεται κορυφαίοσ χρονογράφοσ. 
Ο Δθμιτρθσ Ψακάσ αγαποφςε να βρίςκεται ςτισ αίκουςεσ των δικαςτθρίων και να 
παρακολουκεί δίκεσ, εντρυφϊντασ παράλλθλα ςτουσ ανκρϊπινουσ χαρακτιρεσ. Αυτι του θ 
ςυνικεια χάριςε ςτθ νεοελλθνικι γραμματεία μια ςειρά  από ευκυμογραφιματα με τον τίτλο 
«Θ Θζμισ  ζχει κζφια» και «Θ Θζμισ  ζχει νεφρα». Το 1940 εκδίδει το κορυφαίο ζργο του  «Ἡ 
Μαντάμ Σουςοφ», που προπολεμικά δθμοςιεφτθκε ςε ςυνζχειεσ ςτο περιοδικό «Θθςαυρόσ» 
και γνϊριςε τεράςτια επιτυχία ωσ νοφμερο κατοχικϊν επικεωριςεων, κεατρικό ζργο, ταινία, 
ραδιοφωνικι και τθλεοπτικι εκπομπι. 
Γνωςτζσ είναι και οι κωμωδίεσ «Φον Δθμθτράκθσ» ςτθν οποία ςατιρίηει τθ μορφι του 
δωςίλογου ςτθν Κατοχι, «Φωνάηει ο κλζφτθσ», Ὁ αχόρταγοσ», «Ζνασ βλάκασ και μιςόσ», «Θ 
Χαρτοπαίχτρα», «Ξφπνα Βαςίλθ», «Ηθτείται ψεφτθσ» και άλλεσ. Τα ταξίδια του ςτο εξωτερικό 
του ενζπνευςαν τθ ςυγγραφι αξιόλογων ταξιδιωτικϊν εντυπϊςεων, αλλά δεν τον άφθςε 
αςυγκίνθτο το δράμα τθσ ιταλογερμανικισ Κατοχισ που αποτυπϊνεται ςτα ζργα του 
«Χειμϊνασ του '41»  και «Αντίςταςθ». Στο δεφτερο, κάνει ο ςυγγραφζασ μια εκτενι αναφορά 
ςτον Ναπολζοντα Σουκατηίδθ, το άλλο παλικάρι του Πόντου που εκτελζςτθκε ςτο Χαϊδάρι τθν 
Πρωτομαγιά του 1944 με άλλουσ 199, διακοςιοςτόσ αυτόσ,  κρατϊντασ μια περιφανθ και 
ςυνεπι ςτισ αρχζσ του ςτάςθ. 
To ζργο όμωσ που τον καταξίωςε ςτθ ςυνείδθςθ του ποντιακοφ ελλθνιςμοφ είναι το χρονικό 
του Γη του Πόντου, που αναφζρεται ςτθν περίοδο από το 1914 ωσ το 1922,παρακολουκεί, 
δθλαδι, τθν τελευταία φάςθ τθσ τραγωδίασ και το οριςτικό ξερίηωμα του ποντιακοφ 
ελλθνιςμοφ. Το βιβλίο χαρακτθρίςτθκε ωσ «θ Βίβλοσ του Ποντιακοφ Ελλθνιςμοφ» από τον 
πρόεδρο τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν Κωνςταντίνο Ι. Δεςποτόπουλο, που το προλόγιςε το 1993, 
γράφοντασ: «Ο ςυγγραφζασ του βιβλίου αυτοφ αξίηει τθν εκνικι ευγνωμοςφνθ, γιατί πρόβαλε 
τόςο παραςτατικά τα πάκθ και τα κλζθ των ακριτικϊν αυτϊν εκπροςϊπων τθσ ελλθνικισ 
ευψυχίασ, ανκρϊπων κρυλικισ θκικισ αντοχισ». Ο ίδιοσ ο Ψακάσ ςτον  Πρόλογό του 
ςθμειϊνει πωσ ςυγκζντρωςε το υλικό του από βιβλία, περιοδικά, εφθμερίδεσ και ανκρϊπουσ  



που ζηθςαν άμεςα τα γεγονότα, προςφζροντασ ζτςι μια όςο γίνεται πιο ζγκυρθ και αλθκινι 
εικόνα  όςων ςυνζβθςαν ςτον Πόντο. 

 

 
 
Στισ  500 ςελίδεσ του κάκε αναγνϊςτθσ κα βρει κάποιο ενδιαφζρον. Οι ζφθβοι μακθτζσ κα 
γνωρίςουν ζνα αξιοηιλευτο ςχολείο και κα διαςκεδάςουν με τισ ηαβολιζσ ςτα κρανία και τισ 
αιςκθματικζσ περιπζτειεσ  τθσ νιότθσ,  οι νζοι κα γνωρίςουν το δυναμιςμό και τθν 
επαναςτατικότθτα των ςυνομθλίκων τουσ εκείνθσ τθσ εποχισ, οι ενιλικεσ τον τρόπο 
αντιμετϊπιςθσ των οικογενειακϊν και ςυλλογικϊν προβλθμάτων, τουσ κανόνεσ τθσ κοινοτικισ 
ηωισ, οι γυναίκεσ τθ κζςθ τθσ γυναίκασ ςτθν ποντιακι κοινωνία αλλά και τθ δυναμικι τθσ 
παρουςία τον καιρό των αγϊνων,  και όλοι μαηί, κα παρακολουκιςουν τθ μαρτυρικι πορεία 
του ποντιακοφ ελλθνιςμοφ ςτθν γεωγραφικι του επικράτεια αλλά και τθν επικι του αντίςταςθ 
μζχρι τον ξεριηωμό του. 
Αξίηει, τζλοσ, να παρακζςουμε τισ δφο τελευταίεσ παραγράφουσ του Προλόγου του, που 
μαρτυροφν τθν  προςγειωμζνθ ιςτορικι του ςκζψθ και τισ προκζςεισ του. «Δεν ζχει 
αντιτουρκικό χαρακτιρα το βιβλίο τοφτο. Αντιτουρκικό χαρακτιρα ζχουν τα ίδια τα γεγονότα, 
που δείχνουν τουσ Τοφρκουσ όπωσ ιςαν και όπωσ ζδραςαν τα χρόνια εκείνα. Οφτε επιτρζπεται 
να κυςιάηουμε τθν ιςτορικι αλικεια ςε καμιά ςκοπιμότθτα, όπωσ, δυςτυχϊσ, κακιερϊκθκε να 
γίνεται απ’ τον καιρό που χαράχτθκε θ λεγόμενθ ελλθνοτουρκικι φιλία. Θ άςτοχθ τακτικι τθσ 
αποςιϊπθςθσ των γεγονότων τθσ Ιςτορίασ ιταν ίςωσ κι ζνασ απ’ τουσ λόγουσ που τόςο άςχθμα 
πορεφτθκε θ «φιλία» με τουσ Τοφρκουσ. 
Να ρίξουμε το πζπλο τθσ λικθσ ςτο παρελκόν, αλλά να ξ ζ ρ ο υ μ ε, όχι να κρφβουμε. Να 
ξζρουν και οι ίδιοι οι Τοφρκοι το τι φτιάξαν οι πατεράδεσ τουσ, για νϋ αποφφγουν όςα 
ςτιγμάτιςαν εκείνουσ, εφϋόςον κζλουν να πάρουν τθ κζςθ που φιλοδοξοφν ανάμεςα ςτα 
πολιτιςμζνα ζκνθ. Μόνο ζτςι, ξζροντασ εμείσ τουσ Τοφρκουσ και ξζροντασ εκείνοι εμάσ και το 



ςτιγματιςμζνο παρελκόν τουσ, μπορεί κάποτε να χαράξουμε μια ελλθνοτουρκικι φιλία επάνω 
ςε ςτζρεεσ βάςεισ». 
Το 1967 με τθν εγκακίδρυςθ τθσ ςτρατιωτικισ δικτατορίασ, ο Δθμιτρθσ Ψακάσ ςυνελιφκθ 
αλλά αφζκθκε  και του επιβλικθκε κατ’ οίκον περιοριςμόσ. Σταμάτθςε μάλιςτα να γράφει ωσ 
το 1970 διαμαρτυρόμενοσ για τθν επιβολι  λογοκριςίασ. Θ διαδρομι του ςτθ ηωι αυτι 
τελείωςε το Νοζμβριο του 1979 μετά από ζνα καρδιακό επειςόδιο, κρατιςαμε όμωσ όλοι ςτθν 
καρδιά μασ, τθν εικόνα  ενόσ ςπινκθροβόλου πνεφματοσ, ενόσ ανκρϊπου με γνϊςθ, ευγζνεια, 
χιοφμορ, μαχθτικι διάκεςθ και αίςκθμα δικαιοςφνθσ. 

Ασ είναι αιωνία θ μνιμθ του! 
 

Πθγζσ 
«Γθ του Πόντου» Δθμιτρθ Ψακά Εκδ. Μαρι 
Τα βιογραφικά του Δθμιτρθ Ψακά αντλικθκαν από το ιςτολόγιο: http://www.pontos-
news.gr/ 
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