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Ο ∆ηµήτρης Ψαθάς του Ιωάννου υπήρξε Έλληνας 
δηµοσιογράφος, συγγραφέας, περισσότερο θεατρικός. 
Γεννήθηκε στη Τραπεζούντα του Πόντου τον Οκτώβριο του 
1907 και το 1923 µετά το τέλος της µικρασιατικής εκστρατείας 
εγκαταστάθηκε στην Αθήνa  όπου τελειώνοντας τις σπουδές 
του αφιερώθηκε τόσο στη δηµοσιογραφία και ιδιαίτερα στην 
ευθυµογραφία όσο και στο θέατρο. Εργάστηκε στις εφηµερίδες 
«Ελεύθερο Βήµα», «Αθηναϊκά Νέα», για πολλά χρόνια στα 
«Νέα» ως χρονογράφος και τελευταία στην «Ελευθεροτυπία». 
Το 1937 εξέδωσε το πρώτο του χιουµοριστικό βιβλίο µε τον 
τίτλο «Η θέµις έχει κέφια» και τον επόµενο χρόνο το δεύτερο 
βιβλίο του «Η Θέµις έχει νεύρα». Το έργο που τον έκανε όµως 
πανελλήνια γνωστό ήταν το «Μαντάµ Σουσού». Μέσα στα 
αµέσως επόµενα χρόνια ο Ψαθάς θα δικαιώσει τον σπουδαίο 
ηθοποιό και θα επιδοθεί στη συγγραφή 25 θεατρικών έργων, 
ανάµεσα στα οποία, «Φον ∆ηµητράκης», «Ο εαυτούλης µου», 
«Ενας βλάκας και µισός», «Ζητείται ψεύτης», «Η 
Χαρτοπαίχτρα», «Ξύπνα Βασίλη», τα οποία γνώρισαν 
τεράστια καλλιτεχνική και εµπορική επιτυχία, ενώ πολλά 
µεταφέρθηκαν και στον κινηµατογράφο.  
   Απ’ την άλλη, ο Ψαθάς παρ' όλη την εξαιρετική ικανότητα 
που διέθετε να αναδεικνύει το ασήµαντο και το γελοίο, να 
σαρκάζει και να διακωµωδεί, υπερασπιζόταν -µέχρι τον θάνατό 
του, το 1979 - αξίες και ιδέες µε ένα αφοπλιστικό πάθος που σε 
εντυπωσίαζε, ακόµα και όταν διαφωνούσες µε εκείνα που 
πίστευε.  
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