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ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ





ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΨωΜΙΑΔΗΣ 

(1928-2011)

τοϋ Σταύρου Θ. Άνεστίδη

Στις 13 Αύγουστου τοϋ 2011, στο νοσοκομείο Ροϋζβελτ 
της ΝέαςΎόρκης, άπεβίωσε ό καδηγητής Χαράλα

μπος (Χάρης) Ψωμιάδης, ιδρυτής κα'ι διευθυντής έπ'ι τρι- 
Η| ακονταετία τοΰ Κέντρου Βυζαντινών και Νεοελληνικών 

Σπουδών στο Queens College τής ΝέαςΎόρκης. Γιος 
Ελλήνων μεταναστών ποντιακής καταγωγής, γεννήθηκε 
Σεπτέμβριο τοϋ 1928. Άνέφερε ό ίδιος για τήν καταγωγή 

του και τήν πρώτη περίοδο τής ζωής του: «Οί γονείς μου ήταν πρόσφυγες 
άπό τον Πόντο. 'Ο πατέρας μου Ιωάννης ήταν ράφτης κα'ι με τήν πάροδο 
τοΰ χρόνου άπέκιησε το δικό του κατάστημα, ένώ ή μητέρα μου Κυριακή 

ήν άνατροφή τών τεσσάρων παιδιών τους, τοϋ Δημητρίου, 
; Μαρίκας.Έγώ μεγάλωσα στήν έλληνική παροικία τής Βο- 

στώνης κα'ι είχα ως δάσκαλο τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο πρώην Αμερικής 
’Ιάκωβο. Σε ήλικία 17 έτών πήγα έθελοντής στον άμερικανικό στρατό και 
ύπηρέτησα τεσσεράμισι χρόνια στήν Γερμανία.Έκείνη τήν εποχή ή Ελλάδα 

ιο Πόλεμο κα'ι με έστειλαν άπό τήν Γερμανία στήν Ελλάδα 
κα'ι ήμουν ό μοναδικός Έλληνας έπιλοχίας κα'ι άμέσως με άναβάθμισαν σε 
άξιωματικό. Αν κα'ι μοϋ πρότειναν να παραμείνω στο στράτευμα, εγώ τούς 

μάθω γράμματα και ή κυβέρνηση πλήρωσε τις σπουδές 
κα'ι έγινα δεκτός στο Πανεπιστήμιο τής Βοστώνης, άπό 

δπου αποφοίτησε τό 1953 με άριστα». Στο Πανεπιστήμιο Columbia τής 
ΝέαςΎόρκης ό X. Ψωμιάδης άπέκτησε τό διδακτορικό του δίπλωμα1 και 
συνάμα διορίστηκε ως βοηθός διευθυντή για τούς μεταπτυχιακούς φοιτητές 
πού σπούδαζαν διεθνείς σχέσεις. Στο Columbia δίδαξε έπ'ι άρκετά χρόνια

στή Βοστώνη,τον

άσχολήθηκε με τή 
τήςΈφης και τής

είπα δτι θέλω να 
μου. Έπέστρεψα

1. Ή διατριβή 
the politics of rappi

είχε ώς τίτλο: «Greek-Turkish relations, 1923-1930: a study in 
richement» (1962).



350 Νεκρολογία

έως δτου άναλάβει την πρωτοβουλία της ίδρυσης κα'ι όργάνωσης του Κέ
ντρου Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών (Center for Byzantine and 
Modern Greek Studies) στο Queens College, το 1974. «ΈκεΤ δίδαξα για 
πρώτη φορά έλληνικη ιστορία. Μερικοί φίλοι μοϋ πρότειναν να πάω στο 
Κολλέγιο τοϋ Κουίνς, διότι είχαν μεγάλη άνάγκη. Άλλοι φίλοι μοϋ είπαν 
είσαι τρελός να άφήσεις το Κολούμπια. Έγώ δμως άνταποκρίδηκα χωρίς 
ένδοιασμό κα'ι το 1974 άνοιξα το Κέντρο με πολλές δυσκολίες. Την έποχη 
έκείνη στο Κολλέγιο τοϋ Κου'ινς σπούδαζαν πολλά Ελληνόπουλα κα'ι άπό 
εκεί άρχισε ή μεγάλη πορεία. 'Ήμουν μόνος μου κα'ι δεν είχα κανέναν άλλο. 

ΤΗταν δύσκολες πλην ηρωικές ημέρες/Επρεπε νά συγκεντρώσω χρήματα, 
άλλα άπό ποϋ να τά πάρω; Αλλά σιγά-σιγά τά κατάφερα.Έργο δπως αυτό 
τοϋ Κέντρου Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών δέν γίνεται μέ ένα 
πρόσωπο, δέν μπορεί κα'ι δέν πρέπει να γίνεται μέ ένα πρόσωπο. Πρέπει 
νά ύπάρχουν και άλλοι πού έχουν το ίδιο δνειρο. Μόνον έτσι μπορεΤ νά 
μεγαλουργήσει. Όλοι μας έχουμε δνειρα, άλλά δταν ύπάρχουν τά χρήμα
τα τότε είναι εύκολότερα. Το πιο δύσκολο πράγμα είναι νά πάρεις δλους 
αύτούς τούς άνδρώπους πού έχουν κοινά δράματα, νά τούς φέρεις μαζ'ι σέ 
μία κοινή προσπάδεια, νά τούς καδοδηγήσεις κα'ι νά τούς δημιουργήσεις 
τις προϋποδέσεις νά έργάζονται δλοι μαζ'ι κα'ι αυτή ήταν ή μεγαλύτερη κα'ι 
ή πιο δύσκολη δουλειά τοϋ διευδυντή. ’Ιδέες κα'ι δνειρα δλοι έχουν, άλλά 
τά δέμα είναι πώς τά κάνεις πραγματικότητα».2

Ή ίδρυση τοϋ Κέντρου Βυζαντινών κα'ι Νεοελληνικών Σπουδών ύπήρξε 
εγχείρημα πρωτοποριακό. Μέ τή σύσταση τοϋ Κέντρου καλύφδηκε τά κενά 
πού ύφίστατο γιά τή μελέτη και τή διδασκαλία τής σύγχρονης ελληνικής 
έμπειρίας, τής έλληνικής μετανάστευσης στήν Αμερική καδώς κα'ι τής 
ιστορικής παρουσίας τής έλληνοαμερικανικής κοινότητας. Άπό τά 1984, 
μέ πρωτοβουλία τοϋ καδηγητή Ψωμιάδη, τά Κέντρο προέβη στήν έκδοση

2. Τα παραθέματα είναι άπό το Δημήτρης Τσόκας, «Πολυσχιδές το έργο κα'ι 
μοναδική ή κληρονομιά τοΰ Δρ. Χάρη Ψωμιάδη», ’Εθνικός Κήρυξ, 20-21 Αύγουστου 
2011, σ. 3-13. Βλ. έπίσης «Άπεβίωσε ό έλληνοαμερικανάς πανεπιστημιακός Χάρης 
Ψωμιάδης», Το Βήμα, 17 Αύγούστου 2011' Χρίστος Π. Ίωαννίδης, «Χάρης Ψωμιάδης, 
ένας μεγάλος Έλληνας τής Αμερικής», ’Εθνικός Κήρυξ, 20-21 Αύγούστου 2011, σ. 14- 
15· Θεόδωρος Κουλουμπής, «Χάρης Ψωμιάδης: ένας εύπατρίδης τής διασπορδς», 
Ή Καθημερινή, 19 Αύγούστου 2011· Χρήστος Στρατάκης, «Γιά τον Χάρη Ψωμιάδη 
πού θυμάμαι», ’Εθνικός Κήρυξ, 20-21 Αύγούστου 2011, σ. 14’ «Tribute to Dr. Η. J. 
Psomiades», ’Εθνικός Κήρυξ, 20-21 Αύγούστου 2011, σ. 7.
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του Journal of Modern Hellenism, που συνεχίζει την παρουσία του έως 
σήμερα. Με προτροπή τοΰ ίδιου, εξάλλου, το ΚΒΝΣ εγκαινίασε άπό το 
1976, μέσω του έκδοτικοΰ οϊκου «Pella» τή σειρά σύγχρονης έλληνικής 
ερευνάς (Modern Greek Research Series) πού επίσης ύφίσταται έως 
σήμερα. Σημειωτέον δτι το Κέντρο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, 
χάρη στη μέριμνα τοΰ Χάρη Ψωμιάδη, συνέβαλε με τή δωρεά του στην 
έκδοση άπό το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών τής πρώτης για την 
ελληνική γραμματεία μετάφρασης έργου άπό τήν καραμανλίδικη γραφή 
στήν ελληνική.3

Ό καδηγητής Ψωμιάδης έχει νά έπιδείξει σημαντικό ερευνητικά καί 
συγγραφικό έργο. Τά βιβλία του κα'ι τά επιστημονικά του άρδρα έπι- 
κεντρώνονται κυρίως στις ελληνοτουρκικές διπλωματικές σχέσεις, στήν 
άνάπτυξη κα'ι τή χειραφέτηση τής έλληνοαμερικανικής κοινότητας στις 
ΗΠΑ καδώς κα'ι στή σύγχρονη ιστορία τής Ελλάδας κα'ι τής Κύπρου. Ή 
μελέτη, πάντως, πού τον καδιέρωσε στή σχετική βιβλιογραφία ύπήρξε ή 
μονογραφία The Eastern Question: The Last Phase. A Study in Greek- 
Turkish Diplomacy (1968). To βιβλίο αυτά παραμένει άπαραίτητο έργο 
άναφοράς γιά δλους δσοι έπιδυμοϋν νά μελετήσουν κα'ι νά κατανοήσουν 
τήν τελευταία φάση τοΰ Άνατολικοΰ Ζητήματος, παρά τά γεγονός δτι ή 
συγκεκριμένη περίοδος άποτέλεσε τά άντικείμενο εκτεταμένης έρευνας 
άπό άρκετούς μελετητές. Ή τελευταία εργασία του, μέ τίτλο, Fridtjof 
Nansen and the Greek Refugee Crisis, 1922-1924 (2011), άποτελεΐ προϊόν 
πολυετοΰς έρευνας κα'ι στηρίζεται στο ομότιτλο εκτενές άρδρο του, πού 
δημοσιεύδηκε στον 16ο τόμο τοΰ Αελτίου Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 
Ό καδηγητής Ψωμιάδης προσέβλεπε πάντοτε στή συνεργασία μέ τά Δελτίο 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τά όποιο δεωροΰσε ως τά εγκυρότερο 
επιστημονικά δργανο προαγωγής τών μικρασιατικών σπουδών.

Ό ύπογράφων δά δυμάται πάντοτε μέ ευγνωμοσύνη κα'ι τιμή τις έπι- 
σκέψεις του στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών και τή γεμάτη προσήνεια, 
εύγένεια, εγκαρδιότητα κα'ι γενναιοδωρία παρουσία του.

3. Βλ.Ίωάννης Η. Κάλφογλονς,'Ιστορική Γεωγραφία τής Μικρασιατικής Χερσονήσου, 
είσαγωγή-μετάφραση-σχόλια Σταύρος Θ. Άνεστίδης, πρόλογος’Ιωάννα Πετροπούλου, 
Άδήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 2002.
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Χάρης Ψωμιαδης 
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