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ΠίΤΤΑΚΟΣ 

Στην περίοδο 1922-1928 συνεργάστηκε 

επίσης ως συντάκτης της σατιρικής εφ. 

Μικρούλα της Λεμεσού. 

Εκτός από δημοσιογράφος διακρί

θηκε και ως σατιρικός, λυρικός και πα

τριώτης ποιητής. Ποιήματα του έχουν 

δημοσιευθεί σε εφημερίδες και περιο

δικά της Κύπρου. Ή τ α ν πνευματώδης, 

πολυγραφότατος, με ρητορική δεινότη

τα και ευγλωττία. Από την πλούσια λο

γοτεχνική παραγωγή του εκδόθηκαν οι 

ποιητικές συλλογές Σατιρικά Ποιήματα 

(Λεμεσός 1935) και Σκλάβα Ελλάδα (Λε

μεσός 1941). 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: π. Κυπριακά Γράμματα, τ. 
Α ' (1934-1935). 630-631· εφ. Ελευδερία. 24 
Νοε. 1955· εφ.Έδνος, 24 Νοε. 1955· εφ. Παρα
τηρητής. 24 Νοε. 1955' Α. Παυλίδης. Κυπριακή 
εγκυκλοπαίδεια, τ. ΙΑ '. σ. 335-336' Ένωση Συ
ντακτών Κύπρου. Στυλοβάτες της Κυπριακής 
Δημοσιογραφίας. Λευκωσία 1968. σ. 45· Αρ. Λ. 
Κουδουνάρης. Βιογραφικόν Λεξικόν Κυπρίων 
1800-1920. Λευκωσία 42001, σ. 319. 

ΑΝΔΡΈΑς ΚΛ. ΣΟΦΟΚΛΈΟΥς 

Πιττακός 

Σύγγραμμα ποικίλων γνώσεων. Μυτιλήνη. 1 Οκτ. 1877 

-15 Σεπτ. 1879. αρ. τχ. 1-48. Εκδότης: Γαβριήλ Χαρα-

λαμπίδη-Φίλιος. Μότο: «Δίδασκε και μάνδανε το άμει-

νον, Πιττακός». Δεκαπενθήμερο περιοδικό (V και 1511 

κάδε μήνα), σε τεύχη των δεκαέξι σελίδων, με συνεχή 

αρίδμηση (384 σ. για κάδε χρόνο-τόμο). δίστηλο, δια

στάσεων 25x18 εκ. Τυπωνόταν αρχικά στο τυπογραφείο 

«Η Λέσβος» του Γ * Αρχοντόπουλου, αργότερα σε άλλο 

τυπογραφείο. 

Α π ό το 1877 έως το 1881 κυκλοφόρησαν στην 

πόλη της Μυτιλήνης τρία περιοδικά, ανάμεσα στα 

οποία ο Πιττακός είναι το μακροβιότερο - τα άλλα 

είναι τα π. Πανδεκτηςτου Χριστόφορου Λαίλιου (30 

Απρ. 1879 - 30 Μάρτ. 1880. σε μηνιαία τεύχη) και 

*Σαπφώ του Γεωργίου Αρχοντόπουλου. 

Ο Πιττακόςτου ελληνοδιδάσκαλου Γαβριήλ Χα-

ραλαμπίδη-Φίλιου στους τρεις τόμους του περιέχει 

κυρίως ύλη εγκυκλοπαιδική, και όπως χαρακτηρι

στικά αναφέρει ο εκδότης του: «προς αναπλήρωσιν 

και επίρρωσιν της εκπαιδεύσεως εν ταις κοινωνίαις 

προτιθέμεθα την έκδοσιν του συγγράμματος τούτου 

εις φυλλάδια, σκοπός του οποίου είναι να διαδίδη δι' 

ύφους απλού και εις πάντας καταληπτού αναγνώ

σματα την ηθικήν και διανοητικήν μόρφωσιν επιδιώ-

κοντα, να υπομιμνήσκη τα καθήκοντα του ανθρώπου 
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προς τον Θεόν. τον πλησίον, εαυτόν, την Εκκλησίαν. 

την οικογένειαν και την Πατρίδα». Κυριαρχεί η ποί

ηση, αλλά υπάρχουν ακόμα αφηγήματα, αινίγματα, 

γρίφοι, ανέκδοτα και γενικά ψυχαγωγική ύλη. 

Οι συνεργάτες του είναι δύσκολο να εντοπισθούν 

επειδή τα περισσότερα άρθρα είναι ανυπόγραφα ή 

με αρχικά. Πάντως εντοπίζονται εκτός από τον εκ

δότη και οι Δ. Βερναρδάκης. Μιχ. Γριμάνης. Γεώρ-

γιος-Αριστείδης Πάππης, Σταύρος Τάξης, Σταύρος 

Καρυδώνης. Ι. Κόντος, Γρηγόριος Γώγος, Αριστομέ

νης Σταυρίδης κ. ά. 

Ο Γαβριήλ Χαραλαμπίδης κατάγονταν από το 

χωριό Φίλια ( α π ' όπου και το Φίλιος του ονόματος 

του) της δυτικής Λέσβου και γεννήθηκε πιθανώς 

το 1849. ενώ είναι άγνωστο το έτος θανάτου του. 

Υπήρξε δάσκαλος σε ελληνικό σχολείο και γνώ

ριζε ξένες γλώσσες, γι' αυτό και έχει δημοσιεύσει 

στο περιοδικό του αρκετές μεταφράσεις από τα 

ιταλικά και τα γαλλικά. Γράφει ά ρ θ ρ α μαχητικά 

γύρω από την ιστορία, την παιδεία, την οικονομία, 

την γεωργία, τη φυσική, και καθιερώνει στήλη με 

τον τίτλο «Μνημοσύνη» για τις γυναίκες και καυ

τηριάζει τον κλήρο για τις αδυναμίες του. Σε ένα 

τέτοιο άρθρο με τον τίτλο «Λυπηραί συνέπειαι» 

που καταφέρεται εναντίον των κληρικών φαίνεται 

ότι οφείλεται και το τέλος του περιοδικού, καθώς 

του επιστρέφονται πολλά τεύχη από τους κύκλους 

και συγγενείς των ιερωμένων. Ο εκδότης βλέπει το 

επερχόμενο τέλος και στο τελευταίο τεύχος ανα-
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ΠΛΑςΤΙΓΞ 

γράφει: «Έρρει ο τύπος εν Μυτιλήνη. "Πιττακός" 

πέπαυται» , όπερ και εγένετο. 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΑΡΧΕΙΟ: EBE (πλ. σ.). 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Κ.Γ Μίσσιος. «Πώςεξεμέτρησετοξηνο 
Πιττακός, το πρώτο περιοδικό που εκδόθηκε στη Λέσβο από 
τον Γαβριήλ Χαραλαμπίδη-Φίλιο το 1877». π. ΑιολικάΦύλ-
λα. τχ. 15 (Οκτ. 1989). 431-435· του ίδιου. «Οι ποιητές (και 
στιχοπλόκοι) των περιοδικών "Πιττακός". "Πανδέκτης" και 
"Σαπφώ" (1877-1881». π. Λεσβιακά. 13 (1991). 202-227- του 
ίδιου. «Γαβριήλ Χαραλαμπίδης-Φίλιος», π. Το Ροδοατάλι. 
τχ. 2 (Οκτ.-Νοέ. 1991). 13-16· του ίδιου, «Ποιο είναι το πρώτο 
περιοδικό που εκδόθηκε στη Μυτιλήνη του 19ου αιώνα», 
π. Αιολικά Φύλλα. τχ. 30 (Ιούλ. 1993). 412-415· του ίδιου. Η 
«ΛεσβιακήΆνοιξη» εν καρποφορία. τ. 2. Μυτιλήνη 1994. σ. 
40-58· του ίδιου. Φιλολογικά (και πάρεργα) της Μυτιλήνης, 
πλην και άλλα. τ. 6. Μυτιλήνη 1996. σ. 393-416 («Τα ευρετή
ρια των τριών πρώτων Μυτιληνιών περιοδικών»). 

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗς ΜΙΧΑΗΛΑΡΗς 

Πλάστιγξ 

Εφημερίς Πολιτική και Δικαστική. Αδήνα. 15 Ιαν. 1868 
- 20 Απρ. 1876, αρ. φ. 1-356. Εκδότες: Λ.Α. Ψυλλιάκος 
(αρχικά), Α. Γεωργιάδης. Δ. Σπετζερόπουλος· στο φ. 
136 (6 Ιούν. 1870) ως εκδότης φέρεται ο Δημοσθένης Ν. 
Σπετσερόπουλος. Διευθυντής: Α. Γεωργιάδης (από το 
φ. 5). Πάνω από τον υπότιτλο φέρει γραφική παράσταση 
νεαρού τοξότη που κρατά πλάστιγγα. Μότο: «Η άδικος 
πολιτική είναι η μήτηρ όλων των αδικιών και παρανομιών 
των ανσρώπων» (Πολύβιος). Δισεβδομαδιαία. τετρασέ
λιδη, τρίστηλη, διαστάσεων 23x24 εκ. Συνδρομές: «Δια 
τους εν Αθήναις δρ. 16. Δια τους εν Επαρχίας δρ. 18. 
Δια τας Ηγεμονίας φράγκ. 36. Δια την Γαλλίαν, Αγγλί-
αν. Ιταλίαν και Αυστρίαν φράγκ. 40. Δια την Ρωσσίαν 
ρούβλια αργυρά 12. Δια την Αίγυπτον και όλα τα λοιπά 
μέρη φράγκ. 30. Τιμή καταχωρήσεως δι' έκαστον στίχον 
λεπτ. 40. Δι' εκάστην ειδοποίησιν μέχρι των δέκα στίχων 
δραχ. 5». «Εκ του Τυπογραφείου Ν. Αγγελίδου» αρχικά. 
«Τύποις Αρτέμιδος. Τυπογρ. της Πλάστιγγος» (από το 
φ. 41, 29 Ιούν. 1868). «Τυπογρ. Α. Καναριώτη και Ζ. 
Γρυπάρη »οδ. Χρυοοσπηλαιωτίσσης4 (από το φ. 236.11 
Αυγ. 1872). τυπογραφείο «Πλάστιγγος» του Σπ. Σιδέρη 
και αργότερα «Χρόνου», οδ. Καλαμιώτου 55. 

Πολιτικά αντικουμουνδουρική εφημερίδα («από 

εξαετίας ο Κουμουνδούρος ενέμετο την εξουσίαν 

και οι λύκοι του εφύλασσον τα π ρ ό β α τ α » ) , επι

τίθεται, σε πρωτοσέλιδο άρσρο της με τίτλο «Τα 

τεκταινόμενα» εναντίον των συμπολιτευόμενων 

φύλλων που στήριξαν τον μεσσήνιο πολιτικό ^Πα

λιγγενεσία. *Εδνεγερσία. *Ε3νικόν Πνεύμα. Ελληνι

σμός) τα οποία αποκαλεί «μαινάδες» (αρ. φ. 11) και 

μετά την υποβολή της παραίτησης της κυβέρνησης 

Μωράίτίνη εκδηλώνει τις πολιτικές της προτιμήσεις 

και τάσσεται υπέρ της εξαλείψεως «των μιασμάτων, 

άπερ ο Κουμουνδούρος εις άπαν το έθνος διέσπει-

ρεν» (αρ. φ. 4). Η ίδια διακηρύσσει ότι «Ξένη προς 

πολιτικός αποχρώσεις σέλει δε δημοσιεύει τακτικώς 

τα δια της Νομολογίας του Αρείου Πάγου λυόμενα 

νομικά ζητήματα, προς δε και κατάλογον των εκά

στοτε δημοσιευομένων αποφάσεων του Ανωτέρου 

Δικαστηρίου μας με το αποτέλεσμα αυτών» (αρ. 

φ. 11). Στο φ. 5 (29 Ιαν. 1868) όπου παρουσιάζει το 

πρόγραμμα της κυβέρνησης Δ. Βούλγαρη εκφρά

ζει τη συμπαράσταση της κααώς ο ίδιος «κέκτηται 

περιουσίας σημαντικής, διάγει βίον αξιοπρεπή μεν 

αλλά ουχί άσωτον. φέρει το μέτωπον ακηλίδωτον[...] 

ερριψοκινδύνευσε και επί πίνακι την κεφαλήν του 

έδεσεν υπέρ των εθνικών συμφερόντων» και επι

κροτεί τους χειρισμούς του στα σημαντικότερα 

εσνικά δέματα: τη ληστεία («Το Υπουργείον του 

Δ. Βούλγαρη ακολουδούν την πολιτική πορείαν ην 

υπεστήριξεν ως αντιπολίτευσις, την μεν ληστείαν. 

αν μη παντελώς εξήλειψε. κατά μέγα μέρος εξηφά-

νισε δια της αποτελεσματικής εκδιώξεως», αρ. φ. 14) 

και το Κρητικό Ζήτημα («Το Υπουργείον Βούλγαρη 

ενήργησε και ενεργεί επί του ζητήματος της Κρήτης 

συνετώς πρακτικώς, ως εμπρέπει εις Κυβέρνησιν 

κράτους ασδενούς μεν, αλλά μεγαλόφρονος», αρ. 
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