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«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ – ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ – ΦΩΤΑ. Ἐκ τῶν “Καταστημάτων τῆς Ἀκροπόλεως” ἐκδοθέντα εἰς κομψότατον φυλλάδιον ἐξ ἐννέα τυπογραφικῶν φύλλων, σελίδων 144, καὶ ὑπὸ
τὸν ἀνωτέρω τίτλον, θὰ πωληθοῦν σήμερον εἰς τὰς ὁδοὺς
συλλογὴ διηγημάτων πρωτοτύπων Χριστουγεννιάτικων, Πρωτοχρονιάτικων καὶ Φωτιάτικων, γραφέντων ὑπὸ τῶν ἑλληνικοτέρων διηγηματογράφων μας, τῶν κυρίων Α. Μωραϊτίδου
καὶ Α. Παπαδιαμάντη, ἀληθῶν Διοσκούρων ἐν τῷ ἑλληνικῷ
διηγήματι, τὸ ὁποῖον δύναταί τις νὰ εἰπῇ ὅτι αὐτοὶ ἐδημιούργησαν ἐν τόσῳ φυσικῷ κάλλει καὶ ἁγνῷ ἑλληνισμῷ. [...] Εἰς τὰ
διηγήματα τῶν δύο αὐτῶν ἀληθῶν ἀριστοτεχνῶν προστίθεται
καὶ ἓν χαριέστατον ναυτικῆς ὑποθέσεως τοῦ συνεργάτου μας
κ. Α. Σπηλιωτοπούλου. Σήμερον τὰ διηγήματα αὐτὰ θὰ πωληθοῦν εἰς τὰς ὁδοὺς ἀντὶ δραχμῆς μιᾶς. Ἂν θέλουν οἱ γονεῖς
νὰ δώσουν στὰ παιδιά των, ἄρρενα καὶ θήλεα, τὰς ἡμέρας
αὐτὰς ἐξόχως ὑγιᾶ τροφήν, ἂς ἀγοράσουν τὰ Χριστούγεννα –
Πρωτοχρονιὰ – Φῶτα».
Μὲ τὰ παραπάνω λόγια ἡ ἐφημερίδα Ἀκρόπολις τοῦ Βλάση
Γαβριηλίδη ἀναγγέλλει στὶς 29 Δεκεμβρίου τοῦ 1890 τὴν κυκλοφορία τοῦ ἑορταστικοῦ τόμου μὲ κείμενα τῶν Ἀλέξανδρου Μωραϊτίδη, Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη καὶ Ἀντώνιου
Θ. Σπηλιωτόπουλου. Τὰ Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιὰ – Φῶτα
τοῦ 1890 ἀποτελοῦν τὴν πρώτη ἑλληνικὴ ἀνθολογία χριστουγεννιάτικου διηγήματος σὲ μορφὴ βιβλίου. Ὡς ἐκδοτικὴ σύλληψη καὶ ἐγχείρημα τὴν ὀφείλουμε στὸν Κωνσταντινουπολίτη
Βλάση Γαβριηλίδη, ἕναν ἐκσυγχρονιστὴ τοῦ ἑλληνικοῦ τύπου,
ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε βαθὺς γνώστης καὶ ἔνθερμος θαυμαστὴς
τοῦ εὐρωπαϊκοῦ ἐκδοτικοῦ πολιτισμοῦ.

Νέα διαδρομή για την Πεζογραφική μας παράδοση
Η εκδοτική σειρά που εμπνεύστηκε ο Μανόλης Αναγνωστάκης, υλοποίησε ο Γιάννης Δουβίτσας και επιμελήθηκε
ο Νάσος Βαγενάς ξαναπαίρνει μπρος, με νέους τίτλους
γνωστών και λησμονημένων έργων του νεοελληνικού
πεζού λόγου του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα.
Θα συνεχίσουμε εστιάζοντας σε πεζογραφικά έργα
που δεν έχουν εκδοθεί μέχρι τώρα στη σειρά της Νεφέλης αλλά και σε άλλες παρόμοιες σειρές ή, αν έχουν
εκδοθεί, δεν έχουν πλαισιωθεί με ικανοποιητικές ή
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ενημερωμένες φιλολογικές εισαγωγές (υπάρχουν αρκετά τέτοια έργα που κυκλοφορούν ορφανά, χωρίς
ούτε στοιχειώδη φιλολογική επένδυση, απαραίτητη για
τον σύγχρονο αναγνώστη).
Θα προσπαθήσουμε επίσης –με φειδώ– εκτός από
εκδομένα αυτοτελώς πεζογραφικά έργα, να φέρουμε
στο φως και έργα θαμμένα στις στήλες των εφημερίδων, τα οποία σίγουρα διαβάστηκαν πολύ στην εποχή
τους και αποτελούν και αυτά μέρος της πεζογραφικής
μας παράδοσης.
Λάμπρος Βαρελάς
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