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Η μία καταστροφή μετά την άλλη, είπε ο πατέρας της εννοώντας εκείνη. Ήξερε ότι 

κανονικά δεν έπρεπε να το είχε ακούσει. Αλλά ήταν μόνη της μέσα σε κείνο το 

ιερατικό σπίτι, που έμπαζε αέρα από παντού, και η μόνη της συντροφιά ήταν ο 

πατέρας της και η Άιρις, η υπηρέτρια. Ήταν Επισκοπιανός ιερέας, χήρος. 

Μπαινόβγαιναν πολλές γυναίκες εκεί μέσα, η μία μετά την άλλη, όλες προς έγκριση, 

αν και κανείς δεν είχε πει κάτι τέτοιο- η Μίσυ ήταν εφτά χρονών- κι εκείνος 

περίμενε τη γνώμη της, για το ποια θα διάλεγε να γίνει μητέρα της. Τρομακτικό. Το 

βράδυ ξάπλωνε στο σκοτάδι τρέμοντας την επόμενη επίσκεψη και τις γυναίκες που 

την κοιτούσαν, μέχρι που κατάλαβε πως τους προκαλούσε αμηχανία και 

συνειδητοποίησε τι μπορούσε να τους κάνει. Κάτι σκλήρυνε μέσα της και αυτό ήταν 

υπέροχο γιατί έδιωξε μακριά το φόβο. Οι γυναίκες που έρχονταν στο σπίτι είχαν μια 

μυρωδιά ψεύτικων λουλουδιών. Τους προκαλούσε νευρικές κρίσεις και ήταν 

απαίσια με όλες τους. Ένα Απριλιάτικο βράδυ, η Άιρις καθόταν στην πίσω αυλή και 

κάπνιζε. Η Μίσυ την παρακολουθούσε μέσα από τη μπαλκονόπορτα. «Τι χάσκεις 

έτσι κοριτσάκι;», της είπε η Άιρις. Γέλασε σα να μην ήταν και τόσο αστείο τελικά. 

Ήταν τόσο σκοτεινή σαν τα κενά ανάμεσα στα αστέρια και καθώς έπεφτε το βράδυ 

ήταν λες και είχε  μια μπλε σκιά στα φρύδια και τα μαλλιά της. 

« Ξέρεις σε τι σπίτι μένεις;» 

 «Ναι» 

 Η Άιρις φύσηξε τον καπνό της. «Ε, δεν ξέρεις ακόμα». Κάπνιζε το τσιγάρο της και 

για αρκετή ώρα δε μιλούσε κοιτάζοντας τη Μίσυ. «Κοριτσάκι, άμα στεριώσει με 

καμιά, θα στεναχωρηθείς που θα με δεις να φεύγω;» 



 Η Μίσυ δεν απάντησε. Ήταν μυστικό. Οι άνθρωποι είχαν ένα τρόπο να της λένε 

πράγματα, που νόμιζε ότι τα καταλάβαινε αλλά δεν ήταν πάντα σίγουρη. Είχε 

πολλές επιφυλάξεις. Η μητέρα της πέθανε τη μέρα που γεννήθηκε. Η Μίσυ έφταιγε. 

Δε θυμάται να της  είχε πει κανείς κάτι τέτοιο αλλά εκείνη βαθιά μέσα της το ήξερε 

έτσι κι αλλιώς. 

Η Άιρις χαμογέλασε μ’ αυτό το κάτασπρο χαμόγελό της, όμως η τώρα Μίσυ είδε 

δάκρυα στα μάτια της. Αυτό τη συνάρπασε. Ήταν το ίδιο συναίσθημα μ’ αυτό που 

είχε γνωρίζοντας ότι ο πατέρας της είναι ιερέας αλλά τα βράδια της πνιγηρής 

ζέστης τα περνούσε άυπνος περπατώντας πάνω κάτω. Αν η καρδιά σου είναι ήρεμη, 

δεν έχεις πρόβλημα να κοιμηθείς. Η Άιρις είχε πει κάτι παρόμοιο σε μια φίλη της, που 

είχε περάσει από το σπίτι καθώς πήγαινε στην εκκλησία των Βαπτιστών. Η Μίσυ 

είχε κρυφτεί πίσω από την πόρτα και τους άκουγε. Το έκανε πολύ συχνά αυτό. 

Παρακολουθούσε τους πάντες και τα πάντα. Είδε όταν ο πατέρας της έσπρωξε την 

Άιρις πάνω στον τοίχο κοντά στην εξώπορτα κι έβαλε το πρόσωπό του πάνω στο 

δικό της. Είδε πόσο αναστατωμένοι ήταν καθώς πιέζονταν ο ένας πάνω στον άλλο. 

Κι αργότερα άκουσε την Άιρις να λέει στη Βαπτίστρια φίλη της,  «Ε, δε σκέφτεται 

και συνέχεια τον Σωτήρα». Της φίλης της τής κόπηκε η ανάσα και μετά της μιλούσε 

ψιθυριστά και γρήγορα και φαινόταν πολύ αναστατωμένη. 

Τώρα η Άιρις πέταξε το τσιγάρο  και κούνησε το κεφάλι της με τα δάκρυα ακόμα να 

τρέχουν. Η Μίσυ έκανε πως υποκλίνεται χωρίς να το εννοεί. «Κοριτσάκι», είπε η 

Άιρις, «πώς θα γίνεις όταν μεγαλώσεις; Θα γίνεις σαν και δαύτους;» 

«Όχι», είπε η Μίσυ. Δεν ήταν ακριβώς σίγουρη όμως ποιοι ήταν οι δαύτοι. 

«Θα σου λείψω μέχρι να με ξεχάσεις», είπε η Άιρις σκουπίζοντας τα μάτια της. 

Η Μίσυ άνοιξε τη μπαλκονόπορτα και είπε «αγκαλίτσες». Το είπε απλώς  για να το 

πει. Όταν η Άιρις έφυγε και την πήγαν στο νοσοκομείο γιατί ήπιε δηλητήριο, ο 

πατέρας της Μίσυ δεν κοιμήθηκε για πέντε νύχτες. Κρυφοκοιτάζοντας από την 

πόρτα της κρεβατοκάμαράς της με το ψυχρό, ένοχο σκοτάδι να διαγράφεται πίσω 

της, τον είδε να στέκεται καμπουριασμένος κάτω από το φως του διαδρόμου και να 

περνάει τα χέρια του μέσα από τα πυκνά μαλλιά του. Το πρόσωπό του είχε 

παραμορφωθεί. Οι σκιές τον έκαναν να φαίνεται σαν κάποιος άλλος. Έκλαιγε. 



 Εκείνη δεν έκλαψε. Και δεν ένιωσε φόβο. Ένιωσε δυνατή και τεράστια σα γίγαντας. 

Είχε προκαλέσει τα πάντα.1 

 

 Αυτή είναι μία ιστορία flash fiction της ανθολογίας “Flash fiction forward, 80 very 

short stories” που εκδόθηκε το 1996 και είναι η δεύτερη κατά σειρά με ιστορίες 

του είδους. Επιλέχθηκε ως εισαγωγή αφενός για να δώσει μια πρώτη εικόνα του 

θέματος που διαπραγματεύεται εδώ και αφετέρου διότι εμπεριέχει πολλά από τα 

αφηγηματικά χαρακτηριστικά του είδους, που θα αναλυθούν παρακάτω. Η 

ονομασία flash fiction δόθηκε σε αυτές τις ιστορίες το 1992, όταν και 

κυκλοφόρησε η πρώτη ανθολογία με αυτή την ονομασία “Flash fiction: 72 very 

short stories”. Οι προηγούμενες ονομασίες που χρησιμοποιούνταν γι’ αυτό το είδος 

των εξαιρετικά σύντομων ιστοριών ήταν είτε short short stories είτε sudden 

stories Το συγκεκριμένο αυτό είδος οφείλει τη δημιουργία του στη  μεγάλη 

ανάπτυξη των μεταπτυχιακών δημιουργικής γραφής την δεκαετία του ’80 στην 

Αμερική που με τη σειρά της οδήγησε στην έκδοση λογοτεχνικών περιοδικών που  

φιλοξενούσαν σε αυτά σύντομες ιστορίες των συμμετεχόντων. Επίσης, η «έκρηξη» 

του διαδικτύου που ακολούθησε, συνέβαλλε συνδυαστικά τα μέγιστα τόσο στην 

δημοφιλία του όσο και στην ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για σύντομες ιστορίες εν 

γένει (Masih 2009:XI). Θα έλεγε κανείς πως όσο ο χρόνος των αναγνωστών 

λιγοστεύει, τόσο και οι ιστορίες προσαρμόζονται στον χρόνο που τους αναλογεί. 

Εάν αναγνώσουμε αντικειμενικά τις κυρίαρχες επιλογές της εποχής μας, θα 

φτάσουμε στο συμπέρασμα πως γενικά καθορίζονται από την συντομία σε πολλές 

από τις εκφάνσεις της. Στη λογοτεχνία ειδικότερα, θα διαπιστώσουμε πως ένα 

κείμενο που κάποτε θα θεωρούνταν νουβέλα, σήμερα ονομάζεται μυθιστόρημα 

και εκείνο που θα θεωρούνταν μονόπρακτο σήμερα ονομάζεται ολοκληρωμένο 

δράμα (Αθανασόπουλος 2009: 152).  Η ίδια τους η ονομασία αποδίδει και τον 

σκοπό τους, «αστραπιαία μυθοπλασία». Πολύ σύντομες και πολύ δυνατές 

ιστορίες, που φιλοδοξούν όμως να εμπεριέχουν όλα τα στοιχεία, που εν δυνάμει θα 

μπορούσαν να αποτελέσουν τον πυρήνα ενός μυθιστορήματος.  Mε λίγα λόγια, το 

flash fiction είναι ένα πεζογραφικό κείμενο με κύριο αλλά όχι μοναδικό 

                                                           
1 Μετάφραση από το πρωτότυπο: Ιωάννα Μπάλιου 



χαρακτηριστικό, την μικρή έκταση, που προκύπτει από τον περιορισμένο αριθμό 

λέξεων, ως εξ αρχής ζητούμενο. Ο Robert Thomas-συνεπιμελητής και στις δύο 

προαναφερθείσες ανθολογίες flash fiction-τοποθετεί το όριο στις 1.000 λέξεις το 

ανώτερο. Επισημαίνει πως το όριο των 1.000 λέξεων διαχωρίζει τις ιστορίες flash 

fiction (όταν δεν υπερβαίνουν αυτό το όριο) από τις ιστορίες sudden fiction (που 

ξεπερνούν αυτό το όριο) (Kotzin, http://www. percontra. 

net/archive/flashfiction.html 20/8/2012).  

          Το όριο λέξεων, επισήμως κατεβαίνει στις 750, όσες και οι λέξεις στο διάσημο 

διήγημα του E. Hemingway «A very short story».2. Άλλωστε ο Hemingway 

θεωρείται από πολλούς ως ο εμπνευστής των εξαιρετικά σύντομων ιστοριών, 

λόγω της ιστορίας έξι λέξεων που του αποδίδεται: «For sale: baby shoes. Never 

worn», «Προς πώληση: Παιδικά παπούτσια. Εντελώς αφόρετα.». (Μανουσάκης, 

www. bonsaistories flashfiction. wordpress.com, 2011/07/06).  Το ακριβές όριο 

λέξεων λοιπόν είναι το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούμε να 

τοποθετήσουμε τις ιστορίες flash δεν είναι όμως το κυρίαρχο. Ήδη, αρκετές 

ιστορίες των ανθολογιών το έχουν ξεπεράσει (φτάνοντας μέχρι τις 850 λέξεις στο 

πρωτότυπο κείμενο) παραμένοντας βέβαια πάντα κάτω από τις 1.000. Σε όλες τις 

περιπτώσεις, ο αναγνώστης, για να διαβάσει τις ιστορίες στην έντυπη μορφή ενός 

βιβλίου, δεν «πρέπει», να γυρίσει τις σελίδες πάνω από μία φορά και αυτό είναι 

ένα βασικό στοιχείο που τηρείται απαρέγκλιτα. Οι ιστορίες flash όμως ανθούν 

εξίσου ή και περισσότερο στο διαδίκτυο, τόσο σε προσωπικά ημερολόγια (blogs) 

όσο και σε ιστοσελίδες διαδικτυακών λογοτεχνικών περιοδικών, όπου φυσικά δεν 

μπορεί να ισχύσει η διάκριση που προαναφέρθηκε. Αυτό σημαίνει πως υπάρχουν 

και άλλα χαρακτηριστικά που τις ορίζουν και αναφέρονται σε συνθετικά, δομικά 

στοιχεία τους. Πρώτο από αυτά είναι πως η βραχύτητά της έκτασής τους δεν 

σημαίνει απαραίτητα και αφήγηση ελλειπτικών επεισοδίων ή  αποσπασματική 

πλοκή. Οι ιστορίες flash fiction κατά κανόνα πρέπει να έχουν αρχή, μέση και τέλος 

έστω κι αν η ιστορία αυτή μπορεί να πάρει πολλές διαφορετικές μορφές ή ποικίλο 

συγγραφικό ύφος. Ο Nathan Leslie σημειώνει πως οι ιστορίες flash μπορούν να 

                                                           
2 «Μία πολύ σύντομη ιστορία» ο αντίστοιχος ελληνικός τίτλος. Βλ. Ελληνική έκδοση  Στην εποχή 

μας, Διηγήματα (2). Μτφρ. Ηλ. Μαγκλίνης, Αθήνα: Καστανιώτης, 2008, 83. 



ταξινομηθούν σε πέντε βασικούς τύπους: 1. Μονόλογος (monologue), 2. Ιστορία 

(tale), 3. Μοναδική σκηνή (individual scene), 4. Σύντομο στιγμιότυπο (snapshot 

story), 5. Πειραματισμός ( experiment) (Leslie  2009:9).  Σε όλες αυτές τις 

κατηγορίες παρατηρείται  ένας ελαχιστοποιημένος τύπος αφήγησης, που οδηγεί 

αναπόφευκτα, σε αφηγηματική οικονομία, με την έννοια της ελάχιστης χρήσης 

επιθέτων, επιρρημάτων καθώς και περιγραφών προσώπων ή τόπων παρά μόνο 

όταν είναι δραματουργικά και λειτουργικά απαραίτητο. Εν αντιθέσει με άλλα 

σύντομα διηγήματα το θέμα μιας ιστορίας flash fiction «πρέπει» να μπορεί αναχθεί 

σε κάτι πολύ παραπάνω από το προφανές, γι’ αυτό σε μια ιστορία flash δεν 

εξιστορείται ένα «απλό» περιστατικό έστω κι αν δανείζεται το εξωτερικό του 

περίβλημα. Από τη μία μεριά λοιπόν το flash έχει μια ελάχιστη έκταση και από την 

άλλη πρέπει να επιτύχει να αποδώσει ένα ολοκληρωμένο νόημα μέσα σε αυτόν τον 

ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για την ανάγνωσή του. Κάποιος που συνηθίζει να 

παραλείπει ολόκληρες σελίδες ή τμήματα αυτών σε ένα μυθιστόρημα, δεν μπορεί 

να κάνει το ίδιο σε μια ιστορία flash, και αυτό μπορούμε να πούμε πως συμβαίνει 

επειδή σε αυτές τις ιστορίες δεν έχουμε καταιγιστική ροή γεγονότων, 

δευτερεύουσες πλοκές, πολλά πρόσωπα ή πολλά επεισόδια αλλά επικέντρωση σε 

ένα περιστατικό, μία σκέψη, ένα χαρακτηριστικό του ήρωα, ένα και μοναδικό 

συμβάν. Ο ήρωας στο flash fiction είναι πάντα το κέντρο της ιστορίας, όλα 

περιστρέφονται γύρω από τον ίδιο και το συμβάν στο οποίο παίρνει μέρος. 

Χαρακτήρας και δράση μεγεθύνονται αντιστρόφως ανάλογα με το μέγεθος της 

ιστορίας και στο τέλος είναι τα μόνα στοιχεία τα οποία θεωρούνται απαραίτητα 

για να την ολοκληρώσουν. Το ένα στοιχείο τροφοδοτεί συνεχώς το άλλο και ο 

ορισμός του Henry James περί χαρακτήρα και δράσης: « Τι είναι ένας χαρακτήρας, 

παρά ο καθορισμός της δράσης; Τι είναι η δράση, παρά η απεικόνιση του 

χαρακτήρα;» (1984: 43), βρίσκουν απόλυτη εφαρμογή στο flash fiction. Παρ’ όλες 

τις περιγραφές και παρ’ όλες τις προσπάθειες απόδοσης ενός και μόνου ορισμού 

του flash fiction, η αλήθεια είναι πως κάθε ένας συγγραφέας, καθηγητής ή 

θεωρητικός του είδους δίνει και την δική του άποψη. Δύο χαρακτηριστικούς 

ορισμούς συναντάμε στο ηλεκτρονικό λογοτεχνικό περιοδικό 

«365tomorrows.com», που ασχολείται ενδελεχώς με το  flash fiction: «Το flash 

fiction είναι μυθοπλασία με γυμνά δόντια και ανοιχτά σαγόνια, έτοιμη να επιτεθεί 



θανάσιμα. Αν η ιστορία δεν καταφέρει να «ακινητοποιήσει» αμέσως τον αναγνώστη, 

τότε έχει αρχίσει μία παράγραφο νωρίτερα. Κάθε λέξη πρέπει να είναι απολύτως 

απαραίτητη» καθώς και: «Πρωταγωνιστής, σύγκρουση, λύση, 600 λέξεις» (Smith, 

Kachelries, www.365tomorrows.com, 20/8/2012). Οι επιμελητές στην εισαγωγή 

της ανθολογίας “Flash fiction forward, 80 very short stories” καταλήγουν μετά από 

αρκετές επίσης απόπειρες ορισμών, πως μια τέτοια ιστορία πρέπει τελικώς να 

είναι «αξιομνημόνευτη» (1996: 12). Αναλύοντας όμως τα ιδιαίτερα γνωρίσματα 

και τις αφηγηματικές τεχνικές που εντοπίζονται να χρησιμοποιούνται ως επί το 

πλείστον στις ιστορίες flash, μπορούμε να έχουμε μία καλύτερη εικόνα για το πώς 

δομείται μια ιστορία flash και ποιοι είναι αυτοί οι τρόποι που συμβάλλουν στην 

πραγμάτωση των στόχων που προαναφέρθηκαν.     Όσον αφορά στα ιδιαίτερα 

γνωρίσματα μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής: Όσο σύντομες και 

επικεντρωμένες σε ένα και μοναδικό συμβάν είναι οι ιστορίες flash, χρειάζονται 

αρκετές φορές στοιχεία για τον προσδιορισμό της χρονικής στιγμής και του τόπου 

όπου λαμβάνουν χώρα και λεπτομέρειες από το παρελθόν των ηρώων.  Στην 

περίπτωση αυτή ο συγγραφέας πρέπει να βρει τον συντομότερο και πιο καίριο 

τρόπο για να  εντάξει στην ιστορία όλα ή μερικά από αυτά τα στοιχεία χωρίς να 

την επιβαρύνει με επιπλέον λέξεις και χωρίς να διηγηθεί μια δεύτερη ιστορία 

παράλληλη με την κύρια. Αυτό επιτυγχάνεται τις περισσότερες φορές  με τον τίτλο 

της ιστορίας, ο οποίος δεν προσμετράται στον αριθμό των λέξεων. Στην ιστορία 

που χρησιμοποιήσαμε ως παράδειγμα, ο τίτλος είναι 1951. Η αναφορά της 

χρονολογίας δίνει ως «σήμα» την χρονική περίοδο που διεξάγεται η ιστορία και 

αμέσως ο αναγνώστης προϊδεάζεται για την ατμόσφαιρα και τα ήθη της εποχής, 

στοιχεία που θα του φανούν χρήσιμα στον τρόπο που θα αναγνώσει την ιστορία. 

Η πρώτη παράγραφος μας εισάγει στη «μέση της δράσης». Δίνεται η εντύπωση 

πως η ιστορία διαδραματίζεται ήδη και ο αναγνώστης καλείται ξαφνικά να 

συμμετάσχει. Η πλοκή δεν αναπτύσσεται σταδιακά αλλά αρχίζει σχεδόν στο 

σημείο όπου υπάρχει η λεγόμενη κορύφωση της δράσης που αφηγείται – «start in 

the middle of the action» είναι άλλωστε μια  χαρακτηριστική προτροπή για την 

συγγραφή μιας τέτοιας ιστορίας (G.W.Thomas, www.fictionfactor.com, 

23/09/2012). Ο τίτλος σε συνδυασμό με τις πρώτες προτάσεις έχουν κάνει ήδη 

σχεδόν τη μισή αφήγηση. Παρατηρείται πως ανάλογα χαρακτηριστικό ρόλο στην 



συμπύκνωση της αφήγησης διαδραματίζουν και τα σύμβολα. Τα σύμβολα, που 

χρησιμοποιούνται αρκετά συχνά στις ιστορίες flash fiction κατορθώνουν αφενός 

να μειώσουν το κειμενικό μήκος και αφετέρου να διακτινώσουν το αφήγημα σε 

πολλαπλά επίπεδα. 

          Η ίδια η ανταπόκριση των ηρώων στο σύμβολο από τη μια μεριά αλλά και 

του αναγνώστη προς αυτό από την άλλη, έχουν σαν αποτέλεσμα η ιστορία να 

αποκτήσει αντιστρόφως ανάλογη εννοιολογική δυναμική  από το μέγεθός της 

(Freivald, www.flashfictiononline.com, 23/ 09/ 2012). Οι ιστορίες flash δίνουν 

στον αναγνώστη τόσα στοιχεία όσα ακριβώς χρειάζονται έτσι ώστε να γεμίσει τα 

υπόλοιπα κενά μόνος του-τα δοσμένα σύμβολα άπτονται ούτως ή άλλως της 

προσωπικής του εμπειρίας. Στη συνέχεια, θα δανειστούμε έναν όρο από τον 

Sartre, για να αναλύσουμε άλλο ένα ιδιαίτερο γνώρισμα των ιστοριών flash. «Όταν 

ένας συγγραφέας απευθύνεται στους συγχρόνους του, ακόμα κι αν η πρόθεσή του 

είναι να προσφέρει μια πλήρη αναπαράσταση του θέματός του αυτό ποτέ δεν 

σημαίνει πώς θα αφηγηθεί τα πάντα και επίσης πως δεν χρειάζεται να γράφει 

κανείς και τόσα πολλά: υπάρχουν λέξεις-κλειδιά» (2005:102-103).  

  Σε αρκετές από αυτές, γίνεται χρήση ιδιαίτερα φορτισμένων λέξεων-

πολιτισμικά και ιστορικά- έτσι ώστε να υπάρχουν αναφορές για  τον αναγνώστη 

μειώνοντας έτσι την ανάγκη για περαιτέρω επεξηγήσεις. Οι λέξεις κλειδιά 

διαφέρουν από τα σύμβολα, όπως προαναφέρθηκαν, μιας και εδώ δεν πρόκειται 

για κοινότοπες λέξεις αλλά για λέξεις που αναφέρονται σε ιστορικά συμβάντα ή σε 

ονόματα που δημιουργούν άμεσες αναφορές.  

             Η Luise Dop στο άρθρο της «How to write flash fiction» αναφέρει επίσης 

χαρακτηριστικά: «Αναφέρετε στοιχεία του εξωτερικού κόσμου. Βάλτε στην ιστορία 

σας στοιχεία ήδη γνωστά, τοποθετήστε την σε ένα σκηνικό οικείο στον αναγνώστη 

σας.» (Dop, muffin.wow.womenon writing.com, 21/08/2012 ).  

Η τελευταία παράγραφος των ιστοριών flash είναι εξίσου σημαντική όσο και η 

πρώτη. Στις τελευταίες γραμμές του κειμένου όλα τα στοιχεία ανασυντίθενται 

έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το νόημά της. Πολλές φορές υπάρχει η λεγόμενη 

ανατροπή, «the twist» (Popek, www.sjoanpopek. com, 21/09/2012). Η ανατροπή 

διαπιστώνεται σε αρκετές από αυτές τις ιστορίες λόγω του ότι οι ήρωες δεν έχουν 



τον απαραίτητο χώρο για να αναπτυχθούν, οπότε το «τέλος», οι τελευταίες 

γραμμές πρέπει πολύ σύντομα να δηλώνουν αφενός την απόφαση ή την τελική 

στάση του ήρωα και την έκβαση της ιστορίας αφετέρου. Οι καταληκτικές λέξεις ή 

φράσεις, είναι η επεξήγηση όλων των στοιχείων που παρατίθενται καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ιστορίας και δημιουργούν την ανατροπή του τέλους και ο 

αναγνώστης για άλλη μια φορά στις ιστορίες flash είναι κατά κάποιο τρόπο «ο 

τελευταίος κρίκος στη διαδικασία ολοκλήρωσης του νοήματος» (Swartwood,  

www.everyday fiction.com, 20/09/ 2012).  

             Τα παραπάνω αποτελούν όπως προαναφέρθηκε, τα εξωτερικά γνωρίσματα 

του flash fiction. Αναφέροντας συνδυαστικά και τις αφηγηματικές τεχνικές του 

είδους μπορούμε να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Τα κείμενα στα οποία 

βασίστηκε  η έρευνα αναλύθηκαν και εξετάστηκαν βάσει της θεωρητικής μελέτης 

του Gérard Genette και των κατηγοριοποιήσεων που ο ίδιος διαμόρφωσε: του 

Χρόνου, της Έγκλισης και της Φωνής - θεωρώντας κάθε αφήγημα ως ένα 

γλωσσικό προϊόν που διαλαμβάνει τη σχέση ενός η περισσότερων γεγονότων έτσι 

ώστε να αντιμετωπίζεται ως το ανάπτυγμα ενός ρηματικού τύπου, με τη 

γραμματική έννοια του όρου: την επέκταση ενός ρήματος (2007:90-92). Στην 

παρούσα έρευνα η συγκεκριμένη τυπολόγηση διευκόλυνε την ανάλυση και την 

ταξινόμηση, καθώς αρκετές από τις επισημάνσεις που αφορούσαν στα 

συγκεκριμένα κείμενα βασίστηκαν σε εξαιρέσεις της και λεπτομερείς ορισμούς 

της.  

               Οι ιστορίες flash, όπως τελικά διαπιστώθηκε χρησιμοποιούν πολλές από 

τις αφηγηματικές τεχνικές μεγαλύτερων αφηγημάτων και σε αρκετές από αυτές 

κατορθώνουν να συμπεριλάβουν στο μικρό ομολογουμένως κειμενικό τους μήκος 

συνδυασμούς αυτών. Οι μόνες που δεν βρήκαν εφαρμογή ήταν φυσικά όσες 

περιέγραφαν την παύση, περιγραφική ή όχι, μιας και θα οδηγούσαν στην 

επιβράδυνση του ρυθμού, κάτι το οποίο θα ήταν αντίθετο στο πνεύμα και στην 

ουσία του flash.  

                 Πιο ειδικά, θα λέγαμε πως στην πλειοψηφία τους διαπιστώθηκε εκτενής 

χρήση των αναλήψεων (άλμα του χρόνου προς τα πίσω) ή των εξηγηματικών 

αναλήψεων (μεταδιηγήσεις) έτσι ώστε να συνθέσουν όσες πληροφορίες είναι 

χρήσιμες από το παρελθόν των ηρώων ή των γεγονότων που οδηγούν την ιστορία 



στο σημείο από το οποίο αρχίζει. Οι αναλήψεις παίζουν  καίριο ρόλο στην 

οικοδόμηση της ιστορίας έτσι ώστε με τον συντομότερο δυνατό τρόπο να 

καλύψουν ενδεχόμενα αφηγηματικά κενά, το λεγόμενο και «back story». 

Παράλληλα, η εκτεταμένη χρήση τους εξυπηρετεί αρκετές φορές και την 

«ανατροπή» των δεδομένων της ιστορίας, προσθέτοντας σε αρκετές περιπτώσεις 

καινούρια στοιχεία που οδηγούν σε μία καινούρια, διαφορετική ανάγνωση. Εκτός 

από τις αναλήψεις, αν και όχι με τόση μεγάλη συχνότητα, χρησιμοποιούνται και οι 

προλήψεις (άλμα του χρόνου προς τα εμπρός). Και στις δύο αυτές περιπτώσεις 

παρατηρείται η ιδιότητα των ιστοριών flash όχι μόνο να χρησιμοποιούν δομικά τα 

αφηγηματικά εργαλεία της πρόληψης και της ανάληψης αλλά να δίνουν στην 

ιστορία εξ ολοκλήρου το σχήμα μιας πρόληψης με μία συνεχή μελλοντική 

αφήγηση ή της ανάληψης με μία συνεχή παρελθοντική αφήγηση επεκτείνοντάς 

τες σε όλο το κειμενικό τους μήκος. Η συμπίεση του κειμενικού μήκους τείνει με 

άλλα λόγια να μετασχηματίσει και να μεγεθύνει αντιστρόφως ανάλογα ένα τέτοιο 

αφηγηματικό εργαλείο σε αφηγηματικό σχήμα. 

               Διαπιστώνεται επίσης μια εκτενής χρήση του λόγου τόσο ως διαλόγου όσο 

και ως παραχώρησης του λόγου του αφηγητή στους ήρωες, έτσι ώστε τα κείμενα 

να προχωρήσουν μέχρι του σημείου όπου ο Genette προέβλεψε πως τα σύγχρονα 

κείμενα θα φτάσουν: «ώθηση της μιμήσεως του λόγου στα άκρα (…) με την 

εξάλειψη των τελευταίων χαρακτηριστικών της αφηγηματικής συνθήκης και την 

απόδοση του λόγου απευθείας στο (ενδοκειμενικό) πρόσωπο» (2007:244). «Make 

them talk/Κάντε τους να μιλήσουν. Οι ήρωες θα πουν την ιστορία μιλώντας δεν 

χρειάζονται περιττές περιγραφές.» (Dop, muffin.wow.womenonwriting.com, 21/ 

08/ 2012). 

Η εκτενής χρήση του λόγου των ενδοκειμενικών προσώπων μαζί με τις ελλείψεις 

και τις περιλήψεις είναι οι πιο πρόσφοροι και ταυτόχρονα επαναλαμβανόμενοι 

τρόποι, για να αποδώσουν τα μέγιστα στο λιγότερο δυνατό χρόνο που οι ιστορίες 

flash έχουν στη διάθεσή τους. 

  Όσον αφορά στην αφήγηση χωρίζεται  κατά κύριο λόγο σε δύο κατηγορίες: την 

παντογνωστική αφήγηση και την αυτοβιογραφική αφήγηση καθώς και οι δύο 

αυτές μορφές έχουν τη μέγιστη πρόσβαση στις αφηγηματικές πληροφορίες.  Όπου 

η αφήγηση ήταν παντογνωστικού τύπου παρατηρήθηκε πως καθ’ όλη τη διάρκειά 



της ακολουθούνταν ο λεγόμενος περιορισμός οπτικού πεδίου. Στο flash fiction ο 

παντογνώστης αφηγητής παρόλο που γνωρίζει τα πάντα για όλους τους ήρωες, 

αναλογικά εστιάζει περισσότερο σε ό,τι «βλέπει», «γνωρίζει» και «αισθάνεται» ο 

ήρωας/ηρωίδα της ιστορίας. Ο Genette σχετικά με την μηδενική εστίαση 

σημειώνει πως « ο όρος μηδενική εστίαση είναι αμφισβητήσιμος από τη στιγμή 

που η εστίαση προσδιορίζεται από τη θέση του εστιάζοντος σημείου και λογικά 

δεν υπάρχει αφήγηση μη εστιασμένη»3 (Τζούμα 1997:128-129). Στην ιστορία 

«1951» ο αφηγητής παρόλο που πληροφορεί, αποκαλύπτει και παρουσιάζει όλους 

τους ήρωες, φιλτράρει όλα τα παραπάνω σε σχέση με ό,τι έχει δει, ακούσει και 

παρατηρήσει η μικρή ηρωίδα του. Ενώ «μιλά» ο αφηγητής σε όλη τη διάρκεια της 

αφήγησης «βλέπει»4 η Η Μίσυ. Η δεύτερη κατηγορία στην οποία εντάσσονται οι 

ιστορίες flash είναι οι αυτοβιογραφικού τύπου αφηγήσεις. Οι αφηγήσεις αυτού 

του τύπου χωρίζονται με τη σειρά τους σε αναδρομικές αφηγήσεις, όταν έχει 

παρέλθει δηλαδή ένα σημαντικό χρονικό διάστημα από το αφηγημένο συμβάν και 

συνήθως αναφέρονται στην παιδική ηλικία και σε εκείνες που αφηγούνται σε 

πρώτο πρόσωπο αλλά σε ταυτόχρονη αφήγηση με το συμβάν, σε χρόνο ενεστώτα. 

Οι δύο αυτοί τρόποι επιτελούν δύο από τους βασικούς σκοπούς του flash. Η 

αναδρομική αφήγηση με αφηγητή που κατέχει τόσο τις πληροφορίες του 

παρελθόντος όσο και του παρόντος  παρέχει με τη σειρά του στον αναγνώστη μία 

                                                           
3 Στη μηδενική εστίαση ο αφηγητής γνωρίζει περισσότερα από τα πρόσωπα: Αφηγητής > 

πρόσωπα. Είναι ένας όρος που ανταποκρίνεται στην κλασική παντογνωστική αφήγηση. Σε αυτή 

την περίπτωση δεν υπάρχουν εμπόδια στην πληροφόρηση μας σχετικά με τις σκέψεις όλων των 

ηρώων και όλων των γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στην αφήγηση ( Genette, 2007:260). 

4 Κατά τον Genette σχετικά με το θέμα της προοπτικής υπήρχε η τάση να συγχέεται η προοπτική 

με τη φωνή, δηλαδή η προοπτική του προσώπου που κατευθύνει την αφήγηση με το πρόσωπο το 

οποίο αφηγείται. Προτείνει λοιπόν τη διάκριση μεταξύ του «ποιος βλέπει» και του «ποιος μιλάει» 

θεωρώντας νόμιμο να εξετάσει μία τυπολογία αφηγηματικών καταστάσεων που συνυπολογίζει τα 

δεδομένα και της έγκλισης και της φωνής.  Συμφωνώντας κατ’ αρχήν με την τριμερή τυπολογία 

που είχε ήδη προταθεί από τον Todorov όρισε διακρίσεις αντικαθιστώντας τον όρο οπτική γωνία 

με τον όρο εστίαση, για να αποφύγει τον καθαρά οπτικό χαρακτήρα του πρώτου όρου εφόσον η 

πληροφορία μπορεί να προέρχεται από ένα οπτικό ερέθισμα ή από ένα άδηλο σημείο ( Genette 

2007:256-260, Τζούμα 1997: 127).  

 



απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλες τις πτυχές της αφηγούμενης ιστορίας στον 

λιγότερο δυνατό χρόνο. Στην περίπτωση αυτή έχουμε εσωτερική εστίαση με 

παραλήψεις.5 

              Η αυτοβιογραφική αφήγηση σε χρόνο ενεστώτα είναι άλλος ένας τύπος 

αφήγησης του flash  που συναντάται πολύ συχνά και σκοπό έχει να κάνει μέτοχο 

τον αναγνώστη με πολύ άμεσο τρόπο στην εξέλιξη της ιστορίας και στην ταύτισή 

του με τον ήρωα καθώς επιθυμεί να σχηματίσει την εντύπωση πως όλα 

συμβαίνουν κατά τη στιγμή της ανάγνωσης. Η εκτεταμένη χρήση του ενεστώτα 

έτσι ώστε να υπάρξει η ψευδαίσθηση του ταυτόχρονου δράσης-αφήγησης, που 

οδηγεί στην αμεσότητα και την δυναμική σχέση αναγνώστη- αφηγητή είναι 

ζήτημα ζωτικής σημασίας για το flash fiction.  Θα θυμίσουμε εδώ ένα απόσπασμα 

του ορισμού που παρατέθηκε νωρίτερα και δικαιολογεί απόλυτα μια τέτοια 

επιλογή: «…Αν η ιστορία δεν καταφέρει να «ακινητοποιήσει» αμέσως τον 

αναγνώστη, τότε έχει αρχίσει μία παράγραφο νωρίτερα…». 

              Το μικρό κειμενικό μήκος μιας ιστορίας flash δεν επιτρέπει μία έμμεση και 

σταδιακή ταύτιση του αναγνώστη με το αφήγημα, όπως θα συνέβαινε με ένα 

μυθιστόρημα ή με ένα εκτενές διήγημα. Οι ιστορίες flash επιζητούν την δέσμευση, 

νοητικά και  συναισθηματικά καθ’ όλη τη σύντομη ομολογουμένως διάρκεια της 

ανάγνωσής τους και μετέρχονται όλων των δυνατών μέσων για να το επιτύχουν 

είτε αυτοί οι τρόποι ακολουθούν παραδοσιακούς τρόπους αφήγησης είτε όχι.   

                Ο Genette υποστηρίζει πως η μοναδική έγκλιση που χαρακτηρίζει την 

αφήγηση είναι η οριστική καθώς η λειτουργία της αφήγησης δεν είναι να δίνει 

προσταγές, να διατυπώνει ευχές ή να θέτει όρους (2007:231). Στις ιστορίες flash 

όμως παρατηρούμε αρκετά συχνά να χρησιμοποιείται η προστακτική έγκλιση 

σχεδόν εξ ολοκλήρου καθ’ όλη τη διάρκεια της αφήγησης εκπληρώνοντας όλες τις 

λειτουργίες που προαναφέρθηκαν. Υπάρχουν ιστορίες flash που παρατηρούμε 

απεύθυνση ερωτήσεων, διατύπωση ευχών αλλά και προσταγών προς έναν 

τεχνηέντως «κρυφό» αποδέκτη της αφήγησης, σε μία απόπειρα ταύτισής του με 
                                                           
5 εκ του παρά και λαμβάνω. Όταν λαμβάνουμε περισσότερες πληροφορίες απ’ όσες επιτρέπει ο 

εστιακός κώδικας. Στην προκειμένη περίπτωση η εσωτερική εστίαση (Genette 2007:267) 

 



τον δυνητικό και κατ’ επέκταση τον πραγματικό αναγνώστη. Ο Genette αναφέρει 

ότι ο αποδέκτης, όπως και ο αφηγητής είναι ένας παράγοντας της αφηγηματικής 

κατάστασης και αυτό σημαίνει πως «σε έναν ενδοδιηγητικό αφηγητή ταιριάζει 

ένας ενδοδιηγητικός αποδέκτης και σε έναν εξωδιηγητικό αφηγητή ταιριάζει ένας 

εξωδιηγητικός αποδέκτης6.  Ο εξωδιηγητικός αποδέκτης δε, μπορεί να ταυτιστεί 

με τον υπονοούμενο αναγνώστη, ο οποίος με τη σειρά του μπορεί να ταυτιστεί με 

κάποιον πραγματικό αναγνώστη» (2007: 302). Σημειώνεται επίσης πως «όσο πιο 

διαφανής είναι ο αποδέκτης της αφήγησης, όσο δηλαδή λιγότερο αναφέρονται τα 

προσωπικά του χαρακτηριστικά (όνομα κλπ.) κι όσο πιο σιωπηλή η επίκλησή του 

στην αφήγηση, τόσο πιο εύκολη είναι αναμφίβολα η ταύτιση του δυνητικού 

αναγνώστη με τον πραγματικό» (Τζούμα, 1997:17). Αυτή είναι μία σύμβαση που 

ακολουθείται κατά κόρον στις ιστορίες flash, η απόκρυψη δηλαδή, όχι μόνο των 

χαρακτηριστικών του αποδέκτη της αφήγησης αλλά και του ίδιου ως ήρωα-

συνομιλητή, ακροατή, συμπρωταγωνιστή της ιστορίας. Ως εκ τούτου, η εξ 

ολοκλήρου απόκρυψη του αποδέκτη της αφήγησης οδηγεί στην ταύτιση του 

δυνητικού αναγνώστη με τον αποδέκτη της αφήγησης, που κι αυτή με την σειρά 

της οδηγεί στην ταύτιση με τον πραγματικό αναγνώστη. Αυτός είναι άλλωστε ο 

κύριος στόχος του flash fiction σε σχέση με τους αναγνώστες του. Όλα τα δομικά 

στοιχεία αυτών των ιστοριών, οι δεκάδες συμβουλές συγγραφής, τα άρθρα 

σχετικά με το είδος του γυρίζουν γύρω από αυτό τον άξονα της απρόσκοπτης και 

στενής σχέσης μεταξύ του κειμένου και του αναγνώστη.  

 Το κατά πόσον μπορεί ένα κείμενο flash fiction  να επιτύχει τα όσα 

φιλοδοξεί να επιτύχει εξαρτάται πάντα από τον εκάστοτε δημιουργό του και όχι 

μόνο από το ίδιο το είδος αυτό καθαυτό, ως δομή και σύλληψη. 

                                                           
6 Αφηγηματικά επίπεδα: 1. εξωδιηγητικό επίπεδο: αφορά σε αφηγήσεις που δεν είναι 

οργανικά μέρη της αλλά ασχολούνται με τις συνθήκες της διήγησής της, όπως π.χ. εισαγωγικές 

αφηγήσεις, πρόλογοι κ.ά., 2. ενδοδιηγητικό επίπεδο (ή διηγητικό επίπεδο): αφορά στην  

κυρίως ή πρώτη αφήγηση και 3. μεταδιηγητικό επίπεδο (ή μεταδιήγηση) που αφορά στην 

δευτερεύουσα αφήγηση εντός της πρώτης αφήγησης. (Genette 2007: 302-312). 

 



 Έχουν υπάρξει πολλές συζητήσεις και διαφωνίες ακόμα και για το κατά πόσον  

αποτελεί ξεχωριστό λογοτεχνικό είδος (genre) ή φόρμα διηγήματος (form) από 

την πρώτη εμφάνισή του. Καθώς όμως συμπληρώνει  σχεδόν είκοσι χρόνια 

συνεχούς παρουσίας και καθώς υπάρχουν πια αρκετές ανθολογίες, διαγωνισμοί, 

δοκίμια και αναλύσεις σχετικά με το flash fiction, αποκτά πια τη δική του 

οντότητα.  Άλλωστε, το τι θεωρείται ή όχι λογοτεχνικό γένος είναι πάντα 

αποτέλεσμα κοινωνικών θεσμών, οι οποίοι εξαρτώνται με τη σειρά τους από 

ποικίλους παράγοντες. Όταν λαμβάνουμε θέση υπέρ της μίας ή της άλλης θέσης 

όσον αφορά σε κείμενα υφιστάμεθα και οι ίδιοι τους ίδιους παράγοντες και αν 

θελήσουμε να ορίσουμε τα γένη  θα έπρεπε να αποφύγουμε την ψευδαίσθηση της 

αιωνιότητάς τους και της συνέχειάς τους μέσα στο χρόνο (Angenot, Bessiere κ.ά. 

2012: 316).  

 Το flash fiction  τελικά, δεν είναι ίσως παρά άλλη μία έκφραση της 

λογοτεχνίας που συμβαδίζει με το πνεύμα της εποχής, της γρήγορης πληροφορίας 

και του κατακλυσμού της εναλλασσόμενης εικόνας. Μια απόπειρα απόδοσης της 

ανάγκης μας για ιστορίες, που πρέπει όμως πια να χωρέσουν σε μερικά «κλεμμένα 

λεπτά».      

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στόχος αυτής της εισήγησης είναι η παρουσίαση και η κριτική προσέγγιση ενός 

σχετικά νέου είδους λογοτεχνικής γραφής και πιο συγκεκριμένα ενός εξαιρετικά 

σύντομου είδους διηγήματος, του flash fiction. Επιχειρείται η παρουσίαση και η 

ανάλυση των διαφορετικών ειδών του, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του 

καθώς και των αφηγηματικών τεχνικών του, που στόχο έχουν την συμπύκνωση 

του πυρήνα ενός μυθιστορήματος σε έναν όσο το δυνατόν ελάχιστο κειμενικό 

χώρο. Η ανάλυση των αφηγηματικών τεχνικών του flash fiction έχει βασιστεί στη 

μελέτη του  Gérard Genette Discours du récit: essai de méthode, που καλύπτει το 

μεγαλύτερο μέρος του Figure III (Paris, Seuil, 1972). Τα ευρήματα της έρευνας 

έχουν βασιστεί στις αντίστοιχες κατηγορίες, που ο Genette  έχει εφαρμόσει για την 

ανάλυση των αφηγηματικών τεχνικών - τον Χρόνο, την Έγκλιση και τη Φωνή. Από 



την  έρευνα προκύπτει μία σειρά συμπερασμάτων για τους τρόπους με τους 

οποίους αυτές εφαρμόζονται στην αστραπιαία μυθοπλασία και πώς  αυτές οι 

τεχνικές από αφηγηματικά εργαλεία μεταλλάσσονται σε αφηγηματικά σχήματα. 
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