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Περίληψη 

Η επανάσταση των «νέων μέσων» και η κυριαρχία της ψηφιακής τεχνολογίας δεν έχει αλλάξει 

μόνο την καθημερινότητά μας, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και 

συνειδητοποιούμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Στο χώρο των τεχνών οι συντελούμενες 

αλλαγές είναι εκκωφαντικές. Σχετίζονται με τον τρόπο διάθεσης, αλλά και με τη διαδικασία 

δημιουργίας των έργων τέχνης· είναι ορατές στην περιοχή της μορφής, αλλά και σε αυτήν του 

περιεχομένου του καλλιτεχνικού προϊόντος. Η περιοχή της λογοτεχνίας δεν αποτελεί εξαίρεση του 

κανόνα αυτού. 

 Η εισήγηση αυτή δεν πραγματεύεται τις αλλαγές στο πεδίο της παραδοσιακής, «έντυπης» 

λογοτεχνίας, αλλά τη λογοτεχνία που η ύπαρξή της είναι συνυφασμένη με τις νέες τεχνολογίες: την 

ηλεκτρονική λογοτεχνία. Ο στόχος είναι να εξερευνηθεί ο σχετικά νεότευκτος αυτός χώρος και να 

καταγραφούν οι νέες δυνατότητες –αλλά και τα μειονεκτήματα– που φέρνει η ψηφιακή 

τεχνολογία στην τέχνη του λόγου. Η παράθεση της διαδικασίας κατασκευής των μικρο-ιστοριών, 

ενός ηλεκτρονικού λογοτεχνικού κειμένου, στοχεύει να χρησιμεύσει όχι ως παράδειγμα προς 

μίμηση, αλλά ως ένα δείγμα κατασκευής ενός ηλεκτρονικού λογοτεχνικού κειμένου που πιθανόν να 

φανεί χρήσιμο σε όποιον αποπειραθεί να ασχοληθεί δημιουργικά με το είδος αυτό. 

 

1. Εισαγωγή  

Η εισήγηση αυτή ασχολείται με τη χαρτογράφηση του χώρου της ηλεκτρονικής 

λογοτεχνίας και την παρουσίαση της δημιουργίας μιας ηλεκτρονικής 

λογοτεχνικής κατασκευής, των μικρο-ιστοριών. Ο στόχος είναι να περιγραφούν 

οι δημιουργικές δυνατότητες που προσφέρουν τα νέα μέσα στην τέχνη του 

λόγου και να δοθεί ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μία ηλεκτρονική 

λογοτεχνική κατασκευή αναπτύσσεται. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο ορίζεται η έννοια της ηλεκτρονικής λογοτεχνίας 

και σκιαγραφείται η οριοθέτησή της σε σχέση με την έντυπη λογοτεχνία και τις 

άλλες τέχνες. 
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 Το τρίτο κεφάλαιο αποτελεί την προσπάθεια χαρτογράφησης της 

ηλεκτρονικής λογοτεχνίας, μέσω μίας απόπειρας ταξινόμησης των 

ηλεκτρονικών λογοτεχνικών κειμένων σε «είδη». Αρχικά διευκρινίζονται τα 

κριτήρια με βάση τα οποία τα ηλεκτρονικά λογοτεχνικά κείμενα ταξινομήθηκαν 

και οι στόχοι που αυτή η ταξινόμηση προτίθεται να υπηρετήσει. Στη συνέχεια 

καταγράφονται έξι διαφορετικές κατηγορίες ηλεκτρονικών λογοτεχνικών 

κειμένων, τα βασικά τους χαρακτηριστικά, και η εξέλιξή τους στο χρόνο. 

Το τέταρτο κεφάλαιο ασχολείται με τη διαδικασία κατασκευής του 

ηλεκτρονικού-λογοτεχνικού κειμένου μικρο-ιστορίες. Από τη σύλληψη της ιδέας 

μέχρι την τελική κατασκευή. 

Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο, γίνεται μία προσπάθεια αποτίμησης της 

εμπειρίας που αποκομίστηκε από τη συνολική διαδικασία ανάπτυξης των μικρο-

ιστοριών με την παράθεση κάποιων συμπερασμάτων που προέκυψαν από αυτή. 

 

2. Ηλεκτρονική Λογοτεχνία: Ορισμός και Οριοθετήσεις 

Ο όρος ηλεκτρονική λογοτεχνία αναφέρεται σε ένα πολύ ευρύ φάσμα 

λογοτεχνικών έργων, που κατασκευάζονται με στόχο την παρουσίαση τους 

(συνήθως) μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 Οι πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ των έργων αυτών, κάνουν 

δύσκολη τη διατύπωση του ορισμού της έννοιας «ηλεκτρονική λογοτεχνία», 

αλλά και την οριοθέτησή της σε σχέση με τη μη-ηλεκτρονική, «έντυπη» 

λογοτεχνία και άλλες μορφές τέχνης όπως η βιντεοτέχνη, και η εικαστική 

εγκατάσταση. 

 Οι εναλλακτικοί ορισμοί που προτείνονται δεν αποτελούν απλά 

διαφορετικές διατυπώσεις, αλλά σημαντικά διαφορετικές προσεγγίσεις και 

οριοθετήσεις του σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητου αυτού τοπίου. Αυτές οι 

διαφορετικές προσεγγίσεις αντικατοπτρίζονται και στη διαφορετική ορολογία 

που υιοθετείται από διάφορους ερευνητές: υπολογιστική, ψηφιακή, 

πληροφορική, ηλεκτρονική λογοτεχνία, κυβερνολογοτεχνία, κ.ά. (Δημητρούλια 

2006: 94). 

 Ο Raine Koskimaa θεωρεί «κυβερνοκείμενα» τα εγγενώς ψηφιακά 

κείμενα, τα οποία έχουν δημιουργηθεί με τρόπο τέτοιο, ώστε καθίσταται 

αδύνατη η παρουσίασή τους σε έντυπη μορφή (Koskimaa 2003: 2). Για άλλους, η 
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κυβερνολογοτεχνία  περιλαμβάνει όλα τα διαθέσιμα στο διαδίκτυο κείμενα, 

«λογοτεχνικά» και μη (Δημητρούλια 2006: 95-96). Για την Katherine Hayles το 

ηλεκτρονικό λογοτεχνικό κείμενο είναι ένα ψηφιακό αντικείμενο «πρώτης 

γενιάς», που έχει δημιουργηθεί μέσω ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και 

(συνήθως) με την πρόθεση να αναγνωσθεί μέσω ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή 

(Hayles 2007: 3-4). 

Η Τιτίκα Δημητρούλια προτάσσει τον ορισμό του Xavier Malbreil: «Η 

πληροφορική λογοτεχνία είναι μία λογοτεχνία υποστηριζόμενη από τον 

υπολογιστή, πολυμεσική και διαδραστική. Εμπλέκει το συγγραφέα σε μια 

πρακτική συγγραφής πολύ διαφορετική από εκείνη κατά την οποία χειρίζεται 

μία φυσική γλώσσα, απαιτεί ειδικές τεχνικές γνώσεις,  θέτει εκ των προτέρων 

ως στόχο της την παραγωγή ενός έργου που δεν μπορεί να πραγματωθεί με 

άλλον τρόπο. Η πληροφορική γραφή δεν είναι ποτέ μία υποκατάσταση μέσων 

προκειμένου να επιτευχθούν ταυτόσημοι σκοποί με αυτούς της παραδοσιακής 

λογοτεχνίας. Απαιτεί, αντιθέτως, την απόκτηση μιας διαφορετικής τεχνολογίας 

–η οποία συνεπάγεται μια ειδική δημιουργική διαδικασία» (Malbreil, στο 

Δημητρούλια 2006: 96). 

Στο παρόν κείμενο δεν εκλαμβάνονται ως ηλεκτρονικά λογοτεχνικά 

κείμενα τα «παραδοσιακά» λογοτεχνικά κείμενα που ψηφιοποιούνται είτε για 

να δημοσιευθούν στο διαδίκτυο, είτε για να αναγνωσθούν σε ηλεκτρονική 

μορφή (e-book) στον ηλεκτρονικό αναγνώστη βιβλίων (e-book reader). Αλλά 

δεν αποκλείονται από το χώρο της ηλεκτρονικής λογοτεχνίας κείμενα τα οποία 

θα μπορούσαν να δημοσιευθούν και σε έντυπη μορφή, όπως τα κείμενα flash 

fiction που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, η λογοτεχνία του twitter,  και η sms-

poetry. 

Υπό αυτό το πρίσμα, ηλεκτρονικό λογοτεχνικό προϊόν μπορεί να 

θεωρηθεί το λογοτεχνικό προϊόν για το οποίο ο προνομιακός χώρος 

«ανάγνωσης» είναι κάποιο ψηφιακό ή «νέο» μέσο (συνήθως ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής).  

Σε ό,τι αφορά στην επιλογή του όρου «ηλεκτρονική», αυτός προτιμήθηκε 

και ως ακριβέστερη μετάφραση του όρου electronic (literature), ο οποίος τείνει 

να επικρατήσει· και ως ο όρος που αντανακλά στο βέλτιστο βαθμό την ανωτέρω 

οριοθέτηση.   
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3. Τα Είδη της Ηλεκτρονικής Λογοτεχνίας– Μία Απόπειρα Παρουσίασης 

Μία μέθοδος για να κατανοήσουμε το πεδίο της ηλεκτρονικής λογοτεχνίας είναι 

να προσεγγίσουμε τις μορφές με τις οποίες αυτή εμφανίζεται στα εικοσιπέντε 

περίπου χρόνια της ιστορίας της. Μέσα από τη διερεύνηση των διαφορετικών 

«ειδών», παρουσιάζονται οι νέες δυνατότητες που η ψηφιακή τεχνολογία 

προσφέρει στην τέχνη του λόγου, καθώς και οι περιορισμοί, τα μειονεκτήματα, 

και τα προβλήματα που προκύπτουν. 

 Η κατηγοριοποίηση των ηλεκτρονικών λογοτεχνικών «κειμένων» σε είδη 

προϋποθέτει έναν διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης από αυτόν που 

ακολουθείται στην περίπτωση της «παραδοσιακής» λογοτεχνίας. Οι 

διαφοροποιήσεις μεταξύ των «κειμένων» δεν προκύπτουν μόνο από τη 

διαδικασία πρόσληψης τους από τον αναγνώστη, αλλά και από τη δομή τους, 

τον κώδικα, και το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή τους 

(Hayles 2007: 4-5). 

 Επιπλέον, η ταξινόμηση παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες λόγω του 

φύσει πειραματικού χαρακτήρα των περισσότερων ηλεκτρονικών 

λογοτεχνικών κειμένων. Πολλά ηλεκτρονικά λογοτεχνικά κείμενα συνδυάζουν 

χαρακτηριστικά διαφορετικών ειδών, ενώ κάποια άλλα είναι μη-ταξινομήσιμα.  

 Στην προσπάθεια κατηγοριοποίησης της ηλεκτρονικής λογοτεχνίας 

λήφθηκαν υπόψιν οι εξής προϋπάρχουσες ταξινομήσεις: 

 α)  Η Katherine Hayles παραθέτει εννέα διαφορετικά είδη ηλεκτρονικής 

λογοτεχνίας (Hayles 2007: 4-18):  

1. Υπερκειμενική μυθοπλασία. 

2. Δικτυακή μυθοπλασία (Network Fiction), που περιλαμβάνει υπερκειμενικά 

λογοτεχνικά κείμενα όπου οι πιθανές «διαδρομές» που ο αναγνώστης μπορεί να 

επιλέξει δεν είναι διακριτές μεταξύ τους, αλλά αλληλοδιαπλέκονται. 

3. Διαδραστική μυθοπλασία. 

4. Αφήγηση προσανατολισμένη σε συγκεκριμένο τόπο με τη χρήση της 

τεχνολογίας GPS (Locative Narratives). 

5. Εικαστικές εγκαταστάσεις που περιέχουν λογοτεχνικά στοιχεία. 
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6. Λογοτεχνία του κώδικα (Codework), όπου εντός του «σώματος» του 

λογοτεχνικού κειμένου εμφανίζονται τμήματα ή το σύνολο του κώδικα που 

χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του.1 

8. Γεννήτριες κειμένου (Generative Art). 

9. Flash ποίηση, όπου «flash» είναι το λογισμικό με το οποίο κατασκευάστηκε το 

ηλεκτρονικό ποίημα. 

 β) Στην ιστοσελίδα (http://eliterature.org/about) του Οργανισμού 

Ηλεκτρονικής Λογοτεχνίας (Electronic Literature Organization) κατονομάζονται 

τα εξής είδη: 

1. Υπερκειμενική λογοτεχνία. 

2. Κινητική ποίηση. 

3. Εγκαταστάσεις computer art που εμπεριέχουν λογοτεχνικά στοιχεία. 

4. Ψηφιακοί χαρακτήρες που συζητούν προσομοιάζοντας ανθρώπινους 

χαρακτήρες (chatterbots). 

5. Διαδραστική μυθοπλασία. 

6. Αφηγήματα υπό μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, sms μηνυμάτων ή blogs. 

7. Ποιήματα και αφηγήσεις που παράγονται από γεννήτριες κειμένου, είτε 

διαδραστικά, είτε με βάση κάποιους αρχικά δοσμένους περιορισμούς. 

8. Κείμενα που έχουν συγγραφεί συλλογικά. 

9. Διαδικτυακές λογοτεχνικές performance. 

 γ) Ο Jean Clement διακρίνει τρεις «οικογένειες» στην ψηφιακή 

λογοτεχνία, οι οποίες θεωρεί ότι μπορούν να συνδυαστούν (Δημητρούλια 2006: 

102): 

1. Συνδυαστική λογοτεχνία, που εμπεριέχει την υπερκειμενική λογοτεχνία και 

τις γεννήτριες κειμένου. 

2. Κινούμενη ποίηση. 

3. Μη γραμμική λογοτεχνία (όπου αναφέρεται κυρίως στη διαδραστική 

αφήγηση). 

 

  Η ταξινόμηση που ακολουθεί βασίστηκε στον ορισμό του χώρου της 

ηλεκτρονικής λογοτεχνίας, όπως αυτός περιγράφεται στο κεφάλαιο 2. Οι 

διαφορετικές κατηγορίες επιλέχθηκαν σε μία προσπάθεια να γίνουν σε γενικές 

                                                        
1 Βλ. Memmott, E_RUPTURE://Codework"."Serration in Electronic Literature, χ.χ.  

http://eliterature.org/about
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γραμμές εμφανείς οι τάσεις της ηλεκτρονικής λογοτεχνίας, οι εναλλακτικές 

χρήσεις της ψηφιακής τεχνολογίας από αυτές, και η αντοχή και εξέλιξη τους στη 

διάρκεια του χρόνου. Με βάση τα κριτήρια αυτά, καταλήγουμε σε έξι είδη (ή 

κατηγορίες) ηλεκτρονικής λογοτεχνίας: Υπερκειμενική λογοτεχνία, διαδραστική 

αφήγηση, κινητική ποίηση, «σύντομες» αφηγήσεις και ολιγόλεκτη ποίηση, 

γεννήτριες κειμένου, υβριδική ηλεκτρονική λογοτεχνία. 

 Η ταξινόμηση αυτή εξυπηρετεί τις ανάγκες του παρόντος κειμένου και 

δεν διεκδικεί την ορθότητά της σε σχέση με άλλες ταξινομήσεις που 

προτείνονται. Ο χώρος της ηλεκτρονικής λογοτεχνίας άλλωστε, είναι ταχύτατα 

μεταβαλλόμενος, και η οποιαδήποτε προσπάθεια καταγραφής του γρήγορα 

καθίσταται παρωχημένη. 

 

3.1 Υπερκειμενική Λογοτεχνία 

Το υπερκείμενο είναι ένα δίκτυο κειμένων που εκτίθεται στην οθόνη του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και που τα κείμενα που το συναποτελούν συνδέονται 

μεταξύ τους μέσω υπερδεσμών (συνήθως σημειωμένων με διαφορετικό χρώμα 

ή/και γραμματοσειρά). Το υπερκείμενο ήταν αρκετά δημοφιλές κυρίως κατά τη 

δεκαετία του ενενήντα και είναι ίσως το μόνο ηλεκτρονικό λογοτεχνικό είδος 

που έχει απασχολήσει κριτικούς και ερευνητές. Στα είκοσιτρία χρόνια που 

μεσολάβησαν από τη «δημοσίευση» του πρώτου υπερκειμενικού 

μυθιστορήματος μπορούμε να παρατηρήσουμε πολύ σημαντικές αλλαγές σε ό,τι 

αφορά τη μορφή και το περιεχόμενο της υπερκειμενικής λογοτεχνίας.  

 Το πρώτο υπερκειμενικό μυθιστόρημα, το Afternoon, a story του Michael 

Joyce, που δημοσιεύθηκε το 1990, περιέχει μόνο κείμενα στα οποία ο 

αναγνώστης πλοηγείται με τη βοήθεια του λογισμικού «storyspace» (Bernstein 

1991: 529-533). Πολύ σύντομα στα κείμενα θα προστεθούν και εικόνες. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Patchwork Girl της Shelley Jackson, που 

δημοσιεύτηκε επίσης μέσω του storyspace, το 1995. Το 1998, στο Grammatron 

του Mark Amerika,  πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η ηχητική επένδυση που μαζί με 

τα κείμενα και την κινούμενη εικόνα (animated gifs) συνθέτει το υπερκείμενο. 

Με την εξέλιξη των δυνατοτήτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών και την 

κατάλληλη χρήση εξελιγμένου και εύκολου στη χρήση λογισμικού, ένα σημερινό 

υπερκείμενο θα μπορούσε εύκολα να περιέχει (εκτός από κείμενο, εικόνες και 
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ήχο) βίντεο και τρισδιάστατα γραφικά. Την τελευταία δεκαετία όμως, η 

υπερκειμενική λογοτεχνία φθίνει, και τα ελάχιστα άξια λόγου έργα  μιμούνται 

την αισθητική των κειμένων της δεκαετίας του ενενήντα, όπως για παράδειγμα 

το Voyage Into the Unknown του Roderick Coover (2008). 

 

(Εικόνες 1-4: Afternoon, Patchwork Girl, Grammatron, These Waves of Girls) 

 

  

Σε σχέση με τη χρήση της εικόνας και του ήχου, έχει αξία να σημειώσουμε 

ότι αυτή είναι γόνιμη όταν δεν λειτουργεί εικονογραφικά ή περιγραφικά σε 

σχέση με το κείμενο. Πετυχημένη είναι η χρήση τους όταν λειτουργούν 

δημιουργικά, επανανοηματοδοτώντας και εμπλουτίζοντας το κειμενικό μέρος. 

Παραδείγματα δημιουργικής χρήσης της εικόνας και του ήχου συναντάμε στα: 

Patchwork Girl, Grammatron, Voyage into the Unknown που προαναφέρθηκαν, 

αλλά και στο These Waves of Girls της Caitlin Fisher (2001). 
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 Εξελίξεις και διαφοροποιήσεις παρουσιάζονται και σε ό,τι αφορά στο 

«περιεχόμενο» του λογοτεχνικού υπερκειμένου. Στα πρώτα υπερκείμενα –όπως 

το Afternoon και το Patchwork Girl– κυριαρχεί η αφήγηση. Μέσω των 

υπερδεσμών, ο αναγνώστης επιλέγει το «μονοπάτι» ή τον αφηγητή που αυτός 

προτιμά. Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του ενενήντα εμφανίζονται 

υπερκείμενα που απομακρύνονται από την αφήγηση. Σε κάποιες περιπτώσεις οι 

υπερδεσμοί μεταξύ των κειμένων πληθαίνουν  και η συνολική δομή γίνεται 

«χαώδης», όπως στο Hegirascope 2.0 του Stuart Moulthorp (1997). Σε άλλες το 

ίδιο το υπερκείμενο στέκεται κριτικά απέναντι στην ίδια την ηλεκτρονική 

λογοτεχνία και τη σατιρίζει, όπως στην περίπτωση του The Unknown των Scott 

Rettberg, William Gillespie, Dirk Stratton, Frank Marquardt (1999). Τέλος, 

εμφανίζεται το είδος της υπερκειμενικής ποίησης με χαρακτηριστικό 

παράδειγμα το Rice του Oscar Ferriero (1998). 

 Παρά το γεγονός ότι θεωρήθηκε πως θα αποτελέσει τη «λογοτεχνία του 

μέλλοντος» και την πολύπλευρη ανάπτυξη και εξέλιξη της, η υπερκειμενική 

λογοτεχνία παρουσιάζεται σήμερα φθίνουσα (Lafarge 2011). Οι τίτλοι που 

δημοσιεύονται την τελευταία δεκαετία είναι λιγότεροι σε αριθμό, αλλά και 

κατώτεροι σε αξία, από τους αντίστοιχους της δεκαετίας του ενενήντα. Η 

υπερκειμενική λογοτεχνία μοιάζει θύμα του ίδιου του μέσου το οποίο 

χρησιμοποίησε. Τα δαιδαλώδη στη δομή τους λογοτεχνικά υπερκείμενα και η 

πρωτοποριακή, «μοντερνίστικη» γλώσσα που συνήθως υιοθετείται σε αυτά, 

μοιάζουν αποκρουστικά στον εθισμένο στη πληροφορία, βιαστικό αναγνώστη 

του διαδικτύου. 

 Παρά την πτωτική πορεία που παρατηρείται, θα ήταν βεβιασμένο το να 

θεωρήσουμε πως η υπερκειμενική λογοτεχνία είναι οριστικά «νεκρή». Ο 

ηλεκτρονικός αναγνώστης του (όχι μακρινού) μέλλοντος, πιθανότατα θα έχει τη 

δυνατότητα να αναπαράξει υπερκείμενα, και η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να 

αποτελέσει το έναυσμα για την αναγέννηση του συγκεκριμένου είδους. 

 

 

 

3.2 Διαδραστική Αφήγηση 
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Το δεύτερο είδος ηλεκτρονικής λογοτεχνίας με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι η 

«διαδραστική αφήγηση» (Interactive fiction). Στο είδος αυτό ο αναγνώστης έχει 

ενεργή συμμετοχή στην εξέλιξη της ιστορίας μέσω λέξεων, φράσεων, και 

«εντολών» που πληκτρολογεί. Η δομή αυτών των κειμένων είναι παρόμοια με 

πολλών παιχνιδιών. Ο «αναγνώστης» καλείται να λύσει γρίφους και να 

αντιληφθεί τους κανόνες με τους οποίους το αφήγημα-παιχνίδι «παίζεται» 

(Pressman 2009).  

 Η διαδραστική αφήγηση κατάγεται από το text-adventure, είδος 

ηλεκτρονικού παιχνιδιού που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του ογδόντα, όταν οι 

δυνατότητες γραφικών των ηλεκτρονικών υπολογιστών ήταν ακόμη 

περιορισμένες. Το κριτήριο το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ώστε να 

διαχωρίσουμε ένα text-adventure από ένα διαδραστικό λογοτεχνικό αφήγημα, 

δεν μπορεί να είναι άλλο από το να αξιολογήσουμε τη «λογοτεχνικότητα» του 

κειμένου. Στη διαδραστική αφήγηση το κείμενο δεν είναι απλά περιγραφικό, 

διεκπεραιώνοντας το παιχνίδι, αλλά έχει αξία καθεαυτό· ο αναγνώστης-παίκτης 

προσπαθεί να βρει την κατάλληλη εντολή, και για να συνεχίσει να διαβάζει το 

κείμενο.  

 Παρότι το text-adventure θεωρούνταν ήδη ξεπερασμένο, η διαδραστική 

αφήγηση γνώρισε ιδιαίτερη άνθιση στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. H 

Galatea (2000) και το Bronze (2006) της Emily Short, το Shade (2000) του 

Andrew Plottkin και το All Roads (2001) του John Ingold, είναι κάποιοι τίτλοι 

που μένουν πιστοί στην απόλυτα κειμενική μορφή του text-adventure και που 

οφείλουμε να σημειώσουμε.  

  

 

(Εικόνες 5-7: Galatea, Everybody Dies, Façade) 
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To αυστηρά «κειμενικό» είδος της διαδραστικής αφήγησης, δεν μπόρεσε 

να αποφύγει την εισβολή της εικόνας. Το Everybody Dies (2008) του Jim Munroe 

διακοσμείται από τα σκίτσα του Michael Cho. Δύο χρόνια νωρίτερα, το 2006, 

παρουσιάζεται το τρισδιάστατο façade, των Michael Mateas και Andrew Stern, 

που μπορεί να χαρακτηριστεί διαδραστικό αφήγημα «δεύτερης γενιάς». 

  

3.3 Κινητική Ποίηση 

Την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, η κινητική ποίηση (kinetic poetry) είναι 

αναμφισβήτητα το είδος που αντικατέστησε το υπερκείμενο ως ο κατεξοχήν 

εκπρόσωπος της ηλεκτρονικής λογοτεχνίας. Στην κινητική ποίηση ο ποιητικός 

λόγος συνδυάζεται με την κινούμενη εικόνα και τον ήχο. Συχνά θα τη 

συναντήσουμε και με τον όρο flash poetry (από το λογισμικό flash το οποίο 

χρησιμοποιούν πολλοί «κινητικοί» ποιητές). 

 Σε γενικές γραμμές μπορούμε να διακρίνουμε δύο κατηγορίες κινητικών 

ποιημάτων, αν και πολλά συνδυάζουν χαρακτηριστικά και των δύο κατηγοριών. 

Η πρώτη αφορά αυτά στα οποία κυριαρχούν εικόνες που εναλλάσσονται στην 

οθόνη· το κείμενο –σε συνήθως απλή μορφή– εμφανίζεται παράλληλα με τις 

οπτικές εναλλαγές ή ακούγεται απαγγελλόμενο. Στη δεύτερη κατηγορία το 

κινητικό ποίημα δεν περιέχει άλλη εικόνα παρά μόνο το ίδιο το ποιητικό κείμενο. 

Τα ποιήματα της δεύτερης κατηγορίας συχνά συνοδεύονται από μουσική. 

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η κινητική 

ποίηση της δεύτερης κατηγορίας επανεμφανίζεται δυναμικά, όχι λόγω 

περιορισμένων τεχνολογικών δυνατοτήτων (όπως κατά την πρώτη περίοδο 
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ανάπτυξής της), αλλά κατόπιν επιλογής των ίδιων των δημιουργών. Από το 

γκροτέσκο Endemic Battle Collage (1987) του Geof Huth, φτάνουμε στις 

σύγχρονες, λιτές δημιουργίες των Y0UNG-HAE CHANG HEAVY INDUSTRIES 

(Marc Voge  και Young-hae Chang). Εξαιρετικά κινητικά ποιήματα βρίσκουμε και 

στην πρώτη κατηγορία, όπως για παράδειγμα το While Chopping Red Peppers 

(2000) και το Cruising (2001) των Ingrid Ankerson και Megan Sapnar. Πολύ 

ενδιαφέροντα κινητικά ποιήματα που δεν μπορούν με σαφήνεια να ενταχθούν 

σε μία από τις δύο κατηγορίες είναι το ii — in the white darkness: about [the 

fragility of] memory (2004) των Reiner Strasser and M.D. Coverley και το  

SleepingGlimpse (2008) των Stephanie Strickland, Cynthia Lawson Jaramillo και 

Paul Ryan.  

 

(Εικόνες 8-11: Endemic Battle Collage, Cruising, ii — in the white darkness: about 

[the fragility of] memory, YHCHI) 
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 Στην κινητική ποίηση γίνονται εμφανή δύο χαρακτηριστικά που 

αφορούν την ηλεκτρονική λογοτεχνία στο σύνολό της. Το πρώτο έχει να κάνει 

με την «υλικότητα» που το κείμενο αποκτά στην ψηφιακή οθόνη. Ο συγγραφέας 

της ηλεκτρονικής λογοτεχνίας οφείλει να λάβει υπόψιν του την «οπτική» 

διάσταση του κειμένου, μια και αυτή αποτελεί βασικό αισθητικό στοιχείο της 

δουλειάς του (Perloff 2006: 143-164). Το δεύτερο αφορά στη σύζευξη του 

κειμένου με την εικόνα και τον ήχο. Ο ήχος, αλλά κυρίως η εικόνα, εύκολα 

κυριαρχούν έναντι του κειμένου, ειδικά μάλιστα όταν αυτό παρουσιάζεται σε 

ένα κατεξοχήν οπτικοακουστικό μέσο όπως η οθόνη του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. Στο διαδίκτυο συναντάμε σωρεία «κινητικών ποιημάτων», στα 

οποία με την υπερβολική και κοινότοπη χρήση τους, η ήχος και η εικόνα 

καταπίνουν το –συχνά αδιάφορο- ποιητικό κείμενο. 

   

3.4 Flash και Twitter Fiction, Twitter Poetry 

Η σύντομη λογοτεχνική φόρμα προηγείται κατά πολύ της εμφάνισης της 

ψηφιακής τεχνολογίας, το γεγονός όμως πως το διαδίκτυο (αλλά και το κινητό 

τηλέφωνο) μοιάζει να είναι προνομιακός χώρος για την ανάγνωση σύντομων 

αφηγήσεων και πολύ σύντομων ποιημάτων, τοποθετεί μια νέα γενιά αυτού του 

είδους των κειμένων στο χώρο της ηλεκτρονικής λογοτεχνίας. 

 Στην κατηγορία του flash (εδώ η λέξη δεν σχετίζεται με το λογισμικό, 

αλλά τη συντομία) fiction ή micro-fiction ανήκουν οι σύντομες αφηγήσεις. Για 

την έντυπη λογοτεχνία τα κείμενα flash fiction συνήθως κυμαίνονται μεταξύ 

300-1000 λέξεων, ενώ στο χώρο της ηλεκτρονικής ο αριθμός των λέξεων συχνά 
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περιορίζεται μεταξύ 50-300. 2  Στο διαδίκτυο συναντάται πλειάδα τέτοιων 

κειμένων, δημοσιευμένων σε blog, forum και ηλεκτρονικά περιοδικά.  

 Το twitter είναι ένας πολύ δημοφιλής ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης 

όπου ο χρήστης επικοινωνεί με άλλους χρήστες μέσω μηνυμάτων που δεν 

μπορούν να ξεπερνούν τους 140 χαρακτήρες. Ο περιορισμός αυτός λειτούργησε 

ως έναυσμα για πολλούς «λογοτέχνες» του διαδικτύου. Ο ενδιαφερόμενος 

αναγνώστης μπορεί με το κατάλληλο «hashtag», να αναζητήσει το είδος που 

προτιμά. Ψάχνοντας για #vss (very short stories) βρίσκει ιστορίες με λιγότερους 

από 140 χαρακτήρες. Με το #micropoetry ολιγόστιχα ποιήματα, και με το 

#haiku, χαϊκού. Ψάχνοντας για #sixwordstories, θα διαβάσει ιστορίες έξι λέξεων, 

φόρο τιμής στο περίφημο «μυθιστόρημα» έξι λέξεων του Έρνεστ Χέμινγουεη: 

«For sale: Baby shoes, never worn» (Gilead 2008). 

Όλα τα λογοτεχνικά κείμενα μικρής φόρμας που εξετάζουμε σε αυτό το 

υποκεφάλαιο, δεν εντάσσονται στο χώρο της ηλεκτρονικής λογοτεχνίας λόγω 

της εξάρτησής τους από την ψηφιακή τεχνολογία σε ό,τι αφορά στη συγγραφή ή 

στην ανάγνωσή τους. Ο λόγος που χαρακτηρίζονται «ηλεκτρονικά» αφορά στη 

δημοφιλία τους εντός των «νέων μέσων», και κυρίως εντός του διαδικτύου.  

 

3.5 Γεννήτριες Κειμένου 

Στην περίπτωση των γεννητριών κειμένου ερχόμαστε αντιμέτωποι με το πλέον 

αυτοματοποιημένο είδος ηλεκτρονικής λογοτεχνίας. Στις γεννήτριες κειμένου ο 

συγγραφέας-δημιουργός φαίνεται να απουσιάζει και τη θέση του παίρνει ο ίδιος 

ο υπολογιστής, συχνά με τη βοήθεια του χρήστη-αναγνώστη.  

 Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές στις οποίες το είδος αυτό εμφανίζεται. 

Σε κάποιες περιπτώσεις το κείμενο «παράγεται» αυτόματα και εξολοκλήρου από 

τον υπολογιστή, όπως στην περίπτωση του ppg265 (2008) του Nick Montfort. Σε 

άλλες το κείμενο προϋπάρχει στη βάση δεδομένων του υπολογιστή και 

αναπαράγεται με «τυχαία» σειρά, όπως στα: Storyland (2002) της Nanette 

Wylde και το This is how you will die (2005) του Jason Nelson. 

Στα The Electronic Muse, Sundays in the park, και Headline News (2007) 

της Millie Niss, ο αναγνώστης καλείται να παρέμβει και να «συγγράψει» το 

κείμενο με τη βοήθεια του υπολογιστή. 

                                                        
2 Βλ. Kotzin, Flash Fiction: An Essay, χ.χ. 
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 Οι γεννήτριες κειμένου είναι απίθανο να προσελκύσουν μεγάλη μερίδα 

αναγνωστικού κοινού. Η κατασκευή τους είναι συνήθως αποτέλεσμα διάθεσης 

πειραματισμού με τη γλώσσα, το κείμενο, και την πληροφορική τεχνολογία. 

Όντας το πλέον πειραματικό είδος της ούτως ή άλλως «πειραματικής» 

ηλεκτρονικής λογοτεχνίας, οι γεννήτριες κειμένου θα απασχολήσουν σοβαρά 

τον μελλοντικό ερευνητή της.   

   

3.6 Υβριδικές Μορφές  

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται έργα τέχνης που συνδυάζουν την 

ηλεκτρονική λογοτεχνία με άλλες μορφές τέχνης· συνήθως τη βιντεοτέχνη, την 

computer art, την performance και την εικαστική εγκατάσταση. Οι κατασκευές 

αυτού του είδους βρίσκονται στα όρια της περιοχής της ηλεκτρονικής 

λογοτεχνίας και έχουν κάνει τη δυναμική εμφάνισή τους κυρίως την τελευταία 

δεκαετία. Ο φυσικός χώρος παρουσίασης των έργων αυτών είναι οι αίθουσες 

τέχνης, τα μουσεία μοντέρνας τέχνης, και τα φεστιβάλ της τέχνης των «νέων 

μέσων». Για να γίνει κατανοητή η μορφή και το περιεχόμενο της κατηγορίας 

αυτής, παρατίθενται κάποιες ενδεικτικές περιπτώσεις. 

 Το Screen (2003) των Noah Wardip-Fruin, Josh Carroll, Robert Coover, 

Shawn Greenlee, Andrew McClain και Benjamin “Sascha” Shine, δημιουργεί έναν 

τρισδιάστατο, διαδραστικό, κειμενικό «χώρο». Το «Screen» κατασκευάστηκε με 

το πρωτοποριακό «Cave», του Brown University, το οποίο συνδυάζει 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, βίντεο-προτζέκτορες, και ηχεία (Baard 2003). Στο 

Poetry Machine (2002), του David Link, ο θεατής εισέρχεται σε ένα σκοτεινό 

δωμάτιο όπου προβάλλεται και εκφωνείται το κείμενο που παράγει μία 

εξελιγμένη γεννήτρια κειμένου, και μπορεί να παρέμβει σε αυτό. Στο Still 

Standing (2005), των Bruno Nadeau και Jason Lewis, το κείμενο που 

προβάλλεται στην οθόνη της εγκατάστασης αντιδρά στις κινήσεις και τη θέση 

του σώματος του θεατή. Στην κατηγορία των υβριδικών μορφών μπορούμε να 

εντάξουμε και τις performance όπου η ανάγνωση ποιημάτων συνοδεύεται από 

οπτικοακουστικό υλικό. 
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(Εικόνες 12-13: Poetry Machine, Still Standing) 

 Σε αντίθεση με τα περισσότερα είδη ηλεκτρονικής λογοτεχνίας που 

προαναφέρθηκαν, στην κατηγορία των υβριδικών μορφών η ποσότητα των 

έργων είναι σχετικά μικρή και η καλλιτεχνική τους αξία τουλάχιστον επαρκής. Η 

εξέλιξη των μορφών αυτών σίγουρα θα μας προσφέρει αξιόλογα καλλιτεχνικά 

αποτελέσματα και στο μέλλον, αλλά το πιθανότερο είναι πως αυτά θα 

εντάσσονται κυρίως στο χώρο των εικαστικών τεχνών.  

 

4. Το μέλλον της Ηλεκτρονικής Λογοτεχνίας 

Είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει κάποιος την πορεία της ηλεκτρονικής 

λογοτεχνίας του μέλλοντος, η οποία σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται και από τις 

εξελίξεις της τεχνολογίας, αλλά και της «έντυπης» λογοτεχνίας. Με βάση τα 

σημερινά δεδομένα μπορούμε να αρκεστούμε στην διαπίστωση της ύπαρξης δύο 

διαφορετικών, και αντίρροπων, τάσεων. 

 Από τη μία πλευρά έχουμε τα πιο «πειραματικά» κείμενα, που 

εκμεταλλεύονται την τεχνολογία με πρόθεση να εξελίξουν την ίδια την 

υπόσταση του λογοτεχνικού κειμένου με κύριο άξονα τη μη-γραμμικότητα. 

Παραδείγματα αυτού του είδους βρίσκουμε στο υπερκείμενο, αλλά και σε 

κάποιες γεννήτριες κειμένου. 

 Αντίθετα, στην περίπτωση της μικρής φόρμας συναντάμε κείμενα που θα 

μπορούσαν να υπάρχουν και εκτός των νέων μέσων, και τα οποία κυρίως λόγω 

του σύντομου χρόνου που απαιτείται για την ανάγνωση τους, καταφέρνουν να 

απευθύνονται σε ένα διευρυμένο «ηλεκτρονικό» αναγνωστικό κοινό. 
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 Λογικά, οι δύο τάσεις θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται αυτόνομα η μία 

από την άλλη, απευθυνόμενες σε διαφορετικών προτιμήσεων κοινό. Οι μικρο-

ιστορίες, αποτελούν –ανάμεσα στα άλλα– και μία μικρή απόπειρα συγκερασμού 

των δύο αυτών τάσεων. 

 

5. Οι «μικρο-ιστορίες» 

5.1 Η Ιδέα 

Η δημιουργία των μικρο-ιστοριών σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο   Morningdide 

Vector Space (2007) της Millie Niss (βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://collection.eliterature.org/1/works/niss__oulipoems/vector.html) το 

οποίο εκμεταλλεύεται με εξαιρετικά ενδιαφέροντα τρόπο τις διαδραστικές 

δυνατότητες του λογισμικού Flash και παρουσιάζει 25 παραλλαγές μίας απλής 

ιστορίας που αναπτύσσονται εντός δύο υφολογικών αξόνων: απλό-

επιτηδευμένο και κοινωνιολογικό-μελοδραματικό.  

 Επίσης, η παρατήρηση των κειμένων της ηλεκτρονικής λογοτεχνίας, 

έκανε ορατή τη διάκριση δύο βασικών κατευθύνσεων: Από τη μία πλευρά τα 

διαδραστικά κείμενα που αναπτύσσονται σε σύνθετες δομές, με πιο 

χαρακτηριστική περίπτωση αυτή του υπερκειμένου· από την άλλη τα κείμενα 

της σύντομης φόρμας, που φαίνεται να αποκτούν όλο και περισσότερους 

αναγνώστες στο χώρο του διαδικτύου. 

 Με βάση τα δύο αυτά ερεθίσματα, γεννήθηκε η ιδέα των μικρο-ιστοριών. 

Η ιδέα αυτή εμπλουτίστηκε, οργανώθηκε και αναπτύχθηκε στηριζόμενη σε ένα 

πλαίσιο κατευθύνσεων και περιορισμών που παρουσιάζονται στη συνέχεια.  

  

 

5.2 Το Πλαίσιο Δημιουργίας 

Οι μικρο-ιστορίες είναι ένα ηλεκτρονικό λογοτεχνικό κείμενο που:  

α) χρησιμοποιεί και εμπεριέχει διαφορετικά είδη ηλεκτρονικής 

λογοτεχνίας (υπερκείμενο, flash-fiction, twitter-fiction). 

Η συνολική δομή των μικρο-ιστοριών  μιμείται την εξωτερική δομή του 

υπερκειμένου, αλλά τα κείμενα από τα οποία αποτελείται ανήκουν στο είδος του 

flash και του twitter fiction. Κατά συνέπεια αποτελεί ένα σύνολο, του οποίου 

http://collection.eliterature.org/1/works/niss__oulipoems/vector.html
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όμως τα μέρη οφείλουν να έχουν μία αυτονομία, να μπορούν να «διαβαστούν» 

και μόνα τους.  

β) υπακούει σε μαθηματικούς περιορισμούς κατά τη συγγραφή και 

ανάπτυξή του με δύο έννοιες: 

β1) ποσοτικούς περιορισμούς σε ότι αφορά τον αριθμό των λέξεων ή των 

χαρακτήρων από τους οποίους αποτελούνται (ώστε τα κείμενα να εντάσσονται 

στα είδη των flash και twitter fiction). 

β2) τα κείμενα κινούνται μέσα στο πλαίσιο που χωροθετούν δύο 

ειδολογικοί άξονες: Ρομάντζο3-Θρίλερ και Φαντασία-Ρεαλισμός. Ο στόχος είναι 

να καλύψουν (όσο είναι δυνατό) το εύρος των αφηγηματικών παραλλαγών των 

ειδών αυτών.  

γ) Στοχεύει στο να σχολιάσει την ίδια την αφήγηση (λογοτεχνική και μη) 

εντάσσοντας μέσα στα κείμενα αφηγηματικά και λεκτικά κλισέ, ευρύτατα 

διαδεδομένα στα υπό «εξέταση» λαϊκά αφηγηματικά είδη. 

   

5.3 Προπαρασκευή: Δομή και Πλοήγηση 

Στην πρώτη φάση ανάπτυξης των μικρο-ιστοριών, απαραίτητη ήταν η σχεδίαση 

της δόμησης των σελίδων-κειμένων που αποτελούν τις μικρο-ιστορίες, και η 

οργάνωση της πλοήγησης του αναγνώστη σε αυτές. 

Σε ό,τι αφορά τη δομή και την πλοήγηση, οι μικρο-ιστορίες 

χρησιμοποιούν την ιεραρχική δομή (Garrand 2006: 111-112), μιμούμενες τη 

δομή «υπερκειμένου», στην πιο απλή εκδοχή του. 

Ο στόχος δεν είναι η δημιουργία ενός σύνθετου ηλεκτρονικού 

λογοτεχνικού έργου όπου κάθε σύνδεσμος παραπέμπει σε νέους συνδέσμους, 

όπως συμβαίνει σε σημαντικά, χαώδη στην ανάπτυξή τους, υπερκειμενικά 

λογοτεχνικά κείμενα. Το ζητούμενο είναι ένα λιτό σύνολο, το οποίο 

προσαρμόζεται στις σύγχρονες συνήθειες του «βιαστικού» αναγνώστη του 

διαδικτύου, και το οποίο ταυτόχρονα αποπειράται να διασκεδάσει, αλλά και να 

σταθεί κριτικά απέναντι σε αυτές ακριβώς τις αναγνωστικές συνήθειες.     

                                                        
3 Εντός των μικρο-ιστοριών επιλέχθηκε η γραφή της λέξης με τσ (ρομάντσο), ως αναφορά στο 
περιοδικό ποικίλης ύλης των δεκαετιών 60-80. 
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Κάθε σελίδα των μικρο-ιστοριών λειτουργεί ως κόμβος, εμπεριέχοντας 

2,3 ή 9 υπερδεσμούς (συνήθως λεκτικούς ή φραστικούς) που οδηγούν σε μία 

άλλη σελίδα, ή σε νέα διαμόρφωση της ίδιας σελίδας.  

Υπό αυτά τα δεδομένα, δημιουργήθηκε το σχεδιάγραμμα με βάση το 

οποίο θα αναπτυσσόταν το συνολικό κείμενο και που δίχως αυτό θα ήταν 

ιδιαίτερα δύσκολη η περαιτέρω ανάπτυξή του (Εικόνα 14). 

Με αυτόν τον τρόπο, αποσαφηνίστηκαν και οι σχέσεις μεταξύ των 

κειμένων και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα αναπτυσσόταν η αφήγηση.  
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5.3 Ανάπτυξη: Storyboard και Πρωτότυπο 

Τη σχεδίαση της συνολικής δομής των μικρο-ιστοριών, ακολούθησε η  

απεικόνιση της οπτικής μορφής της κάθε μίας από τις σελίδες που τις 

απαρτίζουν και του τρόπου με τον οποίο οι σελίδες αυτές θα πρέπει να 

συνδέονται μεταξύ τους. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών 

δημιουργήθηκε το storyboard των μικρο-ιστοριών (Εικόνες 15-18). 

Το storyboard είναι μία ακολουθία εικόνων, σχεδίων ή φωτογραφιών, 

που με τη διαδοχή τους προ-αναπαριστούν ένα σενάριο κινηματογραφικής 

ταινίας ή παρουσιάζουν τη διαδραστική σχέση μεταξύ του χρήστη μιας 

πολυμεσικής εφαρμογής και της εφαρμογής αυτής (Curtis & Vertenley 1990: 16-

18). 

Κατά την κατασκευή του storyboard λήφθηκαν υπόψιν δύο κύριοι 

στόχοι:  

α) Το λογοτεχνικό κείμενο να έχει τον πρώτο λόγο, να δεσπόζει στην 

διαμόρφωση της σελίδας. Οι εικόνες που εμφανίζονται παίζουν 

συμπληρωματικό, ενισχυτικό, ή σχολιαστικό ρόλο, και σε καμία περίπτωση δεν 

πρέπει να κυριαρχούν επί των κειμένων. 

β) Η πλοήγηση του αναγνώστη στις διαφορετικές σελίδες των μικρο-

ιστοριών  πρέπει να γίνεται με πολύ απλό τρόπο και οι σύνδεσμοι να είναι 

ευκρινείς, ώστε ο αναγνώστης να μπορεί εύκολα να εστιάσει στο «λογοτεχνικό» 

περιεχόμενο. 

Τη δημιουργία του Storyboard ακολούθησε η κατασκευή του 

πρωτότυπου, δηλαδή η δημιουργία ενός πολύ απλού δείγματος των μικρο-

ιστοριών.  

Το «πρωτότυπο» (Prototype) είναι ένα πρώτο δείγμα, ένα μοντέλο, που 

προσομοιάζει τις βασικές λειτουργίες μίας κατασκευής. Δεν οφείλει να έχει το 

περιεχόμενο του τελικού προϊόντος, αλλά να αναπαριστά τα δομικά του 

χαρακτηριστικά ώστε να ελεγχθούν οι λειτουργίες και η χρηστικότητα του 

(Caughlin 2000).  
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Με την κατασκευή του πρωτότυπου και την δοκιμή του, βελτιώθηκε και 

οριστικοποιήθηκε ο τρόπος διασύνδεσης των διαφορετικών σελίδων. Επίσης, 

επιλέχθηκαν τα εργαλεία (λογισμικό) μέσω των οποίων κατασκευάστηκε το 

τελικό αποτέλεσμα. Τέλος, έγινε μία πρώτη απόπειρα συγγραφής κάποιων 

κειμένων, και μία πρώτη αναζήτηση των εικόνων που τα πλαισιώνουν.  

 

5.4 Η Τελική Κατασκευή 

Για την ολοκλήρωση των μικρο-ιστοριών, καταρχήν ήταν απαραίτητη η 

συγγραφή των κειμένων και η επιλογή του οπτικού υλικού. Σε ότι αφορά στο 

τεχνικό μέρος, χρησιμοποιήθηκε κυρίως το λογισμικό Flash CS5 της Adobe και η 

γλώσσα προγραμματισμού Actionscript 3.0.  

 Ο χρόνος που χρειάστηκε για το καθαρά «κατασκευαστικό» μέρος της 

δημιουργίας των μικρο-ιστοριών έφτασε τις περίπου δύο εβδομάδες και πολλές 

μικρο-διορθώσεις και δοκιμές. Αξίζει να σημειωθεί πως ο χρόνος που θα 

απαιτούνταν θα ήταν κατά πολύ μεγαλύτερος αν δεν είχε προηγηθεί η 

κατασκευή του «πρωτότυπου». 

 Οι μικρο-ιστορίες είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο: 

http://www.yiorgosnalpantidis.com/Flash/Microistories_Flash/E_LIT_0.html 

 

6. Συμπεράσματα 

Η «περιπέτεια» της δημιουργίας των μικρο-ιστοριών έφερε ως αποτέλεσμα και 

την εξαγωγή κάποιων συμπερασμάτων, που μπορεί να φανούν χρήσιμα στον 

επίδοξο «συγγραφέα» ηλεκτρονικών λογοτεχνικών κατασκευών. 

α) Προπαρασκευή. Η προετοιμασία της συγγραφής ενός λογοτεχνικού 

κειμένου, είναι μία διαδικασία που συνηθίζεται και είναι ιδιαίτερα ευεργετική, 

ιδίως στην περίπτωση του κειμένου μεγάλης έκτασης. Στην περίπτωση της 

ηλεκτρονικής λογοτεχνίας, το στάδιο της προπαρασκευής γίνεται απαραίτητο 

και κρίσιμο. Δεν αφορά μόνο το ίδιο το κείμενο, αλλά και τη δομή  και διάταξη 

του εντός του τεχνολογικού μέσου στο οποίο θα παρουσιαστεί. Δίχως την 

κατάλληλη προετοιμασία, η ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού λογοτεχνικού έργου 

φαντάζει αδύνατη. 

β) Λογισμικό και κώδικας. Το ηλεκτρονικό λογοτεχνικό κείμενο 

κατασκευάζεται μέσω κώδικα και εντός του περιβάλλοντος ενός λογισμικού. 

http://www.yiorgosnalpantidis.com/Flash/Microistories_Flash/E_LIT_0.html
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Έχει ιδιαίτερη σημασία η κατάλληλη επιλογή του λογισμικού που θα 

χρησιμοποιηθεί ανάλογα με τις προθέσεις και τις ιδιαιτερότητες της κάθε 

προσπάθειας. Ταυτόχρονα, η γνώση των δυνατοτήτων του λογισμικού και του 

κώδικα που χρησιμοποιείται μπορεί να λειτουργήσει δημιουργικά, 

προσφέροντας ιδέες βελτίωσης και εμπλουτισμού του τελικού αποτελέσματος. 

Η χρήση της τεχνολογίας συνεπάγεται κάποιους περιορισμούς, αλλά είναι και 

αυτή που προσφέρει διευρυμένες δυνατότητες. 

γ) Μελέτη. Όπως και στην περίπτωση της «έντυπης» λογοτεχνίας, αλλά 

και σε κάθε μορφή τέχνης, έτσι και στην ηλεκτρονική λογοτεχνία είναι 

απαραίτητη η μελέτη προϋπάρχοντων δημιουργιών. Ο μελετητής θα αντιληφθεί 

τις πολύπλευρες δυνατότητες που η ψηφιακή τεχνολογία προσφέρει, θα 

αξιολογήσει θετικά ή αρνητικά τις επιλογές των άλλων λογοτεχνών και θα 

αντιληφθεί το πλαίσιο εντός του οποίου καλείται να κινηθεί ως εν δυνάμει 

«ηλεκτρονικός» συγγραφέας. Η επαφή μόνο με τη λογοτεχνία, ή μόνο με την 

πληροφορική, δεν συνεπάγεται και επάρκεια για τη δημιουργία ηλεκτρονικών 

λογοτεχνικών «κατασκευών». 

δ) Η «υλικότητα» του κειμένου. Το γεγονός ότι στην εποχή μας έχουμε 

συνηθίσει να γράφουμε και να διαβάζουμε κείμενο στην οθόνη του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, δεν σημαίνει πως έχουμε και σαφή αντίληψη των 

διαφορών μεταξύ του «έντυπου» και του «ψηφιακού» κειμένου. Το κείμενο του 

βιβλίου παρουσιάζεται σε δεδομένες (συνήθως) φόρμες, και είναι ο πλήρης 

κυρίαρχος του μέσου στο οποίο εκτίθεται. Το κείμενο της ηλεκτρονικής 

λογοτεχνίας έχει διαφορετική, ψηφιακή υπόσταση. Αυτό το γεγονός οδηγεί –

μεταξύ άλλων- σε δύο κύριες συνέπειες:  

Ο τρόπος με τον οποίο το κείμενο της ηλεκτρονικής λογοτεχνίας θα 

εμφανιστεί στην οθόνη πρέπει να απασχολήσει τον συγγραφέα του. Δεν 

πρόκειται για την απλή παράθεση ενός κειμένου προς ανάγνωση· αλλά και για 

τον σχηματισμό μίας εικόνας που εμφανίζεται μπροστά στα μάτια του 

αναγνώστη, και σε ένα μέσο που δεν έχει αποκλειστική αποστολή του την 

ανάγνωση.  

Η δεύτερη συνέπεια συνίσταται στο ότι ένα κείμενο κατάλληλο για την 

ηλεκτρονική λογοτεχνία δεν είναι απαραίτητα επαρκές για την παρουσίασή του 

σε έντυπη μορφή, και αντιστρόφως. Για αυτό και τα κείμενα που προορίζεται να 
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εκτεθούν εντός μίας ηλεκτρονικής λογοτεχνικής κατασκευής, πρέπει να 

κρίνονται (και ει δυνατόν να συγγράφονται) εντός του πλαισίου στο οποίο 

ανήκουν.  
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