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«Τα νέα πεζά κειμενικά είδη της νεοελληνικής ηλεκτρονικής λογοτεχνίας: μια 

αφηγηματολογική, υφολογική και πολυτροπική προσέγγιση» 

 

 

 Η ηλεκτρονική λογοτεχνία χάρη στις επαυξημένες συγγραφικές και 

αναγνωστικές  δυνατότητες που προσφέρει, διευρύνεται παγκοσμίως, δημιουργώντας 

καινοτόμα δεδομένα στη σύγχρονη λογοτεχνική παραγωγή, τα οποία σταδιακά 

ακολουθεί και η νεοελληνική λογοτεχνική δημιουργία. Πλήθος νέων ψηφιακών 

λογοτεχνικών ειδών εμφανίζονται στην ηλεκτρονική λογοτεχνική παραγωγή, μεταξύ 

των οποίων δεσπόζουν η υπερκειμενική πεζογραφία, η κινητική ποίηση, η 

διαδραστική μυθοπλασία και η συλλογική γραφή (Δημητρούλια- Τικτοπούλου,2015: 

78). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι αρκετά από τα παραπάνω 

κειμενικά είδη αναρτώνται πρωτίστως σε προσωπικά ιστολόγια (blog) και σε 

ορισμένες περιπτώσεις καλούν τον ίδιο τον αναγνώστη να αναλάβει ενεργό ρόλο 

συνεχίζοντας την πλοκή (fanfiction).       

 Το βασικό ερευνητικό ερώτημα που προκύπτει είναι ποια από τα 

προαναφερθέντα ψηφιακά κειμενικά είδη εντοπίζονται στη νεοελληνική λογοτεχνική 

παραγωγή. Κεντρικό θέμα, λοιπόν, της παρούσας διατριβής θα αποτελέσει η 

αναζήτηση, η ειδολογική κατηγοριοποίηση και η ερμηνευτική προσέγγιση των πεζών 

ψηφιακών κειμένων που έχουν παραχθεί στη νεοελληνική ηλεκτρονική λογοτεχνία. 

Θα επικεντρωθούμε κυρίως σε πεζά κειμενικά είδη, διότι εμφανίζουν μεγαλύτερη 

άνθηση έναντι των ποιητικών σε αμιγώς ψηφιακό περιβάλλον.   

 Ιδιαίτερη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια γνωρίζει η ψηφιακή παραγωγή των 

μικροδιηγημάτων/ flash fictions είτε σε ιστολόγια (π.χ. Ιστορίες Μπονζάι) είτε σε 

διαδικτυακούς λογοτεχνικούς διαγωνισμούς (ορισμένες ιστοσελίδες οι οποίες θα 

εξεταστούν είναι: Literature.gr, Ανοικτή Βιβλιοθήκη, Φρέαρ κ.α.). Από τα υπόλοιπα 

ψηφιακά κειμενικά είδη, το μόνο έργο που ανήκει στη νεοελληνική υπερκειμενική 

μυθιστορηματική πεζογραφία μέχρι στιγμής είναι ο Πλανήτης Πρέσπα της Σοφίας 

Νικολαΐδου, ενώ μια ολοκληρωμένη εκδοχή ψηφιακά παραγόμενου και διαθέσιμου 

μυθιστορήματος είναι το Johnnie Society του Γιάννη Φαρσάρη. Στα ψηφιακά 

συλλογικά έργα, στα οποία η πλοκή συνεχίστηκε και διαμορφώθηκε από τον 

αναγνώστη, μπορούμε να κατατάξουμε το έργο της Λουκίας Ρικάκη Κράτησέ με, στο 

οποίο βασίστηκε και η ομώνυμη ταινία.       

 Τα παραπάνω έργα αποτελούν μία πρώιμη και ενδεικτική καταγραφή του 

εύρους της νεοελληνικής ηλεκτρονικής λογοτεχνικής παραγωγής στο πεδίο της 

πεζογραφίας, που βρίσκεται διαρκώς εν εξελίξει, με νέα κειμενικά δεδομένα να 

προκύπτουν καθημερινά. H παρούσα διατριβή, βέβαια, αποσκοπεί να καταγράψει 
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όσα πεζά κειμενικά είδη της νεοελληνικής ηλεκτρονικής λογοτεχνίας εντοπιστούν 

μέχρις ότου ολοκληρωθεί, επιλέγοντας από το πλήθος των διαδικτυακά παραγόμενων 

έργων και ερμηνεύοντας κείμενα που θεωρούνται αντιπροσωπευτικά για κάθε 

κατηγορία. 

Η μέθοδος ανάλυσης και ερμηνείας των ψηφιακών πεζών κειμένων που θα 

επιλεγούν, θα δομηθεί στους ακόλουθους τρεις άξονες: τον αφηγηματολογικό, τον 

υφολογικό και τον πολυτροπικό, που θα εξετάσει τη συναρμογή λόγου και εικόνας.  

Η ψηφιακά παραγόμενη λογοτεχνία χαρακτηρίζεται από τη μη γραμμικότητα χώρου 

και χρόνου· η χωρική και χρονική διάσταση του ψηφιακού κειμένου ορίζεται από ένα 

δυαδικό σχήμα, καθώς ο χώρος συνίσταται ταυτόχρονα στον κυβερνοχώρο και τον 

τόπο όπου εκτυλίσσεται η πλοκή του ψηφιακού κειμένου, ενώ ο χρόνος επηρεάζεται 

από τη χρονική τοποθέτηση του κειμένου, αλλά και την παραμονή του αναγνώστη 

στην ιστοσελίδα (Δημητρούλια- Τικτοπούλου,2015: 87). Έτσι, η αφήγηση του 

ψηφιακού κειμένου εμφανίζει συνειρμικές διαπλοκές και χωροχρονικές μετατοπίσεις, 

ενδιαφέρουσες να μελετηθούν. Στα υφολογικά χαρακτηριστικά των ψηφιακών πεζών 

κειμένων μπορούν να συγκαταλεχθούν οι γλωσσικές/μεταγλωσσικες επιλογές 

ανάλογα με το κειμενικό είδος και τα χαρακτηριστικά της  ιδιολέκτου που 

σχετίζονται με την περίσταση επικοινωνίας.       

 Τέλος, τα ψηφιακά κείμενα χαρακτηρίζονται από υλικότητα, από μία οπτική 

διάσταση, δεδομένου ότι τα ίδια αφενός αναπαρίστανται στην οθόνη του υπολογιστή, 

αφετέρου συνδυάζουν το κείμενο με την εικόνα, οπτικοποιώντας το περιεχόμενό του. 

Το οπτικό υλικό που συνοδεύει το ψηφιακό κείμενο φέρει πρωτεύον ερμηνευτικό 

φορτίο είτε όταν αποτυπώνει περιγραφικά το περιεχόμενο του έργου, είτε- πολύ 

περισσότερο- όταν λειτουργεί αντιστικτικά εμπλουτίζοντας, επανανοηματοδοτώντας 

ή ανατρέποντας με ειρωνική διάθεση το κείμενο. Το ψηφιακό έργο μοιάζει έτσι να 

συγκερνά την αναπαραστατική και ερμηνευτική διάστασή του.   
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ABSTRACT  

 

“New literary prose genres of electronic modern Greek literature: a narrative, 

stylistic and multimodal approach” 

 

 Electronic literature, thanks to its increased writing and reading capabilities, 

is expanding worldwide and reveals innovative circumstances in contemporary 

literary production, which are gradually followed by modern Greek literary creation. 

Numerous new digital literary genres are emerging in electronic literary production, 

including hypertexts, kinetic poetry, interactive fiction, and collective writing 

(Δημητρούλια- Τικτοπούλου,2015: 78). The main fact is that several of the above 

textual types are published primarily on personal blogs and in some cases invite the 

reader himself to continue the plot (fanfiction).         

 The main question that arises is: which of the mentioned above digital 

textual genres are produced in modern Greek literature. As a result, this dissertation 

focuses on the research, the categorization according to the literary genres and the 

interpretation of prose digital texts that have been produced in modern Greek 

electronic literature. We are interested mainly in short textual genres, given that they 

are more flourishing than poetry in a purely digital environment.   

 Digital production of short stories / flash fictions has been developed  in 

recent years either in blogs (such as Bonsai Stories) or in online literary competitions 

(some websites that will be examined are: Literature.gr, Open Library, Frear etc.). 

Among others digital genres, only the novel Planet Prespa written by Sofia 

Nikolaidou belongs so far to modern Greek hypertext, while a complete version of a 

digitally produced and published novel is Giannis Farsari’s Johnnie Society. Finally, 

in digital collective works, where the plot was continued and shaped by the reader, we 

can classify Loukia Rikaki’s creation, entitled Kratise me, which also inspired a 

movie.               

 All the above literary texts present an early and indicative form of modern 

Greek prose genres in electronic literary production, which is constantly evolving, 

while new textual data are emerging daily. However, the proposed dissertation aims to 

collect all the relative genres of modern Greek electronic literature that are identified 

until it is completed, by selecting the online works and interpreting texts that are 

considered to be representative for each textual category.   

 The analysis and interpretation of the digital short texts, will be structured in 

the following three axes: the narrative, stylistic and multimodal, which will examine 

the combination of speech and image. Digitally produced literature is characterized by 

nο linear narrative space and time; the spatial and temporal dimension of digital text is 

defined by a binary pattern, as space consists of both cyberspace and the space where 

the plot of the digital text is based. As far as narrative time is concerned, is influenced 

by time references of the text, but also the time that the reader dedicates on the 

website (Δημητρούλια- Τικτοπούλου, 2015: 87). Thus, the narration of the digital text 

presents very interesting reader’s associations and spatio-temporal shifts. The stylistic 

features of digital prose texts may include, also, expressive / meta-expressive options 
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depending on text type and idioms associated with the communicative occasion. 

Finally, digital texts are characterized by “materiality”, a visual dimension, since they 

are represented on the computer screen and they also combine the text with the image, 

visualizing their content. The visual material that accompanies the digital text must be 

emphasized either when it captures the content of the text, or - much more – when it 

enriches, reinterprets or subverts it ironically. The digital text thus seems to combine 

its representational and interpretive dimension. 
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