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Του Γιάννη Ανδρουτσόπουλου*
«Γεια σου, από που µιλάς???» Ο Τάσος κάνει chat. Εδώ και λίγα λεπτά
επικοινωνεί σε τέσσερα κανάλια ταυτόχρονα, ανοίγοντας την κουβέντα
πάντοτε µε τον ίδιο τρόπο. Τα ορθογραφικά λάθη, τα γράµµατα που
λείπουν ή πληκτρολογούνται διπλά, καθόλου δεν µετριάζουν την επιτυχία
του. Εξάλλου, κανείς δεν τα προσέχει ιδιαίτερα, καθώς οι συµµετέχοντες
είναι απορροφηµένοι από τη ροή των µηνυµάτων που κυλούν µε ταχύτητα
στην οθόνη. Μια σκηνή χαρακτηριστική για το νέο ρόλο της
εγγραµµατοσύνης στο διαδίκτυο.
Ανεπίσηµη γραφή
Η εγγραµµατοσύνη -κατοχή και χρήση γραπτού λόγου- είναι θεµέλιο
στην εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισµού. Ωστόσο, η ενεργός χρήση της
γραφής ήταν µέχρι πρόσφατα περιορισµένη στο σχολείο, τις σπουδές και
σε ορισµένες επαγγελµατικές κατηγορίες: παλαιότερα ήταν οι
«γραφιάδες», σήµερα οι δάσκαλοι και επιστήµονες, δικηγόροι και
δηµοσιογράφοι.
Με τα ηλεκτρονικά µέσα, ο γραπτός λόγος εισβάλλει στην ιδιωτική
σφαίρα και την καθηµερινή ζωή. Τούτο ισχύει και για κοινωνικές οµάδες
που µέχρι τώρα δεν είχαν στενή σχέση µε τη γραφή. Για τον Τάσο, που
είναι ειδικευµένος εργάτης οικοδοµών, η ηλεκτρονική επικοινωνία είναι ο
µόνος τοµέας όπου ο γραπτός λόγος χρησιµοποιείται τακτικά. Το
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο έχει τόσο επαγγελµατικές όσο και ιδιωτικές
χρήσεις, ενώ ειδικά το chat είναι εξ αρχής ορισµένο ως ανεπίσηµος λόγος.
Γραφή και διάλογος

Η ανεπίσηµη εγγραµµατοσύνη στο διαδίκτυο είναι πάντοτε διαλογική,
κύριος στόχος της είναι η σύναψη και η διατήρηση κοινωνικών σχέσεων.
Η πιο διαδεδοµένη µορφή της, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ταλαντεύεται
ανάµεσα στην επιστολή και το τηλεφώνηµα. Τα µηνύµατα που στέλνει
π.χ. ένας φοιτητής εξωτερικού στα φιλαράκια του λειτουργούν ως
επιστολές ή καρτ-ποστάλ, µόνο που το διαδίκτυο κάνει την επικοινωνία
πυκνότερη (και οικονοµικότερη). Σε άλλες περιπτώσεις, το ηλεκτρονικό
µήνυµα µάλλον αντικαθιστά το τηλέφωνο, όπως όταν κλείνεις ραντεβού
για έξοδο ή σχολιάζεις τα µατς της Κυριακής.
Παράλληλα, η τεχνική υποδοµή του διαδικτύου διαµορφώνει και
συσχετισµούς επικοινωνίας χωρίς άµεσο ιστορικό προηγούµενο: Τα fora,
γνωστά και ως «κυβερνο-συζητήσεις», επιτρέπουν την ανταλλαγή
απόψεων πάνω σε ορισµένο θέµα, οι λίστες την ανταλλαγή µηνυµάτων
ανάµεσα σε πολλούς συνδροµητές. ∆εν είναι παράξενο ότι πολλά fora
βαφτίζονται «καφενεία», «στέκια» ή «παρέες». Είναι χώροι αβίαστου
διαλόγου, µε θέµατα και ύφος που δεν αποκλείουν το σοβαρό, αλλά
συχνά κυµαίνονται από το παιγνιώδες στο παθιασµένο.
Η συµµετοχή σε fora, λίστες και chat είναι χρονοβόρα. Ο τακτικός
θαµώνας διαβάζει δεκάδες µηνύµατα την ηµέρα και κάνει απανωτές
επισκέψεις στα αγαπηµένα του ηλεκτρονικά στέκια. Αναπτύσσει έτσι ένα
είδος σηµειωτικής ρουτίνας που οργανώνει την καθηµερινότητα στο
γραφείο και οδηγεί συχνά στη σύσταση και διατήρηση µιας κοινότητας. Η
έννοια της «κοινότητας στο διαδίκτυο» (virtual community) συχνά
παρερµηνεύεται ή χρησιµοποιείται µε κριτήρια εµπορικά. Ωστόσο,
τέτοιες κοινότητες υπάρχουν κάθε φορά που κάποιοι συναντιούνται
τακτικά σ' έναν ηλεκτρονικό τόπο, διαµορφώνουν κοινά θέµατα και
αποθέµατα γνώσης, αναπτύσσουν κοινές συµβάσεις επικοινωνίας και
κοινούς τρόπους γραφής.
Προφορική σύλληψη
Οι ιδιαίτερες συνθήκες της εγγραµµατοσύνης στο διαδίκτυο έχουν
επιδράσεις στην υφή της γλώσσας. Ενα σηµαντικό µέρος τους
συνοψίζεται µε τον όρο «προφορική σύλληψη». Το λογοτεχνικό ή
επιστηµονικό κείµενο απαιτεί προσεκτικό σχεδιασµό και αλεπάλληλες
διορθώσεις. Είναι γραµµένο για να µείνει και να διαβαστεί από πολλούς.
Αντίθετα, το ηλεκτρονικό διαλογικό κείµενο συντάσσεται υπό πίεση
χρόνου, απευθύνεται σε λίγους και οικείους και είναι κατά κανόνα
φευγαλέο. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι οπαδοί του chat αναφέρονται στο
χόµπι τους µε την λέξη «µιλάω». Η επικοινωνία τους είναι µεν γραπτή,
αλλά οι συνθήκες της βρίσκονται κοντύτερα στον αυθόρµητο διάλογο.
Η προφορική σύλληψη ξεκινά µε το συνολικό στήσιµο του κειµένου.
Ιστορικά, ο γραπτός λόγος εξελίχθηκε για να λειτουργεί δίχως
συµφραζόµενα. Σήµερα, το ηλεκτρονικό µήνυµα επιστρέφει σε αυτά.
Καθώς είναι κοµµάτι ενός εξ αποστάσεως διαλόγου, η κατανόηση
στηρίζεται σε ό,τι ειπώθηκε προηγουµένως. Ετσι, η δυνατότητα να
παρατεθεί το αρχικό µήνυµα στην απάντηση, γίνεται βασικό στοιχείο

οργάνωσης του λόγου.
Ιδιαίτερα σε περιστάσεις πυκνής επικοινωνίας, το µέγεθος του κειµένου
µειώνεται δραµατικά. Ολόκληρο το µήνυµα µπορεί κάλλιστα να
αποτελείται από µία µονάχα πρόταση, η προσφώνηση και ο
αποχαιρετισµός καταργούνται. Το λεξιλόγιο της ηλεκτρονικής
επικοινωνίας ενσωµατώνει εκφράσεις της καθηµερινής γλώσσας και
στοιχεία από τον κώδικα της κάθε παρέας. Ιδιαίτερα το chat, όπου η
ταχύτητα της συνδιαλλαγής επιβάλλει γλωσσική οικονοµία,
χαρακτηρίζεται από άφθονα λάθη (π.χ. στην πληκτρολόγηση) και
συντοµογραφίες όπως «τπτ» (τίποτε).
Επιπλέον, ο διάλογος µε το πληκτρολόγιο οδηγεί σε µια σειρά από
καινοτοµίες στη χρήση του γραπτού κώδικα. Στο διαδίκτυο δεν βλέπεις
ούτε ακούς τον συνοµιλητή σου. Ετσι, οι επικοινωνούντες εφευρίσκουν
νέους τρόπους για να υποδηλώσουν ότι φωνάζουν ή χαµογελούν, ότι είναι
ξαφνιασµένοι, οργισµένοι ή ενθουσιασµένοι. Παίρνοντας έµπνευση από
τα κόµιξ, επαναλαµβάνουν γράµµατα και σηµεία στίξης (έλα
ρεεεεεεεεεεε!!!), χρησιµοποιούν αστερίσκους για να δηλώσουν έµφαση
(είναι *φανταστικό*) και κεφαλαία όταν ΦΩΝΑΖΟΥΝ. Η πιο γνωστή
καινοτοµία είναι τα λεγόµενα emoticons που αναπαριστούν ένα
χαµογελαστό :-) ή λυπηµένο :-( πρόσωπο.
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι το διαδίκτυο αλλάζει το ρόλο της
εγγραµµατοσύνης στη ζωή µας. Μέσα σε µία µόνο γενιά, ένα νέο γένος
γραπτού λόγου αναδύεται, µε νέες λειτουργίες και συµβάσεις. Σε
αντίθεση µε τη σχολική έκθεση και την επαγγελµατική επιστολή, οι
συµβάσεις αυτές δεν ορίζονται από µία αυθεντία, αλλά διαµορφώνονται
εκ νέου σε κάθε ηλεκτρονική παρέα.
Η ανεπίσηµη γραφή του διαδικτύου δεν καταργεί τα παραδοσιακά είδη
γραπτού λόγου, αλλά τα συµπληρώνει. Οσο η γραπτή επικοινωνία γίνεται
πυκνότερη, τόσο η δεξιότητά µας στη γραφή διαφοροποιείται ανάλογα µε
τις περιστάσεις. Ταυτόχρονα, η ιδιωτική επικοινωνία στο διαδίκτυο είναι
ελεύθερη να αγνοήσει τους παραδοσιακούς µηχανισµούς γλωσσικού
ελέγχου. Η φιλολογική κριτική για την «ποιότητα της γλωσσικής
έκφρασης» στο διαδίκτυο σίγουρα δεν θα αποτρέψει τον Τάσο από την
αγαπηµένη του ηλεκτρονική κουβέντα.
, Ο κ. Γιάννης Ανδρουτσόπουλος είναι επιστηµονικός συνεργάτης στο
Ινστιτούτο Γερµανικής Γλώσσας στο Μάνχαϊµ.
Ίντερνετ από και για τους Ελληνες
Του Γ. Α. Μηλιαρέση*
Πόσο υλικό γραµµένο στα ελληνικά υπάρχει διάσπαρτο στους
υπολογιστές που αποτελούν το ∆ίκτυο; Πόσο από το περιεχόµενο του
Ιντερνετ είναι ελληνικό; Και τελικά, αξίζει τον κόπο να συνδεθεί κάποιος

Ελληνας µε το Ιντερνετ;
Η απάντηση στο τελευταίο ερώτηµα είναι, προφανώς, και η πιο εύκολη:
βεβαίως και αξίζει τον κόπο. Οχι όµως λόγω πληθώρας περιεχοµένου στα
ελληνικά, αλλά επειδή το Ιντερνετ είναι -µε τον τρόπο τουσυναρπαστικό. Υπάρχει άφθονο περιεχόµενο, υπάρχουν πολλές
υπηρεσίες, υπάρχουν πολλές δυνατότητες και ευκολίες. Και υπάρχουν και
κάποια πράγµατα στα ελληνικά.
Αγγλικό περιβάλλον
Ας πάρουµε τα πράγµατα από την αρχή. Ο χώρος των υπολογιστών είναι
το βασίλειο της αγγλικής γλώσσας, πράγµα αναµενόµενο, αν σκεφθεί
κανείς ότι η αντίπερα όχθη του Ατλαντικού δηµιούργησε τη βιοµηχανία
αυτή. Οι υπολογιστές (όπως τα γκόλεµ, τα πήλινα ροµπότ του εβραϊκού
µύθου) λειτουργούν µε λέξεις - για την ακρίβεια µε εντολές που
αντιστοιχούν σε αριθµητικές πράξεις. Και οι λέξεις αυτές είναι στα
αγγλικά. Το ότι όλες οι γλώσσες προγραµµατισµού στηρίζονται στην
αγγλική γλώσσα είναι επίσης επακόλουθο της τεχνολογικής ανάπτυξης
των ΗΠΑ. Καθώς οι υπολογιστές χρησιµοποιούνται πλέον σε όλον τον
κόσµο, έχει τεθεί από πολλούς ζήτηµα «γλωσσικού επεκτατισµού». Η
ανάπτυξη του Ιντερνετ κάνει τα πράγµατα χειρότερα, αφού εξαναγκάζει
όλο και περισσότερο κόσµο να χρησιµοποιήσει µηχανές και να
εξοικειωθεί µε τη γλώσσα τους. Πρώτο και βασικό πρόβληµα λοιπόν
είναι το ίδιο το περιβάλλον εργασίας. Καίτοι έχουν γίνει αρκετές
απόπειρες για την ελληνοποίησή του, µόλις τα τελευταία δέκα χρόνια
(από την έλευση των γραφικών περιβαλλόντων, όπως των Windows της
Microsoft) οι απόπειρες αυτές απέκτησαν κάποιο νόηµα - το περιβάλλον
DOS, που για πολλά χρόνια ήταν το βασικό λειτουργικό σύστηµα των
προσωπικών υπολογιστών, στην ουσία δεν επέτρεπε τη χρήση ελληνικών.
Είναι όµως κοινός τόπος για όσους χρησιµοποιούν υπολογιστές ότι τόσο
τα ίδια τα Windows όσο και οι εφαρµογές που «τρέχουν» πάνω από αυτά
(εφαρµογές γραφείου, Ιντερνετ κ.λπ.) δεν συµπεριφέρονται αξιόπιστα
στις ελληνοποιηµένες εκδόσεις τους. Το ποιος ευθύνεται είναι ένα αρκετά
σύνθετο θέµα, όµως η αναζήτηση των ενόχων και η επίρριψη ευθυνών
ελάχιστα διαφοροποιεί το αποτέλεσµα. Το πρόβληµα είναι διπλό, διότι
πέραν της προβληµατικής -συνήθως- λειτουργίας, υπάρχει και θέµα
κακής απόδοσης των όρων, για την ακρίβεια θέµα αναντιστοιχίας µεταξύ
εντολών του χρήστη και «απαντήσεων» εκ µέρους του υπολογιστή.
Ειδικά στο Ιντερνετ, το πρόβληµα είναι ακόµα πιο οξύ, καθώς η
«απάντηση» έρχεται από κάποιον υπολογιστή κάπου στον κόσµο και,
βεβαίως, δεν ανταποκρίνεται ούτε στην ορολογία ούτε στη γλώσσα µε την
οποία έχει εξοικειωθεί ο Ελληνας χρήστης - το πιο σύνηθες παράδειγµα
είναι αυτό µεταξύ «server» και «διακοµιστή».
Το πρόβληµα γίνεται κατανοητό, αν αναλογιστεί κανείς ότι οι
υπολογιστές στο Ιντερνετ πράγµατι ανταλλάσσουν µηνύµατα µεταξύ τους
στα αγγλικά. Βεβαίως, κατ' ουσίαν ανταλλάσσουν αριθµούς, όµως για
λόγους καλύτερης επικοινωνίας µε τους τεχνικούς, οι δηµιουργοί των
πρωτοκόλλων TCP/ΙΡ, που αποτελούν την κοινή βάση επικοινωνίας

µεταξύ των διασυνδεδεµένων στο ∆ίκτυο µηχανών, µετέτρεψαν τους
αριθµούς αυτούς σε λέξεις οι οποίες «εκπέµπονται» και λαµβάνονται µε
τη µορφή γραπτών µηνυµάτων.
Αυτά ως προς το ελληνικό περιβάλλον των ίδιων των εφαρµογών. Το
βασικό πρόβληµα όµως είναι το ελληνόφωνο περιεχόµενο. Και εδώ, οι
Ελληνες χρήστες θα αισθανθούν αρκετά παραµεληµένοι, καθώς από την
τεράστια ελληνική γραµµατεία ελάχιστα έχουν µεταφερθεί στο ∆ίκτυο.
Ενοχοι γι' αυτό είναι η πανεπιστηµιακή κοινότητα και ο κρατικός
µηχανισµός, που επί σειράν ετών αγνοούν το νέο αυτό µέσο και δεν έχουν
ορίσει κάποια κεντρική γραµµή, βάσει της οποίας το ελληνόφωνο
περιεχόµενο θα µπει online.
Για να είµαστε βεβαίως δίκαιοι, θα πρέπει να πούµε ότι το κράτος (ως
δηµόσια διοίκηση) ευθύνεται πολύ περισσότερο. Αν µη τι άλλο, σε
αρκετούς πανεπιστηµιακούς servers υπάρχουν ενότητες µε υλικό, το
οποίο έχει οργανωθεί µέσω αποσπασµατικών και «ιδιωτικών»
προσπαθειών συγκεκριµένων καθηγητών και των τµηµάτων τους
(χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το Πανεπιστήµιο της Ξάνθης στη
διεύθυνση http:// www. duth.gr/). Το κράτος από την πλευρά του -µε
ελάχιστες εξαιρέσεις όπως είναι ο κόµβος του ΥΠΠΟ στη διεύθυνση
http:// www. culture.gr/ ή του ΥΠΕΧΩ∆Ε για τις ελληνικές ακτές στη
διεύθυνση http:// www.thalassa.gr/- δεν έχει ασχοληθεί µε το θέµα,
αφήνοντας στους ιδιώτες (µε ό,τι καλό ή κακό συνεπάγεται αυτό) την
ευθύνη της τοποθέτησης ελληνικού περιεχοµένου online.
Από την πλευρά της ∆ιαδικτυακής κουλτούρας (η οποία προάγει τον
εθελοντισµό), κάτι τέτοιο δεν είναι κατ' ανάγκην κακό. Ετσι, προσπάθειες
όπως του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού (http:/ /www.ime.gr/), του
Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισµού (http://www.snhell.gr/), του Ν.
Κυριαζίδη για τον Μακρυγιάννη (http://www. makriyannis.gr/), της Στ.
Βεντούρι για την επιστηµονική φαντασία (http:// www.altfactor.gr/) κ.ά.
δίνουν στον Ελληνα χρήστη του Ιντερνετ ελληνόφωνο υλικό το οποίο θεωρητικώς- θα έπρεπε να του έχει ήδη δοθεί από πιο οργανωµένες
κινήσεις.
Οι εφηµερίδες
Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει στις εφηµερίδες, οι οποίες ήταν οι πρώτοι
«φορείς» που αποφάσισαν να παρουσιάσουν το περιεχόµενό τους στο
ιντερνετ. Αρχής γενοµένης µε τις εφηµερίδες της Θεσσαλονίκης
«Μακεδονία» και «Θεσσαλονίκη» και εν συνεχεία µε την
«Ελευθεροτυπία» κ.ά., οι καθηµερινές εφηµερίδες ήταν για πολύ καιρό
ένα από τα λίγα σηµεία στα οποία οι Ελληνες χρήστες (από την Ελλάδα ή
το εξωτερικό) µπορούσαν να βρουν περιεχόµενο γραµµένο στη γλώσσα
τους.
Με το πέρασµα των χρόνων, η τάση αυτή γενικεύθηκε (υποβοηθούµενη
βεβαίως και από το γενικότερο ενδιαφέρον των συγκροτηµάτων για το
Ιντερνετ), µε αποτέλεσµα σήµερα να υπάρχουν όλες σχεδόν οι εφηµερίδες

και τα περιοδικά online. Οµως, και σε αυτήν την περίπτωση έχουµε να
κάνουµε µε µεµονωµένες ιδιωτικές προσπάθειες. Ο χρήστης έχει µονίµως
την αίσθηση ότι αυτά που δεν µπορεί να βρει στο ∆ίκτυο είναι πολύ
περισσότερα από αυτά που µπορεί να βρει.
Το θλιβερό κοµµάτι της ιστορίας που λέγεται ελληνικό Ιντερνετ, είναι η
σύγκριση µε το εξωτερικό. Σχεδόν οτιδήποτε σχετικό µε την αγγλική
γλώσσα το οποίο έχει απαλλαγεί από περιορισµούς πνευµατικών
δικαιωµάτων έχει περάσει µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο στο ∆ίκτυο,
δίνοντας στον καθένα τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή µε τα κείµενα του
Σαίξπηρ, π.χ. Και η διαφορά γίνεται ακόµα πιο δυσάρεστη, αν σκεφθεί
κανείς ότι στο ελληνικό domain δεν είναι καν κατοχυρωµένα τα ονόµατα
elitis.gr ή seferis.gr.
Ο κ. Γ. Α. Μηλιαρέσης είναι δηµοσιογράφος, ειδικός σε θέµατα σχετικά
µε το Ιντερνετ.
Greekglish: ελληνικά µε λατινικό αλφάβητο
Τα λεγόµενα greekglish δεν είναι «διάλεκτος» όπως συχνά λέγεται, αλλά
η γραφή της ελληνικής γλώσσας µε λατινικό αλφάβητο.
Χρησιµοποιούνται όταν το σύστηµα του αποστολέα ή/και του παραλήπτη
δεν «βλέπει» ελληνικούς χαρακτήρες, π.χ. σε λογαριασµούς τύπου
«hotmail», σε λίστες µε συµµετέχοντες από διάφορες χώρες, καθώς και
στις διευθύνσεις ηλεκτρονικών τόπων και λογαριασµών.
Καθώς η µεταγραφή δεν γίνεται µε βάση διαδεδοµένο πρότυπο, τα
λατινογραµµένα ελληνικά χαρακτηρίζονται από µεγάλη ορθογραφική
ποικιλία. Η χρήση έχει καθιερώσει τρεις βασικούς τρόπους µεταγραφής:
- Φωνητική µεταγραφή: αποδίδει την προφορική γλώσσα και απλοποιεί
την ιστορική ελληνική ορθογραφία, π.χ. «ξέρω» ως «ksero» και «χάρη»
ως «chari».
- Οπτική µεταγραφή: αυτή, σε αντίθεση µε τη φωνητική, αντιγράφει κατά
το δυνατό την ιστορική ορθογραφία. Γνώµονάς της είναι η µορφή των
γραµµάτων, που οδηγεί σε κάπως ανορθόδοξες λύσεις, όπως στην
απόδοση του «θ» ως «8» ή «0», του «ξ» ως «3», του «η» µε το λατινικό
«n» κ.τ.λ.
- Θεσιακή µεταγραφή: Βασίζεται στη θέση των χαρακτήρων στο
πληκτρολόγιο και διαφέρει από το οπτικό σύστηµα µόνο σε ορισµένα
γράµµατα· αποδίδει π.χ. το «ξ» µε το λατινικό «j» αντί για «x» ή «3» που
συνηθίζονται στο οπτικό σύστηµα. Αντίθετα µε ό,τι συχνά πιστεύεται, οι
περισσότεροι χρήστες ακολουθούν µε συνέπεια ένα σύστηµα. Οποιος λ.χ.
απλοποιεί το «ω» κατά πάσα πιθανότητα απλοποιεί και το «η». Αντίθετα,
όποιος µεταγράφει το «ξ» και το «θ» ως «3» και «8», κατά κανόνα
ακολουθεί το οπτικό σύστηµα και για το «η» και το «ω». Ετσι,
µεταγραφές όπως «3erh» (ξερή) και «Ο0wn» (Οθων) έχουν σύστηµα,
αλλά µεταγραφές όπως «3anthi» (ξανθή) ή «8iriodhs» (θηριώδης) όχι.

Ορισµένες λέξεις είναι ιδιαίτερα δύσκολες στη µεταγραφή τους, π.χ. η
λέξη «διεύθυνση» µπορεί να αποδοθεί µε πάνω από 20 διαφορετικούς
τρόπους.
Ενα παράδειγµα ασυνεπούς µεταγραφής δίνουν οι σελίδες µεγάλου
ελληνικού πανεπιστηµίου, όπου το «tmima» εµφανίζεται πλάι στο
«tmhma» και το «xhmiko» δίπλα στην «architectonikh», πράγµα που
δείχνει ότι το κάθε τµήµα ακολουθεί τους δικούς του κανόνες.
Γ. Α.
∆υσκολίες ελληνοφώνων στην παγκόσµια «κουβεντοχώρα»
Του Αντρέα Γιαννακουλόπουλου*
Στα τέλη της ένατης δεκαετίας του εικοστού αιώνα, σε κάποιο φινλανδικό
Πανεπιστήµιο δηµιουργήθηκε ο πρώτος server της Chatland. Μέχρι τότε
η διαµεσολαβηµένη από υπολογιστές επικοινωνία ήταν ασύγχρονη,
δηλαδή ο χρόνος αποστολής και λήψης του µηνύµατος ήταν διαφορετικοί
(όπως όταν αφήνει κανείς µήνυµα σε τηλεφωνητή). Στην αρχή, η
Chatland -ο «κουβεντοχώρος» του «κυβερνοχώρου»- έπιανε ένα µικρό
κοµµάτι του ∆ιαδικτύου που ονοµαζόταν IRC (Internet Relay Chat). Ο
όρος chat (συνοµιλία, κουβεντολόι, ελαφριά συζήτηση) χρησιµοποιόταν
γενικά στο Internet για να περιγράψει ανταλλαγή µηνυµάτων, όχι
προφορικών αλλά γραπτών.
Στο τέλος του εικοστού αιώνα ο Παγκόσµιος Ιστός (WWW - World Wide
Web) υπερίσχυσε όλων των άλλων υπηρεσιών του ∆ιαδικτύου. Ετσι,
µπορούσε κανείς να επισκεφτεί τον κουβεντοχώρο είτε µε όχηµα ένα
ξεχωριστό πρόγραµµα-πελάτη, συνδεόµενος στο IRC, είτε µέσω του
Web, µε όχηµα τον αγαπηµένο του browser.
Κανόνες διαλόγου
Ποιοι παράγοντες καθόρισαν τη γλώσσα, τη συµπεριφορά και τους
κανόνες διαλόγου των επισκεπτών του κουβεντοχώρου;
- Πρώτα απ' όλα, ο υβριδικός χαρακτήρας των διαλόγων: ο προφορικός,
βιαστικός και αυθόρµητος λόγος έπαιρνε τη µορφή επίσηµου γραπτού
λόγου.
- Μετά, το καθεστώς ανωνυµίας. Ο κάθε χρήστης εµφανιζόταν µε
ψευδώνυµο (nickname), το οποίο µπορούσε να το αλλάζει όσο συχνά
επιθυµούσε. Ετσι, µειώνονταν στο ελάχιστο οι πιθανότητες για
δηµιουργία «ταυτότητας» στον άξονα πραγµατικός χρήστης -σταθερό
ψευδώνυµο, τουλάχιστον αν ο ίδιος ο χρήστης δεν το επιδίωκε επίµονα.
- Σηµαντική είναι και η ιεράρχηση του λόγου (και των διαπροσωπικών
σχέσεων, κατά συνέπεια). Η ιεράρχηση αυτή προσδιορίστηκε σε µεγάλο
βαθµό από τις τεχνολογικές δυνατότητες του µέσου. Θεωρητικά,

οποιοσδήποτε µπορούσε να ανοίξει ένα κανάλι και αυτοδίκαια να ορίσει
το δικό του σύνολο κανόνων. Στα γνωστά όµως και πολυσύχναστα
κανάλια οι κανόνες ορίζονταν από διαχειριστές (channel operators ή ops),
οι οποίοι απολάµβαναν µια σειρά «τεχνολογικών προνοµίων» που
διαµόρφωναν σε µεγάλο βαθµό το είδος της συµµετοχής και των
διαλόγων που επιτρεπόταν.
- Και, βέβαια, υπήρχαν και τα bots (robots). Ρουτίνες προγραµµάτων,
δηλαδή, µε αυτοµατοποιηµένες λειτουργίες που χρησιµοποιούνταν σαν
διαχειριστές καναλιών µε σκοπό να τα διατηρούν συνεχώς ανοιχτά.
Παρότι η χρήση των bots γενικά αποδοκιµαζόταν στον κουβεντοχώρο, η
διάδοσή τους και οι ικανότητές τους συνεχώς διευρύνονταν. Στέλνοντας
(προδιατυπωµένα) µηνύµατα ως απάντηση σε (προκαθορισµένα)
γεγονότα, τα bots «συµµετείχαν» στους διαλόγους. Ετσι, συνοµιλιακά
συµβάντα «εµπλουτίζονταν» από τον τεχνολογικό παράγοντα (χωρίς τη
θέληση και, συχνά, χωρίς επίγνωση των συνοµιλητών).
Οδηγός επιβίωσης στον κουβεντοχώρο δεν υπήρχε πουθενά γραµµένος.
Οπως σε όλα τα ανοικτά συστήµατα, οι κανόνες δηµιουργήθηκαν µε το
πέρασµα του χρόνου, από την πρακτική και τη συνήθεια. Ακόµα και
σήµερα µπορεί να βρει κανείς αρκετές πληροφορίες για τα τεχνολογικά
χαρακτηριστικά, τις συµβάσεις ευγένειας -netiquette από τις λέξεις net και
etiquette- ή ακόµα και τις διάφορες ιδιωµατικές εκφράσεις -jargon- που
επικρατούσαν στον κουβεντοχώρο, σε αρκετές διευθύνσεις στο Internet,
όπως www.mirc.co.uk, www. irchelp.org, www.irc.net, www. netmeg. net
/jargon κ.α.
Οι πρώτοι ταξιδιώτες
Καταλαβαίνετε λοιπόν τι δυσκολίες αντιµετώπισαν οι πρώτοι Ελληνες
ταξιδιώτες στην Chatland.
- Στο περιβάλλον «ιδιαίτερης τεχνολογικής εγγραµµατοσύνης» που είχε
δηµιουργηθεί, το αλφάβητό τους δεν είχε καµιά ανταλλακτική αξία.
Βρήκαν λοιπόν σανίδα σωτηρίας στα greekglish. Για αρκετά χρόνια ο
τεχνολογικός περιορισµός στον αριθµό των διαφορετικών αλφαβήτων που
υποστήριζαν οι υπολογιστές υπήρξε ακαταµάχητο άλλοθι για τη χρήση
του λατινικού αλφαβήτου. Η άρση του περιορισµού όµως δεν
συνοδεύτηκε, όπως θα περίµενε κανείς, από κατάργηση της χρήσης. Οι
γλωσσολόγοι, ιδιαίτερα οι «µη ανησυχούντες», οφείλουν να εξηγήσουν
αυτή την εµµονή της «ελληνοαγγλικής».
- Κατά τα άλλα, οι Ελληνες χρήστες υιοθέτησαν το σύνολο των
γλωσσικών συµβάσεων του κουβεντοχώρου, µε αποτέλεσµα η τελική
µορφή των διαλόγων τους να περιλαµβάνει πολλές αγγλικές
συντοµογραφίες καθώς και τα διεθνώς καθιερωµένα σύµβολα
συναισθηµάτων (emoticons, π.χ. :-) ίσον χαµόγελο). Από τη διαδικασία
αυτή δεν εξαιρέθηκαν ούτε οι «στιγµατισµένες» εκφράσεις, ακριβώς σαν
ένδειξη προσαρµογής στις τοπικές συνήθειες, όπως π.χ. η λέξη lamer που
ήταν το «δικτυακό» αντίστοιχο του loser και από τις πλέον µειωτικές

εκφράσεις στον κουβεντοχώρο.
- Σε αρκετές συµβάσεις πάντως έγιναν προσαρµογές. Ετσι, σε αντιστοιχία
µε τις αγγλικές συντοµογραφίες (msg αντί για message), που
δηµιουργήθηκαν για οικονοµία χρόνου και κόπου κατά την
πληκτρολόγηση, οι Ελληνες παρουσίασαν τις δικές τους: για την Ελλάδα,
re gmt!
- Η κοινότητα, βέβαια, των Ελλήνων είχε και τα δικά της αναγνωριστικά
σηµάδια. Ρωτούσε κάποιος, kaneis apo Agrinio?, αναζητώντας έτσι
εντοπιότητα και ταυτότητα σ' ένα διεθνές καθεστώς ανωνυµίας!
Το βασίλειο των πληκτρολογηµένων µηνυµάτων αναµένεται να δώσει τη
θέση του, αργά ή γρήγορα, στη δηµοκρατία των οµαδικών
τηλεδιασκέψεων που καθιστά εφικτή η αύξηση του διαθέσιµου
bandwidth. Οι πράξεις των Ελλήνων οµογενών του κουβεντοχώρου είναι
ήδη αναπόσπαστο κοµµάτι της γλωσσικής µας ιστορίας.
* Ο κ. Αντρέας Γιαννακουλόπουλος είναι µεταπτυχιακός ερευνητής στο
Τµήµα Ε.Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
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