Οδηγός mirc
Κανόνες lesbian.gr
Υπάρχουν συγκεκριµένα πράγµατα που δεν πρέπει να κάνετε στο irc. Αυτά
συµπεριλαµβάνουν το flooding,το repeating, το op begging, την διαφήµιση, το να
µοιράζετε virus (ιούς),το cloning και το να κάνετε κατάχρηση των services, κ.α.
ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
TEXT FLOODING (κατακλυσµός)
Το Flooding συνήθως θεωρείται καταστροφικό και µη αποδεκτό για τα
κανάλια του IRC, το ίδιο ισχύει και για το #lesbian. Αυτό συµπεριλαµβάνει
να κάνετε msg µε παρά πολλές γραµµές µέσα σε πολύ µικρό χρόνο. Πολλά
κανάλια έχουν Ops µε scripts ή bots που επιβάλουν ένα κανόνα για το
flooding ( αριθµός γραµµών ανά αριθµό δευτερολέπτων που επιτρέπεται)
που συνήθως κάνει ban τους χρήστες που κάνουν flood στο κανάλι. Όλα
τα κανάλια έχουν διαφορετικούς κανόνες για το flooding. Για να µείνετε
στην ασφαλή µεριά προσπαθήστε να µείνετε στις 3-5 γραµµές ανά 10
δευτερόλεπτα. Μια συµβουλή που µπορεί να σας βοηθήσει να µην γίνεται
ban για flooding θα ήταν να προσπαθήσετε να γράφετε περισσότερα ανά
γραµµή, παρά, πολλές διαφορετικές γραµµές. Πολλοί χαρακτήρες σε µια
γραµµή µπορεί επίσης να σας κάνει να γίνεται ban για flooding - ένας
καλός κανόνας θα ήταν να προσπαθήσετε να µείνετε κάτω από 350
χαρακτήρες ανά γραµµή.
TEXT REPEATING (επανάληψη)
Το καλό µε το IRC είναι ότι είναι κείµενο και δεν βασίζετε στην ακοή. Οι
άνθρωποι δεν είναι τυφλοί (απόδειξη το ότι chatάρουν), βλέπουν τι λέτε
και µε το να επαναλαµβάνεστε συνέχεια δεν θα σας βοηθήσει. Όµως,
µπορεί και θα εκνευρίσει τον κόσµο. Εάν έχετε µια ερώτηση ή κάτι να
πείτε, πείτε το µια φορά - δεν χρειάζεται να επαναλαµβάνεστε - αργά ή
γρήγορα κάποιος θα σας απαντήσει. Όπως και για το flooding, έτσι και για
το repeat στα περισσότερα κανάλια θα σας κάνουν ban και για αυτό. Μια
καλή συµβουλή θα ήταν να βάλετε όριο στο πόσες φορές γράφετε την ίδια
γραµµή ανά µερικά λεπτά. Όλοι χρειάζονται χρόνο για να γράψουν.
Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ OPS ( να παρακαλάς για op(@))
Δεν θα πρέπει ποτέ να ζητήσετε να σας κάνουν Op σε ένα κανάλι. Τις πιο
πολλές φορές θα καταλήξει στο να σας κάνουν kick ή ban και θα σας
καταστρέψει τυχόν µελλοντικές πιθανότητες να γίνεται op σε αυτό το
κανάλι. Εάν χρησιµοποιούνται οι κανόνες του συγκεκριµένου καναλιού και
πιάνουν και εσάς µέσα, θα γίνετε op κάποια στιγµή. Αυτό δεν πάει να πει
πως είναι σταθερό και θα γίνετε σίγουρα op, το κάθε κανάλι έχει τις δικές
του διαδικασίες για να δίνει ops, που µπορεί να είναι από µοναρχία ως την
δηµοκρατία.

1. Το όνοµα σας
Όταν συνοµιλείτε στο IRC έχετε ένα ψευδώνυµο (nickname) που µε αυτό θα σας
ξέρουν οι άλλοι. Το nick σας είναι η πρώτη εντύπωση για αυτούς που γνωρίζεται
και πρέπει να επιλεγεί προσεχτικά. Ψευδώνυµα που περιέχουν άσχηµες λέξεις
(όλοι ξέρουµε ποιες είναι αυτές) ή συσχετίζονται σε ενέργειες ή γνώµες που θα
έπρεπε καλύτερα να είναι προσωπικές, µπορούν να εµφανιστούν σαν µη
αποδεκτές. Είναι καλύτερο να διαλέξετε κάτι που να σας αντιπροσωπεύει,
αντίθετα από να διαλέξετε κάτι που σοκάρει. Αποφύγετε κενά και ασυνήθιστους
χαρακτήρες στο ψευδώνυµο σας. Στο lesbian.gr έχετε την δυνατότητα να εγγράψετε το
ψευδώνυµο σας µε ένα κωδικό και να το προστατέψετε από να χρησιµοποιηθεί από άλλους.
Οδηγίες κατοχύρωσης (register) του nickname σας
-Τι είναι η κατοχύρωση του Nickname και γιατί την χρειάζοµαι;
Η κατοχύρωση (register) του Nickname είναι µία διαδικασία η οποία προστατεύει το
nickname σας µε ένα password έτσι ώστε κανένας άλλος να µην µπορεί να το
χρησιµοποιήσει και να προσποιηθεί ότι είστε εσείς. Το να έχετε κατοχυρωµένο nickname
επίσης σας επιτρέπει να έχετε και πρόσβαση σε επιπλέον υπηρεσίες του Chat, όπως
δηµιουργία και κατοχύρωση δικού σας καναλιού κλπ.
- Πως µπορώ να κατοχυρώσω το nickname µου;
Εφόσον µπείτε στο chat µε το nickname που επιθυµείτε, περιµένετε 30 δευτερόλεπτα. Μετά
γράψτε στην γραµµή εισαγωγής κείµενο την εξής εντολή: /nickserv register password
email. Αντικαταστήστε το password µε το password που επιθυµείτε και το email µε την
διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδροµείου (πχ. /nickserv register a23$ko
someone@example.com). Το password δεν πρέπει να είναι το ίδιο µε το nickname σας.
Μην δώσετε ποτέ το password σε κανέναν, και σε περίπτωση που το ξεχάσετε,
πληκτρολογήστε /ns resetpass nick αντικαθιστώντας τη λέξη nick µε το nickname σας και
θα λάβετε email µε οδηγίες ανάκτησης του κωδικού σας.
- Τι θα συµβεί αν κάποιος προσπαθήσει να µπει µε το nickname µου;
Εφόσον έχετε κατοχυρώσει το nickname σας, όποιος προσπαθήσει να µπει µε το nickname
σας θα λάβει ένα µήνυµα ότι θα πρέπει να δώσει το σωστό password ώστε να αναγνωριστεί
(Identify) στο σύστηµα ως ο νόµιµος κάτοχος του Nickname. Αν δεν δώσει το σωστό
password µέσα σε 20 δευτερόλεπτα, το σύστηµα αυτόµατα θα αλλάξει το nickname του σε
Guest1234
- Πως µπορώ να αναγνωριστώ (Identify) στο σύστηµα ως ο νόµιµος κάτοχος του
Nickname µου;
Στην σελίδα που σας ζητείτε το nickname, υπάρχει και ένα πεδίο password. Αν βάλετε εκεί
το Password σας, θα αναγνωριστείτε αυτόµατα στο σύστηµα. Αν ξεχάσετε να βάλετε εκεί το
password σας, µπορείτε να το κάνετε και µέσα στο chat γράφοντας: /nickserv identify
password όπου το password είναι το password σας.
- Κατά λάθος έγραψα το password µου στο κανάλι και το είδαν όλοι. Πως µπορώ να
το αλλάξω;
Εφόσον έχετε αναγνωριστεί (identify) στο σύστηµα, γράψτε /nickserv set password new
password. Αντικαταστήστε το new password µε το καινούριο password που θέλετε (π.χ.
/nickserv set password 673288).
2. Η είσοδος στο lesbian.gr
Αφού συνδεθείτε στο chatroom του lesbian.gr, µπορείτε να µπείτε σε ένα κανάλι
(που προϋπάρχει από κάποιον άλλον χρήστη ή που το ανοίγετε εσείς) γράφοντας:
/join #όνοµακαναλιού (#όνοµακαναλιού στην θέση του θα είναι το όνοµα του
καναλιού που θέλετε να µπείτε).
Για παράδειγµα αν θέλατε να µπείτε στο #mindradio, θα γράφατε /join #mindradio
Για να δείτε ήδη ανοιχτά κανάλια γράφετε
/list.Εάν υπάρχει Topic (το πρώτο που βλέπεται γραµµένο) για το κανάλι, πάντα να το

διαβάζετε. Είναι πάντα καλύτερο να πείτε απλά 'γεια σας' και µετά να κάτσετε
να σκεφθείτε για τι πράγµα είναι το κανάλι και πως γίνεται η συζήτηση σε αυτό
το κανάλι. Προσπαθήστε να έχετε µικρούς χαιρετισµούς. Μια συζήτηση είναι µια
συζήτηση, είτε είναι στο IRC είτε είναι πρόσωπο µε πρόσωπο, έτσι το να
διακόψετε δεν θα το εκτιµήσει κανείς. Μην προσπαθήσετε να κάνετε
εντυπωσιακή είσοδο σε ένα κανάλι, είναι άσκοπο.
3. Η συζήτηση µέσα στο κανάλι
Να θυµάστε ότι ο κόσµος θα πει την γνώµη του για εσάς, ανάλογα µε τις πράξεις
και τα σχόλια σας, για αυτό σκεφτείτε πριν γράψετε και στείλετε το µήνυµα σας.
Όταν το στείλετε δεν µπορείτε να το πάρετε πίσω.
Αποφεύγετε να κάνετε κριτική για το πως γράφουν οι άλλοι. Κανείς δεν είναι
τέλειος. Το chat είναι ένα ωραίο µέρος για να είστε ανώνυµος και µερικοί χρήστες
προτιµούν να µείνουν έτσι. Προσπαθήστε να µην ζητάτε προσωπικές πληροφορίες
ή φωτογραφίες µέχρι να γίνεται φίλοι µε µερικούς από τους ανθρώπους στο
κανάλι. Στους χρήστες αρέσει να παίζουν και να ανταλλάζουν µουσική, συχνά λοιπόν θα
δείτε links από youtube. Εάν έχετε µερικά 'αισχρά' αρχεία ήχου, καλύτερα να µην
τα χρησιµοποιήσετε στο main.
Μερικοί χρήστες θέλουν να συζητάνε µε προσωπικά µηνύµατα, ενώ µερικοί άλλοι
όχι.Μην ξαφνιαστείτε αν κάποιος σας πει ότι δε µιλάει πριβέ. Συζητήστε µε
τους ανθρώπους, πρώτα µέσα στο κανάλι για να τους γνωρίσετε είναι
καλύτερος τρόπος να προσεγγίσεις και να πλησιάσεις.
4. Εκφράσεις, σύµβολα και ορολογία
Εδώ είναι µερικά από τα πιο κοινά "smileys", τα περίφηµα χαµογελάκια
...φατσούλες θα τα λέγαµε στα ελληνικά.
	
  

Το :-) είναι χαµόγελο.	
  
Το :-( είναι κατσουφιά.

Το ;-) κλείνει ένα µάτι... πονηρά µάλλον.
Το :~~( είναι κλάµα.	
  

	
  

Το :-P είναι κάποιος που βγάζει τη γλώσσα του.
Το	
  (Y)	
  σημαίνει	
  μου	
  αρέσει.	
  

	
  

Το	
  :@	
  είναι	
  θυμωμένη	
  φάτσα.	
  
Το	
  :$	
  είναι	
  ντροπαλή	
  φάτσα.	
  
Το	
  (F)	
  είναι	
  λουλούδι.	
  
Το	
  (L)	
  είναι	
  καρδούλα.	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

Το :-P ~~ τρέχουν τα σάλια.
Υπάρχουν εκατοντάδες από αυτά, µερικά λίγο πιο τραβηγµένα.
Ιδού και µερικές συντοµογραφίες, µαζί µε την µετάφραση τους:
brb = be right back bbiaf = be back in a flash
επιστρέφω αµέσως επιστρέφω αστραπή
bbl = be back later ttfn = ta ta for now
επιστρέφω αργότερα γειά για την ώρα
np = no problem imho = in my humble opinion
κανένα πρόβληµα κατά την ταπεινή µου άποψη
lol = laughing out loud j/k = just kidding
γελώντας δυνατά απλώς αστιεύοµαι
re = hi again, as in "re hi" wb = welcome back
γειά και πάλι καλώς γύρισες

wtf = what the f--k rtfm = read the f--king manual
τι στο διάβολο διάβασε τις γ.....νες οδηγίες
rotfl = rolling on the floor laughing κυλιέµαι κάτω από τα γέλια
5. Οι Operators του καναλιού
Οι Operators είναι στην κορυφή αυτών που συµµετέχουν στο κανάλι και έχουν το
@ σηµατάκι µπροστά από το ψευδώνυµο τους. Αυτοί οι άνθρωποι είναι υπεύθυνοι
να κοιτάνε ώστε όλα στο κανάλι να πηγαίνουν σωστά και ότι η γενική φιλοσοφία
του καναλιού ακολουθείται. Σε µερικά κανάλια οι Ops κάνουν ότι λένε οι κανόνες
του καναλιού απόλυτα. Εάν δεν είστε σίγουροι αν κάτι επιτρέπεται, ρωτήστε
πρώτα. Εάν κάποιος δεν συµπεριφέρεται σωστά, ο Operator του καναλιού έχει
την επιλογή να τον πετάξει έξω από το κανάλι. Δεν χρειάζεται λόγος για να
πετάξει κάποιον έξω από το κανάλι, µπορεί όµως και να υπάρχει. Εάν αυτή η
συµπεριφορά συνεχιστεί, ο χρήστης µπορεί να γίνει ban και να µην του επιτραπεί
να ξαναγυρίσει. Και πάλι ο λόγος για το ban µπορεί να δοθεί, µπορεί και όχι.
Το να είσαι Operator δίνεται από αυτούς που έχουν το κανάλι. Το να ζητήσετε να
γίνετε Ops είναι αγενές. Να ζητάτε κάτι συνέχεια είναι ένας καλός τρόπος ώστε
να κάνετε τους άλλους να µην σας θέλουν στο κανάλι. Εάν είστε ένας σταθερός
επισκέπτης του καναλιού και σας έχουν δει σαν καλό συνοµιλητή αυτοί που έχουν
το κανάλι, τότε µπορεί να σας πουν να σας κάνουν Op µετά από κάποιο καιρό.
Τα προβλήµατα των χρηστών που προκύπτουν από Kick ή ban λύνονται καλύτερα
ανάµεσα σε αυτούς που έχουν την διαφωνία. Εάν σας πέταξαν ή σας έκαναν ban
από ένα κανάλι, τότε θα πρέπει να κάνετε /msg σε έναν Operator αυτού του
καναλιού, για να µάθετε γιατί και εάν κάποιος θα βγάλει το ban. Εάν δεν πάρετε
απάντηση µπορείτε να µαντέψετε ότι θα µείνετε bannned για λιγάκι.
Τέλος, τα @ δεν µεταβιβάζονται αυθαίρετα προς καµία κατεύθυνση.
6. Tα voices (+)
Τα voices στο chatroom του lesbian.gr έχουν την έννοια τις διαπίστευσης.
Σηµαίνει δηλαδή ότι τα nicknames που στα αριστερά τους έχουν + είναι
διαπιστωµένα γυναίκες. Μπορούν δηλαδή οι όπερ να εγγυηθούν για αυτές ότι δεν
είναι άντρες. Απαραίτητες προϋποθέσεις για να πάρει κάποιος χρήστης voice
είναι το Nickname του να είναι registered και να µπορεί κάποια operator ή κάποια
άλλη χρήστης που έχει ήδη πάρει (+) και είναι άτοµο εµπιστοσύνης να εγγυηθεί
για το άτοµο αυτό. Η oper ή η χρήστης αυτή στην συνέχεια είναι υπεύθυνη σε
περίπτωση που αποδειχθεί ότι λανθασµένα δόθηκε (+) στο άτοµο για το οποίο
εγγυήθηκε και µπορεί να κληθεί να λογοδοτήσει ή/και να υποστεί
κυρώσεις(π.χ:αφαίρεση @ ή %), για αυτόν ακριβώς τον λόγο πρέπει οι χρήστες
να είναι προσεκτικοί ως προς τον ποιον προτείνουν για (+). Voices δε δίνονται µε
µια απλή και µόνη τηλεφωνική επικοινωνία µε κάποιον χρήστη ήδη διαπιστευµένο
ή µε κάποια operator ή απλώς µε την επίδειξη κάποιας φωτογραφίας ή βίντεο
µέσω msn. Ο χρήστης πρέπει αναµφίβολα να διαπιστωθεί ώς γυναίκα εις µάκρος
χρόνου. Σε περίπτωση ατόµου από επαρχεία, θα πρέπει η τηλεφωνική επικοινωνία
να είναι µακροχρόνια για να είναι επαρκής και να υπάρχουν βέβαια και άλλα
στοιχεία εξίσου αδιαµφισβήτητα(αρκετές βιντεοκλήσεις,live τηλεφωνικές
συνοµιλίες, κλπ). Μ’αυτόν τον τρόπο το κανάλι προστατεύεται εν µέρει από
άντρες που για καιρό παριστάνουν τις γυναίκες και εξαπατούν τις συνοµιλήτριες
τους. Επίσης τα (+) είναι σταθερά µεν, αλλά όχι υποχρεωτικά. Προσωρινά voices
σε registered ή µη nicknames δεν επιτρέπονται.
7. Halfops (%)
Οι Half-Operators εµφανίζονται στην κορυφή αυτών που συµµετέχουν στο κανάλι,
κάτω από τους operators και έχουν το % σηµατάκι µπροστά από το ψευδώνυµο
τους. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εξίσου υπεύθυνοι µε τους operators (είτε κατά την

απουσία τους, είτε όχι) να κοιτάνε ώστε όλα στο κανάλι να πηγαίνουν σωστά και
ότι η γενική φιλοσοφία του καναλιού ακολουθείται. Εάν κάποιος δεν
συµπεριφέρεται σωστά, ο Half-Operator του καναλιού έχει την επιλογή να τον
πετάξει έξω από το κανάλι. Εάν αυτή η συµπεριφορά συνεχιστεί, ο χρήστης
µπορεί να γίνει ban και να µην του επιτραπεί να ξαναγυρίσει.Το να είσαι HalfOper δίνεται από τους Operators. Το να ζητήσετε να γίνετε Half-Op είναι αγενές
και ισχύει ότι ακριβώς ισχύει και για την περίπτωση του Op Begging.Προσωρινά
half-ops δεν δίνονται.
8. Να ενοχλείτε άλλους
Το να ενοχλείτε τους χρήστες ή να τους κάνετε συνέχεια private δεν είναι
σωστό. Εάν κάποιος σας ενοχλεί, ενηµερώστε κάποια Operator και
χρησιµοποιήστε το
/ignore nick
Αυτό θα αγνοήσει αυτό το άτοµο ακόµα και αν αλλάξει όνοµα. Εάν το άτοµο
αλλάξει σύνδεση θα πρέπει να κάνετε ακόµα ένα νέο /ignore nick
Μπορείτε ακόµα να χρησιµοποιήσετε
/silence nick
Μερικές φορές παρόλο που κάποιος ενοχλητικός µπορεί να έχει αποµακρυνθεί
από το κανάλι, διατηρεί την δυνατότητα να συνεχίζει να ενοχλεί πριβέ τους
χρήστες. Αυτό συµβαίνει γιατί το kick ή to kickban έχει αποµακρυνθεί το άτοµο
από το main, αλλά όχι και από τα πριβέ που είχε ανοίξει όσο βρισκόταν µέσα στο
κανάλι. Με τις εντολές Ignore και silence µπορείτε πολύ απλά να ησυχάσετε.
Όροι χρήσης
Απαγορεύεται η είσοδος σε άτοµα κάτω των 18 ετών. Οι χρήστες που θα
αναγνωρίζονται ως ανήλικοι, θα αποµακρύνονται από το room.
Το κανάλι είναι αποκλειστικά γυναικείο και οµοερωτικό. Ως εκ τούτου οι άντρες
(gay & str8) θα αποµακρύνονται επίσης.
Οι Bisexual γυναίκες και τα ftm (=female to male) ή mtf(=male to female) άτοµα
είναι απολύτως αποδεκτά, εφόσον κοινός παρονοµαστής είναι ο οµοερωτισµός.
Η ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ
Γράφοντας όλο κεφαλαία, ΈΤΣΙ ΔΗΛΑΔΗ, θεωρείται πως "φωνάζεις" και καλό θα
είναι να είµαστε φειδωλοί µε τα κεφαλαία. Το ίδιο ισχύει και για την χρήση
highlights (υπογράµµιση) και χρωµατιστού κειµένου, διότι δεν είναι όλων τα
προγράµµατα σε θέση να διαβάσουν τους χαρακτηριστικούς κωδικούς για αυτών των
ειδών κείµενα.
Η ΧΡΗΣΗ ΞΕΝΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Και µια κάποια προσοχή στην ορολογία, για να λέµε ότι µιλάµε όλοι την
ίδια γλώσσα. To #lesbian είναι ελληνικό κανάλι και ως εκ τούτου µόνη επιτρεπτή
γλώσσα είναι τα ελληνικά (έστω και σε µορφή greeklish). Σε περίπτωση ανάγκης
συνοµιλίας σε άλλη γλώσσα, για λόγους σεβασµού και ευγένειας προς όσους δεν
γνωρίζουν ξένες γλώσσες, οι χρήστες υποχρεούνται να συνοµιλήσουν πριβέ.

Σύντοµοι Κανόνες
• Οι συντονιστές του Lesbian.gr µπορούν σύµφωνα µε την κρίση
τους να αποµακρύνουν κάποιον χρήστη όταν κάνει µία από τις
παρακάτω ενέργειες (χωρίς όµως να περιορίζονται σε αυτές):
• Βωµολοχεί, προσβάλει ή να κάνει υποδείξεις σε άλλους
χρήστες ή στους opers – half-opers.
• Να χρησιµοποιεί οποιαδήποτε γλώσσα πέραν της Ελληνικής
(τa greeklish επιτρέπονται στο IRC).
• Να δηµοσιεύει προσωπικές συζητήσεις µε άλλους χρήστες
χωρίς την άδεια του συνοµιλητή του.
• Αποκλεισµοί από το room ΔΕΝ θα συζητιούνται δηµόσια.
Μπορείτε να στείλετε προσωπικό µήνυµα στους υπεύθυνους ή	
  email	
  στο	
  
info@lesbian.gr	
  	
  
•

Σπαµ σε ενοχλητικό επίπεδο

•

Flooding, repeating, op begging

•

Δεν επιτρέπεται η σπίλωση άλλων λαών - εθνικοτήτων.

•

Δεν επιτρέπονται συζητήσεις σχετικά µε Πολιτική-Θρησκεία καθώς και
ψευδώνυµα που περιέχουν σχετικές λέξεις-έννοιες µε Πολιτική-Θρησκεία και
άλλα θέµατα τα οποία µπορεί να προκαλέσουν έντονο διαπληκτισµό µεταξύ
των χρηστών του καναλιού.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα παραπάνω δεν τηρηθεί κατά την
παραµονή σας στο κανάλι οι υπεύθυνοι (@ Operators - % Half Operators) είναι
υποχρεωµένοι διακόψουν την παραµονή σας σε αυτό και κανένα παράπονο, όπως
"Ω έλα φίλε, σιγά δεν έγινε και τίποτα, γιατί το έκανες αυτό τώρα" κτλ δεν έχει
νόηµα και δεν θα γίνεται αποδεκτό.
Οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι στo κανάλι είναι άµισθοι συχνά εθελοντές που δίνουν µεγάλο
µέρος του χρόνου τους µόνο και µόνο για να σας βοηθήσουν. Παρακαλούµε να είστε
υποµονετικοί και ευγενικοί µαζί τους.
Μερικές φορές κανείς δεν θα δει την ερώτησή σας για αρκετό διάστηµα αν είναι µακριά από
τον υπολογιστή ή απασχοληµένος αλλού. Απλά διατυπώστε την ερώτησή σας και µην
ρωτάτε κάθε δύο λεπτά. Αν κανείς δεν απαντά µπορείτε να ζητήσετε πάλι 15' µε 20' λεπτά
αργότερα.
Ένας από τους στόχους µας για το κανάλι είναι να δηµιουργήσει µια διασκεδαστική,
ζωντανή, φιλική, ασφαλής κοινότητα για να το απολαύσουν όλοι. Για το σκοπό αυτό έχουµε
κρίνει αναγκαίο να επιβάλουµε τους παραπάνω κανόνες. Όλοι οι χρήστες αναµένεται να
ακολουθούν τους κανόνες. Αν δεν συµφωνείτε µε αυτούς παρακαλώ αισθανθείτε
ελεύθεροι να µην χρησιµοποιήσετε το κανάλι.

