Πειραµατική διερεύνηση της σχέσης που έχουν τα emoticons µε τη στίξη
Τα παρακάτω σύµβολα (emoticons) χρησιµοποιούνται στο διαδικτυακό περιβάλλον επικοινωνίας. Αν
συγκαταλέγεσαι σ’ αυτούς που τα χρησιµοποιούν, µπορείς να εξηγήσεις σύντοµα τη σηµασία τους;
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Αν χρησιµοποιείς, θα µπορούσες να προσθέσεις και άλλα παρόµοια σύµβολα και τη σηµασία τους;
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µπορείς να αντιστοιχίσεις emoticons στο ρόλο των σηµείων στίξης;
τα σηµεία στίξης και ο ρόλος τους
Τελεία (.) Σταµάτηµα ή κατέβασµα της φωνής. Στο τέλος µιας φράσης που έχει
ακέραιο νόηµα. ∆είχνει ότι πρέπει να σταµατήσει λίγο η φωνή. Συντοµογραφία. Σε
µεγάλους αριθµούς. Στην ώρα.

emoticons

Επάνω τελεία (·) Μικρότερο σταµάτηµα παρά µε τελεία και µεγαλύτερο παρά µε
κόµµα. Χωρίζει οµάδες προτάσεων µέσα σε µια περίοδο. Χωρίζει δυο µέρη µιας
φράσης, ιδίως όταν το δεύτερο επεξηγεί το πρώτο ή έρχεται σε αντίθεση.
Κόµµα (,) Το πιο συχνό σηµείο στίξης. ∆είχνει πολύ µικρό σταµάτηµα της φωνής.
Χωρίζει: λέξεις ασύνδετες, την κλητική, προτάσεις όµοιες ασύνδετες. ∆ευτερεύουσες
προτάσεις από τις κύριες, δε χωρίζεται µε κόµµα η ειδική, η πλάγια ερωτηµατική και
η διστακτική πρόταση.
Ερωτηµατικό (;) Στο τέλος µιας ερωτηµατικής φράσης. Σε παρένθεση για να
δηλώσει αµφιβολία. Ύστερα από ερωτηµατικό αρχίζουµε µε τελεία. Συνεχίζουµε µε
µικρό γράµµα, όταν η φράση συνεχίζεται.
Θαυµαστικό (!) Ύστερα από επιφωνήµατα και ύστερα από κάθε φράση που
εκφράζει θαυµασµό, χαρά, ελπίδα, πόνο, προσταγή κτλ. Ύστερα από θαυµαστικό
αρχίζουµε µε τελεία. Συνεχίζουµε µε µικρό γράµµα, όταν η φράση συνεχίζεται. Το
θαυµαστικό ως σηµείο στίξης είναι απλό και δεν πολλαπλασιάζεται σε καµιά
περίπτωση. Όταν θέλουµε να δηλώσουµε θετικό θαυµασµό ή αρνητική έκπληξη για
τα λεγόµενα ή τα γραφόµενα ενός άλλου προσώπου, συνοδεύουµε την οικεία λέξη ή
φράση µε θαυµαστικό, το οποίο τότε κλείνεται σε παρένθεση.
∆ιπλή τελεία (:) Μπροστά από λόγια που αναφέρονται κατά λέξη και κλείνονται σε
εισαγωγικά. Όταν κάνουµε απαρίθµηση ή δίνουµε µια εξήγηση ή το αποτέλεσµα.
Παρένθεση (()) Κλείνουµε µια λέξη ή φράση που εξηγεί ή συµπληρώνει τα
λεγόµενα, τα οποία θα µπορούσαν και να παραλειφθούν δίχως να παραβλάπτεται το
συνολικό νόηµα της περιόδου.
Αποσιωπητικά (…) ∆είχνουµε πως η φράση έµεινε ατέλειωτη, γιατί δε θέλουµε να
την αποτελειώσουµε ή γιατί είµαστε συγκινηµένοι. Για να δηλωθεί οποιαδήποτε
παράλειψη λόγου. Σε περίπτωση µεγάλου παραθέµατος γραπτού λόγου οι
παραλείψεις δηλώνονται µε αποσιωπητικά κλεισµένα σε ορθογώνιες αγκύλες [...].
∆εν χρησιµοποιούνται τα αποσιωπητικά στη θέση του θαυµαστικού.
Ενωτικό (-) Ενώνει δυο λέξεις. Χωρίζει µια λέξη στο τέλος της γραµµής.
Παύλα (–) Στο διάλογο δείχνει ότι αλλάζει το πρόσωπο που µιλάει. Στο εσωτερικό
µιας πρότασης, για να φανεί η απότοµη διακοπή µιας φράσης, και η απροσδόκητη ή
και συντακτικώς ανακόλουθη συνέχεια της. Ύστερα από τελεία, για να καταδειχθεί
µε έµφαση, όπου χρειάζεται, το οριστικό τέλος ενός κειµένου, από εδώ βγήκε και η
φράση: τελεία και παύλα.
∆ιπλή παύλα (– –) Κλείνει µέσα της φράση ή µέρος της όπως γίνεται και µε την
παρένθεση, αλλά χρησιµοποιείται όταν θέλουµε να δηλώσουµε ότι µια ενδιάµεση,
παρενθετικού νοήµατος, πρόταση πρέπει να διαβαστεί σε χαµηλότερο τόνο.
Εισαγωγικά (« ») Λόγια ενός άλλου όπως ακριβώς τα είπε. Σε περίπτωση που
χρειάζονται εισαγωγικά εντός εισαγωγικών, χρησιµοποιούµε ευθύγραµµα εισαγωγικά
και όχι γωνιώδη: «“…” ». Περιέχονται σε εισαγωγικά λέξεις, οι οποίες δηλώνουν όρο
ή επωνυµία στο εσωτερικό µιας πρότασης.
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