
1. ΔΙΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΜΟ 

ε πνιιέο γιώζζεο παξαηεξείηαη ην θαηλόκελν ζην νπνίν κία δηαδνρή ζηνηρείσλ, 

πνπ έρεη ήδε εθθσλεζεί, παξαιείπεηαη εθεί όπνπ ζε άιιε πεξίπησζε ζα έπξεπε λα 

επαλαιεθζεί ιέμε πξνο ιέμε. Σν θαηλόκελν απηό νλνκάδεηαη έλλειψη (ellipsis).  

Η έιιεηςε απνηειείηαη από πνιιά είδε. Δδώ παξνπζηάδνληαη ηα είδε απηά 

αθνινπζνύκελν ην θαζέλα από έλα παξάδεηγκα ζηα Αγγιηθά (Carnie, 2013, 

Culicover & Jackendoff, 2005): 

 Έιιεηςε Γπκλνύ Οξίζκαηνο (Bare Argument Ellipsis):  

-What did Pat buy? 

- A motorcycle. 

 Δθθέλσζε (Sluicing): Bill’s leaving, but I don’ t know why. 

 Sluice-stranding: Bill’s coming, but I don’ t know who with. 

 Gapping: Sam plays the saxophone and Susan the guitar. 

 Not… let alone: Sam doesn’t play the saxophone, let alone/ not to mention/ 

never mind the guitar. 

 Έιιεηςε ΡΦ (VP-ellipsis): Who wants to come along? I do! 

 Do X anaphora: John gave $5000, but I could never do that. 

 Pseudogapping: If you don’ t believe me, you will the weatherman. 

 Antecedent Contained Ellipsis (ACD): Brandon read every book that Megan 

did. 

 Απαινηθή ζπγθξηηηθνύ (Comparative deletion): I’ ve read more books than 

you. 

 Stripping: My mum is coming tomorrow, not Friday. 

 Έιιεηςε ΟΦ (N-ellipsis): I only brought one book, but I see you have two.  

 One anaphora: Leslie read a long book about Lincoln, and Steve read a short 

one about Stalin. 

 

2. ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ 

Η έιιεηςε έρεη κειεηεζεί αξρηθά από ηνλ Ross (1967, 1969) απνηειώληαο 

έπεηηα αληηθείκελν έξεπλαο ηδηαίηεξα από γελεηηθήο ζθνπηάο. Σν εξώηεκα πνπ 

ηίζεληαη από ηνπο ζπληαθηηθνύο είλαη εάλ όλησο ε δηαδνρή ζηνηρείσλ πνπ δελ 



εθθσλείηαη, παξαιείπεηαη ή εάλ ε παξαιεηθζείζα δνκή απνηειείηαη από θελέο 

θαηεγνξίεο εληέιεη. Τπάξρνπλ, επνκέλσο, δύν βαζηθέο εξκελείεο ηεο θύζεο ηεο 

δηαδνρήο ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Carnie (2013) . 

Η πξώηε εξκελεία, πνπ έρεη δνζεί, νλνκάδεηαη Τπόζεζε Απαινηθήο 

Φσλνινγηθήο Γνκήο (PF-deletion hypothesis). ύκθσλα κε απηήλ, ε δηαδνρή 

ζηνηρείσλ ππάξρεη αξρηθά κέζα ζηε ΡΦ θαη παξαιείπεηαη ηειηθά. Η απαινηθή 

απηή ζπκβαίλεη κεηαμύ ηεο Δθθνξάο (Spell out) θαη ηεο Φσλνινγηθήο Γνκήο, ΦΓ 

(Phonological Form, PF), νύησο ώζηε λα επεξεάδεηαη ε πξνθνξά ηεο πξόηαζεο, 

αιιά όρη θαη ε εξκελεία ηεο. Η δνκή, επνκέλσο, είλαη παξνύζα ζηε Λνγηθή Γνκή, 

ΛΓ (Logical Form, LF) γηα λα κπνξέζεη λα ιάβεη εξκελεία, αιιά δελ είλαη 

παξνύζα ζηε ΦΓ. 

Η δεύηεξε εξκελεία, πνπ πξνηείλεηαη, νλνκάδεηαη Τπόζεζε Αληηγξαθήο 

Λνγηθήο Γνκήο (LF-copying hypothesis). Δδώ ηα κέξε ηεο δνκήο πνπ 

παξαιείπνληαη είλαη θελέο θαηεγνξίεο, πνπ ζπλαλαθέξνληαη κε ην ζεκείν 

αλαθνξάο ηνπο (antecedent). ηελ Δπηθαλεηαθή Γνκή, ΔΓ θαη ζηε ΦΓ ππάξρνπλ 

θάπνηα κεδεληθά ζηνηρεία πνπ δελ πξνθέξνληαη, αιιά ζηε ΛΓ ην ζεκείν 

αλαθνξάο αληηγξάθεηαη θη έηζη ε δνκή ιακβάλεη εξκελεία. 

Τπάξρεη κία αθόκε εξκελεία, ησλ Culicover & Jackendoff  (2005), ε νπνία 

μεθεύγεη από ηελ ακηγώο ζπληαθηηθή πξνζέγγηζε. Οη ίδηνη αθνξκώληαη από ηελ 

εξκελεία ηεο Έιιεηςεο Γπκλνύ Οξίζκαηνο θαη ηελ επεθηείλνπλ θαη ζε άιια είδε, 

όπσο ηελ Δθθέλσζε. Καηαιήγνπλ πσο δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη όηη ππάξρεη κηα 

θαζαξά ζπληαθηηθή δνκή ζηελ έιιεηςε θαη πσο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε 

πξαγκαηνινγηθέο θαη πεξηθεηκεληθέο παξάκεηξνη, θαζώο θαη εμσγισζζηθά 

ζηνηρεία. Δπίζεο, ππνζηεξίδνπλ πσο ε ιεμηθή θαηαρώξεζε εμαξηάηαη θαη από 

παξάγνληεο όπσο ε κλήκε ή ε αληίιεςε.  

Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη άιιεο έξεπλεο πνπ ηάζζνληαη κε ηελ 

«ελαιιαθηηθή» εξκελεία ησλ Culicover & Jackendoff. ε απηέο ηηο έξεπλεο 

ππνζηεξίδεηαη πσο δε ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε κόλν ζπληαθηηθέο ή 

ζεκαζηνινγηθέο παξάκεηξνη, γηαηί κε απηόλ ηνλ ηξόπν δε ζα κπνξνύζε λα δνζεί 

κία επαξθήο εμήγεζε γηα ην θαηλόκελν ηεο έιιεηςεο (ελδεηθηηθά Ginzburg & 

Cooper, 2004 θαη Kehler, 2000). Σν θαηλόκελν, επνκέλσο, ζα πξέπεη λα κειεηεζεί 

θαη από ηελ πξαγκαηνινγηθή θαη ηελ θεηκεληθή ηνπ πιεπξά. 



 

3. ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

ηα Διιεληθά ππάξρνπλ έξεπλεο ζε ζρέζε κε ηελ έιιεηςε από γελεηηθήο 

πιεπξάο γηα νξηζκέλα είδε ηεο. Η Δθθέλσζε  έρεη κειεηεζεί από ηνπο Μerchant 

(2000) θαη Vlachos (2011, 2012). Η Απαινηθή πγθξηηηθνύ έρεη δηεξεπλεζεί από 

ηνλ Merchant (2009). Ο Merchant έρεη, επίζεο, αλαιύζεη θαη έλα αθόκα είδνο 

έιιεηςεο ζηα Διιεληθά, ηελ Έιιεηςε Ρεκαηηθήο Δγθαηάιεηςεο (Verb-stranding 

ellipsis; Merchant,  2018). Σέινο, κε ηελ ΟΦ-Έιιεηςε έρεη αζρνιεζεί ν 

Ntelitheos (2003). 

Ο πξώηνο ζηόρνο ηεο δηαηξηβήο αθνξά ηε δηεξεύλεζε ησλ εηδώλ έιιεηςεο πνπ 

ζπλαληώληαη ζηα Διιεληθά θαη ηελ αλάιπζε όζσλ ελδερνκέλσο λα κελ έρνπλ 

εξεπλεζεί αθόκε. Δπίζεο, ζα κειεηεζεί ην θαηλόκελν ζε ζρέζε κε νξηζκέλεο 

άιιεο παξακέηξνπο, όπσο ηελ άξλεζε. Η άξλεζε ζηελ έιιεηςε παξνπζηάδεη 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, θαζώο δελ επηιέγνληαη νη αξλήζεηο δεν θαη μην, νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πξνηάζεηο κε ηηο ιεηηνπξγηθέο θαηεγνξίεο ηνύ ξήκαηνο, 

αιιά ε άξλεζε όχι, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζε ειιεηπηηθέο πξνηάζεηο. Η επηινγή 

απηή κπνξεί λα θσηίζεη αθόκε πεξηζζόηεξν ην δήηεκα ηεο θύζεο ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ παξαιείπνληαη. 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ππάξρεη πιένλ ε αλάγθε επέθηαζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ πέξαλ ηεο ζπληαθηηθήο ζθνπηάο. Θα πξέπεη λα γίλεη κία πην ζθαηξηθή 

πξνζέγγηζή ηνπ από δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο. Γηα απηό ν επόκελνο ζηόρνο ηεο 

δηαηξηβήο ζα είλαη κία πξνζπάζεηα πεξαηηέξσ δηεξεύλεζεο ηεο έιιεηςεο ζηα 

Διιεληθά από γλσζηαθήο πξνζέγγηζεο. Αλ θαη είλαη γεγνλόο πσο ε γελεηηθή θαη ε 

γλσζηαθή πξνζέγγηζε έρνπλ δηαθνξεηηθέο κεηαμύ ηνπο ζηνρνζεηήζεηο, ε 

δηεξεύλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ από πιεπξάο θαη ησλ δύν πξνζεγγίζεσλ ζα 

πξνζθέξεη κία αξθεηά πην νινθιεξσκέλε εηθόλα  γηα ην θαηλόκελν απηό. 

Δπηπιένλ, ζα δνζεί ε επθαηξία λα γίλεη αληηπαξαβνιή κεηαμύ ηνπο νύησο ώζηε λα 

εληνπηζηνύλ νη απνθιίζεηο, αιιά θαη νη δπλαηόηεηεο ζπλδπαζκνύ ηνπο. Να 

ζεκεησζεί πσο ζηα Διιεληθά δελ ππάξρνπλ έξεπλεο γηα ην θαηλόκελν ηεο 

έιιεηςεο από γλσζηαθήο ζθνπηάο. 
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