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ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΖΟΓΛΟΥ *

Για τον υποτακτικό σύνδεσμο και
Abstract
This article offers a preliminary discussion of the main morphosyntactic properties of και-complement clauses in Greek, focusing on the deficiency of the
featural makeup of their verb and on the syntactic phenomenon of control in
such clauses.

Λέξεις-κλειδιά
Συμπληρωματικές προτάσεις, έλεγχος, υποχρεωτική ταυτοπροσωπία, σύνδεσμος και.

Εισαγωγικό
Η συντακτική κατανομή και συμπεριφορά καθώς και η εκφορά των εξαρτημένων συμπληρωματικών προτάσεων της ελληνικής έχουν μελετηθεί σε πλήθος εργασιών (ενδεικτικά: Ingria, 1981· Kakouriotis,
1982· Varlokosta, 1994· Ρούσσου, 2006). Μεταξύ αυτών ιδιαίτερη θέση
έχει η εξέταση των εξαρτημένων βουλητικών. Πολλοί ερευνητές έχουν
ασχοληθεί τόσο με τους μορφοσυντακτικούς περιορισμούς στους οποίους υπόκειται (ή δεν υπόκειται, κατά περίπτωση) το ρήμα μιας εξαρτημένης βουλητικής (βλ., για παράδειγμα, Φιλιππάκη-Warburton
& Βελούδης, 1984· Iatridou, 1993· Μόζερ, 1994, 2007· Moser, 1997·
Roussou, 2009), όσο και με το ζήτημα της υποχρεωτικής ή μη ταυτοπροσωπίας του υποκειμένου των προτάσεων αυτών με κάποιον κύριο
όρο της υπερκείμενης πρότασης (Terzi, 1992· Iatridou, 1993· Efthimiou, 1997· Philippaki-Warburton & Catsimali, 1998· Varlokosta, 1994·
Spyropoulos, 2007· Roussou, 2009· Σπυρόπουλος & Φιλιππάκη-Warburton, 2010 –μεταξύ πολλών).
*

Επίκουρος Καθηγητής Γλωσσολογίας, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου / gkotz@rhodes.aegean.gr.
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Το άρθρο αυτό αποτελεί μια σύντομη πρώτη ματιά στη μορφοσυντακτική συμπεριφορά μιας άλλης κατηγορίας συμπληρωματικών.
Πιο συγκεκριμένα, εξετάζουμε τα μορφοσυντακτικά χαρακτηριστικά
των εξαρτημένων συμπληρωματικών προτάσεων που εισάγονται με
τον συμπληρωματικό δείκτη και (1-3).
(1) Ο Νίκος άρχισε και έτρεχε.
(2) Η Ελενίτσα ξέρει και διαβάζει.
(3) Τον άκουσα και ξεκλείδωνε την πόρτα.
Η ύπαρξη των εν λόγω δομών έχει παρατηρηθεί στη βιβλιογραφία
(Τζάρτζανος, 1946· Householder et al., 1964· Mackridge, 1987· Spyropoulos, 2007, μεταξύ άλλων) αλλά πρόκειται για δομές που δεν έχουν
μελετηθεί ακόμα εκτενώς, με εξαίρεση τις μελέτες των Kazazis (1965),
Canakis (1995) και Δελβερούδη (1995).
Το άρθρο αυτό είναι δομημένο ως εξής: Στην ενότητα /1/ δείχνουμε
ότι σε προτάσεις όπως οι παραπάνω το και δεν είναι παρατακτικός αλλά
υποτακτικός σύνδεσμος. Στη συνέχεια, στην ενότητα /2/, εξετάζουμε τα
μορφοσυντακτικά χαρακτηριστικά των εν λόγω προτάσεων, ιδίως τους
περιορισμούς που αυτές υφίστανται στη μορφολογική τους δομή (περιορισμούς στη δήλωση όψης, έγκλισης και ρηματικού χρόνου), και
παρατηρούμε ότι τα χαρακτηριστικά αυτά διαφέρουν από τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά τόσο των ανεξάρτητων προτάσεων όσο και από
εκείνα των εξαρτημένων βουλητικών προτάσεων, με τις οποίες δομές
όπως η (1-3) μοιάζουν να συγγενεύουν στη σημασία και στη λειτουργία.
Στην ενότητα /3/, διερευνούμε τις συνέπειες της μορφολογικής ατέλειας
(deficiency, στο πρότυπο του Chomsky, 2000 κ.εξ.) των συμπληρωματικών που εισάγονται με το και για τη θεωρία του ελέγχου (ή/και της
ανύψωσης) και για τη φύση του κενού υποκειμένου των προτάσεων αυτών (Spyropoulos, 2007· Σπυρόπουλος & Φιλιππάκη-Warburton, 2010,
μεταξύ άλλων). Στην ενότητα 4 συνοψίζουμε τα συμπεράσματα αυτής
της προκαταρκτικής έρευνας.

Οι και-συμπληρωματικές δεν είναι δομές παράταξης /1
Το ότι οι υπό εξέταση προτάσεις (1-3) είναι πραγματικές εξαρτημένες
προτάσεις και ότι ο σύνδεσμος και που τις εισάγει δεν είναι ο γνωστός
παρατακτικός σύνδεσμος, είναι αρκετά εύκολο να δειχθεί, καθώς εύ-
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κολα γίνεται αντιληπτό ότι το νοηματικό τους περιεχόμενό εξαρτάται
από το ρήμα της υπερκείμενης πρότασης και δεν παρατίθεται απλώς
σε αυτό. Το γεγονός ότι πρόκειται για αυθεντικές συμπληρωματικές
προτάσεις υποστηρίζεται επαρκώς κι από τη Δελβερούδη (1995). Ωστόσο, ας παραθέσουμε εδώ ορισμένα επιχειρήματα που ενισχύουν
την άποψη περί υποτακτικού (και όχι παρατακτικού) συνδέσμου και
στα (1-3).
Κατ’ αρχάς, τα ρήματα που συμμετέχουν στη δομή αυτή δεν περιγράφουν δύο διαφορετικές πράξεις αλλά μία. Έτσι, σε αυθεντικές δομές και-συμπληρωματικών, όπως η (4), η ερμηνεία δεν είναι ότι ο Νίκος αφενός ξέρει κι αφετέρου τραγουδάει. Αντιστοίχως, το (5) δε σημαίνει ότι η Μαρία, εκτός από το ότι αρχίζει, κολυμπάει κιόλας. Αντιθέτως, σημαίνουν σχεδόν ό,τι και οι αντίστοιχες προτάσεις με να-βουλητική πρόταση, δηλαδή με τα Ο Νίκος ξέρει να τραγουδάει και Η Μαρία
αρχίζει να κολυμπάει.
(4) Ο Νίκος ξέρει και τραγουδάει.
(5) Η Μαρία αρχίζει και κολυμπάει.
Επίσης, σε αντίθεση με δομές παράταξης, όπως η (6), τα ρήματα της
εν λόγω δομής δεν είναι δυνατόν να αντιμετατεθούν (7-8), όπως δείχνει
και η Δελβερούδη (1995), πράγμα που είναι δυνατόν να συμβεί σε δομές
παράταξης (εφόσον δεν υφίσταται χρονική αλληλουχία, εφόσον δηλαδή
το και δεν είναι ο σύνδεσμος που ο Canakis, 1995, ονομάζει temporal και
–υποσημειώνεται ότι τα 7β και 8β είναι αντιγραμματικά με τη σημασία
για την οποία συζητάμε εδώ· είναι γραμματικά με τη σημασία της
παράταξης δύο ανεξάρτητων πράξεων, οπότε και πρόκειται για αυθεντικές δομές παράταξης και όχι υπόταξης):
(6α)
(6β)
(7α)
(7β)
(8α)
(8β)

Κολυμπάω και διαβάζω
Διαβάζω και κολυμπάω.
Αρχίζει και τρέχει.
Τρέχει και αρχίζει.
Ξέρει και διαβάζει.
Διαβάζει και ξέρει.

Επίσης, οι αυθεντικές δομές παρατακτικής σύνδεσης προτάσεων
δεν επιτρέπουν ερωτηματική εξαγωγή οποιασδήποτε φράσης από μόνο τη μία πρόταση (9). Όπως έχει παρατηρήσει ο Ross (1967), εξαγωFigura in Praesentia
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γή είτε ορίσματος είτε προσαρτήματος από παρατακτικά συνδεδεμένες φράσεις επιτρέπεται μόνο αν η εξαγόμενη φράση αποτελεί μέλος
και των δύο προτάσεων (Across-the-Board extraction) (10). Σε αντίθετη περίπτωση η παρατακτική δομή αποτελεί νησίδα:
(9) Ποιονi [έβλεπες τηλεόραση] και [σκεφτόσουν ιi]
(10) Ποιονi [σκεφτόσουν ιi] και [κάλεσες ιi];
Παρατηρούμε ότι οι δομές των και-συμπληρωματικών επιτρέπουν
εξαγωγή από τη δεύτερη πρόταση (την και-πρόταση) (11), χωρίς να απαιτείται και μάλιστα, χωρίς να επιτρέπεται αντίστοιχη εξαγωγή
από την πρώτη.
(11) Τιi ήξερες [και τραγουδούσες ιi];
Συμπεραίνουμε ότι αυτό συμβαίνει ακριβώς επειδή δεν πρόκειται
για πρόταση παρατακτικά συνδεδεμένη με την κύρια αλλά για υποτεταγμένη, και τέτοιου είδους εξαγωγές από συμπληρώματα επιτρέπονται (όπως στο παράδειγμα (12)), εφόσον δεν παρεμβάλλεται κάποια άλλη νησίδα μεταξύ της αρχικής και της τελικής θέσης της μετακινούμενης ερωτηματικής φράσης.
(12) Τιi ήξερες [να τραγουδάς ιi];
Επίσης, το γεγονός ότι η και-πρόταση αποτελεί εσωτερικό όρισμα/
αντικείμενο του ρήματος της υπερκείμενης πρότασης και όχι παρατακτικά συνδεδεμένη ανεξάρτητη πρόταση φαίνεται κι από το ότι η υπερκείμενη, ακόμα κι όταν υποκατηγοριοποιείται για ΟΦ-συμπλήρωμα, δεν μπορεί να λάβει συμπλήρωμα:
(13α) Ήξερες τον Γιάννη και τραγουδούσες.
(αντιγραμματικό ως αντίστοιχο του
ξερες και τραγουδούσες. )
(13β) Άρχιζες το παιχνίδι κι έγραφες.
(αντιγραμματικό ως αντίστοιχο του ρχιζες κι έγραφες. )
Προτάσεις όπως η παραπάνω δεν είναι δυνατόν να έχουν άλλη ερμηνεία πέρα από αυτή της παρατακτικής σύνδεσης. Δεδομένου ότι η
θέση συμπληρώματος των μονομετάβατων ρημάτων είναι μία, το γεγονός ότι η θέση αυτή καταλαμβάνεται από το τον Γιάννη στο (13α)
και το παιχνίδι στο (13β) σημαίνει ότι η και-πρόταση πρέπει να λάβει
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ερμηνεία παρατακτικά συνδεδεμένης ανεξάρτητης και όχι υποτεταγμένης, όπως θα μπορούσε.
Τέλος, σε αντίθεση με τις παρατακτικά συνδεδεμένες προτάσεις
(14), οι υπό εξέταση δομές (15) επιβάλλουν υποχρεωτική ταυτοπροσωπία στο ρήμα της πρότασης που εισάγεται με το και. Ωστόσο, αν οι καιπροτάσεις του (15) ήταν ανεξάρτητες προτάσεις απλώς παρατακτικά
συνδεδεμένες με τις προτάσεις που προηγούνται, δε θα υπήρχε τρόπος οι τελευταίες να καθορίσουν την αναφορά των υποκειμένων των
πρώτων, καθώς σχέσεις υποχρεωτικής ταυτοπροσωπίας είναι δυνατόν
να υπάρχουν μόνο μεταξύ προτάσεων (και των αντίστοιχων ρημάτων
τους) που είναι συνδεδεμένες καθ’ υπόταξη.
(14α) Τελείωσα τις δουλειές μου και τα παιδιά γύρισαν από το
σχολείο.
(14β) Ξέρω τον Πέτρο και η Μαρία δεν ξέρει την Ελένη
(14γ) Τελείωσα το βιβλίο και η σύζυγός μου μου αγόρασε ένα καινούριο.
(15α) Ξέρω και τρέχεις.
(15β) Άρχισα κι έφευγες.

Μορφοσυντακτικά χαρακτηριστικά των και-συμπληρωματικών προτάσεων /2
Στην ενότητα αυτή εξετάζουμε τα μορφοσυντακτικά χαρακτηριστικά
του ρήματος με το οποίο εκφέρονται οι και-συμπληρωματικές και συγκρίνουμε τις προτάσεις αυτές με τις αντίστοιχες βουλητικές. Η σύγκριση δεν είναι αυθαίρετη, καθώς οι και-συμπληρωματικές και οι
βουλητικές εισάγονται εν πολλοίς από κοινά ρήματα εξάρτησης, ενώ
φαίνεται να έχουν παραπλήσιο σημασιολογικό περιεχόμενο (είτε αυτό καθορίζεται από τα ρήματα εξάρτησης είτε όχι). Έτσι, εκ πρώτης όψεως τουλάχιστον, στα παραδείγματα (16-19) οι προτάσεις (α) μοιάζουν με τις προτάσεις (β).
(16α)
(16β)
(17α)
(17β)
(18α)

Άρχισα και διάβαζα.
Άρχισα να διαβάζω.
Μαθαίνω και γράφω.
Μαθαίνω να γράφω.
Ξέρουμε και πλένουμε τα χέρια μας.
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(18β) Ξέρουμε να πλένουμε τα χέρια μας.
(19α) Ακούω τα παιδιά κι έρχονται.
(19β) Ακούω τα παιδιά να έρχονται.
Αντίθετα, οι και-συμπληρωματικές δεν υποκαθιστούν ειδικές συμπληρωματικές προτάσεις 1. (Σημ: Οι (20α) και (21α) είναι γραμματικές με ερμηνεία παράταξης, δηλαδή όταν παρουσιάζουν δύο ανεξάρτητα συμβάντα. Εδώ όμως εξετάζουμε την ερμηνεία τους ως υποτεταγμένων.)
(20α) Είπα και ήρθες.
(20β) Είπα ότι ήρθες.
(21α) Υποστηρίζουμε και θα νικήσουμε.
(21β) Υποστηρίζουμε ότι θα νικήσουμε.
Παρά την ομοιότητα των ζευγών (α) και (β) στα παραδείγματα
(16-19), δεν μπορούμε να πούμε ότι ο σύνδεσμος και αντικαθιστά τον
δείκτη να σε όλες τις περιπτώσεις. Κατ’ αρχάς, ο υποτακτικός σύνδεσμος και δεν μπορεί να αντικαταστήσει τους δείκτες της υποτακτικής
να/ας σε όλα τα περιβάλλοντα. Αυτοί, ενίοτε, εισάγουν βουλητικές
προτάσεις που δεν μπορεί να εισαγάγει ο και, και άλλοτε αποτελούν
μέρος της περιφραστικής υποτακτικής σε ανεξάρτητες προτάσεις, όπου το και αποκλείεται:
(22α) Θέλω να έρθεις
(22β) Θέλω και έρθεις.
(23α) Ας πάμε στο σινεμά
(23β) Και πάμε στο σινεμά.
Επιπλέον, όπως φαίνεται από την επιλογή δείκτη άρνησης, δε(ν)
αντί για μη(ν), οι και-συμπληρωματικές εκφέρονται με οριστική έγκλιση, σε αντίθεση με τις να-συμπληρωματικές (για τον συσχετισμό των
μορίων προτασιακής άρνησης με τις εγκλίσεις βλ., μεταξύ άλλων, Βελούδης & Φιλιππάκη-Warburton, 1983):
1

Ο Τζάρτζανος (1946, 220) υποστηρίζει ότι οι και-συμπληρωματικές υποκαθιστούν και προτάσεις που εισάγονται με το ότι, αλλά το μόνο παράδειγμα που δίνει (βλέπω και χαμογελάς) αφορά ρήμα αισθήσεως το οποίο συντάσσεται και με βουλητική, με τις γνωστές διαφορές στη σημασία. Επίσης
ψευδο-ειδική πρόταση αντικαθιστά η παγιωμένη φράση λες και.
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(24α) Ξεκίνησα να μην/ δεν πηγαίνω στις συναντήσεις του ομίλου.
(24β) Ξεκίνησα και δεν/ μην πήγαινα στις συναντήσεις του ομίλου.
(25α) Ξέρω να μην/ δεν παρεμβαίνω, όταν μυρίζομαι μπελά.
(25β) Ξέρω και δεν/ μην παρεμβαίνω, όταν μυρίζομαι μπελά.
Ας περάσουμε τώρα στα χαρακτηριστικά του χρόνου και της ρηματικής όψης στα και-συμπληρώματα. Το πρώτο αξιοσημείωτο συμπέρασμα που μπορούμε να εξαγάγουμε αφορά την επιλογή της όψης
στα και-συμπληρώματα. Σε όλες τις περιπτώσεις η οψιακή τιμή του
ρήματος της και-συμπληρωματικής είναι αντίστοιχη με εκείνη που θα
είχε το αντίστοιχο να-συμπλήρωμα (για τους παράγοντες που καθορίζουν την όψη στις βουλητικές προτάσεις βλ. Moser, 1997). Έτσι, τα
και-συμπληρώματα οψιακών τροπικών ρημάτων, όπως τα ρήματα έναρξης-λήξης (αρχίζω, σταματώ κ.τ.ό.) παρουσιάζουν υποχρεωτικά μη
συνοπτική όψη (26), όπως συμβαίνει και στα αντίστοιχα να-συμπληρώματα (27):
(26α)
(26β)
(26γ)
(26δ)
(26ε)
(27α)
(27β)
(27γ)
(27δ)
(27ε)

Θα αρχίζω και θα τρέχω/ θα τρέξω
Θα αρχίσω και θα τρέχω/ θα τρέξω.
Αρχίζω και τρέχω/ τρέξω.
Άρχιζα κι έτρεχα/ έτρεξα.
Άρχισα κι έτρεχα/ έτρεξα.
Θα αρχίζω να τρέχω/ να τρέξω
Θα αρχίσω να τρέχω/ να τρέξω.
Αρχίζω να τρέχω/ να τρέξω.
Άρχιζα να τρέχω / να έτρεξα.
Άρχισα να τρέχω/ να έτρεξα.

Από την άλλη, ρήματα που δεν επιβάλλουν συγκεκριμένη οψιακή
επιλογή στο ρήμα του συμπληρώματός τους, όπως το μπορώ, επιτρέπουν την εμφάνιση τόσο συνοπτικής όσο και μη συνοπτικής όψης σε
και- (28) και να-συμπληρώματα (29)
(28α) Θα μπορώ και θα τρέχω/θα τρέξω
(28β) Θα μπορέσω και θα τρέχω/θα τρέξω.
(28γ) Μπορώ και τρέχω/ τρέξω. (ως μόνη μονολεκτική επιλογή στο
παρόν)
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(28δ)
(28ε)
(29α)
(29β)
(29γ)
(29δ)
(29ε)

Μπορούσα κι έτρεχα/έτρεξα.
Μπόρεσα κι έτρεχα/έτρεξα.
Θα μπορώ να τρέχω/να τρέξω
Θα μπορέσω να τρέχω/να τρέξω.
Μπορώ να τρέχω/να τρέξω.
Μπορούσα να τρέχω/να τρέξω.
Μπόρεσα να τρέχω/να τρέξω.

Το μορφολογικό χαρακτηριστικό όμως που διακρίνει τα και- από
τα να-συμπληρώματα είναι η εμφάνιση μορφολογίας χρόνου στα
πρώτα. Όπως θα δούμε και στην επόμενη ενότητα, οι ιδιότητες του
γραμματικού χαρακτηριστικού του (μορφολογικού ή σημασιολογικού) χρόνου του ρήματος της εξαρτημένης είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζητήματα στη βιβλιογραφία των συμπληρωματικών
προτάσεων της ελληνικής, καθώς η χρονική ανεξαρτησία ή όχι του
ρήματος της εξαρτημένης πρότασης από εκείνο της κύριας ή η/και η
δυνατότητα δήλωσης χρονικών διακρίσεων ενδέχεται να σχετίζονται
με την ύπαρξη ή μη ελέγχου/υποχρεωτικής ταυτοπροσωπίας στην εκάστοτε δομή. Τα και-συμπληρώματα εμφανίζουν μια παράξενη συμπεριφορά ως προς τη δήλωση του ρηματικού χρόνου· το ρήμα τους
αντιγράφει τον χρόνο του υπερκείμενου ρήματος (Canakis, 1995).
Δεν μπορεί να εμφανιστεί σε άλλον χρόνο:
(30α)
(30β)
(30γ)
(30δ)
(30ε)
(31α)
(31β)
(31γ)
(31δ)
(31ε)

Θα αρχίζω και θα τρέχω/ τρέχω/ έτρεχα.
Θα αρχίσω και θα τρέχω/ τρέχω/ έτρεχα.
Αρχίζω και τρέχω/ έτρεχα/ θα τρέχω.
Άρχιζα κι έτρεχα/ τρέχω/ θα τρέχω.
Άρχισα κι έτρεχα/ τρέχω/ θα τρέχω.
Θα μπορώ και θα τρέχω/θα τρέξω/ τρέχω/ έτρεχα/ έτρεξα.
Θα μπορέσω και θα τρέχω/θα τρέξω/ τρέχω/ έτρεχα/ έτρεξα.
Μπορώ και τρέχω/ τρέξω/ θα τρέχω/ θα τρέξω/ έτρεχα/
έτρεξα.
Μπορούσα κι έτρεχα/έτρεξα/ τρέχω/ θα τρέχω/ θα τρέξω.
Μπόρεσα κι έτρεχα/έτρεξα/ τρέχω/ θα τρέχω/ θα τρέξω.
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Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει και μία ακόμα παράμετρος, εκείνη
της εναρμόνισης έγκλισης μεταξύ του υπερκείμενου και του υποτεταγμένου ρήματος σε δομές όπως αυτή που συζητάμε. Πράγματι, το
και μπορεί να εισαγάγει πρόταση σε υποτακτική (πρόταση που φέρει
ήδη τον δείκτη να, δηλαδή) υπό την προϋπόθεση και το ρήμα της υπερκείμενης πρότασης να βρίσκεται σε υποτακτική:
(32α) Ήθελα να αρχίσω και να τρέχω.
(32β) Ελπίζω να ξέρεις και να διαβάζεις.
Στην περίπτωση αυτή η αίσθηση του φυσικού ομιλητή είναι, βέβαια, ότι το και είναι πλεοναστικό, καθώς οι προτάσεις θα έστεκαν και
δίχως αυτό,
(33α) Ήθελα να αρχίσω να τρέχω.
(33β) Ελπίζω να ξέρεις να διαβάζεις.
ωστόσο, η παρουσία του δε δημιουργεί αντιγραμματικότητα.
Να σημειωθεί ότι απαγορεύεται το και να συνδέσει καθ’ υπόταξη
ρήματα με διαφορετική εγκλιτική τιμή:
(34α)
(34β)
(35α)
(35β)

Ξέρω και να κολυμπάω.
(γραμματικό μόνο με επιδοτική ερμηνεία του και)
Αρχίζω και να μιλάω.
(γραμματικό μόνο με επιδοτική ερμηνεία του και)
Ήθελα να αρχίζω και διαβάζω.
Ενδέχεται να θέλω και αγοράζω εκατό βιβλία.

Η εικόνα που αναδύεται είναι η εξής. Το ρήμα της και-πρότασης
πρέπει να συμφωνεί απόλυτα σε χρόνο και έγκλιση με το ρήμα της
υπερκείμενης, ενώ γραμματικό χαρακτηριστικό της όψης του καθορίζεται όχι από την ίδια την τιμή του αντίστοιχου χαρακτηριστικού του
ρήματος της υπερκείμενης αλλά από τα σημασιακά του χαρακτηριστικά, όπως προβλέπει η ανάλυση της Moser (1997) για την όψη στις
βουλητικές προτάσεις.
(36) Ρήμα εξάρτησης
[α ΧΡΟΝΟΣ]
[β ΕΓΚΛΙΣΗ]
[γ ΟΨΗ]

>

Ρήμα εξαρτημένης πρότασης
[ ΧΡΟΝΟΣ]
[ ΕΓΚΛΙΣΗ]
[? ΟΨΗ]
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Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι τα οψιακά ρήματα (έναρξης-λήξης)
καθώς και ρήματα όπως το ξέρω, μαθαίνω, επιβάλλουν στο ρήμα της
υποτεταγμένης που εισάγεται με το και τα χαρακτηριστικά [α ΧΡΟΝΟΣ, β ΕΓΚΛΙΣΗ, -συνοπτική ΟΨΗ] (όπου α, β μεταβλητές που αντιγράφουν την αντίστοιχη τιμή του ρήματος της κύριας), ενώ ρήματα
όπως το θέλω, μπορώ επιβάλλουν στην εξαρτημένη τα χαρακτηριστικά
[α ΧΡΟΝΟΣ, β ΕΓΚΛΙΣΗ, Ø ΟΨΗ] (όπου το Ø σημαίνει ευχέρεια επιλογής και των δύο οψιακών τιμών).
Η εξάρτηση του χρόνου και της έγκλισης του ρήματος της και-πρότασης από τον χρόνο και την έγκλιση του ρήματος της ανεξάρτητης
μάς θυμίζει αντίστοιχες περιπτώσεις σειριακών ρηματικών δομών (serial verb constructions) σε γλώσσες όπως η Akan, η Yoruba, η Ewe και
άλλες. Ωστόσο, όπως δείχνουν οι Aikhenvald (2006), Haspelmath
(2016), μεταξύ άλλων, για να περιγραφεί μια δομή ως σειριακή δομή
απαιτούνται χαρακτηριστικά που λείπουν από τις και-συμπληρωματικές, όπως η πλήρης μορφολογική εναρμόνιση των δύο ρημάτων σε
όλα τα γραμματικά τους χαρακτηριστικά και η έλλειψη οποιουδήποτε συνδετικού στοιχείου μεταξύ τους, πράγμα που δε συμβαίνει στην
περίπτωση που περιγράφουμε.
Από την άλλη, το γεγονός ότι το ρήμα της εξαρτημένης δεν είναι
μορφολογικά ανεξάρτητο σε οποιαδήποτε από τα τρία χαρακτηριστικά του προαναφέραμε, σύμφωνα με τον πίνακα του παραδείγματος
(36) αποτελεί αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό αυτού του είδους των συμπληρωματικών.

Το ζήτημα της υποχρεωτικής (ή μη) ταυτοπροσωπίας /3
Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των δομών των και-συμπληρωματικών, ειδικά λόγω της εξάρτησης από το ρήμα της υπερκείμενης, που
μόλις δείξαμε, είναι χρήσιμο να συσχετιστούν με το πιο εξέχον συντακτικό χαρακτηριστικό τους, την απαίτηση υποχρεωτικής ταυτοπροσωπίας με (έλεγχο από) το ρήμα εξάρτησης. Έτσι, η περίπτωση των
και-συμπληρωματικών, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αναφέραμε, μπορεί να ενταχθεί στη συζήτηση περί των μορφολογικών χαρακτηριστικών που ευνοούν ή επιβάλλουν κατά περίπτωση έλεγχο
του υποκειμένου της συμπληρωματικής από κάποιον όρο της κύριας.
Όπως αναφέραμε και στην αρχή αυτού του άρθρου, η αντίστοιχη βι-
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βλιογραφία για φαινόμενα ελέγχου σε να-συμπληρωματικές είναι εξαιρετικά πλούσια (βλ. Terzi, 1992· Iatridou, 1993· Efthimiou, 1997·
Philippaki-Warburton & Catsimali, 1998· Varlokosta, 1994· Manzini
& Roussou, 2000, 2004· Ρούσσου, 2006· Spyropoulos, 2007· Roussou,
2009· Kapetangianni, 2010· Σπυρόπουλος & Φιλιππάκη-Warburton,
2010).
Ας ξεκινήσουμε από τα δεδομένα. Ως αντικείμενα-συμπληρώματα
τροπικών οψιακών ρημάτων και του ρήματος ξέρω, οι και-συμπληρωματικές εμφανίζουν υποχρεωτική ταυτοπροσωπία με το υποκείμενο
της υπερκείμενης πρότασης. Κάτι τέτοιο δε μας εκπλήσσει, δεδομένου
ότι οι ρηματικές κατηγορίες αυτές επιβάλλουν έλεγχο στο υποκείμενο
των να-συμπληρωματικών τους επίσης (βλ. Ρούσσου 2006 για μία εποπτική παρουσίαση των σχετικών δεδομένων).
(37α) Ο Αλέξης ξέρει και καθαρίζει πορτοκάλια.
(37β) Ο Αλέξης ξέρει και καθαρίζει η Μαρία πορτοκάλια.
(38α) Η Ελπίδα άρχισε και γελούσε.
(38β) Η Ελπίδα άρχισε και γελούσε ο Νίκος.
Αντίστοιχα, τα και-συμπληρώματα που αποτελούν συμπλήρωμα
ρημάτων αίσθησης είτε έχουν υποκείμενο που ελέγχεται από το άμεσο
αντικείμενο της κύριας (σε δομή ελέγχου από αντικείμενο, σε διμεταβατική δομή) είτε αποτελούν τα μόνα συμπληρώματα των αντίστοιχων ρημάτων, οπότε και υποκείμενό τους δεν ελέγχεται από κάποιον
όρο της κύριας (ή ελέγχονται από ένα υπόρρητο όρισμα (implicit argument)).
(39α) Άκουσα τον Νίκο κι έμπαινε στο σπίτι.
(39β) Άκουσα τη Μαρία κι έμπαινε στο σπίτι ο Νίκος.
(39γ) Άκουσα κι έμπαινε στο σπίτι ο Νίκος.
Παρατηρούμε ότι οι και-συμπληρωματικές που εξετάζουμε έχουν
συμπεριφορά παράλληλη με εκείνη των αντίστοιχων να-συμπληρωματικών. Έτσι, ρήματα που απαιτούν υποχρεωτική ταυτοπροσωπία,
όπως τα οψιακά (έναρξης-λήξης) ή το ξέρω (αυτά τα οποία η Ρούσσου,
2006, εντάσσει στην πρώτη κατηγορία ως προς τις απαιτήσεις συναναφοράς, και ο Spyropoulos, 2007, ονομάζει ρήματα που δέχονται ως
συμπλήρωμα αναφορική υποτακτική (anaphoric subjunctive)) επιβάλλουν ταυτοπροσωπία και στα υποκείμενα των και-συμπληρωμάFigura in Praesentia
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των. Ρήματα όπως το θέλω ή το μπορώ, που επιτρέπουν ετεροπροσωπία στο υποκείμενο των βουλητικών με να-, την επιτρέπουν και στο υποκείμενο των και-συμπληρωματικών.
(40) Του χρόνου θα μπορώ και θα πάνε τα παιδιά μου σε καλύτερο σχολείο.
Όπως δείχνουν η Ρούσσου (2006) και ο Spyropoulos (2007), οι μορφοσυντακτικές ιδιότητες του ρήματος της εξαρτημένης πρότασης (που
επηρεάζονται από το ρήμα εξάρτησης) καθορίζουν σε κάποιον βαθμό
τη δυνατότητα και το είδος του ελέγχου από το υποκείμενο της δευτερεύουσας. Έτσι, τα ρήματα των εξαρτημένων που εμφανίζουν αναφορική υποτακτική φέρουν υποχρεωτικά τα χαρακτηριστικά [-παρελθόν, -συνοπτικό], ενώ τα ρήματα των εξαρτημένων που εμφανίζουν
απλώς εξαρτημένη υποτακτική (όπως τα θέλω, προσπαθώ, μπορώ κ.τ.ό.)
φέρουν υποχρεωτικά μόνο το χαρακτηριστικό [-παρελθόν]:
(41α) Αρχίζω να γράφω/ γράψω/ έγραφα/ έγραψα.
(41β) Μπορώ να γράφω/γράψω/ έγραφα/ έγραψα.
Το ενδιαφέρον είναι ότι και στα και-συμπληρώματα η υποχρεωτική ταυτοπροσωπία (έλεγχος), που παρατηρούμε με τα αντίστοιχα ρήματα εξάρτησης, εμφανίζεται σε ρήματα εξαρτημένης που είναι περισσότερο εξαρτημένα (υποκαθορισμένα) από άποψη μορφολογίας
απ’ ό,τι τα ρήματα που επιτρέπουν ετεροπροσωπία. Όμως, ενώ στα
να-συμπληρώματα τα υποχρεωτικά ελεγχόμενα ρήματα φέρουν τα
χαρακτηριστικά [-παρελθόν, -συνοπτικό], ενώ τα μη ελεγχόμενα μπορούν να είναι εξαρτημένα μόνο ως προς τον χρόνο ([-παρελθόν]), στα
και-συμπληρώματα, όπως είδαμε στην προηγούμενη ενότητα, τα ρήματα με εξαρτημένη αναφορά έχουν τα χαρακτηριστικά [α ΧΡΟΝΟΣ,
β ΕΓΚΛΙΣΗ, -συνοπτική ΟΨΗ], όπου α, β μεταβλητές που αντιγράφουν
την τιμή του αντίστοιχου μορφολογικού χαρακτηριστικού του ρήματος της υπερκείμενης, ενώ μη εξαρτημένα ρήματα αντιγράφουν μόνο
τον χρόνο και την έγκλιση του ρήματος της υπερκείμενης ([α
ΧΡΟΝΟΣ, β ΕΓΚΛΙΣΗ, Ø ΟΨΗ]).
Στο σύντομο αυτό πρώτο σημείωμα δε φιλοδοξούμε να ερμηνεύσουμε τον τρόπο με τον οποίο δέσμες μορφολογικών χαρακτηριστικών όπως οι παραπάνω προκαλούν το φαινόμενο του ελέγχου. Είναι
φανερό, ωστόσο, αφενός ότι περιπτώσεις υποχρεωτικής ταυτοπροσωFigura in Praesentia
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πίας στην ελληνική υφίστανται και στις εξαρτημένες που εισάγονται
με το και, και αφετέρου ότι ο έλεγχος του υποκειμένου τους πρέπει να
σχετίζεται (και) με την ελλειμματική μορφολογική τους δομή (άρα να
είναι deficient, κατά τον Chomsky, 2000).

Συμπεράσματα – Περαιτέρω παρατηρήσεις /4
Α) Η ύπαρξη δέσμης ελλειματικών χρονικών-οψιακών χαρακτηριστικών [-παρελθόν, -συνοπτικό], η οποία φαίνεται να καθορίζει την υποχρεωτική ή μη ταυτοπροσωπία στις βουλητικές με το να, δεν είναι ο
μόνος δρόμος προς την ερμηνεία του φαινομένου του ελέγχου στα ελληνικά. Εξίσου ελεγχόμενα μοιάζουν να είναι και τα υποκείμενα ορισμένων και-συμπληρωματικών αλλά τα ρήματα των προτάσεων αυτών υπόκεινται, όπως είδαμε, σε άλλους περιορισμούς ως προς τα
μορφολογικά τους χαρακτηριστικά. Η ερμηνεία των ομοιοτήτων και
των διαφορών των δύο περιπτώσεων είναι ζήτημα προς περαιτέρω διερεύνηση.
B) Η υποχρεωτική ταυτοπροσωπία δε σχετίζεται αμφιμονοσήμαντα
με την υποτακτική. Το ότι η υποτακτική μπορεί να είναι χρονικά και
οψιακά ανεξάρτητη το γνωρίζουμε από την παρουσία της σε κύριες
προτάσεις αλλά και σε ορισμένες εξαρτημένες. Οριστικές όπως αυτές
των και-συμπληρωματικών είναι δυνατόν να οδηγούν στο αντίστροφο συμπέρασμα, δηλαδή ότι και η οριστική μπορεί να είναι μορφοσυντακτικά εξαρτημένη σε ορισμένες περιπτώσεις και, επομένως, να
δέχεται ελεγχόμενα υποκείμενα.
Γ) Στην παρούσα σύντομη μελέτη δεν εξετάστηκαν καθόλου οι σημασιολογικές διαφορές μεταξύ των και- και των να-συμπληρωμάτων, οι
οποίες έχουν συζητηθεί εκτενώς από τους Kazazis (1965) και Δελβερούδη (1995). Αναφέρουμε, κάπως απλουστευτικά, ότι η μείζων διαφορά τους ως προς τη σημασία συνίσταται στο ότι οι και-συμπληρωματικές προϋποθέτουν ότι η πράξη που δηλώνεται με το ρήμα τους
πραγματοποιήθηκε, πραγματοποιείται ή θα πραγματοποιηθεί, ενώ
δεν υφίσταται τέτοια δέσμευση στις να-συμπληρωματικές. Έτσι, το θελα και κοιμήθηκα[.] συνεπάγεται Κοιμήθηκα[.], ενώ το θελα να κοιμηθώ[.] όχι. Η Δελβερούδη (1995) υποστηρίζει, σχετικά, ότι, σε αντίθεση

Figura in Praesentia

209

Γιώργος Κοτζόγλου

με το να, που δηλώνει μη απόφανση, το και δηλώνει αυτόνομη απόφανση της κάθε ρηματικής σχέσης.
Δ) Όπως παρατηρούν ο Mackridge (1985) και ο Canakis (1995), η δυνατότητα χρήσης του συνδέσμου και αντί υποτακτικών συνδέσμων απλώνεται πέρα από τη χρήση του με την οποία ασχοληθήκαμε σε αυτό το σύντομο άρθρο, δηλαδή τη χρήση του σε προτάσεις που μοιάζουν με κάποιες από τις υποκατηγορίες των βουλητικών. Έτσι, ο Mackridge (1985, 345-6) δίνει παραδείγματα όπως τα παρακάτω:
(42α) Βρισκόταν στον πρώτο όροφο του σπιτιού κι έβλεπε τηλεόραση.
(42β) Τι έπαθες και δε μιλάς;
(42γ) Μπορεί να μη βρίσκει εργάτες και δεν έρχεται.
(42δ) Πού είναι ο Σταύρος και τον θέλω;
(42ε) Ψηλά τα χέρια και σ’ έφαγα
Δεν είναι δύσκολο στα παραπάνω να αναγνωρίσουμε και επιρρηματικές λειτουργίες της πρότασης που εισάγεται με το και (π.χ. υποθετική στο (ε), αποτελεσματική στο (β), ενδεχομένως χρονική στο (α)).
Ο Canakis (1995) εξετάζει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο προκύπτουν οι αντίστοιχες ερμηνείες. Το συμπέρασμα που προκύπτει από
τα παραπάνω παραδείγματα, ότι δηλαδή ο σύνδεσμος και μπορεί να
αντικαθιστά μια σειρά άλλων συνδέσμων, πράγμα που ισχύει, δεν
μπορεί παρά να είναι το εναρκτήριο λάκτισμα για την διερεύνηση
των εν λόγω δομών, καθώς είναι φανερό ότι ο και δεν αντικαθιστά απλώς τους συγκεκριμένους συνδέσμους αλλά επιβάλλει και τα δικά
του μορφοσυντακτικά χαρακτηριστικά στις αντίστοιχες εξαρτημένες
προτάσεις. Το παρόν άρθρο είναι μια πρώτη συμβολή στη σχετική συζήτηση.
Ε) Η πρώτη αυτή ματιά στις μορφοσυντακτικές ιδιότητες των συμπληρωματικών που εισάγονται με τον σύνδεσμο και είναι αναγκαστικά περιοριστική, πέρα από άλλους λόγους, και λόγω του μικρού
υπό εξέταση δείγματος. Ο Kazazis (1965) παραθέτει έναν ικανό αριθμό ρημάτων που δέχονται και-συμπληρωματικές ως εσωτερικά ορίσματα. Η συμπεριφορά τέτοιων προτάσεων ως αντικειμένων άλλων
ρημάτων πέρα από τα οψιακά τροπικά, το ξέρω και τα ρήματα άμεσης αντίληψης, είναι ανοιχτή για διερεύνηση. Ενδιαφέρον επίσης θα
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ήταν να κατανοήσουμε και τους λόγους για τους οποίους τα ρήματα
που δέχονται και-συμπληρώματα είναι ένα σχετικά μικρό υποσύνολο
εκείνων που συντάσσονται με εξαρτημένες βουλητικές προτάσεις.
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