1. ΘΕΜΑ
Αιτιατική του χρόνου
2. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
Κοιµόταν όλη µέρα.
Την επόµενη βδοµάδα έχουµε διακοπές.
Το Πάσχα θα πάµε στο νησί.
Γεννήθηκε το 1980.
3. ΕΠΙΠΕ∆Ο-ΒΑΘΜΟΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ
Από Α ΚΕΓ, 1 ΕΚΠΑ
4. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ
Σχηµατισµός της αιτιατικής
Σύνταξη απλής πρότασης
5. ΠΙΘΑΝΑ ΛΑΘΗ
(α) Αδυναµία αναγνώρισης της συντακτικής λειτουργίας µιας επιρρηµατικής αιτιατικής.
(β) Εσφαλµένες παραγωγές εµπρόθετων προσδιορισµών αντί για τη χρήση αιτιατικής του
χρόνου: *στο Σάββατο, *στο καλοκαίρι.
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μια ονοµατική φράση σε αιτιατική µπορεί να χρησιµοποιείται επιρρηµατικά – χωρίς τη
συνοδεία πρόθεσης ή άλλου δείκτη – για να δηλώσει χρόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:
(α) ∆ήλωση διάρκειας:
∆ιάβαζα όλη νύχτα.
∆ούλευε συνεχώς δύο χρόνια.
(β) Χρονικό διάστηµα ή απόσταση:
Χρειάστηκε ένα µήνα για να τελειώσει.
Ένα χρόνο έκανε να µου µιλήσει.
Με περνάει ένα µήνα.
Είναι πέντε χρόνια νεότερος.
(γ) Χρονικό σηµείο:
Έφυγαν νύχτα.
Συναντήθηκαν την Τετάρτη το πρωί / το Μάρτιο / την πρώτη του µηνός / την επόµενη
µέρα / τα Χριστούγεννα / το καλοκαίρι / άλλες δυο φορές / το 1995.
(δ) Χρονική αναλογία:
Έτρεξε µε τριάντα χιλιόµετρα την ώρα
Τον έβλεπα δυο φορές το µήνα.

Σε κάποιες από τις παραπάνω περιπτώσεις είναι δυνατή η εναλλακτική χρήση άλλων
επιρρηµατικών προσδιορισµών (π.χ. προθετικών φράσεων), ενώ σε πολλές άλλες είναι
υποχρεωτική η εµφάνιση απλής αιτιατικής:
∆ούλευε (επί) δύο χρόνια / ∆ιάβαζε (για) δυο µερόνυχτα
Γνωρίστηκαν το 1996 / στα 1996.
Γεννήθηκε την εικοστή πρώτη Απριλίου / στις είκοσι µία Απριλίου
*Συναντήθηκαν στο πρωί / στα Χριστούγεννα / στο καλοκαίρι.
7. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Από τα πρώτα επίπεδα είναι απαραίτητη η χρήση της αιτιατικής τουλάχιστον για την
αναφορά σε χρονικά σηµεία. Σε πρώιµα στάδια θα πρέπει να τονίζεται η επιρρηµατική αξία
της αιτιατικής – ενδεχοµένως σε αντιδιαστολή µε τις ονοµατικές της χρήσεις. Οι περιπτώσεις
αµφισηµίας όπως η παρακάτω είναι µάλλον σπάνιες:
Την είδε την Παρασκευή την Παρασκευή.
Στη συνέχεια, θα πρέπει να τονίζονται οι ενδεχόµενες διαφορές µεταξύ της χρήσης της
αιτιατικής ή κάποιας πρόθεσης.
8. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ
Χρήση των προθέσεων (ΓΓ14, ΓΓ15, ΓΓ16, ΓΓ17, ΓΓ18, AT45)
9. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Γλωσσικές Ασκήσεις: 173-174, 190-191, 601-602, 604-605, 607, 609.

