Solutions des activités
Alphabet grec
Exercice 8
1. ΆΓΓΕΛΟΣ  2. ΑΛΕΞΗΣ  3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  4. ΆΝΝΑ  5. ΒΑΣΙΛΗΣ  6. ΓΙΩΡΓΟΣ
 7. ΔΗΜΗΤΡΗΣ  8. ΕΙΡΗΝΗ  9. ΕΛΕΝΗ  10. ΖΩΗ  11. ΗΡΑΚΛΗΣ  12. ΘΕΟΦΙΛΟΣ
 13. ΚΛΕΙΩ  14. ΛΟΥΚΑΣ  15. ΜΑΡΙΑ  16. ΜΑΡΙΝΑ  17. ΜΙΧΑΛΗΣ  18. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 19. ΠΑΥΛΟΣ  20. ΣΟΦΙΑ  21. ΣΩΤΗΡΗΣ  22. ΣΤΑΥΡΟΣ  23. ΦΩΤΕΙΝΗ  24. ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Exercice 9
1. Ο Δίας  2. Ο Ποσειδώνας  3. Ο Απόλλωνας  4. Ο Ήφαιστος  5. Ο Άρης  6. Ο Ερμής
 7. Η Ήρα  8. Η Δήμητρα  9. Η Εστία  10. Η Αθηνά  11. Η Άρτεμις  12. Η Αφροδίτη
Exercice 10
1. Angleterre  2. France  3. Italie  4. Suisse  5. Allemagne  6. Irlande  7. Espagne
 8. Tchéquie  9. Slovénie  10. Belgique  11. Hollande  12. Danemark  13. Suède  14.
Norvège  15. Finlande  16. Amérique  17. Canada  18. Russie  19. Chine  20. Japon
 21. Australie  22. Inde  23. Brésil  24. Afrique  25. Luxembourg
Exercice 11
1. Les mathématiques  2. L’économie  3. L’histoire  4. La géographie  5. La photographie  6. La biologie  7. La chimie  8. L’archéologie  9. La politique  10. L’anthropologie  11. La philosophie  12. La physique  13. La technologie  14. L’astrologie  15. La
généalogie  16. La théologie  17. La mythologie  18. La géologie  19. La zoologie
 20. La cardiologie  21. La dermatologie  22. La chirurgie  23. La psychiatrie  24. La
psychologie  25. La psychothérapie
Exercice 12
1. τα μαθηματικά  2. τα οικονομικά  3. η ιστορία  4. η γεωγραφία  5. η φωτογραφία
 6. η βιολογία  7. η χημεία  8. η αρχαιολογία  9. η πολιτική  10. η ανθρωπολογία
 11. η φιλοσοφία  12. η φυσική  13. η τεχνολογία  14. η αστρολογία  15. η γενεαλογία
 16. η θεολογία  17. η μυθολογία  18. η γεωλογία  19. η ζωολογία  20. η καρδιολογία
 21. η δερματολογία  22. η χειρουργική  23. η ψυχιατρική  24. η ψυχολογία  25. η
ψυχοθεραπεία
Exercice 13
1. ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  2. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  3. Η ΙΣΤΟΡΙΑ  4. Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  5. Η
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ  6. Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ  7. Η ΧΗΜΕΙΑ  8. Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ  9. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 10. Η ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ  11. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ  12. Η ΦΥΣΙΚΗ  13. Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  14. Η
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ  15. Η ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ  16. Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ  17. Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ  18. Η
ΓΕΩΛΟΓΙΑ  19. Η ΖΩΟΛΟΓΙΑ  20. Η ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ  21. Η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  22. Η
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  23. Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ  24. Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ  25. Η ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Solutions des activités
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LEÇON 1
Exercice 2
1. Εγώ  2. Εσύ
Exercice 3
1. είναι – είσαι
Exercice 4
1. Έλληνας

 2.

 3.

 2.

δεν

Exercice 5
Apprendre 		
εγώ μαθαίνω		
εσύ μαθαίνεις		
αυτός μαθαίνει		
εμείς μαθαίνουμε
εσείς μαθαίνετε		
αυτοί μαθαίνουν		

Αυτοί/αυτές

είμαστε
 3.

 3.

 4.

Αυτός/αυτή

είστε

μαθαίνω

 4.

 4.

λένε

 5.

Αυτοί/αυτές

είναι – μαθαίνει
 5.

 5.

 6.

Εσείς

μαθαίνω – μαθαίνεις

Γάλλος

Être
εγώ είμαι
εσύ είσαι
αυτή είναι
εμείς είμαστε
εσείς είστε
αυτοί είναι

Exercice 6
1. Εγώ δεν είμαι Έλληνας.  2. Αυτή δεν είναι Γαλλίδα.  3. Εμείς δεν μαθαίνουμε ελληνικά.
 4. Αυτοί δεν μαθαίνουν γαλλικά.  5. Εγώ δεν πηγαίνω στο σχολείο.
Exercice 7
1. Είμαι Έλληνας, δεν είμαι Γάλλος.  2. Μαθαίνω αρχαία ελληνικά.  3. Πώς σας λένε;
 4. Σήμερα πηγαίνω στο φροντιστήριο.  5. Με λένε Νίκο και μένω στην Αθήνα.  6. Είμαι
ξένος, από το Παρίσι. Αυτός είναι από την Αθήνα.  7. Ο δάσκαλος δεν είναι Γάλλος, είναι
Έλληνας.  8. Ξέρω το αλφάβητο και μαθαίνω το λεξιλόγιο.  9. Είσαι ψηλός και λεπτός.
 10. Είμαι νέος και χαμογελαστός.
Exercice 8
 Oxytons : 3, 4, 12, 20
 Paroxytons : 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19
 Proparoxytons : 1, 2, 5, 8, 9, 18

LEÇON 2
Exercice 2
 1. ταξιδεύει – εξωτερικό  2. μεγάλη
sont correctes)  5. αρχαία
Exercice 3
 1. σπουδάζουν
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 3.

γιαγιά

 4.

χρονών/ετών (les deux réponses

 2. μένω  3. έχετε  4. δουλεύει  5. ταξιδεύουμε  6. πηγαίνει, πηγαίνει

Exercice 4
1. η  2. τα

 3.

η

 4.

ο

 5.

η

Exercice 5
1. ο  2. ο  3. η  4. ο  5. ο
 15. το  16. η  17. η  18. η
Exercice 6
1. σου  2. σας

 3.

τους

 4.

 6.

οι

 7.

ο

 8.

ο

 9.

ο

 6. ο  7. η  8. η  9. ο  10. ο  11. ο  12. η  13. η  14. ο

της

 5.

μας

LEÇON 3
Exercice 2
1. έχει  2. ώρα  3. κάθε  4. ελεύθερος/η
 8. γιατί  9. φοιτητές  10. γλώσσα
Exercice 3
1. μιλάς  2. μένει
ετοιμάζει

 3.

πηγαίνει

 4.

Μπορείς

 5.

μιλάω – μιλάω

 5.

είναι, είναι

 6.

 6.

μπορώ

διαβάζει

 7.

 7.

παίζει

είναι –

Exercice 4
1. διαβάζω  διαβάζεις  διαβάζει  διαβάζουμε  διαβάζετε  διαβάζουν
2. γυρίζω  γυρίζεις  γυρίζει  γυρίζουμε  γυρίζετε  γυρίζουν
3. ετοιμάζω  ετοιμάζεις  ετοιμάζει  ετοιμάζουμε  ετοιμάζετε  ετοιμάζουν
4. τηλεφωνώ  τηλεφωνείς  τηλεφωνεί  τηλεφωνούμε  τηλεφωνείτε  τηλεφωνούν
5. σπουδάζω  σπουδάζεις  σπουδάζει  σπουδάζουμε  σπουδάζετε  σπουδάζουν
6. δουλεύω  δουλεύεις  δουλεύει  δουλεύουμε  δουλεύετε  δουλεύουν
7. ζω  ζεις  ζει  ζούμε  ζείτε  ζουν
8. ευχαριστώ  ευχαριστείς  ευχαριστεί  ευχαριστούμε  ευχαριστείτε  ευχαριστούν
Exercice 5
1. ευχαριστώ (verbe de la 2e conjugaison)  2. γυρίζω (verbe de la 1re conjugaison)  3. το
μάθημα (ce n’est pas un mot appartenant aux moments de la journée)  4. η εβδομάδα (ce
n’est pas un jour de la semaine)  5. φοιτητής (nom masculin)
Exercice 6
Η Έμιλι είναι Αγγλίδα, μένει στην Αγγλία και μιλάει αγγλικά.  Ο Νίκος είναι Έλληνας, μένει
στην Ελλάδα και μιλάει ελληνικά  Ο Πάμπλο είναι Ισπανός, μένει στη Ισπανία και μιλάει
ισπανικά.  Η Ιζαμπέλ είναι Γαλλίδα, μένει στην Γαλλία και μιλάει γαλλικά.  Η Αλεξάνδρα
είναι Ιταλίδα, μένει στην Ιταλία και μιλάει ιταλικά.  Ο Χανς είναι Γερμανός, μένει στην
Γερμανία και μιλάει γερμανικά.  Ο Σεμπάστιαν είναι Αυστριακός, μένει στην Αυστρία και
μιλάει γερμανικά.  Η Αϊκό είναι Γιαπωνέζα, μένει στην Ιαπωνία και μιλά γιαπωνέζικα.  Ο
Αλεξέι είναι Ρώσος, μένει στη Ρωσία και μιλάει ρωσικά.  Ο Λι είναι κινέζος, μένει στην
Κίνα και μιλάει κινέζικα.

Solutions des activités
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Exercice 7
1. βλέπω : 1re conjugaison  2. βοηθώ/βοηθάω : 2e conjugaison type 1  3. γυρίζω : 1re conjugaison  4. διαβάζω : 1re conjugaison  5. ετοιμάζω : 1re conjugaison  6. ευχαριστώ : 2e
conjugaison type 2  7. λατρεύω : 1re conjugaison  8. μαθαίνω : 1re conjugaison  9. μένω :
1re conjugaison  10. μιλώ : 2e conjugaison type 1  11. μπορώ : 2e conjugaison type 2
 12. πάω : 2e conjugaison type 1  13. σπουδάζω : 1re conjugaison  14. ταξιδεύω : 1re conjugaison  15. τηλεφωνώ : 2e conjugaison type 2

LEÇON 4
Exercice 2
1. τα κέντρα  2. οι διαδρομές  3. οι κύριοι  4. τα μέσα  5. τα λεωφορεία
πλατείες  7. τα λεπτά  8. τα βήματα  9. οι οδοί  10. τα εισιτήρια  11. οι πόλεις
πρωτεύουσες  13. οι αδερφοί  14. τα κορίτσια
Exercice 3
1. Γιώργο!  2. Ηρακλή!  3. Παύλο!  4. Πέτρο!
 8. Αλεξάνδρα!  9. Σοφία!  10. Άννα!

 5.

Γιάννη!

 6.

Νίκο!

 7.

 6.

οι

 12. οι

Χριστίνα!

Exercice 4
1. Υπάρχουν στάσεις κοντά.  2. Οι επιβάτες περιμένουν τα λεωφορεία.  3. Οι φίλοι μου
έχουν προβλήματα.  4. Οι φίλες μου οδηγούν.  5. Έχουμε δύο εισιτήρια.  6. Δεν έχουν
κάρτες.  7. Τα λεωφορεία δεν είναι ακριβά.  8. Οι φοιτητές διαβάζουν τα μαθήματα.

LEÇON 5
Exercice 2
1.  όνομα  2.  ονοματεπώνυμο  3.  ταχυδρομικός κώδικας  4.  σταθερό τηλέφωνο
 5.  κινητό τηλέφωνο  6.  επώνυμο  7.  Δημοκρατίας, 17  8.  Τμήμα Αλλοδαπών
Exercice 3
1. διακόσια δέκα  2. διακόσια είκοσι οκτώ ενενήντα  3. διακόσια είκοσι οκτώ εξήντα
 4. είκοσι τρία δέκα  5. είκοσι έξι δέκα  6. διακόσια εξήντα επτά σαράντα  7. διακόσια
εβδομήντα τέσσερα δέκα  8. διακόσια είκοσι έξι πενήντα  9. διακόσια είκοσι εννέα
σαράντα  10. διακόσια είκοσι πέντε δέκα  11. διακόσια είκοσι οκτώ πενήντα  12. διακόσια
είκοσι οκτώ σαράντα  13. διακόσια δέκα  14. διακόσια είκοσι τέσσερα δέκα  15. διακόσια
πενήντα πέντε δέκα  16. διακόσια είκοσι εννέα ογδόντα  17. διακόσια είκοσι επτά δέκα
Exercice 4
1. εκατό  2. εκατό ενενήντα εννέα  3. δέκα δεκαέξι  4. εκατό σαράντα εννέα σαράντα
τέσσερα  5. δέκα πένητα ένα  6. δυο δέκα ογδόντα εννέα είκοσι τρία μηδέν μηδέν μηδέν
 7. εκατό ογδόντα τρία ογδόντα οκτώ  8. δύο τριάντα ένα μηδέν εννέα ογδόντα πέντε
μηδέν μηδέν μηδέν  9. δύο τριάντα ένα μηδέν δύο σαράντα τέσσερα μηδέν τριάντα
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Exercice 5
1. Συγγνώμη, τι λέτε;  2. Θέλει ένα διαβατήριο. Πηγαίνει στο προξενείο.  3. Δεν έχω
ταυτότητα. Έχω ένα διαβατήριο.  4. Ο υπάλληλος ζητάει το όνομα και το επώνυμο.  5. Να
η αίτηση. Χρειάζομαι μια υπογραφή.  6. Η Οφηλία λέει πως το προξενείο είναι δίπλα στην
πρεσβεία.
Exercice 6
1. Την 1η (πρώτη) Ιανουαρίου δύο χιλιάδες.  2. Στις δυο Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια
ενενήντα  3. Στις δέκα Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια τριάντα  4. Στις δεκατέσσερις
Ιουλίου δύο χιλιάδες έξι  5. Τον Νοέμβριο χίλια εννιακόσια ενενήντα εννιά  6. Από τον
Απρίλιο δύο χιλιάδες δεκαπέντε

LEÇON 6
Exercice 2
1. βλέπει  2. πρώτο/δεύτερο/τρίτο  3. θάλασσα  4. αποσκευές  5. εύχομαι
τηλέφωνο, δωρεάν  7. Σαντορίνη – νησί – Κυκλάδες  8. ενήλικους – παιδιά

 6. ψυγείο,

Exercice 3
1. τις ταυτότητες  2. τον όροφο  3. τη στάση  4. τον σκύλο  5. το λεωφορείο  6. τα
προβλήματα  7. τη γραμμή  8. τον κύριο  9. τον επιβάτη  10. τη Μαρία  11. τον Κώστα
 12. την ώρα  13. το ξενοδοχείο  14. την Αθήνα  15. τον πατέρα  16. τον αδερφό  17.
τον γιο  18. την κόρη  19. τη διαμονή  20. τα ελληνικά
Exercice 4
1. με τη Σοφία και τα παιδιά  2. όροφο  3. ξενοδόχο
 6. υπέροχο  7. τον Ορφέα και τον Δημήτρη

 4.

τηλεόραση

 5.

αποσκευές

Exercice 5
1. η διεύθυνση  η διεύθυνσή του.  2. το τηλέφωνο  το τηλέφωνό σου  3. το δίκλινο
 το δίκλινό τους  4. το διαγώνισμα  το διαγώνισμά τους  5. το μάθημα  το μάθημά
μας  6. τα μαθήματα  τα μαθήματά τους  7. ο καθηγητής  ο καθηγητής σας  8. η
οικογένεια  η οικογένειά μου  9. το διαβατήριο  το διαβατήριό μου  10. το πρόβλημα
 τα προβλήματά μου
Exercice 6
1. το οποίο

 2.

τα οποία

 3.

οι οποίοι

 4.

οι οποίες

 5.

την οποία

 6.

οι οποίοι

Exercice 7
1. Πάω στην Αθήνα  2. Δεν είμαι στον Νίκο/δεν είμαι με τον Νίκο  3. Μένω στην Γαλλία
 4. Μένουν στην Ελλάδα  5. Πηγαίνω στη Θεσσαλονίκη  6. Αγαπώ το Παρίσι  7. Μιλάω
ελληνικά με τον Πέτρο  8. Πηγαίνω στην Αθήνα με την Ελένη  9. Πας στον Καναδά με τον
Δημήτρη  10. Υπάρχει μία στάση στο φανάρι

Solutions des activités
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LEÇON 7
Exercice 2
1. λατρεύω  λατρεύεις  λατρεύει  λατρεύουμε  λατρεύετε  λατρεύουν
2. κάνω  κάνεις  κάνει  κάνουμε  κάνετε  κάνουν
3. πιστεύω  πιστεύεις  πιστεύει  πιστεύουμε  πιστεύετε  πιστεύουν
4. γιορτάζω  γιορτάζεις  γιορτάζει  γιορτάζουμε  γιορτάζετε  γιορτάζουν
Exercice 3
1. La Grèce a une belle lumière du mois d’avril jusqu’au mois d’octobre.  2. Quand il y a
la canicule l’été, je vais me baigner dans la mer avec mes amis.  3. J’aime le soleil mais
je n’aime pas la pluie.  4. À Noël, les lieux sont magiques quand il neige.  5. J’adore les
vacances en Grèce au printemps, en été et en automne.
Exercice 4
1. Γιορτάζω τα γενέθλιά μου τον Μάιο.  2. Στην Ελλάδα δεν βρέχει το καλοκαίρι.  3. Θέλω
να πάω στη θάλασσα γιατί κάνει ζέστη.  4. Λατρεύω όταν κάνει κρύο και όταν πέφτει το
χιόνι.  5. Λατρεύω τα ελληνικά τοπία την άνοιξη.  6. Μισώ τον καύσωνα το καλοκαίρι
στην Ελλάδα.  7. Τα γενέθλιά μου πέφτουν τον Φεβρουάριο και η γιορτή μου πέφτει τον
Ιούλιο.
Exercice 5
1. και  2. Μέχρι

 3.

Χωρίς

 4.

Από – μέχρι

 5.

Όταν

 6.

ούτε… ούτε

 7.

από

 8.

ότι

Exercice 6
1. χιονίζει τον Δεκέμβριο  2. Έχει καύσωνα το καλοκαίρι  3. Το Πάσχα πέφτει τον Μάρτιο/
τον Απρίλιο/τον Μάιο  4. Πηγαίνουμε για μπάνιο στη θάλασσα στην Ελλάδα  5. Έχει
λουλούδια παντού την άνοιξη
Exercice 7
1. Quelle saison aimez-vous ?  2. J’aime beaucoup la mer.  3. L’été chaud ne me plaît
pas.  4. Les vacances plaisent à tous les enfants/Tous les enfants aiment les vacances.
 5. Elle n’aime pas cette cafétéria.  6. J’aime le professeur parce qu’il est très bien.
 7. Vous n’aimez pas le paysage ?

LEÇON 8
Exercice 2
1. ένα άσπρο φόρεμα  2. ένα μπλε μαγιό  3. το φτηνό καπέλο  4. η κόκκινη φόρμα  5. η
καλή τιμή  6. τα κομψά ρούχα  7. το πεισματάρικο παιδί  8. μια κίτρινη μπλούζα  9. το
πράσινο μπουφάν  10. τα μικρούλικα αγόρια  11. τα λευκά παπούτσια  12. το φτηνό
μπλουζάκι  13. τα ωραία ρούχα  14. τα αντρικά ρούχα
Exercice 3
1. Αγοράζω ένα άσπρο φόρεμα/θέλω ένα άσπρο φόρεμα/κοιτάζω ένα άσπρο φόρεμα/
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φοράω ένα άσπρο φόρεμα  2. Αγοράζω ένα μπλε μαγιό  3. Αγοράζω ένα μπλε μαγιό
 4. Αγοράζω μία κόκκινη φόρμα  5. Θέλω μια καλή τιμή  6. Θέλω τα κομψά ρούχα
 7. Κοιτάζω το πεισματάρικο παιδί  8. Αγοράζω μια κίτρινη μπλούζα  9. Αγοράζω ένα
πράσινο μπουφάν  10. Κοιτάζω τα μικρούλικα αγόρια  11. Αγοράσω τα λευκά παπούτσια
 12. Αγοράζω το φθηνό μπλουζάκι  13. Αγοράζω τα ωραία ρούχα  14. Φοράω τα αντρικά
ρούχα
Exercice 4
1.a  2.g  3.a/d/e

 4.a/c/d/e/f  5.g/h  6.a/c/d/f  7.b/c  8.g/h/i  9.a/c/d/f/

Exercice 5
1. Αγοράζω ένα άσπρο παντελόνι και αγοράζεις ένα μαύρο φόρεμα.  2. Θέλω αυτό το
μπλε καπέλο.  3. Αυτό το καπέλο μου αρέσει αλλά εκείνο δεν μου αρέσει.  4. Υπάρχουν
εκπτώσεις αυτόν τον μήνα.  5. Μου αρέσουν τα απλά ρούχα.  6. Αυτές χαζεύουν τις
βιτρίνες στο εμπορικό κέντρο.  7. Τι ωραίο που είναι! Αυτό το φόρεμα είναι πιο όμορφο
αλλά πιο ακριβό.  8. Θέλω δύο κόκκινα μπλουζάκια και τρία άσπρα.  9. Αυτή η φούστα
δεν είναι όμορφη/ωραία, συμφωνώ.  10. Αυτό το εμπορικό κέντρο είναι πολύ βολικό.
Υπάρχουν γυναικεία, ανδρικά και παιδικά ρούχα.

LEÇON 9
Exercice 2
βελτιώνομαι, βελτιώνεται, βελτιωνόμαστε
 ονομάζομαι, ονομάζεται, ονομαζόμαστε
εργάζομαι, εργάζεται, εργαζόμαστε  χρειάζομαι, χρειάζεται, χρειαζόμαστε  κουράζομαι,
κουράζεται, κουραζόμαστε  χαίρομαι, χαίρεται, χαιρόμαστε  βλέπομαι, βλέπεται,
βλεπόμαστε  φαίνομαι, φαίνεται, φαινόμαστε  αναρωτιέμαι, αναρωτιέται, αναρωτιόμαστε
 στενοχωριέμαι, στενοχωριέται, στενοχωριόμαστε
 βιάζομαι, βιάζεται, βιαζόμαστε
 κουράζομαι, κουράζεται, κουραζόμαστε
 σηκώνομαι, σηκώνεται, σηκωνόμαστε
 πλένομαι, πλένεται, πλενόμαστε  ντύνομαι, ντύνεται, ντυνόμαστε  ξεκουράζομαι,
ξεκουράζεται, ξεκουραζόμαστε  ασχολούμαι, ασχολείται, ασχολούμαστε  γυμνάζομαι,
γυμνάζεται, γυμναζόμαστε  ετοιμάζομαι, ετοιμάζεται, ετοιμαζόμαστε  βαριέμαι,
βαριέται, βαριόμαστε  κάθομαι, κάθεται, καθόμαστε  διαμαρτύρομαι, διαμαρτύρεται,
διαμαρτυρόμαστε  έρχομαι, έρχεται, ερχόμαστε  τρελαίνομαι, τρελαίνεται, τρελαινόμαστε
 σέβομαι, σέβεται, σεβόμαστε  εύχομαι, εύχεται, ευχόμαστε  αισθάνομαι, αισθάνεται,
αισθανόμαστε  ενδιαφέρομαι, ενδιαφέρεται, ενδιαφερόμαστε  νοιάζομαι, νοιάζεται,
νοιαζόμαστε
Exercice 3
 ετοιμάζομαι  ετοιμάζεσαι  ετοιμάζεται  ετοιμαζόμαστε  ετοιμάζεστε  ετοιμάζονται
 γυμνάζομαι  γυμνάζεσαι  γυμνάζεται  γυμναζόμαστε  γυμνάζεστε  γυμνάζονται
 έρχομαι  έρχεσαι  έρχεται  ερχόμαστε  έρχεστε  έρχονται
 σέβομαι  σέβεσαι  σέβεται  σεβόμαστε  σέβεστε  σέβονται
 αναρωτιέμαι
 αναρωτιέσαι
 αναρωτιέται
 αναρωτιόμαστε
 αναρωτιέστε
 αναρωτιούνται
Solutions des activités
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 στενοχωριέμαι  στενοχωριέσαι  στενοχωριέται  στενοχωριόμαστε  στενοχωριέστε
 στενοχωριούνται

Exercice 4
Σηκώνομαι στις εφτά η ώρα. πλένομαι, ντύνομαι και φεύγω στη δουλειά στις οχτώ η ώρα.
Στις πέντε, γυμνάζομαι, πλένομαι και ξεκουράζομαι. Στις 10 η ώρα, διαβάζω και στις 11
πηγαίνω για ύπνο. Το Σαββατοκύριακο, μένω στο σπίτι. Δεν βαριέμαι ποτέ!
Exercice 5
Σηκώνονται στις εφτά η ώρα. Πλένονται, ντύνονται και φεύγουν στη δουλειά στις οχτώ η
ώρα. Στις πέντε γυμνάζονται, πλένονται και ξεκουράζονται. Στις 10 η ώρα, διαβάζουν και
στις 11 πηγαίνουν για ύπνο. Το Σαββατοκύριακο μένουν στο σπίτι. Δεν βαριούνται ποτέ!
Exercice 6
7 h 00. ξυπνάω  8 h 15. σηκώνομαι  7 h 30. πλένομαι  7 h 45. χτενίζομαι  8 h 00. φεύγω
8 h 30. παίρνω το λεωφορείο  9 h 00 – 17 h 00. εργάζομαι  17 h 30. πηγαίνω στο σπίτι
 18 h 00. ξεκουράζομαι  19 h 00. γυμνάζομαι  20 h 00. πλένομαι  21 h 00. διαβάζω
 23 h 00. κοιμάμαι

LEÇON 10
Exercice 2
1. των Δελφών  2. φωτογραφική  3. τουριστικό οδηγό  4. αντικείμενα
 6. Ανατολή  7. της αρμονίας  8. τουρίστες/επισκέπτες  9. βορειοδυτικά
ποιητές

 5.

Exercice 3
1. της Άννας  2. των Δελφών  3. της γραμμής  4. της πόλης  5. του Γιάννη
παιδιών  7. του Πέτρου  8. της Μαρίας  9. του μουσείου  10. της Νεφέλης
Exercice 4
1.g  2.c  3.f

της γης

 10. τραγικοί

 6.

των

 4.h  5.m  6.l  7.i  8.j  9.k  10.a  11.b  12.e  13.d

Exercice 5
le nombril du monde  Le site archéologique  Le tragédien/le poète tragique Sophocle
 Les vacances de Pâques  L’école archéologique  Un guide touristique  Le centreville/le centre de la ville  Le quatrième siècle  Un site émouvant/bouleversant, un lieu
émouvant  Des objets anciens  Le temple d’Apollon  Le dieu de l’harmonie
Exercice 6
1. Η Θεσσαλονίκη είναι βόρεια της Αθήνας.  2. Η Μυτιλήνη είναι ανατολικά της Αθήνας.
 3. Η Ρόδος είναι νοτιοανατολικά της Αθήνας.  4. Η Κέρκυρα είναι βορειοδυτικά της
Αθήνας.  5. Η Σαμοθράκη είναι βορειοανατολικά της Αθήνας.  6. Η Σαντορίνη είναι
νότια της Αθήνας.  7. Η Κεφαλλονιά είναι δυτικά της Αθήνας.  8. Η Σπάρτη είναι νότια
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της Αθήνας.  9. Η Κόρινθος είναι δυτικά της Αθήνας.  10. Η Σάμος είναι ανατολικά της
Αθήνας.  11. Το Ηράκλειο είναι νότια της Αθήνας.  12. Τα Κύθηρα είναι Νότια της Αθήνας.
 13. Η Ολυμπία είναι δυτικά της Αθήνας.  14. Οι Δελφοί είναι βορειοδυτικά της Αθήνας.
Exercice 7
1. Η εβδομάδα του Πάσχα  2. Το κέντρο της Αθήνας  3. Οι διακοπές των παιδιών  4. Τα
χρώματα της άνοιξης  5. Η γιορτή του Αλέξη  6. Το μάθημα των ελληνικών  7. Τα
αντικείμενα της αρχαίας Ελλάδας  8. Ο θεός του φωτός  9. Ο πατέρας των φίλων
μου  10. Το γλυπτό του Απόλλωνα  11. Η Κόρινθος είναι μια πόλη της Ελλάδας  12. Ένα
σημαντικό μέρος του κόσμου  13. Οι ανασκαφές της αρχαιολογικής σχολής  14. Οι Δελφοί
είναι μία πόλη της Βοιωτίας  15. Ο αιώνας του Περικλή  16. Τα τοπία της Ελλάδας είναι
συγκλονιστικά  17. Ένας ιερός τόπος της αρχαίας Ελλάδας  18. Ένας τουριστικός οδηγός
της Ελλάδας  19. Ο Σοφοκλής είναι ένας τραγικός ποιητής του πέμπτου αιώνα προ Χριστού
 20. Οι θεοί και οι θεές είναι σημαντικοί στην ελληνική μυθολογία
Exercice 8
1. ακριβά.... chèrement  2. απίστευτα... incroyablement  3. γρήγορα.... vite/rapidement
 4. διεθνώς.... internationalement  5. απλά.... simplement  6. κανονικά... normalement
 7. ελαφρώς/ελαφριά légèrement  8. κομψά.... élégamment

LEÇON 11
Exercice 2
1. αγόρασα  αγόρασες  αγόρασε  αγοράσαμε  αγοράσατε  αγόρασαν
2. πίστεψα  πίστεψες  πίστεψε  πιστέψαμε  πιστέψατε  πίστεψαν
3. πήρα  πήρες  πήρε  πήραμε  πήρατε  πήραν
Exercice 3
Hier, Hélène a vu Sophie. Elles ont pris le bus jusqu’au centre d’Athènes. Naturellement,
elles sont allées dans une taverne à Monastiraki et de là-bas, elles sont allées à pied
jusqu’à l’Acropole. Elles sont restées au musée de l’Acropole une heure. Là-bas, elles ont
vu l’exposition et elles ont écrit à des amis. Elles sont rentrées à la maison à sept heures
du soir. C’était une journée exceptionnelle.
Exercice 4
1. χθες όμως είδα τον Γιάννη  2. Βγήκα με την Ειρήνη και τον Γιώργο  3. Βγήκαμε στις
οχτώ το βράδυ/τέσσερις το μεσημέρι  4. Πήρα το λεωφορείο στις εννέα το πρωί  5. Δεν
είδα τους γονείς μου
Exercice 5
1. Δεν έγραψα στους γονείς μου σήμερα  2. Δεν ήπια έναv καφέ με τη Σοφία  3. Δεν
αγόρασα μία μαύρη φόρμα  4. Δεν είδατε την Ακρόπολη από το σπίτι σας;  5. Δεν πήγαμε
στην Πλάκα  6. Δεν πήρες στο λεωφορείο στο Σύνταγμα  7. Δεν κάναμε ένα περίπατο
στον Εθνικό Κήπο  8. Δεν έφτασαν στην Αθήνα στις οχτώ η ώρα το βράδυ  9. Δεν γύρισα
από τον Καναδά με το αεροπλάνο  10. Στην Πλάκα, δεν είδαμε όμορφα νεοκλασικά σπίτια
Solutions des activités
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Exercice 6
έμαθα  j’ai appris  μαθαίνω  γυρίσαμε  nous sommes retournés  γυρίζω  έφτασε
 elle est arrivée  φτάνω  ήθελε  elle a voulu  θέλω  κάναμε  nous avons fait
 κάνω  πήραμε  nous avons pris  παίρνω  είδαμε  nous avons vu  βλέπω
 πήγαμε  nous sommes allées  πηγαίνω  μείναμε  nous sommes restées  μένω
 σταματήσαμε  nous nous sommes arrêtées  σταματάω  ήπιαμε  nous avons bu
 πίνω  περπατήσαμε  nous avons marché  περπατώ  θαυμάσαμε  nous avons
admiré  θαυμάζω  καταλήξαμε  nous avons terminé  καταλήγω  βγήκαμε  nous
sommes sorties  βγαίνω  είδαμε  nous avons vu  βλέπω
Exercice 7
1. faux. Η Οφηλία γράφει στο ημερολόγιό της  2. faux. Η Βερονίκη είναι η φίλη της Οφηλίας  3. vrai  4. faux. το Καλλιμάρμαρο είναι ένα στάδιο  5. faux. Ο Λυκαβηττός είναι
ένας λόφος της Αθήνας  6. faux. οι δύο φίλες ήπιαν έναν καφέ στο Κολωνάκι  7. vrai
 8. on ne sait pas  9. vrai
Exercice 8
1. Η φιλενάδα της Οφηλίας λέγεται Βερονίκη  2. Σε λίγο οι δυο φιλενάδες γιορτάζουν
το Πάσχα  3. Η εκκλησία πάνω στον Λυκαβηττό λέγεται Άγιος Γεώργιος/Η εκκλησία του
Αγίου Γεωργίου  4. Η ωραία γειτονιά που θυμίζει νησί είναι τα Αναφιώτικα  5. Πήγανε
και είδαν τη μόνιμη έκθεση στο μουσείο της Ακρόπολης  6. Το Καλλιμάρμαρο  7. Τα
Αναφιώτικα  8. Στο Κολωνάκι  9. Στο μουσείο της Ακρόπολης  10. Το λεκανοπέδιο
Exercice 9
μια βολτίτσα. un petit tour  ένα εκκλησάκι. une petite église  ένα καφεδάκι. un petit
café  ένα χωριουδάκι. un petit village  τα σπιτάκια. les petites maisons  τα σοκάκια.
les ruelles/les petites rue

LEÇON 12
Exercice 2
1. Συνάντησα  συνάντησες  συνάντησε  συναντήσαμε  συναντήσατε  συνάντησαν
2. Μπόρεσα  μπόρεσες  μπόρεσε  μπορέσαμε  μπορέσατε  μπόρεσαν
3. Πέρασα  πέρασες  πέρασε  περάσαμε  περάσατε  πέρασαν
4. Κοίταξα  κοίταξες  κοίταξε  κοιτάξαμε  κοιτάξατε  κοίταξαν
Exercice 3
1. tu es arrivé en retard  2. nous avons aidé  3. j’ai ri  4. νous n’avons pas été d’accord
 5. ils ont vécu  6. ils ont expliqué  7. nous avons remercié  8. vous avez demandé
 9. nous avons considéré  10. tu as offert  11. nous avons regardé  12. il a nagé  13. j’ai
étudié  14. nous avons parlé  15. tu as parlé  16. il est parti  17. tu t’es couché tard
 18. tu as prié  19. il est passé  20. j’ai pu  21. ils ont préféré  22. vous avez demandé
 23. vous vous êtes arrêtés  24. nous avons discuté  25. tu as été d’accord  26. j’ai
rencontré  27. il a téléphoné  28. j’ai utilisé
10
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Exercice 4
1. τηλεφώνησε/πήρε τηλέφωνο  2. εξήγησαν  3. μπόρεσα  4. μιλήσαμε  5. άργησες
 6. ρωτήσατε/κάνατε μία ερώτηση
 7. γέλασα
 8. κοίταξε
 9. θεώρησαν
 10. αγαπήσαμε  11. κέρασες  12. ευχαριστήσατε  13. φιλοξένησε  14. ζήτησα/ρώτησα
 15. χρησιμοποιήσαμε  16. συμφώνησες  17. ζήσατε  18. φίλησαν  19. κολύμπησα
 20. σταμάτησε  21. πούλησε  22. ξενύχτησαν  23. μελέτησα/διάβασα  24. βοήθησες
 25. συζητήσαμε  26. μίλησες  27. προτίμησες  28. αρχίσατε/ξεκινήσατε  29. έζησε
Exercice 5
1. Pâques, en Grèce, est une très belle fête religieuse.  2. Jeudi Saint, nous avons peint une
vingtaine d’œufs en rouge.  3. Le plus vieux monastère d’Athènes se trouve près d’Anafiotika. Nous y sommes allés pour fêter la fête de la résurrection samedi Saint.  4. Je suis
allé au cinéma et j’ai vu un film français.  5. Les Grecs font la fête tard pendant la nuit.
 6. Le concert était exceptionnel.  7. Je suis allé à l’aéroport parce que mes parents sont
arrivés de Salonique.  8. Mon grand-père et ma grand-mère ont habité 20 ans dans un
quartier pauvre d’Athènes.
Exercice 6
1. Διασκέδασα πολύ την περίοδο του Πάσχα.  2. Πήγαν(ε) στην εκκλησία στη γειτονιά/
της γειτονιάς.  3. Αγόρασα τέσσερα εισιτήρια για την προβολή του Σαββάτου.  4. Η
συναυλία της Κυριακής ήταν εξαιρετική.  5. Μου άρεσαν πολύ οι ηθοποιοί που είδαμε
χθες στο θέατρο.  6. Στο μπαρ, μιλήσαμε, ήπιαμε και γελάσαμε πολύ μέχρι τις τέσσερις η
ώρα το πρωί.
Exercice 7
1. Δεν ήξερα ότι η συνοικία του Ψυρρή είναι τόπος διασκέδασης.  2. Δεν πήγε σε μια
συναυλία το Σαββατοκύριακο.  3. Δεν γύρισα σπίτι στις οκτώ.  4. Δεν τηλεφώνησα στους
γονείς μου.  5. Δεν μας κέρασαν έναν καφέ.
Exercice 8
1.j  2.d  3.c

 4.h  5.a  6.k  7.i  8.b  9.g  10.f  11.e

Εxercice 9
1. Μια τριάδα αγοριών  2. Μία δεκαριά παιδιών
άνθρωποι  5. Εκατοντάδες φοιτητές
Εxercice 10
1. ασταθής  2. ειλικρινείς
Εxercice 11
1.τους  2. τη

 3.

τα

 4.

 3.

με

διεθνής

 5.

 4.

 3.

Μία δωδεκαριά βιβλία

πρωτοφανές

 5.

 4.

Χιλιάδες

καρδιοπαθείς

το

Εxercice 12
1. το μαθαίνω  2. τους βλέπω στις διακοπές
γράφουμε  6. την έγραψε

 3.

το αγόρασα

 4.

δεν τη βλέπω

 5.

τις

Solutions des activités
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LEÇON 13
Exercice 2
1. έχω μιλήσει  έχεις μιλήσει  έχει μιλήσει  έχουμε μιλήσει  έχετε μιλήσει  έχουν
μιλήσει
2. έχω ταξιδέψει  έχεις ταξιδέψει  έχει ταξιδέψει  έχουμε ταξιδέψει  έχετε ταξιδέψει
 έχουν ταξιδέψει
3. έχω πάρει  έχεις πάρει  έχει πάρει  έχουμε πάρει  έχετε πάρει  έχουν πάρει
Exercice 3
1. έχει γυρίσει  2. έχει δουλέψει  3. έχει πιστέψει  4. έχει σπουδάσει  5. έχει ταξιδέψει
 6. έχει φτάσει  7. έχει βγάλει  8. έχει χρησιμοποιήσει  9. έχει πουλήσει  10. έχει
σταματήσει  11. έχει συμφωνήσει  12. έχει φιλοξενήσει
Exercice 4
1. ποια  2. ποιο

 3.

ποια

 4.

ποιο

 5.

ποιους

 6.

ποιες

 7.

ποιου

 8.

ποιοι

Exercice 5
1. πόσα  2. πόσο  3. πόσες  4. πόση
 1. Combien d’îles y-a-t-il dans les Cyclades ?
 2. Combien de temps es-tu resté en Grèce ?
 3. Combien de fois as-tu voyagé en Grèce ?
 4. Depuis combien de temps attends-tu ici ?
Exercice 6
1. πολλοί άνθρωποι  2. πολύ κρύο, πολλή ζέστη
 4. πολύ  5. πολλά φρούτα

 3.

πολλές φίλες, πολλούς φίλους

Exercice 7
1. πολύ/αρκετό/καθόλου  2. λίγο  3. μερικά/πολλά/κάμποσα/αρκετά/λίγα  4. πάρα
πολλά  5. τίποτα  6. τόσα βιβλία  7. πολλοί άνθρωποι/αρκετοί/κάμποσοι/λίγοι
 8. καθόλου/αρκετό
Exercice 8
1. Ο Αντώνης της φέρνει πολλά πράγματα  2. Ο Νίκος του μαθαίνει ελληνικά  3. Τους
μιλάω  4. Ο ξενοδόχος τους εύχεται καλές διακοπές  5. Τους παίρνω πολλά βιβλία για τα
Χριστούγεννα

LEÇON 14
Εxercice 2
1. θα τελειώσω  θα τελειώσεις  θα τελειώσει  θα τελειώσουμε  θα τελειώσετε  θα
τελειώσουν
2. θα καταλάβω  θα καταλάβεις  θα καταλάβει  θα καταλάβουμε  θα καταλάβετε
 θα καταλάβουν
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3. θα σταματήσω  θα σταματήσεις  θα σταματήσει  θα σταματήσουμε  θα σταματήσετε
 θα σταματήσουν
4. θα προσπαθήσω  θα προσπαθήσεις  θα προσπαθήσει  θα προσπαθήσουμε  θα
προσπαθήσετε  θα προσπαθήσουν
5. θα δω  θα δεις  θα δει  θα δούμε  θα δείτε  θα δουν
Exercice 3
1. θα φάω  2. θα κάνεις  3. δεν θα γράψει  4. αυτή θα πάρει  5. θα τελειώσουμε
 6. θα κλείσετε  7. αυτοί θα δουλέψουν  8. αυτές θα στείλουν  9. θα αγοράσω
 10. θα πεις  11. θα γελάσουμε  12. θα μιλήσετε  13. αυτοί θα μελετήσουν/διαβάσουν
 14. αυτές θα φορέσουν  15. θα αγαπήσω/θα μου αρέσει  16. θα προσφέρεις  17. δε
θα ξεχάσει  18. αυτή θα θεωρήσει  19. δε θα συμφωνήσουμε/θα διαφωνήσουμε  20. θα
ευχαριστήσετε  21. αυτοί θα χρησιμοποιήσουν  22. αυτές θα ζήσουν
Exercice 4
1. faux. Η Οφηλία θα μείνει στην Αθήνα τον Ιούλιο και θα πάει διακοπές τον Αύγουστο.
 2. on ne sait pas  3. faux. Η οικογένεια δε θα πάει στο εξωτερικό.  4. vrai  5. on ne
sait pas  6. on ne sait pas  7. vrai  8. vrai  9. vrai  10. on ne sait pas  11. on ne sait
pas  12. vrai  13. faux. Ο Γιάννης θα νοικιάσει ένα ιστιοφόρο.  14. vrai.  15. faux. Το
Καστελόριζο είναι ένα νησί των Δωδεκανήσων.
Exercice 5
1. θα φάω  2. θα γράψω  3. θα δουλέψω
 7. θα βγω  8. θα τον δω  9. θα φορέσω

 4.

 6.

Εxercice 6
1. θα πάω  2. θα ξυπνάω  3. θα βλέπω
συναντήσω  7. θα διαβάζω  8. θα γυρίζω

 4.

θα παίρνω  5. θα σε βοηθήσω
θα βρέξει  10. θα έχει

θα είμαι  5. θα φιλοξενήσει
 10. θα ξυπνήσω

 9.

θα φάω

 6.

θα

Εxercice 7
1. ενδιαφέροντες  2. απούσα  3. ενδιαφέρουσα  4. ενδιαφέρων  5. απών  6. ενδιαφέρον
 7. ενδιαφέροντα  8. παρούσα  9. ενδιαφέρουσα  10. παρούσα
Εxercice 8
1. ό,τι  2. ότι

 3.

ότι

 4.

ότι

Εxercice 9
1. σου ζητώ/ζητάω συγγνώμη

 5.

 2.

ό,τι

 6.

ό,τι

 7.

να σας ρωτήσω

ότι

 3.

ζήτησε

 4.

ρωτήσεις

 5.

ζητάς

LEÇON 15
Εxercice 2
1. πλύθηκα  πλύθηκες  πλύθηκε
2. αναγκάστηκα  αναγκάστηκες
 αναγκαστήκαν

 πλυθήκαμε  πλυθήκατε  πλύθηκαν
 αναγκάστηκε

 αναγκαστήκαμε

 αναγκαστήκατε

Solutions des activités
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3. διαμαρτυρήθηκα
 διαμαρτυρήθηκες
 διαμαρτυρήθηκε
 διαμαρτυρηθήκαμε
 διαμαρτυρηθήκατε  διαμαρτυρήθηκαν
4. ετοιμάστηκα  ετοιμάστηκες  ετοιμάστηκε  ετοιμαστήκαμε  ετοιμαστήκατε
 ετοιμάστηκαν
Εxercice 3
1.j  2.g  3.m

 4.a  5.l  6.i  7.o  8.k  9.b  10.c  11.n  12.d  13.f  14.e  15.h

Exercice 4
1. Malheureusement, ils s’en sont souvenus trop tard !  2. Andreas et Alexandra se sont
parlé au téléphone hier soir  3. Trois personnes ont été conduites au commissariat de
police ce matin.  4. Les enfants sont allés au parc zoologique. Ils ne se sont pas ennuyés
et ils se sont bien comportés.  5. J’ai été obligé d’aller dans le centre d’Athènes avec le
tram parce qu’il n’y avait pas de bus.
Exercice 5
1. Κοιμηθήκαμε στις δύο η ώρα το πρωί γιατί ήμασταν πάρα πολύ κουρασμένοι.  2. Οι
μαθητές δεν συμπεριφέρθηκαν καλά.  3. Συγκινήθηκα πολύ με όλα αυτά τα ζώα ειδικά
από τα θηλαστικά.  4. Γιατί βιαστήκατε; Έχουμε χρόνο.  5. Η Οφηλία ξεκουράστηκε
το μεσημέρι και το βράδυ επισκέφθηκε/επισκέφτηκε τους φίλους της.  6. Οι επισκέπτες
διαμαρτυρήθηκαν γιατί η ξενάγηση δεν ήταν ενδιαφέρουσα.  7. Οι Γάλλοι τουρίστες
ενδιαφέρθηκαν πάρα πολύ για την ξενάγηση της Ακρόπολης. Πραγματικά ο ξεναγός τους
ήταν φανταστικός.  8. Αναρωτήθηκα που ήταν τα παιδιά.  9. Στεναχωρήθηκα όταν είδα
όλα αυτά τα αδέσποτα ζώα.  10. Υιοθετήσαμε ένα μαύρο αδέσποτο σκυλάκι και δύο άσπρα
γατάκια που βρήκαμε στον δρόμο.
Exercice 6
1. περιβάλλον  2. τίποτα  3. ηλίου
 8. τακτικά  9. πτηνά  10. πλανήτης

 4.

επαφή

 5.

κανόνες

 6.

τάισμα

 7.

ερπετό

Exercice 7
1. Il est très important de respecter l’environnement.  2. Je ne voulais manquer la visite
guidée sous aucun prétexte.  3. Lorsqu’il y a du soleil, on prend avec soi un chapeau et
des lunettes de soleil.  4. Au parc zoologique, les enfants côtoient beaucoup d’animaux.
 5. Les règles de l’école sont très strictes.  6. Il est strictement interdit de donner à
manger aux animaux.  7. L’alligator est un reptile très dangereux.  8. Le parc zoologique
d’Athènes organise régulièrement des programmes éducatifs pour les élèves.  9. J’aime
beaucoup les cygnes. Je trouve qu’ils font partie des plus beaux oiseaux.  10. La planète
Terre a besoin de notre protection.
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LEÇON 16
Exercice 2
1. ήξερα  ήξερες  ήξερε  ξέραμε  ξέρατε  ήξεραν
2. ήθελα  ήθελες  ήθελε  θέλαμε  θέλατε  ήθελαν
3. ζούσα  ζούσες  ζούσε  ζούσαμε  ζούσατε  ζούσαν
4. ερχόμουνα  ερχόσουνα  ερχόταν  ερχόμασταν  ερχόσασταν
5. φοβόμουν  φοβόσουν  φοβόταν  φοβόμασταν  φοβόσασταν

 ερχόντουσαν
 φοβόντουσαν

Exercice 3
1. σε πιστεύω – δε σε πίστευα  2. μισούσα – λατρεύω  3. είναι – προτιμούσα  4. φοβόταν
– κοιμάται  5. λέει – δεν έπαιζε  6. σκεπτόντουσαν – σκέπτονται  7. έβλεπαν – μιλούσαν
– βλέπουν – μιλάνε/μιλούν  8. πήγαιναν – πηγαίνουν  9. έγραφαν – έστελναν – παίρνουν
 10. ήμουν – είχε – αντιμετωπίζει
Exercice 4
1. Mes parents sont originaires de Paris.  2. En raison de graves problèmes de santé, notre
oncle habite dans la capitale.  3. Aujourd’hui, les professeurs ne sont pas sévères avec
leurs élèves.  4. L’école est obligatoire aujourd’hui de 5 à 16 ans.  5. L’hiver est rude
dans les villages de montagne. Dans les îles et dans les villages du bord de mer, l’hiver est
doux.
Exercice 5
1. Με αφορμή τα γενέθλιά μου, έχουμε μαζευτεί στο σπίτι μου.  2. Όλη η οικογένειά
μας κατάγεται από τις Κυκλάδες και οι πρόγονοι μας ζούσαν στην Πάρο και στη Νάξο.
 3. Σήμερα τα θρησκευτικά/η θρησκευτική αγωγή είναι ακόμα υποχρεωτικα/υποχρεωτική
στο σχολείο στην Ελλάδα.  4. Η Κρήτη έχει διατηρήσει τις παραδόσεις και τα έθιμά της.
 5. Παλιά, οι άνθρωποι δούλευαν κάθε μέρα χειμώνα καλοκαίρι.  6. Κάποτε, οι άνθρωποι
που κατάγονταν από τα νησιά έμεναν στο χωριό τους αλλά για λόγους εργασίας ή υγείας οι
περισσότεροι μένουν τώρα στις μεγάλες πόλεις.  7. Παλιά, υπήρχαν πολλοί αγράμματοι
άνθρωποι αλλά σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει γιατί το σχολείο είναι υποχρεωτικό μέχρι
16 χρονών.  8. Ο Νίκος Καζαντζάκης που κατάγεται από την Κρήτη έγραψε το περίφημο/
το γνωστό βιβλίο “ο Αλέξης Zορμπάς”.  9. Ο παππούς της Oφηλίας ήταν βοσκός σ’ ένα
ορεινό χωριό της Ιταλίας.  10. Η Aγία Πελαγία είναι ένα παραθαλάσσιο χωριό βορειοδυτικά
του Ηρακλείου, πρωτεύουσα της Κρήτης.
Exercice 6
1. το δικό μας χωριό/το δικό τους  2. η δική μας  3. τις δικές σας  4. η δική μας/τη δική
τους  5. τα δικά της  6. τα δικά σου  7. τις δικές του  8. τα δικά του  9. τη δική της
 10. τους δικούς μου

Solutions des activités
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LEÇON 17
Exercice 2
1.j  2.k  3.b

 4.c  5.e  6.m  7.g  8.d  9.h  10.i  11.l  12.a  13.f

Exercice 3
Infinitif

Subjonctif continu

Subjonctif momentané

1. βλέπω
2. βρίσκω
3. ακούω
4. γνωρίζω
5. δίνω
6. επιστρέφω
7. έρχομαι
8. γίνομαι
9. θεωρώ
10. θυμάμαι
11. κερνάω
12. κουράζομαι
13. κοιτάζω
14. λέω
15. μαζεύω
16. μπορώ
17. ξέρω
18. ξενυχτάω
19. οδηγώ
20. περπατώ
21. πεινάω
22. πηγαίνω
23. ρωτάω
24. σπουδάζω
25. τελειώνω
26. τρώω
27. φοβάμαι

1. να βλέπεις
2. να βρίσκει
3. να ακούμε
4. να γνωρίζετε
5. να δίνουν
6. να επιστρέφω
7. vα έρχεσαι
8. να γίνεται
9. να θεωρούμε
10. να θυμάστε
11. να κερνάνε
12. να κουράζομαι
13. να κοιτάζεις
14. να λέει
15. να μαζεύει
16. να μπορούμε
17. να ξέρετε
18. να ξενυχτάνε/ξενυχτούν
19. να οδηγώ
20. να περπατάς
21. να πεινάει
22. να πηγαίνουμε
23. να ρωτάτε
24. να σπουδάζουν
25. να τελειώνω
26. να τρως
27. να φοβάται

1. να δεις
2. να βρεις
3. να ακούσουμε
4. να γνωρίσετε
5. να δώσουν
6. να επιστρέψω
7. vα έρθεις
8. να γίνει
9. να θεωρήσουμε
10. να θυμηθείτε
11. να κεράσουν
12. να κουραστώ
13. να κοιτάξεις
14. να πει
15. να μαζέψει
16. να μπορέσουμε
17. να ξέρετε
18. να ξενυχτήσουν
19. να οδηγήσω
20. να περπατήσεις
21. να πεινάσει
22. να πάμε
23. να ρωτήσετε
24. να σπουδάσουν
25. να τελειώσω
26. να φάς
27. να φοβηθεί

Exercice 4
1. να ανοίξετε  2. να ετοιμαστείς  3. να μπορέσουμε  4. μην ακούσετε
 6. να κοιμηθούμε  7. να επιστρέψεις  8. να ξεκουραστείς
Exercice 5
1. να γυμνάζεται  2. να περπατάω/να περπατώ  3. να καπνίζει
σου γράφω  6. να τρώει  7. να λες  8. να κάνετε
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 5.

να πας

 4. να κουράζεται  5. να

Exercice 6
1. Le professeur croit que ses élèves ont réussi aux examens de langue grecque.  2. Il
leur a donné une feuille avec des mots inconnus et ils devaient les trouver dans le dictionnaire.  3. Fin mai, je passerai les examens oraux et en juin je passerai les examens écrits.
 4. J’ai appris le subjonctif de 30 verbes pour un test/un contrôle.  5. Que pensez-vous
des téléphones portables ? Est-ce que vous croyez qu’ils sont dangereux pour les jeunes ?
Exercice 7
1. Χθες έπρεπε να στείλω 25 προσκλήσεις για τον γάμο του αδερφού μου.  2. Μακάρι να
μη βρέξει αύριο! Αποφασίσαμε να πάμε για πικνίκ όλοι μαζί.  3. Παιδιά, απαγορεύεται να
βγείτε στην αυλή γιατί βρέχει.  4. Δεν μπορώ να βρω τα κλειδιά μου. Αναρωτιέμαι πού
μπορεί να είναι.  5. Είναι σημαντικό να διαβάζει κάνεις και να έχει καλούς βαθμούς για να
μπει σε ένα καλό πανεπιστήμιο.  6. Σας υπενθυμίζω πως την ημέρα των εξετάσεων πρέπει
να έχετε μαζί σας/ να φέρετε την ταυτότητα σας ή το διαβατήριό σας.  7. Πρέπει να
έρθετε στις 10 η ώρα το πρωί για τις προφορικές εξετάσεις.  8. Είναι απαραίτητο για τους
φοιτητές να μαθαίνουν τους κανόνες της γραμματικής, τις κλίσεις, και τα βασικά ρήματα
απέξω.

LEÇON 18
Exercice 2
1.g  2.k  3.a
Exercice 3
1.h  2.i  3.f

 4.b  5.c  6.j  7.h  8.d  9.e  10.f  11.i  12.l

 4.g  5.a  6.k  7.b  8.j  9.c  10.d  11.e

Exercice 4
1. faux. διεξάγεται το φθινόπωρο  2. faux. αρχίζει στον Mαραθώνα και τελειώνει στο
Παναθηναϊκό Στάδιο  3. on ne sait pas  4. vrai  5. faux. υπάρχει καταφύγιο  6. faux.
έφυγε με φίλους  7. faux. το ΕΚΑΒ πήγε τον Σεμπάστιαν και τον Χανς στο νοσοκομείο
 8. faux. Η Οφηλία δεν πήγε με τον Σεμπάστιαν  9. vrai  10. on ne sait pas
Exercice 5
1. κλείσε! κλείστε!  2. άνοιξε! ανοίξτε!  3. μελέτησε! μελετήστε!  4. ξενύχτησε!
ξενυχτήστε!  5. άκουσε! ακούστε!  6. μάθε! μάθετε!  7. πούλησε! πουλήστε!
 8. φόρεσε! φορέστε!  9. περίμενε! περιμένετε!  10. σκαρφάλωσε! σκαρφαλώστε!  11.
χαίρε! χαίρετε!  12. τρέξε! τρέξτε!  13. φώναξε! φωνάξτε!  14. γυμνάσου! γυμναστείτε!
 15. κρύψου! κρυφτείτε!  16. σήκω! σηκωθείτε!  17. κοιμήσου! κοιμηθείτε!  18. στηρίξου!
στηριχτείτε!  19. έλα! ελάτε!  20. μορφώσου! μορφωθείτε!
Exercice 6
1. μην κλείσεις!/μην κλείσετε!  2. μην ανοίξεις!/μην ανοίξετε!  3. μη μελετήσεις!/μη
μελετήσετε!  4. μην ξενυχτήσεις!/μην ξενυχτήσετε!  5. μην ακούσεις!/μην ακούσετε!
 6. μη μάθεις!/μη μάθετε!  7. μην πουλήσεις!/μην πουλήσετε!  8. μη φορέσεις!/μη
Solutions des activités
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φορέσετε!  9. μην περιμένεις!/μην περιμένετε!  10. μη σκαρφαλώσεις!/μη σκαρφαλώσετε!
 11. μη χαίρεσαι!/μη χαρείτε!  12. μην τρέξεις!/μην τρέξετε!  13. μη φωνάξεις!/μη
φωνάξετε!  14. μη γυμναστείς!/μη γυμναστείτε!  15. μην κρυφτείς!/μην κρυφτείτε!
 16. μη σηκωθείς!/μη σηκωθείτε!  17. μην κοιμηθείς!/μην κοιμηθείτε!  18. μη στηριχτείς!/
μη στηριχτείτε!  19. μην έρθεις!/μην έρθετε!  20. μη μορφωθείς!/μη μορφωθείτε!
Exercice 7
1. Je m’inquiète quand tu pars avec ton vélo. Sois prudent s’il te plaît ! Et mets ton casque !
 2. N’oublie pas de me téléphoner toutes les deux heures !  3. Va à l’hôpital faire une
radio du bras droit !  4. Il enlèvera son plâtre dans quatre jours, a dit l’orthopédiste.
 5. Pour pouvoir faire du vélo dans la montagne, il est indispensable que tu aies une
bonne forme physique et mentale.
Exercice 8
1. Ο κλασικός μαραθώνιος της Αθήνας διεξάγεται κάθε χρόνο τον Νοέμβρη.  2. Οι
δρομείς τρέχουν μία διαδρομή 42 χλμ.  3. Όταν κάνει ποδήλατο κάποιος στο βουνό, είναι
απαραίτητο να είναι σε καλή σωματική και ψυχική κατάσταση.  4. Η Πάρνηθα είναι ένας
εθνικός δρυμός που βρίσκεται βορειοδυτικά της Αττικής και κοντά στην Αθήνα.  5. Μην
ανησυχείτε, δεν πονάω πολύ και δεν χρειάζεται να πάρω φάρμακα.  6. Εάν ακολουθήσεις
τις συμβουλές του γιατρού, όλα θα πάνε καλά.  7. Ο γιατρός μας είπε να μην ανησυχήσουμε
γιατί οι πληγές του δεν είναι σοβαρές.
Exercice 9
1. Prenez-les !.... Πάρτε τα!  2. Mets-les !..... Βαλ’ τα!  3. Ne l’éteins pas !.... Μην το
σβήσεις!  4. Préviens-les !.... Ειδοποίησέ τους!  5. Demande-lui !.... Ρώτησέ τον!
 6. Passe-la !..... Βγάλε την!  7. Achetez-les !.... Αγoράστε τα!  8. Achète-lui un nouveau
téléphone ! Αγόρασέ του ένα καινούριο τηλέφωνο!  9. Envoie-leur une lettre !... Στείλε
τους ένα γράμμα!  10. Téléphone-lui !.... Πάρε τον τηλέφωνο !  11. Cette carte, donne-la
lui !... Αυτήν την κάρτα, δώσε του την!  12. Offrez-la lui !... Προσφέρετέ της το!  13. Non,
ne la lui offrez pas !... Όχι, μην της το προσφέρετε!
Exercice 10
1. Πονάνε τα αυτιά μου. Πρέπει να πάω στον ωτορινολαρυγγολόγο.  2. Έχω έναν
πονοκέφαλο εδώ και τρεις μέρες/με πονάει το κεφάλι μου εδώ και τρεις μέρες.  3. Ο
Δημήτρης πονάει στο δεξί του αγκώνα διότι έπαιξε τένις 3 ώρες χθες.  4. Αν σε πονάνε
τα δόντια σου θα πρέπει να δεις τον οδοντίατρο.  5. Ο καρδιολόγος του είπε να μην
κουράζεται.  6. Ο νευρολόγος του είπε να πάρει φάρμακα.  7. Με πονούσαν τόσο πολύ
τα μάτια μου που πήγα να δω τον oφθαλμίατρο ο οποίος μου είπε να φοράω γυαλιά.

LEÇON 19
Exercice 2
1.c  2.j  3.n
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 4.o  5.m  6.d  7.f  8.i  9.k  10.b  11.h  12.g  13.e  14.l  15.a
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Exercice 3
Infinitif

Plus-que-parfait

Futur antérieur

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

βλέπω
βρίσκω
ακούω
γνωρίζω
δίνω
επιστρέφω
έρχομαι
γίνομαι
θεωρώ
θυμάμαι
κερνάω
κουράζομαι
κοιτάζω
λέω
μαζεύω
μπορώ
ξενυχτάω
οδηγώ
περπατώ
πεινάω
πηγαίνω
ρωτάω
συμμετέχω
τελειώνω
τρώω
φοβάμαι
χάνω
χρησιμοποιώ
ψάχνω

είχες δει
είχε βρει
είχαμε ακούσει
είχατε γνωρίσει
είχαν δώσει
είχα επιστρέψει
είχες έρθει
είχε γίνει
είχαμε θεωρήσει
είχατε θυμηθεί
είχαν κεράσει
είχα κουραστεί
είχες κοιτάξει
είχε πει
είχαμε μαζέψει
είχατε μπορέσει
είχες ξενυχτήσει
είχε οδηγήσει
είχαμε περπατήσει
είχατε πεινάσει
είχαν πάει
είχα ρωτήσει
είχες συμμετάσχει
είχε τελειώσει
είχαμε φάει
είχατε φοβηθεί
είχαν χάσει
είχαν χρησιμοποιήσει
είχαν ψάξει

θα έχεις δει
θα έχει βρει
θα έχουμε ακούσει
θα έχετε γνωρίσει
θα έχουν δώσει
θα έχω επιστρέψει
θα έχεις έρθει
θα έχει γίνει
θα έχουμε θεωρήσει
θα έχετε θυμηθεί
θα έχουν κεράσει
θα έχω κουραστεί
θα έχεις κοιτάξει
θα έχει πει
θα έχουμε μαζέψει
θα έχετε μπορέσει
θα έχεις ξενυχτήσει
θα έχει οδηγήσει
θα έχουμε περπατήσει
θα έχετε πεινάσει
θα έχουν πάει
θα έχω ρωτήσει
θα έχεις συμμετάσχει
θα έχει τελειώσει
θα έχουμε φάει
θα έχετε φοβηθεί
θα έχουν χάσει
θα έχουν χρησιμοποιήσει
θα έχουν ψάξει

Exercice 4
1. σαν Γερμανός  2. όπως ξέρουμε  3. σαν ξένος  4. όπως το είχε πει  5. σαν τη μητέρα
της  6. όπως ο Καναδάς  7. σαν τον Καναδά  8. όπως θέλεις  9. σαν δελφίνι  10. όπως
οι γονείς του
Exercice 5
1. θα έχει επισκεφτεί  2. θα έχω μάθει  3. είχαν ήδη φάει  4. θα έχω φύγει  5. είχε
μάθει  6. θα έχω τελειώσει  7. θα με έχει ειδοποιήσει  8. είχε φύγει  9. δεν είχα πάρει
 10. του είχα πει
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Exercice 6
Lorsqu’il aura 30 ans, Stéphane aura visité 40 pays différents.  Lorsque je partirai de
Grèce, j’aurais très bien appris le grec.  Lorsque je suis arrivé à la maison, mes parents et
mes frères et sœurs avaient déjà mangé.  Quand l’avion arrivera, je serai parti pour l’aéroport.  Autrefois ma grand-mère avait appris le grec ancien et le latin à l’école.  D’ici 2
heures du matin, j’aurai terminé mon travail pour l’université.  Dans une heure, mon amie
m’aura prévenu.  Le temps que je sorte dans la cour, le taxi était (déjà) parti.  Étant
donné que je n’avais pas pris mon portable, je n’ai pas pu répondre à ton message.  Je
lui avais dit de nombreuses fois de ne pas le faire mais il ne m’a pas écouté.
Exercice 7
1. Όταν γυρίσεις στο σπίτι, θα έχω κοιμηθεί.  2. Γενικά, ξύπναγε στις 10 η ώρα περίπου
αλλά εκείνη την ημέρα είχε ξυπνήσει στις έξι το πρωί για να μελετήσει/να διαβάσει.  3. Δεν
είχε συναντήσει τους παππούδες του πριν γίνει 10 χρονών.  4. Μέσα σε έξι μήνες, θα έχει
αγοράσει δύο αυτοκίνητα.  5. Όταν ο Νικόλαος θα έχει μάθει να κολυμπάει, θα μπορέσει
να πηγαίνει στην παραλία χωρίς τους γονείς του.  6. Θα πάρεις τον φίλο σου όταν θα έχεις
τελειώσει όλα τα μαθήματά σου.  7. Όταν θα έχω περάσει τέσσερα χρόνια στη Μαδρίτη,
θα ξέρω να μιλάω σαν Ισπανός.  8. Όταν βγήκε από το σπίτι το πρωί, είδε ότι είχε χιονίσει
όλη νύχτα.  9. Όταν ο καθηγητής θα έχει εξηγήσει τους κανόνες της γραμματικής, οι
μαθητές θα καταλάβουν τις ασκήσεις καλύτερα.  10. Είχε ξεκουραστεί όλο το μεσημέρι
πριν φύγει για τη Θεσσαλονίκη.
Exercice 8
1. αγοράζοντας  2. ακολουθώντας  3. απαιτώντας  4. ανοίγοντας  5. απαγορεύοντας
 6. θεωρώντας  7. προσπαθώντας  8. συμφωνώντας  9. διορθώνοντας  10. εξετάζοντας
 11. ελπίζοντας  12. εκφράζοντας  13. γράφοντας  14. αρχίζοντας  15. λέγοντας
 16. απαντώντας  17. διαβάζοντας  18. δουλεύοντας  19. πουλώντας  20. χρησιμοποιώντας
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1.b  2.m  3.e
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 4.f  5.d  6.l  7.k  8.h  9.n  10.j  11.a  12.g  13.o  14.i  15.c

Exercice 3
είμαι

έχω

λέω

φεύγω

θα ήμουν
θα ήσουν
θα ήταν
θα ήμαστε/αν
θα ήσαστε/αν
θα ήταν

θα είχα
θα είχες
θα είχε
θα είχαμε
θα είχατε
θα είχαν

θα έλεγα
θα έλεγες
θα έλεγε
θα λέγαμε
θα λέγατε
θα έλεγαν

θα έφευγα
θα έφευγες
θα έφευγε
θα φεύγαμε
θα φεύγατε
θα έφευγαν
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Exercice 4
1. θα έπαιζα  2. θα μπορούσες
κουραζόσουν

 3. θα ταξίδευαν  4. θα θέλαμε  5. θα φοβόμουν  6. θα

Exercice 5
Αν μπορούσε η Οφηλία, θα έμενε περισσότερο στην Ελλάδα. Θα έβρισκε δουλειά κάπου.
Παραδείγματος χάριν, θα φρόντιζε παιδιά το βράδυ. Θα μπορούσε να νοικιάσει ένα μικρό
διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης. Θα συνέχιζε να μαθαίνει ελληνικά. Θα ταξίδευε με τους
φίλους της σε νησιά που δεν έχει πάει ακόμα. Θα έβλεπε τον Γιάννη και τη Σοφία μαζί με
τα παιδιά και θα έφευγε Σαββατοκύριακα μαζί τους πού και πού. Και φυσικά, θα περνούσε
πολύ χρόνο με τον Στέφανο. Θα τον καλούσε σπίτι της στην Γαλλία στις διακοπές.
Exercice 6
1. μικρός: μικρότερος, μικρότερη, μικρότερο  2. όμορφος: ομορφότερος, ομορφότερη,
ομορφότερο  3. γρήγορος: γρηγορότερος, γρηγορότερη, γρηγορότερο  4. φθηνός:
φθηνότερος, φθηνότερη, φθηνότερο  5. καλός: καλύτερος, καλύτερη, καλύτερο  6. εύκολος:
ευκολότερος, ευκολότερη, ευκολότερο  7. έξυπνος: εξυπνότερος, εξυπνότερη, εξυπνότερο
Exercice 7
1. μόνη της

 2.

μόνα τους

 3.

Μόνη σου

 4.

μόνος του

 5.

μόνα τους
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