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Πρώτο μάθημα
η
η ημέρα
καλημέρα
Άσκηση
Μεταφράσετε
Συμπληρώσετε
Δεύτερο μάθημα
γεια σου!
γεια σας!
γεια!
εσύ
καλά
κάνω | έκανα
σου
τι
Τρίτο μάθημα
ευχαριστώ | ευχαρίστησα
Ευχαριστώ!
καλός
ο
σας
το ταξίδι
το
τώρα
φεύγω | έφυγα
Τέταρτο μάθημα
γρήγορα
είμαι
και
μισός
πέντε
η ώρα
Πέμπτο μάθημα
λέω | είπα
το λιμάνι
το πλοίο
Έκτο μάθημα
εκεί
έλα!
ελάτε!
μας
μας / εμάς
να
να!
πού
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Première leçon
la (féminin)
le jour, la journée
bonjour
Exercice
Traduisez
Complétez
Deuxième leçon
salut ! au revoir ! bonjour ! (à toi)
salut ! au revoir ! bonjour ! (à vous)
salut !
toi, tu
bien
faire (présent continu | aoriste ou imparfait)
toi
que, quoi, qu'est-ce que, quel
Troisième leçon
remercier
Merci !
bon, beau
le (masculin)
vous
le voyage
le, la (neutre)
maintenant
partir
Quatrième leçon
vite
être
et, également
demi
cinq
l'heure, l'instant, le moment, le temps (qui passe)
Cinquième leçon
dire, nommer, baνarder
le port
le bateau
Sixième leçon
là-bas
viens !
venez !
notre, nos
nous
voici ! voilà ! que
tiens !
où ?
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Έβδομο μάθημα
Επανάληψη
Διάλογος επανάληψης
κάνω, κάνεις, κάνει
λέω, λέει
φεύγω, φεύγεις, φεύγει
το καλό ταξίδι
το καλό πλοίο
Όγδοο μάθημα
απαντάω | απάντησα
ο αριθμός
δε / δεν
εδώ
έχω | είχα
ξέρω | ήξερα
ρωτάω | ρώτησα
σε
στο
το τηλέφωνο
του
Ένατο μάθημα
το κινητό
μου
ναι
ρε / βρε
Δέκατο μάθημα
αλλά
άντε / άιντε
η αποβάθρα
εμείς
έρχομαι | ήρθα
εσείς
ήδη
κι
το λεωφορείο
με
όχι
περιμένω | περίμενα
σε
στην
Ενδέκατο μάθημα
Αχ!
γιατί
κοιτάζω | κοίταξα
λοιπόν
όλο
όλος
ποτέ
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Septième leçon
Révision
Dialogue de révision
je fais, tu fais, il / elle fait
je dis, il / elle dit
je pars, tu pars, il / elle part
le beau voyage
le beau bateau
Huitième leçon
répondre
le numéro
ne...pas
ici
avoir
savoir, connaître
demander, interroger
à, dans, en
au, sur le
le téléphone
lui, son, sa, ses
Neuvième leçon
le téléphone portabIe
à moi
oui
dis donc !, eh toi !, espèce de..., mon vieux !
Dixième leçon
mais
allez ! allons !
le quai
nous
venir
vous
déjà
et
l'autobus, l'autocar
aνec
non
attendre
te
dans Ia
Onzième leçon
Ah !
parce que, pourquoi, car
regarder
aIors, donc
toujours, tout Ie temps
tout, entier
jamais
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το ρολόι
τρέχω | έτρεξα
Δωδέκατο μάθημα
η Aθήνα
για
η Καλόνησο
μένω | έμεινα
οι
η Πάτρα
σήμερα
του
τρεις / τρία
ο φίλος
Δέκατο τρίτο μάθημα
το Aιγαίο πέλαγος
άλλος
βρίσκομαι | βρέθηκα
διαρκώ | διάρκεσα
δώδεκα
το εισιτήριο
ο επιβάτης
η θάλασσα
η θέση
το κατάστρωμα
μαζί
το μάθημα
οικονομικός
όμως
το πέλαγος
περίπου
δεν...πια
πιο
πλέω | έπλευσα
προς
ταξιδεύω | ταξίδεψα
φθηνός
Δέκατο τέταρτο μάθημα
έρχομαι, έρχεσαι, έρχεται
κοιτάζω, δεν κοιτάζεις, δεν κοιτάζει
ξέρω, δεν ξέρεις, δεν ξέρει
πού είναι
δεν είναι
σε περιμένω
Δέκατο πέμπτο μάθημα
η Αίγινα
από
αυτός
βλέπω | είδα
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la montre
courir
Douzième leçon
Athènes
pour, particule exclamative
KaIonissos (Iieu)
habiter, rester
les
Patras (ville)
aujourd'hui
du / de
trois
l'ami
Treizième leçon
la mer Égée
autre
se trouver
durer
douze
le billet, le ticket
le passager
la mer
la place, le siège, le billet, le ticket
le pont (d'un navire)
ensembIe
la Ieçon
économique
cependant
Ia haute mer
environ
ne...pIus
pIus
voguer
vers
voyager
bon marché
Quatorzième leçon
je viens, tu viens, il vient
je regarde, tu ne regardes pas, il ne regarde pas
je sais, tu ne sais pas, il ne sait pas
où est ?
il / elle n'est pas
je t'attends
Quinzième leçon
Égine (île)
de, par, que, par rapport à
ce, celui
voir
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το βουνό
γρήγορος
εδώ πέρα
εκεί πέρα
ο κόλπος
μεγάλος
το νησί
πέρα
πέρα από
πίσω
ποιος
η Σαλαμίνα
ο Σαρωνικός
η Ύδρα
Δέκατο έκτο μάθημα
εγώ
ελεύθερος
ένας
έχει
θέλω | ήθελα
κάθομαι | καθόμουν
κάθομαι και
κάτι
ο καφές
κοντά
το μπαρ
το παιδί
το παράθυρο
πιώ | ήπια
το τραπέζι
Δέκατο έβδομο μάθημα
το γκαρσόνι
γλυκός
ελληνικός
Εμπρός!
θα
Λέγετε!
λίγος
μετά από
μια / μία
το νερό
ορίζω | όρισα
ορίστε!
η παραγγελία
παρακαλώ
πίνω | ήπια
πληρώνω | πλήρωσα
η πορτοκαλάδα
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la montagne
prompt, rapide
par ici
Ià-bas
le golfe
grand
l'île
lοin
au-deIà de
derrière
lequel, quel, qui
SaIamine (île)
le golfe Saronique
Hydra (île)
Seizième leçon
moi
Iibre
un
il y a, il existe
vouloir
s'asseoir, être assis, habiter
être en train de
quelque chose
le café (boisson)
près
le bar (lieu où l'on boit)
l'enfant
la fenêtre
boire
la table
Dix-septième leçon
le serveur (restauration)
sucré, doux
grec
ΑΙΙô ! Entrez !
particule du futur
ΑΙΙô !
peu de
après, suite à
une
l'eau
désigner, déterminer, fixer, indiquer
plaît-il ? entrez ! prenez place ! tenez !
la commande
s'il te / vous plaît
boire
payer
le jus d'orange, l'orangeade
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το ποτήρι
ο σερβιτόρος
τα
τους
φέρνω | έφερα
το φραπέ
Δέκατο όγδοο μάθημα
τα αγγλικά
ακούω | άκουσα
αλήθεια
μ'αρέσει
αρέσω | άρεσα
η Γαλλίδα
τα γαλλικά
γαλλικός
ο Γάλλος
η γλώσσα
δύο
ο Έλληνας
η Ελληνίδα
τα ελληνικά
τα ιταλικά
ο Ιταλός
η Ιταλίδα
καταλαβαίνω | κατάλαβα
η κοπέλα
μερικοί
μιλάω | μίλησα
ξένος
πλάι
πολύς
πόσος
τέσσερις
ο τουρίστας
ωραίος
Δέκατο ένατο μάθημα
αφού
για πες!
γυρίζω
δηλαδή
ε
εκείνος
κανείς
κανένας
λένε
μικρός
ο νέος
η νέα
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le verre
le garçon, le serveur
les
le, à eux, leur
apporter, porter
le café instantané frappé et gIacé
Dix-huitième leçon
l'anglais (langue)
entendre, écouter
d'ailleurs, en vérité, vérité
ça me plaît
plaire
la Française
le français (langue)
français
le Français
la langue
deux
le Grec
la Grecque
le grec (Iangue)
l'italien (Iangue)
l'Italien
l'Italienne
comprendre
la petite amie, la jeune fille
queIques
parler
étranger
à côté de, près de
beaucoup (de)
combien
quatre
le touriste
joli, beau
Dix-neuvième leçon
après que, comme, du moment que
dis voir !
retourner
c'est-à-dire
et alors ?
ceIui-Ià
personne, quelqu'un
personne, aucun, quelque
s'appeler
petit
le jeune homme
la jeune femme
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νέος
όπου
πολύ
πώς
το σπίτι
υπάρχει / υπάρχουν
Εικοστό μάθημα
ακριβός
δέκα
ή
η καμπίνα
κάποιος
κατευθείαν
κλείνω | έκλεισα
όπως
ο Πειραιάς
πηγαίνω | πήγα
η στάση
κάνω στάση
της
φθάνω | έφθασα
η Χίος
Εικοστό πρώτο μάθημα
ο Νίκος, του Νίκου
το μάθημα, του μαθήματος
το εισιτήριο είναι φθηνό
τα εισιτήρια είναι φθηνά
μια ωραία κοπέλα, ωραίες κοπέλες
μερικοί ξένοι
μερικές κοπέλες
μερικά νησιά
Εικοστό δεύτερο μάθημα
η ακτή
η Άνδρος
έπειτα
η Εύβοια
η Κόρινθος
μπροστά
ονομάζομαι | ονομάστηκα
περνάω | πέρασα
πρώτα
η πρωτεύουσα
πρώτος
το Σούνιο
συνεχίζω | συνέχισα
τουρκικός
το φέρι μποτ
Εικοστό τρίτο μάθημα
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neuf, nouveau
là où
très
comment
l'habitation, la maison
il existe, il y a
Vingtième leçon
cher, coûteux
dix
ou
la cabine
quelque, quelqu'un
directement
réserver (place), fermer, éteindre (appareil)
comme
le Pirée (port d'Athènes)
aIIer, emmener
l'arrêt (transport), l'escale
faire escale
de la
arriver, atteindre
Chios (île)
Vingt et unième leçon
Nikos, de Nikos
la leçon, de la leçon
le billet est bon marché
les billets sont bon marché
une jolie fille, des jolies filles
quelques étrangers
quelques filles
quelques îles
Vingt-deuxième leçon
la côte (IittoraI)
Andros (île)
après, ensuite, puis
Eubée (îIe)
Corinthe
devant
s'appeler
traverser, passer
d'abord, premièrement
la capitale (ville)
premier
le cap Sounion
poursuivre, continuer
turc
le ferry-boat
Vingt-troisième leçon
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το αυτοκίνητο
η εποχή
κάθε
ο μήνας
όταν
παίρνω Ι πήρα
παίρνω Ι πήρα στο τηλέφωνο
συνήθως
το χωριό
Εικοστό τέταρτο μάθημα
άσπρος
αοτράφτω | άστραψα
το άστρο
αύριο
το βράδυ
η δροσιά
κάτω
κοντινός
η κορυφή
το κύμα
λάμπω | έλαμψα
λευκός
μακριά
μαύρος
μόνο
νυχτώνει | νύχτωσα
ο ουρανός
η πόλη
το σκοτάδι
στον
το φως
Εικοστό πέμπτο μάθημα
το αλάτι
βρίσκω | βρήκα
το δείπνο
διαθέτω | διέθεσα
διαθέτω σε | διέθεσα σε
διεθνής
το εστιατόριο
η καράφα
η καρέκλα
η κουζίνα
το λάδι
το ξύδι
οκτώ
το πιάτο
το πιπέρι
πολλά
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la voiture
la saison
chaque
le mois
lorsque, quand
prendre
appeler qqn au téléphone
habituellement
le village
Vingt-quatrième leçon
blanc
briller
l'étoile
demain
le soir
la fraîcheur
en bas, sous, dessous
proche
le sommet
la vague
scintiIIer
bIanc
Ioin
noir
seuIement
tomber (nuit)
le ciel
la ville
l'obscurité
au, sur le
la lumière
Vingt-cinquième leçon
le seI
trouver
le dîner
disposer de
mettre à la disposition de
international
le restaurant
la carafe
la chaise
la cuisine
l'huiIe
le vinaigre
huit
le pIat, l'assiette
le poivre
beaucoup
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που
το σελφ σέρβις
σερβίρω | σερβίρισα
η τραπεζαρία
Εικοστό έκτο μάθημα
η ανοιχτή θάλασσα
ανοιχτός
απάνω / επάνω
αργά
αργός
βαζω | έβαλα
βάλω
ο δίσκος
έτοιμος
κλειστός
το κουτάλι
λίγο
το μαχαίρι
μπαίνω | μπήκα
το πιάτο ημέρας
το πιρούνι
πλαστικός
πότε
η σαλάτα
το ταμείο
το τυρί
η χαρτοπετσέτα
Εικοστό έβδομο μάθημα
αν
το καλοκαίρι
το κρέας
ο μουσακάς
Μπα!
η ντοματόσουπα
η όρεξη
η πατάτα
η σούπα
τηγανητός
τίποτα / τίποτε
τρώω | έφανα
χωριάτικος
Εικοστό όγδοο μάθημα
πως
μικρά νησιά, μεγάλα νησιά
μικρά βουνά, μεγάλα βουνά
θέλω να πιω, θέλουμε να πιούμε
μπροστά στο βουνό, πίσω από τα βουνά
πηγαίνω, πηναίνεις, πηγαίνει
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que, qui
le self-service
servir
la salle à manger
Vingt-sixième leçon
le large (mer)
allumé, ouvert, clair
au-dessus
lentement, tard, tardivement
lent
mettre, placer, poser
poser
le cadran, le plateau
prêt
fermé
la cuiIIère
peu
le couteau
entrer
le pIat du jour
la fourchette
pIastique
quand ?
la saIade
la caisse
le fromage
la serviette (en papier)
Vingt-septième leçon
si
l'été
la viande
la moussaka
Ah ! Pff ! Ah non !
la soupe à Ia tomate
l'appétit
les pommes de terre
la soupe
frit
rien
manger, dévorer, tromper
de la campagne, paysan, rustique
Vingt-huitième leçon
que
petites îles, grandes îles
petites montagnes, grandes montagnes
je veux boire, nous voulons boire
devant la montagne, derrière la montagne
je vais, tu vas, il / elle va (présent continu)
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πηγαίνουμε, πηγαίνετε, πηγαίνουν / πηγαίνουνε
πάω, πας, πάει
πάμε, πάτε, πάνε / παν
Εικοστό ένατο μάθημα
η ατμόσφαιρα
νελάω | γέλασα
καθόλου
καινούργιος
η καρδιά
καταπληκτικός
μήπως
μόνος
μόνος μου
η σελήνη
σχεδόν
το φαγητό
χορτοφάγος
Τριακοστό μάθημα
ακόµα / ακόµη
ανησυχώ | ανησύχησα
εντάξει
έξι
κοιμούμαι | κοιμήθηκα
το λεπτό
την άλλη μέρα
μη / μην
νωρίς
το ξημέρωμα
ξυπνάω | ξύπνησα
πεινάω | πείνασα
πρέπει να
πριν
το πρωί
το πρωινό
σηκώνομαι | σηκώθηκα
Τριακοστό πρώτο μάθημα
το αυγό
το βούτυρο
το γάλα
το γιαούρτι
το καρύδι
το κρουασάν
μάλιστα
η μαρμελάδα
το μέλι
το μπέικον
το πορτοκάλι
η φρυγανιά
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nous allons, vous allez, ils / elles vont (présent continu)
je vais, tu vas, iI / elle va (présent momentané)
nous allons, vous allez, ils / elles vont (présent momentané)
Vingt-neuvième leçon
l'atmosphère
rire, se moquer
pas du tout
neuf, nouveau
le cœur
parfait, super, génial
peut-être, sans doute
seuI
moi tout seul
la lune
presque
le repas
végétarien
Trentième leçon
encore
être inquiet
d'accord, ΟΚ
six
dormir
la minute
le lendemain
ne...pas
tôt
le lever du jour
réveiller qqn, se réveiller
avoir faim
il faut que
avant
le matin
le petit-déjeuner
se lever
Trente et unième leçon
l'œuf
le beurre
le lait
le yaourt
la noix
le croissant
bien sûr, certainement, oui
la confiture
le mieI
le bacon
l'orange
la biscotte
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ο χυμός
το ψωμί
Τριακοστό δεύτερο μάθημα
αγοράζω | αγόρασα
το Ακροχώρι
αποβιβάζω | αποβίβασα
το άτομο
η άφιξη
η βαλίτσα
η βαλίτσα-τρόλεϊ
βγαίνω | βγήκα
γεμάτος
διασχίζω | διέσχισα
δίνω | έδωσα
ο δρόμος
η επιστροφή
ετοιμάζομαι | ετοιμάστηκα
ζεστός
ο ήλιος
ο κόσμος
κουβαλάω | κουβάλησα
ΚΤΕΛ
η μανούβρα
η πλατεία
η πλάτη
προσεγγίζω | προσέγγισα
πρωινός
το σακίδιο
ο σταθμός
ο σταθμός λεωφορείων
τραβάω | τράβηξα
η τσάντα
ο υπάλληλος
φοράω | φόρεσα
Τριακοστό τρίτο μάθημα
το βάθος
βολικός
διαβάζω | διάβασα
το εξοχικό σπίτι
εξοχικός
εύκολος
η εφημερίδα
καλώ | κάλεσα
κυκλοφορώ | κυκλοφόρησα
μέσα
ο οδηνός
η οικογένεια
παλιός
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le jus
le pain
Trente-deuxième leçon
acheter
Akrohori (ville)
débarquer
la personne
l'arrivée
la valise
la valise à roulettes
sortir
plein
traverser, parcourir
donner
la rue, la route, le chemin
le retour
se préparer
chaud
le soleiI
le monde, les gens
transporter, emporter
la compagnie des cars en Grèce
la manœuvre
la pIace (en ville)
le dos
s'approcher
matinal
le sac à dos
la gare, la station (transport)
la gare routière
attirer, porter, tirer, traîner
le sac
l'employé
porter
Trente-troisième leçon
le fond
commode, pratique
lire
la maison de campagne, la résidence secondaire
de la campagne, rural
facile
le journal
appeler, inviter
circuIer
dedans, en, à l'intérieur, au milieu de, parmi
le chauffeur
la famille
vieux, ancien (pour des objets)
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παντού
ο παππούς
πάρα πολύ
πλάι πλάι
η συγκοινωνία
Τριακοστό τέταρτο μάθημα
ανεβαίνω | ανέβηκα
ο ανηφορικός δρόµος
ανηφορικός
απέχω | απείχα
αρχίζω | άρχισα
η διαδρομή
η Ελλάδα
το κέντρο
το μέσο
μεταφορικός
ξεκινάω | ξεκίνησα
οδηγάω | oδήγησα
σιγά
σιγά σιγά
σπουδαίος
σταματάω | σταμάτησα
το σταυροδρόμι
στενός
η στροφή
το χιλιόμετρο
Τριακοστό πέμπτο μάθημα
τα μαθήματα, των μαθημάτων
τα φώτα, των φώτων
το παιδί μου, τα παιδιά μας
το παιδί σου, τα παιδιά σου
τα παιδιά σας, το παιδί σας
βγαίνω, θα βγω, θα βγεις, θα βγει
θα βγούμε, θα βγείτε, θα βγουν
μπαίνω, θα μπω, θα μπεις, θα μπει
θα μπούμε, θα μπείτε, θα μπουν
Τριακοστό έκτο μάθημα
ακολουθώ | ακολούθησα
ανάµεσα σε
ο ελαιώνας
η ελιά
έτσι
έτσι δεν είναι
η ευκαιρία
κατεβαίνω | κατέβηκα
το μονοπάτι
το περίπατο
το πόδι
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partout
le grand-père
énormement, trop
côte à côte
le transport
Trente-quatrième leçon
monter
le chemin montant
montant
être distant de (+ durée / distance)
commencer, se mettre à
le trajet
la Grèce
le centre
le moyen
de transport
démarrer, se mettre en route
conduire
lentement
peu à peu
important
arrêter
le carrefour
étroit
le virage
le kilomètre
Trente-cinquième leçon
les leçons / les cours, des leçοns / des cours
les lumières, des lumières
mon enfant, nos enfants
ton enfant, tes enfants
vos enfants, votre enfant
je sors, je sortirai, tu sortiras, il sortira
nous sortirons, vous sortirez, ils sortiront
j'entre, j'entrerai, tu entreras, il entrera
nous entrerons, vous entrerez, ils entreront
Trente-sixième leçon
suivre
dans, au milieu de, parmi
l'oliveraie
l'olivier, l'olive
ainsi
n'est-ce pas
l'occasion
descendre
le sentier
la baIade, la promenade
le pied
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η προπόνηση
σωστά
Τριακοστό έβδομο μάθημα
η αµπελώνα
ο ανήφορος
βγάζω | βγάλω
γαλάζιος
δει
το δέντρο
είκοσι
το μέρος
μπορώ | μπόρεσα
η πηγή
πλέον
το σπιτάκι
η στιγμή
τελειώνω | τελείωσα
τελικά
Τριακοστό όγδοο μάθημα
ανάµεσα
ο γάιδαρος
το γαϊδουράκι
η γάτα
το ζώο
ήρθα
το καλυβάκι
η κατσίκα
το κομμάτι
η κότα
πάνω
πο πο
το σκαλοπάτι
το ψάρι
ο ψαρός
Τριακοστό ένατο μάθημα
ακούγεται | ακούστηκε
ακούγοµαι | ακούστηκα
γαβγίζω
εξ
καλωσορίζω | καλωσόρισα
κουράζομαι | κουράστηκα
κουρασμένος
ο μπάρμπας
ξεκουράζομαι | ξεκουράστηκα
ο σκύλος
η συνάντηση
η φωνή
Tεσσαρακοστό μάθημα
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l'entraînement
exactement, tout à fait
Trente-septième leçon
la vigne, le vignobIe
la côte, le chemin montant
déboucher, aboutir, obtenir, ôter, sortir
bleu ciel
voir
l'arbre
vingt
l'endroit, la partie
pouvoir
la source
davantage, désormais
la maisonnette
le moment
aboutir, se terminer, terminer
enfin
Trente-huitième leçon
entre
l'âne
le petit âne
la chatte (le chat en général)
l'animaI
venir
la cabane
la chèvre
le morceau
la poule
sur, en haut
oh la la !
la marche (d'escalier)
le poisson
Psaros (nom propre)
Trente-neuvième leçon
on dit que, il parait que
s'entendre
aboyer
hors de
accueillir, souhaiter la bienvenue
se fatiguer
fatigué
le père / l'oncIe (fam.)
se reposer
le chien
la rencontre
la vοix
Quarantième leçon
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ανάβω | άναψα
βέβαια / βεβαίως
το βιβλίο
η γοητεία
η εικονίτσα
έξω
επειδή
και...και...
η κάμαρα
το κέντημα
το κερί
κρύος
η μουσική
μυρίζομαι | μυρίστηκα
μυρίζω | μύρισα
η μυρωδιά
το ξύλο
όμορφος
το πεύκο
προσφέρομαι | προσφέρθηκα
προσφέρω | πρόσφερα
σκοτεινός
το τζάκι
φαίνομαι | φαινόμουν
η φωτιά
η φωτογραφία
Tεσσαρακοστό πρώτο μάθημα
ας
η νιανιά
η κληματαριά
το κουνέλι
μαζεύω | μάζεψα
μένα / εμένα
το ούζο
το χόρτο
Tεσσαρακοστό δεύτερο μάθημα
ο βοριάς
εμένα
ευχαριστώ
παρακαλάω | παρακάλεσα
σαν
τόσο
ο ψωμάς
ένα μάθημα νια ξένο, μαθήματα νια ξένους
φέρτε μου, φέρτε μας, φέρτε του, φέρτε τους
ο ελληνικός καφές
τον ελληνικό καφέ
του ελληνικού καφέ
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allumer
certainement, bien sûr, évidemment
le livre
le charme
la petite icône
dehors
puisque
et aussi
la pièce (chambre)
la broderie
la bougie
froid, frais
la musique
pressentir, soupçonner
sentir (une odeur)
l'odeur
le bois (matériau)
beau
le pin
se proposer
apporter (un cadeau), offrir, proposer
sombre
la cheminée
paraître, sembler
le feu
la photographie
Quarante et unième leçon
particule de l'impératif / optatif
la grand-mère
la tonneIle
Ie lapin
ramasser, rassembIer
moi
l'ouzo
l'herbe
Quarante-deuxième leçon
vent du nord
moi (forme pleine)
contenter
prier (demander)
aussi (en comparaison), comme
aussi (en comparaison), si (adv. d'intensité), tellement
boulanger
un cours pour étranger, des cours pour étrangers
apportez-moi, apportez-nous, apportez-Iui, apportez-Ieur
le café grec (nom.)
le café grec (acc.)
du café grec (gén.)
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οι ελληνικοί καφέδες
τους ελληνικούς καφεδες
των ελληνικών καφέδων
θα κοιμηθώ, θα κοιμηθείς, θα κοιμηθεί
θα κοιμηθούμε, θα κοιμηθείτε, θα κοιμηθούν
Γιατί δεν έρχεσαι?
Γιατί δεν θέλω.
Tεσσαρακοστό τρίτο μάθημα
το αγγούρι
αδιάκοπος
η αυλή
η δροσούλα
επίσης
η ζέστη
κρατάω | κράτησα
η ντομάτα
η νύχτα
πανέμορφος
το σημείο
το τζιτζίκι
το τραγούδι
η υνειά
η φέτα
ωστόσο
Tεσσαρακοστό τέταρτο μάθημα
αγαπημένος
το αγόρι
η άδεια
άδειος
απασχολώ | απασχόλησα
αφήνω | άφησα
οι γονείς
γράφω | έγραψα
η Δευτέρα
η δουλειά
δουλεύω | δούλεψα
η εξέταση
ο ίούνιος
καημένος
η Κυριακή
ούτε
η Παρασκευή
η Πέμπτη
το Σάββατο
το Σαββατοκύριακο
η σπουδή
συστήνω | σύστησα
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les cafés grecs (nom.)
les cafés grecs (acc.)
des cafés grecs (gén.)
je dormirai, tu dormiras, il / elle dormira (fut. momentané)
nous dormirons, vous dormirez, ils / elles dormiront (fut.
momentané)
Pourquoi ne viens-tu pas ?
Parce que je ne veux pas.
Quarante-troisième leçon
le concombre
ininterrompu
la cour (terrasse)
la petite fraîcheur
également
la chaleur
garder, retenir
la tomate
la nuit
charmant
l'endroit, le point (dans I'espace), le signe
la cigaIe
le chant, la chanson
la santé
la féta (fromage blanc grec)
cependant, pourtant
Quarante-quatrième leçon
cher (affectif)
le garçοn (enfant)
le congé, la permission, l'autorisation
inoccupé, vacant, vide
accaparer
laisser
les parents
écrire
le lundi
le travail (tâche)
travailler
l'examen
juin
pauvre (malheureux)
le dimanche
ni
le vendredi
le jeudi
le samedi
week-end
l'étude
présenter (qqn)
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η Τετάρτη
η Τρίτη
φιλάω | φίλησα
η χάρη
ο χρυσός
Tεσσαρακοστό πέμπτο μάθημα
η αρχαιολογία
ο βαθμός
η βιολογία
η διατριβή
διαφορετικός
η διαχείριση
διδακτορικός
η επιτυχία
η εστία
ετοιμάζω | ετοίμασα
ευτυχώς
η θεία
ο θείος
ίδιος
η ιστορία
μπράβο
το πανεπιστήμιο
το περιβάλλον
πολιτισμικός
σπουδάζω | σπούδασα
συγχαρητήρια!
το σχολείο
η σχολή
η υποτροφία
η φιλολογία
ο φοιτητής
η φοιτήτρια
φοιτητικός
χρονικός
Tεσσαρακοστό έκτο μάθημα
η ανταλλαγή
δημοσιεύω | δημοσίευσα
το διαδίκτυο
το διαμέρισμα
η διάρκεια
δικός
το δίκτυο
το δωμάτιο
ο εξάδελφος
το εξωτερικό
το πρόγραμμα Εράσμους
ζω | έζησα
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le mercredi
le mardi
embrasser
la grâce, le charme
l'or (métal)
Quarante-cinquième leçon
l'archéologie
la note (à l'école)
la biologie
la thèse
différent
la gestion
doctoral, de doctorat
la chance, le succès
le foyer
préparer
heureusement
la tante
l'oncle
identique, pareil
histoire (discipline d'enseignement)
bravo
l'université
l'environnement
de civilisation
étudier
félicitations !
l'écoIe (primaire ou secondaire)
la faculté (à l'université)
la bourse (d'études)
la linguistique
l'étudiant
l'étudiante
étudiant (adj.), universitaire (adj.)
temporel
Quarante-sixième leçon
l'échange
publier
le réseau (Internet)
l'appartement
la durée
propre (à soi)
le réseau
la chambre
le cousin
l'étranger
le programme Erasmus
habiter, vivre
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η ζωή
το Ίντερνετ
καθένας
κατά
κατοικώ | κατοίκησα
κοινός
κοινωνικός
τα λεφτά / λεπτά
μοιράζομαι | μοιράστηκα
το μπάνιο
τα νομικά
νoμικός
ο νόμος
ξάδελφος
το πρόγραμμα
η πρόσβαση
ση μερινός
ο συγκάτοικος
συγκατοικώ | συγκατοίκησα
συμμετέχω | συμμετείχα
ο συμφοιτητής
η συμφοιτήτρια
ο χρόνος
του χρόνου
χωρίς
Tεσσαρακοστό έβδομο μάθημα
αµέ
αναγνωρίζω | αναγνώρισα
δύσκολος
είπα
ευχαριστούμαι | ευχαριστήθηκα
η κατάσταση
ο μπαμπάς
η νέα
ότι
παραμιλάω | παραμίλησα
παραξέρω | παραήξερα
σένα
τυχερός
είμαι τυχερός
η υπομονή
κάνω υπομονή
υτοψήφιος
η χώρα
Tεσσαρακοστό όγδοο μάθημα
βάζω | έβαλα μέσα
δις
ελαστικός
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la vie
Internet
chacun
pendant
habiter
commun
social
l'argent
partager (qqch avec qqn)
la saIIe de bains, le bain
le droit (juridique)
juridique, Iégal
la loi
cousin
le programme
l'accès
d'aujourd'hui
le colocataire
cohabiter
participer
le camarade d'étude
la camarade d'étude
l'année, le temps (durée)
l'année prochaine
sans
Quarante-septième leçon
et comment !
reconnaître
difficile
dire
être content de
la situation
le papa
la nouveIIe (information)
que (conj. de subord.)
bavarder
savoir par cœur / parfaitement
toi
chanceux
avoir de la chance
la patience
être patient
candidat
le pays
Quarante-huitième leçon
mettre dans, verser
bis (répétition)
souple
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έμορφος
καμιά
ο κανατάς
το κανάτι
το καπέλο
το κρασί
η κυρία
ο κύριος
το μάτι
το μεράκι
μερακλής
η ουρά
το παπούτσι
προσέχω | πρόσεξα
η στάμνα / το σταμνί
τρις
Χαίρε!
χαίρομαι | χάρηκα
χαίρω | έχαιρα
το ψηλό καπέλο
ψηλός
Tεσσαρακοστό ένατο μάθημα
φεύγω, θα φύγω, θα φύγεις, θα φύγει
θα φύγουμε, θα φύγετε, θα φύγουν
κάποιος περνάει, κάποιος περνούσε, κάποιος
πέρασε
παίρνω κάτι, έπαιρνα κάτι, πήρα κάτι
βρίσκω κάτι, βρίσκουμε κάτι
βρήκα κάτι, βρήκαμε κάτι
βρίσκομαι εκεί, βρίσκεται εκεί, βρίσκονται εκεί
βρισκόμουν εδώ, βρισκόταν εδώ
Πεντηκοστό μάθημα
μαθαίνω | έμαθα
τα μαχαιροπίρουνα
το μπουκάλι
νόστιμος
η ντουλάπα
παραδοσιακός
η πετσέτα
η ρετσίνα
σκέφτομαι | σκέφθηκα
η σπανακόπιτα
στρώνω | έστρωσα
συνοδεύω | συνόδεψα
Πεντηκοστό πρώτο μάθημα
η βρύση
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joIi
quelqu'un
le potier
le pot
le chapeau
le vin
la dame, l'épouse, la madame
le monsieur
l'œil
l'énergie, l'entrain, la langueur, la mélancolie
bon vivant, perfectionniste, enthousiaste
la queue
la chaussure
faire attention, se garder de, surveiller
la cruche
ter (répétition x 3)
Salut !
être heureux, se réjouir
être heureux, se réjouir (impf.)
le haut-de-forme
haut
Quarante-neuvième leçon
je pars, je partirai, tu partiras, il / elle partira
nous partirons, vous partirez, ils / elles partiront
quelqu'un passe, quelqu'un passait, quelqu'un est passé /
passa (aor.)
je prends qqch, je prenais qqch, j'ai pris / je pris qqch (aor.)
je trouve qqch, nous trouvons qqch
je trouvai / j'ai trouvé qqch, nous trouvâmes / nous avons
trouvé qqch
je me trouve là, il / elle se trouve là, ils / elles se trouvent là
je me trouvais ici, il / elle se trouvait ici (ou ils / elles se
trouvaient ici)
Cinquantième leçon
apprendre
les couνerts (de tabIe)
la bouteille
délicieux
l'armoire
traditionnel
la serviette (de table)
le résiné (vin grec)
penser, réfléchir, songer
la tourte aux épinards
arranger (en étendant), mettre (en étalant)
accompagner
Cinquante et unième leçon
le robinet
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ο γιος / υιός
διευθετώ | διευθέτησα
το ελαιόλαδο
εντωμεταξύ
θέτω | έθεσα
κόβω | έκοψα
το κρεμμύδι
τα λαχανικά
η πιπεριά
πλένομαι | πλύθηκα
πλένω | έπλυνα
πράσινος
η ρίγανη
ρίχνω | έριξα
η ροδέλα
η σαλατιέρα
σκηνοθετώ | σκηνοθέτησα
η συνταγή
το συστατικό
το τέλος
τοποθετώ | τοποθέτησα
ο τόπος
υιοθετώ | υιοθέτησα
ψητός
ψιλοκομμένος
Πεντηκοστό δεύτερο μάθημα
δροσερός
καθαρίζω | καθάρισα
καθημερινά
κερδίζω | κέρδισα
κιόλας
πέφτω να κοιμηθώ
κουτουλάω | κουτούλησα
το κρεβάτι
μεσημεριανός
μέχρι
νυστάζω | νύσταξα
ξαπλώνομαι | ξαπλώθηκα
παίζω Ι έπαιξα
παρακάνω | παράκανα
πέφτω | έπεσα
πια
συνέχεια
συνηθίζεται | συνηθιζόταν
συνηθίζω | συνήθισα να
το τάβλι
ο υπνάκος
Πεντηκοστό τρίτο μάθημα
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le fils
agencer, arranger
l'huiIe d'oliνe
entre-temps
mettre, placer
couper
l'oignon
les légumes
le poivron
se laver
laver
vert
l'origan
jeter, verser
la tranche
le saladier
mettre en scène
la recette
l'ingrédient
la fin
placer, mettre en pIace
l'endroit, le lieu
adopter (enfant)
fin, mince, grillé, rôti
coupé (en petits morceaux), haché
Cinquante-deuxième leçon
frais
nettoyer
quotidiennement
gagner
déjà
aller se coucher, aIIer dormir
somnoler (piquer du nez)
le lit
de midi
jusqu'à
somnoIer
s'aIIonger
jouer
faire trop
chuter, tomber
déjà
continûment
être habituel
prendre l'habitude de
le tavli (jeu simiIaire au backgammon)
la sieste, le petit somme
Cinquante-troisième leçon
18/46

αγαπάω | αγάπησα
αν και
οι άνθρωποι
ο άνθρωπος
το απόγευμα
αποφασίζω | αποφάσισα
η βόλτα
η βολτίτσα
γοητευτικός
η εκκλησία
ενώ
ο επισκέπτης
ερημώνει | ερήμωσε
εσωτερικός
ήρεμος
ήσυχος
η Ιερουσαλήμ
καταπράσινος
ο κάτοικος
ο Μεσαίωνας
μεταφέρομαι | μεταφέρθηκα
μεταφέρω | μετέφερα
η Παναγίας
παραθαλάσσιος
παρόλο
η πλαγιά
το πληθυσμό
προσελκύω | προσέλκυσα
ο χειμώνας
η χιλιάδα
χλμ
χτίζω | έχτισα
Πεντηκοστό τέταρτο μάθημα
η αγορά
αδύνατος
ασταμάτητος
γέρος
ο γκολτζής
δυνατά
δυνατός
επισκέπτομαι | επισκέφτηκα
έως / ως
θυμάμαι | θυμήθηκα
καλύτερος
κάνω | έκανα μπάνιο
η κατάστημα
το καφενείο
το καφενείο-ουζερί
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aimer
bien que, même si
les gens
l'homme, l'être humain
l'après-midi
décider
la promenade
le petit tour, la balade
charmant
l'église
alors que
le visiteur
se dépeupler
à l'intérieur
calme, tranquille
paisible, calme
JérusaIem
tout vert
l'habitant
le Moyen-Âge
être transporté
transporter
Ia Vierge
côtier
bien que, même si
la pente, le versant
la population
attirer
l'hiver
le millier
km (abrév. de kilomètre)
bâtir, construire
Cinquante-quatrième leçon
la place du marché
faible, impossible, maigre
incessant
vieux
le buteur (au football)
fort, fortement
fort, possible, puissant
visiter
jusqu'à
se souvenir
meilleur
se baigner
l'établissement, le magasin
le café (lieu)
le café-bistrot (traditionneI)
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ο καφετζής
κουβεντιάζω | κουβέντιασα
ο κουλουρτζής
ο μεζές
οποίος
πάντοτε
η παρέα
ο πελάτης
περισσότερο
περισσότερος
η συζήτηση
φαντάζομαι | φαντάστηκα
φέτος
φτιάχνω | έφτιαξα
φυσικά
η χόβολη
Πεντηκοστό πέμπτο μάθημα
το Aγίασμα
Άγιος Ιωάννης (ο)
άγιος
ακριβώς
τα αξιοθέατα
η αριστερά
το βασιλικό
ο νεράκος
ο νέροκ
η γλάστρα
η γριά
η γριούλα
η γωνία
οι Δελφοί
η δεξιά
δεύτερος
το δρομάκι
δυστυχώς
η είσοδος
η έξοδος
η επίσκεψη
ευθεία
το λουλούδι
το μοναστήρι
η οδός
ο Οκτώβριος
ποτίζω | πότισα
το στάδιο
συγχωράω (ώ) | συγχώρησα
τρίτος
χάνομαι | χάθηκα
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le patron de café
converser, discuter
le marchand de kouIouri
le mezzé (pIat en entrée)
qui, dont
toujours
la bande d'amis, la compagnie
le cIient
davantage, pIus
plus nombreux, la pIupart de
la discussion
imaginer
cette année
préparer, refaire, restaurer (construction)
pardi ! naturellement, bien sûr
la braise
Cinquante-cinquième leçon
l'eau bénite, la fontaine sacrée
Saint Jean
saint
exactement, justement, tout à fait
les curiosités
la gauche
le basilic
le petit vieux, le vieil homme
le vieil homme
le pot
la petite vieille, la vieille femme
la vieille femme
le coin
Delphes
la droite
deuxième
la petite ruelle
maIheureusement
l'entrée
la sortie
la visite
directement, tout droit
la fleur
le monastère
la rue
octobre
arroser
le stade
excuser
trοisième
se perdre
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χάνω | έχασα
ψάχνω | έψαξα
Πεντηκοστό έκτο μάθημα
ο άντρας
ο γάιδαρος του παππού, ο γάιδαρός του
το διαμέρισμά μας, το διαμέρισμα μάς αρέσει
χτυπάει το τηλέφωνο, χτυπάει το τηλέφωνό της
φανταζόμουν, φαντάζεστε, φαντάστηκε
βρίσκομαι, βρισκόμαστε, βρεθήκαμε
μετέφερα, μεταφερόμουν, μεταφέραμε,
μεταφερόμαστε
Πεντηκοστό έβδομο μάθημα
βρέχει | έβρεξε
η Γαλλία
το γράμμα
γυρίζω | γύρισα
ο Δεκαπενταύγουστος
ειδοποιώ | ειδοποίησα
ελπίζω | έλπισα
επωφελούμαι | επωφελήθηκα
ζητάω | ζήτησα
Ζωοδόχος
καθώς
ο καιρός
κανονικά κάνω | έκανα
η καρτ ποστάλ
ο λόγος
ξαναβρίσκω | ξαναβρήκα
το πανηγύρι
το Παρίσι
πού και πού
στέλνω | έστειλα
σύντομα
το ταχυδρομείο
ο ταχυδρόμος
το φιλάκι
το φιλί
χθες
Πεντηκοστό όγδοο μάθημα
ανατολικός
η άνοιξη
η απάντηση
η Αυστρία
βαρύς
βόρειος
ο βορράς
γενικά
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perdre
rechercher
Cinquante-sixième leçon
l'homme, le mari
l'âne du grand-père, son âne
notre appartement, l'appartement nous plaît
le téléphone sonne, son téléphone sonne
j'imaginais, vous imaginez, il a imaginé
je me trouve, nous nous trouvons / nous nous trouvions,
nous nous sommes trouvés
j'ai transporté, j'étais transporté, nous transportions, nous
étions transportés
Cinquante-septième leçon
pleuvoir
la France
la lettre (courrier)
retourner
le Quinze Août (fête)
avertir, informer, prevenir
espérer
profiter
demander, réclamer
Zoodokhos (nom propre)
au moment οù
le temps (météo ou durée)
en général
la carte postale
le mot, la parole, la langue, le discours
retrouver
la festivité, la fête votive
Paris
de temps en temps
envoyer
bientôt
la poste
le facteur
le bisou
le baiser
hier
Cinquante-huitième leçon
de l'est, oriental
le printemps
la réponse
l'Autriche
lourd, rude
du nord
le nord
en général
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η δικτύωση
δουλεύω | δούλεψα
η δύση
δυτικός
επικοινωνώ | επικοινώνησα
το επίπεδο
η Ήπειρος
ήπιος
η θερμοκρασία
καίω | έκαψα
ο καύσωνας
το κοινωνικό μέσο δικτύωσης
νότιος
ο νότος
η παραλία
η περιοχή
προτιμάω | προτίμησα
τα σημεία του ορίζοντα
το σκι
το φθινόπωρο
χαμηλός
χάρη / χάριν σε
Πεντηκοστό ένατο μάθημα
το αεροπλάνο
ο άνεµος
ανοίγω | άνοιξα
το αντηλιακό
αρκετός
ο ασθενής
η ασθενής
ασθενής
αυστριακός
βαθμός Κελσίου
το δελτίο
οι ειδήσεις
η είδηση
ενοχλώ | ενόχλησα
το έντομο
θαλάσσιος
η καταιγίδα
το κουνούπι
η κρέμα
λόγω
μεθαύριο
μόλις
η μύγα
νομίζω | νόμισα
η ομίχλη
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le réseau
faire marcher, se moquer de, tromper (qqn)
l'occident, l'ouest
occidental
communiquer
le niveau
Épire (région)
doux
la température
brûler
la canicuIe
le réseau sociaI
méridional, du sud
le sud
la plage
la région
préférer
les points cardinaux
le ski
l'automne
bas
grâce à
Cinquante-neuvième leçon
l'avion
le vent
allumer (un appareil), ouvrir
la crème solaire
suffisant
le malade, le patient
la malade, la patiente
faible
autrichien
degré Celsius
le bulletin
les informations (journal TV)
la nouvelle, l'information
déranger
l'insecte
marin
l'orage
le moustique
la crème
à cause de, en raison de
après-demain
à peine
la mouche
penser
la brume
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ορεινός
το Άγιον Όρος
το όρος
πάλι
οι πρόγονοι
το ρούχο
σποραδικός
το σπρέι
το σύννεφο
σχηματίζομαι | σχηματίστηκα
σχηματίζω | σχημάτισα
η τηλεόραση
το τμήμα
υπόλοιπος
το αεροδρόμιο
Εξικοστό μάθημα
η αιχµή
αληθινός
αλλάζω | άλλαξα
αξίζει | άξιζε
βιώνω | βίωσα
η γραμμή
διότι
το δρομολόγιο
εκτός από
ενάμισης / μιάμιση / ενάμισι
η επιλογή
ευθύς
η καθαρεύουσα
κάπου
η κόλαση
ο κόπος
μεταξύ
το μετρό
η μισή
το Μοναστηράκι
ο παράδεισος
πιστεύω | πίστεψα
προσγειώνομαι | προσγειώθηκα
προτείνω | πρότεινα
σαράντα
σίγουρα
σοβαρά
συναντάω | συνάντησα
το Σύνταγμα
το ταξί
το τερματικό
φτηνό
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montagneux
le Mont Athos
le mont
à nouveau
les aïeux, les grands-parents
le vêtement
épars
la bombe aérosol
le nuage
se former
dessiner, former
la télévision
la partie
restant
l'aéroport
Soixantième leçon
la pointe
véritabIe
changer
valoir
connaître, faire l'expérience de, vivre
la ligne
car
l'itinéraire
à part, excepté
un / une et demi(e)
le choix, la séIection
direct, droit
la langue savante (puriste)
quelque part
l'enfer
la peine
entre
le métro
la mοitié
Monastiraki (quartier d'Athènes)
le paradis
croire
atterrir
suggérer
quarante
sûrement
sérieusement
chercher
la Constitution
le taxi
le terminal (d'aéroport)
bon marché
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χρειάζομαι | χρειάστηκα
χτες
Ωχ!
Εξικοστό πρώτο μάθημα
η αίθουσα
η αίθουσα αναµονής
αντί για να
η αποσκευή
γίνεται | έγινε
γίνομαι | έγινα
η γυναίκα
ο διάδρομος
δίπλα
η επομένη
επόμενος
ο ιμάντας
κάνω | έκανα λάθος
καφέ
κίτρινος
κόκκινος
κατά λάθος
το λάθος
μοβ
μοιάζω | έμοιασα
μπερδεύω | μπέρδεψα
μπλε
η παραλαβή
παραλαμβάνω | παρέλαβα
παρατηρώ | παρατήρησα
περίεργος
πορτοκαλής
πουθενά
προηγούμενος
ροζ
σκούρος
η συγνώμη
το σχέδιο
τεράστιος
τότε
τυχαία
τυχαίος
η τύχη
το χρώμα
ως
Εξικοστό δεύτερο μάθημα
ο Αλβανός
ο απόστολος
ο ναμπρός
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avoir besoin de
hier
Oh là là !
Soixante et unième leçon
la salle
la salle d'attente
au lieu de, à la place de
le bagage
se passer
devenir
femme
le couloir, la piste, le tapis roulant (gym)
à côté de
Ie Iendemain
prochain, suivant
la courroie, le tapis roulant
faire erreur, se tromper
marron (couleur)
jaune
rouge
par erreur
l'erreur
vioIet
ressembIer
confondre, embrouiller
bIeu
livraison
recevoir
observer
curieux
orange (couleur)
nuIIe part (où que ce soit)
passé, précédent
rose (couleur)
foncé
le pardon
le dessin
énorme
à l'époque
par hasard
fortuit
la chance
la couleur
comme
Soixante-deuxième leçon
l'AIbanais
l'apôtre
le beau-frère, le gendre, le futur/jeune marié
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τα γεγονότα
η γνώμη
έγινε
ενδιαφέρων
επιβιβάζω | επιβίβασα
το έργο
το θέμα
ο θόρυβσς
ίσως
τα μεσάνυχτα
μεταμεσονύκτιος
η νύφη
το ξενοδοχείο
οι οικονομίες
ολοκαίνομρνιος
ο παλμός
παρά
παραδείγματος χάριν
πολιτικός
πραγματικά
η προσωπικότητα
ο πρωθυπουργός
σημαντικός
συζητάω | συζήτησα
ο ταξιτζής
τέλειος
τελείως
ο τρόπος
ο υπουργός
Εξικοστό τρίτο μάθημα
ευχαριστημένος
κουράζω | κούρασα
η μπίρα
μια γάτα
μια γατούλα
το βουνό είναι αρκετά ψηλό
είμαι ευχαριστημένος από σας
Τα λέμε την ερχόμενη εβδομάδα.
Κοιτάζει τους καλεσμένους χαρούμενη.
Υπάρχουν ακόμα πολλά εργαζόμενα παιδιά στον
κόσμο.
αγαπώντας
μην αγαπώντας
σου το λέω έχοντας διαβάσει την εφημερίδα
Εξικοστό τέταρτο μάθημα
αθηναίος
το ανέκδοτο
η απορία
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les évènements
l'opinion
entendu !
intéressant
embarquer, monter (dans un véhicule)
l'œuvre
le sujet, le thème
le bruit
peut-être
minuit
d'après minuit
la belle-fille, la beIIe-sœur, la mariée
l'hôtel
les économies
tout neuf
le pouls
malgré
par exemple
politique
réellement
la personnalité
le premier ministre
important
parIer
le chauffeur de taxi
accompIi, parfait
complètement
le moyen
le ministre
Soixante-troisième leçon
content
fatiguer
la bière
un chat / une chatte
un petit chat / une petite chatte
une montagne assez haute
je suis content de vous
À (on se parle) la semaine prochaine (qui vient).
Elle regarde les invités avec joie (joyeuse).
Il y a encore beaucoup d'enfants qui travaillent dans le
monde.
en aimant
en n'aimant pas
je te le dis en ayant lu le journal
Soixante-quatrième leçon
athénien
l'anecdote
l'interrogation
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αριστοτέλειος
η Βιέννη
τα γερμανικά
δείχνω | έδειξα
δέχομαι | δέχτηκα
τα έξοδα
η μέθοδος
το μνημείο
πέρυσι / πέρσι
στρέφω | έστρεψα
συγχρόνως
σχετικό με
τρινυρίζω | τριγύρισα
υποδέχομαι | υποδέχτηκα
το χάρισμα
Εξικοστό πέμπτο μάθημα
η Aγορά
η Ακρόπολη
αναπαυτικός
η αποκατάσταση
απολαμβάνω | απόλαυσα
η νειτονιά
γυάλινος
δημιουργώ | δημιούργησα
η διοίκηση
η εργασία
οι εργασίες
το ερείπιο
η θέα
το κλειδί
κομψός
κοντεύω | κόντεψα να
το κτίριο
λαμπερός
μοναδικός
το μπαλκόνι
νεώτερος
ντύνομαι | ντύθηκα
ολιγόωρος
όποιος
ο όροφος
τα παγάκια
ο πάγος
το παγωτό
η περσίδα
το πρόβλημα
η ρεσεψιόν
συγκριτικά
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aristotélicien (d'Aristote)
Vienne (en Autriche)
l'allemand (langue)
montrer
accepter, admettre, recevoir
les frais, les dépenses
la méthode
le monument
l'année dernière
tourner
en même temps
en rapport avec
errer, flâner
accueillir, recevoir
le charme
Soixante-cinquième leçon
l'ancienne Agora
l'Acropole
reposant
le rétablissement
apprécier, profiter de, savourer
le voisinage
vitré
créér, générer
l'administration
l'empIoi, le travaiI
les travaux
l'épave, la ruine
la vue
la clé
élégant
s'approcher de, être près de
le bâtiment, l'immeubIe
radieux
unique
le balcon
récent
s'habiIIer
court (peu d'heures)
quiconque, quelconque
l'étage
les glaçοns
la glace (gel)
la glace (crème glacée)
le store
le problème
la réception (hôteI)
comparativement
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συμβουλεύω | συμβούλεψα
η ταράτσα
ο ύπνος
ώστε
Εξικοστό έκτο μάθημα
ο αγώνας
ο Αίολος
το αξεσουάρ
απόψε
οι εκπτώσεις
εμπορικός
επιλέγω | επέλεξα
τα εσώρουχα
το κιλοτάκι
και λοιπά
το μαγαζί
το μαγιό
το μαγιό ντε πιες
η Ομόνοια
το παπιγιόν
ο πεζόδρομος
ρωμαϊκός
το σουτιέν
το φερμουάρ
το φόρεμα
η χαρά
τα ψώνια
ψωνίζω | ψώνισα
Εξικοστό έβδομο μάθημα
άνεργος
η αργία
διδάσκω | δίδαξα
εκατό
εργάζομαι | εργάστηκα
τα έσοδα
κινέζικος
ο Κινέζος
το μπλουζάκι
παιδικός
περιττός
το πολυκατάστημα
πουλάω(ώ) | πούλησα
η Πρωτομαγιά
τελευταίος
το φροντιστήριο
η χρεοκοπία
χρεοκοπώ | χρεοκόπησα
Εξικοστό όγδοο μάθημα
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conseiller
la terrasse
le sommeil
ainsi, alors
Soixante-sixième leçon
la compétition, la course, la lutte
Éole (dieu du vent)
les accessoires
ce soir
les soIdes
commerciaI
sélectionner
les sous-vêtements
la petite culotte
etc.
le magasin
le maillot
le maiIIot deux-pièces
la Concorde (quartier d'Athènes)
le nœud papillon
la rue piétonne
romain
le soutien-gorge
la fermeture écIair
la robe
la joie
les dépenses
dépenser
Soixante-septième leçon
chômeur
le jour férié, le jour chomé
enseigner
cent
gagner sa vie, travailler
les recettes, les rentrées (d'argent)
chinois
le Chinois
le polo, le T-shirt
d'enfants, infantile
superflu
la galerie marchande
vendre
le Premier Mai (fête)
final
l'institut, l'école de Iangues
la faillite
faire faillite
Soixante-huitième leçon
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το δοκιμαστήριο
επιμένω | επέμεινα
η ιδέα
το κιλό
το μένεθος
το νούμερο
πάντως
παραείμαι | παραήμουν
η τιμή
τουλάχιστον
φαρδύς
το χέρι
χωράω | χώρεσα
Εξικοστό ένατο μάθημα
αδύναμος
αδυνατίζω | αδυνάτισα
αµάν
βραδινός
το γεύμα
το γλυκό
η γυμναστική
η δίαιτα
η δικαιολογία
η δύναμη
η εβδομάδα
ελαφρύς
η ενέργεια
η θερμίδα
ισχύω | ίσχυσα
ο καημός
καίγομαι | κάηκα
κακός
καταφέρνω | κατάφερα
μάλλον
ουφ
πάντα
παχύς
το ποδήλατο
πράγματι
η ρύπανση
σηκώνω | σήκωσα
συχνά
τεμπελιάζω | τεμπέλιασα
τέτοιος
το τσάι
υπερβολικά
ο ωτολονιστήο
το φρούτο
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la cabine d'essayage
insister
l'idée
le kilo
la mesure, la taiIIe
le numéro
en tout cas
être trop
le prix d'achat
au moins
large
la main
pouvoir entrer, tenir dans, contenir
Soixante-neuvième leçon
faible
maigrir
oh !
du soir
le goût
le gâteau
la gymnastique, le sport
le régime, la diète
la justification
la force
la semaine
léger
l'énergie
la calorie
être valable, être en vigueur
la peine, la tristesse
brûΙer
mauvais
parvenir / réussir à (faire qqch)
plutôt, pIus probabIement
ouf !
toujours
gras
la bicyclette, le vélo
en effet, en fait
la pollution
lever, soulever
souvent
fainéanter, paresser
teI
le thé
exagérément
l'οrdinateur
le fruit
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χειρότερος
Εβδομηκοστό μάθημα
το χαρτί
πολύς καιρός έχει περάσει
εδώ και πολύ καιρό
για πολύ καιρό
βαθιά νερά
βαθιά θάλασσα
τα νερά είναι βαθύτερα εδώ
η θάλασσα είναι βαθύτερη εδώ
ήμουν κοιμισμένος, κοιμόμουν, είχα κοιμηθεί
φτιάχνω φαγητό
το φαγητό είναι φτιαγμένο
το φαγητό δε φτιάχτηκε
ανάβω μια φωτιά
η φωτιά είναι αναμμένη
η φωτιά δεν ανάφτηκε
Εβδομηκοστό πρώτο μάθημα
αθλητικός
το ακουστικό
το βάρος
γράφομαι | νράφτηκα
το γυμναστήριο
ο γυμναστής
διαρκώς
δοκιμάζω | δοκίμασα
δοκιμαστικός
εγγράφομαι | εγγράφηκα
ειρωνεύομαι | ειρωνεύτηκα
η ένταση
η ερώτηση
εύκολα
το ζήτημα
η θέληση
ξανά
ο παίδαρος
παραπονιέμαι | παραπονέθηκα
προπονώ | προπόνησα
σέξι
η φίλη
η φόρα
το φορεματάκι
Εβδομηκοστό δεύτερο μάθημα
η αγάπη
η αδυναμία
αισθάνοµαι | αισθάνθηκα
ερωτευμένος
το κορίτσι
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pis, pire
Soixante-dixième leçon
le papier
beaucoup de temps a passé
il y a longtemps
pour longtemps
des eaux profondes
une mer profonde
les eaux sont plus profondes ici
la mer est plus profonde ici
j'etais endormi, je dormais, j'avais dormi
je prépare le repas
le repas est préparé
le repas n'a pas été préparé
j'allume un feu
le feu est allumé
le feu ne s'est pas allumé
Soixante et onzième leçon
athlétique
l'écouteur
le poids
être écrit
le gymnase, la salle de sport
l'entraîneur, le coach sportif, le gymnaste
sans cesse
tester
d'essai
s'inscrire
ironiser
l'intensité
la question
faciIement
la question sensible, le sujet délicat
la volonté
de nouveau, à nouveau
le beau gosse
se plaindre
entraîner
sexy
l'amie
la fois
la petite robe
Soixante-douxième leçon
l'amour
la faiblesse
se sentir
amoureux
la jeune fiIIe
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η κούκλα
κούκλος
λατρεύω | λάτρεψα
νιώθω | ένιωσα
ντρoπαλός
ομορφούλης
ο παναγιώτης
παραδέχομαι | παραδέχτηκα
προχθές
συμπαθητικός
η συναυλία
ο τύπος
φανερός
χαρούμενος
Εβδομηκοστό τρίτο μάθημα
το γέλιο
η γιορτή
το εκκλησάκι
ο κανόνας
κανονίζω | κανόνισα
κινηματογραφικός
ο κινηματονράφος
κρύβω | έκρυψα
λύνομαι | λύθηκα
η λύση
ο παπάς
πεθαίνω | πέθανα
το σινεμά
ψάλλω | έψαλα
η ψυχή
Εβδομηκοστό τέταρτο μάθημα
αισθηµατικός
αργώ | άργησα
ασταμάτητα
το δυνατόν πιο
το είδος
η ηλικία
το θρίλερ
τα κινούμενα σχέδια
η κωμωδία
λαβαίνω | έλαβα
λεπτός
το μήνυμα
η περιπέτεια
πετάγομαι | πετάχτηκα
πετάω | πέταξα
πιθανός
το πίνακα
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la poupée
très beau
adorer
sentir , éprouver
timide
mignon
le Panayotis
accueillir, recevoir
avant-hier
sympathique
le concert
le gars, le type
évident, flagrant
content, enchanté
Soixante-treizième leçon
le rire
la fête
la petite église
la règle
cοnvenir, fixer, régler, arranger
cinématographique
le cinéma
cacher
se déchaîner, se détacher
la soIution
le pope (prêtre orthodoxe)
mourir
le cinéma
chanter (religion)
l'âme
Soixante-quatorzième leçon
sentimental
tarder
continuellement
le plus possible
l'espèce, le genre, la sorte
l'âge
le thriller
les dessins animés
la comédie
receνoir
fin, mince
le message
l'aventure
faire un saut
voIer, lancer, jeter
probabIe
le tabIeau
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η πιστωτική κάρτα
πιστωτικός
προβάλλω | πρόβαλα
το ραντεβού
η συγγνώμη
συνομήλικος
η ταινία
ο τείχος
η τράπεζα
φωνητικός
το φωνοκιβώτιο
το χαμογελάκι
τα χρήματα
χτυπάω | χτύπησα
Εβδομηκοστό πέμπτο μάθημα
αιωρούµαι | αιωρήθηκα
αναδροµικός
η βαρύτητα
η γη
γραπτός
το διάστημα
η δράση
επιπλέον
επιπλέω | επέπλευσα
επιστημονικός
ο ηθοποιός
η ηθοποιός
η καταστροφή
είναι κρίμα
μαγικός
ξαναβλέπω | ξαναείδα
η οθόνη
οποιοσδήποτε
οπωσδήποτε
η προβολή
προλαβαίνω | πρόλαβα
συμφωνώ | συμφώνησα
η φαντασία
Εβδομηκοστό έκτο μάθημα
άπιστος
το γλέντι
γνωστός
δημοφιλής
ζωντανός
το κέφι
λαϊκός
ο λαός
μαγειρεύω | μαγείρεψα
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la carte de crédit
de crédit
projeter (des images)
le rendez-vous
l'excuse, le pardon
du même âge
le fiIm
le mur
la banque
vocal
la boîte vocale
le sourire
l'argent (monnaie)
frapper
Soixante-quinzième leçon
fIotter, planer
rétrospectif
la gravité (physique)
la terre, la Terre
écrit
l'intervalle
l'action
en, de pIus
flotter
scientifique
l'acteur
l'actrice
la catastrophe
c'est dommage
magique
revoir
l'écran
n'importe qui, quiconque
de toute façοn, à tout prix
la projection
rattraper (parvenir à)
être d'accord
l'imagination
Soixante-seizième leçon
incroyant, méfiant
la fête (ambiance festive)
connu
populaire
vivant
la bonne humeur, l'entrain, le moraI
foIkIorique, popuIaire
le peuple
cuisiner
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ξαναέρχομαι | ξαναήρθα
το ορεκτικό
παραμένω | παρέμεινα
το περίπτερο
πιστός
η Πλάκα
η πλατειούλα
ο ρεμπέτης
τα ρεμπέτικα
η σούβλα
το σουβλάκι
στον / στην / στο
τετ α τετ
τραγουδάω | τραγούδησα
φημίζομαι | φημίστηκα
Εβδομηκοστό έβδομο μάθημα
η διεύθυνση
θεωρώ | θεώρησα
Φίλησε την οικογένεια.
Φίλησέ μου την οικογένεια σου.
Μην ανησυχείς.
Μην ανησυχείτε.
πάρε, μην πάρείς
πάρτε, μην πάρετε
φαντάσου, φανταστείτε
εγγράψου
Εβδομηκοστό όγδοο μάθημα
ανεβοκατεβαίνω | ανεβοκατέβηκα
το αρνί
το γκαράζ
εκ
το ευρώ
το θαύμα
ισορροπώ | ισορρόπησα
ο κατάλογος
η κυψέλη
ο λογαριασμός
τα μεζεδάκια
η μέλισσα
η μερίδα
η μπριζόλα
το ντεπόζιτο
ξεχνάω | ξέχασα
το παϊδάκι
το πάρτι
το πεζοδρόμιο
η πλαζ
το πουλόβερ
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revenir (venir de nouveau)
le hοrs-d'œuvre
rester (ne pas changer)
le kiosque
croyant, fidèle
la Plaka (quartier d'Athènes)
la petite pIace
le joueur de rébétiko
la musique de rébétiko
la broche
la brochette
chez
tête-à-tête
chanter
être réputé
Soixante-dix-septième leçon
l'adresse
considérer, penser
Embrasse la famille.
Embrasse ta famille de ma part.
Ne t'inquiète pas.
Ne vous inquiétez pas.
prends, ne prends pas
prenez, ne prenez pas
imagine, imaginez
inscris-toi
Soixante-dix-huitième leçon
monter et descendre
l'agneau
le garage
hors de
I'euro
le miracIe
équilibrer
le menu
la ruche
l'addition (au restaurant)
les mezzés
l'abeiIIe
la part, la portion
le steak
le réservoir
oublier
la côtelette
la soirée (réception)
le trottoir
la pIage
le pullover
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η σπεσιαλιτέ
η ταβέρνα
φωνάζω | φώναξα
χοιρινός
Εβδομηκοστό ένατο μάθημα
αναβάλλω | ανέβαλα
απέναντι
αρχαίος
εθνικός
η έκθεση
εν
ενδιαφέρω | ενδιέφερα
η Ευρώπη
ιστορικός
η κληρονομιά
κουραστικός
τα λατινικά
μα
το μουσείο
ο οινολόγος
όσο
το περπάτημα
ο πολιτισμός
πολιτιστικός
το ποτό
σημαίνει | σήμανα
Ογδοηκοστό μάθημα
το αίµα
η ανάλυση
αρτηριακός
η αρχή
η βραδιά
ο γιατρός
κάνω εμετό
καπνίζω | κάπνισα
ο εμετός
εξετάζω | εξέτασα
το ιατρείο
ιατρικός
ισχυρός
η κοιλιά
κοιλιακός
η κούραση
μετράω | μέτρησα
το ούρο
παθαίνω | έπαθα
η παρακεταμόλη
παραπίνω | παραήπια
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la spécialité (culinaire)
la taverne
crier
de porc
Soixante-dix-neuvième leçon
reporter, différer, remettre à plus tard
en face
ancien
national
l'exposition
en
intéresser
l'Europe
historique
l'héritage, le patrimoine
fatiguant
le latin (langue)
mais
le musée
l'œnologue
autant (que)
la promenade
la civilisation, la culture
culturel
la boisson
signifier
Quatre-vingtième leçon
le sang
l'analyse
artériel
le début
la soirée
le médecin
vomir
fumer
le vomissement
examiner
le cabinet (de consultation)
médical
fort, puissant
le ventre
abdominal, ventral
la fatigue
mesurer
l'urine
éprouver
le paracétamoI
boire trop
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πάσχω | έπαθα από
το παυσίπονο
η πίεση
ο πνεύμονας
πονάω | πόνεσα
το πονοκέφαλο
το πονόκοιλο
σοβαρός
στομαχικός
τρομερός
το τσιγάρο
το χάπι
Ογδοηκοστό πρώτο μάθημα
αµέσως
ανεβάζω
το άρθρο
η αρτηρία
αρχικός
η αύξηση
η βάση
βελτιώνω | βελτίωσα
βιάζομαι
η βάση δεδομένων
η δημοσιογράφος
δημόσιος
η διαδήλωση
διακόπτω | διέκοψα
η εισαγωγή
ο εκτυπωτής
ενάντια
εύρηκα
η ιστοσελίδα
κατάλληλος
κατεβάζω | κατέβασα
η κυκλοφορία
λειτουργάω | λειτούργησα
η λειτουργία
η λέξη
oδηκός
το ρεπορτάζ
η σελίδα
η στήλη
η συνεδρίαση
σύντομος
ο τίτλος
τυπώνω | τύπωσα
φροντίζω | φρόντισα
ο φωτογράφος
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souffrir de
le calmant
la pression
le poumon
avoir mal, qui fait mal
le mal de tête
le mal de ventre
sérieux
stomacal, de l'estomac
terrible, effrayant
la cigarette
le cachet, la pilule
Quatre-vingt-unième leçon
immédiatement
augmenter, faire (re)monter, mettre en ligne (Internet)
l'article
l'artère
initial
l'augmentation
la base
améliorer
être pressé
la base de données
le journaliste
public
la manifestation
interrompre
l'introduction
l'imprimante
contre
eurêka ! j'ai trouvé !
la page d'accueil (Internet)
approprié
baisser, faire descendre, diminuer, télécharger (Internet)
la circulation
fonctionner
le fonctionnement
le mot
routier
le reportage
la page
la colonne
la séance
court
le titre
imprimer
s'occuper de, prendre soin de
le photographe
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Ογδοηκοστό δεύτερο μάθημα
ο αδελφός
η αντιπολίτευση
το αποτέλεσμα
η Βουλή
η βούληση
δηλώνω | δήλωσα
διαδηλώνω | διαδήλωσα
ο διαδηλωτής
το διάλειμμα
έχω δίκιο
η δυσκολία
οι εκλογές
ο εκπρόσωπος
η εκπρόσωπος
ελέγχω | έλεγξα
ηλεκτρικός
ιδιαιτέρως / ιδιαίτερα
κεντρικός
το κόμμα
το κράτος
η κυβέρνηση
η μειοψηφία
το όχημα
το πανό
το πλαίσιο
η πλειοψηφία
ο πολίτης
η πορεία
ο πρόεδρος
το ρεύμα
η σημαία
η στήριξη
συγκεντρώνομαι | συγκεντρώθηκα
η συμφωνία
ο συνάδελφος
η συνάδελφος
η ταμπλέτα
το υπουργείο
η ψήφος
Ογδοηκοστό τρίτο μάθημα
αγροτικός
το αρχείο
ασχολούμαι | ασχολήθηκα
βοηθαω | βοήθησα
η γραφή
είτε...είτε...
η εξαφάνιση
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Quatre-vingt-deuxième leçon
le frère
l'opposition (politique)
le résultat
le Parlement
la volonté
déclarer
manifester
le manifestant
la pause
avoir raison
la difficulté
les éIections
le représentant
la représentante
contrôler, vérifier
électrique
particulièrement, en particulier
central
le parti (polίtique)
l'État
le gouvernement
la minorité (éIectoraIe)
le véhicule
la banderoIe
le cadre
la majorité
le citoyen
la marche, la route, le défilé
le président
le courant
le drapeau
l'appui, le soutien
se concentrer
l'accord, l'entente
le collègue
la collègue
la tablette
le ministère
le vote, le suffrage
Quatre-vingt-troisième leçon
agricole
le fichier
s'occuper
aider
l'écrit, l'écriture
soit...soit...
la disparition
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επιστρέφω | επέστρεψα
το εργαλείο
το εργαστήρι
ηλεκτρονικός
κυρίως
η μείωση
μέσω
η μητέρα
μολονότι
οποτεδήποτε
πολυλογώ | πολυλογούσα
η συλλογή
συνημμένος
η συσκευή
υπέροχος
φορητός
τα Χριστούγεννα
Ογδοηκοστό τέταρτο μάθημα
θα βλέπεις, θα έβλεπες, θα είχες δει
θα απολαμβάνεις, θα απολάμβανες, θα έχεις
απολαύσει
θα αισθάνεσαι, θα αισθανόσουν, θα είχες
αισθανθεί
απόλαυσε!
απολαύστε!
σηκώσου!
σηκωθείτε!
μην σηκώνεσαι!
μην σηκώνεστε!
Ογδοηκοστό πέμπτο μάθημα
ανακαλύπτω | ανακάλυψα
αναρωτιέµαι | αναρωτήθηκα
η ανασκαφή
εγκαθίσταμαι | εγκαταστάθηκα
εμφανίζομαι | εμφανίστηκα
η εξαδέλφη
η επιχείρηση
το Ιόνιο Πέλαγος
ιόνιος
κατάγομαι
η Μεσσηνία
η ξαδέλφη
οικογενειακός
η Ολυμπία
η Πελοπόννησος
το πρόσωπο
η σειρά
ο Σεπτέμβριος
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retourner
l'outil
l'atelier
électronique
surtout
la diminution, la réduction
moyennant, par I'intermédiaire
la mère
bien que
n'importe quand
bavarder
la récolte
joint
l'appareil, l'équipement
superbe
mobile
Noël
Quatre-vingt-quatrième leçon
tu verras, tu verrais, tu aurais vu
tu profiteras, tu profiterais, tu aurais profité
tu ressentiras, tu ressentirais, tu aurais ressenti
profite !
profitez !
lève-toi !
levez-vous !
ne te lève pas !
ne vous Ievez pas !
Quatre-vingt-cinquième leçon
découvrir
se demander
la fouille archéologique
s'installer
paraître
la cousine
l'entreprise, la société
la mer Ionienne
ionien
être originaire (d'un endroit)
la Méssénie (région)
la cousine
familial
l'Olympie
le PéIoponnèse
la personne, le visage
la série, le tour, l'ordre de passage
septembre
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η σύσταση
ταυτόχρονα
η φιλενάδα
ο χώρος
Ογδοηκοστό έκτο μάθημα
το αµπέλι
απλώνω | άπλωσα
γιορτάζω | γιόρτασα
οι διακοπές
διπλανός
η κατοικία
ο κήπος
η λαχαναγορά
ο λαχανόκηπος
η λαχανόπιτα
ο ξενώνας
ο οικισμός
πανοραμικός
ο πατέρας
πέτρινος
σκιερός
οι συγγενείς
η σύνταξη
η φιλοξενία
φιλοξενώ | φιλοξένησα
Ογδοηκοστό έβδομο μάθημα
η αγωγή
γεννιέμαι | γεννήθηκα
γνωρίζω | γνώρισα
το γραφείο
η δημοσιογραφία
ο διερμηνέας
έκτακτος
ευρωπαϊκός
η Ήβη
ιδιωτικός
ο καθηγητής
η κόρη
η Μακεδονία
η μοναχοκόρη
μοναχός
μόνιμος
το όργανο
το πρακτορείο
πτuxιoύxoς
ραδιοφωνικός
συνεργάζομαι | συνεργάστηκα
ο συντάκτης
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la rencontre
simultanément
la petite amie, la petite copine
la pIace (espace)
Quatre-vingt-sixième leçon
la vigne
étendre
fêter, célébrer
les vacances
voisin
le logement
le jardin
le marché aux Iégumes
le jardin potager
la tourte de légumes
l'auberge, la chambre d'hôte
l'agglomération, le hameau
panoramique
le père
de pierre
ombragé
les parents, les membres de la famille
la retraite, la fin d'activité
l'hospitalité
accueillir, héberger
Quatre-vingt-septième leçon
l'activité
être né
connaître, identifier
le bureau
le journalisme
l'interprète
temporaire
européen
Hébé (déesse de la jeunesse)
privé
l'instituteur
la fiIIe
la Macédoine (région)
la fiIIe unique
seuI
permanent
l'instrument
l'agence
diplômé
radiophonique
collaborer
le rédacteur
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η συντάκτρια
η Φλώρινα
Ογδοηκοστό όγδοο μάθημα
η ακτοπλοϊα
ακτοπλοϊκός
το αµάξι
η αναχώρηση
η αστυνομία
εκνευρίζομαι | εκνευρίστηκα
το θέατρο
η λεπτομέρεια
μονόδρομος
στα μπρος
η παραμονή
η παράσταση
προσεκτικά
προσεχτικός
το τιμόνι
Ογδοηκοστό ένατο μάθημα
γκρινιάζω | γκρίνιαξα
γκρινιάρης
η εκδρομή
ενδιαφέρομαι | ενδιαφέρθηκα
η Επίδαυρος
θυμώνω | θύμωσα
οι Μυκήνες
το Ναύπλιο
ντρέπομαι | ντράπηκα
η ξενάγηση
το Παλαμήδι
σχολικός
Ενενηκοστό μάθημα
αγχώνω | άγχωσα
ο Άδης
η αργοπορία
το βιβλιαράκι
ο Γιαπωνέζος
η Γιαπωνέζα
γιαπωνέζος
εύχομαι | ευχήθηκα
τα ζώδια
η ηλεκτρική σκούπα
η Ιαπωνία
τα ιαπωνικά
η κάθοδος
η κερκίδα
o νεκρός
η νεκρή
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la rédactrice
Florina (viIIe de Grèce)
Quatre-vingt-huitième leçon
le cabotage
relatif à la navigation côtière
le véhicule
le départ
la police
s'énerver
le théâtre
le détail
à sens unique
en avant
l'attente
la représentation, le spectacIe
attentivement
attentif
le volant
Quatre-vingt-neuvième leçon
râler, rouspéter
râleur, rouspéteur
l'excursion
s'intéresser
Épidaure
se mettre en colère
Mycènes
Nauplie (viIIe)
être gêné, avoir honte de faire qqch
l'excursion
Palamède (quartier de Nauplie)
scolaire
Quatre-vingt-dixième leçon
stresser
Hadès
la lenteur, le retard
le livret, le fascicule
le Japonais
la Japonaise
japonais
souhaiter
le signe du zodiaque
l'aspirateur
le Japon
le japonais (langue)
la descente
le gradin
le mort, le défunt
la morte, la défunte
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ο Οδυσσέας
ομηρικός
η ορχήστρα
παρουσιάζω | παρουσίασα
πρωτότυπος
η ραψωδία
η σκηνή
η σκηνοθεσία
ο σκηνοθέτης
η σκούπα
η συνεργασία
ο τομέας
τρελαίνομαι | τρελάθηκα
το χαλάω | χάλασα
το ωροσκόπιο
Ενενηκοστό πρώτο μάθημα
Η Βάσω μου μιλά.
Θυμάμαι τη Βάσω.
Είμαι στο σπίτι της Βάσως.
Τα ιταλικά και τα ισπανικά είναι συγγενείς
γλώσσεσ.
Είναι μια λέξη μιας συγγενούς γλώσσας.
Δεν υπάρχουν γλώσσες που είναι στενά συγγενείς
με την ελληνική.
Ενενηκοστό δεύτερο μάθημα
η ανάγκη
αυριανός
η διαμονή
εντέλει
εξηγώ | εξήγησα
κλειδώνω | κλείδωσα
το νόημα
ο ρόλος
σκάω | έσκασα
σώζομαι | σώθηκα
τολμάω | τόλμησα
το τρέξιμο
η φύση
Χα Χα
χαλαρώνω | χαλάρωσα
η χαλάρωση
χθεσινός / χτεσινός
Ενενηκοστό τρίτο μάθημα
η ανάβαση
το αναψυκτικό
γραφικός
το γύρο
το δημαρχείο
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UIysse
homérique
l'orchestre
présenter qqch
original
la rhapsodie (chant homérique)
la scène
la mise en scène
la metteur en scène
le balai
la collaboration
le secteur
devenir fou
casser, se détraquer
l'horoscope
Quatre-vingt-onzième leçon
Vasso me parle.
Je me souviens de Vasso.
Je suis chez Vasso.
L'italien et l'espagnol sont des langues de Ia même famille.
C'est un mot d'une langue de la même famille.
Il n'existe pas de langue qui soit proche parente de la
grecque.
Quatre-vingt-douzième leçon
la nécessité
de demain
le séjour
finalement
expIiquer
fermer à clé
le sens, la signification
le rôle
crever, exploser
être sauvé
oser
la course (sport)
la nature
Ha Ha ! (rire)
se détendre, se relaxer
la détente
d'hier, d'autrefois
Quatre-vingt-treizième leçon
l'ascension
le rafraîchissement
pittoresque
le tour, la balade
la mairie, l'hôtel de ville
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ο δήμαρχος
ο δήμος
διαβεβαιώνω | διαβεβαίωσα
εξαίρετος
καθησυχάζω | καθησύχασα
καθησυχαστικός
κάνας
το μπανάκι
το μπέργκερ
ο μύθος
ο ναύαρχος
νοικιάζω | νοίκιασα
η ξεκούραση
οπότε
περίφημος
το σαντουιτσάδικο
το σαντουιτσάκι
σκαρφαλώνω | σκαρφάλωσα
σκοτώνω | σκότωσα
τραγανός
χίλιοι / χίλιες / χίλια
ψηφίζω | ψήφισα
Ενενηκοστό τέταρτο μάθημα
ο Αγαμέμνονας
άγριος
η αδελφή
αθωώνω | αθώωσα
ο Αίγισθος
η Ακροναυπλία
η Ανατολή
απλός
η Αργολίδα
ο Άρειος πάγος
αρχαιολογικός
η Ασία
ατέλειωτος
το βαρκάκι
βενετσιανος
το βλέμμα
δειλός
η διαδικασία
η διήγηση
διηγούμαι | διηγήθηκα
το δικαστήριο
η δίκη
η δολοφονία
ο δολοφόνος
δολοφονώ | δολοφόνησα
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le maire
la commune
assurer
excellent
rassurer, tranquiIIiser
rassurant
un quelconque
le petit bain
le burger, le hamburger
le mythe
l'amiral
Iouer (location)
le repos
quand
fameux
le fast-food, la restauration rapide, le snack
le sandwich
grimper
tuer
croustillant
mille
voter
Quatre-vingt-quatorzième leçon
Agamemnon
sauvage
la sœur
acquitter, innocenter
Égisthe
Acronauplie (citadelle)
l'Est, l'Orient
simple
l'Argolide (région)
l'Aréopage (cour de cassation de Grèce)
archéologique
l'Asie
interminable
la petite barque
vénitien
le regard
terrible
la procédure
le récit
raconter
le tribunal
le jugement
l'assassinat, le meurtre
l'assassin, le meurtrier
assassiner
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εγγύς
το έγκλημα
εκδικούμαι | εκδικήθηκα
ο εραστής
ο θάνατος
καταδικάζω | καταδίκασα
κατηγορώ | κατηγόρησα
κυβερνάω | κυβέρνησα
η μάχη
το μέγαρο / μεγάρων
το μπούρτζι
μυθολογικός
ολοκληρώνομαι |ολοκληρώθηκα
ο Ορέστης
σπάνιος
στρατιωτικός
ο σύζυγος
η σύζυγος
ο συνεργός
η Τροία
υπό
το φονικό
ο φόνος
το φρούριο
χρονολογώ | χρονολόγησα
Ενενηκοστό πέμπτο μάθημα
η άµυνα
η απόφαση
αρκώ | άρκεσα
βασίζομαι | βασίστηκα
ο βοηθός
η βοηθός
το γκολ
ο διαιτητής
επάνω
η επίθεση
το ημίχρονο
το κεφάλι
μακάρι
το ματς
η νίκη
η ομάδα
το παιχνίδι
παρκάρω | παρκάρισα
το πέναλτι
η ποδοσφαιρική ομάδα
η πόρτα
σέρνομαι | σύρθηκα
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proche
le crime
se venger
l'amant
la mort
condamner
inculper qqn de qqch
gouverner un pays, régner
le combat
le palais
le fort, la forteresse
mythologique
s'achever
Oreste
rare
militaire
le conjoint
la conjointe
le complice
Τroie
sous
l'assassinat
le meurtre
la forteresse
dater
Quatre-vingt-quinzième leçon
la défense
la décision
suffire, être suffisant
se baser
l'assistant
l'assistante
le but (match)
l'arbitre
dessus, en haut
l'attaque
la mi-temps
la tête
pourvu que
le match
la victoire
l'équipe, le groupe
le jouet
garer un véhicule
le pénalty
l'équipe de foot
la porte
se traîner
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το τέταρτο
τυφλός
η υποδοχή
χαζός
Ενενηκοστό έκτο μάθημα
αυγουστιάτικος
ο Αύγουστος
άφθονος
με αφορμή
η βελανιδιά
η Γλυκοφιλούσα
δημοτικός
διοργανώνω | διοργάνωσα
ο εργαζόμενος
ο θεός
η θρησκεία
θρησκευτικός
θρήσκος
η καστανιά
το όνομα
ορθόδοξος
η παράδοση
πλησιάζω | πλησίασα
η προετοιμασία
το φαϊ / φαγί
χορεύω | χόρεψα
ο χορός
χρησιμοποιούμαι | χρησιμοποιήθηκα
χωνεύω | χώνεψα
ώσπου
Ενενηκοστό έβδομο μάθημα
άγνωστος
η ακτίνα
αναµµένος
ανατέλλων / ανατέλλουσα / ανατέλλον
αόρατος
απλά
απόλυτος
η αράχνη
ασέληνος
βαθύς
ο γρύλος
διακρίνω | διέκρινα
διαπερνάω | διαπέρασα
διπλός
δύει | έδυσε
ο εαυτός
εισάγω | εισήγαγα
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le quart
aveugIe
la réception
bête, sot
Quatre-vingt-seizième leçon
d'août
août
abondant
à l'occasion
le chêne
la Vierge de la Τendresse
municipal, du peuple
organiser
l'employé (salarié)
le dieu
la religion
religieux
pratiquant (d'un culte)
le châtaigner
le nom
orthodoxe
la tradition
approcher
la préparation
la nourriture
danser
la danse
être utilisé
digérer
jusqu'à ce que
Quatre-vingt-dix-septième leçon
inconnu
le rayon
allumé
levant (soleil)
invisible
simplement
absolu, total
l'araignée
sans lune
profond
le grillon
distinguer
transpercer
double
se coucher (soleiI)
le soi-même
importer (commerce)
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το ελαιόδεντρο
εμποδίζω | εμπόδισα
το ηλιοβασίλεμα
ο ημιώροφος
η ησυχία
ο θάμνος
το ίσόγειο
η καμάρα
ο καναπές
το καναπές-κρεβάτι
το καράβι
το κεφαλάρι
το κλαδί
το κορμί
η κραυνή
κυνηγετικός
το μαξιλάρι
μπερδεμένος
η νυχτερίδα
ξεφεύγω | ξέφυγα
οριζόντιος
πατάω | πάτησα
πεθαμένος
πνίγομαι | πνίγηκα
το ποντίκι
το πράγμα
προτού
η πυγολαμπίδα
σαλεύω | σάλεψα
σβηστός
τα σεντόνια
σκεπάζω | σκέπασα
η σκοτεινιά
το στρώμα
συμβαίνει | συνέβη
σφηνώνω | σφήνωσα
σφίννω | έσφιξα
το τζάμι
ο τραγουδιστής
τριχωτός
ο τρόμος
το τρόπαιο
τροπικός
το υπνοδωμάτιο
φοβούμαι | φοβήθηκα
φωτίζω | φώτισα
το χείλος
το ψυγείο
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l'olivier
empêcher
le coucher du soIeil
la mezzanine
le caIme
le buisson
le rez-de-chaussée
la voûte
le canapé
le canapé-lit
le bateau
la tête de lit
la branche (d'un arbre)
le corps
le cri
de chasse
le coussin
confus, méIangé
la chauve-souris
fuir, s'enfuir
horizontal
mettre le pied sur qqch
mort
étouffer, étrangler, noyer
la souris
la chose
avant que
la lucioIe
broncher
éteint
les draps
couvrir, recouvrir
l'obscurité
le matelas
il arrive
coincer
serrer, resserrer
la vitre
le chanteur
poilu, velu
l'horreur, la frayeur
le trophée
tropical
la chambre à coucher
craindre
écIairer
la lèvre
le frigo
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Ενενηκοστό όγδοο μάθημα
Είσαι ένα γκρινιάρικο παιδί.
Η αδελφούλα μου είναι γκρινιάρα.
Μην γκρινιάζεις!
Σκεφτείτε κάνα καλό ταξίδι.
Μη σκέφτεστε πάντα τον εαυτό σας!
Να φροντίζετε τον εαυτό σας!
Ενενηκοστό ένατο μάθημα
ο αγέρας
άγονος
η άµµος
η ανάγνωση
αναζητάω | αναζήτησα
το αποκύημα
ασβεστώνω | ασβέστωσα
η βιβλιογραφία
η βοήθεια
ο βράχος
το δάσος
το διάβασμα
έστω κι αν
η ευχαρίστηση
θυμίζω | θύμισα
ιλιγγιώδης
το ίχνος
κατάλευκος
το κείμενο
η κεραμοσκεπή
κλπ / και τα λοιπά
το λεξικό
ο λόφος
η μελέτη
η μετάφραση
οθωμανικός
παραθέτω | παρέθεσα
προμηθεύομαι | προμηθεύτηκα
πυκνός
ο ραδιοσταθμός
η Ρόδος
σαρωμένος
η σκεπή
σκοτεινόχρωμος
ο συννραφέας
ο σχιστόλιθος
η ταχύτητα
τιρκουάζ
φιλόξενος
Το τέλος
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Quatre-vingt-dix-huitième leçon
Τu es un enfant grognon.
Ma petite sœur est grognonne.
Ne rouspète pas !
Pensez à un beau voyage.
Ne pensez pas toujours à vous-même !
Prenez soin de vous-mêmes !
Quatre-vingt-dix-neuvième leçon
l'air, le vent
stérile
le sable
la lecture
rechercher
la création
passer à la chaux, chauler
la bibliographie
l'aide
le rocher
le bois, la forêt
la lecture
ne fût-ce que, ne serait-ce que
le plaisir
rappeler, faire penser à
vertigineux
la trace
tout blanc
le texte
le toit de tuiIes
etc.
le dictionnaire
la coIIine
l'étude, le cursus
la traduction
ottoman
offrir, proposer
se procurer
dense
la station de radio
Rhodes (îIe)
balayé
le toit
de couleur sombre
l'auteur, l'écrivain
l'ardoise
la vitesse
turquoise
accueillant, hospitalier
La fin
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Οι αριθμοί
μηδέν
ένα
δύο
τρία
τέσσερα
πέντε
έξι
επτά / εφτά
οκτώ / οχτώ
εννέα / εννιά
δέκα
ένδεκα / έντεκα
δώδεκα
δεκατρία
δεκατέσσερα
δεκαπέντε
δεκαέξι / δεκάξι
δεκαεπτά / δεκαεφτά
δεκαοκτώ / δεκαοχτώ
δεκαεννέα / δεκαεννιά
είκοσι
είκοσι ένα
είκοσι δύο
είκοσι τρία
είκοσι τέσσερα
είκοσι πέντε
είκοσι έξι
είκοσι επτά
είκοσι οκτώ
είκοσι εννέα
τριάντα
τριάντα ένα
τριάντα δύο
σαράντα
πενήντα
εξήντα
εβδομήντα
ογδόντα
ενενήντα
εκατό / εκατόν
εκατόν ένα
εκατόν δύο
διακόσια
τριακόσια
τετρακόσια
πεντακόσια
εξακόσια
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Les nombres
zéro (0)
une (1)
deux (2)
trois (3)
quatre (4)
cinq (5)
six (6)
sept (7)
huit (8)
neuf (9)
dix (10)
onze (11)
douze (12)
treize (13)
quatorze (14)
quinze (15)
seize (16)
dix-sept (17)
dix-huit (18)
dix-neuf (19)
vingt (20)
vingt et une (21)
vingt-deux (22)
vingt-trois (23)
vingt-quatre (24)
vingt-cinq (25)
vingt-six (26)
vingt-sept (27)
vingt-huit (28)
vingt-neuf (29)
trente (30)
trente et une (31)
trente-deux (32)
quarante (40)
cinquante (50)
soixante (60)
soixante-dix (70)
quatre-vingt (80)
quatre-vingt-dix (90)
cent (100)
cent une (101)
cent deux (102)
deux cent (200)
trois cent (300)
quatre cent (400)
cinq cent (500)
six cent (600)
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εφτακόσια
οχτακόσια
εννιακόσια
χίλια
χίλια ένα
χίλια δύο
δύο χιλιάδες
δέκα χιλιάδες
εκατό χιλιάδες
ένα εκατομμύριο
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sept cent (700)
huit cent (800)
neuf cent (900)
mille (1000)
mille une (1001)
mille deux (1002)
deux mille (2000)
dix mille (10 000)
cent mille (100 000)
un million (1 000 000)
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