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UNITÉ 0 

 

Βου παρλέ φρανσέ; 

Πεΐ ου ρεζιόν ου λε φρανσέ ε λανγκ οφισιέλ ε μα-

τερνέλ. 

Πεΰ ου ρεζιόν ου λε φρανσέ ε λανγκ οφισιέλ ου 

αντμινιστρατίβ. 

Πεΰ ου ρεζιόν ου λε φρανσέ ε λανγκ 

ντ’ανσενιεμάν πριβιλεζιέ. 

Σε τυ κε λε φρανσέ ε παρλε παρτού νταν λε 

μον’ντ; 

 

Λε σαβιέ βου; 

- Ου παρλ-τ-ον φρανσέ; 

- Αν Φρανς, αν Μπελζίκ, αν Συίς ε ο Λυξε-

μπούργκ, σ’ε να λανγκ οφισιέλ ου αντμινιστρατίβ. 

Πουρ λε Βαλόν, αν Μπελζίκ ε λε Συίς Ρομάν, σ’ε 

οσί λα λανγκ ματερνέλ, κομ πουρ λε Φρανσέ. 

 

- Ον παρλ φρανσέ αν Ερόπ σελμάν; 

- Νον, συρ του λε κον’τινάν ντυ μον’ντ! 

 

- Ου εσ-κ’ον παρλ φρανσέ νταν λε ρεστ ντυ 

μον’ντ; 

- Ο Κεμπέκ, ρεζιόν ντυ Καναντά, λε φρανσέ ε λα 

λανγκ ματερνέλ, κομ αν Φρανς. 

Υν ντε λανγκ οφισιέλ ντυ Καναντά ε λε φρανσέ.  

 

Αν Οσεανί οσί, ον παρλ φρανσέ, κομ αν Νουβέλ 

Καλεντονί, εν τεριτουάρ φρανσέ. Ον υτιλίζ οσί λα 

λανγκ φρανσέζ αν Αζί. Ελ ε λανγκ ντ’ανσενιεμάν 

πριβιλεζζιέ ο Βιετνάμ, ο Καμ’μπόζ ε ο Λαός. 

 

Αν Αφρίκ οσί, ον παρλ φρανσέ, κομ αν Κοτ-

Ντ’Ιβουάρ, ο Τσαντ, ου ο Κονγκό. Ον λ’ανσέν(ι) 

οσί ο Μαρόκ, αν Ανγκολά και ο Μοζαμ’μπίκ. 

Μιλάτε γαλλικά; 

Χώρες ή περιοχές όπου τα γαλλικά είναι επίσημη 

και μητρική γλώσσα. 

Χώρες ή περιοχές όπου τα γαλλικά είναι επίσημη 

ή διοικητική γλώσσα. 

Χώρες ή περιοχές όπου τα γαλλικά είναι ευνοού-

μενη γλώσσα διδασκαλίας. 

Ξέρεις ότι τα γαλλικά μιλιούνται παντού στον κό-

σμο; 

 

Το ξέρατε; 

- Πού μιλάμε γαλλικά; 

- Στη Γαλλία, Στο Βέλγιο, στην Ελβετία και στο 

Λουξεμβούργο, είναι επίσημη ή διοικητική γλώσσα. 

Για τους Βαλόνους, στο Βέλγιο και τους Ελβετούς 

Ρομανδούς, είναι επίσης η μητρική γλώσσα, ό-

πως για τους Γάλλους. 

- Μιλάμε γαλλικά μόνο στην Ευρώπη; 

- Όχι, σε όλες τις ηπείρους του κόσμου! 

 

- Πού μιλάμε γαλλικά στον υπόλοιπο κόσμο; 

 

- Στο Κεμπέκ, περιοχή του Καναδά, τα γαλλικά 

είναι μητρική γλώσσα όπως στη Γαλλία. 

- Μία από τις επίσημες γλώσσες του Καναδά είναι 

τα γαλλικά.  

Στην Ωκεανία επίσης, μιλάνε γαλλικά, όπως στη 

Νέα Καληδονία, ένα γαλλικό έδαφος. Χρησιμοποι-

ούμε επίσης τη γαλλική γλώσσα στην Ασία. Είναι 

ευνοούμενη γλώσσα διδασκαλίας στο Βιετνάμ, στη 

Καμπόζη και το Λάος. 

Στην Αφρική επίσης, μιλάνε γαλλικά, όπως στην 

Ακτή Ελεφαντοστού, στο Τσαντ ή στο Κογκό. Τα 

διδάσκουν επίσης στο Μαρόκο, στην Ανγκόλα και 

στη Μοζαμβίκη. 
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

Parler = μιλάω 

Français = γαλλικά, Γάλλος 

Le pays = χώρα 

La région = περιοχή 

Où = πού 

Ou = ή 

La langue = γλώσσα 

Officiel = επίσημος (officielle= επίσημη)  

Et = και 

Maternel = μητρικός (maternelle = μητρική) 

Administratif = διοικητικός (administrative= 

διοικητική) 

Un enseignement = διδασκαλία  

Privilégié = ευνοούμενος, προνομιούχος 

Savoir = ξέρω 

Partout = παντού ≠ nulle part = πουθενά 

Dans =  μέσα ≠ hors = έξω 

Le monde = κόσμος 

La France = Γαλλία 

La Belgique = Βέλγιο 

La Suisse = Ελβετία 

Le Luxembourg = Λουξεμβούργο 

Pour = για 

Les Wallons  = Βαλόνοι 

Les Suisses Romands = Ρομανδοί Ελβετοί 

Aussi = επίσης ≠ non plus = ούτε και 

Comme = όπως, σαν 

Une Europe = Ευρώπη 

Seulement = μόνο 

Non = όχι ≠ oui = ναι 

Tout = όλος (toute=όλη,tous=όλοι,toutes=όλες) 

Le continent = ήπειρος 

Le reste = υπόλοιπος 

Le Québec = Κεμπέκ 

Le Canada = Καναδάς 

Une Océanie = Ωκεανία 

La Nouvelle Calédonie = Νέα Καληδονία 

Le territoire = έδαφος, επικράτεια 

Utiliser = χρησιμοποιώ 

Une Asie = Ασία 

Le Viêtnam = Βιετνάμ 

Le Cambodge = Καμπότζη 

Le continent = ήπειρος 

Le reste = υπόλοιπος 

Le Québec = Κεμπέκ 

Le Canada = Καναδάς 

Une Océanie = Ωκεανία 

La Nouvelle Calédonie = Νέα Καληδονία 

Le territoire = έδαφος, επικράτεια 

Utiliser = χρησιμοποιώ 

Une Asie = Ασία 

Le Viêtnam = Βιετνάμ 

Le Cambodge = Καμπότζη 

Le Laos = Λάος 

Une Afrique = Αφρική 

La Côte d’Ivoire = Ακτή Ελεφαντοστού 

Le Tchad = Τσαντ 

Le Congo = Κονγκό  

Enseigner = Διδάσκω 

Le Maroc = Μαρόκο 

Un Angola = Αγκόλα 

Le Mozambique = Μοζαμβίκη 

 

Être = είμαι Savoir = ξέρω 

Je suis 

Tu es 

Il/elle/on est 

Nous sommes 

Vous êtes 

Ils/elles sont 

Je sais 

Tu sais 

Il/elle/on sait 

Nous savons 

Vous savez 

Ils/elles savent 
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Le balluchon = μπόγος 

Quelque = μερικός 

Une expression = έκφραση 

Pour = για 

Entrer = μπαίνω ≠ sortir = βγαίνω 

Le contact = επαφή 

Entrer en contact = έρχομαι σε επαφή 

Salut = γεια 

Tu vas bien? = καλά είσαι; 

Aller = πηγαίνω ≠ venir = έρχομαι 

Bien = καλά ≠ mal = άσχημα 

Tiens = να 

Qu’est-ce que = τι 

Faire = κάνω 

Là = εκεί ≠ ici = εδώ 

Seul = μόνος 

Toi = εσύ, εσένα 

La minute = λεπτό  

Avoir = έχω 

Te voilà = να ’σαι 

Voilà = να, ορίστε  

Pouvoir = μπορώ 

Bonjour = καλημέρα ≠ bonsoir = καλησπέρα 

Comment allez-vous ? = τι κάνετε; Πώς είστε; 

Comment = πώς 

Permettre = επιτρέπω 

Déranger = ενοχλώ 

Un instant = στιγμή 

Accorder = συμφωνώ 

Déjà = ήδη ≠ pas encore = όχι ακόμα 

Je vous ai déjà vu ? = σας έχω ήδη δει; 

Voir = βλέπω 

Quelque part = κάπου ≠ nulle part = πουθενά 

Accueillir = δέχομαι, υποδέχομαι 

Quelqu’un = κάποιος ≠ personne = κανείς 

Content = χαρούμενος ≠ mécontent = λυπημένος 

Revoir = ξαναβλέπω 

Quel = ποιος, τι (quelle = ποια ) 

La surprise = έκπληξη 

Attendre = περιμένω 

Je ne t’attendais pas = δεν σε περίμενα 

Tu as trouvé = βρήκες 

Trouver = βρίσκω 

Facilement = εύκολα 

Rester = μένω 

Dehors = έξω ≠ dedans = μέσα 

Vouloir = θέλω 

Boire = πίνω 

Quelque chose = κάτι ≠ rien = τίποτα 

Encore = ακόμα ≠ plus = πια 

Vous avez pris = πήρατε 

Le rendez-vous = ραντεβού 

Le sujet = θέμα 

C’est à quel sujet? = με τι θέμα; 

Mettez-vous à l’aise=με την άνεσή σας, βολευτείτε 

Mettre = βάζω 

Une aise = άνεση ≠ la malaise = δυσφορία 

Vous avez fait = κάνατε 

Bon = καλός ≠ mauvais = κακός 

Le voyage = ταξίδι 

Soyez = να είστε (προστακτική του être) 

Bienvenue = καλωσήρθατε 

Monsieur = κύριος ≠ madame = κυρία 

Avoir X ans = είμαι Χ χρονών 

Un an = χρόνος 

Être en X classe = είμαι στην Χ τάξη 

Habiter à = κατοικώ σε  

Originaire = με καταγωγή, καταγόμενος 

Il est originaire = κατάγεται 

Grand = μεγάλος ≠ petit = μικρός 

Intelligent = έξυπνος 

Certain = κάποιος 

Le talent = ταλέντο 

Le dessin = σχέδιο 

Jouer de + μουσικό όργανο = παίζω 

Jouer à + άθλημα/παιχνίδι = παίζω 

Très = πολύ ≠ peu = λίγο 

Grognon = γκρινιάρης 

Surtout = κυρίως, πάνω απ’ όλα 

Lorsque = όταν  

Dormir = κοιμάμαι 

Le père = πατέρας ≠ la mère = μητέρα 

Styliste = στυλίστας 

Ingénieur = μηχανικός 
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Aller = πηγαίνω   Faire = κάνω Avoir = έχω Pouvoir = μπορώ 

Je vais 

Tu vas  

Il/elle/on va 

Nous allons 

Vous allez 

Ils/elles vont 

Je fais 

Tu fais 

Il/elle/on fait 

Nous faisons 

Vous faites 

Ils/elles font 

J’ai 

Tu as 

Il/elle a 

Nous avons 

Vous avez 

Ils/elles ont 

Je peux 

Tu peux 

Il/elle/on peut 

Nous pouvons 

Vous pouvez 

Ils/elles peuvent 

Vouloir = θέλω Voir = βλέπω  Boire = πίνω Attendre = περιμένω 

Je veux 

Tu veux 

Il/elle/on veut 

Nous voulons 

Vous voulez 

Ils/elles veulent 

Je vois 

Tu vois 

Il/elle/on voit 

Nous voyons 

Vous voyez 

Ils/elles voient 

Je bois 

Tu bois 

Il/elle/on boit 

Nous buvons 

Vous buvez 

Ils/elles boivent 

J’attends 

Tu attends 

Il/elle/on attend 

Nous attendons 

Vous attendez 

Ils/elles attendent 

Dormir = κοιμάμαι  Permettre = επιτρέπω Mettre = βάζω  

Je dors 

Tu dors 

Il/elle/on dort 

Nous dormons 

Vous dormez 

Ils/elles dorment 

Je permets 

Tu permets 

Il/elle/on permet 

Nous permettons 

Vous permettez 

Ils/elles permettent 

Je mets 

Tu mets 

Il/elle/on met 

Nous mettons 

Vous mettez 

Ils/elles mettent 

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

LES ADJECTIFS DÉMONSTRATIFS - ΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ 

 Masculin Féminin 

Singulier ce  /  cet 1= αυτός cette = αυτή 

Pluriel ces = αυτοί, αυτές 

p.ex.: ce garçon  ces garçons  

 cet élève  ces élèves 

 cet homme  ces hommes 

 cette fille  ces filles 

 cette histoire  ces histoires 

 

  

                                                 
1 Χρησιμοποιούμε το ce όταν η επόμενη λέξη αρχίζει από σύμφωνο. Χρησιμοποιούμε το cet όταν η επόμενη λέξη αρχίζει από φωνήεν ή h. 
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PRΕMIER GROUPE - Α΄ ΣΥΖΥΓΙΑ 

Ο présent για τα ρήματα της πρώτης συζυγίας σχηματίζεται ως εξής: 

Από το απαρέμφατο του ρήματος βγάζουμε την κατάληξη -er και βάζουμε τις ακόλουθες καταλήξεις:  

     p.ex.  parler1 

-e    je parle 

-es    tu parles 

-e    il/elle/on parle 

-ons   nous parlons 

-ez   vous parlez 

-ent   ils / elles parlent 

 

VERBES PRONOMINAUX - ΑΝΤΩΝΥΜΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ 

Τα verbes pronominaux είναι τα ρήματα μέσης φωνής (ρήματα σε –ομαι). Στα γαλλικά δεν έχουν ξε-

χωριστές καταλήξεις, αλλά σχηματίζονται με τη βοήθεια αντωνυμιών ως εξής: 

Κλίνουμε κανονικά το ρήμα βάζοντας πριν από αυτό τις εξής αντωνυμίες: 

 p.ex. se préparer 

me je me prépare 

te tu te prépares 

se il/elle/on se prépare 

nous nous nous préparons 

vous  vous vous préparez 

se ils/elles se préparent 

 

Παρατηρήσεις: 

1. Καταλαβαίνουμε ότι ένα ρήμα είναι αντωνυμικό όταν υπάρχει στο απαρέμφατό του (όνομα) η αντω-

νυμία se. 

p.ex.  préparer = ετοιμάζω αλλά  se préparer = ετοιμάζομαι 

 

2. Η αντωνυμία πρέπει να βρίσκεται, πάντα, πριν από το ρήμα. Επομένως, στην ερώτηση και στην 

άρνηση, η αντωνυμία θα βρίσκεται πριν από το ρήμα. 

p.ex. te prépares-tu? 

 Je ne me prépare pas 

 

  

                                                 
1
 Στα ρήματα της πρώτης συζυγίας προφέρονται μόνο οι καταλήξεις του πρώτου και του δευτέρου προσώπου του πληθυντικού. Στα 

υπόλοιπα πρόσωπα προφέρουμε μόνο το θέμα. 
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Les pronoms personnels toniques - Οι εμφατικές προσωπικές αντωνυμίες 

moi (= εγώ, εμένα) 

toi (= εσύ, εσένα) 

lui (= αυτός, αυτόν) 

elle (= αυτή, αυτήν) 

nous (= εμείς, εμάς) 

vous (= εσείς, εσάς) 

eux (= αυτοί, αυτούς) 

elles (= αυτές) 

 

Οι εμφατικές προσωπικές αντωνυμίες χρησιμοποιούνται: 

1. Για να δώσουμε έμφαση, να τονίσουμε το υποκείμενο ή το αντικείμενο ενός ρήματος. 

p.ex.:  moi, je parle français  

Tu parles français, toi !  

  

2. Μετά από προθέσεις. 

p.ex.: je parle de+lui 

 

3. Όταν θέλουμε να πούμε εγώ, εσύ κλπ. χωρίς να ακολουθεί ρήμα. 

p.ex.: - Qui vient avec moi? 

- Lui et nous 

ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ A ΚΑΙ DE 

Η πρόθεση à 

Η πρόθεση à σημαίνει «σε». Τη χρησιμοποιούμε για να δείξουμε ότι είμαστε ή πάμε σε κάποιο μέρος. 

p.ex. Je vais à Paris 

 Je suis à Athènes 

 

Η πρόθεση à συνδυάζεται με το οριστικό άρθρο όταν θέλουμε να πούμε: στον, στην, στους, στις ως εξής:

 à + le  au  p.ex.  je vais au collège 

à + la  à la  p.ex. je suis à la maison 

à+ l’  à l’  p.ex. je vais à l’école  

à+ les  aux   p.ex.  je suis aux États-Unis 

 

Η πρόθεση de 

Η πρόθεση de σημαίνει «από». Τη χρησιμοποιούμε για να δείξουμε ότι γυρίζουμε από κάποιο μέρος. 

p.ex. Je viens de Paris 

Βοηθάει, επίσης, και στο σχηματισμό της γενικής πτώσης, και σημαίνει «του, της κλπ». 

p.ex. la maison de Paul 
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Η πρόθεση de συνδυάζεται με το οριστικό άρθρο όταν θέλουμε να πούμε: από τον, από την, από 

τους από τις ή του, της, των ως εξής: 

de + le  du  p.ex.  je viens du collège 

de + la  de la  p.ex. le jardin de la maison 

de + l’  de l’  p.ex. je viens de l’école  

de + les  des   p.ex.  les livres des enfants 

 

ΠΟΛΕΙΣ –ΧΩΡΕΣ 

Οι πόλεις δεν παίρνουν ποτέ άρθρο  

p.ex. Paris, Athènes 

Μερικές εξαιρέσεις: le Pirée, La Rochelle, La Valette 

 

Οι χώρες παίρνουν άρθρο. Καταλαβαίνουμε αν η χώρα είναι αρσενικού ή θηλυκού γένους από την 

κατάληξη. Οι χώρες θηλυκού γένους τελειώνουν σε –e. 

p.ex.  Le Japon 

  La France 

Εξαιρέσεις: Le Mexique, le Cambodge, le Zaïre, le Mozambique (= η Μοζαμβίκη) 

 

Για να πούμε ότι πάμε ή ότι είμαστε σε μία πόλη χρησιμοποιούμε την πρόθεση à. (à = σε) 

p.ex. Je suis à Paris 

 

Για να πούμε ότι πάμε ή ότι είμαστε σε κάποια χώρα θηλυκή ή αρσενική που αρχίζει από φωνήεν 

χρησιμοποιούμε την πρόθεση en. (en = σε) 

p.ex.  J’habite en France 

  J’habite en Iran 

 

Για να πούμε ότι πάμε ή ότι είμαστε σε κάποια αρσενική χώρα που αρχίζει από σύμφωνο χρησιμοποι-

ούμε την πρόθεση à σε συνδυασμό με το αρσενικό οριστικό άρθρο le (à+le =au). 

p.ex. Je suis au Japon 

 

Για να πούμε ότι γυρίζουμε από κάποια πόλη, από κάποια θηλυκή χώρα ή από αρσενική χώρα που 

αρχίζει από φωνήεν χρησιμοποιούμε την πρόθεση de. (de = από) 

p.ex.  Je viens de France 

 Je viens d’Irlande 

  Je viens de Paris 

  Je viens d’Iran 

 

Για να πούμε ότι γυρίζουμε από κάποια αρσενική χώρα που αρχίσει από σύμφωνο χρησιμοποιούμε 

την πρόθεση de σε συνδυασμό με το αρσενικό οριστικό άρθρο le. (de+le = du). 

p.ex. Je viens du Japon 

 

Προσοχή: Για τις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούμε τις προθέσεις aux (= à + les) (για να πούμε 

ότι πάμε ή ότι βρισκόμαστε εκεί) και des (de+les) για να πούμε ότι γυρίζουμε. 

 p.ex.  J’habite aux États-Unis 

  Je viens des États-Unis 
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

 ΠΟΛΗ 

ΧΩΡΑ ΘΗΛΥΚΗ 

ΧΩΡΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΑΠΟ 

ΦΩΝΗΕΝ 

ΧΩΡΑ  

ΑΡΣΕΝΙΚΗ 
ETATS-UNIS 

 - άρθρο + άρθρο (la, l’) + άρθρο (le) Les 

Για να πάω A En Au Aux 

Για να γυρίσω De, d’ De, d’ Du Des 

 

L΄interrogation - Η ερώτηση 

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι για να κάνουμε την ερώτηση: 

1. Βάζουμε πρώτα τη έκφραση est-ce que και μετά βάζουμε την πρότασή μας όπως είναι στην 

κατάφαση. 

p.ex.: tu parles français  est-ce que tu parles français ? 

Σημείωση: Η έκφραση est-ce que δε μεταφράζεται.   

 

2.Βάζουμε την πρότασή μας όπως είναι, και στο τέλος απλώς βάζουμε ένα ερωτηματικό. 

p.ex. tu parles français  tu parles français? 

Παρατήρηση: Ο τρόπος αυτός χρησιμοποιείται μόνο στον προφορικό λόγο.  

 

3. Αντιστρέφουμε το υποκείμενο με το ρήμα και βάζουμε στο τέλος το ερωτηματικό.  

p.ex.: tu parles français  parles-tu français?  

Παρατηρήσεις: 1. Ανάμεσα στο υποκείμενο και το ρήμα βάζουμε μια παύλα.  

  p.ex. parles-tu français? 

2. Στα ρήματα που στο τρίτο ενικό πρόσωπο τελειώνουν σε -a, -c, -e  παρεμβάλ-

λουμε ένα -t- ανάμεσα σ’ αυτά και στο υποκείμενο. 

  p.ex.: parle-t-il français? 

   parlera-t-il français? 

   vainc-t-il? 

 

Προσοχή: Όταν το υποκείμενο του ρήματος δεν είναι κάποια αντωνυμία αλλά είναι κάποιο ουσιαστι-

κό, και θέλουμε να κάνουμε ερώτηση με αντιστροφή, τότε ενεργούμε ως εξής: 

 Βάζουμε πρώτα το ουσιαστικό και στη συνέχεια αντιστρέφουμε το ρήμα με την προ-

σωπική αντωνυμία-υποκείμενο που αντιστοιχεί στο ουσιαστικό. 

   p.ex. le livre est sur la table  le livre, est-il sur la table? 

 

Το ερωτηματικό επίθετο QUEL 

Quel? (quelle, quels, quelles) = ποιος, τι; 

Το quel είναι επίθετο. Επομένως, μέσα στην πρότασή μας θα υπάρχει ένα ουσιαστικό, το οποίο θα 

συνοδεύεται από το quel.  

p.ex. Quel est ton nom?  
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NÉGATION - ΑΡΝΗΣΗ 

Για να σχηματίσουμε την άρνηση χρησιμοποιούμε δύο λέξεις, τα αρνητικά μόρια ne και pas. Το ne το 

βάζουμε πριν από το ρήμα και το pas αμέσως μετά από το ρήμα. 

p.ex. je parle  français 

 ne pas  

 je ne parle pas français 

Προσοχή: Όταν το ρήμα αρχίζει από φωνήεν ή h, φεύγει το –e από το ne και στη θέση του μπαίνει α-

πόστροφος. 

p.ex.  j’habite à Paris  je n’habite pas à Paris 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

Les mots interrogatifs - Ερωτηματικές λέξεις 

 

Où?= πού;  p.ex. Où vas-tu?  

Quand? = πότε; p.ex. Quand pars-tu? (= πότε φεύγεις) 

Comment? = πώς; p.ex. Comment vas-tu à l΄ école? (= πως πας στο σχολείο;) 

Combien? = πόσο;  p.ex. Combien de kilos pèses-tu? (= πόσα κιλά ζυγίζεις;) 

Pourquoi? = γιατί; p.ex. Pourquoi es-tu venu ? 

Η απάντηση εισάγεται με τη λέξη parce que p.ex. Parce que je veux te parler 

Παρατήρηση: Όταν βάζουμε τις ερωτηματικές λέξεις στην αρχή, τότε πρέπει να θέσουμε την ερώ-

τηση είτε αντιστρέφοντας το υποκείμενο με το ρήμα, είτε εισάγοντας την πρότασή μας 

με την έκφραση est-ce que. 

 p.ex. Où vas-tu? 

  Où est-ce que tu vas ? 

 Όταν βάζουμε την ερωτηματική λέξη στο τέλος, τότε χρησιμοποιούμε τον προφορικό τρόπο. 

 p.ex. tu vas où? 

 Επίσης λέμε: où tu vas?  

Όμως κι αυτός ο τρόπος είναι μόνο προφορικός και χρησιμοποιείται στην καθομιλου-

μένη γλώσσα. 

 

Qui est-ce qui? ή qui? = ποιος; 

 p.ex. Qui est-ce qui fait ce bruit? = qui fait ce bruit ? 

 Paul fait ce bruit 

Qui est-ce que? ή qui? = ποιον; 

 p.ex. Qui est-ce que tu as invité ? = qui as-tu invite? 

  J’ai invité Paul 

Qu’est-ce qui? = τι;  

 p.ex. Qu’est-ce qui fait ce bruit? 

  Les voitures font ce bruit. 



10 

Qu’est-ce que? ή que? = τι; 

 p.ex. Qu’est-ce que tu fais? = que fais-tu ? 

  Je fais mes devoirs 

Παρατήρηση:  

Στις αντωνυμίες qui est-ce qui, qui est-ce que, qu’est-ce qui, qu’est-ce que παρατηρούμε ότι 

γίνεται συνδυασμός των qui και que. Ένας πρακτικός τρόπος για να βρίσκουμε σωστά ποια αντωνυ-

μία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε είναι ο εξής: 

Στο αριστερό μέρος της κάθε αντωνυμίας ελέγχουμε αν πρόκειται για πρόσωπο ή πράγμα. Το qui α-

ναφέρεται σε πρόσωπο ενώ το que σε πράγμα.  

Στο δεξί μέρος της αντωνυμίας ελέγχουμε το συντακτικό. Το qui αναφέρεται στο υποκείμενο, ενώ το 

que στο αντικείμενο.  

 Αριστερό μέρος  Δεξί μέρος  

Άνθρωπος Qui est-ce qui  

(υποκείμενο) 
= ποιος 

Qui est-ce que 

(αντικείμενο) 
= ποιον 

Πράγμα 

Qu’ est-ce qui 

(υποκείμενο) 
= τι 

Qu’ est-ce que 

(αντικείμενο) 
= τι 

 

p.ex.  Qui est-ce qui : Στα αριστερά έχουμε το qui, άρα θα αναφερθούμε σε άνθρωπο. 

Στα δεξιά έχουμε το qui, άρα ρωτάμε για υποκείμενο. 

 

 Επομένως  με το qui est-ce qui ρωτάμε για άνθρωπο ως υποκείμενο, άρα ποιος.   
Qui est-ce qui fait ce bruit?  

 Paul fait ce bruit 
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DES MOTS OPPOSÉS 

ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ 

Κατάφαση  Άρνηση 

Quelque chose (= κάτι)  Rien (= τίποτα) 

Tout (= τα πάντα)  Rien (= τίποτα) 

Quelqu’un (= κάποιος)  Personne (= κανείς) 

Tout le monde (= όλος ο κόσμος)  Personne (= κανείς) 

Partout (= παντού)  Nulle part (= πουθενά) 

Quelque part (= κάπου)  Nulle part (= πουθενά) 

Encore (= ακόμα)  Plus (= πια, καθόλου) 

Déjà (= ήδη)  Pas encore (= όχι ακόμα) 

Beaucoup (= πολύ)  Pas du tout (=καθόλου) 

Toujours (= πάντα)  Jamais (= ποτέ) 

Quelquefois = parfois (= μερικές φορές)  Jamais (= ποτέ) 

Aussi (= επίσης)  Non plus (= ούτε και) 

… et … (… και …)  Ni … ni … (= ούτε … ούτε) 

Όταν στην κατάφαση έχω κάποια από τις λέξεις της πρώτης στήλης, τότε στην άρνηση βάζουμε την 

αντίθετή της, από τις λέξεις της δεύτερης στήλης, στη θέση του pas. 

p.ex.: je vois quelque chose dans la rue 

 je ne vois rien dans la rue 

 je vois quelqu’un 

 je ne vois personne 

- Je vais souvent au cinéma  - Moi aussi 

- Je ne vais pas souvent au cinéma  - Moi non plus 

J’achète des cahiers et des gommes 

Je n’achète ni cahiers ni gommes 

 

FUTUR PROCHE - KONTINOΣ MEΛΛΟΝΤΑΣ 

Ο futur proche σχηματίζεται ως εξής: 

Κλίνουμε το ρήμα aller στον ενεστώτα και βάζουμε δίπλα το απαρέμφατο του ρήματος.  

Δηλαδή: futur proche = aller + infinitif 

p.ex. Parler p.ex. Finir     p.ex. Venir 

je vais parler je vais finir je vais venir 

tu vas parler tu vas finir tu vas venir 

il/elle/on va parler il/elle/on va finir il/elle/on va venir 

nous allons parler nous allons finir nous allons venir 

vous allez parler vous allez finir vous allez venir 

ils/elles vont parler ils/elles vont finir ils/elles vont venir 
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Προσοχή: 

1. Βασικό ρήμα στο χρόνο αυτό είναι το ρήμα aller. Επομένως η ερώτηση και η άρνηση θα γίνουν πά-

νω σε αυτό το ρήμα.  

p.ex. vas-tu parler? 

je ne vais pas parler 

 

2. Στα αντωνυμικά ρήματα, αν και το ρήμα μπαίνει στο απαρέμφατο, η αντωνυμία κλίνεται κανονικά. 

p.ex. je vais me préparer 

  tu vas te préparer 

  il/elle/on va se préparer 

  nous allons nous préparer 

  vous allez vous préparer 

  ils/elles vont se préparer 

 

PASSÉ COMPOSÉ 

ΑΟΡΙΣΤΟΣ Ή  ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ 

 

O passé composé και για τις τρεις συζυγίες σχηματίζεται ως εξής: 

Κλίνουμε το βοηθητικό ρήμα avoir ή être στον ενεστώτα και βάζουμε δίπλα την παθητική μετοχή 

του ρήματος (participe passé).  

Όταν ως βοηθητικό έχω το ρήμα avoir, η παθητική μετοχή του ρήματος δεν κλίνεται, μένει ίδια σε 

όλα τα πρόσωπα. Όταν όμως ως βοηθητικό έχω το ρήμα être, η παθητική μετοχή κλίνεται, δηλαδή 

συμφωνεί με το υποκείμενο του ρήματος στο γένος και στον αριθμό. 

p.e.x.: elle a  parlé  

αλλά:  elle est arrivée  

 

Η participe passé σχηματίζεται ως εξής: 

Για τα ρήματα της πρώτης συζυγίας η παθητική μετοχή σχηματίζεται ως εξής: 

Aπό το όνομα (απαρέμφατο) του ρήματος βγάζουμε το τελικό -r και βάζουμε έναν τόνο «΄» (accent 

aigu)  στο –e (-é). 
p.ex. : parler = parle -r = parle + ΄ = parlé    

 

Για τα ρήματα της δεύτερης συζυγίας η παθητική μετοχή σχηματίζεται ως εξής: 

Από το απαρέμφατο του ρήματος απλά βγάζουμε το τελικό -r. 
p.ex.: finir = fini -r = fini 
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Για τα ρήματα της τρίτης συζυγίας δεν ισχύει το ίδιο. Η παθητική  μετοχή τους δε βγαίνει, για τα πε-

ρισσότερα απ’ αυτά, από κάπου. Γι’ αυτό τη μαθαίνουμε.  

p.ex. Parler 
μτχ. parlé   

p.ex.  Finir 

μτχ. fini 

p.ex. Courir 

μτχ. couru 

1 

j’ai parlé   j’ai fini j’ai couru 

tu as parlé    tu as fini tu as couru 

il/elle/on a parlé   il/elle/on a fini il/elle/on a couru 

nous avons parlé   nous avons fini nous avons couru 

vous avez parlé   vous avez fini vous avez couru 

Ils/elles ont parlé   Ils/elles ont fini ils/elles ont couru 

 

Τα ρήματα που στον passé composé έχουν ως βοηθητικό το ρήμα être είναι συγκεκριμένα και είναι 

τα εξής2: 

 

Ρήμα Μετοχή 

aller  venir  allé  venu 

arriver  partir  arrivé  parti 

monter  descendre  monté  descendu 

entrer  sortir  entré  sorti 

naître  mourir = décéder né  mort = décédé 

rester = demeurer3  resté = demeuré 

retourner = rentrer = revenir  retourné = rentré = revenu 

tomber  tombé 

passer  passé 

devenir devenu 

 

  

                                                 
1 Βασικό ρήμα στο χρόνο αυτό είναι τα βοηθητικά avoir ή être. Επομένως και η ερώτηση και η άρνηση θα γίνουν πάνω σ’ αυτά τα ρήματα. 

p.ex.:  je n’ai pas parlé 

  as-tu parlé ? 
2 Τα ρήματα αυτά κλίνονται με το être όταν είναι αμετάβατα (δηλαδή όταν δεν έχουν άμεσο αντικείμενο). Όταν όμως είναι μεταβατικά 

(δηλαδή έχουν άμεσο αντικείμενο), κλίνονται κι αυτά με το avoir. 

p.ex. je suis descendu de l’autobus = κατέβηκα από το λεωφορείο 

αλλά j’ai descendu la valise = κατέβασα τη βαλίτσα 
3 Το ρήμα demeurer κλίνεται με το être όταν είναι συνώνυμο του rester (=μένω). Κλίνεται όμως με το avoir όταν είναι συνώνυμο του 

habiter (= κατοικώ). 

p.ex.  j’ai demeuré à Paris pendant deux mois  (= κατοίκησα στο Παρίσι για δύο μήνες) 

 je suis demeuré bouche bée (= έμεινα με ανοιχτό το στόμα) 
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Le projet = σχέδιο 

La classe = τάξη 

Connaître = γνωρίζω 

Être = είμαι 

Grand = μεγάλος ≠ petit = μικρός 

Philosophe = φιλόσοφος 

Et = και 

Mathématicien = μαθηματικός 

Français = Γάλλος, γαλλικά 

Dix-septième = δέκατος-έβδομος 

Le siècle = αιώνας 

Penser = σκέφτομαι 

Tout = όλος (toute=όλη,tous =όλοι,toutes=όλες) 

Le problème = πρόβλημα 

Pouvoir = μπορώ 

Résoudre = λύνω (résolu = λυμένος) 

Par = από / ανά 

Les mathématiques = les maths = μαθηματικά 

Falloir = πρέπει (il faut = πρέπει (άκλιτο)) 

La partie = μέρος // μερίδα // παρτίδα //κόμμα 

Passer = περνώ 

La revue = επανάληψη 

Afin de = για να 

Rien = τίποτα ≠ quelque chose = κάτι 

Oublier = ξεχνώ ≠ se rappeler=se souvenir de = 

θυμάμαι 

Dire = λέω 

Quelqu’un = κάποιος ≠ personne = κανείς 

Un esprit = πνεύμα 

Cartésien = καρτεσιανός 

Si = αν 

Méthodique = μεθοδικός 

Rationnel = λογικός // ορθολογιστής 

Dans = μέσα ≠ hors = έξω 

Un ouvrage = έργο, σύγγραμα 

La géométrie = γεωμετρία 

Utiliser = χρησιμοποιώ 

Entre = μεταξύ, ανάμεσα 

Autre = άλλος 

Le théorème = θεώρημα 

Célèbre = διάσημος 

Déjà = ήση ≠ pas encore = όχι ακόμα 

Voici = να, ορίστε 

Le triangle = τρίγωνο 

Rectangle = ορθογώνιος 

Posséder = κατέχω 

Un angle = γωνία 

Droit = ορθός, ευθύς 

Le carré = τετράγωνο 

Une hypoténuse = υποτείνουσα 

Le côté = πλευρά 

Opposer = αντιτίθεμαι 

Égal = ίσος 

La somme = σύνολο, άθροισμα 
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UNITÉ 1 

Λα κλος σον. Λεν’ντα ε Νίκος σον ντεβάν λα σαλ 

ε αταν’ντ κομ λερ καμαραντ ντε κλας, λερ προφε-

σέρ πρενσιπάλ. 

 

- Λεν’ντα! Νικός!  

- Σαλύ Σαμπίν! 

- Ανκόρ αν ρετάρ; Τυ νε φε βρεμάν οκέν εφόρ! 

 

- Σα βα! Ζζε νε συι παζ αν ρετάρ. Ζζε συι πιλ α 

λ’ερ! 

- Λε ζζουρ ντε λα ραν’τρέ, ιλ φο κε τυ αρίβ πλυ 

τοτ! Ε Λυκάς, ιλ ε ου; 

- Ζε λ’ε βυ ιέρ. Ιλ αβέ λ’ερ τριστ… Ζζε κρουά κ’ιλ 

ε τομ’μπέ αμουρέ. 

- Αμουρέ; Βρεμάν; 

- Ε ου εσ-κ’ιλ λ’α ρανκον’τρέ; 

- Αν κολονί ντε βακάνς α Κασίς. 

- Κελ σσανς! Μουα, ζζε ν’ε παζ αρετέ ντε μαρσσέ, 

ντα λεζ Αλπ. Ιλ α μεμ φαλυ κε λ’ον κονστρυίζ 

νου-μεμ νοτρ ντουσς! 

- Πα μαράν, λε μπιβουάκ αν μον’ταν(ι), εν; 

 

- Νον, σ’ε κλερ! Ε τουά; Τυ ε αλέ σσε τε γκραντ-

παράν; 

- Εβινταμάν. Κομ σσακ ανέ. 

- Ντεσιντεμάν, τυ ν’εμ κε λα Κρετ! 

- Ουί, ζζ’αντόρ! Ον φε λα φετ σανζ αρέ, αν Κρετ. 

Ε τουά; Τυ ε αλέ ου, σετ ετέ; 

 

- Ζζ’ε φε εν ρετούρ ο σουρς! Ζ’ε βισιτέ Μπαρσε-

λόν. Ζζ’ε αντορέ, με ζζ’ε ρεγκρετέ ντε νε παζ 

ετρ μαζζέρ. Με παράν νε μ’ον πα λασσέ ντ’υν 

σεμέλ. 

- Τιεν, βουαλά Λουκάς κι αρίβ! 

- Σσυτ! Λε προφ ε λα! 

- Ο, λα, λα! Ιλ ν’α πα λ’ερ κομόντ. 

Το κουδούνι χτυπά. Η Λίντα και ο Νίκος είναι 

μπροστά από την αίθουσα και περιμένουν όπως οι 

συμμαθητές τους, τον βασικό καθηγητή τους. 

 

- Λίντα! Νίκο! 

- Γεια Σαμπίν! 

- Πάλι αργοπορημένη; Δεν κάνεις πραγματικά 

καμία προσπάθεια! 

- Εντάξει! Δεν είμαι αργοπορημένη. Είμαι ακρι-

βώς στην ώρα μου! 

- Την πρώτη μέρα στο σχολείο, πρέπει να φτά-

νουμε πιο νωρίς. Και ο Λουκάς, πού είναι; 

- Τον είδα χθες. Φαινόταν λυπημένος… Νομίζω 

ότι ερωτεύτηκε. 

- Ερωτευμένος; Αλήθεια; 

- Και πού τη συνάντησε; 

- Στην κατασκήνωση, στο Κασίς. 

-Τι τύχη! Εγώ, δεν σταμάτησα να περπατώ στις 

Άλπεις. Χρειάστηκε ακόμα και να κατασκευά-

σουμε μόνοι μας τα ντους! 

- Δεν είναι διασκεδαστικό το κάμπινγκ στο βουνό, 

ε; 

- Όχι, είναι ξεκάθαρο! Κι εσύ; Πήγες στους παπ-

πούδες σου; 

- Προφανώς. Όπως κάθε χρονιά. 

- Μα την αλήθεια, Μόνο την Κρήτη αγαπάς! 

- Ναι, την λατρεύω! Διασκεδάζουμε ασταμάτητα, 

στην Κρήτη. Κι εσύ; Πού πήγες, αυτό το καλο-

καίρι; 

- Έκανα επιστροφή στις ρίζες!  Επισκέφτηκα τη 

Βαρκελώνη. Τη λάτρεψα, μα λυπήθηκα που δεν 

είμαι ενήλικας. Οι γονείς μου με ακολουθούσαν 

παντού. 

- Καλά, να ο Λουκάς που φτάνει! 

- Σσουτ! Ο καθηγητής είναι εδώ! 

- Ο, λα, λα! Φαίνεται αυστηρός! 
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

La cloche = κουδούνι, καμπάνα 
Sonner = χτυπώ, κουδουνίζω 
Et = και 
Être = είμαι 
Devant = μπροστά ≠ derrière = πίσω 
La salle = αίθουσα 
Attendre = περιμένω 
Comme = όπως, σαν 
Camarade = συμμαθητής 
La classe = τάξη 
Le professeur = le prof = καθηγητής 
Principal = βασικός, κύριος 
Salut = γεια 
Encore = ακόμα, επίσης// πάλι 
Le retard = καθυστέρηση 
En retard=αργοπορημένος≠en avance= νωρίτερα 
À l’heure = στην ώρα 
Une heure = ώρα 
Pile = ακριβώς 
Faire = κάνω 
Vraiment = πραγματικά, αληθινά 
Aucun = κανείς (ne…aucun) 
Un effort = προσπάθεια 
Ça va = καλά // εντάξει 
Ça =cela = αυτό 
Aller = πηγαίνω ≠ venir = έρχομαι 
Le jour = ημέρα 
La rentrée = επιστροφή // πρώτη μέρα στο σχολείο 
Falloir = πρέπει, χρειάζεται (il faut = πρέπει (ά-
κλιτο. Μτχ.: fallu) 
Arriver = φτάνω ≠ partir = φεύγω 
Plus = πιο ≠ moins = λιγότερο 
Tôt = νωρίς ≠ tard = αργά 
Où ? = πού; 
Avoir = έχω 
Voir = βλέπω ( μτχ.: vu ) 
Hier=χθες≠demain = αύριο, aujourd’hui = σήμερα 
Avoir l’air = φαίνομαι 
Triste = λυπημένος ≠ gai = χαρούμενος 
Tomber = πέφτω 
Amoureux = ερωτευμένος 
Tomber amoureux = ερωτεύομαι 
Rencontrer = συναντώ 
La colonie de vacances = κατασκήνωση 
Les vacances = διακοπές (θηλ.) 
Quel = ποιος (quelle = ποια, quels = ποιοι, 
quelles =ποιες) 
La chance = τύχη 
Moi = εγώ, εμένα 
Arrêter = σταματώ 
Marcher = περπατώ 

Dans = μέσα ≠ hors = έξω 
Les Alpes = Άλπεις 
Même = ακόμα και // ίδιος 
Construire = κατασκευάζω 
Nous-mêmes = εμείς οι ίδιοι, μόνοι μας 
La douche = ντους 
Marrant = διασκεδαστικός 
Le bivouac = καταυλισμός, υπαίθριο κάμπινγκ 
La montagne = βουνό 
Clair = φωτεινός, ξεκάθαρος 
C’est clair = είναι ξεκάθαρο 
Toi = εσύ, εσένα 
Chez = στου, στο σπίτι του  
Les grands-parents = παππούδες 
Évidemment = προφανώς 
Chaque = κάθε 
Une année = χρονιά 
Décidément = μα την αλήθεια 
Aimer = αγαπώ, μου αρέσει ≠ haïr = μισώ 
Ne… que = δεν… παρά μόνο, μόνο 
La Crète = Κρήτη 
Adorer = λατρεύω ≠ détester = απεχθάνομαι 
La fête = γιορτή 
Faire la fête = διασκεδάζω 
Sans = χωρίς ≠ avec = με, μαζί με 
Un arrêt = σταμάτημα, στάση 
Sans arrêt = ασταμάτητα 
Ce=αυτός (cet=αυτός,cette=αυτή,ces=αυτοί,αυτές) 
Un été = καλοκαίρι (un automne = φθινόπωρο, un 
hiver = χειμώνας, le printemps = άνοιξη) 
Le retour = επιστροφή 
La source = πηγή 
Le retour aux sources = επιστροφή στις ρίζες 
Visiter = επισκέπτομαι (τόπο) (Rendre visite à 
quelqu’un = επισκέπτομαι (πρόσωπο))  
Mais = αλλά 
Regretter = λυπάμαι 
Majeur = ενήλικος ≠ mineur = ανήλικος 
Les parents = γονείς 
Lâcher = χαλαρώνω 
La semelle = σόλα (παπουτσιού) 
Ne pas lâcher d’une semelle = ακολουθώ κάποιον 
παντού 
Tiens = καλά, λοιπόν, ορίστε 
Voilà = να, ορίστε 
Qui = ποιος 
Chut = σουτ 
Là = εκεί ≠ ici = εδώ 
Avoir l’air = φαίνομαι 
Commode = άνετος 
Ne pas avoir l’air commode = φαίνομαι αυστηρός 
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Être = είμαι 

(été) 

Avoir = έχω 

(eu) 

Attendre = περιμένω 

(attendu) 

Faire = κάνω 

(fait) 

Je suis 

Tu es 

Il/elle/on est 

Nous sommes 

Vous êtes 

Ils/elles sont 

J’ai 

Tu as 

Il/elle a 

Nous avons 

Vous avez 

Ils/elles ont 

J’attends 

Tu attends 

Il/elle/on attend 

Nous attendons 

Vous attendez 

Ils/elles attendent 

Je fais 

Tu fais 

Il/elle/on fait 

Nous faisons 

Vous faites 

Ils/elles font 

Aller = πηγαίνω 

(allé) 

Voir = βλέπω 

(vu) 

Construire = κατασκευάζω 

(construit) 

Falloir = πρέπει 

(fallu) 

Je vais 

Tu vas  

Il/elle/on va 

Nous allons 

Vous allez 

Ils/elles vont 

Je vois 

Tu vois 

Il/elle/on voit 

Nous voyons 

Vous voyez 

Ils/elles voient 

Je construis 

Tu construis 

Il/elle/on construit 

Nous construisons 

Vous construisez  

Ils/elles construisent 

Il faut  

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

LES ADJECTIFS POSSESSIFS -ΚΤΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ 

  Ένα πράγμα Πολλά πράγματα 

Ένας 

άνθρωπος 

(Je) mon  ma mes 

(Tu) ton ta tes 

(Il / Elle) son sa ses 

Πολλοί 

άνθρωποι 

(Nous) notre nos 

(Vous) votre vos 

(Ils / Elles) leur leurs 

 

Το κτητικό επίθετο μπαίνει πριν από το ουσιαστικό που συνοδεύει και δεν παίρνει ποτέ άρθρο. 

p.ex.: sa maison  

και όχι: la sa maison 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!  

1. Στα γαλλικά, το κτητικό επίθετο συμφωνεί στο πρόσωπο και τον αριθμό με τον άνθρωπο, αλλά στο 

γένος συμφωνεί με το πράγμα. Δηλαδή δεν εξετάζουμε αν ο άνθρωπος είναι άνδρας ή γυναίκα, αλ-

λά αν το πράγμα είναι γένους αρσενικού ή θηλυκού. 

p.ex.: La maison de Jean (= το σπίτι του Γιάννη)  sa maison (= το σπίτι του) 

 La maison de Jeanne (= το σπίτι της Ιωάννας)  sa maison (= το σπίτι της) 
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Βάλαμε και στα δύο παραδείγματα το κτητικό επίθετο sa γιατί συμφωνεί με τη λέξη maison που εί-

ναι θηλυκού γένους και όχι με τον άνθρωπο (Jean ή Jeanne).  

 

2. Μπροστά από ουσιαστικό θηλυκού γένους που αρχίζει από φωνήεν ή από h άφωνο, βάζουμε το 

αρσενικό κτητικό επίθετο. 

p.ex.: mon ami    αλλά και: mon amie   

 

3. Δεν χρησιμοποιούμε τα κτητικά επίθετα όταν μιλάμε για τα μέρη του σώματος. 

p.ex.: j’ai les cheveux longs 

και όχι: Mes cheveux sont longs 

DEUXIÈME GROUPE - ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΖΥΓΙΑ 

Ο présent για τα ρήματα της δεύτερης συζυγίας σχηματίζεται ως εξής: 

Από το απαρέμφατο του ρήματος βγάζουμε την κατάληξη -ir και βάζουμε τις εξής καταλήξεις: 

p.e.x. finir 

-is  je finis 

-is  tu finis 

-it  il/elle/on finit 

-issons  nous finissons 

-issez  vous finissez 

-issent  ils/elles finissent 

 

TROISIÈME GROUPE - ΤΡΙΤΗ ΣΥΖΥΓΙΑ 

 Τα ρήματα της τρίτης συζυγίας έχουν ποικίλες καταλήξεις που είναι οι εξής: 

 

-s -x -s -e 

-s -x -s -es 

-t -t -- -e 

-ons 

-ez 

-ent 

 

p.ex. partir p.e.x. pouvoir p.ex. attendre p.ex. ouvrir 

Je pars 

Tu pars 

Il/elle/on part 

Nous partons 

Vous partez 

Ils/elles partent 

Je peux 

Tu peux 

Il/elle/on peut 

Nous pouvons 

Vous pouvez 

Ils/elles peuvent 

J’attends 

Tu attends 

Il/elle/on attend 

Nous attendons 

Vous attendez 

Ils/elles attendent 

J’ouvre 

Tu ouvres 

Il/elle/on ouvre 

Nous ouvrons 

Vous ouvrez 

Ils/elles ouvrent 
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IMPARFAIT - ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ  

O imparfait σχηματίζεται ως εξής: 

Παίρνουμε το θέμα από το πρώτο πρόσωπο του πληθυντικού του ενεστώτα και βάζουμε τις εξής 

καταλήξεις:  

 
p.ex. Parler 

nous parl -ons 

p.ex. Finir 

nous finiss -ons 

p.ex. Venir 

nous ven -ons 

-ais je parlais je finissais je venais 

-ais tu parlais tu finissais tu venais 

-ait il/elle/on parlait il/elle/on finissait il/elle/on venait 

-ions nous parlions nous finissions nous venions 

-iez vous parliez vous finissiez vous veniez 

-aient ils/elles parlaient ils/elles finissaient ils/elles venaient 

 

Εξαίρεση: Το ρήμα être κάνει στον imparfait: j’étais 

 

Ο imparfait χρησιμοποιείται για να περιγράψουμε κάτι που επαναλαμβανόταν στο παρελθόν, π.χ. μια 

συνήθεια, ή να διηγηθούμε κάτι που έγινε στο παρελθόν. 

p.ex.  Quand j’étais petit, j’allais au cinéma très souvent. 

Il faisait beau, le soleil brillait. 

 

Les pronoms personnels complément d’objet direct (COD) -  

Οι  προσωπικές αντωνυμίες που αντικαθιστούν το άμεσο αντικείμενο 

me (= με) 

te (= σε) 

le / l’  (= τον) 

la / l’ (= την) 

nous (= μας) 

vous (= σας) 

les (= τους, τις) 

p.ex.: il regarde moi  

il me regarde  

 j’achète le livre 

 je l’achète 

Άμεσο αντικείμενο έχουμε όταν αμέσως μετά το ρήμα ακολουθεί: 

1. Κύριο όνομα    p.ex.  je regarde Paul   je le regarde 

2. Εμφατική αντωνυμία  p.ex.  nous regardons vous  nous vous regardons  

3. Οριστικό άρθρο + ουσιαστικό p.ex. nous regardons la télé  nous la regardons 

4. Κτητικό επίθετο + ουσιαστικό p.ex. il lit son livre  il le lit 

5. Δεικτικό επίθετο + ουσιαστικό p.ex. tu regardes ce film  tu le regardes 
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΝΤΩΝΥΜΙΩΝ  

ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΕΣΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

   κύριο όνομα 

   εμφατική αντωνυμία 

Le, la, l’, les  οριστικό άρθρο + ουσιαστικό 

   κτητικό επίθετο + ουσιαστικό 

   δεικτικό επίθετο + ουσιαστικό 

 

Η θέση των προσωπικών αντωνυμιών 

1. Οι προσωπικές αντωνυμίες μπαίνουν πάντα πριν το ρήμα. 

p.ex.  j’ai les livres  je les ai 

 

2. Στους σύνθετους χρόνους (δηλ. στους χρόνους που έχουν ως βοηθητικό το ρήμα avoir ή être) οι 

προσωπικές αντωνυμίες μπαίνουν πριν το βοηθητικό ρήμα. 

p.ex. j’ai acheté le livre  je l’ ai acheté 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν προηγείται το άμεσο αντικείμενο της πρότασης με τη μορφή προσωπικής αντωνυ-

μίας, τότε η μετοχή συμφωνεί με αυτό στο γένος και τον αριθμό. 

  p.ex. nous avons acheté les livres (le livre)  nous les avons achetés 

 

nous avons acheté les gommes (la gomme)   nous les avons achetées 

 

 

Le balluchon = μπόγος 

Lorsque = καθώς// όταν// αφού 

Rencontrer = συναντώ 

Quelqu’un = κάποιος ≠ personne = κανείς 

Dire = λέω 

Salut = γεια 

Enchanté = χάρηκα 

Content = χαρούμενος ≠ mécontent = λυπημένος 

Voir = βλέπω 

Apprécier = εκτιμώ 

Quelque chose = κάτι ≠ rien = τίποτα 

Bien = καλά // πολύ ≠ mal = άσχημα 

Les vacances = διακοπές 

Aimer = αγαπώ ≠ haïr = μισώ 

Adorer = λατρεύω ≠ détester = απεχθάνομαι 

Le séjour = διαμονή 

Rire jaune = γελώ ξινά, ξινίζω τα μούτρα μου 

Au bord de = στην άκρη  

La mer = θάλασσα 

Vouloir = θέλω 

Se plaindre = παραπονιέμαι 

Marrant = διασκεδαστικός 

Énervant = σπαστικός 

Faire plaisir = δίνω ευχαρίστηση 

Génial = υπέροχα 

Super = σούπερ 

Déçu = απογοητευμένος 

Décevoir = απογοητεύω 

Dommage = κρίμα 

Zut = να πάρει 

Apprécier = εκτιμώ 

Une expression = έκφραση 

Une expression imagée = μεταφορική έκφραση 

Rire = γελώ 

Jaune = κίτρινο  

Prendre la mouche = μυγιάζομαι 

Prendre = παίρνω 

La mouche = μύγα 
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Grincer les dents = τρίζω τα δόντια 

Grincer = τρίζω 

La dent = δόντι 

Être vert de rage = είμαι πολύ θυμωμένος 

Vert = πράσινο 

Le rage = θυμός// λύσσα 

Avoir une dent contre quelqu’un = κρατώ κακία 

σε κάποιον 

Quelle mouche t’a piqué ? = ποια μύγα σε τσί-

μπησε; 

Piquer = τσιμπώ 

Accueillir quelqu’un à bras ouverts = υποδέχο-

μαι με ανοιχτές αγκάλες 

Accueillir = δέχομαι, υποδέχομαι 

Le bras = χέρι 

Ouvert = ανοιχτός (ouvrir = ανοίγω) 

Accepter de bonne cœur = δέχομαι κάτι με καλή 

καρδιά, ευχάριστα 

Accepter = δέχομαι ≠ refuser = αρνούμαι 

Être plié en quatre = διπλώνομαι στα τέσσερα, 

πονάω 

Plier = διπλώνω 

Sauter de joie = πηδώ από χαρά, είμαι πολύ χα-

ρούμενος 

Sauter = πηδώ 

La joie = χαρά ≠ la tristesse = λύπη 

Rire aux larmes = γελώ μέχρι δακρύων, ξεκαρδί-

ζομαι στα γέλια 

Rire = γελώ 

La larme = δάκρυ 

C’est le pied! = είναι θαύμα ! 

Le pied = πόδι ≠ la main χέρι  

 

La semaine = εβδομάδα 

Quatre = τέσσερα 

Le jour = μέρα ≠ la nuit = νύχτα 

Respecter = σέβομαι 

Mieux = καλύτερα ≠ pire = χειρότερα 

Le rythme = ρυθμός 

Un enfant = παιδί 

Permettre = επιτρέπω 

Se reposer = ξεκουράζομαι 

La suite = συνέχεια 

Plus = πιο, περισσότερο ≠ moins = λίγο, λιγότερο 

Adapter = προσαρμόζω 

Une évolution = εξέλιξη 

La famille = οικογένεια 

La plupart=πλειοψηφία ≠ la minorité = μειοψηφία 

Le parent = = γονιός// συγγενής 

Travailler = εργάζομαι, δουλεύω 

Le week-end = σαββατοκύριακο 

Seul = μόνος 

Le moment = στιγμή 

Où? = πού; 

Pouvoir = μπορώ 

Profiter de = επωφελούμαι 

Beaucoup = πολύ ≠ peu = λίγο 

Divorcer = χωρίζω (από ζευγάρι) 

Pour = για 

La garde = φύλαξη//κηδεμονία 

Important = σημαντικός 

Passer = περνώ 

Entier = ολόκληρος 

Avec = με, μαζί με ≠ sans = χωρίς 

Ou = ή 

Le fils = γιος ≠ la fille = κόρη 

Président = πρόεδρος 

Un élève = μαθητής 

Une organisation = οργάνωση 

Créer = δημιουργώ 

Le bouleversement = αναστάτωση 

Le calendrier = ημερολόγιο 

Scolaire = σχολικός 

Conserver = διατηρώ 

Même = ίδιος // ακόμα και 

La quantité = ποσότητα 

Une heure = ώρα 

Falloir = πρέπει (il faut = πρέπει (απρόσωπο) 

Rogner = περικόπτω 

Sur = πάνω ≠ sous = κάτω 

Les vacances = διακοπές 

La rentrée=επιστροφή//πρώτη μέρα στο σχολείο 

Plus tôt = νωρίτερα ≠ plus tard  = αργότερα 

Le taux = ποσοστό 

Un absentéisme = απουσία 

La difficulté = δυσκολία ≠ la facilité = ευκολία 

Une attention = προσοχή 

Jusqu’à = μέχρι 

Mardi = Τρίτη 
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Midi = μεσημέρι (12 το μεσημέρι) ≠ minuit = με-

σάνυχτα (12 το βράδυ) 

La tâche = καθήκον// προσπάθεια 

Un enseignant = δάσκαλος 

Pénible = δύσκολος // πενιχρός 

Car = διότι 

Devoir = πρέπει 

Concentrer = συγκεντρώνω 

Au lieu de = αντί 

Le volume = όγκος 

Le cours = μάθημα 

Identique = όμοιος, πανομοιότυπος 

Jeune = νέος 

La cité=πόλη,πολιτεία (εδώ:εργατικές κατοικίες) 

Ressembler = συγκεντρώνω, μαζεύω 

Devant = μπροστά ≠ derrière = πίσω 

Un immeuble = πολυκατοικία 

Et = και 

Pour = για 

Passer = περνώ 

Le temps = χρόνος, καιρός 

Arriver = συμβαίνει // φτάνω 

Livrer = παραδίδω 

Un acte = πράξη 

Violent = βίαιος 

 

Quelque = μερικός, κάποιος  ≠ aucun = κανείς 

Une expression = έκφραση 

Décrire = περιγράφω 

Le lieu = τόπος 

Le sud = νότος ≠ le nord = βορράς 

L’est = ανατολή ≠ l’ouest = δύση 

Dans le sud… = στον νότο… 

Au sud de … = στα νότια … 

Il y a = υπάρχει 

Beaucoup = πολύ ≠ peu = λίγο 

Le soleil = ήλιος 

Immense = τεράστιος 

La plage = παραλία 

Magnifique = καταπληκτικός 

La forêt = δάσος 

Aimer = αγαπώ, μου αρέσει 

Passer = περνώ 

Les vacances = διακοπές 

Là-bas = εκεί κάτω 
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UNITÉ 2 

Λυκάς τελεφόν α Νικός, αφέν ντε λ’ ενβιτέ α υν 

σουαρέ Τεκτονίκ. 

 

- Μπονσουάρ ικός! Τυ φε κουά ντεμέν σουάρ; 

- Μπονσουάρ Λυκάς! Ζε ντουά ρεβιζέ, πουρκουά; 

 

- Σα τε ντιρέ ντε βενίρ α μα σουαρέ Τεκτονίκ; 

- Ντεζολέ, με ζε νε πε βρεμάν πα. Ζ’ε τροπ α φερ! 

 

- Σι τυ βιεν ντεμέν σουάρ, ζε τ΄εντερέ α ρεβιζέ! 

 

- Μερσί, με σα νε μ’εν’τερές πα…  Ζε ν’αν’τάν ριεν 

νι α λα Τεκτονίκ,νι α οκύν οτρ ντάνς, ντ’αγιέρ! 

 

- Με ανφέν! Σ’ ε πα κομ’πλικέ! Ιλ φο σεμ’πλεμάν 

ζεστικυλέ! 

- Νον, ζε νε συί πα ντουέ πουρ σα. 

- Αλέ! Ζε τε μον’τρερέ. 

- Απρέ του, πουρκουά πα; 

- Ζενιάλ! Λα σουαρέ ορά λιε σσε μουά! 

- Α ντεμέν σουάρ, αλόρ! 

- Ουί, α ντεμέν σουάρ! 

Ο Λουκάς τηλεφωνεί στον Νίκο, για να τον προ-

σκαλέσει σε μια βραδιά Τεκτονίκ. 

 

- Καλησπέρα Νίκο! Τι κάνεις αύριο βράδυ; 

- Καλησπέρα Λουκά! Πρέπει να κάνω επανάληψη, 

γιατί; 

- Τι θα έλεγες να έρθεις στη βραδιά μου Τεκτονίκ; 

- Λυπάμαι, αλλά πραγματικά δεν μπορώ. Έχω να 

κάνω πολλά! 

- Αν έρθεις αύριο βράδυ, θα σε βοηθήσω να κά-

νεις επανάληψη! 

- Ευχαριστώ, αλλά δεν μ’ ενδιαφέρει… Δεν κατα-

λαβαίνω τίποτα, ούτε στην Τεκτονίκ, ούτε σε κα-

νέναν άλλο χορό, εξάλλου! 

- Μα επιτέλους! Δεν είναι μπερδεμένο! Πρέπει 

μόνο να κάνεις κινήσεις! 

- Όχι, δεν είμαι προικισμένος γι’ αυτό. 

- Άντε! Θα σου δείξω. 

- Εν πάση περιπτώσει, γιατί όχι; 

- Υπέροχα! Η βραδιά θα γίνει σπίτι μου! 

- Αύριο βράδυ, λοιπόν! 

- Ναι, αύριο βράδυ! 

 

Être = είμαι Avoir = έχω Faire = κάνω Venir = έρχομαι 

Je suis 

Tu es 

Il/elle/on est 

Nous sommes 

Vous êtes 

Ils/elles sont 

J’ai 

Tu as 

Il/elle/on  a 

Nous avons 

Vous avez 

Ils/elles ont 

Je fais 

Tu fais 

Il/elle/on fait 

Nous faisons 

Vous faites 

Ils/elles font 

Je viens 

Tu viens 

Il/elle/on vient 

Nous venons 

Vous venez 

Ils/elles viennent 

Devoir = οφείλω, πρέπει Entrendre = ακούω 

//καταλαβαίνω 

Dire = λέω Pouvoir = μπορώ 

Je dois 

Tu dois 

Il/elle/on doit 

Nous devons 

Vous devez 

Ils/elles doivent 

J’entends 

Tu entends 

Il/elle/on entend 

Nous entendons 

Vous entendez 

Ils/elles entendent 

Je dis 

Tu dis 

Il/elle/on dit 

Nous disons  

Vous dites 

Ils/elles disent 

Je peux 

Tu peux 

Il/elle/on peut 

Nous pouvons 

Vous pouvez 

Ils/elles peuvent 

Falloir οφείλω, πρέπει    

Il faut    
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Téléphoner = τηλεφωνώ 
À = σε ≠ de = από  
Afin de = για να  
Inviter = προσκαλώ 
La soirée = βραδιά ≠ la matinée = πρωινό 
Bonsoir = καλησπέρα ≠ bonjour = καλημέρα 
Faire = κάνω 
Quoi = τι 
Demain=αύριο ≠ hier=χθες, aujourd’hui=σήμερα 
Le soir = βράδυ ≠ le matin = πρωί 
Devoir = οφείλω, πρέπει  
Réviser = κάνω επανάληψη 
Pourquoi ? = γιατί ≠ parce que… = διότι… 
Ça = αυτό 
Dire = λέω 
Ça te dirait de … ? = θα σου έλεγε να…;/ τι θα 
έλεγες να… 
Venir = έρχομαι ≠ aller = πηγαίνω 
Désolé = λυπάμαι, λυπημένος 
Mais = αλλά 
Pouvoir = μπορώ 
Vraiment = πραγματικά, αληθινά 
Trop = πάρα πολύ 
Si = αν 
Aider = βοηθώ 
Merci = ευχαριστώ 
Intéresser = ενδιαφέρω 

Entendre = ακούω // καταλαβαίνω  
Rien = τίποτα ≠ quelque chose = κάτι 
Ni…ni = ούτε… ούτε ≠ … et… = … και…  
Aucun = κανένας (+ουσ.) 
Autre = άλλος 
La danse = χορός 
D’ailleurs = εξάλλου 
Être = είμαι 
Doué = προικισμένος, χαρισματικός 
Enfin = επιτέλους, τελικά 
Compliquer = μπερδεύω 
Falloir = πρέπει (il faut = πρέπει (άκλιτο)) 
Simplement = απλώς 
Gesticuler = κάνω κινήσεις, χειρονομώ 
Allez ! = άντε! 
Montrer = δείχνω 
Après tout = μετά από όλα/ εν πάση περιπτώσει 
Après = μετά ≠ avant = πριν 
Tout = όλος 
Génial = υπέροχος 
Avoir = έχω 
Le lieu = τόπος 
Avoir lieu = λαμβάνω χώρα, γίνομαι (έκφραση) 
Chez + εμφ. αντ. = στου… , στο σπίτι του 
Moi = εγώ, εμένα 
Alors = λοιπόν 

 

Le balluchon = μπόγος 
Lorsque = quand = όταν, αφού 
Vouloir = θέλω 
Inviter = προσκαλώ 
Quelqu’un = κάποιος ≠ personne = κανείς 
Dire = λέω 
Ça te dirait de …=θα σου έλεγε να…,τι θα έλεγες να… 
Venir = έρχομαι ≠ aller = πηγαίνω 
La soirée = βραδιά ≠ la matinée = πρωινό 
Le concert = κονσέρτο, συναυλία 
Demain=αύριο ≠ hier=χθες aujourd’hui = σήμερα 
La fête = γιορτή 
Un anniversaire = επέτειος, γενέθλια 
Vouloir = θέλω 
Avec = με, μαζί με ≠ sans = χωρίς 
Vous = εσείς, εσάς 
Aimer = αγαπώ, μου αρέσει ≠ haïr = μισώ 
Accompagner = συνοδεύω 
Le cinema = = κινηματογράφος 
Accepter = δέχομαι ≠ refuser = αρνούμαι 
Une invitation = πρόσκληση 
Génial = υπέροχος, υπέροχα 

Pourquoi pas? =  γιατί όχι; 
D’accord = σύμφωνοι 
Le plaisir = ευχαρίστηση 
Avec plaisir = ευχαρίστως 
Volontiers = ευχαρίστως 
Désolé = λυπάμαι, λυπημένος 
Mais = αλλά 
Pouvoir = μπορώ 
Intéresser = ενδιαφέρω 
Ça ne me dit pas trop =δεν θα μου έλεγε και πολλά 
Quelque = κάποιος, μερικός 
Une expression = έκφραση 
Accepter de bon cœur = δέχομαι ευχαρίστως 
Le cœur = καρδιά 
Bon = καλός ≠ mauvais = κακός, άσχημος 
Le refus = = άρνηση 
Comment = πώς 
Persister = επιμένω 
Carrément = εντελώς, ξεκάθαρα, με σθένος, ει-
λικρινά 
Catégoriquement = κατηγορηματικά 
Un appel = επίκληση, κλήση 
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

FUTUR SIMPLE - ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

Ο futur simple σχηματίζεται ως εξής: 

Για τα ρήματα της πρώτης και δεύτερης συζυγίας παίρνουμε ως θέμα ολόκληρο το απαρέμφατο, και 

βάζουμε τις εξής καταλήξεις: 

 p.ex. Parler p.e.x. Finir 

-ai je parlerai je finirai 
-as tu parleras tu finiras 

-a il/elle/on parlera il/elle/on finira 

-ons nous parlerons nous finirons 
-ez vous parlerez vous finirez 

-ont ils/elles parleront ils/elles finiront 

 

Τα ρήματα της τρίτης συζυγίας παρουσιάζουν ποικιλία ως προς το θέμα. Σε μερικά παίρνουμε ως 

θέμα το απαρέμφατο,  σε κάποια άλλα παίρνουμε το απαρέμφατο αλλά βγάζουμε το –e από το τέλος 

του απαρεμφάτου και σε κάποια τρίτα το θέμα το μαθαίνουμε. 

 

Παρατήρηση: Χαρακτηριστικό γνώρισμα του futur simple είναι το γράμμα (χαρακτήρας) -r-  πριν 

από την κατάληξη.  

 

3. Ρήματα που σχηματίζουν τον futur simple ανώμαλα. 

Acquérir  j’ acquerrai Mourir  je mourrai 

Aller  j’ irai Mouvoir  je mouvrai 

Asseoir  j’assiérai Pleuvoir  il pleuvra 

Avoir  j’aurai Pouvoir  je pourrai 

Cueillir  je cueillerai Recevoir  je recevrai 

Courir  je courrai Savoir  je saurai 

Devoir  je devrai Tenir  je tiendrai 

Être je serai Valoir  je vaudrai 

Faire  je ferai Voir  je verrai 

Falloir  il faudra Vouloir  je voudrai 

 

LES CONDITIONNELS - ΟΙ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ 

Στα γαλλικά διακρίνουμε τρία είδη υποθετικών λόγων: 

1. Réel (Πραγματικό) 

présent 

si + présent   futur 

 impératif 

Το πρώτο είδος των υποθετικών λόγων εκφράζει ένα πραγματικό γεγονός. Δηλαδή κάτι, το οποίο θα 

πραγματοποιηθεί εφόσον ισχύσει η υπόθεση. 

p.ex.: si tu veux, tu peux venir avec moi 
si tu veux, viens avec moi 

si tu étudies, tu réussiras à ton examen  
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Λε σαβιε-βου; 

Καστρ: λα φολί Τεκτονίκ σ’αμπά συρ λα πλας Ρε-

πυμπλίκ. 

 

«Σ’ετ εν μελάνζ ντε ιπ-οπ, ντε μπρέικ-ντάνς, ντε 

ντανς ελεκτρό, αβέκ μποκού ντε μουβμάν ντε 

μπρα ε ντε ζάμ’μπ», ρεζύμ Μαντ, υν ζεν φιγ(ι) κι 

υτιλίζ εν ψεντονίμ, κομ του σεζ αμί ντανσέρ τεκ. 

 

Καρ λα Τεκτονίκ, σε ν’ε πα σελμάν υν ντανς ντε-

ζαρτικυλέ συρ ντε λα ντανς μυζίκ, σ’ετ οσί υνε 

κυλτύρ ε εν λουκ κι α ραν’ντύ σε μουβμάν ποπυ-

λέρ. Καρ λ’απαράνς τιεν υν πλας εμ’πορτάν’τα 

νταν σε φενομέν ου λε ντανσέρ σε ρεκονές εζε-

μάν. Ντε παν’ταλόν ιπέρ μουλάν, αβέκ παρφουά 

υν σσοσέτ ρεμον’τέ συρ υν κοτέ, ντε γκετρ ε αξε-

σουάρ τρε βουαγιάν, ντε κουπ ντε σσεβέ τρε 

παρτικυλιέρ, κι σ’αντάπτ οσί μπιεν ο φιγ(ι) κι ο 

γκαρσόν. 

Λ’εμ’πορτάν, σ’ε ντε σε ντιστενγκέ, κομ λε κον-

φίρμ Ναστι, υν οτρ μάμ’μπρ ντεζ Ολ Μπάστερ: 

«Ον εσέ ντ’αβουάρ ντε λ’οριζιναλιτέ, αβέκ ντε 

κουλέρ βουαγιάν’τ. Ιλ φο ετρ εξτραβαγκάν!» 

 

Αν του κα, λε γκρουπ κι σουετέ σεμ’πλεμάν 

σ’αμυζέ ε φερ πλυζ αμ’πλ κονεσάνς αβέκ ντ’οτρζ 

αματέρ ντε Τεκτονίκ α ετέ σερβί. Λα πρεμιέρ ζ-

ζουρνέ κλυμπίν ε ντανς ελεκτρό ντε Καστρ α ετέ 

εν τριόμφ! 

Το ξέρατε; 

Στο Καστρ: η τρέλα Τεκτονίκ έρχεται στην πλα-

τεία Δημοκρατίας. 

 

«Είναι μία μίξη από χιπ-χοπ, μπρέικ ντανς, χορό 

ελεκτρό με πολλές κινήσεις των χεριών και των 

ποδιών, συνοψίξει η Μαντ, ένα νέο κορίτσι που 

χρησιμοποιεί ένα ψευδόνυμο, όπως όλοι οι φίλοι 

της χορευτές της τεκ. 

Γιατί η Τεκτονίκ, δεν είναι μόνο ένας άκομψος 

χορός πάνω στη μουσική ντανς, είναι επίσης μια 

κουλτούρα και ένα λουκ που κατέστησε αυτό το 

δημοφιλές κίνημα. Γιατί η εμφάνιση έχει σημαντι-

κή θέση σ’ αυτό το φαινόμενο όπου οι χορευτές 

αναγνωρίζονται άνετα. Παντελόνια υπέρ εφαρμο-

στά, με μία ανασηκωμένη κάλτσα στο πλάι, μερι-

κές φορές, γκέτες και πολύ φανταχτερά αξε-

σουάρ, πολύ ιδιαίτερες κομμώσεις που προσαρ-

μόζονται το ίδιο καλά σε αγόρια και κορίτσια. 

Το σημαντικό είναι να ξεχωρίζεις, όπως το επι-

βεβαιώνει η Νάστι, ένα άλλο μέλος των Ολ 

Μπλάστερ: Προσπαθούμε να έχουμε αυθεντικό-

τητα με φανταχτερά χρώματα. Πρέπει να είμαστε 

υπερβολικοί!»  

Εν πάση περιπτώσει, η ομάδα που επιθυμούσε 

μόνο να διασκεδάσει και να γνωρίσει ευρύτερα 

άλλους ερασιτέχντες της Τεκτονίκ εξυπηρετή-

θηκε. Η πρώτη μέρα κλάμπιν και χορού ελεκτρό 

στο Καστρ ήταν ένας θρίαμβος! 
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

La folie = τρέλα 

S’abattre = γίνομαι (εδώ) // επιφέρω 

La place = πλατεί // θέση 

La république = δημοκρατία 

Être = είμαι 

Le mélange = μίξη, ανακάτεμα 

Le hip-hop = χιπ-χοπ 

Avec = με, μαζί με ≠ sans = χωρίς 

Beaucoup de = πολύ ≠ peu de = λίγο 

Le mouvement = κίνηση // κίνημα 

Le bras = χέρι 

La jambe = πόδι 

Résumer = συνοψίζω 

Jeune = νέος ≠ vieux = γέρος 

La fille = κορίτσι ≠ le garçon = αγόρι 

Qui = ποιος 

Utiliser = χρησιμοποιώ 

Le pseudonyme = ψευδώνυμο 

Comme = όπως, σαν 

Tout = όλος (tous = όλοι) 

Ami = φίλος 

Danseur = χορευτής 

Car = γιατί, διότι 

Seulement = μόνο 

La danse = χορός 

Désarticulé = άκομψος 

Désarticuler = εξαρθώνω 

Sur = πάνω ≠ sous = κάτω 

Aussi = επίσης ≠ non plus = ούτε και 

La culture = κουλτούρα 

Rendre = επιστρέφω //καθιστώ 

Populaire = δημοφιλής// λαϊκός 

Une apparence = εμφάνιση, παρουσιαστικό 

Tenir = κρατώ (εδώ: έχω) 

Important = σημαντικός 

Dans = μέσα ≠ hors = έξω 

Le phénomène = φαινόμενο 

Où = όπου 

Reconnaître = αναγνωρίζω 

Aisément = άνετα 

Le pantalon = παντελόνι 

Moulant = εφαρμοστός 

Parfois = μερικές φορές ≠ jamais = ποτέ 

La chaussette = κάλτσα 

Remonter = ανασηκώνω // ξανανεβάζω 

Le côté = πλευρά 

La guêtre = γκέτα 

Un accessoire = αξεσουάρ 

Très = πολύ ≠ peu = λίγο 

Voyant = φανταχτερός 

Voir = βλέπω 

La coupe = κόμμωση 

Les cheveux = μαλλιά (un cheveu = τρίχα) 

Particulier = ιδιαίτερος 

Adapter = προσαρμόζω 

Bien = καλά ≠ mal = άσχημα 

Distinguer = διακρίνω, ξεχωρίζω 

Confirmer = επιβεβαιώνω 

Autre = άλλος 

Le membre = μέλος 

Essayer = δοκιμάζω, προσπαθώ 

Une originalité = αυθεντικότητα 

La couleur = χρώμα 

Falloir = πρέπει, χρειάζεται (il faut = πρέπει (α-

πρόσωπο) 

Extravagant = υπερβολικός 

En tout cas = εν πάση περιπτώσει 

Le cas = περίπτωση 

Le groupe = γκρουπ, ομάδα 

Souhaiter = εύχομαι 

S’amuser = διασκεδάζω 

Simplement = απλώς 

Faire = κάνω 

Ample = ευρύς 

Plus = περισσότερο ≠ moins = λιγότερο 

La connaissance = γνωριμία 

Faire connaissance = γνωρίζω (κάποιον) 

Amateur = ερασιτέχνης 

Servir=σερβίρω (servir à = χρησιμεύω, se servir 

de = χρησιμοποιώ) 

Premier = πρώτος 

La journée = μέρα 

Le triomphe =θρίαμβος 
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Unité 3 

Ον ε βαν’τρεντί. Λεν’ντά βιεν δε ραν’τρέ ντε κουρ 

ε ν’α κ’υν σοζ αν τετ: λα σουαρέ ντε Λυκάς. 

 

 

- Μαμάν, ζε πε αλέ α λα φετ ντε Λυκάς ντεμέν 

σουάρ;  

- Κουά; Ε τον εν’τερό ντε ζεογραφί; 

- Μαμάν! Ζε τ’αν συπλί! 

- Νον, ζε ρεγκρέτ. Τυ ντουά ρεβιζέ. 

- Με μαμάν! Πουρκουά, σ’ε τουζούρ «νον»; Σ’ε 

βρεμάν ενζύστ! 

- Ζ’αν ε μαρ! Α κοζ ντε τουά, ζε βε ρατέ λα με-

γιέρ σουαρέ ντε λ’ανέ! 

- Λεν’ντά, φε-μουά πλεσίρ ε αρέτ ντε προτεστέ. 

Τυ ντουά αμελιορέ τα μουαγιέν. 

- Μπον, ζε βε μπιεν τε φερ σετ φαβέρ, με α ντε 

κον’ντισιόν: 

- Του σε κε τυ  βε! 

- Σε σουάρ, τυ ρεστ πουρ ρεβιζέ ε, ντεμέν σουάρ 

τυ ράν’τρ ανάτ βαν-ντεζ ερ. 

- Οκέν προμπλέμ! Μερσί μαμάν, τ’ε λα μεγιέρ! 

Είναι Παρασκευή. Η Λίντα μόλις επέστρεψε από 

τα μαθήματα και έχει μόνο ένα πράγμα στο κεφά-

λι της: τη βραδιά του Λουκά. 

 

- Μαμά, μπορώ να πάω στη γιορτή του Λουκά αύ-

ριο βράδυ; 

- Τι; Και το διαγώνισμα σου στη γεωγραφία; 

- Μαμά! Σε ικετεύω! 

- Όχι, λυπάμαι. Πρέπει να κάνεις επανάληψη. 

- Μα μαμά! Γιατί είναι πάντα «όχι»; Είναι πραγ-

ματικά άδικο! 

- Βαρέθηκα! Εξαιτίας σου, θα χάσω την καλύτερη 

βραδιά της χρονιάς! 

- Λίντα, σε παρακαλώ σταμάτα να διαμαρτύρεσαι. 

Πρέπει να βελτιώσεις τον μέσο όρο σου. 

- Καλά, θέλω πολύ να σου κάνω αυτή τη χάρη, 

αλλά σε δύο προϋποθέσεις: 

- Ό,τι θέλεις! 

- Αυτό το βράδυ, θα μείνεις για να κάνεις επανά-

ληψη και αύριο το βράδυ θα γυρίσεις πριν τις 10. 

- Κανένα πρόβλημα! Ευχαριστώ μαμά, είσαι η κα-

λύτερη! 

 

Être = είμαι (été) Faire = κάνω (fait) Pouvoir = μπορώ (pu) 

Je suis 

Tu es 

Il/elle/on est 

Nous sommes 

Vous êtes 

Ils/elles sont 

Je fais 

Tu fais 

Il/elle/on fait 

Nous faisons 

Vous faites 

Ils/elles font 

Je peux 

Tu peux 

Il/elle/on peut 

Nous pouvons 

Vous pouvez 

Ils/elles peuvent 

Aller = πηγαίνω (allé) Vouloir = θέλω (voulu) Devoir = οφείλω, πρέπει (dû) 

Je vais 

Tu vas  

Il/elle/on va 

Nous allons 

Vous allez 

Ils/elles vont 

Je veux 

Tu veux 

Il/elle/on veut 

Nous voulons 

Vous voulez 

Ils/elles veulent 

Je dois 

Tu dois 

Il/elle/on doit 

Nous devons 

Vous devez 

Ils/elles doivent 
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Être = είμαι 

Vendredi = Παρασκευή  

Venir ≠ aller = έρχομαι πηγαίνω 

Rentrer = επιστρέφω 

De ≠ à = από ≠ σε 

Et = και 

Ne… que = δεν … παρά μόνο 

La chose = πράγμα 

La tête = κεφάλι 

La soirée≠la matinée (διάρκεια)=βραδιά≠πρωινό 

Le soir ≠ le matin = βράδυ ≠ πρωί 

Maman ≠ papa = μαμά ≠ μπαμπάς 

Pouvoir = μπορώ 

La fête = γιορτή 

Demain ≠ hier = αύριο ≠ χθες 

Aujourd’hui  = σήμερα 

Quoi = τι 

Une interro = une interrogation = διαγώνισμα 

La géographie = γεωγραφία 

Supplier = ικετεύω 

Regretter = λυπάμαι 

Réviser = κάνω επανάληψη 

Mais = αλλά 

Pourquoi ≠ parce que = γιατί ≠ διότι 

Toujours ≠ jamais = πάντα ≠ ποτέ 

Non ≠ oui = όχι ≠ ναι 

Vraiment = πραγματικά 

Injuste ≠ juste = άδικος ≠ δίκαιος 

En avoir marre = βαρέθηκα 

À cause de ≠ grâce à = εξαιτίας ≠ χάρη σε 

Toi = εσύ, εσένα 

Rater = χάνω 

Meilleur ≠ pire = καλύτερος ≠ χειρότερος 

Une année = χρονιά 

Un an = χρόνος 

Faire = κάνω 

Le plaisir = ευχαρίστηση 

Arrêter = σταματώ 

Protester = διαμαρτύρομαι 

Devoir = πρέπει, οφείλω 

Améliorer = καλυτερεύω 

La moyenne = μέσος όσος 

Bon ≠ mauvais = καλός ≠ κακός 

Bien ≠ mal = καλά ≠ άσχημα 

Vouloir = θέλω 

La faveur = χάρη 

La condition = συνθήκη, προϋπόθεση 

Rester = μένω 

Pour = για 

Avant ≠ après = πριν ≠ μετά 

Une heure = ώρα 

Aucun (επίθ.) = κανείς  

Le problème = πρόβλημα 

Merci = ευχαριστώ 

 

Le balluchon = μπόγος 

Pouvoir = μπορώ 

Prêter = δανείζω 

Le stylo = στυλό 

Vouloir = θέλω 

Bien ≠ mal = καλά ≠ άσχημα 

Rendre un service = κάνω μία χάρη 

Le service = υπηρεσία 

Faire = κάνω 

Plaisir = ευχαρίστηση 

Fermer ≠ouvrir = κλείνω ≠ ανοίγω 

La clé = κλειδί  

Partir ≠ arriver = φεύγω ≠ φτάνω 

En partant = φεύγοντας 

Aider = βοηθώ 

S’il vous plaît = σας παρακαλώ  

Donner ≠ prendre = δίνω ≠ παίρνω 

Le coup = χτύπημα 

La main = χέρι 

Donner un coup de main = βοηθώ (έκφρ.) 

Bien sûr = βεβαίως 

Naturellement = φυσικά 

Volontiers = ευχαρίστως 

Évidemment = προφανώς 

Regretter = λυπάμαι 

Malheureusement  ≠ heureusement = δυστυχώς ≠ ευτυχώς 

Impossible ≠ possible = απίθανο ≠ πιθανό 

Désolé = navré λυπάμαι 

Rien ≠ quelque chose = τίποτα ≠ κάτι 

Plus ≠ moins = περισσότερο ≠ λιγότερο 
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

 

PASSÉ RÉCENT = ΚΟΝΤΙΝΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ  

Ο passé récent σχηματίζεται ως εξής: 

Κλίνουμε το ρήμα venir στον ενεστώτα και δίπλα βάζουμε το απαρέμφατο του ρήματος συνοδευόμενο 

από την πρόθεση de. Δηλαδή: Passé récent = venir + de + infinitif 

Μεταφράζεται: Μόλις + ρήμα στον αόριστο. (p.ex. je viens de parler = μόλις μίλησα)  

Χρησιμοποιείται για να δείξει ότι κάτι μόλις έγινε. 

p.ex. Parler p.ex. Finir p.ex. Venir  

je viens de parler  je viens de finir je viens de venir 

tu viens de parler tu viens de finir tu viens de venir 

il/elle/on vient de parler il/elle/on vient de finir il/elle/on vient de venir 

nous venons de parler nous venons de finir nous venons de venir 

vous venez de parler vous venez de finir vous venez de venir 

ils/elles viennent de parler ils/elles viennent de finir ils/elles viennent de venir 

 

PRONOMS POSSESSIFS – ΚΤΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 

 

 Ένα πράγμα Πολλά Πράγματα 

Ένας 

άνθρωπος 

(Je) le mien  la mienne les miens les miennes 

(Tu) le tien la tienne les tiens les tiennes 

(Il/Elle) le sien la sienne les siens les siennes 

Πολλοί 

άνθρωποι 

(Nous)  le nôtre la nôtre les nôtres 

(Vous)  le vôtre la vôtre les vôtres 

(Ils/Elles) le leur la leur les leurs 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ!  Οι αντωνυμίες αυτές συνοδεύονται πάντα από το οριστικό άρθρο. 

p.ex. Nous avons nos idées et vous avez les vôtres 

 

Οι κτητικές αντωνυμίες έχουν το γένος και τον αριθμό του ουσιαστικού που αντικατέστησαν. 

p.ex.  - C’est ta robe?  - Oui, c’est la mienne. 

 

PRONOMS PERSONNELS - ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 

 

Les pronoms personnels complément d’objet indirect (COI) 

Οι προσωπικές αντωνυμίες ως έμμεσο αντικείμενο (για έμψυχα) 

me (= μου) 

te (= σου) 

lui (= του, της) 

nous (= μας) 

vous (= σας) 

leur (= τους) 

  

 p.ex. il parle à sa mère  

  il lui parle 

Έμμεσο αντικείμενο (έμψυχο) έχουμε όταν μετά το ρήμα υπάρχει η πρόθεση à + πρόσωπο. 

p.ex. Je parle à+mes amis 

 je leur parle 
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Le pronom personnel en - Η προσωπική αντωνυμία en 

Η προσωπική αντωνυμία en χρησιμοποιείται για να αντικαταστήσει: 

1. de + άψυχο 
p.ex.: je parle de mes vacances 

 j’en parle  

 

2. Αόριστο ή μεριστικό άρθρο 

p.ex.: je mange de la viande 

 j’ en mange 

 j’ ai des frères 

 j’ en ai    

 

3. Ποσότητα ή ποσοτικά επιρρήματα 

p.ex.: j’ ai trois robes 

 j’ en ai trois 

 je mange beaucoup de viande 

 j’en mange beaucoup 

 

Προσοχή!  Στην περίπτωση αυτή αντικαθιστούμε το ουσιαστικό, αλλά η ποσότητα ή το ποσοτικό ε-

πίρρημα παραμένουν. 

 


