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UNITÉ 0 

 

Κι ε-ς; 

 

Σ’ε Βανέσα Παραντί 

Σ’ετ υν σσαν’τέζ ε ακτρίς φρανσέζ ντε σινεμά 

 

Σ’ε Ζινεντίν Ζιντάν. 

Σ’ετ εν ζουέρ ντε φουτμπόλ 

 

Σ’ε Ζεράρ Ντεπαρντιέ. 

Σ’ετ εν ακτέρ φρανσέ. 

 

Λε σαλυτασίον 

 

Μπονζούρ! 

Σαλύ! 

 

Ο ρ(ε)βουάρ! 

Σαλύ! 

Α ντεμέν! 

 

Κομάν σα βα; 

Μπιεν. 

Τρε μπιεν. 

Κομ σι κομ σα. 

Μαλ! 

 

Σαλύ! Κομάν τυ τ’απέλ; 

 

Μπονζούρ! 

Ζε μ’απέλ Λετίσια Κάστα. 

Ζε συί μανεκέν. 

 

Σαλύτ! 

Μουά, σ’ε Τονί Παρκέρ. 

Ζε συί ζουέρ ντε μπασκέτ. 

 

Μπονζούρ! 

Ζε μ’απέλ Τιερί Ανρί. 

Ζε συί ζουέρ ντε φουτμπόλ. 

Ποιος είναι; 

 

Είναι η Βανέσα Παραντί 

Είναι μία γαλλίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός 

 

Είναι ο Ζινεντίν Ζιντάν. 

Είναι ένας παίκτης ποδοσφαίρου. 

 

Είναι ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ. 

Είναι ένας γάλλος ηθοποιός. 

 

Οι χαιρετισμοί 

 

Καλημέρα (γεια)! 

Γεια! 

 

Αντίο! 

Γεια! 

Στο επανιδείν! (τα λέμε αύριο) 

 

Τι κάνεις; 

Καλά. 

Πολύ καλά. 

Έτσι κι έτσι. 

Άσχημα. 

 

Γεια! Πώς ονομάζεσαι; 

 

Καλημέρα! 

Ονομάζομαι Λετίσια Κάστα. 

Είμαι μανεκέν. 

 

Γεια! 

Εγώ, είμαι ο Τόνι Πάρκερ. 

Είμαι παίκτης μπάσκετ. 

 

Καλημέρα! 

Ονομάζομαι Τιερί Ανρί. 

Είμαι παίκτης ποδοσφαίρου. 
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Κι ε-σ-κιε σε; 

Σ’ετ εν σαλόν ντε κουαφύρ Ζακ Ντεσάνζ. 

 

Σ’ε λα ντεκλαρασιόν υνιβερσέλ ντε ντρουά ντε 

λ’ομ ε ντυ σιτουαγιέν ντε μιλ σετ σαν κατρ βαν 

ντιζ-υίτ. 

 

Σ’ετ υν πεζό. 

Σ’ετ υν μαρκ ντε βουατύρ φρανσέζ. 

 

Σ’ε λε σταντ Ρολάν Γκαρός. 

 

Σ’ε Ντισλελάντ Ρεσόρ Παρί. 

Σ’ετ εν κομ’πλέξ ντε λουαζίρ ντε λα Γολτ Ντισνέ 

Κομ’πανί. 

 

Σ’ετ εν ταμπλό ντυ πεν’τρ φρανσέ Εζέν Ντελα-

κρουά. 

 

Σ’ε λα μεζόν Σσανέλ, υν μεζόν ντε οτ κουατύρ 

φρανσέζ. Σ’ε εν ντεφιλέ ντε μοντ ντε λα μεζόν 

Σσανέλ. 

Τι είναι αυτό; 

Είναι ένα κομμωτήριο Ζακ Ντεσάνζ. 

 

Είναι η παγκόσμια διακήρυξη των δικαιωμάτων 

του ανθρώπου και του πολίτη του 1789. 

 

 

Είναι ένα Πεζό. 

Είναι μία γαλλική μάρκα αυτοκινήτου. 

 

Είναι το στάδιο Ρολάν Γκαρός. 

 

Είναι η Ντίσνεϋ Λαντ του Παρισιού. 

Είναι ένα σύμπλεγμα ψυχαγωγίας της Εταιρείας 

Γουόλτ Ντίσνεϋ. 

 

Είναι ένας πίνακας του γάλλου ζωγράφου Εζέν 

Ντελακρουρά. 

 

Είναι ο οίκος Σανέλ, ένας γαλλικός οίκος υψηλής 

ραπτικής. Είναι μία παρέλαση μόδας του οίκου 

Σανέλ. 

 

- Qui est-ce?  

- C’est + άνθρωπος 

   

- Qu’est-ce que c’est? 

- C’est + πράγμα 

 

- Comment tu t’appelles ? 

- Je m’appelle + όνομα 

 

- Comment ça va ? 

- (Ça va) bien 

- (Ça va) mal 

- (Ça va) très bien 

- Comme ci comme ça 

 

Bonjour 

Salut 

Au revoir 

A demain 

- Κι ες; 

- Σ’ε + άνθρωπος 

 

- Κι ες κι ε σ’ε; 

- Σ’ε + πράγμα 

 

- Κομμάν τυ τ’ απέλ; 

- Ζε μ’απέλ + όνομα 

 

- Κομάν σα βα; 

- (Σα βα) μπιεν 

- (Σα βα) μαλ 

- (Σα βα) τρε μπιεν 

- Κομ σι κομ σα 

 

Μπονζούρ 

Σαλύ 

Ο ρεβουάρ 

Α ντεμέν 

- Ποιος είναι 

- Είναι + άνθρωπος 

 

- Τι είναι αυτό; 

- Είναι + πράγμα 

 

- Πώς ονομάζεσαι; 

- Ονομάζομαι + όνομα 

 

- Τι κάνεις; (πώς πάει;) 

- καλά (πάει) 

- άσχημα (πάει) 

- πολύ καλά (πάει) 

- έτσι κι έτσι 

 

Καλημέρα 

Γεια  

Αντίο 

Στο επανιδείν 
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Zéro 

Un 

Deux 

Trois 

Quatre 

Cinq 

Six 

Sept 

Huit 

Neuf 

Dix 

Onze 

Douze 

Treize 

Quatorze 

Quinze 

Seize 

Dix-sept 

Dix-huit 

Dix-neuf 

Vingt  

Ζερό 

Εν 

Ντε 

Τρουά 

Κατρ 

Σενκ 

Σις 

Σετ 

Υιτ 

Νεφ 

Ντις 

Ονζ 

Ντουζ 

Τρεζ 

Κατόρζ 

Κενζ 

Σεζ 

Ντι-σετ 

Ντιζ-υιτ 

Ντιζ-νεφ 

Βεν 

Μηδέν 

Ένα 

Δύο  

Τρία 

Τέσσερα 

Πέντε 

Έξι 

Επτά 

Οκτώ 

Εννέα 

Δέκα 

Έντεκα 

Δώδεκα 

Δεκατρία 

Δεκατέσσερα 

Δεκαπέντε 

Δεκαέξι 

Δεκαεπτά 

Δεκαοκτώ 

Δεκαεννέα 

Είκοσι  

 

Bleu 

Vert 

Gris 

Noir 

Blanc 

Jaune 

Rouge 

Rose 

Orange 

Mauve 

Marron 

 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

Μπλε 

Βερ 

Γκρι 

Νουάρ 

Μπλαν 

Ζον 

Ρουζ 

Ροζ 

Οράνζ 

Μοβ 

Μαρόν 

 

Λεν’ντί 

Μαρντί 

Μερκρεντί 

Ζεντί 

Βαν’ντρεντί 

Σαμ’ντί 

ντιμάνς 

Μπλε 

Πράσινο 

Γκρι 

Μαύρο 

Άσπρο 

Κίτρινο 

Κόκκινο 

Ροζ 

Πορτοκαλί 

Μοβ 

Καστανό 

 

Δευτέρα 

Τρίτη 

Τετάρτη 

Πέμπτη 

Παρασκευή 

Σάββατο 

Κυριακή  
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

ΤΑ ΑΡΘΡΑ 

Les articles définis - Τα οριστικά άρθρα 

le = ο, το 

la = η, το 

l’ = ο, η, το (όταν η επόμενη λέξη αρχίζει από 

φωνήεν ή h) 

les = οι, τα 
 

p.ex.: le garçon   les garçons 

 la fille    les filles 

 l’ami    les amis 

 l’amie    les amies 

Les articles indéfinis - Τα αόριστα άρθρα 

un = ένας, κάποιος 

une = μία, κάποια 

des =  κάποιοι 

 

p.ex.:  un homme   des hommes 

 une femme   des femmes 

  un ami  des amis 

  une amie  des amies 
 

 

ΘΗΛΥΚΟ 

Για να βάλουμε μία λέξη στο θηλυκό, προσθέτουμε ένα –e στο τέλος του αρσενικού 

p.ex. gris  grise 

Αν το αρσενικό τελειώνει ήδη σε –e, το αφήνουμε όπως είναι 

p.ex. rouge  rouge 

 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

Για να βάλουμε μία λέξη στον πληθυντικό, προσθέτουμε ένα –s στο τέλος της 

p.ex. bleu  bleus 

Αν η λέξη τελειώνει ήδη σε –s, την αφήνουμε όπως είναι 

p.ex. gris  gris 

 

Εξαίρεση: Οι λέξεις orange και marron είναι άκλιτες (δηλαδή δεν μπαίνουν ούτε στο θηλυκό, ούτε 

στον πληθυντικό) 

p.ex.  une jupe marron 

 des jupes orange 

 

 

Être = είμαι Avoir = έχω 

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 
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PRÉSENT - ΕNEΣΤΩΤΑΣ 

Στα γαλλικά, τα ρήματα χωρίζονται σε τρεις συζυγίες (ομάδες). 

- Στην πρώτη συζυγία ανήκουν τα ρήματα που το απαρέμφατό τους τελειώνει σε –er. 

p.ex. parler 

- Στη δεύτερη συζυγία ανήκουν τα ρήματα που το απαρέμφατό τους τελειώνει σε –ir. 

p.ex. finir 

- Στην τρίτη συζυγία ανήκουν τα ρήματα που το απαρέμφατό τους τελειώνει σε –ir ή –re. 

p.ex. partir, prendre 

 

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 

 

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 

                                                 
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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UNITÉ 1 

 

Ον σε φε ντεζ αμί! 

 

Λεν’ντί κατρ σεπτάμ’μπρ 

 

 

Σαλυ! Λα πλας ε λιμπρ; 

Ουί, μπιεν συρ! Κομάν τυ τ’ απέλ; 

Νίκος! Ε τουά; 

Μουά, σ’ε Λουκά! 

Νίκος, τυ βιεν ντ’ου; 

 

Ζε συί γκρεκ. Ζε βιεν ντ’Ατέν. 

Μπραβό! Τυ παρλ μπιεν λε φρανσέ! 

Τουά, τυ ε φρανσέ; 

Ουί, ζε βιεν ντε Παρί, ε ζ’αμπίτ α Στρασμπούργκ, 

νταν λε καρτιέ ντε λα Π’τίτ Φρανς. 

 

Ε τυ α κελ αζ; 

Ζ’ε ονζ αν. Οζουρντουί, σ’ε μον πρεμιέ ζουρ ο κο-

λέζ! Ζε συι ο Κολέζ ντε λ’Εσπλανάντ. 

 

Μουά οσί 

 

…παρντόν; Ο Κολέζ ντε λ’Εσπλανάντ; Με, νου, οσί! 

Μουά, ζε μ’απέλ Σαμπίν ε βουαλά Λεν’ντά. 

 

 

Μουά, ζε συί εσπανιόλ, ζε βιεν ντε Μαντρίντ ε 

Σαμπίν ετ αλ’μάν’ντ, ελ βιεν ντε Μπερλέν. 

 

Σαλύ! Βουζ ετ αν κελ κλας; 

Σαμπίν ε μουά, ον ετ αν σιζιέμ. 

Σ’ε ζενιάλ! Ον ε νταν λα μεμ κλας. 

 

Αλέ! Οπ! Ον ι ε! 

Γινόμαστε φίλοι! 

 

Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 

 

Γεια! Η θέση είναι ελεύθερη; 

Ναι, βέβαια! Πώς ονομάζεσαι; 

Νίκος! Και συ; 

Εγώ, είμαι ο Λουκάς! 

Νίκο, από πού έρχεσαι; 

 

Είμαι Έλληνας. Έρχομαι από την Αθήνα. 

Μπράβο! Μιλάς καλά γαλλικά! 

Εσύ, είσαι Γάλλος; 

Ναι, έρχομαι από το Παρίσι, και κατοικώ στο 

Στρασβούργο, στη γειτονιά «Η μικρή Γαλλία. 

 

Και τι ηλικία έχεις; 

Είμαι 11 χρονών. Σήμερα είναι η πρώτη μου 

μέρα στο γυμνάσιο! Είμαι στο Γυμνάσιο ντε 

λ’Εσπλανάντ. 

Κι εγώ επίσης! 

 

Συγνώμη! Στο Γυμνάσιο ντε λ’Εσπλανάντ; 

Μα, κι εμείς επίσης! Εμένα, με λένε Σαμπίν 

και να η Λίντα. 

 

Εγώ είμαι ισπανίδα κι έρχομαι από τη Μαδρί-

τη και η Σαμπίν είναι γερμανίδα κι έρχεται 

από το Βερολίνο. 

Γεια! Σε ποια τάξη είστε; 

Η Σαμπίν κι εγώ είμαστε στην έκτη. 

Είναι υπέροχο! Είμαστε στην ίδια τάξη. 

 

Άντε! Οπ! Φτάσαμε! 

 

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

Je viens 

Tu viens 

Il/elle/on vient 

Nous venons 

Vous venez 

Ils/elles viennent 

Je fais  

Tu fais 

Il/elle/on fait 

Nous faisons 

Vous faites 

Ils/elles font 

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 
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

Lundi = Δευτέρα 

Septembre = Σεπτέμβριος 

Salut = γεια 

La place = θέση 

Être = είμαι 

Libre = ελεύθερος 

Oui = ναι  non = όχι 

Bien sûr = βέβαια, σίγουρα 

Comment ? = πώς; 

S’appeler = ονομάζομαι 

Et = και 

Toi = εσύ, εσένα 

Moi = εγώ, εμένα 

C’est = είμαι, είναι 

Venir = έρχομαι 

D’où = από πού 

Tu viens d’où ? = από πού έρχεσαι; 

Grec = Έλληνας, ελληνικά 

Athènes = Αθήνα 

Bravo = μπράβο 

Parler = μιλώ 

Bien = καλά  mal = άσχημα 

Le français = γάλλος, γαλλικά 

Paris = Παρίσι 

Habiter = κατοικώ 

A = σε  de = από 

Dans = μέσα 

Le quartier = γειτονιά 

Petit = μικρός  grand = μεγάλος 

La France = Γαλλία 

Tu as quel âge ? = τι ηλικία έχεις  

Avoir = έχω 

Quel = ποιος, τι 

Un âge = ηλικία 

Aussi = επίσης  non plus = ούτε και 

J’ai X ans = είμαι Χ χρονών 

Un an = χρόνος 

Premier = πρώτος 

Le jour = μέρα 

Le collège = γυμνάσιο 

Pardon = συγνώμη 

Mais = αλλά 

Nous = εμείς, εμάς 

Voilà = να, ορίστε 

Espagnol = ισπανός 

Allemand = γερμανός 

Madrid = Μαδρίτη 

Berlin = Βερολίνο 

Vous êtes en quelle classe ? = σε ποια τάξη είστε; 

En + τάξη = σε + τάξη 

La classe = τάξη 

Sixième = έκτος 

Génial = υπέροχος 

Même = ίδιος 

Allez = άντε 

On y est = φτάσαμε, εδώ είμαστε 

 

L’Albanie = Αλβανία 

L’albanais = Αλβανός, αλβανικά 

L’Algérie = Αλγερία 

L’algérien = Αλγερινός 

L’Allemagne = Γερμανία 

L’allemand = γερμανός, γερμανικά 

L’Angleterre = Αγγλία 

Le Royaume-Uni = Ηνωμένο Βασίλειο 

L’anglais = άγγλος, αγγλικά 

La Belgique = Βέλγιο 

Belge = βέλγος 

Le Brésil = Βραζιλία 

Brésilien = βραζιλιάνος 

Le portugais = πορτογαλικά 

L’Italie = Ιταλία 

La Bulgarie = Βουλγαρία 

Le bulgare = βούλγαρος, βουλγαρικά 

La Chine = Κίνα 

Le chinois = κινέζος, κινέζικα 

L’Égypte = Αίγυπτος 

Égyptien = αιγύπτιος 

L’arabe = αραβικά 

L’Espagne = Ισπανία 

L’espagnol = ισπανός, ισπανικά  

Les États-Unis = Ηνωμένες Πολιτείες 

L’américain = αμερικανός 

La France = Γαλλία 

Le français = γάλλος, γαλλικά 

La Grèce = Ελλάδα  

Le grec = έλληνας, ελληνικά 
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L’italien = ιταλός, ιταλικά 

Le Japon = Ιαπωνία 

Le japonais = ιάπωνας, ιαπωνικά 

Le Maroc = Μαρόκο 

Marocain = Μαροκινός 

La Norvège = Νορβηγία 

Le norvégien = νορβηγός, νορβηγικά  

Les Pays-Bas = Κάτω χώρες 

Le néerlandais = ολλανδός, ολλανδικά 

La Pologne = Πολωνία 

Le polonais = πολωνικά 

La Russie = Ρωσία 

Le russe = ρώσικα 

La Turquie = Τουρκία 

Le turc = τούρκος, τουρκικά 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

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 

 

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 

 

LES  ADJECTIFS NUMÉRAUX - ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ 

0 = zéro 10 = dix 20 = vingt 80 = quatre-vingts 
1 = un 11 = onze 21 = vingt et un 81 = quatre-vingt-un 
2 = deux 12 = douze 22 = vingt-deux 90 = quatre-vingt-dix 
3 = trois 13 = treize 30 = trente 91 = quatre-vingt-onze 
4 = quatre 14 = quatorze 31 = trente et un 100 = cent  
5 = cinq 15 = quinze 40 = quarante 101 = cent un 
6 = six 16 = seize 50 = cinquante 200 = deux cents 
7 = sept 17 = dix-sept 60 = soixante 1000 = mille 
8 = huit 18 = dix-huit 70 = soixante-dix 1.000.000 = un million  
9 = neuf 19 = dix-neuf 71 = soixante et onze 1.000.000.000 = un milliard 
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p.ex.: 489.250 = quatre cent quatre-vingt-neuf mille deux cent cinquante 

 

Παρατηρήσεις: 

1. Βάζουμε μια παύλα μεταξύ των αριθμών, μέχρι και το 99 εκτός από τα –1 (21, 31, 41, 51, 61, 71) 

p.ex. vingt-deux 

 

2. Οι αριθμοί σε –1 αντί για παύλα παίρνουν το et μέχρι και το 71. 

p.ex. vingt et un  αλλά  quatre-vingt-un 

 

3. Οι αριθμοί vingt και cent παίρνουν -s όταν μετά από αυτούς δεν ακολουθεί άλλος αριθμός. 

   p.ex. quatre-vingts  αλλά  quatre-vingt-cinq 

deux cents   αλλά  deux cent trois 

 

4. Το mille μένει πάντα άκλιτο. 

p.ex. quatre mille  

 

LES ADJECTIFS ORDINAUX - ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 

1os = premier 

2os = deuxième / second  

4os = quatrième 

5os = cinquième 

9os = neuvième 

21os = vingt et unième 

 

Για να σχηματίσουμε τους τακτικούς αριθμούς, προσθέτουμε την κατάληξη –ième στο τέλος του αριθμού. 

p.ex. deux  deuxième 

 

Παρατηρήσεις: 

1. Το πρώτος είναι ανώμαλο και κάνει premier αλλά σε όλα τα άλλα –πρώτος είναι ομαλό και κάνει 

unième. 

p.ex. trente et unième 

 

2. Στους αριθμούς πάνω από το 17, μόνο ο δεύτερος αριθμός γίνεται τακτικό αριθμητικό. 

p.ex. trente-deuxième 

 

3. Στο cinq (= 5) εκτός από την κατάληξη ième, προσθέτουμε και το u : cinquième. 

 

4. Στο neuf (= 9) το –f γίνεται –v : neuvième. 

 

5. Όταν ο αριθμός τελειώνει σε –e τότε αυτό φεύγει πριν από την κατάληξη –ième. 

p.ex. onze  onzième 
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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 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 

 

LE FÉMININ - ΤΟ ΘΗΛΥΚΟ 

Γενικός κανόνας 

Για να σχηματίσουμε το θηλυκό προσθέτουμε ένα -e στο τέλος του αρσενικού.  

p.ex.: ami amie  

 

Όταν η λέξη τελειώνει σε -e, στο θηλυκό δεν αλλάζει. 

p.ex.: triste  triste 

 

Όταν όμως το –e τονίζεται, τότε βάζουμε κανονικά στο τέλος το –e του θηλυκού. 

p.ex. invité  invitée 

 

Επιμέρους κανόνας 

1. Όταν η λέξη τελειώνει σε -en, παίρνει κανονικά το -e του θηλυκού, μόνο που διπλασιάζουμε το 

τελευταίο γράμμα του αρσενικού. 

p.ex.:    parisien  parisienne 

ΑΝΩΜΑΛΑ ΘΗΛΥΚΑ 

grec  grecque 

turc  turque 
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Συλλογή ερωτήσεων 

 

- Qui est-ce?  

- C’est + άνθρωπος 

   

- Qu’est-ce que c’est? 

- C’est + πράγμα 

 

- Comment tu t’appelles ? 

- Je m’appelle + όνομα 

 

- Comment ça va ? 

- (Ça va) bien 

- (Ça va) mal 

- (Ça va) très bien 

- Comme ci comme ça 

 

- Tu as quel âge? 

- J’ai X ans 

 

- Tu es en quelle classe ? 

- Je suis en cinquième 

- Je suis en première du collège 

 

- Tu viens d’où ? 

- Je viens de la Grèce, de Rhodes 



 14 

Extras 

Le système = σύστημα 

Éducatif = εκπαιδευτικός 

Français = γάλλος, γαλλικός 

La scolarité = φοίτηση 

Obligatoire = υποχρεωτικός 

Un âge = ηλικία 

Le cours = τάξη, μάθημα 

Préparatoire = προπαρασκευαστικός 

Élémentaire = στοιχειώδης  

Moyen = μέσος 

Le cours préparatoire = πρώτη δημοτικού 

Le cours élémentaire 1/2 = δευτέρα/τρίτη δημοτικού 

Le cours moyen 1/2 = τετάρτη/πέμπτη δημοτικού  

Le collège = γυμνάσιο  

Une école = σχολείο 

L’école primaire = δημοτικό 

 

Guest star 

- Πολ ρεγκάρντ: σε γκιντ τουριστίκ ετ εξε-

λάν! Νουζ αλόν αν Φρανς. Σ’ε ντεσιντέ! 

- Ο, λα, λα! Λα τουρ Εφέλ! 

- Ζενιάλ! 

- Ε Εροντισνέ… 

- Σ’ ε συπέρ! 

- Ε οσί βιζιτέ λε παρκ Αστερίξ! 

- Αβέκ Ιντεφίξ; Με μουά, ζε συί πλυ μπο! 

- Ουπς! Λε σσιεν νε… 

- Κουά! Κουά! 

- Βουαγιάζ πα αν αβιόν!! Ντεσολέ! Ζε βεζ α 

Παρί σαν τουά! 

- Πολ, κοίτα: αυτός ο τουριστικός οδηγός είναι εξαί-

σιος! Θα πάμε στη Γαλλία! Αποφασίστηκε! 

- Ο, λα, λα! Ο πύργος του Άιφελ! 

- Υπέροχα! 

- Και η Γιουροντίσνεϋ… 

- Είναι σούπερ! 

- Και επίσης να επισκεφτούμε το πάρκο Αστερίξ! 

- Με τον Ιντεφίξ; Μα εγώ, είμαι πιο όμορφος! 

- Ουπς! Οι σκύλοι δεν.. 

- Τι! Τι! 

- Ταξιδεύουν με αεροπλάνο!! Λυπάμαι! Θα πάω στο 

Παρίσι χωρίς εσένα! 

 

Regarder = κοιτάζω 

Ce = αυτός (cette = αυτή, ces = αυτοί, αυτές) 

Le guide = οδηγός 

Touristique = τουριστικός 

Être = είμαι 

Excellent = εξαιρετικός, υπέροχος, εξαίσιος 

Aller = πηγαίνω ≠ venir = έρχομαι 

En = σε (για χώρα) / με (για μεταφορικό μέσο) 

La France = Γαλλία 

C’est décidé = αποφασίστηκε 

Décider = αποφασίζω 

La tour = πύργος 

Génial = υπέροχος 

Super = σούπερ 

Et = και 

Aussi = επίσης 

Le parc = πάρκο 

Avec = μαζί ≠ sans = χωρίς 

Mais = αλλά, μα 

Moi = εγώ, εμένα 

Plus = πιο, περισσότερο ≠ moins = λιγότερο  

Beau = όμορφος ≠ laid = άσχημος 

Le chien = σκύλος 

Quoi = τι 

Voyager = ταξιδεύω 

Un avion = αεροπλάνο 

Toi = εσύ, εσένα 
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UNITÉ 2 

 

Βουαλά μα φαμίγ 

 

Βαν’ντρεντί κενζ σεπτάμ’μπρ 

 

- Βουαλά με παράν! 

- Βο παράν, κι ες κ’ιλ φον; 

- Νοτρ περ ε αρσσιτεκτ ε νοτρ μερ ε προφε-

σέρ ντε γκρεκ ανσιέν. 

- Λυί, σ’ε νοτρ φρερ ενέ. Ιλ σ’απέλ Ζακ. 

 

- Ιλ ε αν κελ κλας; 

- Λυί, ιλ ε ο λισέ, αν σεκόν’ντ. 

- Ε λα, σ’ε βο γκραν-παράν; 

- Ουί, νοτρ γκραν-περ σ’απέλ Φιλίπ. Ιλ ε τρε 

γκραν ε ιλ α λεζ ιε μπλε, κομ μουά! Ιλ ε 

ζαν’τι ε ζζενερέ οσί! 

- Ε νοτρ γκραν-μερ σ’απέλ Μπαρμπαρά. Ελ ε 

τρε ριγκολότ. Μαμί ε νοτρ πρεφερέ! 

- Βουζ αβέ ντε λα σανς! Με γκραν-παράν 

αμπίτ αν Γκρες ε ιλ με μανκ μποκού! 

- Κομάν’τ ιλ σον; 

- Μον παπί ε γκραν κομ τον γκραν-περ. Ιλ ε 

ζζενιάλ με παρφουά, ασέ σεβέρ! Μα μαμί ε 

π’τίτ ε μενς. Ελ ε μινιόν! Ε αν πλυς, ελ κυι-

ζίν τρε μπιεν! 

Να η οικογένειά μου 

 

Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 

 

- Να οι γονείς μας! 

- Οι γονείς σας, τι κάνουν; (τι δουλειά κάνουν;) 

- Ο πατέρας μας είναι αρχιτέκτονας και η μητέρα μας 

καθηγήτρια φιλόλογος. 

- Αυτός είναι ο μεγαλύτερος αδελφός μας. Ονομάζε-

ται Ιάκωβος. 

- Σε ποια τάξη είναι; 

- Αυτός είναι στο λύκειο, στην πρώτη. 

- Κι εκεί, είναι οι παππούδες σας; 

- Ναι, ο παππούς μας ονομάζεται Φίλιππος. Είναι πο-

λύ ψηλός και έχει μπλε μάτια όπως εγώ! Είναι ευγενι-

κός και γενναιόδωρος επίσης! 

- Και η γιαγιά μας ονομάζεται Βαρβάρα. Είναι πολύ 

αστεία. Είναι η αγαπημένη μας γιαγιά! 

- Έχετε τύχη! Οι παππούδες μου κατοικούν στην Ελ-

λάδα και μου λείπουν πολύ! 

- Πώς είναι; 

- Ο παππούλης μου είναι ψηλός σαν τον παππού σου. 

Είναι υπέροχος αλλά μερικές φορές είναι αρκετά αυ-

στηρός! Η γιαγιάκα μου είναι κοντή και λεπτή. Είναι 

γλυκούλα! Και επιπλέον μαγειρεύει πολύ καλά!  

 

Etre = είμαι Avoir = έχω Faire = κάνω S’appeler = ονομάζομαι 

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 m’appelle 

Tu t’appelles 

Il/elle/on s’appelle 

Nous nous appelons 

Vous vous appelez 

Ils/elles s’appellent 
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

voilà = να, ορίστε 

La famille = οικογένεια 

Les parents = γονείς 

Qu’est-ce que = τι 

Faire = κάνω 

Le père = πατέρας   la mère = μητέρα 

Etre = είμαι 

Architecte = αρχιτέκτονας 

Professeur = καθηγητής 

Le grec = έλληνας, ελληνικά 

Ancien = αρχαίος 

Professeur de grec ancien = φιλόλογος 

Lui = αυτός, αυτόν 

Le frère = αδελφός  la sœur = αδελφή 

Aîné = μεγαλύτερος (σε ηλικία) 

S’appeler = ονομάζομαι 

Quel = ποιος, τι 

En + τάξη = σε + τάξη 

Le lycée = λύκειο 

A = σε  de = από 

Au = στον, στο  du = από τον, από το 

La seconde = πρώτη λυκείου 

Et = και 

Là = εκεί  ici = εδώ 

Les grands-parents = παππούδες 

Le grand-père=παππούςla grand-mère=γιαγιά 

Très + επίθ./επίρ. = πολύ 

Grand=μεγάλος//ψηλός  petit =μικρός//κοντός 

Avoir = έχω 

Les yeux = μάτια un œil = μάτι  

Bleu = μπλε 

Comme = όπως 

Moi = εγώ, εμένα 

Gentil = ευγενικός 

Généreux = γενναιόδωρος 

Aussi = επίσης  non plus = ούτε και 

Rigolo (rigolote) = αστείος, διασκεδαστικός 

Mamie = γιαγιά  papie = παππούς 

Préférer = προτιμώ 

La chance = τύχη 

Habiter = κατοικώ 

En + χώρα (θηλυκή) = στην 

La Grèce = Ελλάδα 

Manquer = χάνω, λείπω 

Beaucoup = πολύ  peu = λίγο 

Comment = πώς 

Génial = υπέροχος 

Mais = αλλά 

Parfois = μερικές φορές 

Assez = αρκετά 

Sévère = αυστηρός 

Mince = λεπτός  gros = χοντρός 

Mignon = γλυκούλης 

En plus = επιπλέον 

Cuisiner = μαγειρεύω 

Bien = καλά 

Λε πορτρέ 

Ιλ ε γκραν ε μενς  ελ ε γκραν’ντ ε μενς 

Ιλ ε π’τι ε γκρο  ελ ε π’τίτ ε γκρος 

Ιλ ε μπρεν  ελ ε μπρυν 

Ιλ ε μπλον  ελ ε μπλον’ντ 

Ιλ ε ρου  ελ ε ρουσ 

Ιλ ε βιε  ελ ε βιέιγ 

Ιλ ε μπο  ελ ε μπελ 

Ιλ ε ζεν = ελ ε ζεν 

Ιλ α υν μουστάςς 

Ιλ ε σσοβ 

Ιλ/ελ πορτ ντε λυνέτ 

Ιλ/ελ α λε σσεβέ κουρ ε ρεντ/ λον ε φριζέ 

Ιλ/ελλ α λεζ ιε βερ/μπλε/μαρόν 

Ιλ/ελ ε ντε τάιγ μουαγιέν 

Είναι ψηλός κι αδύνατός  είναι ψηλή κι αδύνατη 

Είναι κοντός και χοντρός  είναι κοντή και χοντρή 

Είναι καστανός  είναι καστανή 

Είναι ξανθός  είναι ξανθιά 

Είναι κοκκινομάλλης  είναι κοκκινομάλλα 

Είναι γέρος  είναι γριά 

Είναι όμορφος  είναι όμορφη 

Είναι νέος  είναι νέα 

Έχει μουστάκι 

Είναι φαλακρός 

Φοράει γυαλιά 

Έχει κοντά και ίσια / μακριά και κατσαρά μαλλιά 

Έχει πράσινα/μπλε/καστανά μάτια 

Είναι μετρίου αναστήματος 
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Καλιτέ  ντεφό 

Ιλ/ελ ε σεμ’πά 

Ιλ/ελ ε ζζενιάλ 

Ιλ/ελ ε ζζαν’τι(γ) 

Ιλ/ελ ε σσουέτ 

Ιλ/ελ ε ζζενερέ(ζ) 

Ιλ/ελ ε ριγκολό(τ) 

Ιλ/ελ ε μεσσάν(τ) 

Ιλ/ελ ε μπαβάρ(ντ) 

Ιλ/ελ ετ ενυιγιέ(ζ) 

Ιλ/ελ ε παρεσέ(ζ) 

Ιλ/ελ ετ αβάρ 

Ιλ/ελ ετ εγκοΐστ 

Προτερήματα  ελαττώματα 

Είναι συμπαθητικός (ή) 

Είναι υπέροχος (η) 

Είναι ευγενικός (ή) 

Είναι φίνος (α) 

Είναι γενναιόδωρος (η) 

Είναι αστείος, διασκεδαστικός (ή) 

Είναι κακός (ή) 

Είναι φλύαρος (η) 

Είναι ενοχλητικός (ή) 

Είναι τεμπέλης (α) 

Είναι τσιγκούνης (α) 

Είναι εγωιστής 

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

Le portrait = πορτρέτο 

Grand=μεγάλος//ψηλόςpetit = μικρός//κοντός 

Mince = αδύνατος  gros (grosse)= χοντρός 

Brun = καστανός 

Blond = ξανθός 

Roux (rousse) = κοκκινομάλλης 

Vieux (vieille) = γέρος  jeune = νέος 

Beau (belle) = όμορφος 

La moustache = μουστάκι 

Chauve = φαλακρός 

Porter = φοράω 

Les lunettes = γυαλιά (θηλ.) 

Les cheveux = μαλλιά le cheveu = τρίχα 

Court = κοντός, σύντομος  long = μακρύς 

Et = και 

Raide = ίσιος 

Frisé = κατσαρός 

Les yeux = μάτια un œil = μάτι 

Vert = πράσινος 

Bleu = μπλε 

Marron = καστανός 

La taille = ύψος (για άνθρωπο)// μέγεθος 

Moyen = μέσος, μέτριος 

La qualité = προτέρημα  le défaut = ελάττωμα 

Sympa = sympathique = συμπαθητικός  antipa-

thique = αντιπαθητικός 

Génial = υπέροχος 

Gentil (Gentille) = ευγενικός 

Chouette = φίνος 

Généreux (généreuse) = γενναιόδωρος 

Rigolo (rigolote) = αστείος, διασκεδαστικός 

Méchant = κακός  bon = καλός 

Bavard = φλύαρος 

Ennuyeux (ennuyeuse)= ενοχλητικός//πληκτικός 

Paresseux (paresseuse) = τεμπέλης 

Avare = τσιγκούνης 

Egoïste = εγωιστής 
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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) 

 

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  
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LE FÉMININ - ΤΟ ΘΗΛΥΚΟ 

Γενικός κανόνας 

Για να σχηματίσουμε το θηλυκό προσθέτουμε ένα -e στο τέλος του αρσενικού.  

p.ex.: ami amie  

 

Όταν η λέξη τελειώνει σε -e, στο θηλυκό δεν αλλάζει. 

p.ex.: triste  triste 

 

Όταν όμως το –e τονίζεται, τότε βάζουμε κανονικά στο τέλος το –e του θηλυκού. 

p.ex. invité  invitée 

Επιμέρους κανόνες 

 1. Όταν η λέξη τελειώνει σε –x βάζουμε κανονικά  το -e του θηλυκού, μόνο που το -x  γίνεται -s. 
p.ex.: époux  épouse 

Εξαίρεση: roux  rousse  

 

2. Όταν η λέξη τελειώνει σε -eur βάζουμε κανονικά το -e του θηλυκού, μόνο που τo -r γίνεται -s.   

p.ex.: danseur  la danseuse 

 

3. Όταν η λέξη τελειώνει σε -en, ή -il  παίρνει κανονικά το -e του θηλυκού, μόνο που διπλασιά-

ζουμε το τελευταίο γράμμα του αρσενικού. 

p.ex.:    italien  italienne  

gentil  gentille 

Ανώμαλα θηλυκά 

Beau  belle 

Rigolo  rigolote 

 

LE PLURIEL - Ο ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

Γενικός κανόνας 

Για να σχηματίσουμε τον πληθυντικό προσθέτουμε ένα -s στο τέλος του ενικού.  

p.ex.: grand  grands 

 

Επιμέρους κανόνες 

1. Όταν η λέξη τελειώνει σε -x, -s, ή –z δεν αλλάζει στον πληθυντικό. 

p.ex.: le bras  les bras  

 le prix  les prix  

 le nez  les nez  

 

2. Όταν η λέξη τελειώνει σε -οu, παίρνει κανονικά το –s του πληθυντικού. 

 p.ex.: trou  trous  
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3. Όταν η λέξη τελειώνει σε -au, -eu, ή -eau αντί για -s παίρνει -x. 

p.ex.: bureau  bureaux 

 feu  les feux  

 

Εξαίρεση: bleu  bleus 

ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

œil  yeux 

 

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 

 

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 η αντωνυμία se. 

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

 

2. Η αντωνυμία πρέπει να βρίσκεται πάντα πριν από το ρήμα. Επομένως, στην άρνηση, η αντωνυμία 

θα βρίσκεται πριν από το ρήμα. 

p.ex. Je ne me prépare pas 
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Extras 

Λα φετ ντε μερ! 

 

Υν ζουρνέ πουρ μετρ τα μαμάν α λ’ονέρ ε λα ρε-

μερσιέ ντ’ετρ λα. 

Σ’ετ αν Γκρες ανσιέν κι ον φετ πουρ λα πρεμιέρ 

φουά Ρεά, λα μερ ντε ντιε. 

Οζουρντυί, λε Φρανσέ σελέμπρ λερ μαμάν, λε κα-

τριέμ ντιμάνς ντε με. Αν Γκρες, σ’ε λε ντεζιέμ 

ντε με! 

Α λα φετ ντε μερ, λεζ ανφάν οφρ α μαμάν εν κα-

ντό κομ:  

- Εν μπουκέ ντε φλέρ, 

- Υν μπουάτ ντε σσοκολά 

- Εν κολιέ ντε νούιγ, 

- Εν ποέμ. 

Αν Φρανς, ον απέλ «μερ πουλ» λε μαμάν τρε 

τάν’ντρ.  

Αν Αλμάν(ι), ον οφρ υν μανίκ αρτιζανάλ. 

 

Μπον φετ α τουτ λε μαμάν! 

 

Ε πουρ λε περ; 

Μπιεν συρ! 

Αν Φρανς, παρ εξάμ’πλ, λα φετ ντε περ σ’ε λε 

τρουαζιέμ ντιμάνς ντε ζυέν. 

 

Ιλ ι α μεμ υν φετ πουρ λε γκραν-μερ! 

Λα φετ ντε μαμί ου μεμέ, σ’ε λε πρεμιέ ντιμάνςς 

ντε μαρς. 

Ανφέν, λε ποβρ παπί ν’ον πα ντε φετ! 

Η γιορτή της μητέρας! 

 

Μία μέρα για να τιμήσεις τη μαμά σου και να 

την ευχαριστήσεις που είναι εκεί. 

Είναι στην αρχαία Ελλάδα που γιορτάζουμε για 

πρώτη φορά τη Ρέα, τη μητέρα των θεών. 

Σήμερα, οι Γάλλοι γιορτάζουν τη μαμά τους, 

την τέταρτη Κυριακή του Μαΐου. Στην Ελλάδα 

είναι η δεύτερη του Μαΐου. 

Στη γιορτή της μητέρας, τα παιδιά προσφέ-

ρουν στη μαμά τους ένα δώρο όπως: 

- Ένα μπουκέτο λουλούδια 

- Ένα κουτί σοκολάτες 

- Ένα κολιέ από κοφτά μακαρονάκια 

- Ένα ποίημα. 

Στη Γαλλία αποκαλούμε «μητέρα κλώσσα» τις 

πολύ τρυφερές μητέρες. 

Στη Γερμανία, προσφέρουμε ένα χειροποίητο 

γάντι κουζίνας. 

Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες! 

 

Και για τους πατεράδες; 

Βεβαίως! 

Στη Γαλλία, για παράδειγμα, η γιορτή του πα-

τέρα είναι την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου. 

 

Υπάρχει, ακόμα, μία γιορτή για τις γιαγιάδες! 

Η γιορτή της γιαγιούλας ή γιαγιάκας, είναι την 

πρώτη Κυριακή του Μαρτίου. 

Τέλος, οι κακόμοιροι οι παππούδες δεν έχουν 

γιορτή! 

 

La fête = γιορτή 

La mère = μητέρα ≠ le père = πατέρας 

La journée = ημέρα  

Pour = για 

La maman = μαμά ≠ le papa = μπαμπάς 

Mettre = βάζω 

Un honneur = τιμή  

Mettre à l’honneur = τιμώ 

Remercier = ευχαριστώ 

Être = είμαι 

Là = εκεί ≠ ici = εδώ 

La Grèce = Ελλάδα 

Ancien = παλιός, αρχαίος 

Fêter = γιορτάζω 

Premier = πρώτος 

La fois = φορά 

Le dieu = θεός 

Aujourd’hui = σήμερα 

Le Français = γάλλος 

Célébrer = γιορτάζω, τιμώ 

Dimanche = Κυριακή 

Mai = Μάιος 

En = σε (για χώρα), τον (για μήνα) 

Un enfant = παιδί 
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Offrir = προσφέρω 

Le cadeau = δώρο 

Comme = όπως, σαν 

Le bouquet = μπουκέτο 

La fleur = λουλούδι 

La boîte = κουτί 

Le chocolat = σοκολάτα 

Le collier = κολιέ 

La nouille = μακαρονάκι κοφτό, λαζάνι, χυλοπίτα 

Le poème = ποίημα 

Appeler = καλώ, ονομάζω, αποκαλώ, φωνάζω 

La poule = κότα, κλώσα 

Très = πολύ ≠ peu = λίγο 

Tendre = τρυφερός 

Allemagne = Γερμανία 

La manique = γάντι κουζίνας 

Artisanal = βιοτεχνικός // χειροποίητος 

Bon = καλός ≠ mauvais = κακός 

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

= όλες 

Pour = για 

Bien sûr = βεβαίως 

Par exemple = για παράδειγμα 

Troisième= τρίτος 

Juin = Ιούνιος 

Il y a = υπάρχει 

Même = ακόμα και 

La grand-mère = γιαγιά ≠ le grand-père = 

παππούς 

La mamie = la mémé = γιαγιάκα ≠ le papi = 

παππούλης 

Enfin = τελικά, εν τέλει 

Pauvre = κακόμοιρος, φτωχός 

 

Guest star 

- Πολ, ζε πανς κε ζ’ε μποκού ντε σσανς! 

- Α, ουί; Πουρκούα; 

- Πάρς κε ζ’ε εν σσιεν κομ τουά! 

- Σ’ετ α ντιρ; 

- Σ’ετ α ντιρ κε τυ ε μον σσιεν ντε κομ’παν(ι)ί! Τυ 

ε εν’τελιζάν, ριγκολό, ζαν’τι… 

- Α ουί, σ’ε μουά! 

- Μμμ, με ιλ ε βρε κε τυ α κελκε ντεφό. 

 

- Μουά; ντε ντεφότ; 

- Τυ ε μεσσάν αβέκ λε σσα, γκουρμάν, μπαβάρ… 

- βουφ, βουφ, βουφ! Ε τουά οσί, τυ ε τρεζ ενυιγιέ! 

- Μουά, ενυιγιέ; Ε τουά τυ ε τρεζ εγκοΐστ! 

- Εγκοΐστ; Σ’ε πα ποσίμπλ! Βουφ, βουφ, βουφ! 

 

- Ε βουαλά, Πολ λε μπαβάρ! 

- Ε Πιέρ λ’ενυιγιέ! 

- Κουά; Βιτ ο ζαρντέν! 

- Λεν’ντί, ζε σσερς εν οτρ μετρ. 

- Λεν’ντί ζε σσερς εν περοκέ! 

- Πολ, νομίζω ότι έχω πολλή τύχη! 

- Α, ναι; Γιατί; 

- Γιατί έχω ένα σκύλο σαν κι εσένα! 

- Δηλαδή; 

- Δηλαδή εσύ είσαι ο σκύλος-συντροφιά μου! 

Είσαι έξυπνος, αστείος, ευγενικός… 

- Α, ναι, είμαι εγώ! 

- Μμμ, αλλά είναι αλήθεια ότι έχεις κάποια 

ελαττώματα. 

- Εγώ; Ελαττώματα; 

- Είσαι κακός με τις γάτες, λαίμαργος φλύαρος… 

- Γουφ, γουφ, γουφ! Κι εσύ είσαι πολύ πληκτικός! 

- Εγώ, πληκτικός; Κι εσύ πολύ εγωιστής! 

- Εγωιστής; Δεν είναι δυνατόν! Γουφ, γουφ, 

γουφ! 

- Και να ο Πολ ο φλύαρος! 

- Και ο Πιέρ ο πληκτικός! 

- Τι, γρήγορα στον κήπο! 

- Τη Δευτέρα ψάχνω ένα άλλο αφεντικό. 

- Τη Δευτέρα ψάχνω έναν παπαγάλο! 
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Penser = σκέφτομαι 

Avoir = έχω 

Beaucoup = πολύ  ≠ peu = λίγο 

La chance = τύχη 

Pourquoi = γιατί ≠ pace que = διότι 

Le chien = σκύλος 

Comme = όπως, σαν  

Toi = εσύ, εσένα 

C’est-à-dire = δηλαδή 

Être = είμαι 

La compagnie = συντροφιά 

Intelligent = έξυπνος 

Rigolo = αστείος 

Gentil = ευγενικός 

Moi = εγώ, εμένα 

Mais = αλλά, μα 

Vrai= αλήθεια 

Que = ότι 

Quelque = κάποιος, μερικός 

 Le défaut = ελάττωμα ≠ la qualité = προτέρημα 

Méchant = κακός ≠ bon = καλός 

Le chat = γάτα 

Gourmand = λαίμαργος 

Bavard = φλύαρος 

Aussi = επίσης 

Très = πολύ ≠ peu = λίγο 

Ennuyeux = πληκτικός 

Égoïste = εγωιστής 

Possible = δυνατόν ≠ impossible = αδύνατο 

Voilà = να 

Quoi = τι 

Vite = γρήγορα 

Le jardin = κήπος 

Lundi = Δευτέρα 

Chercher = ψάχνω 

Autre = άλλος 

Le maître = κύριος, αφεντικό 

Le perroquet = παπαγάλος 
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UNITÉ 3 

Με λουασίρ πρεφερέ 

 

Βαν’ντρετί απρέ-μιντί 

 

- Ον ζου ο ζε βιντεό; 

- Ουφ, πφ! Νον, ζ’αν ε μαρ. 

- Ον εκούτ ντε λα μυζίκ ιπ-οπ; 

- Ο, νον! Ζυτ! Ζε ντετέστ σα! 

- Κελ ερ ιλ ε; 

- Ιλ ε σιζ ερ ε καρ. 

- Ον ρεγκάρντ λα τελέ; Ιλ ι α «Αστερίξ ε Ομπελίξ, 

Μισιόν Κλεοπάτρ» αβέκ Ζεράρ Ντεπαρντιέ, α σιζ 

ερ ε ντεμί! 

- Ντ’ακόρ. Τυ εμ μπιεν Ζεράρ Ντεπαρντιέ; 

 

- Ουί, μποκού! Ιλ ε τρε ριγκολό. Ε τουά, κελ ακτέρ 

τυ πρεφέρ; 

- Μουά, ζε πρεφέρ Κριστιάν Κλαβιέ. Ιλ ε τρε 

ντρολ. 

- Ζ’ε υν ιντέ! Ον βα ο σινεμά ντεμέν, α σενκ ερ; 

Ον πας «Αστερίξ ε Ομπελίξ ο ζεζ ολεμ’πίκ». 

 

- Ο, νον, ντεμέν, α σενκ ερ, ζε ζου ο τενίς, με ζε 

συί λιμπρ α σετ ερ. 

- Ντεσολέ! Α σετ ερ, ζε ζου ντυ βιολόν. 

- Ντιμάνςς απρέ μιντί; 

- Συπέρ! Ζ’ αντόρ Αστερίξ. 

Τα αγαπημένα μου χόμπυ (τα χόμπυ που 

προτιμώ) 

Παρασκευή απόγευμα 

 

- Παίζουμε ηλεκτρονικό παιχνίδι; 

- Ουφ, πφ! Όχι, βαριέμαι. 

- Ακούμε μουσική χιπ-χοπ; 

- Ο, όχι! Να πάρει! Το απεχθάνομαι αυτό! 

- Τι ώρα είναι; 

- Είναι έξι και τέταρτο. 

- Βλέπουμε τηλεόραση; Υπάρχει ο «Αστερίξ 

και Οβελίξ, επιχείρηση Κλεοπάτρα» με τον 

Ζεράρ Ντεπαρντιέ, στις έξι και μισί! 

- Σύμφωνοι. Σου αρέσει πολύ ο Ζεράρ Ντε-

παρντιέ; 

- Ναι, πολύ! Είναι πολύ αστείος. Κι εσύ, ποι-

ον ηθοποιό προτιμάς; 

- Εγώ, προτιμώ τον Κριστιάν Κλαβιέ. Είναι 

πολύ αστείος. 

- Έχω μία ιδέα! Πάμε σινεμά αύριο, στις πέ-

ντε η ώρα; Παίζει το «Αστερίξ και Οβελίξ 

στους Ολυμπιακούς Αγώνες». 

- Ο, όχι, αύριο, στις πέντε η ώρα παίζω τέ-

νις, αλλά είναι ελεύθερη στις επτά η ώρα. 

- Λυπάμαι! Στις επτά, παίζω βιολί. 

- Την Κυριακή το απόγευμα; 

- Σούπερ! Λατρεύω τον Αστερίξ. 

 

 

Être = είμαι Avoir = έχω Préférer = προτιμώ Aller = πηγαίνω 

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 préfère 

Tu préfères 

Il/elle/on préfère 

Nous préférons 

Vous préférez 

Ils/elles préfèrent 

Je vais 

Tu vas 

Il/elle/on va 

Nous allons 

Vous allez 

Ils/elles vont 
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

Vendredi = Παρασκευή 

Après-midi = απόγευμα 

Jouer à + παιχνίδι/άθλημα = παίζω 

Jouer de + μουσικό όργανο = παίζω 

Le jeu = παιχνίδι, αγώνας 

La vidéo = βίντεο 

Le jeu vidéo = ηλεκτρονικό παιχνίδι 

Non = όχι  ≠ oui = ναι 

Avoir = έχω 

En avoir marre = βαριέμαι, βαρέθηκα 

Écouter = ακούω  

La musique = μουσική 

Hip – hop = χιπ-χοπ 

Zut = να πάρει (επιφώνημα) 

Adorer = λατρεύω ≠ détester = απεχθάνομαι 

Ça = αυτό 

Quel = ποιος (quelle = ποια) 

Une heure = ώρα 

Être = είμαι 

Six = έξι 

Et = και 

Le quart = τέταρτο 

Regarder = κοιτάζω 

La télé = τηλεόραση 

Il y a = υπάρχει 

La mission = αποστολή 

Avec = μαζί ≠ sans = χωρίς 

Demi = μισός 

D’accord = σύμφωνοι 

Aimer = αγαπώ, μου αρέσει ≠ haïr = μισώ 

Beaucoup (+ de + ουσιαστικό) = πολύ ≠ peu = λίγο 

Très (+ επίθετο) = πολύ ≠ peu = λίγο 

Toi = εσύ, εσένα 

Un acteur = ο ηθοποιός (une actrice = η ηθοποιός) 

Préférer = προτιμώ 

Drôle = αστείος 

Une idée = ιδέα 

Aller = πηγαίνω 

Le cinéma = κινηματογράφος 

Demain = αύριο ≠ hier = χθες 

Passer = περνώ (εδώ: παίζω ταινία σε κινηματο-

γράφο) 

Les Jeux Olympiques = Ολυμπιακοί αγώνες 

Le tennis = τένις 

Mais = αλλά 

Libre = ελεύθερος 

Sept = επτά 

Désolé = λυπάμαι 

Le violon = βιολί 

Dimanche = Κυριακή 

Super = σούπερ 

 

Le sport = άθλημα, σπορ 

L’athlétisme = στίβος, αθλητισμός 

Le basket = μπάσκετ 

La boxe = μποξ 

Le football = ποδόσφαιρο 

La gymnastique = γυμναστική 

Le jogging = τζόκιν 

Le judo = τζούντο 

La natation = κολύμβηση 

La corde = σχοινάκι 

Le skateboard = σκέιτμπορντ 

Le tennis de table = πινκ-πονκ 

Le ski = σκι  

Le tennis = τένις 

Le vélo = ποδήλατο, ποδηλασία 

Le volley = βόλεï 

Le golf = γκολφ  

L’équitation = ιππασία 

 

Un instrument = όργανο 

Un accordéon = ακορντεόν 

La batterie = ντραμς 

La flûte = φλάουτο, φλογέρα 

La guitare = κιθάρα 

Un harmonica = φυσαρμόνικα 

Le piano = πιάνο 

Le saxophone = σαξόφωνο 

Le violon = βιολί 
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

L’HEURE - Η ΩΡΑ 

Για να ρωτήσουμε «τι ώρα είναι» χρησιμοποιούμε τη φράση: Quelle heure est-il? 

Για να απαντήσουμε λέμε: Il est.... heure(s) 

π.χ.  Είναι 1 η ώρα    Il est une heure   

  Είναι 2 η ώρα             Il est deux heures  

  Είναι 3 και 5  Il est trois heures cinq 

  Είναι 4 και 10             Il est quatre heures dix 

  Είναι 5 και 15     Il est cinq heures et quart 

  Είναι 6 και 20               Il est six heures vingt 

  Είναι 7 και μισή  Il est sept heures et demie 

  Είναι 8 παρά 25            Il est huit heures moins vingt-cinq 

  Είναι 9 παρά 15  Il est neuf heures moins le quart  

  Είναι 12 το μεσημέρι   Il est midi  

  Είναι 12 το βράδυ Il est minuit 

 

ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΖΥΓΙΑΣ 

Ρήματα σε –é-σύμφωνο-er  

Στα ρήματα που το –e- της παραλήγουσας τονίζεται (é) ο τόνος γίνεται βαρεία (grave) όταν η λήγου-

σα δεν ακούγεται. 

p.ex. Céder 

je cède 

tu cèdes 

il/elle/on cède 

nous cédons 

vous cédez 

ils/elles cèdent 

 

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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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?  
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Extras 

Le tournoi = τουρνουά // περιοδεία 

Être = είμαι 

Le tennis = τένις 

Le joueur = παίκτης 

Différent = διάφορος, διαφορετικός 

Le pays = χώρα 

Le globe = σφαίρα (εδώ: γη) 

Participer = συμμετέχω 

Ce = αυτός 

Le stade = στάδιο 

Le vainqueur = νικητής 

Espagnol = Ισπανός, ισπανικά 

Serbe = Σέρβος, σέρβικα 

Plus = πιο, περισσότερο ≠ moins = λίγο, λιγότερο 

Grand = μεγάλος ≠ petit = μικρός 

Le monde = κόσμος 

Mais = αλλά 

Difficile = δύσκολος ≠ facile = εύκολος 

Parce que = διότι ≠ pourquoi = γιατί 

Sur = πάνω ≠ sous = κάτω 

La terre = γη // έδαφος 

Battre = χτυπώ 

La terre battue = πατημένο χώμα 

Cela = ça = αυτό 

Vouloir = θέλω 

Dire = λέω 

La balle = μπαλάκι 

Aller = πηγαίνω ≠ venir = έρχομαι 

Vite = γρήγορα ≠ lentement = αργά 

Très = πολύ ≠ peu = λίγο 

Haut = ψηλά ≠ bas = χαμηλά 

Comme = όπως, σαν  

Si = αν 

Pour = για 

Pouvoir = μπορώ 

Commencer = αρχίζω 

Jouer à = παίζω + παιχνίδι/άθλημα 

Le terrain = γήπεδο 

Le quartier = γειτονιά 

oublier=ξεχνώ ≠se rappeler=se souvenir de=θυμάμαι 

Une attention = προσοχή 

Le revers = πίσω μέρος (εδώ: χτύπημα της μπά-

λας που έρχεται από δεξιά με το αριστερό χέρι και 

το αντίθετο) 

 

Guest star 

- Λε λουαζίρ σον τρεζ εμ’πορτάν νταν λα βι ντε 

ζεν. Σι ον προφίτ ντε νοτρ ταν λιμπρ, ον ε 

τουζούρ εν φορμ! 

- Α ουί; Αλόρ, λεν’ντί, μουά, ζε κομάν’ς λε γκολφ… 

- ε πετ-ετρ λε ρυγκμπί; 

- Ε αβέκ ντε μπελ φιγκύρ ντε ντανς, ον α του-

ζούρ λα φορμ! 

- Ε πουρκουά πα ζουέ ντυ τρομ’πόν; 

- … χμμμ, βουαλά πουρκουά λα τελέ φε ντυ μαλ α 

λα σαν’τέ! 

- Τα χόμπυ είναι πολύ σημαντικά στη ζωή των 

νέων. Αν αξιοποιήσουμε τον ελεύθερο χρόνο 

μας, είμαστε πάντα σε φόρμα! 

- Α ναι; Λοιπόν, τη Δευτέρα, εγώ, αρχίζω γκολφ… 

- και, ίσως ράγκμπι; 

- Και με ωραίες χορευτικές φιγούρες, είμαστε 

πάντα σε φόρμα! 

- Και γιατί να μην παίξω τρομπόνι; 

- … χμμμ, να γιατί η τηλεόραση βλάπτει την υγεία! 
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Le loisir = χόμπυ 

Être = είμαι 

Important = σημαντικός 

Dans = μέσα ≠ hors = έξω 

La vie = ζωή 

Jeune = νέος 

Si = αν 

Profiter de = επωφελούμαι, αξιοποιώ 

Le temps = καιρός, χρόνος 

Libre = ελεύθερος 

Toujours = πάντα ≠ jamais = ποτέ 

Être en forme = είμαι σε φόρμα 

La forme = φόρμα 

Alors = λοιπόν 

Lundi = Δευτέρα 

Moi = εγώ, εμένα 

Commencer = αρχίζω ≠ finir = τελειώνω 

Le golf = γκολφ 

Et = και 

Peut-être = ίσως 

Le rugby = ράγκμπι 

Avec = μαζί, με ≠ sans = χωρίς 

Beau = όμορφος, ωραίος (belle = όμορφη) ≠ laid = 

άσχημος 

La figure = φιγούρα 

La danse = χορός 

Avoir = έχω 

Pourquoi = γιατί ≠ parce que = διότι 

Jouer de = παίζω + μουσικό όργανο 

Le trombone = τρομπόνι 

Voilà = να, ορίστε 

La télé = τηλεόραση 

Faire = κάνω 

Mal = κακά, άσχημα ≠ bien = καλά 

Faire du mal = κάνω κακό, βλάπτω 

La santé = υγεία 
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UNITÉ 4 

Α ταμπλ 

 

Σαμ’ντί σουάρ 

- Μπιενβενύ! Κι εσ-κι ε βου πρενέ; 

- Ζε βουντρέ λε μενύ σ’ιλ βου πλε. 

- Αν φετ, ον α ντε πλα φρανσέ, αλμάν, γκρεκ ε 

εσπανιόλ! Πουρ κομαν’σε, βουασί υν σπεσιαλιτέ 

φρανσέζ! 

- Μμμ, σα σαν μπον! Κι εσ-κι ε σ’ε; 

- Σα σ’απέλ «ταρτ φλαμ’μπέ» ε σ’ε κομ υν πιζά. 

 

- Ζε πραν σα ε ζε βου κονσέ(ι)γ λα τορτιγιά! Σ’ε 

κομ υν ομλέτ, αβέκ ντε πομ ντε τερ ε ντεζ ονιόν. 

- Σα α λ’ερ ντελισιέ! Ε βου μαντάμ, βου ντεσιρέ;  

- Μουά, ζ’εμερέ γκουτέ λα μουσακά ντε Νικός. 

 

- Εξελάν!!! 

- Πουρ βου, μεσιέ, ζε κονσέ(ι)γ λε μπρατβούρστ, 

σ’ε α ντιρ ντε σοσίς ο σσου. 

- Ζε βου ρεμερσί. Μουα, ζε πραν… ε… ε… 

- Ντε λα ταρτ φλαμ’μπέ, ντε λα τορτιγιά ε… ντυ 

μπρατβούρστ ο σσου!! Ε κι εσ-κι ον μπουά; 

- Ντυ ζυ ντε φρυί, μπιεν συρ! 

- Γεια μας! 

- Σαν’τέ! 

- Σαλούντ! 

- Τσουμ βολ! 

Στο τραπέζι 

 

Σάββατο βράδυ 

- Καλώς ήρθατε! Τι θα πάρετε; 

- Θα ήθελα το μενού σας παρακαλώ. 

- Ωστόσο, έχουμε γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά 

και ισπανικά πιάτα! Για να αρχίσουμε, να μια 

γαλλική σπεσιαλιτέ! 

- Μμμμ, μυρίζει καλά! Τι είναι; 

- Αυτό ονομάζεται «τάρτα φλαμπέ» και είναι σαν 

πίτσα.  

- Θα πάρω αυτό και σας συμβουλεύω την τορτίλια! 

Είναι μία ομελέτα με πατάτες και κρεμμύδια. 

- Φαίνεται νόστιμο! Κι εσείς κυρία, τι επιθυμείτε; 

- Εγώ, θα ήθελα να δοκιμάσω τον μουσακά του 

Νίκου. 

- Υπέροχα!!! 

- Για σας, κύριε, συμβουλεύω το μπρατβούρστ, 

δηλαδή λουκάνικο με λάχανα. 

- Σας ευχαριστώ. Εγώ, θα πάρω… ε… ε… 

- Τάρτα φλαμπέ, τορτίλια και … μπρατβούρστ με 

λάχανα! Και τι θα πιούμε; 

- Χυμό φρούτων, φυσικά! 

- Γεια σας! 

- Γεια σας! 

- Γεια σας! 

- Γεια σας! 

 

Prendre = παίρνω Commencer = αρχίζω Sentir = μυρίζω S’appeler = ονομάζομαι 

Je prends 

Tu prends 

Il/elle/on prend 

Nous prenons 

Vous prenez 

Ils/elles prennent 

Je commence 

Tu commences 

Il/elle/on commence 

Nous commençons 

Vous commencez 

Ils/elles commencent 

Je sens 

Tu sens 

Il/elle/on sent 

Nous sentons 

Vous sentez 

Ils/elles sentent 

Je m’appelle 

Tu t’appelles 

Il/elle/on s’appelle 

Nous nous appelons 

Vous vous appelez 

Ils/elles s’appellent 

Avoir = έχω Être = είμαι Boire = πίνω  

J’ai  

Tu as 

Il/elle/on a 

Nous avons 

Vous avez 

Ils/elles ont 

Je suis 

Tu es 

Il/elle/on est 

Nous sommes 

Vous êtes  

Ils/elles sont 

Je bois 

Tu bois 

Il/elle/on boit 

Nous buvons 

Vous buvez 

Ils/elles boivent 
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Samedi = Σάββατο 
Soir = βράδυ ≠ matin = πρωί 
Bienvenue = καλώς ήρθατε 
Qu’est-ce que = τι 
Prendre = παίρνω 
Vouloir = θέλω 
Je voudrais = θα ήθελα 
Le menu = μενού 
S’il vous plaît = σας παρακαλώ 
En fait = πράγματι, τελικά, εν τέλει, ωστόσο 
Le plat = πιάτο (από μενού) 
Français = Γάλλος, γαλλικός, γαλλικά 
Allemand = Γερμανός, γερμανικός, γερμανικά 
Grec=Έλληνας,ελληνικός,ελληνικά (θηλ:grecque) 
Espagnol = Ισπανός, ισπανικός, ισπανικά 
Pour = για 
Commencer = αρχίζω ≠ finir = τελειώνω 
Voici = να, ορίστε 
La spécialité = σπεσιαλιτέ 
Ça = cela = αυτό 
Bon = καλός ≠ mauvais = κακός 
Sentir = μυρίζω 
S’appeler = ονομάζομαι 
La tarte = τάρτα 
Flamber = καίω 
Être = είμαι 
Comme = όπως, σαν  
La pizza = πίτσα 
Conseiller = συμβουλεύω 

La tortilla = τορτίλια 
Une omelette = ομελέτα 
Avec = μαζί, με ≠ sans = χωρίς 
La pomme = μήλο 
La terre = γη 
La pomme de terre = πατάτα (γαιόμηλο) 
Et = και 
Un oignon = κρεμμύδι 
Avoir l’air = φαίνομαι 
Avoir = έχω 
Un air = αέρας // σκοπός (τραγουδιού) 
Délicieux = νόστιμος 
Madame = κυρία ≠ monsieur = κύριος (Mes-
dames ≠ messieurs) 
Désirer = επιθυμώ 
Aimer = αγαπώ, μου αρέσει ≠ haïr = μισώ 
J’aimerais = θα μου άρεσε 
Goûter = δοκιμάζω (φαγητό), γεύομαι 
La moussaka = μουσακάς 
Excellent = υπέροχος 
C’est-à-dire = δηλαδή 
La saucisse = λουκάνικο 
Le chou = λάχανο 
Remercier = ευχαριστώ 
Boire = πίνω 
Le jus = χυμός 
Le fruit = φρούτο 
Bien sûr = βεβαίως 
La santé = υγεία 

 
Le fruit = φρούτο 
La cerise = κεράσι 
Une orange= πορτοκάλι 
La pomme = μήλο 
La fraise = φράουλα 
Les légumes = λαχανικά (αρσ.) 
Le concombre = αγγούρι 
Un oignon = κρεμμύδι 
Le champignon = μανιτάρι 
Le chou = λάχανο 
Le produit = προϊόν 
Laitier = γαλακτοκομικός 
Le beurre = βούτυρο 
Le lait = γάλα 
Le yaourt = γιαούρτι 
Le fromage = τυρί 
La viande = κρέας 
Le steak = μπριζόλα 
Le poulet = κοτόπουλο 

La saucisse = λουκάνικο 
Le poisson = ψάρι 
Un œuf = αυγό (εν εφ) (des œufs = αυγά) (ντεζ ε) 
La boisson = ποτό 
Une eau = νερό 
Minéral = μεταλλικός 
Le jus = χυμός 
Les céréales = δημητριακά (θηλ.) 
Le riz = ρύζι 
Le pain = ψωμί 
La pâte = ζύμη les pâtes = ζυμαρικά 
La malbouffe = junk food = ανθυγιεινή διατροφή 
Un hamburger = χάμπουργκερ 
Les frites = τηγανητές πατάτες (θηλ.) 
La glace = παγωτό 
Les chips = τσιπς 
La sucrerie = καραμέλα 
Le gâteau = γλυκό 
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  

Les articles partitifs - Τα μεριστικά άρθρα 

Τα μεριστικά άρθρα δεν υπάρχουν στα ελληνικά. Στα γαλλικά χρησιμοποιούνται για να δείξουμε ότι 

παίρνουμε ένα μέρος από ένα σύνολο.  

Λέμε ελληνικά: τρώω κρέας (δηλ. τρώω ένα μέρος από το κρέας).  

Ενώ στα γαλλικά: Je mange de la viande 

Αυτό το «από το» εκφράζεται στα γαλλικά με τα μεριστικά άρθρα.  

 

Τα μεριστικά άρθρα είναι: de, du, de la, de l΄, des. 

p.ex.: je bois du lait  

 je mange de la viande 

 je bois de l’eau 

 je mange des legumes  

 

A. Bάζουμε, απλώς,  de όταν έχουμε: 

1. Απόλυτη άρνηση. 

p.ex.: je ne bois pas de lait 

 

2. Ποσότητα. 

p.ex.: je bois une tasse de lait  

 

3. Ποσοτικό επίρρημα.  

p.ex.: je mange beaucoup de fruits  

 

Εξαιρέσεις: Τα ποσοτικά επιρρήματα la moitié (= το μισό), la plupart (= η πλειοψηφία), la 

majorité (= η πλειοψηφία), la minorité (= η μειοψηφία), bien (= πολλοί) δεν ακολουθούν τον κανό-

να. Συνοδεύονται από τα σύνθετα μεριστικά άρθρα du, de la, de l΄, des. 

p.ex.:   la plupart des animaux a quatre pieds  
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Le baluchon = μπόγος 

Se débrouiller = καταφέρνω 

Dans = μέσα ≠ hors = έξω 

Le restaurant = εστιατόριο 

Monsieur = κύριος ≠ madame = κυρία (messieurs 

= κύριοι ≠ mesdames = κυρίες) 

Vouloir = θέλω 

Je voudrais = θα ήθελα 

Le menu = μενού 

S’il vous plaît = σας παρακαλώ 

Voilà = να 

Conseiller = συμβουλεύω 

Le plat = πιάτο (από μενού) 

Le jour = μέρα 

Qu’est-ce que = τι 

Désirer = επιθυμώ 

Le steak = μπριζόλα  

Avec = μαζί, με ≠ sans = χωρίς 

Les frites = τηγανητές πατάτες 

Merci = ευχαριστώ ≠ Je vous en prie = pas de 

quoi = de rien = παρακαλώ 

Beaucoup = πολύ ≠ peu = λίγο 

Prier = παρακαλώ 

Les pâtes = ζυμαρικά (θηλ.) 

La sauce = σάλτσα 

La tomate = ντομάτα 

Prendre = παίρνω 

Le sandwich = σάντουιτς 

Le fromage = τυρί 

Le jambon = ζαμπόν 

Toi = εσύ, εσένα 

Le soufflé = σουφλέ 

Le chocolat = σοκολάτα 

 

Évaluer = αξιολογώ 

Apprécier = εκτιμώ 

Savoureux = γευστικός 

Délicieux = νόστιμος 

Excellent = υπέροχος 

Ça = cela = αυτός 

Sentir = μυρίζω 

Bon = καλός ≠ mauvais = κακός, άσχημος 

Le goût = γεύση // γούστο 

Le sel = αλάτι ≠ le poivre = πιπέρι 

Dégoûtant = άνοστος, αηδιαστικός 

 

Extras 

Le repas = γεύμα 

Un ado = adolescent = έφηβος 

La France = Γαλλία 

Collégien = γυμνασιόπαιδο (collégienne) 

Prendre = παίρνο 

Le petit-déjeuner = πρόγευμα 

Tôt = νωρίς ≠ tard = αργά 

Le matin = πρωί ≠ le soir = βράδυ 

Très = πολύ ≠ peu = λίγο 

Complet = πλήρης (compète) 

La confiture = μαρμελάδα 

Le croissant = κρουασάν 

Les céréales = δημητριακά 

Le lait = γάλα 

La tartine = φέτα ψωμιού 

Le déjeuner = γεύμα  

Déjeuner = γευματίζω   

Le midi = μεσημέρι //12 το μεσημέρι ≠ le minuit 

= μεσάνυκτα // 12 το βράδυ  

La cantine = καντίνα 

Léger = ελαφρύς ≠ lourd = βαρύς 

Le fruit = φρούτο 

La soupe = σούπα 

Le sandwich = σάντουιτς 

Le jus = χυμός 

Une orange = πορτοκάλι 

Le chocolat = σοκολάτα 

Le dessert = επιδόρπιο 

La salade = σαλάτα 

Vert = πράσινος 

La salade verte = πράσινη σαλάτα (μαρούλι) 

Le dîner = δείπνο dîner = δειπνώ 

Une entrée = είσοδος (πρώτο πιάτο) 

Principal = κύριος, βασικός 

Le filet = φιλέτο 

La pomme de terre = πατάτα 

Le fromage = τυρί 

Le yaourt = γιαούρτι 
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Guest-star 

- Ουί, ζε συί εν σσιεν ε ζε κυιζίν! Εν φετ, ζε κυι-

ζίν τρε μπιεν! 

- Με σπεσιαλιτέ; Ντε σουφλέ, ντε κις… 

- Βουαλά ντε μαρόν! Ζε λε με ο φουρ… Σ’ε υν ρε-

σέτ τραντισιονέλ. 

- Ε σον οριζιναλιτέ ε κι ον ρεκούβρ λε μαρόν ντε 

νιτρ. 

- Εν πτί «ντόινγκ» ε λε φουρ μαρςς! 

- Ουπς! Χμμ, πετ-ετρ, ον ρεκούβρ ντ’εν λιτρ ντε 

λε ε πα εν νιτρ ε ντυ λε;! Σελά, μπιεν συρ σσανζ 

του! 

- Ναι, είμαι ένας σκύλος και μαγειρεύω! Πράγμα-

τι, μαγειρεύω πολύ καλά! 

- Οι σπεσιαλιτέ μου; Σουφλέ, πίτες… 

- Να κάστανα! Τα βάζω στον φούρνο… Είναι μια 

παραδοσιακή συνταγή. 

- Και η αυθεντικότητά της είναι ότι καλύπτουμε 

τα κάστανα με νιτρογλυκερίνη. 

- Ένα μικρό «ντόινγκ» και ο φούρνος λειτουργεί! 

- Ουπς! Χμμ, ίσως, καλύπτουμε με ένα λίτρο γάλα 

και όχι με μία νιτρογλυκερίνη και γάλα;! Αυτό, 

βεβαίως, αλλάζει τα πάντα! 

 

Être = είμαι 

Le chien = σκύλος 

Cuisiner = μαγειρεύω 

En fait = τελικά, εν τέλει, πράγματι, πραγματικά 

Très = πολύ ≠ peu = λίγο 

Bien = καλά ≠ mal = άσχημα 

La spécialité = σπεσιαλιτέ 

Le soufflé = σουφλέ 

La quiche = πίτα 

Voilà = να, ορίστε 

Le marron = κάστανο 

Mettre = βάζω 

Le four = φούρνος 

La recette = συνταγή 

Traditionnel = παραδοσιακός 

Et = και 

Une originalité= αυθεντικότητα 

Recouvrir = καλύπτω 

Le nitre = νιτρογλυκερίνη 

Petit = μικρός ≠ grand = μεγάλος 

Marcher = λειτουργώ // περπατώ 

Peut-être = ίσως 

Le litre = λίτρο 

Le lait = γάλα 

Bien sûr = βεβαίως 

Changer = αλλάζω 

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

όλες) 
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UNITÉ 5 

Αν ρουτ 

Σαμ’ντί ματέν 

- Αν’φέν! Ο, λα, λα! Σ’ετ ενόρμ! 

- Ου ον βα; 

- Α εροντιζνέ! 

- Ζε σε πα. Ον βα α λα τουρ ντε λα Τερέρ; 

Μποοοο! 

- Μπον ιντέ! Με κομάν; 

- Ντεμαν’ντόν α λ’ακέ(ι)γ! 

- Εξουζέ-μουά, Μαντάμ, πουρ αλέ α λα Τουρ ντε 

λα Τερέρ; 

- Βουζ αλέ του ντρουά, πυί βου τουρνέ α γκοςς ε 

βουζ ι ετ. Σ’ε συρ βοτρ ντρουάτ. 

- Μερσί Μαντάμ! 

- Φε βιτ! Σ’ε λουάν! 

- Ουί, ζε σε. 

- Ε ν’ουμπλί πα, α σεζ ερ ον α ραν’ντε-βου α λα 

σορτί αβέκ λε φιγ! 

- Νε τ’ανκιέτ πας! Ον ι βα. 

 

Ο σσατώ ντε Μπουσεέλ! 

- Βουαλά λε σσατώ ντε Μπουσέ! 

- Σ’ε φαν’ταστίκ! Ε, αν πλυς, αν φας σ’ε λε μον-

Σεν-Μισσέλ! 

- Α ουί, σ’ε βρε! 

- Ου ε νοτρ σσαμπρ; 

- Ρεγκαρντόν λε πλαν ντυ σατό! 

- Αν μπα, ιλ ι α λα καβ. Ο ρε-ντε-σσοσέ ιλ ι α λε 

aλ, λε σαλόν αβέκ υν γκράν’ντ σσεμινέ, λα κυιζίν 

ε λα σαλ α μανζζέ. Ο πρεμιέρ ετάζζ… 

- Λε σσαμ’μπρ, λα σαλ ντε μπεν ε λε βε-σε. 

- Ε αν ο; Κι εσ-κ’ιλ ι α; 

- Λα μανσάρντ! Ιλ ι α υν λυκάρν, ον κουσς σου 

λεζ ετουάλ! 

- Σ’ε μουά κι πραν λε μανσάρντ! 

Στο δρόμο 

Σάββατο πρωί 

- Επιτέλους! Ο, λα, λα! Είναι τεράστια! 

- Πού πάμε; 

- Στη γιουροντίσνεϋ! 

- Δεν ξέρω. Πάμε στον πύργο του τρόμου; 

Μπουουουου! 

- Καλή ιδέα! Μα πώς; 

- Ας ρωτήσουμε στην υποδοχή! 

Συγνώμη κυρία, για να πάμε στον πύργο του τρό-

μου; 

- Πάτε ευθεία, μετά στρίβετε αριστερά και εκεί 

είστε. Είναι στα δεξιά σας. 

- Ευχαριστώ κυρία! 

- Κάνε γρήγορα! Είναι μακριά! 

- Ναι, ξέρω. 

- Και μην ξεχνάς, στις 4 η ώρα έχουμε ραντεβού 

στην έξοδο με τα κορίτσια! 

- Μην ανησυχείς! Πάμε. 

 

Στο κάστρο Μπουσεέλ! 

- Να το κάστρο Μπουσεέλ!  

- Είναι φανταστικό! Και επιπλέον, απέναντι είναι 

το μον-σεν-Μισέλ! 

- Α ναι, είναι αλήθεια! 

- Πού είναι το δωμάτιό μας; 

- Ας δούμε το σχεδιάγραμμα του κάστρου! 

- Κάτω (χαμηλά), υπάρχει η κάβα. Στο ισόγειο 

υπάρχει το χολ, το σαλόνι με ένα μεγάλο τζάκι, 

η κουζίνα και η τραπεζαρία. Στον πρώτο όρο-

φο… 

- Τα δωμάτια, το μπάνιο και οι τουαλέτες. 

- Και πάνω (ψηλά); Τι υπάρχει; 

- Η σοφίτα! Υπάρχει ένας φεγγίτης. Κοιμόμαστε 

κάτω από τ’ αστέρια! 

- Εγώ παίρνω τη σοφίτα! 

 

Être = είμαι  Avoir = έχω Savoir = ξέρω Prendre = παίρνω Aller = πηγαίνω Faire = κάνω 

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 sais 

Tu sais 

Il/elle/on sait 

Nous savons 

Vous savez 

Ils/elles savent 

Je prends 

Tu prends 

Il/elle/on prend 

Nous prenons 

Vous prenez 

Ils/elles prennent 

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 
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

La route = δρόμος 

Samedi = Σάββατο 

Soir = βράδυ ≠ matin = πρωί 

Enfin = τελικά, επιτέλους, εν τέλει 

Énorme = τεράστιος 

Où = πού 

Aller = πηγαίνω ≠ venir = έρχομαι 

Savoir = ξέρω 

La tour = πύργος 

La terreur = τρόμος 

Bon = καλός ≠ mauvais = κακός 

Mais = αλλά 

Comment = πώς 

Demander = ρωτώ, ζητώ 

Un accueil = υποδοχή 

Excuser = συγχωρώ 

Moi = εγώ, εμένα 

Madame = κυρία ≠ monsieur = κύριος (mesdames 

= κυρίες ≠ messieurs = κύριοι) 

Pour = για 

Tout droit = ευθεία 

À gauche = αριστερά ≠ à droite = δεξιά 

Puis = μετά 

Tourner = στρίβω 

Y = εκεί 

Être = είμαι 

Merci = ευχαριστώ 

Faire = κάνω 

Vite = γρήγορα ≠ lentement = αργά 

Loin = μακριά ≠ près = κοντά 

Oublier = ξεχνώ ≠ se rappeler = se souvenir de 

= θυμάμαι 

Avoir = έχω 

Le rendez-vous = ραντεβού 

La fille = κορίτσι ≠ le garçon = αγόρι 

La sortie = έξοδος ≠ une entrée = είσοδος 

Avec = μαζί ≠ sans = χωρίς 

S’inquiéter = ανησυχώ 

Voilà = να, ορίστε 

Le château = κάστρο 

Fantastique = φανταστικός 

Et = και 

En plus = επιπλέον 

En face de = απέναντι 

Vrai = αλήθεια 

La chambre = δωμάτιο 

Regarder = κοιτάζω 

Le plan = πλάνο, σχεδιάγραμμα 

En bas = χαμηλά ≠ en haut = ψηλά 

Il y a = υπάρχει 

La cave = κάβα 

Le rez-de-chaussée = ισόγειο 

Le hall = χολ 

Le salon = σαλόνι 

Grand = μεγάλος ≠ petit = μικρός 

La cheminée = τζάκι 

La cuisine = κουζίνα 

La salle à manger = τραπεζαρία 

Premier = πρώτος 

Un étage = όροφος 

La chambre = υπνοδωμάτιο 

La salle de bains = μπάνιο 

Les wc = βε-σε, τουαλέτα 

Qu’est-ce qu’il y a ? = τι υπάρχει; 

La mansarde = σοφίτα 

La lucarne = φεγγίτης 

Coucher = ξαπλώνω 

Sous = κάτω ≠ sur =πάνω 

Une étoile = αστέρι 

Prendre = παίρνω 

 

Le balluchon = μπόγος 

La pièce = δωμάτιο // κομμάτι // νόμισμα 

Le rez-de-chaussée = ισόγειο  

La salle à manger = τραπεζαρία 

La cuisine = κουζίνα 

Le salon = σαλόνι 

Le débarras = αποθήκη 

Le hall = χολ 

Un étage = όροφος 

La salle de bains = μπάνιο 

La chambre = δωμάτιο, υπνοδωμάτιο 

Les wc = τουαλέτα 

La mansarde = σοφίτα 

La cave = κάβα 
  



 39 

Une affiche = αφίσα 

La porte = πόρτα 

La télé = τηλεόραση 

La commode = κομοδίνο 

Une armoire = ντουλάπα 

La fenêtre = παράθυρο 

Une étagère = ραφιέρα, ράφι 

La lampe = λάμπα 

Le tapis = χαλί  

La chaise = καρέκλα 

Le lit = κρεβάτι 

La table = τραπέζι 

Rond = στρογγυλός  

Le canapé = καναπές 

Le bureau = γραφείο 

La chaîne = αλυσίδα 

La chaîne hi-fi = στερεοφωνικό συγκρότημα 

 

Dans = μέσα ≠ hors = έξω 

Sur = πάνω ≠ sous = κάτω 

Devant = μπροστά ≠ derrière = πίσω 

À côté de = δίπλα 

Entre = μεταξύ, ανάμεσα 

En face de = απέναντι 

À gauche = αριστερά 

À droite = δεξιά 

 

Acheter = αγοράζω 

Le pain = ψωμί 

La viande = κρέας 

Le gâteau = γλυκό 

Les pâtes = ζυμαρικά 

Le médicament = φάρμακο 

Le parfum = άρωμα 

La boucherie = κρεοπωλείο 

La boulangerie = φούρνος 

Le supermarché = σούπερ μάρκετ 

La pâtisserie = ζαχαροπλαστείο 

La pharmacie = φαρμακείο 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

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 

 

Χρησιμοποιούμε την πρόθεση à μόνη της, σκέτη, χωρίς να συνδυάζεται με κάποιο οριστικό άρθρο 

όταν ακολουθεί: 

1. Κύριο όνομα   p.ex. je parle à Pierre 

2. Εμφατική αντωνυμία  p.ex.  je parle à lui 
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3. Κτητικό επίθετο  p.ex. je parle à mon ami 

4. Δεικτικό επίθετο p.ex. je parle à cet enfant 

5. Αόριστο επίθετο p.ex. je parle à quelques amis 

6. Αριθμός   p.ex. je parle à deux amis 

 

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 

 

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 

 

Χρησιμοποιούμε την πρόθεση de μόνη της, σκέτη, χωρίς να συνδυάζεται με κάποιο οριστικό άρθρο 

όταν ακολουθεί: 

1. Κύριο όνομα  p.ex. je parle de Pierre 

2. Εμφατική αντωνυμία p.ex.  je parle de lui 

3. Κτητικό επίθετο  p.ex. je parle de mon ami 

4. Δεικτικό επίθετο p.ex. je parle de cet enfant 

5. Αόριστο επίθετο p.ex. je parle de quelques amis 

6. Αριθμός   p.ex. je parle de deux amis 

 

IMPÉRATIF - ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 

Η impératif (προστακτική) στη γαλλική γλώσσα έχει τρία πρόσωπα: 

Το δεύτερο πρόσωπου του ενικού, το πρώτο και δεύτερο πρόσωπο του πληθυντικού αριθμού. 

p.ex.   

 

 

 

parler: 

tu parles        

nous parlons  

vous parlez 

 

 parle 

 parlons 

 parlez 

finir: 

tu finis             

nous finissons  

vous finissez 

 

 finis 

 finissons 

 finissez 

venir:  

tu viens        

nous venons  

vous venez 

 

 viens 

 venons 

 venez 
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Προσοχή: 1. Στα ρήματα της πρώτης συζυγίας, της τρίτης που κλίνονται σαν πρώτης (p.ex. ouvrir) 

και στο aller, στο δεύτερο πρόσωπο του ενικού, δεν βάζουμε το -s της κατάληξης. 

 2. Η προστακτική είναι η μόνη έγκλιση όπου δίπλα στο ρήμα δε βάζουμε υποκείμενο.  

 

ΑΝΩΜΑΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΕΣ 

Être : sois 

          soyons 

          soyez 

Avoir : aie 

           ayons 

           ayez 

Savoir : sache 

             sachons 

             sachez 

Vouloir : veuille ή veux 

              voulons 

              veuillez ή voulez 

 

EXTRAS  

Être = είμαι 

La Normandie = Νορμανδία 

La région = περιοχή 

Le nord = βοράς ≠ le sud = νότος 

L’est = ανατολή ≠ l’ouest = δύση 

Admirer = θαυμάζω 

Le site = τοποθεσία 

Plus = πιο, περισσότερο ≠ moins = λιγότερο 

Populaire = δημοφιλής 

Sur = πάνω ≠ sous = κάτω 

Le mont = la montagne = βουνό  

Il y  a = υπάρχω 

Une abbaye = αβαείο 

Et = και 

Le village = χωριό 

Cinquante-trois = 53 

La personne = άτομο 

Habiter = κατοικώ 

Dans = μέσα ≠ hors = έξω 

Voici = να, ορίστε 

Marcher = περπατώ // λειτουργώ (για συσκευή) 

Le sable = άμμος 

La marée basse = άμπωτη 

Mais = αλλά 

Le projet = σχέδιο 

Pour = για 

Le futur = μέλλον 

La construction = κατασκευή 

Le pont = γέφυρα 
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GUEST STAR  

- Ρεγκάρντ! Κι εσ-κι ε σ’ε; 

- Ζε σε πα! 

- Μουά νον πλυ! Μπερκ! Σ’ε ντεγκουτάν! 

- Σε σον πετ-ετρ λε τρας ντ’εν εσκαργκό. 

- Ντ’εν εσκαργκότ; 

- Ουί, σ’ε σα! 

- Σε τρας βον ζυσκ’ού; 

- Συιβόν λε σσεμέν! 

- Σ’ε κομ λε Παρί-Ντακάρ! 

- Τυ σε… εν εσκαργκό βα λαν’τμάν με ιλ πε αλέ 

τρε λουάν! 

- Λουάν; Εν εσκαργκό;; 

- Μιαμ, μιαμ… εν εσκαργκό ο μπερ ε α λα περσι-

λαντ… Σ’ε ντελισιέ! 

- Κουά;;; 

- Ουπς! 

- Κοίτα! Τι είναι; 

- Δεν ξέρω! 

- Ούτε κι εγώ! Μπερκ! Είναι αηδιαστικό! 

- Ίσως είναι τα ίχνη από ένα σαλιγκάρι. 

- Από ένα σαλιγκάρι; 

- Ναι, αυτό είναι! 

- Μέχρι πού πάνε αυτά τα ίχνη; 

- Ας ακολουθήσουμε το μονοπάτι! 

- Είναι σαν τον Παρίσι-Ντακάρ! 

- Ξέρεις, ένα σαλιγκάρι πηγαίνει αργά, αλλά μπο-

ρεί να πάει πολύ μακριά! 

- Μακριά; Ένα σαλιγκάρι;; 

- Μιαμ, μιαμ… ένα σαλιγκάρι με βούτυρο και βασι-

λικό… Είναι γευστικότατο! 

- Τι;;; 

- Ουπς! 

 

Regarder = κοιτάζω 

Qu’est-ce que c’est? = τι είναι αυτό; 

Savoir = ξέρω 

Moi non plus = ούτε κι εγώ  ≠ moi aussi = κι εγώ επίσης 

Dégoûtant = αηδιαστικός 

Peut-être = ίσως 

Être = είμαι 

La trace = ίχνος 

Un escargot = σαλιγκάρι 

Ça = cela = αυτό 

Aller = πηγαίνω ≠ venir = έρχομαι  

Jusqu’à = μέχρι 

Où = πού 

Suivre = ακολουθώ  

Le chemin = μονοπάτι 

Comme = όπως, σαν   

Lentement = αργά ≠ vite = γρήγορα 

Mais = αλλά 

Très = πολύ ≠ peu = λίγο 

Loin = μακριά ≠ près = κοντά 

Le beurre = βούτυρο 

La persillade = βασιλικός 

Délicieux = γευστικός, νόστιμος 

Quoi = τι 
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UNITÉ 6 

Βιβ λε καρναβάλ! 

 

Μαρντί ματέν. 

Καρναβάλ ντε Νις ντε μιλ υίτ! 

Μπιενβενύ α Νις… ε ν’ουμπλιέ πα: λε ντεφιλέ κο-

μάνς α ντιζ ερ μερκρεντί ματέν! Βενέ νομ΄μπρέ ε 

μπον αμυζμάν!!! 

 

- Σ’ετ ενκρουαγιάμπλ! Ον ετ α Νις! 

- Ρεγκάρντ! Του λ(ε) μόν’ντ ε ντεγκιζέ! 

- Ε νου; Ον αν’τρ νταν σε μαγκαζέν; 

- Με ουί! 

- Μπονζούρ Μαντάμ! Ζε βουντρέ εσεγιέ σε κοστύμ 

νουάρ. 

- Ντυ μαζ Πανοραμίξ; Κελ ε βοτρ τάιγ; 

 

- Μεντιόμ. 

- Ε βου, κι εσ-κι’ε βου σσουαζισέ; 

- Ζε σσουαζί σε κοστύμ μαρόν. 

- Εξελάν σσουά! Με… ιλ ε εν πε σσερ. 

- Κομπιέν σα κουτ; 

- Σα κουτ σουασάν’τ-κενζ ερό! 

- Ουπς! Ζε πραν πλυτότ λε κοστύμ ντε Τιτέφ. Ιλ ε 

α βαν-σενκ ερό! 

- Μαντάμ, ον βουντρέ εσεγιέ σε ρομπ. 

 

- Εξυζέ-μουά κελ ρομπ; 

- Ντε λα Στρουμφέτ ε ντε Φαλμπαλά. 

- Βουαλά μεντεμουασέλ! 

- Σ’ε κομπιέν; 

- Αλόρ, μμμ… σα φε καράν’τ-σετ, πλυς βαν-σενκ, 

σα φε σουασάν’τα-ντουζ πλυς βαν’τ-υίτ, ο τοτάλ, 

σ’ε σαν ερό. 

- Μερσί μποκού ε… βιβ λε Καρναβάλ ντε Νις! 

Ζήτω το καρναβάλι! 

 

Τρίτη πρωί. 

Καρναβάλι της Νις 2008! 

Καλωσήρθατε στη Νις… και μην ξεχάσετε: η 

παρέλαση αρχίζει στις 10 η ώρα την Τετάρτη 

το πρωί! Ελάτε πολλοί και καλή διασκέδαση!!! 

 

- Είναι απίστευτο! Είμαστε στη Νις! 

- Κοίτα! Όλος ο κόσμος είναι μεταμφιεσμένος! 

- Κι εμείς; Μπαίνουμε σε αυτό το μαγαζί; 

- Μα ναι! 

- Καλημέρα κυρία! Θα ήθελα να δοκιμάσω αυ-

τό το μαύρο κοστούμι. 

- Του  μάγου Πανοραμίξ; Ποιο είναι το νού-

μερό σας; 

- Μίντιουμ. 

- Κι εσείς, τι διαλέγετε; 

- Διαλέγω αυτό το καστανό  κοστούμι. 

- Υπέροχη επιλογή! Αλλά… είναι λίγο ακριβό. 

- Πόσο κοστίζει; 

- Κοστίζει 75€! 

- Ουπς! Θα πάρω μάλλον το κοστούμι του 

Τιτέφ. Είναι στα 25€! 

- Κυρία, θα θέλαμε να δοκιμάσουμε αυτά τα 

φορέματα. 

- Συγνώμη, ποια φορέματα; 

- Της στρουμφίτας και της Φαλμπαλά. 

- Ορίστε δεσποινίδες! 

- Πόσο κάνουν; 

- Λοιπόν, μμμ… κάνουν 47,συν 25, κάνει 72 

συν 28, στο σύνολο είναι 100€. 

 

- Ευχαριστούμε πολύ και…ζήτω το καρναβάλι 

της Νις! 
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

Vive = ζήτω 

Le carnaval = καρναβάλι 

Bienvenue = καλώς ήρθατε 

Oublier = ξεχνώ ≠ se rappeler =se souvenir de 

= θυμάμαι 

Le défilé = παρέλαση 

Commencer = αρχίζω  

Mercredi = Τετάρτη  

Matin = πρωί ≠ soir = βράδυ 

Venir = έρχομαι ≠ aller = πηγαίνω 

Nombreux = πολυάριθμος 

Bon = καλός ≠ mauvais = κακός 

Un amusement = διασκέδαση 

Incroyable = απίστευτος≠croyable = πιστευτός 

Être = είμαι 

Regarder = κοιτάζω 

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

Le monde = κόσμος 

Tout le monde = όλοι, όλος ο κόσμος 

Se déguiser = μεταμφιέζομαι 

Entrer = μπαίνω ≠ sortir = βγαίνω 

Dans = μέσα ≠ hors = έξω 

Le magasin = μαγαζί 

Mais = αλλά 

Oui = ναι ≠ non = όχι 

Bonjour = καλημέρα ≠ bonsoir = καλησπέρα 

Madame = κυρία ≠ monsieur = κύριος  

(mesdames = κυρίες ≠ messieurs = κύριοι) 

Je voudrais = θα ήθελα 

Vouloir = θέλω 

Essayer = δοκιμάζω, προσπαθώ 

Ce=αυτός(cet=αυτός,cette=αυτή,ces=αυτοί,αυτές) 

Le costume = κοστούμι 

Noir = μαύρος ≠ blanc =άσπρος 

Le mage = μάγος 

Quel = ποιος (quelle = ποια, quels = ποιοι, quelles 

= ποιες) 

Quelle est votre taille ? = ποιο είναι το νούμερό 

σας (το μέγεθός σας); (για ρούχα) 

La taille = μέγεθος (για ρούχο) 

Et = και 

Qu’est-ce que = τι 

Choisir = διαλέγω 

Marron = καστανός (άκλιτο) 

Excellent = υπέροχος 

Le choix = επιλογή 

Combien = πόσο 

Coûter = κοστίζω 

Ça =cela = αυτό 

Combien ça coûte ? = C’est combien ? = πόσο κο-

στίζει (πόσο κάνει); 

Prendre = παίρνω 

Plutôt = κυρίως (μάλλον (εδώ)) 

La robe = φόρεμα 

Excuser = συγχωρώ 

Voilà = να, ορίστε 

Alors = λοιπόν 

Faire = κάνω 

Plus = συν/περισσότερο≠moins = μείον/λιγότερο 

Le total = σύνολο 

Merci = Ευχαριστώ  

Beaucoup = πολύ ≠ peu = λίγο 
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Commencer = αρχίζω Essayer = δοκιμάζω Vouloir = θέλω 

Je commence 

Tu commences 

Il/elle/on commence 

Nous commençons 

Vous commencez 

Ils/elles commencent 

J’essaie 

Tu essaies 

Il/elle/on essaie 

Nous essayons 

Vous essayez 

Ils/elles essaient 

Je veux 

Tu veux 

Il/elle/on veut 

Nous voulons 

Vous voulez 

Ils/elles veulent 

Venir = έρχομαι Prendre = παίρνω Faire = κάνω 

Je viens 

Tu viens 

Il/elle/on vient 

Nous venons 

Vous venez 

Ils/elles viennent 

Je prends 

Tu prends 

Il/elle/on prend 

Nous prenons 

Vous prenez 

Ils/elles prennent 

Je fais 

Tu fais 

Il/elle/on fait 

Nous faisons 

Vous faites  

Ils/elles font 

 

Le balluchon = μπόγος 

Qu’est-ce que = τι 

Porter = φορώ 

Le chapeau = καπέλο 

Marron = καστανός (άκλιτο) 

Le gilet = γιλέκο 

Gris = γκρι 

La chemise = πουκάμισο 

Blanc = άσπρος ≠ noir = μαύρος 

Le pantalon = παντελόνι 

La botte = μπότα 

Une écharpe = σάρπα, κασκόλ 

La cravate = γραβάτα 

Le tee-shirt = κοντομάνικο μπλουζάκι 

Les baskets = αθλητικά παπούτσια 

Le chemisier = πουκαμίσα 

Mauve = μοβ 

Le bracelet = βραχιόλι 

Vert = πράσινος 

La jupe = φούστα 

Rose = ροζ 

La chaussure = παπούτσι 

Orange = πορτοκαλί (άκλιτο) 

La boucle d’oreille = σκουλαρίκι 

Le collier = κολιέ 

Jaune = κίτρινος 

La robe = φόρεμα 

Élégant = κομψός 

Sportif = αθλητικός 

Le jean = τζιν 

Le vêtement = ρούχο 

Le vêtement habillé = επίσημο ρούχο 

Préférer = προτιμώ 

Je me fous de la mode = αδιαφορώ για τη μόδα 

S’en foutre = αδιαφορώ 

La mode = μόδα 

Détester = απεχθάνομαι ≠ adorer = λατρεύω 

Être à la mode = είμαι στη μόδα 

La marque = μάρκα 

Toujours = πάντα ≠ jamais = ποτέ 

La couleur = χρώμα 

S’habiller = ντύνομαι 

Différent = διαφορετικός, διάφορος 

Avec = μαζί ≠ sans = χωρίς 

Assortir = ταιριάζω 
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

LES  ADJECTIFS NUMÉRAUX - ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ 

0 = zéro 10 = dix 20 = vingt 80 = quatre-vingts 

1 = un 11 = onze 21 = vingt et un 81 = quatre-vingt-un 

2 = deux 12 = douze 22 = vingt-deux 90 = quatre-vingt-dix 

3 = trois 13 = treize 30 = trente 91 = quatre-vingt-onze 

4 = quatre 14 = quatorze 31 = trente et un 100 = cent  

5 = cinq 15 = quinze 40 = quarante 101 = cent un 

6 = six 16 = seize 50 = cinquante 200 = deux cents 

7 = sept 17 = dix-sept 60 = soixante 1000 = mille 

8 = huit 18 = dix-huit 70 = soixante-dix 1.000.000 = un million  

9 = neuf 19 = dix-neuf 71 = soixante et onze 1.000.000.000 = un milliard 

 

p.ex.: 489.250 = quatre cent quatre-vingt-neuf mille deux cent cinquante 

 

Παρατηρήσεις: 

1. Βάζουμε μια παύλα μεταξύ των αριθμών, μέχρι και το 99 εκτός από τα –1 (21, 31, 41, 51, 61, 71) 

p.ex. vingt-deux 

 

2. Οι αριθμοί σε –1 αντί για παύλα παίρνουν το et μέχρι και το 71. 

p.ex. vingt et un  αλλά  quatre-vingt-un 

 

3. Οι αριθμοί vingt και cent παίρνουν -s όταν μετά από αυτούς δεν ακολουθεί άλλος αριθμός. 

   p.ex. quatre-vingts  αλλά  quatre-vingt-cinq 

deux cents   αλλά  deux cent trois 

 

4. Το mille μένει πάντα άκλιτο. 

p.ex. quatre mille  

 

LES ADJECTIFS DÉMONSTRATIFS - ΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ 

 Masculin Féminin 

Singulier ce  /  cet 2= 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 

  

                                                 
2 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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ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΖΥΓΙΑΣ 

1. Ρήματα σε -cer 

Στα ρήματα  που  τελειώνουν  σε -cer βάζουμε μία cédille (κόμμα) κάτω από το –c-, όταν ακολουθεί  

-a, -o, -u για να διατηρείται ο ήχος του –c- ως [s] (–σ-) σε όλα τα πρόσωπα.  

p.ex. Placer 

je place 

tu places 

il/elle/on place 

nous plaçons 

vous placez 

ils/elles placent 

2. Ρήματα σε -ger 

Στα ρήματα που τελειώνουν σε –ger βάζουμε ένα -e μετά το -g- όταν ακολουθεί -a, -o, -u για να δια-

τηρείται ο ήχος του –g- ως [] (–ζ-) σε όλα τα πρόσωπα. 

p.ex. Manger  

je mange  

tu manges  

il/elle/on mange  

nous mangeons  

vous mangez 

ils/elles mangent  

 

3. Ρήματα σε -yer 

Στα ρήματα που τελειώνουν σε -yer το -y γίνεται -i όταν η λήγουσα δεν ακούγεται.  

p.ex. Payer 

je paie 

tu paies 

il/elle/on paie 

nous payons 

vous payez 

ils/elles paient 
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DEUXIÈME GROUPE - ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΖΥΓΙΑ 

Ο présent (ενεστώτας) 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 

 

ΚΛΙΣΗ ΕΠΙΘΕΤΩΝ 

Τα επίθετα συμφωνούν σε γένος και αριθμό με το ουσιαστικό που συνοδεύουν. 

p.ex.: un bon livre  

 

Ωστόσο, τα επίθετα χρωμάτων μένουν άκλιτα όταν: 

1. Το επίθετο που δηλώνει το χρώμα είναι σύνθετο. 

p.ex.: une jupe bleu ciel  

 

2. Το επίθετο ταυτίζεται (σαν λέξη) με το ουσιαστικό από το οποίο προέρχεται. 

p.ex.: orange = πορτοκάλι αλλά και πορτοκαλί 

 marron = κάστανο αλλά και καστανό 

  

p.ex. des chaussures marron / orange 

  

LE PLURIEL - Ο ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

Γενικός κανόνας 

Για να σχηματίσουμε τον πληθυντικό προσθέτουμε ένα -s στο τέλος του ενικού.  

p.ex.: grand  grands 

 

Επιμέρους κανόνες 

1. Όταν η λέξη τελειώνει σε -x, -s, ή –z δεν αλλάζει στον πληθυντικό. 

p.ex.: le bras  les bras  

 le prix  les prix  

 le nez  les nez  

2. Όταν η λέξη τελειώνει σε -οu, παίρνει κανονικά το –s του πληθυντικού. 
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 p.ex.: trou  trous  

 

Εξαιρέσεις: bijou  bijoux  

 caillou  cailloux 

 chou  choux  

  genou  genoux  

  hibou  hiboux  

  joujou  joujoux  

  pou  poux  

 

3. Όταν η λέξη τελειώνει σε -au, -eu, ή -eau αντί για -s παίρνει -x. 

p.ex.: bureau  bureaux 

 feu  les feux  

 

Εξαιρέσεις: pneu  pneus  

 bleu  bleus 

 

4. Όταν η λέξη τελειώνει σε –al ή-ail, βγάζουμε τις καταλήξεις αυτές και βάζουμε την κατάληξη -aux. 

p.ex.: cheval  chevaux  

 travail  travaux 

 

Εξαιρέσεις: bal  bals  

carnaval  carnavals 

chacal  chacals 

festival  festivals 

récital  récitals 

banal  banals 

fatal  fatals 

natal  natals 

 naval  navals 

détail  détails  

gouvernail  gouvernails  

 portail  portails 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ 

Ενικός + s 

-s  -s 

-x  -x 

-z  -z 

-ou  -ous 

-eu  -eux 

-au  -aux 

-eau  -eaux 

-al  -aux 

-ail  -aux 

Extras 
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Le carnaval = καρναβάλι 

Premier = πρώτος ≠ dernier = τελευταίος 

La France = Γαλλία 

Février = Φεβρουάριος 

Mars = Μάρτιος 

Visiteur = επισκέπτης 

Venir = έρχομαι ≠ aller = πηγαίνω 

La bataille = μάχη 

La fleur = λουλούδι 

Le siècle = αιώνας 

Jeter = πετώ ρίχνω 

Le bouquet = μπουκέτο 

Le visage = πρόσωπο 

Aujourd’hui = σήμερα 

Charmant = γοητευτικός 

Le mannequin = μανεκέν 

Un homme = άντρας ≠ la femme = γυναίκα 

Le costume = κοστούμι 

Le spectateur = θεατής 

Sur = πάνω ≠ sous = κάτω 

La promenade = βόλτα 

Anglais = Άγγλος, αγγλικά 

Fameux = διάσημος, φημισμένος 

Le défilé = παρέλαση 

Le mimosa = μιμόζα (λουλούδι) 

Le symbole = σύμβολο  

Durer = διαρκώ 

Deux = δύο 

La semaine = εβδομάδα 

Finir = τελειώνω ≠ commencer = αρχίζω 

Le mardi gras = λιπαρή Τρίτη (η δική μας Καθα-

ρή Δευτέρα) 

Mardi = Τρίτη 

Gras = λιπαρός 

Avec = μαζί, με ≠ sans = χωρίς 
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Guest star 

- Σσερί! Φε βιτ! Λε μπαλ μασκέ, σ’ε α υίτ ερ! 

 

- Βουαλά! Λα ζαν’τίγ φε ε πρετ! Ζακ ιλ ε λ’ερ! 

 

- Ουαοοοο! Κελ μπο κοστύμ! 

- Τα μαμάν ε ντεγκιζέ αν φε ε μουά εν ραντιο-

γκραφί! Υν π(ε)τίτ ντεμό! 

- Κομάν τυ τρουβ μον κοστύμ; 

- Σ’ε φαν’ταστίκ! 

- Εντέ-μουά! Ο σεκούρ! 

- Πολ! Σ’ε λα ζαμ’π ντυ παπά! 

- Μμμ… ντελισιέ! 

- Σσερί! Φε κέλκε σσοζ!! 

- Κουά! Μα μπαγκέτ ν’ε πα βρεμάν μαζίκ! 

- Αγάπη μου! Κάνε γρήγορα! Ο χορός μεταμφιε-

σμένων, είναι στις 8 η ώρα! 

- Ορίστε! Η ευγενική νεράιδα είναι έτοιμη! Ζακ, 

είναι η ώρα! 

- Ουάοοοοο! Τι ωραίο κοστούμι! 

- Η μαμά σου είναι μεταμφιεσμένη σε νεράιδα κι 

εγώ σε ακτινογραφία! Μια μικρή επίδειξη! 

- Πώς βρίσκεις το κοστούμι μου; 

- Είναι φανταστικό! 

- Βοηθήστε με! Βοήθεια! 

- Πολ! Είναι η γάμπα του μπαμπά! 

- Μμμ… γευστικό! 

- Αγάπη! Κάνε κάτι!! 

- Τι! Το ραβδί μου δεν είναι πραγματικά μαγικό! 

 

 

Chéri = αγαπητός, αγαπημένος 

Faire = κάνω 

Vite = γρήγορα ≠ lentement = αργά 

Le bal = χορός 

Masquer = μεταμφιέζω 

Voilà = να, ορίστε 

Gentil = ευγενικός 

La fée = νεράιδα 

Prêt = έτοιμος 

Une heure = ώρα 

Quel = ποιος, τι 

Beau = όμορφος ≠ laid = άσχημος 

La costume = κοστούμι 

La maman = μαμά ≠ le papa = μπαμπάς 

Se déguiser = μεταμφιέζομαι 

Moi = εγώ, εμένα 

La radiographie = ακτινογραφία 

Petit = μικρός ≠ grand = μεγάλος 

La démo = la démonstration = επίδειξη 

Comment = πώς 

Trouver = βρίσκω 

Fantastique = φανταστικός 

Aider = βοηθώ 

Au secours ! = βοήθεια ! 

La jambe = γάμπα 

Délicieux = νόστιμος 

Quelque chose = κάτι ≠ rien = τίποτα 

Quoi = τι 

La baguette = ραβδί // μπαγκέτα 

Être = είμαι 

Vraiment = αληθινά, πραγματικά 

Magique = μαγικός 

 

 


