




Γαλλική
Γραμματική
σε πίνακες



Πώς διαβάζεται το βιβλίο αυτό

Η επικεφαλίδα σού λέει ποιο είναι το θέμα
  Οι κανόνες που πρέπει να μάθεις είναι σε κίτρινο φόντο – συχνά συνοδεύονται από παραδείγματα, 

ώστε να εξηγούνται καλύτερα.

  Οι πρακτικοί κανόνες που βρίσκονται δίπλα στο πράσινο τρίγωνο είναι σημαντικοί. Θα πρέπει να τους 

μελετάς συχνά, μέχρι να τους καταλάβεις πραγματικά. Τα παραδείγματα θα σε βοηθήσουν σε αυτό.

  Με κόκκινο χρώμα σημειώνονται τα πιο σημαντικά στοιχεία ή οι εξαιρέσεις του κανόνα. Εδώ χρειάζεται 

ιδιαίτερη προσοχή!

Τα παραδείγματα που ανήκουν σε κάποιον κανόνα βρίσκονται ακριβώς δίπλα ή κάτω από αυτόν,

σε λευκό φόντο. Με τη βοήθεια των παραδειγμάτων μπορείς να καταλάβεις καλύτερα τι λέει ο κανόνας.

Αυτό που χρειάζεται να προσέξεις ιδιαίτερα σε κάθε περίπτωση είναι γραμμένο με έντονα γράμματα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

τα,

Κατάλογοι σημαντικών λέξεων εμφανί-ζονται σε πλαίσια σαν αυτό. Θα πρέπει οπωσδήποτε να μάθεις τις λέξεις αυτές.

Περισσότερες 
συμβουλές και 

βοηθητικά σχόλια 
βρίσκονται στα συννεφάκια. 

Τα παραδείγματα είναι 
γραμμένα με πράσινα 

γράμματα.

1 Το ουσιαστικό – το γένος 
(Le nom – le genre)

2 Το ουσιαστικό – ενικός και πληθυντικός 
(Le nom – singulier et pluriel)

3 Το άρθρο (L’article)

4 Το μεριστικό άρθρο και το μεριστικό de
(L’article partitif et le « de » partitif)

5 Οι προσωπικές αντωνυμίες σε θέση υποκειμένου 
(Les pronoms personnels sujets)

6 Οι προσωπικές αντωνυμίες σε θέση αντικειμένου 
(Les pronoms personnels objets)

7 Τα δεικτικά επίθετα και οι δεικτικές αντωνυμίες 
(Les adjectifs démonstratifs / 
Les pronoms démonstratifs)

8 Τα κτητικά επίθετα (Les adjectifs possessifs)

9 Οι αναφορικές αντωνυμίες (Les pronoms relatifs)

10 tout, chaque, chacun

11 Το επίθετο – η συμφωνία και η θέση 
(L’adjectif – l’accord et la place)

12 Τα ανώμαλα επίθετα (Les adjectifs irréguliers)

13 Το επίθετο – Οι βαθμοί (L’adjectif – les degrés)

14 Το επίρρημα (L’adverbe)

15 Το ρήμα (Le verbe) 

16 Οι χρόνοι (Les temps) 

17 Ο ενεστώτας (Le présent)

18 Ο εγγύς μέλλοντας (Le futur proche)
Ο άμεσος αόριστος (Le passé récent)

19 Ο παρακείμενος/αόριστος και η μετοχή αορίστου
(Le passé composé et le participe passé)

20 Η χρήση των βοηθητικών ρημάτων avoir  και être 
(L’emploi des auxiliaires « avoir » et « être »)

21 Η συμφωνία της μετοχής αορίστου
(L’accord du participe passé)

22 Ο παρατατικός (L’imparfait)

23 Ο υπερσυντέλικος (Le plus-que-parfait)
Ο απλός αόριστος (Le passé simple)

24 Ο απλός μέλλοντας (Le futur simple)

25 Η μετοχή ενεστώτα (Le participe présent)
Η παθητική φωνή (Le passif)

26 Η υποθετική (ή ευκτική) έγκλιση ενεστώτα (Le conditionnel 
présent)
Η υποθετική (ή ευκτική) έγκλιση αορίστου (Le conditionnel 
passé)

27 Η πρόταση με το si  (La proposition avec « si »)

28 Η υποτακτική (subjonctif)  (1) 

29 Η υποτακτική (subjonctif)  (2) 

30 Η ερώτηση (L’interrogation)

31 Η άρνηση και ο περιορισμός 
(La négation et la restriction)

32 Η πρόθεση και ο σύνδεσμος 
(La préposition et la conjonction)

33  Ευρετήριο 



1 Το ουσιαστικό –  το γένος (Le  nom – le  genre)

Βασικοί κανόνες
  Όλα τα ουσιαστικά έχουν γένος. Είναι είτε αρσενικά (masculin)

είτε θηλυκά (féminin).
  Τα πρόσωπα (le père – la mère) και τα ζώα (le chien – la chienne) 

έχουν φυσικό γένος. Τα πράγματα και οι αφηρημένες έννοιες 

(le jardin – la peur) έχουν γραμματικό γένος.  

  Στα γαλλικά δεν υπάρχει ουδέτερο γένος!

le père   ο πατέρας

la mère   η μητέρα

le fils   ο γιος

la fille   η κόρη

le coq   ο κόκορας

la poule   η κότα

le jardin   ο κήπος

la peur   ο φόβος

Ουσιαστικά σε -age και -ège
  Τα ουσιαστικά σε -age και -ège είναι στις περισσότερες 

περιπτώσεις αρσενικού γένους. 

le garage   το γκαράζ

le reportage   το ρεπορτάζ

le passage   το πέρασμα

le manège   το ιπποδρόμιο

Εξαιρέσεις:

la cage   το κλουβί

la page   η σελίδα

la plage   η παραλία

l‘ image (f.)   η εικόνα

Ουσιαστικά σε -eur
  Όταν αυτά τα ουσιαστικά δηλώνουν κάτι συγκεκριμένο, είναι 

αρσενικού γένους.

  Όταν δηλώνουν κάτι αφηρημένο, είναι στις περισσότερες 

περιπτώσεις θηλυκού γένους.

le directeur   ο διευθυντής

le moteur   ο κινητήρας

la douleur   ο πόνος

la terreur   ο τρόμος

Εξαιρέσεις:

le bonheur   η ευτυχία

le malheur   η δυστυχία

l‘ honneur (m.)   η τιμή

Μάρκες αυτοκινήτων
  Όλες οι μάρκες αυτοκινήτων είναι θηλυκού γένους. la voiture, l‘ auto (f.), la Renault, la Mercédès, l‘ Opel (f.), la Volkswagen

Ονόματα χωρών και γλωσσών
 Ονόματα χωρών, περιοχών και ποταμών που λήγουν σε -e είναι 

στις περισσότερες περιπτώσεις θηλυκού γένους. Όσα λήγουν σε 

σύμφωνο ή σε κάποιο φωνήεν εκτός του -e είναι στις περισσότερες 

περιπτώσεις αρσενικού γένους.

 Τα ονόματα των γλωσσών είναι αρσενικού γένους.

la France, la Belgique, la Suisse, la Loire, la Moselle 
Εξαιρέσεις: le Mexique, le Cambodge, le Danube, le Rhône,
le Portugal, le Danemark, le Canada, le Pérou, le Saint-Laurent, 
le Rhin, le Limousin

le français, le chinois

Ουσιαστικά που ακούγονται παρόμοια 
στα γαλλικά και στα ελληνικά αλλά 
διαφέρουν στο γένος:
le chocolat   η σοκολάτα
l’opera (m.)   η όπερα
l’épisode (m.)   το επεισόδιο
le groupe   το γκρουπ
la planète   ο πλανήτης
la radio   το ράδιο

Ουσιαστικά που αλλάζουν σημασία όταν 

αλλάζουν γένος:

le livre   το βιβλίο

la livre   η λίβρα

le manche   το χερούλι

la manche   το μανίκι

le mort   ο νεκρός

la mort   ο θάνατος

le tour   η περιοδεία, ο γύρος

la tour   ο πύργος

le vase   το δοχείο

la vase   η λάσπη

le moral   το ηθικό

la morale   η ηθική

le voile   το πέπλο

la voile   το πανί (πλοίου)

le poste   η θέση

la poste   το ταχυδρομείο C’est une voiture 
allemande ?



2 Το ουσιαστικό –  ενικός και πληθυντικός (Le nom –  singulier et pluriel)

Βασικοί κανόνες
  Τα περισσότερα ουσιαστικά παίρνουν την κατάληξη 

-s στον πληθυντικό.

un élève   ένας μαθητής deux élèves   δύο μαθητές

une école   ένα σχολείο deux écoles   δύο σχολεία

un livre   ένα βιβλίο cinq livres   πέντε βιβλία

Ουσιαστικά σε -s, -x, -z
  Υπάρχουν ουσιαστικά που στον ενικό λήγουν σε -s, -x, -z. 

Αυτά δεν παίρνουν την κατάληξη -s στον πληθυντικό.

un fils   ένας γιος deux fils   δύο γιοι

un pays   μία χώρα deux pays   δύο χώρες

le prix   η τιμή  les prix   οι τιμές

le nez   η μύτη  les nez   οι μύτες

Ουσιαστικά σε -au, -eau, -eu
  Αυτά τα ουσιαστικά παίρνουν την κατάληξη -x στον πληθυντικό.

le bureau   το γραφείο les bureaux   τα γραφεία

le morceau   το κομμάτι les morceaux   τα κομμάτια

le feu   η φωτιά les feux   οι φωτιές

Εξαιρέσεις: 

le pneu   το λάστιχο  les pneus   τα λάστιχα
(αυτοκινήτου)                                                    (αυτοκινήτου)

Ουσιαστικά σε -al
  Αυτά τα ουσιαστικά παίρνουν την κατάληξη -aux στον 

πληθυντικό.

le journal   η εφημερίδα  les journaux   οι εφημερίδες

le cheval   το άλογο  les chevaux   τα άλογα

Εξαιρέσεις:

le festival   το φεστιβάλ les festivals   τα φεστιβάλ

le bal   ο χορός  les bals   οι χοροί

 Χρηματικά ποσά και ώρα
  Για να ορίσουμε χρηματικά ποσά και την ώρα, το ουσιαστικό 

τίθεται σε ενικό ή πληθυντικό, ανάλογα με την ποσότητα που 

εκφράζει.

un euro   ένα ευρώ cinq euros   πέντε ευρώ

un dollar   ένα δολάριο cinq dollars   πέντε δολάρια

une heure   μία ώρα  à dix heures   στις δέκα η ώρα

Ιδιαίτεροι τύποι  
Ιδιαίτεροι τύποι σε -ou

monsieur   κύριος le bœuf   το βόδι le bijou   το κόσμημα le chou   το λάχανοmessieurs [mɛsjø]   κύριοι les bœufs [bø]   τα βόδια les bijoux   τα κοσμήματα les choux   τα λάχανα
madame   κυρία l’œuf   το αυγό le caillou   το χαλίκι le hibou   η κουκουβάγιαmesdames [medam]   κυρίες les œufs [ø]   τα αυγά les cailloux   τα χαλίκια les hiboux   οι κουκουβάγιες
mademoiselle   δεσποινίς
mesdemoiselles [medmwazɛl]   δεσποινίδες

l’œil   το μάτι
les yeux [jø]   τα μάτια

le genou   το γόνατο
les genoux   τα γόνατα

le pou   η ψείρα
les poux   οι ψείρες

le travail   η εργασία
les travaux   οι εργασίες

Tu as un frère 
ou une soeur ?

Non, j’ai deux frères 
et deux soeurs.



3 Το άρθρο (L’article)

Τύποι
  Στον ενικό  τα αόριστα άρθρα είναι τα un (masculin)

 και une (féminin). Στον πληθυντικό είναι το des και 

 για τα δύο γραμματικά γένη.

  Τα οριστικά άρθρα στον ενικό είναι τα le (masculin) 
και la (féminin). Στον πληθυντικό είναι το les και για 

τα δύο γραμματικά γένη. 

  Πριν από ονόματα (ουσιαστικά ή επίθετα) που αρχίζουν από 

φωνήεν ή άηχο h, αντί των le, la, χρησιμοποιείται το l´.

un touriste   ένας τουρίστας des touristes    τουρίστες

une photo   μία φωτογραφία des photos    φωτογραφίες

un hôtel   ένα ξενοδοχείο des hôtels    ξενοδοχεία

le touriste   ο τουρίστας les touristes    οι τουρίστες

la photo   η φωτογραφία les photos    οι φωτογραφίες

l’hôtel (m.)   το ξενοδοχείο les hôtels    τα ξενοδοχεία

l’océan (m.)   ο ωκεανός les océans    οι ωκεανοί

Αλλά:  le grand hôtel – το μεγάλο ξενοδοχείο, l’autre photo – η άλλη φωτογραφία

Χρήση
  Το αόριστο άρθρο χρησιμοποιείται όταν κάποιος μιλάει για κάτι (πρόσωπο, πράγμα ή έννοια) που 

αναφέρεται για πρώτη φορά, είναι άγνωστο ή δεν είναι συγκεκριμένο.

  Το οριστικό άρθρο χρησιμοποιείται όταν κάποιος μιλάει για κάτι το οποίο έχει ήδη αναφερθεί, 
είναι συγκεκριμένο ή μοναδικό.

  Το αόριστο άρθρο des εκφράζει μια ακαθόριστη ποσότητα. Δε μεταφράζεται στα ελληνικά.

Pardon, je cherche un hôtel calme.    Συγγνώμη, ψάχνω ένα ήσυχο ξενοδοχείο.

L’hôtel Pinson est très calme et confortable.    Το ξενοδοχείο Πινσόν είναι πολύ ήσυχο και άνετο.

Est-ce qu’il y a une pharmacie près d’ici ?    Υπάρχει ένα φαρμακείο εδώ κοντά;

Oui, la pharmacie Aubry se trouve devant le cinéma.    Ναι, το φαρμακείο Ομπρί βρίσκεται μπροστά από 

τον κινηματογράφο.

En Belgique, vous devez manger des gaufres.    Στο Βέλγιο πρέπει να φάτε βάφλες.

Les gaufres belges sont les meilleures.     Οι βελγικές βάφλες είναι οι καλύτερες.

à + οριστικό άρθρο
  à + le → au, à + les → aux.

(οι συνδυασμοί à la και à l´ δε συναιρούνται)

Je vais téléphoner au directeur / à la directrice.    Θα τηλεφωνήσω στον διευθυντή/στη διευθύντρια.

Je vais téléphoner à l’école.    Θα τηλεφωνήσω στο σχολείο.

Je vais téléphoner aux amis.    Θα τηλεφωνήσω στους φίλους.

 de + οριστικό άρθρο
  de + le → du, de + les → des. 

(οι συνδυασμοί de la και de l´ δε συναιρούνται) 

On a parlé du mauvais temps.    Μιλήσαμε για τον άσχημο καιρό.

On a parlé de la pluie / de l’orage.    Μιλήσαμε για τη βροχή / την καταιγίδα. 

On a parlé des vacances.    Μιλήσαμε για τις διακοπές.

άρθρο + μέρος της ημέρας / ημέρα της εβδομάδας
 le matin … σημαίνει «κάθε πρωί», le dimanche … σημαίνει «κάθε Κυριακή».

le lundi (= tous les lundis)   κάθε Δευτέρα 

le soir (= tous les soirs)    κάθε βράδυ

Άρθρο και ονόματα χωρών
 Σχεδόν όλα τα ονόματα χωρών παίρνουν οριστικό άρθρο.

la France   η Γαλλία l’Allemagne (f.)   η Γερμανία Εξαιρέσεις: 

le Portugal   η Πορτογαλία les États-Unis   οι Η.Π.Α. Haïti, Chypre, Cuba (νησιά)

aimer / adorer / préférer / détester + οριστικό άρθρο 
  Τα ρήματα που δηλώνουν συναισθηματική κατάσταση ακολουθούνται είτε από le, la είτε από les.

Tu veux une glace ? Volontiers, j’adore la glace !    Θέλεις ένα παγωτό; Ευχαρίστως, λατρεύω 

το παγωτό!

Άρνηση
 Η άρνηση με το οριστικό άρθρο σχηματίζεται ως εξής:  le, la, l’, les → ne … pas le, la, l’, les
  Η άρνηση με το αόριστο άρθρο σχηματίζεται ως εξής: un, une, des → ne … pas de / d’ (πριν από 

φωνήεν ή άηχο h).

 Εξαίρεση: Η άρνηση στη φράση c’est / ce sont είναι: Ce n‘est pas un / une…

Tu aimes le jazz ? Non, je n’aime pas le jazz.    Σου αρέσει η τζαζ; Όχι, δε μου αρέσει η τζαζ.

Tu as un portable ? Non, je n’ai pas de portable.   Έχεις κινητό τηλέφωνο; Όχι, δεν έχω κινητό 

τηλέφωνο.

Tu as des CD de Bénabar ?   Έχεις CD του Μπεναμπάρ;

Non, je n’ai pas de CD de Bénabar.   Όχι, δεν έχω CD του Μπεναμπάρ.

Ce n’est pas un lapin, c’est un lièvre.   Δεν είναι κουνέλι, είναι λαγός.

Ενικός Πληθυντικός

au, à la, à l’ aux

du, de la, de l’ des

)
α 

ίζ ό

Ενικός Πληθυντικός
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αόριστο 

άρθρο
un une des

οριστικό 

άρθρο

le  la
 les

l’


	Blank Page

