




CO (compréhension orale) = κατανόηση προφορικού λόγου
CE (compréhension écrite) = κατανόηση γραπτού λόγου
PO (production orale) = παραγωγή προφορικού λόγου
PE (production écrite) = παραγωγή γραπτού λόγου

UNITE 1 : IL EST PARTI A TAHITI… (p. 17-32) Ενότητα 1: Έφυγε
στην Ταϊτή...
p. 17 :
1.
v. bavarder = κουβεντιάζω
un camarade = ένας συμμαθητής
une destination = ένας προορισμός
exotique = εξωτικό
la Polynésie = η Πολυνησία
paradisiaque = παραδεισένιο
le lagon = η λιμνοθάλασσα
turquoise = τιρκουάζ
tropical(e) = τροπικό
une escale = μια στάση (για πτήσεις)
le lendemain = μεθαύριο
un conservateur = ένας συντηρητής
l'inventaire = η απογραφή
v. passer = περνάω
CO
content(e) = χαρούμενος/η
le séjour = η διαμονή
de luxe = πολυτελές
p. 18 :
2.
bronzé(e) = μαυρισμένος/η
Chamonix = Σαμονί, χειμερινό θέρετρο στο Mont-Blanc/Μον Μπλαν.
v. casser = σπάω
le poignet = ο καρπός
un accident = ένα ατύχημα/δυστύχημα
bête = χαζό
une piste = μια πίστα
les urgences = τα επείγοντα
v. emmener = πηγαίνω (κάτι/κάποιον κάπου)
directement = κατευθείαν
v. rester = (παρα)μένω
v. gâcher = χαλάω
les vacances = οι διακοπές
3.
une office de tourisme/une agence de voyages = ένα ταξιδιωτικό

γραφείο/πρακτορείο
une vallée = μια κοιλάδα
entier/entière = όλο/ολόκληρο
v. lever = σηκώνω
les yeux = τα μάτια
là = εκεί
le rocher = ο βράχος
la neige = το χιόνι
la glace = ο πάγος
le rêve = το όνειρο
un domaine skiable = μια περιοχή διαμορφωμένη για σκι
les glisseurs = les skieurs
les spatules = η σπάτουλα, η ανασηκωμένη άκρη του χιονοπέδιλου
la pente = η πλαγιά (του βουνού)
un massif = μια οροσειρά, ένας ορεινός όγκος
une offre = μια προσφορά
un forfait = ένα πακέτο (πχ προσφοράς)
un appartement = ένα διαμέρισμα
le japonais = τα γιαπωνέζικα
le russe = τα ρώσικα
le néerlandais = τα ολλανδικά
la langue des signes = η νοηματική γλώσσα
4. Pour… réserver une chambre d’hôtel = για να... κλείσετε ένα δωμάτιο σε
ξενοδοχείο
 Je voudrais une chambre pour deux personnes, s'il-vous-plaît. =Θα ήθελα
ένα δωμάτιο για δυο άτομα σας παρακαλώ.
 Du 15 au 19 juin. = Από τις 15 έως τις 19 Ιουνίου.
 Pour trois nuits. = Για τρεις νύχτες/διανυκτερεύσεις.
 Est-ce que vous avez une chambre avec vue sur la mer/la montagne...? =
Έχετε δωμάτιο με θέα στη θάλασσα/στο βουνό;
 Pour quand ? = Για πότε;
 Pour combien de nuits ? = Για πόσες νύχτες/διανυκτερεύσεις ;
 Avec bain ou douche? = Με μπανιέρα ή ντους;
 Oui, c'est possible. = Ναι, γίνεται.
 À quel nom ? = Σε ποιο όνομα;
 Au nom de Marcel Lenoir. = Στο όνομα Μαρσέλ Λενουάρ.
Pour… poser des questions à propos des vacances = για να... κάνετε ερωτήσεις
σχετικά με τις διακοπές.
 Vous avez passé de bonnes vacances ? = Περάσατε καλά στις διακοπές;
 Comment se sont passées vos vacances? = Πώς πήγαν οι διακοπές σας;
 Où est-ce que vous avez logé ? = Που μείνατε;
 Qu'est-ce que vous avez visité ? = Τι επισκεφτήκατε;
PO Vous voulez louer avec des amis un appartement à Chamonix. Vous
téléphonez pour demander plus d'informations (proximité des pistes, wi-fi, spa,
patinoire…). = Θέλετε να νοικιάσετε με φίλους σας ένα διαμέρισμα στο Σαμονί.
Παίρνετε τηλέφωνο για να ρωτήσετε περισσότερες πληροφορίες (απόσταση από τις
πίστες, wi-fi, spa, παγοδρόμιο...).

p. 19 :
vacances – voyages – tourisme :
 un vacancier = ένας παραθεριστής, ένας αδειούχος
 un voyageur = ένας ταξιδιώτης
 un touriste = ένας τουρίστας
 les congés payés = οι άδειες
 partir en vacances pour... = πάω διακοπές για να...
 v. se reposer = ξεκουράζομαι
 v. se détendre = χαλαρώνω
 v. décompresser = χαλαρώνω
 v. se défouler = ξεδίνω
 être dépaysé = αλλάζω σκηνικό
 sortir du quotidien = ξεφεύγω από την καθημερινότητα
 changer d'air = αλλάζω ιδέες
 s'ouvrir au monde = διευρύνω τους ορίζοντές μου
 partir à l'étranger = φεύγω στο εξωτερικό
 visiter un pays = επισκέπτομαι μια χώρα
 un site archéologique = ένας αρχαιολογικός χώρος
 un parc d'attraction = ένα λούνα παρκ
 un parc national = ένα εθνικό πάρκο
 le patrimoine culturel = η πολιτισμική κληρονομιά
Activités au bord de la mer = δραστηριότητες στην ακροθαλάσσια
 v. nager = κολυμπάω
 v. se baigner = κάνω μπάνιο
 v. bronzer = μαυρίζω
 s'allonger sur le sable = ξαπλώνω στην άμμο
 prendre un bain de soleil = κάνω ηλιοθεραπεία
 v. pêcher = ψαρεύω
 faire de la plongée sous-marine = κάνω κατάδυση
Activités en montagne = δραστηριότητες στο βουνό
 faire du ski alpin, du snowboard = κάνω αλπικό σκι , σανίδα στο χιόνι
 faire des randonnées, de l'escalade = κάνω πεζοπορία, αναρρίχηση
Les différentes formes de tourisme = τα διάφορα ήδη τουρισμού
 le tourisme vert (à la campagne) = ο πράσινος τουρισμός (στην εξοχή)
 le tourisme bleu (à la mer) = ο μπλε τουρισμός (στη θάλασσα)
 le tourisme blanc (à la neige) = ο λευκός τουρισμός (στο χιόνι)
 le tourisme culturel (monuments historiques, musées…) = ο πολιτισμικός
τουρισμός (ιστορικά μνημεία, μουσεία...)
 le tourisme viticole ou gastronomique = ο οινοτουρισμός ή ο γαστρονομικός
τουρισμός
 le tourisme solidaire (découverte et solidarité) = ο τουρισμός αλληλεγγύης
(ανακάλυψη και αλληλεγγύη)
 le tourisme collaboratif (hébergement et restauration entre particuliers) =




ο συνεργατικός τουρισμός (παροχή καταλύματος και εστίαση μεταξύ ιδιωτών)
le cyclotourisme (à vélo) = ο τουρισμός με ποδήλατο
le tourisme spatial (2 à 3 heures de vol dans l'espace, coût : 250000$) = ο
διαστημικός τουρισμός (2 με 3 ώρες πτήσης στο διάστημα, κόστος: 250000$)

p. 20 :
L'hébergement = το κατάλυμα, η παροχή καταλύματος
 hébergement type Airbnb = κατάλυμα τύπου Airbnb
 descendre dans un hôtel = πάω σε ένα ξενοδοχείο
 louer un gîte rural = νοικιάζω ένα εξοχικό
 louer un emplacement dans un camping = νοικιάζω μια θέση σε ένα
κάμπινγκ
 être hébergé chez l'habitant = φιλοξενούμαι από έναν κάτοικο
 coach-surfing = δίκτυο υπηρεσιών φιλοξενίας βάση του οποίου ένας
ταξιδιώτης μπορεί να φιλοξενηθεί σε σπίτι.
2.
v. se cultiver = καλλιεργούμαι
Décrire un paysage = Περιγράφω ένα τοπίο
 un beau paysage = ένα όμορφο τοπίο
 un paysage en pleine nature = ένα τοπίο στην καρδιά της φύσης
 au bord de la mer = στην ακροθαλασσιά
 un paysage calme = ένα ήρεμο τοπίο
 un paysage agréable = ένα ευχάριστο τοπίο
 un paysage idyllique = ένα ειδυλλιακό τοπίο
 un paysage de rêve = ένα ονειρεμένο τοπίο
 sur une île = σε ένα νησί
 le sable blanc = η λευκή άμμος
 les cocotiers = οι κοκοφοίνικες
 le ciel bleu = ο γαλάζιος ουρανός
 le soleil brille = ο ήλιος λάμπει
 à la montagne = στο βουνό
 une forêt = ένα δάσος
 les arbres = τα δέντρα
 les collines = οι λόφοι
 les montagnes couvertes de neige = τα καλυμμένα βουνά με χιόνι
 un chalet = ένα σαλέ
Les articulateurs logiques = Διαρθρωτικές λέξεις
 d'abord = αρχικά, πρώτα
 ensuite = έπειτα, ύστερα
 puis = έπειτα, ύστερα
 enfin = τέλος
4.
v. consulter = συμβουλεύομαι
v. emporter = παίρνω μαζί μου

p. 21 :
Comment commencer une lettre amicale, un mail = Πώς να αρχίσετε ένα φιλικό
γράμμα/μειλ
 (Mon) cher Luc/cousin – (Ma) chère Léna/cousine = Αγαπητέ/αγαπημένε
(μου) Λουκ/ξάδερφε – Αγαπητή/αγαπημένη (μου) Λένα/ξαδέρφη
 (Mes) chers parents = αγαπητοί/αγαπημένοι (μου) γονείς
 Salut Marc/Zoé = Γεια σου Μαρκ/Ζοέ
 Coucou ! = Γεια!
Comment finir une lettre amicale, un mail = Πώς να τελειώσετε ένα φιλικό
γράμμα/μειλ
 Je t'/vous embrasse = Σε/Σας φιλώ
 Bisous = φιλάκια
 Bises = φιλιά
 À bientôt = Τα λέμε
Inviter quelqu'un par écrit = Καλώ/Προσκαλώ κάποιον γραπτώς
 Je t'invite à + nom (ma fête) = Σε καλώ σε, στη + ουσιαστικό (γιορτή μου)
 Ça me ferait vraiment plaisir. = Θα χαιρόμουν πολύ.
 Je t'invite + infinitif (passer quelques jours chez moi à la montagne). = Σε
προσκαλώ + απαρέμφατο (να περάσεις μερικές ημέρες στο σπίτι μου στο
βουνό).
 Tu veux venir passer quelques jours chez moi ? = Θες να έρθεις μερικές
μέρες σπίτι μου;
 Ça te dirait de venir passer quelques jours chez moi ? = Θα ήθελες/Τι θα
έλεγες να έρθεις μερικές μέρες σπίτι μου;
Remercier quelqu'un par écrit = Ευχαριστώ κάποιον γραπτώς
 Merci pour ton invitation. = Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
 C'est très gentil. = Είναι πολύ ευγενικό.
 Je te remercie pour ton invitation. = Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Quelques expressions idiomatiques sur la nature = Κάποιες ιδιωματικές φράσεις για
τη φύση
 Être dans le même bateau. = Στο ίδιο καζάνι βράζουμε.
 Se mettre au vert. = Αναπαύομαι στην εξοχή
 Être blanc comme neige. = Είμαι λευκός σαν το χιόνι.
 Dormir à la belle étoile. = Κοιμάμαι κάτω από τα αστέρια.
p. 22 :
14 verbes et leurs composés forment leur passé composé avec l'auxiliaire être = 14
ρήματα και τα σύνθετά τους σχηματίζουν τον Αόριστο με το βοηθητικό ρήμα είμαι
 aller-venir = πηγαίνω-έρχομαι
 entrer-sortir = μπαίνω-βγαίνω
 arriver-partir = φτάνω-φεύγω
 monter-descendre = ανεβαίνω-κατεβαίνω
 naître-mourir = γεννιέμαι-πεθαίνω
 passer = περνάω





rester = (παρα)μένω
tomber = πέφτω
retourner = επιστρέφω

Les verbes pronominaux au passé composé = Τα παθητικά ρήματα στον Αόριστο
je me suis préparé(e) pour sortir = ετοιμάστηκα για να βγω
tu t'es dépêché(e) pour être à l'heure = βιάστηκες/έκανες γρήγορα για να είσαι στην
ώρα σου
il/elle s'est amusé(e) à la fête = πέρασε καλά στο πάρτι/στη γιορτή
nous nous sommes levé(e)s tôt = σηκωθήκαμε νωρίς
vous vous êtes couché(e)s tard = πήγατε για ύπνο αργά
ils/elles se sont promené(e)s en ville = πήγαν βόλτα στην πόλη
L'expression du but = η έκφραση του σκοπού
Pourquoi ? → Pour… = Γιατί; → Για να...
p. 23 :
3.
le récit = το διήγημα
faire des économies = κάνω οικονομίες
lointain = μακρινό
une bourse = μια υποτροφία
un formulaire = μια φόρμα αίτησης
L'expression de la conséquence = η έκφραση της συνέπειας
 alors = οπότε
 donc = οπότε, άρα
 c'est pourquoi = γι αυτό
4.
v. s'exprimer = εκφράζομαι
une grève = μια απεργία
un diplôme de master = ένα μεταπτυχιακό
L'expression du temps = η έκφραση του χρόνου
 il y a + passé
ex : Je suis parti à Florence il y a cinq ans. = Πήγα στη Φλωρεντία πριν (από) πέντε
χρόνια.
 depuis + passé à la forme négative
ex : On n'a pas eu de ses nouvelles depuis des mois. = Δεν είχαμε νέα του/της εδώ
και μήνες.
 Il y a... que/Ça fait... que + présent
ex : Il y a/Ça fait cinq ans qu'il travaille dans l’hôtellerie. = Εδώ και πέντε χρόνια
είναι που δουλεύει σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
p. 24 :
Travailler en voyageant c'est une façon d'enrichir son expérience à l'étranger, se
détourner du tourisme traditionnel et s'intégrer mieux aux cultures rencontrées.

= Το να ταξιδεύετε δουλεύοντας είναι ένα τρόπος να εμπλουτίσετε τις εμπειρίες σας
στο εξωτερικό, να αποφύγετε τον παραδοσιακό τουρισμό, και να ενσωματώνεστε
καλύτερα στις κουλτούρες που συναντάτε.
v. limiter = περιορίζω
les dépenses = τα έξοδα
v. loger = μένω, στεγάζομαι
mais pas question d'argent = αλλά ξεχάστε τα λεφτά
le genre = το είδος
une auberge de jeunesse = έναν ξενώνα για νέους
commun = κοινό
rendre service = εξυπηρετώ
l'accueil à la réception = η υποδοχή στην ρεσεψιόν
tenir le bar = bartending
la majorité = η πλειοψηφία
équipier ou skipper sur des voiliers = μέλος του πληρώματος ή κυβερνήτης σε
ιστιοπλοϊκά
v. signifier = σημαίνω
la part = το μερίδιο
l'essence = η βενζίνη, τα καύσιμα
les frais du port = τα λιμενικά τέλη
v. vendre = πουλάω
v. fonctionner = λειτουργώ
un macaron = ένα μακαρόν
une truffe = μια τρούφα
une quiche = μια (αλμυρή) τάρτα
un stand = ένα σταντ
v. adhérer = γίνομαι μέλος
un réseau = ένα δίκτυο
l'agriculture = η γεωργία
bio (biologique) = βιολογικό
une mission = μια αποστολή
agricole = γεωργικό, αγροτικό
le jardinage = η κηπουρική
une ferme = μια φάρμα
en échange = σε αντάλλαγμα
la nourriture = το φαγητό
originaux = πρωτότυπα
grâce à = χάρη σε
des talents particuliers = ιδιαίτερα ταλέντα
v. peindre = ζωγραφίζω
un portrait = ένα πορτρέτο
les bijoux = τα κοσμήματα
jouer de la musique = παίζω μουσική
donner des cours = κάνω μαθήματα (σε κάποιον)
Lisez le texte et répondez aux questions :
v. créer = δημιουργώ
son propre travail = τη δική του δουλειά

p. 25 :
1.
un lieu de rencontre = ένα μέρος συνάντησης
au bord de l'eau = στην όχθη του νερού
une journée ensoleillée = μια ηλιόλουστη μέρα
l'élégance vestimentaire = η ενδυματολογική κομψότητα
le tableau = ο πίνακας
une classe sociale = μια κοινωνική τάξη
l'herbe = το χορτάρι
le XIXe siècle = ο 19ος αιώνας
2.
l'attrait touristique = τα τουριστικά ελκυστικά στοιχεία
le climat tempéré = το ήπιο κλίμα
la facilité d'accès = η ευκολία πρόσβασης
les infrastructures de transport = οι υποδομές μεταφορών
les structures d’accueil = οι δομές φιλοξενίας
v. attirer = προσελκύω
3.
v. s'installer = εγκαθίσταμαι
v. s'inspirer = εμπνέομαι
v. vivre = ζω
v. rentrer = γυρίζω, επιστρέφω
v. revenir = ξαναέρχομαι
un village = ένα χωριό
une œuvre = ένα έργο
l’intérêt = το ενδιαφέρον
une vingtaine = μια εικοσαριά
dominant(e) = κυρίαρχο
p. 26 :
7.
humanitaire = ανθρωπιστικό
une compagnie aérienne = μια αεροπορική εταιρία
le budget = ο προϋπολογισμός, το μπάτζετ
p. 27 :
PE Racontez vos dernières vacances. Où est-ce que vous êtes parti(e) ?
Comment ? Avec qui ? Comment vous avez organisé votre voyage ? Combien de
temps vous êtes resté(e) ? Qu'avez vous fait ? ... = Μιλήστε για τις τελευταίες
διακοπές σας. Που πήγατε; Πως πήγατε; Με ποιόν; Πως (δι)οργανώσατε το ταξίδι
σας; Πόσο καιρό μείνατε; Τι κάνατε;

p. 28 :
CE
Activité 1 :
véritable = πραγματικό
un phénomène = ένα φαινόμενο
v. se déplacer = μετακινούμαι
v. se restaurer = τρώω
parfois = μερικές φορές
il est vrai que = είναι αλήθεια ότι
un facteur déterminant = ένας βασικός παράγοντας
v. expliquer = εξηγώ
la clientèle = η πελατεία
n'est pas essentiellement constitué(e) de = δεν αποτελείται κυρίως από
bien au contraire = αντιθέτως
une personne aisée = ένα άτομο με οικονομική άνεση
la consommation = η κατανάλωση
v. permettre = επιτρέπω
v. partager = μοιράζομαι
le vol = η πτήση
un jet privé = ένα ιδιωτικό τζετ
en somme = εν συντομία
v. incarner = ενσαρκώνω
une innovation = μια καινοτομία
considérable = σημαντικό
pour cela = γι αυτό
une avancée = μια πρόοδος
une possibilité = μια δυνατότητα
en termes de = όσον αφορά
une menace = μια απειλή
le secteur hôtelier = ο ξενοδοχειακός τομέας
les tours opérateurs = οι τουριστικοί πράκτορες
pas encore = όχι ακόμα
v. adapter = προσαρμόζω

p. 30 :
PE
Activité 2 :
Tu as reçu un message de Julien, ton correspondant français, sur Facebook. Il te
propose de venir passer quelques jours chez lui à Montpellier pendant les
vacances d’été. Malheureusement, tu ne peux pas accepter l’invitation. Tu lui
envoies un e-mail pour :
 le remercier,
 refuser son invitation (expliquer pourquoi),
 lui proposer autre chose.

= Έλαβες ένα μήνυμα στο Facebook από τον φίλο σου τον Ζυλιέν, τον γάλλο φίλο
σου αλληλογραφίας.Σου προτείνει να πας να περάσεις μερικές μέρες μαζί του στο
Μονπελιέ τις καλοκαιρινές διακοπές. Δυστυχώς δεν μπορείς να δεχτείς την
πρόσκληση. Του στέλνεις ένα μειλ για να:
 τον ευχαριστήσεις,
 αρνηθείς την πρόσκληση (εξήγησε γιατί),
 του προτείνεις κάτι άλλο.

UNITE 2 : CUISINE ATTITUDE, COURS DE CUISINE A
PARIS ! (p. 33-48) Ενότητα 2: Cuisine Attitude (= ατελιέ μαγειρικής), μαθήματα
μαγειρικής στο Παρίσι!
p. 33 :
1.
v. discuter = συζητάω
la télé (télévision) = η τηλεόραση
TF1 : ένα γαλλικό κανάλι
un match = ένα ματς, ένας αγώνας
ça suffit ! = φτάνει πια!, αρκετά!
absolument = οπωσδήποτε
une émission = μια εκπομπή
avoir l'intention de = σκοπεύω να
passer à la télé = προβάλλεται στην τηλεόραση
p. 34 :
2.
une réunion de travail = μια επαγγελματική συνάντηση
v. annuler = ακυρώνω
v. durer = διαρκώ
ça dépend = εξαρτάται
3.
un loisir = ένα χόμπι
4. Pour... accepter ou refuser = για να... δεχτείτε ή να αρνηθείτε
 Oui, pourquoi pas ? = Ναι, γιατί όχι;
 J'accepte avec plaisir, merci. = Ευχαρίστως.
 Oui, c'est une bonne idée. = Ναι, είναι καλή ιδέα.
 D'accord ! = Εντάξει!
 Désolé(e) ! Je ne peux pas. = Λυπάμαι, δεν μπορώ.
 Impossible, je suis pris(e). = Αδύνατον, δεν είμαι διαθέσιμος/η.
 Je suis vraiment désolé(e) ! = Λυπάμαι πολύ.
 Non, ça (ne) me dit rien ! = Όχι, δεν μου λέει και κάτι.
Pour... exprimer une appréciation = για να... εκφράσετε μια εκτίμηση
 C'est vraiment un film/un spectacle à voir ! = Είναι πραγματικά μια
ταινία/ένα θέαμα που πρέπει να δείτε!
 C'est génial ! Magnifique ! = Είναι τέλειο! Καταπληκτικό!
 J'ai trouvé ça passionnant ! Extraordinaire ! = Το βρήκα συναρπαστικό!
Εξαιρετικό!
 C'est un acteur/chanteur/compositeur génial. = Είναι ένας εξαιρετικός
ηθοποιός/τραγουδιστής/συνθέτης.
 Les décors/les costumes/les acteurs sont sublimes ! = Τα σκηνικά/τα
κοστούμια/οι ηθοποιοί είναι υπέροχοι!
 J'ai trouvé ça nul/très mauvais/ennuyeux. = Το βρήκα χάλια/πολύ






κακό/βαρετό.
Je n'ai pas aimé du tout. = Δεν μου άρεσε καθόλου.
C'est très décevant ! = Πολύ απογοητευτικό!
Le scénario est banal/pas très original. = Το σενάριο είναι μπανάλ/δεν είναι
πολύ πρωτότυπο.
C'est vraiment un mauvais film. = Είναι πραγματικά μια κακή ταινία.

PO
1. Vous avez été au cinéma avec un(e) ami(e). Vous n'avez pas aimé le film. Il/Elle
a aimé. = Πήγατε σινεμά με έναν/μια φίλο/η σας. Δεν σας άρεσε η ταινία. Του/της
άρεσε.
2. Vous invitez un(e) ami(e) à un concert. Il/Elle refuse. = Καλείτε έναν/μια φίλη σε
μια συναυλία. Αρνείται.
p. 35 :
Le livre = το βιβλίο
 lire un livre, la lecture = διαβάζω ένα βιβλίο, η ανάγνωση
 un auteur, un écrivain = ένας συγγραφέας
 un roman, un polar = ένα μυθιστόρημα, ένα αστυνομικό
 une histoire d'amour = μια ιστορία αγάπης
 une BD (bande-dessinée), un manga = ένα κόμικ, ένα μάνγκα (=
γιαπωνέζικα κόμικ)
 la littérature = η λογοτεχνία
 un chef-d’œuvre = ένα αριστούργημα
 un prix littéraire = ένα βραβείο λογοτεχνίας
 un grand classique = ένα κλασσικό
v. obtenir = παίρνω
v. recevoir = λαμβάνω
commercial(e) = εμπορικό
Le cinéma = O κινηματογράφος
le metteur en scène = ο σκηνοθέτης
la version originale (VO) = η πρωτότυπη εκδοχή
les sous-titres = οι υπότιτλοι
doublé(e) = μεταγλωττισμένο
un prix, primé(e) = ένα βραβείο, βραβευμένο
sortir en salle = βγαίνει στις αίθουσες
la dernière séance = η τελευταία προβολή
 un film classique = μια κλασσική ταινία
 une comédie, une comédie musicale = μια κωμωδία, ένα μιούζικαλ
 un drame = ένα δράμα
 un film fantastique = μια ταινία φαντασίας
 un film de science-fiction = μια ταινία επιστημονικής φαντασίας
 un film d'action, d'aventure = μια ταινία με δράση, περιπέτειας
 un film d'horreur = μια ταινία τρόμου
 un thriller = ένα θρίλερ




un dessin animé = ένα κινούμενο σχέδιο
un film d'animation = μια ταινία animation

p. 36 :
La télévision = Η τηλεόραση
 un poste de télévision = μια τηλεόραση
 une chaîne publique/privée = ένα δημόσιο/ ιδιωτικό κανάλι
 un téléspectateur = ένας τηλεθεατής
 un présentateur, un animateur = ένας παρουσιαστής
 allumer ≠ éteindre la télé = ανάβω ≠ σβήνω την τηλεόραση
 une émission de télé-réalité = ένα ριάλιτι
 une émission culinaire = μια μαγειρική εκπομπή
 une série, un film = μια σειρά, μια ταινία
 un jeu télévisé = ένα τηλεοπτικό παιχνίδι
 un documentaire = ένα ντοκιμαντέρ
 le J-T (journal télévisé) = το δελτίο ειδήσεων
 un reportage = ένα ρεπορτάζ
 la météo = το δελτίο καιρού, ο καιρός
Internet :
 un ordinateur = ένας υπολογιστής
 un internaute = ο χρήστης (ίντερνετ), ο σέρφερ
 aller sur un site = πάω σε μια ιστοσελίδα
 surfer/naviguer = σερφάρω (στο ίντερνετ)
 aller sur Internet = πάω στο ίντερνετ
 utiliser un moteur de recherche = χρησιμοποιώ μια μηχανή αναζήτησης
 entrer ses coordonnées = εισάγω τα στοιχεία μου (επικοινωνίας)
 taper le nom du site = πληκτρολογώ το όνομα της ιστοσελίδας
 cliquer sur un lien = πατάω έναν σύνδεσμο
 valider une commande = επιβεβαιώνω μια παραγγελία
 mettre un site dans ses favoris = βάζω μια ιστοσελίδα στα αγαπημένα μου
 télécharger un documentaire = κατεβάζω ένα ντοκιμαντέρ
 faire des achats en ligne = ψωνίζω διαδικτυακά
 fréquenter les réseaux sociaux = παρακολουθώ (συχνάζω στα) τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης
 enregistrer un document = αποθηκεύω ένα έγγραφο
 un article = ένα τεμάχιο
 le panier = το καλάθι
 revenir en arrière = πηγαίνω πίσω
La musique:
 la flûte = το φλάουτο
 la guitare = η κιθάρα
 la batterie = τα ντραμς
 le piano = το πιάνο
 le violon = το βιολί
 le saxophone = το σαξόφωνο








l'accordéon = το ακορντεόν
l’harmonica = η φυσαρμόνικα
v. écouter = ακούω
v. chanter = τραγουδάω
la chorale = η χορωδία
v. jouer = παίζω

le jardinage = η κηπουρική
le bricolage = το μαστόρεμα, η χειροτεχνία
Quelques expressions idiomatiques :
 Arrêter son cinéma. = Σταματάω να παίζω/κάνω θέατρο.
 Monter sur les planches. = Βγαίνω στο σανίδι.
 La musique adoucit les mœurs. = Η μουσική εξημερώνει τα ήθη.
 Faire une scène à quelqu'un. = Κάνω/γίνεται φασαρία/σκηνή κάποιον.
p. 37 :
Les verbes :
v. lire = διαβάζω
v. écrire = γράφω
v. recevoir = λαμβάνω
Les pronoms personnels complément d'objet indirect (COI) = οι προσωπικές
αντωνυμίες με έμμεσο αντικείμενο .
me/m' = μου
te/t' = σου
lui = του
lui = της
nous = μας
vous = σας
leur = τους
leur = τις
ex : Thomas parle à Enzo → Thomas lui parle = Ο Τόμας μιλάει στον Ένζο. → Ο
Τόμας του μιλάει.
p. 38 :
Le présent progressif = ο προοδευτικός ενεστώτας
je suis en train de = κάνω κάτι αυτή τη στιγμή
La négation = η άρνηση
p. 39 :
Le festival de Cannes = το φεστιβάλ των Καννών
v. fonder = ιδρύω
durant = κατά τη διάρκεια
le but = ο σκοπός

v. révéler = αποκαλύπτω
l'évolution = η εξέλιξη
v. célébrer = γιορτάζω
le 7e art = η 7η τέχνη
v. médiatiser = προβάλλω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης
notamment = κυρίως, ιδιαιτέρως
la cérémonie d'ouverture = η τελετή έναρξης
le tapis rouge = το κόκκινο χαλί
la montée des marches = το ανέβασμα των σκαλοπατιών
la gloire = η δόξα
la plus haute distinction = η μεγαλύτερη διάκριση
la Palme d'Or = ο Χρυσός Φοίνικας
la production cinématographique = η κινηματογραφική παραγωγή
en dehors de = εκτός από
officiel(le) = επίσημο
un producteur = ένας παραγωγός
un distributeur = ο έμπορος, ο διανομέας
la présence = η παρουσία
Lisez le texte et répondez aux questions :
une catégorie professionnelle = μια επαγγελματική κατηγορία
p. 40 :
1.
un guide touristique = ένας τουριστικός οδηγός
un manuel scolaire = ένα σχολικό εγχειρίδιο
p. 41 :
3.
équipé(e) = εξοπλισμένο
v. disposer = διαθέτω
une pièce = ένα δωμάτιο
régulièrement = τακτικά
principalement = κυρίως
la législation = η νομοθεσία
illégal(e) = παράνομο
la curiosité = η περιέργεια
v. retrouver = ξαναβρίσκω
v. éviter = αποφεύγω
garder contact = κρατάω/μένω σε επαφή
v. estimer = εκτιμώ
positif, positive = θετικός/ή
négatif, négative = αρνητικός/ή
un conflit = η σύγκρουση (μεταξύ ατόμων)
p. 42 :
PE Quel est votre passe-temps favori ? = Ποιο είναι το αγαπημένο σας χόμπι;

p. 43 :
CE
La BD franco-belge = τα γαλλο-βελγικά κόμικ
les choses = τα πράγματα
être à part = ξεχωρίζω
le marché de l'édition = η εκδοτική αγορά
un éditeur = ένας εκδότης
l'enfance = η παιδική ηλικία
v. conquérir = κατακτώ
les adultes = οι ενήλικες
v. commencer = αρχίζω
la mondialisation = η παγκοσμιοποίηση
la révolution technologique = η τεχνολογική επανάσταση
la concurrence = ο ανταγωνισμός
sévère = αυστηρός/ή
p. 45 :
PE Écris un e-mail à ton ami Gilles, pour lui raconteur brièvement un film que
tu as vu et donner ton opinion sur ce film. = Γράψε ένα μειλ στον φίλο σου τον Ζιλ,
για να του διηγηθείς σύντομα μια ταινία που έχεις δει και να πεις την γνώμη σου.
p. 46 :
PE Ta correspondante, Aurélie, qui habite à Cannes, t’invite à passer deux
semaines chez elle pendant la période du Festival de Cannes. Tu lui envoie un
mail pour :
 la remercier de son invitation,
 lui dire que tu acceptes son invitation,
 lui dire ce que tu aimerais faire pendant ton séjour.
= Η φίλη σου αλληλογραφίας, η Ορελί, που μένει στις Κάννες, σε καλεί να περάσετε
δυο βδομάδες σπίτι της κατά την περίοδο του Φεστιβάλ των Καννών. Της στέλνεις
ένα μειλ για να:
 την ευχαριστήσεις για την πρόσκληση,
 της πεις ότι δέχεσε,
 της πεις τι θα ήθελες να κάνετε κατά την διάρκεια της διαμονής σου.

UNITE 3 : JE SUIS ETUDIANTE EN PSYCHOLOGIE (p.
49-64) Ενότητα 3: Είμαι φοιτήτρια ψυχολογίας
p. 49 :
CO
nécessaire = αναγκαίο, απαραίτητο
p. 50 :
2.
souriant(e) = χαμογελαστός/ή
réactif, réactive = κάποιος με γρήγορες αντιδράσεις
précédent(e) = προηγούμενος/η
rapide = γρήγορος/η
méthodique = μεθοδικός/ή
être brouillon = είμαι ανοργάνωτος
serviable = εξυπηρετικός
patient(e) = υπομονετικός/ή
un(e) patient(e) = ένας/μια ασθενής
un presse-papier = το πρεσπαπιέ
CO
v. identifier = προσδιορίζω
un objet = ένα αντικείμενο
un cadeau = ένα δώρο
3. une offre d'emploi = μια προσφορά εργασίας
4. Pour... demander un service = για να... ζητήσετε μια χάρη
 Je peux vous demander quelque chose ? = (Μπορώ) Να σας ρωτήσω κάτι;
 Oui, bien sûr ! = Ναι, βεβαίως!
 Je pourrais vous demander un service ? = (Μπορώ) Να σας ζητήσω μια
χάρη;
 Désolé, je ne peux pas. = Λυπάμαι, δεν μπορώ.
 J'ai un service à vous demander... = Έχω μια χάρη να σας ζητήσω...
 Pas maintenant, je suis occupé(e). = Όχι τώρα, είμαι απασχολημένος/η.
Pour... décrire un objet = για να... περιγράψετε ένα αντικείμενο
 Il est de quelle couleur ? = Τι χρώμα είναι;
 Il est bleu. = Είναι μπλε.
 Il a quelle forme ? = Τι σχήμα είναι;
 Il est rond, carré... = Είναι στρόγγυλο, τετράγωνο...
 À quoi il/ça sert ? = Σε τι χρησιμεύει;
 Il/ça sert à effacer, à faire joli... = Το χρησιμοποιούμε για να σβήνουμε, να
διακοσμήσουμε...
 Il est lourd/léger ? = Είναι βαρύ/ελαφρύ;




Il est en quelle matière ? = Από τι υλικό είναι;
Il est en bois, en verre... = Είναι ξύλινο, γυάλινο...

PO
1. Vous avez invité des amis à manger mais vous n'avez pas de pain. Vous leur
demandez de passer prendre du pain à la boulangerie avant de venir chez vous. =
Έχετε καλέσει φίλους για φαγητό αλλά δεν έχετε ψωμί. Τους ζητάτε να περάσουν από
τον φούρνο να πάρουν ψωμί πριν έρθουν σπίτι σας.
2. Jeu : Vous écrivez le nom d'un objet sur une feuille. Les autres vous posent des
questions sur cet objet pour trouver son nom. Vous ne répondez que par oui ou
non. = Παιχνίδι. Γράφετε το όνομα ενός αντικειμένου πάνω σε ένα φύλλο. Οι άλλοι
σας κάνουν ερωτήσεις πάνω στο αντικείμενο για να βρουν το όνομά του. Απαντάτε
μόνο με ναι ή όχι.
p. 51 :
Les études = οι σπουδές
un enseignement gratuit, laïque et obligatoire = δωρεάν, λαϊκή/κοσμική και
υποχρεωτική εκπαίδευση
le baccalauréat (bac) = το γαλλικό απολυτήριο λυκείου (“μπακαλορεά”)
la moyenne = ο μέσος όρος
un examen/partiel = μια εξέταση
un concours = ένας διαγωνισμός
l'université/la fac = το πανεπιστήμιο
une Grande École = μια σχολή
la licence = το προπτυχιακό
le master = το μεταπτυχιακό
le doctorat = το διδακτορικό
l’École Polytechnique = το Πολυτεχνείο
l'administration = η διοίκηση
les hautes études = οι ανώτατες σπουδές
le recrutement = η πρόσληψη
1.
la BU (bibliothèque universitaire) = η πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη
v. emprunter = δανείζομαι
le Resto U (RU, restaurant universitaire) = η πανεπιστημιακή λέσχη
la cité U (cité universitaire) = η πανεπιστημιούπολη
un amphi (amphithéâtre) = ένα αμφιθέατρο
les TD (travaux dirigés) = οι ασκήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος
un mémoire = μια πτυχιακή εργασία
le CAPES (certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second
degré) = το πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας καθηγητών δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
l'agrégation = ο διαγωνισμός/τίτλος κύρους για καθηγητές μέσης/ανώτερης
εκπαίδευσης
p. 52 :
Travail/Embauche = Εργασία/Πρόσληψη

l'embauche = η πρόσληψη
un poste à pourvoir de suite = μια θέση που πρέπει να καλυφθεί άμεσα
l'écoute = η ακρόαση
les capacités relationnelles = οι δεξιότητες/ικανότητες διαπροσωπικών σχέσεων
v. exiger = απαιτώ
une bonne maîtrise (de) = μια καλή γνώση
v. embaucher/engager = προσλαμβάνω
un CDD (contrat de durée déterminée) = μια σύμβαση (περι)ορισμένου χρόνου
un CDI (contrat de durée indéterminée) = μια σύμβαση αορίστου χρόνου
4.
équivalent(e) = αντίστοιχος/η
Quelques expressions idiomatiques :
 avoir du pain sur la planche = έχω δουλειές με φούντες
 avoir le physique de l'emploi = Έχει την κατάλληλη εμφάνιση για αυτή τη
δουλειά
 travailler comme un forçat = δουλεύω σαν το σκυλί
p. 53 :
Les verbes :
v. ouvrir = ανοίγω
v. couvrir = καλύπτω
v. découvrir = ανακαλύπτω
v. offrir = προσφέρω
Le passé récent = το άμεσο παρελθόν
ex : elle vient (juste) de sortir de la BU = μόλις βγήκε από την πανεπιστημιακή
βιβλιοθήκη
Le comparatif des adjectifs et des adverbes = ο συγκριτικός βαθμός των επιθέτων και
των επιρρημάτων
 moins que = λιγότερο από
 aussi... que = όσο
 plus que = περισσότερο από
p. 54 :
Les comparatifs irréguliers = ο ανώμαλος συγκριτικός βαθμός
 bon : meilleur, le meilleur = καλός: καλύτερος, ο καλύτερος
 bien : mieux, le mieux = καλό-ά : καλύτερο, ο καλύτερος
Le superlatif = ο υπερθετικός
 le plus... = ο πιο...
ex : c'est le plus sérieux = είναι ο πιο σοβαρός
 le moins... = ο λιγότερο...
ex : c'est le moins sérieux = είναι ο λιγότερο σοβαρός

Les pronoms relatifs = οι αναφορικές αντωνυμίες
 qui = ο/η οποίος/α, που
ex : je connais une fille qui parle trois langues étrangères = ξέρω μια κοπέλα η
οποία μιλάει τρεις ξένες γλώσσες
 que = τον/την οποίο/α, που
ex : Lisa est une étudiante que ses camarades admirent beaucoup = η Λίζα είναι
μια φοιτήτρια την οποία οι συμφοιτητές της θαυμάζουν πολύ
 où = στο οποίο, όπου, που
ex : Ils m'ont donné l'adresse d'un restaurant sympa où ils vont souvent = Μου
έδωσαν την διεύθυνση ενός ωραίου εστιατορίου στο οποίο πηγαίνουν συχνά
p. 55 :
La mise en relief = ο τονισμός (μιας έννοιας)
v. permettre = επιτρέπω
v. insister = επιμένω
un élément = ένα στοιχείο
ex : C'est un ami = Είναι ένας φίλος
Ce sont mes parents = Είναι οι γονείς μου
C'est moi qui ait fait ça = Εγώ είμαι που το έκανα
La phrase interrogative = η ερωτηματική πρόταση
le point d'interrogation = το ερωτηματικό
montante = αυξανόμενη
une inversion = μια αντιστροφή
un laboratoire = ένα εργαστήριο
p. 56 :
Partir en mission humanitaire :
une mission humanitaire = μια ανθρωπιστική αποστολή
la construction de la personnalité = το χτίσιμο της προσωπικότητας
utile = χρήσιμος/η
défendre une cause = υπερασπίζομαι έναν σκοπό
ouvrir ses horizons = διευρύνω τους ορίζοντές μου
v. valoriser = δίνω αξία
individuellement = μόνος
par l'intermédiaire = μέσω
une ONG (Organisation Non Gouvernementale) = μια ΜΚΟ (μη κυβερνητική
οργάνωση)
local(e) = τοπικό
un bénévole = ένας εθελοντής
v. encourager = ενθαρρύνω
dans le cadre universitaire = στo πλαίσιο του πανεπιστημίου
philanthropique = φιλανθρωπικό
v. apprendre = μαθαίνω
la destination = ο προορισμός
simplement = απλά
les réglementations = οι κανονισμοί

v. éviter = αποφεύγω
pour des raisons sanitaires = για λόγους υγιεινής
la volonté = η θέληση
un cas = μια περίπτωση
partager = μοιράζω, μοιράζομαι
lourd(e) = βαρύς, βαριά
p. 57 :
1.
une aide financière = μια οικονομική βοήθεια
3.
une trousse = μια κασετίνα
un dictionnaire = ένα λεξικό
une clé USB = ένα κλειδί USB
une imprimante = ένας εκτυπωτής
un marque-page = ένας σελιδοδείκτης
un crayon = ένα μολύβι
p. 58 :
6.
un PC (personal computer) = ένας υπολογιστής
p. 59 :
PE Vous venez de vous installer dans votre chambre à la cité U de Grenoble.
Vous écrivez un mail à un(e) ami(e) pour lui donner vos premières impressions.
Vous parlez de votre chambre, de vos cours, de vos professeurs et de votre
nouvelle vie d'étudiant(e) en général. = Μόλις έχετε εγκατασταθεί στο δωμάτιό σας
στη πανεπιστημιούπολη της Γκρενόμπλ. Γράφετε ένα μειλ σε έναν/μια φίλη σας για
να του/της πείτε τις πρώτες σας εντυπώσεις. Μιλάτε για το δωμάτιό σας, τα
μαθήματά σας, τους καθηγητές σας, και της καινούριας σας φοιτητικής ζωής
γενικότερα.
p. 61 :
CE
Activité 2 :
v. terminer = τελειώνω
actuellement = τώρα, αυτή τη στιγμή, αυτόν τον καιρό
v. inclure = περιλαμβάνω
v. souhaiter = θέλω, εύχομαι
la réputation = η φήμη
la rédaction = το γράψιμο
le travail en équipe = η ομαδική εργασία
indispensable = απαραίτητο
éventuel(le) = ενδεχόμενο

je vous prie d'agréer mes salutations distinguées = “σας παρακαλώ να δεχτείτε τις
καλύτερες ευχές μου” (ευγενικός γαλλικός χαιρετισμός στο τέλος της αλληλογραφίας)
p. 62 :
PE
Activité 1 :
Tu viens de t’inscrire à l’Université de la Sorbonne à Paris. Écris un e-mail à ton
amie, Caroline, pour lui parler des études que tu fais et de ce que tu aimerais
faire après tes études. = Μόλις γράφτηκες στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης στο
Παρίσι. Γράψε ένα μειλ στη φίλη σου την Καρολίν, για να της μιλήσεις για τις
σπουδές σου και για το τι θα ήθελες να κάνεις μετά.
Activité 2 :
Tu as vu sur Internet une annonce qui t’intéresse : un Centre de loisirs recherche
des animateurs pour l'été. Daniel, ton correspondant français, a travaillé l’année
dernière comme animateur de loisirs auprès des enfants et des adolescents. Tu lui
envoies un e-mail pour :
 lui parler de cette offre d’emploi,
 lui dire que tu es la personne idéale pour ce poste,
 lui demander son avis sur le sujet.
= Είδες στο διαδίκτυο μια αγγελία που σε ενδιαφέρει: ένα Κέντρο αναψυχής ψάχνει
εμψυχωτές για το καλοκαίρι. Ο Ντανιέλ, ο φίλος σου αλληλογραφίας απο τη Γαλλία,
είχε δουλέψει πέρυσι ως εμψυχωτής για παιδιά και εφήβους. Του στέλνεις ένα μειλ
για να:
 του μιλήσεις γι αυτή την αγγελία,
 του πεις ότι είσαι το ιδανικό άτομο γι αυτή τη θέση,
 τον ρωτήσεις την γνώμη του.

UNITE 4 : AU FESTIVAL DU RECIT (p. 65-80) Ενότητα 4: Στο
φεστιβάλ διηγήματος
1.
la médiathèque = η δανειστική βιβλιοθήκη που έχει και δίσκους και ταινίες
le conteur = ο αφηγητής
un extrait = ένα απόσπασμα
touchant(e) = συγκινητικό
nostalgique = νοσταλγικό
insolite = ασυνήθιστο
le bon vieux temps = ο παλιός καλός καιρός
v. idéaliser = εξιδανικεύω
la campagne = η εξοχή
Allons-y ! = Πάμε!
p. 66:
2.
la caisse = το ταμείο
un sac en plastique = μια πλαστική σακούλα
les provisions = οι προμήθειες
l'environnement = το περιβάλλον
un cabas = μια τσάντα για ψώνια
v. polluer = μολύνω
une génération = μια γενιά
v. respecter = σέβομαι
la planète = ο πλανήτης
v. rapporter = ξαναφέρνω
une bouteille = ένα μπουκάλι
le lait = το γάλα
la bière = η μπύρα
v. renvoyer = στέλνω πίσω, ξαναστέλνω
une usine = ένα εργοστάσιο
v. stériliser = αποστειρώνω
remplir = γεμίζω
v. réutiliser = επαναχρησιμοποιώ
v. recycler = ανακυκλώνω
un carton = ένα χαρτόνι
3. le téléphone sonne = το τηλέφωνο χτυπάει
d'origine écossais(e) = σκοτσέζικης καταγωγής
déposer un brevet = καταθέτω μια πατέντα
un système de transmission = ένα σύστημα μετάδοσης
la voix = η φωνή
les fils électriques = τα ηλεκτρικά καλώδια
un message vocal = ένα φωνητικό μήνυμα
un assistant = ένας βοηθός

célèbre = πασίγνωστο
le téléphone fixe = το σταθερό τηλέφωνο
un succès planétaire = ένα παγκόσμιο σουξέ
le XIXe siècle = ο 19ος αιώνας
XXe = 20ος
XXIe = 21ος
4. Pour... faire des suggestions = για να... προτείνετε κάτι
 Et si on partait en vacances? = Πάμε διακοπές;/Τι λες να πηγαίναμε διακοπές;
 Et si on allait à un club de jazz? = Τι λες να πηγαίναμε/Πάμε σε ένα κλαμπ με
τζαζ (μουσική);
Pour... mettre fin à une situation/se plaindre = για να... βάλετε τέλος σε μια
κατάσταση/για να παραπονεθείτε
 J'en ai assez. = Δεν αντέχω πια/άλλο.
 Je n'en peux plus. = Δεν μπορώ άλλο.
 J'en ai ras le bol. = Μπούχτισα (πια).
 J'en ai marre. = Βαρέθηκα.
PO Vous êtes accro au portable. Votre père ne cesse de vous répéter : À ton âge,
on n'avait ni téléphone portable, ni Internet. On prenait le vélo et on allait sonner
aux portes. Vous réagissez. = Είστε εξαρτημένος με το κινητό σας. Ο πατέρας σας
δεν παύει να σας επαναλαμβάνει: Στην ηλικία σου, δεν είχαμε ούτε κινητό τηλέφωνο,
ούτε ίντερνετ. Παίρναμε τα ποδήλατά μας και πηγαίναμε να χτυπάμε στις πόρτες.
Αντιδράτε.
p. 67 :
Les inventions qui ont changé le XXe siècle = Οι εφευρέσεις που άλλαξαν τον 20ο
αιώνα
 l'avion = το αεροπλάνο
 le néon = το νέον, ο φωτισμός νέον
 la congélation des aliments = η κατάψυξη των τροφίμων
 l'aérosol = το αεροζόλ
 les mouchoirs en papiers = τα χαρτομάντιλα
 le ruban adhésif = η κολλητική ταινία
 le nylon = τα νάιλον
 le stylo-bille = το στύλο
 le micro-ondes = ο φούρνος μικροκυμάτων
 le code-barres = το barcode
 la pilule contraceptive = τo αντισυλληπτικό χάπι
 le laser = το λέιζερ
 le microprocesseur = ο μικροεπεξεργαστής
 la carte à puce = η έξυπνη κάρτα
 le disque compact = το compact disc
 le web = το διαδίκτυο
Les appareils électroménagers = οι ηλεκτρικές συσκευές
 le barbecue = το μπάρμπεκιου
 la bouilloire = ο βραστήρας

 le grille-pain = η τοστιέρα
 le mixeur = το μίξερ
 la brosse à dents = η οδοντόβουρτσα
 le rasoir = το ξυράφι/ξυραφάκι
 la cafetière = η καφετιέρα
 l'aspirateur = η ηλεκτρική σκούπα
 le fer à repasser = το σίδερο σιδερώματος
Gros électroménager = μεγάλες ηλεκτρικές οικιακές συσκευές
 la cuisinière = η ηλεκτρική κουζίνα
 le four = ο φούρνος
 le réfrigérateur = το ψυγείο
 le congélateur = η κατάψυξη
 la lave-linge = το πλυντήριο ρούχων
 le lave-vaisselle = το πλυντήριο πιάτων
 le climatiseur = το κλιματιστικό
p. 68 :
Des objets du passé = αντικείμενα του παρελθόντος
 l'ardoise = ο μαυροπίνακας
 le téléphone à cadran = το περιστροφικό τηλέφωνο
 le bougeoir = το κηροπήγιο
 le boulier = ο άβακας
 la lampe à pétrole = η λάμπα πετρελαίου
 le plumier = η κασετίνα
 le tourne-disque = το πικάπ

Quelques expressions sur le temps :
 dans la nuit des temps = στην αρχαιότητα
 je ne suis pas né(e) d'hier = δεν είμαι και χθεσινός
 être dans l'air du temps = είμαι σε αρμονία με την εποχή, είμαι στη μόδα
 en deux temps, trois mouvements = στο άψε-σβήσε
p. 69 :
L'Imparfait = ο Παρατατικός
v. évoquer = ανακαλώ
un souvenir = μια ανάμνηση
1.
la télécommande = το τηλεκοντρόλ/τηλεχειριστήριο
un truc incroyable = ένα απίστευτο πράγμα
v. appuyer = πατάω (κάτι)
un bouton = ένα κουμπί
le stylo-plume = η πένα
le papier = το χαρτί
p. 71 :

Les pronoms en et y = οι αντωνυμίες en και y
le complément de lieu = ο προσδιορισμός τόπου
4.
Corse = η Κορσική
Bruxelles = οι Βρυξέλλες
Berlin = το Βερολίνο
Sicile = η Σικελία
p. 72 :
Génération Z : la jeunesse nourrie à l'iPad = Γενιά Ζ: η νεολαία που τρέφεται με iPad
la génération Z = η γενιά Ζ, η γενιά των εφήβων που γεννήθηκαν μετά το 1995, στην
εποχή τις κρίσης και της τρομοκρατίας.
l'usage = η χρήση
surinformé(e) = υπερπληροφορημένος/η
une évidence = το προφανές
numérique = ψηφιακό
saisir une chance = αρπάζω μια ευκαιρία
l'utilité = η χρησιμότητα
la précarité = η αβεβαιότητα, το επισφαλές
v. acquérir = αποκτώ
la carrière = η καριέρα
le miracle = το θαύμα
la promesse = η υπόσχεση
les recruteurs = αυτοί που κάνουν προσλήψεις
rare = σπάνιο
en revanche = αντιθέτως
vachement = πολύ
c'est la faute de = φταίει ο/η/το
pourtant = ωστόσο
l'alphabet = το αλφάβητο
p. 73 :
un travail stable = μια σταθερή δουλειά
toute sorte de = κάθε είδος...
flexible = ευέλικτος/η
avoir confiance en soi-même = έχω αυτοπεποίθηση
v. regretter = μετανιώνω
p. 74 :
1.
un porte-plume = ο κονδυλοφόρος
un encrier = ένα μελανοδοχείο
v. ranger = μαζεύω
mixte = μεικτό

2.
admirablement = θαυμάσια
désireux de, désireuse de = που επιθυμεί (να)
les atouts = τα ατού
une place = μια θέση
l'industrie automobile = η αυτοκινητιστική βιομηχανία
décontracté(e) = χαλαρός/ή, cool
le public = το κοινό
accorder de l'importance = δίνω σημασία
un(e) hippie = ένας/μια χίπης/χίπισσα
v. contester = αμφισβητώ
les valeurs = οι (ηθικές) αξίες
v. enregistrer = καταγράφω, αποθηκεύω
une K7 (cassette) VHS = η βιντεοκασέτα
un magnétoscope = το βίντεο
un lecteur DVD = ένα DVD player
l'apparition = η εμφάνιση (πχ ενός νέου προϊόντος)
franchir le sommet du Mont Everest = φτάνω στη κορυφή του Όρου Έβερεστ
le vaisseau spatial = το διαστημόπλοιο
v. se poser = προσγειώνομαι
un astronaute = ένας αστροναύτης
v. régler = κανονίζω
p. 75 :
PE Quel est pour vous l'invention la plus importante du XXe siècle ? Pourquoi ?
= Ποια είναι για σας η πιο σημαντική ανακάλυψη του 20ου αιώνα; Γιατί;

UNITE 5 : J'AURAIS BESOIN D'UN PRÊT... (p. 81-96) Ενότητα
5: Χρειάζομαι ένα δάνειο...
p. 81 :
1.
un crédit = μια πίστωση
un cabinet = ένα γραφείο/ιατρείο
v. repeindre = ξαναβάφω
un appareil = ένα μηχάνημα
v. rembourser = επιστρέφω, αποζημιώνω
facilement = εύκολα
a priori = εκ των προτέρων, απριόρι
accorder = παραχωρώ
v. obtenir = παίρνω, λαμβάνω
les intérêts = το επιτόκιο
v. oublier = ξεχνάω
p. 82 :
2.
le poste de police = το αστυνομικό τμήμα
v. voler = κλέβω
porter plainte = κάνω μήνυση
la déclaration = η κατάθεση
c'est arrivé = συνέβη
le boulevard = η λεωφόρος
violemment = βίαια
v. résister = αντιστέκομαι
fort(e) = δυνατός/ή
les papiers d'identité = η ταυτότητα
un portefeuille = ένα πορτοφόλι
une carte bancaire = μια τραπεζική κάρτα
le permis de conduire = το δίπλωμα οδήγησης
heureusement = ευτυχώς
le mobile = το κινητό
une poche = μια τσέπη
faire opposition = μπλοκάρω
v. épeler = συλλαβίζω
CO
la perte = η απώλεια
3. Pour un retrait d'argent au distributeur automatique = για να τραβήξετε λεφτά στο
ΑΤΜ
 insérer la carte dans la fente = τοποθετώ την κάρτα στη σχισμή
 composer le code = πληκτρολογώ το PIN
 choisir l'opération = επιλέγω μια ενέργεια







choisir la somme que l'on veut retirer = διαλέγω το ποσό που θέλω να
τραβήξω
valider = επικυρώνω
retirer la somme = παίρνω το ποσό
retirer la carte = αφαιρώ την κάρτα
prendre le reçu = παίρνω την απόδειξη

4. Pour... protester = για να... διαμαρτυρηθείτε
 Il y a une erreur. = Έχει γίνει λάθος.
 Je crois que vous vous êtes trompé(e). = Νομίζω ότι έχετε κάνει λάθος.
 Je ne comprends pas... = Δεν καταλαβαίνω...
 C'est inadmissible ! = Είναι απαράδεκτο!
Pour... se plaindre/faire une réclamation = για να... παραπονεθείτε, για να κάνετε
αίτηση διαμαρτυρίας/ένσταση
 Je ne suis pas du tout satisfait(e) de... = Δεν είμαι καθόλου
ευχαριστημένος/η με...
 Je suis furieux/très mécontent. = Είμαι έξω φρενών/πολύ
δυσαρεστημένος/η.
 J'exige d'être remboursé(e) ! = Απαιτώ να αποζημιωθώ!
 Je demande une indemnisation. = Ζητάω αποζημίωση.
 C'est un scandale ! C'est scandaleux ! = Είναι ένα σκάνδαλο! Είναι
σκανδαλώδες!
 C'est incroyable ! = Είναι απίστευτο/αδιανόητο!
PO
 Vous avez réservé des places pour un concert qui a été annulé. Vous vous
plaignez au guichet. = Έχετε κλείσει θέσεις για μια συναυλία που
ακυρώθηκε. Παραπονιέστε στο γκισέ.
 On vient de vous voler votre portefeuille dans le métro. Vous allez faire
une déclaration au poste de police. = Μόλις σας έκλεψαν το πορτοφόλι στο
μετρό. Πάτε να κάνετε κατάθεση στο αστυνομικό τμήμα.
 Vous expliquez à une personne âgée ce qu'elle doit faire pour retirer de
l'argent au distributeur automatique. (Utilisez : d'abord, ensuite, et puis,
enfin). = Εξηγείτε σε ένα ηλικιωμένο άτομο τι πρέπει να κάνει για να
τραβήξει χρήματα στο ΑΤΜ. (Χρησιμοποιήστε: πρώτα, έπειτα, και ύστερα,
τέλος).
p. 83 :
L'argent :
 l'argent – la banque = τα λεφτά/χρήματα – η τράπεζα
 ouvrir un compte en banque = ανοίγω ένα λογαριασμό στη τράπεζα
 retirer de l'argent d'un compte/mettre de l'argent sur un compte =
τραβάω χρήματα από ένα λογαριασμό/βάζω χρήματα σε ένα λογαριασμό
 faire un virement = κάνω μια κατάθεση
 prêter/emprunter/rendre/devoir de l'argent =
δανείζω/δανείζομαι/επιστρέφω/χρωστάω λεφτά
 gagner/toucher un salaire élevé ≠ modeste = κερδίζω έναν υψηλό ≠ ταπεινό
μισθό








gagner ≠ dépenser de l'argent ≠ mettre de l'argent de côté/économiser =
κερδίζω ≠ ξοδεύω χρήματα ≠ βάζω χρήματα στην άκρη/κάνω οικονομίες
être riche/avoir de gros revenus ≠ être pauvre/avoir des revenus modestes
= είμαι πλούσιος/έχω υψηλό εισόδημα ≠ είμαι φτωχός/έχω χαμηλό εισόδημα
payer par chèque/carte bancaire/en liquide ou en espèces = πληρώνω με
επιταγή/τραπεζική κάρτα/μετρητά
un billet de banque = ένα χαρτονόμισμα
une pièce de monnaie = ένα κέρμα
rendre la monnaie sur/de 50 € = δίνω τα ρέστα για 50 €

avoir de la monnaie ≠ avoir de l'argent = έχω ψιλά ≠ έχω λεφτά
PO Un ami vous a emprunté de l'argent. Il veut vous le rendre. Vous lui
expliquez comment il peut faire (il peut faire un virement sur votre compte, il
peut vous faire un chèque...). = Ένας φίλος σας σας δανείστηκε λεφτά. Θέλει να σας
τα επιστρέψει. Του εξηγείτε πώς μπορεί να το κάνει (μπορεί να κάνει κατάθεση, να
σας γράψει επιταγή...).
p. 84 :
Des catastrophes:
une catastrophe = μια καταστροφή
un tremblement de terre = ένας σεισμός
une dizaine = μια δεκαριά
un incendie = μια πυρκαγιά
v. ravager = ρημάζω, καταστρέφω
la Seine est en crue = ο Σηκουάνας ξεχειλίζει
une inondation = μια πλημμύρα
un naufrage = ένα ναυάγιο
au large de Santorin = στα ανοιχτά της Σαντορίνης
v. s'écraser = πέφτω
Quelques mésaventures :
une mésaventure = μια δυσάρεστη περιπέτεια
une valise = μια βαλίτσα
leurs affaires = τα πράγματά τους
tout à coup = ξαφνικά
un pneu = ένα λάστιχο (πχ αυτοκινήτου)
v. crever = σκάω
une autoroute = ένας αυτοκινητόδρομος
la galère = το μαρτύριο, το λούκι
une grande surface = μια υπεραγορά/μεγάλο σουπερμάρκετ
v. vérifier = ελέγχω, επαληθεύω
faire les courses = ψωνίζω στο σουπερμάρκετ
un accident = ένα δυστύχημα/ατύχημα
un virage = μια στροφή
v. percuter = χτυπάω, συγκρούομαι
rien ou presque = τίποτα ή σχεδόν τίποτα
les dégâts = οι ζημιές

Quelques proverbes ou expressions = Μερικές παροιμίες ή εκφράσεις
 ne pas avoir un sou/être sans le sou ≠ être plein aux as = δεν έχω μια, δεν
έχω/μου έμεινε ούτε δεκάρα/πεντάρα (τσακιστή), είμαι/έμεινα ρέστος ≠
βροντά η τσέπη μου, τα φυσάω/τον φυσάω τον παρά.
 être riche comme Crésus ≠ être pauvre comme Job = Είμαι πλούσιος σαν
Κροίσος ≠ είμαι πάμφτωχος
 vouloir le beurre et l'argent du beurre = θέλω και την πίτα ολόκληρη και
τον σκύλο χορτάτο
 jeter l'argent par les fenêtres = , πετάω λεφτά από το παράθυρο, τα
σκορπάω δεξιά και αριστερά
p. 85 :
La place des adjectifs qualificatifs = Η θέση των επιθέτων
un adjectif qualificatif = ένα επίθετο
un endroit = ένα μέρος
le ciel = ο ουρανός
des mesures drastiques = δραστικά μέτρα
La cause = η αιτία
 comme + proposition = επειδή + πρόταση
ex : comme il pleuvait, nous ne sommes pas sortis = επειδή έβρεχε, δεν βγήκαμε
 grâce à + nom = χάρη σε + ουσιαστικό
ex : elle a trouvé du travail grâce aux relations de son père = βρήκε δουλειά χάρη
στις διασυνδέσεις του πατέρα της
 à cause de + nom = εξαιτίας + ουσιαστικό
ex : je suis arrivé en retard à cause de la circulation = άργησα εξαιτίας της κίνησης
p. 86 :
2.
dépensier, dépensière = σπάταλος/η
un réflexe = ένα ρεφλέξ
rater le train = χάνω το τρένο
la circulation = η κίνηση
3.
répondre affirmativement ou négativement = απαντάω καταφατικά ή αρνητικά
une dette = ένα χρέος
p. 87 :
Des animaux de compagnie très riches!! = Πολύ πλούσια κατοικίδια ζώα!!
les animaux de compagnie = τα κατοικίδια
un chat = μια γάτα
un chien = ένας σκύλος
un singe = ένας πίθηκος
un grand amour = μια μεγάλη αγάπη
le maître, la maîtresse = το αφεντικό, η αφεντικίνα
un(e) millionnaire = ένας/μια εκατομμυριούχος

la totalité de leur fortune = το σύνολο της περιουσίας τους
un berger allemand = ένα τσοπανόσκυλο
v. hériter = κληρονομώ
le comte, la comtesse = ο κόμης, η κόμισσα
les plumes = τα φτερά
une poule = μια κότα
dernièrement = (τώρα) τελευταία
v. léguer = κληροδοτώ
une fondation = ένα ίδρυμα
prendre soin de = φροντίζω
prénommé(e) = που ονομάζεται
fou, folle = τρελός/ή
se moquer de = κοροϊδεύω
compter pour quelqu'un = μετράω για κάποιον
v. prévoir = προβλέπω
fréquent(e) = συχνό
un héritier, une héritière = ένας/μια κληρονόμος
v. autoriser = επιτρέπω
la protection animale = η προστασία των ζώων
v. désigner = ορίζω
un(e) propriétaire = ένας ιδιοκτήτης, μια ιδιοκτήτρια
un couturier, une couturière = ένας μόδιστρος, μια μοδίστρα
p. 90 :
4.
la fièvre = ο πυρετός
la ceinture de sécurité = η ζώνη ασφαλείας
horrible = φρικτό
CO
v. arracher = αρπάζω
PE Il vous est arrivé une mésaventure. Racontez-la. = Σας έτυχε κάτι δυσάρεστο.
Διηγηθείτε το.
p. 92 :
CE
Activite 2 :
v. constater = διαπιστώνω
introuvable = άφαντο
au service concerné = στη σχετική υπηρεσία
v. procéder = προχωρώ σε
un dédommagement = μια αποζημίωση
les documents justifiant la demande = τα έγγραφα που αιτιολογούν/υποστηρίζουν
την αίτηση
la Convention de Montréal = η Σύμβαση του Μόντρεαλ
la responsabilité = η ευθύνη

dans un délai de quinze jours à dater de la réception de ce courrier = εντός
δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή αυτού του γράμματος
je serai obligée d'engager des poursuites à votre égard = θα αναγκαστώ να
προχωρήσω σε
l'organisme national compétent = ο αρμόδιος εθνικός φορέας
le/la responsable = ο/η υπεύθυνος
Palerme = το Παλέρμο

UNITE 6 : AU CONSEIL DE QUARTIER (p. 97-112) Ενότητα 6:
Στο δημοτικό συμβούλιο
p. 97 :
1.
le conseiller municipal = ο δημοτικός σύμβουλος
l'amélioration = η βελτίωση
à l'ordre du jour = στην ημερήσια διάταξη
écologique = οικολογικό
les déplacements = οι μετακινήσεις
je vous donne la parole = σας δίνω τον λόγο
le trafic routier = η κίνηση στο δρόμο
une initiative = μια πρωτοβουλία
abandonner = εγκαταλείπω
v. contribuer = συνεισφέρω
v. réduire = μειώνω
la municipalité = ο δήμος
p. 98 :
2.
v. traduire = μεταφράζω
la publicité = η διαφήμιση
3.
un milliard = ένα δισεκατομμύριο
avec modération = με φειδώ
Des gestes quotidiens pour préserver les ressources naturelles = καθημερινές
ενέργειες/κινήσεις για να διατηρήσουμε τις φυσικές πηγές ενέργειας
 privilégier les modes de transport doux (marche à pied, vélo, etc) = να
προτιμάμε ήπιους τρόπους μετακίνησης (περπάτημα, ποδήλατο, κλπ)
 ne pas gaspiller l'eau = να μην σπαταλάμε νερό
 recycler ses déchets (ménagers ou électroniques) = να ανακυκλώνουμε τα
απορρίμματα (οικιακά ή ηλεκτρονικά)
 consommer des produits sans emballage = να καταναλώνουμε προϊόντα
χωρίς συσκευασία
4. Pour... donner son avis = για να... πείτε την γνώμη σας
 À mon avis, ... = Κατά τη γνώμη μου, ...
 Pour moi, ... = Για μένα, ...
 D'après moi, ... = Κατά την άποψή μου, ...
 Je pense/je trouve/je crois que... = Πιστεύω/βρίσκω/νομίζω ότι/πως...
 À mon avis, protéger l'environnement c'est protéger la planète de demain.
= Κατά τη γνώμη μου, το να προστατεύσουμε το περιβάλλον είναι να
προστατεύσουμε τον πλανήτη του αύριο.

Pour... demander son avis à quelqu'un = για να... ρωτήσετε την γνώμη κάποιου
 Quel est votre avis... ? = Ποια είναι η γνώμη σας;
 Que faut-il faire, à votre avis ? = Τι πρέπει να κάνουμε, κατά τη γνώμη σας;
 Quelle est votre opinion... ? = Ποια είναι η γνώμη σας;
 À votre avis, pourquoi faut-il protéger l'environnement ? = Κατά τη γνώμη
σας, γιατί πρέπει να προστατεύσουμε το περιβάλλον;
Pour... approuver ou désapprouver = για να... εγκρίνετε ή όχι
 Je suis pour. = Είμαι υπέρ.
 Je suis d'accord. = Είμαι σύμφωνος/Συμφωνώ.
 Bien entendu. = Βεβαίως.
 Bien sûr que oui. = Ναι, εννοείται.
 Je ne suis pas d'accord. = Δεν είμαι σύμφωνος/Δεν συμφωνώ.
 Quelle drôle d'idée ! = Τι περίεργη ιδέα!
 Ce n'est pas tout à fait mon avis. = Δεν είμαι ακριβώς αυτής της άποψης.
 Je suis contre. = Είμαι κατά.
PO
 À votre avis, faut-il simplifier l'orthographe française ? = Κατά τη γνώμη
σας, πρέπει να απλοποιηθεί η γαλλική ορθογραφία;
 Il faut créer des pistes cyclables au centre ville d'Athènes. Pour ou
contre ? = Πρέπει να γίνουν ποδηλατοδρόμοι στο κέντρο της Αθήνας. Υπέρ ή
κατά;
p. 99 :
Quel temps fait-il ? = Τι καιρό κάνει;
Il fait + adjectif = κάνει + επίθετο
 Il fait froid/frais ≠ il fait chaud = κάνει κρύο/έχει δροσιά ≠ κάνει ζέστη
 Il fait beau ≠ il fait mauvais = κάνει καλό καιρό ≠ κάνει άσχημο καιρό
 Il fait un temps splendide ≠ il fait un temps affreux = κάνει/έχει υπέροχο
καιρό ≠ κάνει/έχει απαίσιο καιρό
 Il fait bon/doux ≠ il fait lourd/humide = κάνει καλό καιρό/έχει γλυκό καιρό
≠ κάνει κουφόβραση/έχει υγρασία
 Il fait 40 (degrés) → C'est la canicule = κάνει/έχει 40 (βαθμούς) → έχει
καύσωνα
 Il fait -10 (degrés) = κάνει/έχει -10 (βαθμούς)
Il y a + nom = έχει + ουσιαστικό
 du soleil = ήλιο
 du vent = αέρα
 du brouillard = ομίχλη
 des nuages = σύννεφα
 une tempête = μια θύελλα
 un orage = μια καταιγίδα
 des éclaircies = το ξάνοιγμα του καιρού



Le ciel est gris/nuageux ≠ le ciel est dégagé = ο ουρανός είναι
γκρίζος/συννεφιασμένος ≠ ο ουρανός είναι καθαρός
l'arc-en-ciel = το ουράνιο τόξο








il pleut = βρέχει
il neige = χιονίζει
le soleil brille = ο ήλιος λάμπει
le temps est nuageux/orageux = έχει συννεφιασμένο/θυελλώδη καιρό
la météo, les prévisions météorologiques = ο καιρός, οι μετεωρολογικές
προβλέψεις
au Nord, au Sud, à l'Est, à l'Ouest = στο Βορρά, στο Νότο, στην Ανατολή,
στη Δύση

1.
la température = η θερμοκρασία
2.
insupportable = ανυπόφορο
à l'ombre = στη σκιά
La pollution = η ρύπανση
Problèmes = προβλήματα
 la pollution atmosphérique = η ατμοσφαιρική ρύπανση
 la pollution des eaux = η μόλυνση του νερού
 le gaspillage = η σπατάλη
Conséquences = συνέπειες
 la dégradation de l'environnement = η καταστροφή του περιβάλλοντος
 l'effet de serre = το φαινόμενο του θερμοκηπίου
 le réchauffement climatique = η υπερθέρμανση του πλανήτη
 la fonte des glaces = το λιώσιμο των πάγων
Mesures = μέτρα
 la défense et la protection de la nature, des espèces en voie de disparition
= η άμυνα και η προστασία της φύσης, των ειδών προς εξαφάνιση
 le recyclage = η ανακύκλωση
 les énergies renouvelables = οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 l'énergie solaire = η ηλιακή ενέργεια
 les panneaux photovoltaïques = τα φωτοβολταϊκά πάνελ
 l'énergie éolienne = η αιολική ενέργεια
 la conscience écologiste = η οικολογική συνείδηση
p. 100 :
3.
le robinet = η βρύση
un herbivore = ένα φυτοφάγο ζώο
un éléphant = ένας ελέφαντας
un rhinocéros = ένας ρινόκερος
v. disparaître = εξαφανίζομαι
se laver/se brosser les dents = πλένω/βουρτσίζω τα δόντια
La futurologie = η μελλοντολογία
l'avenir = το μέλλον
les données technologiques = τα τεχνολογικά δεδομένα

Des scénarios possibles = πιθανά σενάρια
 la colonisation de l'espace = ο αποικισμός του διαστήματος
 le développement de l'intelligence artificielle = η ανάπτυξη της τεχνητής
νοημοσύνης
 l'habitation d'un nouveau genre = η κατοίκιση ενός νέου είδους
 la robotique = η ρομποτική
v. révolutionner = επαναστατώ
Quelques expressions idiomatiques :
 Parler de la pluie et du beau temps. = Μιλάω περί ανέμων και υδάτων.
 Un brouillard à couper au couteau. = Ομίχλη να την κόψεις με το μαχαίρι.
 Il pleut des cordes. = Βρέχει καρεκλοπόδαρα.
 Il y a de l'orage dans l'air. = Υπάρχει ένταση στον αέρα/Η ατμόσφαιρα είναι
ηλεκτρισμένη.
p. 101 :
Le futur simple = ο συνοπτικός μέλλοντας
la semaine prochaine = την ερχόμενη βδομάδα
dans trois jours = σε τρεις μέρες
demain = αύριο
après-demain = μεθαύριο
l'année prochaine = του χρόνου
dans quelques années = σε μερικά χρόνια
Le futur simple des verbes pronominaux :
bientôt = σύντομα
dans l'avenir = στο μέλλον
1.
v. se souvenir (de) = θυμάμαι
v. s'abonner (à) = γράφομαι, κάνω εγγραφή
v. se servir (de) = χρησιμοποιώ
2.
Lisbonne = η Λισαβόνα
p. 102 :
3.
Les prévisions astrologiques = οι αστρολογικές προβλέψεις
 vie sociale = κοινωνική ζωή
 vie amoureuse = αισθηματικά
 vie quotidienne = καθημερινότητα
Lion = Λέων
4.
une conférence = ένα συνέδριο

les Médecins du monde = οι Γιατροί του κόσμου
Indicateurs temporels de durée = χρονικοί προσδιορισμοί διάρκειας
 pendant = κατά τη διάρκεια
 dans = σε (ex : dans trente ans = σε τριάντα χρόνια)
p. 104:
Le projet EuropaCity à Paris :
un projet = ένα πρότζεκτ
emblématique = εμβληματικό
l'alliage = το κράμα
le commerce = το εμπόριο
le rayonnement = η ακτινοβολία
l'Île-de-France = η Ιλ-ντε-Φρανς, το διαμέρισμα στο οποίο ανήκει το Παρίσι
une halle = μια κλειστή αγορά
urbain(e) = αστικός
v. cueillir = μαζεύω (φρούτα)
un parc aquatique = ένα υδάτινο πάρκο
un concept store = ένα concept store (ένα κατάστημα με συγκεκριμένη θεματική)
en fonction des envies de chacun = ανάλογα με την όρεξη του καθενός
une composante essentielle = ένα βασικό στοιχείο
accessible = προσβάσιμο
un pôle spectacle = ένα πόλο με θεάματα
un centre culturel = ένα κέντρο πολιτισμού
dédié(e) à = αφιερωμένο σε
innovant(e) = καινοτόμος
éphémère = εφήμερο
une variété = μια ποικιλία
les Franciliens = οι κάτοικοι της Ιλ-ντε-Φρανς
novateur, novatrice = καινοτόμος
un parc à thèmes = ένα θεματικό πάρκο
p. 105:
3.
la vitesse = η ταχύτητα
les centrales nucléaires = οι πυρηνικοί σταθμοί
la circulation = η κυκλοφορία
les véhicules = τα οχήματα
une source = μια πηγή
nombreux, nombreuses = πολλοί, πολλές
principal(e) = κύριος
lutter contre = καταπολεμώ
l'intérieur = το εσωτερικό
v. instaurer = θεσπίζω
l'accès = η πρόσβαση
v. opter (pour) = επιλέγω
alterné(e) = εναλλασσόμενος
les plaques (d'immatriculation) = οι πινακίδες

pair(e) = ζυγός
impair(e) = μονός
p. 106:
4.
les résolutions de début d'année = οι προθέσεις/αποφάσεις του νέου έτους
v. maigrir = αδυνατίζω
v. conduire = οδηγώ
faire un break = κάνω ένα διάλειμμα

6.
un(e) apothicaire = ένας/μια φαρμακοποιός
c'est-à-dire = δηλαδή
un(e) pharmacien(ne) = ένας/μια φαρμακοποιός
les médicaments = τα φάρμακα
à partir de = από
v. pratiquer = κάνω, ασκώ
une époque = μια εποχή
la Renaissance = η Αναγέννηση
mondialement = παγκοσμίως
connu(e) = γνωστό
une prophétie = μια προφητεία
v. publier = δημοσιεύω, εκδίδω
un ouvrage = ένα βιβλίο
p. 107:
PE
les produits toxiques = τα τοξικά προϊόντα
les vêtements = τα ρούχα
l'aménagement intérieur = η εσωτερική διαρρύθμιση
Avez-vous un mode de vie écologique? Décrivez vos gestes quotidiens pour
protéger l'environnement. = Έχετε έναν οικολογικό τρόπο ζωής; Περιγράψτε τις
καθημερινές σας κινήσεις για να προστατεύσετε το περιβάλλον.
p. 109:
La maison du futur = Το σπίτι του μέλλοντος
rond(e) = στρόγγυλο
en bois = ξύλινο
les courbes = οι καμπύλες
énergétiquement autonomes = ενεργειακά αυτόνομα
le toit = η σκεπή
les volets = τα παντζούρια
l'alarme = ο συναγερμός
le chauffage = η θέρμανση
les lumières d'ambiance = ο ατμοσφαιρικός φωτισμός

un boîtier = μια θήκη
la limitation = ο περιορισμός
un foyer = ένα σπίτι
divers = διάφορα
un procédé = μια διαδικασία
un bilan = ένας απολογισμός
les restes = τα αποφάγια
v. calculer = μετράω, υπολογίζω
la lessive = το απορρυπαντικό
le miroir = ο καθρέφτης
l'entrée = η είσοδος
la reconnaissance faciale = η αναγνώριση προσώπου
capable = ικανός/ή
v. distinguer = διακρίνω
une surface plane = μια επίπεδη επιφάνεια
un écran tactile = μια οθόνη αφής
v. bouger = κουνιέμαι, κουνάω
un système centralisé = ένα κεντρικό σύστημα
v. simplifier = απλοποιώ
v. réaliser = πραγματοποιώ
connecté(e) = συνδεδεμένο
les désirs = οι επιθυμίες
v. caractériser = χαρακτηρίζω
p. 110:
PE Écris un e-mail à ton ami, Yann, pour lui raconter tes projets d’avenir. =
Γράψε ένα μειλ στον φίλο σου τον Γιάν για να του περιγράψεις τα σχέδιά σου για το
μέλλον.

UNITE 7 : TU ES LIBRE DE TES CHOIX (p. 113-128) Ενότητα 7:
Είσαι ελεύθερος των επιλογών σου
p. 113 :
1.
avoir l'air absent = φαίνομαι αφηρημένος
v. préoccuper = ανησυχώ, με απασχολεί κάτι
un souci = ένα πρόβλημα
poursuivre quelque chose = συνεχίζω να κάνω κάτι
créatif, créative = δημιουργικός/ή
avoir l'intention de = σκοπεύω να
le conservatoire = το ωδείο
fier, fière = περήφανος/η
Vas-y, fonce ! = Εμπρός, πήγαινε!
CO
les difficultés financières = οι οικονομικές δυσκολίες
une décision = μια απόφαση
l'orientation = η κατεύθυνση
p. 114 :
2.
fâché(e) = νευριασμένος/η
v. encourager = ενθαρρύνω
v. montrer = δείχνω
v. réussir = πετυχαίνω, καταφέρνω
un tournant dans la vie = ένα σημείο καμπής στη ζωή
perdu(e) = χαμένος/η
compter sur quelqu'un = στηρίζομαι πάνω σε κάποιον (μεταφορικά)
l'amitié = η φιλία
v. rassurer = καθησυχάζω
CO
changer d'avis = αλλάζω γνώμη
les sentiments = τα συναισθήματα
nerveux, nerveuse = νευρικός/ή
3.
v. évaluer = αξιολογώ
la qualité de vie = η ποιότητα ζωής
la statistique = η στατιστική
le chômage = η ανεργία
l'espérance de vie = το προσδόκιμο ζωής
la durée = η διάρκεια
satisfait(e) = ευχαριστημένος/η
le sort = η μοίρα

4. Pour... exprimer la volonté/le souhait = για να... εκφράσετε την θέληση/επιθυμία
 Je veux changer de métier. = Θέλω να αλλάξω επάγγελμα.
 Je voudrais/j'aimerais devenir musicien. = Θα ήθελα/Θα μου άρεσε να γίνω
μουσικός.
 Je souhaite que tu réussisses. = Εύχομαι να πετύχεις/να τα καταφέρεις.
 J'ai envie de découvrir le monde. = Θέλω/Έχω όρεξη να ανακαλύψω τον
κόσμο.
Pour... exprimer l'obligation/la nécessité = για να... εκφράσετε την
υποχρέωση/αναγκαιότητα
 Il faut respecter les règles grammaticales. = Πρέπει να σεβόμαστε τους
γραμματικούς κανόνες.
 Il faut que vous finissiez ce travail. = Πρέπει να τελειώσετε αυτή τη δουλειά.
 Il est nécessaire/obligatoire de présenter votre pièce d'identité. = Είναι
αναγκαίο/υποχρεωτικό να παρουσιάσετε/δείξετε την ταυτότητά σας.
Pour... exprimer l'interdiction = για να... εκφράσετε την απαγόρευση
 Il ne faut pas faire de bruit. = Δεν πρέπει να κάνουμε/κάνετε θόρυβο.
 Je vous interdit de sortir. = Σας απαγορεύω να βγείτε.
 Il est interdit de fumer. = Απαγορεύεται το κάπνισμα.
 Je ne veux pas que vous rentriez tard. = Δεν θέλω να γυρίσετε αργά.
PO Vous voulez changer d'orientation. Vous n'avez plus envie de suivre des
études de Droit. Vous voulez devenir comédien. Vos parents ne sont pas d'accord.
= Θέλετε να αλλάξετε κατεύθυνση. Δεν θέλετε να συνεχίσετε άλλο τις σπουδές
νομικής. Θέλετε να γίνετε ηθοποιός. Οι γονείς σας δεν είναι σύμφωνοι.
p. 115 :
Les relations entre parents et enfants = οι σχέσεις μεταξύ γονέων και παιδιών
 avoir de bonnes relations/de bons rapports avec... = έχω καλές σχέσεις με...
 soutenir, aider, encourager un enfant, faire confiance à... = (υπο)στηρίζω,
βοηθάω, ενθαρρύνω ένα παιδί, έχω εμπιστοσύνη σε...
 gâter un enfant = κακομαθαίνω/παραχαϊδεύω ένα παιδί
 devenir autonome = γίνομαι αυτόνομος/η, γίνομαι ανεξάρτητος/η
 des parents affectueux/disponibles/compréhensifs ≠
stricts/sévères/autoritaires = στοργικοί γονείς/διαθέσιμοι/κατανοητικοί ≠
αυστηροί/αυταρχικοί
 la tendresse maternelle/la sécurité affective/la complicité/le partage... = η
μητρική τρυφερότητα/η συναισθηματική ασφάλεια/η αλληλοκατανόηση/το
μοίρασμα...
Les sentiments :
v. se sentir = αισθάνομαι, νιώθω
Les sentiments positifs = τα θετικά συναισθήματα
noms = ουσιαστικά

adjectifs = επίθετα

l'amour = ο έρωτας

amoureux(euse) = ερωτευμένος/η

l'amitié = η φιλία

animal(e) = φιλικός/ή

le bonheur = η ευτυχία

heureux(euse) = ευτυχισμένος/η

l'enthousiasme = ο ενθουσιασμός

enthousiaste = ενθουσιώδης

la joie = η χαρά

joyeux(euse) = χαρούμενος/η

la fierté = η περηφάνια

fier(ère) = περήφανος/η

l'optimisme = η αισιοδοξία

optimiste = αισιόδοξος/η

la solidarité = η αλληλεγγύη

solidaire = αλληλέγγυος/α

Les sentiments négatifs = τα αρνητικά συναισθήματα
noms

adjectifs

l'agressivité = η επιθετικότητα

agressif(ive) = επιθετικός/ή

l'indignation = η αγανάκτηση

indigné(e) = αγανακτισμένος/η

l'ennui = η βαρεμάρα

ennuyeux(euse) = βαρετός/ή

l'inquiétude = η ανησυχία

inquiet/inquiète = ανήσυχος/η

la jalousie = η ζήλια

jaloux(se) = ζηλιάρης/α

le malheur = η δυστυχία

malheureux(euse) = δυστυχισμένος/η

le pessimisme = η απαισιοδοξία

pessimiste = απαισιόδοξος/η

la tristesse = η στεναχώρια

triste = στεναχωρημένος/η

2.
décrocher un boulot = βρίσκω δουλειά
les réfugiés = οι πρόσφυγες
v. mentir = λέω ψέματα, ψεύδομαι
le coup de foudre = ο κεραυνοβόλος έρωτας
p. 116 :
3. À quels sentiments renvoient ces photos ? = Τι συναισθήματα εμπνέουν αυτές οι
φωτογραφίες;
L'amitié : Η φιλία
 construire/cultiver l'amitié = χτίζω/καλλιεργώ τη φιλία
 se faire des amis = κάνω φίλους
 un ami d'enfance = ένας παιδικός φίλος
 se confier à quelqu'un = εμπιστεύομαι κάποιον
 rire avec quelqu'un = γελάω με κάποιον
 faire des blagues avec quelqu'un = κάνω πλάκα/αστεία με κάποιον
 s'éclater avec quelqu'un = διασκεδάζω με κάποιον
 garder/partager des secrets = κρατάω/μοιράζομαι μυστικά
 être complice avec quelqu'un = είμαι συνένοχος με κάποιον
 pardonner les erreurs = συγχωρώ τα λάθη



avoir les mêmes goûts que quelqu'un = έχω τα ίδια γούστα με κάποιον

Le bonheur : Η ευτυχία
 être/se sentir heureux(euse) = είμαι/νιώθω ευτυχισμένος/η
 rendre quelqu'un heureux(euse) = κάνω κάποιον/κάποια ευτυχισμένο/η
 un bonheur parfait = μια τέλεια ευτυχία
 la joie de vivre = η χαρά της ζωής
 la psychologie positive = η θετική ψυχολογία
 l'estime de soi = η αυτοεκτίμηση
5.
v. définir = καθορίζω
s'installer à deux = όταν εγκατασταίνονται δυο άτομα μαζί
Quelques expressions sur le bonheur : Κάποιες εκφράσεις πάνω στην ευτυχία
 être au septième ciel = είμαι στον έβδομο ουρανό
 être aux anges = είμαι στα ουράνια
 être heureux comme un poisson dans l'eau = είμαι (χαρούμενος) σαν το
ψάρι στο νερό
 être fou de joie = τρελαίνομαι από τη χαρά μου
 être malheureux comme les pierres = είμαι πολύ δυστυχισμένος, ραγίζει η
καρδιά μου
p. 117 :
Le subjonctif = η υποτακτική
1.
méthodique = μεθοδικός/ή
la fin de l'épreuve = το τέλος της εξέτασης
quitter la salle = βγαίνω από την αίθουσα
p. 118 :
Verbes d'opinion, de certitude = ρήματα που εκφράζουν μια γνώμη, μια βεβαιότητα
Le pronom interrogatif lequel = η ερωτηματική αντωνυμία ποιο
ex : Quel cours t'intéresse ? → Lequel t’intéresse ? = Ποιο μάθημα σε ενδιαφέρει;
Quelle langue veux-tu apprendre ? → Laquelle veux-tu apprendre ? = Ποια
γλώσσα θες να μάθεις;
Quels réseaux sociaux fréquentez-vous ? → Lesquels fréquentez-vous ? = Σε
ποια κοινωνικά δίκτυα συχνάζετε;

singulier

pluriel

masculin

lequel = ποιος

lesquels = ποιοι

féminin

laquelle = ποια

lesquelles = ποιες

p. 119 :
La phrase interrogative = η ερωτηματική πρόταση
 la question porte sur le sujet = η ερώτηση αφορά το υποκείμενο
Qui est-ce qui... ? = Ποιος... ;
Qu'est-ce qui... ? = Τι... ;
 la question porte sur le complément d'objet = η ερώτηση αφορά το
αντικείμενο
Qui est-ce que... ? = Ποιος... ;
Qu'est-ce que... ? = Τι... ;
6.
gai(e) = χαρούμενος/η
Le pluriel des noms :
le bal = ο χορός
le carnaval = το καρναβάλι
un récital = ένα ρεσιτάλ
un régal = μια απόλαυση
un journal = μια εφημερίδα
un landau = ένα καροτσάκι
un tuyau = ένας σωλήνας
un bateau = ένα πλοίο
un jeu = ένα παιχνίδι
le bleu = το μπλε
un corail = ένα κοράλλι
un vitrail = ένα υαλογράφημα
un détail = μια λεπτομέρεια
un bijou = ένα κόσμημα
un caillou = ένα βότσαλο
un chou = ένα λάχανο
le genou = το γόνατο
un hibou = μια κουκουβάγια
un trou = μια τρύπα
un pas = ένα βήμα
la voix = η φωνή
le nez = η μύτη
p. 120 :
Les clés du bonheur des Français = Τα κλειδιά της ευτυχίας των Γάλλων
un sur deux = ένας στους δυο
mieux vaut... = καλύτερα να...
un cadre = το στέλεχος
v. résider = κατοικώ
tels sont... = αυτά είναι...
l'indicateur trimestriel = ο τριμηνιαίος δείκτης
v. dévoiler = αποκαλύπτω

en exclusivité = σε αποκλειστικότητα
le baromètre = το βαρόμετρο
v. révéler = αποκαλύπτω
les résultats = τα αποτελέσματα
s'appuyer sur = βασίζομαι σε
objectif, objective = αντικειμενικός/ή
largement = σε μεγάλο βαθμό
le ressenti = η αίσθηση
les sondés = οι ερωτηθέντες
le proverbe = η παροιμία
les dimensions = οι διαστάσεις
global(e) = σφαιρικό
l'épanouissement = η άνθιση (πχ προσωπική)
la perception = η αντίληψη
les ressorts psychologiques = οι ψυχολογικές δυνάμεις
la comparaison = η σύγκριση
v. atteindre = φτάνω (κάτι)
un score = το σκορ
au-dessus de = πάνω από
extraordinaire = εξαιρετικό
le culte = η λατρεία
selon lui = σύμφωνα με εκείνον
v. puiser = πηγάζω
v. stigmatiser = στιγματίζω
l'éclosion des talents = η επώαση των ταλέντων
sombre = σκοτεινό
le cadre de vie = το περιβάλλον διαβίωσης
environ = περίπου
Lisez le texte :
l'argent n'a rien à voir avec le bonheur = τα λεφτά δεν έχουν τίποτα να κάνουν με
την ευτυχία
les critères = τα κριτήρια
le sondage = μια δημοσκόπηση, ένα γκάλοπ
les paramètres = οι παράμετροι
prendre en compte = λαμβάνω υπόψιν
p. 121 :
1.
un coup de main = λίγη βοήθεια
ça c'est trop ! = αυτό παραπάει!
s'ennuyer à mourir = σκυλοβαριέμαι
2.
v. unir ≠ v. désunir = ενώνω ≠ χωρίζω
les membres = τα μελή
la dispute = ο καβγάς
l’égoïsme = ο εγωισμός
la violence = η βία

4.
francophone = γαλλόφωνος
les signes = οι χαρακτήρες
le gagnant, la gagnante = ο νικητής, η νικήτρια
p. 122 :
5.
sociable = κοινωνικός/ή
les heures supplémentaires = οι υπερωρίες
une réduction = μια έκπτωση
un concert = μια συναυλία
7.
ambitieux, ambitieuse = φιλόδοξος/η
8.
correct(e) = σωστός/ή
p. 123 :
10.
les faux bijoux = τα ψεύτικα κοσμήματα
un aquarium = ένα ενυδρείο
les coraux = τα κοράλλια
PE Racontez le plus beau jour de votre vie. = Πείτε μας για την ομορφότερη μέρα
της ζωής σας.
p. 125 :
CE
Activité 1 :
la réorientation = ο (επ)αναπροσανατολισμός
une filière = μια κατεύθυνση (για σπουδές)
la maturité = η ωριμότητα
en cours de route = στα μισά του δρόμου
plutôt = αρκετά
s'engager = ξεκινάω
finalement = τελικά
une nouvelle voie = μια νέα κατεύθυνση
faire le point = κάνω απολογισμό
le manque d’intérêt = η έλλειψη ενδιαφέροντος
les disciplines enseignées = τα μαθήματα/γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται
le rythme = ο ρυθμός
exigeant(e) = απαιτητικός/ή
v. pousser = ωθώ, σπρώχνω

v. freiner = φρενάρω, επιβραδύνω
l'horizon = ο ορίζοντας
une solution = μια λύση
supplémentaire = παραπάνω
reprendre les études = ξαναρχίζω τις σπουδές μετά από ένα διάλειμμα
p. 127 :
PE Tu écris un mail à ton correspondant français, Raphaël, pour lui faire le
portrait moral d'un(e) ami(e) proche. = Γράφεις ένα μειλ στον γάλλο φίλο
αλληγραφίας σου, τον Ραφαέλ, για να του κάνεις το ηθικό πορτρέτο ενός/μιας
κοντινού/ής φίλου/φίλης σου.

UNITE 8 : AU JARDIN PARTAGÉ

(p. 129-144) Ενότητα 8: Στον

κοινόχρηστο κήπο
p. 129 :
1.
un jardin collectif = ένας συλλογικός κήπος
l'arôme = το άρωμα (για φυσικές μυρωδιές)
exagéré(e) = υπερβολικό
v. exagérer = υπερβάλω
ça me détend = με χαλαρώνει
v. cultiver = καλλιεργώ
convivial(e) = φιλικός/ή
p. 130 :
2.
par hasard = κατά τύχη
v. se rappeler = θυμάμαι
lointain(e) = μακρινός/ή
gratuitement = δωρεάν
des inconnus = άγνωστοι
à ta place = στη θέση σου
v. avouer = ομολογώ
v. se méfier = δεν εμπιστεύομαι, είμαι καχύποπτος
v. débarquer = καταφτάνω, κουβαλιέμαι
un budget serré = ένα χαμηλό μπάτζετ
v. profiter = επωφελούμαι
CO
incomparable = ασύγκριτος/η
3.
la fête du manger local = η γιορτή του τοπικού φαγητού
Lisez :
une fête nationale = μια εθνική γιορτή
l'étranger = το εξωτερικό
la région parisienne = η παριζιάνικη περιοχή
4. Pour... conseiller = για να... συμβουλέψετε
 Je te conseillerais d'acheter des produits de saison. = Θα σε συμβούλευα να
αγόραζες προϊόντα εποχής.
 À ta place, j'accepterais ce job d'été. = Στη θέση σου, θα δεχόμουν αυτή τη
δουλειά για το καλοκαίρι.
 Tu ferais mieux d'encourager l'économie locale. = Θα ήταν καλύτερα να
ενθάρρυνες/υποστήριζες την τοπική οικονομία.
Pour... proposer = για να... προτείνετε



Ça te/vous dirait d'aller au Rockwave festival ? = Θα ήθελες να πηγαίναμε
στο Rockwave φέστιβαλ;
Pour... accepter ou... refuser une invitation = για να... δεχτείτε ή να...
αρνηθείτε/απορρίψετε μια πρόταση
 Quelle bonne idée ! J'accepte avec plaisir./Ça me ferait vraiment plaisir !
= Τι ωραία ιδέα! Πολύ ευχαρίστως/Με μεγάλη μου χαρά!/Θα μου έδινε
μεγάλη χαρά!
 Je regrette/Je suis désolé, mais je ne pourrai pas venir. = Λυπάμαι, αλλά
δεν θα μπορέσω να έρθω.
 Dommage ! Je ne pourrai pas venir. = Κρίμα! Δεν θα μπορέσω να έρθω.
PO
 Vous cherchez un job d'été. Votre professeur vous donne des conseils. =
Ψάχνετε μια δουλειά για το καλοκαίρι. Ο καθηγητής σας σας δίνει συμβουλές.
 Votre ami va passer un entretien d'embauche. Vous lui donnez des
conseils. = Ο φίλος σας θα πάει για μια συνέντευξη για δουλειά. Του δίνετε
συμβουλές.
 Un ami vous propose d'aller au concert de Lana Del Rey. Vous refusez. =
Ένας φίλος σας προτείνει να πάτε στη συναυλία της Lana Del Rey. Αρνείστε.
p. 131 :
Le jardinage = η κηπουρική
Cultiver dans plantes aromatiques = καλλιεργώ αρωματικά φυτά
 le thym = το θυμάρι
 la lavande = η λεβάντα
 l'origan = η ρίγανη
 le basilic = ο βασιλικός
 la menthe = η μέντα
 le romarin = το δεντρολίβανο













travailler la terre = δουλεύω τη γη
v. bêcher = σκάβω
semer une graine = σπέρνω έναν σπόρο
v. récolter = συλλέγω, μαζεύω
v. planter = φυτεύω
v. arroser = ποτίζω
v. tailler = κλαδεύω
greffer une plante = μπολιάζω ένα φυτό
la serre = το θερμοκήπιο
l'engrais = το λίπασμα
le potager = ο λαχανόκηπος
un épouvantail = ένα σκιάχτρο

1.
le pesto = το πέστο
une sauce = η σάλτσα/σος
aromatisé(e) = αρωματισμένο

indispensable = απαραίτητο
le mojito = το μοχίτο
mauve = μοβ
v. parfumer = αρωματίζω
au naturel = φυσικά, με φυσικό τρόπο
les vertus thérapeutiques = οι θεραπευτικές ιδιότητες
l'asthme = το άσθμα
la bronchite = η βρογχίτιδα
la salade grecque = η (ελληνική) χωριάτικη σαλάτα
p. 132 :
2.
faire peur = φοβίζω
les oiseaux = τα πουλιά
fertile = εύφορο
L'arbre = το δέντρο
 la fleur = το λουλούδι
 le tronc = ο κορμός
 le fruit = ο καρπός
 la feuille = το φύλλο
 la branche = το κλαδί
 la racine = η ρίζα
Consommer autrement = καταναλώνω αλλιώς/με άλλο τρόπο
 Adopter une attitude respectueuse de l'environnement. = υιοθετώ μια
συμπεριφορά/στάση που σέβεται το περιβάλλον.
 Acheter des produits qui ont des garanties de qualité environnementale =
αγοράζω προϊόντα που έχουν εγγύηση περιβαλλοντικής ποιότητας
l'alimentation = η διατροφή
la papeterie = τα χαρτικά
les cosmétiques = τα καλλυντικά
produits d'entretien pour la maison = οικιακά προϊόντα
 Limiter les intermédiaires et s'unir pour consommer mieux ou moins
cher. = Να ελαχιστοποιήσουμε τους μεσάζοντες και να ενωθούμε για να
καταναλώνουμε καλύτερα ή φθηνότερα.
 Partager des valeurs comme la solidarité ou l'écologie. = Μοιράζομαι αξίες
όπως η αλληλεγγύη ή η οικολογία.
 Créer ou développer son entreprise sans passer par les banques. =
Δημιουργώ ή αναπτύσσω την επιχείρησή μου χωρίς να περάσω από τις
τράπεζες.
3.
les consommateurs = οι καταναλωτές
les producteurs = οι παραγωγοί
environnementale = περιβαλλοντικό
les étiquettes = οι ετικέτες
la fabrication = η παραγωγή

responsable = υπεύθυνος/η
Quelques expressions idiomatiques : Kάποιες ιδιωματικές εκφράσεις
 se prendre un râteau = τρώω χυλόπιτα
 avoir la main verte = ξέρω από κηπουρική, αγαπώ τα φυτά
 une bonne pioche = καλό ζάρι
p. 133 :
Le conditionnel présent = η ευκτική ενεστώτα
la probabilité = η πιθανότητα
un fait imaginaire = ένα φανταστικό γεγονός
ex : Je voudrais un renseignement s'il-vous-plaît. = Θα ήθελα μια πληροφορία,
παρακαλώ.
J'aimerais apprendre le chinois. = Θα ήθελα να μάθω κινέζικα.
Tu devrais t'adapter aux changements. = Θα έπρεπε να προσαρμόζεσαι στις
αλλαγές.
Ça vous dirait d'essayer un sport extrême ? = Θα θέλατε να δοκιμάσετε ένα
εξτρίμ σπορ;
1.
v. aimer = αγαπώ, μου αρέσει
v. construire = χτίζω, οικοδομώ
v. devoir = πρέπει
v. falloir = πρέπει
v. pouvoir = μπορώ
auriez-vous la gentillesse de… ? = θα είχατε την καλοσύνη να... ;
v. remplir = συμπληρώνω
le quartier = η γειτονιά
v. réformer = μεταρρυθμίζω
2.
un passant = ένας περαστικός
p. 134 :
L'hypothèse = η υπόθεση
si = αν
Les adverbes = τα επιρρήματα
 rapidement = γρήγορα
 poliment = ευγενικά
 heureusement = ευτυχώς
 vivement (vif/vive = ζωντανός/έντονος) = έντονα
 habituellement = συνήθως
 récemment = πρόσφατα
 (parler) couramment (courant(e) = κοινός/ή) = (μιλάω) άπταιστα




brièvement (bref/brève = σύντομος/η) = εν συντομία
gentiment = ευγενικά

p. 135 :
5.
attentif, attentive = προσεκτικός/ή
élégant(e) = κομψός/ή
lent(e) = αργός/ή
Expression de la concession ou de l'opposition
παραχώρησης/υποχώρησης ή της αντίθεσης/εναντίωσης
 mais = αλλά, όμως
 même si = αν και
 tandis que = ενώ
 par contre = ωστόσο, από την άλλη όμως
 au contraire = αντιθέτως

=

η

έκφραση

της

6.
être au courant = είμαι ενήμερος/η
l'actualité = η επικαιρότητα, τα νέα
v. suffire = αρκώ
v. déranger = ενοχλώ
v. entretenir = συντηρώ
7.
payant(e) = επί πληρωμής
avoir tendance à = τείνω να
doué(e) = προικισμένος/η, ταλαντούχος
intensivement = εντατικά
les performances = οι επιδόσεις
voir la vie en rose = τα βλέπω ρόδινα
p. 136 :
Consommer autrement = Καταναλώνετε διαφορετικά
une assiette = ένα πιάτο
la provenance = η προέλευση
sainement = υγιεινά
les plateformes = οι πλατφόρμες
directement = απευθείας, κατευθείαν
abordable = προσιτό
un entrepreneur = ένας επιχειρηματίας
illimité(e) = απεριόριστο
boxe isolé = απομονωμένο γραφείο
les inscrits = οι εγγεγραμμένοι
v. juger = κρίνω
l'ampleur = το μέγεθος
le co-voiturage = σύστημα μοιράσματος αυτοκίνητου, κάποιος κάνει πχ ΠαρίσιΛυών και παίρνει μερικούς επιβάτες μαζί, και τον πληρώνουν στο τέλος της
διαδρομής ένα προσυμφωνημένο ποσό.

uniquement = μονάχα, μόνο
adieu = αντίο
cinq étoiles = πέντε αστέρων
en effet = όντως
le dépaysement = η αλλαγή περιστάσεων/περιβάλλοντος
le principe = α αρχή, ο κανόνας
les coutumes = τα έθιμα
le tout = όλα, το σύνολο
p. 137 :
1.
la lune = το φεγγάρι, η σελήνη
les végétaux = τα φυτά
le calendrier lunaire = το σεληνιακό ημερολόγιο
v. préciser = διευκρινίζω
jour après jour = μέρα με τη μέρα
en harmonie avec = σε αρμονία με
les constellations = οι αστερισμοί
Balance = Ζυγός
Gémeaux = Δίδυμος
Verseau = Υδροχόος
les bulbes = οι βολβοί
séché(e) = αποξηραμένο
Taureau = Ταύρος
Vierge = Παρθένος
Capricorne = Αιγόκερος
les radis = τα ραπανάκια
le passage = το πέρασμα
Scorpion = Σκορπιός
Poissons = Ιχθύς
Cancer = Καρκίνος
profitable = ωφέλιμο
le persil = ο μαϊντανός
Bélier = Κριός
Lion = Λέων
Sagittaire = Τοξότης
l'influence = η επιρροή
le trou de plantation = η τρύπα φύτευσης
2.
un mémo = ένα σημείωμα
v. interpeller = απευθύνομαι σε
une indication = μια ένδειξη
les conditions = οι συνθήκες
l'entourage = ο περίγυρος
les droits = τα δικαιώματα
les moyens de communication = τα μέσα επικοινωνίας
les courriers de lecteurs = τα γράμματα αναγνωστών
v. questionner = κάνω ερωτήσεις

la direction = η διοίκηση
le personnel = το προσωπικό
une campagne de sensibilisation = μια καμπάνια ευαισθητοποίησης
une action médiatique = μια δράση από τα μέσα ενημέρωσης
p. 138 :
3.
un(e) hôtelier(ère) = ένας/μια ξενοδόχος
être en panne = είναι χαλασμένο
un emballage cadeau = μια συσκευασία δώρου
une lettre de protestation = μια επιστολή διαμαρτυρίας
les horaires = τα ωράρια
la gare = ο σταθμός (του τρένου)
4.
le ministre de l’Éducation nationale = ο Υπουργός Παιδείας
décrocher une médaille = κερδίζω ένα μετάλλιο
réputé(e) = φημισμένος/η
p. 139 :
5.
cordial(e) = εγκάρδιος/α
v. résumer = συνοψίζω
v. se comporter = συμπεριφέρομαι
constant(e) = συνεχής
avide = λαίμαργος/η
v. manger = τρώω
v. rédiger = γράφω, συντάσσω
le goût = η γεύση
CO
pas vraiment = όχι και τόσο
PE
1. Vous êtes parti(e) quelques jours à Paris avec la formule couchsurfing. =
Πήγατε μερικές μέρες στο Παρίσι με τη φόρμουλα couchsurfing.
2. Vous participez à un forum pour raconter votre expérience : où êtes-vous
allé(e)s, qui et comment vous a-t-on accueilli ? = Λαμβάνετε μέρος σε ένα
φόρουμ για να μοιραστείτε την εμπειρία σας: που πήγατε, ποιος/ποιοι και πώς
σας υποδέχθηκε/αν;
p. 141 :
CO
Activité 2 :
Autolib' = δημόσια υπηρεσία ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε self service
v. circuler = κυκλοφορώ

une commune = μια κοινότητα
les taxes = οι φόροι
v. augmenter = αυξάνω/αυξάνομαι
préoccupé(e) = ανήσυχος/η
l'abonnement annuel = η ετήσια συνδρομή
fabriqué(e) = κατασκευασμένο
équipé(e) = εξοπλισμένο
l'autonomie = η αυτονομία
p. 142 :
PE
Activité 1 :
Écris un e-mail à ton ami, Adam, pour lui annoncer ta décision de t’abonner à
Autolib’. Utilise les idées présentées sur l’affiche, ainsi que celles dans l’encadré
ci-dessous.
= Γράψε ένα μειλ στον φίλο σου τον Αντάμ, για να του ανακοινώσεις την απόφασή
σου να γίνεις συνδρομητής/τρια στο Autolib’. Χρησιμοποίησε τις ιδέες που
παρουσιάζει η αφίσα, όπως και αυτές στον παρακάτω πίνακα.
p. 143 :
PE
Activité 2 :
Tu viens de lancer sur ton blog un projet de jardin partagé. Tu envoies un e-mail
à ton amie Olivia, pour :
 lui présenter ton projet,
 lui parler des raisons pour lesquelles tu es intéressé(e) par ce projet,
 l’inviter à participer à ce projet de jardin partagé.
= Μόλις ξεκίνησες στο μπλογκ σου ένα πρότζεκτ κοινόχρηστου κήπου. Στέλνεις ένα
μειλ στη φίλη σου την Ολίβια για να:
 της παρουσιάσεις το πρότζεκτ σου,
 της μιλήσεις για τους λόγους για τους οποίους σε ενδιαφέρει αυτό το
πρότζεκτ,
 της προτείνεις να συμμετάσχει σε αυτό το πρότζεκτ κοινόχρηστου κήπου.

