
Mots français qu’on utilise en grec 
(Γαλλικέπ λένειπ πξρ ςοησιμξπξιξύμε στα Ελλημικά) 

  

 

A 
accessoire (ανεσξράο) 

accordéon (ακξομτεόμ) 

affiche (αυίπ) 

amortisseur (αμξοτισέο) 

ascenseur (ασαμσέο) 

assorti (ασξοτί) 

atelier (ατελιέ) 

avantage (αβαμ-τάζ) 

 

B 
baguette (μπαγκέτ) 

banal (μπαμάλ) 

barrage (μπαοάζ) 

beige (μπεζ) 

béret (μπεοέ) 

béton (μπετόμ) 

bibelot (μπιμπελό) 

biberon (μπιμπεοόμ) 

bijou(x) (μπιζξύ) 

bleu (μπλε) 

bol (μπξλ) 

bordeaux (μπξομτό) 

botte (μπξτ) 

bougie (μπξρζί) 

bouquet (μπξρκέ) 

boutique (μπξρτίκ) 

bracelet (μποασλέ) 

buffet (μπρυέ) 

 

C 
cabine (καμπίμ) 

cabriolet (καμποιξλέ) 

cadre (καμτο) 

café (καυέ) 

camouflage (καμξρυλάζ) 

canapé (καμαπέ) 

capot (καπό) 

carbone (καομπόμ) 

carburateur (καομπροατέο) 

carnet (καομέ) 

carré (καοέ) 

carreau (καοό) 

carrière (καοιέο) 

carte postale (καοτ πξστάλ) 

cascadeur (κασκαμτέο) 

cellophane (σελξυάμ) 

chaise longue (σεδ λξμγκ) 

chalet (σαλέ) 

champagne (σαμ-πάμ) 

chantilly (σαμ-τιγί) 
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chauffeur (σξυέο) 

chef (σευ) 

chic (σικ) 

chocolat (σξκξλά) 

ciel (σιέλ) 

cinéma (σιμεμά) 

cliché (κλισέ) 

collage (κξλάζ) 

collant (κξλάμ) 

collection (κξλενιόμ) 

collier (κξλιέ) 

compteur (κξμ-τέο) 

costume (κξστύμ) 

côtelé (κξτλέ) 

couloir (κξρλξράο) 

couvert (κξρβέο) 

cravate (κοαβάτ) 

crayon (κοεγιόμ) 

crème (κοεμ) 

crêpe (κοεπ) 

croisière (κοξραδιέο) 

croissant (κοξρασάμ) 

 

D 
décapage (μτεκαπάζ) 

décor (μτεκόο) 

dégradé (μτεγκοαμτέ) 

documentaire (μτξκρμαμ-τέο) 

dossier (μτξσιέ) 

double face (μτξρμπλ υαπ) 

douche (μτξρπ) 

 

E 
écharpe (εσάοπ) 

emballage (αμπαλάζ) 

ensemble (αμσάμπλ) 

escabeau (εσκαμπό) 

étiquette (ετικέτ) 

 

F 
favori (υαβξοί) 

fermoir (υεομξράο) 

festival (υεστιβάλ) 

filet (υιλέ) 

foulard (υξρλάο) 

frein (υοεμ) 

fumé (υρμέ) 

 

G 
galerie (γκαλεοί) 

gant (γκαμ) 

garage (γκαοάζ) 

garçon (γκαοσόμ) 

gazon (γκαδόμ) 

gelée (ζελέ) 
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gourmet (γκξρομέ) 

grand prix (γκοαμ ποι) 

gris (γκοι) 

 

H 
habillé (αμπιγιέ) 

habilleur, -euse (αμπιγιέο, -έδ) 

 

I-J 
imprimé (εμ-ποιμέ) 

jambon (ζαμπόμ) 

jante (ζαμ-τ) 

jongleur (ζξμγκλέο) 

 

L 
lampe (λαμ-π) 

laque (λακ) 

levier (λεβιέ) 

lotion (λξσιόμ) 

 

M 
maillot (μαγιό) 

maître (μετο) 

manivelle (μαμιβέλ) 

mannequin (μαμκέμ) 

manucure (μαμρκύο) 

maquillage (μακιγιάζ) 

maquilleur, -euse (μακιγιέο, -έδ) 

marque (μαοκ) 

marron (μαοόμ) 

masqué (μασκέ) 

mat (ματ) 

mauve (μξβ) 

menu (μεμύ) 

métro (μετοό) 

mode (μξμτ) 

montage (μξμ-τάζ) 

moquette (μξκέτ) 

moteur (μξτέο) 

motocyclette (μξτξσικλέτ) 

mousse (μξρπ) 

 

N-O 
nécessaire (μεσεσέο) 

omelette (ξμλέτ) 

opérateur (ξπεοατέο) 

ovale (ξβάλ) 

 

P 
pâle (παλ) 

panneau (παμό) 

pantalon (παμ-ταλόμ) 

papillon (παπιγιόμ) 
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paravent (παοαβάμ) 

pare-brise (παομποίδ) 

parquet (παοκέ) 

passe-partout (πασπαοτξύ) 

patinage (πατιμάζ) 

pédicure (πεμτικύο) 

pédale (πεμτάλ) 

pension (παμσιόμ) 

permanente (πεομαμάμ-τ) 

perruque (πεούκ) 

petit-beurre (πτι μπεο) 

pilotis (πιλξτί) 

pince (πεμπ) 

pion (πιξμ) 

piscine (πισίμ) 

plafond (πλαυόμ) 

plage (πλαζ) 

plateau (πλατό) 

plissé (πλισέ) 

plongeon (πλξμζόμ) 

pois (πξρά) 

porte-bagages (πξοτ μπαγκάζ) 

pourboire (πξρομπξράο) 

première (ποεμιέο) 

 avant-première (αβάμ ποεμιέο) 

prise (ποιδ) 

privé (ποιβέ) 

profil (ποξυίλ) 

 

R 
raquette (οακέτ) 

rayé (οεγιέ) 

réception (οεσεσιόμ) 

récital (οεσιτάλ) 

record (οεκόο) 

rendez-vous (οαμτεβξύ) 

reportage (οεπξοτάζ) 

repos (οεπό) 

réservoir (οεδεοβξράο) 

restaurant (οεστξοάμ) 

retouche (οετξύπ) 

réveillon (οεβεγιόμ) 

roquefort (οξκυόο) 

rose (οξδ) 

rouge (οξρζ) 

roulement (ορλμάμ) 

 

S 
sabot (σαμπό) 

sabotage (σαμπξτάζ) 

sac (de) voyage (σακ βξραγιάζ) 

saison (σεδόμ) 

salon (σαλόμ) 

saumon (σξμόμ) 

séchoir (σεσξράο) 
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selle (σελ) 

série (σεοί) 

service (σεοβίπ) 

shampoing (σαμ-πξράμ) 

sirop (σιοό) 

soufflé (σξρυλέ) 

souvenir (σξρβεμίο) 

spécialité (σπεσιαλιτέ) 

sport (σπξο) 

style (στιλ) 

stylo (στιλό) 

succès (σρνέ) 

suite (σρίτ) 

 

T 

tableau (ταμπλό) 

tailleur (ταγιέο) 

téléphérique (τελευεοίκ) 

terrain (τεοέμ) 

tête à tête (τετ α τετ) 

toilette (τξραλέτ) 

tomate (τξμάτ) 

tournoi (τξρομξρά) 

tulipe (τρλίπ) 

turquoise (τροκξράδ) 

 

V-Z 

version (βεοσιόμ) 

vulcanisateur (βρλκαμιδατέο) 

zigzag (διγκδαγκ)

 

 

 

 Υποσημείωση 
 ε, ρ: ε, ρ  κλειστό 

 ζ, μ, σ: δ, μ, σ  παςύ 
  μ : μ  έμοιμξ 

 μ-π, μ-τ: ποξυέοξμται ςτοιστά 


