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Lexique réalisé à l'aide de e-DicoTegos Français<>Grec 

 

Dossier 1 : 

 

coin n. m.  η γωνία, η άκρη, το κομμάτι  

tranquille adj.  ήσυχος-η, ήρεμος-η, γαλήνιος-α  

indépendant,e  adj. ανεξάρτητος-η, αυτόνομος-η  

près adv. κοντά, πλησίον  

bord n. m. η όχθη, η άκρη, η παραλία  

verdure n. f. η πρασινάδα, η χλόη  

privatif,ve adj. στερητικός-ή 

clos,e adj. κλειστός-ή, τελειωμένος-η  

vue n. f. η θέα, η άποψη, η όραση   

splendide adj. θαυμάσιος-α, λαμπρός-ή, εκθαμβωτικός-ή, έξοχος-η    

vieux, vieil, vieille adj. παλιός-ά, μεγάλος-η, μεγαλύτερος-η, ο γέρος/η γριά 

annonce n. f. η ανακοίνωση, η αγγελία, η αναγγελία, η γνωστοποίηση  

convenir v. tr. συμφωνώ, αποδέχομαι, παραδέχομαι  

location n. f. η ενοικίαση, η μίσθωση (νομ.), η εκμίσθωση  

but n. m. ο σκοπός, ο στόχος, το γκολ  

boum n. f. το πάρτι 

suggestion n. f. η υπόδειξη, η πρόταση  

point faible το αδύνατο σημείο, το κουμπί (μτφ) 

apporter v. tr. φέρνω, παρέχω, προσκομίζω, διαθέτω  

avoir lieu συμβαίνει, πραγματοποιείται, λαμβάνει χώρα   

bêtisier n. m. το κοτσανολόγιο 

inédit,e adj. & n. m. ανέκδοτος-η, πρωτοφανής, πρωτόγνωρος-η  

fou rire το τρελό γέλιο, το νευρικό γέλιο  

exalté,e adj. ενθουσιασμένος-η 

haïr v. tr. μισώ, απεχθάνομαι  

ambitieux,euse adj. φιλόδοξος-η 

farfelu,e adj. τρελούτσικος-η 

grotte n. f. η σπηλιά, το σπήλαιο  

orner v. tr. διακοσμώ, στολίζω  

receler v. tr. κρύβω, υποθάλπω, αποκρύπτω   

empreinte n. f. το ίχνος, το αποτύπωμα 

dater v. tr. χρονολογώ, χρονολογούμαι  

s’occuper v. pron. ασχολούμαι, καταγίνομαι, καταπιάνομαι  

jeter un sort καταριέμαι κάποιον, αναθεματίζω κάποιον  

apaiser v. tr. καθησυχάζω, καταπραΰνω, κατευνάζω  

rivalité n. f. η αντιζηλία, η αντιπαλότητα  

divertissement n. m. η διασκέδαση, η ψυχαγωγία  

rejoindre v. tr. ξαναβρίσκω, συναντώ, ανταμώνω   

télécopie n. f. το φαξ, η τηλεφωτοτυπία  
 

Dossier 2 : 

 

emploi du temps το ωράριο εργασίας, το πρόγραμμα εργασίας   

agence immobilière το κτηματομεσιτικό γραφείο, το μεσιτικό γραφείο ακινήτων   

télécopie n. f. το φαξ, η τηλεφωτοτυπία 
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impatience n. f. η ανυπομονησία, η ανησυχία 

coutume n. f. το έθιμο, η παράδοση, η συνήθεια  

abonnement n. m. η συνδρομή 

imprimer v. tr. τυπώνω, αποτυπώνω, εκτυπώνω  

règlement n. m. ο κανονισμός, η ρύθμιση, η πληρωμή, ο διακανονισμός  

ordre n. m. η διαταγή, η εντολή  

mandat n. m. η επιταγή, το ένταλμα, το έμβασμα  

virement n. m. το έμβασμα, η μεταφορά  

guichet n. m. το ταμείο, το γκισέ 

croisière n. f. η κρουαζιέρα 
 

Dossier 3 : 

 

vœu n. m. η ευχή, η υπόσχεση  

adhérent,e adj. & n. το μέλος, οπαδός  

banlieue n. f. το προάστιο 

sushi n. m. το σούσι (γιαπωνέζικο φαγητό)  

rentrer v. intr. επιστρέφω, γυρίζω  

natal,e adj. γενέθλιος-α, η γενέτειρα 

hôtel de ville n. m. το δημαρχείο  

bout n. m. η άκρη, το κομμάτι, το τέλος, το τέρμα  

poste n. m. η δουλειά, η θέση, η συσκευή, το φυλάκιο  

agent n. m. το αστυνομικό όργανο, ο πράκτορας, ο παράγοντας  

fonctionnaire n. m. o δημόσιος υπάλληλος 

fiche n. f. η καρτέλα, το δελτίο, ο φάκελος  

endroit n. m. το μέρος, ο τόπος, η τοποθεσία, το σημείο  

lointain,e adj. & n. m. απομακρυσμένος-η, μακρινός-ή απόμακρος-η, ο ορίζοντας  

dessert n. m. το επιδόρπιο, το φρούτο, το γλυκό  

tabouret n. m. το σκαμπό, το σκαμνί  

guide n. m. ο οδηγός, ο ξεναγός, ο τουριστικός οδηγός  

autoroute n. f. ο αυτοκινητόδρομος 

baladeur n. m. το γουόκμαν  
 

Dossier 4 : 

 

se porter v. pron. κατευθύνομαι, πηγαίνω, στρέφομαι 

infectieux,euse adj. μολυσμένος-η, μολυσματικός-ή, κολλητικός-ή  

disparaître v. intr. εξαφανίζομαι, εκλείπω, χάνομαι, φεύγω  

concerner v. tr. αφορώ, αναφέρομαι, ενδιαφέρει  

ressentir v. tr. αισθάνομαι, νιώθω, συμπάσχω 

tiers,tierce adj. & n. m. invar. τρίτος-η, ο τρίτος, το τρίτο 

médiocre adj. & n. m. μέτριος-α, μέσος-η, ασήμαντος-η  

arrêt n. m. η στάση, ο σταθμός, η παύση, η σύλληψη, η επίσχεση 

cause n. f. η αιτία, η αφορμή, το αίτιο, το κίνητρο  

gros,se adj. & n. & adv. χοντρός-ή, ογκώδης, παχύς-ιά, χοντρά χοντροκομμένα 

usage n. m. η χρήση, το έθιμο, η συνήθεια, η μεταχείριση  

tranquillisant,e adj. & n. m. ηρεμιστικός-ή, το ηρεμιστικό 

comprimé n. m. το φάρμακο, το δισκίο, το ηρεμιστικό 

devoirs n. m. η εργασία, η σχολική εργασία, οι ασκήσεις 
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récré n. f. το διάλειμμα 

variable adj. & n. f. μεταβλητός-ή, ευμετάβλητος-η, ασταθής, άστατος-η 

éclaircie n. f. ο καλός καιρός, τα διαστήματα ηλιοφάνειας 

ton n. m. ο τόνος, το ύφος, το στυλ, η απόχρωση 

soulagement n. m. η ανακούφιση, η παρηγοριά, το ξελάφρωμα  

colère n. f. ο θυμός, η οργή, το μένος  

étonnement n. m. η έκπληξη, ο θαυμασμός  

voie n. f. ο δρόμος, η λωρίδα  

feuilleton n. m. το σήριαλ, η σειρά  

variété n. f. η ποικιλία 
 

Dossier 5 : 

 

cantine n. f. η καντίνα, το κυλικείο  

extrait n. m. το απόσπασμα, το αντίγραφο  

ennuyeux,euse adj. βαρετός-ή, ενοχλητικός-ή, πληκτικός-ή  

craindre v. tr. φοβάμαι 

horreur n. f. ο φόβος, η φρίκη, ο τρόμος  

avis n. m. invar. η γνώμη, η άποψη, η ανακοίνωση  

sondage n. m. η σφυγμομέτρηση, η δημοσκόπηση 

enquête n. f.  η έρευνα, η εξέταση, η ανάκριση  

cidre n. m. το κρασί από μήλο, το μηλόκρασο  

quiche n. f. η τάρτα με αυγά και μπέικον 

entrée n. f. η είσοδος, η έναρξη, το πρώτο πιάτο σε γεύμα 

choucroute n. f. το λάχανο τουρσί 

vallée n. f. η κοιλάδα 

hébergement n. m. το κατάλυμα, η φιλοξενία, η στέγαση 

populaire adj. λαϊκός-ή, δημοφιλής, λαοφιλής, κοινός-ή  

choix n. m. η επιλογή, η εκλογή, η διαλογή  

immense adj. τεράστιος-α, πελώριος-α, άμετρος-η  

renvoyer v. tr. διώχνω, απολύω, εκδιώχνω, αποπέμπω   

armoire n. f. η ντουλάπα, η ιματιοθήκη  

trimestre n. m. το τρίμηνο 

miroir n. m. o καθρέφτης 

nounours n. m. το χνουδωτό αρκουδάκι  

baskets n. m. pl. τα αθλητικά παπούτσια 
 

Dossier 6 : 

 

représenter v. tr. αντιπροσωπεύω, εκπροσωπώ, απεικονίζω  

compétent,e adj. αρμόδιος-α, ικανός-ή, ειδικός-ή 

maltraitance n. f.  η κακομεταχείριση, η κακοποίηση 

fil n. m. το τηλέφωνο, η κλωστή, το σύρμα, το νήμα 

ados n. m. ο έφηβος 

bien-être n. m. η ευφορία, η ευεξία, η ευμάρεια, το ευ ζην 

point n. m. το σημείο, η τελεία, το θέμα, ο βαθμός  

assistance n. f. η βοήθεια, η προστασία, η αρωγή, η πρόνοια  

univers n. m. το σύμπαν, η οικουμένη, ο κόσμος 

projet n. m. το σχέδιο, το πλάνο, το πρόγραμμα  
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activer v. tr. δραστηριοποιώ, ενεργοποιώ, βάζω σε δράση 

retraité,e adj. & n. m. συνταξιούχος, απόστρατος  

distraire v. tr. & pron. διασκεδάζω, ψυχαγωγώ  

cultiver v. tr. & pron. καλλιεργώ, εκπαιδεύω, ασκώ, μορφώνομαι  

avis n. m. invar. η γνώμη, η άποψη, η ανακοίνωση 

moyen n. m. το μέσον, ο τρόπος, η δυνατότητα  

sortie n. f. η έξοδος, η διέξοδος  

lien n. m. o δεσμός, η σχέση, ο σύνδεσμος  

plat n. m. το πιάτο, το φαγητό  

attente n. f. η αναμονή, η προσδοκία, η ελπίδα  

standardiste n. ο τηλεφωνητής / η τηλεφωνήτρια  

ton n. m. το στυλ, το ύφος, ο τόνος, η απόχρωση  

sérieux,euse adj. σοβαρός-ή, σημαντικός-ή, σπουδαίος-α   

fermer v. tr. κλείνω, κλειδώνω, απενεργοποιώ 

cadet,te n. & adj. δευτερότοκος-η, μικρότερος-η, νεότερος-η  

objectif n. m. ο σκοπός, ο στόχος  

séjour n. m. η παραμονή, η διαμονή, το καθιστικό  
 

Dossier 7 : 

 

promesse n. f. η υπόσχεση, ο λόγος  

découvrir v. tr. ανακαλύπτω, αποκαλύπτω, ξεσκεπάζω  

collégien,ne adj. n. ο μαθητής/η μαθήτρια γυμνασίου, το γυμνασιόπαιδο  

ennui n. m. η πλήξη, η ανία, η βαρεμάρα 

embêter v. tr. ενοχλώ, στενοχωρώ, δυσαρεστώ, πειράζω  

laisser faire εγκαταλείπω, επιτρέπω, αφήνω 

violent,e adj. βίαιος-η, σφοδρός-ή, ορμητικός-ή  

coup de poing n. m. η γροθιά, η μπουνιά, το γρονθοκόπημα  

supporter v. tr. υπομένω, υποφέρω, αντέχω, υποστηρίζω  

tenter v. tr. προσπαθώ, αποπειρώμαι, επιχειρώ, δοκιμάζω  

courant,e adj. συνηθισμένος-η, καθημερινός-ή, κοινός-ή  

divers,e adj. διάφορος-η, ποικίλος-η  

poubelle n. f. ο κάδος απορριμμάτων, ο σκουπιδοτενεκές  

pièce n. f. το δωμάτιο, το στοιχείο, το κέρμα  

miroir n. m. ο καθρέφτης 

fleuve n. m. το ποτάμι  

vague n. f. & adj. το κύμα, ασαφής, αόριστος-η, θολός-ή   

coordonnées n. f. pl. τα στοιχεία, οι συντεταγμένες 

arrondissement n. m. το δημοτικό διαμέρισμα 

mesurer v. tr. μετρώ/μετράω, αριθμώ, καταμετρώ, υπολογίζω  

contacter v. tr. έρχομαι σε επαφή, επικοινωνώ, προσεγγίζω  

composer v. tr. συνθέτω, συγκροτώ, απαρτίζω, σχηματίζω  

taille n. f. το μέγεθος, το νούμερο σε ρούχο 

prévoir v. tr. προβλέπω, προνοώ, σχεδιάζω  

annuler v. tr. ακυρώνω, καταργώ, λύω  

grève n. f. η απεργία 

plateau n. m. η πιατέλα, ο δίσκος, το πλατό, η σκηνή  

qualification n. f. το προσόν, η ικανότητα, η ειδίκευση  

qualité n. f. η ποιότητα, το προσόνη, η ιδιότητα  

http://www.editionstegos.com/


RÉUSSIR Le Nouveau DELF-Niveau A1                                                    EDITIONS T TEGOS  

NOUVEAUX DIPLÔMES - CECRL                                                                       www.editionstegos.com 
6 

 

défaut n. m. το ελάττωμα, το μειονέκτημα, το σφάλμα  

courriel n. m. το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το e-mail 

Dossier 8 : 

 

raison n. f. ο λόγος, η αιτία, η λογική, το δίκαιο 

choix n. m. η επιλογή, η εκλογή, η ποικιλία   

revue n. f. το περιοδικό, η επιθεώρηση, η επισκόπηση   

faire-part n. m. το προσκλητήριο, το αναγγελτήριο  

formel,le adj. επίσημος-η, τυπικός-ή, κατηγορηματικός-ή  

tabou n. m. το ταμπού, η προκατάληψη, το απαγορευμένο 

avouer v. tr oμολογώ, εξομολογούμαι, αναγνωρίζω  

en dehors εκτός, έξω  

collègue n. συνάδελφος, ο συνεργάτης / η συνεργάτιδα  

interminable adj. ατελείωτος-η, απέραντος-η, ανεξάντλητος-η  

barbecue n. m. η υπαίθρια ψησταριά, το μπάρμπεκιου 

rangement n. m. η τακτοποίηση, το συγύρισμα  

armoire n. f. η ντουλάπα, η ιματιοθήκη  

feuilleton n. m. το σήριαλ, η σειρά, η συνέχεια   

divertissement n. m. η διασκέδαση, η ψυχαγωγία  

magazine n. m. το περιοδικό, το μαγκαζίνο  

retourner v. tr. επιστρέφω, γυρίζω, αναποδογυρίζω  

meilleur,e adj. καλύτερος-η, άριστος-η, υπέροχος-η  

délai n. m. το διάστημα, η προθεσμία, η αναβολή  

loisir n. m. η ψυχαγωγία, το χόμπι 

qualité n. f. το προσόν, η ποιότητα, η ιδιότητα  

défaut n. m. το ελάττωμα, το μειονέκτημα, το σφάλμα  

destination n. f.  ο προορισμός 

Marais n. m. κεντρική συνοικία στο Παρίσι 

exposé n. m. η έκθεση, η παρουσίαση, η ανάπτυξη θέματος   

endroit n. m. το μέρος, ο τόπος, η τοποθεσία, το σημείο  

courses n. f. τα ψώνια, οι αγορές, οι ιπποδρομίες   

 

Dossier 9 : 

 

fan n. oπαδός,  ο θαυμαστής / η θαυμάστρια 

assister v. intr. παρευρίσκομαι, παρίσταμαι, συνδράμω  

répétition n. f. η επανάληψη, η πρόβα, η δοκιμή  

portable n. m. το κινητό τηλέφωνο  

passe-temps n. m. η διασκέδαση, ο ελεύθερος χρόνος  

tout-terrain adj. & n. m. παντός εδάφους, εκστρατείας, το ανώμαλο έδαφος   

randonnée n. f. η πεζοπορία, η πορεία 

embouteillage n. m. το μποτιλιάρισμα, η εμφιάλωση  

renforcer v. tr. ενισχύω, εντείνω, ενδυναμώνω, αυξάνω 

deux-roues n. m. το δίκυκλο, το δίτροχο   

graveur n. m. ο εγγραφέας, ο χαράκτης 

lecteur n. m. το κασετόφωνο, η κεφαλή (π.χ. του βίντεο) 

caméscope n. m. η βιντεοκάμερα  

excursion n. f. η εκδρομή 

quai n. m. η αποβάθρα, η προκυμαία, η προβλήτα  
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à l’heure στην ώρα 

en avance πριν την ώρα, νωρίτερα, εμπρόθεσμα  

départ n. m. η αναχώρηση, το ξεκίνημα, η εκκίνηση   

bal n. m. o χορός 

gala n. m. η επίσημη γιορτή, η δεξίωση, το γκαλά   

offrir v. tr. προσφέρω, προτείνω, παρέχω 

portable n. m. το κινητό τηλέφωνο  

boisson n. f. το ποτό, το πιοτό  

cantine n. f. η καντίνα, το κυλικείο  

menu n. m. ο κατάλογος, το μενού, το φαγητό  
 

Dossier 10 : 

 

animer v. tr. εμψυχώνω, συντονίζω, διευθύνω  

noter v. tr. σημειώνω, παρατηρώ, βαθμολογώ   

appeler v. tr. ονομάζω, καλώ, τηλεφωνώ, φωνάζω 

menu n. m. ο κατάλογος, το μενού, το φαγητό  

apporter v. tr. φέρνω, παρέχω, συμβάλλω, προσκομίζω  

confirmation n. f. η επιβεβαίωση, η επικύρωση  

s’énerver v. pron. εκνευρίζομαι, νευριάζω  

faux,sse adj. & n. m. ψεύτικος-η, πλαστός-ή, κάλπικος-η   

arranger v. tr. τακτοποιώ, διευθετώ, κανονίζω, συγυρίζω  

médiathèque n. f. η βιβλιοθήκη, η μιντιοθήκη, το κέντρο πολυμέσων 

poids n. m. το βάρος, το κύρος, η επιρροή  

taille n. f. το μέγεθος, το ανάστημα, η διάσταση 

affirmation n. f. η επιβεβαίωση, η διαβεβαίωση, η αποδοχή  

permission n. f. η άδεια 

accueil n. m. η υποδοχή 

vague n. f. το κύμα 

indifférent,e adj. αδιάφορος-η, αναίσθητος-η, ασήμαντος-η  

genre n. m. το είδος, το γένος (γραμμ.), το ύφος  

profession n. f. το επάγγελμα 

sinon conj. ειδάλλως, ειδεμή, διαφορετικά, εκτός 

revue n. f. το περιοδικό, η επιθεώρηση, η επισκόπηση  

contemporain,e adj. σύγχρονος-η  

citer v. tr. αναφέρω, παραθέτω, επικαλούμαι  

portable n. m. το κινητό τηλέφωνο  

 

Dossier 11 : 

 

rentrer v. intr. επιστρέφω, γυρίζω, ξαναμπαίνω   

réfrigérateur n. m. το ψυγείο 

se coucher v. pron. ξαπλώνω, πλαγιάζω, πέφτω για ύπνο  

précoce adj. πρόωρος-η, πρώιμος-η   

faux,sse adj. ψεύτικος-η, πλαστός-ή, κάλπικος-η  

outil n. m. το εργαλείο, τα σύνεργα 

métier n. m. το επάγγελμα, η δουλειά  

dérouler v. tr. ξετυλίγω, εκτυλίσσομαι, διαδραματίζομαι  

envoi n. m. η αποστολή, το έμβασμα  

http://www.editionstegos.com/


RÉUSSIR Le Nouveau DELF-Niveau A1                                                    EDITIONS T TEGOS  

NOUVEAUX DIPLÔMES - CECRL                                                                       www.editionstegos.com 
8 

 

buffet n. m. ο μπουφές 

perte n. f.   η απώλεια, η ζημιά, η βλάβη  

à l’avance εκ των προτέρων, πριν την ώρα, από πριν  

trajet n. m. η διαδρομή, το δρομολόγιο, η πορεία  

séjour n. m. η παραμονή, η διαμονή, το καθιστικό  

tout compris όλα συμπεριλαμβανόμενα 

demi-pension n. f. με ημιδιατροφή (το πρωινό & ένα γεύμα) 
 

Dossier 12 : 

 

commander v. tr. παραγγέλνω, διατάζω, διοικώ  

joindre v. tr. συνάπτω, επισυνάπτω. συναντώ  

attendre v. tr. περιμένω, αναμένω, προσμένω  

désaccord n. m. η διαφωνία, η ασυμφωνία, η διχογνωμία  

cadre n. m. το κάδρο, το πλαίσιο, το στέλεχος 

grotte n. f. η σπηλιά, το σπήλαιο   

télécopie n. f. το φαξ, η τηλεφωτοτυπία  

liquide n. m. το ρευστό, τα χρήματα, το υγρό  

arrivée n. f. η άφιξη, ο ερχομός  

départ n. m. η αναχώρηση, το ξεκίνημα, η εκκίνηση  

prochain,e adj. επόμενος-η, προσεχής  

déplacer v. tr. μετακινώ, μετατοπίζω 

accessoire n. m. το αξεσουάρ, το δευτερεύον, τα παρελκόμενα   
 

Dossier 13 : 

 

promotion n. f. η προαγωγή, η προώθηση, το πλασάρισμα  

rayon n. m. το ράφι, η ακτίνα  

réduction n. f. η μείωση, η έκπτωση, η σμίκρυνση  

cadeau n. m. το δώρο 

offrir v. tr. προσφέρω, προτείνω, παρέχω  

incroyable adj. απίστευτος-η, απίθανος-η  

crédit n. m. η πίστωση, το δάνειο  

offre n. f. η προσφορά, η πρόταση  

valable adj. έγκυρος-η, δεκτός-ή, καλός-ή, σε ισχύ 

extrait n. m. το απόσπασμα, το αντίγραφο  

gâteau n. m. το γλυκό 

mensuel, le adj. μηνιαίος-α 

siège n. m. το κάθισμα, η έδρα, η θέση  

horaire n. m. το ωράριο, το πρόγραμμα, το δρομολόγιο  

fréquenter v. tr. συχνάζω, συναναστρέφομαι  

distraction n. f. η διασκέδαση, η ψυχαγωγία  

voie n. f. ο δρόμος, η λωρίδα  

bulletin n. m. η καρτέλα, το δελτίο, το ψηφοδέλτιο  

virement n. m. το έμβασμα, η μεταφορά  

enrhumer v. tr. συναχώνομαι, κρυολογώ  

attente n. f. η αναμονή, η προσμονή, η προσδοκία  

poste n. m. η θέση, ο σταθμός, το φυλάκιο  

dépasser v. tr. ξεπερνώ/ξεπερνάω, υπερβαίνω υπερτερώ   
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manche n. f. το μανίκι, ο πορθμός, η παρτίδα  

taille n. f. το μέγεθος, το ανάστημα, η διάσταση  

Dossier 14 : 

 

enregistrer v. tr. εγγράφω, γράφω, καταγράφω, μαγνητοφωνώ  

trafic n. m. η κυκλοφορία, η κίνηση, το λαθρεμπόριο  

baisse n. f. η μείωση, η πτώση, η ελάττωση  

attendre v. tr. περιμένω, αναμένω, υπολογίζω  

peuplé,e adj. πλήρης, γεμάτος-η, κατοικημένος-η 

excès n. m. η υπερβολή, η κατάχρηση, η υπέρβαση  

conduite n. f. η διαγωγή, η οδήγηση, η καθοδήγηση  

état n. m. η κατάσταση, η διάθεση, το κράτος  

ivresse n. f. η μέθη, το μεθύσι  

cantine n. f. η καντίνα  

bulletin n. m. το δελτίο, η καρτέλα, το ψηφοδέλτιο  

supplémentaire adj. πρόσθετος-η, συμπληρωματικός-ή 

dresser v. tr. στήνω, καταρτίζω σχεδιάζω  

profil n. m. η όψη, η μορφή, η κατατομή 

loisir n. m. η ψυχαγωγία, το χόμπι 

refus n. m. η άρνηση, η απόρριψη  

standard n. m. το τηλεφωνικό κέντρο 

épicier n. m. ο παντοπώλης, ο μπακάλης  

maroquinier n. m. ο βυρσοδέψης, ο δερματέμπορος  

banlieue n. f. το προάστιο 

alimentaire adj. θρεπτικός-ή, εδώδιμος-η, βρώσιμος-η 

goût n. m. η γεύση, το γούστο, η όρεξη, η νοστιμάδα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous tenons à adresser les plus vifs remerciements à Mme Elisabeth Fotiadou qui a collaboré à ce travail 

 

http://www.editionstegos.com/

