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RÉUSSIR Le Nouveau DELF Β2 - EDITIONS T TEGOS 
   

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

 

DOSSIER N°1: DELF - Niveau B2 
 

déchet n. m. = τα απόβλητα, το άχρηστο, το υπόλειµµα, η φύρα 

contredire v. tr. = αντιλέγω, διαφωνώ, διαψεύδω, αντιτίθεµαι 

prendre au piège = παγιδεύω, ενεδρεύω, κυνηγώ-άω, εκδιώκω 

mettre au rebut = βάζω στην άκρη, βάζω στο περιθώριο, πετώ κάτι, ρίχνω κάτι 

bourrer (se) v. tr. & pron. = γεµίζω, παραγεµίζω, µπουκώνω 

mêler v. tr. = περιπλέκω, µπερδεύω, αναµειγνύω/αναµιγνύω, συγχέω, ανακατεύω, ανακατώνω, 

ενώνω 

chenal n. m. = το κανάλι, η διώρυγα, ο αγωγός 

itératif,ve adj. = επαναληπτικός-ή, επαναλαµβανόµενος-η, επανειληµµένος-η  
 

DOSSIER N°2: DELF - Niveau B2 
 

donne n. f. = το δεδοµένο, η κοινή αντίληψη, η υπάρχουσα κατάσταση, το µοίρασµα 

disette n. f. = η έλλειψη, η φτώχια 

frémir v. intr. = τρέµω, τροµάζω, ριγώ 

sévir v. intr. = µαστίζω, τιµωρώ 

désamorcer v. tr. = αποσυνδέω, διακόπτω, παύω 

tenaille n. f. = η τανάλια 

sécréter v. tr. = εκκρίνω, αποβάλλω, εξάγω 
consumérisme n. m. = η επιστήµη της κατανάλωσης, ο καταναλωτισµός 
mettre qqn en demeure de = υποχρεώνω κάποιον να, αναγκάζω κάποιον να  

prescrire v. tr. = ορίζω, επιβάλλω, καθορίζω, συνιστώ, συστήνω, συµβουλεύω 

alléchant,e adj. = δελεαστικός-ή, θελκτικός-ή, σαγηνευτικός-ή, ελκυστικός-ή 

superflu,e adj. = περιττός-ή, υπερβολικός-ή, ανώφελος-η 

discernement n. m. = η κρίση, η διορατικότητα, η διάκριση 

concocter v. tr. = προετοιµάζω, ετοιµάζω 

denrée n. f. = το τρόφιµο, το προϊόν, το εµπόρευµα, το είδος 

reliquat n. m. = το οφειλόµενο υπόλοιπο, το υπόλοιπο 

ratio n. m. = η αναλογία, η σχέση 

effluent n. m. = τα όµβρια ύδατα, τα βροχόνερα 
 

DOSSIER N°3: DELF - Niveau B2 
 

reprographie n. f. = η αναπαραγωγή κειµένων, το φωτοαντίγραφο 

poindre v. tr. & intr. = πληγώνω, προκαλώ πόνο σε κάποιον, στεναχωρώ κάποιον // ανατέλλω,  

φαίνοµαι, φυτρώνω 

rétorquer v. tr. = ανταποδίδω, ανταπαντώ, αντιτίθεµαι 

carcan n. m. = ο χαλκάς, τα δεσµά, η υποταγή, η δέσµευση  

effritement n. m. = η χειροτέρευση, η επιδείνωση, η εξασθένηση, η εξάντληση, η συρρίκνωση 

arc-bouter (s') v. tr. & pron. = στηρίζοµαι, βασίζοµαι 

révocable adj. = ανακλητός-ή, µετακλητός-ή, αβέβαιος-α, πρόσκαιρος-η 

muer (se) v. tr. & pron. = αλλάζω, µεταµορφώνοµαι 

tatillon,ne adj. & n.= σχολαστικός-ή, λεπτολόγος 
empiéter v. intr. = καταπατώ, σφετερίζοµαι, παραβιάζω 

goinfrer (se) pron. = τρώω πολύ, τρώω λαίµαργα, µπουκώνω (µτφ)  

décimer v. tr. = αποδεκατίζω, θερίζω, δεκατίζω 
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entêter (s') v. tr. & pron. = επιµένω, ζαλίζω // πεισµώνω / πεισµατώνω, µουλαρώνω, θυµώνω 
 

DOSSIER N°4: DELF - Niveau B2 
 

bourreau n. m. = ο δήµιος, ο δολοφόνος, ο τύραννος 
trublion n. m. = ο ταραξίας, ο ταραχοποιός 

flair n. m. = η όσφρηση, η οξύνοια, η διαίσθηση, η οσφρητικότητα 
rabais n. m. invar. = η έκπτωση, η µείωση της τιµής (π.χ. σε ελαττωµατικό εµπόρευµα) 

fendre (se) v. tr. & pron. = ραγίζω, κόβω, ανοίγω δρόµο, διασχίζω 

abreuver v. tr. = ποτίζω, γεµίζω (π.χ. µε νερό), βρέχω 

dévoyer v. tr. = παραστρατώ/παραστρατίζω, ξεστρατίζω, παραπλανώ, εκτρέπω, αλλοιώνω 

griffe n. f. = η υπογραφή, η µάρκα 

escalade n. f. = η κλιµάκωση, η αναρρίχηση, η έφοδος, η προέλαση 

étau n. m. = ο εναγκαλισµός, η περίπτυξη, το σφίξιµο, ο κλοιός 
 

DOSSIER N°5: DELF - Niveau B2 
 

virtuel,le adj. = εικονικός-ή, δυνητικός-ή  

faire rage = µαίνοµαι, γίνοµαι έξω φρενών, πνέω µένεα 

fraction n. f. = το κλάσµα, το µέρος, το µερίδιο, το τµήµα 

puiser v. tr. = αντλώ, παίρνω, αποκτώ, δανείζοµαι 

d'ores et déjà loc. adv. = από τώρα και στο εξής, από ’δώ και στο εξής, από ’δώ κι εµπρός,  

από ’δώ και πέρα   

balbutiant,e adj. = µουρµουριστός-ή, καινούργιος-ια / καινούριος-ια, νέος-α, αρχάριος-α 

fureur n. f. = η µανία, το πάθος, η οργή, το µένος 

targuer (se) pron. = στηρίζοµαι, υπερηφανεύοµαι / περηφνεύοµαι, καυχιέµαι / καυχώµαι  

fleuron n. m. = το στολίδι, το κόσµηµα, το άνθος, το λουλούδι  
 

DOSSIER N°6: DELF - Niveau B2 
 

berlinois,e adj. = µεγαλόσχηµος-η, σοβαρός-ή 

carte blanche = η εξουσιοδότηση εν λευκώ, το ελεύθερο βήµα (στη δηµοσιογραφία), εν 

λευκώ  

virulence n. f. = η τοξικότητα, η βιαιότητα, η επιθετικότητα, η σφοδρότητα 

culminer v. intr. = βρίσκοµαι στο πιο ψηλό σηµείο, φθάνω στο κατακόρυφο, αποκορυφώνω,  

µεσουρανώ 

opter v. tr. = επιλέγω, προκρίνω, προτιµώ, διαλέγω 

ancrer v. tr. = αγκυροβολώ, αράζω, ριζώνω, στεριώνω, στερεώνω 

allure n. f. = το βάδισµα, το ύφος, το στυλ, το παράστηµα, η κορµοστασιά 

jaser v. tr. = φλυαρώ, πολυλογώ, κουτσοµπολεύω, κακολογώ 

promoteur,trice n. = ο πρωτεργάτης / η πρωτεργάτισσα / η πρωτεργάτρια, δηµιουργός,  

ανάδοχος έργου 

dérouter v. tr. = αποπλανώ, µπερδεύω, αλλάζω πορεία, αλλάζω δρόµο, αλλάζω διαδροµή,  

δηµιουργώ σύγχιση, συγχέω 

impertinence n. f. = η ακαταλληλότητα, η αυθάδεια, η απρέπεια, η προσβολή, η προπέτεια 
 

DOSSIER N°7: DELF - Niveau B2 
 

incomber v. tr. ind. = ανήκω, αρµόζω, αφορώ, αναφέρω, επιβαρύνω 

allégement n. m. = η ελάφρυνση, η µείωση φόρου, η ανακούφιση, η έκπτωση φόρου 

report n. m. = η µετάθεση (π.χ. σε άλλη ηµεροµηνία), η µεταφορά (π.χ. βαθµολογίας) 

pencher (se) pron. = ασχολούµαι, σκύβω, εγκύπτω, εντρυφώ 
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trêve n. f. = η εκεχειρία, η ανακωχή, η ανάπαυλα 

durcir v. tr. = σκληραίνω, στηρίζω, στερεώνω, ενισχύω, σκληραγωγώ, ενδυναµώνω  

pointer v. tr. = σηµειώνω, ελέγχω, εξακριβώνω, χτυπώ κάρτα στη δουλειά, τσεκάρω (λαϊκ.) 

par défaut = ερήµην, εν απουσία 

latitude n. f. = το γεωγραφικό πλάτος, η ευκολία, η ευχέρεια, η άνεση, η ελευθερία 

faire grincer des dents à qqn = δυσαρεστώ, προκαλώ δυσαρέσκεια ή ενόχληση σε κάποιον,  

στενοχωρώ / στεναχωρώ  

indigner (s') v. pron. = εξοργίζοµαι, αγανακτώ, δυσανασχετώ, θυµώνω, οργίζοµαι, 

παραφέροµαι 
 

DOSSIER N°8: DELF - Niveau B2 
 

ébahir v. tr. = καταπλήσσω / καταπλήττω, µένω έκπληκτος, εκπλήσσω /εκπλήττω, αφήνω  

άναυδο  

pointure n. f. = οι διαστάσεις, το µέγεθος παπουτσιών, το νούµερο παπουτσιών, η διάνοια 

(µτφ), η µεγαλοφυΐα (µτφ) 

résorber v. tr. = απορροφώ, καλύπτω, εκλείπω, εξαλείφω 

créneau n. m. = το µέσο / το µέσον, η ευκαιρία, η έπαλξη, η αγορά, η µανούβρα (λαϊκ.) 

ultramoulant,e adj. = πολύ εφαρµοστός-ή, πολύ στενός-ή, υπερεφαρµοστός-ή 

branchitude n. f. = η πληροφόρηση, η ενηµέρωση 

denim n. m. = το χοντρό ύφασµα για την κατασκευή τζιν, το τζιν 

démesuré,e adj. = δυσανάλογος-η, υπέρµετρος-η, υπερβολικός-ή, τεράστιος-α, απρόσµετρος-

η, απροσµέτρητος-η, άµετρος-η 

faire ses premières armes loc. = αρχίζω τη σταδιοδροµία µου 

mirobolant,e adj. = απίθανος-η, θαυµάσιος-α, υπερβολικός-ή 

crouler sous les demandes loc. = πνίγοµαι στις παραγγελίες (µτφ) 

réassort n. m. = το νέο στοκ 
 

DOSSIER N°9: DELF - Niveau B2 
 

verve n. f. = η έµπνευση, ο οίστρος, η ζωντάνια, το σφρίγος 

transcender v. tr. = υπερβαίνω τα ανθρώπινα όρια, ξεπερνώ τα ανθρώπινα όρια, υπερβαίνω  

την ανθρώπινη αντοχή, ξεπερνώ την ανθρώπινη αντοχή  

césure n. f. = η τοµή, η ανάπαυλα  

présage n. m. = ο οιωνός, το προµήνυµα, το προαίσθηµα  

mettre en sourdine les quolibets = σταµατώ τις αποδοκιµασίες, σταµατώ το γιουχάισµα  

en sourdine loc. = αθόρυβα, χαµηλόφωνα, σιγά, κρυφά 
mettre en sourdine = µετριάζω την ένταση του ήχου, ελαττώνω την ένταση του ήχου 
ovation n. f. = η επευφηµία, η ζητωκραυγή 

déconvenue n. f. = η απογοήτευση, η αποτυχία 

révolu,e adj. = παρωχηµένος-η, συµπληρωµένος-η, ξεπερασµένος-η, περασµένος-η  

invincible adj. = αήττητος-η, ανίκητος-η, ακαταµάχητος-η 

disparate adj. = αταίριαστος-η, ανοµοιογενής, διάφορος-η 

désarroi n. m. = η δυσαρέσκεια, η αταξία, η ακαταστασία, η σύγχιση / η σύγχυση 

éloquent,e adj. = εύγλωττος-η, ευφραδής, εύλαλος-η (λόγ.), καλλιεπής (λόγ.) 

congru,e adj. = κατάλληλος-η, ισχνός-ή, ικανός-ή, ακριβής, αρµόδιος-α 

pointage n. m. = ο έλεγχος, το τσεκάρισµα (λαϊκ.), το χτύπηµα κάρτας 

cénacle n. m. = ο κύκλος, η οµάδα 

ausculter v. tr. = εξετάζω, στηθοσκοπώ (ιατρ.), ακροάζοµαι (ιατρ.) 

poignée n. f. = η χούφτα / η φούχτα, η παλάµη του χεριού, το πόµολο, η χειρολαβή,  

η λαβή (π.χ. της ρακέτας) 
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conditionnement n. m. = η διαµόρφωση, ο καθορισµός, η συσκευασία, η χειραγώγηση  
 

DOSSIER N°10: DELF - Niveau B2 
 

progéniture n. f. = τα τέκνα, τα παιδιά, οι απόγονοι 

quitte à loc. = εκτός κι αν, έστω και αν, ακόµη και αν, µε τον κίνδυνο  
utilitariste adj. & n. = ωφελιµιστικός-ή, ο ωφελιµιστής / η ωφελιµίστρια  
insertion n. f. = η καταχώριση, η προσθήκη, η ένταξη 

figer v. tr. = ακινητοποιώ, παγώνω, αφήνω άναυδο, µαρµαρώνω, πήζω  
maillon faible loc. = το κορόιδο, αφελής, το θύµα, ο βλάκας 
inculquer v. tr. = εντυπώνω, αποτυπώνω, εµφυσώ 

affrontement n. m. = η αντίθεση, η σύγκρουση, η αναµέτρηση, η αντιπαράθεση,  

η αντιµαχία, η συµπλοκή 

clivage n. m. = ο διαχωρισµός, η διαστρωµάτωση, η διάσταση, η διαφορά, η διαχώριση 

propice adj. = ευνοϊκός-ή, κατάλληλος-η, καλός-ή, πρόσφορος-η 
aborder v. intr &. tr. = προσεγγίζω, πλησιάζω, πλευρίζω, καταπιάνοµαι, θίγω ένα ζήτηµα,  

προσορµίζω, αράζω 
significatif,ve adj. = ενδεικτικός-ή, χαρακτηριστικός-ή, εκφραστικός-ή, σηµαντικός-ή 
crescendo adv. & n. m. invar. = βαθµηδόν, η προοδευτική αύξηση της έντασης του ήχου, το 

κρεσέντο/το κρετσέντο (µουσ.) 

devancer v. tr. = προπορεύοµαι, ξεπερνώ/ξεπερνάω, προηγούµαι, προλαβαίνω/προλαµβάνω  

 

DOSSIER N°11: DELF - Niveau B2 
 

combiné n. m. = το κράµα, η ένωση, το ακουστικό, το σύνθετο (π.χ. στο σκι) 

squatter v. tr. = καταπατώ, καταλαµβάνω, κάνω κατάληψη 

savourer v. tr. = γεύοµαι, απολαµβάνω 

rejeton n. m. = ο βλαστός, το βλαστάρι, το φυντάνι 

pianoter v. intr. = ψευτοπαίζω στο πιάνο  
empiéter v. intr. = καταπατώ, σφετερίζοµαι, παραβιάζω, τρώω (µτφ) 

attiser v. tr. = υποδαυλίζω (λόγ.), αναµοχλεύω, ανασκαλεύω, αναζωπυρώνω, ερεθίζω, εξάπτω 

convoitise n. f. = η σφοδρή επιθυµία, η έντονη επιθυµία, η όρεξη, η πλεονεξία, η απληστία 

opérer sa mue = αλλάζω τρίχωµα, αλλάζω όψη, εξελίσσοµαι 

débit n. m. = η ροή, η ποσότητα, ο ρυθµός, η ταχύτητα 

fulgurant,e adj. = αστραφτερός-ή, αστραποβόλος,  αστραπιαίος-α, ιλιγγιώδης 

entamer v. tr. = αρχίζω, επιχειρώ, θίγω 

côtoyer v. tr. = βαδίζω κατά µήκος, συχνάζω, γνωρίζω, µιλώ καθηµερινά 

invalidant,e adj. = αναπηρικός-ή 
criant,e adj. = έκδηλος-η, φανερός-ή, παραστατικός-ή, σκανδαλώδης, χειροπιαστός-ή 
 

DOSSIER N°12: DELF - Niveau B2 
 

démarrer v. intr. = ξεκινώ, εκκινώ, αναχωρώ, αρχίζω, αποδίδω 

optimiser v. tr. = µεγιστοποιώ, βελτιστοποιώ 

affecter v. tr. = τοποθετώ, ορίζω, προορίζω, διαθέτω, προσποιούµαι, προσβάλλω, βλάπτω,  

συγκλονίζω, θίγω, θλίβω, συγκινώ 

décélération n. f. = η επιβράδυνση, η ελάττωση της ταχύτητας 

préfigurer v. tr. = προαναγγέλλω, προµηνύω, προαγγέλλω 

retrancher (se) v. pron. = οχυρώνοµαι, περιορίζοµαι, αποµακρύνοµαι, ταµπουρώνοµαι 

(λαϊκ.), προφασίζοµαι, περιχαρακώνοµαι (µτφ) 
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entraver v. tr. = εµποδίζω, κωλύω, δυσχεραίνω, παρεµποδίζω, βάζω τροχοπέδη, φαλκιδεύω, 

υπονοµεύω 

tenants n. m. pl. = οι υπέρµαχοι, οι κάτοχοι, οι οπαδοί 

draper (se) v. pron. = καλύπτοµαι, σκεπάζοµαι, τυλίγοµαι 

inoculer v. tr. = εµβολιάζω, µεταδίδω, εγχέω 

rétracter (se) v. pron. = συστέλλοµαι, µαζεύοµαι, αποσύροµαι, αυτοαναιρούµαι, αλλάζω 

γνώµη, παλινωδώ  
 

DOSSIER N°13: DELF - Niveau B2 
 

en l'occurrence loc. = σ’αυτήν την περίπτωση, εν προκειµένω, στην παρούσα περίπτωση 

essaimer v. intr. = διασκορπίζοµαι, εξαπλώνοµαι 

brevet n. m. = το απολυτήριο γυµνασίου, το δίπλωµα, το πτυχίο, η πατέντα, ο τίτλος  

boucler v. tr. = δένω, κλείνω, περιφράσσω / περιφράζω, κλειδώνω, περικυκλώνω, τελειώνω 

incubateur n. m. = το επωαστήριο, η εκκολαπτική µηχανή 

dérogatoire adj. = παράνοµος-η, εξαιρέσιµος-η, κατ’εξαίρεση 

flambée n. f. = η έκρηξη, η έξαρση, η φωτιά, το φούντωµα 

précarité n. f. = η αστάθεια, η αβεβαιότητα, το πρόσκαιρο, η επισφάλεια 

interpeller v. tr. = προσφεύγω, επερωτώ, ερωτώ, κλητεύω, καλώ, ελέγχω, απευθύνοµαι 

amplitude n. f. = το εύρος, η έκταση, το ύψος, η διαφορά, η διεύρυνση 

alarmer (s') v. pron. = ανησυχώ, ταράζοµαι, θορυβούµαι 

récalcitrant,e adj. & n. = δύστροπος-η, δύσκολος-η, απείθαρχος-η, ζόρικος-η 

trébucher v. intr. = σκοντάφτω, προσκρούω, τρεκλίζω / τρικλίζω  
 

DOSSIER N°14: DELF - Niveau B2 
 

infantiliser v. tr. = rendre enfant, avoir un comportement’enfant 

strident,e adj. = στριγγός-ή, διαπεραστικός-ή, οξύς-εία, έντονος-η perçant,e, sifflant,e 

sans-gêne adj. invar. & n. m. invar. = χωρίς τρόπους, θρασύς-εία, αναιδής, αδιάντροπος-η,  

ξεδιάντροπος-η, η ξεδιαντροπιά, η αδιακρισία 

doudoune n. f. = το ζεστό µπουφάν, το χειµερινό µπουφάν 

anorak n. m. = το αδιάβροχο, το ζεστό αδιάβροχο µπουφάν  

pépin n. m. = ο σπόρος, το κουκούτσι, η δυσκολία, το πρόβληµα 

futé,e adj. & n. = πανούργος-α, κατεργάρης-α-ισσα, δόλιος-α, ξύπνιος-ια, έξυπνος-η, 

πανέξυπνος-η 

fiable adj. = αξιόπιστος-η, έµπιστος-η, αλάθητος-η 

convivialité n. f. = η αρµονική συνύπαρξη, η ευχάριστη συνύπαρξη, οι φιλικές σχέσεις 

γειτνίασης, οι καλές σχέσεις γειτνίασης 

bouillonnement n. m. = ο αναβρασµός, ο βρασµός, η έξαψη, η σύγχιση / η σύγχυση   

désobéissance n. f. = η ανυπακοή, η παράβαση, η απείθεια, η απειθαρχία 
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