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

 

A. Lexique PRODUCTION ÉCRITE DELF B1 
 

Dossier 1 : 
 

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

particulier,ière adj. μοναδικός-ή, ιδιαίτερος-η, ξεχωριστός-ή  

(se) promener v. tr. & pron. κάνω περίπατο, βγάζω περίπατο, περιφέρομαι  

nature n. f. η φύση, η τάξη, η ιδιότητα, το είδος 

le dessin animé τα κινούμενα σχέδια 

amusant,e adj. διασκεδαστικός-ή, αστείος-α 

découverte n. f. η ανακάλυψη, η εφεύρεση, η αποκάλυψη  

collection n. f. η συλλογή, το δειγματολόγιο, η κολεξιόν  

cinéphile adj. & n. κινηματογραφόφιλος-η, σινεφίλ  

inconditionnel,le adj. απόλυτος-η, απεριόριστος-η, χωρίς όρους 

budget n. m. ο προϋπολογισμός, τα έσοδα και τα έξοδα  

dépense n. f. η δαπάνη, το έξοδο, η κατανάλωση  

à l'abri de loc. prép. μακριά από, με ασφάλεια 

entrepôt n. m. η αποθήκη 

conseil municipal το δημοτικό συμβούλιο 

(s') entendre v. tr. & pron. ακούω, συμφωνώ, συνεννοούμαι 

homme d’affaires ο επιχειρηματίας 

rétroprojecteur n. m. το διαφανοσκόπιο, ο προβολέας διαφανειών  

adepte n. το μέλος, οπαδός 

amateur n. m. ο ερασιτέχνης, ο λάτρης, ο φίλος 

disciple n. οπαδός, ο μαθητής/η μαθήτρια 

géant,e adj. γιγαντιαίος-α, κολοσσιαίος-α, τεράστιος-α 

générer v. tr. γεννώ/γεννάω, αποφέρω, δημιουργώ, παράγω 

accessible adj. ευπρόσιτος-η, προσιτός-ή, προσβάσιμος-η  

performant,e adj. αποτελεσματικός-ή, φορμαρισμένος-η 

apprentissage n. m. η εκμάθηση, η εξάσκηση, η μάθηση 

angle n. m. η γωνία 

suivre v. tr. ακολουθώ, παρακολουθώ, καταδιώκω  

employé,e n. υπάλληλος, απασχολούμενος-η  

fascinant,e adj. γοητευτικός-ή, συναρπαστικός-ή, μαγευτικός-ή   

point de vue n. m. η άποψη, η θέα, η γνώμη  

migratoire adj. μεταναστευτικός-ή, αποδημητικός-ή 

ouverture n. f. η έναρξη, η διέξοδος, το άνοιγμα, τα εγκαίνια  

(se) lancer v. tr. & pron. ρίχνω-ομαι, εκτοξεύω, αρχίζω, εξαπολύω  

regrouper v. tr. συγκεντρώνω, ανασυντάσσω, ομαδοποιώ 

animation n. f. ο συντονισμός, η διοργάνωση, η ζωντάνια 

unique adj. μοναδικός-ή, ενιαίος-α  

acclamer v. tr. επευφημώ, ζητωκραυγάζω 

usé,e adj. φθαρμένος-η, εξασθενημένος-η, τελειωμένος-η  

discipline n. f. η πειθαρχία, το μάθημα, ο κλάδος, οι σπουδές  

définitivement adv. τελικά, οριστικά, τελεσίδικα, καθοριστικά 

intensif,ve adj. εντατικός-ή, επίμονος-η 

accompli,e adj. ολοκληρωμένος-η, τέλειος-α, τετελεσμένος-η  

performance n. f. η επίδοση, η απόδοση, η επιτυχία 

principe n. m. η αρχή, ο κανόνας 
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(s') étendre v. tr. & pron. απλώνω, ξαπλώνω, εξαπλώνομαι, εκτείνομαι 

glorifier v. tr. δοξάζω, ευγνωμονώ, επαινώ, εξυμνώ 

cloche n. f. το σήμαντρο, το κάλυμμα, η καμπάνα  

sensible adj. ευαίσθητος-η, ευσυγκίνητος-η, αξιόλογος-η 

atteint,e adj. προσβλημένος-η, πληγείς-σα 

surmené,e adj. εξαντλημένος-η, κατακουρασμένος-η 

alarmant,e adj. ανησυχητικός-ή, ταραγμένος-η  

élite n. f. η αφρόκρεμα, η υψηλή κοινωνία, η ελίτ  

ralenti,e adj. αργοκίνητος-η, αργόστροφος-η 

briser v. tr. συντρίβω, τσακίζω, καταστρέφω, σπάω 

douloureux,euse adj. οδυνηρός-ή, επώδυνος-η, λυπηρός-ή  

exploit n. m. το κατόρθωμα, το επίτευγμα, η επιτυχία  

éducation n. f. η εκπαίδευση, η ανατροφή, η παιδεία 

(se) baisser v. tr. & ints. & pron. χαμηλώνω, σκύβω, μειώνω, υποκλίνομαι  

vertèbre n. f. ο σπόνδυλος 

facteur n. m. ο παράγοντας, η αιτία, ο ταχυδρόμος 

surmenage n. m. η υπερκόπωση, η καταπόνηση  

hérédité n. f. η κληρονομιά, η διαδοχή  

abîme n. m. η άβυσσος, το χάσμα, ο γκρεμός  

conscience n. f. η συνείδηση, η συναίσθηση, η ευσυνειδησία  

infortune n. f. η ατυχία, η δυστυχία 

amer,ère adj. πικρός-ή, δυσάρεστος-η, πικρόχολος-η 

élargissement n. m. η επέκταση, η διεύρυνση 

absorber v. tr. απορροφώ, καταναλώνω, εξαντλώ, συγχωνεύω 

saturation n. f. ο κορεσμός, η πληρότητα  

intérieur,e adj. & n. m. εσωτερικός-ή, το εσωτερικό  

solidarité n. f. η αλληλεγγύη, η συμπαράσταση  

négocier v. intr. & tr. διαπραγματεύομαι, εμπορεύομαι  

censé,e adj. υποτιθέμενος-η, νομιζόμενος-η, θεωρούμενος-η  

priorité n. f. η προτεραιότητα 

identifier v. tr. & pron. ταυτίζω, αναγνωρίζω, εξακριβώνω  

éligible adj. εκλέξιμος-η 

cohésion n. f. η συνοχή, η ένωση, η συνεκτικότητα 

à l'issue de στο τέλος, στο πέρας  

négociation(s) n. f. η διαπραγμάτευση, οι διαβουλεύσεις  

à terme εμπρόθεσμα, με τον όρο 

multiplication n. f. ο πολλαπλασιασμός 

dépistage n. m. η ανίχνευση, η εξακρίβωση, η εξιχνίαση  

révolutionner v. tr. επαναστατώ, αναστατώνω  
 

Dossier 2 : 
 

consulter v. tr. συμβουλεύομαι, γνωματεύω, συσκέπτομαι  

sélectionner v. tr. επιλέγω, εκλέγω, διαλέγω  

convenir v. tr. indir. αρμόζω, συμφωνώ, αποδέχομαι, παραδέχομαι 

extraterrestre adj. & n. εξωγήινος-η 

sécheresse n. f. η ξηρασία, η ανομβρία, η λειψυδρία 

planète n. f. ο πλανήτης 

fable n. f. ο μύθος, το παραμύθι 

talent n. m. το ταλέντο, το χάρισμα 

prétendre v. tr. ισχυρίζομαι, αξιώνω, απαιτώ  
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détenir v. tr. κατέχω, κρατώ/κρατάω, κατακρατώ  

miracle n. m. το θαύμα, το ασυνήθιστο, το ανέλπιστο 

remporter v. tr. παίρνω, κερδίζω, επανακτώ 

potentiel,le adj. & n. m. δυναμικός-ή, πιθανός-ή, ενδεχόμενος-η, το δυναμικό 

s'effondrer v. pron. καταρρέω, βυθίζομαι, βουλιάζω, κατρακυλώ  

brigade n. f. η ταξιαρχία, η ομάδα από αστυνομικούς  

gag n. m. το γκαγκ, το τρικ, το τέχνασμα  

grandir v. intr. μεγαλώνω, ψηλώνω, μεγαλοποιώ, μεγεθύνω  

temple n. m. ο ναός, το ιερό 

ruine n. f. το ερείπιο, τα συντρίμμια, η χρεωκοπία/η χρεoκοπία 

pilleur,euse adj. ο λαφυραγωγός, ο κλέφτης, o ληστής 

baptiser v. tr. βαπτίζω, δίνω όνομα, εγκαινιάζω 

adopter v. tr. υιοθετώ, αποδέχομαι, ψηφίζω, εγκρίνω 

administrateur,trice n. ο διαχειριστής/η διαχειρίστρια, ο διοικητής 

colonial,e adj. & n. & n. m. αποικιακός-ή, ο άποικος  

destin n. m. η τύχη, η ειμαρμένη, η μοίρα, το γραφτό 

(se) croiser v. tr. & pron. διασταυρώνω-ομαι, ζευγαρώνω-ομαι 

arène n. f. η αρένα, η παλαίστρα 

réalisateur,trice n. ο παραγωγός, σκηνοθέτης-τρια, η σκηνοθέτις 

bonheur n. m. η ευτυχία, η τύχη 

crieur,euse n. ο τελάλης, ο κράχτης, ο πλανόδιος 

détonner v. intr. παραφωνώ, αποτονίζω, φαλτσάρω  

vainqueur n. m. ο νικητής, νικητήριος-α, θριαμβευτικός-ή 

traquer v. tr. καταδιώκω, κυνηγώ/κυνηγάω, παγιδεύω 

truand n. m. ο κακοποιός, ο εγκληματίας, ο απατεώνας 

allécher v. tr. δελεάζω, σαγηνεύω, γοητεύω 

butin n. m. το λάφυρο, η λεία, το εύρημα 

haletant,e adj. λαχανιασμένος-η 

rousseur n. f. το ξανθοκόκκινο, ξανθοκόκκινος-η 

bienveillance n. f. η ευμένεια, η εύνοια, η καλοσύνη 

transmettre v. tr. μεταβιβάζω, μεταδίδω, αναμεταδίδω  

principe n. m. η αρχή, ο κανόνας 

colporteur,euse n. o πλανόδιος μικροπωλητής, ο έμπορος 

vieillesse n. f. το γήρας, τα γηρατειά, η γήρανση 

erreur n. f. το σφάλμα, το λάθος, το ολίσθημα  

prieur,euse n. ο ηγούμενος/η ηγουμένη 

sourd,e adj. & n. κουφός-ή 

tache n. f. ο λεκές, το λέκιασμα, το στίγμα, το ψεγάδι 

mériter v. tr. αξίζω, πρέπει, είμαι άξιος  

justice n. f. η δικαιοσύνη, το δίκαιο 

(s') attaquer v. tr. & pron. επιτίθεμαι, προσβάλλω, εφορμώ, πλήττω, θίγω  

illégal,e adj. παράνομος-η, έκνομος-η 

envisager v. tr. σχεδιάζω, προσβλέπω, προτίθεμαι, υπολογίζω 

graveur,euse n. & n. m. ο εγγραφέας, o χαράκτης η συσκευή εγγραφής 

éditeur,trice n. & adj. ο εκδότης / η εκδότρια, εκδοτικός-ή 

télécharger v. tr. κατεβάζω αρχείο από το Ιντερνέτ στον Η/Υ  

gratuitement adv. δωρεάν, χωρίς λόγο, αδικαιολόγητα  

réseau n. m. το δίκτυο, το πλέγμα  

sursis n. m. invar. η αναβολή, η αναστολή, η παράταση 

différence n. f. η διαφορά, η διαφορετικότητα, το υπόλοιπο  

http://www.editionstegos.com/


Réussir La Production Écrite DELF B1-B2                                                                                 EDITIONS T TEGOS 

NOUVEAUX DIPLÔMES - CECRL - LEXIQUE                                                                      www.editionstegos.com 
 

5 

civil,e adj. & n. αστικός-ή, εμφύλιος-α, ο πολίτης 

phonogramme n. m. το γραμμόφωνο 

réaction n. f. η αντίδραση, η αντίσταση 

plainte n. f. το παράπονο, η αγωγή (νομ.), η μήνυση (νομ.) 

énorme adj. τεράστιος-α, υπερβολικός-ή, πελώριος-α 

justice n. f. η δικαιοσύνη, το δίκαιο 

activité n. f. η δραστηριότητα, η ενεργητικότητα  

partage n. m. η διανομή, η κατανομή, η μοιρασιά, το μοίρασμα 

réseau n. m. το δίκτυο, το πλέγμα 

vente n. f. η πώληση, η εκποίηση 

reculé,e adj.  απομακρυσμένος-η, μακρινός-ή, απόμακρος-η 

illégalement adv. παράνομα, άνομα/ανόμως  

circuler v. intr. κυκλοφορώ, διακινώ 

verrouiller v. tr. κλειδώνω, κλείνω, μανταλώνω  

inefficace adj. αναποτελεσματικός-η, ατελέσφορος-η  

débloquer v. tr. & intr. αποσυνδέω, αποδεσμεύω, ξεπαγώνω, παραληρώ 

sévère adj. αυστηρός-ή 

amende n. f. το πρόστιμο, η χρηματική ποινή 

anticopie n. f. η κόπια, η αντιγραφή, το αντιγραφικό μηχάνημα 

équilibre n. m. η ισορροπία, η αρμονία, ο ισοσκελισμός  

protection n. f. η προστασία, η βοήθεια, η υποστήριξη 

consommateur,trice n. ο καταναλωτής / η καταναλώτρια 

délocalisation n. f. η μετατόπιση, η μετεγκατάσταση  

faveur n. f. η εύνοια, η επιείκεια, το ευεργέτημα, το ρουσφέτι 

facilité n. f. η διευκόλυνση, η ευκολία, η ευχέρεια 

évolution n. f. η εξέλιξη, η ανάπτυξη, η αλλαγή  

a vécu (vivre v. intr.) έζησε, έμεινε 

performance n. f. η επίδοση, η απόδοση, η επιτυχία 

précis,e adj. & n. m. invar. ακριβής, ορισμένος-η, το μικρό εγχειρίδιο 

sociabilité n. f. η κοινωνικότητα 

expérience n. f. η εμπειρία, η πείρα  

s'adonner v. pron. επιδίδομαι, ασχολούμαι, παραδίδομαι, αφοσιώνομαι  

élan n. m. η ορμή, η φόρα, ο ενθουσιασμός 

adapté,e adj. προσαρμοσμένος-η, κατάλληλος-η 

rapport n. m. η εισήγηση, η έκθεση, η αναλογία, η αναφορά 

compétition n. f. ο συναγωνισμός, το αγώνισμα, ο αγώνας, η άμιλλα  
 

Dossier 3 : 
 

entretien n. m. η συνομιλία, η συνέντευξη, η συντήρηση  

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

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

réaliser v. tr. πραγματοποιώ, εκτελώ, επαληθεύω 

opinion n. f. η γνώμη, η κρίση, η ιδέα 

raisonnement n. m. ο συλλογισμός, η λογική, η κρίση, το επιχείρημα  

émission n. f. η έκδοση, η εκπομπή 

journal télévisé οι ειδήσεις, το τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων  

ça me passionne με παθιάζει, με συναρπάζει 

accès n. m. invar. η είσοδος, η πρόσβαση, η προσέγγιση 

structuré,e adj. διαρθρωμένος-η, δομημένος-η 

commenter v. tr. σχολιάζω, επικρίνω 

http://www.editionstegos.com/


Réussir La Production Écrite DELF B1-B2                                                                                 EDITIONS T TEGOS 

NOUVEAUX DIPLÔMES - CECRL - LEXIQUE                                                                      www.editionstegos.com 
 

6 

léger,ère adj. ελαφρός-ιά, ανάλαφρος-η, επιπόλαιος-η, ελαφρύς-ιά  

masse n. f. η μάζα, ο όχλος, ο σωρός, η πληθώρα, το πλήθος  

quotidien,ne adj. & n. m. καθημερινός-ή, ημερήσιος-α, η ημερήσια εφημερίδα  

lecture n. f. η ανάγνωση, το ανάγνωσμα, το διάβασμα 

manque n. m. η έλλειψη, η ανεπάρκεια, η ένδεια, το έλλειμμα 

aucun,e adj. & pron. κανείς/κανένας, καμία/καμιά 

passion n. f. το πάθος, η σφοδρή επιθυμία, η εμπάθεια 

puisque conj. αφού, επειδή  

en suspens loc. adv. σε εκκρεμότητα, μετέωρος-η, σε αγωνία 

preuve n. f. η απόδειξη, το τεκμήριο, το πειστήριο 

disposer v. tr.  διαθέτω, ορίζω, ρυθμίζω, διευθετώ, τακτοποιώ 

probatoire adj. δοκιμαστικός-ή, αποδεικτικός-ή  

en vigueur σε ισχύ 

compter v. tr. & intr. υπολογίζω, λογαριάζω, μετρώ/μετράω, απαριθμώ   

verront (voir v. intr.) βλέπω, κοιτάζω, διακρίνω 

ramener v. tr.  ξαναφέρνω, επαναφέρω 

décès n. m. invar. ο θάνατος, η αποβίωση 

délégué,e n. & adj. ο εκπρόσωπος, αντιπρόσωπος 

adjoint,e n. βοηθός, ο συνεργάτης-ιδα, ο αναπληρωτής-ώτρια  

communication n. f. η επικοινωνία, η ανακοίνωση, η συνδιάλεξη  

surmortalité n. f. η υπερθνησιμότητα 

facteur n. m. ο παράγοντας, η αιτία, ο ταχυδρόμος  

distinct,e adj. διαφορετικός-ή, ευδιάκριτος-η, ξεχωριστός-ή  

provenir v. intr. προέρχομαι, πηγάζω, εκπορεύομαι (λόγ.) 

exposition n. f. η έκθεση, η παρουσίαση, η επίδειξη 

au volant στο τιμόνι 

tolérance n. f. η ανεκτικότητα, η ανοχή 

infraction n. f. η παράβαση, η παράβαση νόμου, η παραβίαση 

commettre v. tr. διαπράττω, υποπίπτω  

commenter v. tr. σχολιάζω, επικρίνω  

rejoindre v. tr.  συναντώ, ξαναβρίσκω, ανταμώνω, προλαβαίνω  

requête n. f. η αίτηση, η αγωγή, το αίτημα 

formulé,e adj. & n. διαμορφωμένος-η, διατυπωμένος-η 

déclarer v. tr.  δήλωνω, βεβαιώνω, διακηρύσσω   

récemment adv. πρόσφατα, τελευταία  

réinjecter v. tr. ξαναρίχνω, ξαναβάζω, ξαναχύνω 

citoyenneté n. f. η υπηκοότητα 

imposer v. tr.  επιβαρύνω, επιβάλλω, φορολογώ 

titulaire adj. & n. δικαιούχος, κάτοχος 

attestation n. f. η βεβαίωση, η διαβεβαίωση, το πιστοποιητικό  

délicat,e adj. ευαίσθητος-η, τρυφερός-ή, κομψός-ή, δύσκολος-η  

distinguer v. tr.  διακρίνω, διαφέρω, ξεχωρίζω, ξεχωρίζω, διαχωρίζω  

conséquence n. f. το αποτέλεσμα, οι επιπτώσεις, η συνέπεια 

intuitivement adv. διαισθητικά, διορατικά 

influer v. tr.  επιδρώ, επενεργώ  

argument n. m. το επιχείρημα, το τεκμήριο, η απόδειξη  

inattendu,e adj. & n. m. απροσδόκητος-η, απρόσμενος-η, το απροσδόκητο  

en faveur de loc. prép.   υπέρ, προς βοήθεια, προς χάριν, προς όφελος 
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Dossier 4 : 
 

figurer v. tr. & intr. παριστάνω, σχηματίζω, εικονίζω, εμφανίζομαι 

contredire v. tr. αντιλέγω, διαφωνώ, αντιδρώ, διαψεύδω 

montant,e adj. ανηφορικός-ή, ανερχόμενος-η  

remporter v. tr.  παίρνω, κερδίζω, κατακτώ, επανακτώ  

révélation n. f. η αποκάλυψη, η ανάδειξη 

troupe n. f. ο θίασος, το πλήθος, η ομάδα 

récent,e adj. πρόσφατος-η, νέος-α 

camper v. tr.  κατασκηνώνω, στρατοπεδεύω  

(se) passionner v. tr. & pron. παθιάζομαι, δείχνω ενδιαφέρον, συναρπάζω 

conseiller,ère n. & n. m. σύμβουλος, το μέλος συμβουλίου 

connexion n. f. η σχέση, η συνάφεια, η σύνδεση  

instantané,e adj. & n. m. στιγμιαίος-α, ακαριαίος-α, το στιγμιότυπο  

ressentir v. tr.  νιώθω/νοιώθω, αισθάνομαι  

rattraper v. tr.  προφταίνω, επανακτώ, αρπάζω 

il ne blague pas δεν αστειεύεται 

actuellement adv. τώρα, σήμερα  

insupportable adj. ανυπόφορος-η, αβάσταχτος-η, αφόρητος-η 

résister v. tr. indir.  αντιστέκομαι, αντέχω, ανθίσταμαι  

engouement n. m. το πάθος, η προκατάληψη, ο ενθουσιασμός  

provoquer v. tr. προκαλώ, ερεθίζω, εγείρω, εξεγείρω  

dépendant,e adj. εξαρτημένος-η 

propriétaire n. o ιδιοκτήτης/η ιδιοκτήτρια, κάτοχος  

utilisateur,trice n. ο χρήστης, ο χειριστής/η χειρίστρια  

facteur n. m. ο παράγοντας, η αιτία, ο ταχυδρόμος  

temporel,le adj. κοσμικός-ή, εγκόσμιος-α, χρονικός-ή 

encombrant,e adj. ενοχλητικός-ή, ογκώδης  

urgence n. f. η επείγουσα ανάγκη, το κατεπείγον  

habitude n. f. η συνήθεια, η έξη 

déteindre v. tr. & intr. ξεβάφω 

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

immédiat,e adj. άμεσος-η   

proche adj. κοντινός-ή, οικείος-α, άμεσος-η, πλησίον 

joignable adj. προσιτός-ή 

dépendance n. f. η εξάρτηση, η υποτέλεια 

boîtier n. m. το κουτί, η εργαλειοθήκη 

circonstance n. f. η περίσταση, η κατάσταση, η περίπτωση 

persister v. intr.  επιμένω, εμμένω  

épargner v. tr.  αποταμιεύω, οικονομώ, απαλλάσσω  

entourage n. m. το περιβάλλον, ο περίγυρος  

intempestif,ve adj. άκαιρος-η, παράκαιρος-η, ανεπίκαιρος-η  

conversation n. f. η συζήτηση, η συνομιλία 

(s') emballer v. tr. & intr. & pron. συσκευάζω, πακετάρω, γοητεύω-ομαι   

favorable adj. ευνοϊκός-ή, συγκαταβατικός-ή, θετικός-ή  

interdiction n. f. η απαγόρευση  

relativiser v. tr.  σχετικοποιώ, μετριάζω  

en panne σε βλάβη, δεν λειτουργεί  

pire adj. χειρότερος-η  

furieux,se adj. βίαιος-η, ορμητικός-ή, σφοδρός-ή  

franchement adv. ειλικρινά, χωρίς περιστροφές  
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déplorer v. tr.  θρηνώ, λυπούμαι/λυπάμαι 
 

Dossier 5 : 
 

banc n. m. το θρανίο, το έδρανο, ο πάγκος  

ennuyant,e adj. βαρετός-ή, πληκτικός-ή 

lassant,e adj. κουραστικός-ή, φορτικός-ή, ενοχλητικός-ή  

remplacer v. tr.  αντικαθιστώ, διαδέχομαι, αναπληρώνω  

linguistique n. f. & adj. η γλωσσολογία, γλωσσολογικός-ή  

concentration n. f. η αυτοσυγκέντρωση, η συγκέντρωση  

diversité n. f. η ποικιλία, η πολυμορφία, η ποικιλομορφία  

articulation n. f. η άρθρωση, η διάρθρωση, η προφορά  

vigoureux,euse adj. ρωμαλέος-α, δυνατός-ή, δραστήριος-α  

brièvement adv. σύντομα, συνοπτικά  

échange n. m. η αλλαγή, η ανταλλαγή, η συναλλαγή  

marchand,e n. & adj. έμπορος, ο πωλητής / η πωλήτρια, εμπορικός-ή  

incontestablement adv. αναμφισβήτητα, αδιαφιλονίκητα, αναμφίβολα  

fournisseur n. m. ο προμηθευτής 

disponible adj. διαθέσιμος-η  

incertain,e adj. αβέβαιος-η, αμφίβολος-η, αναποφάσιστος-η  

confirmer v. tr.  επικυρώνω, επιβεβαιώνω  

précédent,e adj. & n. m. προηγούμενος-η, πρότερος-η, προκάτοχος , το προηγούμενο 

représenter v. tr. παρουσιάζω, αντιπροσωπεύω, εκπροσωπώ  

fantaisie n. f. η φαντασία, η ιδιοτροπία, η παραξενιά  

apprentissage n. m. η εκμάθηση, η εξάσκηση, η μάθηση 

en termes με όρους, στο πλαίσιο 

parcours n. m. & invar. η διαδρομή, ο δρόμος, η πορεία  

intégrer v. tr.  ενσωματώνω, ολοκληρώνω, εντάσσω  

insuffisant,e adj. ελλιπής, ανεπαρκής, ατελής  

maîtrise n. f. η δεξιοτεχνία, η κυριότητα, ο έλεγχος  

incontournable adj. αναπόφευκτος-η, αγύριστος-η, επιβεβλημένος-η  

embauche n. f. η πρόσληψη  

fonctionnel,le adj. λειτουργικός-ή, πρακτικός-ή  

équilibré,e adj. ισορροπημένος-η, ισοζυγισμένος-η  

régulier,ère adj. τακτικός-ή, κανονικός-ή, ομαλός-ή  

cardiovasculaire adj. καρδιοαγγειακός-ή  

prévention n. f. η πρόληψη, η αποτροπή  

déterminant,e adj. αποφασιστικός-ή, καθοριστικός-ή  

équivalent,e adj. αντίστοιχος-η, ανάλογος-η, ισοδύναμος-η  

adopter v. tr.  υιοθετώ, αποδέχομαι, παραδέχομαι, εγκρίνω  

conformer v. tr.  προσαρμόζω, συμμορφώνω 

recommandation n. f. η σύσταση, η συμβουλή, η υπόδειξη  

estival,e,aux adj. καλοκαιρινός-ή, θερινός-ή  

pétanque n. f. το παιχνίδι με μεταλλικές μπάλες  

intensité n. f. η ένταση, η δύναμη, η ισχύς  

jardinage n. m. η κηπουρική  

saut à la corde το σχοινάκι 

multiple adj. πολλαπλός-ή, πολλαπλάσιος-α, πολύπλευρος-η  

en fonction σε λειτουργία 

habitude n. f. η συνήθεια, η έξη  

possibilité n. f. η δυνατότητα, η ικανότητα, η πιθανότητα  
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allure n. f. το βάδισμα, το ύφος, το στυλ  

améliorer v. tr.  βελτιώνω, καλυτερεύω, αναβαθμίζω 

adapté,e adj. προσαρμοσμένος-η, κατάλληλος-η  

prudence n. f. η σεμνότητα, η σύνεση, η φρόνηση  

stimulant,e adj. διεγερτικός-ή, τονωτικός-ή, προκλητικός-ή  

éviter v. tr.  αποφεύγω, απέχω, διαφεύγω  

champion,ne n. ο πρωταθλητής / η πρωταθλήτρια  

(se) transformer μετατρέπω, μεταμορφώνω-ομαι 

compétition n. f. ο αγώνας, ο συναγωνισμός, το αγώνισμα  

vertige n. m. η ζάλη, η ζαλάδα, ο ίλιγγος  

exil n. m. η εξορία, η προσφυγιά  
 

Dossier 6 : 
 

en fonction σε λειτουργία 

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

découvrir v. tr.  ανακαλύπτω, αποκαλύπτω, ξεσκεπάζω  

précédent,e adj. & n. m. προηγούμενος-η, πρότερος-η, προκάτοχος, το προηγούμενο 

jumeau,melle adj. & n. δίδυμος-η  

domestique adj. & n. οικιακός-ή, κατοικίδιος-α, ο υπηρέτης/η υπηρέτρια   

garderie n. f. βρεφονηπιακός σταθμός 

chalutier n. m. η τράτα, το αλιευτικό πλοίο, ο αλιευτής  

(s') inventer v. tr. & pron. εφευρίσκω, επινοώ-ούμαι, σκαρφίζομαι, απογράφω  

gobelet n. m. το κύπελλο 

bouée n. f. η σημαδούρα, ο σημαντήρας, το σωσίβιο  

mine n. f. η όψη, το ορυχείο, το ύφος, το βλέμμα  

éveiller v. tr.  ξυπνώ/ξυπνάω, αφυπνίζω, διεγείρω  

pasteur n. m. ο διαμαρτυρόμενος ιερέας, ο πάστορας  

en partance pour αναχωρώ προς, ξεκινώ για  

fuir v. intr. & tr.  φεύγω, αποφεύγω, διαφεύγω, δραπετεύω 

(s') affranchir v. tr. & pron. απελευθερώνω-μαι, απαλλάσσω, προπληρώνω  

inédit,e adj. & n. m ανέκδοτος-η, αδημοσίευτος-η, πρωτόγνωρος-η, το αδημοσίευτο, 

το πρωτόγνωρο, το ανήκουστο  

rare adj. σπάνιος-α, αραιός-ή, δυσεύρετος-η  

félin,e n. m. & adj. ο αίλουρος, αιλουροειδής, πονηρός-ή  

matou n. m.  ο γάτος / η γάτα  

craquer v. intr. & tr.  τρίζω, σπάω,καταρρέω, υποκύπττω, γοητεύω  

tendre adj. & n. τρυφερός-ή, απαλός-ή, μαλακός-ή-ιά  

immortalité n. f. η αθανασία  

droits humains τα ανθρώπινα δικαιώματα 

manifester v. tr. & intr. εκδηλώνω, φανερώνω, εξωτερικεύω, δαδηλώνω  

relatif,ve adj. αναφορικός-ή, σχετικός-ή, αναφερόμενος-η  

mobiliser v. tr.  κινητοποιώ, επιστρατεύω, ρευστοποιώ  

franchir v. tr.  υπερπηδώ, ξεπερνώ/ξεπερνάω, υπερβαίνω  

civique adj. πολιτικός-ή  

intervention n. f. η επέμβαση, η παρέμβαση, η μεσολάβηση  

bénévole adj. & n. εθελοντικός-ή φιλανθρωπικός-ή ο εθελοντής/η εθελόντρια  

conscience n. f. η συνείδηση, η συναίσθηση, η ευσυνειδησία  

torture n. f. το μαρτύριο, το βασανιστήριο, ο βασανισμός  

disparition n. f. η εξαφάνιση, η απώλεια, ο χαμός, ο θάνατος  

pousser v. tr. & intr. ωθώ, σπρώχνω, φυτρώνω, υπερβαίνω, προτρέπω,  πηγαίνω, 
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φυτρώνω, ωθώ 

viser v. intr. & tr. στοχεύω, σημαδεύω, προσβλέπω, αποσκοπώ  

récupérer v. tr. ανακτώ, ξαναβρίσκω, εισπράττω 

injustice n. f. η αδικία, το αδίκημα  

rechigner v. intr. δυσφορώ, σκυθρωπιάζω, κατσουφιάζω 

constater v. tr. διαπιστώνω, παρατηρώ, επιβεβαιώνω  

engagé,e adj. στρατευμένος-η, ενταγμένος-η, δεσμευμένος-η  

pétition n. f. η γραπτή διαμαρτυρία, η αναφορά  

utopie n. f. η ουτοπία, ο ουτοπισμός  

se moquer v. pron. εμπαίζω, κοροϊδεύω, περιπαίζω, ξεγελώ  

berge n. f. η όχθη, τα χρόνια, το έτος ηλικίας (λαϊκ.)  

fleuve n. m. το ποτάμι, ο ποταμός  

prononcer v. tr. & intr. προφέρω, εκφωνώ, εκφράζω, απαγγέλλω, δικάζω, αποφασίζω 

rive n. f. η όχθη  

compléter v. tr.  ολοκληρώνω, συμπληρώνω 

engagement n. m. η δέσμευση, η υποχρέωση, η υπόσχεση  

(se) mobiliser v. tr. & pron. κινητοποιώ-ούμαι, επιστρατεύω, ρευστοποιώ  
 

Dossier 7 : 
 

réprimer v. tr. καταστέλλω, καταπολεμώ, περιορίζω, συγκρατώ  

établissements scolaires τα σχολικά σχολεία, τα σχολικά καταστήματα 

débat n. m. η συζήτηση, η διερεύνηση  

unanimité n. f. η ομοφωνία, η παμψηφία, η ομοψυχία  

rapport n. m. η εισήγηση, η έκθεση, η αναλογία, η αναφορά  

désemparé,e adj. χαμένος-η, πελαγωμένος-η, ακυβέρνητος-η  

sentiment n. m. το αίσθημα, το συναίσθημα, η αίσθηση, η γνώμη  

acte n. m. η πράξη, το πιστοποιητικό, το έγγραφο  

cité n. f. η πόλη, ο συνοικισμός  

intrusion n. f. η παρείσφρηση (λόγ.), η παραβίαση  

accru,e adj. αυξημένος-η 

régler v. tr.  πληρώνω, τακτοποιώ, κανονίζω, διευθετώ  

nomination n. f. ο διορισμός, η ονομασία, η ανάδειξη  

acide adj. & n. m. ξινός-ή, οξύς-εία, καυστικός-ή  

désarroi n. m. η δυσαρέσκεια, η αταξία, η ακαταστασία  

relayer v. tr.  αντικαθιστώ, αλλάζω βάρδια 

soulevé,e adj. ξεσηκωμένος-η, εξεγερμένος-η 

délinquance n. f. η εγκληματικότητα  

appliquer v. tr. εφαρμόζω, επιβάλλω, κολλώ/κολλάω, προσαρμόζω  

inclure v. tr. εσωκλείω, περικλείω 

absentéisme n. m. η υπολειτουργία λόγω απουσιών, η σκόπιμη απουσία από την 

εργασία, η αποχή 

signaler v. tr. indir. γνωστοποιώ, καταδίδω, χαρακτηρίζω, τονίζω 

réagir v. tr. αντιδρούν, αντιστέκονται  

justice n. f. η δικαιοσύνη, το δίκαιο  

référence n. f. η αναφορά, η σύσταση, η μνεία, η πηγή  

déclencher v. tr. αρχίζω, ξεκινώ, εξαπολύω 

dénoncer v. tr. καταγγέλλω, καταδίδω, μηνύω, ακυρώνω  

suppression n. f. η κατάργηση, η εξαφάνιση, η εξάλειψη  

surveillant,e n. ο επιτηρητής, ο επιστάτης, ο επιμελητής  

opposé,e adj. & n. m. αντίθετος-η, αντίδικος-η, ενάντιος-α  
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stigmatisé,e adj. στιγματισμένος-η 

délinquant,e n. & adj. ο εγκληματίας, ο κακοποιός, παραβατικός-ή  

répression n. f. η καταστολή, η καταπολέμηση, η πάταξη  

inopportun,e adj. ακατάλληλος-η, άκαιρος-η, παραβατικός-ή 

souffrir v. tr. & intr. πάσχω, υποφέρω, ανέχομαι, ταλανίζομαι  

trouble n. m. η ταραχή, η διαταραχή, η διχόνοια, η αναταραχή  

compétition n. f. ο συναγωνισμός, το αγώνισμα, ο αγώνας  

gloire n. f. η δόξα, η λαμπρότητα, η διασημότητα  

podium n. m. το βάθρο, η εξέδρα  

chargé,e adj. γεμάτος-η, φορτωμένος-η, επιφορτισμένος-η  

entraîneur n. m. ο προπονητής, ο κόουτς  

paralysie n. f. η παράλυση, ο αποσυντονισμός, η αποδιοργάνωση  

combat n. m. ο αγώνας, η μάχη  

désabusé,e adj. απογοητευμένος-η, κουρασμένος-η, μπαφιασμένος-η  

consentir v. tr. συναινώ, συγκατατίθεμαι, αποδέχομαι  

extrême adj. & n. m. έσχατος-η, ύστατος-η, υπερβολικός-ή, τελευταίος-α, η ακρότητα   

user v. tr. χρησιμοποιώ, μεταχειρίζομαι, καταστρέφω, φθείρω  

infirme adj. & n. ανάπηρος-η, ασθενικός-ή, ο σακάτης / η σακάτισσα 
 

Dossier 8 : 
 

censure n. f. η λογοκρισία, η κριτική  

courant,e adj. τρεχούμενος-η, συνηθισμένος-η, ενήμερος-η  

série n. f. η σειρά, το σίριαλ / το σήριαλ, η ακολουθία  

message n. m. το μήνυμα, η παραγγελία, το διάγγελμα  

scénario n. m. το σενάριο  

ajouter v. tr. προσθέτω, αυξάνω 

lourd,e adj. βαρύς-ιά, δυσκίνητος-η, επαχθής  

rêver v. intr. ονειρεύομαι, ονειροπολώ, ρεμβάζω, επιθυμώ  

quotidien,ne adj. καθημερινός-ή, ημερήσιος-α  

impression n. f. η εντύπωση, η εκτύπωση, η αίσθηση  

recevable adj. αποδεκτός-ή, δεκτός-ή, παραδεκτός-ή/παραδεχτός-ή 

farfelu,e adj. τρελούτσικος-η, παράξενος-η, αστείος-α 

extraterrestre adj. & n.  εξωγήινος-η  

réalité n. f. η πραγματικότητα  

d'ailleurs loc. adv. άλλωστε, αλλού  

amener v. tr.  φέρνω, άγω, προξενώ, προκαλώ, πηγαίνω 

urgence n. f. η επείγουσα ανάγκη, το κατεπείγον  

toucher v. tr.  αγγίζω, προσεγγίζω, πιάνω, θίγω  

romancé,e adj. μυθιστορηματικός-ή 

sentir v. tr. & intr. αισθάνομαι, νιώθω/νοιώθω, μυρίζω, βρομώ/βρομάω 

paraître v. intr. δημοσιεύομαι, κυκλοφορώ, φαίνομαι 

pollution n. f. η ρύπανση, η μόλυνση  

frontière n. f. το σύνορο, το όριο  

conséquence n. f. το αποτέλεσμα, η συνέπεια, το πόρισμα 

rejet n. m. η απόρριψη, η αποβολή, η απόκρουση  

influer v. tr. επιδρώ, επενεργώ  

à terme εμπρόθεσμα  

(se) dégager v. tr. & pron. απαλλάσσω-μαι, ανακουφίζω-ομαι, απομακρύνω-ομαι  

ponctuel,le adj. ακριβής, έγκαιρος-η, τακτικός-ή  

constituer v. tr.  συγκροτώ, αποτελώ, οργανώνω  
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effet n. m. το αποτέλεσμα, η έκβαση, η επίπτωση, η συνέπεια  

durable adj. σταθερός-ή, διαρκής, μόνιμος-η  

marge n. f. το περιθώριο, το κενό, το όριο, το διάστημα  

incertitude n. f. η αβεβαιότητα, η αμηχανία, η αστάθεια  

particule n. f. το σωματίδιο, το μόριο (γραμμ.)  

rejeter v. tr. αποβάλλω, αποκρούω, παραπετώ, εξοβελίζω  

pots d'échappement η εξάτμιση  

résidu n. m. το υπόλειμμα, το κατάλοιπο, το κατακάθι  

retardement n. m. η καθυστέρηση, η αργοπορία  

trace n. f. το ίχνος, το σημάδι, το αποτύπωμα  

plomb n. m. ο μόλυβδος, το μολύβι (λαϊκ.), το σκάγι  

radioactif,ve adj. ραδιενεργός-ή, ακτινενεργός-ή  

(se) dérouler v. tr. & pron. ξετυλίγω-ομαι, διεξάγω-ομαι 

assurer v. tr.  ασφαλίζω, εξασφαλίζω, βεβαιώνω, διασφαλίζω  

épargner v. tr. αποταμιεύω, οικονομώ, εξοικονομώ, απαλλάσσω  

mensonge n. m. το ψέμα, ο μύθος, η απάτη, η πλάνη  

privilégié,e adj. & n. προνομιούχος-α, δικαιούχος  

comparer v. tr. συγκρίνω, παρομοιάζω, παραβάλλω  

incendie n. m. η πυρκαγιά, ο εμπρησμός, η φωτιά  

actuellement adv. σήμερα, τώρα, στην εποχή μας  

constaté,e adj. βεβαιωμένος-η/επιβεβαιωμένος-η, διαπιστωμένος-η 

négligeable adj. αμελητέος-α  

accroissement n. m. η αύξηση, η ανάπτυξη  

tousser v. intr. βήχω, ρετάρω (μτφ)  

piquer v. tr.  δαγκώνω, τσιμπώ, κεντρίζω  

contribuer v. tr. indir. συμβάλλω, συντελώ, συνεισφέρω  

enrayer v. tr.  εμποδίζω, αναχαιτίζω, ελέγχω  

modifier v. tr. μετατρέπω, τροποποιώ, μεταβάλλω, αναθεωρώ  

continent n. m. η ήπειρος, η στεριά, η ξηρά  
 

Dossier 9 : 
 

partenaire n. ο εταίρος σύντροφος, ο συμπαίκτης/η συμπαίκτρια 

consommation n. f. η κατανάλωση, το ποτό / το πιοτό  

spectacle n. m. το θέαμα, η παράσταση 

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

désirer v. tr.  επιθυμώ, ποθώ, λαχταρώ  

déguisé,e adj. μεταμφιεσμένος-η, μεταμορφωμένος-η 

faculté n. f. η ικανότητα, η σχολή πανεπιστημίου  

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

surveillé,e adj. εποπτευόμενος-η, φυλασσόμενος-η  

offert,e adj. προσφερόμενος-η, προτεινόμενος-η  

nombreux,euse adj. πολυάριθμος-η 

intouchable adj. απλησίαστος-η, απροσπέλαστος-η, ανέγγιχτος-η 

exemplaire n. m. το αντίτυπο, το υπόδειγμα, το παράδειγμα  

légende n. f. η παράδοση, ο θρύλος, ο μύθος, η επιγραφή  

géant,e adj. γιγαντιαίος-α, κολοσσιαίος-α, τεράστιος-α  

(se) transformer v. tr. & pron. μετατρέπω, μεταμορφώνω-νομαι, μετασχηματίζω  

orge n. f. το κριθάρι  

chausser v. tr. & intr.  βάζω τα παπούτσια, φορώ τα παπούτσια 

insatiable adj. ακόρεστος-η, αχόρταγος-η, άπληστος-η  
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avaler v. tr.  καταπίνω, κατεβάζω, αποδέχομαι  

victoire n. f. η νίκη  

aligner v. tr. εναρμονίζω, ευθυγραμμίζω, εξισώνω  

construire v. tr.  κατασκευάζω, συντάσσω 

fidèle adj. & n. πιστός-ή, σταθερός-ή, τίμιος-α, ειλικρινής  

empêcher v. tr.  εμποδίζω, κωλύω, αποσοβώ  

(se) désoler v. tr. & pron. καταστενοχωρώ/ καταστεναχωρώ, λυπώ, θλίβω, λυπούμαι 

πολύ/λυπάμαι πολύ, θλίβομαι  

fierté n. f. η υπερηφάνεια/ η περηφάνεια, η αλαζονεία  

herbe n. f. το χορτάρι, το χορταρικό, το χόρτο  

savant,e adj. & n. λόγιος-α, μορφωμένος-η, επιστήμονας/επιστήμων  

suivre v. tr. ακολουθώ, παρακολουθώ, καταδιώκω  

chemin n. m. η οδός, ο δρόμος, η στράτα  

occuper v. tr.  κατέχω, φροντίζω, απασχολώ  

scène n. f. η σκηνή, το σκηνικό 

sans doute loc. adv. μάλλον, ίσως, ενδεχομένως 

défi n. m. η πρόκληση, το πρόκριμα, το διακύβευμα  

course n. f. το τρέξιμο, ο δρόμος, ο αγώνας, η πορεία  

pied n. m. το πόδι, η βάση, οι πρόποδες  

nu,e adj. & n. m γυμνός-ή, το γυμνό  

dans la foulée στη φούρια, μέσα στη φούρια, στη βιασύνη  

augmenter v. tr. & intr. αυξάνω, ανατιμώ, πολλαπλασιάζω, μεγεθύνω, ακριβαίνω 

réserve n. f. το αποθεματικό, το απόθεμα, η επιφύλαξη  

graisse n. f. το λίπος  

épaissir v. intr. & tr. πυκνώνω, παχαίνω, χοντραίνω  

hibernation n. f. η χειμερία νάρκη  

mammifère n. m. το θηλαστικό, το μαστοφόρο  

reptile n. m. το ερπετό  

amphibiens n. m. pl. τα αμφίβια 

migrer v. intr.  αποδημώ, μεταναστεύω 

propice adj. ευνοϊκός-ή, κατάλληλος-η, πρόσφορος-η  

(se) débrouiller v. tr. & pron. ξεκαθαρίζω, καταφέρνω, διασαφηνίζω, τα βγάζω πέρα μόνος, 

τα καταφέρνω μόνος 

rigueur n. f. η αυστηρότητα, η δριμύτητα, η λιτότητα  

manque n. m. η έλλειψη, η ανεπάρκεια, η ένδεια, το κενό 

nourriture n. f. η τροφή, η διατροφή, τα φαγώσιμα  

aisément adv. εύκολα, με άνεση  

marmotte n. f. η μαρμότα, το τρωκτικό 

hérisson n. m. ο ακανθόχοιρος, ο σκαντζόχοιρος  

résister v. tr. & indir.  αντιστέκομαι, αντέχω, ανθίσταμαι  
 

Dossier 10 : 
 

explorer v. tr.  εξερευνώ, εξετάζω, ψάχνω, ερευνώ 

selon prép. σύμφωνα με, κατά, ανάλογα  

rejoindre v. tr.  συναντώ/συναντάω, ξαναβρίσκω, ανταμώνω, προλαβαίνω / 

προλαμβάνω 

il suffit (suffire v. tr. indir.) αρκεί, φτάνει 

reconstituer v. tr. αναπαραστώ, ανασυγκροτώ, επανιδρύω  

morceau n. m. το τεμάχιο, το κομμάτι  

absolument adv. απολύτως, εξάπαντος, οπωσδήποτε, εντελώς  
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(se) concentrer v. tr. & pron. συγκεντρώνω-ομαι, αυτοσυγκεντρώνομαι  

miracle n. m. το θαύμα, το ασυνήθιστο, το ανέλπιστο  

gouvernement n. m. η κυβέρνηση, η διακυβέρνηση  

engager v. tr.  δεσμεύω, υποχρεώνω, προσλαμβάνω  

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

déplacement n. m. η μετακίνηση, η μετατόπιση, η εκτόπιση  

se compliquer v. tr. & pron. περιπλέκω-ομαι, μπερδεύω, δυσκολεύω-ομαι  

décider v. tr.  αποφασίζω, τελειώνω, πείθω, αποφαίνομαι  

(s') installer v. tr. & pron. εγκαθιστώ, στήνω, διορίζω, εγκαθίσταμαι 

bouleverser v. tr.  αναστατώνω, ανακατεύω, ανακατώνω  

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

ennemi,e n. & adj. ο εχθρός, αντίπαλος-η, εχθρικός-ή  

jurer v. tr. & intr. ορκίζομαι, βλασφημώ, βρίζω, διαφέρω, ταιριάζω  

invention n. f. η εφεύρεση, η επινόηση, η ανακάλυψη  

embrouiller v. tr.  συγχέω, περιπλέκω, ανακατεύω, ανακατώνω  

curiosité n. f. η περιέργεια, το αξιοπερίεργο  

fesse n. f. ο γλουτός  

bercail n. m. το σπίτι, το πατρικό σπίτι  

motiver v. tr.  αιτιολογώ, δικαιολογώ, κεντρίζω  

(se) paumer v. tr. & pron. χάνω, κτυπώ/χτυπώ, χάνομαι, είμαι σε αδιέξοδο 

trépidant,e adj. ταραγμένος-η, θορυβώδης, πολυτάραχος-η  

pesticide adj. & n. m. παρασιτοκτόνος, ζιζανιοκτόνος, το ζιζανιοκτόνο 

répandu,e adj. σκορπισμένος-η, διαδεδομένος-η  

algue n. f. το φύκι  

proliférer v. intr.  πολλαπλασιάζομαι, αναπαράγομαι (ανεξέλεγκτα)   

dérailler v. intr.  εκτροχιάζομαι, παρεκτρέπομαι, παραλογίζομαι  

humanité n. f. η ανθρωπότητα, η ανθρωπιά  

autorité n. f. η αρχή, η εξουσία, η επιρροή, το κύρος  

cochonnerie n. f. η αισχρολογία, η βωμολοχία  

tachyon n. m. ταχύνους, οξύνους, εύστροφος-η 

habillement n. m. ο ρουχισμός, η ενδυμασία, το ντύσιμο  

chef-d'œuvre n. m. το αριστούργημα  

consacré,e adj. αφιερωμένος-η, καθιερωμένος-η 

impatient,e adj. ανυπόμονος-η, βιαστικός-ή, ανήσυχος-η  

débarquer v. tr. & intr. αποβιβάζω-ομαι, κατεβάζω, ξεφορτώνω, ξεμπαρκάρω  

divisé,e adj. διαιρεμένος-η, διχασμένος-η 

descendant,e adj. & n.  κατιών-ούσα, ο απόγονος  

surface n. f. η έκταση, η επιφάνεια, το εμβαδόν  

issu,e adj. καταγόμενος-η, προερχόμενος-η  

divers,e adj. διάφορος-η ποικίλος-η  

(s') adapter v. tr. & pron. προσαρμόζω-ομαι, ταιριάζω, εναρμονίζομαι, αρμόζω 

dévaler v. intr. & tr. κατρακυλώ/κατρακυλάω, κατεβαίνω γρήγορα  

barrière n. f. το εμπόδιο, το κώλυμα, ο φραγμός  

obstacle n. m. το εμπόδιο, η δυσχέρεια  

supposer v. tr.  προϋποθέτω, υποθέτω, νομίζω, θεωρώ  

consigne n. f. η οδηγία, η εντολή, το παράγγελμα  

uniquement adv. μόνο, μοναδικά, αποκλειστικά  

(s') adonner v. pron. επιδίδομαι, ασχολούμαι, παραδίδομαι  

rampe n. f. η ράμπα, το επικλινές επίπεδο  

banlieue n. f. το προάστιο  
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structure n. f. η δομή, η διάρθρωση, η δόμηση  

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

piste n. f. το ίχνος, η πίστα, ο στίβος, ο διάδρομος  

matériel n. m. το υλικό, τα σύνεργα (πληθ.)  

requis,e adj. απαιτούμενος-η, αναγκαίος-α  

(s') envoler v. pron. πετώ/πετάω, εξαφανίζομαι, απογειώνομαι  

différent,e adj. διαφορετικός-ή, διάφορος-η  

choquer v. tr.  σοκάρω, συγκλονίζω, προσβάλλω  

rigide adj. σκληρός-ή, άκαμπτος-η, ανένδοτος-η  

obligatoirement adv. αναγκαστικά, υποχρεωτικά  

supplémentaire adj. πρόσθετος-η, συμπληρωματικός-ή, επιπλέον 

prouesse n. f. το κατόρθωμα, η ανδρεία, η παλληκαριά/η παλικαριά  

majorité n. f. η πλειοψηφία, η πλειονότητα, η ενηλικίωση  

adepte n. το μέλος, οπαδός  

phénomène n. m. το φαινόμενο  

grève n. f. η απεργία, η ακρογιαλιά  

usager,ère n. ο χρήστης  

opter v. intr. επιλέγω, προτιμώ, διαλέγω  

apparu,e adj. εμφανιζόμενος-η 

urbain,e adj. αστικός-ή  

convivial,e adj. ανοιχτός-ή/ ανοικτός-ή, φιλικός-ή, ευχάριστος-η  

randonnée n. f. η πεζοπορία, ο περίπατος, η πορεία  

sauvage adj. & n. άγριος-α, θηριώδης  

constituer v. tr.  συγκροτώ, αποτελώ, ιδρύω, συνιστώ  

fixer v. tr.  καθορίζω, ορίζω, ρυθμίζω, φιξάρω, συνδέω  

afin de loc. prép. για να, ώστε να, προκειμένου να, με σκοπό να  

éviter v. tr.  αποφεύγω, απέχω, διαφεύγω, αποσοβώ  

rassembler v. tr. συγκεντρώνω, μαζεύω, συρρέω, συγκροτώ 

désireux,euse adj. επιθυμητός-ή, πρόθυμος-η  

sécurité n. f. η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη  

contaminé,e adj. μολυσμένος-η 

durée n. f. η διάρκεια, η περίοδος  

protégé,e adj. & n. προστατευόμενος-η 

connecté,e adj. συνδεδεμένος-η 

instruction n. f. η παιδεία, η εκπαίδευση, η ανάκριση, η έρευνα  

virus n. m. invar. ο ιός, το μικρόβιο  

sophistiqué,e adj. πολύπλοκος-η, εκλεπτισμένος-η   

guerre n. f. ο πόλεμος, η πάλη, η μάχη  

entraîner v. tr.  παρασύρω, εξασκώ, προπονώ, οδηγώ  

raréfaction n. f. η σπανιότητα, η αραίωση  

lecteur,trice n. & n. m. ο αναγνώστης/η αναγνώστρια, λέκτορας πανεπιστημίου  

(se) brancher v. tr. & pron. συνδέω-ομαι, ενώνω-ομαι, βάζω στην πρίζα, μπαίνω στην πρίζα (μτφ) 

protection n. f. η προστασία, η βοήθεια, η υποστήριξη  

discrètement adv. διακριτικά, με εχεμύθεια  

inutilisable adj. άχρηστος-η, αχρησιμοποίητος-η  

malicieux,euse adj. πονηρός-ή, πανούργος-α, μοχθηρός-ή  

circuler v. intr.  κυκλοφορώ, διακινώ, διαδίδομαι  
 

Dossier 11 : 
 

j'ai eu (avoir v. tr.) είχα, κατείχα 
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partout adv. παντού, πανταχού  

pleurer v. intr. & tr. κλαίω, δακρύζω θλίβομαι, θρηνώ  

traîner v. tr. & intr. σύρω, σέρνω, αργοπορώ, χρονοτριβώ 

sauter v. intr. & tr. πηδώ, πέφτω, παραλείπω, ανατινάζω/ανατινάσσω 

ennui n. m. η πλήξη, η ανία, η ενόχληση, το πρόβλημα  

j'ai vécu (vivre v. intr. & tr.) έζησα, έμεινα 

j'ai découvert (découvrir v. tr.) ανακάλυψα, αποκάλυψα, βρήκα 

réciproque adj. & n. f. αμοιβαίος-α, το αμοιβαίο, το αντίστροφο  

réunion n. f. η σύσκεψη, η συνεδρία, η συγκέντρωση  

souffle de l'apnée κατάδυση χωρίς μπουκάλα 

ressentir v. tr. αισθάνομαι, νιώθω, συμπάσχω, συναισθάνομαι 

abysse n. m. η άβυσσος 

impression n. f. η εντύπωση, η εκτύπωση, η αίσθηση  

respirer v. intr. & tr. αναπνέω, ανασαίνω, μυρίζω, ακτινοβολώ 

expliquer v. tr. εξηγώ, ερμηνεύω, εκφράζω  

profondeur n. f. το βάθος, η βαθύτητα  

écrasé,e adj. εξουθενωμένος-η, εξαντλημένος-ή, πιεσμένος-η 

comprimé,e adj. & n. m. συμπιεσμένος-η, το φάρμακο  

éprouver v. tr. δοκιμάζω, νιώθω/νοιώθω, αισθάνομαι, εξετάζω  

incroyable adj. απίστευτος-η, απίθανος-η, υπερβολικός-ή  

sensation n. f. η αίσθηση, η εντύπωση 

république n. f. η δημοκρατία, η πολιτεία  

(se) battre v. tr. & intr. & pron. κτυπώ/χτυπώ, βαράω, δέρνω, αγωνίζομαι  

discipline n. f. η πειθαρχία, η τάξη, το μάθημα  

sulfureux,euse adj. θειούχος-α, θειώδης, εκρηκτικός-ή (μτφ)  

pulvériser v. tr. συντρίβω, κάνω σκόνη, εκμηδενίζω 

plongeur,euse adj. ο δύτης, ο λαντζέρης / η λαντζέρισσα  

remonter v. intr. & tr. ανεβαίνω, ξανανεβαίνω, ανατρέχω, σηκώνω, τονώνω, ξανανεβάζω 

surface n. f. η έκταση, η επιφάνεια, το εμβαδόν  

inerte adj. αδρανής, νωθρός-ή, ακίνητος-η  

légitimité n. f. η νομιμότητα 

réputation n. f. η φήμη, η υπόληψη, το κύρος, η εκτίμηση   

ambigu,ë adj. διφορούμενος-η, αμφίσημος-η, αμφίβολος-η  

envolée n. f. το ξέσπασμα, το πέταγμα, η απότομη αύξηση  

licencié,e n. & adj. πτυχιούχος, απολυμένος-η  

solder v. tr.  κάνω έκπτωση, ξεπουλώ/ξεπουλάω, εξοφλώ 

multiplication n. f. ο πολλαπλασιασμός  

observer v. tr.  παρατηρώ, ελέγχω, επιτηρώ, εξετάζω  

fédération n. f. η ομοσπονδία  

(s') aventurer v. tr. & pron. ριψοκινδυνεύω, διακινδυνεύω, διακυβεύω  

insurmontable adj. ανυπέρβλητος-η, αξεπέραστος-η  

commission n. f. η επιτροπή, η παραγγελία, η προμήθεια, η αμοιβή  

perçu,e adj. διακρινόμενος-η, εισπραττόμενος-η 

dérivatif n. m. η διέξοδος το αντίδοτο, το ανακουφιστικό 

tendance n. f. η τάση, η ροπή, η φορά, η κλίση  

rajeunir v. tr. & intr. ανανεώνω, ξανανιώνω 

dirigeant,e adj. & n. το ηγετικό στέλεχος, ο αρχηγός 

perspective n. f. η προοπτική, η προσδοκία, η δυνατότητα  

objectif n. m. ο στόχος, ο αντικειμενικός στόχος, ο σκοπός  

incontestable adj. αναμφισβήτητος-η, αδιαφιλονίκητος-η 
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compétition n. f. ο συναγωνισμός, το αγώνισμα, ο διαγωνισμός 

législatif,ve adj. & n. m. νομοθετικός-ή, η νομοθετική εξουσία  

preuve n. f. η απόδειξη, το τεκμήριο, το πειστήριο  

établi,e adj. & n. m. καθιερωμένος-η, εδραιωμένος-η, παγιωμένος-η, ο πάγκος 

championnat n. m. το πρωτάθλημα 

en somme loc. adv. τελικά, συμπερασματικά  

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

déstabilisant,e adj. αποσταθεροποιητικός-ή 

imminence n. f. το επικείμενο, η αμεσότητα  

commun,e adj. & n. m. κοινός-ή, συνήθης, γενικός-ή, το γενικό 

étymologique adj. ετυμολογικός-ή  

appartenance n. f. η ιδιότητα μέλους, η συμμετοχή, η εξάρτηση, το στίγμα  

émotionnel,le adj. συγκινησιακός-ή  

anxiété n. f. η αγωνία, η αμηχανία, η ανυπομονησία 

anticipation n. f. η πρόληψη, η προκαταβολή, η προπληρωμή  

serrer v. tr. & intr. σφίγγω, αγκαλιάζω, στρυμώχνω/στριμώχνω, πλησιάζω 

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

mental,e,aux adj. νοητικός-ή, διανοητικός-ή, πνευματικός-ή  

conséquence n. f. το αποτέλεσμα, οι επιπτώσεις, η συνέπεια  

séparer v. tr.  χωρίζω, διαχωρίζω  

naissance n. f. η γέννηση, η καταγωγή  

susciter v. tr.  προκαλώ, υποκινώ, εγείρω  

scepticisme n. m. ο σκεπτικισμός  

condamnation n. f. η καταδίκη, η αποδοκιμασία, η επίπληξη 
 

Dossier 12 : 
 

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

ultra adj. & n. ακραίος-α, υπερβολικός-ή, φανατικός-ή, ο εξτρεμιστής /   

η εξτρεμίστρια 

au début στην αρχή 

réclamer v. tr. & intr. διαμαρτύρομαι, παραπονούμαι/ παραπονιέμαι, απαιτώ, 

ζητώ/ζητάω  

sans arrêt χωρίς παύση, αδιάκοπα, ασταμάτητα, συνέχεια  

il découvre (découvrir v. tr.) ανακαλύπτει, αποκαλύπτει 

valeur n. f. η αξία, η τιμή, το τίμημα, το αντίτιμο  

habitué,e n. ο θαμώνας, ο πελάτης, συνηθισμένος-η, μαθημένος-η 

manipuler v. tr.  χειρίζομαι, επεξεργάζομαι, εξαπατώ  

gérer v. tr.  διαχειρίζομαι, διοικώ, διευθύνω  

budget n. m. ο προϋπολογισμός 

estimer v. tr.  εκτιμώ, υπολογίζω, τρέφω εκτίμηση   

justifier v. tr.  δικαιολογώ, απολογούμαι, αποδεικνύω  

attitude n. f. η στάση, η συμπεριφορά  

pelouse n. f. η πρασιά, το γρασσίδι/το γρασίδι, το γκαζόν  

régulièrement adv. τακτικά, κανονικά, συνέχεια  

habitude n. f. η συνήθεια, η έξη  

a attiré (attirer v. tr.) τράβηξε 

a décollé (décoller v. tr. & intr.) απογειώθηκε 

inséparable adj. αχώριστος-η  

repousser v. tr. & intr. αποκρούω, απωθώ, απορρίπτω, αναφύομαι  

sans cesse loc. adv. αδιάκοπα, συνέχεια, χωρίς παύση 
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défi n. m. η πρόκληση, το πρόκριμα, το διακύβευμα  

ressembler v. tr. indir. μοιάζω/ομοιάζω, ταιριάζω  

entourer v. tr.  περιβάλλω, περιτριγυρίζω, περιστοιχίζω  

entraîner v. tr.  παρασύρω, συμπαρασύρω, ασκώ, εξασκώ  

délire n. m. το παραλήρημα, η παράνοια, η τρέλα  

méchanceté n. f. η μοχθηρία, η κακία, το μίσος  

facette n. f. η όψη, η γωνία, η πτυχή  

insolence n. f. η αυθάδεια, η θρασύτητα, η προκλητικότητα  

flou,e adj. & n. m. ασαφής, θολός-ή, το φλου, η θολότητα  

preuve n. f. η απόδειξη, το τεκμήριο, το πειστήριο  

stagner v. intr.  λιμνάζω, αδρανώ, αποτελματώνομαι  

envisager v. tr.  σχεδιάζω, προσβλέπω, προτίθεμαι, υπολογίζω  

j'ai décroché (décrocher v. tr.) ξεκρέμασα, πέτυχα, σήκωσα 

assumer v. tr. επωμίζομαι, αναλαμβάνω (π.χ. την ευθύνη) 

(s') entretenir v. tr. & pron. συντηρώ, διατηρώ, συζητώ, συνδιαλέγομαι  

irrésistible adj. ακαταμάχητος-η, ακατανίκητος-η, ακάθεκτος-η  

globalisation n. f. η παγκοσμιοποίηση, η ομαδοποίηση 

rougir v. intr. & tr. κοκκινίζω, ντρέπομαι  

égard n. m. η υπόληψη, η εκτίμηση, ο σεβασμός  

motivation n. f. η αιτιολογία, το κίνητρο, η επιθυμία  

fonder v. tr.  ιδρύω, συνιστώ, κάνω, θεμελιώνω, στηρίζω  

inverse adj. αντίστροφος-η, ανάποδος-η  

(s') inscrire à v. tr. & pron. εγγράφω-ομαι, καταχωρίζω, καταγράφω, εντάσσομαι  

finalité n. f. ο σκοπός, ο στόχος  

divertir v. tr.  ψυχαγωγώ, διασκεδάζω, γλεντώ/γλεντάω 

enrichir v. tr.  πλουτίζω, θησαυρίζω, εμπλουτίζω  

transformer v. tr.  μετατρέπω, μεταμορφώνω, μετασχηματίζω  
 

Dossier 13 : 
 

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

arrivée n. f. η άφιξη, ο ερχομός, η έλευση  

durée n. f. η διάρκεια, η περίοδος  

ressembler v. tr. & indir.  μοιάζω/oμοιάζω, ταιριάζω 

ordinaire adj. κανονικός-ή, συνηθισμένος-η, κοινός-ή 

échauffer v. tr.  θερμαίνω, προθερμαίνω, ζεσταίνω, ανάβω  

entraînement n. m. η προπόνηση, η άσκηση, η εξάσκηση  

refuser v. tr.  αρνούμαι, απορρίπτω, αποκλείω, αποποιούμαι  

en formation σε εκπαίδευση, σε επιμόρφωση, σε κατάρτιση  

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

traiter v. tr. & intr. μεταχειρίζομαι, αντιμετωπίζω, πραγματεύομαι, θεραπεύω, 

έχει ως αντικείμενο  

lancer v. tr.  ρίχνω/ρίπτω, πετώ/πετάω, εκτοξεύω, λανσάρω, εξαπολύω 

insulte n. f. η ύβρις, η προσβολή, η εξύβριση, η βρισιά  

puisse (pouvoir v. tr.) μπορεί, δύναται 

régime n. m. το καθεστώς, το πολίτευμα, η δίαιτα  

transmettre v. tr. μεταβιβάζω, μεταδίδω, αναμεταδίδω  

formateur,trice n. & adj. ο εκπαιδευτής/η εκπαιδεύτρια, μορφωτικός-ή  

engager v. tr. προσλαμβάνω, στρατολογώ, υποχρεώνω  

évident,e adj. προφανής, πρόδηλος-η, φανερός-ή, εμφανής  

objectif n. m. ο στόχος, ο σκοπός, ο αντικειμενικός στόχος   
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affronter v. tr.  αντιμετωπίζω, αντικρούω 

épreuve n. f. η δοκιμασία, η εξέταση, η προσπάθεια  

coup n. m. το κτύπημα/το χτύπημα, το πλήγμα, η βολή, ο κρότος  

lors adv. τότε 

intolérable adj. απαράδεκτος-η, ανυπόφορος-η  

entraînement n. m. η προπόνηση, η άσκηση, η εξάσκηση  

néophyte n. & adj. νεοφώτιστος-η (μτφ), νεόφυτος-η (εκκλησ.)  

s'envoler v. pron. πετώ, εξαφανίζομαι, απογειώνομαι 

protestation n. f. η διαμαρτυρία, η διαδήλωση, το παράπονο  

(se) sacrifier v. tr. & intr. & pron. θυσιάζω-ομαι, αφιερώνομαι  

réfléchir v. tr. & intr. σκέπτομαι/σκέφτομαι, συλλογίζομαι, προβληματίζομαι 

reconversion n. f. η μετατροπή, ο επαγγελματικός αναπροσανατολισμός, η 

αλλαγή επαγγέλματος 

motif n. m. η αιτία, η αφορμή, το κίνητρο, το αιτιολογικό  

invoquer v. tr.  επικαλούμαι, αναφέρομαι  

bien entendu loc. adv. σύμφωνοι, βέβαια, βεβαίως (αρχ.)  

peine n. f. η ποινή, η τιμωρία, ο κόπος, η θλίψη, ο πόνος  

réclamer v. tr. & intr. διαμαρτύρομαι, παραπονούμαι/παραπονιέμαι, απαιτώ, ζητώ / 

ζητάω 

faute n. f. το λάθος, το σφάλμα, η έλλειψη, η παράλειψη  

morceau n. m. το τεμάχιο, το κομμάτι, η μερίδα  

infanticide n. m. & adj. & n. η παιδοκτονία, παιδοκτόνος  

abusé,e adj. απογοητευμένος-η, εξαπατημένος-η 
 

Dossier 14 : 
 

enquête n. f. η έρευνα, η εξέταση  

portant sur που αναφέρεται σε   

bilinguisme n. m. η διγλωσσία  

suivre v. tr.  ακολουθώ, παρακολουθώ 

au moins  τουλάχιστον 

sage adj.  σοφός-ή, λογικός-ή, φρόνιμος-η  

convenablement  adv.  ευπρεπώς, κατάλληλα, σύμφωνα  

(se) renseigner v. tr. & pron. πληροφορώ-ούμαι  

véritable adj. αληθινός-ή, πραγματικός-ή  

profiter (de) v. tr.  επωφελούμαι, ωφελούμαι, αξιοποιώ 

saisir v. tr.  αρπάζω, αδράχνω (λαϊκ.), δράττομαι 

occasion n. f.  η ευκαιρία, η περίσταση  

à tout prix με οποιοδήποτε τρόπο, με κάθε τρόπο, οπωσδήποτε, πάση θυσία  

(cela) vaut la peine  αξίζει τον κόπο 

homme de valeur(s)  ο αξιόλογος άνθρωπος  

interpréter v. tr. ερμηνεύω, αποδίδω, εκτελώ  

militant,e adj. & n. μαχόμενος-η, ο αγωνιστής/η αγωνίστρια, το μέλος  

régime n. m. το καθεστώς 

en fait loc. adv. στην πραγματικότητα, όντως (λόγ.)  

tout de suite  αμέσως   

profondeur n. f.  το βάθος, η βαθύτητα, η ουσία 

révolte n. f. η εξέγερση, η στάση, η ανταρσία  

contemporain,e adj.  σύγχρονος-η 

stimulant,e adj. & n. m.  διεγερτικός-ή, τονωτικός-ή, προκλητικός-ή, το διεγερτικό, το 

κίνητρο 
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avancer v. tr. & intr. προωθώ, επιταχύνω // προχωρώ/προχωράω, προοδεύω, πηγαίνω 

μπροστά  

(se) révéler v. tr. & pron.  αποκαλύπτω-ομαι, φανερώνω-ομαι, αποδεικνύω-ομαι 

tenir en éveil  κρατώ σε εγρήγορση  

porter v. tr. κρατώ/κρατάω, μεταφέρω, προκαλώ 

réalisation n. f. η παραγωγή, το γύρισμα  

ailleurs adv. αλλού  

adapter v. tr.  προσαρμόζω, διασκευάζω  

réflexion n. f. η σκέψη, ο συλλογισμός, η περίσκεψη, η παρατήρηση, ο 

προβληματισμός  

consister (à) v. tr. indir. έγκειται, συνίσταμαι, αποτελείται 

discrétion n. f.  η εχεμύθεια, η διακριτικότητα 

préserver v. tr. προφυλάσσω, διαφυλάσσω, προστατεύω  

croiser v. tr. διασταυρώνω,  συναντώ/συναντάω 

retirer v. tr.  βγάζω, ξαναβγάζω, τραβώ/τραβάω 

(s’) engager v. tr. & pron. δεσμεύω-ομαι, υποχρεώνω-ομαι, στρατεύομαι  

aller jusqu’au bout  θα το τραβήξω μέχρι τέλους, τραβάω το σκοινί μέχρι τέλους,  θα 

το πάω μέχρι τελικής πτώσεως 

honnêteté n. f. η τιμιότητα, η εντιμότητα 

vis-à-vis (de) loc. prép. & n. m.  απογοητευμένος-η, εξαπατημένος-η 

lutte n. f. ο αγώνας, η πάλη 

combat n. m. ο αγώνας, η μάχη  

partager v. tr.  μοιράζω, συμμερίζομαι  

concentration n. f. η συγκέντρωση, η συμπύκνωση, η επικέντρωση  

établir v. tr. καθιστώ, καθιερώνω, καταρτίζω, προσδιορίζω, καθορίζω, θεσπίζω  

contester v. tr. & intr.   αμφισβητώ, αντιτίθεμαι, διαμαρτύρομαι 

bord n. m. η άκρη, το πλαίσιο 

vecteur n. m. ο φορέας, το μέσο/το μέσον 

tirer les conséquences εξάγω τα συμπεράσματα, βγάζω συμπεράσματα  

licence n. f. η άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος  

améliorer v. tr. βελτιώνω, αναβαθμίζω 

efficacité n. f.  η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα 

consacrer v. tr. αφιερώνω, καθιερώνω  

performance n. f. η επίδοση, η απόδοση  

lier (sont liées) v. tr. συνδέω, ενώνω 

main-d’œuvre n. f. το εργατικό δυναμικό, τα εργατικά χέρια  

démesuré,e adj.   δυσανάλογος-η, υπέρμετρος-η, υπερβολικός-ή 

donner le tournis à qqn ζαλίζω κάποιον  

dispersion n. f. η διασπορά, το σκόρπισμα, η διάσπαση  

racine n. f. η ρίζα, η καταγωγή  

fortification n. f. το οχύρωμα, η οχύρωση 

délimiter v. tr.   οριοθετώ / οροθετώ, καθορίζω τα όρια, ορίζω 

urbanisation n. f. η πολεοδόμηση, η αστικοποίηση, ο εξαστισμός 

hommage n. m.  η τιμή, ο σεβασμός, ο φόρος τιμής, το αφιέρωμα  

rendre v. tr. & intr. αποδίδω, αποτίω/αποτίνω  

inauguration n. f. τα εγκαίνια, η εγκαινίαση, ο εγκαινιασμός 

au hasard loc. adv.   τυχαία, στην τύχη  

perpétuel,le adj.  συνεχής, διαρκής, διηνεκής 

déposer v. tr. καταθέτω, εναποθέτω 

gerbe n. f. η ανθοδέσμη, το μπουκέτο, το στεφάνι 
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dévotion n. f. η λατρεία, η ευλάβεια  

mobilisation n. f.  η κινητοποίηση, η επιστράτευση 

chariot n. m. το καρότσι, το καροτσάκι  

(s’) apprêter v. tr. & pron. ετοιμάζω-ομαι, προετοιμάζω-ομαι 

poignée n. f. η χούφτα/η φούχτα, η χειρολαβή, η λαβή 

attraper v. tr. αρπάζω, πιάνω, παλαμίζω 

prétendre v. tr.  ισχυρίζομαι, αξιώνω, διεκδικώ 

abasourdi,e adj. άναυδος-η, άφωνος-η, αποσβολωμένος-η, με ανοιχτό το στόμα 

aussitôt adv. αμέσως 

(se) plaindre v. tr. & pron.  λυπούμαι/λυπάμαι, συμπονώ, δυσανασχετώ, παραπονούμαι / 

παραπονιέμαι 

conduite n. f. η διαγωγή, η αγωγή 

philatéliste n.  ο γραμματοσυλλέκτης/η γραμματοσυλλέκτρια, ο φιλοτελιστής / η 

φιλοτελίστρια 

acquisition n. f.  η απόκτηση, το απόκτημα 

sciences exactes  οι θετικές επιστήμες 

dérisoire adj. γελοίος-α, περιφρονητέος-α, αστείος-α 

prédire v. tr. προλέγω, προφητεύω, προβλέπω 

céleste adj. ουράνιος-α, επουράνιος-α 

insomnie n. f.    η αϋπνία 

effet secondaire η παρενέργεια 

tisane n. f. το ζεστό, το ρόφημα 

soulager v. tr. ανακουφίζω, ξαλαφρώνω/ξελαφρώνω, καταπραΰνω 

dépressif,ve adj. & n.  καταθλιπτικός-ή, κυκλοθυμικός-ή 

douloureux,euse adj.   οδυνηρός-ή, επώδυνος-η, επίπονος-η 

terrasser v. tr. καταβάλλω, ρίχνω κάτω, ταλαιπωρώ 

rinçage n. m.  το ξέβγαλμα, το ξέπλυμα 

taux n. m. invar. το ποσοστό, ο δείκτης, η τιμή, ο συντελεστής 

haleine n. f. η αναπνοή/η πνοή, η ανάσα 

 

B. Lexique PRODUCTION ÉCRITE DELF B2 
 

Dossier 1 : 
 

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 2 : 
 

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 
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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 3 : 
 

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 

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

Dossier 4 : 
 

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 5 : 
 

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   
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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 6 : 
 

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 7 : 
 

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 

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 8 : 
 

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) 
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réassort n. m. = το νέο στοκ 
 

Dossier 9 : 
 

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) 

conditionnement n. m. = η διαμόρφωση, ο καθορισμός, η συσκευασία, η χειραγώγηση  
 

Dossier 10 : 
 

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 11 : 
 

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 
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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 12 : 
 

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) 

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 13 : 
 

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 14 : 

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 
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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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