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Épreuve n°1 : Préparer et faire un entretien dirigé  
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 V. LEXIQUE USUEL POUR LES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE ET LES QUESTIONS* 

la maison individuelle : η μονοκατοικία 

le bord de mer : η παραλία, ο γιαλός, δίπλα στη θάλασσα 

rock n. m. : το ροκ, ροκενρόλ/το ροκ-εν-ρολ  

écouter v. tr. : ακούω, εισακούω-ομαι, προσέχω  

préférer v. tr. : προτιμώ, επιθυμώ, ξεχωρίζω, προκρίνω  

acteur,trice n. : ηθοποιός, ο πρωταγωνιστής/η πρωταγωνίστρια   

être v. intr. : είμαι, βρίσκομαι, τελώ, διατελώ, υπάρχω  

suisse adj. : ελβετικός-ή, ο ελβετός/η ελβετή/η ελβετίδα, η ελβετία    

lire v. tr. : διαβάζω, μελετώ/μελετάω, εννοώ, μαντεύω 

romans d’aventure : τα μυθιστορήματα περιπέτειας 

habiter v. tr. : κατοικώ, διαμένω, μένω ζω  

centre-ville n. m. : το κέντρο της πόλης  

temps libre : ο ελεύθερος χρόνος  

Internet n. m. : το ιντερνέτ/το ίντερνετ, το διαδίκτυο    

surfer v. intr. : κάνω σέρφινγκ, σερφάρω (π.χ. στο ιντερνέτ)  

s’appeler v. pron. : ονομάζομαι, λέγομαι  

frères et sœurs : τα αδέλφια  

sport d’équipe : το ομαδικό άθλημα 

cinéma n. m. : ο κινηματογράφος, το σινεμά   

copain,ine n. : ο φίλος/η φίλη, το φιλαράκι, ο κολλητός/η παρέα   
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
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 V. LEXIQUE USUEL POUR LES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE ET LES QUESTIONS* 

anniversaire n. m. : η επέτειος (π.χ. γενεθλίων), τα γενέθλια, γενέθλιος-α  

cuisiner v. tr. & intr. : μαγειρεύω ανακρίνω  

spaghetti n. m. : το σπαγκέτι, το λεπτό μακαρόνι   

des fois adv. : μερικές φορές, κάποιες φορές, ενίοτε  

ami,e n. : ο φίλος/η φίλη  

activités extrascolaires : οι εξωσχολικές δραστηριότητες  

s’entendre v. pron. : συμφωνώ, συνεννοούμαι, καταλαβαίνω, εισακούομαι  

étudier v. tr. & intr. : μελετώ/μελετάω, σπουδάζω, φοιτώ, ερευνώ, μαθαίνω  

devoirs n. m. pl. : η σχολική εργασία, οι σχολικές εργασίες, το διάβασμα στο σπίτι  

apprendre v. tr. : μαθαίνω, πληροφορούμαι, μαθητεύω  

culture n. f. : η καλλιέργεια, η μόρφωση, ο πολιτισμός, η κουλτούρα, η παίδευση  

juillet n. m. : ο ιούλιος/ο ιούλης (λαϊκ.)  

aller v. intr. : πάω/πηγαίνω, ταξιδεύω, πορεύομαι, προχωρώ/προχωράω, μεταβαίνω, φτάνω/φθάνω  

chinois(e) adj. & n. : κινεζικός-ή/κινέζικος-η, ο κινέζος, η κινέζα, τα κινέζικα  

se reposer v. pron. : αναπαύομαι, ξεκουράζομαι, χαλαρώνω, ξαποσταίνω  

soir n. m. : το βράδυ, η νύχτα  

copain,ine n. : ο φίλος/η φίλη, το φιλαράκι, ο κολλητός, η παρέα  

se relaxer v. pron. : ανακουφίζομαι, χαλαρώνω  

chambre n. f. : το δωμάτιο, το υπνοδωμάτιο, η κάμαρα, ο θάλαμος  

boum n. f. : το πάρτι, η γιορτή 

été n. m. : το καλοκαίρι, το θέρος  

chez moi : στο σπίτι, σπίτι μου  
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
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 V. LEXIQUE USUEL POUR LES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE ET LES QUESTIONS* 

grand(e) adj. : μεγάλος-η, ψηλός-ή, τρανός-ή, τεράστιος-α  

yeux bleus : τα γαλανά μάτια, τα μπλε μάτια  

sympathique adj. : συμπαθητικός-ή, συμπονετικός-ή, καλός-ή, φιλικός-ή   

tri n. m. : η διαλογή, η ταξινόμηση, το ξεδιάλεγμα   

déchet n. m. : τα απόβλητα, το άχρηστο, το υπόλειμμα, τα απορρίμματα, τα σκουπίδια   

recyclage n. m. : η ανακύκλωση, η μετεκπαίδευση, η επιμόρφωση, η μετάταξη  

neige n. f. : το χιόνι   

jouer dehors : παίζω στην αυλή, παίζω έξω 

chaleur n. f. : η ζέστη, η ζεστασιά, η θερμοκρασία, η έξαψη  

jouer v. intr. & tr. : παίζω, στοιχηματίζω, ρίχνω, ασχολούμαι, υποδύομαι  

Scrabble n. m. : το σκραμπλ  

famille n. f. : η οικογένεια  

vacances n. f. pl. : οι διακοπές  

Pâques : το πάσχα  

lire v. tr. : διαβάζω, μελετώ/μελετάω, εννοώ, μαντεύω   

roman policier n. m. : το αστυνομικό μυθιστόρημα  

Okapi : το οκάπι/η οκαπία (ζωολ.) η αντιλόπη, περιοδικό για νέους 10-15 ετών  

chargé,e adj. : γεμάτος-η, φορτωμένος-η, επιφορτισμένος-η, υπεύθυνος-η, αρμόδιος-α, επιβαρυμένος-η  

jean n. m. : το τζιν  

délavé,e adj. : ξεθωριασμένος-η, ξεπλυμένος-η, αποχρωματισμένος-η, ξεβαμμένος-η   
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
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 V. LEXIQUE USUEL POUR LES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE ET LES QUESTIONS* 

restaurant n. m. : το εστιατόριο  

une fois par mois : μια φορά το μήνα 

famille n. f. : η οικογένεια  
sévère adj. : αυστηρός-ή, σκληρός-ή   

permission n. f. : η άδεια (π.χ. εισόδου ή εξόδου)  

sortir v. tr. & intr. : βγαίνω, εξέρχομαι, έρχομαι, φεύγω  

regarder v. tr. : κοιτάζω, βλέπω, παρατηρώ   

tennis n. m. : το τένις, η αντισφαίριση, τα παπούτσια του τένις   

plage n. f. : η παραλία, η ακρογιαλιά, το ακρογιάλι, η αμμουδιά  

se baigner v. pron. : βουτώ/βουτάω, πλέω, κολυμπώ, κάνω μπάνιο, λούζομαι  

bronzer v. tr. & intr. : μαυρίζω, ροδοκοκκινίζω  

quartier n. m. : η συνοικία, η περιοχή, η γειτονιά, ο μαχαλάς  

tranquille adj. : ήσυχος-η, ήρεμος-η, γαλήνιος-α, πράος-α, φρόνιμος-η  

magasin n. m. : το κατάστημα, το μαγαζί, το εμπορικό  

ordinateur n. m. : ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ), ο υπολογιστής  

téléphone portable n. m. : το φορητό τηλέφωνο, το κινητό τηλέφωνο  

boire v. tr. : πίνω, καταπίνω  

lait au chocolat n. m. : σοκολατούχο γάλα  

manger v. tr. & intr. : τρώγω/τρώω, καταναλώνω, σπαταλώ   

tartine n. f. : η φέτα ψωμιού με βούτυρο  

matin n. m. : το πρωί, το πρωινό  

école n. f. : το σχολείο, η σχολή  

à pied adv. : πεζός-ή, με τα πόδια, ποδαράτος-η, ποδαράτα  

vouloir v. tr. : θέλω, ζητώ/ζητάω, εύχομαι, επιθυμώ, απαιτώ  

voyage n. m. : το ταξίδι, η περιοδεία  

astrologie n. f. : η αστρολογία  

lire v. tr. : διαβάζω, μελετώ/μελετάω, εννοώ 

signe du zodiaque n. m. : το ζώδιο, το σημείο του ζωδιακού κύκλου  
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radio n. f. : το ράδιο, το ραδιόφωνο, ο ασύρματος  

s’endormir v. pron. : κοιμίζω, αποκοιμίζω, κοιμάμαι, ηρεμώ, ξεγελώ, παραπλανώ  
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
 

DOSSIER 5   page 14 

 V. LEXIQUE USUEL POUR LES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE ET LES QUESTIONS* 

devenir v. intr. : συμβαίνει, γίνεται, προκύπτω  

vétérinaire n. : κτηνιατρικός-ή, κτηνίατρος  

préférer v. tr. : προτιμώ, επιθυμώ, ξεχωρίζω, προκρίνω  

campagne n. f. : η εκστρατεία, η εξόρμηση, η περίοδος, η εξοχή, ο κάμπος, η ύπαιθρος  

bruyant,e adj. : θορυβώδης, ταραχώδης, βροντερός-ή, θορυβοποιός  

poisson rouge n. m. : το χρυσόψαρο  

chat n. m. : ο γάτος/η γάτα, η χαδιάρα  

vacances n. f. pl. : οι διακοπές  

hiver n. m. : ο χειμώνας  

été n. m. : το καλοκαίρι, το θέρος  

bande dessinée (BD) n. f. : τα κόμικς/τα κόμιξ, τα εικονογραφημένα  

préféré,e adj. : προτιμώμενος-η, αγαπημένος-η   

vivre v. tr. & intr. : ζω, κατοικώ, διάγω  

parents n. m. pl. : οι γονείς   

offrir v. tr. : προσφέρω προτείνω, παρέχω, δημιουργώ (μτφ)  

jeu n. m. : το παιχνίδι, το παίξιμο, η ερμηνεία, η σειρά  

console n. f. : η κονσόλα  

chaussures n. f. pl. : ένα ζευγάρι παπούτσια  

foot n. m. : το ποδόσφαιρο  

sortir v. tr. & intr. : βγαίνω, εξέρχομαι, έρχομαι, φεύγω   

copain,ine n. : ο φίλος/η φίλη, το φιλαράκι, ο κολλητός, η παρέα 

week-end n. m. : το σαββατοκύριακο  

musée n. m. : το μουσείο   

quartier n. m. : η συνοικία, η περιοχή, η γειτονιά, η ζώνη  

souvenir n. m. : το ενθύμιο, το αναμνηστικό, η ανάμνηση   

monter v. tr. & intr. : ανεβαίνω, επιβαίνω, ανηφορίζω, καβαλάω  

Tour Eiffel n. f. : ο πύργος του άιφελ  

habiter v. tr. : κατοικώ, διαμένω, μένω, ζω   

banlieue n. f. : το προάστιο  

chez moi : στο σπίτι, σπίτι μου 

fête n. f. : η γιορτή, το πανηγύρι  

ami,e n. : ο φίλος/η φίλη  

famille n. f. : η οικογένεια, οι συγγενείς, η φαμίλια / η φαμιλιά (λαϊκ.)  
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
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 V. LEXIQUE USUEL POUR LES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE ET LES QUESTIONS* 

chanteur,euse n. : ο τραγουδιστής/η τραγουδίστρια  

écouter v. tr. : ακούω, εισακούω-ομαι, προσέχω  

manger v. tr. : τρώγω/τρώω, καταναλώνω, σπαταλώ  

spécialité n. f. : η ειδικότητα, η σπεσιαλιτέ, το έδεσμα  

pays n. m. invar. : η χώρα, το κράτος, ο τόπος, η γη  

correspondre v. tr. & intr. : επικοινωνώ, αλληλογραφώ, αντιστοιχώ, συμβαδίζω, ταυτίζομαι    

fille n. f. : το κορίτσι, η κόρη, η κοπέλα, η θυγατέρα  

né,e adj. : γεννημένος-η, καταγόμενος-η  

juillet n. m. : ο ιούλιος/ο ιούλης (λαϊκ.)  

danser v. intr. & tr. : χορεύω, χοροπηδώ, λικνίζομαι  

hip hop n. m. invar. : το χιπ χοπ / το χιπ-χοπ 

collège n. m. : το γυμνάσιο, το κολέγιο  
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vacances n. f. pl. : οι διακοπές  

jouer v. intr. & tr. : παίζω, στοιχηματίζω, ρίχνω, ασχολούμαι, υποδύομαι  

Sudoku n. m. : είδος σταυρόλεξου 

regarder v. tr. : κοιτάζω, βλέπω, παρατηρώ   

film d’aventure : το έργο περιπέτειας, η περιπετειώδης ταινία  

drame n. m. : το δράμα  

adorer v. tr. : λατρεύω, υπεραγαπώ    

boum n. f. : το πάρτι, η γιορτή 

prendre v. tr. & intr. : παίρνω, λαμβάνω, αναλαμβάνω, εκλαμβάνω, κρατώ/κρατάω, αποκτώ, προσλαμβάνω  

blouson n. m. : το μπλουζόν, το μπουφάν  

botte n. f. : η μπότα, το δέμα, η δέσμη, η αγκαλιά, το δεμάτι, το μάτσο   

boire v. tr. : πίνω, καταπίνω  

eau minérale : το μεταλλικό νερό  
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
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 V. LEXIQUE USUEL POUR LES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE ET LES QUESTIONS* 

manger v. tr. : τρώγω/τρώω, καταναλώνω, σπαταλώ  

viande n. f. : το κρέας  

légume n. m. : το λαχανικό, το χορταρικό  

se disputer v. pron. : διεκδικώ, τσακώνομαι, μαλώνω, αγωνίζομαι  

de temps en temps loc. adv. : πότε-πότε/πότε, πότε κάπου-κάπου/κάπου κάπου, από καιρό σε καιρό, πού και πού  

mère n. f. : η μητέρα, η μαμά/η μαμμά  
fleur n. f. : το άνθος (λόγ.), το λουλούδι, ο ανθός  

livre n. m. : το βιβλίο, το εγχειρίδιο  

soir n. m. : το βράδυ, η νύχτα  

se coucher v. pron. : ξαπλώνω, κοιμάμαι, πέφτω για ύπνο, κατακλίνομαι, πλαγιάζω  

visiter v. tr. : επισκέπτομαι, επιθεωρώ, διασχίζω, περιηγούμαι, διανύω  

vouloir v. tr. : θέλω, ζητώ/ζητάω, εύχομαι, επιθυμώ, απαιτώ  

aller v. intr. : πάω/πηγαίνω, ταξιδεύω, πορεύομαι, προχωρώ/προχωράω, μεταβαίνω, φτάνω/φθάνω  

aimer v. tr. : αγαπώ/αγαπάω, προτιμώ, θέλω (μτφ), μου αρέσει    

élève n. : ο μαθητής/η μαθήτρια  

écouter v. tr. : ακούω, εισακούω-ομαι, προσέχω  

musique n. f. : η μουσική  

montagne n. f. : το βουνό, το όρος    

ski n. m. : το σκι, το χιονοπέδιλο, η χιονοδρομία  

souvent adv. : συχνά, πολλές φορές, πολλάκις  

loisir n. m. : ο χρόνος ελεύθερης ενασχόλησης, η ψυχαγωγία, ο ελεύθερος χρόνος  
préféré,e adj. : προτιμώμενος-η, αγαπημένος-η   

piscine n. f. : η πισίνα, το κολυμβητήριο  

jean n. m. : το τζιν  

baskets n. f. pl. : το αθλητικό παπούτσι/τα αθλητικά παπούτσια  

blouson n. m. : το μπλουζόν, το μπουφάν  

apprendre v. tr. : μαθαίνω, πληροφορούμαι, μαθητεύω   
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
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 V. LEXIQUE USUEL POUR LES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE ET LES QUESTIONS* 

abonné,e adj. : ο συνδρομητής/η συνδρομήτρια, ο θαμώνας, ο μόνιμος πελάτης/η μόνιμη πελάτισσα  

ordinateur n. m. : ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ), ο υπολογιστής  

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

mail n. m. : το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το ηλεκτρονικό μήνυμα, το ιμέιλ/το μέιλ   

quelquefois adv. : μερικές φορές, ενίοτε, καμιά φορά, κάποτε   

pizza n. f. : η πίτσα  

s’habiller v. pron. : ενδύω-ομαι, ντύνω-ομαι, περιβάλλω-ομαι, καλύπτω-ομαι, μεταμφιέζω-ομαι  
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vêtement n. m. : το ένδυμα, το ρούχο, τα ρούχα ένδυσης  

mode n. f. : η μόδα, η συνήθεια  

printemps n. m. invar. : η άνοιξη το έαρ  

revenir v. intr. : επανέρχομαι, επιστρέφω, κοστίζω, στοιχίζω, αναλαμβάνω, ανήκω, επαναλαμβάνω  

utiliser v. tr. : χρησιμοποιώ, μετέρχομαι, καταναλίσκω, αξιοποιώ  

téléphone portable n. m. : το φορητό τηλέφωνο, το κινητό τηλέφωνο  

vivre v. intr. & tr. : ζω, κατοικώ, διάγω, μένω  

grand,e adj. : μεγάλος-η, ψηλός-ή, τρανός-ή, ευρύτατος-η (μτφ), τεράστιος-α  

ensoleillé,e adj. : ηλιόλουστος-η, ευήλιος-α  

aller v. intr. : πάω/πηγαίνω, ταξιδεύω, πορεύομαι, προχωρώ/προχωράω, μεταβαίνω, φτάνω/φθάνω  

centre-ville n. m. : το κέντρο της πόλης  

centre commercial : το εμπορικό κέντρο  

partager v. tr. : κατανέμω-ομαι, μοιράζω-ομαι, διανέμω, επιμερίζω-ομαι, διαιρώ, συμμερίζομαι, διχάζω   

affaire(s) n. f. (pl.) : η υπόθεση, η ασχολία, η εργασία, το ζήτημα, η επιχειρηματική δραστηριότητα  
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
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 V. LEXIQUE USUEL POUR LES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE ET LES QUESTIONS* 

sportif,ve adj. : αθλητικός-ή, ο αθλητής/η αθλήτρια, αθλούμενος-η  

pratiquer v. tr. : (εξ)ασκώ, κάνω, εκτελώ, ασχολούμαι, γίνεται, εφαρμόζεται, συνηθίζεται  

ami,e n. : ο φίλος/η φίλη 

collège n. m. : το γυμνάσιο, το κολέγιο  

préférer v. tr. : προτιμώ, επιθυμώ, ξεχωρίζω, προκρίνω  

avion n. m. : το αεροπλάνο  

rapide adj. : ταχύς-εία, γρήγορος-η, ταχύρρυθμος-η, αλματώδης, εύστροφος-η, απότομος-η  

argent de poche n. m. : το χαρτζιλίκι, το μικρό χρηματικό ποσό  

semaine n. f. : η εβδομάδα  

aller v. intr. : πάω/πηγαίνω, ταξιδεύω, πορεύομαι, προχωρώ/προχωράω, μεταβαίνω, φτάνω/φθάνω  

matin n. m. : το πρωί, το πρωινό  

se préparer v. pron. : ετοιμάζομαι, προετοιμάζομαι, προαλείφομαι, προμηνύεται, υποβόσκω  

chien n. m. : ο σκύλος/η σκύλα, ο κόκορας του όπλου  

animal n. m. : το ζώο, ο βλάκας, ο ηλίθιος, το κτήνος  

avoir v. tr. : έχω, κατέχω  

téléphone portable  : το φορητό τηλέφωνο, το κινητό τηλέφωνο    

aimer v. tr. : αγαπώ/αγαπάω, προτιμώ, θέλω (μτφ), μου αρέσει 

offrir v. tr. : προσφέρω, προτείνω, παρέχω   

livre n. m. : το βιβλίο, το εγχειρίδιο  

être né,e : γεννιέμαι, έρχομαι στη ζωή  

adorer v. tr. : λατρεύω, υπεραγαπώ  

voir v. intr. & tr. : βλέπω, κοιτάζω, διακρίνω, διαπιστώνω, προσέχω, παρακολουθώ, εξετάζω    

pièce n. f. : το έργο, το συγγραφικό έργο, το στοιχείο, το νόμισμα, το κομμάτι, το δωμάτιο, το τμήμα το εξάρτημα  
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
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chambre n. f. : το δωμάτιο, το υπνοδωμάτιο, η κάμαρα, ο θάλαμος  

cuisine n. f. : η κουζίνα, η μαγειρική, το μαγειρείο  

salon n. m. : το σαλόνι, η εμπορική έκθεση, η έκθεση (π.χ. βιβλίου)  

s’appeler v. pron. : ονομάζομαι, λέγομαι  

boire v. tr. : πίνω, καταπίνω. 

jus de fruit n. m. : ο φρουτοχυμός, ο χυμός φρούτων  

policier,e n. : αστυνομικός-ή, ο αστυνόμος, ο αστυνομικός/η αστυνομικίνα  

femme au foyer : επάγγελμα οικιακά, η ανεπάγγελτη γυναίκα, η μη εργαζόμενη γυναίκα, η γυναίκα χωρίς επάγγελμα  

omelette n. f. : η ομελέτα, τα χτυπητά αβγά   

œuf n. m. : το αβγό/το αυγό  
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fromage n. m. : το τυρί  

rapporter v. tr. : αποφέρω, αποκομίζω, καταδίδω, μαρτυρώ, αναφέρω, μεταφέρω, αποκαλύπτω  

souvenir n. m. : το ενθύμιο, το αναμνηστικό, η ανάμνηση, η μνήμη  

carte postale : η καρτ ποστάλ, η ταχυδρομική κάρτα  

préférer v. tr. : προτιμώ, επιθυμώ, ξεχωρίζω    

publicité n. f. : η διαφήμιση, η δημοσιότητα  

ville n. f. : η πόλη, η πόλις  

moderne adj. : σύγχρονος-η, μοντέρνος-α, της παρούσης περιόδου, νεότερος-η  

bruyant,e adj. : θορυβώδης, ταραχώδης, βροντερός-ή, βαρύγδουπος-η, σαματατζής  

tous les soirs : κάθε βράδυ 

famille n. f. : η οικογένεια, οι συγγενείς  

regarder v. tr. : κοιτάζω-ομαι, βλέπω, παρατηρώ, αγναντεύω   

journal télévisé : οι ειδήσεις, η τηλεφημερίδα, το τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων  

reportage n. m. : η περιγραφή γεγονότος, το ρεπορτάζ  

se lever v. pron. : σηκώνομαι, σηκώνομαι όρθιος, υψώνομαι, ανατέλλω, βελτιώνομαι  

s’habiller v. pron. : ντύνομαι, καλύπτομαι, περιβάλλομαι  

se préparer v. pron. : ετοιμάζομαι, προετοιμάζομαι, προαλείφομαι, προμηνύεται, υποβόσκω 

petit-déjeuner n. m. : το πρωινό  

visiter v. tr. : επισκέπτομαι, επιθεωρώ, διασχίζω, περιηγούμαι, διανύω   

parc d’attraction n. m. : το πάρκο διασκέδασης, το πάρκο ψυχαγωγίας, το ψυχαγωγικό πάρκο  
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
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midi n. m. : το μεσημέρι, ο νότος, η νότια γαλλία  

manger v. tr. : τρώγω/τρώω, καταναλώνω, σπαταλώ  

après prép. & adv. : μετά, ύστερα  

collège n. m. : το γυμνάσιο, το κολέγιο  

bowling n. m. : το μπόουλινγκ  

né,e adj. : γεννημένος-η, καταγόμενος-η  

lire v. tr. : διαβάζω, μελετώ/μελετάω, εννοώ  

magazine n. m. : το περιοδικό, το μαγκαζίνο   

se déplacer v. pron. : μετακινούμαι, μετατοπίζομαι, μετακομίζω, αλλάζω θέση   

voiture n. f. : το όχημα, το αμάξι, το αυτοκίνητο   

bus n. m. : το αστικό λεωφορείο  

fils n. m. / fille n. f. : ο γιος/ο γυιος/ο υιός/το κορίτσι, η κόρη, η κοπέλα, η θυγατέρα  

voir v. intr. & tr. : βλέπω, κοιτάζω, διακρίνω, διαπιστώνω, προσέχω, παρακολουθώ, εξετάζω    

grands-parents n. m. pl. : οι πρόγονοι, οι παππούδες  

fan n. : οπαδός, ο θαυμαστής/η θαυμάστρια, ο φανατικός θαυμαστής/η φανατική θαυμάστρια  

groupe n. m. : ο όμιλος, η ομάδα, το συγκρότημα, το σύμπλεγμα, η συστάδα, η συστοιχία  

matin n. m. : το πρωί, το πρωινό  

se réveiller v. pron. : ερεθίζω, ζωντανεύω, ξυπνώ/ξυπνάω, αφυπνίζομαι, εξεγείρομαι (μτφ)  

écouter v. tr. : ακούω, εισακούω-ομαι, προσέχω  

jazz n. m. invar. : η τζαζ  

musique classique : η κλασική μουσική   

vouloir v. tr. : θέλω, ζητώ/ζητάω, εύχομαι, επιθυμώ, απαιτώ, χαλεύω, παρουσιάζομαι, διατείνομαι  

apprendre v. tr. : μαθαίνω, πληροφορούμαι, μαθητεύω   

russe adj. : ρωσικός-ή/ρώσικος-η, ο ρώσος/η ρωσίδα, τα ρώσικα  

pratiquer v. tr. : (εξ)ασκώ, κάνω, εκτελώ, ασχολούμαι, γίνεται, εφαρμόζεται, συνηθίζεται  

natation n. f. : η κολύμβηση, το κολύμπι, ο υγρός στίβος  
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
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 V. LEXIQUE USUEL POUR LES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE ET LES QUESTIONS* 

saison n. f. : η περίοδος, η εποχή, η σεζόν   

préféré,e adj. : προτιμώμενος-η, αγαπημένος-η  

automne n. m. : το φθινόπωρο  

correspondant,e n. : αντίστοιχος-η, ανάλογος-η, το αντεπιστέλλον μέλος, ο ανταποκριτής/η ανταποκρίτρια  

sportif,ive adj. : αθλητικός-ή, ο αθλητής/η αθλήτρια, αθλούμενος-η  

généreux,se adj. : γενναιόδωρος-η, απλόχερος-η, ανοιχτοχέρης-α, μεγαλόψυχος-η, κουβαρντάς-ού  

famille n. f. : η οικογένεια, οι συγγενείς  

province n. f. : η επαρχία  

informations n. f. pl. : η πληροφορία, η πληροφόρηση, η ενημέρωση, η είδηση, το γραφείο πληροφοριών (πληθ.)  

rentrer v. intr. & tr. : γυρίζω, επανέρχομαι, επιστρέφω, ξαναγυρίζω, χωρώ/χωράω, πάω σπίτι  

école n. f. : το σχολείο, η σχολή  

concert n. m. : η συναυλία, το κοντσέρτο/το κονσέρτο  

beaucoup adv. : πολύ, πολύς, πάρα πολύ, πολλά  

apprendre v. tr. : μαθαίνω, πληροφορούμαι, μαθητεύω  

français n. m. : ο γάλλος/η γαλλίδα, γαλλικός-ή, τα γαλλικά  

vacances n. f. pl. : οι διακοπές  

se reposer v. pron. : αναπαύομαι, ξεκουράζομαι, χαλαρώνω, ξαποσταίνω  

excursion n. f. : η εκδρομή, το σύντομο ταξίδι, η περιήγηση  

parler v. intr. & tr. : μιλώ/μιλάω/ομιλώ, κουβεντιάζω, συνομιλώ, αγορεύω, μιλάει ο ένας στον άλλον   

faire v. tr. & intr. : κάνω/κάμνω, φτειάχνω/φτιάχνω, πράττω, κατασκευάζω, πραγματοποιώ, παράγω, κατασκευάζω  

confidence n. f. : η εκμυστήρευση   

meilleur,e adj. : καλύτερος-η, άριστος-η, πρώτος και καλύτερος, υπέροχος-η   

ami,e n. : ο φίλος/η φίλη  

danser v. intr. & tr. : χορεύω, χοροπηδώ, λικνίζομαι  

copain,ine n. : ο φίλος/η φίλη, το φιλαράκι, ο κολλητός/η παρέα  

boum n. f. : το πάρτι, η γιορτή 

manger v. tr. : τρώγω/τρώω, καταναλώνω, σπαταλώ  

repas n. m. invar. : το φαγητό, το γεύμα, το φαΐ    
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
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 V. LEXIQUE USUEL POUR LES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE ET LES QUESTIONS* 

faire v. tr. & intr. : κάνω/κάμνω, φτειάχνω/φτιάχνω, πράττω, κατασκευάζω, πραγματοποιώ, παράγω, κατασκευάζω 

vélo n. m. : το ποδήλατο  

dimanche n. m. : η κυριακή  

visiter v. tr. : επισκέπτομαι, επιθεωρώ, διασχίζω, περιηγούμαι, διανύω  

ami,e n. : ami,e n. : ο φίλος/η φίλη  

écouter v. tr. : ακούω, εισακούω-ομαι, προσέχω  

pop n. f. : ποπ, η ποπ (μουσ.)  

nom n. m. : το όνομα, το επώνυμο, το επίθετο  

être v. intr. : είμαι, βρίσκομαι, τελώ, διατελώ, υπάρχω  

plage n. f. : η παραλία, η ακρογιαλιά, ο αιγιαλός, η αμμουδιά  

raquette n. f. : η ρακέτα  

pédalo n. m. : το θαλάσσιο ποδήλατο  

signe du zodiaque n. m. : το ζώδιο, το σύμβολο του ζωδιακού κύκλου  

aéroport n. m. : ο αερολιμένας, το αεροδρόμιο  

bus n. m. : το αστικό λεωφορείο  

cher,ère adj. : ακριβός-ή, δαπανηρός-ή, πολύτιμος-η, ακριβά, αγαπητός-ή, προσφιλής  

aimer v. tr. : αγαπώ/αγαπάω, προτιμώ, θέλω (μτφ), μου αρέσει  

déguster v. tr. : δοκιμάζω, γεύομαι, απολαμβάνω  

plat n. m. : το πιάτο, το φαγητό, η φόρμα, το ταψί   

moyen de transport : το μέσο μεταφοράς, το μεταφορικό μέσο, το συγκοινωνιακό μέσο 
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rapide adj. : ταχύς-εία, γρήγορος-η, αλματώδης, εύστροφος-η, απότομος-η  

vacances n. f. pl. : οι διακοπές  

montagne n. f. : το βουνό το όρος  

parent n. m. : o γονέας, συγγενής  

gentil,ille adj. : ευγενικός-ή, αγαθός-ή, καλός-ή, καλόκαρδος-η, ευγενής  

compréhensif,ve adj. : ανοιχτός-ή/ανοικτός-ή, ανοιχτόκαρδος-η, αυτός-ή που δείχνει κατανόηση   

passer v. intr. & tr. : περνώ, διαβαίνω, μεταβαίνω, διέρχομαι, μεταβιβάζω, παραβλέπω, παραλείπω, ξεπερνώ  

ordinateur n. m. : ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ), ο υπολογιστής  
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
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 V. LEXIQUE USUEL POUR LES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE ET LES QUESTIONS* 

faire v. tr. & intr. : κάνω/κάμνω, φτειάχνω/φτιάχνω, πράττω, κατασκευάζω, πραγματοποιώ, παράγω, κατασκευάζω 
achat n. m. : η αγορά, οι αγορές, τα ψώνια  

sœur n. f. : η αδελφή, η μοναχή, η καλόγρια  

parler v. intr. & tr. : μιλώ/μιλάω/ομιλώ, κουβεντιάζω, συνομιλώ, αγορεύω, μιλάει ο ένας στον άλλον 

être v. intr. : είμαι, βρίσκομαι, τελώ, διατελώ, υπάρχω  

benjamin,e adj. : ο βενιαμίν, το τελευταίο τέκνο, ο νεότερος/η νεότερη  

famille n. f. : η οικογένεια, οι συγγενείς  

transport n. m. : η μεταφορά, οι μεταφορές, το μεταφορικό μέσο, η συγκοινωνία, οι συγκοινωνίες, η διακομιδή  

rapide adj. : ταχύς-εία, γρήγορος-η, αλματώδης, εύστροφος-η, απότομος-η  

aller v. intr. : πάω/πηγαίνω, ταξιδεύω, πορεύομαι, προχωρώ/προχωράω, μεταβαίνω, φτάνω/φθάνω  

théâtre n. m. : το θέατρο  

idole n. f. : το είδωλο, το ίνδαλμα, το αντικείμενο λατρείας   

aimer v. tr. : αγαπώ/αγαπάω, προτιμώ, θέλω (μτφ), μου αρέσει   

magasin n. m. : το κατάστημα, το μαγαζί, το εμπορικό   

vêtement n. m. : το ένδυμα, το ρούχο, τα ρούχα ένδυσης, τα είδη ρουχισμού  

préférer v. tr. : προτιμώ, επιθυμώ, ξεχωρίζω, προκρίνω    

cadeau n. m. : το δώρο   

regarder v. tr. : κοιτάζω, βλέπω, παρατηρώ, κάθομαι, αντικριστά  

même adj. & adv. : ίδιος-ια, όμοιος-α, ο ίδιος/η ίδια, αυτός-ή  

goût n. m. : η γεύση, το γούστο, η όρεξη, η αρέσκεια, η νοστιμάδα, η επιθυμία  

athlétisme n. m. : ο αθλητισμός, οι αγώνες (π.χ. στίβου), ο στίβος   

musique n. f. : η μουσική  

faire ses devoirs : κάνω τα μαθήματά μου, κάνω τις σχολικές εργασίες  

écouter v. tr. : ακούω, εισακούω-ομαι, προσέχω  
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
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 VI. LEXIQUE USUEL POUR LES MOTS-CLÉS ET LES RÉPONSES PROPOSÉES* 

déjeuner n. m. : το μεσημεριανό φαγητό, το γεύμα  

déjeuner v. intr. : τρώω για μεσημέρι, γευματίζω  

prochain,e adj. : προσεχής, επόμενος-η, ερχόμενος-η, κοντινός-ή, παρακείμενος-η, εγγύς  

célibataire adj. : άγαμος-η, ανύπαντρος-η, ελεύθερος-η, ο εργένης/η εργένισσα  

plus tard : αργότερα, μετέπειτα  
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
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 VI. LEXIQUE USUEL POUR LES MOTS-CLÉS ET LES RÉPONSES PROPOSÉES* 
pratiquer un sport : ασχολούμαι με ένα άθλημα, ασχολούμαι με ένα σπορ, ασκώ ένα άθλημα αθλούμαι  

grasse matinée : το αργό ξύπνημα το χουζούρεμα στο κρεβάτι  

utiliser v. tr. : χρησιμοποιώ, μετέρχομαι, καταναλίσκω, αξιοποιώ  
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saison n. f. : η περίοδος, η εποχή, η σεζόν  

surtout adv. : κυρίως, προπαντός/προ παντός, πάνω απ' όλα, κατ' εξοχήν  
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
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 VI. LEXIQUE USUEL POUR LES MOTS-CLÉS ET LES RÉPONSES PROPOSÉES* 

cher,chère adj. & adv. : ακριβός-ή, δαπανηρός-ή, πολύτιμος-η, αγαπητός-ή  

bien sûr loc. adv. : βέβαια, βεβαίως, ασφαλώς 

distraction n. f. : η διασκέδαση, η ψυχαγωγία, η απροσεξία, η αφηρημάδα, η διάσπαση προσοχής   

favori,te adj. : ευνοούμενος-η, αγαπημένος-η, το φαβορί   

femme au foyer : η νοικοκυρά/η οικοκυρά, η οικοδέσποινα, επάγγελμα οικιακά  
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
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 VI. LEXIQUE USUEL POUR LES MOTS-CLÉS ET LES RÉPONSES PROPOSÉES* 

environ adv. : σχεδόν, περίπου, κάπου  

se réveiller v. pron. : ερεθίζω, ζωντανεύω, ξυπνώ/ξυπνάω, αφυπνίζομαι, εξεγείρομαι (μτφ)  

feuilleter v. tr. : ξεφυλλίζω, φυλλομετρώ  

trouver v. tr. : βρίσκω, επινοώ, συναντώ/συναντάω, ανακαλύπτω, θεωρώ     

magnifique adj. : θαυμάσιος-α, υπέροχος-η, έξοχος-η, φανταστικός-ή, πανέμορφος-η (μτφ), λαμπρός-ή  

de temps en temps loc. adv. : πότε-πότε/πότε, πότε κάπου-κάπου/κάπου κάπου, από καιρό σε καιρό, πού και πού 

se composer v. pron. : αποτελώ, σχηματίζω, συνθέτω, στοιχειοθετώ, διαγωνίζομαι, απαρτίζεται από  
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
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 VI. LEXIQUE USUEL POUR LES MOTS-CLÉS ET LES RÉPONSES PROPOSÉES* 

visiter v. tr. : επισκέπτομαι, επιθεωρώ, διασχίζω, περιηγούμαι, διανύω   

goûter v. tr. & intr.,: δοκιμάζω, γεύομαι, απολαμβάνω, κολατσίζω   

découvrir v. tr. : ανακαλύπτω, ξεσκεπάζω, βρίσκω/ευρίσκω, εφευρίσκω, φανερώνω  

pièce n. f. : pièce n. f. : το έργο, το συγγραφικό έργο, το στοιχείο, το νόμισμα, το κομμάτι, το δωμάτιο, το τμήμα το 

εξάρτημα 

communiquer v. tr. & intr. : κοινοποιώ, μεταδίδω, συγκοινωνώ, γνωστοποιώ, ανακοινώνω, πληροφορώ, επικοινωνώ                                                 

seulement adv. : μόνο, τουλάχιστον, μόλις, αλλά  
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
 

DOSSIER 6   page 31 

 VI. LEXIQUE USUEL POUR LES MOTS-CLÉS ET LES RÉPONSES PROPOSÉES* 

printemps n. m. invar. : η άνοιξη, το έαρ  

pique-nique n. m. : το πικνίκ  

réuni,e adj. :  συναθροισμένος-η, συγκεντρωμένος-η, μαζεμένος-η 

informations n. f. pl. : η πληροφορία, η πληροφόρηση, η ενημέρωση, η είδηση, το γραφείο πληροφοριών (πληθ.) 
organiser v. tr. : οργανώνω-ομαι, διοργανώνω, πραγματοποιώ  

 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
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 VI. LEXIQUE USUEL POUR LES MOTS-CLÉS ET LES RÉPONSES PROPOSÉES* 

lire v. tr. : διαβάζω, μελετώ/μελετάω, εννοώ, μαντεύω 

connaître v. tr. : γνωρίζω, κατέχω, ξέρω, αποφαίνομαι  

région n. f. : η περιφέρεια, η διοικητική περιφέρεια, το διαμέρισμα, ο τόπος 

souvent adv. : συχνά, πολλές φορές, πολλάκις  

chargé,e adj. : γεμάτος-η, φορτωμένος-η, επιφορτισμένος-η, υπεύθυνος-η, αρμόδιος-α, επιβαρυμένος-η 
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
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 VI. LEXIQUE USUEL POUR LES MOTS-CLÉS ET LES RÉPONSES PROPOSÉES* 

apprendre v. tr. : μαθαίνω, πληροφορούμαι, μαθητεύω  

loger v. tr. & intr.,: κατοικώ, μένω, καταλύω, στεγάζω-ομαι  

centre-ville n. m. : το κέντρο της πόλης  

vraiment adv. : πραγματικά, αληθινά, στ' αλήθεια  

se reposer v. pron. : αναπαύομαι, ξεκουράζομαι, χαλαρώνω, ξαποσταίνω 

sévère adj. : αυστηρός-ή, σκληρός-ή, κοφτός-ή (μτφ)  
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
 

DOSSIER 9   page 34 

 VI. LEXIQUE USUEL POUR LES MOTS-CLÉS ET LES RÉPONSES PROPOSÉES* 

respect n. m. : ο σεβασμός, τα σέβη, η εκτίμηση, η υπόληψη, η τήρηση 

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

préparer v. tr. : ετοιμάζομαι, προετοιμάζομαι, προαλείφομαι, προμηνύεται, υποβόσκω, μαγειρεύω    

plaire v. tr. & intr. : captiver v. tr., γοητεύω, σαγηνεύω, αρέσω/αρέσκω, μαγεύω   

utiliser v. tr. : χρησιμοποιώ, μετέρχομαι, καταναλίσκω, αξιοποιώ 
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
 

DOSSIER 10   page 35 

 VI. LEXIQUE USUEL POUR LES MOTS-CLÉS ET LES RÉPONSES PROPOSÉES* 

prochain,e adj. : προσεχής, επόμενος-η, ερχόμενος-η, κοντινός-ή, παρακείμενος-η, εγγύς  

en ligne : στην τηλεφωνική γραμμή, στο τηλέφωνο, μέσω διαδικτύου, στο διαδίκτυο, εξ αποστάσεως, σε ροή   

cantine n. f. : η καντίνα, το εστιατόριο της επιχείρησης, το κυλικείο, το μαγειρείο  

étoile n. f. : το αστέρι, το άστρο    

idéal,e adj. : ιδανικός-ή, ιδεώδης, ιδεατός-ή, φανταστικός-ή, τέλειος-α, το ιδανικό, το ιδεώδες  

vif,vive adj. : ζωηρός-ή, ζωντανός-ή, οξύς-εία, έξυπνος-η, έντονος-η, αιχμηρός-ή, γρήγορος-η  
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
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 VI. LEXIQUE USUEL POUR LES MOTS-CLÉS ET LES RÉPONSES PROPOSÉES* 

communiquer v. tr. & intr. : κοινοποιώ, μεταδίδω, διαβάζω, συγκοινωνώ, απευθύνω, γνωστοποιώ, ανακοινώνω  

correspondant,e n. : αντίστοιχος-η, ανάλογος-η, το αντεπιστέλλον μέλος, ο ανταποκριτής/η ανταποκρίτρια, 

ο συνομιλητής/η συνομιλήτρια, φίλος δι' αλληλογραφίας/φίλη δι' αλληλογραφίας  

indispensable adj. : απαραίτητος-η, αναγκαίος-α, χρειαζόμενος-η  

mince adj. : λεπτός-ή, αδύνατος-η, λιγνός-ή, ισχνός-ή, να πάρει η ευχή!, φτου!  

boîte n. f. : το κέντρο διασκέδασης, η μπουάτ, η εταιρεία/η εταιρία, το κιβώτιο, το κουτί, η θήκη, ο ασκός  
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
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 VI. LEXIQUE USUEL POUR LES MOTS-CLÉS ET LES RÉPONSES PROPOSÉES* 

zapper v. intr. : κάνω ζάπινγκ, αλλάζω κανάλια, αλλάζω τηλεοπτικά κανάλια  

chargé,e adj. : γεμάτος-η, φορτωμένος-η, επιφορτισμένος-η, υπεύθυνος-η, αρμόδιος-α, επιβαρυμένος-η  

rester v. intr. : κάθομαι, μένω, παραμένω, υπολείπομαι, απομένω  

demander v. tr. : ζητώ/ζητάω, αιτούμαι, διεκδικώ, υποβάλλω, ερωτώ/ρωτώ/ρωτάω, απαιτώ  
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
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 VI. LEXIQUE USUEL POUR LES MOTS-CLÉS ET LES RÉPONSES PROPOSÉES* 

prévoir v. tr. : προβλέπω, προνοώ, φροντίζω, μεριμνώ, προεικάζω, προεξοφλώ, σχεδιάζω  

appartenir v. intr. : ανήκω, υπάγομαι, αποτελώ μέλος, εναπόκειται, ταιριάζω 
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proche adj. : πλησίον, κοντινός-ή, οικείος-α, στενός-ή, συγγενής  
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
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 VI. LEXIQUE USUEL POUR LES MOTS-CLÉS ET LES RÉPONSES PROPOSÉES* 

installer v. tr. : εγκαθιστώ, εγκαθίσταμαι, στήνω, εγκαθιδρύω, τοποθετώ, διορίζω, καθιερώνω  

imaginer v. tr. : φαντάζομαι, υποθέτω, εικάζω, προβλέπω, μαντεύω, επινοώ, νομίζω, εφευρίσκω, αναλογίζομαι  

vécu,e adj. : βιωματικός-ή, αληθινός-ή, υπαρκτός-ή, πραγματικός-ή  

aventure n. f. : η περιπέτεια, το περιστατικό, η ερωτοδουλειά, η ερωτική σχέση  

visiter v. tr. : επισκέπτομαι, επιθεωρώ, διασχίζω, περιηγούμαι, διανύω 
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
 

Épreuve n°3 : Préparer et faire un dialogue simulé   page 41 
 

DOSSIER 1   page 42 

  V. LEXIQUE *  

Images : η μηλόπιτα, το μιλφέιγ, η μπαγκέτα, το κρουασάν, το εκλέρ σοκολάτας  / το εκλέρ με καφέ    

servir v. tr. : εξυπηρετώ, σερβίρω, προσφέρω, υπηρετώ, χορηγώ, βοηθώ/βοηθάω, χρησιμεύω  
ça sera tout ? : θέλετε κάτι άλλο; επιθυμείτε κάτι άλλο;  

vous en voulez combien de chaque ? : πόσα απ' αυτά θέλεις; πόσα απ' αυτά θέλετε;  

pièce n. f. : το κομμάτι, το τεμάχιο, το στοιχείο, το νόμισμα, το δωμάτιο, το τμήμα, το εξάρτημα   

ça fait : πόσο κάνει;, πόσο κάνουν; πόσο στοιχίζει; 

en tout : συνολικά, καθ' όλα, σε όλα, μ' αυτά και μ' αυτά (μτφ)  

rendre la monnaie : δίνω τα ρέστα, επιστρέφω τα ρέστα, πατσίζω  
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
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  V. LEXIQUE * 

Images : το κοντομάνικο μπλουζάκι, το παλτό, το τζιν, το φόρεμα, το πουλόβερ  

un bel ensemble : το ωραίο σετ, το ωραίο σύνολο 

soldes n. f. pl. : οι εκπτώσεις  

le montant total : το συνολικό ποσό 

insérer la carte bancaire : εισάγω την τραπεζική κάρτα 

un terminal électronique de paiement : τα τερματικά για πληρωμές σε σημεία πώλησης / POS, τα τερματικά POS, 

το μηχάνημα ηλεκτρονικής πληρωμής  
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
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  V. LEXIQUE *  

Images : το μπρελόκ, το κοντομάνικο μπλουζάκι, το βιβλίο, το γραμματόσημο, η διεθνής αποστολή, η τσάντα,  

το δέμα, ο φάκελος  

envoyer un colis : στείλω ένα πακέτο, στείλω ένα δέμα 

colis n. m. : το δέμα, το πακέτο, η αποσκευή  

convenir v. tr. & intr. : αρμόζω, συμφωνώ, αποδέχομαι, παραδέχομαι, συνομολογώ, συνομολογώ, ενδείκνυται, βολεύει   
une boîte postale : η ταχυδρομική θυρίδα / ΤΘ  

tarif normal : η κανονική τιμή, η κανονική τιμή χρέωσης, το κανονικό κόμιστρο  

tarif rapide : η γρήγορη αποστολή  
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
 

DOSSIER 4   page 45 
 

  V. LEXIQUE *  

Images : το ζεστό μπουφάν, τα γάντια, το καμινέτο, η λάμπα, η σκηνή, το πτυσσόμενο τραπέζι, το σακίδιο  

solide adj. : στερεός-ή/στέρεος-η, ισχυρός-ή, γερός-ή, ανθεκτικός-ή, ρωμαλέος-α, ακλόνητος-η  

se plier v. pron. .: διπλώνω, κάμπτω, λυγίζω, μαζεύω, υποτάσσω-ομαι, υποχωρώ   
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se déplier v. pron. : ξεδιπλώνω-ομαι, ανοίγω  

promotion n. f. : η προαγωγή, ο προβιβασμός, η προώθηση, το πλασάρισμα, η διαφήμιση, η ανάδειξη  

un matériel de base : το βασικό υλικό, το έγγραφο προέλευσης  

protéger v. tr. : προστατεύω-ομαι, προφυλάσσω-ομαι, περιφρουρώ, βοηθώ/βοηθάω, προκαλύπτω 

matériau n. m. : το υλικό 

isothermique adj. & n. m. : ισοθερμικός-ή, ισόθερμος-η  

doudoune n. f. : το ζεστό μπουφάν, το χειμερινό μπουφάν  
set n. m. : το σετ  

reçu n. m. : η απόδειξη, η παραλαβή, το κουπόνι, το δελτίο   
revenir v. intr. : επανέρχομαι, επιστρέφω, κοστίζω, στοιχίζω, αναλαμβάνω, ανήκω, επαναλαμβάνω 

 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
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  V. LEXIQUE *  

Images : η οδοντόπαστα, η κρέμα, το αντιβιοτικό, το σιρόπι, το αντισηπτικό χαρτομάντηλο, ο λευκοπλάστης  

noter v. tr. : σημειώνω, παρατηρώ, βαθμολογώ, σχολιάζω, λαμβάνω, υπ' όψιν διαπιστώνω/λαμβάνω υπόψη  

courant,e adj. : τρεχούμενος-η, συνηθισμένος-η, καθημερινός-ή, ισχύων-ουσα, τωρινός-ή, τρέχων-ουσα, ενήμερος-η, 

κοινός-ή, συνήθης, το ηλεκτρικό ρεύμα  
ordonnance n. f. : η διάταξη, το θέσπισμα, η σειρά, η συνταγή, το νομοθετικό διάταγμα, το κανονιστικό διάταγμα,  

η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η εντολή, το αρχιτεκτονικό σχέδιο  

nettoyer v. tr. : καθαρίζω, εκκενώνω, αδειάζω, καταστρέφω, εκκαθαρίζω, ξετινάζω (μτφ), καθαρίζω  
plaie n. f. : η πληγή, το τραύμα, η λύπη (μτφ), η θλίψη (μτφ)  
lingette n. f. : το μαντήλι, το μαντηλάκι  

recouvrir v. tr. : καλύπτω-ομαι, σκεπάζω, ξανασκεπάζω, περικλείω, πασπαλίζω, αλληλοκαλύπτομαι  

quant à : όσον αφορά, ως προς, κατά, σχετικά με  

voyons ! : για να δούμε!, ας δούμε!   

agression n. f. : η επίθεση, η επιθετικότητα, η επιθετική συμπεριφορά, η βία, η εισβολή, η επιδρομή, η εχθρότητα,  

η εχθρικότητα, το μίσος, η βιαιοπραγία  

nourrir v. tr. & intr. : θρέφω, τρέφω-ομαι, ταΐζω, διατρέφω, ψωμίζω, θηλάζω, επουλώνω, τροφοδοτώ (μτφ) 

durablement adv. : για μεγάλο διάστημα, αδιάκοπα, ακατάπαυστα, μόνιμα  

échantillon n. m. : το δείγμα, η δειγματοληψία 

gratuit,e adj. : δωρεάν, ανέξοδα, τσάμπα/τζάμπα, άμισθος-η, ανεύθυνος-η, αστήρικτος-η/αστήριχτος-η  
dentifrice n. m. : η οδοντόπαστα  
gencives n. f. pl. : το ούλο/τα ούλα  

 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
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  V. LEXIQUE *  

Images : τα στρείδια, τα μπαρμπούνια, οι μελιτζάνες, τα κολοκυθάκια, το κρασί, οι μπανάνες, το καρπούζι  

juteux,euse adj. : χυμώδης, ζουμερός-ή, πολύχυμος-η, κερδοφόρος, επικερδής 

frais,fraîche adj. : δροσερός-ή, φρέσκος-α-ια, νωπός-ή, ακμαίος-α, ξεκουρασμένος-η 

ça fait : πόσο κάνει;, πόσο κάνουν; πόσο στοιχίζει; 
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
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  V. LEXIQUE *  

Images : Phosphore, Mon Quotidien, Science et Vie Junior, Le Journal des Enfants, Géo Ado, Le Monde des Ados, 

Okapi 

bimensuel,le adj. : δεκαπενθήμερος-η  

respectivement adv. : αντίστοιχα, αντιστοίχως, αμοιβαία  

approprié,e adj. : κατάλληλος-η, ενδεδειγμένος-η, προσφυής  

orientation n. f. : ο προσανατολισμός, η κατεύθυνση, η δέσμη (στο λύκειο)  

métier n. m. : η δουλειά, το επάγγελμα, το επιτήδευμα (λόγ.)  

surmonter v. tr. : υπερβαίνω, ξεπερνώ/ξεπερνάω, υπερνικώ, υπερπηδώ, γεφυρώνω (μτφ)  

chagrin d’amour : η ερωτική απογοήτευση, ο ερωτικός καημός  
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
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  V. LEXIQUE *  

Images : Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, Les Pirates des Caraïbes, Astérix chez les Bretons, Harry Potter et les 
reliques de la mort, Matrix 

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

film d’animation : η ταινία κινουμένων σχεδίων, τα κινούμενα σχέδια  

ramener v. tr. : ξαναφέρνω, επαναφέρω, μεταφέρω, φέρνω (π.χ. πίσω/κάτι), πηγαίνω κάποιον, ανάγω-ομαι, μειώνω, 
γίνομαι   
sous-titrer v. tr. : υποτιτλίζω, βάζω υπότιτλους  

sous-titrage n. m. : ο υποτιτλισμός  

scènes non diffusées : σκηνές που δεν μεταδίδονται 

formule n. f. : το υπόδειγμα, ο κανόνας, η λύση, η φόρμουλα, ο τύπος, η διατύπωση  
location n. f. : η ενοικίαση, η μίσθωση (νομ.), η εκμίσθωση, το μίσθιο  

convenir v. tr. & intr. : αρμόζω, συμφωνώ, αποδέχομαι, παραδέχομαι, συνομολογώ, συνομολογώ, ενδείκνυται, βολεύει 
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
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  V. LEXIQUE *  

Images : η κάρτα Navigo εβδομάδας, το ημερήσιο εισιτήριο, το εισιτήριο+, η δεσμίδα των 10 εισιτηρίων   

ormule n. f. : το υπόδειγμα, ο κανόνας, η λύση, η φόρμουλα, ο τύπος, η διατύπωση 

illimité,é adj. : απεριόριστος-η, χωρίς όρια   

forfait n. m. : η αποκοπή, το εφάπαξ, το πακέτο, το συνολικό ποσό, η σύνδεση, η σύμβαση, η συμφωνία  

valable adj. : δεκτός-ή, έγκυρος-η, βάσιμος-η, ικανοποιητικός-ή, πειστικός-ή, ισχύει, είναι σε ισχύ, αποδεκτός-ή   

inscrire v. tr. : εγγράφω-ομαι, γράφω, αναγράφω, καταχωρίζω, χαράζω/χαράσσω, καταγράφω-ομαι, εντάσσομαι  
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
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  V. LEXIQUE *  

Images : το τετράδιο με σπιράλ, το στυλό διαρκείας, το συρραπτικό μηχάνημα, τα χρωματιστά μολύβια 

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

sac à main n. m. : η τσάντα χειρός, το τσαντάκι  
varier v. tr. & intr. : αλλάζω, εναλλάσσω, μεταβάλλω, κυμαίνομαι, ποικίλλω  
montant n. m. : το ποσό/το ποσόν, το σύνολο  

 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
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  V. LEXIQUE *  

Images : το σάντουιτς, Perrier, τοστ με κιμά και μπεσαμέλ, το μεταλλικό νερό, το ποτήρι μπύρας 

croque-monsieur n. m. invar. : το τοστ με κιμά και μπεσαμέλ  

contenir v. tr. : περιέχω, έχω, περιλαμβάνω, εμπεριέχω, συγκρατώ, βαστάω  
pain de mie : το ψωμί για τοστ  

noter v. tr. : σημειώνω, παρατηρώ, βαθμολογώ, σχολιάζω, λαμβάνω, υπ' όψιν διαπιστώνω/λαμβάνω υπόψη  

eau gazeuse : νερό με ανθρακικό, το ανθρακούχο νερό  
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
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  V. LEXIQUE *  

Images : Zaz, Patricia Kaas, Indochine, Vanessa Paradis 

populaire adj. : λαοφιλής, δημοφιλής, λαϊκός-ή, φιλολαϊκός-ή, κοσμαγάπητος-η  

balade n. f. : ο περίπατος, η βόλτα, η μπαλάντα  

désolé,e adj. : θλιμμένος-η, περίλυπος-η, απεγνωσμένος-η, απεγνωσμένος-η  

prévu,e adj. : αναμενόμενος-η, προβλεπόμενος-η, προγραμματισμένος-η, που αναμένεται  
disponible adj. : διαθέσιμος-η, εύκαιρος-η, έτοιμος-η  

réduit,e adj. : μειωμένος-η, περιορισμένος-η, χαμηλότερος-η 
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
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  V. LEXIQUE *  

Images : ο χορός, το τένις, το πινγκ-πονγκ, το τζούντο, η κολύμβηση, το ποδόσφαιρο  

pratiquer v. tr. : (εξ)ασκώ, κάνω, εκτελώ, ασχολούμαι, γίνεται, εφαρμόζεται, συνηθίζεται  

terminer v. tr. : τελειώνω, τερματίζω, περατώνω, περαιώνω, καταλήγω, λήγω, θέτω τέρμα 

essayer v. tr. : προσπαθώ, δοκιμάζω, προβάρω, αποπειρώμαι, ενεργώ, επιχειρώ   
entraînement n. m. : η προπόνηση, η άσκηση, η εξάσκηση, η εκγύμναση  
pratiquer un sport : ασκώ ένα άθλημα, κάνω ένα άθλημα, ασχολούμαι με ένα σπορ, αθλούμαι  

cours individuel : το ιδιαίτερο μάθημα, η κατ' οίκον παράδοση μαθημάτων  

cours en groupe : τα ομαδικά μαθήματα, η ομαδική διδασκαλία  
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
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  V. LEXIQUE *  
 

Images : ο ερυθρός οίνος, το σουκρούτ, η παέλα, η μουστάρδα, κοτόπουλο με δαμάσκηνα, το λευκό κρασί  

alsacien,ne n. : αλσατικός-ή, αλσατός-ή, τα αλσατικά 

se composer v. pron. : αποτελώ, σχηματίζω, συνθέτω, στοιχειοθετώ, διαγωνίζομαι, απαρτίζεται από  

un chou blanc : το λευκό λάχανο 

assaisonner v. tr. : καρυκεύω, νοστιμίζω, στολίζω με ωραίες εκφράσεις, διανθίζω, αρταίνω  

immédiatement adv. : αμέσως, άμεσα, χωρίς χρονοτριβή, άνευ χρονοτριβής, αμελλητί (λόγ.)  
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
 

DEUXIÈME PARTIE   page 57  (Réussir la compréhension de l’oral - niveau A1) 
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 V. LEXIQUE * USUEL POUR LA TRANSCRIPTION 

Irakleio : βόρειο προάστιο της Αθήνας 

se composer v. pron. : αποτελώ, σχηματίζω, συνθέτω, στοιχειοθετώ, διαγωνίζομαι, απαρτίζεται από  

femme au foyer  : η νοικοκυρά, η οικοδέσποινα, επάγγελμα οικιακά  

s’occuper v. pron. : ζω, ασχολούμαι, απασχολούμαι, καταγίνομαι, καταπιάνομαι  
unique adj. : μοναδικός-ή, ξεχωριστός-ή, ενιαίος-α   

juteux,euse adj. : χυμώδης, ζουμερός-ή, πολύχυμος-η, κερδοφόρος, επικερδής  
là-bas loc. : εκεί κάτω, εκεί  

ça fait combien en tout ? : πόσο κάνει συνολικά; πόσο κάνουν όλα μαζί; πόσο στοιχίζουν όλα μαζί; 
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
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 V. LEXIQUE * USUEL POUR LA TRANSCRIPTION 
au bord de : πλησίον κοντά στο χείλος δίπλα στα πρόθυρα στην άκρη  
faire la grâce matinée : χουζουρεύω στο κρεβάτι, σηκώνομαι αργά, μένω ως αργά στο κρεβάτι 

pendant prép. & adv. : κατά τη διάρκεια, κατά, επί, για  

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

article n. m. : το εμπόρευμα, το τεμάχιο, το αντικείμενο, το προϊόν, το στοιχείο, το άρθρο, το δημοσίευμα  

caméscope n. m. : η βιντεοκάμερα  

pas mal : αρκετά καλά, καλούτσικα, όχι άσχημα, κάμποσο, καλούτσικος-η  
disponible adj. : διαθέσιμος-η, εύκαιρος-η, έτοιμος-η  

choix n. m. : η επιλογή, η διαλογή, η εκλογή, η ανθολογία, η ποικιλία   

intégré,e adj. & n. : ενσωματωμένος-η, ενταγμένος-η, εντεταγμένος-η, ολοκληρωμένος-η  
en promotion loc. : σε προσφορά 

accessoire n. m. : το εξάρτημα, το δευτερεύον, το περιττό, το αξεσουάρ, το προσάρτημα, τα παρελκόμενα  
graver v. tr. : χαράζω/χαράσσω, σκαλίζω, εντυπώνω (μτφ), ηχογραφώ, αντιγράφω (π.χ. CD)  

surtout adv. : κυρίως, προπαντός/προ παντός, πάνω απ' όλα, κατ' εξοχήν 

profiter v. tr. : (επ)ωφελούμαι, κερδίζω, αποφέρω κέρδη, εκμεταλλεύομαι, κερδοσκοπώ, αξιοποιώ  
cadeau n. m. : το δώρο  
lecteur n. m. : η ηλεκτρονική μηχανή ανάγνωσης (e-reader), ο ψηφιακός αναγνώστης πληροφοριών, η συσκευή 

αναπαραγωγής (π.χ. μουσικής), ο αναγνώστης/η αναγνώστρια, λέκτορας πανεπιστημίου   
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emballage n. m. : η συσκευασία, το πακετάρισμα, το περιτύλιγμα, η περιτύλιξη, το αμπαλάζ, το αμπαλάρισμα  

prêt,e adj. : προετοιμασμένος-η, έτοιμος-η, διατεθειμένος-η, πρόθυμος-η 
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
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 V. LEXIQUE * USUEL POUR LA TRANSCRIPTION 

Voula n. f. : περιοχή του νοτιοανατολικού τμήματος της Αθήνας 

Saint-Antoine : περιοχή του νοτιοανατολικού τμήματος της Αθήνας 

Syndagma : κεντρική πλατεία μπροστά από το ελληνικό κοινοβούλιο 

Panepistimiou n. f. : η οδός πανεπιστημίου 

rarement adv. : σπάνια, σπανίως  
assez cher : ακριβός-ή, πανάκριβος-η 

déplacement n. m. : η μετακίνηση, η μετατόπιση  
boum n. f. : το πάρτι, η γιορτή 

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

précision n. f. : η ακρίβεια, η σαφήνεια, η διευκρίνιση  
disposition n. f. : η τακτοποίηση, η διαρρύθμιση, η διάταξη, η ρύθμιση, η διευθέτηση, η ταξινόμηση, η διάθεση   

bord de mer : η παραλία, ο γιαλός, δίπλα στη θάλασσα 

attirer v. tr. : ελκύω, προσελκύω, εφιστώ, παρασύρω, επιφέρω, προκαλώ, τραβώ/τραβάω, προκαλώ   
compter v. tr. & intr. : μετρώ/μετράω, υπολογίζω, λογαριάζω, απαριθμώ, περιλαμβάνω  
conseiller v. tr. : συμβουλεύω, συνιστώ, υποδεικνύω, γνωμοδοτώ, ενδείκνυται  
tour n. m. : η βόλτα, ο γύρος, ο περίπατος, η περιήγηση, ο κύκλος, η περιστροφή, η τροπή, ο τόρνος, το κόλπο   
convenir v. tr. & intr. : αρμόζω, συμφωνώ, αποδέχομαι, παραδέχομαι, συνομολογώ, συνομολογώ, ενδείκνυται, βολεύει 

température n. f. : η θερμοκρασία, ο πυρετός  
tout compris : τα κατάλαβες όλα, όλα πληρωμένα, συνολικά, συμπεριλαμβανόμενα όλα  

décider v. tr. : αποφασίζω, τελειώνω, πείθω, κανονίζω, καταλήγω, αποφαίνομαι, παίρνω την απόφαση  
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
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 V. LEXIQUE * USUEL POUR LA TRANSCRIPTION 

devoirs n. m. pl. : η σχολική εργασία, οι σχολικές εργασίες, το διάβασμα στο σπίτι   

surfer v. intr. : σερφάρω (π.χ. στο ιντερνέτ), κάνω σέρφινγκ, πλοηγώ, πιλοτάρω  

exercer v. tr. & intr. : ασκώ-ούμαι, εξασκώ-ούμαι, γυμνάζω-ομαι, επιδίδομαι, τελώ-ούμαι 

se composer v. pron. : αποτελώ, σχηματίζω, συνθέτω, στοιχειοθετώ, διαγωνίζομαι, απαρτίζεται από 

blouson n. m. : το μπλουζόν, το μπουφάν  

désolé,e adj. : θλιμμένος-η, περίλυπος-η, ενοχλημένος-η, απεγνωσμένος-η, λυπάμαι!, κρίμα!  

argent en espèces : χρήματα σε μετρητά, τα μετρητά  
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
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 V. LEXIQUE * USUEL POUR LA TRANSCRIPTION 

se réveiller v. pron. : ερεθίζω, ζωντανεύω, ξυπνώ/ξυπνάω, αφυπνίζομαι, εξεγείρομαι (μτφ)  

devoirs n. m. pl. : η σχολική εργασία, οι σχολικές εργασίες, το διάβασμα στο σπίτι   

se mettre à table : κάθομαι στο τραπέζι, στρώνομαι στο τραπέζι, ομολογώ (μτφ)  

équipement n. m. : ο εξοπλισμός, η εγκατάσταση, τα εφόδια, η υποδομή  
entraînement n. m. : η προπόνηση, η άσκηση, η εξάσκηση, η εκγύμναση  
tenue n. f. : η ενδυμασία, το ένδυμα, το ντύσιμο, η περιβολή, η συμπεριφορά, η εμφάνιση, η διεξαγωγή  
taille n. f. : το μέγεθος, το ανάστημα, το ύψος, η διάσταση, η μέση του σώματος, το νούμερο (π.χ. φούστας)  
entraîneur,euse n. : ο προπονητής, ο κόουτς  
solide adj. : στερεός-ή/στέρεος-η, ισχυρός-ή, γερός-ή, ανθεκτικός-ή, ρωμαλέος-α, ακλόνητος-η  

promotion n. f. : η προαγωγή, ο προβιβασμός, η προώθηση, το πλασάρισμα, η διαφήμιση, η ανάδειξη  

s’entraîner v. pron. : s'exercer v. pron., s'initier v. pron., pratiquer v. tr. & intr. 

argent en espèces : χρήματα σε μετρητά, τα μετρητά 
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
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 V. LEXIQUE * USUEL POUR LA TRANSCRIPTION 

skate n. m. : το σκέιτμπορντ, η τροχοσανίδα, οι τροχοί σανίδας  

boum n. f. : το πάρτι, η γιορτή 

coin n. m. : η άκρη, η γωνία, η σφήνα, ο τάκος, το κομμάτι, το μέρος  

s’éclater v. pron. : διασκεδάζω, ξεσπώ/ξεσπάω, το ρίχνω έξω, περνώ πολύ καλά  
cadeau n. m. : το δώρο 

plaire v. tr. & intr. : captiver v. tr., γοητεύω, σαγηνεύω, αρέσω/αρέσκω, μαγεύω   

taille n. f. : το μέγεθος, το ανάστημα, το ύψος, η διάσταση, η μέση του σώματος, το νούμερο (π.χ. φούστας)  
chausser v. tr & intr. : βάζω παπούτσια, φορώ παπούτσια  
montant n. m. : το ποσό/το ποσόν, το σύνολο  
caisse n. f. : το ταμείο, το χρηματοκιβώτιο, το κιβώτιο το συρτάρι  
reçu n. m. : η απόδειξη, η παραλαβή, το κουπόνι, το δελτίο   

 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
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 V. LEXIQUE * USUEL POUR LA TRANSCRIPTION 

depuis prép. & adv. : από, από τότε, έκτοτε  
cher,ère adj. & adv. : ακριβός-ή, δαπανηρός-ή, πολύτιμος-η, ακριβά, αγαπητός-ή, προσφιλής 

lieu  n. m. : ο τόπος, ο χώρος, το μέρος  

commander v. tr. & intr. : παραγγέλλω/παραγγέλνω, αγοράζω, διατάζω/διατάσσω, διοικώ, κυβερνώ, ελέγχω 
délicieux,euse adj. : εύγεστος-η, νόστιμος-η, εξαίσιος-α, εξαιρετικός-ή, υπέροχος-η, νόστιμος-η,  

c’est tout : αυτό είναι μόνο, δεν υπάρχει άλλο, αυτό είναι όλο, τελεία και παύλα (μτφ)  

espèces n. f. pl. : τα μετρητά, το ρευστό (μτφ), το ζεστό χρήμα  

de bonne heure : από νωρίς, από πολύ νωρίς, νωρίς το πρωί  

reçu n. m. : η απόδειξη, η παραλαβή, το κουπόνι, το δελτίο   
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
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chaleur n. f. : η ζέστη, η ζεστασιά, η θερμοκρασία, η έξαψη  

détester v. tr. : απεχθάνομαι, αντιπαθώ, σιχαίνομαι, μισώ  

vestimentaire adj. : ενδυματολογικός-ή, ο ρουχισμός, η ένδυση  

barbecue n. m. : η υπαίθρια ψησταριά, η φορητή ψησταριά, η χτιστή ψησταριά, το μπάρμπεκιου, στα κάρβουνα  
rôtir v. tr. & intr. : ψήνω, καίω/καίγω, ψήνομαι, καίγομαι  

côtelette n. f. : το παϊδάκι, η μπριζόλα, η κοτολέτα  
frais,fraîche adj. : δροσερός-ή, φρέσκος-α-ια, νωπός-ή, ακμαίος-α, ξεκουρασμένος-η 

invité,e n. : καλεσμένος-η, προσκεκλημένος-η  
cela vous fait : κοστίζει, στοιχίζει, κάνει  

 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
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grignoter v. tr. & intr. : τσιμπολογώ/τσιμπολογάω, ροκανίζω, τρώω σιγά-σιγά  
assis,e adj. : καθισμένος-η, καθιστός-ή, θρονιασμένος-η  
endroit n. m. : ο τόπος, ο χώρος, το μέρος, η τοποθεσία, το σημείο  

bord de mer : η παραλία, ο γιαλός, δίπλα στη θάλασσα 

demi-pension n. f. : η ημιδιατροφή  
prévu,e adj. : αναμενόμενος-η, προβλεπόμενος-η, προγραμματισμένος-η, που αναμένεται 

tour n. m. : η βόλτα, ο γύρος, ο περίπατος, η περιήγηση, ο κύκλος, η περιστροφή, η τροπή, ο τόρνος, το κόλπο 

convenir v. tr. & intr. : αρμόζω, συμφωνώ, αποδέχομαι, παραδέχομαι, συνομολογώ, συνομολογώ, ενδείκνυται, βολεύει 

départ n. m. : η αναχώρηση, το ξεκίνημα, ο αποχωρισμός, η εκκίνηση, η αφετηρία, η αρχή   
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
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genre n. m. : το γένος (γραμμ.), το είδος, ο τρόπος, το ύφος 

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

passionner (se) v. tr. & pron. : δείχνω ενδιαφέρον, συναρπάζω, συνεπαίρνω, φανατίζω, παθιάζομαι, ενθουσιάζομαι  
suivre v. tr. & intr. : ακολουθώ, παρακολουθώ, καταδιώκω, έπομαι, συμβαδίζω, ακολουθεί ο ένας τον άλλον  

écran tactile : η οθόνη αφής 

dépenser v. tr. : δαπανώ, ξοδεύω, καταναλώνω, αναλώνω  
les voici : νάτοι, αυτοί είναι, στους παρουσιάζω 

caisse n. f. : το ταμείο, το χρηματοκιβώτιο, το κιβώτιο το συρτάρι 

cela nous fait  : κοστίζει, στοιχίζει 

argent en espèces : χρήματα σε μετρητά, τα μετρητά 

désolé,e adj. : θλιμμένος-η, περίλυπος-η, απεγνωσμένος-η, απεγνωσμένος-η 
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
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s’éclater v. pron. : διασκεδάζω, ξεσπώ/ξεσπάω, το ρίχνω έξω, περνώ πολύ καλά  
attraction n. f. : η έλξη, η διασκέδαση, η ψυχαγωγία, η ατραξιόν, η προσέλκυση  
décider v. tr. : αποφασίζω, τελειώνω, πείθω, κανονίζω, καταλήγω, αποφαίνομαι, παίρνω την απόφαση 

sembler v. intr. : μοιάζω, έχω τη γνώμη, νομίζω, θεωρώ, φαίνεται, φαίνομαι, φαντάζει, κρίνομαι/κρίνεται  
séjour n. m. : η διαμονή, η παραμονή, το καθιστικό, η επίσκεψη (μτφ)  
prévu,e adj. : αναμενόμενος-η, προβλεπόμενος-η, προγραμματισμένος-η, που αναμένεται 

 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
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grandir v. tr. & intr. : μεγαλώνω, ψηλώνω, μεγαλοποιώ, μεγεθύνω 

plaka n. f. : ιστορικό κέντρο της Αθήνας, που βρίσκεται ακριβώς κάτω από την Ακρόπολη 

monter v. tr. & intr. : ανεβαίνω, επιβαίνω, ανηφορίζω, καβαλάω, φουσκώνει (π.χ. το γάλα), σκαρώνω (λαϊκ.), στήνω,  

συναρμολογώ, προετοιμάζω, ανέρχομαι, αυξάνω, δυναμώνω  

illuminé,e adj. : φωτισμένος-η, φωτεινός-ή  
dépasser v. tr. : ξεπερνώ/ξεπερνάω, προσπερνώ, υπερβαίνω, υπερέχω, εξέχω, περνώ, ξεπερνώ τον εαυτό μου  

livrer v. tr. : παραδίδω-ομαι/παραδίνω-ομαι, καταθέτω, επιδίδω-ομαι, εμπιστεύομαι, επιδίδομαι, αποδύομαι, 

ενασχολούμαι, εκμυστηρεύομαι  
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
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éclairé,e adj. : φωτισμένος-η, πεφωτισμένος-η, μορφωμένος-η, διάφωτος-η, φωτεινός-ή  
cave n. f. : η αποθήκη, η οιναποθήκη, το κατώγι/το κατώι, η κάβα, το κελάρι/το κελλάρι, το σπήλαιο   

sous-sol n. m. : το υπέδαφος, το υπόστρωμα, το υπόγειο, το κατώγι/το κατώι, το ημιυπόγειο  
se réveiller v. pron. : ξυπνώ/ξυπνάω, αφυπνίζω-ομαι, ζωντανεύω, ταρακουνώ/ταρακουνάω, ερεθίζω, ζωντανεύω,  

αφυπνίζομαι, εξεγείρομαι (μτφ)  

s’habiller v. pron. : ενδύω-ομαι, ντύνω-ομαι, περιβάλλω-ομαι, καλύπτω-ομαι, μεταμφιέζω-ομαι 

grasse matinée : το αργό ξύπνημα, το χουζούρεμα στο κρεβάτι  

se déplacer v. pron. : μετακινούμαι, μετατοπίζομαι, μετακομίζω, αλλάζω θέση 
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
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corriger v. tr. : διορθώνω-ομαι, βελτιώνω-ομαι, επανορθώνω, τιμωρώ, μετριάζω  

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

cours particulier : cours individuel, un cours avec une seule personne 

propriétaire n. : ο ιδιοκτήτης/η ιδιοκτήτρια, κάτοχος, κύριος-α  

locataire n. : ο ενοικιαστής/η ενοικιάστρια ο μισθωτής/η μισθώτρια (νομ.) ένοικος  
boum n. f. : το πάρτι, η γιορτή 

fouet n. m. : το χτυπητήρι (κουζίνας)  
moule n. m : το εκμαγείο, η φόρμα (για ψήσιμο), το ταψάκι  
tablette n. f. : το δισκίο, η ταμπλέτα, η πλάκα, το τάμπλετ, το ράφι  

 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances adaptées à la thématique étudiée 
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