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

 

Dossier 1 : 
 

au travers loc. prép. & adv. διαμέσου, μέσα από  

rubrique n. f. η στήλη, η ρουμπρίκα, ο τίτλος άρθρου   

arthrose n. f. τα αρθριτικά 

migraine n. f. η ημικρανία, ο πονοκέφαλος  

rater v. intr. αστοχώ, αποτυγχάνω, χάνω 

sillage n. m. το ίχνος, τα απόνερα, το αυλάκι (πλοίου) 

contrée n. f. η χώρα, ο τόπος, η περιοχή  

escapade n. f. η απόδραση, η φυγή, η κοπάνα (λαϊκ.)  

sentier n. m. το μονοπάτι 

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

hors-série adj. invar. εκτός σειράς, εξαιρετικός-ή  
 

Dossier 2 : 
 

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

mensuel,le adj. μηνιαίος-α  

parution n. f. η δημοσίευση, η έκδοση, η κυκλοφορία 

frais de port τα έξοδα αποστολής, τα ταχυδρομικά έξοδα  

ludique adj. ψυχαγωγικός-ή, παιγνιώδης 

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

initier v. tr. μυώ, καθοδηγώ, εισάγω, προσηλυτίζω, μαθαίνω 
 

Dossier 3 : 
 

ribambelle n. f. το πλήθος, ο σωρός, το κοπάδι, η ποσότητα 

intriguer v. tr. κινώ την περιέργεια, μηχανορραφώ, δολοπλοκώ 

éveil n. m. το ξύπνημα, η εγρήγορση, η αφύπνιση 

récompenser v. tr. ανταμείβω, ανταποδίδω, αποζημιώνω, ικανοποιώ  

festivités n. f. pl. οι εορταστικές εκδηλώσεις  
 

Dossier 4 : 
 

coup de tête  το πείσμα, η απερισκεψία, η ανοησία  

adolescent,e adj. n. ο έφηβος/η έφηβη, ο νέος/η νέα 

mûrement adv. ώριμα 

être à la traîne καθυστερώ, αργοπορώ  

ras-le-bol n. m. invar. η αποστροφή, η αηδία, η δυσαρέσκεια 

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

poste n. m. η θέση, το εσωτερικό τηλέφωνο, το τμήμα  

baccalauréat n. m. τo απολυτήριο λυκείου  

avérer (s’) v. tr. & pron. επαληθεύω-ομαι, αποδεικνύω, επιβεβαιώνω-ομαι 

affiner v. tr. τελειοποιώ, λεπταίνω, καλυτερεύω, εξευγενίζω  

opter v. intr. επιλέγω, προκρίνω, προτιμώ, διαλέγω 

bilan n. m. ο ισολογισμός, ο απολογισμός, η έκθεση  

recul n. m. η οπισθοχώρηση, η οπισθοδρόμηση, η υποχώρηση 

aptitude n. f. η ικανότητα, η δεξιότητα, η επιτηδειότητα  
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dématérialiser v. tr. κάνω κάτι άυλο, καθιστώ κάτι άυλο  

fiche de paie  το εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας, o μισθός 

potentiel,le adj. & n. m. δυναμικός-ή, ενεργητικός-ή, το δυναμικό  

disposition n. f. η ρύθμιση, η τακτοποίηση, η διάταξη, η διάθεση 

impact n. m. ο αντίκτυπος, η συνέπεια, η επίδραση, το αποτέλεσμα 
 

Dossier 5 : 
 

grande surface το πολυκατάστημα, η μεγάλη επιφάνεια 

rebut n. m. τα απόβλητα, το απόβρασμα, το κάθαρμα 

déchetterie n. f. ο χώρος συγκέντρωσης και επεξεργασίας αποβλήτων  

répercuter v. tr. αντανακλώ, μεταφέρω, διαδίδω, μετακυλίω 

vente en ligne η πώληση μέσω ίντερνετ, η ηλεκτρονική πώληση  

effréné,e adj. αχαλίνωτος-η, ασυγκράτητος-η, ξέφρενος-η 

essor n. m. η ανάπτυξη, η πρόοδος, η ορμή, η άνθηση 

doper v. tr. τονώνω, ντοπάρω, διεγείρω, φανατίζω (μτφ)  
 

Dossier 6 : 
 

perdurer v. intr. διαρκώ αιώνια  

alerter v. tr. προειδοποιώ, εγείρω, αφυπνίζω, επαγρυπνώ  

fonte n. f. η τήξη, το λειώσιμο/ το λιώσιμο 

braconnier n. m. ο λαθροκυνηγός, ο λαθροψαράς 

désastre n. m. η καταστροφή, η συμφορά, ο όλεθρος  

sauvegarde n. f. η διάσωση, η προστασία, η διασφάλιση   

eldorado n. m. ο παράδεισος, η γη της επαγγελίας  

dégoût n. m. η δυσαρέσκεια, η αποστροφή, η αηδία, η βδελυγμία (λόγ.) 
 

Dossier 7 : 
 

laitue n. f. το μαρούλι  

transplanter v. tr. μεταφυτεύω, μεταμοσχεύω, μετοικίζω 

arrière-fond n. m. το δεύτερο πλάνο, η καρδιά (μτφ), το οικείο μέρος  

créole n. & adj. γαλλική διάλεκτος των νήσων αντίλλες γλώσσα, κρεολός 

compte à rebours loc. η αντίστροφη μέτρηση 

basculement n. m. η ανατροπή, το αναποδογύρισμα, το πέσιμο 

relais n. m. invar. το χάνι, το πανδοχείο, η σκυτάλη, η σκυταλοδρομία  

couverture n. f. η κάλυψη, η διασφάλιση, το σκέπασμα, το κάλυμμα 

relayer v. tr. αντικαθιστώ, ανταλλάσσω, αναπληρώνω  

conversion n. f. η μετατροπή, η μεταβολή, ο προσηλυτισμός  

conférer v. tr. & intr. αποδίδω, απονέμω, παρέχω, δίνω, συσκέπτομαι 

marché aux puces το γιουσουρούμ, τα παλιατζήδικα, το μοναστηράκι 
 

Dossier 8 : 
 

faire abstraction αφαιρώ, δεν λαμβάνω υπόψη  

au gré de ανάλογα 

en deçà de loc. prép. πέρα από, μακριά από, εκτός 

pencher (se)  v. intr. & pron. κλίνω, γέρνω, ασχολούμαι, εντρυφώ  

ressortir v. intr. & impers. ξαναβγαίνω, φαντάζω, βγάζω, τονίζω, άπτεται  
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faire écho κάνω ηχώ, αντηχώ 

ratio n. f. η αναλογία, η σχέση 

ration n. f. η μερίδα, το συσσίτιο 

aborder v. intr. προσεγγίζω, πλησιάζω, καταπιάνομαι 

avoir recours à προσφεύγω, καταφεύγω 

porte-parole n. m. ο εκπρόσωπος, ο πληρεξούσιος 

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

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

ténor n. m. ο τενόρος, ο υψίφωνος 

incorporer (s’) v. tr. & pron. ενσωματώνω-ομαι, κατατάσσω-ομαι 

annales n. f. pl. τα χρονικά 

mûr,e adj. ώριμος-η, μεστός-ή, γινωμένος-η  

rebondir v. intr. αναπηδώ, επανέρχομαι, ανακάμπτω 

assener / asséner v. tr. καταφέρνω ένα πλήγμα, ρίχνω, χτυπάω 

niche n. f. η φωλιά, το σπιτάκι για ζώα 

tempérer v. tr. θερμαίνω, κατευνάζω, μετριάζω, ηρεμώ 

écouler (s') v. tr. & pron. διαθέτω, διακινώ, ρευστοποιώ, πωλώ, τρέχω 

présomptueux,euse adj. & n. φαντασμένος-η, αλαζονικός-ή, με έπαρση  

 

Dossier 9 : 
 

paître v. intr. βόσκω, τρέφομαι με χορτάρι  

faire bronzette μαυρίζω (στον ήλιο) 

pâturage n. m. ο βοσκότοπος, το λιβάδι, η βοσκή, ο αγρός 

brouter v. tr. & intr. βόσκω, τρώω χορτάρι 

bitume n. m. η άσφαλτος, η πίσσα, το κατράμι  

se grimer v. tr. & pron. μακιγιάρω-ομαι  

à outrance loc. adv. υπερβολικά, υπέρμετρα, μέχρις εσχάτων 

breloque n. f. το μπρελόκ 

flanc n. m. το πλευρό, η πλαγιά, η πλευρά  

guise n. f. ο τρόπος, η βούληση  

plancher v. intr. εξετάζω-ομαι  

engouement n. m. ο θαυμασμός, ο ενθουσιασμός, το πάθος  

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

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

atteindre sa vitesse de croisière βρίσκω το ρυθμό μου 

 

Dossier 10 : 
 

infructueux,euse adj. άκαρπος-η, άφορος-η, αναποτελεσματικός-ή 

dévoiler v. tr.  αποκαλύπτω, ανακαλύπτω, φανερώνω   

quête n. f. η αναζήτηση, η έρευνα, ο έρανος 

restaurer v. tr.  συντηρώ, αναστηλώνω, ανακαινίζω 

démontrer v. tr.  αποδεικνύω, καταδεικνύω  

caritatif,ve adj. εθελοντικός-ή, φιλανθρωπικός-ή 

amplifier v. tr.  μεγαλοποιώ, διογκώνω, μεγεθύνω, μεγαλώνω 

pension de réversion η σύνταξη από σύζυγο  
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Dossier 11 : 
 

accorder v. tr.  χορηγώ, παραχωρώ, συναινώ 

se méfier v. pron. δυσπιστώ, υποπτεύομαι  

déranger v. tr.  ενοχλώ, πειράζω, βλάπτω  

prendre pour argent comptant loc. το δένω κόμπο, θεωρώ κάτι δεδομένο, 

πιστεύω εύκολα αυτά που μου λένε 

occulter v. tr.  κρύβω, κρατώ μυστικό, καλύπτω  

à tout bout de champ loc. adv. fam. κάθε στιγμή, ανά πάσα στιγμή  

sous-entendre v. tr. υπονοώ, εξυπακούεται 

sous-entendu n. m. το υπονοούμενο, η σπόντα  

défraîchir v. tr. χάνω τη φρεσκάδα, παλιώνω 

posture n. f. η θέση, η κατάσταση, η στάση  

 

Dossier 12 : 
 

ressembler v. tr. indir. μοιάζω, ταιριάζω  

dériver v. tr. εκτρέπω, παρεκκλίνω, προέρχομαι, κατάγομαι 

intimité n. f. η οικειότητα, η συγγένεια, η στενή σχέση 

gérer v. tr. διαχειρίζομαι, διοικώ, διευθύνω  

demeurer v. intr. κατοικώ, μένω, διαμένω  

intangible adj. άθικτος-η, απρόσβλητος-η, αμετάβλητος-η 

gamin,e n. & adj. το μικρό παιδί, πιτσιρίκος-α, παιδικός-ή  

contrevenant,e n. & adj. ο παραβάτης/η παραβάτισσα, παραβατικός-ή  

confronter v. tr. αντιπαραβάλλω, αντιμετωπίζω, συγκρούομαι  

éventrer v. tr. ξεσκίζω, σκίζω, σκοτώνω 

ragoûtant,e adj. γευστικός-η, ευχάριστος-η  

infraction n. f. η παράβαση, η παραβίαση, το αδίκημα 

passible adj. κινδυνεύει να, διατρέχει τον κίνδυνο να  

amende n. f. το πρόστιμο, η χρηματική ποινή  

incivisme n. m. η αγένεια, η ασυνειδησία  

éradication n. f. η εξαφάνιση, εξάλειψη, το ξερίζωμα (μτφ)  

primer v. intr. & tr. κυριαρχώ, υπερέχω, βραβεύω 

réprimer v. tr. καταστέλλω, καταπολεμώ, πατάσσω, τιμωρώ 

 

Dossier 13 : 
 

aller de soi εννοείται, αυτό εννοείται, είναι αυτονόητο  

affecter v. tr. προσβάλλω, βλάπτω, διορίζω, συγκλονίζω, θίγω  

partenariat n. m. η συνεργασία, η εταιρική σχέση  

octroi n. m. invar. η χορήγηση, η παραχώρηση, η απονομή, η παροχή  

fonds n. m. το κεφάλαιο, οι πόροι, το ταμείο, τα χρήματα 

dégel n. m. το ξεπάγωμα, η αναθέρμανση, το λιώσιμο 

unanimité n. f. η ομοφωνία, η ομοψυχία, η ομοθυμία (λόγ.)  
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Dossier 14 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

ériger v. tr.  ανεγείρω, χτίζω 

borne n. f. το όριο, το σύνορο, το τέρμα, το χιλιόμετρο  

sacoche n. f. η τσάντα, η θήκη, ο σάκος 

fourniture n. f. η τροφοδοσία, η προμήθεια, η παροχή 

appel d'offres ο μειοδοτικός διαγωνισμός, ο διαγωνισμός προσφορών 

vaste adj. απέραντος-η, τεράστιος-α, πελώριος-α, αχανής 

tournée n. f. η περιήγηση, ο γύρος, η περιοδεία, το κέρασμα 

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

basculement n. m. η ανατροπή, το αναποδογύρισμα 
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