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1 En route! 
Στο δρόμο! 
à στο (πρόθεση) 
à bord (de) στο πλοίο 
à la campagne στην εξοχή 
à la fois συγχρόνως 
à la force de με τη βοήθεια του … 
à la montagne στο βουνό 
à l'âge de στην ηλικία των … 
à l'ancienne όπως παλιά 
à l'avance εκ των προτέρων 
à l'étranger στο εξωτερικό 
à partir de ξεκινώντας από … 
à présent επί του παρόντος 
à ses heures κατά καιρούς 
à vélo με το ποδήλατο 
abstrait/e αφηρημένος/η 
accessoire (de mode) m αξεσουάρ (μόδας) 
accueillir υποδέχομαι 
achat m αγορά 
acheter qqch à qqn αγοράζω κάτι σε κάποιον 
admirer θαυμάζω 
adorer λατρεύω 
aéroport m αεροδρόμιο 
affaire f πράγμα 
afficher complet εμφανίζομαι πλήρης 
africain/e Αφρικανός/ή 
Afrique f Αφρική 
aider βοηθώ 
ailleurs αλλού 
aimant m μαγνητάκι (διακοσμητικό) 
aimer αγαπώ, μου αρέσει 
ainsi έτσι 
ajouter προσθέτω 
Algérie f Αλγερία 
aller πηγαίνω 
alors λοιπόν 
Alpes f pl Άλπεις 
Alpes maritimes f pl Alpes maritimes 
alpiniste m/f ορειβάτης 
ambiance f ατμόσφαιρα 
américain/e/s Αμερικανός/ίδα/οι/ες 
Amérique f Αμερική 
Amérique du Sud f Νότια Αμερική 
amorce f αφετηρία 
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amoureux/euse (de) ερωτευμένος/η με … 
an m έτος 
Andalousie f Ανδαλουσία 
anecdote f ανέκδοτο 
année f χρονιά 
annuler ακυρώνω 
anticiper προβλέπω 
anti-moustiques m αντικουνουπικό 
appeler καλώ 
application f εφαρμογή 
argent m χρήματα 
Argentine f Αργεντινή 
arrêter σταματώ 
art déco / arts décoratifs τέχνες διακόσμησης 
article m άρθρο, προϊόν 
artisanat m βιοτεχνία 
artiste m/f καλλιτέχνης 
ascension f ανάβαση 
Asie f Ασία 
assister (à) παρευρίσκομαι σε … 
associer ενώνω 
Atlantique m Ατλαντικός 
attendre περιμένω 
attirance f έλξη 
attirer ελκύω 
atypique ασυνήθιστος 
au bord de la mer στην όχθη της θάλασσας 
au bout de μετά από 
au contraire αντίθετα 
au cours de κατά τη διάρκεια του … 
au sein de στο εσωτερικό του … 
au côté de m στο πλευρό του … 
aujourd'hui σήμερα 
auparavant πρωτύτερα 
Aurillac Aurillac (γαλλική πόλη) 
aussi επίσης 
autant de τόσο  
auteur/e m/f συγγραφέας 
autre άλλος 
autre chose f κάτι άλλο 
Auvergne f Auvergne (γαλλική πόλη) 
aux trousses (de qqn) f καταδιώκομαι (από κάποιον)  
avancer προχωρώ 
avant de πριν να … 
avec με 
avec talent με ταλέντο 
aventure f περιπέτεια 
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aventurier/ière περιπετειώδης 
avion m αεροπλάνο 
avis m γνώμη 
avoir έχω 
avoir envie de έχω διάθεση να … 
avoir l'habitude de έχω τη συνήθεια να … 
balade f βόλτα 
banal/e συνηθισμένος/η 
Bangkok Bangkok 
bateau m πλοίο 
beau temps m καλός καιρός 
beaucoup (de) πολλά 
belle όμορφη 
Beyrouth Beyrouth 
bibelot m μικρό διακοσμητικό αντικείμενο 
bien καλά 
bière f μπύρα 
bijou m κόσμημα 
billet m εισιτήριο 
blesser πληγώνω 
blog m blog 
bon/bonne καλός/καλή 
bon plan m καλός σχεδιασμός 
Bouches du Rhône f pl εκβολές του ποταμού Rhone 
bouger κουνιέμαι 
Bretagne f Βρετάνη 
budget m προϋπολογισμός 
ça αυτό 
ça marche αυτό λειτουργεί 
calcul m υπολογισμός 
camping m κάμπινγκ 
Canada m Καναδάς 
Cantal m Cantal 
car επειδή 
carnet de voyage m ημερολόγιο ταξιδιού 
carnet m σημειωματάριο 
carte f χάρτης 
ce αυτός 
célèbre διάσημος 
celui qui m αυτός ο οποίος 
celui-là m αυτός εκεί 
centre (de) m κέντρο του … 
céramique f κεραμικό 
certain/e βέβαιος/α 
ces m/f αυτοί/ες 
c'est un είναι ένας 
cet m αυτός 
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cette f αυτή 
chacun/e καθένας/καθεμία 
chaleureusement εγκάρδια 
chapitre m κεφάλαιο 
chaque κάθε 
chercher ψάχνω 
cheveu m τρίχα 
chez (soi) στο σπίτι (του) 
Chili m Χιλή 
Chine f Κίνα 
choisir διαλέγω 
chose f πράγμα 
circuit m διαδρομή 
citer παραθέτω 
classe f τάξη 
classification f ταξινόμηση 
cliché m λήψη φωτογραφίας 
clic m κλικ 
climat m κλίμα 
collectionneur/euse m/f συλλέκτης/τρια 
collègue m/f συνάδερφος 
collier m κολιέ 
colombien/ienne Κολομβιανός/ή 
commande f διαταγή 
comme όπως 
commencer (par) αρχίζω από … 
comment πώς, με ποιο τρόπο 
commentaire m σχόλιο 
commerce m εμπόριο 
complètement εντελώς 
compléter συμπληρώνω 
composer συνθέτω 
concours m διαγωνισμός 
condition f συνθήκη 
conducteur/trice m/f οδηγός 
confort m άνεση 
Congo m Κονγκό 
congrès m συνέδριο 
connaissance f γνωριμία 
connaître γνωρίζω 
connecter συνδέω 
considérer θεωρώ 
consulter συμβουλεύομαι 
contact m επαφή 
contacter έρχομαι σε επαφή 
contrairement à αντίθετα με … 
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contrée f μέρος 
convenir de συμφωνώ για … 
conversation f συζήτηση 
convertir μετατρέπω 
convertisseur m μετατροπέας 
copain / copine m/f φίλος/η 
Copenhague Κοπεγχάγη 
coquillage m κοχύλι 
correspondre (à) αντιστοιχώ σε … 
couleur f χρώμα 
coup de cœur m λατρεμένος 
coupe à fruits f μπωλ για φρούτα 
couper κόβω 
courant m ρεύμα 
courant artistique m καλλιτεχνικό ρεύμα 
court/e σύντομος/η 
cousin/e m/f ξάδελφος/η 
coûter cher κοστίζει ακριβά 
covoiturage m συνεπιβατισμός 
covoitureur/reuse m/f αυτός/ή που παίρνει στο αυτοκίνητό του 

κάποιον άλλον για να μοιραστούν τα έξοδα 
μετακίνησης 

créateur/trice m/f δημιουργός 
crème solaire f αντιηλιακή κρέμα 
crever σκάω 
croquis m σχεδιάγραμμα 
culture f  πολιτισμός 
curieux/euse περίεργος/η 
d'abord  αρχικά 
dans μέσα 
d'après  σύμφωνα 
dater (de) χρονολογούμαι από … 
d'autres άλλοι 
de long en large  απ΄άκρη σ’άκρη 
débuter  αρχίζω 
décidément αποφασιστικά 
décider (de)  αποφασίζω να … 
décisif/ve αποφασιστικός/ή 
décorer  διακοσμώ 
découper τεμαχίζω 
découverte f ανακάλυψη 
découvrir ανακαλύπτω 
défi m πρόκληση 
déguster  γεύομαι 
déjà ήδη 
délicieux/euse  νόστιμος/η 
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délire m  παραλήρημα 
Delphes  Δελφοί 
demander  ζητώ 
dépanneuse f οδική βοήθεια 
départ m  αναχώρηση 
département m  γεωγραφικό διαμέρισμα 
dépenser  ξοδεύω 
dernier/ère  τελευταίος/α 
désert m  έρημος 
désespérément  απελπισμένα 
désormais από δω και πέρα 
dessin m σχέδιο 
destination f  προορισμός 
détacher  αποκόβω 
détester απεχθάνομαι 
deux  δύο 
devant μπροστά 
développement m ανάπτυξη 
développer  αναπτύσσω 
deviner μαντεύω 
différent/e  διαφορετικός/ή 
difficile  δύσκολος 
dîner δειπνώ 
dire qqch à qqn λέω κάτι σε κάποιον 
disposer διαθέτω 
dispute f καυγάς 
documentaire m ντοκυμαντέρ 
dormir κοιμάμαι 
douze δώδεκα 
drôle (de) αστείος 
Dubaï Ντουμπάι 
durer διαρκώ 
échanger ανταλάσσω 
École de Pont-Aven f Σχολή του Pont-Aven 
écouter ακούω 
écrire γράφω 
écrivain m συγγραφέας 
également επίσης 
embarquer επιβιβάζομαι 
en στην 
en avoir assez βαρέθηκα 
en fonction de σύμφωνα με … 
en général γενικά 
en haut ψηλά 
en particulier ιδιαίτερα 
en plein πλήρως 
en plus επί πλέον 
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en route στο δρόμο 
en son temps στην εποχή του … 
en toute sécurité με πλήρη ασφάλεια 
en vacances σε διακοπές 
endroit m μέρος 
enfant m/f παιδί 
enfin τελικά 
énigme f αίνιγμα 
ensemble m μαζί 
ensoleiller φωτίζω 
ensuite έπειτα 
entendre ακούω 
entre ανάμεσα 
environnement m περιβάλλον 
envoyer στέλνω 
envoyer une carte στέλνω μία κάρτα 
épicerie f παντοπωλείο 
époque f εποχή 
équipe f ομάδα 
escalader αναρριχώμαι 
escapade f αναρρίχηση 
Espagne f Ισπανία 
esquisse f σκίτσο 
essai m δοκίμιο, δοκιμή 
essayer (de) δοκιμάζω να … 
estimer (que) εκτιμώ ότι … 
étape f βήμα 
États-Unis m pl Ηνωμένες Πολιτείες 
été m καλοκαίρι 
étonnant/e ασυνήθιστος/η 
être d'accord είμαι σύμφωνος 
être désespéré/e είμαι απογοητευμένος 
être le propre de είναι το χαρακτηριστικό του … 
euro m ευρώ 
Europe f Ευρώπη 
éviter αποφεύγω 
évolution f εξέλιξη 
excédent de bagage m υπέρβαρο αποσκευών 
excellent/e θαυμάσιος/α 
exceptionnel/le εξαιρετικός/ή 
excursion f εκδρομή 
exister υπάρχω 
exotisme m εξωτισμός 
expédition f αποστολή 
expérience f εμπειρία 
explorateur/trice m/f εξερευνητής/τρια 
expression f έκφραση 
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Extrême-Orient m Άπω Ανατολή 
faire κάνω 
faire de la plongée κάνω κατάδυση 
faire des affaires κάνω δουλειές 
faire des photos βγάζω φωτογραφίες 
faire froid κάνει κρύο 
faire nuit νυχτώνει 
faire plaisir ευχαριστιέμαι 
faire un tour κάνω ένα γύρο 
faire une pause κάνω μία παύση 
faire une promenade κάνω μία βόλτα 
familial/e οικογενειακός/ή 
fan m φανατικός 
fasciné/e (par) γοητευμένος/η από 
fauvisme m φοβισμός (καλλιτεχνικό κίνημα) 
festival m φεστιβάλ 
figuratif/ve συμβολικός/ή 
figure majeure f κυρίαρχη μορφή 
film m ταινία 
fin du monde f τέλος του κόσμου 
finalement τελικά 
fleur de Tiaré f άνθος του Tiaré 
fonctionnalité f λειτουργία 
forme f μορφή 
fort/e δυνατός/ή 
français/e Γάλλος/ίδα 
France Γαλλία 
frigo m ψυγείο 
fromage m τυρί 
garder en tête m κρατώ στη μνήμη 
général γενικός 
genre de m είδος του … 
gens m pl άνθρωποι 
géolocaliser δίνω το γεωγραφικό στίγμα 
Gironde Gironde 
globetrotteur/teuse m/f κοσμογυρισμένος/η 
goût m επιθυμία 
grâce à χάρη σε … 
graine de f σπόρος του … 
grand public m ευρύ κοινό 
grand/e μεγάλος/η 
gratuit δωρεάν 
Grèce f Ελλάδα 
groupe m ομάδα 
Guadeloupe f Γουαδελούπη 
guerre d'indépendance f πόλεμος ανεξαρτησίας 
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habituel συνηθισμένος 
hasard m τύχη 
haut/e υψηλός/η 
hébergement m διαμονή 
hésiter διστάζω 
heure (de) f ώρα να … 
heureusement ευτυχώς 
histoire f ιστορία 
homme / femme politique m/f άντρας/γυναίκα πολιτικός 
horizon m ορίζοντας 
horrible απαίσιος 
hospitalité f φιλοξενία 
hôtel m ξενοδοχείο 
humain m ανθρώπινος 
ici εδώ 
idée f ιδέα 
il était une fois ήταν μία φορά 
il faut πρέπει 
il y en a υπάρχει, υπάρχουν 
île f νησί 
Île-de-France f Ile-de-France 
illustrer εικονογραφώ 
immersion f βύθιση 
impressionner εντυπωσιάζω 
inaccessible απρόσιτος 
inconnu/e άγνωστος/η 
incroyable απίστευτος 
influence f επιρροή 
influencer επηρεάζω 
inhabituel ασυνήθιστος 
inonder πλημμυρίζω 
inoubliable αξέχαστος 
insolite πρωτότυπος 
inspirateur/trice m/f εμπνευστής/στρια 
intact ανέπαφος 
Internet m διαδίκτυο 
interview f συνέντευξη 
intrigant προκλητικός 
Iran m Ιράν 
Istanbul Κωσταντινούπολη 
Italie f Ιταλία 
itinéraire m δρομολόγιο 
J'aime bien! Μου αρέσει πολύ! 
jamais ποτέ 
jambe f γάμπα 
japonais/e Ιάπωνας/εζα 
je εγώ 
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je voudrais θα ήθελα … 
jeune νέος 
jour m μέρα 
journée f μέρα 
la mienne f η δική μου 
la plus f η περισσότερη 
la sienne f η δική του 
lâcher σταματώ 
laisser αφήνω 
le lendemain m η επόμενη μέρα 
le meilleur m ο καλύτερος 
le mien m ο δικός μου 
le plus m ο περισσότερος 
le sien m ο δικός του 
lecture f ανάγνωση 
les m/f οι (άρθρο) 
les plus m/f οι περισσότεροι 
les tiennes f pl οι δικές σου 
lesquelles f pl οι οποίες 
Liban m Λίβανος 
libanais Λιβανέζος 
lieu m τόπος 
Lima Λίμα 
limité/e περιορισμένος/η 
lire διαβάζω 
liste f λίστα 
littérature de voyage f λογοτεχνία του ταξιδιού 
livre m βιβλίο 
logique f λογική 
Londres Λονδίνο 
longtemps για μεγάλο χρονικό διάστημα 
long/ue μακρύς/ιά 
lourd/e βαρύς/ιά 
Louvre m Λούβρος 
lucratif/ve κερδοφόρος/α 
lui m αυτόν 
lui-même m αυτόν τον ίδιο 
lumière f φως 
lunettes de soleil f pl γυαλιά ηλίου 
lutter μάχομαι 
ma f μου (κτητικό επίθετο) 
magique μαγικός 
magnifique υπέροχος 
mais αλλά 
maison f σπίτι 
maître m κύριος εκφραστής 
majeur/e ενήλικας/η 
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malheureusement δυστυχώς 
marchand/e έμπορος 
marche f περπάτημα 
marine f ναυτικός 
Maroc m Μαρόκο 
marquant/e σημαδιακός/ή 
marquer σημαδεύω 
Martinique f Μαρτινίκα 
masque m μάσκα 
mauvais/e κακός/ή 
me με 
meilleur/eure καλύτερος/η 
mélanger ανακατεύω 
même ακόμα και 
mentionner αναφέρω 
merveilleux/euse θαυμάσιος/α 
mes m f μου (κτητικό επίθετο) 
météo f μετεωρολογικό δελτίο 
mettre βάζω 
mettre en danger θέτω σε κίνδυνο 
mise en scène f σκηνοθεσία 
mission f αποστολή 
mode f μόδα 
mode hors ligne m λειτουργία χωρίς σύνδεση (στο διαδίκτυο) 
moi εμένα 
mois m μήνας 
mollet m κνήμη 
monde m κόσμος 
monsieur m κύριος 
montagne f βουνό 
montrer δείχνω 
monument m μνημείο 
moteur m μηχανή 
motivation f κίνητρο 
motiver κινητοποιώ 
mot m λέξη 
mouvement artistique m καλλιτεχνικό κίνημα 
moyen de transport m μέσο μεταφοράς 
musée m μουσείο 
nabi (mouvement artistique) m ναμπί (καλλιτεχνικό κίνημα) 
nature f φύση 
ne pas faire exception δεν αποτελεί εξαίρεση 
ne pas hésiter δεν διστάζω 
ne pas oublier (de) δεν ξεχνώ να … 
ne pas s'inquiéter δεν ανησυχώ 
ne pas sortir δεν βγαίνω 
ne rien oublier δεν ξεχνώ τίποτα 
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ne servir à rien δεν χρησιμεύει σε τίποτα 
négatif/ve αρνητικός/ή 
n'importe quel οποιοσδήποτε 
nombreux/euses πολυάριθμοι/ες 
nominer επιλέγω 
Nord m Βορράς 
normal/e φυσιολογικός/ή 
notamment κυρίως 
notre μας (κτητικό επίθετο) 
nourriture f τροφή 
nouveau/velle καινούργιος/α 
objectif m στόχος 
objet m αντικείμενο 
observer παρατηρώ 
occasion f ευκαιρία 
offrir προσφέρω 
on εμείς, αυτοί 
onirique ονειρικός 
organisation f οργάνωση 
Orient m Ανατολή 
original πρωτότυπος 
ou ή 
où πού 
oublier ξεχνώ 
page (Internet) f σελίδα (διαδίκτυο) 
paire (de) f ζευγάρι (από) 
Panama m Παναμάς 
papier m χαρτί 
par από 
par exemple για παράδειγμα 
paradisiaque παραδεισένιος 
paraître φαίνομαι 
parc régional m τοπικό πάρκο 
parcourir διανύω 
parcours m διαδρομή 
pari m στοίχημα 
Paris Παρίσι 
parler μιλώ 
parmi ανάμεσα 
partager μοιράζομαι 
partir φεύγω 
passer περνώ 
passionné/e παθιασμένος/η 
pays m χώρα 
paysage m τοπίο 
Pays-Bas m pl Κάτω Χώρες 
peindre ζωγραφίζω 
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peinture f ζωγραφική 
pendant κατά τη διάρκεια 
penser (à quelqu'un/à quelque chose) σκέφτομαι (κάποιον ή κάτι) 
percutant/e εντυπωσιακός/ή 
perdre χάνω 
périple m περίπλους 
permettre επιτρέπω 
Pérou m Περού 
perspective f προοπτική 
petit/e μικρός/ή 
petite enfance f νηπιακή ηλικία 
peut-être ίσως 
phase f φάση 
photo f φωτογραφία 
photographier φωτογραφίζω 
phrase f φράση 
pire χειρότερος 
place f πλατεία 
plage f παραλία 
planète f πλανήτης 
planifier σχεδιάζω 
pleuvoir βρέχει 
plus tard αργότερα 
plusieurs πολλοί 
pneu m λάστιχο 
point m σημείο 
Polynésie française f Γαλλική Πολυνησία 
ponctuel/le ακριβής 
porte-clefs m μπρελόκ 
portrait m πορτρέτο 
Portugal m Πορτογαλία 
positif/ve θετικός/ή 
post-impressionniste ύστερος ιμπρενιονισμός 
pour για να … 
pourquoi γιατί 
pourtant παρ’όλ’αυτά 
pouvoir μπορώ 
pratique πρακτικός 
précis/e συγκεκριμένος/η 
prédéfini/e προκαθορισμένος/η 
préférer προτιμώ 
premier/ère πρώτος/η 
premier regard m πρώτη ματιά 
prendre παίρνω 
prendre en photo βγάζω φωτογραφία 
prendre le temps (de) αφιερώνω χρόνο  
préparation f προετοιμασία 
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préparer προετοιμάζω 
présenter παρουσιάζω 
prêter δανείζω 
printemps m άνοιξη 
prix m τιμή 
problème m πρόβλημα 
prochain/e επόμενος/η 
proche (de) κοντινός 
profil m προφίλ 
profiter (de) επωφελούμαι από … 
projet m σχέδιο 
prolonger επεκτείνω 
prononciation f προφορά 
proposer προτείνω 
propriétaire m/f ιδιοκτήτης 
prudent/e προσεκτικός/ή 
publicité f διαφήμιση 
puis έπειτα 
puisque εφόσον 
pureté f αγνότητα 
qu' - que ότι 
qualifier χαρακτηρίζω 
quand même παρ’όλ’αυτά 
quel/le ποιος/α 
quelque part κάπου 
quelques κάποιοι 
qu'est-ce (qui / que / qu') τι 
qui ποιος 
quitter qqch/qqn αφήνω κάτι/κάποιον 
quotidien m καθημερινός 
raconter διηγούμαι 
ramener φέρνω κάτι σε κάποιον 
rapporter φέρνω πίσω 
rater χάνω 
réaliser πραγματοποιώ 
recette f συνταγή 
recevoir λαμβάνω 
recherche f αναζήτηση 
rechercher αναζητώ 
recommander συστήνω 
récompenser ανταμείβω 
reconnaissance vocale f ηχητική αναγνώριση 
reconstruire ανακατασκευάζω 
rédaction f σύνταξη, έκθεση 
rédiger συντάσσω 
refaire ξανακάνω 
regagner επιστρέφω 
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région f περιοχή 
règle f κανόνας 
règle d'or f χρυσός κανόνας 
rejoindre συναντώ 
relever δέχομαι 
rencontre f συνάντηση 
rencontrer συναντώ 
rendez-vous m ραντεβού 
rendre αποδίδω  
renforcer ενδυναμώνω 
rentrer (de) επιστρέφω από … 
reportage m ρεπορτάζ 
représenter αντιπροσωπεύω 
réservation f κράτηση 
retenir συγκρατώ 
retour m επιστροφή 
retrouver ξαναβρίσκω 
réussir πετυχαίνω 
revenir ξαναέρχομαι 
rêver de ονειρεύομαι 
rêveur/euse ονειροπόλος/α 
revivre ξαναζώ 
Rhône m Rhône (ποτάμι της Γαλλίας) 
rien τίποτα 
rien de mieux que τίποτα καλύτερο από … 
rien de tel que τίποτα παρόμοιο με … 
rôle m ρόλος 
rond στρογγυλός 
route f δρόμος 
route de la soie f δρόμος του μεταξιού 
Russie f Ρωσία 
saison f εποχή 
Salers Salers 
salut m γεια 
sans χωρίς 
sans aucun doute χωρίς καμιά αμφιβολία 
Santiago du Chili Σαντιάγκο της Χιλής 
sauvage άγριος 
script m σενάριο 
se battre μάχομαι 
se laisser + verbe à l'infinitif αφήνομαι να+ρήμα στο απαρέμφατο 
se manifester εκδηλώνομαι 
se reconnaître (dans) αναγνωρίζομαι ανάμεσα σε … 
se régaler απολαμβάνω 
se regrouper συγκεντρώνομαι 
se rendre βρίσκομαι 
séduire ελκύω 
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Seine f Σηκουάνας 
séjour m διαμονή 
séjourner διαμένω 
sélectionner επιλέγω 
selon σύμφωνα με 
s'en sortir τα βγάζω πέρα 
service m χάρη 
service militaire m στρατιωτική θητεία 
servir χρησιμεύω 
ses του (κτητικό επίθετο) 
si nécessaire αν είναι απαραίτητο 
si possible αν είναι δυνατόν 
siècle m αιώνας 
simplifier απλοποιώ 
sinon διαφορετικά 
s'installer εγκαθίσταμαι 
skier κάνω σκι 
slogan m σλόγκαν 
soigner φροντίζω 
sommet m κορυφή 
son m ήχος 
songeur/euse ονειροπόλος/α 
sortie f έξοδος 
soudain ξαφνικά 
source d'inspiration f πηγή έμπνευσης 
souvenir ενθύμιο 
spécialité (culinaire / locale) f σπεσιαλιτέ (διατροφική/τοπική) 
Sri Lanka m Σρι Λάνκα 
succès m επιτυχία 
successivement διαδοχικά 
Sud m Νότος 
Suisse f Ελβετία 
suite f συνέχεια 
suivre ακολουθώ 
sujet m θέμα 
sur πάνω 
sur la côte πάνω στην ακτή 
sur la route πάνω στο δρόμο 
sur les traces de πάνω στα ίχνη του 
sur place επί τόπου 
surligner μαρκάρω 
surprise f έκπληξη 
sympathique συμπαθητικός 
Tahiti Ταϊτή 
tahitien/ne Ταϊτιανός/ή 
taille f μέγεθος 
tapis m χαλί 
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tapisserie f ταπετσαρία 
tarif m τιμή 
technique f τεχνική 
télécharger κατεβάζω από το Ίντερνετ 
témoignage m μαρτυρία 
temps m χρόνος, καιρός 
tenir à cœur κρατώ στη καρδιά μου 
tenter αποπειρώμαι 
terminer τελειώνω 
Terre f Γη 
terrible τρομερός 
tester δοκιμάζω 
théâtre de rue m θέατρο του δρόμου 
thématique f θεματική 
titre m τίτλος 
toile f καμβάς ζωγραφικής 
toilettes publiques f pl δημόσιες τουαλέτες 
tomber (sur qqch/qqn) πέφτω (πάνω σε κάτι/σε κάποιον) 
tomber en panne παθαίνει βλάβη 
tomber malade αρρωσταίνω 
toujours πάντα 
tour d'horizon m γύρος του ορίζοντα 
tour du monde m γύρος του κόσμου 
touriste m/f τουρίστας 
tout juste ακριβώς 
tout le temps συνέχεια 
traduction f μετάφραση 
train m τρένο 
trait m χαρακτηριστικό 
tranquillité f ησυχία 
travailler δουλεύω 
traversée f διάπλους 
traverser διασχίζω 
très πολύ 
tropical/e τροπικός/ή 
trouvaille f εύρημα 
trouver βρίσκω 
type (de) m τύπος (του) 
un peu (de) λίγο 
une façon de ένας τρόπος να 
une fois μόλις 
Uruguay m Ουρουγουάη 
utile χρήσιμος 
utiliser χρησιμοποιώ 
vacances f pl διακοπές 
vaisseau m σκάφος 
valise f βαλίτσα 
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venir έρχομαι 
venir de έρχομαι από 
version f έκδοση 
vêtement m ρούχο 
vidéo βίντεο 
vif/ve ζωντανός/ή 
village m χωριό 
ville f πόλη 
vision f όψη 
visiter επισκέπτομαι 
Vive les vacances ! Ζήτω οι διακοπές! 
voici να, ορίστε 
voilà να, ορίστε 
voir βλέπω 
voisin/e γείτονας/ισσα 
voiture f αυτοκίνητο 
volcan m ηφαίστειο 
vos σας (κτητικό επίθετο) 
votre σας (κτητικό επίθετο) 
vous εσείς 
voyage m ταξίδι 
voyage d'affaires m επαγγελματικό ταξίδι 
voyage organisé m οργανωμένο ταξίδι 
voyageur/euse ταξιδιώτης/ισσα 
vraiment αληθινά 
vraisemblable αληθοφανής 
vu/e de/d' ιδωμένος/η από 
y εκεί  
y croire το πιστεύω 
y penser το σκέφτομαι 
Yémen m Υεμένη 
Zut ! Να πάρει η ευχή! 
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2 Tout pour la musique! 
Όλα για τη μουσική! 
à la maison στο σπίτι 
à notre manière με τον τρόπο μας 
à pied με τα πόδια 
à voix haute φωναχτά 
à votre avis κατά τη γνώμη σας 
abimer καταστρέφω 
activité culturelle f πολιτιστική δραστηριότητα 
adoucir les mœurs κατευνάζω τις αντιδράσεις 
afficher δείχνω 
affirmer επιβεβαιώνω 
afin de για να 
Afrique du Sud f Νότια Αφρική 
âge m ηλικία 
agir (sur) δρω (πάνω σε) 
agresser επιτίθεμαι 
agriculteur/trice m/f γεωργός 
Ah bon! Α, καλά! 
aider à βοηθώ να 
air m σκοπός (μουσικής) 
album m άλμπουμ 
allemand/e Γερμανός/ίδα 
allitération f παρήχηση (γραμματικός όρος) 
amateur/trice (de) m/f ερασιτέχνης 
améliorer βελτιώνω 
ami/e m/f φίλος/η 
amour m αγάπη 
ampoule f λάμπα 
analogie f αναλογία 
angoisser αγχώνω 
animal m ζώο 
anniversaire m επέτειος 
annonce f αγγελία 
anonyme m/f ανώνυμος 
apaisant/e καταπραϋντικός/ή 
apaiser καταπραϋνω 
apporter φέρνω 
apprendre μαθαίνω 
après μετά 
argentin/ine Αργεντινός/ή 
argot m συνθηματική διάλεκτος 
argotique λέξη συνθηματικής διαλέκτου 
aride άνυδρος 
arranger τακτοποιώ 
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association f ένωση 
atelier m εργαστήριο 
attentat m επίθεση 
attention προσοχή 
attribuer αποδίδω 
au lendemain de την επόμενη μέρα του … 
au milieu de στο μέσον του … 
au moins τουλάχιστον 
au volant (de) στο τιμόνι του … 
aucun κανένας 
auditeur/trice m/f ακροατής/τρια 
augmenter αυξάνω 
aussi bien (que) τόσο καλά που … 
avant tout (le reste) πάνω απ΄όλα (τ’άλλα) 
avant toute chose πριν από οτιδήποτε άλλο 
aveugle m/f τυφλός 
avoir besoin έχω ανάγκη από … 
avoir des frissons έχω ρίγη 
avoir les larmes aux yeux έχω δάκρυα στα μάτια 
avoir un effet (sur) έχω ένα αποτέλεσμα πάνω σε … 
avoir une passion (pour) έχω ένα πάθος για … 
axer sur βασίζομαι πάνω σε … 
bah μπα 
baladeur m κινητή συσκευή για να ακούς μουσική 
banc m θρανίο 
bar m μπαρ 
bassiste m/f μπασίστας 
batteur/euse m/f ντραμίστας 
Belgique f Βέλγιο 
blessure f τραυματισμός 
bleu/e μπλε 
boire πίνω 
bombarder βομβαρδίζω 
bon pour la santé καλό για την υγεία 
bon sang καθαρόαιμος 
bon temps ωραία χρόνια 
bombec m καραμέλα  
bonbon m καραμέλα 
bonheur m ευτυχία 
bouffer τρώω 
bousiller καταστρέφω 
bref εν συντομία 
ça aide à + infinitif αυτό βοηθάει να …+ απαρέμφατο 
ça permet de + infinitif αυτό επιτρέπει να …+ απαρέμφατο 
ça rend + adjectif αυτό με κάνει …+ επίθετο 
cadeau m δώρο 
calme ήρεμος 
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camarade m/f συμμαθητής/τρια 
campagne de solidarité f καμπάνια αλληλεγγύης 
capacité f ικανότητα 
caractéristique f χαρακτηριστικό 
caramel m καραμέλα 
cause f αιτία 
ce qui importe αυτό που ενδιαφέρει 
c'est sûr είναι σίγουρο 
c'est vrai είναι αλήθεια 
chaîne hifi f στερεοφωνικό συγκρότημα υψηλής 

πιστότητας 
changer αλλάζω 
changer la vie αλλάζω ζωή 
chanson f τραγούδι 
chanson d'amour f τραγούδι αγάπης 
chanson engagée f στρατευμένο τραγούδι 
chanteur/euse m/f τραγουδιστής/τρια 
chanter τραγουδώ 
chanter comme un rossignol τραγουδώ σαν αηδόνι 
chanter comme une casserole τραγουδώ φάλτσα 
chauffer ζεσταίνω 
chaussure f παπούτσι 
chorale f χορωδία 
cinéma m κινηματογράφος 
cinq πέντε 
citoyen/ne m/f πολίτης 
classique κλασσικός 
clinique f κλινική 
clip m βίντεο κλιπ 
club de jazz m τζαζ κλάμπ 
colère f οργή 
collectif/ive συλλογικός/ή 
Colombie f Κολομβία 
comparaison f σύγκριση 
comparer συγκρίνω 
compiler συγκεντρώνω 
compliqué/e μπερδεμένος/η 
composer une chanson συνθέτω ένα τραγούδι 
compositeur/trice m/f συνθέτης/τρια 
composition f σύνθεση 
compte rendu m περίληψη 
concert m συναυλία 
concours m διαγωνισμός 
conduite f συμπεριφορά 
conflit m διαμάχη 
conseil m συμβουλή 
conseiller συμβουλεύω 
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consister συνιστώ 
consonne f σύμφωνο (Γραμματική) 
construire κατασκευάζω 
contenir περιέχω 
contenu m περιεχόμενο 
contexte m περιβάλλον 
contraire m αντίθετο 
contre ενάντια 
coup de pied m κλωτσιά 
couplet (de chanson) m κουπλέ (του τραγουδιού) 
crème de f αφρόκρεμα του 
critiquer ασκώ κριτική 
dance (genre musical) f ντανς (μουσικό είδος) 
dans ces moments-là εκείνες τις στιγμές 
dans la rue μέσα στο δρόμο 
dans le but de με σκοπό να 
dans le cadre de στο πλαίσιο του 
dans quel but με ποιο σκοπό 
danser (sur) χορεύω πάνω σε … 
d'antan του παρελθόντος 
de façon à ώστε να 
de manière à για να 
début m αρχή 
débutant/e m/f αρχάριος/α 
déclencher απελευθερώνω 
décompresser αποσυμφορίζω 
défavoriser αδικώ 
défendre une cause υποστηρίζω ένα σκοπό 
définir ορίζω 
dégoût m απέχθεια 
dénoncer καταγγέλω 
dent f δόντι 
déplacement m μετακίνηση 
déposer καταθέτω 
déprimer καταθλίβω 
depuis εδώ και … 
dès από (χρονικός σύνδεσμος) 
détenu/e m/f κρατούμενος/η 
devenir γίνομαι 
dialogue m διάλογος 
dictature f δικτατορία 
difficulté (à) f δυσκολία 
directeur/trice artistique m/f καλλιτεχνικός διευθυντής/τρια 
direct/e άμεσος/η 
discussion f συζήτηση 
disparaître εξαφανίζω 
disparition f εξαφάνιση 
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disque vinyle m δίσκος βινυλίου 
distribuer διανέμω 
division f διχασμός 
docteur m ιατρός 
doigt m δάχτυλο 
donner δίνω 
donner de l'énergie δίνω ενέργεια 
donner la chair de poule ανατριχιάζω 
donner la pêche προκαλώ ευεξία 
donner mal à la tête προκαλώ πονοκέφαλο 
dont του οποίου 
doux/ce ήπιος/α 
douceur f ηπιότητα 
du bon côté (de) από την καλή πλευρά του … 
eau f νερό 
école f σχολείο 
écouter de la musique ακούω μουσική 
édifier ανοικοδομώ 
égalité homme-femme f ισότητα άντρα γυναίκας 
église f εκκλησία 
élément m στοιχείο 
élire εκλέγω 
Émirats Arabes Unis m pl Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
émission f εκπομπή 
émission de radio f ραδιοφωνική εκπομπή 
emmener παίρνω μαζί μου 
émotion f συναίσθημα 
émotionnel/le συναισθηματικός/ή 
émouvoir συγκινώ 
emprisonner φυλακίζω 
en effet πράγματι 
en musique με τη μουσική 
en plastique από πλαστικό 
en quoi σε τι 
en réalité στην πραγματικότητα 
en vue de για να … 
enfance f παιδική ηλικία 
engagé/e στρατευμένος/η 
enlever συλλαμβάνω 
ennuyer qqn ενοχλώ κάποιον 
enquête f έρευνα 
enseigner διδάσκω 
ensemble σύνολο 
entraînant/e ζωηρός/ή 
entretien m συνέντευξη 
équivalent/e αντίστοιχος/η 
espérance f ελπίδα 
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espoir m ελπίδα 
esprit m πνεύμα 
établir εγκαθιστώ 
État m κράτος  
être atteint/e d'Alzheimer έχω προσβληθεί από Αλτσχάιμερ 
être convaincant/e είμαι πεπεισμένος/η 
être déprimé/e είμαι καταβεβλημμένος/η 
être muet/te comme une tombe είμαι βουβός/ή σαν τον τάφο 
être ravi/e είμαι ευτυχής 
étude (scientifique) μελέτη (επιστημονική) 
étudier μελετώ 
européen/ne Ευρωπαίος/α 
évidence f φανερό 
évoluer εξελίσσω 
exaspérer εξοργίζω 
exemple m παράδειγμα 
expliquer εξηγώ 
exposer εκθέτω 
extrait m απόσπασμα 
fabuleux/euse θεσπέσιος/α 
façon f τρόπος 
faire des recherches κάνω έρευνες 
faire du bien κάνω καλό 
faire partie de αποτελώ μέρος του … 
familier/ère οικείος/α 
fatigué/e κουρασμένος/η 
fête f γιορτή 
février Φεβρουάριος  
fiche technique f τεχνικό έντυπο 
figure de style f εκφραστικό μέσο 
filer δίνω 
fille f κορίτσι 
final/e τελικός/ή 
financer χρηματοδοτώ 
flaque f λακκούβα 
flotte f νερό 
fonctionner mieux que λειτουργώ καλύτερα από … 
fonder ιδρύω 
forum m χώρος ανταλλαγής απόψεων 
franc m φράγκο (γαλλικό νόμισμα) 
franco-tunisien/ne Γαλλο-Τυνήσιος/α 
fraternité f αδερφοσύνη 
fruit m φρούτο 
gai/e χαρούμενος/η 
garder le silence μένω σιωπηλός 
gars m αγόρι 
génération f γενιά 
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générer διεγείρω 
génial/e υπέροχος 
godasse f παπούτσι 
grammatical/e γραμματικός/ή 
gratuitement δωρεάν 
groupe de rock m ροκ γκρουπ 
guérir θεραπεύω 
guérisseur/euse θεραπευτής/τρια 
guerre f πόλεμος 
gueule f μούρη 
guitariste m/f κιθαρίστας 
habitude f συνήθεια 
harmonie des voix f αρμονία φωνών 
hit-parade m λίστα επιτυχιών 
homme m άντρας, άνθρωπος 
homme/femme d'affaires m/f άντρας/γυναίκα επιχειρηματίας 
hormone f ορμόνη 
hors εκτός 
hotte f κουβάς 
humanitaire ανθρωπιστικός 
identique παρόμοιος 
idiot/e ηλίθιος/α 
il est possible de είναι δυνατόν να … 
il n'y a qu'à δεν υπάρχει παρά μόνο στο … 
il s'agit de επρόκειτο για … 
image f εικόνα 
importance f σημασία 
important/e σημαντικός/ή 
impressionnant/e εντυπωσιακός/ή 
imprimer εκτυπώνω 
individu m άτομο 
individuellement ατομικά 
inédit/e ανέκδοτος/η 
initiative f πρωτοβουλία 
injustice f αδικία 
insomniaque adj αυτός που υποφέρει από αϋπνίες 
inspiration f έμπνευση 
inspirer εμπνέω 
installer εγκαθιστώ 
instrument m όργανο μουσικής 
intérieur m εσωτερικό κομμάτι του εαυτού μας 
international/e διεθνής 
internaute m/f χρήστης διαδικτύου 
interprétation f ερμηνεία 
interprète m/f ερμηνευτής 
interroger ρωτώ 
intervenir μεσολαβώ 
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intime οικείος 
introduire εισάγω 
ironie f ειρωνεία 
irritation f εκνευρισμός 
Israël m Ισραήλ 
jazz m τζαζ 
jeune m/f νέος 
joie f χαρά 
jouer (avec) παίζω με … 
jouer avec les mots παίζω με τις λέξεις 
jouer d'un instrument παίζω ένα μουσικό όργανο 
journaliste m/f δημοσιογράφος 
joyeux/euse χαρούμενος/η 
Kiev Κίεβο 
kiffer αγαπώ 
là εκεί 
la première / le premier η πρώτη/ο πρώτος 
laisser faire αδιαφορώ 
lancer un appel à στέλνω ένα κάλεσμα σε … 
langage m γλώσσα 
le plus… possible το περισσότερο … δυνατό 
légume m λαχανικό 
leurs τους 
lèvre f χείλος 
lexique m λεξικό 
lézarder ραγίζω 
libérer απελευθερώνω 
liberté d'expression f ελευθερία έκφρασης 
lier (à) συνδέω με … 
live m σε ζωντανή μετάδοση 
loi de la nature f νόμος της φύσης 
loin μακρυά 
lors de κατά τη διάρκεια 
lorsque εφόσον 
lundi Δευτέρα 
main f χέρι 
maison de retraite f οίκος ευγηρίας 
maltraitance f κακομεταχείριση 
manger τρώω 
mappemonde f χάρτης 
marcher περπατώ 
mariage m γάμος 
mars Μάρτιος 
médecine de l'âme f ιατρική (φάρμακο) της ψυχής 
médicament m φάρμακο 
mélancolique μελαγχολικός 
mêler ανακατεύω 
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mélodie f μελωδία 
mémoire f μνήμη 
mémorable αξιομνημόνευτος 
mener des actions αναλαμβάνω δράσεις 
mer f θάλασσα 
mère f μητέρα 
mériter αξίζω 
métaphore f μεταφορά (Γραμματική) 
mettre qqn de bonne humeur προκαλώ σε κάποιον καλή διάθεση 
mettre en musique μελοποιώ 
mettre en œuvre εφαρμόζω 
mieux καλύτερα 
milieu défavorisé m χώρος μη προνομιούχος 
mimer μιμούμαι 
minot m μικρός 
minute f λεπτό 
moderne μοντέρνος 
moderniser εκμοντερνίζω 
modifier τροποποιώ 
moins… que λιγότερο … από … 
moment d'attente m στιγμή αναμονής 
moment d'écoute m στιγμή ακρόασης 
moment de détente m στιγμή χαλάρωσης 
monde entier m ολόκληρος ο κόσμος 
monotone μονότονος 
monter στήνω 
morceau m κομμάτι 
mort f θάνατος 
mort adj νεκρός 
mourir πεθαίνω 
mouvement humanitairem ανθρωπιστικό κίνημα 
mur m τοίχος 
musical/e μουσικός/ή 
musicien/ne m/f μουσικός 
musicothérapeute m/f μουσικοθεραπευτής 
musique f μουσική 
musique classique f κλασσική μουσική 
musique de film f μουσική για ταινίες 
musique du monde f μουσική του κόσμου 
musique électronique f ηλεκτρονική μουσική 
naître γεννώ 
narrateur/trice m/f αφηγητής/τρια 
nationalité f εθνικότητα 
n'avoir qu'à δεν έχει να κάνει με … 
ne δεν 
neurosciences f pl νευροεπιστήμη 
Nil m Νείλος 
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niquer καταστρέφω 
niveau m επίπεδο 
nom de marque m όνομα μάρκας 
non seulement… mais... όχι μόνο…αλλά… 
nos μας (κτητικό επίθετο) 
nostalgique νοσταλγικός 
note de musique f νότα μουσικής 
nous εμείς 
numéro de téléphone m νούμερο τηλεφώνου 
ONG (organisation non 
gouvernementale) f 

ΜΚΟ (μη κυβερνητική οργάνωση) 

opéra m όπερα 
orange πορτοκαλί, πορτοκάλι 
orchestre m ορχήστρα 
ordinaire συνηθισμένος 
organiser οργανώνω 
organisme m οργανισμός 
orientation spatiale f προσανατολισμός στο χώρο 
ouais ναι 
outil m εργαλείο 
ouvert/e ανοιχτός/ή 
pacifique ειρηνικός 
pacifiste ειρηνιστής 
palette d'émotions f παλέτα συναισθημάτων 
par-delà από κει πέρα 
par hasard κατά τύχη 
par jour την ημέρα 
par mois με το μήνα 
pardi συγχωρημένος 
pardonner συγχωρώ 
parfait τέλειος 
paroles (de chanson) f pl στίχοι (του τραγουδιού) 
particulier m ιδιαίτερος 
particulièrement ιδιαίτερα 
partout παντού 
passion f πάθος 
patient/e υπομονετικός/ή 
pays en guerre m χώρα σε πόλεμο 
Pennsylvanie f Πενσυλβάνια 
père m πατέρας 
performance (physique)f επίδοση (Φυσική) 
personnel/le προσωπικός/ή 
personnage m χαρακτήρας 
personnalité f προσωπικότητα 
personne âgée f ηλικιωμένο άτομο 
petite annonce f μικρή αγγελία 
peuple m λαός 
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peur f φόβος 
pianiste m/f πιανίστας 
piano m πιάνο 
pigeon m περιστέρι 
piquer κλέβω 
Place maïdan f Πλατεία Μαϊντάν 
Place Taksim f Πλατεία Ταξίμ 
plantation f φυτεία 
pleurer κλαίω 
pluie f βροχή 
plus de περισσότερο από 
poète m/f ποιητής 
pont m γέφυρα 
pop f ποπ 
porter un message (de) φέρνω ένα μήνυμα από … 
possible δυνατόν 
poster αναρτώ 
pour de faux στα ψέμματα 
(faire) pousser αναπτύσσω 
pratiquer εξασκώ 
préciser διευκρινίζω 
premier violon m πρώτο βιολί 
prendre des cours παίρνω μαθήματα 
prendre l'habitude αποκτώ τη συνήθεια … 
prendre position παίρνω θέση 
présent/e παρών/ούσα 
principal/e κύριος/α 
prison f φυλακή 
procédé m διαδικασία 
procurer προκαλώ 
professeur/e m/f καθηγητής/τρια 
professionnel/le adj επαγγελματικός/ή 
programme m πρόγραμμα 
propre δικός (μου) 
protester (contre) διαμαρτύρομαι ενάντια σε … 
prouver αποδεικνύω 
provoquer προκαλώ 
psychologie cognitive f Γνωστική Ψυχολογία 
public m κοινό 
publier δημοσιεύω 
puissant ισχυρός 
Qatar m Κατάρ 
qualité f ποιότητα 
quand όταν 
quelqu'un κάποιος 
quoi τι 
racisme m ρατσισμός 
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radio f ραδιόφωνο 
raison f λόγος 
râler γκρινιάζω 
randonnée f πεζοπορία 
rap m ραπ (είδος μουσικής) 
rapide γρήγορος 
rapidement γρήγορα 
rapprocher πλησιάζω 
rassembler συγκεντρώνω 
recommandation f σύσταση 
réconforter ανακουφίζω 
reconnaître αναγνωρίζω 
refrain m ρεφρέν τραγουδιού 
regarder κοιτάζω 
reggae m ρέγγε (είδος μουσικής) 
relâchement m χαλάρωση 
remarquer παρατηρώ 
remonter le moral ανεβάζω το ηθικό 
remplacer αντικαθιστώ 
remplir γεμίζω 
repartir en arrière ξαναγυρίζω προς τα πίσω 
répertoire m ρεπερτόριο 
répéter κάνω πρόβα, επαναλαμβάνω 
répétition f πρόβα, επανάληψη 
reprendre διασκευάζω 
reprise f διασκευή 
république f δημοκρατία 
réseaux sociaux m pl κοινωνικά δίκτυα 
ressentir συναισθάνομαι 
résultat m αποτέλεσμα 
resurgir ξεπηδώ 
réunir συγκεντρώνω 
révéler αποκαλύπτω 
revenir sur επανέρχομαι σε … 
rime f ομοιοκαταληξία 
rire γελώ 
rire m γέλιο 
RnB m RnB (είδος μουσικής) 
rock m ροκ (είδος μουσικής) 
romantique ρομαντικός 
ruine f ερείπιο 
rythme m ρυθμός 
rythmer έχω ρυθμό 
s'adresser à απευθύνομαι σε … 
salsa f σάλσα 
sans frontière χωρίς σύνορα 
s'arrêter σταματώ 
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sauter πηδώ 
sauver la vie σώζω τη ζωή 
savoir ξέρω 
saxophoniste m/f σαξοφωνίστας 
se (re)trouver ξαναβρίσκομαι 
se barrer φεύγω 
se calmer ηρεμώ 
se casser φεύγω 
se concentrer συγκεντρώνομαι 
se défouler ξεδίνω 
se déplacer μετακινούμαι 
se détendre χαλαρώνω 
se marrer γελώ 
se plaindre παραπονιέμαι 
se produire αναπαράγομαι 
se sentir αισθάνομαι 
se taire σιωπώ 
se vider la tête αδειάζω το κεφάλι 
sélection f επιλογή 
s'endormir αποκοιμιέμαι 
sens m έννοια 
sensation (de bien-être) f αίσθηση (ευεξίας) 
sentiment m συναίσθημα 
s'entraîner προπονούμαι 
serrer σφίγγω 
seul/e μόνος/η 
s'exprimer εκφράζομαι 
si αν 
s'identifier ταυτίζομαι 
significatif/ive σημαντικός/ή 
signification f σημασία 
s'indigner αγανακτώ 
s'inscrire (à un cours) γράφομαι (σε ένα μάθημα) 
site (de partage) m ιστοσελίδα (κοινής χρήσης) 
social/e κοινωνικός/ή 
soirée-concert f βραδιά συναυλίας 
solidaire αλληλέγγυος 
solliciter ζητώ 
son m ήχος 
sonate f σονάτα 
sondage m δημοσκόπηση 
soulager ανακουφίζω 
soulager la douleur ανακουφίζω τον πόνο 
sous la pluie μέσα στη βροχή 
sous les bombes μέσα στις βόμβες 
souvent συχνά 
spécialisé/e ειδικευμένος/η 
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spectateur/trice m/f θεατής 
stratégie f στρατηγική 
stress m άγχος 
style de musique m στυλ μουσικής 
support m μέσο 
sur scène πάνω στη σκηνή 
surmonter ξεπερνώ 
surprendre εκπλήσσω 
surtout κυρίως 
syrien/syrienne Σύριος/α 
tableau m πίνακας 
tablette f τάμπλετ 
talent m ταλέντο 
tant pis (pour) τόσο το χειρότερο (για) 
techno f τέκνο (είδος μουσικής) 
téléphone portable m κινητό τηλέφωνο 
télévision f τηλεόραση 
témoigner (de) μαρτυρώ 
tempo m ρυθμός 
temps d'écoute m χρόνος ακρόασης 
tes σου (κτητικό επίθετο) 
texte m κείμενο 
thème m θέμα 
thérapeutique θεραπευτικός 
tirer au sort τραβώ στη τύχη 
toi εσένα 
ton σου (κτητικό επίθετο) 
toucher αγγίζω 
tournée f τουρνέ 
tous les jours κάθε μέρα 
tout le monde m όλος ο κόσμος 
tradition f παράδοση 
transcription f εγγραφή 
transformer μεταμορφώνω 
transports m pl μέσα μεταφοράς 
travail m δουλειά 
triste θλιμμένος 
tristesse f θλίψη 
troisième τρίτος 
tu εσύ 
tuer σκοτώνω 
Tunisie f Τυνησία 
tutoriel en ligne m μαθήματα μέσω διαδικτύου 
un petit peu πολύ λίγο 
un peu de nerf λίγη δύναμη 
universel/le παγκόσμιος/α 
université f πανεπιστήμιο 
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variété f βαριετέ (είδος μουσικής) 
vie f ζωή 
vieux/vieille ηλικιωμένος/η, παλιός/ά 
viser στοχεύω 
vivre ζω 
vivre en harmonie (avec) ζω σε αρμονία (με) 
vocabulaire m λεξιλόγιο 
voler πετώ 
voter ψηφίζω 
vouloir θέλω 
voyelle f φωνήεν 
vrai/e αληθινός/ή 
yeux m pl μάτια 
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3 Oser vivre sa vie! 
Tόλμησε να ζήσεις τη ζωή σου! 
à base de με βάση … 
à cause de εξαιτίας του … 
à chaque fois κάθε φορά που … 
à condition de με την προϋπόθεση να … 
à fond στα άκρα 
à la retraite στη σύνταξη 
à l'envers ανάποδα 
à l'idée de με την ιδέα του … 
à moins de εκτός εάν … … 
à ses risques et périls υπ’ευθύνη του 
abeille f μέλισσα 
accepter δέχομαι 
accouplement m ζευγάρωμα 
accrocher κρεμώ 
actif m ενεργός 
adopter un enfant υιοθετώ ένα παιδί 
adrénaline f αδρεναλίνη 
affectif/ive στοργικός/ή 
aigle m αετός 
Alaska m Αλάσκα 
alimentation f διατροφή 
altruiste αλτρουιστής 
Amazone f Αμαζόνιος 
ambitieux/ieuse φιλόδοξος/η 
amitié f φιλία 
amulette f φυλακτό 
annoncer ανακοινώνω 
appréhension f φοβία 
arc-en-ciel m ουράνιο τόξο 
architecture d'intérieur f αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων 
astuce f πονηριά 
au-dessus de πάνω από … 
audacieusement τολμηρά 
audacieux/ieuse τολμηρός/ή 
au-delà (de) πέρα από … 
aurore boréale f βόρειο σέλας 
australien/ne Αυστραλός/έζα 
avec des si με τα αν 
avec le recul κοιτάζοντας προς τα πίσω 
avoir conscience (de/ que) συνειδητοποιώ (ότι) 
avoir des enfants έχω παιδιά 
avoir du mal (à) δυσκολεύομαι να 
avoir la peur au ventre με πονάει η κοιλιά μου απ΄τον φόβο 
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avoir le courage de έχω το κουράγιο να … 
avoir le sentiment de έχω το αίσθημα του … 
avoir le trac έχω τρακ 
avoir peur (de) φοβάμαι 
avoir une peur bleue έχω πολύ μεγάλο φόβο 
balayer σκουπίζω 
baptême de l'air m βάπτισμα του πυρός 
bannir αφαιρώ 
battre la chamade χτυπάει η καρδιά μου απ΄τον φόβο μου 
battre un record καταρρίπτω ένα ρεκόρ 
belge Βέλγος, βελγικός 
Birmanie f Βιρμανία 
bonne résolution f σωστή απόφαση 
brièvement εν συντομία 
briser σπάω 
ça dépend εξαρτάται 
ça m'angoisse αυτό με αγχώνει 
ça me paralyse αυτό με παραλύει 
café m καφές 
calmement ήρεμα 
caribou m ελάφι 
casse-cou m ριψοκίνδυνος 
celle que f αυτή που … 
cerisier m κερασιά 
c'est promis αυτό το υπόσχομαι 
c'est trop tard είναι πάρα πολύ αργά 
chanceux/euse τυχερός/ή 
changement m αλλαγή 
chasse f κυνήγι 
chien errant m αδέσποτος σκύλος 
chouette f κουκουβάγια 
circonstance f περίσταση 
coccinelle f πασχαλίτσα 
cocher m σημειώνω με Χ 
coiffeur/euse κομμωτής/τρια 
colocataire m/f συγκάτοικος 
colocation f συγκατοίκηση 
combat m μάχη 
combattre μάχομαι 
combien πόσο 
contrôleur/leuse m/f ελεγκτής/τρια 
convaincant/e πειστικός/ή 
corps m σώμα 
coupe (de cheveux) f κούρεμα (μαλλιών) 
courageux/euse θαρραλέος/α 
cours du soir m βραδυνά μαθήματα 
craindre (de) φοβάμαι να … 
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craintif/ve φοβιτσιάρης/α 
cracher φτύνω 
croire que πιστεύω ότι … 
croiser les doigts σταυρώνω τα δάχτυλα 
croyance f πίστη 
cuisine végétarienne f χορτοφαγική κουζίνα 
d'ailleurs εξάλλου 
dangereux/euse επικίνδυνος/η 
dans le noir στα σκοτεινά 
dans lequel μέσα στο οποίο 
déborder ξεχειλίζω 
décapotable αυτοκίνητο κάμπριο 
déclarer sa flamme ομολογώ τον έρωτά μου 
dépasser sa peur ξεπερνώ τον φόβο μου 
dès que από τη στιγμή που … 
descendre κατεβαίνω 
désir m επιθυμία 
destin m μοίρα 
différer διαφέρω 
diminuer μειώνω 
dompter δαμάζω 
donner des ailes δίνω φτερά 
donner du courage δίνω κουράγιο 
droits humains m pl ανθρώπινα δικαιώματα 
droite f δεξιά 
du jour au lendemain από τη μία μέρα στην άλλη 
échec m αποτυχία 
échelle f σκάλα 
échouer αποτυγχάνω 
Égypte f Αίγυπτος 
embrasser αγκαλιάζω 
emmener en voyage πηγαίνω κάποιον ταξίδι 
empêcher εμποδίζω 
en avance φθάνω λίγο νωρίτερα στο ραντεβού μου 
en boucle συνεχόμενα 
en difficulté σε δυσκολία 
en équilibre σε ισορροπία 
en permanence μόνιμα 
en voyage σε ταξίδι 
en vrai στ΄αληθινά 
entreprendre αναλαμβάνω 
entretenir συντηρώ 
entretien d'embauche m συνέντευξη πρόσληψης 
envie f διάθεση 
épanoui/e ικανοποιημένος/η 
épaule f ώμος 
éteindre (un feu) σβήνω (μία φωτιά) 
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être capable / cap (de) είμαι ικανός να … 
être ému/e είμαι συγκινημένος/η 
etre entouré/e είμαι περιτρυγιρισμένος/η 
être inquiet/ète είμαι ανήσυχος/η 
être mort/e de peur πεθαίνω απ’τον φόβο 
être paralysé/e (par) έχω παραλύσει 
être soutenu/e με στηρίζουν 
être sûr/sûre de είμαι σίγουρος/η για 
évènement m γεγονός 
Everest m Έβερεστ  
évidemment προφανώς 
exactement ακριβώς 
exploit m κατόρθωμα 
exposition f έκθεση 
exprimer εκφράζω 
fabriquer κατασκευάζω 
fac f τμήμα του πανεπιστημίου 
faire des choix κάνω επιλογές 
faire des études (de) κάνω σπουδές 
faire du surf κάνω σερφ 
faire la différence κάνω τη διαφορά 
faire le tour du monde κάνω το γύρο του κόσμου 
faire un vœu κάνω μία ευχή 
famille f οικογένεια 
farfelu/e αλλόκοτος/η 
fer à cheval m πέταλο αλόγου 
fermer κλείνω 
fétiche m γούρι 
fil m σκοινί 
fin f τέλος 
finance f οικονομικά 
financier/ière οικονομικός/ή 
flamme f φλόγα 
forcer πιέζω 
forêt f δάσος 
fou/folle τρελός/ή 
franc/franche ειλικρινής 
fréquent/e συχνός/η 
frère m αδερφός 
funambule m/f σχοινοβάτης 
futur m μέλλον 
Gabon m Γκαμπόν 
gabonais/e Γκαμπονέζος/α 
gagner κερδίζω 
gaiement χαρούμενα 
gauche f αριστερά 
généralement γενικά 
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généreusement γενναιόδωρα 
gentiment ευγενικά 
gourmand/e λιχούδης/α 
Grand Canyon m Γκραντ Κάνυον 
Grande muraille de Chine f Σινικό τείχος της Κίνας 
grandir μεγαλώνω 
gratter ξύνω 
grigri m γούρι 
gui m γκι 
habiter κατοικώ 
Haïti m Αϊτή 
haïtien/enne Αϊτινός/ή 
héros m ήρωας 
hibou m κουκουβάγια 
horoscope m ωροσκόπιο 
hydrospeed m κατάβαση του ποταμού με φουσκωτό 
idéal/idéaux ιδανικός/οί 
immédiatement αμέσως 
impossible αδύνατον 
infirmier/ère m/f νοσοκόμος/α 
inoffensif/ve ακίνδυνος/η 
inquiétude f ανησυχία 
intermittent/e du spectacle m/f ασχολούμαι περιστασιακά με το θέαμα 
investir επενδύω 
invité/e καλεσμένος/η 
Japon m Ιαπωνία  
jardin public m δημόσιος κήπος 
jeter ρίχνω 
jouer dans une pièce de théâtre παίζω σε ένα θεατρικό έργο 
judo m τζούντο 
juste après ακριβώς μετά 
la vôtre f η δική σας 
la plupart (de) f το μεγαλύτερο μέρος του … 
laisser de côté αφήνω στην άκρη 
langue étrangère f ξένη γλώσσα 
lecteur/trice m/f αναγνώστης/στρια 
lentement αργά 
libraire m/f βιβλιοπώλης 
limite f όριο 
logement m κατοικία 
loin (de) μακρυά από … 
longer διανύω 
malchance f ατυχία 
maléfique κακός 
malheur m δυστυχία 
manière de vivre f τρόπος ζωής 
mari m σύζυγος 
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matériel/le υλικός/ή 
mauvais œil m κακό μάτι 
médecin m ιατρός 
membre de la famille m/f μέλος της οικογένειας 
même si ακόμα κι αν 
mentalement πνευματικά 
métier m επάγγελμα 
mettre à jour φανερώνω 
miel m μέλι 
migrant/e m/f μετανάστης/στρια 
mille-pattes m σαρανταποδαρούσα 
miroir m καθρέφτης 
moabi m πτηνό της Ν.Ζηλανδίας 
mode de vie m τρόπος ζωής 
monter sur scène ανεβαίνω στη σκηνή 
Moscou Μόσχα 
mourant/e ετοιμοθάνατος/η 
n'avoir peur de rien δεν φοβάμαι τίποτα 
ne pas arrêter de δεν σταματώ να … 
ne pas réussir δεν πετυχαίνω 
ne pas risquer grand- chose δεν ρισκάρω πολλά πράγματα 
ne rien regretter δεν μετανιώνω τίποτα 
noir/e μαύρος/η 
nouvel an chinois m κινέζικη Πρωτοχρονιά 
oiseau m πουλί 
or m χρυσός 
origami m οριγκάμι  
orphelinat m ορφανοτροφείο 
oser τολμώ 
ouvrir ανοίγω 
pain m ψωμί 
papillon (de nuit) m πεταλούδα (της νύχτας) 
parapente m παραπέντε (άθλημα) 
parapluie f ομπρέλλα 
parc naturel m φυσικό πάρκο 
parents m pl γονείς 
paresseux/euse οκνηρός/ή 
paresseusement με οκνηρία 
parfois μερικές φορές 
paroi f τοίχος 
participant/e m/f συμμετέχων/ουσα 
partir en vacances/en voyage φεύγω σε διακοπές/σε ταξίδι 
pas βήμα 
pas forcément όχι απαραίτητα 
passer à l'action περνώ στη δράση 
passer du temps περνώ χρόνο 
passionnément παθιασμένα 
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peintre m/f ζωγράφος 
peinture sur soie f ζωγραφική σε μετάξι 
pendant longtemps για μεγάλο χρονικό διάστημα 
perdre de vue έχω πολύ καιρό να δω κάποιον 
péruvien/ne Περουβιανός/ή 
petit coup de pouce m χείρα βοηθείας 
petits-enfants m pl εγγόνια 
peureux/euse φοβιτσιάρης/α 
physiquement σωματικά 
plonger βουτώ 
plume f φτερό 
plus… plus… όσο περισσότερο … τόσο περισσότερο … 
plutôt μάλλον 
pointer σημαδεύω 
polaire πολικός 
porte d'entrée f πόρτα εισόδου 
porte-bonheur m γούρι 
portefeuille m πορτοφόλι 
porter chance φέρνει τύχη 
porter bonheur / malheur φέρνει ευτυχία/δυστυχία 
poser des questions θέτω ερωτήσεις 
positivement θετικά 
poste m θέση 
postuler κάνω αίτηση για δουλειά 
poudre f σκόνη 
pour l'occasion για την περίσταση 
pratiquer les arts martiaux εξασκώ τις πολεμικές τέχνες 
prendre des risques παίρνω ρίσκο 
prendre le train παίρνω το τρένο 
prendre tout son sens έχω τη σημασία 
prendre un café παίρνω ένα καφέ 
prendre une décision παίρνω μία απόφαση 
présage m οιωνός 
présager προοιωνίζω 
professionnellement επαγγελματικά 
profiter de la vie επωφελούμαι απ΄τη ζωή 
progression f πρόοδος 
prudemment προσεκτικά 
psychologue m/f ψυχολόγος 
questionnaire m ερωτηματολόγιο 
quiz m κουίζ 
rarement σπάνια 
rattraper le temps perdu κερδίζω τον χαμένο χρόνο 
rebondir αναπηδώ 
récolter συλλέγω 
recruteur/euse m/f υπεύθυνος προσλήψεων 
refaire le monde ξαναφτιάχνω τον κόσμο 
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regret m μετάνοια 
regretter μετανιώνω 
remonter le temps γυρίζω πίσω το χρόνο 
rentrée d'argent f επιστροφή χρημάτων 
respect m σεβασμός 
respirer αναπνέω 
ressembler (à) μοιάζω σε … 
rester μένω 
rester soi-même μένω ο ίδιος 
ridicule m γελοίος 
rien que d'y penser μόνο που το σκέφτομαι 
risquer sa vie ρισκάρω τη ζωή μου 
ruche f κυψέλη 
sacrifice m θυσία 
salaire m μισθός 
sans oxygène χωρίς οξυγόνο 
Santé ! Στην υγειά σας! 
s'accorder συμφωνώ 
sauf si εκτός εάν 
saut à l'élastique m bungee jumping 
sauter à l'élastique κάνω bungee jumping 
se consacrer à αφιερώνομαι σε … 
se faire des amis κάνω φίλους 
se marier παντρεύομαι 
se prêter au jeu παίρνω μέρος στο παιχνίδι 
se rappeler θυμάμαι 
se réconcilier συμφιλιώνομαι 
se rendre compte αντιλαμβάνομαι 
se souvenir (de) θυμάμαι 
sécher βαλσαμώνω 
secrètement μυστικά 
sécurité f ασφάλεια 
sel m αλάτι 
s'embrasser αγκαλιάζομαι 
sensation forte f δυνατή αίσθηση 
s'envoler πετώ 
serpent m φίδι 
s'éteindre σβήνομαι 
s'imaginer φαντάζομαι 
signe (symbole, présage)m σημάδι (σύμβολο, οιωνός) 
signe astrologique / du zodiaque m ζώδιο 
simplement απλά 
si seulement αν μόνο 
société secrète f μυστική εταιρεία 
soins palliatifs m pl ανακουφιστική αγωγή 
solitairement μοναχικά 
solution f λύση 
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Sphinx de Gizeh m Σφίγγα της Γκίζας 
sport extrême m ακραία αθλήματα 
sport nautique m θαλάσσιο σπορ 
stage m σεμινάριο 
Strasbourg Στραβούργο  
suggérer υποδεικνύω 
suisse/suisse Ελβετός/ίδα 
supérieur/e ανώτερος/η 
superstition f δεισιδαιμονία 
surprenant/e εκπληκτικός/ή 
tellement τόσο 
téméraire ριψοκίνδυνος 
tenter le tout pour le tout ρισκάρω τα πάντα 
terriblement τρομερά 
territoire m έδαφος 
tête brûlée f ριψοκίνδυνος 
tigre m τίγρης 
tomber dans le vide πέφτω στο κενό 
tortue f χελώνα 
toucher du bois χτύπα ξύλο 
Toulouse Τουλούζ (γαλλική πόλη) 
tour f γύρος 
tournure f έκφραση 
trac m τρακ 
traducteur/trice m/f μεταφραστής/στρια 
tranquillement ήσυχα 
Transsibérien m υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος 
trèfle à quatre feuilles m τετράφυλλο τριφύλλι 
tunisien/ne Τυνήσιος/α 
ululement m κραυγή των νυχτερινών πουλιών 
un jour m μία μέρα 
uriner ουρώ 
viaduc de Millau m γέφυρα (καλωδιωτή) του Μιλό 
vide m κενό 
vieillir γερνώ 
vivant m ζωντανός 
vivre à fond ζω στα άκρα 
vivre pleinement sa vie ζω έντονα τη ζωή μου 
Vladivostok Βλαδιβοστόκ  
voir le bon côté des choses βλέπω την καλή πλευρά των πραγμάτων 
voiture électrique f ηλεκτρικό αυτοκίνητο 
volonté f θέληση 
voyage en solitaire m μοναχικό ταξίδι 
zombie m ζόμπυ 
zone de confort f ασφαλές περιβάλλον 
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4 Gérer son image 
Διαχειρίζομαι την εικόνα μου 
à des fins με στόχους 
à la pointe de στην πρώτη γραμμή 
à l'ère de στην εποχή του … 
à travers μέσα από … 
à vous δικό σας 
abréviation f συντoμογραφία 
absolument απολύτως 
absurdité f παραλογισμός 
abus m κατάχρηση 
accident m ατύχημα 
acteur/trice m/f ηθοποιός 
adapter προσαρμόζω 
addition f πρόσθεση, λογαριασμός 
admettre (que) παραδέχομαι ότι … 
adresse f διεύθυνση 
affaire publique f δημόσια υπόθεση 
affronter αντιμετωπίζω 
alcool m αλκόολ 
alimenter τροφοδοτώ 
aller trop loin πηγαίνω πάρα πολύ μακριά 
alternatif/ve εναλλακτικός/ή 
amant/maîtresse m/f εραστής/ερωμένη 
ambiguïté f διφορούμενο 
amende f πρόστιμο 
amusant/e διασκεδαστικός/ή 
anglicisme m αγγλισμός 
animer un débat ζωντανεύω μία συζήτηση 
appareil photo m φωτογραφική μηχανή 
apparaitre εμφανίζω 
argument m επιχείρημα 
atteindre φθάνω 
attitude f συμπεριφορά 
au petit matin νωρίς το πρωί 
au plus vite όσον το δυνατόν πιο γρήγορα 
auto-évaluation f αυτοαξιολόγηση 
autoportrait m αυτοπορτρέτο 
autour de γύρω από 
avantageux/geuse επωφελούμενος/η 
avatar m άβαταρ 
avoir accès à έχω πρόσβαση σε … 
avoir la cote έχω τύχη 
avoir un avis (sur) έχω μία γνώμη πάνω σε … 
avoir une histoire avec έχω μία ιστορία με … 
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bavard/e φλύαρος/η 
belle gueule f ωραία μούρη 
bien sûr βέβαια 
bientôt σύντομα 
blague f αστείο 
bloggeur/geuse m/f μπλόγκερ (ιδιοκτήτης blog) 
bloquer εμποδίζω 
bon anniversaire m χαρούμενα γενέθλια 
Bordeaux Μπορντώ (γαλλική πόλη) 
boulevard m λεωφόρος 
bref/brève σύντομος/η 
buzz m buzz 
ça fait réfléchir αυτό δίνει τροφή για σκέψεις 
cacher κρύβω 
cadavre exquis m ομαδικό παιχνίδι στο οποίο ο κάθε παίχτης 

φτιάχνει φράσεις από λέξεις αγνοώντας 
αυτό που έχει πει ο προηγούμενος 

calculer υπολογίζω 
camarade de classe m/f συμμαθητής 
camion m φορτηγό 
campagne de publicité f καμπάνια διαφημιστική 
caractère m χαρακτήρας 
carte postale f καρτ ποστάλ 
cas m περίπτωση 
casquette f κράνος 
célibataire m/f εργένης 
centre culturel m πολιτιστικό κέντρο 
centre d'intérêt m κέντρο ενδιαφέροντος 
c'est-à-dire δηλαδή 
c'est évident que είναι φανερό ότι … 
chapeau (d'un article) m υπότιτλος (ενός άρθρου) 
chargé/e de communication m/f υπεύθυνος επικοινωνίας 
charmant/e γοητευτικός/ή 
cheveux courts / mi- longs / longs 
m pl 

μαλλιά κοντά/ημί-μακρα/μακριά 

chocolat m σοκολάτα 
circuler κυκλοφορώ 
citation f παράθεση 
classe moyenne f μέση τάξη 
clavardage m ευχαρίστηση 
clore κλείνω 
Code civil m αστικός κώδικας 
cœur m καρδιά 
coiffure f κόμμωση 
comédien/ienne m/f ηθοποιός 
commenter σχολιάζω 
commercial/e m/f εμπορικός/ή 
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communauté f κοινότητα 
communication f επικοινωνία 
concept m σύλληψη μίας ιδέας 
concernant που αφορά 
conclusion f επίλογος 
confirmer επιβεβαιώνω 
conscient/e συνειδητοποιημένος/η 
consommation f κατανάλωση 
consommer καταναλώνω 
constructif/ve εποικοδομητικός/ή 
contraste m αντίθεση 
côté superficiel m επιφανειακή πλευρά 
courriel m ηλεκτρονική αλληλογραφία 
couteau suisse m ελβετικός σουγιάς 
couverture f κάλυμμα 
créatif/ive δημιουργικός/ή 
créer δημιουργώ 
créer un compte δημιουργώ έναν λογαριασμό 
culte de la personnalitém λατρεία της προσωπικότητας 
cultiver καλλιεργώ 
CV (curriculum vitae) m βιογραφικό σημείωμα 
dans les années στα χρόνια 
date de naissance ημερομηνία γέννησης 
de haut niveau υψηλού επιπέδου 
de la part de εκ μέρους του 
de moins en moins όλο και λιγότερο 
de plus επί πλέον 
débat m συζήτηση 
déclaration d'amour f δήλωση αγάπης 
décor m πλαίσιο 
définition f ορισμός 
déjeuner m γευματίζω 
demande f ζήτηση 
demeurer παραμένω 
dessin animé m εικονογραφημένα 
détournement de fonds m υπεξαίρεση κεφαλαίων 
détourner υπεξαιρώ 
deuxièmement κατά δεύτερον 
développement durablem αειφόρος ανάπτυξη 
dévoiler ξεσκεπάζω 
dictionnaire m λεξικό 
diffuser διανέμω 
dignité f αξιοπρέπεια 
discours m λόγος 
discret/ète διακριτικός/ή 
discuter συζητώ 
disponible διαθέσιμος 
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donnée f δεδομένο 
donner la parole δίνω τον λόγο 
droit à l'image m δικαίωμα στην εικόνα 
droit à l'oubli m δικαίωμα στην λήθη 
du moment της στιγμής 
d'une part… d'autre part… απ’την μία … απ’την άλλη … 
dynamique δυναμικός 
écran m οθόνη 
éditorial m άρθρο του συντάκτη 
électricité f ηλεκτρισμός 
éliminer αφαιρώ 
embellir ομορφαίνω 
employeur/yeuse m/f εργοδότης 
emporter παίρνω κάτι μαζί μου … 
en avant-première επίσημη πρόβα πριν την πρεμιέρα μίας 

παράστασης 
en avoir marre (de) βαρέθηκα 
en couple σε σχέση 
en définitive οριστικά 
en dehors de έξω από … 
en fait στη πραγματικότητα 
en fin de compte τελικά 
en partie εν μέρει 
en tout cas σε κάθε περίπτωση 
énerver εκνευρίζω 
enfer m κόλαση 
énumération f καταμέτρηση 
espace m χώρος 
essentiel m σημαντικός 
étonner εκπλήσσω 
être à la recherche d'un emploi είμαι σε αναζήτηση μίας απασχόλησης 
être bon signe είναι καλό σημάδι 
être certain είμαι βέβαιος 
être contre είμαι αντίθετος 
être de l'avis de είμαι της γνώμης να … 
être pour είμαι υπέρ 
être saoul είμαι μεθυσμένος 
étudiant/e étranger/ ère m/f ξένος/η φοιτητής/τρια 
explication f εξήγηση 
extraire αποσπώ 
face cachée f κρυμμένο πρόσωπο 
faire appel à στέλνω κάλεσμα σε … 
faire de la pub(licité) κάνω διαφήμιση 
faire de l'humour κάνω χιούμορ 
faire erreur κάνω λάθος 
faire semblant προσποιούμαι 
faire simple απλοποιώ 
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fait m γεγονός 
faux/fausse ψεύτικος/η 
fêter γιορτάζω 
fiable αξιόπιστος 
fil d'actualité m γραμμή της επικαιρότητας 
fil de la discussion m ροή της συζήτησης 
fin/e κομψός/ή 
financement participatif m συμμετοχική επιχορήγηση 
fondamental/e ιδρυτικός/ή 
format m τύπος 
formidable υπέροχος 
foulard m φουλάρι 
franchement ειλικρινά 
franciser γαλλικοποιώ 
franco-autrichien/ne Γαλλο-Αυστριακός/ή 
gagner de l'argent κερδίζω χρήματα 
garder la parole κρατώ τον λόγο 
geste m χειρονομία 
gestuelle f με κινήσεις 
graphiquement γραφικά 
hétérosexuel/elle ετεροφυλόφιλος/η 
heures de bureau f pl ώρες γραφείου 
hors ligne εκτός γραμμής 
humoriste m/f χιουμορίστας 
hyperconnecté/e υπερσυνδεδεμένος 
hypocrite υποκριτής 
hypothèse f υπόθεση 
identité f ταυτότητα 
il est difficile de είναι δύσκολο να … 
il est vrai que είναι αλήθεια ότι … 
il y a de plus en plus de υπάρχουν όλο και περισσότερο 
île déserte f έρημο νησί 
image de soi f εικόνα του ευαυτού σου 
impliquer εμπλέκω 
indispensable απαραίτητο 
information f πληροφορία 
informel/le ανεπίσημος/η 
informer πληροφορώ 
interdiction f απαγόρευση 
interdiction de + verbe f απαγόρευση να …+ ρήμα 
interrompre διακόπτω 
intervenant/e μεσολαβητής 
introduction f εισαγωγή 
inventer εφευρίσκω 
ivresse f μέθη 
je vous remercie de votre 
attention 

σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 
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jeu électronique m ηλεκτρονικό παιχνίδι 
joli/e όμορφος/η 
jouer de l'accordéon παίζω ακορντεόν 
jour et nuit μέρα και νύχτα 
juger κρίνω 
justifier δικαιολογώ 
kayakiste m/f αυτός που κάνει καγιάκ 
la majorité de f η πλειοψηφία του 
laisser la parole αφήνω τον λόγο 
la plupart de f το μεγαλύτερο μέρος του … 
(se) lasser βαριέμαι 
liker μου αρέσει 
logiciel m λογισμικό 
logo m λογότυπο 
loi f νόμος 
mâcher μασάω 
maestro m μαέστρος 
magazine m περιοδικό 
maintenant τώρα 
maintenir διατηρώ 
Maison Blanche f Λευκός Οίκος 
maîtriser ελέγχω 
manifeste m κείμενο που ασκεί κριτική  
maquillage m μακιγιάζ 
média m μήντια 
médiatique των μέσων 
mentir ψεύδομαι 
message m μήνυμα 
mesure f μέτρο 
métro m μετρό 
mettre en ligne βάζω στο διαδίκτυο 
(se) mettre en avant προβάλλομαι 
mettre en cage βάζω στο κλουβί 
(se) mettre en scène προβάλλομαι 
mi- ημί 
mieux vaut … que … αξίζει καλύτερα … από … 
mine f διάθεση 
minutieusement λεπτομερώς 
modérateur/trice m/f διαχειριστής/στρια μίας ιστοσελίδας 
moitié f μισό 
mondial/e παγκόσμιος/α 
montage photo m επεξεργασία φωτογραφίας 
montre (connectée) f φαίνομαι (συνδεδεμένος) 
(se) montrer δείχνομαι, δείχνω 
moteur de recherche m μηχανή αναζήτησης 
moto f μοτοσυκλέτα 
moyen m μέσο 
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moyenne f μέσος όρος 
neutralité f ουδετερότητα 
numérique ψηφιακός 
objectif/ve αντικειμενικός/ή 
obligation (de) f υποχρέωση 
obscurité f σκοτάδι 
œuf m αυγό 
offre f προσφορά 
opinion f γνώμη 
opportunité f ευκαιρία 
optimisme m αισιοδοξία 
ordinateur m υπολογιστής 
organisateur/trice οργανωτής/τρια 
paparazzi m δημοσιογράφοι του κίτρινου τύπου 
par quel moyen με ποιο τρόπο  
parano(ïaque) παρανοϊκός 
parvenir à κατορθώνω να … 
Pas du tout ! Καθόλου! 
pas vraiment όχι αληθινά 
passant/e m/f περαστικός/ή 
passer plus de temps à … qu'à … περνώ περισσότερο χρόνο σε … απ΄ότι … 
payer πληρώνω 
peopolisation f δημοσιότητα 
perche à selfies f ράβδος για φωτογραφίες σέλφι 
percevoir αντιλαμβάνομαι 
pertinent/e αρμόζων/ουσα 
phénomène m φαινόμενο 
philosophe m/f φιλόσοφος 
photographe (de presse) m/f φωτογράφος (του τύπου) 
planétaire πλανητικός 
plateau d'une émission télé(visée) m πλατώ μίας τηλεοπτικής εκπομπής 
plateforme f διαδικτυακός τόπος 
point commun m κοινό σημείο 
politicien/ne m/f πολιτικός 
pose f στάση για φωτογραφία 
position f θέση 
potentiel/le δυνητικός/ή 
pour ma part εκ μέρους μου 
pourriel m κακόβουλα μηνύματα 
premièrement πρώτα 
prendre des mesures παίρνω μέτρα 
prendre du temps παίρνω χρόνο 
prendre garde à προσέχω  
(re)prendre la parole (ξανά)παίρνω το λόγο 
prendre qqn pour un idiot περνώ κάποιον για ηλίθιο 
président/e m/f πρόεδρος 
presse f τύπος 
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prestation f παρουσίαση 
preuve f απόδειξη 
priorité f προτεραιότητα 
prise de parole f ομιλία 
probablement πιθανόν 
produit m προϊόν 
progrès m πρόοδος 
protection f προστασία 
prudence f σύνεση 
pseudonyme m ψευδώνυμο 
publication f δημοσίευση 
public/que κοινός/ή 
publiquement δημόσια 
quelques jours plus tard μερικές μέρες αργότερα 
rat m αρουραίος 
rattraper καλύπτω 
réagir αντιδρώ 
réalité f πραγματικότητα 
récemment πρόσφατα 
réel/le πραγματικός/ή 
référence f αναφορά 
refléter αντανακλώ 
relation f σχέση 
relation sentimentale f συναισθηματική σχέση 
relationnel/le σχετικός/ή 
remarquable αξιοσημείωτος 
répondre (à) απαντώ σε 
réputation f φήμη 
réseau professionnel m επαγγελματικό δίκτυο 
réserver κάνω κράτηση 
respecter σέβομαι 
retentissement m αντήχηση 
retoucher επεξεργάζομαι μία φωτογραφία 
ridicule  γελοίος 
risque d'étouffement m κίνδυνος ασφυξίας 
riverain/e m/f αντίπαλος/η 
rubrique f στήλη (περιοδικού) 
rumeur f φήμη 
s'affilier à συνεταιρίζομαι με 
saison de compétition f αγωνιστική περίοδος 
s'asseoir κάθομαι 
scandale m σκάνδαλο 
se changer les idées αλλάζω ιδέες 
se déconnecter αποσυνδέομαι 
se désinscrire ξεγράφομαι 
se faire connaitre γίνομαι γνωστός 
se mettre à la place de μπαίνω στη θέση του 
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se rapprocher de προσεγγίζω 
se servir de χρησιμοποιώ 
se venger εκδικούμαι 
seconde f δευτερόλεπτο 
secteur m τομέας 
sein m στήθος 
sensibiliser à ευαισθητοποιώ 
seulement μόνο 
s'excuser ζητώ συγγνώμη 
s'il vous plaît σας παρακαλώ 
simuler προσομοιώ 
Singapour Σιγκαπούρη 
(s')interroger (sur) αναρωτιέμαι για 
soigner son image φροντίζω την εικόνα μου 
sophistiqué/e με ύφος διανοούμενου 
source f πηγή 
sous peine de με την ποινή του … 
sous son meilleur jour στη καλύτερη μέρα του 
sportif/ive αθλητικός/ή 
spammeur/meuse αποστολέας κακόβουλων μηνυμάτων 
sponsoriser είμαι χορηγός 
star f σταρ 
statut m κανονισμός 
suite à εν συνεχεία του … 
supposer υποθέτω 
supprimer καταργώ 
survivre επιζώ 
taguer κάνω επικόλληση στοιχείων σε μία 

φωτογραφία 
taper χτυπώ 
tarder (à) αργώ να … 
tchatter συνομιλώ με διάφορα άτομα στο διαδίκτυο 
toile d'araignée f ιστός αράχνης 
tolérance f ανεκτικότητα 
totalement εξ’ολοκλήρου 
tourner un clip γυρίζω ένα βίντεο κλιπ 
tout à fait εντελώς 
tout d'abord στην αρχή 
tout de suite αμέσως 
trace f ίχνος 
transmettre μεταδίδω 
trouver juste (que) βρίσκω δίκαιο να … 
trouver un emploi βρίσκω μία απασχόληση 
tutoyer μιλάω στον ενικό 
uniquement μόνο 
usage m χρήση 
usager/gère m/f χρήστης/στρια 
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valeur f αξία 
valoriser αξιολογώ 
vente f πώληση 
vérification f έλεγχος 
véritable αληθινός 
vie politique f πολιτική ζωή 
vie privée f ιδιωτική ζωή 
virtuel/elle εικονικός/ή 
virtuellement εικονικά 
visage m πρόσωπο 
visiteur/euse m/f επισκέπτης/πτρια 
vital/e ζωτικός/ή 
vivre de sa passion ζω το πάθος μου 
voie publique f δημόσιος δρόμος 
volontairement εθελοντικά 
vous permettez εσείς επιτρέπετε 
voyeur/euse m/f ηδονοβλεψίας 
 

 

5 Rien ne va plus! 
Τίποτα δεν λειτουργεί σωστά πια! 
à ce sujet σ’αυτό το θέμα 
à l'arrêt σε στάση 
à l'heure de στην ώρα του  … 
à plusieurs reprises επανειλημμένως 
à temps εγκαίρως 
abriter στεγάζω 
achat en ligne m αγορά στο διαδίκτυο 
acte m πράξη 
action citoyenne f δράση του πολίτη 
agréer ("Je vous prie / Nous vous 
prions d'agréer l'expression de mes 
/ nos salutations distinguées.") 

δέχομαι («Σας παρακαλώ/Σας 
παρακαλούμε να δεχτείτε την έκφραση των 
διακεκριμμένων χαιρετισμών μου/μας») 

alerter σημαίνω συναγερμό 
amuser διασκεδάζω 
ancien/ne παλιός/ά- 
apparemment προφανώς 
appel illimité m απεριόριστες κλήσεις 
armer οπλοφορώ 
arnaque f απάτη 
aromatiser αρωματίζω 
articulation f άρθρωση 
association de 
consommateurs f 

ένωση καταναλωτών 

au nom de στο όνομα του 
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automatiquement αυτόματα 
autorité f εξουσία 
avec impatience με ανυπομονησία 
avoir l'appui de έχω τη στήριξη του … 
avoir le plaisir de έχω την ευχαρίστηση να … 
avoir lieu λαμβάνω χώρα 
avouer ομολογώ 
bague f δαχτυλίδι 
banderole f πανό 
barre d'adresse f γραμμή διεύθυνσης 
bavarder φλυαρώ 
bêtise f ανοησία 
billet d'humeur m σημείωμα καταναλωτή 
botte f μπότα 
bousculer ανατρέπω 
boutique f κατάστημα 
bracelet m βραχιόλι 
camembert m στρογγυλό αντικείμενο χωρισμένο σε 

κομμάτια συνήθως τρίγωνα 
campement m κατασκήνωση 
carte bancaire f τραπεζική κάρτα 
carte de fidélité f κάρτα πελάτη 
carton d'invitation m κάρτα πρόσκλησης 
cassé/e σπασμένος/η 
ce genre de αυτό το είδος του … 
ce jour-là εκείνη τη μέρα 
ce n'est pas pour rien que για τίποτα δεν θα … 
centrale nucléaire f πυρηνικό κέντρο 
chagriner στενοχωρώ 
chaîne humaine f ανθρώπινη αλυσίδα 
chercher à ψάχνω να … 
chilien/ne Χιλιανός/ή 
choquer σοκάρω 
chorégraphie f χορογραφία 
client/e πελάτης/ισσα 
code secret m μυστικός κώδικας 
colis m πακέτο 
collation f ελαφρύ γεύμα 
combien de fois πόσες φορές 
comité de quartier m επιτροπή της συνοικίας 
concerner αφορώ 
concret/ète συγκεκριμένος/η 
confondre μπερδεύω 
conjurer le sort ξορκίζω τη μοίρα 
considérablement σημαντικά 
consommateur/trice m/f καταναλωτής/τρια 
constater διαπιστώνω 
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contestataire αμφισβητήσιμος 
contrôler ελέγχω 
coordonnées bancaires f pl τραπεζικά αρχεία 
COP21 f Διεθνής διάσκεψη των κρατών για το κλίμα 
coq m κόκκορας 
cordialement εγκάρδια 
corps de la lettre m κύριο μέρος του γράμματος 
coupure f κόψιμο 
courir τρέχω 
course en taxi f κούρσα ταξί 
créditer πιστώνω 
cycliste m/f ποδηλάτης 
dans l'attente de εν αναμονή του … 
dans les meilleurs délais όσο το δυνατόν πιο γρήγορα 
dans les prochains jours τις επόμενες μέρες 
dans tous les cas σε όλες τις περιπτώσεις 
de manière générale κατά γενικό τρόπο 
de plus en plus όλο και περισσότερο 
débattre συζητώ 
décalé μεταγενέστερος 
déchiré/e σχισμένος/η 
défier αψηφώ 
dégoûter αηδιάζω 
démarche f διάβημα 
démasquer ξεσκεπάζω 
déroulement m διεξαγωγή 
description f περιγραφή 
destinataire m παραλήπτης 
détermination f αποφασιστικότητα 
disponibilité f διαθεσιμότητα 
données bancaires f pl τραπεζικά δεδομένα 
drôle αστείος 
durer près de διαρκώ περίπου 
e-commerçant m έμπορος στο διαδίκτυο 
élever υψώνω 
embouteillage m κυκλοφοριακή συμφόρηση 
employé/e m/f υπάλληλος 
en colère οργισμένος 
en compagnie de με τη συντροφιά του … 
en direct απευθείας 
en écho à σαν υπενθύμιση στο … 
en finir (avec) τελειώνω με … 
en l'absence de εν απουσία του … 
en marche λειτουργώ 
en promotion σε προσφορά 
en raison de εξαιτίας του … 
en tout genre κάθε είδους 
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enregistrer καταγράφω 
enseigne f μάρκα προϊόντος 
erreur f λάθος 
escroc m απατεώνας 
escroquerie f αισχροκέρδεια 
esprit contestataire m πνεύμα αμφισβήτησης 
état d'urgence m επείγουσα κατάσταση 
être aux aguets είμαι σ΄ επιφυλακή 
être contraint/e et forcé/e είμαι εξαναγκασμένος/η και 

υποχρεωμένος/η 
être déçu/e είμαι απογοητευμένος/η 
être désolé/e λυπάμαι 
être étonné/e είμαι έκπληκτος/η 
être navré/e είμαι θλιμμένος, συνετριμμένος 
être vigilant/e είμαι προσεκτικός/ή 
exclusif/ive αποκλειστικός/ή 
expert/e (en) m/f ειδικός/ή 
expulsion f έξωση 
(plates) excuses f pl δικαιολογίες 
faire la grève κάνω απεργία 
faire la pluie et le beau temps προκαλώ τη βροχή και τον καλό καιρό 
faire opposition ακυρώνω 
faiseur de m δημιουργός του … 
fait de société m κοινωνικό γεγονός 
familiarité f οικειότητα 
fidèle πιστός 
file d'attente f σειρά αναμονής 
flashmob m κινητοποίηση του κόσμου για διαμαρτυρία 
flou/e ασαφής 
formule d'adresse/de congé f τύπος προσφώνησης/επιφώνησης 
fraude f απάτη 
fraudeur/euse m/f απατεώνας 
froid m κρύο 
gagnant/e m/f νικητής/τρια 
genou m γόνατο 
geste commercial m εμπορική χειρονομία 
gîte m καλύβα 
grève f απεργία 
griller un feu rouge παραβιάζω το κόκκινο φανάρι 
habiller ντύνω 
halte à σπεύδω να … 
heure de pointe f ώρα αιχμής 
histoire à dormir debout f ιστορία για να κοιμηθείς όρθιος 
hiver m χειμώνας 
honteusement ντροπιαστικά 
hôtel de luxe m ξενοδοχείο πολυτελείας 
ignorer αγνοώ 
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il est (bien) inutile de είναι άχρηστο να … 
il est bien naturel είναι πολύ φυσικό … 
il est évident que είναι φανερό ότι … 
il est possible que είναι δυνατόν να … … 
il est préférable de είναι προτιμότερο να … 
il est souhaitable de είναι επιθυμητό να 
immense τεράστιος 
imper(méable) m αδιάβροχος 
importer εισάγω 
impossibilité f αδυναμία 
imprimerie f τυπογραφείο 
impuissant/e αδύναμος/η 
Indignés (les) m pl αγανακτισμένοι 
inexpliqué/e ανεξήγητος/η 
instamment άμεσα 
institution f θεσμός 
instruction f μόρφωση 
intitulé m με τίτλο 
je vous prie d'accepter mes 
salutations les meilleures 

σας παρακαλώ να δεχθείτε τους 
καλύτερους χαιρετισμούς μου 

jeter par terre ρίχνω κάτω 
jeu concours m διαγωνισμός παιχνιδιού 
jour de grève m ημέρα απεργίας 
journée non travaillée f μη εργάσιμη ημέρα  
jury m επιτροπή 
le plus vite possible όσο το δυνατόν πιο γρήγορα 
le/la/les moindre/s ο/η/οι ελάχιστοι 
légal/e νόμιμος/η 
lettre de réclamation f γράμμα διαμαρτυρίας 
liberté f ελευθερία 
lieux publics m pl δημόσιοι χώροι 
lisible ευανάγνωστος 
lot m κλήρωση 
manifestation f διαδήλωση 
manquer λείπω 
manteau m παλτό 
maux m pl δεινά 
mécontentement m δυσαρέσκεια 
mélange m ανακάτεμα 
menacer de απειλώ να 
mentalité f νοοτροπία 
message d'alerte m προειδοποιητικό μήνυμα 
métropole f μητρόπολη 
mise à jour f εμφάνιση 
mobilisation f κινητοποίηση 
mot de passe m κωδικός 
mouvement m κίνημα 
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multiplier πολλαπλασιάζω 
navigateur m πλοηγός 
naviguer sur πλέω σε 
ne rien trouver de mieux que δεν βρίσκω τίποτα καλύτερο από … 
neige f χιόνι 
neiger χιονίζει 
non à όχι σε 
normalement φυσικά 
numéro de fabrication m αριθμός παραγωγής 
numéro surtaxé m νούμερο τηλεφώνου η κλήση προς το 

οποίο υπερχρεώνεται 
obtenir αποκτώ 
opinion publique f κοινή γνώμη 
opprimé/e καταπιεσμένος/η 
organe m όργανο 
oubli m αμέλεια 
ouverture f άνοιγμα 
paiement en ligne m διαδικτυακή πληρωμή 
pantalon m παντελόνι 
par courrier ταχυδρομικά 
pas une trace de ούτε ένα ίχνος του … 
passager/gère m/f επιβάτης 
passer la journée à περνώ την μέρα μου σε … 
pion (de jeu) m πιόνι (του παιχνιδιού) 
piratage m κλοπή 
pirater κλέβω 
piste cyclable f ποδηλατόδρομος 
place de la République f πλατεία της Δημοκρατίας 
plainte f μήνυση 
poche arrière f πίσω τσέπη 
poésie f ποίηση 
police f αστυνομία 
pollution f μόλυνση 
porter plainte καταθέτω μήνυση 
porter un masque φοράω μία μάσκα 
pratique commerciale f εμπορική πρακτική 
prédire προβλέπω 
premier prix m πρώτο βραβείο 
préparatifs m pl προετοιμασίες 
présentateur/trice m/f παρουσιαστής/στρια 
présenter (toutes) ses excuses παρουσιάζω όλες μου τις δικαιολογίες 
preuve de απόδειξη του … 
privilégié/e προνομιακός/ή 
procéder à προχωρώ σε … 
propreté f καθαριότητα 
protestation f διαμαρτυρία 
publicité mensongère f παραπλανητική διαφήμιση 
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ras-le-bol m ξεχείλισε το ποτήρι 
réceptionniste m/f υπάλληλος στην υποδοχή ξενοδοχείου 
réchauffement climatique m κλιματική υπερθέρμανση 
réclamation f διαμαρτυρία 
réclamer διαμαρτύρομαι 
recueil m συλλογή 
réduction f μείωση 
réduire μειώνω 
refuser αρνούμαι 
regrettable λυπηρός 
remporter κερδίζω 
renouveler ανανεώνω 
repérer εντοπίζω 
responsable m/f υπεύθυνος 
rester sur ses gardes είμαι σ΄επιφυλακή 
rétablir αποκαθιστώ 
retard m καθυστέρηση 
révolter εξεγείρω 
sachet m σακουλάκι 
sac en plastique m τσάντα από πλαστικό 
salutations («Je vous prie / Nous 
vous prions d'agréer l'expression 
de mes / nos salutations 
distinguées.») 

χαιρετισμοί(«Σας παρακαλώ/Σας 
παρακαλούμε να δεχτείτε την έκφραση των 
διακεκριμμένων χαιρετισμών μου/μας.») 

sans compter (que) χωρίς να υπολογίσω ότι … 
sans plus attendre χωρίς να περιμένω πια 
se constituer συγκροτούμαι 
se débarrasser de ξεφορτώνομαι 
se disputer τσακώνομαι 
se faire entendre υψώνω τη φωνή μου 
se faire l'écho de διαδίδω 
se faire passer pour περνιέμαι για … 
se laisser faire εγκαταλείπω 
se mettre en grève απεργώ 
se mobiliser κινητοποιούμαι 
se protéger προστατεύομαι 
se recouvrir de επικαλύπτομαι από … 
se réjouir απολαμβάνω 
se retrouver ξαναβρίσκομαι 
se sentir seul/e αισθάνομαι μόνος/η 
se traduire par μεταφράζομαι από … 
se tromper κάνω λάθος 
s'ennuyer à mourir πεθαίνω από ανία 
service clientèle m εξυπηρέτηση πελατών 
serviteur / servante m/f σερβιτόρος/α 
signature f υπογραφή 
signer une pétition υπογράφω ένα ψήφισμα 
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simple απλός 
sommaire m σύνοψη 
souffrance au travail f εργασιακό άγχος 
souffrir (de) υποφέρω από … 
sous conditions υπό προϋποθέσεις 
soutenir υποστηρίζω 
stationnaire στάσιμος 
stéréotype m στερεότυπο 
stressé/e πιεσμένος/η 
supplier de ικετεύω να … 
sur la toile στον ιστό 
symbole m σύμβολο 
tandis que ενώ 
taux de change m ποσοστό αλλαγής 
taximètre m ταξίμετρο 
tee-shirt m μπλουζάκι κοντομάνικο 
tenir rigueur κρατώ σε ισχύ 
tension f ένταση 
tract m προκήρυξη 
transférer de l'argent μεταφέρω χρήματα 
trompeur/peuse απατεώνας 
troublant/e ενοχλητικός/ή 
urgent/e επείγων/ουσα 
valable έγκυρος 
véhicule m όχημα 
vent m αέρας 
vérifier ελέγχω 
vérité f αλήθεια 
victime m θύμα 
victoire f νίκη 
vigilant/e προσεκτικός/ή 
violence f βία 
violences faites aux femmes f pl βία απέναντι στις γυναίκες 
vulnérable ευάλωτος 
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6 Au cinéma ! 
Στον κινηματογράφο! 
à couper le souffle κόβεται η αναπνοή 
à la fin des années 80 στα τέλη του ’80 
à l'aide de με τη βοήθεια του … 
à main gauche με το αριστερό χέρι 
à quel point σε ποιο σημείο 
adapté/e de προσαρμοσμένος/η 
adulte m/f ενήλικας 
agacé/e ενοχλημένος/η 
agréablement ευχάριστα 
aller au cinéma πηγαίνω στον κινηματογράφο 
amusant διασκεδαστικός 
(film d')animation f ταινία κινουμένων σχεδίων 
arabe Άραβας 
art m τέχνη 
Assemblée Nationale f Εθνική Συνέλευση 
atmosphère f ατμόσφαιρα 
attachant/e ευχάριστος/η 
au second plan σε δεύτερο πλάνο 
avant-première f επίσημη πρόβα πριν από την πρεμιέρα 
avenir m μέλλον 
aviateur m αεροπόρος 
avoir des idées plein la tête δίνω τροφή για σκέψεις 
bande annonce f στιγμιότυπο  
bande de copains f παρέα φίλων 
banlieue f προάστια 
baser sur βασίζομαι σε … 
bel et bien παρ’ όλ’ αυτά 
Bibliothèque Nationale f Εθνική Βιβλιοθήκη 
bien ficelé/e καλοδουλεμένος/η 
bossu/e καμπούρης/α 
boulanger/ère αρτοποιός 
boulangerie f αρτοποιείο 
bouleverser αναστατώνω 
brillant/e λαμπερός/ή 
bruit m θόρυβος 
brun/e μελαχροινός/ή 
brusque απότομος 
ça n'a rien d'exceptionnel αυτό δεν έχει τίποτα το ξεχωριστό 
ça te dit de + infinitif τι θα έλεγες να …+ απαρέμφατο 
cabaret m καμπαρέ (είδος νυχτερινού 

μαγαζιού) 
caricatural/e γελοίος/α 
carrière f καριέρα 
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casque m κράνος 
casse-tête m σπαζοκεφαλιά 
catastrophe f καταστροφή 
cave à vin f κάβα για κρασιά 
Ce n'est pas terrible! Δεν είναι τρομερό! 
cérémonie de remise de prix f τελετή απονομής βραβείων 
c'est l'histoire de είναι η ιστορία του … 
C'est nul! Είναι αποτυχία! 
C'est (quand même) pas croyable! Δεν είναι (παρ’όλ’αυτά) πιστευτό! 
chef-d'œuvre m αριστούργημα 
chronique f χρονικό 
cicatrice f ουλή 
ciné(ma) en plein air m υπαίθριος κινηματογράφος 
cinématographique κινηματογραφικός 
cocktail m κοκτέηλ 
co-écrit/e γραμμένος/η από δύο συγγραφείς 
comédie f κωμωδία 
comédie dramatique f δραματική κομεντί 
comédie romantique f ρομαντική κομεντί 
commissaire m/f αστυνομικός 
communiquer επικοινωνώ 
compagnon/compagne m/f σύντροφος/ισσα 
complètement d'accord εντελώς σύμφωνος 
complexe σύνθετος 
comportement m συμπεριφορά 
comptoir m ταμείο 
confier εμπιστεύομαι 
contourner παρακάμπτω 
course-poursuite f καταδίωξη 
court-métrage m μικρού μήκους ταινία 
coûter κοστίζω 
crédible αξιόπιστος 
critique de cinéma f κριτική του σινεμά 
critique sociale f κοινωνική κριτική 
cycle m κύκλος 
dalmatien m Δαλματός 
date de sortie f ημερομηνία πρώτης προβολής στους 

κινηματογράφους 
de la même façon με τον ίδιο τρόπο 
déception f απογοήτευση 
dépressif/ive καταθλιπτικός/ή 
détrôner εκθρονίζω 
devenir proche έρχομαι κοντά με κάποιον 
d'habitude συνήθως 
diabolique διαβολικός 
diaporama m πρόγραμμα προβολής διαφανειών 
divertir διασκεδάζω 

http://www.klett.gr/


 

Entre nous 3  
Glossaire  

 

63 

  © Klett Hellas ΕΠΕ, Αθήνα 2017 | www.klett.gr  

 

 

   
  

donner le ton είναι ενδεικτικό 
durée f διάρκεια 
école de cinéma f σχολή Κινηματογράφου 
écologie f οικολογία 
effets spéciaux m pl ειδικά εφέ 
émouvant/e συγκινητικός/ή 
en commun από κοινού 
en contrechamp λήψεις που πραγμαποιούνται προς μία 

κατεύθυνση αντίθετη με τις προηγούμενες 
en extérieur εξωτερικά 
en moyenne κατά μέσο όρο 
en plein centre de μέσα στο κέντρο του … 
encaisser εισπράττω 
enchaîner ενώνω 
enfant de chœur m/f m/f παπαδάκι 
épicier/ère m/f παντόπωλης/ισσα 
éprouver νιώθω 
équivoque διφορούμενος 
être (complètement) dingue είμαι (εντελώς) παλαβός 
être m ον 
être à la recherche de είμαι σε αναζήτηση του … 
être à l'affiche εμφανίζομαι 
être à l'honneur υμνώ 
être abandonné/e par είμαι εγκαταλελειμμένος/η από … 
être assorti/e είμαι ταιριαστός/ή 
être compatissant/e είμαι συμπονετικός/ή 
être dégoûté/e είμαι αηδιασμένος/η 
être effrayé/e είμαι τρομοκρατημένος/η 
être embarrassant/e είμαι ενοχλητικός/ή 
être embarrassé/e είμαι αμήχανος/η 
être énervé/e είμαι εκνευρισμένος/η 
être ennuyé/e βαριέμαι 
être exaspéré/e είμαι εξαντλημένος/η 
être frustré/e είμαι στερημένος/η 
être gêné/e είμαι ενοχλημένος/η 
être hanté/e par είμαι στοιχειωμένος/η από … 
être honteux/teuse είμαι ντροπιασμένος/η 
être hystérique είμαι υστερικός/ή 
être impatient/e είμαι ανυπόμονος/η 
être marrant/e είμαι αστείος/α 
être obsédé/e par έχω εμμονή με 
être plein/e d'espoir είμαι γεμάτος/η ελπίδα 
être prêt/e à tout είμαι έτοιμος/η για όλα 
être prévu/e είμαι προβλέψιμος/η 
être recherché/e par αναζητιέμαι από … 
être réputé/e pour είμαι φημισμένος/η για 
être souriant/e είμαι χαμογελαστός/ή 
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être susceptible de είμαι ικανός να … 
être tourné/e vers στρέφομαι προς … 
être troublé/e είμαι ταραγμένος/η 
évoquer επικαλούμαι 
excentrique εκκεντρικός 
extraterrestre m/f εξωγήινος 
facétieux/ieuse αστείος/α 
faire (la) connaissance (de) κάνω τη γνωριμία του … 
faire des bêtises κάνω ανοησίες 
faire peur τρομάζω 
fantasmer έχω φαντασιώσεις 
Festival de Cannes m Φεστιβάλ των Καννών 
fiction f φαντασία 
figurant/e κομπάρσος/α 
film à l'affiche m ταινία που παίζεται τώρα 
film d'action m ταινία δράσης 
film d'animation m ταινία κινουμένων σχεδίων 
film de science-fiction m ταινία επιστημονικής φαντασίας 
film d'horreur m ταινία τρόμου 
film dramatique m δραματική ταινία 
film muet m βουβή ταινία 
film musical m ταινία μιούζικαλ 
film policier m αστυνομική ταινία 
format en noir et blanc m ασπρόμαυρη ταινία 
fourrure f γούνα 
francophone γαλλόφωνος 
garder secret κρατώ μυστικό 
garder son âme d'enfant κρατώ την παιδική ψυχή μου 
genre m είδος 
gitan/e τσιγγάνος/α 
glacial/e παγερός/ή 
grand amour m μεγάλος έρωτας 
grand écran m μεγάλη οθόνη 
Grand Nord m μακρινός Βορράς 
grandiose μεγαλοπρεπής 
guichet m ταμείο 
héros/héroïne m/f ήρωας/ηρωίδα 
hommage m φόρος τιμής 
homonyme m ομώνυμο 
humiliant/e ταπεινωτικός/ή 
idéaliser ιδανικεύω 
il se peut que μπορεί να 
Île de la Cité f Île de la Cité (περιοχή του Παρισιού)  
improbable απίθανος 
indication de jeu f ένδειξη του παιχνιδιού 
inintéressant/e αδιάφορος/η 
interpréter (un personnage) ερμηνεύω (έναν χαρακτήρα) 
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jouer le rôle de παίζω τον ρόλο του … 
journal télé(visé) m ειδήσεις 
jusqu'à la dernière minute μέχρι το τελευταίο λεπτό 
justesse f ακρίβεια 
la mine sombre / honteuse f σκοτεινή/ντροπιαστική όψη 
laisser paraître αφήνω να φανεί 
lassé/e χαλαρός/ή 
léger/ère ελαφρύς/ιά 
lent/e αργός/ή 
littérature f λογοτεχνία 
long métrage m ταινία μεγάλου μήκους 
mairie f δημαρχείο 
maladroit/e αδέξιος/α 
marché aux puces m υπαίθρια αγορά με είδη ευκαιρίας 
méchant/e κακός/ή 
médiocre μέτριος 
mère de famille f μητέρα της οικογένειας 
mettre en valeur αξιοποιώ 
Mexico Μεξικό 
mollement μαλακά 
monnaie f κέρματα 
Montmartre Μονμάρτρη (συνοικία του Παρισιού) 
Moulin Rouge m Μουλέν Ρουζ (διάσημο καμπαρέ του 

Παρισιού) 
navet (mauvais film) m αποτυχία (κακή ταινία) 
négativement αρνητικά 
nœud m κόμπος 
nul/le άχρηστος/η 
officiel/le επίσημος/η 
optimiste αισιόδοξος 
oranger m πορτοκαλιά  
orchestrer ενορχηστρώνω 
ordonné/e διατεταγμένος/η 
os m οστό 
palmarès m κατάταξη 
panneau m ταμπέλα 
par an με το χρόνο 
par habitant ανά κάτοικο 
pari risqué διακινδυνευμένο στοίχημα 
partager son temps μοιράζομαι τον χρόνο μου 
pas trop όχι πάρα πολύ 
passer au pied περνώ μπροστά από … 
passer du rire aux larmes περνώ από τα γέλια στα δάκρυα 
(se) passer la langue sur les lèvres δαγκώνω τα χείλη  
passer un bon moment περνώ μία καλή στιγμή 
peine f πόνος 
perdre patience χάνω την υπομονή μου 
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perdre son emploi χάνω τη δουλειά μου 
père de famille m πατέρας της οικογένειας (αρχηγός) 
perte de temps f χάσιμο χρόνου 
perturbateur/trice που προκαλεί αναταραχή 
perversité f μοχθηρία 
(le) Petit Prince (ο) Μικρός Πρίγκηπας 
Pigalle Πιγκάλ 
place de cinéma f εισιτήριο κινηματογράφου 
plan serré m λήψη προσανατολισμένο προς … 
plan sur m λήψη πάνω σε … 
pleurer toutes les larmes de son corps κλαίω με λυγμούς 
podium m βάθρο 
poignant/e σπαρακτικός/ή 
précoce πρώιμος 
premier rôle m πρώτος ρόλος 
prendre la place de παίρνω τη θέση του … 
prendre sous sa protection παίρνω υπό την προστασία μου 
prêtre m ιερέας 
problème de société m κοινωνικό πρόβλημα 
prochainement προσεχώς 
projection f προβολή 
projectionniste m/f αυτός που προβάλλει τις ταινίες 
projet de fin d'année m εργασία για το τέλος της χρονιάς 
protagoniste m πρωταγωνιστής 
protection de l'environnement f προστασία του περιβάλλοντος 
pyramide f πυραμίδα 
quarantaine f σαράντα 
quartier m συνοικία 
quatrième τέταρτος 
radicalement ριζικά 
réalisateur/trice παραγωγός, σκηνοθέτης 
réaliser que αντιλαμβάνομαι ότι 
réaliser son rêve πραγματοποιώ το όνειρό μου 
réaliser un portrait φτιάχνω ένα πορτραίτο 
reconnu/e αναγνωρισμένος/η 
recueillir συλλέγω 
rédacteur/trice en chef αρχισυντάκτης/κτρια 
regard m βλέμμα 
remporter un prix κερδίζω ένα βραβείο 
réplique f απόκριση 
réprimander επιπλήττω 
réserver des surprises επιφυλάσσω εκπλήξεις 
ressemblance f ομοιότητα 
retenir prisonnier κρατώ φυλακισμένο 
retour sur m επιστροφή σε 
réussite f επιτυχία 
révélation f αποκάλυψη 
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revisiter επισκέπτομαι εκ νέου 
rôle principal m κύριος ρόλος 
roman m μυθιστόρημα 
rouille f σκουριά 
Saint-Ouen Saint-Ouen 
salle de cinéma f κινηματογραφική αίθουσα 
sans plus χωρίς επιπλέον 
scénario m σενάριο 
scénariste m σεναριογράφος 
scène (d'action) f σκηνή δράσης 
science-fiction f επιστημονική φαντασία 
scintillant/e σπινθηροβόλος/α 
se comporter (comme) συμπεριφέρομαι (σαν) 
se diriger vers κατευθύνομαι προς 
se faire plaisir ευχαριστιέμαι 
se faire une toile / un ciné πάμε σινεμά 
se lancer ορμώ 
se séparer χωρίζομαι 
se trouver à 1 h de βρίσκομαι μία ώρα από 
se voiler la face καλύπτω το πρόσωπο 
séance f παράσταση 
sec/sèche ξηρός/ή 
semaine du cinéma f εβδομάδα κινηματογράφου 
semer la terreur σπέρνω τον τρόμο 
s'ennuyer βαριέμαι 
sincèrement ειλικρινά 
s'occuper de ασχολούμαι με … 
soirée f βραδυά 
sombre σκοτεινός 
sonore ηχητικός 
sortir βγαίνω 
soupirer αναστενάζω 
sous-titre m υπότιτλος 
sous-vêtement m εσώρουχο 
soutien m επιχορήγηση 
spot publicitaire m διαφημιστικό σποτ 
stable σταθερός 
succession de f διαδοχή του 
superficiel/le επιφανειακός/ή 
sur les bords de la Seine στις όχθες του Σηκουάνα 
suspense m αγωνία 
synopsis m σύνοψη 
talentueux/ueuse ταλαντούχος/α 
télépathie f τηλεπάθεια 
temps libre m ελεύθερος χρόνος 
terroriser τρομοκρατώ 
thriller m θρίλερ 
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timidement ντροπαλά 
tournage m γύρισμα 
tourner une scène γυρίζω μία σκηνή 
tout faire pour κάνω τα πάντα για … 
traduction simultanée f ταυτόχρονη μετάφραση 
trafic d'armes / de drogue m διακίνηση όπλων/ναρκωτικών 
transporter μεταφέρω 
trilogie f τριλογία 
trip m ταξίδι 
tromper απατώ 
varié/e ποικίλλος/η 
vie de famille f οικογενειακή ζωή 
viser à στοχεύω σε … 
vivement ζωντανά, έντονα 
voix f φωνή 
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7 Éducation sentimentale ! 
Συναισθηματική Εκπαίδευση! 
à l'intérieur de soi εσωτερικά 
à l'inverse αντιθέτως 
à l'occasion de επ’ ευκαιρία του … 
à quelques pas de μερικά βήματα από … 
à table στο τραπέζι 
à tour de rôle ο καθένας με την σειρά του 
à vocation με κλίση 
à voix basse χαμηλόφωνα 
acquérir αποκτώ 
adolescent/e έφηβος/η 
agressif/ive επιθετικός/ή 
aîné/e πρεσβύτερος/η 
alcoolique αλκοολικός 
aller plus loin πηγαίνω πιο μακριά 
alternative f εναλλακτική 
anomalie f ανωμαλία 
antécédents m pl πρόγονοι 
apprendre le respect μαθαίνω το σεβασμό 
approprié/e κατάλληλος/η 
argent de poche m χαρτζηλίκι 
arriver en retard φθάνω αργοπορημένος 
art dramatique m Δραματική Τέχνη 
artistique καλλιτεχνικός 
arts plastiques m pl Πλαστικές Τέχνες 
assurance f ασφάλιση 
au coin στη γωνία 
Australie f Αυστραλία 
auteur/e pour la jeunesse συγγραφέας για τη νεολαία 
autobiographique αυτοβιογραφικός 
autonomie f αυτονομία 
avantage m πλεονέκτημα 
avertissement m προειδοποίηση 
avoir confiance dans έχω εμπιστοσύνη σε … 
avoir des difficultés έχω δυσκολίες 
avoir honte ντρέπομαι 
avoir la grippe έχω γρίπη 
avoir l'air φαίνομαι 
avoir le droit de έχω το δικαίωμα να … 
avoir l'honneur de έχω την τιμή να … 
baccalauréat m απολυτήριο λυκείου 
bachelier/ière απόφοιτος λυκείου 
bagarre f καβγάς 
berceau m λίκνο 
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bien que παρ’ όλο 
bien se tenir κρατιέμαι καλά 
bio(logie) f Βιολογία 
bonnes manières f pl καλοί τρόποι 
bureau m γραφείο 
ça a été énorme αυτό ήταν τεράστιο 
ça ne te regarde pas ! Αυτό δεν σε αφορά! 
cafard m στενοχώρια 
cage f κλουβί 
cambriolage m ληστεία 
cancre m κακός μαθητής 
cancrerie f σχολική αποτυχία 
capricieux/ieuse ατίθασος/η 
captivant/e συναρπαστικός 
caractériel/le απροσάρμοστος/η 
cependant παρ’ όλ’ αυτά 
certifier que βεβαιώνω ότι … 
chacun son tour καθένας με τη σειρά του 
cinquième πέμπτη 
collège m γυμνάσιο 
compétence f δεξιότητα 
compétition f ανταγωνισμός 
compilation f συλλογή 
compliment m κομπλιμέντο 
compter μετρώ 
concepteur/trice m/f αυτός/ή που επινοεί ένα σχέδιο 
confiance f εμπιστοσύνη 
conforme à συμβατός με … 
confusion f σύγχυση 
consacrer αφιερώνω 
conscience f συνείδηση 
consortium m σύμπραξη 
conte m παραμύθι 
Corée f Κορέα 
corps humain m ανθρώπινο σώμα 
cosmétique m Κοσμετική Αισθητική 
costume m κοστούμι 
Cour des comptes f Ανώτατο Δικαστήριο 
cours élémentaire première / 
deuxième année m 

δεύτερη/τρίτη τάξη 

cours moyen première / deuxième 
année m 

τέταρτη/πέμπτη τάξη 

cours préparatoire m προκατακτική τάξη 
couture f ραπτική 
créativité f δημιουργικότητα 
crétin/e m/f ηλίθιος/α 
creuser σκάβω 
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crier φωνάζω 
croiser qqn συναντώ κάποιον 
cube m κύβος 
cylindre m κύλινδρος 
darwinisme m δαρβινισμός 
de son côté απ’την πλευρά του 
de toute façon παρ’ όλ’ αυτά 
débarrasser μαζεύω το τραπέζι 
déclarer δηλώνω 
décliner une invitation απορρίπτω μία πρόσκληση 
défaut m ελάττωμα 
demander des explications ζητώ εξηγήσεις 
dépliant m φυλλάδιο 
descendant/e απόγονος 
déscolariser δεν φοιτώ σε σχολείο 
dessin de presse m σχέδιο του τύπου 
deux tiers m pl δύο τρίτα 
développement personnel m προσωπική ανάπτυξη 
devoir (à la maison) m κατ’ οίκον εργασίες 
devoirs m pl καθήκοντα 
diplômé/e διπλωματούχος 
directeur/trice d'école m/f διευθυντής/τρια σχολείου 
discriminatif/ive διαχωριστικός/ή 
discriminatoire άδικος 
divorce m διαζύγιο 
dizaine f δεκάδα 
donner envie de δίνω διάθεση να … 
douche f ντουζ 
douleur f πόνος 
école à domicile / à la maison f παρακολούθηση μαθημάτων κατ’οίκον 
école de campagne f σχολείο της επαρχίας 
école maternelle f νηπιαγωγείο 
école primaire f δημοτικό 
école publique / privée f δημόσιο/ιδιωτικό σχολείο 
écologique οικολογικός 
écovillage m οικολογικό χωριό 
éducation f εκπαίδευση 
éducation physique f Φυσική Αγωγή 
effort m προσπάθεια 
élever un enfant μεγαλώνω ένα παιδί 
Élysée Ηλύσια Πεδία  
emboîtable συναρμολογούμενος 
en débat σε διαμάχη 
en soi από μόνος του 
énarque m/f απόφοιτος της εθνικής σχολής δημόσιας 

διοίκησης 
encourager ενθαρρύνω 

http://www.klett.gr/


 

Entre nous 3  
Glossaire  

 

72 

  © Klett Hellas ΕΠΕ, Αθήνα 2017 | www.klett.gr  

 

 

   
  

environ περίπου 
établissement m ίδρυμα 
étalon m δείγμα 
etc. κ.τ.λ 
être au courant de είμαι ενήμερος για … 
être bien/mal élevé/e είμαι καλά/κακά αναθρεμμένος/η 
être disposé/e à είμαι διατεθειμένος/η να 
être écoulé/e κυλώ 
être en échec scolaire αποτυγχάνω στο σχολείο 
être éteint/e είναι κλειστός/ή 
être interdit/e απαγορεύεται 
être obligé/e de είμαι υποχρεωμένος/η να … 
être prêt/e pour είμαι έτοιμος/η να … 
être responsable de είμαι υπεύθυνος για … 
être scolarisé/e φοιτώ στο σχολείο 
excuser un retard συγχωρώ μία καθυστέρηση 
expérimental/e πειραματικός/ή 
extraordinaire εξαιρετικός 
faire l'appel καλώ 
faire le calme ηρεμώ 
faire un caprice κάνω καπρίτσια 
favoriser ευνοώ 
fessée f χτύπημα στον πωπό 
financement m χρηματοδότηση 
fleuron m καμάρι 
fondement historique m ιστορικό υπόβαθρο 
fonds privé m ιδιωτικό κεφάλαιο 
forcément αναγκαστικά 
fraction f κλάσμα 
garage m γκαράζ 
gaver μπουκώνω 
géant/e γιγάντιος/α 
génie m διάνοια 
gifle f χαστούκι 
gifler χαστουκίζω 
goûter m γεύομαι 
grand-père/grand-mère m/f παππούς/γιαγιά 
grands-parents m pl παππούς και γιαγιά 
grille d'évaluation f πίνακας αξιολόγησης 
grimper σκαρφαλώνω 
guide m/f οδηγός 
héréditaire κληρονομικός 
hétérogène ετερογενής 
homogène ομογενής 
humilier ταπεινώνω 
il vaut mieux αξίζει καλύτερα 
imaginaire φανταστικός 

http://www.klett.gr/


 

Entre nous 3  
Glossaire  

 

73 

  © Klett Hellas ΕΠΕ, Αθήνα 2017 | www.klett.gr  

 

 

   
  

impressionniste m/f ιμπρεσιονισμός (καλλιτεχνικό κίνημα) 
inconvénient m μειονέκτημα 
inculquer εντυπώνω 
infographie f εφαρμογή της πληροφορικής με γραφική 

αναπαράσταση και επεξεργασία της 
εικόνας 

ingénieur/e m/f μηχανολόγος 
instituteur/institutrice m/f δάσκαλος/α 
insulter προσβάλλω 
interdire απαγορεύω 
intergénérationnel/le μέσα από πολλές γενιές 
interlocuteur/trice m/f συνομιλητής 
interpeller προκαλώ 
inventer une excuse εφευρίσκω μία δικαιολογία 
inviter προσκαλώ 
jardinage m κηπουρική 
jeu d'imitation m παιχνίδι μίμησης 
jouet en bois/en tissu m παιχνίδι από ξύλο/από ύφασμα 
Journée mondiale de f Παγκόσμια Ημέρα του … 
justifier un retard / une absence δικαιολογώ μία καθυστέρηση/ μία απουσία 
laïc/laïque εκπαίδευση σύμφωνα με την οποία δεν 

διδάσκεται καμία θρησκεία και 
απαγορεύεται οποιοδήποτε θρησκευτικό 
σύμβολο στο χώρο του σχολείου 

lapin m κουνέλι 
laxiste ελαστικός 
lettres f pl φιλολογία 
lignée f γενιά 
lycée m λύκειο 
ma toute première / mon tout 
premier 

η πρώτη μου/ο πρώτος μου 

majorité f πλειοψηφία 
malgré παρ’όλο 
manipulation f χειραγώγηση 
manuel/le χειρωνακτικός/ή 
marraine f νονά 
mascotte f μασκώτ 
matériau brut m ακατέργαστο υλικό 
mathématiques f pl μαθηματικά 
matheux/euse μαθητής/τρια που έχει κλίση στα 

μαθηματικά 
matière naturelle f φυσικό υλικό 
ménage m νοικοκυριό 
mère au foyer f μητέρα που ασχολείται με τα οικιακά 
méthode f μέθοδος 
mettre la table στρώνω το τραπέζι 
mettre une note βάζω ένα βαθμό 
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meuble m έπιπλο 
ministère m υπουργείο 
minorité f μειοψηφία 
mise au monde f γέννηση 
mixte μικτός 
monocycle m μονόκυκλο 
monter à la corde ανεβαίνω με το σχοινί 
morceau de bois m κομμάτι ξύλου 
mot d'excuse m σημείωμα επικοινωνίας δασκάλου γονιών 
mot-clé / mot-clef m λέξη κλειδί 
normalien/ne m/f μαθητής/τρια διδασκαλείου 
OCDE (Organisation de 
Coopération et de Développement 
Économique) 

OCDE (Οργανισμός Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης) 

note (sur) βαθμός (σε) 
bonne note καλός βαθμός 
mauvaise note κακός βαθμός 
officier m αξιωματικός 
oncle m θείος 
ordonner διατάζω 
parental/e γονεϊκός/ή 
pas d'excuse καμιά δικαιολογία 
pédagogie f παιδαγωγική 
pédagogue m/f παιδαγωγός 
pédiatre m/f παιδίατρος 
perle f μαργαριτάρι 
pétrole m πετρέλαιο 
philosophie f φιλοσοφία 
placer au cœur de τοποθετώ στο κέντρο του … 
plus de la moitié de πάνω από το μισό του … 
politesse f ευγένεια 
polytechnicien/ne m/f απόφοιτος/η πολυτεχνείου 
ponctuation f στίξη 
poney m πόνυ 
porte-parole m/f εκπρόσωπος 
pourcentage m ποσοστό 
préétabli/e προκαθορισμένος/η 
premier degré m πρώτος βαθμός 
prévenir προειδοποιώ 
principal/e de college m/f διευθυντής/ντρια γυμνασίου 
principe m αρχή 
priver qqn de στερώ κάποιον από 
promettre υπόσχομαι 
propos de table m συζητήσεις γύρω απ’το οικογενειακό 

τραπέζι 
propulser προωθώ 
psychopédagogie f ψυχοπαιδαγωγική 
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punition f τιμωρία 
quart m τέταρτο 
quelconque κάποιος 
question fermée f κλειστού τύπου ερώτηση 
rangement m τακτοποίηση 
récent/e πρόσφατος/η 
redoubler επαναλαμβάνω την τάξη 
rentrée f άνοιγμα των σχολείων 
reproche m κατηγορία 
reproduction des élites f αναπαραγωγή των ανωτέρων κοινωνικών 

στρωμάτων  
respectable σεβαστός 
respectueusement σεβαστά 
ressortir προκύπτω 
reste m υπόλοιπο 
rester à la disposition de είμαι στη διάθεση του … 
rester au lit μένω στο κρεβάτι 
ridiculiser γελοιοποιώ 
rieur/euse γελαστός/ή 
rompre σπάω 
routine f ρουτίνα 
s'allumer θερμαίνω 
s'appuyer sur στηρίζομαι σε … 
scolariser φοιτώ 
scolarité f φοίτηση 
sculpture f γλυπτική 
se confronter à αντιμετωπίζω 
se coucher ξαπλώνω 
se décourager αποθαρρύνομαι 
se demander αναρωτιέμαι 
se moquer de κοροϊδεύω 
se perdre χάνομαι 
se renseigner πληροφορούμαι 
second degré δευτέρου βαβθμού 
(petite / moyenne / grande) section f βρεφικό/προνηπιακό/νηπιακό τμήμα 
sévère αυστηρός 
s'exclamer αναφωνώ 
signaler υποδεικνύω 
similaire όμοιος 
s'inspirer de εμπνέομαι από 
sixième έκτη 
socialiser κοινωνικοποιώ 
sociologique κοινωνιολογικός 
sonder δημοσκοπώ 
sortir en boîte de nuit βγαίνω σε ένα μπαρ 
souple μαλακός 
souris f ποντίκι 
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spécificité f ιδιαιτερότητα 
statistique f στατιστική 
strict/e αυστηρός/ή 
Suède f Σουηδία 
surchargé/e υπερπλήθης 
système (scolaire) m σύστημα (σχολικό) 
taille du bois f κόψιμο ξύλου 
tare f ελάττωμα 
tas de m τόσα 
taupe (ici : classe spéciale de 
mathématiques) f 

ειδική τάξη μαθηματικών 

terminale f τελευταία τάξη του λυκείου 
têtu/e ξεροκέφαλος/η 
tiers m ένα τρίτο 
tissu m ύφασμα 
toucher le fond πιάνω πάτο 
toutefois παρ’όλ’αυτά 
traditionnel/le παραδοσιακός/ή 
traiter de χειρίζομαι 
travail m δουλειά 
tricher κλέβω 
tricheur/euse m/f κλέφτης/τρα 
tricot m πλεκτό 
trimestre m τρίμηνο 
trois quart m pl τρία τέταρτα 
trône m θρόνος 
trouver sa voie βρίσκω το δρόμο μου 
truie f γουρούνα 
turbulent/e φασαριόζος/α 
unité de mesure f μονάδα μέτρησης 
vache f αγελάδα 
vie quotidienne f καθημερινή ζωή 
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8 S'informer  
Ενημερώνομαι  
à la recherche de σε αναζήτηση του … 
à la une στη πρώτη σελίδα 
à mourir d'ennui πεθαίνω από ανία 
absence f απουσία 
absurde παράλογος 
accueil m υποδοχή 
actualité f επικαιρότητα 
affamer λιμοκτονώ 
agence de renseignement f πρακτορείο ειδήσεων 
agent m πράκτορας 
aggravation f επιδείνωση 
aggraver επιδεινώνω 
agrandir μεγαλώνω 
Allemagne f Γερμανία 
aller simple m ένα εισιτήριο απλό χωρίς επιστροφή 
ambassade f πρεσβεία 
apparence f εμφάνιση 
apparition f εμφάνιση 
appel à la grève m κάλεσμα σε απεργία 
appeler au rassemblement καλώ σε συγκέντρωση 
apprenti/e m/f μαθητευόμενος/η 
arpenter δρασκελίζω 
attentats du 11 septembre 2001 m pl επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 
au plus grand nombre σε όσο το δυνατόν περισσότερους 
avancée f εξέλιξη 
avoir en commun έχω κοινό με κάποιον 
bidon ψεύτικος 
bilan m απολογισμός 
bizarre παράξενος 
boîte aux lettres électronique f ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο  
borne f όριο 
bulle f φούσκα 
bulletin d'information m δελτίο ειδήσεων 
bulletin télévisé m τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων 
bureau de tabac m καπνοπωλείο 
butin m λεία 
ça / ce n'est pas ma tasse de thé αυτό δεν είναι καθόλου του γούστου μου 
ça / ce n'est pas mon truc αυτό δεν με ενδιαφέρει καθόλου 
câlin m χαδιάρης 
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cancer m καρκίνος 
carotte f καρότο 
catalyseur m καταλύτης 
célébrer γιορτάζω 
censure f λογοκρισία 
censurer λογοκρίνω 
centime m σεντς 
c'est pourquoi γι’αυτό το λόγο 
chaîne d'information f κανάλι ενημέρωσης 
changer le paysage αλλάζω τοπίο 
chauffeur/e de taxi m/f οδηγός ταξί 
climatologique κλιματολογικός 
coffre m πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου 
collecter des données συλλέγω δεδομένα 
composter ακυρώνω  
conduire à οδηγώ στο … 
confidentiel/le εμπιστευτικός/ή 
courrier des lecteurs m αλληλογραφία των αναγνωστών 
crise des subprimes f κρίση της «φούσκας» 
crise financière f οικονομική κρίση 
culte m λατρεία 
de magnitude μεγέθους 
de temps en temps που και που 
déclenchement m αρχή 
démocratie δημοκρατία 
dévastateur/trice καταστροφικός/ή 
devinette f αίνιγμα 
d'intérêt public κοινού ενδιαφέροντος 
discerner le vrai du faux διακρίνω την αλήθεια από το ψέμα 
distribution f διανομή 
documenter αποδεικνύω με έγγραφα 
domicile m οικία 
données confidentiellesf pl εμπιστευτικά δεδομένα 
donner son nom à δίνω το όνομά μου στο … 
du coup μεμιάς 
échapper ξεφεύγω 
économie f οικονομία 
effectuer πραγματοποιώ 
effet boule de neige m φαινόμενο της χιονοστιβάδας 
effondrement m κατάρρευση 
égyptien/ienne Αιγύπτιος/α 
élection f εκλογή 
émissions de CO2 f pl εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
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en boîte στο κουτί 
en cours  σε εξέλιξη 
en possession de κατέχοντας 
en route pour στο δρόμο για να … 
en ruine στα ερείπια 
en savoir plus (sur) μαθαίνω περισσότερα πάνω σε … 
engagement m δέσμευση 
ennui m ανία 
ennuyeux/euse βαρετός/ή 
entendre parler de ακούω να μιλάνε για … 
enthousiaste ενθουσιασμένος 
entrée en vigueur f μπαίνω σε ισχύ 
épicentre m επίκεντρο 
Équateur m Ισημερινός 
esprit critique m κριτικό πνεύμα 
être à la mode είμαι στη μόδα 
être accro είμαι φανατικός 
être déconnecté/e είμαι αποσυνδεδεμένος/η 
être démodé/e είμαι εκτός μόδας 
être friand/e de είμαι λαίμαργος/η 
être poursuivi/e par la justice με κυνηγάει η δικαιοσύνη 
être pris/e au piège έπεσα σε παγίδα 
être rétro είμαι οπισθοδρομικός 
être surpris/e γίνομαι αντιληπτός/ή 
excès υπερβολή 
exemplaire m αντίτυπο 
existant/e υπάρχων/ουσα 
exploitation f εκμετάλλευση 
face à απέναντι σε 
faire les gros titres γίνομαι πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες 
faire pousser φυτρώνω 
fait divers m διάφορα γεγονότα της επικαιρότητας 
fiabilité f αξιοπιστία 
figurer parmi εμφανίζομαι ανάμεσα 
finance internationale f διεθνής οικονομία 
flash d'information m τίτλοι ειδήσεων 
fleurir ανθίζω 
format papier m σε σχήμα χαρτιού 
frapper χτυπώ 
fréquence f συχνότητα 
fuir ξεφεύγω 
générosité f γενναιοδωρία 
héberger φιλοξενώ 
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hôte quan οικοδεσπότης 
humoristique αστείος 
il m'arrive de μου συμβαίνει να … 
imprévisible απρόβλεπτος 
incertain/e αβέβαιος/α 
incontournable σημαντικός 
indice m ένδειξη 
indifférent/e αδιάφορος/η 
indignation f αγανάκτηση 
inégalité f ανισότητα 
innovant/e καινοτόμος 
insoupçonné/e ανυποψίαστος/η 
intox(ication) f παραπληροφόρηση 
invention f εφεύρεση 
invraisemblable απίθανος 
Irak m Ιράκ 
justice sociale f κοινωνική δικαιοσύνη 
Katmandou Κατμαντού 
lancement m ξεκίνημα 
lancer ξεκινώ 
lanceur/euse d'alerte m/f άτομο που προειδοποεί τους ανθρώπους 

για ένα επικείμενο κίνδυνο για τον άνθρωπο 
ή το περιβάλλον 

lettre d'information f ενημερωτικό δελτίο 
lien de cause à effet m σχέση αιτίας αποτελέσματος 
mariage pour tous m γάμος για όλους 
Mars Μάρτιος 
média participatif m συμμετοχικά μέσα ενημέρωσης 
mettre en place εφαρμόζω 
millénaire m χιλιετία 
millionnaire m/f εκατομμυριούχος 
monnaie unique f κοινό νόμισμα 
monopole m μονοπώλιο 
Mont Everest m Όρος Έβερεστ 
mouvement de protestation m κίνημα διαμαρτυρίας 
mouvement de révolte citoyenne m κίνημα εξέγερσης των πολιτών 
mouvement social m κοινωνικό κίνημα 
moyen d'information m τρόπος ενημέρωσης 
mystère m μυστήριο 
mystérieux/euse μυστηριώδης 
Népal m Νεπάλ 
Norvège f Νορβηγία 
notification d'actualité f ειδοποίηση της επικαιρότητας 
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nouvelle f είδηση 
NSA (agence de 
renseignement américaine) f 

ΑΠΕ (Αμερικάνικο Πρακτορείο Ειδήσεων) 

obtenir l'asile παίρνω άσυλο 
océan Indien m Ινδικός Ωκεανός 
opération de sauvetage f επιχείρηση διάσωσης 
par conséquent συνεπώς 
paralyser παραλύω 
partie de tennis f παρτίδα τένις 
parution f εμφάνιση 
pas question de ούτε συζήτηση να … 
passage à m πέρασμα σε 
pause déjeuner f διάλειμμα για το μεσημεριανό φαγητό 
pays industrialisé m βιομηχανοποιημένη χώρα 
personne de même sexe f άτομο του ίδιου φύλλου 
pièce de monnaie f κέρμα 
planète rouge f κόκκινος πλανήτης 
plutôt que περισσότερο από … 
polémique f αντιπαράθεση 
politique πολιτική 
populaire δημοφιλής 
pour rien για το τίποτα 
poursuivre συνεχίζω 
près de κοντά σε 
présence f παρουσία 
presse à scandale f κίτρινος τύπος 
presse écrite f έντυπος τύπος 
presse en ligne f διαδικτυακός τύπος 
presse féminine f γυναικείος τύπος 
presse gratuite f δωρεάν τύπος 
presse quotidienne f καθημερινός τύπος 
pression f πίεση 
prétendre ισχυρίζομαι 
principalement κυρίως 
Printemps arabe m Αραβική άνοιξη 
Prix Nobel de la paix m Βραβείο νόμπελ ειρήνης 
Prix Nobel de littératurem Βραβείο νόμπελ λογοτεχνίας 
Protocole de Kyoto m Πρωτόκολλο του Κιότο 
provisoire προσωρινός 
quatrième pouvoir m τέταρτη εξουσία 
raccompagner συνοδεύω κάποιον  
radiations solaires f pl ηλιακή ακτινοβολία 
raquette f ρακέτα 
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rassemblement m συγκέντρωση 
récepteur/trice m/f λήπτης/τρια 
redonner αποδίδω 
réfugié/e m/f πρόσφυγας 
relancer ανακινώ 
relayer αντικαθιστώ 
remue-méninge m καταιγισμός ιδεών 
rendre (im)possible κάνω αδύνατον/δυνατό 
reposer sur βασίζομαι σε 
requérant/e d'asile m/f αιτούμενος/η άσυλο 
résolution f απόφαση 
résumer συνοψίζω 
revendication f διεκδίκηση 
revendiquer διεκδικώ 
revenu m έσοδο 
révolution f επανάσταση 
Révolution du Jasmin f Επανάσταση του Γιασεμιού 
Salon du livre et de la presse 
jeunesse m 

Έκθεση νεανικού βιβλίου και τύπου 

sauver σώζω 
scientifique επιστημονικός 
sculpter κάνω γλυπτική 
se cacher κρύβομαι 
se limiter à περιορίζομαι 
se méfier de δυσπιστώ 
se porter volontaire προτείνομαι ως εθελοντής 
se préparer προετοιμάζομαι 
s'effondrer καταρρέω 
séisme m σεισμός 
s'élever à ανέρχομαι σε … 
s'éloigner de απομακρύνομαι από … 
s'informer ενημερώνομαι 
société f κοινωνία 
solidarité f αλληλεγγύη 
source d'information f πηγή της πληροφορίας 
spatial/e διαστημικός/ή 
spectaculaire θεαματικός 
suivre l'actualité παρακολουθώ την επικαιρότητα 
surveiller επιτηρώ 
susciter προκαλώ 
table ronde f συζήτηση στρογγυλής τραπέζης 
titre de presse m τίτλος του τύπου 
tomate f ντομάτα 
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total m συνολικός 
tours jumelles f pl δίδυμοι πύργοι 
tsunami m τσουνάμι 
un peu plus tard λίγο αργότερα 
une de journal f πρωτοσέλιδο της εφημερίδας 
vertu f αρετή 
volontaire εθελοντικός 
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DOSSIER CULTUREL 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ 
à la frontière στο σύνορο 
à l'italienne με τον ιταλικό τρόπο 
abattoir m σφαγείο 
acier m ατσάλι 
aéronautique Αεροναυπηγική 
aérospatial/e αεροδιαστημικός/ή 
agglomération f κατοικημένη περιοχή 
Amsterdam Άμστερνταμ  
Angoulême Ανγκουλέμ 
antique αρχαίος 
Antiquité f Αρχαιότητα  
apôtre m απόστολος 
arroser μαρινάρω 
Asiatique m/f Ασιατικός  
assassiner δολοφονώ 
astronomique αστρονομικός 
au cœur de στην καρδιά του … 
au fil de κατά τη διάρκεια του … 
autochtone m/f αυτόχθονος 
ballet m μπαλέτο 
barrière de corail f φράγμα από κοράλλια 
basilique f βασιλική 
biodiversité f βιοποικιλλότητα 
bon/ne à rien m/f άχρηστος/η 
bouquet m μπουκέτο 
brasserie f μπυραρία 
brique de terre cuite f τούβλο  
brousse f περιοχή των τροπικών με θαμνώδη 

βλάστηση 
Bruxelles Βρυξέλλες  
calédonien/ienne Καληδόνιος/α 
canal du Midi m κανάλι του Midi 
canal m κανάλι 
capitale f πρωτεύουσα 
case f καλύβα 
cassoulet m κασουλέ (παραδοσιακό φαγητό της 

Τουλούζης με λουκάνικα, λευκά φασόλια και 
πάπια) 
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cathédrale f καθεδρικός ναός 
centre de conférences m κέντρο διαλέξεων 
centre ville m κέντρο της πόλης 
chalet m ξύλινο σπίτι στο βουνό 
chaleureux/euse εγκάρδιος/α 
chic κομψός 
choucroute f σουκρούτ (παραδοσιακό φαγητό του 

Στρασβούργου με διάφορα είδη κρεατικών) 
clan m φατρία 
classer ταξινομώ 
cloche f καμπάνα 
club m κλαμπ 
coexistence f συνύπαρξη 
colline f λόφος 
coloniser αποικίζω 
confectionner κατασκευάζω 
confit de canard m παστό πάπιας 
Conseil de l'Europe m Συμβούλιο της Ευρώπης 
corallien/ienne κοραλλιογενής 
Coran m Κοράνι 
côte f ακτή 
Cour des droits de l'Homme f Δικαστήριο των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
couturier m μόδιστρος 
criminel de droit commun m κοινός εγκληματίας 
cuire ψήνω 
de bout en bout απ’άκρη σ’άκρη 
de première importance πρωτίστης σημασίας 
de tous côtés από όλες τις πλευρές 
dédier αφιερώνω 
déporté/e m/f εξορισμένος/η 
Deuxième Guerre mondiale f Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος 
École Nationale d'Administration (ENA) f Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης 
emblématique εμβληματικός 
emblème m έμβλημα 
en plein coeur de μες την καρδιά του … 
en pleine expansion σε πλήρη εξάπλωση 
enterrement m ταφή 
entrelacs de m διακλάδωσεις από … 
épice f μπαχαρικό 
escarpé/e απότομος/η 
être à égale distance de βρίσκομαι σε ίση απόσταση από … 
exilé/e politique m/f πολιτικός εξόριστος 
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expatrié/e m/f μετανάστης/στρια 
exportation f εξαγωγή 
faire bon vivre έχω καλή ποιότητα ζωής 
faire du ski κάνω σκι 
fascination f γοητεία 
femme fatale f μοιραία γυναίκα 
festif/ive γιορτινός/ή 
feuille de bananier f φύλλο μπανανιάς 
figue f σύκο 
figure emblématique f εμβληματική φιγούρα 
flore f χλωρίδα 
four m φούρνος 
fourré/e γεμισμένος/η 
Francfort Φρανκφούρτη 
franco-allemand/e γαλλογερμανικός/ή 
Garonne f Γκαρόν  
gazelle f όμορφο κορίτσι 
Genève Γενεύη 
gothique γοτθικός 
grès m ψαμμόλιθος (υλικό από το οποίο 

φτιάχνονται τα κεραμικά) 
haricot blanc m λευκό φασόλι 
horloge f ρολόι 
hymne m ύμνος 
igname f είδος λαχανικού 
immeuble m πολυκατοικία 
indépendance f ανεξαρτησία 
indépendantiste οπαδός της πολιτικής ανεξαρτησίας 
interculturel/le διαπολιτισμικός/ή 
islamique ισλαμικός 
italien/ienne Ιταλός/ίδα 
joyeusement χαρούμενα 
juif/juive Εβραίος/α 
Kanak m/f Κανάκ (φυλή αυτοχθόνων της Νέας 

Καληδονίας) 
kiosque m κιόσκι 
labelliser παίρνω την ονομασία 
lagon m λίμνη 
lait m γάλα 
laiterie f γαλακτοκομείο 
légendaire θρυλικός 
liqueur f λικέρ  
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magistrat/e άρχοντας 
maison à colombage f περιστερώνας 
Mali m Μαλί 
marbre m μάρμαρο 
marché de Noël m Χριστουγεννιάτικη αγορά 
match de rugby m αγώνας ράγκμπυ 
médiathèque f χώρος όπου διατηρούνται και βρίσκονται 

στη διάθεση του κοινού έγγραφα που 
αντιστοιχούν σε όλα τα μήντια (δίσκοι, 
ηχογραφήσεις, ταινίες, έντυπα κ.τ.λ) 

médiéval/e μεσαιωνικός/ή 
médina παλιά πόλη της Τυνησίας 
Méditerranée f Μεσόγειος 
métal m μέταλλο 
métissé/e με επιμίξεις 
Milan Μιλάνο 
mosaïque f ψηφιδωτό 
mosquée f τζαμί 
mouvementé/e ταραχώδης 
néoclassique νεοκλασσικός 
nickel m νικέλιο 
noix de coco f καρύδα 
non-initié/e m/f μη μυημένος/η 
Nouméa Νουμέα 
Nouvelle-Calédonie f Νέα Καληδονία 
œuvre d'art f έργο τέχνης 
Pacifique Nord m Βόρειος Ειρηνικός 
pain d'épices m ψωμί με μπαχαρικά 
palais m παλάτι 
parfum m άρωμα 
Parlement européen m Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
(le) Petit Chaperon rouge m κοκκινοσκουφίτσα 
phénicien/ienne m/f Φοινίκιος/α 
pièce de théâtre f θεατρικό έργο 
pirogue à balancier f πιρόγα 
piscine naturelle f φυσική πισίνα 
poisson m ψάρι 
pont couvert m σκεπαστή γέφυρα 
pot-de-vin m δωροδοκία 
pourboire m φιλοδώρημα 
Prague Πράγα 
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précieux/euse πολύτιμος/η 
Pyrénées f pl Πυρηναία 
quai m αποβάθρα 
quiche f είδος γαλλικής πίτας 
raie f σαλάχι 
récif de corail m κοραλλιογενής ύφαλος 
réconciliation f επανασυμφιλίωση 
repas m γεύμα 
requin m καρχαρίας 
restaurant de poissons et de fruits de 
mer m 

εστιατόριο με θαλασσινά και οστρακοειδή 

Romain/e m/f Ρωμαίος/α 
rose ροζ 
ruelle f σοκάκι 
salle de spectacle f αίθουσα θεάματος 
saucisse f λουκάνικο 
se baigner κάνω μπάνιο 
se maintenir διατηρούμαι 
se mêler ανακατεύομαι 
se plonger dans βυθίζομαι μέσα σε 
siège m έδρα 
sirop m σιρόπι 
site archéologique m αρχαιολογική τοποθεσία 
se situer βρίσκομαι 
sous-sol m υπόγειο 
spécialement ειδικά 
statue f άγαλμα 
Strasbourgeois/e m/f κάτοικος του Στρασβούργου 
surnommer επονομάζω 
taggeur/euse m/f αυτός/ή που κάνει γκράφιτι 
taro m φυτό των τροπικών 
tarte (flambée) f τάρτα 
temps des dinosaures m εποχή των δεινοσαύρων 
territoire d'outre-mer m εδάφη υπερπόντια 
thé à la menthe m τσάι με μέντα 
tomber la chemise βγάζω το πουκάμισο 
tout autour de γύρω από 
tribu f φυλή 
tube m επιτυχία 
Tunis Τυνησία 
tunisois/e m/f Τυνήσιος/α 
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végétal/e φυτικός/ή 
vibrer δονώ 
ville universitaire f πανεπιστημιακή πόλη 
ville-frontière f συνοριακή πόλη 
vin chaud m ζεστό κρασί 
vingtaine f εικοσάδα 
violette f βιολέτα 
vocation f κλίση 
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