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DDoossssiieerr  11  

IIll  ééttaaiitt  uunnee  ffooiiss……  

1. Les contes de fées 

1. imaginaire φανταστικός 

2. la fée η νεράιδα 

3. le conte de fée το παραμύθι  

4. le conte merveilleux (-euse) το φανταστικό παραμύθι (φαντασίας) 

5. se dérouler avoir lieu 

6. invraisemblable μη αληθοφανής, απίστευτος 

7. le surnaturel το υπερφυσικό 

8. (s’) ajouter προσθέτω 

9. le réel το πραγματικό 

10. la sorcière η μάγισσα 

11. un enchanteur ένας μάγος 

12. le monstre το τέρας 

13. se transmettre μεταδίδομαι 

14. oralement  ≠  par écrit προφορικά ≠ γραπτά 

15. la génération η γενιά 

16. s’adresser à  απευθύνομαι σε 

17. rassembler συγκεντρώνω 

18. retranscrire μεταγράφω, γράφω σε νέα μορφή 

19. issu(e) de που προέρχεται από 

2. Le bien, le mal 

20. le personnage το πρόσωπο (του παραμυθιού) 

21. définir (défini) ορίζω, προσδιορίζω (ορισμένος) 

22. gentil (-le)  - la gentillesse καλός, ευγενικός,– η καλοσύνη, η ευγένεια 

23. méchant (-e) – la méchanceté κακός – η κακία 

24. vilain (-e) κακός 

25. la marâtre η μητριά 

26. cependant εντούτοις 

27. le bien   ≠   le mal 

28. finir par καταλήγω να 

29. gagner  = triompher 

30. la bienveillance - bienveillant (-e)  Η καλοσύνη - καλοπροαίρετος 

31. la générosité – généreux (-euse) η γενναιοδωρία - γενναιόδωρος 

32. la solidarité - solidaire η αλληλεγγύη - αλληλέγγυος 

33. l’orgueil η υπερηφάνεια 

34. la jalousie η ζήλεια 

35. l’envie η όρεξη, η επιθυμία 

36. raconter διηγούμαι 

37. dégager αποκομίζω, εξάγω, βγάζω 

38. la morale το ηθικό δίδαγμα 

39. que ce soit είτε 
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40. à travers μέσω 

41. le roman το μυθιστόρημα 

42. l’écriture η γραφή 

43. le sentiment το συναίσθημα 

44. fort (-e) ≠ faible 

45. intime  = personnel 

46. la passion το πάθος 

47. le désespoir  η απελπισία 

48. l’angoisse το άγχος 

3. L’amitié 

49. l’amitié η φιλία 

50. caractérisé (-e) par χαρακτηρίζεται από 

51. l’affection  η στοργή 

52. l’estime η εκτίμηση 

53. (se) soutenir  - le soutien στηρίζω- η στήριξη 

54. (s’) encourager ενθαρρύνω 

55. le conseil  η συμβουλή 

56. accepter ≠ refuser 

57. partager μοιράζομαι 

58. le bonheur η ευτυχία 

59. la tristesse – triste η λύπη-λυπημένος 

60. les biens  τα αγαθά 

61. précieux (-euse) πολύτιμος 

4. Le sentiment amoureux 

62. l’épanouissement – (s’) épanouir - 
épanoui 

η ολοκλήρωση-ολοκληρώνομαι-
ολοκληρωμένος 

63. émotionnel (-le)  - une émotion  συγκινησιακός- μια συγκίνηση 

64. faire partie de  αποτελώ μέρος 

65. notre être η ύπαρξή μας 

66. profond (-e) βαθύς 

67. pousser à  ωθώ να 

68. se rapprocher de la personne 
aimée 

πλησιάζω το άτομο που αγαπώ 

69. ressentir un sentiment intense de 
bonheur  

αισθάνομαι ένα έντονο συναίσθημα 
ευτυχίας 

70. intellectuel (-le) πνευματικός 

71. le cœur bat à toute vitesse η καρδιά χτυπά πολύ γρήγορα 

72. la joie η χαρά 

73. convoité (-e) = désiré (-e) 

74. reposer sur  = être basé sur 

75. l’amour fou η τρελή αγάπη 

76. au début de ≠  à la fin de  

77. disparaître  ≠ apparaître 

78. évoluer – une évolution εξελίσσομαι-η εξέλιξη 

79. la forme η μορφή 

80. l’attachement το δέσιμο 
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81. la tendresse  η τρυφερότητα 

82. le respect  ο σεβασμός 

5. Chagrin d’amour 

83. le chagrin  η θλίψη 

84. la rupture  ο χωρισμός 

85. rendre malheureux (-euse)  κάνω δυστυχισμένο 

86. lorsque  = quand 

87. réciproque = mutuel αμοιβαίος 

88. souffrir de υποφέρω από 

89. quel que soit όποιο κι αν είναι 

90. surgir  = apparaître brusquement 

91. alors   τότε 

92. douloureux (-euse) – la douleur επίπονος-ο πόνος 

93. la colère  ο θυμός 

94. l’envie  = le désir 

95. avoir envie de  = vouloir, désirer 

96. blesser πληγώνω 

97. se venger εκδικούμαι 

6. Mélancolie, dépression, angoisse 

98. faire du mal à βλάπτω 

99. la dépression = la déprime – être 
déprimé (-e) 

η κατάθλιψη- είμαι σε κατάσταση 
κατάθλιψης 

100. les sautes d’humeur οι αλλαγές διάθεσης 

101. habituel (-le) = courant (-e) συνηθισμένος 

102. lors de  = pendant 

103. la gaieté  = la joie 

104. manifeste  = évident (-e) 

105. tout à fait  = complètement 

106. la puberté η ήβη 

107. responsable de υπεύθυνος για 

108. la confusion η σύγχυση 

109. être de mauvaise (≠ bonne) 
humeur 

έχω κακή ≠ καλή διάθεση 

110. légèrement ελαφρώς 

111. l’impact = une influence η επίδραση 

112. l’aspect η πλευρά, η όψη 

113. traiter θεραπέυω 

114. conduire à  οδηγώ σε 

115. s’isoler απομονώνομαι 

116. la haine – haïr το μίσος –μισώ 

117. envers = à l’égard de απέναντι σε 

118. ressentir de l’angoisse αισθάνομαι άγχος 

119. essayer de = chercher à = tenter 
de 

προσπαθώ να 

7. À la recherche du bonheur 
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120. à la recherche de σε αναζήτηση 

121. affectif  = sentimental (–e) 

122. décrire – la description περιγράφω-η περιγραφή 

123. être entouré de περιβάλλομαι από 

124. réaliser πραγματοποιώ 

125. le souhait η ευχή 

126. un état  = une situation 

127. la stabilité η σταθερότητα 

128. la durée – durable η διάρκεια 

129. il suffit de αρκεί να 

130. bref (brève) σύντομος 

131. se demander αναρωτιέμαι 

132. sauf εκτός από 

133. adopter une attitude positive υιοθετώ μια θετική στάση 

134. y compris συμπεριλαμβανομένου 

8. Émotions ou sentiments ? 

135. même si ακόμα κι αν  

136. la similitude = la ressemblance  ≠  la différence 

137. spontané (-e) αυθόρμητος 

138. entraîner = provoquer = causer προκαλώ 

139. la manifestation physique η σωματική εκδήλωση 

140. la pâleur η χλωμάδα 

141. le rougissement το κοκκίνισμα 

142. l’agitation η ταραχή 

143. une accélération des battements 
cardiaques 

μια επιτάχυνση των χτύπων της καρδιάς 

144. la transpiration = la sueur ο ιδρώτας 

145. ainsi = de cette façon έτσι 

Compréhension de l’écrit  

 Les fées 

146. une veuve μια χήρα 

147. l’aînée  ≠ la cadette η πρωτότοκη ≠ η μικρότερη 

148. l’honnêteté  η τιμιότητα 

149. effroyable τρομερός 

150. sans cesse = sans arrêt ασταμάτητα 

151. une lieue  μια λέυγα 

152. la fontaine το συντριβάνι 

153. le don το μαγικό 

154. une pierre précieuse μια μαγική πέτρα 

155. une perle ένα μαργαριτάρι 

156. naïvement αφελώς 

157. en grondant γκρινιάζοντας 

158. le flacon τo φιαλίδιο 

159. vêtue  = habillée 

160. exprès επίτηδες 

161. puisque  εφόσον 
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162. le serpent το φίδι 

163. apercevoir βλέπω 

164. c’est sa sœur qui est en cause φταίει η αδελφή της 

165. elle me le paiera θα μου το πληρώσει 

166. elle m’a chassé du logis με έδιωξε από το σπίτι 

167. la chasse το κυνήγι 

168. il valait mieux ήταν καλύτερο 
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DDoossssiieerr  22  

PPaarrttiirr  dd’’iiccii,,  vveenniirr  dd’’aaiilllleeuurrss  

1. Voyager, partir 

1. d’abord καταρχήν 

2. quelconque  οποιοσδήποτε 

3. loin de ≠ près de μακριά από ≠ κοντά σε 

4. s’en aller = partir φεύγω 

5. découvrir – la découverte ανακαλύπτω-η ανακάλυψη 

6. vers l’inconnu προς το άγνωστο 

7. se détendre χαλαρώνω 

8. le cocotier ο κοκοφοίνικας 

9. se reposer ξεκουράζομαι 

10. escalader une montagne αναρριχώμαι σ’ένα βουνό 

11. explorer – une exploration εξερευνώ - μια εξερεύνηση 

12. exposer εκθέτω 

2. Découvrir d’autres gens, d’autres cultures 

13. un bouleversement – bouleversant  μια αναστάτωση - συγκλονιστικός 

14. le repère  το σημείο αναφοράς 

15. familier οικείος 

16. la référence culturelle η πολιτιστική αναφορά 

17. le cocon  = le nid familial 

18. les ailes  τα φτερά 

19. s’envoler πετώ 

20. s’apercevoir que αντιλαμβάνομαι, καταλαβαίνω 

21. humble  ταπεινός 

22. tolérant  ανεκτικός 

3. Des vacances pour tous les goûts 

23. différemment   = autrement 

24. en fonction de    = selon 

25. le budget ο προϋπολογισμός 

26. correspondre à αντιστοιχώ σε 

27. pratiquer un sport d’hiver κάνω ενα χειμερίνο άθλημα 

28. le voyage d’agrément το ταξίδι αναψυχής 

29. s’adresser à  απευθύνομαι σε 

30. le séjour η διαμονή 

31. bon marché  ≠ cher = coûteux 

32. loger  = habiter 

33. auberge de jeunesse ξενώνας νεότητας 

34. un gîte (rural) Un logement qu’on loue à la campagne 

35. alternatif (-ve) εναλλακτικός 

36. centrer sur  εστιάζω σε 

37. équitable δίκαιος 
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4. Vivre ailleurs 

38. ailleurs αλλού 

39. un expatrié (-e) ένας εκπατρισμένος 

40. volontairement οικειοθελώς 

41. s’installer εγκαθίσταμαι 

42. un dérivé ενα παράγωγο 

43. signifier  = vouloir dire 

44. le pays natal = le pays d’origine 

45. permettre à quelqu’un de faire qqch επιτρέπω σε κάποιον να κάνει κάτι 

46. poursuivre ses études  = continuer ses études 

47. quitter αφήνω 

48. pour des raisons professionnelles για επαγγελματικούς λόγους 

49. l’occasion de η ευκαιρία να 

50. s’adapter προσαρμόζομαι 

51. s’intégrer – une intégration εντάσσομαι-μια ένταξη 

52. une façon  = une manière 

53. différer  = être différent de 

54. énormément = considérablement υπερβολικά, υπέρμετρα 

5. Venir d’ailleurs 

55. un immigré – une immigration ένας μετανάστης-μια μετανάστευση 

56. descendant de που προέρχεται από, απόγονος 

57. souvent συχνά 

58. la banlieue το προάστιο 

59. le pays d’accueil η χώρα υποδοχής 

60. défavorisé  = pauvre 

61. au-dessus du seuil de pauvreté κάτω από το όριο της φτώχιας 

62. la multiplication ο πολλαπλασιασμός 

63. un attentat terroriste μια τρομοκρατική ενέργεια 

64. la discrimination η διάκριση 

65. fondé sur που βασίζεται σε 

66. une coutume ένα έθιμο 

67. verbal λεκτικός 

68. le préjugé η προκατάληψη 

69. la doctrine το δόγμα 

70. attaquer επιτίθεμαι 

71. la cible ο στόχος 

72. l’exclusion sociale ο κοινωνικός αποκλεισμός 

73. la marginalisation η περιθωριοποίηση 

6. Le voyage forcé 

74. forcé αναγκαστικός 

75. malheureusement δυστυχώς 

76. le réfugié ο πρόσφυγας 

77. ravagé = complètement détruit ρημαγμένος 

78. la guerre ο πόλεμος 

79. le conflit η σύγκρουση 
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80. poignant, bouleversant σπαρακτικός 

81. désolant = déplorable = lamentable λυπηρός 

82. l’exil  η εξορία 

83. l’exode η έξοδος, η φυγή 

84. la fuite –fuir   η φυγή-φεύγω 

85. une évasion μια απόδραση 

86. émigrer μεταναστεύω 

87. un migrant ενας μετανάστης 

88. humanitaire aνθρωπιστικός 

89. afin de  = pour 

90. cela est loin d’être suffisant = insuffisant (απέχει να) 

Compréhension écrite : 

La découverte de la Kabylie 

91. avoir l’air de = sembler φαίνομαι 

92. manquer λείπω 

93. un barbu  ενας γενειοφόρος 

94. inquiétant ανησυχητικός 

95. la sagesse η σοφία 

96. la famine ο λιμός 

97. inventer επινοώ 

98. réfléchir σκέφτομαι,στοχάζομαι 

99. serrer la main σφίγγω το χέρι  

100. le pont η γέφυρα 

101. le dauphin το δελφίνι 

102. le large το πέλαγος 
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DDoossssiieerr  33  

GGrraannddiirr  

1. Enfance 

1. une étape  = un stade 

2. se situer  = se trouver 

3. une existence μια ύπαρξη 

4. dès, à partir de από 

5. un être humain ένα ανθρώπινο όν 

6. se terminer τελειώνω 

7. se décomposer en διαιρούμαι, χωρίζομαι σε 

8. le nouveau né  = le bébé = le nourrisson 

9. un apprentissage – apprendre η (εκ)μάθηση – μαθαίνω 

10. à travers  μέσω 

11. la croissance  = le développement 

12. la convention  η συνθήκη 

13. relatif (-ve) à σχετικός με 

14. être adopté  υιοθετούμαι 

15. à l’unanimité ομόφωνα 

16. une assemblée μια συνέλευση, μια επιτροπή 

17. comprendre περιλαμβάνω 

18. un ensemble ένα σύνολο 

19. les droits de l’enfant τα δικαιώματα του παιδιού 

20. garantir εγγυώμαι 

21. une alimentation μια διατροφή 

22. suffisant (-e) επαρκής 

23. sain (-e) υγιεινός  

24. soigner – le soin φροντίζω – η φροντίδα 

25. bénéficier de επωφελούμαι από 

26. un traitement μια θεραπεία 

27. adapté à  προσαρμοσμένος σε 

28. le droit d’être nourri et logé το δικαίωμα στη στέγαση και στην 
τροφή 

29. rêver de ονειρεύομαι να 

30. une exploitation μια εκμετάλλευση 

31. en raison de λόγω 

32. la race η φυλή 

33. l’origine η καταγωγή 

34. le roi ο βασιλιάς 

35. la loi ο νόμος 

36. infantile παιδικός 

37. subir υφίσταμαι 

38. véritable πραγματικός 

39. la contrainte η υποχρέωση 
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40. pourri (-e) κακομαθημένος 

41. la cause essentielle η ουσιαστική (κύρια) αιτία 

42. culpabiliser αισθάνομαι ενοχές 

43. permissif (-ve) = laxiste ελαστικός, ανεκτικός 

44. les parents sont dépassés (-e) (η κατάσταση) ξεπερνά τους γονείς 

45. céder à υποκύπτω σε, υποχωρώ σε 

46. la progéniture τα  παιδιά (τα βλαστάρια) 

47. avoir du mal à  δυσκολεύομαι να 

48. imposer επιβάλλω 

49. se faire obéir = s’imposer επιβάλλομαι 

2. Adolescence 

50. délicat (-e) ευαίσθητος, εύθραυστος 

51. confortable – le confort άνετος – η άνεση 

52. grave σοβαρός 

53. en effet πράγματι 

54. représenter  αντιπροσωπεύει 

55. le bouleversement intérieur  η εσωτερική αναστάτωση 

56. parfois = quelquefois 

57. éprouvant (-e) δύσκολος, σκληρός 

58. l’entourage ο περίγυρος 

59. en même temps  = à la fois 

60. se sentir fort αισθάνομαι δυνατός 

61. fragile εύθραυστος 

62. revendiquer διεκδικώ 

63. une indépendance μια ανεξαρτησία 

64. le domicile familial η οικογενειακή εστία 

65. tout en voulant θέλοντας 

66. à ses côtés στο πλάι του  

67. petit à petit λίγο λίγο, σιγά σιγά 

68. assumer les responsabilités αναλαμβάνω τις ευθύνες μου 

69. le conflit entre les générations το χάσμα των γενεών 

70. net = évident ξεκάθαρος 

71. conservateur συντηρητικός  

72. irresponsable ανεύθυνος 

73. inconscient ασυνείδητος  

74. ne ... que   = seulement 

75. l’apparence η εξωτερική εμφάνιση 

76. capital (-e) très important 

77. restaurer le dialogue αποκαθιστώ τον διάλογο 

3. Vive l’indépendance 

78. majeur   = adulte 

79. désormais στο εξής 

80. le droit de vote το δικαίωμα ψήφου 

81. le permis de conduire η άδεια οδήγησης 

82. une autorisation  = une permission μια άδεια 

83. de plus επιπλέον 
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84. faire face à  αντιμετωπίζω 

85. gérer son temps διαχειρίζομαι τον χρόνο μου 

86. prendre soin de φροντίζω 

4. Le phénomène Tanguy 

87. une appellation μια ονομασία 

88. il s’agit de πρόκειται για 

89. tarder à - tardif (-ve) καθυστερώ να, καθυστερημένος 

90. fonder sa propre famille κάνω δική μου οικογένεια 

91. la structure η δομή 

92. de plus en plus ολοένα και πιο 

93. prolonger παρατείνω 

94. profiter de = bénéficier de επωφελούμαι 

95. la sécurité η ασφάλεια 

96. procurer  παρέχω 

97. appartenir à ανήκω σε 

98. contrairement à αντίθετα με 

99. le chômage η ανεργία 

100. un échec μια αποτυχία 

101. un retour en arrière ένα πισωγύρισμα 

5. L’âge adulte 

102. une fois adulte όταν ενηλικιωθεί κάποιος 

103. un emploi μια εργασία 

104. un chez-soi ένα σπιτικό 

105. de nos jours = actuellement στις μέρες μας 

106. se pacser υπογράφω σύμφωνο συμβίωσης 

107. plutôt que παρά να 

108. car επειδή 

109. un avantage ≠ un inconvénient  ένα πλεονέκτημα ≠ ένα μειονέκτημα 

110. le pacte civil de solidarité το σύμφωνο συμβίωσης 

111. le contrat το συμβόλαιο 

112. la vie commune = vivre sous le 
même toit  

η κοινή ζωή 

113. fiscal φορολογικός 

114. le concubin   αυτός που συζεί  (όχι παντρεμένος) 

115. la déclaration d’impôts  η φορολογική δήλωση 

116. surchargé de travail φορτωμένος με υπερβολική εργασία 

117. exténué εξαντλημένος, εξουθενωμένος  

118. le rythme effréné  ο ξέφρενος ρυθμός 

119. actuel (-le) σημερινός 

120. l’attention η προσοχή 

121. résoudre des problèmes λύνω προβλήματα 

122. anxieux = angoissé = stressé αγχωμένος 

123. arriver à  καταφέρνω να 

124. s’entendre avec συνεννοούμαι με 

125. le conjoint = l’époux ο σύζυγος 

126. les retombées   =  les conséquences 
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127. la garde η κηδεμονία 

128. conjoint (-e) από κοινού 

129. la famille recomposée η ανασυγκροτημένη οικογένεια 

130. le beau-père, la belle-mère, le 
demi-frère, la demi-sœur 

ο πατριός,πεθερός, η μητριά,πεθερά, ο 
ετεροθαλής αδερφός, η ετεροθαλής 
αδερφή 

6. Vieillir  

131. avant πριν 

132. la retraite η σύνταξη 

133. bien déterminé (-e) σαφώς καθορισμένος 

134. actif ≠ non actif ενεργός  

135. l’allongement de l’espérance de vie η παράταση του προσδόκιμου ζωής 

136. vivant (-e) ζωντανός-δραστήριος 

137. une aisance économique μια οικονομική άνεση 

Compréhension de l’écrit  

no 3 
138. un oreiller ένα μαξιλάρι 

139. embrasser φιλάω 

140. je n’en pouvais plus δεν άντεχα άλλο 

141. retenir κρατώ-συγκρατώ 

142. faire des reproches επιπλήττω 

143. atterrée συντετριμμένη 

144. la trahison η προδοσία 

145. se plaindre παραπονιέμαι 

146. se confier à quelqu’un lui dire ses secrets 

147. rien n’en vaut la peine τίποτα δεν αξίζει τον κόπο 
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DDoossssiieerr  44  

AApppprreennddrree  

1. L’école 

2. l’enseignement – l’enseignant η διδασκαλία-ο διδάσκων 

3. laïc –que neutre en matière de religion  

4. gratuit (-e) – gratuitement δωρεάν 

5. l’instruction η εκπαίδευση, η μόρφωση  

6. obligatoire υποχρεωτικός 

7. l’école maternelle το νηπιαγωγείο 

8. ensuite = puis έπειτα 

9. l’école primaire το δημοτικό 

10. À partir de  από 

11. l’école secondaire η δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

12. le collège – le collégien  το γυμνάσιο- ο μαθητής γυμνασίου 

13. le brevet de collège το απολυτήριο γυμνασίου 

14. s’orienter vers προσανατολίζομαι προς 

15. la filière ο τομέας, ο προσανατολισμός 

16. le baccalauréat το απολυτηρίο λυκείου 

17. des études supérieures à l’université ανώτερες σπουδές στο πανεπιστήμιο 

18. alors τότε (εδώ) 

19. des études de droit σπουδές νομικής 

20. être lié à είμαι συνδεδεμένος με 

21. la Toussaint των Αγίων Πάντων  

22. dépendre de εξαρτώμαι από 

23. le Ministère de l’Éducation Nationale το Υπουργείο Παιδείας 

24. le personnel το προσωπικό 

25. le calendrier το ημερολόγιο 

26. la plupart des + verbe au pluriel οι περισσότεροι 

27. scolarisé (-e) που πηγαίνει σχολείο 

28. fréquenter φοιτώ (εδώ), συχνάζω, 
συναναστρέφομαι  

29. une minorité  ≠ une majorité μια μειοψηφία  ≠ μια πλειοψηφία  

30. privé (-e)   ≠ public (-que) 

31. le conseil το συμβούλιο 

32. remplacer αντικαθιστώ 

33. le système de notation το σύστημα βαθμολόγησης 

34. les appréciations οι παρατηρήσεις (στον έλεγχο) 

35. le débat la discussion 

36. la note ο βαθμός 

37. considérer θεωρώ 

38. pousser à  inciter à, encourager à 

39. améliorer βελτιώνω 

40. le résultat scolaire το σχολικό αποτέλεσμα 
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41. décourager  ≠  encourager 

42. un esprit de compétition  ένα πνεύμα άμιλλας 

2. Le rôle du professeur 

43. jouer un rôle dans παίζει έναν ρόλο σε 

44. décisif (-ve) αποφασιστικός 

45. compétent (-e) ικανός, επιδέξιος 

46. motivé που ενδιαφέρεται για 

47. faire progresser qqun κάνω κάποιον να προοδεύσει 

48. les lacunes τα κενά 

49. passionnant (-e) συναρπαστικός 

50. influencer επηρεάζω 

51. plutôt περισσότερο, μάλλον 

52. cependant = pourtant, néanmoins 

53. surtout  = notamment 

54. le quartier η συνοικία, η γειτονιά 

55. extrêmement  φοβερά, εξαιρετικά 

56. agressif (-ve) επιθετικός 

57. voire και μάλιστα 

58. pénible κοπιαστικός, δύσκολος  

59. une source d’angoisse μια πηγή άγχους 

60. capable de ικανός να 

61. l’autorité η εξουσία 

3. Les études 

62. opter pour choisir 

63. le cursus universitaire οι πανεπιστημιακές σπουδές 

64. posséder κατέχω, διαθέτω 

65. la cité universitaire η  Πανεπιστημιούπολη 

66. passer des examens δίνω εξετάσεις 

67. il existe  = il y a 

68. un échange μια ανταλλαγή 

69. effectuer  = réaliser 

70. prestigieux (-euse) που έχει κύρος 

71. le concours ο διαγωνισμός 

72. accéder à  = avoir accès à 

73. exigeant (-e) απαιτητικός 

74. la classe préparatoire η προπαρασκευαστική τάξη 

75. au sein de   = dans 

76. se former επίμορφώνομαι, καταρτίζομαι 

77. interagir αλληλεπιδρώ 

78. à l’autre bout de στην άλλη άκρη του 

4. L’éducation en crise 

79. les cours supplémentaires  επιπλέον μαθήματα 

80. l’échec scolaire η σχολική αποτυχία 

81. la baisse du niveau η πτώση του επιπέδου 

82. le redoublement η επανάληψη μιας τάξης 
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83. l’absentéisme οι επαναλαμβανόμενες απουσίες 

84. le décrochage η οριστική εγκατάλειψη του σχολείου 

85. définitivement οριστικά 

86. ressentir un malaise νιώθω μια αδιαθεσία, δυσφορία 

87. la démotivation η έλλειψη ενδιαφέροντος 

88. le creusement des inégalités sociales η όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων 

89. déplorable = regrettable  λυπηρός 

90. le salaire ο μισθός 

91. mécontent  δυσαρεστημένος 

92. être amené à  οδηγούμαι σε 

93. faire grève κάνω απεργία 

5. Harcèlement, violences scolaires 

94. victime de harcèlement ou 
d’intimidation 

θύμα παρενόχλησης ή εκφοβισμού 

95. une injure  =  une offense μια βρισιά, μια προσβολή 

96. obéir à υπακούω σε 

97. s’attaquer à  τα βάζω με 

98. se moquer de κοροϊδεύω 

99. frapper χτυπάω 

100. bien sûr  βεβαίως 

101. le témoin ο μάρτυρας 

102. participer à  prendre part à 

103. en tant que  comme 

104. rigoler γελώ, αστειεύομαι 

105. soit … soit είτε ...είτε 

106. drôle αστείος 

107. en général   = habituellement 

108. être ciblé γίνομαι στόχος (εδώ) 

109. comportemental (-e) – le 
comportement  

= la conduite 

110. dans la moitié des cas στις μισές περιπτώσεις 

111. se prolonger sur συνεχίζεται (εδώ), παρατείνεται  

112. les réseaux sociaux τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

113. la souffrance  ο πόνος, η οδύνη 

114. une épreuve μια δοκιμασία 

115. constamment διαρκώς 

116. sans cesse = sans arrêt = 
continuellement 

αδιάκοπα 

117. perdre χάνω 

118. l’appétit η όρεξη 

119. le sommeil ο ύπνος  

120. oser τολμώ 

121. les représailles = la vengeance τα αντίποινα, η εκδίκηση 

122. la façon  = la manière 

123. combattre = lutter contre καταπολεμώ 

6. Les formations alternatives 
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124. concevoir  συλλαμβάνω, αντιλαμβάνομαι 

125. se fonder sur = être basé sur βασίζομαι  

126. l’éveil sensoriel   η  αφύπνιση των αισθήσεων 

127. le maître ο δάσκαλος 

128. bienveillant  = bon 

129. centré sur  = focalisé sur 

130. collaborer συνεργάζομαι 

131. régulièrement τακτικά 

132. répandu διαδεδομένος 

133. prendre de l’ampleur prendre une grande dimension 

134. plusieurs quelques 

135. l’incapacité η ανικανότητα 

136. répondre à  ανταπακρίνομαι σε 

137. la scolarisation η φοίτηση 

138. assurer  παρέχω, εξασφαλίζω 

139. annuel (-le) ετήσιος 

140. prévoir – prévu προβλέπω 

7. Le droit à l’éducation 

141. être privé de στερούμαι 

142. tant de = tellement de τόσοι-ες-α 

143. être obligé de είμαι υποχρεωμένος να 

144. pire χειρότερος 

145. agir δρω 

146. localement  τοπικά 

147. construire χτίζω, κατασκευάζω 

148. financer χρηματοδοτώ 

149. le projet το σχέδιο 

150. éducatif – l’éducation εκπαιδευτικός – η εκπαίδευση 

151. les moyens économiques τα οικονομικά μέσα 

Compréhension de l’écrit  

no 4 
152. la crainte ο φόβος 

153. plonger βυθίζομαι  (εδώ : σε ένα βιβλίο) 

154. soucieux de που νοιάζεται για 

155. convenues préparées 

156. maîtriser  = contrôler 

157. le truc το κόλπο 

158. plus  davantage 

159. une emprise sur μια επιρροή σε 

160. compter μετρώ, υπολογίζω 

161. supporter mal δεν αντέχω 

162. diriger διευθύνω 
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DDoossssiieerr  55  

UUnn  mmoonnddee  ddiiffffiicciillee  

 

1. Un monde inégal 
qui n’est pas juste envers tout le monde 

1. la baisse ≠ l’ augmentation η μείωση ≠ η αύξηση   

2. faire face à leurs obligations αντιμετωπίζουν τις υποχρεώσεις τους 
βγάζουν εις πέρας 

3. rendre la vie + adjectif (meilleure) κάνουν την ζωή (καλύτερη) 

4. de nombreuses personnes = 
beaucoup de… 

πολυάριθμες, πολλές 

5. les impôts οι φόροι 

6. la sécurité sociale η κοινωνική ασφάλεια 

7. le seuil de pauvreté το  επίσημο όριο της φτώχειας  

8. perdre ≠ gagner χάνω ≠ κερδίζω 

9. la malnutrition = se nourrir mal κακή διατροφή, κακή σίτιση 

10. la criminalité – être un(e) 
criminel(le) 

η εγκληματικότητα- είμαι ένας 
εγκληματίας 

11. la délinquance - un(e) délinquant,e - 
une bande de jeunes délinquants 

η εγκληματικότητα- ένα 
παραστρατημένο 
παιδί 

12. la violence - être violent(e) η βία - είμαι βίαιος 

13. souffrir- la souffrance- être 
souffrant,e  

υποφέρω- η οδύνη- αδιάθετος 

14. les sans-abri = les sans domicile 
fixe = les SDF 

οι άστεγοι 

15. considérable - considérablement σημαντικός, αξιόλογος- σημαντικά 

16. la pauvreté ≠ la richesse η φτώχεια ≠ τα πλούτη 

17. des pays en voie de développement οι αναπτυσσόμενες χώρες  

18. le tiers-monde- les pays du tiers-
monde  

ο τρίτος κόσμος- οι τριτοκοσμικές χώρες 

19. il est évident que  είναι προφανές ότι 

20. évidemment = naturellement  προφανώς, φυσικά 

21. des bidonvilles παραγκοσυνοικίες- η τενεκεδούπολη 

22. de l’eau potable πόσιμο νερό 

23. sans eau potable ≠ avec χωρίς 

24. des conditions de vie inhumaines συνθήκες ζωής απάνθρωπες 

25. la plupart des = la majorité des ≠ la 
minorité des…  

η πλειοψηφία ≠  η μειοψηφία 

2. Le racisme et la xénophobie 
Ce sont des sentiments hostiles envers des personnes «difficiles». 

26. un comportement conscient μια συνειδητοποιημένη συμπεριφορά 

27. un comportement fondé sur …. une conduite basée sur… 

28. l’idée de supériorité ≠  l’idée η ιδέα ανωτερότητας ≠ κατωτερότητας 
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d’infériorité 

29. cela conduit à la ségrégation 
(sociale-raciale) 

αυτό οδηγεί σε διάκριση κοινωνική-
ταξική 

30. cela conduit à la xénophobie αυτό οδηγεί σε ξενοφοβία 

31. cela conduit à la discrimination 
raciale 

αυτό οδηγεί σε διάκριση φυλετική 

32. se manifester εκδηλώνομαι, εμφανίζομαι 

33. l’hostilité- être hostile  εχθρότητα, είμαι εχθρικός 

34. envers ως προς 

35. rejeter l’autre απορρίπτω τον άλλον 

36. mépriser l’autre περιφρονώ τον άλλον 

37. insulter = dire des gros mots = dire 
une insulte 

βρίζω= λέω κακές λέξεις 

38. l’Holocauste το Ολοκαύτωμα 

39. prétendre  απαιτώ-ισχυρίζομαι 

40. appartenir à la même espèce 
humaine 

ανήκω στο ίδιο ανθρώπινο είδος 

41. d’ailleurs εξάλλου 

42. être condamnable par la loi  είναι καταδικαστέος από το νόμο 

43. dès les petites classes από τις πιο μικρές τάξεις 

44. l’éducation civique  η πολιτική  αγωγή 

45. être honnête ≠  être malhonnête είμαι τίμιος ≠ είμαι ανέντιμος 

46. l’honnêteté ≠ la malhonnêteté η εντιμότητα ≠ η ανεντιμότητα 

47. il est dommage que +subjonctif  είναι κρίμα- λυπηρό 

48. fréquenter  συχνάζω 

49. un café mal fréquenté ένα κακόφημο καφέ 

3. Dépendances 

50. les campagnes de sensibilisation οι καμπάνιες ευαισθητοποιήσης 

51. demeurer = rester παραμένω 

52. un niveau relativement élevé ένα επίπεδο σχετικά υψηλό 

53. de telles habitudes = de pareilles 
habitudes 

τέτοιου είδους συνήθειες 

54. comporter  περιέχω 

55. des troubles respiratoires οι αναπνευστικές διαταραχές  

56. immédiat(e) = direct άμεσος, ευθύς 

57. immédiatement= directement αμέσως 

58. un coma éthylique ένα αιθυλικό κώμα 

59. la vigilance η επαγρύπνηση, η προσοχή 

60. altérer αλλοιώνω 

61. les réflexes - avoir de bons réflexes τα αντανακλαστικά 

62. la gravité de = l’importance de  η σοβαρότητα  

63. démotivation ≠  la motivation η έλλειψη κινήτρου ≠ (έχω) κίνητρο 

64. faire face à la = affronter qqch,qqn αντιμετωπίζω 

65. être lié à  είμαι συνδεμένος με 

66. faire face aux brutalités - être une 
brute 

αντιμετωπίζω τις βιαιότητες 

67. une bande  μια συμμορία 
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68. humilier - être humilié - l’humiliation ταπεινώνω – είμαι ταπεινωμένος- η 
ταπείνωση  

69. être auteur d’actes de violence = 
être responsable d’actes de violence 

είμαι υπεύθυνος για πράξεις βίαιες 

70. voire = et même και μάλιστα 

4. La solidarité 
la solidarité est le lien social d'engagement et de dépendance réciproques entre des 

personnes 
71. un état d’esprit η νοοτροπία 

72. un sentiment d’entraide το συναίσθημα αλληλοβοηθείας 

73. se sentir lié(e)  αισθάνομαι ενωμένος-η 

74. la même communauté η ίδια κοινότητα 

75. une obligation morale η ηθική υποχρέωση  

76. consister à  συνίσταται στο να 

77. avoir besoin de soutien moral έχω ανάγκη από υποστήριξη ηθική 

78. être solidaire de notre planète είμαι συμπαραστάτης του πλανήτη μας 

79. s’engager dans une association 
humanitaire 

στρατεύομαι (δεσμεύομαι) σε μια 
φιλανθρωπική  οργάνωση  

80. bénévolement - être bénévole εθελοντικά-εθελοντικός  

81. une association caritative = se dit 
d’une organisation dont l’objet est 
de porter secours à ceux qui ont 
besoin d’aide matérielle ou morale 

μια φιλανθρωπική  οργάνωση 

5. Les associations humanitaires 

82. venir en aide aux personnes en 
situation de précarité ≠  avoir des 
revenus stables  

παρέχω βοήθεια σε ανθρώπους που 
βρίσκονται σε κατάσταση μη 
σταθερότητας εισοδήματος 

83. tenter de  = essayer de 

84. des personnes démunies = des 
personnes pauvres 

άνθρωποι που στερούνται πράγματα 

85. reconstruire – la reconstruction ανοικοδομώ - η ανοικοδόμηση 

86. dans le domaine = dans  le secteur 
public 

στη δημόσια ιδιοκτησία = στον δημόσιο 
τομέα 

87. avoir pour mission de lutter contre… έχω σαν αποστολή να αγωνιστώ 
ενάντια…  

88. exclure - l’exclusion – être exclu(e)= 
être marginalisé  

απομακρύνω, αποκλείω, ξεγράφω 
- η  περιθωριοποίηση – είμαι 
αποκλεισμένος-η 

89. aider les personnes défavorisées= 
qui vivent dans de mauvaises 
conditions  

βοηθώ ανθρώπους που μειονεκτούν 

90. accéder à = avoir accès à (+ article)   έχω πρόσβαση σε… 

91. des produits de première nécessité προϊόντα πρώτης ανάγκης 

92. de plus en plus de + nom  ≠  de 
moins en moins de +nom 

όλο και περισσότερο - όλο και λιγότερο 

93. distinguer = discriminer - la 
distinction - la discrimination  

διακρίνω ≠  ξεχωρίζω  
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94. se battre pour = lutter contre αγωνίζομαι για κάτι 

95. promouvoir = faire la promotion de προωθώ = κάνω προώθηση  

96. défendre = protéger  υπερασπίζομαι- προστατεύω - 
απαγορεύω 

97. être victime de la misère = de la 
pauvreté 

είμαι θύμα της αθλιότητας- της μιζέριας- 
της  φτώχειας 

98. être en situation de détresse σε κατάσταση απόγνωσης - δυστυχία 

99. la détresse = être désespéré( e) η απόγνωση- απελπισμένος 

100. sauver = venir en aide = aider σώζω 

101. appliquer des solutions à long 
terme ≠  à court terme 

εφαρμόζω λύσεις μακράς διαρκείας 

Compréhension de l’écrit 

no 5 
102. mettre aux enchères βάζω σε πλειστηριασμό 

103. défiler sur une estrade παρελαύνω  πάνω σ’ένα βάθρο 

104. trouver preneur = trouver une 
personne qui veut acheter qqch 

αγοραστής 
 

105. désireux (euse)  πρόθυμος-η 

106. adopter - adoption υιοθετώ 

107. monter sur les planches = je monte 
sur scène 

ανεβαίνω πάνω στη σκηνή 

108. être reconnu (e) είμαι αναγνωρισμένος-η 

109. sinon αλλιώς 

110. sous le préau  κάτω από το υπόστεγο 

111. cesser de = arrêter de σταματώ  

112. les premières enjambées = les 
débuts  

τα πρώτα βήματα 

113. ne… guère = pas très όχι και πολύ  

114. faiblir =  fléchir εξασθενώ- μειώνομαι 

115. à mi- parcours = à mi-chemin στα μέσα της διαδρομής 

116. le mollet  η γάμπα 

117. arracher ξεριζώνω-αρπάζω 

118. péniblement = de manière pénible δυσάρεστα-δύσκολα 

119. au bord d’un plongeoir στην άκρη ενός βατήρα 

120. un plongeoir = tremplin ou plate-
forme utilisés pour plonger 

 

ένας βατήρας 
 

121. une rangée de tête μια σειρά από κεφάλια 

122. un crâne το κρανίο 

123. des chignons - un chignon ο κότσος 

124. s’exclamer = exprimer des 
exclamations 

αναφωνώ-βγάζω επιφώνημα 

125. un corps tendu - tendre ένα τεντωμένο σώμα 

126. arracher à l’abandon αρπάζω χωρίς οργάνωση = όπως να ναι 

127. vérifier = contrôler – la vérification 
– le contrôle   

τσεκάρω- ελέγχω- ο έλεγχος 

128. soigner son apparence = faire φροντίζω την εμφάνισή μου 
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attention à  

129. à l’aube = à l’aurore η αυγή, η χαραυγή 

130. le dortoir = lieu où dorment 
beaucoup de personnes ensemble  

ο κοιτώνας, ο θάλαμος 

131. long à attendrir χρειάζεται χρόνος να τον κάνω πιο 
τρυφερό  

132. dissimuler = cacher κρύβω 

133. l’attente - attendre η αναμονή - αναμένω 

134. un délice – délicieux (euse) η απόλαυση 

135. un supplice = un martyre ένα βασανιστήριο 

136. ignorer = ne pas connaitre- 
l’ignorance 

αγνοώ – η άγνοια 

137. la réception = l’action de recevoir η παραλαβή, η υποδοχή,  η δεξίωση 

138. applaudir – des applaudissements χειροκροτώ - το χειροκρότημα 

139. deux morceaux de carton  δυο κομμάτια χαρτόνια  

140. trouer - un trou τρυπώ - μια τρύπα 

141. ficeler δένω με κλωστή 

142. résister à  αντιστέκομαι σε 

143. des couches de boue στρώματα από λάσπη 

144. sous peine de = sinon vous allez 
vous faire  

με την απειλή ότι 

145. un indice μια ένδειξη 

146. tenir à la main κρατώ στο χέρι 

147. désigner = montrer δείχνω 

148. d’en bas ≠  d’en haut από πάνω 

149. le rouquin = celui qui a les cheveux 
roux 

ο κοκκινομάλλης 

150. suggérer = proposer- la suggestion- 
la proposition 

υποδεικνύω,  προτείνω, η πρόταση 

151. la douleur = la peine ο πόνος 

152. piétiner = écraser à petits pas ποδοπατώ με μικρά βήματα 

                                                                   En savoir  +  
153. dramaturge = celui qui crée des 

pièces de théâtre 
ο δραματουγός 

154. fluide - un corps liquide ρευστός 

155. intemporel ≠  temporel που βρίσκεται εκτός χρόνου 

156. la quête = la recherche η αναζήτηση 

157. se contenter de αρκούμαι με  
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DDoossssiieerr  66  

LLaa  ccoonnddiittiioonn  fféémmiinniinnee  

 

1. Histoire de l’émancipation féminine 

1. émanciper - l’émancipation  χειραφετώ - η χειραφέτηση 

2. cantonnées à = limitées à  περιορισμένες σε 

3. l’époux  =  le mari - l’épouse = la femme 

4. soumettre -  la soumission υποτάσσω - η υποταγή 

5. conquérir (conquis) - la conquête κατακτώ - η κατάκτηση  

6. fois de = pendant = durant = au cours de 

7. prendre en main = assumer αναλαμβάνω   

8. jusqu’alors μέχρι τότε 

9. réservés à = destinés à 

10. leurs compétences οι αρμοδιότητές τους  

11. au sein de = dans  στους κόλπους, μέσα 

12. cependant  = pourtant = toutefois = néanmoins 
ωστόσο 

13. même si (+indic) ακόμα και αν 

14. reconnaître (reconnu) - la 
reconnaissance 

αναγνωρίζω – η αναγνώριση 

15. le statut = la situation sociale το καταστατικό -  η κοινωνική θέση 

16. demeuraient = restaient παραμένω 

17. élire (élu) - les élections εκλεγώ – οι εκλογές 

18. mobiliser- la mobilisation κινητοποιώ – η κινητοποίηση 

2. Inégalité et discrimination 

19. la discrimination (la discrimination 
raciale) 

η διάκριση 

20. fondée sur  = basée sur 

21. légal ≠  illégal = contraire à la loi νόμιμος ≠ παράνομος 

22. accorder (des droits) παραχωρώ (δικαιώματα) 

23. le privilège - être privilégié το προνόμιο - βρίσκομαι σε προνομιακή 
θέση 

24. davantage  (adverbe)  = plus 

25. la maternité = le fait d’être mère η μητρότητα  

26. un handicap ένα εμπόδιο, μειονέκτημα 

27. nettement  = vraiment (ici) 

28. la dévalorisation - dévalorisé = qui a 
perdu sa valeur- sous-estimé 

η υποβάθμιση, η υποτίμηση  

29. le domaine (dans le ……)= le secteur ο τομέας 

30. l’égalité≠  l’inégalité η ισότητα 

31. le travail domestique = les tâches ménagères 

32. en moyenne κατά μέσο ορό 
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33. consacrer  αφιερώνω 

34. non rémunéré  = non payé = la rémunération = le salaire 

35. le salarié ο μισθωτός 

3. 8 mars, journée des droits de la femme 

36. οfficialiser = rendre officiel επισημοποιώ 

37. trouve son origine dans  = provient de 

38. la lutte = le combat- lutter contre η μάχη 

39. un,e ouvrier(-ère) = qui travaille dans les usines (στα 
εργοστάσια) 

40. une suffragette  = femme qui luttait pour le droit de vote 

41. l’occasion= l’opportunité η ευκαιρία 

42. faire un bilan κάνω απολογισμό 

43. un(e) militant(e) ο αγωνιστής 

44. une manifestation η διαδήλωση 

45. fêter = célébrer- les victoires γιορτάζω τις νίκες 

46. revendiquer - la revendication διεκδικώ, η διεκδίκηση 

47. améliorer = rendre meilleur καλυτερεύω 

48. l’actualité η επικαιρότητα 

49. brûlant(e) καυτός 

50. tant que + indic όσο 

51. atteindre (atteint) φτάνω  

4. Égalité filles - garçons 

52. un principe  μια αρχή 

53. traiter μεταχειρίζομαι 

54. disposer de διαθέτω 

55. donc = par conséquent άρα 

56. empêcher qqn de faire qqch εμποδίζω  

57. un empêchement = un obstacle ένα εμπόδιο 

58. un stéréotype = un cliché 

59. enfermé dans κλειδωμένος σε 

60. exclusivement = seulement = 
uniquement 

αποκλειστικά 

61. conditionner = déterminer = 
influencer 

καθορίζω, επηρεάζω 

62. un(e) infirmier (ère) ένας νοσοκόμος 

63. un(e) instituteur (trice) ένας δάσκαλος 

64. le métier  = la profession 

5. Féminisme MLF 

65. υn courant (d’idées)  ένα ρεύμα, ένα κίνημα 

66. lié à = associé à  συνδεδεμένος με 

67. dénoncer- la dénonciation  καταγγέλλω 

68. opprimer = tyranniser - l’oppression καταπιέζω 

69. subir υφίσταμαι, υποφέρω 

70. s’expliquer par = être dû (due) οφείλεται 

71. la fécondité η γονιμότητα 
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72. la contraception η αντισύλληψη 

73. la pilule contraceptive το αντισυλληπτικό χάπι 

74. l’avortement = l’interruption 
volontaire de grossesse = I.V.G 

η έκτρωση 

75. pénaliser = punir par la loi ≠  
dépénaliser  

τιμωρώ 

76. adopter une loi υιοθετώ έναν νόμο 

77. jouer un rôle décisif - déterminant 
dans 

καθοριστικός 

78. harceler qqn = attaquer sans cesse 
qqn 

παρενοχλώ 

79. le harcèlement (bullying) sexuel η παρενόχληση  

80. une série d’actions = une succession μια σειρά, μια διαδοχή 

81. susciter = provoquer = causer προκαλώ 

82. le débat = la discussion η διαμάχη 

83. dissocier ≠  associer ενώνω, συνθέτω  

84. la procréation  η τεκνοποίηση 

85. réclamer = revendiquer διεκδικώ 

86. la crèche ο βρεφονηπιακός σταθμός 

87. la garderie ο παιδικός σταθμός 

6. La lutte contre les violences faites aux femmes 

88. agresser- l’agression = attaquer  η επίθεση 

89. υn comportement = une conduite = 
une attitude  

μια συμπεριφορά 

90. intolérable = insupportable = 
inacceptable 

απαράδεκτος 

91. à l’égard de = envers προς 

92. constituer αποτελώ 

93. majeur = très important - capital μείζων 

94. la violation ≠  le respect η παραβίαση 

95. fondamental (aux) βασικός, θεμελιώδης 

96. prendre conscience de = réaliser συνειδητοποιώ 

97. l’échec (échouer)  ≠  la réussite (réussir à) 

98. prendre justice à  δικαιώνω 

99. fréquent = qui arrive souvent συχνός - συνήθης 

100. fréquemment (adverbe) = souvent 

101. répandu διαδεδομένος 

102. toucher = concerner αφορώ 

103. vulnérable = fragile ευάλωτος, τρωτός 

104. l’impunité η ατιμωρησία 

105. quant à = en ce qui concerne 

106. le plus souvent τις περισσότερες φορές  

107. être confronté à  βρίσκομαι αντιμέτωπος με 

108. un déni (terme judiciaire) η αρνησιδικία 

109. il est urgent d’agir  = il faut agir vite, rapidement 

110. urgent επείγον  

111. la messe η λειτουργία 
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112. la vignette  = l’image (ici) 

113. azur = bleu το γαλάζιο χρώμα 

114. la brebis = la femelle du mouton η προβατίνα 

115. accomplir un vœu εκπληρώνω μια επιθυμία, μια ευχή 

116. une vieille fille μια γεροντοκόρη 

117. un gentilhomme  homme noble, aristocrate (autrefois) 

118. ruiné  = qui a perdu sa fortune (περιουσία) 

119. un bout de causette 
 

= un peu de conversation 
causer = bavarder 

120. son ouvrage = son travail 

121. le pensionnaire = élevé nourri et 
logé à l’école 

η οικότροφος 

122. s’échapper de  = s’enfuir = s’évader = partir de 

123. galantes = inspirées par l’amour 

124. en poussant son aiguille = en 
cousant (coudre)  

ράβοντας 

125. vos commissions = vos courses = vos achats 

126. prêter δανείζω 

127. en cachette κρυφά 

128. le tablier η ποδιά 

129. l’amant (e)  ο εραστής 

130. s’évanouir = tomber dans les 
pommes 

λιποθυμώ 

131. sombre = obscur σκοτεινός 

132. le serment = promesse solennelle ο όρκος 

133. le sanglot ο λυγμός 

134. le rossignol το αηδόνι 

135. le bosquet = le petit bois = la petite forêt 

136. brave  = courageux 

137. l’agneau = le petit de la brebis το αρνάκι 

138. vertueux - la vertu ενάρετος 

139. la poussière η σκόνη 

140. le cabinet = le bureau =  la salle (ici) 

141. s’éprendre de  = tomber amoureux de 

142. le (la) châtelain(e)  = celui qui habite dans un château 

143. le coude ο αγκώνας 

144. le menton το πηγούνι 

145. galoper καλπάζω 

146. la plume το φτερό - η πένα 

Compréhension de l’écrit 

no 6 
Paul et Virginie = roman de Bernardin de Saint Pierre qui raconte l’amour naissant 

chez deux adolescents qui  ignorent le mal (idylle sentimentale) 

147. le clocher το καμπαναριό 

148. le sable η άμμος  

149. le nid η φωλιά 

150. loin de   απέχει  
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151. elle se plut = passé simple de se 
plaire 

της άρεσε 

152. les bonnes sœurs = les religieuses οι καλόγριες 

153. la chapelle = petite église το παρεκκλήσι 

154. on pénétrait = on entrait 

155. fort peu = très peu 

156. durant = pendant 

157. la recréation το διάλειμμα 

158. tiède = qui n’est ni chaud ni froid χλιαρός 

159. parmi ανάμεσα 

160. le teint = couleur du visage το χρώμα της επιδερμίδας 

161. la croix de cuivre ο σταυρός από χαλκό 

162. elle s’assoupit = elle s’endormit αποκοιμιέμαι 

163. s’exhaler de… = se dégager de = venir de 

164. le rayonnement = l’éclat   η ακτινοβολία, η λάμψη 

165. le cierge = grande bougie το κερι, η λαμπάδα 

166. au lieu  de  αντί να 

167. partager μοιράζω, κατανέμω 

168. le foyer = la maison η εστία 
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DDoossssiieerr  77  

LLaa  nnaattuurree  

1. désigner – la désignation καθορίζω - καθορισμός 

2. construire = bâtir, la construction -le 
bâtiment 

κατασκευάζω, χτίζω – η κατασκευή, η 
οικοδομή 

3. fabriquer – la fabrication κατασκευάζω, φτιάχνω 

4. survivre – la survie επιβιώνω – η επιβίωση 

5. un orage μια καταιγίδα 

6. la sécheresse η ξηρασία 

7. un tremblement de terre = un séisme σεισμός 

8. domestiquer εξημερώνω 

9. se mettre à l’abri προστατεύομαι 

10. abriter- un abri προστατεύω, στεγάζω –κατάλυμμα 

11. sans abri άστεγος 

12. inventer -  une invention εφευρίσκω - εφεύρεση 

13. le milieu το περιβάλλον 

14. respecter – le respect σέβομαι – ο σεβασμός 

15. protéger – la protection  προστατεύω – η προστασία  

2. La terre en danger 

16. dégrader – la dégradation φθείρω – η φθορά 

17. préoccuper  - la préoccupation απασχολώ (προκαλώ ταραχή) –               
η ανησυχία 

18. modifier - la modification   = changer -  le changement 

19. la déforestation = destruction massive 
des forêts  

η αποδάσωση 

20. entraîner = provoquer προκαλώ 

21. entraîner επιφέρω (έχω ως αποτέλεσμα) 

22. entraîner -un entraînement – un 
entraîneur 

προπονώ – μια προπόνηση – ένας 
προπονητής 

23. dérégler - le dérèglement απορρυθμίζω – η απορρύθμιση 

24. un effet de serre = réchauffement de 
l'atmosphère de la terre 

το φαινόμενο του θερμοκηπίου  

25. la biodiversité  η βιοποικιλότητα 

26. une extinction μια εξαφάνιση 

27. l’extinction d’espèces  végétales - (la 
flore) 

η εξαφάνιση φυτικών ειδών – ( η 
χλωρίδα) 

28. l’extinction d’espèces  animales - (la 
faune) 

η εξαφάνιση ζωικών ειδών – ( η πανίδα) 

29. menacer- la menace  απειλώ – η απειλή 

30. à cause de = en raison de +nom εξαιτίας 

31. le réchauffement climatique = 
l’augmentation de la température 

η υπερθέρμανση του πλανήτη 
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moyenne des océans et de 
l'atmosphère 

32. le trou de la couche d’ozone η τρύπα στο στρώμα του όζοντος 

33. la pluie acide η όξινη βροχή 

34. la marée noire η πετρελαιοκηλίδα 

35. empoisonner - un empoisonnement δηλητηριάζω - δηλητηρίαση  

36. etouffer -  un étouffement πνίγω – ασφυξία   

37. la tortue χελώνα 

38. des dépôts toxiques τοξικά απόβλητα 

39. des déchets  solides στερεά απόβλητα 

40. en effet πράγματι, συγκεκριμένα  

41. détériorer – la détérioration φθείρω, εκφυλίζω – η χειροτέρευση, 
εκφυλισμός, η φθορά 

42. disparaître – la disparition εξαφανίζομαι - εξαφάνιση 

43. apparaître – l’apparition εμφανίζομαι - εμφάνιση 

44. l’apparence η εξωτερική εμφάνιση 

45. éliminer – l’élimination εξαλείφω, καταργώ – η εξάλειψη, η 
κατάργηση 

46. respirer αναπνέω 

47. malsain ≠ sain  ανθυγιεινός ≠ υγιής 

48. tomber malade αρρωσταίνω  

49. fragile εύθραυστος 

50. ainsi que καθώς και 

3. Le réchauffement climatique 

51. dû à που οφείλεται σε 

52. augmenter, une augmentation = une 
hausse 

αυξάνω, αύξηση-άνοδος 

53. se produire  συμβαίνω  

54. est causé par  προκαλείται από 

55. la chaleur solaire  ηλιακή θερμότητα 

56. maintenir διατηρώ 

57. entretenir συντηρώ 

58. consommer – la consommation καταναλώνω – η κατανάλωση 

59. des combustibles fossiles ορυκτά καύσιμα 

60. perturber – la perturbation αναταράσσω - αναταραχή 

61. fondre-la fonte λιώνω – το λιώσιμο, η τήξη 

62. la banquise το παγόβουνο 

63. la pénurie d’eau = la sécheresse η λειψυδρία 

64. la pénurie = le manque η έλλειψη 

65. frapper πλήττω 

66. les pays subtropicaux οι υποτροπικές  χώρες 

67. les précipitations οι βροχοπτώσεις 

68. abondant, l’abondance - être en 
abondance 

άφθονος, η αφθονία - είναι σε αφθονία 

69. un ouragan ένας τυφώνας 

70. la tempête  η θύελλα 

71. perdre – la perte χάνω – η απώλεια 
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72. un habitat naturel ένας φυσικός οικότοπος, ένας βιότοπος 

4. Énergie nucléaire, énergie fossile 

73. l’énergie nucléaire η πυρηνική ενέργεια 

74. dépendre de  εξαρτώμαι από  

75. les centrales thermiques nucléaires  οι πυρηνικοί σταθμοί  

76. or όμως 

77. une usine ένα εργοστάσιο 

78. émettre  εκπέμπω 

79. rayonner – le rayonnement ακτινοβολώ  - η ακτινοβολία 

80. la radioactivité  η ραδιενέργεια 

81. durant = pendant κατά τη διάρκεια 

82. une dizaine de μια δεκάδα από 

83. des déchets απορρίμματα 

84. un résidu υπόλειμμα 

85. inutilisable άχρηστος – τίθεται εκτός χρήσης 

86. les déchets biodégradables  βιοδιασπώμενα απορρίμματα 

87. la peau d’une orange η φλούδα πορτοκαλιού 

88. les déchets ménagers  τα οικιακά απορρίμματα 

89. la poubelle ο κάδος σκουπιδιών 

90. les déchets industriels τα εργοστασιακά απορρίμματα 

91. recycler – le recyclage ανακυκλώνω  – η ανακύκλωση 

92. un impératif = une obligation   μια επιταγή = μια υποχρέωση  

93. impératif = une obligatoire επιτακτικός = υποχρεωτικός 

94. économiser les ressources naturelles εξοικονομώ φυσικούς πόρους 

95. les énergies fossiles non renouvelables  μη ανανεώσιμα ορυκτά καύσιμα, μη 
ανανεώσιμες ορυκτές πηγές ενέργειας  

96. le charbon  κάρβουνο 

97. le pétrole πετρέλαιο  

98. le gaz naturel φυσικό αέριο 

99. fonctionner – le fonctionnement λειτουργώ  - η λειτουργία 

100. épuiser – l’épuisement εξαντλώ – η εξάντληση 

101. engendrer = provoquer προκαλώ 

5. Les énergies renouvelables 

102. tandis que = alors que ενώ 

103. provenir de προέρχομαι από - πηγάζω 

104. la réserve το απόθεμα 

105. distinguer – la distinction διακρίνω - διακριση 

106. lutter contre – la lutte καταπολεμώ  - ο αγώνας 

107. réduire = limiter  μειώνω = περιορίζω 

108. produire – la production παράγω - παραγωγή 

109. actuellement =de nos jours σήμερα 

110. couramment = habituellement συνήθως 

111. le développement durable  η αειφόρος ανάπτυξη 

112. la notion η έννοια  

113. définir – la définition ορίζω,καθορίζω – ο ορισμός 

114. la transition –transitoire = provisoire η μετάβαση – μεταβατικός =προσωρινός 
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115. équitable δίκαιος 

116. respectueux φιλικός – που δείχνει σεβασμό 

6. 8 gestes pour l’environnement 

117. les piles rechargeables οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 

118. la prise électrique η πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 

119. les lingettes jetables τα μαντηλάκια καθαρισμού μίας χρήσης 

120. le produit nettoyant liquide το υγρό καθαριστικό 

121. biscuits emballés séparément τα μπισκότα σε χωριστή συσκευασία 

122. plutôt καλύτερα - περισσότερο 

123. l’eau minérale το μεταλλικό νερό 

124. le robinet η βρύση 

125. imprimer recto verso εκτυπώνω σε διπλή όψη (μπρος πίσω)  

126. issu de που απορρέει από - από  

127. gérer - la gestion διαχειρίζομαι – η διαχείριση  

128. durablement ακατάπαυστα – με τρόπο βιώσιμο  

129. choisir – le choix επιλέγω - η επιλογή 

130. les produits au détail ou en vrac τα προϊόντα λιανικής πώλησης ή που 
διατίθενται χύμα  

131. la barquette το κεσεδάκι 

132. les produits à la coupe τα τεμαχισμένα προϊόντα 

133. la caisse το ταμείο 

134. un panier ένα καλάθι 

7. L’homme et l’animal 

135. être entouré de  είμαι περιτριγυρισμένος από 

136. apprivoiser εξημερώνω 

137. élever εκτρέφω 

138. dompter δαμάζω 

139. apprendre à – l’apprentissage μαθαίνω – η εκμάθηση 

140. les animaux familiers ou domestiques τα κατοικίδια ζώα 

141. les animaux de ferme τα ζώα φάρμας 

142. l’élevage  η εκτροφή  

143. le bétail τα ζωντανά 

144. une agriculture η γεωργία 

145. carnivore ≠ herbivore σαρκοφάγος φυτοφάγος 

146. se nourrir – la nourriture τρέφομαι – η τροφή 

147. sauvage άγριος 

148. la forêt το δάσος 

149. les glaciers οι παγετώνες 

150. le désert η έρημος 

151. un insecte ένα έντομο 

152. un reptile ένα ερπετό 

153. un  mammifère ένα θηλαστικό ζώο 

154. évoluer – une évolution εξελίσσομαι – μια εξέλιξη  

155. au cours de κατά τη διάρκεια 

156. assister à παρευρίσκομαι, παρακολουθώ 

157. massif μαζικός 
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158. coupable de – la culpabilité  ένοχος – η ενοχή  

159. générer - générateur παράγω, γεννώ - γενεσιουργός 

160. déstabiliser αποσταθεροποιώ 

161. finir par ≠ commencer par καταλήγω να ≠ αρχίζω με 

162. viser à αποσκοπώ σε 

163. quotidiennement  καθημερινά 

164. préserver διατηρώ 

165. en voie de disparition υπό εξαφάνιση 

Compréhension de l’écrit 
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166. effleurer αγγίζω απαλά 

167. le frisson το ρίγος 

168. la gueule (des animaux) το στόμα 

169. s’entrouvrir ανοίγω λίγο 

170. isolé απομονωμένος 

171. ingrat αχάριστος - αγνώμων 

172. une épine ένα αγκάθι 

173. caresser – la caresse χαϊδεύω – το χάδι 

174. la reconnaissance η ευγνωμοσύνη 

175. la lavande η λεβάντα 

176. la brousse η θαμνώδης έκταση 

177. lécher γλείφω 

178. le fauve = l’animal sauvage  
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DDoossssiieerr  88  

LLee  mmoonnddee  ddee  ddeemmaaiinn  

1. incontestable = indéniable αδιαμφισβήτητος 

2. constituer αποτελώ 

3. impressionnant = spectaculaire εντυπωσιακός 

4. bouleverser – le bouleversement ανατρέπω, διαταράσσω – η ανατροπή, η 
διαταραχή  

5. le mode de vie et de travail ο τρόπος ζωής και εργασίας 

6. la mentalité  νοοτροπία 

7. la grande majorité des foyers η μεγάλη πλειοψηφία των νοικοκυριών 

8. posséder – la possession έχω, κατέχω  - η κτήση, η κατοχή 

9. la tablette numérique η ψηφιακή ταμπλέτα 

10. presque σχεδόν 

11. la toile  ο ιστός (διαδίκτυο) 

12. sans cesse = continuellement = 
constamment 

ασταμάτητα = συνεχώς 

13. il est connecté – la connexion είναι συνδεδεμένος – η σύνδεση 

14. il a du mal à δυσκολεύεται να 

15. décrocher de απαγκιστρώνομαι από 

2. Les avantages d’Internet 

16. l’échelle mondiale η παγκόσμια κλίμακα 

17. accéder à – avoir accès à -accessible έχω πρόσβαση σε - προσβάσιμος 

18. un outil de travail ένα εργαλείο εργασίας 

19. efficace – une efficacité αποτελεσματικός - αποτελεσματικότητα 

20. le domaine ο τομέας 

21. rechercher - une recherche αναζητώ – μια αναζήτηση 

22. permettre de, la permission  επιτρέπω – η άδεια 

23. des cours en ligne διαδικτυακά μαθήματα 

24. abolir – une abolition καταργώ – κατάργηση 

25. travailler à distance, le télétravail εργάζομαι από απόσταση, εξ 
αποστάσεως εργασία   

26. le marché virtuel η εικονική αγορά 

27. donner accès à δίνω πρόσβαση σε  

28. la distraction η διασκέδαση 

29. il s’agit de πρόκειται για 

30. un espace de communication ένας χώρος επικοινωνίας 

31. les réseaux sociaux τα κοινωνικά δίκτυα 

32. échanger ανταλλάσσω 

33. notamment = surtout κυρίως 

3. Les téléphones intelligents 

34. servir à χρησιμεύω ως 

35. consulter l’annuaire συμβουλεύομαι τον τηλ. κατάλογο  

36. se localiser sur εντοπίζομαι επί 
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37. la carte interactive διαδραστικός χάρτης 

38. se connecter à  συνδέομαι με 

4. Les dangers de la toile 

39. s’exposer à qqch – une exposition εκτίθεμαι σε κάτι - μια έκθεση 

40. le risque = le danger = le péril κίνδυνος – το ρίσκο 

41. volontaire ≠ involontaire εκούσιος ≠ ακούσιος 

42. une image choquante μια εικόνα που σοκάρει 

43. la violence η βία 

44. le cyber - harcèlement η διαδικτυακή παρενόχληση  

45. insulter – une insulte προσβάλω, βρίζω – μια προσβολή 

46. se moquer de – la moquerie κοροϊδεύω – η κοροϊδία 

47. sans autorisation = sans permission χωρίς άδεια 

48. excessif υπερβολικός 

49. les jeux vidéo en ligne  βιντεοπαιχνίδια στο διαδίκτυο 

50. la vie intime η προσωπική ζωή 

51. une fois que από τη στιγμή που, αφού 

52. n’importe qui ο οποιοσδήποτε 

5. Les reseaux sociaux 

53. partager- le partage μοιράζομαι, μοιράζω – ο επιμερισμός 

54. les relations à distance σχέσεις εξ’αποστάσεως 

55. il existe = il y a υπάρχει, υπάρχουν 

56. la messagerie instantanée μετάδοση μηνυμάτων σε πραγματικό 
χρόνο 

57. gratuitement δωρεάν 

58. la publication affichée η αναρτημένη δημοσίευση 

6. Les jeux video 

59. cesser de σταματώ 

60. se perfectionner τελειοποιούμαι 

61. un espace virtuel ένας εικονικός χώρος 

62. illimité = innombrable απεριόριστος = αναρίθμητος 

63. massivement μαζικά 

64. multi-joueurs για πολλούς παίκτες 

65. être associé à συνδέεται με 

7. Des ados “surconnectés” 

66. surconnecté «υπερσυνδεδεμένος» 

67. être accro à είμαι εθισμένος σε 

68. être dépendant de – la dépendance = 
une addiction 

είμαι εξαρτημένος από – η εξάρτηση  

69. les jeux en réseaux τα διαδικτυακά παιχνίδια 

70. contrôler – le contrôle ελέγχω - ο έλεγχος 

71. oublier – un oubli ξεχνώ – η λησμονιά 

72. asocial  ακοινώνητος 

73. avoir des conséquences sur υπάρχουν συνέπειες σε 

74. une conséquence  grave μια σοβαρή συνέπεια 

75. une insomnie αϋπνία 
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76. une anxiété άγχος 

77. une dépression κατάθλιψη 

78. lorsque = quand όταν 

79. être en difficulté βρίσκομαι σε δυσκολία 

80. échapper à la réalité ξεφεύγω από την πραγματικότητα 

8. Se protéger 

81. utiliser avec modération χρησιμοποιώ με μέτρο 

82. doser le temps μοιράζω το χρόνο 

83. vigilant αυτός που είναι σε εγρήγορση 

84. trier – le triage διαλέγω - διαλογή 

85. le contenu το περιεχόμενο 

86. installer – une installation εγκαθιστώ - εγκατάσταση 

87. le logiciel de contrôle parental το λογισμικό γονικού ελέγχου 

88. aider à – une aide βοηθώ – μια βοήθεια 

89. le paramètre η παράμετρος 

90. la confidentialité η εμπιστευτικότητα 

9. Le téléchargement 

91. télécharger = transférer des données 
d'un server à un ordinateur – le 
téléchargement illégal = le piratage 

κατεβάζω αρχεία – η παράνομη λήψη = 
πειρατεία 

92. légal ≠ illégal νόμιμος ≠ παράνομος 

93. gratuit δωρεάν 

94. la plupart de η πλειονότητα από 

95. les droits d’auteur τα συγγραφικά δικαιώματα  

96. punir – la punition τιμωρώ – η τιμωρία 

97. avertir – un avertissement προειδοποιώ – μια προειδοποίηση 

98. couper κόβω 

10. Internet et les medias 

99. soit… soit είτε….είτε 

100. diffuser – la diffusion διαδίδω – η διάδοση 

101. malgré = endépit de παρόλο 

102. être touché par επηρεάζεται από 

103. la concurrence = la rivalité ο ανταγωνισμός 

104. effectivement πράγματι 

105. la presse ο τύπος 

106. instantanément αμέσως - στιγμιαία  

107. déclencher – le déclenchement = provoquer (ici) 

108. une désinformation παραπληροφόρηση 

109. trier l’information διαλέγω την πληροφορία 

110. vérifier les sources εξακριβώνω τις πηγές 

111. compter μετρώ 

112. compter sur βασίζομαι πάνω σε  

113. la chaîne το κανάλι – ο σταθμός 

114. une chaîne à péage ένα συνδρομητικό τηλεοπτικό κανάλι 

115. désormais εφεξής 
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116. interrompre – une interruption διακόπτω – μια διακοπή 

117. une publicité διαφήμιση 

11. Le monde de demain 

118. un roman d’anticipation ένα μυθιστόρημα επιστημονικής 
φαντασίας 

119. les films de science-fiction ταινίες  επιστημονικής φαντασίας 

120. une intelligence artificielle τεχνητή νοημοσύνη 

121. face à εμπρός  σε 

122. l’humanité η ανθρωπότητα 

123. la vision όραμα 

124. optimiste ≠ pessimiste αισιόδοξος ≠ απαισιόδοξος 

125. fertile γόνιμος  

126. être obligé de είμαι υποχρεωμένος να  

127. un univers ένα σύμπαν 

128. une occasion μια ευκαιρία 

129. modérer μετριάζω 

130. les proches οι οικείοι 

Compréhension écrite 
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131. un équilibre ισορροπία 

132. solliciter ζητώ, αιτούμαι 

133. la résolution des problèmes η επίλυση προβλημάτων 

134. une efficacité inégalable μια ασύγκριτη αποτελεσματικότητα 

135. le mélange η ανάμειξη 

136. résoudre – la solution λύνω - η λύση 

137. consacrer αφιερώνω 

138. explorer εξερευνώ  

139. en fonction de βασει, σύμφωνα με  

140. se contenter de αρκούμαι με 
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DDoossssiieerr  99  

TTrraavvaaiilllleerr  

1. Les conditions de travail en France 

1. légal (e) ≠  illégal= la loi νόμιμος  

2. une entreprise μια επιχείρηση 

3. une réduction - réduire περιορίζω, μειώνω 

4. un salarié - le salaire ο μισθωτός- ο μισθός 

5. bénéficier de = profiter de επωφελούμαι, απολαμβάνω 

6. l’allégement - léger ελαφρύς 

7. un congé μια άδεια 

8. supplémentaires  = en plus 

9. au-delà de πέρα από 

10. maximal (e)  μέγιστος 

11. actuellement  = aujourd’hui = de nos jours 

12. (la population) active ≠  inactif (ive) ενεργός πληθυσμός 

13. le chômeur ο άνεργος 

14. le retraité ο συνταξιούχος 

15. une femme au foyer μια μη εργαζόμενη  γυναίκα 

16. toucher πλήττω 

17. le marché du travail η αγορά εργασίας 

18. accessible à = auquel on a accès πρόσβαση  

19. à la recherche de στην αναζήτηση 

20. un emploi  = un poste = un travail 

21. un travail à temps partiel  
(à mi-temps) ≠  un travail à plein 
temps 

μια εργασία  μερικής απασχόλησης 

22. une agence d’intérim = qui propose 
aux entreprises du personnel 
temporaire 

προσωρινός  

23. une offre d’emploi προσφορά εργασίας 

24. postuler (à un emploi) = poser sa 
candidature 

θέτω υποψηφιότητα για μια θέση  

25. le Curriculum Vitae (C.V) το βιογραφικό σημείωμα 

26. une lettre de motivation αίτημα εργασίας με παράλληλη έκθεση 
των κινήτρων του αιτούντος 

27. embaucher - engager προσλαμβάνω  

28. le secteur privé  ο ιδιωτικός τομέας 

29. signer un contrat υπογράφω ένα συμβόλαιo, σύμβαση 

30. préciser διευκρινίζω  

31. un contrat à durée déterminée μια σύμβαση ορισμένου χρόνου 

32. un contrat à durée indéterminée μια σύμβαση αορίστου χρόνου 

33. flexible εύκαμπτος 

34. stable σταθερός  

35. précaire - la précarité αβέβαιος, ασταθής  
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36. les congés payés η άδεια μετ’αποδοχών  

37. les jours fériés οι αργίες  

38. la qualification professionnelle τα επαγγελματικά προσόντα κάποιου  

39. la rémunération - le salaire-
rémunérer = payer 

η αμοιβή 

2. Les salaires 

40. la somme το ποσό 

41. recevoir λαμβάνω  

42. les prélèvements = les retenues  οι κρατήσεις επί του μισθού 

43. compris συμπεριλαμβανόμενος  

44. le salaire net ο καθαρός μισθός 

45. la cotisation η εισφορά, η συνδρομή 

46. répartir κατανέμω  

47. l’employeur ο εργοδότης 

48. percevoir une retraite  εισπράττω μια σύνταξη 

49. assurer  εξασφαλίζω  

50. la garantie η εγγύηση 

51. le pouvoir d’achat η αγοραστική δυναμική 

52. la  participation η συμμετοχή  

3. Hommes femmes 

53. mensuel (le) μηνιαίος  

54. en moyenne κατά μέσο όρο 

55. la manifestation – se manifester η διαδήλωση 

56. l’absurdité η ανοησία 

57. le sens το νόημα  

58. par ailleurs - de plus - en outre επιπλέον  

59. subir υφίσταμαι 

60. un soulèvement = une révolte η εξέγερση 

61. dénoncer καταγγέλλω 

62. le harcèlement sexuel η σεξουαλική παρενόχληση 

63. le cadre το πλαίσιο 

64. le geste η χειρονομία 

65. l’intensité η ένταση 

66. affaiblir εξασθενώ 

67. la victime το θύμα 

68. souffrir de υποφέρω 

69. désormais στο εξής 

70. oser τολμώ 

71. l’agresseur = celui qui agresse επιτίθεμαι  

72. récemment πρόσφατα 

73. éclater ξεσπώ  

74. notamment  = surtout, principalement, 
particulièrement 

4. Crise économique et chômage 

75. le taux de chômage ποσοστό ανεργίας 
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76. élevé ψηλός 

77. environ περίπου 

78. l’immigré ο μετανάστης 

79. la formation professionnelle η επαγγελματική κατάρτιση 

80. le stage η πρακτική εξάσκηση 

81. le demandeur d’emploi = le chômeur   ο άνεργος 

82. s’inscrire εγγράφομαι  

83. percevoir une indemnité εισπράττω ένα επίδομα 

84. le montant = la somme το ποσό 

85. l’indemnisation η αποζημίωση 

86. dépendre de  εξαρτώμαι  

87. l’élément, le facteur το στοιχείο, ο παράγοντας 

88. auparavant = avant πριν 

89. licencier - le licenciement απολύω  

90. à long terme μακροπρόθεσμα  

91. le job saisonnier μια εποχιακή δουλεία 

92. suffire αρκώ, επαρκώ 

93. remédier à  = trouver une solution à 

94. s’élever à  υψώνομαι, ανέρχομαι 

95. procéder à  προβαίνω σε 

96. la baisse = la diminution ≠  
l’augmentation 

η μείωση  

97. éviter αποφεύγω  

98. faire faillite πτωχεύει μια επιχείρηση 

99. la grève - le gréviste η απεργία – ο απεργός 

5. Travailler autrement 

100. consister à  συνίσταμαι  

101. effectuer des tâches  = faire des travaux 

102. exiger απαιτώ  

103. à distance εξ’αποστάσεως= από μακριά  

104. imposer επιβάλλω 

105. adopter υιοθετώ  

106. le fonctionnement ο τρόπος λειτουργίας 

107. toutefois  = pourtant = cependant = néanmoins 

108. isolé απομονωμένος  

109. avoir du mal à  = avoir des difficultés à  

110. se concentrer  συγκεντρώνομαι  

111. douter de  αμφιβάλλω  

112. l’employé ο υπάλληλος 

113. effectué  = fait, réalisé 

Compréhension de l’écrit 
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114. la terreur = la grande peur 

115. le congé η άδεια 

116. le renvoi= le licenciement- renvoyer η απόλυση 

117. la direction η διεύθυνση 
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118. le client (la cliente) - l’acheteur 
(euse) 

ο πελάτης 

119. la chaleur η ζέστη 

120. l’inspection η επιθεώρηση, επίβλεψη  

121. la vente η πώληση 

122. engager προσλαμβάνω 

123. diminuer les frais = les dépenses μειώνω τα έξοδα 

124. le tiers το τρίτο 

125. sacrifier θυσιάζω  

126. arrangez-vous ! κανονίστε! 

127. suffire επ(αρκώ) 

128. d’ailleurs εξ’άλλου 

129. se charger de  αναλαμβάνω  

130. l’exécution η εκτέλεση 

131. les lèvres τα χείλη 

132. la caisse το ταμείο 

133. le prétexte η αφορμή 

134. inventer εφευρίσκω, επινοώ 

135. la négligence η αμέλεια 

136. les souliers = les chaussures 

137. le brave = celui qui est courageux 

138. trembler τρέμω 

139. le massacre η σφαγή 

140. d’avance εκ των προτέρων 

141. condamner καταδικάζω  

142. dès = à partir de 

143. se  tenir debout  στέκομαι όρθιος 

144. essoufflés λαχανιασμένοι  

145. une sale figure = un visage qui ne me plaît pas 

146. un pauvre diable ένας φουκαράς 

147. le débarquement = l’arrivée 

148. l’apprentissage η εκμάθηση 

149. l’usine το εργοστάσιο 

150. supprimer καταργώ  

151. l’ouvrier ο εργοδότης 

152. la reconnaissance η ευγνωμοσύνη 

153. tant pis τόσο το χειρότερο 

154. le rayon (du grand magasin) το τμήμα   

155. causer de  = parler de 

156. compter  μετρώ  

157. l’ail το σκόρδο 

158. bien que αν και 

159. la plainte - se plaindre  το παράπονο 

160. admettre = accepter 

161. avoir tort ≠  avoir raison έχω άδικο   

162. ainsi que = comme 

163. nuire à  βλάπτω  
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164. baisser la tête χαμηλώνω το κεφάλι 

165. tenter de  = essayer de 

166. défendre υπερασπίζομαι 
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DDoossssiieerr  1100  

LLeeccttuurree  eett  ccuullttuurree  

1. La lecture 

1. l’apparition ≠  la disparition η εμφάνιση 

2. alors que = tandis que (+ indic) ενώ  

3. la révolution numérique η ψηφιακή επανάσταση 

4. s’intégrer εντάσσομαι  

5. dans le cadre στο πλαίσιο 

6. en moyenne κατά μέσο όρο 

7. dont εκ των οποίων 

8. le manque η έλλειψη 

9. tout de même παρ’όλα αυτά   

10. surfer sur internet  = naviguer sur internet 

11. lorsque = quand 

12. parmi ανάμεσα     

13. favorite  = préférée 

14. en priorité  κατά προτεραιότητα 

15. un roman ένα μυθιστόρημα 

16. une bande dessinée ένα κόμικ 

17. jouer un rôle décisif dans καθοριστικό  

18. inciter à = pousser à –  l’incitation παρακινώ  

19. un foyer  = une maison 

20. régulièrement τακτικά  

21. fréquenter συχνάζω  

22. l’établissement scolaire = l’école 

2. En musique 

23. incontestablement αναμφισβήτητα  

24. affirmer = déclarer = dire 

25. se passer de = se priver de  στερούμαι  

26. au cœur de  = au centre de 

27. une source de   μια πηγή  

28. le divertissement η διασκέδαση 

29. l’évasion η απόδραση, η ζωή 

30. le baladeur = petit lecteur portable de cd (avec 
un casque d’écoute) 

3. lecture et culture (suite) 

31. bouleverser = révolutionner 

32. les usages = les habitudes 

33. le mode = la façon, la manière 

34. illimité = sans limites 

35. le concert η συναυλία 
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4. Le cinéma 

36. populaire δημοφιλής  

37. faire la queue στέκομαι στην ουρά 

38. le guichet η θυρίδα 

39. la projection – projeter un film η προβολή 

40. la séance – représentation d’un 
spectacle 

η προβολή 

41. le grand écran  = le cinéma 

42. un film en version originale μια μη μεταγλωτισμένη ταινία 

43. à peu près = environ  περίπου 

44. produire - le producteur παράγω - ο παραγωγός 

45. exercer une influence sur ασκώ μια επίδραση σε 

46. majeur(e) = très important(e) μείζων  

5. La télévision 

47. en tout cas   πάντως, εν πάση περιπτώση 

48. incontournable αναπόφευκτος 

49. faire partie de  = appartenir à 

50. le domaine de l’audiovisuel ο τομέας των οπτικό ακουστικών μέσων 

51. une série = un feuilleton το σίριαλ 

52. une émission η εκπομπή 

53. une interruption η διακοπή 

54. la publicité η διαφήμιση 

55. le savoir = les connaissances 

56. renseigner qqn sur qqch = informer πληροφορώ  

57. l’actualité η επικαιρότητα 

58. la multiplication ο πολλαπλασιασμός 

59. la chaîne το κανάλι 

60. diffuser διαδίδω, μεταδίδω 

61. le satellite ο δορυφόρος 

62. la variété  = la diversité   

63. la poubelle ο σκουπιδοτενεκές  

64. un genre ένα είδος 

65. le principe η αρχή 

66. une célébrité = une personne célèbre ένας διάσημος  

67. ordinaire = commun κοινός  

68. artificiellement τεχνητά  

69. l’élimination ο αποκλεισμός 

70. le concours ο διαγωνισμός 

71. le gagnant = le vainqueur ο νικητής 

6. Le spectacle vivant 

72. enregistrer εγγράφω, ηχογραφώ 

73. une émotion μια συγκίνηση 

74. nourrir = alimenter τρέφω  

75. à condition de + infinitif υπο τον όρο ότι 

76. les paroles (parler) τα λόγια 
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77. attentivement με προσοχή 

78. le bruit ο θόρυβος 

79. l’humour - l’humoriste το χιούμορ – ο χιουμορίστας 

7. Les musées 

80. le site η τοποθεσία 

81. ainsi que καθώς και = et 

82. le patrimoine = l’héritage culturel 

83. accueillir = recevoir υποδέχομαι  

84. une exposition μια έκθεση 

85. la collection η συλλογή 

86. permanent (e) μόνιμος  

87. attirer προσελκύω  

88. interactif διαδραστικός  

89. motiver κεντρίζω το ενδιαφέρον, δίνω κίνητρα 

90. ludique = qui concerne le jeu 

8. Les festivals 

91. mondialement  = internationalement 

92. la forme η μορφή 

93. avoir lieu = se dérouler εξελίσσομαι  

94. fondé = créé ιδρύω  

95. consacrer αφιερώνω  

96. coïncider συμπίπτω   

97. célébrer = fêter εορτάζω  

Compréhension de l’écrit 

no 10 
98. la maisonnette  = la petite maison 

99. un nègre = un noir 

100. le clocher  το καμπαναριό 

101. pieds-nus ξυπόλητος  

102. le sable η άμμος 

103. le nid (de l’oiseau) η φωλιά 

104. loin de απέχει από 

105. s’ennuyer βαριέμαι  

106. la sœur = la religieuse = la bonne sœur 

107. la chapelle = la petite église 

108. pénétrer  dans = entrer 

109. fort peu = très peu 

110. durant = pendant 

111. la recréation το διάλειμμα  

112. tiède χλιαρός  

113. le teint η επιδερμίδα 

114. au teint blanc   = pâle 

115. la croix ο σταυρός 

116. le cuivre ο χαλκός  

117. s’assoupir = s’endormir 
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118. la fraîcheur  η δροσιά 

119. le rayonnement η λάμψη  

120. le cierge η λαμπάδα 

121. au lieu de αντί να 

122. la messe η λειτουργία 

123. la vignette = l’image 

124. pieux (pieuse) ευλαβής- θρησκευτικός 

125. la brebis = la femelle du mouton 

126. la flèche το βέλος 

127. aigu(e) = pointu(e) αιχμηρός  

128. une vieille fille  μια γεροντοκόρη 

129. un gentilhomme = autrefois, homme noble 

130. la causette  = la conversation 

131. l’ouvrage = le travail το έργο 

132. s’échapper de  = partir = s’enfuir 

133. tout en poussant son aiguille = en 
cousant (coudre) 

ράβω  

134. conter = raconter 

135. les commissions = les courses τα ψώνια  

136. prêter δανείζω  

137. le pensionnaire ο οικότροφος 

138. le siècle ο αιώνας 

139. en cachette κρυφά  

140. le tablier η ποδιά 

141. avaler καταβροχθίζω  

142. l’amant (e)  = l’amoureux (euse) 

143. s’évanouir λιποθυμώ  

144. le serment ο όρκος 

145. le sanglot ο λυγμός 

146. une larme το δάκρυ 

147. le baiser το φιλί 

148. le clair de lune το σεληνόφως 

149. sombre = obscur σκοτεινό  

150. le rossignol το αηδόνι 

151. le bosquet = le petit bois 

152. brave  = courageux 

153. l’agneau = le petit du mouton 

154. vertueux ενάρετος  

155. bien mis = élégant 

156. pleurer comme des urnes  = pleurer très fort 

157. le cabinet de lecture  = sorte de bibliothèque 

158. la poussière η σκόνη  

159. s’éprendre de = tomber amoureux de 

160. le manoir = le petit château 

161. galoper καλπάζω  
 


