abı̂mer
abats, abattage — βλ. abattre 1. / abattement
βλ. abattre 1 κ. 2.
abattis — [abati] ¾ν. αρσ. πληθ. 1. (πουλερικÝν)
πλατρια n. pl. 2. 2 Numérote tes abattis ! Πρ¾-

A

σεχε, θα σε σκοτÝσω !

A,a — [a] ¾ν. αρσ. πρÝτο γρµµα του αλφαβτου. De A à Z, απ¾ το Α ω| το Ω. Prouver par
A + B, αποδεικνÊω τελειωτικ.
à — [a] πρ¾θ. I. σε. 1. Je vais à Paris. Πηγα¬νω
στο Παρ¬σι. 2. Je pars à quatre heures. ΦεÊγω
στι| τσσερι|. ii. µε. 1. Ce moteur marche à
l’essence. Αυτ η µηχαν δουλεÊει µε βενζ¬νη.
2. Il y avait environ de mille à mille cinq cents
manifestants. Υπρχαν περ¬που χ¬λιοι µε χ¬λιου| πεντακ¾σιου| διαδηλωτ|. iii. une machine
— écrire, µια γραφοµηχαν. iv. 1. Il obéit à ses
parents. ΥπακοÊει του| γονε¬| του. Il est fidèle
à ses promesses. Κρατ τι| υποσχσει| του. 2.
Le livre est à moi. Το βιβλ¬ο ε¬ναι δικ¾ µου.
abaissant — βλ. abaisser 2.
1. abaisser — [abese] ρ. µτβ. A. (3). κατεβζω, χαµηλÝνω. 1. — la vitre de la voiture, κατεβζω
το τζµι του αυτοκιντου. 2. — les impôts, κατεβζω του| φ¾ρου|. abaisser (s’) E. (5). à la fin
du spectacle, le rideau s’abaisse. Στο τλο| του

1. abattre — [abatr] ρ. µτβ. A. (69). Ι. ρ¬χνω κτω,
καταρρ¬πτω, κ¾βω (= couper). 1. — un mur,
ρ¬χνω κτω ναν το¬χο. 2. — un avion, καταρρ¬πτω / κατεβζω να αεροπλνο. ΙΙ. ξεκνω,
σκοτÝνω (= tuer). 1. — un animal, ξεκνω να
ζÝο. 2. — qqn. ξεκνω κπ. ΙΙΙ. 1. — du travail,
βγζω πολλ δουλει. 2. (χαρτοπ.) — son jeu,
κατεβζω τα χαρτι µου. abattre (s’) E. (69. 5).

καταπφτω. abattage ¾ν. αρσ. 1. (ζÝων) σφξιµο n. σφαγ f. 2. 2 avoir de l’ —, ε¬µαι γεµτο|
δυναµισµ¾. abattement ¾ν. αρσ. (φ¾ρων) ελττωση f. abattoir ¾ν. αρσ. σφαγε¬ο n. abats ¾ν.
αρσ. πληθ. (ζÝων) εντ¾σθια n. pl.
2. abattre — ρ. µτβ. A. (69). (µτφ.) τσακ¬ζω,
σπζω / σπω (= briser). 1. Cet échec l’a abattu. Αυτ η αποτυχ¬α τον τσκισε. 2. — le courage de qqn, τσακ¬ζω το κουργιο κποιου.
abattu, -e. επ. 1. τσακισµνο|, εξασθενηµνο|,
-η, -ο. 2. αποθαρρηµνο|, -η, -ο. (= découragé).
abattement ¾ν. αρσ. 1. εξασθνηση, εξντληση
f. (= épuisement). 2. αποθρρυση, κατπτωση

θεµατο|, η αυλα¬α χαµηλÝνει. abaissement
¾ν. αρσ. 1. κατβασµα n. 2. ελττωση, µε¬ωση

(= prostration) f.
abbé — [abe] ¾ν. αρσ. 1. ιερωµνο|, κληρικ¾| m. 2.
(µοναστηριοÊ) αβ|, ηγοÊµενο| m. l’ — Pierre,
ο αβ| Πιερ. abbatial, -e, aux. επ. 1. ηγουµενι-

f. (= baisse, diminution).
2. abaisser — ρ. µτβ. A. (3). υποβιβζω, ταπεινÝνω. — qqn, υποβιβζω κπ. abaisser (s’) E.
(5). ταπεινÝνοµαι. Il s’est abaissé à me demander de l’argent. ΤαπεινÝθηκε µε το να µου ζη-

κ¾|, -, -¾. 2. µοναστηριακ¾|, -, -¾. abbaye ¾ν.
θηλ. αβαε¬ο n. abbesse ¾ν. θηλ. ηγουµνη f.
A B C — [Nbese] ¾ν. αρσ. 1. αλφαβητριο n. 2. C’est
l’a b c du métier. Ε¬ναι το λφα βτα τη| τχνη|. abécédaire ¾ν. αρσ. αλφαβητριο.
abcès — [apse] ¾ν. αρσ. απ¾στηµα n.
abdiquer — [abdike] ρ. αµτβ. µτβ. A. (3). παραιτοÊµαι. 1. Le roi a abdiqué. Ο βασιλι| παραιτθηκε. ii. (µτφ.). J’abdique ! ΠαραιτοÊµαι !
abdication ¾ν. θηλ. παρα¬τηση f.
abdomen — [abdAmMn] ¾ν. αρσ. κοιλι f. (=
ventre). abdominal, -ale, -aux επ. κοιλιακ¾|, -,
-¾.
abduction — [abdyksjG] (ανατ.) ¾ν. θηλ. απαγωγ
f. (# adduction). abducteur επ. κ. ¾ν. αρσ. απαγωγ¾|, -¾|, -¾. muscles —, απαγωγo¬ µÊε|.
abécédaire — βλ. A B C.
abeille — [abMj] ¾ν. θηλ. µλισσα f.
aberrant -ante — [abMrF, -Ft] επ. 1. εξωφρενικ¾|, -, -¾. C’est aberrant ! Ε¬ναι αφνταστο !
2. εξαιρετο|, -α, -ο. aberration ¾ν. θηλ. εξωφρενικ¾τητα f.
abêtir — [abetir] ρ. µτβ. A. (23). αποβλακÝνω.
abêtir (s’) E. (25). αποβλακÝνοµαι. abêtissant,
-ante επ. αποβλακωτικ¾|, -, -¾. abêtissement
¾ν. αρσ. αποβλκωση f. αποβλκωµα n.
1 abhorrer — [abAre] ρ. µτβ. A. (3). απεχθνοµαι.
— la grossièreté, απεχθνοµαι τη χυδαι¾τητα.
abı̂me — βλ. abı̂mer 2.
1. abı̂mer — [abime] ρ. µτβ. A. (3). χαλÝ (-ω),
στραπατσρω, καταστρφω. 1. L’humidité a
abı̂mé les murs. Η υγρασ¬α χλασε / κατστρεψε το το¬χο. 2. — qqn, στραπατσρω κπ.

τσει χρµατα. abaissant, -ante επ. ταπεινωτικ¾|, -, -¾.
abandonner — [abFdAne] ρ. µτβ. A. (3). Ι. εγκαταλε¬πω, παρατÝ (-ω), αφνω (= laisser). 1. —
un lieu, un bateau, εγκαταλε¬πω να µρο|, να
πλο¬ο. 2. — sa famille, εγκαταλε¬πω / παρατÝ
την οικογνει µου. 3. — une théorie, αφνω
µια θεωρ¬α. ii. — un nouveau-né, εκθτω να
βρφο|. iii. J’abandonne ! Τα παρατÝ ! abandonner (s’) E. (5). 1. εγκαταλε¬ποµαι. — au
désespoir, εγκαταλε¬ποµαι στην απελπισ¬α. 2.
εξοµολογοÊµαι (= se confier). abandonné, -ée
επ. εγκαταλειµµνο|, -η, -ο. maison —, εγκαταλειµµνο σπ¬τι. abandon ¾ν. αρσ. 1. εγκατλειψη f. — de biens, de poste, εγκατλειψη
περιουσ¬α|, θση|. 2. νωθρ¾τητα f. (= nonchalance). abandon (à L’) επ¬ρρ. Le parc est à
l’abandon. Το πρκο ε¬ναι εγκαταλειµµνο.
abaque — [abak] (µαθηµ. κλπ.) ¾ν. αρσ. βακα|
m.
abasourdir — [abazurdir] ρ. µτβ. A. (23). 1. ξεκουφα¬νω, ζαλ¬ζω. 2. (µτφ.) καταπλσσω / καταπλττω. Cette nouvelle m’a abasourdi. Αυτ

η ε¬δηση µε κατπληξε. abasourdissant, -ante
επ. 1. εκκωφαντικ¾|, -, -¾. 2. κατπληκτο| /
κατπληχτο|, -η, -ο. abasourdissement ¾ν.
αρσ. κατπληξη f. σστισµα n.
abâtardir — [abNtardir] ρ. µτβ. A. (23). µπασταρδεÊω, νοθεÊω. abâtardir (s’) E. (25). νοθεÊοµαι.
abâtardissement ¾ν. αρσ. µπαστρδεµα n.
abat-jour — [abaKur] ¾ν.αρσ. αµπαζοÊρ n. inv.
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