
abı̂mer

A

A,a — [a] ¾ν. αρσ. πρÝτο γρ�µµα του αλφαβ�-
του. 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| τ�σσερι|. 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. Υπ�ρχαν περ¬που χ¬λιοι µε χ¬λι-
ου| 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| υποσχ�σει| 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). κατεβ�ζω, χα-
µηλÝνω. 1. — la vitre de la voiture, κατεβ�ζω
το τζ�µι του αυτοκιν�του. 2. — les impôts, κα-
τεβ�ζω του| φ¾ρου|. abaisser (s’) E. (5). à la fin
du spectacle, le rideau s’abaisse. Στο τ�λο| του
θε�µατο|, η αυλα¬α χαµηλÝνει. abaissement

¾ν. αρσ. 1. κατ�βασµα n. 2. ελ�ττωση, µε¬ωση
f. (= baisse, diminution).

2. abaisser — ρ. µτβ. A. (3). υποβιβ�ζω, ταπει-
νÝνω. — qqn, υποβιβ�ζω κπ. abaisser (s’) E.
(5). ταπεινÝνοµαι. Il s’est abaissé à me deman-
der de l’argent. ΤαπεινÝθηκε µε το να µου ζη-
τ�σει χρ�µατα. abaissant, -ante επ. ταπεινω-
τικ¾|, -�, -¾.

abandonner — [abFdAne] ρ. µτβ. A. (3). Ι. εγκατα-
λε¬πω, παρατÝ (-�ω), αφ�νω (= laisser). 1. —
un lieu, un bateau, εγκαταλε¬πω �να µ�ρο|, �να
πλο¬ο. 2. — sa famille, εγκαταλε¬πω / παρατÝ
την οικογ�νει� µου. 3. — une théorie, αφ�νω
µια θεωρ¬α. ii. — un nouveau-né, εκθ�τω �να
βρ�φο|. iii. J’abandonne ! Τα παρατÝ ! aban-

donner (s’) E. (5). 1. εγκαταλε¬ποµαι. — au
désespoir, εγκαταλε¬ποµαι στην απελπισ¬α. 2.

εξοµολογοÊµαι (= se confier). abandonné, -ée

επ. εγκαταλειµµ�νο|, -η, -ο. maison —, εγκα-
ταλειµµ�νο σπ¬τι. abandon ¾ν. αρσ. 1. εγκα-
τ�λειψη f. — de biens, de poste, εγκατ�λειψη
περιουσ¬α|, θ�ση|. 2. νωθρ¾τητα f. (= non-
chalance). abandon (à L’) επ¬ρρ. Le parc est à
l’abandon. Το π�ρκο ε¬ναι εγκαταλειµµ�νο.

abaque — [abak] (µαθηµ. κλπ.) ¾ν. αρσ. �βακα|
m.

abasourdir — [abazurdir] ρ. µτβ. A. (23). 1. ξεκου-
φα¬νω, ζαλ¬ζω. 2. (µτφ.) καταπλ�σσω / κατα-
πλ�ττω. Cette nouvelle m’a abasourdi. Αυτ�
η ε¬δηση µε κατ�πληξε. abasourdissant, -ante

επ. 1. εκκωφαντικ¾|, -�, -¾. 2. κατ�πληκτο| /
κατ�πληχτο|, -η, -ο. abasourdissement ¾ν.
αρσ. κατ�πληξη f. σ�στισµα n.

abâtardir — [abNtardir] ρ. µτβ. A. (23). µπασταρ-
δεÊω, νοθεÊω. abâtardir (s’) E. (25). νοθεÊοµαι.
abâtardissement ¾ν. αρσ. µπαστ�ρδεµα n.

abat-jour — [abaKur] ¾ν.αρσ. αµπαζοÊρ n. inv.

abats, abattage — βλ. abattre 1. / abattement

βλ. abattre 1 κ. 2.

abattis — [abati] ¾ν. αρσ. πληθ. 1. (πουλερικÝν)
πλατ�ρια n. pl. 2. 2 Numérote tes abattis ! Πρ¾-
σεχε, θα σε σκοτÝσω !

1. abattre — [abatr] ρ. µτβ. A. (69). Ι. ρ¬χνω κ�τω,
καταρρ¬πτω, κ¾βω (= couper). 1. — un mur,
ρ¬χνω κ�τω �ναν το¬χο. 2. — un avion, καταρ-
ρ¬πτω / κατεβ�ζω �να αεροπλ�νο. ΙΙ. ξεκ�νω,
σκοτÝνω (= tuer). 1. — un animal, ξεκ�νω �να
ζÝο. 2. — qqn. ξεκ�νω κπ. ΙΙΙ. 1. — du travail,
βγ�ζω πολλ� δουλει�. 2. (χαρτοπ.) — son jeu,
κατεβ�ζω τα χαρτι� µου. abattre (s’) E. (69. 5).
καταπ�φτω. abattage ¾ν. αρσ. 1. (ζÝων) σφ�-
ξιµο n. σφαγ� f. 2. 2 avoir de l’ —, ε¬µαι γεµ�το|
δυναµισµ¾. abattement ¾ν. αρσ. (φ¾ρων) ελ�τ-
τωση f. abattoir ¾ν. αρσ. σφαγε¬ο n. abats ¾ν.
αρσ. πληθ. (ζÝων) εντ¾σθια n. pl.

2. abattre — ρ. µτβ. A. (69). (µτφ.) τσακ¬ζω,
σπ�ζω / σπ�ω (= briser). 1. Cet échec l’a abat-
tu. Αυτ� η αποτυχ¬α τον τσ�κισε. 2. — le cou-
rage de qqn, τσακ¬ζω το κουρ�γιο κ�ποιου.
abattu, -e. επ. 1. τσακισµ�νο|, εξασθενηµ�νο|,
-η, -ο. 2. αποθαρρηµ�νο|, -η, -ο. (= découragé).
abattement ¾ν. αρσ. 1. εξασθ�νηση, εξ�ντληση
f. (= épuisement). 2. αποθ�ρρυση, κατ�πτωση
(= prostration) f.

abbé — [abe] ¾ν. αρσ. 1. ιερωµ�νο|, κληρικ¾| m. 2.

(µοναστηριοÊ) αβ�|, ηγοÊµενο| m. l’ — Pierre,
ο αβ�| Πιερ. abbatial, -e, aux. επ. 1. ηγουµενι-
κ¾|, -�, -¾. 2. µοναστηριακ¾|, -�, -¾. abbaye ¾ν.
θηλ. αβαε¬ο n. abbesse ¾ν. θηλ. ηγουµ�νη f.

A B C — [Nbese] ¾ν. αρσ. 1. αλφαβητ�ριο n. 2. C’est
l’a b c du métier. Ε¬ναι το �λφα β�τα τη| τ�χ-
νη|. abécédaire ¾ν. αρσ. αλφαβητ�ριο.

abcès — [apse] ¾ν. αρσ. απ¾στηµα n.
abdiquer — [abdike] ρ. αµτβ. µτβ. A. (3). παραι-

τοÊµαι. 1. Le roi a abdiqué. Ο βασιλι�| παραι-
τ�θηκε. 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. απα-
γωγ¾|, -¾|, -¾. muscles —, απαγωγo¬ µÊε|.

abécédaire — βλ. A B C.
abeille — [abMj] ¾ν. θηλ. µ�λισσα f.
aberrant -ante — [abMrF, -Ft] επ. 1. εξωφρενι-

κ¾|, -�, -¾. C’est aberrant ! Ε¬ναι αφ�νταστο !
2. εξαιρετ�ο|, -�α, -�ο. aberration ¾ν. θηλ. εξω-
φρενικ¾τητα f.

abêtir — [abetir] ρ. µτβ. A. (23). αποβλακÝνω.
abêtir (s’) E. (25). αποβλακÝνοµαι. abêtissant,

-ante επ. αποβλακωτικ¾|, -�, -¾. abêtissement

¾ν. αρσ. αποβλ�κωση f. αποβλ�κωµα n.
1 abhorrer — [abAre] ρ. µτβ. A. (3). απεχθ�νοµαι.

— la grossièreté, απεχθ�νοµαι τη χυδαι¾τητα.
abı̂me — βλ. abı̂mer 2.

1. abı̂mer — [abime] ρ. µτβ. A. (3). χαλÝ (-�ω),
στραπατσ�ρω, καταστρ�φω. 1. L’humidité a
abı̂mé les murs. Η υγρασ¬α χ�λασε / κατ�-
στρεψε το το¬χο. 2. — qqn, στραπατσ�ρω κπ.
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