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ATTENTION 
 

 Écrire dans le cahier prévu pour cette épreuve. 
 Utiliser un stylo bleu ou noir. 
 Effectuer les deux activités. 
 Développer un seul sujet par page. 
 Durée de l’épreuve : 90 minutes. 
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ACTIVITÉ 1 
 

Votre ami(e) Dominique qui va passer son permis de conduire vous a confié ses craintes 
en raison de la conduite dangereuse de nombreux conducteurs. Vous lui écrivez un        
e-mail dans lequel vous : 

 partagez son avis sur la mauvaise conduite de certains conducteurs en donnant 
trois exemples observés ; 

 lui expliquez que, personnellement, vous préférez utiliser un autre moyen de 
transport que la voiture en ville ; 

 lui donnez des conseils pour mettre de son côté toutes les chances de réussite le 
jour de l’examen ; 

 lui souhaitez de réussir. 
200-220 mots. Signez votre texte Alekos Antoniou ou Aleka Antoniou. 
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ACTIVITÉ 2  
 
Afin de  faire connaître le livre ci-dessous aux internautes du site www.guidelecture.com 
vous rédigez un texte et vous le déposez au Guide de la bonne lecture.  
Votre texte doit porter sur : 

 la présentation du livre ; 
 la critique du livre ; 
 les arguments de votre choix. 

 
Bienvenue sur le Guide de la bonne lecture !  

Ecrivez ici :

 
130-150 mots. Ne signez pas votre texte.   

Η προφητεία του κόκκινου κρασιού  

2η έκδοση, Πατάκης, 2008, 306 σελ. 
Συγγραφέας: Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου  
 
Διάκριση: Βραβείο του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου  
Υποψήφιο για το Βραβείο του περιοδικού Διαβάζω 2009  
Υποψήφιο για το βραβείο Άντερσεν 2010 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η Όλγα έχει τελειώσει τη Β’ Λυκείου. Πληγωμένη από την αδιαφορία του Απελλή, ακολουθεί 
τον πατέρα της σε μια καλοκαιρινή εκδρομή στο Μελένικο, τη θρυλική βυζαντινή πόλη, που 
ανήκει τώρα στη Βουλγαρία. Εκεί, η γνωριμία της με τον Παύλο, ένα νεαρό φοιτητή, γίνεται 
αφορμή για ένα συναρπαστικό ταξίδι στο παρελθόν του Μελένικου, όπως το έζησαν οι 
πρόγονοί της, από τον καιρό του Ρήγα ως τους Βαλκανικούς Πολέμους, όταν οι χιλιάδες 
Έλληνες κάτοικοί του πήραν το δρόμο της προσφυγιάς. Συντροφιά με τον Παύλο, θα 
εξερευνήσει και το σημερινό Μελένικο, θα γνωρίσει έναν παράξενο γέροντα «μάντη» και θα 
ξεδιαλύνει τα αισθήματά της. Η εκδρομή αυτή θα σημάνει την αρχή ενός νέου έρωτα. 
Ένα ταξίδι στο θρυλικό Μελένικο, στο «Μιστρά του Βορρά», γίνεται αφορμή για να 
ζωντανέψει το παρελθόν της βυζαντινής αυτής πόλης, κέντρου του Ελληνισμού, όπως το 
έζησαν γνωστές οικογένειες που βίωσαν την ακμή και την πτώση του.  

ΚΡΙΤΙΚΗ Γράφει η Μαρίζα Ντεκάστρο 

«…Μυθιστόρημα ιστορικό, κοινωνικό, σύγχρονο! Ένα ταξίδι – φανταστικό ή μήπως 
πραγματικό; - στη χώρα καταγωγής των ηρώων έδωσε την ευκαιρία στη βραβευμένη 
συγγραφέα να πλάσει μια ζωντανή κι ενδιαφέρουσα ιστορία, να αναπλάσει θα λέγαμε 
καλύτερα την πορεία μιας οικογένειας, της δικής της, και μιας πόλης, του Μελένικου. Με 
αφορμή την αναζήτηση ενός παράξενου οικογενειακού κειμηλίου, οι ήρωες του σήμερα 
διασταυρώνονται με τους προγόνους τους, κι ανακαλύπτουν κομμάτια της ιστορίας της 
περιοχής η οποία είχε αποσιωπηθεί. Ένα πραγματικό, ποιοτικό λογοτεχνικό βιβλίο.» 
ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο, 13-14/12/2008 
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