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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 : 1 h 30 min. 
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ACTIVITÉ 1 
Vous avez décidé de répondre au message de Paul publié sur les forums du guide du 
Routard. Écrivez votre texte. 
120-150 mots. Signez votre texte du nom de Nikos ou Niki. 

 
Expéditeur : Paul 

La Grèce est ma destination privilégiée.  
Ami/e grec/que, tes conseils seront précieux pour garantir une découverte authentique de ton pays. 
Indique-moi des manifestations locales, des endroits sympas et autres… de ta ville, de ton village, de 
ta région. 

 
Répondre 

 
 

ACTIVITÉ 2 
Votre copine française, Nicole, vient en Grèce. Sachant qu’elle adore la danse, vous lui 
écrivez un mail pour lui proposer d’aller voir ensemble Médée de Papaioannou. Vous lui 
rapportez les principales informations contenues dans l’article reproduit ci-dessous. 
80-100 mots. Ne signez pas. 

 

Τη «Μήδεια 2» του Δημήτρη Παπαϊωάννου 
υποδέχεται το Παλλάς  
Αθήνα  
Την 1η Οκτωβρίου κάνει πρεμιέρα στο Θέατρο 
Παλλάς η νέα εκδοχή της Μήδειας του Δημήτρη 
Παπαϊωάννου, 15 χρόνια μετά την πρώτη της 
παρουσίαση στο αθηναϊκό κοινό. Και ενώ η αυλαία 
μόλις έχει ανοίξει, οι παραστάσεις πήραν παράταση. 
Η παράσταση, που χορογραφήθηκε πάνω σε ένα 
κολλάζ από οκτώ όπερες του Βιντσέντζο Μπελίνι, 
άνοιξε το καλοκαίρι το Φεστιβάλ Αθηνών, ενώ 
παρουσιάστηκε και στο Πεκίνο. 
Η Μήδεια γεννήθηκε το 1993 μέσα στην Ομάδα 
Εδάφους χαρίζοντας στο σχήμα την μεγαλύτερή 

του επιτυχία. Τώρα, 15 χρόνια μετά, σκηνοθέτης (Δ. Παπαϊωάννου) και σκηνογράφος (Ν. Αλεξίου) 
επανεφευρίσκουν την παλαιότερη δουλειά τους ώστε η δημιουργία να περάσει στην επόμενη γενιά 
ερμηνευτών και κοινού.  
Φέτος, οι δύο καλλιτέχνες επαναπροσδιόρισαν με ωριμότερη ματιά την παράσταση και την 
ανεβάζουν με ένα ολοκαίνουργιο cast. 
Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου αποπειράται να μας μεταγγίσει το απόσταγμα της «ευτυχισμένης εκείνης 
στιγμής». 
Πρόκειται για ένα σκηνικό παιχνίδι με τον μύθο, την ελληνικότητα και την τραγωδία. Ουσιαστικά 
όμως –κατά τον δημιουργό της– «αποτελεί μια εξίσωση όπου προσπαθεί να επιλυθεί το πρόβλημα 
της αφήγησης δίχως λόγια». 

Θέατρο Παλλάς: Βουκουρεστίου 5, τηλ.: 210 3629608 
Ώρα έναρξης: 21.00  
Τιμές εισιτηρίων: Από 20 ευρώ  
www.in.gr 
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