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ATTENTION 
 

 Écrire dans le cahier prévu pour cette épreuve 
 Utiliser un stylo bleu ou noir 
 Effectuer toutes les activités  
 Développer un seul sujet par page 
 Durée de l’épreuve : 90 minutes 
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ACTIVITÉ 1 
En surfant sur le Net, vous êtes tombé(e) sur la page reproduite ci-dessous. L’expérience 
qu’elle propose vous intéresse. Vous aimeriez la vivre avec votre correspondant français, 
Pierrick, qui est étudiant en architecture à Brest.  
Vous lui écrivez pour : 
- lui faire part de votre idée, 
- lui décrire l’APARE et sa mission, 
- le convaincre de partager cette expérience de volontariat avec vous en lui donnant deux 

bonnes raisons de le faire, puisées dans cette page.  
180-200 mots. Ne signez pas votre lettre. 
 
 

  

 

 

APARE 
25, bd Paul Pons 

84800 L'Isle sur la Sorgue 
Tél. : 04 90 85 51 15 
Fax : 04 90 86 82 19 

E-mail : apare@apare-gec.org 
 

ÉTÉ 2007 

APARE 
ASSOCIATION POUR LA PARTICIPATION ET L’ACTION RÉGIONALE 
PROTECTION DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

Cet été, l’APARE, propose des chantiers de bénévoles 
pour la restauration de châteaux 
et de bâtiments anciens en Provence. 

Participants 
 Chantiers pour adultes : + de 18 ans 
 Chantiers pour adolescents : 16-17 ans 
 10 à 15 participants internationaux, filles et garçons 
 Langue de communication : français 
 Aucune compétence technique requise 

Encadrement du chantier 
 Professionnel du bâtiment pour les travaux 
 Animateur pour les activités de loisirs 

Vie quotidienne 
 Matinée : 7h hebdomadaires de travail pour les adultes,  
5h pour les adolescents. 

 Après-midi, soirée et week-end : activités de plein air  
et de découvertes. 

Prise en charge de l’hébergement des bénévoles, de leurs 
frais de nourriture et de loisirs. 

Possibilité de validation comme stage pratique de cursus  
scolaire ou universitaire. 

http://www.apare-gec.org 



ΚΚΠΠγγ  / Épreuves de français                                                                                                                                             mai 2007 
 

 

  

Niveau C1 / Épreuve 2 PAGE 3 
 

ACTIVITÉ 2 
Vous êtes chargé(e) de rédiger en français un petit article sur les routes du vin qui paraîtra 
dans la revue de l’Association des Français à l’étranger. Puisez vos informations dans la 
page web reproduite ci-dessous. 
120-140 mots. Ne signez pas votre texte. 

Δρόμοι του Κρασιού της Μακεδονίας  
  

Τι είναι ένας ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ; 

Μία εκδρομική πρόταση που οδηγεί στα πιο γραφικά 
σημεία μιας αμπελουργικής περιοχής. Πινακίδες 
δείχνουν τον δρόμο για αμπελώνες και οινοποιεία. Ο 
επισκέπτης θα ξεναγηθεί στον κόσμο των κρασιών, 
στους χώρους παραγωγής, στις κάβες παλαίωσής 
τους και στο τέλος, φυσικά, θα τα δοκιμάσει. Οι 
ομορφιές της φύσης υποδεικνύονται ως τοποθεσίες με 
απολαυστική θέα. Το ίδιο και οι αρχαιολογικοί χώροι, 
οι εκκλησίες, τα μοναστήρια, τα μουσεία, τα κτίρια με 
λαογραφικό ή πολιτιστικό ενδιαφέρον. Τέλος, η 
πλούσια ζωντανή παράδοση της τοπικής γαστρονομίας 
συμπληρώνει την απόλαυση στα εστιατόρια, τις 

ταβέρνες, τα ουζερί και τα ξενοδοχεία. 

Το τρίπτυχο λοιπόν: κρασί, καλό φαγητό και τουρισμός, εκφράζει πλήρως την ιδέα των Δρόμων του 
Κρασιού. 

Δρόμους του Κρασιού βρίσκουμε στις περισσότερες οινοπαραγωγικές χώρες. Στην Ελλάδα, οι πρώτοι 
δημιουργήθηκαν από 25 οινοπαραγωγούς της Ένωσης Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Μακεδονίας. 

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ, η πρώτη διαδρομή, ξεκινά από την κοιλάδα των 
Τεμπών, στριφογυρίζει στις πλαγιές του Ολύμπου και φτάνει στα όμορφα αμπελοχώρια της Ραψάνης και 
της Κρανιάς. 

Η δεύτερη διαδρομή, ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ διασχίζει τον αμπελώνα του 
Βελβεντού, σκαρφαλώνει στο ορεινό Αμύνταιο, ξανακατεβαίνει στη Νάουσα, την αρχαιοπρεπή Πέλλα, τη 
Γουμένισσα, τη Μεσημβρία και φτάνει στη Θεσσαλονίκη και τα περίχωρά της. 

Η τρίτη, ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ταξιδεύει στη Χαλκιδική με στάσεις στον Άγιο Παύλο, 
στον εντυπωσιακό αμπελώνα του Porto Carras στη Σιθωνία και στο Άγιο Όρος. 

Τέλος, ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ από τις πλαγιές του Παγγαίου Όρους οδηγεί στη Δράμα, 
συνεχίζει ανατολικά και τερματίζει στην Ομηρική Μαρώνεια της Θράκης. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της 
Μακεδονίας. 

Τ.Θ. 1529, 540 06 Θεσσαλονίκη, Ελλάς,  
τηλ : 231 0281.632, 281.617, φαξ : 231 0281.619,  
e-mail: wine-roads@the.forthnet.gr. 
www.wineroads.gr 
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