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Η ΑΜΑΝΤΑ ΚΑΙ Η ΓΟΥΚΙΣΣΑ 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 1 

Περίληυη: Από ηόηε πνπ πέζαλε ε Λενθάληηα, ν Πξίγθηπαο, πνπ ήηαλ εξσηεπκέλνο καδί ηεο, 

είλαη απαξεγόξεηνο. Η Δνύθηζζα, ε ζεία ηνπ Πξίγθηπα, ζπλάληεζε κία λεαξή ππάιιειν ζην 

θαηάζηεκα Ρεδεληά εξ, ηελ Ακάληα, πνπ κνηάδεη θαηαπιεθηηθά κε ηε Λενθάληηα. Η 

Δνύθηζζα ζέιεη ηε βνήζεηα ηεο Ακάληα, γηα λα απαιιάμεη ηνλ Πξίγθηπα από ηηο αλακλήζεηο 

πνπ ηνλ βαζαλίδνπλ. 

Έλα ζηαπξνδξόκη ζηνλ θήπν ηνπ πύξγνπ, έλα 

θπθιηθό παγθάθη γύξσ από έλαλ κηθξό 

νβειίζθν... πέθηεη ην βξάδπ… 

AMANΣA 

Εμαθνινπζώ λα κε ζαο θαηαιαβαίλσ. Ση 

κπνξώ λα θάλσ γη’ απηόλ, θπξία; Δελ ηνικώ 

λα πηζηέςσ όηη κπνξέζαηε λα ζθεθηείηε... 

Εμάιινπ γηαηί εγώ; Δελ είκαη ηδηαίηεξα 

όκνξθε. Καη αθόκα θαη αλ θάπνηα ήηαλ πνιύ 

όκνξθε –πνηα ζα κπνξνύζε λα γιηζηξήζεη έηζη 

μαθληθά αλάκεζα ζ’ εθείλνλ θαη ζηελ 

αλάκλεζή ηεο; 

Η ΔΟΤΚΙΑ 

Κακία άιιε εθηόο από ζαο. 

ΑΜΑΝΣΑ, πξαγκαηηθά έθπιεθηε. 

Από κέλα; 

Η ΔΟΤΚΙΑ 

Παηδί κνπ, ν θόζκνο είλαη ηόζν αλόεηνο, βιέ-

πεη κόλν ηηο παξάηεο, ηηο ρεηξνλνκίεο, ηηο θνξ-

δέιεο... λα γηαηί θαλέλαο δελ ζαο ην είπε. Αιιά 

εκέλα ε θαξδηά κνπ δελ κε μεγέιαζε – ιίγν 

έιεηςε λα βάισ ηηο θσλέο ζην Ρεδεληά εξ, 

όηαλ ζαο πξσηνείδα. Γηα θάπνηνλ πνπ ηε 

γλώξηζε, όπσο ήηαλ ζηε δσή ηεο, είζηε ην 

δσληαλό πνξηξέην ηεο Λενθάληηα. 

Ηζπρία. Σα πνπιηά ηεο λύρηαο έρνπλ αληηθαηα-

ζηήζεη εθείλα ηνπ απνγεύκαηνο. Ο θήπνο είλαη 

γεκάηνο ζθηέο θαη ηηηηβίζκαηα. 

ΑΜΑΝΣΑ, ρακειόθσλα 

Ννκίδσ, παξόι’ απηά, όηη δελ κπνξώ λα ην 

θάλσ απηό, θπξία. Δελ έρσ ηίπνηα, δελ είκαη 

ηίπνηα, κα απηνί νη εξαζηέο... κα ήηαλ 

θαπξίηζην κνπ, έηζη δελ είλαη; 

εθώζεθε. αλ λα ήζειε λα θύγεη, πήξε ην 

βαιηηζάθη ηεο. 

Η ΔΟΤΚΙΑ, ην ίδην ζηγαλά θαη πνιύ 

απνθακσκέλε 

Καιά, παηδί κνπ. πγρώξεζέ κε. 

εθώλεηαη κε ηε ζεηξά ηεο κε θόπν ζαλ γξηά. 

Αθνύγεηαη ην θνπδνύλη ελόο πνδειάηνπ κέζα 

ζηε λύρηα, ζθηξηάεη. 

Αθνύζηε… Απηόο είλαη! Να εκθαληζηείηε 

κπξνζηά ηνπ αθνπκπηζκέλε πάλσ ζ’ απηόλ ην 

κηθξό νβειίζθν, εθεί πνπ ηε ζπλάληεζε γηα 

πξώηε θνξά. Μόλν απηό! Να ζαο δεη έζησ θαη 

κία κόλν θνξά, λα θσλάμεη θάηη, λα ελδηαθεξ-

ζεί μαθληθά γη’ απηή ηελ νκνηόηεηα, γη’ απηό 

ην ηέρλαζκα πνπ ζα ηνπ νκνινγήζσ αύξην θαη 

γηα ην νπνίν ζα κε κηζήζεη – γηα ν,ηηδήπνηε 

αιιά όρη γηα ’θείλε πνπ ζηεξήζεθε ηε δσή θαη 

πνπ κηα απ’ απηέο ηηο κέξεο ζα κνπ ηνλ πάξεη, 

είκαη ζίγνπξε γη’ απηό.... (Σελ έπηαζε από ην 

κπξάηζν). Θα ην θάλεηε, έηζη δελ είλαη; 

Δεζπνηλίο, ζαο ην δεηώ ηαπεηλά. (Σελ θνηηάδεη 

ηθεηεπηηθά θαη πξνζζέηεη γξήγνξα): Καη ζην 

θάησ θάησ ζα ηνλ δείηε θη εζείο. Καη... ληώζσ 

πάιη λα θνθθηλίδσ ιέγνληάο ζαο ηνύην – ε δσή 

ζη’ αιήζεηα είλαη ζεόηξειε! Απηή είλαη ε ηξίηε 

θνξά ζε εμήληα ρξόληα πνπ θνθθηλίδσ θαη ε 

δεύηεξε θνξά ζε δέθα ιεπηά –ζα ηνλ δείηε θαη 

αλ πνηέ– γηαηί όρη απηόλ, αθνύ είλαη όκνξθνο, 

γνεηεπηηθόο, όπσο ήηαλ θαη νη άιινη; – αλ 

κπνξνύζε πνηέ λα έρεη ηελ θαιή ηύρε, γη’ 

απηόλ θαη γηα κέλα, λα γίλεη γηα κηα ζηηγκή – 

ην θαπξίηζην ζαο ... Σν θνπδνύληζκα είλαη 

αθόκα ζηε ζθηά, αιιά ηώξα είλαη πνιύ θνληά. 

ΑΜΑΝΣΑ, ςηζπξίδνληαο 

Ση πξέπεη λα ηνπ πσ; 

Η ΔΟΤΚΙΑ, ζθίγγνληάο ηεο ην κπξάηζν 

Απιά πείηε ηνπ: «πγγλώκε, θύξηε, κπνξείηε 

λα κνπ δείμεηε ην κνλνπάηη γηα ηε ζάιαζζα;» 

Χώζεθε ζηελ πην βαζηά ζθηά ησλ δέληξσλ. 

Μόιηο πνπ πξόιαβε. Μία ιεπθή θειίδα. Είλαη ν 

πξίγθηπαο πάλσ ζην πνδήιαην. Πεξλάεη πνιύ 

θνληά από ηε ιεπθή θειίδα ηεο Ακάληα ε νπνία 

αθνπκπηζκέλε ζηνλ νβειίζθν, ςηζπξίδεη. 
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ΑΜΑΝΣΑ 

πγγλώκε θύξηε, ... 

Απηόο ζηακαηάεη, θαηεβαίλεη από ην 

πνδήιαην, βγάδεη ην θαπέιν ηνπ, ηελ θνηηάδεη. 

Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑ 

Παξαθαιώ Δεζπνηλίο; 

ΑΜΑΝΣΑ 

Μπνξείηε λα κνπ δείμεηε ην κνλνπάηη γηα ηε 

ζάιαζζα; 

Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑ 

Είλαη ην δεύηεξν αξηζηεξά ζαο, δεζπνηλίο. 

Χαηξεηάεη, κειαγρνιηθά θαη επγεληθά, μαλαλε-

βαίλεη ζην πνδήιαηό ηνπ θαη απνκαθξύλεηαη. 

Αθνύγεηαη ην θνπδνύλη από καθξηά. Η δνύθηζζα 

βγαίλεη από ηε ζθηά πνιύ γεξαζκέλε. 

ΑΜΑΝΣΑ, ζηγαλά, κεηά από ιίγν. 

Δε κε αλαγλώξηζε… 

Η ΔΟΤΚΙΑ 

Ήηαλ ζθνηεηλά... Εμάιινπ πνηνο μέξεη κε ηη 

πξόζσπν εκθαλίδεηαη ηώξα ζην όλεηξό ηνπ; 

(Ρσηάεη δεηιά:) Δεζπνηλίο, ην ηειεπηαίν ηξαίλν 

έθπγε. Θα ζέιαηε ινηπόλ λα κείλεηε ζηνλ 

πύξγν απόςε; 

ΑΜΑΝΣΑ, κε κηα πεξηέξγε θσλή. 

Ναη, θπξία. 

Η λύρηα έρεη πέζεη γηα ηα θαιά. Καη νη δπν δελ 

θαίλνληαη πηα κέζα ζηε ζθηά, δελ αθνύγεηαη 

παξά κόλν ν αέξαο ζηα ηεξάζηηα δέληξα ηνπ 

θήπνπ. 

Η ΑΤΛΑΙΑ ΠΕΦΣΕΙ 

Πεγή: Jean Anouilh, Léocadia scène II, Edition LA TABLE RONDE, 1984.  

Μεηάθξαζε: Οκάδα PISA ηνπ Κ.Δ.Δ. 

ΚΔΙΜΔΝΟ 2 

ΟΡΙΜΟΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΥΔΗ ΜΔ ΣΟ ΘΔΑΣΡΟ 

Ο Ηθοποιός: ππνδύεηαη ζηε ζθελή έλα πξόζσπν.  

Ο Σκηνοθέηης: ειέγρεη θαη ξπζκίδεη όια ηα ζηνηρεία κηαο παξάζηαζεο. Δελ πεξηνξίδεηαη 

κόλν λα ηνπνζεηεί ηνπο εζνπνηνύο, λα ξπζκίδεη ηηο εηζόδνπο ηνπο θαη ηηο εμόδνπο ηνπο ζηε 

ζθελή θαη λα θαηεπζύλεη ην παίμηκό ηνπο, αιιά πξνηείλεη επίζεο ηελ εξκελεία ηνπ θεηκέλνπ. 

Ο Ενδσμαηολόγος: θηηάρλεη ηα θνζηνύκηα από κηα καθέηα. 

Ο Σκηνογράθος: θηηάρλεη ηα ζθεληθά θαη ηα θνζηνύκηα ζε καθέηεο. Απηέο νη καθέηεο ζηε 

ζπλέρεηα θηηάρλνληαη ζε θπζηθό κέγεζνο ζηα αηειηέ. 

Ο καλλιηετνικός διεσθσνηής - θρονηιζηής: είλαη επηθνξηηζκέλνο λα βξίζθεη ηα απαξαίηεηα 

αμεζνπάξ. Η ιέμε αμεζνπάξ ζεκαίλεη ό,ηη κεηαθέξεηαη: πνιπζξόλεο, επηζηνιέο, θαλάξηα, 

αλζνδέζκεο... Σν ζθεληθό θαη ηα θνζηνύκηα δελ ζεσξνύληαη αμεζνπάξ. 

Ο ηετνικός ήτοσ: είλαη ππεύζπλνο γηα ηα ερεηηθά εθέ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

παξαγσγή. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο βξίζθεηαη ζην θνληξόι. 

Ο ηετνικός θφηιζμού ή ηλεκηρολόγος: Είλαη ν ππεύζπλνο ηνπ θσηηζκνύ. Ο θσηηζκόο είλαη 

ηόζν πνιύπινθνο, πνπ έλα ζέαηξν θαιά εμνπιηζκέλν κπνξεί λα δηαζέηεη έσο θαη δέθα 

ειεθηξνιόγνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο βξίζθεηαη θαη απηόο επίζεο ζην θνληξόι. 
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Δρώηηζη 1  

Πνην είλαη ην ζέκα ηνπ απνζπάζκαηνο από ην ζεαηξηθό έξγν πνπ δηαβάζαηε; 
Κπθιώζηε ηε ζσζηή απάληεζε, γηα λα ζπκπιεξσζεί ε παξαθάησ πξόηαζε. 

Η Γνύθηζζα επηλνεί κία πνλεξηά, 

A. γηα λα θαηαθέξεη ηνλ πξίγθηπα λα ηε βιέπεη πην ζπρλά. 
B. γηα λα θαηαθέξεη ηνλ πξίγθηπα επηηέινπο λα παληξεπηεί. 
Γ. γηα λα θαηαθέξεη ηελ Ακάληα λα θάλεη ηνλ πξίγθηπα λα μεράζεη ηνλ πόλν ηνπ. 
Γ. γηα λα θαηαθέξεη ηελ Ακάληα λα κείλεη καδί ηεο ζηνλ πύξγν. 

Δρώηηζη 2  

Σην θείκελν, εθηόο από ηα ιόγηα πνπ ιέλε νη εζνπνηνί, ππάξρνπλ ππνδείμεηο πνπ 
πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ νη εζνπνηνί θαη νη ηερληθνί ζεάηξνπ. 

Πώο κπνξνύκε λα αλαγλσξίζνπκε απηέο ηηο ππνδείμεηο ζην θείκελν; 

 .................................................................................................................................  

Δρώηηζη 3   

Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ηνπο ηερληθνύο πνπ αζρνιήζεθαλ, γηα λα αλέβεη ζηε 
ζθελή ην απόζπαζκα από ην ζεαηξηθό έξγν Λεοκάνηια. Σπκπιεξώζηε ηνλ πίλαθα 
ζεκεηώλνληαο γηα θάζε ηερληθό κία ζθεληθή νδεγία από ην ΚΔΙΜΔΝΟ 1, ε νπνία 
ζρεηίδεηαη κε ηελ αξκνδηόηεηά ηνπ, ζύκθσλα κε ην παξάδεηγκα. 

Σετνικός θεάηροσ κηνική οδηγία 

Σθελνγξάθνο 

 

Έλα θπθιηθό παγθάθη γύξσ από έλαλ κηθξό 
νβειίζθν. 

Καιιηηερληθόο δηεπζπληήο-
θξνληηζηήο 

 

 

Τερληθόο ήρνπ 

 

 

Ηιεθηξνιόγνο – Τερληθόο 
θσηηζκνύ 
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Δρώηηζη 4  

Ο ζθελνζέηεο ηνπνζεηεί ηνπο εζνπνηνύο ζηε ζθελή. Πάλσ ζε έλα ζθίηζν 
αλαπαξηζηά ηελ Ακάληα κε ην γξάκκα Α θαη ηε Γνύθηζζα κε ην γξάκκα Γ. 

Σεκεηώζηε έλα Α θαη έλα Γ επάλσ ζην παξαθάησ ζθίηζν, γηα λα δείμεηε πεξίπνπ ην 
κέξνο όπνπ βξίζθνληαη ε Ακάληα θαη ε Γνύθηζζα πξηλ από ηελ άθημε ηνπ Πξίγθηπα. 

 

 

Δρώηηζη 5  

Πξνο ην ηέινο ηνπ απνζπάζκαηνο από ην ζεαηξηθό έξγν, ε Ακάληα ιέεη: «Γελ κε 
αλαγλώξηζε…». 

Τη ελλνεί κ’ απηό;  

A. Όηη ν Πξίγθηπαο δελ ηελ θνίηαμε. 
B. Όηη ν Πξίγθηπαο δελ αληειήθζε όηη ε Ακάληα ήηαλ ππάιιεινο καγαδηνύ. 
Γ. Όηη ν Πξίγθηπαο δελ αληειήθζε όηη ηελ είρε ήδε ζπλαληήζεη. 
Γ. Όηη ν Πξίγθηπαο δελ παξαηήξεζε όηη ε Ακάληα έκνηαδε ζηε Λενθάληηα. 
 
 
 
Σημείωζη 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει. 37-40), από 
OECD, 2009, Paris: OECD.  
Σημείωζη 2. Μεηάθξαζε ζέκαηνο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. 

Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2000. 
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Η ΑΜΑΝΤΑ ΚΑΙ Η ΓΟΥΚΙΣΣΑ 
 

ΟΓΗΓΙΔ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ 

 
ΔΡΩΣΗΗ 1 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 Γ. Γηα λα θαηαθέξεη ηελ Ακάληα λα θάλεη ηνλ πξίγθηπα λα μεράζεη ηνλ 

πόλν ηνπ. 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άιιεο απαληήζεηο. 

 

 

ΔΡΩΣΗΗ 2 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 Αλαθέξεη όηη νη ζθελνζεηηθέο νδεγίεο είλαη ζε πιάγηα γξαθή.  
Οη πεξηγξαθέο κε κε ηερληθνύο όξνπο είλαη δεθηέο. Μπνξεί λα αλαθέξεη 
όηη νη ππνδείμεηο, εθηόο από πιάγηα γξαθή είλαη ζε παξέλζεζε. 
 (Είναι) ζε πλάγια γπαθή. 

 Λοξή γπαθή. 

 Τέηοια: [μιμείηαι ηον πλάγιο ηύπο γπαθήρ.] 

 Είναι σειπόγπαθερ. 

 Γπαθή πλάγια και σπήζη παπενθέζεων. 

 Είναι γπαμμένα μ’ έναν ειδικό ηύπο γπαθήρ. 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Απάληεζε αζαθήο θαη αλεπαξθήο. 
 Οι ζκηνοθεηικέρ ςποδείξειρ είναι ζε παπένθεζη. [Αναθέπει ζωζηά ηην 

παπένθεζη για κάποιερ ζκηνοθεηικέρ ςποδείξειρ, αλλά ζηην απάνηηζη δεν 
πεπιλαμβάνεηαι η σπήζη ηηρ πλάγιαρ γπαθήρ.] 

 Είναι ηςπωμένο διαθοπεηικά. 

 Είναι ζε μια άλλη γπαθή. 

 Απάληεζε πνπ δειώλεη κηα ιαλζαζκέλε θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ ή 
απάληεζε ειάρηζηα απνδεθηή ή εθηόο ζέκαηνο. 
 Εκηύπωζη με ένηονα γπάμμαηα. [Λανθαζμένη] 

 Εκηύπωζη με μικπούρ σαπακηήπερ. [Λανθαζμένη] 

 Από ηο ζκηνοθέηη. [Εκηόρ θέμαηορ]  
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ΔΡΩΣΗΗ 3 

 

ΔΡΩΣΗΗ 3Α  

(Καιιηηερληθόο δηεπζπληήο - θξνληηζηήο) 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 Αλαθέξεη ηε βαιίηζα Ή ην πνδήιαην. Αληηγξάθεη κηα θξάζε πνπ 
πεξηιακβάλεηαη ζηηο ζθεληθέο νδεγίεο. 
 ηη μικπή βαλίηζα. 

 ηο ποδήλαηο. 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άιιεο απαληήζεηο. 
 ηο κοςδούνι ηος ποδηλάηος. 

 ο οβελίζκορ. 

 έναρ κςκλικόρ πάγκορ. 

 

 
ΔΡΩΣΗΗ 3Β  

(Τερληθόο ήρνπ) 

Αποδεκηή απάνηηζη 

Αλαθέξεη ηνλ ήρν ησλ πνπιηώλ ή ηα πνπιηά ηεο λύρηαο ή ηνπο ςηζύξνπο 
ή ην θνπδνύλη ελόο πνδειάηνπ ή ηνλ άλεκν ή ηε ζησπή. Μπνξεί λα 
αληηγξάςεη κηα θξάζε από ηηο ζθεληθέο νδεγίεο. 
 Ακούγεηαι ηο κοςδούνι ενόρ ποδηλάηος ηο βπάδς. 

 Δεν ακούγεηαι παπά μόνο ο άνεμορ. 

 Τα ποςλιά ηηρ νύσηαρ. 

 Τα ποςλιά ηηρ νύσηαρ πήπαν ηώπα θέζη. 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άιιεο απαληήζεηο. 

 
 
ΔΡΩΣΗΗ 3Γ  

(Ηιεθηξνιόγνο - Τερληθόο θσηηζκνύ) 

Αποδεκηή απάνηηζη 

Αλαθέξεη ηε ζθηά ή ηε ιεπθόηεηα ή είλαη ζθνηάδη ή ην βξάδπ ή ε λύρηα 
έπεζε. Μπνξεί λ’ αλαθέξεη κηα θξάζε από ηηο ζθεληθέο νδεγίεο. 
 Το πάπκο είναι γεμάηο ζκιέρ. 

 Η πιο πςκνή ζκιά ηων δένηπων. 

 Το βπάδς πέθηει. 

 Μέζα ζηο βπάδς. 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άιιεο απαληήζεηο. 
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ΔΡΩΣΗΗ 4 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 Βάδεη Α θνληά ζηνλ νβειίζθν και Γ πίζσ ή θνληά ζηα δέληξα. 

 

 

  
 

  
 

 
 

 

 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άιιεο απαληήζεηο. 
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ΔΡΩΣΗΗ 5 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

Γ. Όηη ν πξίγθηπαο δελ παξαηήξεζε όηη ε Ακάληα έκνηαδε ζηε 
Λενθάληηα. 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άιιεο απαληήζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Σημείωζη 1. Από Take the Test:  Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει. 79-84), από 
OECD, 2009, Paris: OECD.  
Σημείωζη 2. Μεηάθξαζε νδεγηώλ βαζκνιόγεζεο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο.  


