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Διαβάστε το κείμενο «Η γυναίκα που ήτανε περίεργη» και απαντήστε τις ερωτήσεις 1-7. 

Μια μέρα, ο Δίας αποφάσισε να δώσει στην Πανδώρα, τη γυναίκα του Επιμηθέα, μεγάλη περιέργεια για όλα 

τα πράγματα πάνω στη γη. Έτσι, η Πανδώρα όλο έκανε ερωτήσεις κι όλο έχωνε τη μύτη της στις δουλειές 

των άλλων. «Ποιανού είναι αυτό;» «Τι είναι εκείνο;» «Γιατί;», ρωτούσε συνεχώς τον δύστυχο Επιμηθέα, που 

ήταν όμως πολύ υπομονετικός και απαντούσε σε όλες τις ερωτήσεις. Επιπλέον, την αγαπούσε πάρα πολύ, 

επειδή ήταν πολύ όμορφη. Μια μέρα όμως, καθώς τριγυρνούσε στο σπίτι η Πανδώρα, βρήκε ένα μεγάλο 

πιθάρι κρυμμένο πίσω από μια ντουλάπα στη σοφίτα. Το πιθάρι ήταν πολύ βαρύ και ήταν αδύνατο να το 

σηκώσει. Έτρεξε λοιπόν να ζητήσει τη βοήθεια του Επιμηθέα, που μιλούσε με μερικά από τα ζώα που είχε 

πλάσει.  

«Άντρα μου! Άντρα μου!» φώναξε η Πανδώρα. «Βρήκα ένα υπέροχο πιθάρι στη σοφίτα και θέλω να μάθω τι 

έχει μέσα. Έλα να με βοηθήσεις να το μετακινήσω!» 

Μόλις άκουσε τα λόγια της Πανδώρας, ο Επιμηθέας χλώμιασε κι άρχισε να τρέμει.  

«Πανδώρα, αγαπημένη μου γυναίκα! Σε θερμοπαρακαλώ! Μην αγγίξεις ποτέ αυτό το πιθάρι. Μού το έδωσε 

ο αδερφός μου ο Προμηθέας και με έβαλε να του υποσχεθώ να μην το κουνήσω, ούτε να το αγγίξω μέχρι το 

τέλος του κόσμου! Υποσχέσου μου, σε παρακαλώ, πως δεν θα ανοίξεις ποτέ αυτό το πιθάρι!» 

Η Πανδώρα του το υποσχέθηκε, αλλά έπειτα από μια ώρα άρχισε να την τρώει η περιέργεια.  

«Θα το ανοίξω μια σταλίτσα … Τόσο δα… Μόνο για να δω τι έχει μέσα. Τι κακό μπορεί να συμβεί…» είπε στο 

τέλος και ανέβηκε στη σοφίτα χωρίς να τη δει κανείς.  

Με γρήγορες κινήσεις, η Πανδώρα σήκωσε το καπάκι κι έβαλε το κεφάλι της να δει. Φανταστείτε την έκπληξή 

της όταν είδε σμήνη ολόκληρα από βρωμερά έντομα να πετούν από τον πάτο του πιθαριού και να ορμούν 

πάνω της να την τσιμπήσουν!  

Η Πανδώρα έκλεισε αμέσως το καπάκι, αφήνοντας μέσα μόνο ένα έντομο, που δεν είχε προλάβει να πετάξει.  

«Ωχ, συμφορά μου!» φώναξε, καθώς κατέβαινε τις σκάλες κι έβγαινε στον κήπο.  

«Έλα να μαζέψεις τα απαίσια έντομά σου και να τα κλείσεις πάλι στο πιθάρι!» φώναξε στον Επιμηθέα, που 

την κοιτούσε έκπληκτος.  

Τα έντομα όμως βούιξαν άλλη μια φορά γύρω της κι έπειτα χάθηκαν στον ουρανό. Από την ημέρα που η 

Πανδώρα άνοιξε το πιθάρι, η ζήλια, ο φθόνος, η απληστία, ο θυμός, η διχόνοια κι ένα σωρό άλλα κακά που 

είχε κλείσει μέσα στο πιθάρι ο Προμηθέας πέταξαν στη γη και τσιμπούσαν τους ανθρώπους με τα 

φαρμακερά τους κεντριά. Μόνο η ελπίδα είχε μείνει στο πιθάρι. Κι όσο υπάρχει η ελπίδα στον πάτο του 

πιθαριού, τίποτα στον κόσμο δεν μπορεί να είναι τόσο άσχημο όσο φαίνεται.  

                                                                                              Λούσυ Κόουτς και Άντονυ Λιούις  

                                                                                             Μετάφραση: Φίλιππος Μανδηλαράς   

                        «Αττικός ο Παραμυθάς, 100 Μύθοι από   την Αρχαία Ελληνική Μυθολογία» 

                                                                                                                 Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα  
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1-10: 3 ΜΟΝΑΔΕΣ 

1. Ο Δίας αποφάσισε να δώσει στην Πανδώρα:  

Α) ομορφιά 

Β) περιέργεια 

Γ) εξυπνάδα  

Δ) υπομονή 

Ε) εμπιστοσύνη 

 

2.  Ο Επιμηθέας αγαπούσε πολύ τη γυναίκα του διότι:  

Α) ήταν πολύ περίεργη 

Β) ήταν πολύ διασκεδαστική 

Γ) ήταν άξια εμπιστοσύνης 

Δ) ήταν πολύ όμορφη 

Ε) ήταν έξυπνη 

 

3. Η Πανδώρα βρήκε μια μέρα κρυμμένο στο σπίτι:  

Α) ένα μεγάλο πιθάρι 

Β) ένα μεγάλο μπαούλο 

Γ)  ένα θησαυρό 

Δ)  ένα κλουβί γεμάτο έντομα 

Ε) μια σοφίτα που δεν γνώριζε ότι υπήρχε 

 

4. Ο Επιμηθέας ζήτησε από την Πανδώρα να μην ανοίξει το πιθάρι: 

Α) για να μην φύγει από μέσα η ελπίδα 

Β)  για να μην φύγουν από μέσα όλα τα κακά 

Γ) γιατί έδωσε υπόσχεση στον αδερφό του Προμηθέα πως δεν θα το κουνήσει, ούτε θα το αγγίξει ποτέ 

Δ) γιατί φοβόταν μήπως μέσα σ’ αυτό κρυβόταν κάτι φοβερό 

Ε) γιατί πίστευε πως μέσα σ’ αυτό υπήρχε θησαυρός κι ήθελε να τον κρατήσει για τον εαυτό του  
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5. Η Πανδώρα:   

Α) άνοιξε το πιθάρι για να δει τι είχε μέσα διότι είχε μεγάλη περιέργεια 

Β) κράτησε την υπόσχεση που έδωσε στον άντρα της και δεν άνοιξε το πιθάρι 

Γ) σκέφτηκε αρχικά να ανοίξει το πιθάρι, αλλά τελικά μετάνιωσε 

Δ) δεν άνοιξε το πιθάρι, αλλά σκεφτόταν σοβαρά να το κάνει 

Ε) προσπάθησε να ανοίξει το πιθάρι, αλλά δεν τα κατάφερε διότι ήταν καλά κλειδωμένο 

 

6. Από το πιθάρι βγήκε/ βγήκαν: 

Α) ένα έντομο που αντιπροσώπευε την ελπίδα  

Β) πλήθος από όμορφες πεταλούδες  

Γ) τίποτα, το πιθάρι ήταν άδειο τελικά  

Δ)  πλήθος από μέλισσες, μύγες, κουνούπια 

Ε) σμήνη ολόκληρα από βρωμερά έντομα που αντιπροσώπευαν όλα τα κακά: τη ζήλια, τον φθόνο, την 
απληστία, τον θυμό, τη διχόνοια κι ένα σωρό άλλα 

 

7. Μετά το άνοιγμα του πιθαριού από την Πανδώρα:  

Α)  μαζί με όλα τα κακά, έφυγε κι η ελπίδα 

Β)  όλα τα κακά που ήταν κλεισμένα μέσα, πέταξαν στη γη και τσιμπούσαν τους ανθρώπους 

Γ) η ελπίδα πέταξε μακριά κι έμειναν στον πάτο του πιθαριού η ζήλια, ο φθόνος, η απληστία, ο θυμός κι 
η διχόνοια  

Δ) όλα τα κακά μαζί με την ελπίδα, έμειναν στον πάτο του πιθαριού  

Ε) αυτή φοβήθηκε και φώναξε τον Επιμηθέα, ο οποίος κατάφερε να κλείσει το πιθάρι πριν φύγουν όλα 
τα έντομα 

Βρείτε τα δίψηφα φωνήεντα που λείπουν:  

8.  __ κογένεια  

           Α) οι               Β) ει                     Γ) αι                  Δ) αυ                 Ε) ου  

9. σχολ __ ο 

           Α) αί              Β) ει                     Γ) εί                  Δ) αύ                 Ε) οί  

10. π __ δί 

          Α) αί                  Β) αι                     Γ) οι                  Δ) ευ                  Ε) ει  
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 11-20: 4 ΜΟΝΑΔΕΣ 

11.  __ λή 

         Α) ευ                   Β) αι                      Γ) ει                  Δ) οι                 Ε) αυ  

12.  __ ρανός 

        Α) αι                   Β) ει                       Γ) οι                  Δ) ου                 Ε) ού    

 

Βάλτε το σωστό ρήμα στην κάθε πρόταση:  

13.  Ο μαθητής  _________________  την άσκηση. 

Α) ακούμπησε       Β)  έγραψε       Γ) πέρασε       Δ) έκρυψε      Ε) έσπασε  

14. Η μητέρα  ______________ το πρωινό των παιδιών. 

Α) εντοπίζει     Β) καθαρίζει        Γ) συγυρίζει     Δ)  ετοιμάζει     Ε) χρησιμοποιεί   

15. Με το νανούρισμα το μωρό _______________ . 

Α) αποκοιμήθηκε   Β) ξεσηκώθηκε     Γ) έκλαιγε     Δ) πείνασε     Ε) χόρτασε   

16. Η χαμηλή θερμοκρασία του κλιματιστικού, μού  ____________ την πλάτη. 

Α) ζέστανε    Β) γύρισε     Γ) φύσηξε    Δ)   τάραξε    Ε) πάγωσε     

17. Σήμερα οι μαθητές του σχολείου  ___________ μια θεατρική παράσταση.  

Α) άκουσαν    Β) κοίταξαν    Γ) παρακολούθησαν    Δ)   ακολούθησαν   Ε) επισκέφθηκαν  

18. ____________ με την αποτυχία σου.  

Α) Ενθουσιάστηκα      Β) Στενοχωρήθηκα    Γ) Ικανοποιήθηκα      Δ) Γέλασα        Ε) Χάρηκα 

19.  Τα χιόνια  ____________  από τον ανοιξιάτικο ήλιο.   

Α) στοιβάστηκαν    Β) σκορπίστηκαν     Γ) ψήλωσαν     Δ) σκεπάστηκαν         Ε) έλιωσαν  

20. Σε μια βδομάδα θα  ________________  με τα αδέρφια μου το χριστουγεννιάτικο δέντρο. 

Α) κλαδέψουμε     Β) φροντίσουμε      Γ) δημιουργήσουμε    Δ) στολίσουμε      Ε) ομορφύνουμε 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 21-30: 5 ΜΟΝΑΔΕΣ 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση (μία μόνο είναι η σωστή απάντηση από τις Α,Β,Γ,Δ,Ε):  

21.  __ παράθυρο    __ κυνηγός,  __ αγάλματα,   __ μέλισσες,  __ υπόθεση  

Α) ο, το, οι, τα, οι Β) ο, το, η, τα, οι  Γ) το, ο, τα, οι, η  Δ) οι, τα, το, ο, η  Ε) ο, το, οι, τα, η  
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22. __ τροχονόμοι ,  __ βιβλία,  __ κατάσταση,   __ ποδόσφαιρο,  __ καθηγητής 

Α) οι, οι, η, το, οι  Β) οι, τα, η, το, ο   Γ) ο, τα, η, το, οι  Δ) ο, οι, η, το, ο  Ε) ο, το, η, το, οι   

 

23.  Ο καθηγητής είναι __________________  

       Ο δρόμος είναι  ________________  

       Ο πόνος είναι  ___________________   

       Ο ήλιος είναι _________________  

       Ο οδηγός είναι ________________  

Α) αυστηρός, ανηφορικός, αφόρητος, φωτεινός, προσεχτικός           

Β)  φωτεινός, ανηφορικός, αφόρητος, αυστηρός, προσεχτικός                  

Γ)  αυστηρός, φωτεινός, ανηφορικός, αφόρητος, προσεχτικός                  

Δ)  αφόρητος, προσεχτικός, αυστηρός, φωτεινός, ανηφορικός                      

Ε)  ανηφορικός, αφόρητος, αυστηρός, φωτεινός, προσεχτικός         

 

24. Η  __________________ στέγη του σπιτιού μας, υποχώρησε από την έντονη βροχόπτωση. 

      Ψες παρακολουθήσαμε μια  _________________ συναυλία. 

      Η αδερφή μου είναι _______________ μαθήτρια. 

      Προπονηθήκαμε σκληρά για τον αυριανό αγώνα, επομένως η νίκη μας θεωρείται ________________.  

     Ήταν τόσο ______________  η πωλήτρια, που, χωρίς να χρειάζομαι το πουκάμισο, το αγόρασα. 

Α) ξύλινη, ευγενική, αξιόλογη, άριστη, βέβαιη                 

Β) ξύλινη, βέβαιη, ευγενική, αξιόλογη, άριστη                        

Γ) ξύλινη, αξιόλογη, βέβαιη, ευγενική, άριστη                                     

Δ)  αξιόλογη, άριστη, βέβαιη, ευγενική, ξύλινη                  

Ε) ξύλινη, αξιόλογη, άριστη, βέβαιη, ευγενική                
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25.   Μετά την πτώση μου από τη σκάλα, όλοι με ρωτούσαν αν είμαι ____________ . 

  Θα φτάσουμε στον προορισμό μας  ________________ το βράδυ. 

 Περάσαμε πολύ ______________ στις καλοκαιρινές μας διακοπές. 

 Μετά την εγχείριση,  δεν μπορούσε να περπατήσει  _____________ . 

 Η φιλία μας είναι τόσο δυνατή, που θα κρατήσει  _________________ . 

Α)  εύκολα, καλά, αργά, όμορφα, αιώνια           

Β)  όμορφα, εύκολα, καλά, αργά, αιώνια           

Γ) αργά, καλά, όμορφα, εύκολα, αιώνια                

Δ) καλά, αργά, όμορφα, εύκολα, αιώνια           

Ε) καλά, εύκολα, αργά, όμορφα, αιώνια           

26.   Το σχολείο πρέπει πάνω απ’ όλα να είναι __________________ .   

     Το παιδί είναι τόσο ____________________ , που με την παραμικρή παρατήρηση   βάζει τα κλάματα.  

     Το φαγητό της μαμάς είναι πολύ ___________________ , γι’ αυτό ποτέ δεν μένει περίσσευμα για το 

ψυγείο.  

     Σήμερα γράψαμε ένα πολύ  ____________________  διαγώνισμα, γι’ αυτό βγήκαμε όλοι 

απογοητευμένοι από την αίθουσα.  

      Πήραμε το   _____________________ τρένο και διανύσαμε την απόσταση προς το χωριό μας σε μια 

ώρα μόνο.    

Α) δύσκολο, ανθρώπινο, ευαίσθητο, νόστιμο, γρήγορο 

Β)  ανθρώπινο, ευαίσθητο, νόστιμο, δύσκολο, γρήγορο 

Γ)  ανθρώπινο, νόστιμο, ευαίσθητο, δύσκολο, γρήγορο 

Δ)  ανθρώπινο, γρήγορο, νόστιμο, ευαίσθητο, δύσκολο  

Ε)  ευαίσθητο, νόστιμο, γρήγορο, δύσκολο, ανθρώπινο 

 

27. φωτειν ___ δρόμοι,  __ θόρμητο παιδί, __ ώνια αγάπη , κρυφ __ ελπίδες, __ ξιος άνθρωπος 

Α)  αυ, οί, ά, αι, ές   Β) οί, ά, αι, ές, αυ   Γ) οί, αυ, αι, ές, ά   Δ) ά, οί, ά, αυ, ές    Ε)  αυ, οί, ές, αι, ά      

28. δ ___ καιο, κόρ ___  , φθινόπωρ ___ , κατορθ ___ νω,  ψηλ ___ ς   

Α) ώ, ό, ί, η, ο   Β) ό, ί, η, ο, ώ   Γ) ό, η, ί, ο, ώ   Δ) ώ, ό, ί, ο, η   Ε)  ί, η, ο, ώ, ό     
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29. Οι φίλοι μου _________________ που με είδαν μετά από τόσο καιρό. 

      Οι ιδιοκτήτες του μαγαζιού __________________  από την προσέλευση του κόσμου στα εγκαίνια. 

      Οι γονείς μου ___________________  όταν οι καθηγητές μου τούς κάλεσαν στο σχολείο για να τους 

μιλήσουν για την άσχημη συμπεριφορά μου. 

      Οι μαθητές ___________________  μόλις πήραν στα χέρια τους το γραπτό, γιατί οι πρώτες ερωτήσεις 

τούς φάνηκαν δύσκολες.  

      Τα παιδιά  ____________________ να μπουν στο λεωφορείο όταν ο δάσκαλος τούς ανακοίνωσε ότι 

θα πάνε εκδρομή.       

Α) ενθουσιάστηκαν, ικανοποιήθηκαν, απογοητεύτηκαν, αγχώθηκαν, βιάστηκαν 

Β)  ενθουσιάστηκαν, απογοητεύτηκαν, αγχώθηκαν, βιάστηκαν, ικανοποιήθηκαν 

Γ)  απογοητεύτηκαν, αγχώθηκαν, βιάστηκαν, ικανοποιήθηκαν, ενθουσιάστηκαν  

Δ)  αγχώθηκαν, βιάστηκαν, ικανοποιήθηκαν, ενθουσιάστηκαν, απογοητεύτηκαν 

Ε)  βιάστηκαν, ικανοποιήθηκαν, ενθουσιάστηκαν, απογοητεύτηκαν, αγχώθηκαν 

 

30. Έζησαν  ___________________ στιγμές όταν το καράβι τους πήρε φωτιά, λίγο πριν φτάσουν στον 

προορισμό τους.  

      Το ταξίδι αυτό τούς πρόσφερε ______________ εμπειρίες, αφού γνώρισαν νέους τόπους κι 

απόλαυσαν τη ζεστή φιλοξενία της χώρας που επισκέφθηκαν.  

     Οι παραγγελίες που είχαν στο κατάστημα ήταν _______________ , γι’ αυτό αναγκάστηκαν να το 

κλείσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

     Πολλές φορές τα κανάλια προβάλλουν _________________ εικόνες από πολέμους, που δεν πρέπει να 

τις παρακολουθούν τα μικρά παιδιά.  

     Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, οι _________________ αποστάσεις εκμηδενίστηκαν κι έτσι φθάνουμε 

στον προορισμό μας πολύ γρήγορα.  

Α)  άσχημες, μακρινές, όμορφες, λιγοστές, σκληρές     

Β)   άσχημες, λιγοστές, μακρινές, όμορφες, σκληρές     

Γ)  όμορφες, λιγοστές, σκληρές, άσχημες, μακρινές      

Δ)  άσχημες, όμορφες, λιγοστές, σκληρές, μακρινές   

Ε)   λιγοστές, σκληρές, άσχημες, μακρινές, όμορφες      

 


