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Πιτσιμπούργκο (σ.103) 

Σώτη Τριανταφύλλου 

 

 

1) Τι είδους κείμενο είναι; Κύκλωσε το σωστό. 

Α) Αφήγημα σε μορφή επιστολών  

Β) Ποίημα 

Γ) Απόσπασμα/κομμάτι από μυθιστόρημα 

(μυθιστόρημα = μεγάλο βιβλίο που λέει μια φανταστική ιστορία) 

 

2) Ποιος έγραψε το κείμενο; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3) Ποιος είναι ο τόπος και ο χρόνος στο κείμενο; 

• Χρόνος: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Τόπος:  

…………………………………, ……………………………… ……………………………, ………………………… 
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4) Ποια είναι τα κύρια πρόσωπα του κειμένου; Πού βρίσκεται κάθε πρόσωπο; 

 

                   

5) (Α) Τι σχέση έχουν τα δύο πρόσωπα; (Β) Γιατί ανταλλάσσουν επιστολές; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

6) Ποιο είναι το θέμα του αφηγήματος; Συμπλήρωσε τα κενά με την κατάλληλη λέξη 

από το πλαίσιο. 

επιστολές, εισιτήριο, θαυμαστό, ξενιτεμένος, Ελέγκω, Ελέγκω, γυναίκα, 

Πίτσμπουργκ, Αμερική, Αμερικής, Χίου, «Νέο Κόσμο», σμίξουν 

 

Το θέμα του αφηγήματος είναι οι …………………………………  που ανταλλάσσει ο Δημοσθένης 

με τη ………………………………… του, την ………………………………… . 

✓ Ο Δημοσθένης είναι ………………………………… στο ………………………………… της 

Πενσυλβανία στην ………………………………… . Στις επιστολές του, γράφει τις 

εντυπώσεις του από τον …………………………………  ………………………………… της 

………………………………… . 

✓ Η …………………………………  μένει στο νησί της ………………………………… . Στις επιστολές 

της, γράφει ότι περιμένει με αγωνία το …………………………………, για να πάει κοντά στον 

Δημοσθένη και να …………………………………  πάλι. 

 

 Πρώτο Πρόσωπο Δεύτερο Πρόσωπο 

Όνομα  

 

 

Τόπος/Χώρα 

καταγωγής 

 

 

 

Τόπος/Χώρα 

διαμονής 
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7) Γιατί ο Δημοσθένης έφυγε από τη Χίο και πήγε στην Αμερική; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

8) Ποιος χαρακτηρισμός ταιριάζει στον Δημοσθένη; Κύκλωσε τη σωστή απάντηση. 

α) Τουρίστας στην Αμερική 

β) Επισκέπτης στην Αμερική 

γ) Μετανάστης στην Αμερική 

 

9) Ποιο είναι το γενικό θέμα του κειμένου; Κύκλωσε τη σωστή απάντηση. 

α) Η ζωή στη Χίο στις αρχές του 20ου αιώνα 

β) Η μετανάστευση των Ελλήνων στις αρχές του 20ου αιώνα  

γ) Οι σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα 

 

10) Τι είναι η μετανάστευση; 

Μετανάστευση είναι όταν οι άνθρωποι φ…………………………………  από την 

π…………………………………   τους και πηγαίνουν σε άλλο τ…………………………………, για να 

βρουν δ…………………………………  και να βελτιώσουν τη ζ………………………………… τους. 

 

11) (Α) Η μετανάστευση είναι κάτι ευχάριστο; (Β) Ποιοι άνθρωποι αναγκάζονται 

να μεταναστεύσουν; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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12) Ποιες εικόνες σχετίζονται με την μετανάστευση; Σημείωσε √ . 
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13) Σύμφωνα και με το κείμενο, τι προβλήματα αντιμετωπίζουν οι μετανάστες 

στις ξένες χώρες; (Λέξεις κλειδιά: γλώσσα, δουλειά, άνθρωποι) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

14) Πώς είναι η ζωή στην Αμερική; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

15) Πώς είναι η ζωή της Ελέγκως χωρίς τον άντρα της; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

16) Πώς επηρεάζεται η Χίος από τη μετανάστευση; 

1. Ο πληθυσμός ………………………………… . 

2. ………………………………… άνθρωποι που θα μπορούσαν να δουλέψουν και να 

βοηθήσουν τον τόπο τους. 

3. Κάποιοι άνθρωποι ζουν χωρίς τους ………………………………… τους (π.χ. πατέρα, 

αδέρφια, θείο). 
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17) Σύγκρινε τις γυναίκες στη Χίο και στην Αμερική. 

 Αμερική Χίος 

 

  

Ανεξαρτησία    

 

 

Οδήγηση    

 

 

Εργασία/ασχολίες   

 

 

Δικαίωμα Ψήφου   

 

 

Μόρφωση, ένδυση  

 

 

 

Χαρακτήρας  
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18) Γιατί είναι διαφορετικές οι γυναίκες της Χίου από τις γυναίκες στην 

Αμερική; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

19) Τι αισθάνονται ο Δημοσθένης και η Ελέγκω; Πρώτα, μελέτησε τα 

συναισθήματα που υπάρχουν στην επόμενη σελίδα. Μετά γράψε και εξήγησε 

εδώ το τι νιώθει το κάθε πρόσωπο. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Χαρά 

 
Ενθουσιασμός 

 
Ηρεμία  

 
Χαλάρωση 

 
Ικανοποίηση 

 
Ευχαρίστηση 

 
Αγάπη 

 
Υπομονετικότητα 

 

 
Προβληματισμός 

 
Απορία 

 
Ελπίδα 

 
Τίποτα  

 

 
Λύπη 

 
Θλίψη 

 
Απόγνωση 

 
Σοκ / έκπληξη 

 
Αγωνία 

 
Ανησυχία 

 
Φόβος 

 
Άγχος 

 
Σύγχυση 

 
Ντροπή 

 
Βαρεμάρα 

 
Νύστα/Κούραση 

 
Παράπονο, ενόχληση  

Αγανάκτηση 

 
Θυμός 

 
Οργή 

 
Απογοήτευση 
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20) Επίλεξε τα κατάλληλα επίθετα για να χαρακτηρίσεις τον Δημοσθένη και την 

Ελέγκω. Σημείωσε «Δ» δίπλα από τα επίθετα που ταιριάζουν στον 

Δημοσθένη, και «Ε» δίπλα από τα επίθετα που ταιριάζουν στην Ελέγκω. Μετά 

εξήγησε γιατί τους ταιριάζουν.  

 

Απλός   Υπερήφανος  

Μορφωμένος  Αμόρφωτος  

Έξυπνος   Ανόητος  

Αφελής   Πονηρός  

Δυναμικός  Αδύναμος   

Υπομονετικός  Ανυπόμονος  

Τρυφερός  Σκληρός  

Ευαίσθητος  Αναίσθητος  

Εργατικός  Τεμπέλης  

Αισιόδοξος   Απαισιόδοξος  

Ήρεμος   Αναστατωμένος  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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21) Τι παρατηρείς για τη γλώσσα του κειμένου; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

22) Σε ποιο πρόσωπο είναι γραμμένες οι επιστολές; Κύκλωσε το σωστό και 

δώσε παραδείγματα από το κείμενο. 

α) Α’ πρόσωπο (εγώ, εμείς) π.χ. …………………………………………………………………………………. 

β) Β’ πρόσωπο (εσύ, εσείς) π.χ. …………………………………………………………………………………… 

γ) Γ’ πρόσωπο (αυτός, αυτοί) π.χ. ……………………………………………………………………………… 

 

23) Τι είδους αφήγηση έχουμε στο κείμενο. 

α) Πρωτοπρόσωπη 

β) Δευτεροπρόσωπη 

γ) Τριτοπρόσωπη 

 

 

Εργασίες 

1. Ποιες είναι οι επιθυμίες του Δημοσθένη; 

2. Ποιες είναι οι επιθυμίες της Ελέγκως; 

3. Τι σχέση έχουν οι μετανάστες μεταξύ τους; 

4. Πώς η μετανάστευση επηρεάζει τα πρόσωπα; 

5. Φαντάσου πως είσαι ο Δημοσθένης και στείλε μια επιστολή στην Ελέγκω σου. 

6. Φαντάσου πως είσαι η Ελέγκω και στείλε μια επιστολή στον Δημοσθένη σου. 

7. Βρες εικόνες για τη μετανάστευση. 

8. Γράψε ένα ποίημα για την μετανάστευση. 

 


