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ΤΕΣΤ ΘΕΩΡΙΑ 

1. Να βρείτε τον τρόπο/τρόπους ανάπτυξης των παρακάτω παραγράφων: 

α. οι μάζες διαφέρουν από τις ιστορικές ομάδες ριζικά. Οι μάζες δεν έχουν 

συγκροτημένη κοσμοθεωρία, μια κοσμοαντίληψη βάσει της οποίας να οργανώσουν 

τα άτομά τους σε προσωπικότητες, που να διαπερνά τη συμπεριφορά τους ένα βαθύ 

νόημα. οι μάζες είναι κελύφη ανθρώπινα προσκολλημένα σε ένα τεράστιο μηχανισμό, 

που δεν τον κατανοούν και ούτε ενδιαφέρονται να τον κατανοήσουν αρκεί που τους 

ταΐζει.  Αν πάψει να τους ταΐζει, το πολύ που μπορεί να κάνουν είναι να τον σπάσουν. 

Διότι μόνο να ζητούν ξέρουν. Ολοένα προβάλλουν δικαιώματα. 

Μονάδες 5 

β. ο ανθρωπιστής είναι εχθρός των προκαταλήψεων και των «απόλυτων δογματικών 

αληθειών», που εγκλείουν πολλές φορές αρκετό πρωτογονισμό. Ωστόσο, οι κοινωνίες 

μας σήμερα με τον ασύγκριτο με άλλες εποχές, υλικό τους πλούτο τους προσφέρονται 

ευνοϊκότερα για τη δημιουργία φανατικών μαζών, παρά για τη δημιουργία 

ανθρωπισμού. Πέφτει πια στην κοινή αντίληψη πως ο σύγχρονος κόσμος 

προπαρασκευάζεται για μια μαζική σφαγή, που αν τελικά εξαπολυθεί από 

παρανοϊκούς αρχηγούς φανατικών μαζών θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο μαζικό 

«μακελειό». Ο μαζικός φανατισμός και παραλογισμός ευνοείται από τις όχι υγιείς 

κοινωνίες μας. 

μονάδες 5 

2. να βρείτε τον τρόπο και τα μέσα πειθούς στις παρακάτω παραγράφους: 

Α)Η αξία ενός «πανεπιστημίου» καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη δυσκολία 

εισόδου των υποψηφίων. Τα πανεπιστήμια Χάρβαρντ και Στάνφορντ, για 

παράδειγμα, δέχονται μόνο έναν υποψήφιο στους δέκα. Τέτοια ποσοστά προκαλούν 

την έντονη επιθυμία φοίτησης και εντυπωσιάζουν με την εικόνα αριστείας που 

μεταδίδουν, αυξάνοντας τη «δημοτικότητά» τους. 

Μονάδες 10 

Β)Αυτά τα δύο θετικά στοιχεία δεν είναι αρκετά για να εξηγήσουν τη μανία των 

Ελλήνων να έχουν και να μιλούν στα κινητά τους. Όπου και να σταθείτε, στα πιο 
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απίθανα μέρη, κάποιο κινητό θα χτυπήσει: στο πεζοδρόμιο, στο καφενείο, στον 

κινηματογράφο, στην αίθουσα διδασκαλίας, στο αυτοκίνητο, στα συμβούλια, σα 

λεωφορεία. Οι Έλληνες μιλούν στο κινητό τους πάντα. Μου έχει τύχει να δω οδηγό 

μοτοσικλέτας με το ένα χέρι στο τιμόνι και στο άλλο τσιγάρο και κινητό! Πώς τα 

κατάφερνε ο άτιμος;    

Μονάδες 10 

 

3.«η αξία ενός πανεπιστημίου καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη δυσκολία 

εισόδου των υποψηφίων». Τι σύνταξη χρησιμοποιήθηκε από τον συντάκτη και γιατί; 

Να μετατρέψετε την πρόταση στο άλλο είδος και να επισημάνετε τις αλλαγές ως προς 

το επικοινωνιακό αποτέλεσμα. 

Μονάδες 5 

4. πόσα ρηματικά πρόσωπα χρησιμοποιούνται στο παρακάτω απόσπασμα; Να 

επισημάνετε τη διαφορετική λειτουργία του καθενός.  

«αυτά τα δύο θετικά στοιχεία……ο άτιμος». 

Μονάδες 5 

 

 


