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Α. Ο συγγραφέας ασχολείται με το θέμα της έλλειψης ευτυχίας του σημερινού ανθρώπου, 

παρ’ όλες τις πολλές ανέσεις και τις απολαβές που έχει από τον τεχνολογικό «πολιτισμό». 

Ισχυρίζεται πως ο σημερινός άνθρωπος είναι δυστυχισμένος, έρμαιος του πολιτισμού που ο 

ίδιος δημιούργησε. Είναι ψυχικά ασθενής, ανικανοποίητος από τα υλικά αγαθά, που πιθανόν 

να έχει και επιδιώκει ματαιόδοξους στόχους. Ο συγγραφέας δεν τάσσεται υπέρ ή κατά της 

τεχνολογίας ούτε αποδέχεται τη μοιρολατρική αποδοχή της σημερινής κατάστασης. 

Προσπαθεί να μας ευαισθητοποιήσει στο πρόβλημα και μας αφήνει ελεύθερους να βρούμε 

εμείς τη λύση.    

 

Β1. Αν δεν αλλάξει η αντίληψη που έχουμε για την πρόοδο του ανθρώπου και της κοινωνίας, 

τότε η κατάσταση αυτή με την επικράτηση του υλισμού θα συνεχίζεται. Αν δεν 

αποδεσμευτούμε από την αντίληψη ότι οι οικονομικοί δείκτες καθορίζουν την ευτυχία των 

ανθρώπων, τότε θα τρέχουμε πάντα πίσω από το άρμα του υλισμού και της επιδίωξης της 

κατανάλωσης και των προϊόντων, για να βελτιώσουμε αυτούς τους δείκτες. Έτσι, όμως, θα 

ευημερούν οι αριθμοί και θα δυστυχούν οι άνθρωποι. Γι’ αυτό χρειάζεται αναθεώρηση στις 

αξίες που πρέπει να επικρατήσουν και η μεγαλύτερη αξία είναι η πίστη στον άνθρωπο.   

 

Β2. Με την ερώτηση προσπαθεί να συγκινήσει και να ευαισθητοποιήσει τον αναγνώστη να 

κάνει κάτι για την κατάσταση που βιώνει. Με την παρένθεση εξαιρεί το πλήθος των μη 

σκεπτόμενων ανθρώπων και επικεντρώνεται σε μια ομάδα ικανών και αποφασιστικών 

ανθρώπων να αλλάξουν τα πράγματα.   

 

Β3. αδιάκοπη: συνεχή   

φοβερής: τρομερής   

ολέθριους: καταστρεπτικούς   

ζημιώνει: βλάπτει   

επινοήσεις: εφευρέσεις  

 

Β4. Χρησιμοποιεί παραγωγή, γιατί εκφράζει τη γενική θέση «πολιτισμός» και με επιμέρους 

παραδείγματα και επισημάνσεις τον αναλύει στη συνέχεια.   

 

Γ. Διαπιστώνεται ότι ο σύγχρονος άνθρωπος, παρά την ικανοποίηση των βασικών αναγκών 

του, δεν νιώθει πάντοτε ευτυχισμένος. Να αναλύσετε τις αιτίες αυτού του φαινομένου και να 
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προτείνετε τρόπους αντιμετώπισής του σ’ ένα κείμενο που θα δημοσιευθεί στο περιοδικό του 

σχολείου σας (400 – 500 λέξεις).  

 

Πρόλογος  

Ορισμός της ευτυχίας.  

Γενική διαπίστωση ότι οι σημερινοί άνθρωποι δεν είναι ευτυχισμένοι.  

Ιστορική αναδρομή με έμφαση στην βιομηχανική εποχή, που άλλαξε τη ζωή του ανθρώπου 

και έδωσε αξία στην τεχνολογία και στα αντικείμενά της.   

 

Κύριο Θέμα  

[1] Αίτια της έλλειψης ευτυχίας 

 Αστικοποίηση και αποκοπή από τη φύση. Ο υπερπληθυσμός και οι απάνθρωπες 

συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων στις πόλεις με τα πολλά προβλήματα κλονίζουν 

την ψυχική του υγεία.  

 Επικράτηση του υλισμού και επιδίωξη της ψεύτικης ευτυχίας με την απόκτηση υλικών 

αγαθών.  

 Έκλυση των ηθών και κρίση των ηθικών αρχών. 

 Τα συσσωρευμένα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα.  

 Η έλλειψη διαπροσωπικών σχέσεων και η απομόνωση του σημερινού ανθρώπου είτε 

λόγω φοβίας προς τον συνάνθρωπό του είτε λόγω έλλειψης χρόνου.  

 

[2] Προτάσεις για επιδίωξη ευτυχίας  

 Παιδεία ανθρωπιστική.  

 Αμφισβήτηση της τεχνολογικής προόδου και της κοινωνικής οργάνωσης, που στηρίζει 

την πρόοδο και την ευτυχία των ανθρώπων στην απόκτηση υλικών αγαθών και στη 

βελτίωση των οικονομικών δεικτών.  

 Επαφή με τη φύση, που θα θεραπεύσει την κλονισμένη ψυχική υγεία του ανθρώπου.  

 Πίστη στις δυνατότητες του ανθρώπου και όχι της «μηχανής». 

 Έμπρακτη εφαρμογή της ρήσης του Ευαγγελίου «Αγαπάτε αλλήλους».    

 Ειρηνικό κλίμα στην ανθρωπότητα και αποφυγή διενέξεων ανάμεσα στα κράτη για 

επιβολή και κυριαρχία του ενός προς το άλλο.   

 

Επίλογος  
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Έκκληση να αλλάξει ο σημερινός άνθρωπος αντίληψη για τη ζωή του με την επαναφορά της 

ανθρωπιστικής παιδείας και της πίστης του στον συνάνθρωπό του.  

 

Σημείωση: Το επικοινωνιακό πλαίσιο, αφού είναι άρθρο, απαιτεί να δοθεί ένας τίτλος. 

Οπότε μπορεί το γραπτό να τιτλοφορείται:   

«Η πραγματική ευτυχία του ανθρώπου». 

«Είναι ο σημερινός άνθρωπος ευτυχισμένος;» κ.λπ. 
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