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Κείμενο 1 

Το αντι-εργατικό κίνημα: Γιατί εκατομμύρια άνθρωποι αρνούνται να δουλέψουν 

Άρθρο που δημοσιεύθηκε στο moneyreview.gr 13/11/2021 με μικρές αλλαγές για τις ανάγκες της εξέτασης. 

 

Ο Λάρι τελείωσε το πανεπιστήμιο έχοντας ένα όραμα: Μαζί με τη γυναίκα του θα ζούσαν το 

Αμερικανικό Όνειρο. Θα αγόραζαν ένα σπίτι στα προάστια και θα πήγαιναν διακοπές κάθε δύο χρόνια. 

Όμως, το όνειρό του για την τέλεια ζωή τελικά έγινε κομμάτια. Η τότε σύζυγός του αντιλήφθηκε ότι η 

δουλειά είναι μια αυταπάτη, όπως λέει ο Λάρι, και αποφάσισε να παραιτηθεί, για να φροντίσει τα 

παιδιά τους και τον ηλικιωμένο πατέρα της. Με κάποια καθυστέρηση, ο Λάρι ακολούθησε τον ίδιο 

δρόμο. Η δουλειά «είναι κάτι που κάποιος άλλος φύτεψε στο μυαλό μας», λέει ο 52χρονος Αμερικανός 

στο Business Insider. Σήμερα, ο Λάρι δεν δουλεύει. Ζει απλά, σε ένα τροχόσπιτο στην αυλή της μητέρας 

του. «Πραγματικά δεν έχω έξοδα. Δεν χρειάζομαι χρήματα. Μπορώ να επιβιώσω χωρίς χρήματα», λέει. 

Και δεν είναι ο μόνος. Ο Λάρι είναι μέρος ενός κινήματος που κάποιοι ονομάζουν «αντι-εργατικό» και 

το οποίο κερδίζει όλο και περισσότερους οπαδούς. 

Πρόκειται για μια τάση που κερδίζει έδαφος ανάμεσα στους νέους εργαζόμενους, καθώς η 

Generation Z (δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί από το 1997 έως το 2012) αφήνει το σημάδι της στην αγορά 

εργασίας. Και δεν είναι μια τάση που αφορά μόνο τις ΗΠΑ. Στην Κίνα, μια ολόκληρη γενιά αρνείται να 

ακολουθήσει τις επιταγές της εποχής για όλο και μεγαλύτερη παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα 

στη δουλειά και αντ’ αυτού βρίσκει την ευτυχία στην απλή ζωή και την χαλάρωση. Είναι το κίνημα της 

«ξάπλας» (lying flat), όπως έχει ονομαστεί. 

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκατομμύρια «Λάρι» σε όλο τον κόσμο. Στις ΗΠΑ, οι εργαζόμενοι 

παραιτούνται από τις δουλειές τους μαζικά εδώ και έξι μήνες τουλάχιστον, καθώς μόνο τον 

Σεπτέμβριο, 4,4 εκατ. Άνθρωποι δήλωσαν παραίτηση - περισσότεροι από οποιονδήποτε άλλο μήνα 

στην ιστορία. Πολλοί δεν επιστρέφουν ποτέ στην αγορά εργασίας. Για κάποιους από αυτούς, η δουλειά 

δεν αξίζει πια. Οι μισθοί βρίσκονται σε πτώση εδώ και δεκαετίες στις ΗΠΑ, ενώ τα φοιτητικά δάνεια 

συνεχίζουν να αυξάνονται. Οι ανισότητες διευρύνονται. 

Κάπως έτσι φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση των δραματικών ελλείψεων εργατικού 

δυναμικού. Πολύ απλά οι εργαζόμενοι «απεργούν» και αρνούνται να επιστρέψουν στη δουλειά, εκτός 
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και εάν οι συνθήκες βελτιωθούν. Οι αριθμοί πλέον είναι μεγάλοι και υπολογίσιμοι. Μια ομάδα στο 

Reddit, το «αντι – εργατικό κίνημα  έχει προσελκύσει ένα εκατομμύριο followers1 από το 2013, όταν και 

ξεκίνησε. Οι μισοί από αυτούς μπήκαν στο γκρουπ τον Οκτώβριο. Πρακτικά, δεκάδες χιλιάδες 

άνθρωποι μπαίνουν στη σελίδα αυτή καθημερινά. Τι πρεσβεύουν; Το κίνημα αναφέρεται σε μια 

φιλοσοφία ζωής χωρίς δουλειά και στοχεύει να φτιάξει μια κοινότητα ανθρώπων που ενώνουν τις 

δυνάμεις τους απέναντι στην εκμετάλλευση των εργαζομένων.  

Το σίγουρο είναι ότι οι εργοδότες αναγκάζονται πλέον να ακούσουν τους εργαζόμενους. 

 

Κείμενο 2 

Η Φάμπρικα 

Το τραγούδι  «Η Φάμπρικα» βρίσκεται στο άλμπουμ του 1974 «Μετανάστες», σε μουσική Γ. 

Μαρκόπουλου και στίχους του Γ. Σκούρτη. Πρώτη εκτέλεση: Λάκης Χαλκιάς. 

 

Η φάμπρικα δε σταματά 

δουλεύει νύχτα μέρα 

και πώς τον λεν το διπλανό 

και τον τρελό τον Ιταλό 

να τους ρωτήσω δεν μπορώ 

ούτε να πάρω αέρα. 

 

Δουλεύω μπρος στη μηχανή 

στη βάρδια δύο δέκα 

κι από την πρώτη τη στιγμή 

μού στείλανε τον ελεγκτή 

να μού πετάξει στο αυτί 

δυο λόγια νέτα σκέτα 

 

                                                           
1 ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 



Άκουσε φίλε εμιγκρέ2 

ο χρόνος είναι χρήμα 

με τους εργάτες μη μιλάς 

την ώρα σου να την κρατάς 

το γιο σου μην τον λησμονάς 

πεινάει κι είναι κρίμα 

 

Κι εκεί στο πόστο μου σκυφτός 

ξεχνάω τη μιλιά μου 

είμαι το νούμερο οχτώ 

με ξέρουν όλοι με αυτό 

κι εγώ κρατάω μυστικό 

ποιο είναι τ' όνομά μου 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΘΕΜΑ 1 

 

1ουποερώτημα (μονάδες 10) 

Τι είναι το αντι-εργατικό κίνημα, σύμφωνα με το Κείμενο 1, ποιους αφορά και τι αποτελέσματα έχει; 

Να απαντήσεις συνοπτικά σε μια παράγραφο 60-70 λέξεων. 

Μονάδες 10 

2ουποερώτημα (μονάδες 10) 

Η πρώτη παράγραφος του Κειμένου 1 οργανώνεται με: 

α. Σύγκριση – Αντίθεση και Παραδείγματα 

β. Αναλογία και Παραδείγματα 

γ. Σύγκριση – Αντίθεση και Αναλογία 

                                                           
2 εμιγκρές: ο φυγάς, ο εξόριστος 



δ. Αναλογία και Ορισμό 

Να βρεις τη σωστή απάντηση (μονάδες 2), να εντοπίσεις τα αντίστοιχα χωρία (μονάδες 4) και να 

δηλώσεις τι επιτυγχάνεται με τη συγκεκριμένη επιλογή (μονάδες 4). 

Μονάδες 10 

3ο υποερώτημα (μονάδες 15) 

Στο Κείμενο 1 υπάρχουν πολλές ξένες λέξεις. Να εντοπίσεις 5 από αυτές (μονάδες 5) και να 

δικαιολογήσεις την παρουσία τους στο κείμενο αναλογιζόμενος/η τόσο το θέμα όσο και το κειμενικό 

είδος στο οποίο ανήκει το κείμενο (μονάδες 10). 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ 4 

Να ερμηνεύσεις την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος πίσω από τη φωνή που 

ακούγεται στο ποίημα. Πιστεύεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται με τον τρόπο αυτό στην 

πατρίδα μας σήμερα;  

Μονάδες 15 


