
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι γελάσαμε λίγο την ημέρα της απόλυσής σας,  
όχι γιατί χαρήκαμε –εμείς ξέρουμε δυστυχώς από πρώτο χέρι πώς είναι  

να απολύεσαι– αλλά με την αφέλεια της εργοδοσίας που νομίζει ότι μας ξεγέλασε  
κι ότι τώρα πια είμαστε πάλι μια «οικογένεια», οπότε έχουμε κάθε λόγο να χαμογελάμε.  

Θυμίστε μας όμως εσείς που τα λέγατε πιο ωραία, γιατί να χαμογελάμε;

Επειδή έχετε δουλειά.

Να υπενθυμίσουμε σε εσάς και τους ομοίους σας, πως δουλεύουμε από ανάγκη σε 
συνθήκες μισθωτής σκλαβιάς και καθημερινής εκμετάλλευσης και όχι από επιλογή.

Επειδή πληρωνόσαστε στην ώρα σας (για αυτούς που θα πουν ότι παίρνουν 300€  
θυμίζω ότι το 300 σε σχέση με το μηδέν είναι 300% περισσότερο).

Το γεγονός ότι είσαστε αλήτες και δίνετε ψίχουλα για την εργασία μας ενώ παράλληλα 
έχετε το θράσος να ισχυρίζεστε πως πρέπει να λέμε και ευχαριστώ που μας πληρώνετε 

μας εξοργίζει. Επίσης, επειδή στα μαθηματικά φαίνεται να μην τα πηγαίνετε καλά (300% 
του 0 κάνει 0 κι όχι 300…), να σας υπενθυμίσουμε πως οι μισθοί των στελεχών και 

παρατρεχάμενων τους υπερβαίνουν τους δικούς μας το λιγότερο 300%. 

Επειδή εργάζεστε σε μια εταιρεία που σας σέβεται και ακούει τα προβλήματα σας.

Τα ελαστικά ωράρια, η απλήρωτη υπερωρία, η ψυχολογική πίεση  
και το καθημερινό ξεζούμισμα δεν αποτελούν σεβασμό αλλά δουλεία.

Επειδή η εταιρεία επένδυσε χρήματα για να συνεχίσετε να εργάζεστε.

Μας περνάτε για ηλίθιους; Τα κέρδη της εταιρείας (τα οποία αυξάνονται  
χρόνο με το χρόνο όπως δηλώνει η εταιρεία στα οικονομικά της στοιχεία)  

προορίζονται για την επέκταση και την οικονομική μεγέθυνση της όπως επίσης  
και την γρηγορότερη πληρωμή των προμηθευτών της (όπως δηλώνεται  

στην ιστοσελίδα της εταιρείας) και τέλος για να θρέφονται καλά αυτοί  
που κάθονται στις φαρδιές και μαλακές καρέκλες των διευθυντικών γραφείων.

Επειδή πληρώνεστε για αυτό.

Μήπως θέλετε να δουλεύουμε και τσάμπα; Προφανώς πήραν τα μυαλά σας αέρα  
(όχι άδικα υπάρχει το κράτος και η αστική «δικαιοσύνη» που σας έχουν στο απυρόβλητο)

με αποτέλεσμα να σχεδιάζετε νέες περιόδους σκλαβιάς, αλλά θα μας βρείτε απέναντί σας.

Ρε δεν σας είπα να χαμογελάτε;
(ένας διάλογος μεταξύ διευθύντριας και εργαζομένων στα My Market)



Επειδή οι πελάτες του καταστήματος σας πληρώνουν, 
και πρέπει να τους ευχαριστείτε για αυτό με ένα χαμόγελο.

Οι περισσότεροι πελάτες, οι οποίοι είναι μισθωτοί εργαζόμενοι, ξέρουν 
πολύ καλά τι θα πει εκμετάλλευση και αντιλαμβάνονται τι περνάμε εδώ μέσα. Δεν 

τους ξεγελάει κανένα ψεύτικο χαμόγελο ούτε έχουν κάποιο βίτσιο να το απαιτούν. 

Γιατί θα έχουμε τόσο καλές προσφορές που πρέπει να τις διαφημίζουμε.

Οι προσφορές και η υπερβολικά δαπανηρή διαφήμιση σας στηρίζονται 
στις πλάτες τις δικές μας και από τους μισθούς πείνας που δίνετε.

Ανυπομονώ να δω την ανταπόκρισή σας στα αποτελέσματα 
της έρευνας του μυστικού πελάτη που θα γίνει μέσα στο μήνα. 

Όσον αφορά το μυστικό πελάτη το μόνο που μπορούμε να πούμε 
είναι ντροπή σε όσους αποδέχονται το ρόλο του ρουφιάνου για λογαριασμό 

της εργοδοσίας. Για εσάς… δεν έχουμε να πούμε κάτι… το περιμέναμε.

Ο παραπάνω διάλογος, αν και είναι φανταστικός, βασίζεται 
στην πραγµατική ανακοίνωση της περιφερειακής διευθύντριας καταστηµάτων 
του «My Market» στους υπαλλήλους της αλυσίδας

Τα συµπεράσµατά µας:

Η οικονοµική κρίση που τα αφεντικά δηµιούργησαν ήταν η αφορµή για την εντονότερη εκµετάλλευση των 
εργαζοµένων. Εκµεταλλευόµενοι τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και την ευνοϊκή γι’ αυτούς νοµοθεσία, µας 
δείχνουν τα δόντια τους και µας λένε «έτσι είναι και άµα σου αρέσει» προσπαθώντας να εγκαθιδρύσουν εκ 
νέου συνθήκες γαλέρας για τους εργαζόµενους. 

Καθήκον δικό µας είναι να τους σπάσουµε τα δόντια και τον τσαµπουκά. Αυτό όµως δεν µπορούµε να το 
πετύχουµε ο καθένας µόνος του, ούτε µέσα από τα συνδικάτα που ελέγχει η εργοδοσία. Πρέπει να αγω-
νιστούµε συλλογικά και οργανωµένα από τα κάτω. Να οργανώσουµε σωµατεία βάσης, όπου θα αποφα-
σίζουµε όλοι µαζί πώς να προασπίσουµε τις ανάγκες µας απέναντι στις προσταγές και τις αυθαιρεσίες των 
αφεντικών, µέχρι να ξεµπερδέψουµε µια και καλή µαζί τους.
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