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Προς:  Τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, κ. Β. Πολύδωρα 
  Τον Δ/ντη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ευβοίας 
  Τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Καρύστου 
  Τα Μ.Μ.Ε. 
 
 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ  
 
 
Κύριε Υπουργέ, 
Κύριοι, 

Το εκ προμελέτης θανατηφόρο ατύχημα, στις 28 Ιουνίου, σε λατομείο 
της Καρύστου ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι της οργής και της 
αγανάκτησης. 

Ήταν η αφορμή για να μιλήσουν όσοι κράταγαν το στόμα τους κλειστό 
από το φόβο των αφεντικών. 

Ήταν η αιτία να γίνει γνωστό ότι τα ατυχήματα είναι καθημερινό 
φαινόμενο, όμως αποκρύπτονται από τους εργοδότες, που με τον 
εκβιασμό της απόλυσης, έχουν επιβάλλει στους εργάτες το νόμο της 
σιωπής. 

Ήταν η αιτία να βγει στην επιφάνεια η εγκληματική αδιαφορία των 
αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και της 
Επιθεώρησης Μεταλλίων Νοτίου Ελλάδας. 

Ήταν η αφορμή να βγει στον αέρα η εργασιακή ζούγκλα, που έχουν 
εφαρμόσει οι εργοδότες στα Λατομεία της Καρύστου με τις ευλογίες των 
εκάστοτε κυβερνήσεων. 

Ήταν η αφορμή για να επιβεβαιωθεί ακόμα μία φορά ότι η σημερινή 
κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, θεό τους έχουν το κέρδος των 
αφεντικών θεωρώντας τους εργαζόμενους αναλώσιμο υλικό. 
 

Κύριε Υπουργέ,  
Σας ενημερώσαμε με προηγούμενη επιστολή μας για την κατάσταση 

που επικρατεί στα λατομεία. Από τα ογδόντα (80), που λειτουργούν στην 
Κάρυστο, ελάχιστα έχουν άδεια λειτουργίας, ενώ κανένα δεν πληρεί τους 
όρους λειτουργίας. Μηχανήματα παλιά, ασυντήρητα, φθαρμένα λάστιχα, 
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οδηγοί χωρίς δίπλωμα και εμπειρία, άσχετοι εργάτες χειρίζονται 
εκρηκτικά υλικά κάτω από την πίεση των εργοδοτών. Εκρήξεις γίνονται 
χωρίς κανέναν έλεγχο. Τα οχήματα που μεταφέρουν τους εργάτες είναι 
παλιά και επικίνδυνα για την ασφάλειά τους. 

Όλα αυτά συνιστούν κίνδυνο πολλών ατυχημάτων. Κίνδυνο να 
χάσουν τη ζωή τους πολλοί εργάτες, όχι λόγω της κακιάς ώρας, όπως 
συνηθίζουν να λένε οι εργοδότες, αλλά από την εγκληματική αδιαφορία 
όλων των υπεύθυνων σε όλες τις βαθμίδες, από τον ανώτερο μέχρι τον 
κατώτερο, αφού κι οι υπηρεσίες δε δρουν στην κατεύθυνση προστασίας 
της ζωής των εργαζομένων, αλλά στην υπηρεσία των εργοδοτών. 

Μέχρι σήμερα δεν έχει παρθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο που να 
περιορίζει την ασυδοσία των εργοδοτών. 

 

Κύριε Υπουργέ, 
Γνωρίζουμε ότι την ευθύνη της άδειας λειτουργίας των λατομείων 

την έχει το υπουργείο σας, όπως επίσης και την ευθύνη για τον έλεγχο 
των προϋποθέσεων λειτουργίας των λατομείων. Γι΄ αυτό σας ρωτάμε: 
- Πόσους ελέγχους κάνατε για να εξακριβώσετε την καταλληλότητα 

των λατομείων; 
- Πόσα λατομεία που δεν τηρούν τις προϋποθέσεις λειτουργίας 

κλείσατε; 
- Σε πόσα λατομεία επιβάλλατε πρόστιμα; (Πληροφοριακά σας λέμε 

ότι όταν τα λατομεία κάνουν έκρηξη τρέμουν τα διπλανά χωριά). 
 

Κύριε Υπουργέ, 
Έχετε την απόλυτη ευθύνη και σας καθιστούμε υπεύθυνο για τη ζωή 

και τη σωματική ακεραιότητα των συναδέλφων μας που εργάζονται στα 
λατομεία - κάτεργα της Καρύστου. 

Ζητάμε να πάρετε αποφασιστικά μέτρα για τη σωστή λειτουργία των 
λατομείων και για την τήρηση του νομοθετικού πλαισίου αδειοδότησής 
τους. 
 
 
 
 

Για τη Διοίκηση 
 
Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 
Γιάννης Πάσουλας                                                   Κώστας Χαντζιάρας 
 


