
ΨΗΦΙΣΜΑ 

Σιμερα 9 Μαρτίου 2013, εμείσ οι κάτοικοι του χωριοφ Καςτζλλια του Νομοφ Φωκίδοσ, 
ςυγκεντρωκικαμε ςε μεγάλθ και αποφαςιςτικι ςυγκζντρωςθ για να ςυηθτιςουμε και να 
διατρανϊςουμε τθν οριςτικι και αδιαπραγμάτευτθ απόφαςι μασ να μθν επιτρζψουμε τθν 
καταςτροφι του χωριοφ μασ από παράνομεσ και ανεξζλεγκτεσ επιφανειακζσ εξορφξεισ ςτα 
Κεφαλάρια του, μζςα ςτα ςπίτια μασ. 
Μία καταςτροφι, που περιλαμ βάνει τθν εξαφάνιςθ ενόσ πλοφςιου και παρκζνου δάςουσ, το οποίο 
το χωριό μασ προςτατεφει ωσ κόρθ οφκαλμοφ από τθν ίδρυςι του εδϊ και εκατοντάδεσ χρόνια. 
Μία καταςτροφι, που βιάηει τθν ταυτότθτα και τθν ομορφιά του χωριοφ μασ. 
Μία καταςτροφι, που δθμιουργεί άμεςο κίνδυνο από πλθμμφρεσ, κατολιςκίςεισ και 
κατακριμνφςεισ, που απειλεί ακόμα και με κίνδυνο απϊλειασ ηωισ. 
Δεν ανεχόμαςτε τισ ςυμβουλζσ για «ςυνεργαςία» με τουσ βιαςτζσ του τόπου μασ. 
 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ τθ μεταλλευτικι εταιρεία τθσ οικογζνειασ Κυριακόπουλου «S&B Βιομθχανικά 
Ορυκτά Α.Ε.»: 
Πτι κερδίηει εκατομμφρια ευρϊ από τθν εξϊρυξθ βωξίτθ ςτθν περιοχι του χωριοφ μασ, ςε ζκταςθ 
πάνω από 10.000 ςτρζμματα, αφοφ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΕΞΟΦΘΑΛΜΑ ΡΟΚΛΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΒΑΑ 
καταπατά εγκεκριμζνουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ, υπουργικζσ αποφάςεισ, νόμουσ και διατάξεισ. 
Πτι πραγματοποιεί εξορφξεισ ακόμα και ςε χϊρουσ, που δεν διακζτει τθν απαραίτθτθ άδεια 
εκμετάλλευςθσ, ανεξζλεγκτθ από Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ οι οποίεσ ζχουν τθν υποχρζωςθ από το Νόμο 
να πραγματοποιοφν ελζγχουσ. 
Πτι δεν πλθρϊνει ςτο ελλθνικό δθμόςιο οφτε ζνα ευρϊ για τθν αξία του μεταλλεφματοσ που εξάγει. 
Πτι προτιμά να φορολογείται ςτο Λουξεμβοφργο και όχι ςτθν Ελλάδα. 
Πτι ζναντι ευτελοφσ τιμιματοσ καταςτρζφει το δάςοσ, τθν πανίδα και χλωρίδα τθσ περιοχισ, 
εξαφανίηει τα νερά από όλεσ τισ πθγζσ που υπιρχαν, ξεκοιλιάηει τα βουνά και τα παρατάει ωσ 
μνθμεία καταςτροφισ, δθμιουργϊντασ μια μθ αναςτρζψιμθ και τρομακτικι υποβάκμιςθ του 
περιβάλλοντοσ. 
Πτι δεν επενδφει οφτε ζνα ευρϊ ςτθν περιοχι. 
Πτι μζροσ από τα υπερκζρδθ χρθςιμοποιείται για τθ ςτιριξθ τθσ παραπάνω παράνομθσ 
δραςτθριότθτασ με τθ διαχείρθςθ των ςυνειδιςεων και άμβλυνςθ αντιςτάςεων κοινωνικϊν και 
υπθρεςιακϊν παραγόντων. 
Πτι δεν πραγματοποιεί τθν ελάχιςτθ αποκατάςταςθ, που επιβάλλουν οι περιβαλλοντικοί όροι. Είναι 
γνωςτό ότι πραγματικι αποκατάςταςθ δεν μπορεί να υπάρξει. 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ τθν άμεςθ εδϊ και τϊρα ανάκλιςθ και ακφρωςθ τθσ με αρικμό πρωτοκόλλου 
809/110687/17-7-2012 απόφαςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Δαςϊν του Νομοφ Φωκίδοσ, που δίδει άδεια 
επζμβαςθσ ςτθν περιοχι τθσ Αλεφάντωσ, διότι εκτόσ των άλλων δεν μπορεί απόφαςθ του Υπουργοφ 
Γεωργίασ να ανατρζπεται με απόφαςθ τθσ αντ’ αυτοφ Διευκυντι Δαςϊν Φωκίδασ Λαμπρινισ 
Λουδαριά, δαςοπόνου Τ.Ε.  
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ τθν εφαρμογι ζςτω και των ελάχιςτων περιβαλλοντικϊν όρων, που κζτουν οι ΚΥΑ 
ζγκριςισ τουσ και θ εφαρμογι των οποίων αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ υλοποίθςθσ του 
ζργου. 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να αρχίςουν άμεςα ι να ολοκλθρωκοφν οι εργαςίεσ αποκατάςταςθσ ςε όλεσ τισ 
εξοφλθμζνεσ εκμεταλλεφςεισ, που δεν ζχουν αποκαταςτακεί ακόμα, όπωσ ο περιβαλλοντικόσ όροσ 
δ1.9 απαιτεί. 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ο ορυκτόσ πλοφτοσ το μετάλλευμα και το δάςοσ να λειτουργεί προσ όφελοσ του τόπου 
παραγωγισ και του δθμόςιου ςυμφζροντοσ και όχι προσ όφελοσ των μετόχων. 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ οι ςυγχωριανοί μασ εργαηόμενοι ςτθν εταιρεία να πάψουν να είναι όμθροι και να 
χρθςιμοποιοφνται ωσ κάλυψθ για τθ βάρβαρθ καταςτροφι του τόπου μασ.  



ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να υπάρχει αξιοπρζπεια ςτθν εργαςία τουσ και ςεβαςμόσ ςτθν προςωπικότθτά τουσ 
και να μθν διανοθκεί κάποιοσ εκβιαςτικζσ απολφςεισ. 
 
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι τουσ ςυγχωριανοφσ μασ αλλά και όλουσ τουσ εργαηόμενουσ ςτθν εταιρεία, τουσ 
κζλουμε μαηί μασ, ίδια είναι τα ςυμφζροντά μασ, ότι οι απαιτιςεισ μασ αυξάνουν τισ κζςεισ 
εργαςίασ. 
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θ τοπικι αυτοδιοίκθςθ και τα όργανά τθσ δεν μασ ζχουν πείςει ότι ζχουν τθ 
διάκεςθ τθ βοφλθςθ και τθν ικανότθτα να πρωτοςτατιςουν ςτθν επίλυςθ των αιτθμάτων μασ, 
αντιμετωπίηουμε τθν αδιαφορία τουσ και τον εμπαιγμό τουσ τα τελευταία χρόνια, παρόλα αυτά 
ελπίηουμε και ηθτοφμε τθν βοικειά τουσ. 
 
ΤΙΜΟΥΜΕ τουσ προγόνουσ μασ που με τισ αποφάςεισ και τθ ςτάςθ τουσ διαφφλαξαν το χωριό μασ 
και επιηθτοφμε τθ ςυμπαράςταςθ και βοικεια όλων των ςυγχωριανϊν μασ. 
 
ΕΚΛΕΓΟΥΜΕ επιτροπι του αγϊνα μασ θ οποία αποτελείται από τουσ ςυγχωριανοφσ μασ: 
1. Δθμιτριοσ Μπάκασ του Ραναγιϊτθ 
2. Διμθτρα Ραπαϊωάννου του Ρανουριά 
3. Σπυρίδων Κουτροφμπασ του Ταξιάρχθ 
4. Ιωάννθσ Καρακϊςτασ του Ραναγιϊτθ 
5. Ευάγγελοσ Ραπαευκυμίου του Γεωργίου 

 
θ οποία κα καλεί ςυγκεντρϊςεισ για ενθμζρωςθ και λιψθ αποφάςεων. 
 
 
Ακολουκοφν υπογραφζσ. 


