
Ανακοίνωση	  ΘΥΡΑ	  9	  
6/5/2018	  
	  
Αδέλφια της ΘΥΡΑ 9, περήφανε Πράσινε Λαέ,  
Επειδή από χθές επικρατεί µία σύγχυση, διευκρινίζουµε ότι η σηµερινή µας 
ανακοίνωση δεν έχει να κανει µε την απόφαση που θα λάβουµε την εποµένη της 
συµφωνίας µε τον κ.Παπασταύρου. Επαναλαµβάνουµε πως µια τέτοια σηµαντική 
απόφαση µπορεί να ληφθεί ΜΟΝΟ από τη Γενική Συνέλευση της ΘΥΡΑ 9. 
Μάλιστα, είπαµε ότι στη συγκεκριµένη Συνέλευση, η Γραµµατεία της ΘΥΡΑ 9 δεν 
θα καταθέσει πρόταση, ώστε να µην επηρεάσει τα µέλη της οργανωµένης µας 
κερκίδας. 
Η σηµερινή µας ανακοίνωση καταγγέλλει, για ακόµα µια φορά, τις λανθασµένες 
διαδικασίες µε τις οποίες η οµάδα µας ετοιµάζεται να ξεπουληθεί, ή καλύτερα να 
χαριστεί, µέσω µιας συµφωνίας την οποία ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΔΕΙ. Η θέση µας από την 
αρχή ήταν ξεκάθαρη. Για µια τόσο σηµαντική απόφαση, επιβάλλεται η σύγκληση 
Καταστατικής Συνέλευσης, µέσω της οποίας τα µέλη θα ψηφίσουν την πιθανή 
αλλαγή του µοντέλου του Σωµατείου µας. Σηµειώνεται πως, για να περάσει κάτι 
από Καταστατική Συνέλευση, χρειάζεται το 75% των ψήφων. Ίσως γι’ αυτό, 
προσπαθούν να µας πείσουν κάποιοι ότι «δεν χρειάζεται Καταστατική». Ως εκ 
τούτου, ενηµερώνουµε ότι έχουµε εξουσιοδοτήσει άτοµα για νοµική έρευνα.  
Επιπλέον, όσο κι αν προσπαθούν να µας πείσουν ότι τα µέλη του Σωµατείου 
έδωσαν ισχυρή εντολή για την εφαρµογή της πρότασης Παπασταύρου, τα 
νούµερα είναι εκεί και λένε την αλήθεια. Όπως την έλεγαν για τα χρήµατα που 
χρειαζόµαστε για τα κριτήρια Ιουνίου, για τις δόσεις της Prime Tel και για τα 
έσοδα της επόµενης χρονιάς. Το 55% που έλαβε ο Συνδυασµός του κ. 
Παπασταύρου, µέσα από µια ελεγχόµενη Εκλογική Συνέλευση, επιβεβαιώνει τις 
αµφιβολίες και τις ανησυχίες µιας µεγάλης µερίδας των µελών. Πόσο µάλλον ο 
ευρύτερος Πράσινος Λαός, τον οποίο, όπως γνωρίζουµε, η Συνέλευση σε καµιά 
περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει. 
Έκαναν τα πάντα για να πάρουν ισχυρή εντολή, όµως, δυστυχώς για τους ίδιους, 
απέτυχαν. Τακτοποίησαν τις συνδροµές 300 µελών µέσα σε δύο ηµέρες, 
κουβάλησαν ΟΛΟ τον έµµισθο µηχανισµό. Από τα 600 άτοµα που ψήφιζαν στις 
Εκλογικές Συνελεύσεις τώρα ψήφισαν 900! ‘Ετρεχαν και έπαιρναν τηλέφωνα από 
τα µητρώα των µελών που κρατούσαν ΑΝΤΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ και όµως πάλι το 45% 
της Συνέλευσης, είτε ψήφισε την Πορεία Αλλαγής είτε τους Ανεξάρτητους, οι 
οποίοι έθεσαν θέµα λανθασµένης διαδικασίας. Τα ερωτήµατα είναι αµείλικτα: 
• Γιατί αυτή η µανία να προχωρήσουν µε έναν συγκεκριµένο επενδυτή 
αδιαφορώντας για άλλες, ενδεχοµένως πιο συµφέρουσες, προτάσεις; 
• Ακόµη κι αν εµείς διαφωνούµε µε την φιλοσοφία του να δοθεί η ιδιοκτησία της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ, δεν θα έπρεπε να εξεταστούν όλοι οι ενδιαφερόµενοι; 
• Γιατί ο κ. Λώρης Κυριάκου, ενώ στις 20 Απριλίου δήλωνε πως «µακάρι να έρθει 
καλύτερη πρόταση από τη δική µας και εγώ θα βγώ να την υποστηρίξω», στις 2 
Μαΐου είπε «πάµε στην εκλογική Συνέλευση µε στόχο να εκλεγεί ο 15µελής 
Συνδυασµός και από εκείνη τη στιγµή και µετά προχωράµε µε τον κ. 
Παπασταύρου»; Ισχύει το ότι στην πρώτη συνεδρία του νέου Διοικητικού 
Συµβουλίου, τέσσερα µέλη έθεσαν θέµα εξέτασης και της άλλης πρότασης, όµως 
ο κ. Λώρης Κυριάκου δεν επέτρεψε την όποια συζήτηση/ψηφοφορία επί του 
θέµατος;  



• Μήπως υπάρχουν κρυφές συµφωνίες µε τον κύριο Παπασταύρου τις οποίες δεν 
γνωρίζουµε; 
• Μήπως η επένδυση είναι απλά η βιτρίνα για ένα δάνειο που θα τους αφήσει να 
συνεχίσουν να έχουν τον έλεγχο;  
• Μήπως κάποιοι ξεπλένουν χρήµατα τόσα χρόνια µέσω της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και επειδή 
κατάλαβαν ότι το παιχνίδι χάνεται αποφάσισαν να πλασάρουν κάποιον επενδυτή;  
• Μήπως γι’ αυτό προέκυψε και η αλλαγή στις απόψεις ατόµων οι οποίοι ήταν 
κάθετα αντίθετοι µε την εταιρεία και ξαφνικά έγιναν ταλιµπάν της πιο ακραίας 
ιδιωτικοποίησης; 
Μπορούµε να γράφουµε ερωτήµατα για ώρες και είναι ξεκάθαρο ότι η διαδικασία 
µπάζει από παντού. Αν θεωρούν ότι υπάρχει αυτή την στιγµή ισχυρή εντολή, ας 
προχωρήσουν µε την συµφωνία. Η ιστορία θα είναι αµείλικτος κριτής για όλους. 
ΜΙΑ ΖΩΗ ΟΜΟΝΟΙΑ 
Υ.Γ – Καλούµε ξανά τον κόσµο να ηρεµήσει και να αφήσει στην πάντα τις 
καθηµερινές αχρείαστες συζητήσεις. Ως ΘΥΡΑ 9 δεν θα πάρουµε απόφαση εν 
βρασµώ ψυχής για αυτό και θα αφήσουµε πρώτα να καθαρίσει το µυαλό των 
µελών µας, να φύγει η θολούρα και µετά να πάµε σε Γενική Συνελευση. 
	  


