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Αδέλφια της Θύρας 9 , Περήφανε Πράσινε Λαέ ,  
Όπως υποσχεθήκαµε µετά από την αποψινή συνεδρία της γραµµατείας της Θύρας 
9 επικοινωνούµε µαζί σας. Η αποψινή µας συνεδρία είναι ίσως η δυσκολότερη από 
τη µέρα ίδρυσής µας, δύσκολη όχι µόνο γιατί πήραµε σηµαντικές αποφάσεις αλλά 
διότι έπρεπε να συνειδητοποιήσουµε και να αποδεχτούµε ότι ο ιστορικός κύκλος 
του Α.Σ.Ο.Λ έχει ήδη κλείσει. 
Όταν χάνεις ένα αγαπηµένο σου πρόσωπο δεν θέλεις να το αποδεχτείς , έτσι και 
εµείς τόσες µέρες ίσως δε θέλαµε να αποδεχτούµε ότι το βρώµικο τους παιχνίδι 
έχει φτάσει στον στόχο του και συνεχίζαµε να πολεµάµε. 
Η αποψινή µας απόφαση είναι δύσκολη αλλά απλή και είναι προιόν ώριµης 
σκέψης. Από σήµερα σταµατάµε να συµµετέχουµε στο κουκλοθέατρο που έχουν 
στήσει, από σήµερα σταµατάµε να έχουµε σχέση µε το φιάσκο που δηµιούργησαν. 
Φτάνει πλέον ανακοινώσεις και τοποθετήσεις, τους έχουµε ήδη ξεφτιλίσει, έχουµε 
ξεσκεπάσει την κοµπίνα τους και γελά όλη η Κύπρος µαζί τους. Φτάνει πλέον 
άσκοπες συζητήσεις και κόντρες µεταξύ ΟΜΟΝΟΙΑτων για τα καραγκιοζιλίκια 
τους, ας πάρει ο κάθε ΟΜΟΝΟΙΑτης τον δρόµο του. 
Μέσα από την ανακοίνωση µας καλούµε τα µέλη, τα στελέχη και τους φίλους της 
ΘΥΡΑ 9 να µην συµµετέχουν στην στηµένη Καταστατική Συνέλευση στην οποία 
µας οδηγούν. Αφού ήρθαν πρώτα και εκλέξαν ένα συµβούλιο που µόνο µε 
επενδυτή µπορεί να συνεχίσει, αφού άφησαν τις µέρες να κυλήσουν και να 
έρθουµε ένα βήµα πριν τα κριτήρια, αφού µας έβγαζαν όλους τρελούς για το ότι 
χρειαζόταν καταστατική ήρθαν να µας φέρουν προ τετελεσµένων και να 
οδηγήσουν τον Πράσινο Λαό σε µια καταστατική φιάσκο.  
Βέβαια δεν έµειναν µόνο εκεί, από την εποµένη της ανακοίνωσης της 
Καταστατικής ξεκίνησαν τις απειλές στον κόσµο ότι αν δεν περάσει αυτό που 
θέλουν θα φύγουν αφήνοντας την οµάδα να µην περάσει τα κριτήρια, έβαλαν τα 
τσιράκια τους να δηµιουργήσουν ξανά κλίµα τροµοκρατίας και φόβου ενώ για να 
είναι πάντα σίγουροι µας παίρνουν στην Καταστατική µε 50%+1 βγαίνοντας και 
απειλώντας ότι όποιος αµφισβητήσει το ποσοστό θα πρέπει να οδηγήσει την 
ΟΜΟΝΟΙΑ στα δικαστήρια. Η αλήθεια όµως ήταν ότι το ωραίο µας το αφήσαν για 
το τέλος, ενώ και καλά πηγαίνουµε να πάρουµε την σηµαντικότερη απόφαση από 
την ίδρυση του Σωµατείου αυτοί κρατούν τον επενδυτή και τον παίρνουν να 
γνωρίσει παίκτες και προσωπικό και ταυτόχρονα ποζάρουν µαζί του σαν ιθαγενείς 
που ήρθαν οι ξένοι να τους σώσουν αδιαφορώντας για τον κόσµο που διαφωνεί 
αλλά και για την ύπαρξη κι άλλης πρότασης. 
Για αυτό αδέλφια εµείς τελειώσαµε µε τα ψέµατα και τις βρωµιές τους, εµείς δεν 
θέλουµε να έχουµε καµιά σχέση µαζί τους και σε καµιά περίπτωση δεν θα 
κάτσουµε να παίξουµε το παιχνίδι τους νοµιµοποιώντας τις σαθρές διαδικασίες 
τους. 
Σηµειώστε το από τώρα, 29 του Μήνα την ίδια ηµέρα που κάποιοι θα βάζουν µε 
τον πιο πραξικοπηµατικό τρόπο την ταφόπλακα σε ιδέες και ιδανικά εµείς θα 
πρέπει να πάρουµε σηµαντικές αποφάσεις, για αυτό και καλούµε τον κόσµο µας 
σε Γενική Συνέλευση της ΘΥΡΑ 9 την ίδια µέρα σε χώρο και ώρα που θα 
ανακοινώσουµε. 
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