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Αδέλφια της ΘΥΡΑ 9, περήφανε Πράσινε Λαέ, 
Πριν να προχωρήσουµε στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΘΥΡΑ 9, να 
ενηµερώσουµε ότι το Σάββατο η ώρα 10:30 το πρωί, θα βρισκόµαστε στον 
Λυθροδόντα για να τραγουδήσουµε στους Λεβέντες των U15 στον τελευταίο τους 
αγώνα. Αυτή θα είναι και η τελευταία σχέση που θέλουµε να έχουµε µε την 
επένδυση Παπασταύρου. 
Πάµε στα δύσκολα τώρα, σε αυτά που δεν µας άφησαν να κλείσουµε µάτι το 
βράδυ. Ξέρετε εµείς ορκιστήκαµε να την αγαπάµε µέχρι τον θάνατο, αλλά ποτέ 
δεν προβλέψαµε ότι ο δικός της θάνατος θα ερχόταν πριν τον δικό µας. Δυστυχώς 
όµως ήρθε και δεν είµαστε από αυτούς που βλέπουν φαντάσµατα. Εµείς 
κατάµουτρα την είδαµε την αλήθεια και µε θάρρος την αντιµετωπίζουµε. 
Πέθανε αδέλφια, εκείνο που µας παρέδωσαν οι Πατεράδες µας, το έθαψαν 
κάποιοι για να καλύψουν τα εγκλήµατα τους και κανένα ψεύτικο αντίγραφο δεν 
µπορεί να το αντικαταστήσει. Δεν φεύγουµε εµείς απ’ την ΟΜΟΝΟΙΑ, καµιά 
απόφαση για να αποχωρήσουµε δεν πάρθηκε, καµιά διάσπαση δεν υφίσταται, δεν 
υπάρχει η ποδοσφαιρική ΟΜΟΝΟΙΑ για να αποχωρήσουµε ή να διασπαστούµε 
εµείς. Η δική µας απόφαση είναι ξεκάθαρη, δεν θα ακολουθήσουµε την επένδυση 
κάποιου Παπασταύρου, δεν θα ακολουθήσουµε αυτό που δηµιουργήθηκε στην 
θέση της οµάδας µας, δεν θα ακολουθήσουµε κάτι ξένο µε τα ιδανικά, τις αρχές 
και τις αξίες που µας έκαναν να αγαπήσουµε την ΟΜΟΝΟΙΑ, δεν θα 
ακολουθήσουµε κάτι φτιαχτό που απλά κάποιοι πουληµένοι αποφάσισαν να του 
φορέσουν το σήµα µε το περήφανο τριφύλλι. 
Είµαστε ξεκάθαροι, όσον αφορά την επένδυση Παπασταύρου δεν θέλουµε να 
έχουµε καµιά σχέση, ούτε να ερχόµαστε γήπεδο για επεισόδια για να της κάνουµε 
ζηµιά, ούτε να µπαίνουµε σε αντιπαράθεση µε τον κόσµο, ούτε τίποτα. Απλά ας το 
ξέρουν όλοι ότι εµείς που δεν γίναµε υπάλληλοι καµιάς διοίκησης και κανενός 
προέδρου, δεν έχουµε σκοπό να γίνουµε πελάτες κάποιου ξένου. Όσες 
προσπάθειες εξαγοράς µας και αν γίνουν θα πέσουν και πάλι στο κενό, όπως 
έπεφταν τόσα χρόνια. Μην ανησυχείτε, όλο και κάποιοι θα βρεθούν να πάρουν την 
θέση µας, πολλοί καλοθελητές θα µυριστούν το χρήµα και θα τρέξουν να σας 
κάνουν την χορωδία, ίσως και από αυτούς που αποβάλαµε από τις τάξεις µας 
παλαιότερα. Καλές δουλειές να τους ευχηθούµε. 
Μακάρι να πάει καλά η επένδυση Παπασταύρου, όχι για τους πουληµένους, ούτε 
για τον ίδιο αλλά για εκείνο τον κόσµο που θέλει να παίρνει τα παιδιά του στο 
γήπεδο, για εκείνα τα παιδιά που δεν θέλουν να παν σχολείο την Δευτέρα όταν 
χάνουµε. Ας πετύχει για αυτούς, ας χαρεί αυτός ο κόσµος και αυτά τα παιδιά. 
Όµως αδέλφια επιτρέψτε µας στα δικά µας παιδιά να τους διδάξουµε άλλα 
πράγµατα, να τους λέµε ότι η ΟΜΟΝΟΙΑ είναι ιδέα και να µην σκύβουµε το 
κεφάλι, να τους πούµε ότι είναι «και του λαού οµάδα» και να µην τους λέµε 
ψέµατα. 
Ξέρουµε πολύ καλά ότι στις πρώτες επιτυχίες της επένδυσης Παπασταύρου θα 
µείνουµε µόνοι µας, ξέρουµε πολύ καλά ότι όταν ξεκινήσουν οι µεταγραφές όλα 
θα ξεχαστούν και θα πάρει ο καθένας τον δρόµο του. Δεν επιλέγουµε όµως τις 
αποφάσεις µας βάσει του τι θέλουν οι πολλοί αλλά βάσει των αρχών και των αξιών 
µας. Προτιµάµε αν έτσι διαµορφώθηκε ο κόσµος να µείνουµε µόνοι µας και πιστοί 



σε αυτά που πρεσβεύουµε, παρά µε τους πολλούς και να αλλοιώσουµε τον 
χαρακτήρα µας. 
Τέλειωσε αδέλφια, αρνούµαστε πλέον να συµµετέχουµε σε αυτή την κοροϊδία 
που κάποιοι προσπαθούν να παρουσιάσουν ως εκσυγχρονισµό. Πόσο γελοίοι 
φαίνονται όλοι αυτοί που όταν φωνάζαµε για εκσυγχρονισµό έκαναν πως δεν 
άκουγαν και τώρα αφού κοροίδεψαν τον κόσµο για µεικτά µοντέλα εταιρείας και 
άλλες ψευτιές, τελικά του έφεραν την πιο ακραία µορφή εταιρείας, το απόλυτο 
ξεπούληµα, το δόσιµο της ιδιοκτησίας της οµάδας µας σε ένα µη Οµονοιάτη. Όσο 
για τον τρόπο και την διαδικασία που τον έφεραν ας µην τα ξαναγράφουµε, τα 
είπαµε πολλές φορές, τους απαξίωσε και ο κόσµος γυρίζοντας τους την πλάτη 
στην Καταστατική Συνέλευση, που αν είναι δυνατό είχε σχεδόν τον ίδιο κόσµο µε 
την Γενική Συνέλευση της ΘΥΡΑ 9. 
Ντρεπόµαστε εµείς για πάρτη τους, ντρεπόµαστε που τόλµησαν να φέρουν αυτό 
το έκτρωµα, ντρεπόµαστε που έπεισαν τον κόσµο, ντρεπόµαστε περισσότερο απ’ 
όσο ντραπήκαµε τα πέτρινα χρόνια που αυτοί που µας ξεπούλησαν µας πότιζαν 
µόνο πίκρες. Ντρεπόµαστε αδέλφια, γι’αυτό και η απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης ήταν ξεκάθαρη, πάµε να βρούµε την αξιοπρέπεια µας, πάµε να 
πολεµήσουµε, πάµε να διώξουµε την ντροπή από πάνω µας. 
Ψηλά τα κεφάλια λοιπόν και πάµε να δείξουµε τον άλλο δρόµο, τον δύσκολο 
δρόµο, τον δρόµο της περηφάνιας. Τους χαρίζουµε τους επενδυτές, τα λεφτά, τα 
µεγάλα γήπεδα και πάµε στα χωράφια να βρούµε την αξιοπρέπεια µας. Φτύνουµε 
τους πουληµένους και πάµε να ιδρύσουµε µια οµάδα µε τις αρχές και τα ιδανικά 
του 48’ µε εκείνα που γαλουχήθηκαν γενιές και γενιές ΟΜΟΝΟΙΑτων, µε εκείναν 
που µας δίδαξαν οι παλαιότεροι και ας τα έχουν ξεχάσει, σηµασία έχει ότι εµείς 
δεν ξεχάσαµε. Δύσκολος ο δρόµος που διαλέξαµε, δεν µας φοβίζει όµως. Στα 
δύσκολα θα µετρηθούµε. ‘Αλλωστε αν οι ιδρυτές του Α.Σ.Ο.Λ. διάλεγαν τον 
εύκολο δρόµο, δεν θα υπήρχε σήµερα η ΟΜΟΝΟΙΑ, για αυτό και ως ελάχιστο 
φόρο τιµής έχουµε καθήκον την ώρα που όλα ξεπουλιούνται να κρατήθούµε πιστοί 
στις αρχές µας. 
Χάσαµε µια µάχη αδέλφια αλλά δεν χάσαµε τον πόλεµο, δεν θα τους 
παραδώσουµε τον Α.Σ.Ο.Λ. Αν κάποιοι θεωρούν ότι παραδοθήκαµε κάνουν λάθος, 
η µάχη τώρα ξεκινά, διαφορετική από αυτή που δίναµε τόσα χρόνια αλλά το ίδιο 
και περισσότερο δύσκολη. Στην επόµενη ανοικτή συγκέντρωση θα προτείνουµε 
στα κλειστά τµήµατα του Σωµατείο να είµαστε εκεί και ας διαφωνούµε µε τους 
διοικούντες. Να είµαστε εκεί γιατί ακόµα ανήκουν στο Σωµατείο κι ας το έχουν 
κάνει κοµπάρσο κάποιοι. Εδώ ήρθε η ώρα να δηλώσουµε ξεκάθαρα ότι αν µια µέρα 
επιστρέψει και το ποδοσφαιρικό τµήµα πίσω στον πραγµατικό του ιδιοκτήτη θα 
είµαστε οι πρώτοι που θα επιστρέψουµε στα τσιµέντα. Μάλιστα θα δώσουµε ότι 
περιουσία και ότι χρήµατα έχει η νέα οµάδα στον Α.Σ.Ο.Λ και θα επιστρέψουµε 
πιστοί στρατιώτες. 
Μέχρι τότε όµως θα χαράξουµε τον δικό µας δρόµο, θα κτίσουµε µε τον Λαό που 
διαφωνεί µε το ξεπούληµα, µια οµάδα «Απ’ το Λαό για τον Λαό», µια οµάδα να 
παίρνουµε τα παιδιά µας, µια οµάδα να δώσει και πάλι χρώµα στα Σαββατοκυρίακα 
µας, µια οµάδα που θα αντιπροσωπεύει όλα όσα µας έκαναν ΟΜΟΝΟΙΑτες. Θα µας 
βρίσουν, θα µας κατηγορήσουν και θα µας ρίξουν τόνους λάσπης. Κρατάτε γερά 
όµως αδέλφια το δίκαιο είναι µε το µέρος µας, ξέρουµε όλοι καλά ότι η απόφαση 
που πάρθηκε από την Γενική Συνέλευση είναι η σωστή. Δεν µπορούσαµε να 
έχουµε σχέση µε το έκτρωµα που δηµιούργησαν και ούτε θα έχουµε. Κρατάτε 
γερά όπως κρατούσαµε τόσα χρόνια στις πορείες, στα συλλαλητήρια, στα σκηνικά 
και πάνω στα τσιµέντα. Κρατάτε γερά γιατί περήφανα θα περπατήσουµε τον 



δρόµο µας, µε το κεφάλι ψηλά θα πολεµήσουµε, γιατί η λάσπη τους πάντα θα 
γίνεται εύφορο έδαφος για να σπείρουµε την άνοιξη και θα την σπείρουµε. 
Κλείνουµε µε ένα τραγούδι που µετά από µια ήττα µας κρατούσε συντροφιά στη 
δύσκολη επιστροφή µε το λεωφορείο. Πέρασε αρκετός καιρός από τότε, τα 
δεδοµένα άλλαξαν, το νόηµα όµως µένει το ίδιο... 
«Κι όταν φοβούνται πως µπορεί να τρελαθώ µου λεν να πάω κρυφά κάπου να 
κλάψω και να θυµάµαι πως αυτό το σκηνικό είµαι µικρός, πολύ µικρός για να τ’ 
αλλάξω. Μα εγώ µ’ ένα άγριο περήφανο χορό σαν αετός πάνω απ’ τις λύπες θα 
πετάξω. Σιγά µην κλάψω, σιγά µη φοβηθώ, σιγά µην κλάψω, σιγά µη φοβηθώ.» 
Υ.Γ 1 – Ραντεβού το Σάββατο η ώρα 10:30 στον Λυθροδόντα να τραγουδήσουµε 
και να χειροκροτήσουµε τους µικρούς. 
Υ.Γ 2 – Διαβάζοντας όσα γράφονται από διάφορους µετά την ανακοίνωση του 
αποτελέσµατος της Γενικής µας Συνέλευσης απλά επιβεβαιωνόµαστε ότι η µάχη 
πλέον έχει χαθεί µέσα στον κόσµο. Ξαφνικά γίναµε πάλι κοπελλούθκια, ανήλικοι, 
χασιηκλίδες, ελαµίτες, κοκάκιδες, πράκτορες και ότι άλλο φανταστείτε. Να’στε 
καλά πάντως που µας υπενθυµίζετε ότι εδώ και πολλά χρόνια δεν έχουµε τίποτα 
κοινό µε κάποιους. 


