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«Τα λίγα πράγματα που γνωρίζω για την ηθική, τα έμαθα σε
ποδοσφαιρικά γήπεδα και θεατρικές σκηνές, αυτά είναι τα
πραγματικά μου πανεπιστήμια»
Αλμπέρ Καμύ
Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και συχνότερα, αθλητές επιλέγουν
να μιλήσουν ανοιχτά και δημόσια για διάφορα κοινωνικά και
πολιτικά ζητήματα που απασχολούν το εγχώριο συγκείμενο. Η
αλήθεια είναι ότι δεν μας είχαν συνηθίσει σε τέτοιου είδους
κινήσεις, και αυτό μόνο ικανοποίηση και ελπίδες μπορεί να
δημιουργήσει. Πιο συγκεκριμένα, ένας μεγάλος σχετικά αριθμός
προσωπικοτήτων
του
αθλητισμού
(ποδοσφαιριστές,
καλαθοσφαιριστές, προπονητές, διαιτητές, παλαίμαχοι) υπέγραψε
ένα κείμενο αλληλεγγύης, το οποίο συντάχθηκε με πρωτοβουλία
του Γιώργου Μπαντή, ποδοσφαιριστή της ομάδας του Πανιωνίου,
για την Ηριάννα, και αυτό πήρε έκταση και σχολιάστηκε
περισσότερο από άλλα κείμενα συμπαράστασης που δημοσιεύτηκαν
για την ίδια υπόθεση. Η έκταση που πήρε αυτή η κίνηση,
καταδεικνύει το γεγονός ότι αφενός τέτοιες δράσεις δεν είναι
καθόλου συνηθισμένες από πλευράς αθλητών και, δεύτερον, ότι οι
αθλητές είναι δυνατόν να αφουγκραστούν και να συνομιλήσουν με
την κοινωνία, αρκεί βέβαια να το επιθυμούν.
Στο πλαίσιο αυτό, χαρούμενοι/ες ομολογουμένως για αυτές τις
κινήσεις, το κείμενο γράφτηκε την ώρα που το πρωτάθλημα είχε
διακοπεί και ενώ έχουν χυθεί τόνοι μελάνης για τις πρακτικές
μαφίας που κυριαρχούν στο ελληνικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
Παράλληλα, ο όρος «εξυγίανση» του ποδοσφαίρου χρησιμοποιείται

διαρκώς από τον κυρίαρχο λόγο, με αφορμή περιστατικά βίας, τα
οποία δεν προσεγγίζονται μέσα από μια λογική αντιμετώπισης των
αιτιών πρόκλησής τους, αλλά μέσα από μια λογική καταστολής.
Διαπιστώνουμε, έτσι, ότι η βιοπολιτική διαχείριση της ζωής και
της σκέψης είναι πανταχού παρούσα και ότι τα εργαλεία ελέγχου
και πειθάρχησης των υποκειμένων, από την αστυνομία, τις
εταιρείες σεκιούριτι και την απειλή αποκλεισμού της ομάδας,
συμπεριλαμβανομένου πλέον και του ποδοσφαιρικού grexit, μέχρι
τις κάμερες και την καθολική ηλεκτρονική επίβλεψη, θα
επιστρατεύονται πάντα προκειμένου να ελεγχθεί η ανθρώπινη
ύπαρξη.
Εμείς θελήσαμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο, με έναν
ποδοσφαιριστή που δεν δίστασε να μιλήσει για σημαντικά
πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα, δείχνοντας έναν διαφορετικό
δρόμο. Μιλάμε με τον Γιώργο Μπαντή για όλα αυτά που συμβαίνουν
στο ελληνικό ποδόσφαιρο και για αυτά
(τουλάχιστον κάποιοι/ες) να συμβούν.
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Ελιάνα Καναβέλη: Είσαι από τους αθλητές που ανοιχτά βγήκαν και
μίλησαν για κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, όπως είναι οι
Σκουριές και η υπόθεση της Ηριάννας. Πόσο εύκολο είναι αυτό να
γίνει; Τι χρειάζεται να έχει ένας αθλητής για να το κάνει;
Έχει κόστος;
Γιώργος Μπαντής: Παλεύω μέσα μου να παραμείνω άνθρωπος. Αυτός
είναι ο στόχος και η μεγαλύτερη επαναστατική μου πράξη. Δεν
συμμερίζομαι το κόστος μπροστά στο δίκαιο. Η Ηριάννα είναι
άδικα στη φυλακή και θα το φωνάζω κάθε μέρα και πιο δυνατά.
Στις Σκουριές συντελείται ένα πολύπλευρο έγκλημα.
Ε.Κ.: Πιστεύεις ότι είναι δυνατόν, το γήπεδο με την ευρύτερη
έννοια, παίχτες και οπαδοί δηλαδή, να συνομιλήσει με την
κοινωνία και τα προβλήματά της, να διαμορφώσει κοινωνική και
πολιτική συνείδηση ή θεωρείται και αντιμετωπίζεται απλά ως
ένας χώρος εκτόνωσης;
Γ.Μ.: Καταρχήν, το γήπεδο δεν είναι μέρος εκτόνωσης με την

έννοια του ξεσπάω. Το γήπεδο είναι ψυχαγωγία, είναι έκρηξη
συναισθημάτων. Ένας ποδοσφαιρικός αγώνας σου ξυπνά το παιδί
μέσα σου, σε κάνει να αγκαλιάσεις τον διπλανό σου στην ήττα ή
στη νίκη της ομάδας σου και ας μην ξέρεις το όνομά του. Τώρα,
αν το γήπεδο είναι δυνατό να συνομιλήσει με την κοινωνία, αυτό
φαίνεται από τον τρόπο που το αντιμετωπίζουν. Υπάρχουν βαριά
πρόστιμα προς τις ομάδες για πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα.
Το φοβούνται, γιατί μπορεί να προβάλει αυτό που δεν θα σου
δείξει ποτέ η τηλεόραση. Άρα ναι, μπορούν παίκτες και οπαδοί
να συνομιλήσουν με την κοινωνία για τα προβλήματά της.
Ε.Κ.: Κατά καιρούς, βλέπουμε τους οπαδούς να χρησιμοποιούνται
από τις διοικήσεις των ομάδων για την εξυπηρέτηση των
συμφερόντων τους, επιβάλλοντας την επιλεκτική χρήση, εντός και
εκτός γηπέδων του «no politica». Ποια είναι η άποψή σου;
Γ.Μ.: Νομίζω πως αυτά είναι μεμονωμένα περιστατικά, τα οποία
δεν αξίζει να τα αναφέρουμε. Αντίθετα, άξια αναφοράς είναι
πολλά παραδείγματα οπαδών που δίνουν πραγματική μάχη για
καλύτερες μέρες στον αθλητισμό. Όπως οι πάνθηρες, που
φιλοξένησαν οπαδούς άλλων ομάδων, παρά την απαγόρευση
μετακίνησης, ή που ανεβάσανε πανό για τους πρόσφυγες, την
Ηριάννα, τις Σκουριές. Όπως η ΑΘ10 που προτίμησε να μην πάει
στο γήπεδο αλλά να διοργανώσει συγκέντρωση αλληλεγγύης στους
κατοίκους της Χαλκιδικής ή που κάθε χρόνο βάζουν σορτσάκι και
παίζουν φιλικό παιχνίδι με παιδιά που παλεύουν στα κέντρα
απεξάρτησης.
Για εμένα, υπάρχει και είναι ενεργό σε σωστές δράσεις το
μεγαλύτερο μέρος του οπαδικού κινήματος σε όλη την Ελλάδα.
Υπάρχουν πολλά που γίνονται αλλά δεν προβάλλονται. Δυστυχώς,
τα επεισόδια πουλάνε περισσότερο ή το καινούριο μαγιό της κάθε
σελέμπριτι.
Ε.Κ.: Ο σεξισμός, όπως και ο ρατσισμός, είναι στοιχεία που
υπάρχουν έντονα μέσα στο γήπεδο. Μπορεί, και με ποιους
τρόπους, να αμφισβητηθεί η παγιωμένη «αρρενωπότητα» του
ποδοσφαίρου;

Γ.Μ.: Αυτό είναι καθαρά στο χέρι μας ώστε όλα αυτά να τα
αποβάλουμε, όχι μόνο από το γήπεδο αλλά από την κοινωνία μας
γενικότερα, και ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να το κάνει. Οι
αθλητές μπορούν να δράσουν κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας,
του σεξισμού, της φτώχειας, των πολέμων. Μπορούν να σταθούν
αλληλέγγυοι και να παρασύρουν και τον κόσμο σε αυτό. Το
ποδόσφαιρο και γενικά ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να αλλάξει
τον κόσμο. Για παράδειγμα, οι παίκτες της εθνικής ομάδας της
Ακτής Ελεφαντοστού με αρχηγό τον Ντρογκμπά, κατάφεραν να
σταματήσουν τον εμφύλιο πόλεμο στη χώρα τους.
Ε.Κ.: Η σύγχρονη εκδοχή του ποδοσφαίρου, πλήρως
εμπορευματοποιημένη, θέλει τον ποδοσφαιριστή «πιόνι» και χωρίς
βούληση σε μεγάλο βαθμό. Είναι ελεύθεροι οι ποδοσφαιριστές να
δημιουργήσουν, να φανταστούν, να παίξουν εντός και εκτός
γηπέδου;
Γ.Μ.: Δεν μπορώ να αποδεχτώ τον όρο «πιόνι» ή, να το πω
αλλιώς, δεν δέχομαι να τους τσουβαλιάζουμε όλους μαζί.
Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που προβληματίζονται και νοιάζονται
πραγματικά για την κοινωνία, για τον συνάνθρωπο ανεξαρτήτως
χρώματος δέρματος ή εθνικότητας. Κάτι έχει αρχίσει να αλλάζει
και μόνο ελπιδοφόρο είναι. Αυτό φάνηκε, άλλωστε, και στο
κείμενο συμπαράστασης στην Ηριάννα αλλά και στην κίνηση των 77
ανώνυμων επαγγελματιών του αθλητισμού, οι οποίοι ενώθηκαν και
φτιάξανε γηπεδάκια σε ένα σπίτι που φιλοξενεί 26 παιδιά.
Ε.Κ.: Τα τελευταία χρόνια, και ως απάντηση στην
εμπορευματοποίηση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, έχουν
δημιουργηθεί διάφορες αυτοοργανωμένες ομάδες στην Αθήνα αλλά
και στην επαρχία, που πρεσβεύουν, μεταξύ άλλων, ότι η αγάπη
για την ομάδα είναι πάνω από τα κέρδη της ομάδας. Ποια είναι η
θέση σου απέναντι σε αυτές τις αυτοοργανωμένες προσπάθειες,
και πιστεύεις ότι σηματοδοτούν μια αλλαγή, ένα διαφορετικό
ποδόσφαιρο;
Γ.Μ.: Από τη στιγμή που λέμε επαγγελματικό ποδόσφαιρο,
αυτόματα δεν μιλάμε για παιχνίδι που παίζεις για την ομορφιά

της απόλαυσης και μόνο. Παίζεις μόνο για να κερδίσεις ή …να
κερδίσεις. Τις αυτοοργανωμένες ομάδες τις γνωρίζω και χαίρομαι
που υπάρχουν. Προσφέρουν πολλά που ίσως δεν γνωρίζουν. Νίκη
τους η αλληλεγγύη. Αγαπάνε αυτό που κάνουν, για την ομορφιά
του και μόνο, για τις αξίες, και αυτό από μόνο του είναι
σπουδαίο.

Η συνέντευξη δημοσιεύτηκε στο καινούργιο τεύχος της Βαβυλωνίας
#20.

