Αυτοπαρουσιαστικό Κείμενο Αλάνας, Μάρτιος 2018
Στις αρχές του 2016 μια παρέα κοριτσιών αποφασίσαμε να φτιάξουμε μια ποδοσφαιρική ομάδα.
Εξαρχής γνωρίζαμε ότι η κρατούσα άποψη λέει ότι το ποδόσφαιρο αποτελεί εκ φύσεως ανδρική
υπόθεση μιας και η πατριαρχία έχει ιστορικά παράξει συγκεκριμένες αφηγήσεις γύρω από την
αρρενωπότητα και τις βιολογικές διαφορές, που περιχαρακώνουν τα φύλα και εγκαθιδρύουν
έμφυλους κοινωνικά κατασκευασμένους ρόλους και δυναμικές, άκρως αποτρεπτικές για την
ενασχόληση των γυναικών με το ποδόσφαιρο.
Όλα αυτά βέβαια δεν είναι τίποτα παραπάνω από το αποτέλεσμα της διαφορετικής
κοινωνικοποίησης στην οποία υποβαλλόμαστε όλες/όλοι μας από την αρχή της ζωής μας, από τα
ίδια τα βιώματα που φέρουμε ως άτομα, που εντοπίζονται στην παιδική μας ηλικία. Από την
ενθάρρυνση των γονιών μας να ασχοληθούμε με το άθλημα που αρμόζει στο φύλο και τη
θηλυκότητα/αρρενωπότητά μας, από τον τρόπο που είθισται να χωρίζονται τα αγόρια από τα
κορίτσια την ώρα της γυμναστικής και εν τέλει από τις σεξιστικές συμπεριφορές που
αποκρυσταλλώνονταν στο ελεύθερο παιχνίδι της γειτονιάς τα απογεύματα των παιδικών και
εφηβικών μας χρόνων.
Ακριβώς σε αυτά τα βιώματα εντοπίζεται και το δικό μας ζητούμενο, κόντρα σε κάθε είδους
στερεοτυπικές αντιλήψεις, να δημιουργήσουμε τον χώρο, τις ευκαιρίες και τη δυνατότητα να
παίζουμε μπάλα με όρους που εμείς έχουμε προκρίνει.
Ως πολιτικά υποκείμενα, αποφασίσαμε συνειδητά οι αρχές και οι αξίες που μας διέπουν να
εμπεριέχονται ως πρωταρχικά στοιχεία και στην ομάδα που θέλαμε να φτιάξουμε. Στην αρχή
μοιραστήκαμε την ιδέα μας με φίλες/ους και γνωστές/ους, σταδιακά συναντήσαμε όλο και
περισσότερες/ους υποστηρικτές, ενώ στη συνέχεια νέες παίκτριες πλαισίωσαν την ομάδα.
Κάπου εκεί δημιουργήθηκε η αλάνα, μια αυτοοργανωμένη, γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου. Ως
προτάγματα θέτουμε την συντροφικότητα, την οριζοντιότητα και την αντιιεραχία στη λήψη των
αποφάσεων, την ισοτιμία στις διαδικασίες της ομάδας και ταυτόχρονα βρισκόμαστε ενάντια στη
λογική της ανάθεσης, του φασισμού, του σεξισμού και κάθε τύπου εξουσιαστικής
συμπεριφοράς.
Τον Σεπτέμβρη του 2016 ξεκινήσαμε πιο συστηματικές προπονήσεις και αποφασίσαμε να
συμμετέχουμε στο 5ο Antifa League Αthens. Ήμασταν η πρώτη αμιγώς γυναικεία ομάδα που
έπαιρνε μέρος στο πρωτάθλημα. Η παρουσία μας έτυχε θερμής υποδοχής και υποστήριξης από
τις υπόλοιπες 19 ανδρικές. Ωστόσο, όσον αφορά στο αγωνιστικό κομμάτι δεν έλειψαν, όπως
ήταν αναμενόμενο, η αμηχανία, η έκπληξη, η απορία και κάποιες φορές η ευνοϊκότερη
μεταχείριση, που όσο καλοπροαίρετη κι αν ήταν, μας θύμιζε πάντα ότι αποτελούμε ένα
καθεστώς εξαίρεσης και ότι στην πράξη ο δρόμος για να σπάσει αυτό το στερεότυπο είναι
μακρύς.
Το διάστημα της συμμετοχής μας στο 5ο Antifa League Αthens, βρεθήκαμε σε διάφορες
γειτονιές της Αθήνας, παίξαμε μπάλα σε πάρκα, πλατείες, αλάνες, γηπεδάκια μπάσκετ "όπως
παλιά". Χωρίς διαιτητές, χορηγούς, παράγοντες, οπαδούς και μάτσο τύπους, στρατιωτάκια
μεγαλοπροέδρων που αυτοχαρακτηρίζονται antifa στην κερκίδα, αλλά με συντρόφους/ισσες,

φίλους/ες και κόσμο της γειτονιάς που μαζί τους φωνάξαμε συνθήματα, κρεμάσαμε πανό
ενάντια σε όλα αυτά που μας καταπιέζουν, στερώντας μας την ελευθερία σε κάθε πτυχή της
καθημερινής ζωής. Μαζί κάναμε πράξη την επανοικειοποίηση του δημόσιου χώρου, όσο μακριά
κι αν ήταν, σε όποια "χαμένη" ή ξεχασμένη γειτονιά κι αν βρεθήκαμε.
Με αυτά τα χαρακτηριστικά θέλουμε να συνεχίσει η αλάνα τη δράση της σε όποιο αγωνιστικό
πλαίσιο κι αν βρεθεί στο μέλλον. Θέλουμε μία ομάδα στην οποία, όσο και αν μας αρέσει να
κερδίζουμε, η νίκη δεν αποτελεί αυτοσκοπό, ούτε επιδιώκεται με κάθε μέσο και οποιοδήποτε
κόστος. Ο πρωταθλητισμός, οι ντόπες, ο χουλιγκανισμός και όλη αυτή η βιομηχανία πάνω στην
οποία έχει στηθεί το μοντέρνο ποδόσφαιρο, μας βρίσκουν σθεναρά απέναντι. Ο ανταγωνισμός
που υπάρχει στον επαγγελματικό, αλλά και τον ερασιτεχνικό αθλητισμό δεν έχει χώρο στην
ομάδα μας, στις μεταξύ μας σχέσεις και στο παιχνίδι με τους αντιπάλους.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν τον αξιακό κώδικα της αλάνας και είναι αδιαπραγμάτευτα για
παίκτριες, προπονητές, φίλους/ες, οπαδούς αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση για τα άτομα που
στο μέλλον θα θελήσουν να πλαισιώσουν την ομάδα, είτε αγωνιστικά, είτε στην κερκίδα, είτε
στις δράσεις μας.
Η αλάνα παραμένει ανοιχτή για όποια ή όποιον επιθυμεί να συμμετέχει στις προπονήσεις ή να
στηρίξει με τον τρόπο του/της. Επικοινωνία στο email alana@espiv.net και στη σελίδα μας στο
facebook - https://www.facebook.com/alana.selforganized.…

