


Ήδη από τον Ιούνιο του 2016 έχει προταθεί η εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος 
από την Ε.Ε που αφορά την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης των νέων, με 
τίτλο «Πλαισίωση και καθοδήγηση, μέσω του αθλητισμού, των νέων που διατρέχουν 
κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης». Η οδηγία αυτή, με αφορμή τις τρομοκρατικές επιθέσεις 
ανά την Ευρώπη, στοχεύει στην αναχαίτηση, μέσω του αθλητισμού, οποιασδήποτε 
‘‘παραβατικής’’, παρεκλίνουσας συμπεριφοράς που μπορεί να ερμηνευθεί ως τάση προς 
την τρομοκρατία. Κράτος, σχολεία, μπάτσοι και αθλητικοί όμιλοι σε αγαστή συνεργασία 
μεταξύ τους θα πρέπει να διαχειριστούν και να καταπνίξουν τις αρνήσεις μαθητων/ριών 
έτσι ώστε να διασφαλιστεί η τάξη και η ηρεμία εντός και εκτός σχολείων. Συνεπώς όποι@ 
παρουσιάζει συμπεριφορες που επιδεικνύουν οποιαδήποτε αμφισβήτηση και αντίδραση 
στο status quo θα τ@  στέλνουν να “παίξει μπαλίτσα”.

Για να ξεκινήσουμε απο τα βασικά το πρόγραμμα αυτό προσπαθεί να ποινικοποιήσει 
τη ριζοσπαστικοποίηση, δηλαδή κάθε σκέψη ή πράξη που εναντιώνεται στο υπάρχον 
σύστημα. Επίσης  επιχειρεί να εξισώσει από τη μία φασιστικές πρακτικές  με 
αντιεξουσιαστικές και από την άλλη τον θρησκευτικό εξτρεμισμό με την μουσουλμανική 
κοινότητα καθολικά.  Η στόχευση όμως δε σταματάει εδώ. Τα παραπάνω οδηγούν 
στη θεωρία των δύο άκρων, που αποπολιτικοποιεί κάθε αντίδραση σε ρατσιστικές και 
σεξιστικές συμπεριφορές και παράλληλα παθητικοποιεί τα υποκείμενα παίζοντας το ρόλο 
τού ισορροπιστή και καλώντας τα να ταχθούν με το μέρος τού κράτους. Ένας επιπλέον 
σκοπός τού προγράμματος αυτού είναι, με αφορμή τις ‘‘τυφλές επιθέσεις’’ στην Ευρώπη, 
να στοχοποιηθούν οι μετανάστες/τριες και ειδικότερα η μουσουλμανική κοινότητα ως εν 
δυνάμει τρομοκράτες, οξύνοντας έτσι το ρατσισμό. Για εμάς ριζοσπαστικοποίηση είναι η 
τάση για αντίλογο και ρήξη σε οτιδήποτε καταπιεστικό. Ανέκαθεν υπήρξε αντίθετη του 
συντηρητισμού και δεν περιοριζόταν στο κοινώς αποδεκτό δημοκρατικό τόξο, οπότε 
έχει ξεκάθαρο πολιτικό πρόσημο. Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι τα χαρακτηριστικά 
που προσδίδονται σε αυτή την έννοια σκόπιμα απο το κράτος, τάσσονται ενάντια σε 
ακροαριστερές και αναρχικές απόψεις και ευρύτερα σε οποι@δήποτε δεν συνάδει με το 
καθώς πρέπει κοινωνικό σύνολο, αλλά σίγουρα όχι σε φασιστικές τάσεις, που άλλωστε 
πάνε χέρι-χέρι με το ελληνικό κράτος.

Αφού λοιπόν η ριζοσπαστικοποίηση ορίστηκε τόσο συγκεκριμένα από το κράτος 
μέσω αυτού του προγράμματος, ο ρόλος του είναι ξεκάθαρος. Είναι αυτό που θα 
προσπαθήσει να συνδέσει μπάτσους, καθηγητές, γονείς και αθλητικούς παράγοντες 
αποσκοπώντας στον περιορισμό ή ακόμα και στην τιμωρία της απείθαρχης νεολαίας και 
των μεταναστων/ριών. Δίνεται μεγάλη βαρύτητα στις μικρές ηλικίες καθώς θεωρούνται 
ελέγξιμες, διαχειρίσιμες και εύπλαστες, καθιστώντας πιο εύκολη την πρόληψη του 
‘‘κακού’’ με σαφή κατεύθυνση μια πειθαρχημένη και απαθή νεολαία. Έτσι δημιουργείται 
ένα σύμπλεγμα τάξης και ασφάλειας με μπάτσους στα σχολεία, καθηγητές ρουφιάνους 
και προπονητές στρατηγούς το οποίο θα ελέγχει και θα διαχειρίζεται με βάση το κρατικό 
σχέδιο τούς παρεκκλίνοντες. Το κράτος σπέρνει έτσι την τρομοκρατία μέσω της διαρκούς 
αίσθησης ελέγχου καθώς ό,τι κάνεις και ό,τι λες θα πρέπει να το σκέφτεσαι καλά γιατί 



ακολουθεί τιμωρία και “συμμόρφωση”. Δεν έφτανε δηλαδή η συνεχής παρακολούθηση 
των νέων μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος -τώρα θα παρακολουθούμαστε στενά 
και εξωσχολικά!

Αυτό το πρόγραμμα φυσικά δε θα ειχε καμιά τύχη εάν δε στηριζόταν στο μεγαλύτερο 
μέρος της κοινωνίας για την 
υλοποίησή του. Το κοινωνικό 
κομμάτι αυτό τόσο καιρό 
κραυγάζει για τάξη και ασφάλεια, 
θέλει γειτονιές και σχολεία 
αποστειρωμένα, οπότε το σχέδιο 
αυτό έρχεται να ταιριάξει άρτια 
με τις επιθυμίες των μικροαστών 
που τόσο διακαώς επιθυμούσαν 
να συμβάλλουν στη διατήρηση 
της κοινωνικής ειρήνης. Οι 
μικροαστοί άλλωστε, ξέρουμε 
ότι είναι σταθεροί υποστηρικτές 
της θεωρίας των δύο άκρων και 
τάσσονται συχνά απέναντι στους 
μετανάστες. Δε θα διστάσουν να 
συμμετάσχουν στα σχέδια για 
μια “ευνομούμενη” κοινωνία, 
αξιοποιώντας τα για την 
ευθυγράμμιση των συμφερόντων 
τους με τα κρατικά. Ακόμα και 
οι ίδιοι οι γονείς καλούνται 
να εντείνουν την επιτήρηση 
των παιδιών σε συνεργασία με 
τον υπόλοιπο κατασταλτικό 
μηχανισμό, προκειμένου να 
διασφαλίσουν την “ομαλή 
εξέλιξη” του ανθού της ελληνικής 
νεολαίας!

Για το αν ο αθλητισμός επιλέχθηκε 
τυχαία ή όχι δε μπορούμε να 
απαντήσουμε με σιγουριά, υπάρχουν ωστόσο στοιχεία που μόνο τυχαία δεν μπορεί 
να είναι. Αρχικά, ο χώρος τού αθλητισμού είναι μια “καλή” επιλογή καθώς μπορεί 
να ενταχθεί στο πρόγραμμα χωρίς ιδιαίτερες δαπάνες, που κάποιες άλλες δομές θα 
απαιτούσαν. Άλλωστε ως δομή υπάρχει πολλά χρόνια τώρα, πράγμα που οδηγεί στο 
να ελέγχεται και να διατηρείται από το κράτος με τα δικά του χαρακτηριστικά. Επίσης 
σε μεγάλο βαθμό, απαρτίζεται από παράγοντες που θα ήταν παραπάνω από πρόθυμοι 
να συνεργαστούν και να ρουφιανέψουν με το αζημίωτο. Η αθλητική διαπαιδαγώγηση, 

κατά κανόνα, προωθεί ένα μοντέλο ενασχόλησης και οργάνωσης που απαιτεί πειθαρχία, 
έλεγχο, ιεραρχία και συμμόρφωση με συγκεκριμένους κανόνες –ιδιαίτερα βολική 
συνθήκη για κράτος και μικροαστούς, θα έλεγε κανείς. Έτσι, πολύ όμορφα, το αριστερό 
κράτος αντιπαραθέτει το μοντέλο αυτό με την αντιεραρχική οργάνωση και δόμηση της 
κοινωνίας. Μέσω του αθλητισμού καθίσταται ευκολότερη η χειραγώγηση, η επιτήρηση 

και η πρόβλεψη παραβατικών 
συμπεριφορών. Οι γονείς με τη σειρά 
τους, είτε αφήνουν τα παιδιά στους 
προπονητές για να έχουν το κεφάλι 
τους ήσυχο είτε συνεργάζονται με 
τους προπονητές για την καλύτερη 
διαπαιδαγώγηση των νέων. Από 
την πλευρά των ίδιων των παιδιών 
ο αθλητισμός ανέκαθεν αποτελούσε 
πεδίο ενασχόλησής τους, ωστόσο 
τώρα χρησιμοποιείται ως ένας 
τρόπος εκτόνωσης και εξόντωσής 
τους κι όχι ως ένας τρόπος 
διαφυγής από την καταπιεστική 
καθημερινότητα του σχολείου. 
Ο συρφετός αυτός επιδιώκει να 
απασχολεί συνεχώς τα παιδιά, 
σώμα και πνεύμα, προκειμένου να 
έχουν όλο και λιγότερο χρόνο να 
ασχοληθούν με ζητήματα που τα 
προβληματίζουν και πιθανώς τους 
δημιουργούν ένα αίσθημα αδικίας. 
Τι καλύτερο από το να θες να την 
πεις στη φασίστω συμμαθήτριά σου 
και στον σεξουαλικά παρεμβατικό 
καθηγητή σου, και να σε στέλνουν 
να παίξεις βόλλεϋ.

Έτσι λοιπόν έχουμε ένα πρόγραμμα 
που αποστέλλεται από την Ε.Ε. 
προς όλα τα κράτη και ξεκινά 
η εφαρμογή του στο καθένα 

ξεχωριστά. Δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά το πώς θα εφαρμοστεί στα άλλα κράτη 
αλλά αυτό που μας είναι προφανές είναι το ότι  εφευρίσκονται νέοι τρόποι για τον 
έλεγχο τη στοχοποίηση και την περιθωριοποίηση κοινωνικών κομματιών. Τώρα στο 
ελληνικό κράτος, η εφαρμογή του αφορά ξεκάθαρα σε ένα κομμάτι τούς μετανάστες 
στο εσωτερικό του, με παρόμοιους όρους με την Ευρώπη (αφού εδω δεν έχει γινει 
τρομοκρατική επίθεση), αλλά και ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής νεολαίας που 
από ότι φαίνεται είναι αναγκαίο να μένει απαθές και τρομοκρατημένο για να μην 



‘‘τρομοκρατήσει’’ αργότερα. Ο προσανατολισμός στη νεολαία και ειδικότερα στους/τις 
μαθητές/τριες αποσκοπεί στην πειθάρχηση ενός μέρους τού κοινωνικού συνόλου που 
ιστορικά έχει δείξει οτι εκφράζει αυθόρμητα τις αρνήσεις και τις ανησυχίες του με όποια 
αφορμή και αν του δοθεί. Έτσι δημιουργείται ένα κλίμα φόβου που είναι πολύ χρήσιμο 
στα χέρια μπάτσων, θεσμών και γονέων, που αν χρειαστεί θα μετατραπεί σε καταστολή 
και αυστηρό ελεγχο για όποι@ σηκώσει κεφάλι.

Τώρα εμείς από την πλευρά μας θεωρούμε την εκδήλωση των αρνήσεων ως ένα θετικό 
και αναγκαίο κομμάτι, αρνούμαστε το ρόλο καθηγητών και προπονητών που θέτει 
το σύστημα ως αυθεντίες και προτάσσουμε την πολιτική οργάνωση με οριζόντια, 
αντιεξουσιαστικά χαρακτηριστικά ως τη μόνη απειλητική, προς το κράτος και τους 
συνεργούς του, διαδικασία. Επιπλέον στεκόμαστε αλληλέγγυοι/ες δίπλα στους/
στις μετανάστ-ρι-ες ενάντια στην όποια προσπάθεια περιθωριοποίησής τους και το 
ρατσισμό που ξερνά κράτος και κοινωνία. Τέλος, αναγνωρίζουμε την αντιεξουσιαστική 
αντιφασιστική δράση ως το μόνο μέσο που καταπολεμά την τρομοκρατία από 
μπάτσους, κράτος, φασίστες και οποι@δήποτε τρομοκρατεί συνεχώς με τέτοιου είδους 
προγράμματα καθολικά τις ζωές μας.

        
Η χρήση των δύο φύλων και του συμβόλου “@” στα μέρη του λόγου που έχουν γένος (π.χ. επίθετα 
-καλ@ς ή καλός/ή) αλλά και σε κάποια που φέρουν υπόδηλα γένος (π.χ. αντωνυμίες -εαυτ@ς ή 
εαυτός/ή), αποτελούν απόπειρες να αποβάλλουμε από τη χρήση της γλώσσας την προώθηση 
κάποιου κυρίαρχου γένους (αρσενικού), και να ξεφύγουμε από τον περιορισμό χρήσης μόνο δύο 
γένων (αρσενικό-θηλυκό) αντίστοιχα, μιας και ο δημόσιος λόγος δεν πρέπει να αποκλείει και 
να ανα-παράγει λογικές διαχωρισμού των ανθρώπων βάσει είτε βιολογικού (sex), είτε κοινωνικό 
(gender) φύλου. Έτσι, προκειμένου να χρησιμοποιούμε γλώσσα χωρίς αποκλεισμούς ή αυθαίρετα 
συμπεράσματα, πολλές φορές το σύμβολο “@” αντικαθιστά το σημείο εκείνης της λέξης που δίνει 
την έμφυλη χροιά.
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