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Το βιβλίο αυτό είναι ένας συνδυασμός φιλοσοφικού στοχασμού και ποδοσφαιρικής 
ευθυβολίας. Μια ενδεκάδα φιλοσόφων, και όχι μόνο, κατεβαίνει στο γήπεδο και τα δίνει 
όλα. Το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο σε μια καινούρια εκδοχή, παγκόσμια αλλά και 
προσαρμοσμένη στην ελληνική πραγματικότητα. Εκεί που ο αρχαίος φιλόσοφος Σωκράτης 
συναντά τον σύγχρονο πρόεδρο Σωκράτη και τον βραζιλιάνο μάγο Σώκρατες. 
   Δείτε τον Σαίξπηρ να κάνει θέατρο για να κερδίσει  πέναλτι, τον Νίτσε να εφορμά σαν 
υπεράνθρωπος, τον Ουμπέρτο Έκο να τρέχει από τη μια περιοχή στην άλλη σαν εκκρεμές 
και τον Μπομπ Μάρλεϋ να «ζωγραφίζει» πάνω στο χόρτο, ως άλλος Κυ-ράστας. 
   Ένας απαραίτητος οδηγός ενόψει της μουντιαλικής πανδαισίας, ένα αντίδοτο στην 
αποχαύνωση των αλλεπάλληλων μεταδόσεων, μια απαραίτητη προσθήκη στις συνήθεις 
αλεφαντολογίες των απανταχού ποδοσφαιρικών καφενείων. 
 
 
«Ανάμεσα λοιπόν στους «μαέστρους» και τους «βιρτουόζους» του ποδοσφαίρου εμφανίζεται 
και μία άλλη κατηγορία: οι «φιλόσοφοι». Η επιλογή κάτι λέει για το πώς αντιλαμβάνεται ο 
κόσμος τον χαρακτήρα του φιλοσόφου, αλλά «φιλόσοφος» στο ποδόσφαιρο λέγεται ο 
«προπονητής». Όχι κάθε προπονητής, αλλά ο γέρο-σοφός προπονητής που τα μάτια του 
έχουν δει τα πάντα: τερματοφύλακες να αφήνουν την μπάλα να περνάει μέσα από τα πόδια 
τους, μπακ να γλιστρούν σαν χοντρές βουβής ταινίας όταν πατούσαν μπανανόφλουδα και 
φορ να σημαδεύουν στο πέναλτι τα περιστέρια. Ο φιλόσοφος στο ποδόσφαιρο είναι αυτός 
που κατάλαβε ότι μπορείς, όχι μόνο να χάσεις το ματς στο 90΄, αλλά και να βρίσκεσαι τρία 
γκολ κάτω στο 10΄ και να πρέπει να υπομείνεις τον εξευτελισμό άλλα 80 λεπτά. Φιλόσοφος 



 

μπορεί να είναι μόνο κάποιος που ο χρόνος και η εμπειρία διαμόρφωσαν ολοκληρωτικά τον 
χαρακτήρα του. Τέτοια είναι τα μέλη της φανταστικής ενδεκάδας που παρουσιάζει αυτό το 
βιβλίο, σωστό εγχειρίδιο ποδοσφαιρικής φιλοσοφίας.» 

ΑντώνηΣ ΠανούτσοΣ (από την Εισαγωγή) 
 
 
«Ένα άκρως ιδιόμορφο και εξαιρετικά ευρηματικό βιβλίο. . . Το εύρημα του Πέρυμαν θυμίζει 
αλάνα, τη «μητέρα όλων των γηπέδων», εκεί όπου οι πιτσιρικάδες «βάζουν πόδια» και 
διαλέγουν τους παίκτες της ομάδας τους, όπως το επανασκηνοθετεί ευρηματικά η 
διαφήμιση της Adidas. Ταυτόχρονα έχει την αίγλη ενός Τομέα Φιλοσοφίας που περιλαμβάνει 
ορισμένα από τα πιο εκλεκτά ονόματα στον χώρο του στοχασμού και, στο πνεύμα της 
αγγλικής παράδοσης, μπορεί να συγκροτήσει εκ των ενόντων μία «Ελαφρά Ταξιαρχία» (στο 
γήπεδο και στην κοσμοθεωρία των φιλοσόφων).» 

ΚώσταΣ Θ. ΚαλφόπουλοΣ (από το Επίμετρο) 
 
 


