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Η φανέλα του Τζέραρντ, Εκδόσεις Καρυδάκη 

 
 

«Ο Κυριάκος είναι ένας άριστος µαθητής της Δ' δηµοτικού και ταυτόχρονα 
ένας µέτριος ποδοσφαιριστής. Η µαµά τον λατρεύει για τα «Άριστα» στην 
ορθογραφία, ο µπαµπάς είναι γιατρός και τα προσπερνάει, αφού ονειρεύεται 
για το γιο του µία ποδοσφαιρική καριέρα αντάξια αυτής που ο ίδιος ποτέ δεν 
κατάφερε να έχει (γιατί τον αδικούσαν οι προπονητές του). Όταν ο Κυριάκος 
γράφεται σε Ακαδηµία ποδοσφαίρου, διαπιστώνει ότι πραγµατικά δεν είναι 
καθόλου καλός στο ποδόσφαιρο. Όλα αλλάζουν όταν καταφτάνει από το 
µακρινό Λίβερπουλ το δώρο του θείου Μιχάλη: µία φανέλα του Στίβεν 
Τζέραρντ. Ο Κυριάκος οφείλει να απαντήσει σε ένα ερώτηµα: είµαι ο εαυτός 
µου, φορώντας τη φανέλα του Τζέραρντ;» 
 
«Η φανέλα του Τζέραρντ», το παιδικό βιβλίο του Πάνου 
Παναγιωτόπουλου, που ήταν υποψήφιο για το Κρατικό Βραβείο Παιδικού 
Βιβλίου 2013 του Υπουργείου Πολιτισµού και για τα λογοτεχνικά βραβεία 
2013 του «Αναγνώστη» στην κατηγορία «Λογοτεχνικό βιβλίο για 
παιδιά», κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Καρυδάκη και είναι µια ρεαλιστικά 
τρυφερή ιστορία, µε θέµα τη γνώση του εαυτού µας και κατά πόσο οι 
άνθρωποι µπορούν να είναι γνήσιοι. Μια ιστορία που διαβάζεται απνευστί και 
από πολύ... µεγάλα παιδιά.  
 
Ο ήρωας του βιβλίου µάς είναι γνώριµος. Κάποιος φίλος, κάποιος δικός µας 
άνθρωπος ή ακόµη κι εµείς οι ίδιοι δεν υποχρεωθήκαµε (κάποια στιγµή) ν' 
αγαπήσουµε τις αγάπες των άλλων; Ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, µε γλώσσα 
που ρέει σαν νερό, δηµιουργεί µια ιστορία που είναι -το λιγότερο- κοινή µας 
µνήµη. 
 
«Η φανέλα του Τζέραρντ» έχει όλες τις προδιαγραφές να αγαπηθεί, ακόµη και 
από µη ποδοσφαιρόφιλους. Τι θέλουµε, τι ονειρευόµαστε, τι κάνουµε, τι 
πετυχαίνουµε, πότε είµαστε ο αληθινός εαυτός µας; Η πιο υπέροχη έκπληξη 
στη ζωή είναι να ανακαλύπτεις ξαφνικά την ίδια σου την αξία. 
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