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Ted Lasso: Είναι η κορυφαία κωμωδία της χρονιάς;

«Θέλω  να μου υποσχεθείς πως όταν θα ξεκινήσεις να παρακολουθείς 
τoν Ted Lasso, θα δώσεις στη σειρά μια ευκαιρία κάνοντας υπομο-
νή στα δύο πρώτα επεισόδια και δεν θα κλείσεις την τηλεόραση» μου 
είπε ένας αγαπημένος φίλος που συχνά στη δική μου ζωή διαδρα-
ματίζει επιτυχημένα τον ρόλο του life coacher. Ίσως για αυτό τον λόγο 
να τον άκουσα χωρίς αντίρρηση, αλλά με κάποιο ζόρι: οι τηλεοπτικές 
σειρές μου θυμίζουν έντονα το διάστημα της υποχρεωτικής παραμο-
νής μου στο σπίτι, λόγω πανδημίας, οπότε τις αποφεύγω συστηματικά.

Λίγες ώρες αργότερα αποδείχτηκε ότι η binging προτροπή του σκόρα-
ρε ξανά στον πίνακα με τις καλύτερες παροτρύνσεις που έχω ακού-
σει. Επιπλέον, ο Ted Lasso έγινε πια ο δικός μου Πράκτωρ Θ.Β. Θα 
σας εξηγήσω παρακάτω το γιατί, αφού σας πω πρώτα λίγα λόγια για 
την υπόθεση. Η σειρά, λοιπόν, που προβάλλεται από την Apple TV+ 
και σάρωσε στα φετινά Emmy (επτά βραβεία, παρακαλώ) έχει ως 
κεντρικό ήρωα έναν Αμερικανό προπονητή κολεγιακού ποδοσφαί-
ρου, ο οποίος αποφασίζει να αποδεχτεί την πρόταση της ομάδας του 
Richmond για να την προπονήσει. Χωρίς να έχει τα τυπικά προσόντα. 
Ή μάλλον χωρίς να διαθέτει αυτά που οι άλλοι θεωρούν απαραίτη-
τες περγαμηνές ποδοσφαιρικής τεχνογνωσίας. Αυτός κατεβαίνει στο 
γήπεδο οπλισμένος με μια διαρκή αισιοδοξία, μια φωτεινή καλοσύ-
νη, μια παντελή άγνοια των κανόνων του γηπέδου και του αγγλικού 
πρωταθλήματος, ένα χιούμορ το οποίο συχνά μόνο ο ίδιος καταλαβαί-
νει και μια αχτύπητη συνταγή για σπιτικά μπισκότα ειδική στο να κά-
μπτει ατσάλινες καρδιές, όπως αυτή της εργοδότριάς του της Rebecca, 
που είναι η ιδιοκτήτρια της ομάδας και για κάποιο λόγο μου θυμίζει τη 
Margaret Thatcher με Louboutin.  

Θα αναρωτηθείτε, φυσικά, γιατί τον έχουν προσλάβει. Η Rebecca, η 
οποία κέρδισε την ομάδα μετά το διαζύγιο, θέλει να εκδικηθεί τον 
πρώην σύζυγό της και ασύστολο γυναικά βουλιάζοντάς την σε κατη-
γορία, σε μια προσπάθεια να πάρει «το αίμα της πίσω». Τίποτα όμως 

δε θα εξελιχθεί σύμφωνα με το σχέδιο, καθώς ο Ted Lasso θα ανα-
τρέψει τα πάντα κερδίζοντας στο παιχνίδι όχι μόνο εκείνη, αλλά και 
τους κακοπροαίρετους και αλαζονικούς παίκτες της AFC Richmond.

Είμαι σίγουρη ότι έχετε και δεύτερη ερώτηση κι αυτή δεν είναι άλλη 
από το γιατί ο Ted Lasso έσπασε τα ρεκόρ τηλεθέασης σε κάθε χώρα 
που προβλήθηκε πέρα από τις ΗΠΑ (Ηνωμένο Βασίλειο,  Γερμανία,  
Γαλλία, Καναδά, Ρωσία και Ιαπωνία). Κατά τη γνώμη μου το σενάριο, 
με τις σωστές δόσεις κωμωδίας, δράματος, ρεαλισμού και συναισθή-
ματος είναι το ιδανικό αντίδοτο σε μια περίοδο που μας έχει τραυματί-
σει και μας έχει κάνει να έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας απέναντι 
σε όλους και όλα, κυρίως δε στον εαυτό μας. Ο Ted Lasso είναι ένας 
άνθρωπος που πιστεύει στο καλό, αναγνωρίζοντας όμως ότι εκεί έξω 
το κακό, ο φόβος, η βία, το ψέμα και η απώλεια βασιλεύουν. Θυμά-
στε τον Θανάση Βέγγο να φωνάζει το «καλέ μου άνθρωπε» και να ξε-
καρδίζεται ακόμη κι όταν οι σφαλιάρες έπεφταν βροχή; Εδώ, ο ήρωας 
επιμένει να χαμογελά παρά τις δυσκολίες και να υπενθυμίζει διαρ-
κώς στους γύρω του πως πρέπει να πιστεύεις στον εαυτό σου ακόμη 
κι όταν χάνεις κι ότι ο πόνος γιατρεύεται μέσω της γενναιοδωρίας. Αν 
υπήρχε σχετικό mantra, αυτό  θα ήταν «δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύ-
ναμη από το να δίνεις»

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της σειράς ο κωμικός Jason Sudeikis δί-
νει ρεσιτάλ ερμηνείας και είμαι βέβαιη ότι θα τον απολαύσετε, ακό-
μη και τις στιγμές που τα ξεπερασμένα pop αστεία του και τα γνωμικά 
του μοιάζουν ακατανόητα. Θα τον θαυμάσετε ακόμη κι αν έχετε ταυ-
τιστεί με τους ήρωες άλλων σειρών. Και σε αυτό το σημείο θα σας 
εξομολογηθώ κάτι που μου φαίνεται και εμένα παράξενο. Πως γίνε-
ται εγώ που λάτρευα τον στριμμένο, είρωνα και εν τέλει μισάνθρωπο 
Dr. House στην περίφημη σειρά House MD  να αποθεώνω τώρα  τον 
Ted Lasso; Μήπως τελικά το μυστήριο των καλών ανθρώπων είναι 
το ίδιο συναρπαστικό; 


