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ΕΠΕΤΕΙΟΙ: ∆ΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ.

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ: ΕΡΣΗ, 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΩΡΑΙΟΖΗΛΗ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ι811: ∆ιεξάγεται η Μάχη της 
Πλίσκα: Οι Βούλγαροι µε 
επικεφαλής τον θηριώδη Κρούµο 
νικούν τους Βυζαντινούς υπό τον 
Νικηφόρο Α’, ο οποίος πίπτει επί 
του πεδίου της µάχης. Το κεφάλι 
του αποκόπτεται από τον Κρούµο, 
επαργυρώνεται και γίνεται 
κύπελλο, µε το οποίο γιορτάζει 
τους θριάµβους του.

1139: Ο κόµης Αλφόνσο 
κηρύσσει την ανεξαρτησία 
της Πορτογαλίας από τον 
βασιλικό οίκο της Καστίλης και 
ανακηρύσσεται πρώτος βασιλιάς 
της χώρας.

1908: Ιδρύεται στην Ουάσιγκτον το 
Οµοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών, 
γνωστότερο ως FBI.

1925: Ο ΠΑΟΚ δίνει τον πρώτο 
αγώνα του και νικά τον Ηρακλή 
µε 2-1. Στις φανέλες των παικτών 
του φιγουράρει το τετράφυλλο 
πράσινο τριφύλλι, που θα 
αντικατασταθεί από τον δικέφαλο 
αετό τέσσερα χρόνια αργότερα.

1933: Νόµος που ψηφίζεται στη 
Γερµανία προβλέπει τη στείρωση 
ατόµων που πάσχουν από βαριές 
ή κληρονοµικές σωµατικές και 
ψυχικές ασθένειες.

1996: Ο Πύρος ∆ήµας κατακτά το 
χρυσό µετάλλιο στην κατηγορία 
των 83ων κιλών της άρσης 
βαρών στους Ολυµπιακούς 
Αγώνες της Ατλάντα.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1805: Κωνσταντίνος Μπρουµίδης, 
ζωγράφος, που φιλοτέχνησε 
το θόλο του αµερικάνικου 
Καπιτωλίου. (Θαν. 19/2/1880)

1875: Καρλ Γιουνγκ, ελβετός 
ψυχαναλυτής, εισηγητής της 
αναλυτικής ψυχολογίας. (Θαν. 
6/6/1961)

1894: Άλντους Χάξλεϊ, άγγλος 
συγγραφέας. (Ο Θαυµαστός Νέος 
Κόσµος) (Θαν. 22/11/1963)

ΘΑΝΑΤΟΙ

1867: Όθων (Βίτελσµπαχ), ο 
πρώτος Βασιλιάς των Ελλήνων. 
(Γεν. 1/6/1815)

1926: Κρίστε Μίσιρκοφ, 
σλαβοµακεδόνας φιλόλογος, 
που διαµόρφωσε τη σύγχρονη 
σλαβοµακεδονική γλώσσα. (Γεν. 
18/11/1874)

1953: Νικόλαος Πλαστήρας, 
στρατιωτικός και πολιτικός από 
τα Άγραφα, που διετέλεσε και 
πρωθυπουργός της Ελλάδας 
(1945-1950, 1951-1952). (Γεν. 
4/11/1883)

ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

O ΠΑΟΚ είναι η ιστορική συνέχεια 
του αθλητικού και πολιτιστικού 
σωµατείου της Κωνσταντινούπολης 

Ερµής, που δηµιουργήθηκε από ρωµιούς 
της Πόλης το 1875 στη συνοικία Πέρα. 
Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, µία 
οµάδα προσφύγων που εγκαταστάθηκαν 
στη Θεσσαλονίκη δηµιούργησαν το 1926 
τον Πανθεσσαλονίκειο Αθλητικό Όµιλο 
Κωνσταντινουπολιτών.

Το καταστατικό του νέου συλλόγου 
εγκρίθηκε στις 26 Απριλίου 1926 από 
το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης (αριθ. 
απόφασης 822/26). Η ηµεροµηνία αυτή 
θεωρείται και η ληξιαρχική πράξη γέννη-

σης του συλλόγου, αλλά η αγωνιστική του 
δράση είχε ξεκινήσει ένα χρόνο νωρίτε-
ρα. Ως χρώµατα της οµάδος επιλέχθηκαν 
το πένθιµο µαύρο για να συµβολίζει την 
τραγική περιπέτεια του µικρασιατικού ελ-
ληνισµού και το αισιόδοξο λευκό, που θα 
άνοιγε ένα παράθυρο στο µέλλον. Έµβλη-
µα του συλλόγου, το πράσινο τετράφυλλο 
τριφύλλι και το πέταλο.

Στις 26 Ιουλίου 1925 ο ΠΑΟΚ δίνει 
το πρώτο του φιλικό παιγνίδι και ηττάται 
2-1 από τον Ηρακλή. ∆ύο εβδοµάδες αρ-
γότερα θα συντριβεί από τον Άρη µε 5-2. 
Το πρώτο επαγγελµατικό συµβόλαιο της 
οµάδας υπογράφεται στις 5 Σεπτεµβρίου 

1928, µε τον ποδοσφαιριστή Ετιέν, που 
θα εισπράττει 4.000 δραχµές µηνιαίως. 
Στις 20 Μαρτίου 1929 ο ΠΑΟΚ συγχω-
νεύεται µε το άλλο προσφυγικό σωµατείο 
της Θεσσαλονίκης, την ΑΕΚ, µε πρωτο-
βουλία του γιατρού Καραµαούνα, προέ-
δρου του πολιτιστικού σωµατείου Ένωση 
Κωνσταντινοπουλιτών. Ο ΠΑΟΚ αλλάζει 
έµβληµα και στη θέση του τετράφυλλου 
τριφυλλιού µε το πέταλο, υιοθετείται ο 
Βυζαντινός ∆ικέφαλος Αετός. Μόνο που 
ο ∆ικέφαλος Αετός του ΠΑΟΚ έχει τα 
φτερά του κλειστά, σε ένδειξη πένθους 
για τον ξεριζωµό των ρωµιών από την 
Πόλη.

H πρώτη έδρα της οµάδας είναι το γή-
πεδο Συντριβανίου, που εγκαινιάζε-
ται στις 12 ∆εκεµβρίου 1930. Ακο-

λουθεί φιλικό παιγνίδι µε τον Άρη, που 
έληξε µε νίκη του ΠΑΟΚ µε 2-1. Ο ΠΑΟΚ 
συµµετέχει στο τοπικό πρωτάθληµα Θεσ-
σαλονίκης και αναδεικνύεται πρωταθλη-
τής τις χρονιές 1932, 1939 και 1948, ενώ 
δίνει το παρών και σε ένα τελικό Κυπέλ-
λου Ελλάδος το 1939.

Οι χρυσές σελίδες του ΠΑΟΚ άρχισαν 
να γράφονται στη δεκαετία του 1950. Οι 
ταλαντούχοι παίχτες που έρχονται στην 
οµάδα (Λέανδρος, Κουρουϊκίδης, Πρόγι-
ος κ.ά.) καθιστούν πανίσχυρο τον ΠΑΟΚ, 
που αναδεικνύεται πρωταθλητής Θεσσα-
λονίκης το 1955, το 1956 και το 1957, 
ενώ συµµετέχει σε δύο τελικούς του Κυ-
πέλλου Ελλάδας (1951 και 1955).

Το φθινόπωρο του 1959 ξεκινά το νέο 
πρωτάθληµα της Α’ Εθνικής, µε τον ΠΑΟΚ 
να είναι πανέτοιµος, µε ισχυρή οµάδα και 
νέο γήπεδο στην Τούµπα, που εγκαινιάζε-
ται στις 6 Σεπτεµβρίου. Χτίστηκε σε οικό-
πεδο 30 στρεµµάτων, που είχε παραχωρή-

σει το 1957 ο Στρατός στην Τούµπα, µια 
προσφυγική συνοικία της Θεσσαλονίκης. 
Στον πρώτο αγώνα του στην Α’ Εθνική, 
στις 25 Οκτωβρίου 1959, ο ΠΑΟΚ νικά 
τον Μέγα Αλέξανδρο Κατερίνης µε 3-1.

Ο ΠΑΟΚ θα κάνει αισθητή την πα-
ρουσία του στο ελληνικό ποδόσφαιρο τη 
δεκαετία του 1970. Με παίκτες, όπως οι 
Κούδας, Σαράφης, Γκουερίνο, Παρίδης, 
Τερζανίδης, Ιωσηφίδης κ.α. κατέκτησε το 
1972 και το 1974 τα δύο πρώτα Κύπελ-
λα Ελλάδος και στις 23 Μαΐου 1976 το 
πρώτο του πρωτάθληµα, σπάζοντας την 
κυριαρχία των οµάδων του Κέντρου µε 
προπονητή τον Γκιούλα Λόραντ. Το ίδιο 
διάστηµα έδωσε το παρών σε πέντε ακό-
µη τελικούς (1970, 1971, 1973, 1977, 
1978). Στην Ευρώπη ξεχωρίζει η πορεία 
του στο Κύπελλο Κυπελλούχων την περί-
οδο 1973-74. Έφθασε ως τα προηµιτε-
λικά, όπου αποκλείστηκε από τη Μίλαν 
(3-0, 2-2).

Τη δεκαετία του 1980 ο ΠΑΟΚ θα κα-
τακτήσει ένα ακόµη πρωτάθληµα (1985), 
µε τεχνικό τον Βάλτερ Σκότσικ και παίχτες, 

όπως οι Σκαρτάδος, Κωστίκος, ∆ηµόπου-
λος, Ιωσηφίδης και Βασιλάκος. Θα φθά-
σει σε τρεις τελικούς Κυπέλλου Ελλάδος 
(1981, 1983 και 1985). Το 1983 θα έχει 
δύο αξέχαστες αναµετρήσεις µε την Μπά-
γερν για το Κύπελλο UEFA, όπου θα πέσει 
ηρωικά (0-0, 0-0 και 9-8 στα πέναλτι υπέρ 
των Βαυαρών).

Η συνέχεια, όµως, δεν θα είναι ανάλο-
γη. Οι αδύναµες διοικήσεις, τα οικονοµικά 
προβλήµατα και ο υπέρµετρος γιγαντισµός 
των οπαδών, που λύνουν και δένουν στην 
Τούµπα, καθιστούν τον ΠΑΟΚ από πρω-
ταγωνιστή, κοµπάρσο, παρά τις κάποιες 
επιτυχίες, όπως τα δύο Κύπελλα Ελλάδος 
(2001 και 2003), τη συµµετοχή στον τε-
λικό του Κυπέλλου Ελλάδας το 1992 και 
τον αποκλεισµό της Άρσεναλ στο Κύπελλο 
UEFA το 1997 (1-0 και 1-1).

Ο ΠΑΟΚ, εκτός από το τµήµα του πο-
δοσφαίρου, διατηρεί τµήµατα µπάσκετ, (2 
πρωταθλήµατα, 3 Κύπελλα και 2 Ευρωπα-
ϊκά Κύπελλα), βόλεϊ, κλασσικού αθλητι-
σµού, κολύµβησης, υδατοσφαίρισης, πυγ-
µαχίας και ποδηλασίας.

Η ιστορία του ΠΑΟΚ

Το πρώτο έµβληµα του ΠΑΟΚ


