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Στο βιβλίο αυτό, ο Δημήτρης Νικηφόρος δεν αυτοβιογραφείται. Αν
και αναφέρεται δι’ ολίγων και στα παιδικά του χρόνια, στις σπουδές
του, στην επαγγελματική του σταδιοδρομία, αυτό που τον παρακίνησε
στη συγγραφή του είναι το ότι θέλησε να περιγράψει εκείνο το μέρος
της ζωής του που πορεύθηκε παράλληλα με το αντίστοιχο του ΠΑΟΚ,
δηλαδή την περίοδο 1980-2002.
Σε αυτά τα 22 χρόνια της στενής του σχέσης με τον ΠΑΟΚ, υπηρέτησε
τον ιστορικό σύλλογο από σημαντικές διευθυντικές θέσεις, βιώνοντας
«από πρώτο χέρι» κορυφαίες στιγμές, άλλες λαμπρές και άλλες οδυνηρές. Έζησε, ως συμπρωταγωνιστής, τόσο όσα γίνονταν στο προσκήνιο, όσο και όσα διαδραματίζονταν στο παρασκήνιο. Υπήρξε μάρτυρας σε γεγονότα-σταθμούς για την 90χρονη ιστορία του συλλόγου,
μέσα στα γήπεδα ή στα γραφεία (πολλά από αυτά στους διαδρόμους
...). Σε αρκετά από αυτά, ήταν αυτός που τα διαχειρίστηκε, είτε κατ’ανάθεση από τους διοικούντες, είτε και με δική του πρωτοβουλία. Πάντοτε, όμως, με γνώμονα το συμφέρον του ΠΑΟΚ, πολλές φορές δε
ενάντια στα δικά του συμφέροντα.
Πρόεδροι και διοικητικά συμβούλια έρχονταν και παρέρχονταν. Σπάνια, οι εναλλαγές ήσαν ομαλές. Συνήθως ταραχώδεις, με προσωπικές
αντιδικίες, παρασκηνιακές υπονομεύσεις, εσωτερικές έριδες που λάβωναν τον σύλλογο και τον οδηγούσαν σε περιπέτειες. Ο ίδιος, όμως,
παρέμενε στη θέση του, αφού όλοι τον θεωρούσαν απολύτως χρήσιμο και πιστό υπηρέτη των συμφερόντων του ΠΑΟΚ, ανεξάρτητα από
τα πρόσωπα που κάθε φορά τον διοικούσαν. Και το κατάφερε αυτό,
με τις ικανότητες και την ακάματη εργατικότητά του. Και με μιά στάση συνεπούς προσφοράς στον σύλλογο και σεβασμού στη θεσμική
ιδιότητα των προσώπων και όχι παρασυρόμενος από την προσωπική
σχέση που είχε με το καθένα από αυτά.
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Τόσα χρόνια από τότε, πολλά από τα βιώματα και τις αναμνήσεις του
τα κρατούσε για τον εαυτό του και, ίσως, για λίγους ακόμη που τα
γνώριζαν. Τώρα, ένιωσε την ανάγκη να τα μάθουν περισσότεροι. Όσοι
διαβάσουν το βιβλίο, θα ξαναφέρουν στη θύμησή τους στιγμές παοκτσήδικου μεγαλείου που και οι ίδιοι έζησαν ή άλλοι τις περιέγραψαν.
Όπως και στιγμές λύπης και απογοήτευσης. Αλλά, συγχρόνως, θα
πληροφορηθούν και για καταστάσεις που δεν έφτασαν ποτέ στην επιφάνεια. Μεθοδεύσεις για διοικητικές ανατροπές, πώς έγιναν (ή δεν
έγιναν) περιβόητες μεταγραφές, σχέσεις μεταξύ διοικητικών παραγόντων, συμμαχίες και λυκοφιλίες, «αδειάσματα», πολλά νυχτέρια, αγωνίες, άγχη. Και, επίσης, την προσωπική αξιολόγηση του συγγραφέα
για τα σημαίνοντα διοικητικά πρόσωπα, με τα οποία συνεργάστηκε
όλα αυτά τα χρόνια. Μιά αξιολόγηση με την οποία, εγκαταλείποντας
την αχρείαστη πλέον αυστηρή ουδετερότητα, αποδίδει «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι». Με διακριτικότητα, πάντως, γιατί αναγνωρίζει σε
όλους την αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ.
Είναι βέβαιο πως η πορεία του Δημήτρη Νικηφόρου άφησε τα αποτυπώματά της στη σύγχρονη ιστορία του ΠΑΟΚ. Όπως ακριβώς και
ο ΠΑΟΚ σημάδεψε τη δική του ζωή, επαγγελματική και οικογενειακή. «Βίοι παράλληλοι», «κοινά αχνάρια, σε κοινή περπατησιά», σχέση
αφοσίωσης από ένα πρόσωπο σε κάτι απρόσωπο. Σε μιά ιδέα, σε μιά
δεύτερη «θρησκεία», σε μιά αγάπη «νόμιμη» που, όμως, για χάρη της
διακινδύνευσε σοβαρές παρανομίες .
Τη γραφίδα που γράφτηκε αυτό το βιβλίο την οδήγησε η αγάπη του
συγγραφέα για τον ιστορικό σύλλογο και η επιθυμία του να μοιραστεί
με τoν αναγνώστη εμπειρίες και βιώματα μιάς πολύχρονης κοινής πορείας. Για να συναντήσει κι ο αναγνώστης την ιστορία του ΠΑΟΚ...
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