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50 χρόνια κρατάμε

τη μπάλα ψηλά





Πολύ πριν αναλάβω τα ηνία της Ε.Ο.ΠΕ. είχα την ευλογία και την τύχη 
να υπηρετήσω για τρείς δεκαετίες την διαιτησία του ελληνικού βόλεϊ. Είχα
την τιμή να εκπροσωπήσω από τα τοπικά πρωταθλήματα μέχρι 
τα Παγκόσμια πρωταθλήματα και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Κάθε φορά 
που ανέβαινα στη σκάλα, η σκέψη ήταν μία. Να καταφέρω να είμαι
αλάνθαστος σε κάθε απρόοπτο ενός αγώνα και να υπηρετήσω το δίκαιο
με κάθε μέσο και κάθε κόστος. Όταν σταμάτησα την καριέρα μου, έβαλα
στο μυαλό μου μια δεύτερη σκέψη. Πώς θα καταφέρουμε ως διαιτησία
και ως άθλημα να μεταλαμπαδεύσουμε τις εμπειρίες και τις γνώσεις μας
και πως θα φέρουμε νέα παιδιά στο άθλημα. Και όταν αναφέρομαι
σε νέα παιδιά, δεν εννοώ μόνο αθλητές και αθλήτριες. Αναφέρομαι
σε νέους διαιτητές, σε νέους παράγοντες, σε νέους δημοσιογράφους,
σε νέους φίλους του βόλεϊ ,  του μπιτς και  του σνόου βόλεϊ . 

Ο εορτασμός των 50 χρόνων του ΣΥΔΠΕ Βορ. Ελλάδος - Θεσσαλονίκης
είναι ευκαιρία για να αναδειχτεί το τεράστιο και πολυποίκιλο έργο
του Συνδέσμου αλλά και ένα σημείο αναφοράς για να αναδειχθεί
το σύγχρονο όραμα της ελληνικής διαιτησίας. Η νέα εποχή απαιτεί 
ταχύτητα, γνώσεις, εμπειρίες, κρίση. Στοίχημά μας είναι να μεγαλώσουμε
την κοινότητα της ελληνικής διαιτησίας και των παρεχόμενων 
υπηρεσιών της. Είμαι βέβαιος πως βρισκόμαστε σε καλό δρόμο και αυτό
το βεβαιώνουν οι μεγάλες επιτυχίες των Εθνικών ομάδων που προχωρούν
σε πείσμα των δυσκολιών και των κρίσεων που αντιμετωπίζουμε. 
Εύχομαι στον ΣΥΔΠΕ Βορ. Ελλάδος - Θεσσαλονίκης να τα χιλιάσει
και να υπηρετεί με όραμα και αποτελεσματικότητα το αγαπημένο μας
άθλημα.

Γιώργος Καραμπέτσος
Πρόεδρος Ε.Ο.ΠΕ.





Ο  Σ Υ Δ Π Ε  Β ο ρ .  Ε λ λ ά δ ο ς  -  Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς  σ τ η ν  π ο ρ ε ί α 

των πενήντα χρόνων ζωής του, ανέδειξε πολλούς και εξαίρετους διαιτητές 

που εκπροσώπησαν την Ελληνική διαιτησία σε κορυφαία ανά τον κόσμο 

γεγονότα .  Με  πολύ  δουλε ιά ,  σοβαρότητα ,  άρ ιστες  συνεργασ ίες 

και  συνεχή επιμόρφωση ο Σύνδεσμος κατάφερε να διαμορφώσει 

τον χαρακτήρα του Βορειοελλαδίτη διαιτητή, να προστατεύσει τα συμφέροντά του, 

μα πάνω απ’ όλα να τον αναδείξει, ως την πλέον αξιόπιστη σταθερά που μπορεί 

να  εγγυηθε ί  την  ομαλή  δ ι ε ξαγωγή  αγώνων  βόλε ϊ ,  μ ε  ισονομ ία 

και αθλητική δικαιοσύνη. Είμαι σίγουρος ότι η γνώση και η εμπειρία

των  παλα ιότ ερων  συναδέλφων ,  «παντρεμένη»  με  την  δ ιάθεση 

και την ικανότητα των νεοτέρων θα οδηγήσουν εκ του ασφαλούς 

σε ακόμη μεγαλύτερες διαιτητικές επιτυχίες για να συνεχίσει ο ΣΥΠΕΒΕΘ, 

να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες για την προαγωγή 

του  Αθλητισμού και της αθλητικής ιδέας.

Σταύρος Μαυρικίδης
Πρόεδρος Ο.Δ.Β.Ε.





Χαίρομαι που η παρουσία μου στη θέση του Προέδρου της ́ Ενωσης, συμπίπτει με 

τον εορτασμό των 50 χρόνων από την ίδρυση του Συνδέσμου σας. Σε αυτά τα 50 

χρόνια πολλά ήταν τα μέλη σας που διακρίθηκαν και εξελίχθηκαν στις ανώτερες 

βαθμίδες της διαιτητικής ιεραρχίας και όχι μόνο, θεωρώντας ότι σ’ αυτό καθοριστική 

ήταν και η συμβολή της  ΕΠΕΣΘ.

Στον χαιρετισμό που μου δίνετε τη δυνατότητα να απευθύνω δεν έχω να ευχηθώ 

παρά μόνο τα καλύτερα έτσι ώστε και τα επόμενα χρόνια να είναι το ίδιο ξεχωριστά 

και δημιουργικά για τον Σύνδεσμο σας και συμπορευόμενος με την ́ Ενωση μας, να 

ξεχωρίζει και να διακρίνεται σε πανελλήνιο επίπεδο, εξάλλου ΣΥΔΠΕΒΕΘ και 

ΕΠΕΣΘ είναι κρίκοι στην ίδια αλυσίδα του αθλήματος, που όλοι μας αγαπάμε και 

επιλέξαμε να το υπηρετήσουμε

Νίκος Δατσέρης
Πρόεδρος Ε.ΠΕ.Σ.Θ.





Ο Σύνδεσμος Διαιτητών πετοσφαίρισης Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκης
συμπληρώνει φέτος 50 χρόνια ενεργής παρουσίας στο χώρο.

Για μένα είναι μία ιδιαιτέρα συγκινητική συγκυρία αυτή η επέτειος να γιορτάζετε υπό
την προεδρεία μου.

Σε αυτό το σύνδεσμο ξεκίνησα, σαν νεαρός διαιτητής κάνοντας τα πρώτα μου
βήματα εξελίχθηκα και έφτασα μέχρι την ανώτερη βαθμίδα του διαιτητικού
αξιώματος. 

Εύχομαι να έβαλα ένα λιθαράκι στην περαιτέρω καταξίωση του συνδέσμου, ο
οποίος πιστεύω ότι είναι ικανός να παράγει διαιτητές υψηλού επιπέδου με αρχές και
ήθος και πάνω από όλα αγάπη για το άθλημα που υπηρετούμε.

Εύχομαι τέλος με τη σειρά μου ο σύνδεσμος να συνεχίσει την εξαιρετική του πορεία
και τα επόμενα 50 χρόνια και να έχει πάντα υψηλούς στόχους.

Σωτήρης Δεληκωστίδης
Πρόεδρος ΣΥ.Δ.ΠΕ.Β.Ε.Θ.



ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

1972 - 1973

1986

1986 - 1988

2000

2000 - 2001

2001 - 2003

2003 - 2004

2004 - 2006

2006 - 2007

2007 - 2014

2014 - 2016

2016 - ΣΗΜΕΡΑ

1988 - 1995

1995 - 1996

1996 - 2000

1973 - 1974

1974 - 1975

1975 - 1986

ΕΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΑΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΚΑΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΑΓΑΠΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΠΟΜΠΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕΛΗΚΩΣΤΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΣΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΕΚΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΛΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

ΜΕΛΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ



ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 

1975

1979

1992

1998

2001

2003

2008

2013

2016

2002

2005

2013

1984

1989

1991

1970

1971

1972

ΕΤΟΣ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΔΕΛΗΚΩΣΤΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΚΑΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

ΑΜΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΧΙΡΠΙΛΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΙΣΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΛΕΚΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΛΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΥΡΟΘΕΟΣ ΣΥΜΕΩΝ

ΔΟΓΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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Το έτος 2022, αποτέλεσε χρονιά ορόσημο για τον Σύνδεσμο Διαιτητών 

Πετοσφαίρισης Βορείου Ελλάδος – Θεσσαλονίκης (ΣΥ.Δ.ΠΕ.Β.Ε.Θ.) 

καθώς συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από την ίδρυσή του. Στις 17 / 07 / 1972, 

δημοσιοποιήθηκε από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού η αίτηση 

για έγκριση από το πρώτο συμβούλιο. Το επταμελές αυτό συμβούλιο, 

αποτελούσαν ο ι  κ .κ .  Βασιλε ιάδης Αναστάσιος  (Πρόεδρος) , 

Μέλλιος Αριστοτέλης (Αντιπρόεδρος), Χρυσαφίδης Νικόλαος (Γενικός 

Γραμματέας), Μαχαιρίδης Κυριάκος (Ταμίας) και τα μέλη Σκυλίτσης Θωμάς, 

Λαδάς Χρήστος και Ναλμπάντογλου Κωνσταντίνος. Μέλη του συνδέσμου, 

συμμετείχαν σε εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις με αποκορύφωμα 

τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 σε Volley και Beach Volley. Από 

το δυναμικό του, διεθνοποιήθηκαν μέχρι σήμερα 15 Διεθνείς Σάλας 

και 3 Διεθνείς Άμμου. Θα συνεχίσει δυναμικά να υπηρετεί τον σκοπό του 

και επόμενα χρόνια που είναι η καλλιέργεια και η ανάδειξη νέων διαιτητών.
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