
Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΒΟΛΕΪ ΓΙΑ 

ΤΟΥΣ 13ΟΥΣ ΑΜΚΕ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
 

«Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει μια εξαιρετική διοργάνωση» 

 
Ενθουσιασμένος με τις γηπεδικές εγκαταστάσεις όπου θα διεξαχθούν οι 
αγώνες βόλεϊ ανδρών και γυναικών κατά τους 13ους ΑΜΚΕ, έμεινε ο 
εκπρόσωπος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (FIVB) κ. Αχιλλέας Μαυρομάτης. Ο 
κ. Μαυρομάτης θα είναι ο Κομισάριος της FIVB κατά τη διάρκεια των Αγώνων, 
ήρθε στην Κύπρο για τον απαιτούμενο έλεγχο κι είχε επαφές με 
αξιωματούχους της ΚΟΠΕ και της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής. 
Συμμετείχε σε ειδική σύσκεψη στο Ολυμπιακό Μέγαρο και ακολούθως με τη 
συνοδεία του υπεύθυνου εθνικών ομάδων της ΚΟΠΕ κ. Γιώργου ∆ωρίτη, 
επισκέφθηκε το Γήπεδο του Πανεπιστημίου Κύπρου που θα διεξαχθούν οι 
αγώνες τόσο των ανδρών, όσο και των γυναικών. ∆ήλωσε απόλυτα 
ικανοποιημένος από τις εξαιρετικές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου και 
συγχάρηκε την ΚΟΠΕ και την ΚΟΕ για την προετοιμασία που έχει γίνει. Είναι 
ενδεικτικό το γεγονός ότι η μόνη εκκρεμότητα που υπάρχει όσον αφορά στις 
εγκαταστάσεις, αφορά στα αποδυτήρια αφού υπάρχουν δύο μεγάλα και δύο 
μικρά και οι ομάδες επιβάλλεται να τα χρησιμοποιούν εναλλάξ.  
Ο κ. Μαυρομάτης που είναι γραμματέας της Επιτροπής Νομικών της 
παγκόσμιας Ομοσπονδίας και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πρωτοκλασάτα 
στελέχη του παγκοσμίου βολεϊ, επισκέφθηκε και τα γήπεδα προπονήσεων των 
ομάδων στο Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο και το Γήπεδο των Λατσιών. 
Είχε επίσης συνάντηση με τη Συντονίστρια των 13ων ΑΜΚΕ κ. Όλγα Πιπερίδου, 
ενημερώθηκε για τα θέματα διαμονής και διακίνησης των ομάδων του βόλεϊ 
και ενέκρινε το Ενημερωτικό ∆ελτίο που θα δοθεί σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους για τα αγωνίσματα του βόλεϊ.  
Για τον καλύτερο συντονισμό με τους αξιωματούχους της ΚΟΠΕ που έχουν 
αναλάβει την οργάνωση των αγώνων βόλεϊ στους 13ους ΑΜΚΕ, ο κ. 
Μαυρομάτης ενδέχεται να έρθει ξανά στην Κύπρο και κατά τη διάρκεια του 
ΟΠΑΠ Φάιναλ Φορ των ανδρών που είναι προγραμματισμένο στο Γήπεδο του 
Πανεπιστημίου στα τέλη Απριλίου και θεωρείται ως το «test event» των 
Αγώνων.  
«Μετά από αυτά που είδα, είμαι σίγουρος ότι θα γίνει μια εξαιρετική 
διοργάνωση», ανέφερε στους εκπροσώπους της ΚΟΠΕ και της ΚΟΕ, ο 
εκπρόσωπος της FIVB που θα υποβάλει σχετική έκθεση στην Παγκόσμια 
Ομοσπονδία.  
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