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ΠΑΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 

Τι σημαίνουν οι Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης για τους αθλητές που συμμετέχουν 
σ΄ αυτούς; Τι αισθάνονται αγωνιζόμενοι σε ένα τέτοιο γεγονός και ποια είναι τα 
οφέλη τους; Προσπαθώντας να πάρουμε απαντήσεις απευθυνθήκαμε στον αρχηγό 
του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος πετόσφαιρας της Κύπρου, Πάνο Ηρακλέους. 
Αποδείχθηκε ο πιο κατάλληλος. Όταν του αναφέραμε ότι είναι ο κάτοχος ενός 
ξεχωριστού ρεκόρ, αφού έχει ήδη 8 συμμετοχές σε ΑΜΚΕ (!) και πάντα ήταν νικητής 
με την ομάδα βόλεϊ της Κύπρου, το επιβεβαίωσε με την μετριοφροσύνη που τον 
διακατέχει: «Ναι, είναι γεγονός. Δεν συμμετείχα το ’89, αφού ήμουν μόλις 14 χρόνων 
και το 2001 λόγω σπουδών». 

Οκτώ χρυσά σε οκτώ διοργανώσεις! 

Στη συνέχεια, του ζητήσαμε να τοποθετηθεί στο ερώτημα, αν οι ΑΜΚΕ είναι κάτι σαν 
Ολυμπιακοί των μικρών κρατών: «Προσωπικά δεν θυμάμαι κάποιο στάδιο να είναι 
μισογεμάτο. Ήταν χαρακτηριστικό αυτό στην πρώτη μου συμμετοχή στην Ανδόρα το 
1991, σε ηλικία 16 χρόνων. Και σίγουρα συμμετέχουν αθλητές υψηλού επιπέδου 
στους ΑΜΚΕ. Όπως για παράδειγμα, οι Ισλανδοί κολυμβητές, τους οποίους βλέπεις να 
πλασάρονται ακόμα και σε τελικούς Ολυμπιακών. Γενικά μπορώ να πω ότι για μας 
τους αθλητές που δεν ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, αυτοί οι αγώνες είναι σαν 
γιορτή, κάτι σαν επέτειος των υπόλοιπων ομαδικών και ατομικών αθλημάτων. 
Θυμόμαστε επιτέλους ότι υπάρχουν κι άλλα αθλήματα πλην του ποδοσφαίρου». 

Ένα από τα αγωνιστικά γεγονότα που θα μείνουν χαραγμένα στο μυαλό του αρχηγού 
της Εθνικής Κύπρου στο βόλεϊ, είναι η απίστευτη... απογείωση του Χατζηανδρέου το 
1991 στην Ανδόρα: «Έγινε χαμός, με τις επιδόσεις του στο τριπλούν. Λίγο αργότερα, 
στους Μεσογειακούς είχε άλμα στα 17.13μ., ήταν κάτι το απίστευτο και προκάλεσε 
αίσθηση. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ». 

Οι αγώνες αυτοί δημιουργούν και ισχυρούς δεσμούς. «Όσοι αθλητές δεν έχουμε 
υποχρεώσεις, παρακολουθούμε μαζί την προσπάθεια των συμπατριωτών μας που 
αγωνίζονται και τους υποστηρίζουμε» δήλωσε χαρακτηριστικά ο αρχηγός της εθνικής 
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Κύπρου, για να προσθέσει μετά από σχετικό μας ερώτημα: «Ναι, γεννιούνται και 
φιλίες με στελέχη ξένων αποστολών. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Προσωπικά, 
έχω φιλικούς δεσμούς με τον Φιλίπ, έναν διαιτητή από το Λίχτενσταϊν. Έχουμε 
ανταλλάξει και ηλεκτρονικές διευθύνσεις κι επικοινωνούμε». 

Ζητήσαμε από τον Πάνο Ηρακλέους να μας μιλήσει για στιγμές που θα του μείνουν 
αξέχαστες και δεν αφορούν μόνο το αγωνιστικό μέρος. Το σκέφτηκε για λίγο, λοιπόν 
και... «Θυμάμαι κάτι που έγινε στο Λίχτενσταϊν το 1999. Τότε είχε γίνει μόδα να 
παρουσιάζονται τα στελέχη ομάδων σε τελικούς διοργανώσεων με βαμμένα μαλλιά. Ο 
αρχηγός μας, λοιπόν, είχε την ιδέα να το κάνουμε κι εμείς στον τελικό του βόλεϊ 
στους ΑΜΚΕ. Έτσι μπήκαμε στο γήπεδο με... βαμμένα κόκκινα μαλλιά και φυσικά 
υπήρχε η ανάλογη αντίδραση. Γέλια και πειράγματα... Το δικαιούμασταν, πάντως, 
γιατί η προσπάθειά μας στη διοργάνωση ήταν καλή». Όσο για το ερώτημα, γιατί 
επέλεξαν το κόκκινο χρώμα, απάντησε: «Μάλλον πρέπει να ήταν το μοναδικό 
διαθέσιμο σπρέι». 

Η έντονη παρουσία Ελλήνων στο Λίχτενσταϊν ήταν κάτι ακόμα που είχε εντυπωσιάσει 
τον διεθνή ακραίο: «Είχαμε τη θερμή υποστήριξη ομογενών. Όσο κι αν φαίνεται 
παράξενο υπάρχουν αρκετοί Έλληνες στο Λίχτενσταϊν. Περάσαμε πράγματι πολύ 
καλές στιγμές μαζί τους». 
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