Μια Σπίθα Ελπίδας

«Ήµουν στην τέταρτη κούρσα. Στεκόµουν στην γνήσια πέτρινη αφετηρία,
περιµένοντας το σινιάλο για να τρέξουµε- ξυπόλυτος και ντυµένος µε ένα λευκό
χειτώνα- η αδρεναλίνη πραγµατικά άρχισε να ρέει. . . . Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή την
ηµέρα και τον απόλυτο ενθουσιασµό για όλο τον αγώνα. Τι υπέροχος τρόπος για να
γιορτάσουµε την ανασκαφή αυτού του υπέροχου αρχαιολογικού χώρου.» Noel,
Ηνωµένο Βασίλεο

«Ο αγώνας των 7,5 χιλοµέτρων ήταν φανταστικός, αν και ήταν ανηφορικός! Πολύ
καλός τρόπος για να δεις το τοπίο και τους ντόπιους και.... το να τρέχεις µέσα από το
τούνελ για µια τελευταία φορά, µια πραγµατικά αξέχαστη εµπειρία.» Michelle, ΗΠΑ

«Συµµετείχαµε, γελάσαµε, κλάψαµε και σίγουρα ιδρώσαµε (µε 37 °C θερµοκρασία)
καθώς επαναλάβαµε τις προσπάθειες των αρχαίων αθλητών για να είναι αληθινό το
πραγµατικό πνεύµα των Αγώνων, µε την υποστήριξη από Έλληνες εθελοντές και
κατοίκους του χωριού. Οι άνθρωποι παρατάχθηκαν στις άκρες των δρόµων καθώς
εµείς ποδοβολούσαµε στις διαδροµές, µας χειροκροτούσαν, επευφηµούσαν και µας
ράντιζαν µε νερό και "Μπράβο!" για ενθάρρυνση: το έκαναν αυτό για τη χαρά της
ζωής. Για την υπερηφάνεια που νιώσαµε και ένιωσαν (προσπαθώντας) να
ξαναπαράξουµε µερική από τη δόξα των αρχαίων χρόνων.» Hugh, Σκωτία,
«Καθηµερινή» 25/6/12

«. . . το να κουβεντιάζεις µε µια νεαρή γυναίκα από την Ισλανδία, όπου η
θερµοκρασία ρεκόρ και υψηλότερη που είχε βιώσει ποτέ στο παρελθόν, ήταν 79
βαθµοί Φαρενάϊτ = 26 βαθµοί Κελσίου (ενώ όταν τρέχαµε παρέα είχε φτάσει στου 98
βαθµούς Φαρενάϊτ = 37 βαθµούς Κελσίου), το να βοηθάς τους Ιάπωνες οι οποίοι
αντιµετώπιζαν πρόβληµα συνεννόησης για το πού έπρεπε να πάνε και πότε, το να
έχεις ευχάριστες συνοµιλίες µε ένα σωρό Έλληνες, Αµερικάνους, Βρετανούς και

αρκετούς άλλους - ήταν πράγµατι µια ηµέρα διεθνούς αλληλεγγύης και
συντροφικότητας» Wendy, ΗΠΑ

«Το να µπαίνεις µέσα από την αποκατεστηµένη στοά στο αρχαίο στάδιο, µε µια
στολή τρεξίµατος του 4ου αιώνα π.Χ. - µε γυµνά πόδια και ένα ιδρωµένο χειτώνα - να
ολοκληρώσεις τον αγώνα κάνοντας έναν γύρο του σταδίου στον ίδιο στίβο που το
έκαναν και οι αθλητές που έτρεχαν το 320 π.Χ., ήταν µια πραγµατικά µοναδική
εµπειρία. Τόνισε τη δύναµη αυτού του απευθείας συνδέσµου που έχει η Ελλάδα µε το
παρελθόν και τα πολλά µαθήµατα που µπορεί να προσφέρει ο αρχαίος κόσµος στις
σύγχρονες κοινωνίες.» Ed, Ηνωµένο Βασίλειο

«Αυτή, για µένα, είναι η µεγάλη στιγµή: Στο σκοτεινό τούνελ δεν υπάρχουν κάµερες,
τηλέφωνα, τίποτα του σύγχρονου κόσµου, υπάρχουν µόνο τα γυµνά πόδια µου να
ηχούν στο ίδιο άγριο και σκληρό έδαφος, όπως το βίωναν και οι αρχαίοι
αθλητές.» Kevin, Ηνωµένο Βασίλειο, "The Guardian" 7/7/12

«Ειλικρινά αυτό ήταν κάτι για ψυχική ανάταση, και παρά την οποιαδήποτε σωµατική
κούραση, είναι κάτι που θα επαναλάβω όσο αντέχω.» Λάµπης, Ελλάδα

"Θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε που µας επιτρέπετε να ελπίζουµε για το µέλλον
της Ελλάδας και του λαού της και να βιώνουµε κάτι τόσο διαφορετικό και
ιδιαίτερο" Μαρίνα, Ελλάδα



Αυτά είναι µόνο µερικά από τα σχόλια από τους ανθρώπους από όλο τον
κόσµο που συµµετείχαν στην Πέµπτη Σύγχρονη Αναβίωση των Νέµεων Αγώνων στις
22 - 24 Ιουνίου 2012. Αυτό το γεγονός λαµβάνει χώρα κάθε τέσσερα χρόνια στο
αρχαίο στάδιο της Νεµέας από τον Σύλλογο για την Αναβίωση των Νέµεων Αγώνων
που έχει δύο βασικές αρχές: την αυθεντικότητα και τη συµµετοχή. Η αναβίωση θα
είναι όσο το δυνατόν πιστή στις αρχαίες πρακτικές και διαθέσιµη σε όλους να
συµµετάσχουν.
Προσωπικός µου στόχος είναι να δώσουµε σε όσους το δυνατόν περισσότερους
ανθρώπους, την ευκαιρία να µάθουν για την Αρχαία Ελλάδα µε το νατην ζήσουν.
Περνώντας από το αρχαίο αποδυτήριο µέσω της στοάς, ξυπόλυτοι και ντυµένοι
απλώς µε λευκούς χιτώνες, πολλοί από τους συµµετέχοντες ανέφεραν µία αίσθηση
ταξιδιού πίσω στο χρόνο, µία άµεση επαφή µε την αρχαία Ελλάδα. Αλλά χρειάζεται
προσπάθεια και βοήθεια για να τους παράσχουµε αυτή τη δυνατότητα.
Υπήρξε έντονη συζήτηση πριν από δύο χρόνια για το αν θα πρέπει ακόµα και να
προσπαθήσουµε να έχουµε τη Πέµπτη Νεµεάδα. Η κατάσταση του Συλλόγου δεν
ήταν καλή, µε περισσότερα από χίλια µη ενεργά µέλη, χωρίς γραφείο, χωρίς
προσωπικό, και εν µέσω της διεθνούς οικονοµικής κρίσης. Ακόµη πιο αποθαρρυντικό
ήταν η προοπτική για τον καθαρισµό του σταδίου το οποίο, µετά από αρκετά χρόνια
χωρίς συντήρηση, χρειαζόταν κλάδεµα των δέντρων, καθαρισµό του αποχετευτικού
συστήµατος, καθώς και αντικατάσταση των σαπισµένων πάγκων, πέρα από την
κανονική και προβλεπόµενη προετοιµασία της επιφάνειας του στίβου. Τέλος, έπρεπε
να γίνουν εργασίες συντήρησης της αρχαίας στοάς, ώστε αυτή να µπορεί να είναι
ανοιχτή και έτοιµη για τους Αγώνες. Η στοά διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο στην
αναβίωση - η µετάβαση από τον 21ο αιώνα στον 4ο αιώνα π.Χ. λαµβάνει χώρα καθώς
ο σύγχρονος αθλητής περνά µέσα από τη στοά - και το εκτιµώµενο κόστος του έργου
ανήλθε σε €190.000. Όµως, χάρη στην σκληρή δουλειά και την γενναιοδωρία
εκατοντάδων ανθρώπων, τη Πέµπτη Νεµεάδα ήταν τη καλύτερη που έχει γίνει ποτέ.

Το γεγονός αυτό αντιπροσωπεύεται από πολλές λεπτοµέρειες. Ο αριθµός των
σηµαιών των χωρών των συµµετεχόντων στο τέλος του σταδίου, αυξήθηκε

δραµατικά. Υπήρχαν 1.018 δροµείς από 87 χώρες (από 1.297 εγγραφές από 106
χώρες), περισσότερο από το διπλάσιο από το 2008. Οι µη-Έλληνες συµµετέχοντες
ήταν σχεδόν το ένα τρίτο (32%) του συνόλου. Περίπου 240 εθελοντές, ως επί το
πλείστον από τη Νεµέα, καθώς και άλλοι από όλη την Ελλάδα και τον κόσµο,

βοήθησαν στις προετοιµασίες – µε το να σκουπίσουν τον αγωνιστικό χώρο, να

βάψουν τα παγκάκια γύρω από το στάδιο, µε το να στήσουν την τέντα πάνω από το
αποδυτήριο, να µαζέψουν αγριοσέλινο για τα στεφάνια των νικητών – και σαν

προσωπικό εργασίας κατά τη διάρκεια των αγώνων.
Είχε προβλεφθεί ότι τα οικονοµικά θα είναι ένα πρόβληµα - €250.000 περίπου θα
έπρεπε να βρεθούν για τους αγώνες και τις εργασίες συντήρησης της στοάς, όλα από
ιδιωτικές πηγές. Για το δεύτερο, η υποστήριξη ήρθε από το Ίδρυµα Νιάρχου, το
Σωµατείο Οφέλτης, το Ίδρυµα Κανελλοπούλου και το Ίδρυµα Λάτση. Οι δαπάνες για
τους αγώνες αυτού καθ’αυτούς, συγκεντρώθηκαν από µέλη και φίλους του Συλλόγου
οι οποίοι προσέφεραν από µικρότερα ποσά ο καθένας, και εδώ παρατηρήθηκε ένα
ενδιαφέρον φαινόµενο. Το µέσο χρηµατικό ποσό των δωρεών έχει µειωθεί σε σχέση
µε τα προηγούµενα χρόνια, αλλά πολλοί περισσότεροι άνθρωποι έκαναν δωρεές.
Επιπλέον, υπήρχαν εισφορές σε είδος. Ένας υποστηρικτής παρείχε τις απροσδόκητες
έξτρα σηµαίες, ένας ντόπιος καταστηµατάρχης δώρισε σκούπες και µπογιές για τις

εργασίες κατά την προετοιµασία του Σταδίου, ένας ακόµα έφτιαξε έναν τρίποδαλεβήτη µε βάση τις αρχαίες προδιαγραφές. Χρησιµοποιήθηκε για να ανάψει τη φλόγα
στο βωµό του Διός της Νεµέας. Και ο Δήµος της Νεµέας βοήθησε µε χώρους
γραφείων και χαλίκι για το αποχετευτικό σύστηµα, στην αποµάκρυνση των 35
φορτηγών από κλαδιά και λοιπά µπάζα από το Στάδιο και περιµετρικά αυτού, καθώς
και καλύπτοντας τα έξοδα για τη δεξίωση προς τιµήν των συµµετεχόντων το Σάββατο
το βράδυ µετά τη λήξη των αγώνων. Όλα αυτά κατέστησαν σαφές ότι οι άνθρωποι
αποφάσισαν ότι οι Νέµεοι Αγώνες θα πρέπει να αναβιώσουν και πάλι. Ότι οι στόχοι
του Συλλόγου ήταν πάρα πολύ πολύτιµοι ώστε να επιτρέψουν οτιδήποτε να σταθεί
εµπόδιο σε αυτό που επεδίωκαν. Ότι προκειµένου να διατηρηθεί αυτό το ιδιαίτερο
γεγονός, οι άνθρωποι θα πρέπει να σηκώσουν τα µανίκια τους και να βάλουν το χέρι
στην τσέπη τους, και όχι να περιµένουν την Πολιτεία, την Ε.Ε ή οποιονδήποτε
άλλο. Και όλες αυτές οι προσπάθειες και η υποστήριξη, στέφθηκαν µε µια επιτυχία
πέρα από κάθε προσδοκία.

Η εκδήλωση ξεκίνησε το απόγευµα της 22ης Ιουνίου στο ναό του Νέµειου Διός που
ήταν το θρησκευτικό κέντρο των Νέµεων Αγώνων. Εκεί η «Νεµέα» περίµενε την
άφιξη της «Εκεχειρίας», της Ιερής Ανακωχής που παρατηρούνταν στην αρχαία
Ελλάδα κατά τη διάρκεια καθενός από τους τέσσερις Πανελλήνιους Αγώνες: στην
Ολυµπία, τους Δελφούς, τα Ίσθµια, τη Νεµέα. Η «Εκεχειρία» έφτασε συνοδεία
κηρύκων και «σπονδοφόρων», οι οποίοι ταξίδευαν στον αρχαίο κόσµο
ανακοινώνοντας τους Αγώνες και µεταφέροντας το µήνυµα για εκεχειρία.

Τώρα η Εκεχειρία έστεψε τη Νεµέα, και οι δύο τους οδήγησαν την ποµπή µε τη
φλόγα που άναψε στο Βωµό του Διός, προς το Στάδιο.

Καθώς περνούσαν µπροστά από ένα σώµα στρατιωτών, αυτοί εναπόθεσαν τις λόγχες
τους και κατέβασαν τις ασπίδες τους, σε µια σιωπηλή ένδειξη σεβασµού προς την
Εκεχειρία.

Με το που έφτασαν στο Στάδιο, και αφότου η προσφάτως αναστηλωµένη στοά είχε
εγκαινιαστεί επισήµως από αντιπροσώπους της Ελληνική Εθνικής Επιτροπής για την
UNESCO - υπό την αιγίδα της οποίας πραγµατοποιήθηκαν τη Πέµπτη Νεµελαδα και του Ιδρύµατος Νιάρχου, η Νεµέα και η Εκεχειρία, µαζί µε τη Φλόγα της Νεµέας,
ήταν οι πρώτες που πέρασαν µέσω της στοάς.

Η φλόγα στο βωµό άναψε, και ο Περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης, ανακοίνωσε την
έναρξη των Πέµπτων Νέµεων.
Η 23η του Ιουνίου ήταν η ηµέρα των αγώνων, αρχίζοντας στις 8 π.µ. Οι δώδεκα
θέσεις στην αρχαία γραµµή εκκίνησης υπαγορεύουν τον αριθµό των αθλητών σε κάθε
οµάδα και οι αυλακώσεις για τα δάχτυλα των ποδιών των αθλητών υπαγορεύουν την
εναρκτήρια στάση τους. Για άλλη µια φορά η υσπληξ (ο αρχαίος µηχανισµός
εκκίνησης) λειτούργησε άψογα. Δεν υπήρξε καµία άκυρη εκκίνηση, και καθόλου
µαστίγωµα, αν και οι κριτές ήταν έτοιµοι µε αυθεντικούς λύγους, κλαδιά λυγαριάς.

Υπήρξαν πολλά στιγµιότυπα από τους αγώνες. Μερικά από αυτά θα αναφερθούν
εδώ. Στον πρώτο αγώνα µε την οµάδα των γηραιότερων ανδρών (Φωτογραφία πάνω),
ο δροµέας στην έκτη διαδροµή είναι ο Ανδρέας Ποταµιάνος. Κέρδισε την κούρσα,
όπως είχε κάνει επίσης και στα Πρώτα Νέµεα το 1996.

Στην τέταρτη κούρσα, ο Ταµίας του Συλλόγου µας (στη δεύτερη διαδροµή), δεν
έκανε την πιο γρήγορη εκκίνηση, αλλά κατάφερε να κερδίσει. Μας διαβεβαιώνει ότι
δεν υπήρξε καµία εύνοια.

Ο νικητής του πέµπτου αγώνα για τους άνδρες, κρατάει το παραδοσιακό κλαδί
φοίνικα και φοράει την κορδέλα που ήταν τα κατ’αρχήν ενδεικτικά της νίκης στους
αρχαίους αγώνες. Στέκεται έχοντας αγκαλιά τον γιό του, ο οποίος θα κερδίσει και
αυτός τη δική του κούρσα το απόγευµα.

Εν τω µεταξύ, η σύζυγος και µητέρα, θα κερδίσει και αυτή το µεσηµέρι. Το 2004, και
ο σύζυγος και η σύζυγος κέρδισαν, όπως επίσης έκανε και µια κόρη τους. Αυτή βγήκε
δεύτερη φέτος. Αυτή η τροµερή οικογένεια από την Καλιφόρνια δεν ήταν η µόνη.

Μια γιαγιά και εγγονή κέρδισαν καθεµιά στις κούρσες τους, όπως επίσης και µια
µητέρα (πρώτο πλάνο, φωτογραφία παραπάνω) και καθεµία από τις δύο κόρες της
ήταν νικήτριες.

Άλλη µία µεγάλη οικογένεια συµµετείχε επίσης, η Οικογένεια του Κόσµου. Εδώ είναι
νεαροί άνδρες σε µία κούρσα από την Ιορδανία (ο νικητής µε την κορδέλα του), τη
Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, τον Ισηµερινό, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την
Ουγγαρία, την Ιταλία (2), τη Νορβηγία, και την Κινεζική Ταϊπέι.
Μια άλλη κούρσα είχε ανταγωνιστές από την Ελβετία (η νικήτρια), την Αρµενία, τον
Καναδά, τη Γεωργία (2), την Ελλάδα (2), την Ουγγαρία, τη Μάλτα, τη Σινγκαπούρη,
την Ισπανία και τις ΗΠΑ. Οι λευκοί χιτώνες που φορούν καθεµιά από αυτές, δίνουν
έµφαση στην κοινή ανθρωπότητα.

Πολλοί µη-Έλληνες ήρθαν στη Νεµέα χάρη στη συνεργασία της Διεθνούς
Ολυµπιακής Ακαδηµίας η οποία έχει πειστεί ότι η αναβίωση των Νέµεων Αγώνων
συνεισφέρει στο Ολυµπιακό Κίνηµα. Όµως, άλλοι ήρθαν από µόνοι τους, όπως µια
οµάδα νεαρών ανδρών από τη Γαλλία των οποίων τα «οµαδικά» µπλουζάκια
περήφανα διακήρυτταν ότι ήταν “Les Lions de Némée.”

Στους αρχαίους αγώνες, οι µαστιγοφόροι µε κλαδιά λυγαριάς τηρούσαν την τάξη, ενώ
ένας σαλπιγκτής ζητούσε την προσοχή του κοινού.

Ένας κήρυκας µπορούσε εν συνεχεία να κάνει ανακοινώσεις σε ένα ακρωατήριο που
πρόσεχε, χωρίς καµία τεχνητή ενίσχυση στη φωνή του.

Ένας κριτής κρατάει ένα κράνος γεµάτο µε µαρµάρινους κλήρους που έχουν
σηµειωµένα επάνω τους τα νούµερα των διαδροµών, και . . .

. . . . µικροσκοπικά δάχτυλα τοποθετούνται στις ίδιες αυλακώσεις όπως
ακριβώς και τα δάχτυλα γηραιότερων αθλητών λίγες ώρες νωρίτερα, αλλά και άλλων
αρκετά χιλιάδες χρόνια νωρίτερα.

Με γυµνά πόδια στην πίστα, η επαφή µε την αρχαιότητα δεν περιορίζεται από την
ηλικία ή το φύλο.

Ούτε η ορµή για τη νίκη έχει χαθεί µέσω των χιλιετιών.

Οι επινίκιοι πανηγυρισµοί είναι ξεσηκωτικοί ακόµα και για τους κριτές. . . .

. . . . και το να έχεις τη νίκη στα χέρια σου, προσφέρει ικανοποίηση σε όλες τις
ηλικίες.

Η επιστροφή στο αποδυτήριο επαναφέρει τους πάντες πίσω στον 21ο αιώνα, αλλά µε
µια νέα προοπτική για τον κόσµο µας.

Ενώ τα ανήλικα αγόρια τρέχουν στο γήπεδο, οι δροµείς µεγάλων αποστάσεων
συγκεντρώνονται στο αρχαίο ιερό του Ηρακλή στις γειτονικές Κλεωνές. Αυτό ήταν
το παραδοσιακό σηµείο εκκίνησης που σχετίζεται µε τον πρώτο άθλο του Ηρακλή,
και εδώ οι αθλητές ορκίζονται να µην κάνουν τίποτα που θα ντροπιάσει τους αγώνες
ή τους εαυτούς τους.

Εν συνεχεία, είναι έτοιµοι να βαδίσουν ξανά στα Βήµατα του Ηρακλέως καθώς αυτός
κατευθυνόταν προς το Λιοντάρι της Νεµέας.

Η διαδροµή των 7,5 χλµ φέρνει τους δροµείς να περνούν µέσα από αµπελώνες και
ελαιώνες, και να ανηφορίζουν στους δρόµους της πόλης όπου οι ντόπιοι προσφέρουν

νερό στους δροµείς . . .

. . . . συµπεριλαµβανοµένου και του Πρέσβη της Ουκρανίας, Volodymyr Shkurov.

Παρά το γεγονός ότι τα παπούτσια µπορούσαν να φορεθούν για των αγώνα των
Βηµάτων, αν και ορισµένοι τα περιφρόνησαν . . .

. . . στον τελευταίο γύρο περνώντας τη στοά και τρέχοντας στο στάδιο οι αθλητές
έπρεπε να είναι ξυπόλητοι, έτσι λοιπόν το αποδυτήριο γέµισε µε παπούτσια.

Ο νικητής είναι ένας Έλληνας από τη Συρία ο οποίος κέρδισε επίσης το 2008. Όπως
τότε, το πανηγυρίζει µε έναν δικό του τρόπο, περπατώντας µε τα χέρια!

Νικήτρια στον γυναικείο αγώνα Βηµάτων του Ηρακλή ήταν µια γυναίκα από την
Κόστα Ρίκα, την οποία βλέπουµε εδώ καθώς βγαίνει από τη στοά και κατευθύνεται
για τον γύρο που την οδηγεί στη νίκη από τις επευφηµίες του πλήθους.

Καθώς όλο και περισσότεροι δροµείς εισέρχονται στο στάδιο, όσοι έχουν ήδη
τελειώσει αλληλοσυγχαίρονται, ενώ η νικήτρια κάνει ένα τηλεφώνηµα.

Τώρα ήρθε η ώρα να επιστρέψουν στο αποδυτήριο για να πλύνουν τα πόδια τους και
να ψάξουν να βρουν τα παπούτσια τους.

Οι τελετή λήξης ξεκινάει µε την είσοδο κηρύκων οι οποίοι ηγούνται µιας ποµπής από
Ιέρειες του Διός και Κριτές.

Οι Ιέρειες ήταν Πρέσβεις από την Κούβα, την Ουγγαρία, και την Αυστρία, καθώς και
η Πρόξενος της Δηµοκρατίας της Τσεχίας.

Οι Κριτές ήταν Πρέσβεις από τη Νορβηγία και τη Γαλλία, ο δεύτερος γραµµατέας
της Βρετανικής Πρεσβείας, καθώς και Πρέσβεις από την Ελλάδα, την Ινδία, την
Ουκρανία και την Ιαπωνία. Ο Kakhi Kakhiashvili, Ολυµπιονίκης από τη Γεωργία και
την Ελλάδα (δεν απεικονίζεται), επίσης προσέφερε τις υπηρεσίες του.

Ακολούθησε η είσοδος µιας ποµπής αθλητών οι οποίοι κρατούσαν κλαδιά φοίνικα
και φορούσαν κορδέλες.

Τα στεφάνια από αγριοσέλινο, το τελικό σύµβολο νίκης των αρχαίων Νέµεων
Αγώνων, είχαν εναποτεθεί και περίµεναν τους κατόχους τους.

Οι νικητές ήρθε ένας-ένας για να στεφθούν από έναν Κριτή ή µία Ιέρεια. Εδώ ένας
πρώην φοιτητής του συγγραφέα στο Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνια στέφεται από τον
Πρέσβη της Ινδίας, ενώ ο δάσκαλός του κοιτάζει.

Ένας νεαρός Έλληνας νικητής στέφεται από την Πρέσβειρα της Αυστρίας.

Ο Kakhi Kakhiashvili τοποθετεί το στεφάνι από αγριοσέλινο στο κεφάλι µιας
νικήτριας, της κόρης του δηµάρχου της Νεµέας. Στα δεξιά είναι η εγγονή µιας
γυναίκας η οποία είχε κερδίσει και τη δική της κούρσα νωρίτερα µέσα στην ηµέρα.

Ένας νεαρός Έλληνας νικητής παίρνει ένα στεφάνι από αγριοσέλινο, και ένα Τσέχικο
φιλί.

Ο κοντύτερος νικητής λαµβάνει συγχαρητήρια από τον ψηλότερο Κριτή, τον
Νορβηγό Πρέσβη.

Ο νικητής των Βηµάτων του Ηρακλή παίρνει το στέµµα του από τον Πρέσβη της
Γαλλίας.

Η προσευχή της Νεµέας Γης απαγγέλεται ενώ οι Κριτές και οι Ιέρειες
προετοιµάζονται για να σβήσουν τη φλόγα στο βωµό.

Προσευχή στη Γη - Prayer to Earth
Oh Sacred Earth of Ancient Greece,
Ιερή Γη της Αρχαίας Ελλάδος,
Dear Mother Earth,
Μητέρα Γη αγαπηµένη,
Mother of every people ever born,
Μητέρα κάθε λαού που γεννήθηκε ποτέ,
Mother of this flame,
Μητέρα αυτής της φλόγας,
We entrust this flame,
Εµπιστευόµαστε τη φλόγα αυτή,
Back to your care,
Πάλι στη δική σου φροντίδα,
Guard this flame,
Φύλαξε τη φλόγα αυτή,
Guard the hope,
Φύλαξε την ελπίδα,
That burns bright within it,
Που καίει λαµπρά µέσα της,
That all peoples of your planet,
Ότι όλοι οι λαοί του πλανήτη σου,
All of us who are your children,
Ότι όλοι εµείς που είµαστε παιδιά σου,
Will live in peace,
Θα ζήσουµε µε ειρήνη,
And love,
Και αγάπη,
Until we meet again,
Μέχρι να συναντηθούµε πάλι,
On Nemean Earth,
Στη Γη της Νεµέας.

Ο Πρέσβης της Ουκρανίας αποθέτει Γή της Νεµέας στη φλόγα, ενώ ο Ιάπωνας
Πρέσβης περιµένει τη σειρά του.

Ένα σάλπισµα, το οποίο ακολουθήθηκε από άλλο ένα στην κορυφή του Σταδίου,
σηµατοδοτεί το τέλος της πέµπτης αναβίωσης των Νέµεων Αγώνων.

Το αποδυτήριο περιµένουν το προσωπικό καθαριότητας που θα έρθει αύριο. . .

. . . και στο βωµό, κάτω από τη Νέµεια Γη, µια σπίθα είναι αναµµένη, εν αναµονή
των επόµενων αγώνων.
Στέφανος Γ. Μίλλερ

Σχετικά µε τον συγγραφέα
Ο Μίλλερ έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το στάδιο στη Νεµέα. Ως Καθηγητής
Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ και
Διευθυντής των Ανασκαφών της Νεµέας, ανακάλυψε το στάδιο το 1974 και την στοά
τέσσερα χρόνια αργότερα. Το 1991, αποκάλυψε το αποδυτήριο, και άνοιξε τον
αρχαιολογικό χώρο για το κοινό το 1994. Συνταξιοδοτηµένος ων από το
Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, προσφέρει αυτόν τον καιρό τις
υπηρεσίες του ως Πρόεδρος του Συλλόγου για την Αναβίωση των Νέµεων Αγώνων
που αν και έχει έδρα στη Νεµέα, αριθµεί περισσότερα από 2.000 ενεργά µέλη σε όλο
τον κόσµο. Υπό την ιδιότητα αυτή ηγήθηκε του καθαρισµού του σταδίου και της
συντήρησης της στοάς, προετοιµάζοντας τους Νέµεους Αγώνες του 2012.
Η εναρκτήρια ηµέρα των Πέµπτων Νέµεων, η 22α Ιουνίου 2012, ήταν τα
εβδοµηκοστά του γενέθλια.

