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Η Τρίτη 10 Αυγούστου 2021 είναι μια μέρα που θα μείνει για
πάντα χαραγμένη στη μνήμη μας ως μέρα πόνου και ανείπωτης
θλίψης. Είναι η μέρα που ο Στέφανος Γκάιλορντ Μίλλερ έφυγε
από κοντά μας για το μεγάλο ταξίδι του προς την αιωνιότητα.
Ο σπουδαίος αρχαιολόγος, ο καθηγητής, ο ταπεινός «εργάτης»
της ιστορίας, ο φίλος μας, ο συγχωριανός μας εδώ στη Νεμέα, ο
«πατέρας» μας, ο μεγάλος ΕΛΛΗΝΑΣ και ΦΙΛΕΛΛΗΝΑΣ, άφησε
την τελευταία του πνοή στο Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας, σε ηλικία 79 ετών, ύστερα από καρδιολογικά προβλήματα που τον ταλαιπωρούσαν τους τελευταίους μήνες.
Η προσφορά του Στέφανου Μίλλερ στον τόπο μας και στη
χώρα μας είναι αδιαμφισβήτητη και ανεκτίμητη. Αφιερώθηκε
στο επιστημονικό του έργο ολοκληρωτικά και έκανε γνωστό
το όνομα της Νεμέας ακόμα και στις πιο μακρινές γωνιές της
υφηλίου! Ως ελάχιστο φόρο τιμής, του αφιερώνουμε το φετινό
τεύχος της ετήσιας εφημερίδας του Συλλόγου μας. Στις σελίδες
που ακολουθούν, ας θυμηθούμε τα σπουδαία επιτεύγματά του
και τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής του.
Αιωνία σου η μνήμη, Στέφανε! Η Νεμέα, ο τόπος που τόσο
αγάπησες και στον οποίο έχυσες τον ιδρώτα σου και αφιέρωσες το μεγαλύτερο μέρος της ζωής σου, η ίδια η Ελλάδα και ο
απανταχού Ελληνισμός, θα σε ευγνωμονούν και θα σε θυμούνται για πάντα. Στις σκέψεις και στις καρδιές μας παραμένεις
ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

Tuesday, August 10, 2021, is a day that will remain forever engraved in our memory as a day of pain and ineffable sorrow. It is the day that Stephen Gaylord Miller left
us for his long journey to eternity. The great archaeologist,
the professor, the humble “workman” of history, our friend,
our fellow villager here in Nemea, our “father”, the great
GREEK and PHILHELLENE, breathed his last breath at the
“Thriasio” General Hospital in Eleusis, at the age of 79, as
a consequence of heart problems that he had been experiencing for the last few months.
Stephen Miller’s contribution to our area and our country is undeniable and priceless. He wholeheartedly devoted
himself to his scientific work and made the name of Nemea
well-known even to the furthermost corners of the globe!
Dedicating to him this year’s issue of our newsletter is the
minimum tribute that we can pay in his memory. In the following pages, let us remember his great achievements and
the most important milestones of his life.
May your memory be eternal, Stephen! Nemea, the land
that you loved so deeply, and on which you shed your
sweat and to which you dedicated the biggest part of your
life, along with the entire Greece and all Greeks worldwide,
will be grateful to you and remember you forever. In our
thoughts and in our hearts, you remain IMMORTAL!
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΚ. ΜΙΛΛΕΡ

STEPHEN G. MILLER’S
CURRICULUM VITAE

Ο Στέφανος Γκ. Μίλλερ γεννήθηκε στο Γκόσεν της Ιντιάνα των ΗΠΑ το 1942. Ολοκλήρωσε το πρώτο του πτυχίο
στα Αρχαία Ελληνικά στο Κολλέγιο Γουάμπας και το Διδακτορικό του στην Κλασική Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο
Πρίνστον. Μετά από ανασκαφές σε διάφορες τοποθεσίες,
συμπεριλαμβανομένης της Αρχαίας Ολυμπίας και της Αρχαίας Αγοράς των Αθηνών, ξεκίνησε τις δικές του ανασκαφές στη Νεμέα το 1973.
Κατά τα χρόνια της εργασίας του στη Νεμέα, όχι μόνο
διενήργησε ανασκαφές που έφεραν στο φως σημαντικά
ευρήματα, όπως το Στάδιο όπου διεξάγονταν τα Νέμεα,
αλλά δημιούργησε και αρχαιολογικό πάρκο, κατασκεύασε
αρχαιολογικό μουσείο και οργάνωσε την έκθεσή του, ενώ
ξεκίνησε και την αναστήλωση του αρχαίου Ναού του Δία.
Ταυτόχρονα, υπηρετούσε ως Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϋ,
με εξαίρεση τα έτη 1982-1987, όταν διετέλεσε Διευθυντής
της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα.
Είχε δημοσιεύσει πολλά βιβλία και άρθρα σχετικά με τις
ανακαλύψεις του στη Νεμέα, όπως π.χ. το Nemea II: The
Early Hellenistic Stadium (University of California Press
2001), ενώ είχε γράψει και βιβλία που δεν αφορούν τη Νεμέα, όπως τα: The Prytaneion: Its Function and Architectural
Form (U.C. Press 1978), Arete: Greek Sports from Ancient
Sources3 (U.C. Press 2004), Ancient Greek Athletics (Yale
University Press 2004), και The Berkeley Plato (U.C. Press
2009).
Είχε ανακηρυχθεί επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου
Αθηνών, είχε τιμηθεί ως Ταξιάρχης του Τάγματος της Τιμής από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είχε αναγνωριστεί
ως «Πρόσωπο της Εβδομάδας» από το αμερικανικό τηλεοπτικό κανάλι ABC το 2004 και, με προεδρικό διάταγμα
το 2005, ο Στέφανος Μίλλερ πολιτογραφήθηκε Έλληνας
υπήκοος.
Μετά τη συνταξιοδότησή του, έχτισε το δικό του σπίτι
στη Νεμέα, ψηλά σε έναν λόφο για να αγναντεύει τα «παιδιά» του, και περνούσε εδώ τον περισσότερο χρόνο του
μελετώντας και γράφοντας ασταμάτητα. Το τελευταίο του
βιβλίο, με τίτλο Into Darkness, κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2020 και εξετάζει τις αιτίες που οδήγησαν στους
Σκοτεινούς Χρόνους του 7ου και 8ου αιώνα μ.Χ. Επίσης, μέσα
στο 2021 είχε ξεκινήσει τη συγγραφή ενός ακόμα βιβλίου,
το οποίο παρουσίαζε την ιστορία της κοιλάδας της Νεμέας
ξεκινώντας από τις αφηγήσεις περιηγητών του 18ου αιώνα
και φτάνοντας μέχρι και τις μέρες μας. Δυστυχώς, το έργο
του αυτό έμεινε ανολοκλήρωτο.
Φυσικά, θα ήταν αδύνατο να μην αναφερθεί η εμπλοκή
του στην Αναβίωση των Νεμέων Αγώνων. Ήταν από την
πρώτη στιγμή ο ιθύνων νους και ο πιο ένθερμος υποστηρικτής αυτής της προσπάθειας και ήταν παρών σε κάθε
Νεμεάδα, επιλέγοντας πάντα να υποδυθεί τον πιο ταπεινό
(και ταυτόχρονα απολύτως απαραίτητο!) ρόλο, αυτόν του
δούλου. Παρότι είχε ανακηρυχθεί Επίτιμος Πρόεδρος του
Συλλόγου για την Αναβίωση των Νεμέων Αγώνων ήδη από
το 1995, για πρώτη φορά ανέλαβε την Προεδρία στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου τον Μάιο του 2011, θέση
στην οποία παρέμεινε μέχρι και τον Ιανουάριο του 2016.
Ωστόσο, ακόμα και αν τα τελευταία χρόνια της ζωής του
δεν υπηρετούσε πλέον στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν έπαψε στιγμή να είναι η καρδιά και η ψυχή του Συλλόγου μας.

Stephen G. Miller was born in Goshen, Indiana, U.S.A.,
in 1942. He earned his A.B. in Ancient Greek at Wabash
College, and a Ph.D. in Classical Archaeology from Princeton
University. After excavations at various sites, including
Olympia and the ancient Agora of Athens, he began his own
excavations at Nemea in 1973.
During his years in Nemea, he not only made major
discoveries such as the stadium where the Nemean
Games took place, but also created an archaeological park,
constructed and set the displays for an archaeological
museum, and began reconstruction of the ancient Temple
of Zeus. At the same time he served as Professor of Classical
Archaeology at the University of California at Berkeley,
except for the years from 1982-1987 when he was Director
of the American School of Classical Studies at Athens.
His publications include many books and articles
about his discoveries at Nemea, e.g. Nemea II: The Early
Hellenistic Stadium (University of California Press 2001),
and he is also the author of non-Nemea books such as
The Prytaneion: Its Function and Architectural Form (U.C.
Press 1978), Arete: Greek Sports from Ancient Sources3 (U.C.
Press 2004), Ancient Greek Athletics (Yale University Press
2004), and The Berkeley Plato (U.C. Press 2009).
He had been awarded an honorary doctorate by the
University of Athens, decorated by the President of the
Hellenic Republic as Commander of the Order of Honor,
recognized as “Person of the Week” by the U.S. television
company ABC in 2004, and received Greek citizenship by
decree of the President of the Hellenic Republic in 2005.
After retirement, he built his own house in Nemea, on top
of a hill, so that he could look over his “children”, and spent
here most of his time studying and writing incessantly.
His last book, entitled Into Darkness, was published in
September 2020 and examines the causes that led to the
Dark Ages of the 7th and 8th centuries AD. Also, in 2021, he
began writing a book that would present the history of the
valley of Nemea, starting with narrations of sightseers of
the 18th century and reaching up to our days. Unfortunately,
this work remained incomplete.
Of course, one cannot overlook his involvement in
the Revival of the Nemean Games. He was from the
very beginning the “mastermind” and the most fervent
supporter of this effort, and he was present in every
Nemean Games, always choosing to impersonate the most
humble (and at the same time absolutely indispensable!)
role, that of the slave. Despite having been declared an
Honorary President of the Society for the Revival of the
Nemean Games already in 1995, he assumed for the first
time the office of the President on the Board of Directors of
the Society in May 2011, a position in which he remained
until January 2016. However, even if he no longer served
on the Board of Directors in the last years of his life, he
did not cease for a moment to be the heart and soul of our
Society.
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ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΜΙΛΛΕΡ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΜΕΑ
STEPHEN MILLER’S MOMENTS
IN ANCIENT NEMEA
Εγκαίνια Σταδίου Αρχαίας Νεμέας (6 Ιουλίου 1994)
Ancient Nemea Stadium Dedication (July 6, 1994)

Ο Στέφανος Μίλλερ παρακολουθεί περιχαρής, την ώρα που
ο Θάνος Μικρούτσικος κόβει
την κορδέλα στην είσοδο του
Αρχαίου Σταδίου.

Ο Στέφανος Μίλλερ ακούει με προσοχή, για να
μεταφράσει στη συνέχεια, τον λόγο του Τόμας
Νάιλς, τότε Πρέσβη των
ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Ο Στέφανος Μίλλερ υποδέχεται τον τότε Υπουργό Πολιτισμού, Θάνο Μικρούτσικο,
ενώ το πλήθος χειροκροτεί.

Stephen Miller listens
carefully to the speech
of Thomas Niles, then US
Ambassador to Greece,
waiting to interpret afterwards.

Stephen Miller welcomes
the then Minister of Culture, Thanos Mikroutsikos,
while the crowd applauds.

Stephen Miller watches
delighted, as Thanos
Mikroutsikos cuts the
ribbon at the entrance
to the Ancient Stadium.

Ο Στέφανος Μίλλερ παρουσιάζει τον Καθηγητή Πάνο
Βαλαβάνη, τον αρχαιολόγο
που ανακάλυψε τον τρόπο
λειτουργίας του μηχανισμού
εκκίνησης, της ύσπληγος.

Stephen Miller presents
Professor Panos Valavanis, the archaeologist
who discovered how
the starting mechanism
(hysplēx) functions.

Καθώς ο ήλιος δύει, η Παιδική
Χορωδία του Σαν Φρανσίσκο
υπό τη διεύθυνση της Laura
Kakis (με τα κόκκινα) ενώνει
τις δυνάμεις της με την υπό τη
διεύθυνση του Αλέξανδρου Παπαγιαννόπουλου
(αριστερά)
Χορωδία της Κορίνθου, για να
ψάλουν τους Εθνικούς Ύμνους
Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Στο μεταξύ, ο Στέφανος
Γκ. Μίλλερ απευθύνεται στο
κοινό και η τελετή λήγει.

As the sun sets, the San
Francisco Boys Choir, led
by Laura Kakis (in the
red dress), join forces
with the Corinth Choir,
led by Alexander Papayiannopoulos (on the
left), to sing the National
anthems of Greece and
the United States. Meanwhile, Stephen G. Miller
addresses the audience,
and the celebration ends.
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Νέμεα 1996 (1η Ιουνίου)
Nemean Games 1996 (June 1st)

Ο Στέφανος Μίλλερ
με το μέλος της Τιμητικής Επιτροπής μας,
Βαγγέλη Χρόνη.

Stephen Miller with
the member of our
Honorary Committee,
Vangelis Chronis.

Αναστήλωση Ναού (25 Ιουλίου 1999)
Temple Reconstruction (July 25, 1999)

Εκδήλωση για την επανέναρξη
των εργασιών αναστήλωσης
του Ναού του Νεμείου Διός.
Από αριστερά προς δεξιά: ο
Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος, ο
τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωστής Στεφανόπουλος,
και ο τότε Διευθυντής των Ανασκαφών της Νεμέας, Στέφανος
Μίλλερ.

Celebratory event for the
resuming of the reconstruction works of the Temple of
Nemean Zeus. From left to
right: Theodore Papalexopoulos, Kostis Stefanopoulos,
then President of the Hellenic
Republic, and Stephen Miller,
then Director of the Nemea
Excavations.

Νέμεα 2000 (3-4 Ιουνίου)
Nemean Games 2000 (June 3-4)

Ο Στέφανος Μίλλερ ως
Ελλανοδίκης στην τελετή
λήξης.

Ο Ελλανοδίκης Στέφανος
Μίλλερ στέφει με αγριοσέλινο τον πρώτο νικητή
της ημέρας, Payton Jordan.
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Stephen
Miller
as
Hellanodikēs (judge) at
the closing ceremony.

Hellanodikēs Stephen Miller
places wild celery crown on
the head of the first winner
of the day, Payton Jordan.

Λίγο πριν αρχίσουν οι Αγώνες, ο Στέφανος Μίλλερ εξηγεί
στους κήρυκες και στους Ελλανοδίκες τα καθήκοντά τους.

Ο Στέφανος Μίλλερ εξηγεί το
πρόγραμμα της τελετής έναρξης στον τότε Υπουργό Πολιτισμού, Θεόδωρο Πάγκαλο.
Δίπλα στον κ. Πάγκαλο, στα
αριστερά, είναι ο τότε Νομάρχης Κορινθίας, Άγγελος Μα-

Shortly before the Games
begin, Stephen Miller
explains to heralds and
judges their duties.

Stephen Miller explains the
program of the opening ceremony to the then Minister
of Culture, Theodoros Pangalos. Next to Mr. Pangalos
to the left is the then Governor of the Corinthia, Angelos

νωλάκης. Στα δεξιά είναι ο τότε
Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Nick Burns, και η τότε Γενική Γραμματέας του Υπουργείου
Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη (σήμερα Υπουργός Πολιτισμού και
μέλος της Τιμητικής Επιτροπής
μας), πίσω από την οποία, με
γυαλιά ηλίου, βρίσκεται η κα
Elizabeth Baylies-Burns.

Manolakis. On the right is
the then US Ambassador to
Greece, Nick Burns, and the
then Secretary-General of
the Ministry of Culture, Lina
Mendoni (today Minister of
Culture and member of our
Honorary Committee), behind whom, in sunglasses, is
Mrs. Elizabeth Baylies-Burns.

Νέμεα 2004 (31 Ιουλίου-1η Αυγούστου)
Nemean Games 2004 (July 31-August 1st)

Ο Στέφανος Μίλλερ και
ο Άγγελος Μανωλάκης
κατευθύνονται προς το
αποδυτήριο μετά το τέλος της κούρσας τους.

Stephen Miller and Angelos Manolakis are
heading towards the
apodytērion
(locker
room) after the end of
their race.
Ο Στέφανος Μίλλερ εξέρχεται από τη θολωτή δίοδο
προς τον στίβο, ενώ δέχεται
το χειροκρότημα του μαστιγοφόρου Χρήστου Σαϊσανά.

Stephen Miller comes out
of the tunnel to the track,
while
mastigophoros
(switch-bearer) Christos
Saisanas applauds.

Ο Στέφανος Μίλλερ στην
αρχή της κούρσας του. Στα
αριστερά, ο τότε Πρέσβης
της Ινδίας στην Ελλάδα,
Gurdip Bedi.

Stephen Miller at the beginning of his race. On the
left, the then Ambassador
of India to Greece, Gurdip
Bedi.

Ο δούλος Στέφανος Μίλλερ
εξηγεί στον Πρέσβη Burns
ποια λωρίδα έχει διαλέξει
με τον κλήρο που κρατάει
στο χέρι του.

Slave Stephen Miller explains to Ambassador
Burns which lane he has
drawn according to the lot
that he holds in his hand.

Λόγω των Ολυμπιακών
Αγώνων της Αθήνας που
έγιναν δύο εβδομάδες αργότερα από τα Νέμεα του
2004, τα Μέσα έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ήταν
πανταχού παρόντα στις 31
Ιουλίου. Εδώ, ο δούλος Στέφανος Μίλλερ απαντά σε
ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Because of the Athens
Olympics which took
place two weeks after
the Nemean Games in
2004, the media were
particularly interested
and omnipresent on July
31. Here, slave Stephen
Miller answers questions for journalists.

Ο Στέφανος Μίλλερ αντικαθιστά έναν κήρυκα που δεν εμφανίστηκε στην ώρα του.

Stephen Miller replaces
a kēryx (herald) who did
not show up in time.
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Νέμεα 2008 (21-22 Ιουνίου)
Nemean Games 2008 (June 21-22)

λερ ανοίγουν τον δρόμο για Miller lead the way for
την αρπίστρια Νταϊάν ντε harpist Dianne de Laet to
Λατ κατά την τελετή λήξης.
the closing ceremony.
Νέμεα 2012 (22-23-24 Ιουνίου)
Nemean Games 2012 (June 22-23-24)

Ο Στέφανος Μίλλερ, με τη
βοήθεια ενός φοιτητή από
το Μπέρκλεϋ, τοποθετεί τον
μηχανισμό εκκίνησης (την
ύσπληγα).

Ο δούλος Στέφανος Μίλλερ
δένει την κορδέλα του νικητή γύρω από το κεφάλι
ενός δρομέα του οπλιτόδρομου.

Stephen Miller, with assistance from a Berkeley student, sets up the
starting
mechanism
(hysplēx).

Stephen Miller explains to
Angelos Gatsinos (member on the Board of Directors of the S.R.N.G. since
2019) and other volunteers how the starting
mechanism is set up.

22 Ιουνίου 2012. Ο Στέφανος
Μίλλερ υποδέχεται τους υψηλούς προσκεκλημένους του
Συλλόγου μας στην είσοδο
του Μουσείου, λίγο πριν την
τελετή έναρξης. Από αριστερά
προς δεξιά: Στέφανος Μίλλερ,
Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος,
Μαριλένη Παπαλεξοπούλου
και Μαρία-Αικατερίνη Παπαχριστοπούλου-Τζιτζικώστα.
Εκείνη την ημέρα, ο Στέφανος
Μίλλερ γιόρτασε τα 70ά γενέθλιά του!

June 22, 2012. Stephen
Miller receives the distinguished guests of our Society at the entrance of the
Museum, shortly before
the opening ceremony.
From left to right: Stephen
Miller, Theodore Papalexopoulos, Marileni Papalexopoulou and Maria-Aikaterini PapachristopoulouTzitzikosta. On that day,
Stephen Miller celebrated
his 70th birthday!

Slave Stephen Miller ties
winner’s ribbon around
the head of a runner of the
hoplitodromos race (race in
armor).

Οι κήρυκες Γιώργος Κω- Kērykes (heralds) George
στούρος και Στέφανος Μίλ- Kostouros and Stephen
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Ο Στέφανος Μίλλερ εξηγεί
στον Άγγελο Γάτσινο (μέλος
του Δ.Σ. του Σ.Α.Ν.Α. από το
2019) και σε άλλους εθελοντές
τον τρόπο συναρμολόγησης
του μηχανισμού εκκίνησης.

και ταυτόχρονα μιας επιτυχημένης διοργάνωσης, ο
Στέφανος Μίλλερ δέχεται τα
συγχαρητήρια του Σπύρου
Κυριάκου, τότε εθελοντή, σήμερα Προέδρου του Δ.Σ. του
Σ.Α.Ν.Α.

of a successful event,
Stephen Miller is congratulated by Spyros
Kyriakos, then a volunteer, now President on
the Board of Directors
of the S.R.N.G.

Νέμεα 2016 (10-11-12 Ιουνίου)
Nemean Games 2016 (June 10-11-12)

Ο δούλος Στέφανος Μίλλερ
εξέρχεται από τη θολωτή δίοδο …

… οδηγεί τους Νεμεονίκες στον στίβο …

Slave Stephen Miller
comes out of the tunnel …

… leads Nemea winners
onto the track …

Στο Δημαρχείο Νεμέας,
λίγο πριν την τελετή έναρξης των Αγώνων, ο Στέφανος Μίλλερ συγχαίρει τον
τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο, ο οποίος έχει μόλις
ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης Νεμέας.

In Nemea City Hall, shortly
before the opening ceremony of the Games, Stephen Miller congratulates
the then President of the
Hellenic Republic, Prokopis Pavlopoulos, who had
just been declared an honorary citizen of Nemea.

Μετά την τελετή έναρξης,
ο Στέφανος Μίλλερ ξεναγεί στο Μουσείο Αρχαίας
Νεμέας τον τότε Πρόεδρο
της Δημοκρατίας και την
Πρώτη Κυρία, Σίσσυ Παυλοπούλου.

After the opening ceremony, Stephen Miller guides
in the Museum of Ancient
Nemea the then President
of the Hellenic Republic
and the First Lady, Sissy
Pavlopoulou.

… και τους απονέμει τις ανα- … and awards them their
commemorative pins.
μνηστικές τους κονκάρδες.

Στο τέλος μιας πολύ κου- At the end of a very challengραστικής ημέρας, αλλά ing day, but at the same time
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Ο δούλος Στέφανος Μίλλερ
με την τότε Υπουργό Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά, και
τον Γραμματέα από την Πρεσβεία της Ινδονησίας, John
Admiral.

Slave Stephen Miller with
the then Minister of Tourism, Elena Kountoura, and
the Secretary of the Embassy of Indonesia, John
Admiral.

Ο δούλος Στέφανος Μίλλερ
δίνει συνέντευξη σε δημοσιογράφο ξένου τηλεοπτικού
δικτύου.

Slave Stephen Miller is
interviewed by a journalist of a foreign television
network.

Ο δούλος Στέφανος Μίλλερ
φροντίζει να παραμείνει ο βωμός αναμμένος προσθέτοντας
κι άλλα ξύλα στη φωτιά.
8

Slave Stephen Miller
makes sure that the altar remains lit by adding
more wood on the fire.

Στην τελετή λήξης, ο δούλος Στέφανος Μίλλερ
φροντίζει για μία ακόμη
φορά να είναι όλα στην
εντέλεια.

Ορισμένοι από τους ανθρώπους που συνέβαλαν στην
επιτυχία της Έκτης Νεμεάδας. Από αριστερά προς
δεξιά: Γιώργος Νικητάκος,
Ηλίας Κλης, John Admiral,
Δημήτρης Μούγιος, Μαρία
Χρισταρά, Γιώργος Κωστούρος, Ελευθέριος Γείτονας,
Στέφανος Μίλλερ, Σπύρος
Κυριάκος, Βούλα Κοζομπόλη, Σοφία Παπαδοπούλου,
Γιάννης Νάκης, Ekaterine
Lortkipanidze, Lucian Fătu,
Νίκος Φενερλής, Jan Bondy,
John Kittmer, Jean Loup
Kuhn-Delforge, Volodymyr
Shkurov και Διονύσης Γρίβας.

At the closing ceremony,
slave Stephen Miller makes
sure for one more time
that everything is in running order.

Some of the people who
contributed to the success of the Sixth Nemead.
From left to right: George
Nikitakos, Elias Klis, John
Admiral, Dimitris Mougios, Maria Christara,
George Kostouros, Eleutherios Geitonas, Stephen
Miller, Spyros Kyriakos,
Voula Kozompoli, Sophia
Papadopoulou, Yiannis
Nakis, Ekaterine Lortkipanidze, Lucian Fătu,
Nikos Fenerlis, Jan Bondy,
John Kittmer, Jean Loup
Kuhn-Delforge, Volodymyr Shkurov, and Dionysis Grivas.

Ο Μεγάλος Έλληνας φανερά συγκινημένος, ενώ το
πλήθος τον χειροκροτεί …

Ο Στέφανος Μίλλερ στο Δημαρχείο Νεμέας για την παρουσίαση των βιβλίων «ΦΙΛΕΛΛΗΝ: Essays Presented
to Stephen G. Miller» και «Ο
Θεοδόσιος και το Στάδιο της
Νεμέας».

Stephen Miller in Nemea
City Hall for the presentation of the books
“ΦΙΛΕΛΛΗΝ: Essays Presented to Stephen G. Miller” and “Theodosios and
the Nemea Stadium”.
Στο τέλος μίας ακόμη σπουδαίας διοργάνωσης. Από
αριστερά προς δεξιά: Έφη
Μίλλερ, Γιώργος Καπετάνος,
Γιάννης Νάκης, Χάρης Κυριάκος, Γιώργος Κωστούρος,
Στέφανος Μίλλερ, Δημήτρης
Μπακασέτας, Σπύρος Κυριάκος, Κυριάκος Χρυσάκης
(Christie), Γιώργος Νικητάκος, Νίκος Φενερλής και
Randall Colaizzi.

Μία εμβληματική σκηνή στο
τέλος της θεατρικής παράστασης «Νεμεάδα»: δύο μικρά
κορίτσια τιμούν τον Στέφανο
Μίλλερ για την προσφορά του
στην Ελλάδα και στη Νεμέα,
προσφέροντάς του την ελληνική σημαία.

The Great Greek is evidently
moved, while he receives the
applause of the crowd …

An emblematic scene
at the end of the play
“Nemeada”: two young
girls honor Stephen Miller for his contribution to
Greece and Nemea, by
offering him the Greek
flag.

At the end of yet another great event. From
left to right: Effie Miller,
George Kapetanos, Yiannis Nakis, Haris Kyriakos, George Kostouros,
Stephen Miller, Dimitris
Bakasetas, Spyros Kyriakos, Kyriakos Chrissakis
(Christie), George Nikitakos, Nikos Fenerlis,
and Randall Colaizzi.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

ANNOUNCEMENTS AND
MESSAGES OF CONDOLENCES

Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει και σας παρουσιάζουμε το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο Σύλλογός μας, τις
ανακοινώσεις πολιτικών προσώπων, καθώς και ένα πολύ
μικρό αλλά αντιπροσωπευτικό δείγμα από τα πάμπολλα
συλλυπητήρια μηνύματα μελών και φίλων που λάβαμε
για την απώλεια του Στέφανου Μίλλερ.

Below, we have collected and present you with the Press
Release circulated by our Society, the announcements
of political figures, as well as with a very small but
representative sample of the messages of condolences
that we received from members and friends on the loss of
Stephen Miller.

Αγαπητά μέλη, φίλοι και υποστηρικτές του Συλλόγου
για την Αναβίωση των Νεμέων Αγώνων,
Με βαθειά οδύνη σάς ανακοινώνουμε ότι χθες το βράδυ,
μετά από βραχύχρονη νοσηλεία του σε νοσοκομείο, έφυγε από τη ζωή ο «πατέρας» του Συλλόγου μας, Καθηγητής
Στέφανος Γκ. Μίλλερ.
Η θλίψη μας είναι απερίγραπτη, αφού έφυγε από κοντά
μας ένας κορυφαίος επιστήμονας, ένας μεγάλος Έλληνας!
Ήταν ο άνθρωπος που αφιέρωσε το μεγαλύτερο κομμάτι
της ζωής του στην ανάδειξη και στη διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας. Όλοι γνωρίζουμε το
έργο και την ανεκτίμητη προσφορά του πρωτεργάτη της
ανασκαφής στον Αρχαιολογικό Χώρο της Αρχαίας Νεμέας.
Όσοι τον γνωρίσαμε από κοντά και συνεργαστήκαμε μαζί
του αισθανθήκαμε την ειλικρίνεια, την εγκαρδιότητα και
τη δικαιοσύνη που τον διέκρινε, αλλά κυρίως βιώσαμε τη
βαθειά και ανυστερόβουλη αγάπη και το πάθος του για τη
Νεμέα, όπως και το όραμα αυτού του μεγάλου ευεργέτη
για το μέλλον της περιοχής μας!
Καλό ταξίδι, Στέφανε! Σε ευχαριστούμε! Θα σου είμαστε
για πάντα ευγνώμονες και θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε το έργο και τα όνειρά σου!!!
Με απόλυτη συντριβή,
Τα μέλη του Δ.Σ. του Σ.Α.Ν.Α.
***
Αποχαιρετάμε τον καθηγητή αρχαιολογίας Στέφανο
Μίλλερ, έναν σπουδαίο επιστήμονα που λάτρεψε τη χώρα
μας, έζησε σε αυτήν πολλά χρόνια και αφιερώθηκε στην
ανάδειξη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Έργο ζωής η
ανασκαφή και αναστήλωση της Αρχαίας Νεμέας. Τον ευγνωμονούμε βαθιά.
Μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας
Σακελλαροπούλου
***
Αγάπησε την Ελλάδα, λάτρεψε τη Νεμέα, έφερε στο φως
τους θησαυρούς της. Ταυτισμένος με την ανάδειξη των
αρχαιοτήτων της Νεμέας, στις ανασκαφές της οποίας αφιέρωσε τέσσερις δεκαετίες, ο Στέφανος Μίλλερ αγάπησε
βαθιά τους ανθρώπους και τον πολιτισμό της σύγχρονης
Ελλάδας. Έγινε Στέφανος από Στήβεν πολύ πριν η Πολιτεία τού αποδώσει τιμητικά την ελληνική υπηκοότητα το
2005. Είχα τη χαρά και την τιμή να συναντηθώ μαζί του
στη Νεμέα τα τελευταία χρόνια. Να θαυμάσω την αφοσίωσή του στις οικουμενικές αξίες της κλασικής Ελλάδας.
Και να μοιραστώ την ανυπόκριτη αγάπη του για τη χώρα
μας. Τον αποχαιρετούμε ως έναν δικό μας άνθρωπο, ως
έναν συμπολίτη μας.
Μήνυμα του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.
Στη διπλανή φωτογραφία, ο Στέφανος Μίλλερ ξεναγεί στο
Αρχαίο Στάδιο τον σημερινό Πρωθυπουργό, τον Υφυπουρ-

Dear members, friends and supporters of the Society for
the Revival of the Nemean Games,
We deeply regret to announce that last night, after a
short hospitalization, the «father» of our Society, Professor
Stephen G. Miller, passed away.
There are no words to describe our grief, as we have
lost a leading scholar, a great Greek! He was the man who
dedicated most of his life in promoting and spreading the
cultural heritage of our land. We all know the work and the
invaluable contribution of the forerunner of the excavation
to the Archaeological Site of Ancient Nemea. Those of us
who knew him intimately and worked with him felt the
sincerity, warm-heartedness and sense of justice that
distinguished him, but above all we experienced his deep
and unselfish love and passion for Nemea, as well as the
vision of this great benefactor for the future of our area!
Goodbye, Stephen! We thank you! We will always be
grateful to you and will try to continue your work and your
dreams!!!
With ineffable sorrow,
The Board of Directors of the S.R.N.G.
***
We say goodbye to professor of archaeology Stephen
Miller, a distinguished scientist who loved our country,
lived in it for many years, and was dedicated to the
promotion of ancient Greek culture. The excavation and
reconstruction of Ancient Nemea was his life’s work. We
are deeply grateful to him.
Message from the President of the Hellenic Republic,
Katerina Sakellaropoulou
***
He loved Greece, he adored Nemea, he brought its
treasures to light. He identified himself with the promotion
of the antiquities of Nemea and dedicated four decades to

Δελτίο Τύπου #41 - 11/08/2021
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚ. ΜΙΛΛΕΡ
(22 Ιουνίου 1942 – 10 Αυγούστου 2021)
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Press Release #41 - 11/08/2021
STEPHEN G. MILLER
(June 22, 1942 – August 10, 2021)

γό Χρίστο Δήμα και άλλους πολιτικούς παράγοντες του
τόπου. Αύγουστος 2016.
***
Με την απώλεια του Στέφανου Μίλλερ, η αρχαιολογική
έρευνα χάνει έναν σπουδαίο, αφοσιωμένο επιστήμονα και
η Ελλάδα έναν μεγάλο φίλο. Ο Στέφανος Μίλλερ αφιέρωσε τη ζωή και το έργο του στην ανακάλυψη και στην ανάδειξη των θησαυρών της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η ανασκαφική του έρευνα στη Νεμέα, το διδακτικό
του έργο, η θητεία του ως Διευθυντής της Αμερικανικής
Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, χαρακτηρίζονταν πάντοτε από ένα σημαντικό όραμα, την παράλληλη
πορεία της επιστήμης με την αναπτυξιακή διάσταση του
Πολιτισμού. Αποχαιρετούμε τον Στέφανο Μίλλερ με θλίψη. Όλοι όσοι τον γνωρίσαμε και συνεργαστήκαμε μαζί
του, κρατούμε στη μνήμη μας, με σεβασμό και εκτίμηση,
την επιστημονική του λαμπρότητα, την ανθρωπιά και την
προοδευτική του σκέψη.
Συλλυπητήρια δήλωση της Υπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Λίνας Μενδώνη, για την απώλεια του Στέφανου Μίλλερ.
***
Αποχαιρετάμε έναν σπουδαίο Έλληνα, τον αρχαιολόγο
Στέφανο Μίλλερ. Αφιερώθηκε στην Νεμέα, έφτιαξε το
μουσείο, την αναστύλωση του ναού του Δία, τα Νέμεα,
δίδαξε σε χιλιάδες μαθητές, ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους και ήταν το σημείο αναφοράς, ο πρεσβευτής της
Νεμέας ανά τον κόσμο.
Χρίστος Δήμας, Υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας,
Μέλος της Τιμητικής Επιτροπής του Σ.Α.Ν.Α.
***
Πολύ θλιβερά νέα για έναν Αμερικανό λόγιο που συνέβαλε σημαντικά στους πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ των
χωρών μας (και της Καλιφόρνιας).
Geoffrey R. Pyatt, Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Στη
διπλανή φωτογραφία, ο Στέφανος Μίλλερ ξεναγεί τον
Πρέσβη και την κυρία Pyatt στον Ναό του Νεμείου Διός.
Ιούλιος 2017.
***
Ανακοίνωση για την απώλεια του Στέφανου Μίλλερ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Ακρόπολης εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του Καθηγητή
Στέφανου Μίλλερ, αρχαιολόγου, ο οποίος ξαναζωντάνεψε
την Αρχαία Νεμέα. Ήταν βαθύς γνώστης της ελληνικής
αρχαιολογίας και λάτρης της σύγχρονης Ελλάδας και του
πολιτισμού της.
***
Συλλυπητήρια εκ βαθέων για την απώλεια του μεγάλου
φίλου της Νεμέας και ευεργέτη της, Στέφανου Μίλλερ. Θα
μείνει αξέχαστος. Παρακαλώ διαβιβάστε τα συλλυπητήριά μου στην αγαπητή Έφη.
Κώστας Ζάμπας, μέλος του Σ.Α.Ν.Α.
***
Ειλικρινώς συλλυπούμαι για το θάνατο αυτού του ΜΕΓΑΛΟΥ Ανθρώπου, ενός Ανθρώπου που με τις ιδέες και τα
έργα του, έδωσε και σε μένα την ευκαιρία να πατήσω και
να τρέξω με γνώμονα το Αρχαίο Πνεύμα στα Α’ ΝΕΜΕΑ
στον στίβο του Σταδίου, που ήταν ΕΡΓΟ του. Αιωνία σου
η μνήμη, ΣΤΕΦΑΝΕ MILLER, και το χώμα που θα σε
σκεπάσει, ας είναι τόσο μαλακό όσο του Σταδίου Σου. ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ.
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, μέλος του Σ.Α.Ν.Α.
***

its excavation. Stephen Miller felt a deep affection for the
people and the culture of modern Greece. He changed
his name to Stefanos from Stephen, long before the State
honorably granted him Greek citizenship in 2005. I had
the pleasure and honor of meeting him in Nemea in recent
years; to admire his devotion to the ecumenical values
of classical Greece; and to share his sincere love for our
country. We say goodbye to him as one of our own people,
as one of our fellow citizens
Message from the Prime Minister, Kyriakos Mitsotakis. In
the above photograph, Stephen Miller guides in the Ancient
Stadium the current Prime Minister, Deputy Minister
Christos Dimas, and other local politicians. August 2016.
***
With the loss of Stephen Miller, archaeological research
has lost a great, dedicated scientist, while Greece has
lost a great friend. Stephen Miller dedicated his life and
his work to discovering and promoting the treasures of
Greek cultural heritage. His excavations and research in
Nemea, his work as a teacher, his tenure as Director of
the American School of Classical Studies at Athens, were
always characterized by a significant vision, the parallel
trajectory of science with the formative dimension of
Culture. We say goodbye to Stephen Miller with sorrow.
All of us, who met him and worked with him, retain in
our memory, with respect and appreciation, his scientific
brilliance, humanity and progressive thinking.
Message of condolences from the Minister of Culture and
Sports, Lina Mendoni, on the loss of Stephen Miller.
***
We bid farewell to a great Greek, archaeologist
Stephen Miller. He dedicated himself to Nemea, built the
museum, [oversaw] the restoration of the Temple of Zeus,
[established] the Nemean Games, taught thousands of
students, inspired millions of people and was the reference
point, the ambassador of Nemea around the world.
Christos Dimas, Deputy Minister for Research and
Technology, member of the Honorary Committee of the
S.R.N.G.
***

Very sad news about an American scholar who
contributed greatly to the cultural ties between our
countries (and California).
Geoffrey R. Pyatt, US Ambassador to Greece. In the above
photograph, Stephen Miller guides Ambassador and Mrs.
Pyatt at the Temple of Nemean Zeus. July 2017.
***
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Αγαπητοί φίλοι,
Σήμερα είναι μία μαύρη μέρα. Με μεγάλη λύπη πληροφορήθηκα την απώλεια του Καθηγητή Μίλλερ. Ήταν ένας
τόσο ξεχωριστός άνδρας, δάσκαλος και άνθρωπος. Είθε
να αναπαυθεί εν ειρήνη και είθε το έργο του να συνεχιστεί
και να τιμάται.
Θερμότατες ευχές,
Ρίτα Ρούσσου

Μήνυμα από τη Δρα Ρίτα Ρούσσου, πρώην φοιτήτρια
του Καθηγητή Μίλλερ και μέλος του Σ.Α.Ν.Α. Στην παραπάνω φωτογραφία, η Ρίτα με τον δάσκαλό της. Απρίλιος
2018.
***
Σας ευχαριστώ πολύ [για την ενημέρωση]. Τι θλιβερά
νέα. Λυπάμαι πολύ που τα έμαθα. Ο Στέφανος ήταν, πράγματι, εξαίρετος άνθρωπος: λαμπρός, παθιασμένος, ήρεμος,
ανθρωπιστικός, ευγενικός. Θα λείπει σε όλους μας. Θρηνώ
μαζί με όλους του τους φίλους στη Νεμέα και αλλού. Αιωνία του η μνήμη.
Με εκτίμηση,
Τζων
Μήνυμα από τον Τζων Κίτμερ, πρώην Πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα και μέλος της Τιμητικής
Επιτροπής του Σ.Α.Ν.Α.

***
Καλησπέρα σας,
Εκ μέρους της Διευθυντικής Ομάδας των ξενοδοχείων
μας, τα θερμά μας συλλυπητήρια! Μεγάλη η απώλεια αυτού του χαρισματικού ανθρώπου, όμως τεράστια, εξαιρετική και καθοριστική η συμβολή του στην πολιτιστική
κληρονομιά μας και στην πολιτιστική συνείδηση!
Είχαμε την τιμή να τον γνωρίσουμε όλοι στην επίσκεψή
μας στη Νεμέα, 16/11/2019.
Με εκτίμηση,
Κατερίνα Τζίχα, Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού
Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία & King George
***
Μεγάλη η θλίψη μας... Άναψε φλόγα στην καρδιά μας
που δεν σβήνει, η αγάπη για την Νεμέα και τους Αγώνες.
Ελβίρα Δούσμανη, εθελόντρια και μέλος του Σ.Α.Ν.Α.
***
Αγαπητέ μου Θανάση,
Μόλις πληροφορήθηκα τα φοβερά νέα του θανάτου του
Καθηγητή Στέφανου Μίλλερ. Είμαι τόσο μα τόσο στενο-
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Announcement on the loss of Stephen Miller
The Board of Directors of the Acropolis Museum
expresses its deep sorrow on the death of Professor
Stephen Miller, archaeologist, who revived Ancient Nemea.
He was a profound connoisseur of Greek archaeology and
an aficionado of modern Greece and its culture.
***
My deepest condolences on the loss of the great friend
and benefactor of Nemea, Stephen Miller. He will remain
unforgettable. Please relay my condolences to dear Effie.
Costas Zambas, member of the S.R.N.G.
***
My sincere condolences on the death of this GREAT Man,
a Man who with his ideas and works gave to me as well
the opportunity to step and run, according to the Ancient
Spirit during the First Nemean Games, on the track of
the Stadium, which was his WORK. May your memory be
eternal, STEPHEN MILLER, and may the soil that will cover
you be as soft as that of your Stadium. MAY YOUR MEMORY
BE ETERNAL.
Constantinos Papadopoulos, member of the S.R.N.G.
***
Dear friends,
Today is a dark day. I am gutted to hear about the passing
of Professor Miller. He was such an exceptional man,
teacher, and human. May he rest in peace and may his work
continue and be memorialized.
Warmest wishes,
Rita Roussos
Message from Dr. Rita Roussos, former student of
Professor Miller and member of the S.R.N.G. In the above
photograph, Rita with her teacher. April 2018.
***
Thank you very much [for letting me know]. What sad
news. I am sorry to have learnt of it. Stephen was, indeed,
an exceptional person: bright, passionate, calm, humane,
polite. All of us will miss him. I mourn with all of his friends
in Nemea and elsewhere. May his memory be eternal.
Sincerely,
John

Message from John Kittmer, former Ambassador of the
United Kingdom to Greece and member of the Honorary
Committee of the S.R.N.G.
***
Good evening,
On behalf of the Team of Directors of our hotels, please
accept our warm condolences! The loss of this charismatic
man is huge; however, his contribution to cultural heritage
and cultural conscience is immense, exceptional and
pivotal!
We all had the honor of meeting him on our visit in
Nemea, on Nov. 16, 2019.
Sincerely,
Katerina Tzicha, Director of Human Resources
Hotel Grande Bretagne & King George
***
Our sorrow is great… He lit a flame in our hearts that
cannot die, the love for Nemea and the Games.
Elvira Dousmani, volunteer and member of the S.R.N.G.
***
My dear Thanasis,
I have just received the dreadful news of Professor

χωρημένη. Στέλνω σε εσένα, στην οικογένειά του και σε
όλους στον Σύλλογο για την Αναβίωση των Νεμέων Αγώνων τη βαθειά μου συμπόνια για την απώλειά σας.
Ο Στέφανος ήταν ένα τόσο ξεχωριστό άτομο, που πάντα
έβρισκε χρόνο να μοιραστεί τον ενθουσιασμό, τη γνώση
και την αγάπη του για τον αρχαιολογικό χώρο της Νεμέας, και ειδικά για τους Αγώνες, με οποιονδήποτε γνώριζε.
Έχω πολύ ξεχωριστές μνήμες από την πρώτη φορά που
ο Ντέιβιντ και εγώ τον γνωρίσαμε τον Μάιο του 2002 [ο
Ντέιβιντ ήταν ο αποβιώσας σύζυγος της Jane]. Ήταν τόσο
γενναιόδωρος με τον χρόνο του, καθώς μας ξενάγησε στο
μουσείο, στο ιερό και στο στάδιο, και έφυγα με μια αγκαλιά βιβλία και ένα κεφάλι γεμάτο πληροφορίες.
Αργότερα, θα ξεναγούσε τα γκρουπ μας από την ομάδα
Damaris, αφήνοντάς τους όλους με αναμνήσεις μιας αξέχαστης εμπειρίας. Θυμάμαι όταν τον Μάιο του 2012 μας
είχε ζητήσει συγγνώμη που δεν μπορούσε να περάσει πολλή ώρα μαζί μας, διότι ήταν πολύ απασχολημένος με τις
προετοιμασίες των Αγώνων. Δυο ώρες μετά, ακόμα μας
διασκέδαζε με τις ιστορίες του!
Ήμασταν ακόμη μαζί του το 2008, όταν ένα κιονόκρανο
τοποθετήθηκε σε έναν κίονα. Μας είπε πως αυτή ήταν μόλις η δεύτερη φορά που έβλεπε κάτι τέτοιο να συμβαίνει.
Ήταν πολύ μετριόφρων και πάντα έδινε τα εύσημα σε
όλους τους άλλους που είχαν εμπλακεί στην ανασκαφή
της Νεμέας και στην καθιέρωση των Αγώνων.
Και φυσικά, τέλος, η συμμετοχή της ομάδας μας Damaris
στους Αγώνες του 2016 ήταν μία πραγματικά θαυμάσια
εμπειρία. Πόσο οδυνηρό που οι τελευταίοι του Αγώνες
αναβλήθηκαν.
Έμαθα τόσα πολλά από αυτόν τον ξεχωριστό άνθρωπο
και κρατάω στην καρδιά μου τόσες τρυφερές αναμνήσεις
από αυτόν. Δακρύζω στη σκέψη πως δεν θα τον ξαναδούμε, αλλά είμαι ευγνώμων που ήμουν τόσο τυχερή να τον
γνωρίσω.
Με την αγάπη μου,
Jane Maw Cornish

Μήνυμα από την Jane Maw Cornish, εθελόντρια και μέλος του Σ.Α.Ν.Α. Στην παραπάνω φωτογραφία, ο Στέφανος Μίλλερ σε ξενάγηση με την ομάδα Damaris στο Μουσείο Αρχαίας Νεμέας. Σεπτέμβριος 2011.
***
Αγαπητέ Πρόεδρε και μέλη,
Όπως όλοι μας, λυπάμαι τόσο πολύ που διάβασα τα
δυσάρεστα νέα του θανάτου του Καθηγητή Μίλλερ. Τεράστια απώλεια για τη Νεμέα και για όλους όσοι θαύμασαν την ενέργεια, τη δημιουργικότητά του και το αίσθημα
πρωτοβουλίας που τον διέκρινε. Είμαι περήφανος που τον
γνώρισα.
Ζαν Λου Κυν-Ντελφόρζ

Μήνυμα από τον Ζαν Λου Κυν-Ντελφόρζ, πρώην Πρέσβη
της Γαλλίας στην Ελλάδα και μέλος της Τιμητικής Επιτροπής του Σ.Α.Ν.Α.
***
Αγαπητή Κυρία Χρισταρά,
Στο Ηράκλειο όπου βρίσκομαι πληροφορήθηκα με λύπη
τον θάνατο του πολύ αγαπητού συναδέλφου και φίλου,
Στέφανου Μίλλερ.
Επειδή ξέρω ότι η Νεμέα ήταν η πατρίδα της καρδιάς του
και οι Νεμεάτες η μεγάλη του οικογένεια, απευθύνω σε σας
τα θερμά μου συλλυπητήρια και είμαι βέβαιος ότι ο Σύλλογος θα του αποδώσει τις μεταθανάτιες τιμές που αξίζει.

Stephen Miller’s death. I am so very, very sad. I send you,
his family and all at the Society for the Revival of the
Nemean Games my profound sympathy at your loss.
Stephen was such a very special person who always made
time to share his enthusiasm, knowledge and love for the
site at Nemea, and especially the Games, with everyone he
met. I hold very special memories of the first time David
and I met him in May 2002 [David was the late husband
of Jane]. He was so generous with his time, showing us
around the museum, the sanctuary and the stadium and
sending me away with an armful of books, and a head full
of information.
After that, he would take our Damaris groups around
leaving them with memories of an unforgettable
experience. I remember in May 2012 he apologised that he
couldn’t spend long with us as he was very busy with the
Games preparations. Two hours later, he was still regaling
us stories!
We were even with him in 2008 when a capital was lifted
onto a column - only the second time he had seen that
happen, he told us.
A very modest man he always gave credit to others who
were involved in the excavation of Nemea and the founding
of the Games.
And then, of course, our Damaris team taking part in
the 2016 Games, a truly wonderful experience. How very
poignant that his last Games were postponed.
I learned so much from this special man and I hold such
fond memories of him in my heart. I am in tears at the
thought that we will not see him again, but give thanks that
I was lucky enough to know him.
With my love,
Jane Maw Cornish
Message from Jane Maw Cornish, volunteer and member
of the S.R.N.G. In the above photograph, Stephen Miller on a
guided tour with Damaris group in the Museum of Ancient
Nemea. September 2011.
***
Dear Chairman and members,
As everyone of us, I feel so sad to read the bad news of
Professor Miller’s death. A great loss for Nemea and for all
who admired his energy, creativity and sense of initiative. I
am proud to have known him.
Jean Loup Kuhn-Delforge

Message from Jean Loup Kuhn-Delforge, former
Ambassador of France to Greece and member of the
Honorary Committee of the S.R.N.G.
***
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Θα τον θυμόμαστε με αγάπη και ευγνωμοσύνη για όσα
προσέφερε στην Ελλάδα και την επιστήμη.
Με εκτίμηση,
Χαράλαμπος Κριτζάς
Επίτιμος Διευθυντής του Επιγραφικού Μουσείου
Συνημμένα: Στεφάνω στέφανος

Μήνυμα του Χαράλαμπου Κριτζά στην τότε Αντιπρόεδρο του Σ.Α.Ν.Α., Μαρία Χρισταρά.
***
Είμαστε συντετριμμένοι και απίστευτα λυπημένοι από
την είδηση για την απώλεια του Στέφανου. Ανυπομονούσαμε τόσο πολύ να τον δούμε στους Αγώνες, οι οποίοι ελπίζουμε ότι θα λάβουν χώρα του χρόνου. Αφήνει πίσω του
μια σπουδαία κληρονομιά, αλλά η απώλειά του αφήνει
ένα κενό.
Με μεγάλη λύπη,
Steve και Wendy Ping, μέλη του Σ.Α.Ν.Α.
***
Τι δυσάρεστα νέα! Λυπάμαι τόσο πολύ που μαθαίνω
για την απώλεια του Στέφανου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την
ξενάγησή του στην Αρχαία Νεμέα το 2004. Πάντα ανυπομονούσα να μάθω για τις ανακαλύψεις του εκεί και θα μου
λείψει αυτή η ιδιαίτερη σύνδεση με την Ελλάδα.
Η ξαδέλφη του από την Ιντιάνα,
Ann Kuntz, μέλος του Σ.Α.Ν.Α.
***
Τα συλλυπητήρια μου σε όλους τους φίλους και συνεργάτες του αείμνηστου Στέφανου.
Θα λείψει σε όλους τους Έλληνες, είτε τον γνώριζαν, είτε
όχι.
Με εκτίμηση και ευχές για το μέλλον του Συλλόγου σας,
Νίκος Κωνσταντάρας, «Η Καθημερινή»
***
Οδυνηρή για όλους μας η απώλεια του σπουδαίου επιστήμονα και ανθρώπου. Συμμετέχουμε στο βαθύ πένθος
και εκφράζουμε την βαθειά μας λύπη στη μεγάλη του οικογένεια. Καλό του ταξίδι.

Με βαθειά εκτίμηση στο έργο του Δ.Σ. του Συλλόγου,
Ελισάβετ Μπακαγιάννη, μέλος του Σ.Α.Ν.Α.
***
Αγαπητέ Πρόεδρε και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
Είμαστε συγκλονισμένοι εδώ στο Αμερικανικό Ινστιτούτο Αθλητισμού. Η είδηση της απώλειας του Στέφανου
ήταν ένα σοκ. Το δελτίο τύπου σας τα είπε όλα. Ο Στέφανος
δεν ήταν μόνο ένας σπουδαίος λόγιος. Ήταν επίσης ένας
υπέροχος, δοτικός άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του
στη βελτίωση της ανθρωπότητας. Στην πραγματικότητα,
ο Στέφανος ήταν αυτός που πρώτος μάς εισήγαγε στην
αρχαιοελληνική έννοια της Αρετής. Και, εν μέρει, εξαιτίας
αυτής της καθοδήγησής του, είμαστε στη διαδικασία δημιουργίας της σχολής “Arete School of Sport Culture and
Wellness”, μίας σχολής χωρίς δίδακτρα, που θα έχει ιδιωτική χρηματοδότηση και θα είναι ανοικτή σε όλα τα παιδιά
της κοινότητας.
Παρακαλώ να εκφράσετε τα βαθύτατα συλλυπητήριά
μας σε όλους στον Σύλλογο.
Με εκτίμηση,
Joel Kirsch, Πρόεδρος
***
Μεγάλη θλίψη, μεγάλη απώλεια και μεγάλη παρακαταθήκη.
Αιωνία σου η μνήμη, φίλε Στέφανε.
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Dear Mrs. Christara,
I am currently in Heraklion and it is with sorrow that I
learnt of the death of my very dear colleague and friend,
Stephen Miller.
Because I know that Nemea was the homeland of his
heart and the people of Nemea were his big family, it is
to you that I address my warm condolences and I am

certain that the Society will honor him posthumously as
he deserves.
We will remember him with love and gratitude for his
contributions to Greece and science.
Sincerely,
Charalambos Kritzas
Honorary Director of the Epigraphic Museum
Attached: A stefanos for Stefanos (a wreath for Stephen)

Message from Charalambos Kritzas to the then VicePresident of the S.R.N.G., Maria Christara.
***
We are devastated and broken hearted to learn of
Stephen’s passing. We were so looking forward to seeing
him at what we hope will be next year’s Games. He leaves
behind a remarkable legacy, but his passing leaves a void.
With great sadness,
Steve and Wendy Ping, members of the S.R.N.G.
***
What sad news! I’m so sorry to learn of Steve’s passing.
I’ll never forget his personal tour of Ancient Nemea in 2004.
I always looked forward to hearing about his discoveries
there, and will miss this special Greek connection.
His Indiana Cousin,
Ann Kuntz, member of the S.R.N.G.
***
My condolences to all the friends and co-workers of the
late Stephen.
All Greeks will miss him, whether they knew him or not.
Sincerely, and with best wishes for the future of your
Society,
Nikos Konstantaras, “Kathimerini” newspaper
***
The loss of this great scientist and human is painful for

Το έργο σου - παρακαταθήκη και πυξίδα και οδηγός
μας!!!!
Θα είσαι πάντα δίπλα μας - πάντα στις καρδιές μας.
Δρ. Αλέξης Λύρας, μέλος του Σ.Α.Ν.Α.
***
Με μεγάλη μας λύπη πληροφορηθήκαμε το θάνατο του
διακεκριμένου φίλου, φιλέλληνα, αρχαιολόγου Στέφανου
Μίλερ, που αφοσιώθηκε στην ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου της Νεμέας, με αυταπάρνηση και γνήσια
αγάπη για τον ελληνικό πολιτισμό.
Σας εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια και σας
ευχόμαστε να συνεχίσετε το έργο που ξεκίνησε ο ίδιος με
την αναβίωση των Νεμέων Αγώνων με τον ίδιο ενθουσιασμό.
Το Kalamaki Beach Resort ήταν, είναι και θα παραμείνει
υποστηρικτής αυτού του θεσμού, στη μνήμη της «ψυχής»
αυτού, Στέφανου Μίλερ.
Εκ μέρους της Tourhotel,
Μαριλένα Σταθοπούλου
Εβίτα Καλφοπούλου
Σοφία Καλφοπούλου, μέλη του Σ.Α.Ν.Α.
***
Αγαπητέ Πρόεδρε,

Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθειά θλίψη μου για την
απώλεια του Στέφανου. Τον γνώρισα πριν μερικά χρόνια
στο Ελληνικό Κέντρο στο Λονδίνο, όπου έκανε μία εξαιρετική παρουσίαση / διάλεξη. Θυμάμαι ότι την ώρα των
ερωτήσεων τον ευχαρίστησα και του είπα πως μας έκανε
υπερήφανους. Αργότερα, στη δεξίωση, ήταν περιτριγυρισμένος από αποδήμους που τον ευχαρίστησαν για τη
διευκρίνιση ότι η αρχιτεκτονική μορφή της καμάρας που
υπάρχει στη Νεμέα είναι προγενέστερη της ρωμαϊκής.
Αναπαύσου εν ειρήνη, Στέφανε. Θα σε αγαπάμε για πάντα!

Θερμές ευχές,
Κώστας Λούης, μέλος του Σ.Α.Ν.Α.
***
Καλημέρα από την Αθήνα. Δύο μέλη του Συλλόγου, Εμμανουήλ Κουλάκογλου και Κατερίνα Παπαδοπούλου, εκφράζουμε την βαθιά λύπη μας για τον θάνατο αυτού του
αξιόλογου επιστήμονα-οραματιστή-δημιουργού-Έλληνα.
Το κενό που αφήνει είναι ανεκπλήρωτο, το έργο του τεράστιο και για την Νεμέα και την Ελλάδα. Είμαστε σε βαθιά
θλίψη, διότι τον γνωρίσαμε στους Αγώνες της Νεμέας το
έτος 2016 και μετά στον Σύλλογο και στις εκδηλώσεις του
Συλλόγου. Καλό του ταξίδι! Θα τον θυμόμαστε ως ένα φωτεινό παράδειγμα ανθρώπου!
***
Τα συλλυπητήρια μας είναι πραγματικά και αληθινά,
γιατί Αυτός ο Άνθρωπος πρόσφερε τόσα σε όλους εμάς
και στην Πατρίδα.
Παρακαλούμε να συνεχίσετε το έργο του με τους Αγώνες!!!
Εσείς που τον γνωρίσατε δια ζώσης είστε τυχεροί και
σίγουρα πιο θλιμμένοι.
Μακάρι το έργο του να σας φωτίζει, να σας παρηγορεί
και να μας μεταδίδετε και σε μας το Πνεύμα.
Κωνσταντίνος Γρηγοράτος και Αναστασία Δεληγιάννη,
μέλη του Σ.Α.Ν.Α.
***

all of us. We participate in the mourning and express our
deep sorrow to his big family. May he have a safe journey.
With profound appreciation for the work of the Board of
Directors of the S.R.N.G.,
Elisavet Bakayianni, member of the S.R.N.G.
***
Dear President and members of the Board of Directors,
We are stunned here at the American Sports Institute.
What a shock to learn of Stephen’s passing. Your press
release said it all — Stephen was not only a great scholar, he
was also a wonderful, giving human being who dedicated
his life to the betterment of humanity. In fact, it was Stephen
who first introduced us to the ancient Greek concept of
Arete. And, in part, because of this orientation, we are in
the process of creating The Arete School of Sport Culture
and Wellness, a tuition-free, privately funded school that
will be open to all children from the community.
Please pass along our deepest condolences to everyone
at the Society.
Kind regards,
Joel Kirsch, President
***
Great sorrow, great loss, and a great legacy.
May your memory be eternal, dear friend, Stephen.
Your work is our legacy and our compass and our
guide!!!!
You will always be next to us - always in our hearts.
Alexis Lyras, Ph.D, member of the S.R.N.G.
***
It is with great sorrow that we learnt of the death
of distinguished friend, philhellene and archaeologist,
Stephen Miller, who devoted himself to promoting the
archaeological wealth of Nemea, with self-denial and with
genuine love for the Greek culture.
We express our warm condolences and wish you to
continue the work that he initiated by reviving the Nemean
Games, with the same enthusiasm.
Kalamaki Beach Resort was, is, and will remain a
supporter of this institution, in memory of the “soul” of
Stephen Miller.
On behalf of Tourhotel,
Marilena Stathopoulou
Evita Kalfopoulou
Sophia Kalfopoulou, members of the S.R.N.G.
***
Dear President,

I would like to express my deep sadness for the loss of
Stefanos. I met him a few years ago at the Hellenic Centre
in London, where he delivered a wonderful presentation
/ lecture. I remember that at question time I had thanked
him and said that he had made us proud. Later, at the
reception, he was surrounded by ex-pats who thanked him
for clarifying that the Nemean Arch preceded the Roman
one.
Rest in Peace, Stefane; we will always love you!

All the best,
Costas Louis, member of the S.R.N.G.
***
Good morning from Athens. Two members of the Society,
Emmanuel Koulakoglou and Katerina Papadopoulou,
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Αγαπητοί φίλοι, χαιρετώ.
Λυπάμαι, ειλικρινά λυπάμαι. Ήθελα να ζήσει πολλά και
περισσότερα χρονιά. Του άξιζε και για το ότι ξαναζωντάνεψε ένα μέρος της Ελλάδος, την Νεμέα, άλλα και διότι
ήταν τίμιος και καλός άνθρωπος. Πόσες φορές δεν έχω πει
σε φίλους εδώ στο Τορόντο: «τον κύριο Miller τον εμπιστεύομαι περισσότερο από τον εαυτό μου, διότι είναι τίμιος, πολύ τίμιος άνθρωπος».
Θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην σύζυγό
του, την οικογένειά του και σε όλους εσάς που τον ζήσατε
από κοντά, πιο πολύ από εμάς εδώ. Έκανε το έργο του και
άφησε το αποτύπωμά του. Έφυγε με το κεφάλι ψηλά και
άφησε πίσω του μια ζεστή και παντοτινή ανάμνηση. Ας είναι ελαφρό το χώμα που τον σκεπάζει. Αντίο, κύριε Miller.
Σ’ αγαπώ και θα σε θυμάμαι για πάντα.
Κωνσταντίνος Ζυγούρης, Τορόντο
Μέλος του Σ.Α.Ν.Α.
***
Συλλυπητήρια για την απώλεια του Στέφανου.

Αγαπητέ Θανάση,
Ήθελα να σου στείλω ένα μήνυμα συμπαράστασης για
την απώλεια που επέφερε ο θάνατος του Στέφανου, η
οποία είναι απώλεια όλων μας. Είναι αδύνατον να σκεφτώ ότι δεν είναι εκεί, και δεν θα είναι εκεί, παρά μόνο
στις καρδιές μας, την επόμενη φορά που θα είμαι στη
Νεμέα. Αντάλλαξα μηνύματα μαζί του μόλις λίγες ημέρες
πριν φύγει και ανέφερε πως επρόκειτο να πάει και πάλι
στον γιατρό.
Την τελευταία εβδομάδα τον σκέφτομαι συνεχώς και
έχω πολύ ζωηρές αναμνήσεις που φτάνουν πίσω μέχρι και
το καλοκαίρι του 1983, όταν συμμετείχα στις ανασκαφές.
Είμαι ευγνώμων που μπόρεσα να τον επισκεφθώ ξανά
πριν δύο καλοκαίρια, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ πώς θα
είναι η Νεμέα χωρίς αυτόν. Μπορώ μόνο να φανταστώ
πόσο δύσκολο είναι για εσένα και για τους υπόλοιπους
στο χωριό.
Θερμές ευχές,
Dr. Randall M. Colaizzi

Μήνυμα από τον Dr. Randall Colaizzi, πρώην φοιτητή
του Καθηγητή Μίλλερ και μέλος του Σ.Α.Ν.Α.
***
Είμαι συντετριμμένη από το άκουσμα της απώλειας
ενός αρχαιολόγου που εμπνεύστηκε και ενέπνευσε, ενός
γενναίου και ακούραστου ανθρώπου, του Καθηγητή Στέφανου Μίλλερ. Ο Καθηγητής Μίλλερ αφιέρωσε το έργο
της ζωής του στην Αρχαία Νεμέα, η οποία φημίζεται για
τον ήρωα Ηρακλή και από την περιοχή της οποίας έλκω
την καταγωγή μου. Για να πάρετε μία ιδέα για τον Στέφανο Μίλλερ και για το μακροχρόνιο έργο του, δείτε το δεύτερο βίντεο στην ιστοσελίδα https://nemeangames.org/.
Είχαμε την τιμή και την χαρά να τον γνωρίζουμε ως
φίλο, αλλά πιο δεμένη μαζί του ήταν η κόρη μας, Καλλιρρόη. Μοιράζομαι μαζί σας τη συγκινητική δημοσίευσή της
στο Facebook:
Πρωτογνώρισα τον Στέφανο Μίλλερ το 1999. Τότε, ήθελα να γίνω αρχαιολόγος κι έτσι οι γονείς μου με πήραν μαζί
τους σε μία εκδήλωση στο Μουσείο Αρχαίας Νεμέας, κατά
τη διάρκεια μιας επίσκεψης στην οποία θα βλέπαμε και
κάποιους αγαπημένους μας συγγενείς στο ομώνυμο χωριό.
Θυμάμαι πως άκουγα την ομιλία του λέξη προς λέξη και είχα
μείνει με το στόμα ανοιχτό, καθώς συνειδητοποιούσα ότι
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express our deep sorrow on the death of this notable
scientist-visionary-creator-Greek.
He
leaves
an
irreplaceable void, and a huge work for both Nemea and
Greece. We are deeply saddened, because we met him at the
Nemean Games in 2016 and afterward at the Society and
its events. May he have a safe journey! We will remember
him as a bright, exemplary man!
***
Our condolences are real and sincere, because That Man
offered so much to all of us and to the Fatherland.
We kindly ask you to continue his work by reviving the
Games!!!
Those of you who met him in person are lucky and
definitely sadder.
May his work enlighten and console you, and may you
keep transmitting his Spirit to us.

Konstantinos Grigoratos and Anastasia Deliyianni,
members of the S.R.N.G.
***
Dear friends, greetings.
I am sorry, I am really sorry. I wanted him to live for many
more years; however, sadly, this was not to be. He deserved
it, both because he revived part of Greece, Nemea, but also
because he was an honest and good man. I have several
times told my friends here in Toronto: “I trust Mr. Miller
more than myself, because he is an honest, very honest
man”.
I would like to express my condolences to his wife and
family and to all of you, who had close relationships with
him, more than us here. He successfully carried out his
work and left his imprint upon us forever; he departed
with pride, leaving behind a warm and eternal memory;
may the soil that covers him be light. Goodbye, Mr. Miller. I
love you and I will remember you forever.
Constantine Zygouris, Toronto
Member of the S.R.N.G.
***
Condolences on Steve’s passing.
Dear Thanasis,
I wanted to send you a note of consolation for your loss
(which is our loss) from Steve’s death. It is impossible to
think that he is not there, and will not be there, except in
our hearts, next time I am in Nemea. I exchanged notes
with him just a few days before he died, and he mentioned
that he was about to see the doctor again.
I have been thinking of him continually in the last week,
with very vivid memories going all the way back to the
summer of 1983 when I was digging. I am very grateful
that I was able to visit him again two summers ago, but
cannot think of what Nemea will be like without him. I can
only guess how hard this is for you and the others in the
village.
Best,
Dr. Randall M. Colaizzi

Message from Dr. Randall Colaizzi, former student of
Professor Miller and member of the S.R.N.G.
***
I was devastated to hear of the loss of an inspired and
inspiring archaeologist, a brave and indefatigable man,
Professor Stephen Miller. Professor Miller dedicated his

αυτός ο Καθηγητής είχε ανασκάψει σχεδόν ολόκληρο τον
αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Νεμέας (συμπεριλαμβανομένου του ότι είχε ανακαλύψει εξ ολοκλήρου ένα ακέραιο
αρχαίο στάδιο και μία θολωτή δίοδο), είχε χτίσει το Μουσείο
μέσα στο οποίο βρισκόμασταν με ιδιωτικές επιχορηγήσεις,
είχε ξεκινήσει έναν άλλον έρανο για να αναστηλώσει τον
Ναό του Διός και είχε αναβιώσει τα Νέμεα, τα οποία, από
το 1996, διεξάγονταν κάθε 4 χρόνια μέσα στον ίδιο τον αρχαιολογικό χώρο και ήταν ανοιχτά σε οποιονδήποτε ήθελε
να εγγραφεί και να έρθει να αγωνισθεί. Θυμάμαι είχα μείνει κατάπληκτη και είχα εντυπωσιαστεί από τον αντίκτυπο
που μπορεί να έχει ένα άτομο, όχι μόνο στην κατανόησή μας
για την αρχαία ιστορία, αλλά και στη σχέση μας μαζί της
στο παρόν.
Τότε ήταν οι απαρχές του διαδικτύου, αλλά κατάφερα να
βρω τη διεύθυνσή του στο Πανεπιστήμιο του Berkeley και
του έστειλα ένα κολακευτικό γράμμα σχετικά με την εκδήλωση, λέγοντάς του πως ήθελα να γίνω μια αρχαιολόγος
που θα ήταν ακριβώς σαν αυτόν, όταν μεγαλώσω. Λίγες
εβδομάδες αργότερα, έλαβα ένα δέμα με ένα ενθαρρυντικό
γράμμα από τον ίδιο, καθώς και ένα πακέτο με περιοδικά,
άρθρα, φυλλάδια και μία πρόσκληση να πάω να τρέξω στη
Δεύτερη Σύγχρονη Νεμεάδα.
Ο Στέφανος Μίλλερ ήταν ο πρώτος μέντοράς μου. Η προσοχή που μου έδειξε και η ενθάρρυνσή του ήταν τα πάντα
για ‘μένα, κυρίως επειδή τότε δεν υπήρχε κανείς στο σχολείο
που να μοιράζεται τα ίδια ενδιαφέροντα με εμένα (αντιθέτως, με θεωρούσαν εντελώς φυτό και για τον ίδιο λόγο είχα
δεχθεί bullying). Πάντα έβρισκε χρόνο για εμένα και με συμπεριλάμβανε στο πρόγραμμά του, είτε επρόκειτο για μία
μεγάλη εκδήλωση γεμάτη κόσμο, όπως ήταν τα σύγχρονα
Νέμεα, είτε όταν έπινε μαζί μου καφέ στη βεράντα της θείας και του θείου μου, οι οποίοι ήταν παλιοί του φίλοι και
είχαν δουλέψει στις ανασκαφές του για πολλά χρόνια. Τον
θυμάμαι να χαμογελά ευγενικά και να απαντά σε κάθε μου
ερώτηση, όσο ανόητη κι αν ίσως είχε ακουστεί σε κάποιον
του δικού του ακαδημαϊκού βεληνεκούς.
Χάρη στον Στέφανο Μίλλερ, είχα την ευκαιρία να εργαστώ
στην αποθήκη του μουσείου με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του και να σκαρφαλώνω στις σκαλωσιές των κιόνων
που αναστηλώνονταν – το οποίο για εκείνη την εποχή μου
προσέφερε μια μαγευτική θέα που σήμερα μόνο ένα drone
θα μπορούσε να αποτυπώσει (πάντα είχε μια περιπετειώδη
πλευρά, σαν τον Indiana Jones). Όταν για σύντομο χρονικό διάστημα εργάστηκα στον τομέα του τουρισμού, κάθε
φορά που τα λεωφορεία μας έφταναν στην Αρχαία Νεμέα,
έβγαινε έξω και ξεναγούσε δωρεάν. Και παρότι τελικά δεν
έγινα ποτέ αρχαιολόγος, ο δεσμός μας ποτέ δεν έσπασε. Τον
επισκεπτόμουν κάθε φορά που βρισκόμουν στην Αρχαία
Νεμέα και τον υπόλοιπο καιρό ανταλλάσσαμε email με τα
νέα μας. Θυμάμαι την αγωνία του Στέφανου όταν ο αρχαιολογικός χώρος έπρεπε να κλείσει εξαιτίας της έλλειψης
προσωπικού, όταν η οικονομική κρίση χτύπησε το Υπουργείο Πολιτισμού και τους χώρους εποπτείας του. Μέσα σε
αυτές τις τεσσερισήμισι δεκαετίες που έζησε στην Αρχαία
Νεμέα, αντιμετώπισε συχνά εμπόδια, αλλά ακόμα και όταν
πλέον είχε εδώ και χρόνια συνταξιοδοτηθεί, ποτέ δεν έπαψε
να νοιάζεται και να προστατεύει τον αρχαιολογικό χώρο και
το χωριό που πλέον αποκαλούσε σπίτι του. Επίτιμος Έλληνας πολίτης πλέον, επέλεξε να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής
του σε ένα σπίτι με θέα προς τον αρχαιολογικό χώρο που ο
ίδιος δημιούργησε.

life’s work to the site of Ancient Nemea, of Hercules fame,
in my part of Greece. To get a glimpse of the man and
his enduring work, take a look at the second video here:
https://nemeangames.org/.
We had the honour and pleasure to know him as a friend,
but most attached was our daughter, Kelly. I share her
touching post from Facebook:
I first met Stephen Miller in 1999. Back then, I wanted to
become an archaeologist, so my parents took me with them
to an event at the museum of Ancient Nemea, during a visit
to see some well-loved relatives of ours in the village of the
same name. I remember listening to every word of his speech,
my jaw dropping whilst realising that this Professor had
excavated almost the whole site of Ancient Nemea (including
discovering an entirely intact ancient stadium and tunnel),
got the museum we were standing in built through private
donations, started up another private fundraiser to rebuild
the Temple of Zeus and revived the Nemean Games which,
since 1996, were held every 4 years on the ancient site itself,
open to anyone who wants to register to come and run. I
remember being so amazed and impressed at the impact one
person could have not only on our understanding of ancient
history, but our relation to it in the present.
It was the early days of the internet back then, but I
managed to find his UC Berkeley address and sent him a
letter waxing lyrical about the event, telling him I wanted
to be an archaeologist that was just like him when I grew
up. A few weeks later, I got a parcel with an encouraging
letter back from him, as well as a pack of magazines, articles,
brochures and an invitation to come and run in the 2nd
edition of the modern Nemead.
Stephen Miller was my first mentor. His attention and
encouragement meant the world to me, especially as there
was no one that shared my interests at school back then (on
the contrary, I was considered a complete nerd and bullied
for it). He always made time for and included me, whether
at a big bustling event like the modern Nemean Games, or
when having a coffee with me and my great aunt and uncle
on their porch, who were old friends of his and had worked
on his excavations for many years. I remember him smiling
kindly and replying to every single question, no matter how
silly it might have seemed to someone as academically astute
as he was.
Thanks to Stephen, I got to work in the storeroom of the
museum with his grad students and climb the scaffolding
of the columns that were being reconstructed- which at
the time was as breathtaking a sight as any drone footage
could capture (he always had an adventurous, Indiana
Jonesy side). When I briefly delved into the tourism sector,
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Αναπαύσου εν ειρήνη, Καθηγητά Μίλλερ.
Η υστεροφημία σου θα ζει για πάντα.
Σ’ ευχαριστώ για όλα.
Καλλιρρόη Αγάθου
Δημοσίευση από το προφίλ της στο LinkedIn, την οποία
μοιράστηκε μαζί μας η Ελένη Σκίκου-Αγάθου, παλιά φίλη
του Στέφανου Μίλλερ και μέλος του Σ.Α.Ν.Α. Στις παραπάνω φωτογραφίες, βλέπουμε τη μικρή Καλλιρρόη Αγάθου στα Νέμεα του 2000 (αριστερά, με το πρόγραμμα των
Αγώνων στο χέρι της, τη στιγμή που αυτή και μία φίλη της
βγάζουν φωτογραφία με τον Στέφανο Μίλλερ) και την
ενήλικη, πλέον, Καλλιρρόη Αγάθου.
***
Γράφει ο Σιμωνίδης ο Κείος σε ένα από τα πιο γνωστά
επιγράμματά του: Ένας λόγος λέει ότι η Αρετή κατοικεί σε
δυσπρόσιτους βράχους, δύσκολους στην αναρρίχηση. Μάτια θνητών δεν μπορούν να την αντικρίσουν — μόνον εκείνος, που με τον ιδρώτα ν᾽ αναβλύζει από το μεδούλι του, έχει
κατακτήσει την κορφή της ανδρείας. Ένας τέτοιος άνδρας
ήταν και ο φίλος μας και φίλος σας, Στέφανος Γκ. Μίλλερ.
Σαν τον Ηρακλή, έτσι και αυτός μόχθησε για να φέρει εις
πέρας του άθλους της Αναβίωσης των Νεμέων Αγώνων,
της ανασκαφής του σταδίου, της αναστήλωσης των κιόνων του Ναού, με θέληση που πήγαζε από την σπουδαία
ιδιοφυΐα του και με αγάπη για την κοινότητα και τους
ανθρώπους του τόπου. Έδωσε σώμα, ψυχή και νου, όχι
μόνο στο ένδοξο παρελθόν της Ελλάδας, αλλά και στο παρόν και στο μέλλον της. Κι όμως, σε αντίθεση με πολλούς
άνδρες που κατακτούν μεγαλεία, δεν αγαπούσε μόνο τον
εαυτό του. Αγαπούσε την Αρχαία Νεμέα και αγαπούσε και
εσάς. Αγαπούσε τις τριανταφυλλιές δίπλα στο μονοπάτι
που οδηγεί στον Ναό. Κάποτε, όταν καθαρίζαμε τις λειχήνες από την πέτρινη αφετηρία πριν τους Νέμεους Αγώνες,
μου μίλησε για τους διαφορετικούς τόνους που ακούγονταν κατά τη διάρκεια της ανασκαφής, όταν κάποιος χτυπούσε σε διαφορετική επιφάνεια. Μου είπε πως υπήρχε
«μουσική» στην πέτρα, στον μπρούτζο, στα κεραμικά, και
την αγαπούσε και αυτήν το ίδιο. Αγαπούσε τους ανθρώπους, σεβόταν την τίμια εργασία και απεχθανόταν την κολακεία και τη χρυσόσκονη της δόξας. Το 2016, ένα μεγάλο
βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο προσφέρθηκε να εξασφαλίσει ακόμα μεγαλύτερη δημοσιογραφική κάλυψη των Αγώνων, εάν ο Μίλλερ προθυμοποιούνταν να αντικαταστήσει
ήδη εγγεγραμμένους δρομείς και να δώσει τις θέσεις τους,
ως «μπόνους», σε μέλη της ελίτ των μέσων ενημέρωσης. Η
απάντησή του; Ποτέ!
Ο φίλος μας και φίλος σας ήταν αληθινός, ειλικρινής και
δίκαιος, διότι αυτά τα χαρακτηριστικά ήταν σαν τους κίονες ενός ναού και στήριζαν το οικοδόμημα του χαρακτήρα
του. Και οι κίονες ενός ναού δεν λυγίζουν ούτε σκορπάνε
με τον άνεμο. Αυτό το κάνουν η χλόη και η καλαμιά. Αυτός
ο άνδρας, ο φίλος ο δικός μας και ο δικός σας, ούτε λύγιζε
ούτε υπέκυπτε, αν αυτό σήμαινε πως θα πρέπει να συμβιβάσει την ακεραιότητα και την αλήθεια του, διότι αυτά
τα γνωρίσματα του Στέφανου Μίλλερ ήταν όμοια με τους
κίονες στον Ναό του Νεμείου Διός. Αυτούς τους κίονες δεν
τους αναστήλωσε για να τους γκρεμίσει, για κανέναν άνθρωπο και για κανέναν λόγο.
Έχω συμμετάσχει τέσσερις φορές στους Νεμέους Αγώνες σας και η πιο γλυκιά από όλες τις στιγμές ήταν το
2016, όταν είδα τον Στέφανο Μίλλερ ντυμένο ως δούλο να
κάθεται κάτω από ένα δέντρο, καθώς η ημέρα των Αγώ-
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whenever our busses would arrive
at Ancient Nemea, he would come
out and give tours for free. And
even though I never ended up
becoming an archaeologist, our
bond never broke. I’d visit him
every time I was in Ancient Nemea
and the rest of the time, we’d email
updates on our lives. I remember
Stephen’s agony when the sites
had to close for lack of staff when
the Greek crisis bit the ministry
of culture and its subsidiaries. He routinely faced setbacks
throughout his 4 and a half decades in Ancient Nemea, but
even when he had long been retired, he never gave up caring
for and protecting the site and village he called home. An
honorary Greek citizen, he chose to live out the remainder
of his life in a house overlooking the site he’d helped create.
Rest in peace, Professor Miller.
Your legacy will live on forever.
Thank you for everything.
Kelly Agathos
A post from her LinkedIn profile that Helene SkikosAgathos, an old friend of Stephen Miller and member of
the S.R.N.G., shared with us. In the above photographs, we
see young Kelly Agathos at the Nemean Games of 2000 (on
the left, with the program of the Games in her hand, at the
moment that she and a friend are taking a picture with
Stephen Miller) and adult, now, Kelly Agathos.
***
Simonides wrote: It is said that Virtue, or Arete, has her
dwelling place above high rock cliffs hard to climb; and she
is not to be seen by every eye but by one who with sweat and
determination climbs to the peak. That was our friend and
yours, Stephen G. Miller.
Like Heracles, he labored with others to revive the
games, excavate the stadium, erect columns, with a drive
born from his own fierce genius and out of love for the
community and the people here. He gave body, soul and
mind not only to the past glory of Greece, but to its present
and its future. And yet, unlike many men who achieve
greatness, he did not only love himself. He loved ancient
Nemea and he loved you. He loved the roses that line the
walkway to the temple. Once, when we were cleaning the
lichen from the starting line before the Nemean Games, he
told me about the different tones that were made during
excavation when one struck a different surface. There
was “music” in the stone, the bronze, the ceramic, he said,
and he loved that as well. He loved the people, respected
honest labor, and dismissed flattery and the fluff of fame.
In 2016, a major British media network offered to intensify
their media coverage of the games if Miller was willing to
remove registered runners from competition and give
their places, as “perks”, to the media elite. Not on your life!
Our friend and yours was truthful, honest and fair
because such characteristics were the temple columns of
his character. Temple columns do not bend or blow over
in the wind. Those are grasses and reeds. The man who
was our friend and yours did not bend or bow when it
meant compromising his integrity or his truth because
such attributes in Stephen Miller were akin to the columns

νων έφτανε στο τέλος της. Ήταν εντελώς εξουθενωμένος.
Το πόδι του τον πονούσε τρομερά. Η σύζυγός του, Έφη,
είχε ανησυχήσει για την υγεία του πριν τους Αγώνες, διότι είχε αφιερωθεί μέχρι και στην παραμικρή λεπτομέρεια
μέχρι την άφιξη εκείνης της μνημειώδους ημέρας. Έτσι ζει
και στη μνήμη μου. Έτοιμος να κάνει ένα αστείο, κάθεται
εκεί, πάνω στον λόφο, και αγναντεύει το αρχαίο στάδιο,
αφού πρώτα επέμεινε, αφού πρώτα σκαρφάλωσε στην
κορυφή της Αρετής.
Και εάν εμείς, που σήμερα θυμόμαστε αυτόν τον άνδρα,
αύριο τον ξεχάσουμε, ας κάνουμε κουράγιο, επειδή οι πέτρες, που γνώρισαν τον μόχθο των χεριών του για δεκαετίες, δεν ξεχνούν. Τα δέντρα, που περικυκλώνουν το αρχαίο
στάδιο, δεν ξεχνούν και το χώμα της Νεμέας ξέρει ποιος
ήταν ο Μίλλερ: ένας άνδρας που τώρα αναπαύεται κοντά
στον Θεό και αφήνει εμάς, που θρηνούμε την απώλειά του,
να παλεύουμε με λέξεις που εκφράζουν τη λύπη μας, όταν
περιγράφουμε τον φίλο μας. Ξέρω μια λέξη. ΗΡΩΑΣ…
Όταν για πρώτη φορά μπήκα στο αρχαίο στάδιο της
Νεμέας με την άρπα μου το 2004, είδα τα δέντρα που
περιβάλλουν το στάδιο και ένιωσα ταπεινή μπροστά σε
αυτό που έβλεπα και ένιωθα. Πριν παίξω την πρώτη νότα
στην άρπα μου, είπα μέσα μου: «Μιλήστε μου, δέντρα»! Και
τώρα, 2021 πλέον, επιτρέψτε μου να πω ξανά εις μνήμην
του φίλου μας, ο οποίος θα συνεχίσει να μας εμπνέει να
προσπαθούμε για το καλύτερο σε αυτόν τον κόσμο, τα
ακόλουθα λόγια:
ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΟΥ, ΔΕΝΤΡΑ,
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΠΟΥ ΕΔΕΙΞΕ ΤΗΝ ΑΡΕΤΗ ΤΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΜΕΑ.

Στέφανος Μίλλερ
Γεννήθηκε στο Γκόσεν της Ιντιάνα των ΗΠΑ
Πέθανε στις 10 Αυγούστου 2021, στην αγαπημένη του
Ελλάδα
Σας ευχαριστώ.

Εκ μέρους του Ιδρύματος Arete Fund, ο Steve και η
Dianne de Laet θα ήθελαν να προσκαλέσουν όσα μέλη
ενδιαφέρονται από τον Σύλλογο για την Αναβίωση των
Νεμέων Αγώνων, από το Σωματείο Οφέλτης και από το
Ίδρυμα Μίλλερ, να παρακολουθήσουν μια εκδήλωση εις
μνήμη του Στέφανου Μίλλερ, στο πλαίσιο ενός συμποσίου
που θα λάβει χώρα στο σπίτι τους στο βουνό, κοντά στη
Χούνη Αργολίδας, στις 10-11 Σεπτεμβρίου 2022.

Ομιλία της Dianne Tittle-de Laet στην Ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, 31 Οκτωβρίου 2021.

in the Nemean Temple to Zeus. He did not raise those
columns to bring them down for anyone or for any reason.
I have participated four times in your Nemean Games –
and the sweetest moment of all came when I saw Stephen
Miller dressed as a slave and sitting under a tree as game
day came to a close in 2016. He was utterly exhausted. His
leg pained him greatly. His wife, Effie, had worried for his
health prior to the games because he gave himself to every
detail leading up to that momentous day. This is where he
lives in my memory. Ready with a joke, he is sitting up there
on the hill looking down on the ancient stadium, having
persevered, having climbed to the peak of Arete.
And should we who remember the man today forget who
he was tomorrow, we can take heart because the stones
that knew the labor of his hands over decades don’t forget.
The trees that encircle the ancient stadium don’t forget,
and the soil of Ancient Nemea knows Miller for who he was:
a man who rests now in the presence of God and leaves
those of us who mourn his loss to struggle with words that
express our sorrow when describing our friend. I know a
word. HERO…
When I first entered the ancient stadium in Nemea with
my harp back in 2004, I saw the trees that surrounded the
stadium and was humbled by what I felt and saw. Before
I played the first note on my harp I said to myself: “Speak
to me, trees!” And now, in 2021, permit me to say again in
memory of our friend who will continue to inspire our best
efforts in this world:
SPEAK TO ME TREES,
OF THE MAN WHO SHOWED HIS ARETE
IN ANCIENT NEMEA.

Stephen Miller
Born: Goshen, Indiana, United States of America
Died: August 10, 2021, in his beloved Greece
Thank you.

On behalf of the Arete Fund, Steve and Dianne de Laet
wish to invite interested members of the Society for the
Revival of the Nemean Games, the Opheltes Society, and
the Miller Foundation to attend a day in praise of Stephen
Miller as part of a symposium that will be held at their
mountain home near Houni, Argolid, on September 10-11,
2022.
Speech by Dianne Tittle-de Laet, delivered at the Regular
Annual General Assembly of our Society, on October 31,
2021.
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ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

VISITORS

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η πανδημία του κορωνοϊού όχι μόνο μας εξανάγκασε σε δεύτερη αναβολή της Έβδομης Νεμεάδας, αλλά συνέβαλε καθοριστικά και στη δραματική μείωση των επισκεπτών μας.
Εξάλλου, ας μην ξεχνάμε πως η Ελλάδα βρισκόταν σε
lockdown για σχεδόν μισό χρόνο, από τις αρχές Νοεμβρίου 2020 μέχρι και τις αρχές Μαΐου 2021. Οι λιγοστοί
μας επισκέπτες κατά τη χρονιά που πέρασε ήταν οι
ακόλουθοι:

For a second consecutive year, not only did the coronavirus pandemic force us to a second postponement of
the Seventh Nemead, but also played a significant role
in the dramatic decrease of our visitors. Besides, let us
not forget that Greece was in lockdown for nearly half a
year, from early November 2020 until early May 2021.
Our few visitors in the past year were the following:

Την Κυριακή 18 Απριλίου 2021, Παγκόσμια Ημέρα
Μνημείων και Τοποθεσιών, ο Καθηγητής Στέφανος
Μίλλερ, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αρχαίας
Νεμέας, Αντώνης Παπαϊωάννου, και ο Αντιδήμαρχος
Πολιτισμού του Δήμου Νεμέας, Αθανάσιος Καρκώνης,
υποδέχθηκαν στο Μουσείο και στον Αρχαιολογικό
Χώρο Αρχαίας Νεμέας την Βουλευτή Κορινθίας, Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη, τη συνεργάτιδά της, Μαρίνα
Αθανασοπούλου, και τη γνωστή δημοσιογράφο και φιλόλογο, Βίκυ Φλέσσα, η οποία εδώ και χρόνια παρουσιάζει στην ΕΡΤ την εκπομπή «Στα Άκρα».
Μάλιστα, στο τέλος της επίσκεψης, η κα Φλέσσα είχε
την ευκαιρία να συναντήσει και τον Γιάννη Φλέσσα,
θείο της και ταμία του Συλλόγου μας.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, και συγκεκριμένα στις 25
Μαΐου 2021, η κα Φλέσσα επέστρεψε με το συνεργείο
της στη Νεμέα για να πραγματοποιήσουν γυρίσματα,
να καταγράψουν τις συναρπαστικές ιστορίες του Στέφανου και να γνωρίσουν τους δικούς του ανθρώπους
εδώ στη Νεμέα, φίλους και συνεργάτες, και να συνομιλήσουν μαζί τους. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Στέφανος
μετέβη στο στούντιο για τη συνέχεια της συζήτησης
με την κα Φλέσσα. Η εκπομπή, απ’ όσο γνωρίζουμε, θα
προβληθεί στη συχνότητα της ΕΡΤ μέσα στους επόμενους μήνες και ανυπομονούμε όλοι να ακούσουμε για
μία ακόμα φορά τα διδάγματα και τις συμβουλές του
Στέφανου. Δυστυχώς, δεν θα είναι εδώ να την παρακολουθήσει μαζί μας…
Στις 17 Ιουλίου 2021, ο Στέφανος Μίλλερ, πάλι με τον
Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Νεμέας, Αθανάσιο
Καρκώνη, υποδέχθηκαν έναν νέο επισκέπτη. Αυτή τη
φορά, ήταν ο Χρήστος Μυλωνάς, αρχισυντάκτης και
παρουσιαστής της εκπομπής «Από τόπο σε τόπο» στην
Τηλεόραση της Βουλής.

Στις 22 Ιουλίου 2021, ο Στέφανος Μίλλερ είχε την
χαρά και την τιμή να υποδεχθεί τον πολύ καλό μας φίλο
και μέλος της Τιμητικής Επιτροπής του Συλλόγου μας,
Πέτρο Δερμετζή, μαζί με τη σύζυγό του και τα τρία τους
παιδιά, καθώς και δύο οικογενειακές φίλες. Αφού τους
συνάντησε και τους ξενάγησε στο μουσείο, στη συνέχεια οι επισκέπτες μας περιηγήθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο και στο στάδιο και στο τέλος ακολούθησε
γεύμα στο τουριστικό περίπτερο της Αρχαίας Νεμέας.
Στη φωτογραφία, από αριστερά προς δεξιά, οι συνδαιτημόνες: Alison Johnson, Ανδριάνα Δερμετζή, Αλέκος
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On Sunday, April 18, 2021, International Day for Monuments and Sites, Professor Stephen Miller, the President of the Local Community of Ancient Nemea, Antonis
Papaioannou, and the Vice Mayor for Culture from the
City of Nemea, Athanasios Karkonis, welcomed to the
Museum and the Archaeological Site of Ancient Nemea

Δερμετζής, Στέφανος Μίλλερ, Σοφία Δερμετζή, Tiare
Sonnen, Mar Cano-Δερμετζή, Πέτρος Δερμετζής, Μαρία
Χρισταρά, Αλκιβιάδης Χρισταράς και Θανάσης Χρισταράς.

the Member of Parliament from the Region of Corinthia,
Marilena Soukouli-Viliali, her co-worker, Marina Athanasopoulou, and the well-known journalist and philologist, Vicky Flessa, who presents for many years on ERT
(Greek National Television) the show entitled “Sta Akra”
(To extremes).
At the end of the visit, Ms. Flessa had the chance to
meet Yiannis Flessas too, her uncle and treasurer of our
Society.

A few weeks later, and specifically on May 25, 2021,
Ms. Flessa returned to Nemea with her shooting crew,
to record Stephen’s fascinating stories, to meet his own
people here in Nemea, friends and co-workers, and to
talk with them. A few days later, Stephen went to the
studio to continue the discussion with Ms. Flessa. We
understand that the show is to be broadcasted on ERT
in the near future and we all look forward to hearing for
one more time Stephen’s lessons and advice. Unfortunately, he will not be here to watch it with us…
On July 17, 2021, Stephen Miller, once again with the
Vice Mayor for Culture from the City of Nemea, Athanasios Karkonis, welcomed a new visitor. This time, it was
Christos Mylonas, editor and presenter of the show “Apo
topo se topo” (From place to palce) on Vouli TV (the
channel of the Hellenic Parliament).

On July 22, 2021, Stephen Miller had the pleasure and
honor of receiving our very good friend and member
of the Honorary Committee of our Society, Petros Dermetzis, with his wife and their three children, as well
as two family friends. After he met and guided them
in the museum, our visitors toured the archaeological
site and the stadium, before having lunch at the touristic pavilion of Ancient Nemea. In the photograph, from
left to right, the banqueters: Alison Johnson, Andriana
Dermetzis, Alekos Dermetzis, Stephen Miller, Sophia
Dermetzis, Tiare Sonnen, Mar Cano-Dermetzis, Petros
Dermetzis, Maria Christara, Alcibiades Christaras and
Thanasis Christaras.
Η τελευταία μας επίσκεψη για το έτος 2021 ήταν
στις 24 Σεπτεμβρίου, όταν το γραφείο μας επισκέφθηκαν οι αδελφές Jane Maw Cornish και Mary Kehoe με
το γκρουπ “Damaris, Journey Through Ancient Greece”.
Όλοι στο γκρουπ ήταν φανερά συγκινημένοι, μιας και
ήταν η πρώτη φορά που επισκέπτονταν την Νεμέα
χωρίς να βρίσκεται εδώ ο Καθηγητής Μίλλερ να τους
υποδεχθεί. Στις παραπάνω φωτογραφίες, βλέπετε το
γκρουπ έξω από το γραφείο του Συλλόγου μας και στη
συνέχεια στο Αρχαίο Στάδιο, όπου απόλαυσαν το καθιερωμένο τους πικνίκ!

Our last visit for year 2021 was on September 24,
when sisters Jane Maw Cornish and Mary Kehoe visited
our office with their group “Damaris, Journey Through
Ancient Greece”. Everybody in the group was evidently
moved, as it was the first time that they were visiting
Nemea, without Professor Miller being here to welcome
them. In the above photographs, you can see the group
outside the office of our Society and then in the Ancient
Stadium, where they enjoyed their usual picnic lunch!
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ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΣΤΟ
ΑΡΧΑΙΟ ΣΤΑΔΙΟ

TOILETS IN THE
ANCIENT STADIUM
Press Release #40 - 09/07/2021
Dear members, friends and supporters of the Society for
the Revival of the Nemean Games,
We are very pleased to announce you the beginning of
the construction of toilets (WC) outside of the site of the
stadium of Ancient Nemea.

This is a matter of great significance, since the lack of
toilets at this place was a source of great problems, not
only during the realization of the Games, which are organized by the S.R.N.G., but also on a daily basis, due to the
high visitation of the site.
The problem, which existed for many years, is finally
approaching its solution and this is thanks to the untiring
efforts of our Society for more than five consecutive years.
Δελτίο Τύπου #40 - 09/07/2021
Αγαπητά μέλη, φίλοι και υποστηρικτές του Συλλόγου
για την Αναβίωση των Νεμέων Αγώνων,
Είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή τουαλετών (WC) έξω από τον χώρο του σταδίου της Αρχαίας Νεμέας.

Πρόκειται για ένα θέμα μείζονος σημασίας, καθώς η
έλλειψη ύπαρξης τουαλέτας στον συγκεκριμένο χώρο
δημιουργούσε τεράστια προβλήματα, όχι μόνο κατά την
τέλεση των Αγώνων, που διοργανώνει ο Σ.Α.Ν.Α., αλλά και
καθημερινά, λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας.
Το πρόβλημα, που υπήρχε για πολλά χρόνια, επιτέλους
βαίνει προς τη λύση του και αυτό χάρις στις άοκνες προσπάθειες του Συλλόγου μας επί πέντε και πλέον συναπτά
έτη.

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω θερμά και να
συγχαρώ τους συνεργάτες μου στο Διοικητικό Συμβούλιο,
την Εφορία Αρχαιοτήτων Κορινθίας, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς και όλους όσους βοήθησαν και στάθηκαν αρωγοί σ’ αυτή την προσπάθειά μας!
Σπύρος Κ. Κυριάκος,
Πρόεδρος του Δ.Σ. του Σ.Α.Ν.Α.
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I feel the need to thank warmly and congratulate my colleagues on the Board of Directors, the Ephorate of Antiquities of Corinthia, the Prefecture of Peloponnese, as well as
everybody else who helped and supported our effort!
Spyros K. Kyriakos,
President of the Board of Directors of the S.R.N.G.

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

HONORARY COMMITTEE

Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε την απώλεια
δύο μελών της Τιμητικής Επιτροπής μας.

We deeply regret to announce the loss of two members of our Honorary Committee.

Ο Rafer Johnson (πλήρες όνομα Rafer Lewis
Johnson) γεννήθηκε στις 18 Αυγούστου 1934 στο
Hillsboro του Τέξας και πέθανε στις 2 Δεκεμβρίου 2020
στο Los Angeles της Καλιφόρνιας. Ήταν Αμερικανός
αθλητής και ηθοποιός, ο οποίος κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο δέκαθλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της
Ρώμης το 1960.
Ο Johnson αγωνίστηκε για πρώτη φορά στο δέκαθλο
το 1954 ως δευτεροετής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Los Angeles (UCLA) και το 1955 κέρδισε
το χρυσό μετάλλιο στους Παναμερικανικούς Αγώνες.
Λόγω τραυματισμών περιορίστηκε στο αργυρό μετάλλιο στο δέκαθλο στους Ολυμπιακούς του 1956 στη
Μελβούρνη της Αυστραλίας, αλλά το 1958 έκανε παγκόσμιο ρεκόρ.
Στους Ολυμπιακούς του 1960 η αναμέτρηση στο
δέκαθλο μετατράπηκε σε μονομαχία ανάμεσα στον
Johnson και τον Yang Chuan-kwang από την Ταϊβάν,
ο οποίος ήταν φίλος και συμπαίκτης του Johnson στο
UCLA. Την πρώτη ημέρα, ο Johnson προηγείτο του
Yang κατά 55 πόντους, παρά το γεγονός ότι ο Yang είχε
τερματίσει πριν τον Johnson σε τέσσερα από τα πέντε
αγωνίσματα. Την δεύτερη ημέρα, ο Johnson έχασε το
προβάδισμα, όταν χτύπησε το πρώτο εμπόδιο στα 110
μέτρα μετ’ εμποδίων και τερμάτισε 0,7 δευτερόλεπτα
πίσω από τον Yang. Οι δυο τους άλλαξαν και πάλι θέση
στην κατάταξη μετά το αγώνισμα της δισκοβολίας και
ο Johnson πήρε και πάλι το προβάδισμα, επιτυγχάνοντας την καλύτερη επίδοση της καριέρας του στο άλμα
επί κοντώ και καλύτερη ρίψη από τον Yang στο ακόντιο. Ωστόσο, η νίκη για τον Johnson ήταν ακόμα αβέβαιη στην αρχή του τελικού αγωνίσματος, που ήταν
τα 1.500 μέτρα. Προηγείτο με μόνο 67 πόντους και ο
Yang, που είχε το πλεονέκτημα σε αυτό το αγώνισμα,
χρειαζόταν να ξεπεράσει τον Johnson κατά 10 δευτερόλεπτα για να νικήσει το δέκαθλο. Ο Johnson αγωνίστηκε επιτυγχάνοντας την καλύτερη ατομική του επίδοση
με χρόνο 4 λεπτά και 49,7 δευτερόλεπτα και τερμάτισε
μόλις 1,2 δευτερόλεπτα πίσω από τον Yang. Ο Johnson
κέρδισε το χρυσό μετάλλιο και ο Yang το ασημένιο, το
οποίο ήταν και το πρώτο μετάλλιο που κέρδιζε ποτέ
αθλητής από την Ταϊβάν. Για την ολυμπιακή του επίδοση, ο Johnson έλαβε το βραβείο James E. Sullivan
Memorial Award ως ο καλύτερος ερασιτέχνης αθλητής
για το 1960.
Στη συνέχεια, ο Johnson ακολούθησε καριέρα στην
υποκριτική. Συμμετείχε σε ταινίες όπως The Sins of
Rachel Cade (1961) και Licence to Kill (1989) της σειράς ταινιών James Bond, καθώς και σε διάφορες τηλεοπτικές σειρές, κυρίως στις Lassie, Dragnet 1967,
Mission: Impossible και The Six Million Dollar Man. Ενώ
εργαζόταν στην προεκλογική εκστρατεία του Robert
F. Kennedy για την Προεδρία των Η.Π.Α., ήταν παρών
όταν ο Kennedy δολοφονήθηκε το 1968 και βοήθησε
να συλληφθεί ο δράστης, Sirhan Sirhan. Αργότερα, ο
Johnson συμμετείχε στο κίνημα των Special Olympics.

Rafer Johnson, in full Rafer Lewis Johnson, (born
August 18, 1934, Hillsboro, Texas, U.S. – died December 2, 2020, Los Angeles, California), American athlete
and actor, who won a gold medal in the decathlon at the
1960 Olympic Games in Rome.
Johnson competed in his first decathlon in 1954 as a
sophomore at the University of California, Los Angeles
(UCLA), and in 1955 he won the gold medal at the Pan
American Games. Injuries forced him to settle for a silver medal in the 1956 Olympic decathlon in Melbourne,
Australia, but he set a world record in 1958.
At the 1960 Games the decathlon competition became a duel between Johnson and Taiwan’s Yang Chuan-kwang, who was Johnson’s friend and teammate at
UCLA. After the first day, Johnson led Yang by 55 points,
despite the fact that Yang had finished ahead of Johnson in four of the five competitions. On the second day,
Johnson fell from the lead when he hit the first hurdle
in the 110-metre hurdles and finished 0.7 second be-
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Το 1984 άναψε τη φλόγα στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Los Angeles. Η αυτοβιογραφία
του, The Best That I Can Be, την οποία συνέγραψε με τον
Philip Goldberg, εκδόθηκε το 1998.

hind Yang. The two traded positions in the standings
again after the discus throw, and Johnson increased his
lead with a career-best performance in the pole vault
and a better throw than Yang in the javelin. Yet victory
for Johnson was far from certain at the start of the final
event, the 1,500 metres. He led by only 67 points, and
Yang, favoured in this event, needed to beat Johnson by
10 seconds to win the decathlon. Johnson ran a person-

Ο Μίκης Θεοδωράκης υπήρξε σπουδαίος συνθέτης,
πολιτικός και συγγραφέας· από τις σημαντικότερες και
πιο πολυσυζητημένες προσωπικότητες της νεότερης
Ελλάδας.
Ο Μιχαήλ (Μίκης) Θεοδωράκης γεννήθηκε στη Χίο
στις 29 Ιουλίου 1925, από πατέρα Κρητικό και μητέρα
Μικρασιάτισσα. Λόγω της επαγγελματικής ιδιότητας
του πατέρα του (ανώτερος δημόσιος υπάλληλος), πέρασε τα παιδικά του χρόνια μετακινούμενος σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας: Μυτιλήνη (1925-1928), Σύρο
και Αθήνα (1929), Ιωάννινα (1930-1932) Αργοστόλι
(1933-1936), Πάτρα (1937-1938), Πύργο (1938-1939)
και Τρίπολη (1939-1943).

al best of 4 minutes 49.7 seconds and finished only 1.2
seconds behind Yang. Johnson won the gold medal, and
Yang took the silver medal—the first medal of any kind
won by a Taiwanese athlete. For his Olympic performance, Johnson received the James E. Sullivan Memorial Award as the outstanding amateur athlete of 1960.
Johnson subsequently embarked on an acting career.
His credits included such films as The Sins of Rachel
Cade (1961) and the James Bond thriller Licence to Kill
(1989) and various television shows, notably Lassie,
Dragnet 1967, Mission: Impossible, and The Six Million
Dollar Man. A campaign worker on Robert F. Kennedy’s
presidential bid, he was present when Kennedy was
assassinated in 1968 and helped subdue the gunman,
Sirhan Sirhan. Johnson was later involved in the Special
Olympics. In 1984 he lit the torch signaling the opening
of the Olympic Games in Los Angeles. His autobiography, The Best That I Can Be (cowritten with Philip Goldberg), was published in 1998.

Πηγή: https://www.britannica.com/biography/Rafer
Johnson ©Britannica.com

Οι πρώτες συνθέσεις και τα πρώτα ποιήματα

Πριν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο είχε ανακαλύψει
την αγάπη του για τη μουσική και έγραψε τις πρώτες
του συνθέσεις, ενώ το 1942 εξέδωσε τα πρώτα του ποιήματα, με το ψευδώνυμο Ντίνος Μάης. Το 1943 εγκαθί-
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σταται οριστικά στην Αθήνα και συνεχίζει τις μουσικές
του σπουδές, με δάσκαλο τον Φιλοκτήτη Οικονομίδη.
Παράλληλα, αναπτύσσει αντιστασιακή δράση, μέσα
από τις τάξεις της ΕΠΟΝ και του ΚΚΕ. Θα συλληφθεί
από τους Ιταλούς και στη φυλακή θα γνωρίσει το έργο
του Μαρξ.
Κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου (19461949) θα εξοριστεί πρώτα στην Ικαρία και στη συνέχεια στη Μακρόνησο. Οι πολιτικές διώξεις που υφίσταται δεν ανακόπτουν το δημιουργικό του έργο. Συνθέτει
έργα «κλασικής» μουσικής και στις 5 Μαρτίου 1950
παρουσιάζεται στο θέατρο «Ορφέας» της Αθήνας το
πρώτο του έργο, «Πανηγύρι της Ασή-Γωνιάς» (1946),
από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, με μαέστρο τον
δάσκαλό του Φιλοκτήτη Οικονομίδη.
Το 1953 θα νυμφευθεί τη γιατρό Μυρτώ Αλτίνογλου
(το ζευγάρι απέκτησε δύο παιδιά, τον Γιώργο και τη
Μαργαρίτα) και θα συνεχίσει τις μουσικές του σπουδές στο Παρίσι, με δασκάλους τον Ολιβιέ Μεσιάν και
τον Εζέν Μπιγκό. Συνεχίζει να συνθέτει και το 1959 του
απονέμεται το βραβείο «Κόπλεϋ» για τον καλύτερο Ευρωπαίο συνθέτη της χρονιάς.
Η μελοποίηση του «Επιτάφιου» του Γιάννη Ρίτσου

Ένα βράδυ του 1958, ενώ περιμένει τη γυναίκα του
στο αυτοκίνητο, διαβάζει τον «Επιτάφιο» του Γιάννη
Ρίτσου και επί τόπου μελοποιεί τα πρώτα οκτώ ποιήματα. Το 1960 θα ηχογραφηθούν για πρώτη φορά με
τη φωνή του Γρηγόρη Μπιθικώτση. Είναι η εποχή, που
ο Θεοδωράκης περνάει στο χώρο του τραγουδιού και
«παντρεύει» τους λαϊκούς ρυθμούς, τα λαϊκά όργανα,
τους λαϊκούς τραγουδιστές και την ποίηση των κορυφαίων εκπροσώπων της γενιάς του ‘30 (Σεφέρης, Ελύτης, Ρίτσος κ.ά.).
Από τα έργα του εκείνης της περιόδου ξεχωρίζουν
τα: «Αρχιπέλαγος», «Πολιτεία Α’ και Β’», «Επιφάνεια»,
«Μαουτχάουζεν», «Άξιον Εστί». Επίσης, θα γράψει μουσική για την ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη «Ζορμπάς»
(1964) και για δύο θεατρικές παραστάσεις που σημάδεψαν τη δεκαετία του ‘60, τη «Μαγική Πόλη» και «Η
γειτονιά των Αγγέλων». Το 1963, μετά τη δολοφονία
του Γρηγόρη Λαμπράκη, ιδρύεται η «Νεολαία Λαμπράκη», της οποίας εκλέγεται Πρόεδρος. Την ίδια εποχή
εκλέγεται βουλευτής της ΕΔΑ.
Με την επιβολή της δικτατορίας της 21ης Απριλίου
1967 θα αρχίσει ένας νέος κύκλος διώξεων και εξοριών για τον συνθέτη, που θα τελειώσει το 1970 με την
αμνηστία που θα του χορηγηθεί, ύστερα από διεθνή
κατακραυγή και προσπάθειες προσωπικοτήτων, όπως
ο Ντμίτρι Σοστακόβιτς, ο Λέοναρντ Μπερνστάιν, ο Χάρι
Μπελαφόντε, ο Άρθουρ Μίλερ και ο Χανς Άισλερ. Θα
φύγει στο εξωτερικό και θα δώσει δεκάδες συναυλίες
εναντίον των συνταγματαρχών, που θα τον κάνουν
παντού γνωστό ως σύμβολο του αντιδικτατορικού
αγώνα.
Σύμβολο για τους αγωνιστές ενάντια σε ολοκληρωτικά καθεστώτα

Την περίοδο της Μεταπολίτευσης θα γνωρίσει ευρεία

Source: https://www.britannica.com/biography/Rafe
Johnson ©Britannica.com
Mikis Theodorakis was a great composer, politician
and writer, and one of the most important and most
talked-about figures of modern Greece.
Michael (Mikis) Theodorakis was born on the Greek
island of Chios on July 29, 1925, to a father from Crete
and a mother from Asia Minor. Due to his father’s profession, who was a senior civil servant, he spent his
childhood relocating to and settling in several Greek
cities: Mytilene (1925-1928), Syros and Athens (1929),
Ioannina (1930-1932), Argostoli (1933-1936), Patras
(1937-1938), Pyrgos (1938-1939), and Tripoli (19391943).
First compositions and first poems

Before World War II, he had discovered his love for music and composed his first works, while in 1942 he published his first poems under the nickname “Dinos Mais”.
In 1943, he moves in Athens permanently and continues
his musical studies under Filoktitis Economidis. At the
same time, he becomes active in the resistance, by joining EPON (United Panhellenic Organization of Youth)
and the KKE (Communist Party of Greece). He will be
arrested by the Italians and in jail will get acquainted
with Karl Marx’s work.
During the Greek Civil War (1946-1949) he will be
sent into exile, first on the island of Icaria and then on
the island of Makronisos. The persecutions that he undergoes on account of his political beliefs do not interrupt his creative work. He composes works of “classical”
music and on March 5, 1950, his first work, “Festival of
Asi-Gonia” (1946), is presented in “Orpheus” theater in
Athens, by the Athens State Orchestra, under the baton
of his teacher, Filoktitis Economidis.
In 1953 he will wed a doctor, Myrto Altinoglou (the
couple had two children, George and Margarita), and
will continue his musical studies in Paris, under Olivier
Messiaen and Eugène Bigot. He continues to compose
and in 1959 he is awarded the Copley Award for Best
European Composer of the year.
Setting Yiannis Ritsos’ “Epitaph” to music

It was during an evening in 1958 when, while he was
waiting for his wife in the car, he read the “Epitaph” by
Yiannis Ritsos and, on the spot, he set the first eight poems to music. These will be recorded for the first time
in 1960, sung by Grigoris Bithikotsis. During this period
Theodorakis develops an interest in song-writing; he
unites the popular rhythms, the traditional instruments,
the folk singers, and the poetry of the top representatives of the 1930s generation (Seferis, Elytis, Ritsos,
etc.).
Remarkable pieces from his works of that period are:
“Archipelagos”, “Politeia I and II”, “Epiphany”, “Mauthausen”, “Axion Esti”. He will also score for Michael Cacoyannis’ film “Zorbas” (1964), and for two theatrical performances that marked the 1960s, the “Magic City” and
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αποδοχή και η μουσική του, που θα ακουστεί πάλι ελεύθερα, θα γίνει σημείο αναφοράς μιας νέας περιόδου για
την Ελλάδα και ταυτόχρονα θα παραμείνει σύμβολο
για τους αγωνιστές πολλών χωρών ενάντια σε ολοκληρωτικά καθεστώτα. Πολλά από τα έργα που έγραψε
κατά τη διάρκεια της επταετίας θα εκδοθούν τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης («Ο ήλιος και ο χρόνος»,
«Τα Λαϊκά», «Τα τραγούδια του Ανδρέα», «Λιανοτράγουδα», «Κάντο Χενεράλ», «Επιφάνεια Αβέρωφ» και
πολλά άλλα), ενώ σταδιακά θα αρχίσει η ηχογράφηση
και η έκδοση των συμφωνικών του έργων.
Ο Μίκης Θεοδωράκης ασχολήθηκε ενεργά με την πολιτική κατά τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης. Έθεσε το
περίφημο δίλημμα «Καραμανλής ή τανκς», εκλέχθηκε
βουλευτής (2 φορές με το ΚΚΕ και δύο φορές με τη Νέα
Δημοκρατία) κι έγινε υπουργός στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Παράλληλα, ξεκίνησε με τον τούρκο μουσικό
Ζουλφί Λιβανελί μία προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ
των λαών της Ελλάδας και της Τουρκίας.
Στην εξηντάχρονη καριέρα του έγραψε πάνω από
1.000 τραγούδια, πολλά συμφωνικά έργα, καντάτες
και ορατόρια, μουσική για δεκάδες θεατρικά έργα και
τραγωδίες, όπερες και μουσική για τον κινηματογράφο.
Ο Μίκης Θεοδωράκης έφυγε από τη ζωή στις 2 Σεπτεμβρίου 2021, σε ηλικία 96 ετών.
Πηγή:https://www.sansimera.gr/biographies/899
©SanSimera.gr

Παρά την απώλεια αυτών των δύο σπουδαίων ανθρώπων, είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε
μαζί σας και καλά νέα: καλωσορίζουμε στην Τιμητική
Επιτροπή του Συλλόγου μας δύο νέα μέλη.

“The Neighborhood of the Angels”. In 1963, after the
assassination of Grigoris Lambrakis, the “Lambrakis
Youth” is founded, in which he is elected President. At
the same time, he is elected as a Member of Parliament
for the political party EDA (United Democratic Left).
With the imposition of dictatorship on April 21, 1967,
there comes a new round of persecutions and exile for
the composer, which will end in 1970, when he is granted amnesty, after the international outcry and attempts
of celebrities, such as Dmitri Shostakovich, Leonard Bernstein, Harry Belafonte, Arthur Miller and Hanns Eisler.
He goes abroad and gives dozens of concerts against the
Colonels, which will make him known everywhere as a
symbol of the fight against dictatorship.
A symbol for those who fight against totalitarian regimes

During the period that came to be known as “Metapolitefsi” (regime change), after the fall of the Colonels,
he was greeted with broad acceptance. His music, which
ceased being censored, became the reference point of
a new period for Greece, and at the same time evolved
into a symbol for the people of many countries who
were fighting against totalitarian regimes. Many of the
works that he composed during the seven-year junta
will be released in the first years of the Metapolitefsi
(“Sun and Time”, “The Popular (Songs)”, “The songs of
Andreas”, “Lianotragouda”, “Canto General”, “Epiphany
Averoff” and many more), while the recording and release of his symphonic works will begin gradually.
Mikis Theodorakis was very active in politics during
the Metapolitefsi. He raised the famed dilemma “Karamanlis or tanks”, was elected Member of Parliament
(twice with the KKE and twice with the “Nea Dimokratia” party) and was a minister in the government of
Constantinos Mitsotakis. At the same time, with Turkish musician Zülfü Livaneli, he initiated an effort of approach between the peoples of Greece and Turkey.
In his sixty-year career, he wrote more than 1,000
songs, many symphonic works, cantatas and oratorios,
music for dozens of plays and tragedies, opera and music for cinema.
Mikis Theodorakis passed away on September 2,
2021, at the age of 96.
Source: https://www.sansimera.gr/biographies/899
©SanSimera.gr

Despite the loss of these two great men, we are
pleased to share with you some good news, too: we welcome two new members to the Honorary Committee of
our Society.

Ο Ζαν Λου Κυν-Ντελφόρζ, γεννημένος στο Παρίσι
το 1950 και απόφοιτος Δημοσίου Δικαίου από τα Πανεπιστήμια της Λιλ και του Παρισιού, σπούδασε στο
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Jean Loup Kuhn-Delforge, born in Paris in 1950,
graduated in Public Law in Lille and Paris, and studied
at Sciences Politiques in Paris and at the École nationale
d’administration (ENA).
He spent 12 years in the public service as deputy governor in various departments of France and as adviser
in the Prime Minister’s office. He then joined the diplo-

Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών (Sciences Politiques)
στο Παρίσι και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης
της Γαλλίας (École nationale d’administration – ENA).
Υπηρέτησε 12 χρόνια στον δημόσιο τομέα ως αντιπεριφερειάρχης σε διάφορα διαμερίσματα της Γαλλίας
και ως σύμβουλος στο γραφείο του Πρωθυπουργού.
Στη συνέχεια, προσχώρησε στο διπλωματικό σώμα,
στο Βερολίνο (αναπληρωτής αρχηγός της γαλλικής
στρατιωτικής κυβέρνησης, στα χρόνια του Τείχους,
1987-1989), στην Πράγα (όπου βίωσε τον διαχωρισμό
μεταξύ της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Σλοβακίας
μετά τη Βελούδινη Επανάσταση), στη Βόννη (πολιτιστικός σύμβουλος, έχοντας υπ’ ευθύνη του 24 γαλλικά
πολιτιστικά ιδρύματα σε όλη τη Γερμανία) και στη Σόφια (2001-2004).
Στο Παρίσι, ηγήθηκε του Γραφείου Ασύλου και Μετανάστευσης, και στο Υπουργείο Εξωτερικών (Quai
d’Orsay) του Προξενικού Τμήματος και της Υπηρεσίας
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Διετέλεσε Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Quai
d’Orsay (2007-2011), πριν διοριστεί ως Πρέσβης στην
Αθήνα (2011-2015), σε μια δύσκολη στιγμή για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι Έφεδρος Διοικητής του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού.
Με πτυχίο στα γερμανικά, εξειδικεύτηκε στις Γερμανικές και Κεντροευρωπαϊκές Σπουδές και ενδιαφέρεται
κυρίως για την ιστορία, τόσο σύγχρονη όσο και αρχαία,
ιδιαίτερα την ελληνική. Επισκέφτηκε για πρώτη φορά
τη Νεμέα λίγες εβδομάδες μετά την άφιξή του στην Ελλάδα και το ενδιαφέρον του για τη Νεμέα μεγάλωσε
στους Νέμεους Αγώνες του 2012, με την ευκαιρία συχνών μεταγενέστερων επισκέψεων και με τη συμμετοχή του στους Αγώνες του 2016.

matic service, in Berlin (deputy head of the French military government, at the time of the Wall, 1987-1989), in
Prague (where he experienced the separation between
the Czech Republic and Slovakia after the Velvet Revolution), in Bonn (cultural adviser, with the responsibility
of 24 French cultural institutes across Germany) and in
Sofia (2001-2004).
In Paris, he headed the Asylum and Immigration
Office, and in the Ministry of Foreign Affairs (Quai
d’Orsay) the Consular Department and the United Nations Human Rights Service. He was Deputy SecretaryGeneral of the Quai d’Orsay (2007-2011), before being
appointed as Ambassador in Athens (2011-2015), at a
difficult moment for Greece and the European Union. He
is a Reserve Commander of the French Navy.
With a degree in German, he specialized in German
and central European studies and is mostly interested
in history, both modern and ancient, particularly Greek.
He first visited Nemea a few weeks after his arrival
in Greece and his interest in Nemea grew at the 2012
Nemean Games, on the occasion of frequent later visits,
and of his participation in the 2016 Games.
Most specifically, at the 2012 Nemean Games he participated as a Hellanodikes (judge) in the closing ceremony. Among the athletes that he crowned with a wreath of
wild celery was Abdallah Tannous, who was the winner
of the 7.5-kilometer race “In the Footsteps of Herakles” in
2008 and in 2012 repeated this achievement.
In 2016, although he was retired and no longer serving as an Ambassador to Greece, Jean Loup Kuhn-Delforge renewed his rendezvous with Nemea and was
with us in the evening of Friday, June 10, 2016, to attend
the opening ceremony. You can see him here in the Ar-
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Πιο συγκεκριμένα, στους Νέμεους Αγώνες του 2012
συμμετείχε ως Ελλανοδίκης (κριτής) στην τελετή λήξης. Μεταξύ των αθλητών που έστεψε με στεφάνι από
αγριοσέλινο ήταν ο Αμπντάλλα Ταννούς, ο οποίος ήταν
ο νικητής του αγώνα των 7,5 χιλιομέτρων «Στα Βήματα
του Ηρακλή» το 2008 και το 2012 επανέλαβε αυτό το
επίτευγμα.
Το 2016, αν και είχε συνταξιοδοτηθεί και δεν υπηρετούσε πλέον ως Πρέσβης στην Ελλάδα, ο Ζαν Λου ΚυνΝτελφόρζ ανανέωσε το ραντεβού του με τη Νεμέα και
ήταν μαζί μας το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουνίου 2016 για να παρακολουθήσει την τελετή έναρξης.
Εδώ, τον βλέπετε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας
Νεμέας να ανταλλάσσει χειραψία με τον Κύριο Προκόπιο Παυλόπουλο, τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ
ο Καθηγητής Στέφανος Μίλλερ (αριστερά) και η Πρώτη
Κυρία Σίσσυ Παυλοπούλου (δεξιά) παρακολουθούν τη
συνάντησή τους.
Την επόμενη ημέρα, το απόγευμα του Σαββάτου 11
Ιουνίου 2016, περιποίησε για μία ακόμα φορά στον
Σύλλογό μας την τιμή να αναλάβει το αξίωμα του Ελλανοδίκη. Σε αυτή τη φωτογραφία, τον βλέπετε να απονέμει το στεφάνι από αγριοσέλινο στην Ελένη Καραμπάτσου, η οποία στο παρελθόν έχει εργαστεί στο γραφείο του Συλλόγου μας. Στο βάθος, παρακολουθούν οι
Πρέσβεις της Ουκρανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου,
Βολοντίμιρ Σκουρόφ και Τζον Κίτμερ.
Ευχαριστούμε τον Ζαν Λου Κυν-Ντελφόρζ για την
αποδοχή της πρόσκλησής μας και τον καλωσορίζουμε
ως νέο μέλος στην Τιμητική Επιτροπή μας. Η πανδημία COVID-19 ίσως μας ανάγκασε να αναβάλουμε τους
Νέμεους Αγώνες του 2020 και απέτρεψε τον ίδιο από
το να είναι μαζί μας για αυτή τη γιορτή, παραμένουμε
όμως αισιόδοξοι και ανυπομονούμε για την ημέρα που
θα είναι σε θέση να μας προσφέρει τις υπηρεσίες του
για τρίτη φορά!

Ο Δρ. Τζον Κίτμερ είναι πρώην Βρετανός διπλωμάτης και δημόσιος υπάλληλος. Πέρασε την σταδιοδρομία
του σε μερικά υπουργεία της Βρετανικής κυβέρνησης,
συμπεριλαμβανομένων του Υπουργείου Εξωτερικών
και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Γεωργίας. Το 2016 με 2017, διατέλεσε Διευθυντής Υπερπόντιων Εδαφών στο Υπουργείο Εξωτερικών. Το 2013
με 2016, ήταν ο Βρετανός Πρέσβης στην Ελλάδα. Είναι
πλέον πρόεδρος των Δ.Σ. του Αγγλοελληνικού Συνδέσμου και του Gilbert Murray Trust, και μέλος του Δ.Σ.
του Okeanis Eco Tankers Corp. Απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ και του Βασιλικού Κολεγίου του
Λονδίνου (KCL), έχει πτυχία στην κλασική φιλολογία
και στις νεοελληνικές σπουδές και είναι διδάκτωρ του
νεοελληνικού τμήματος του KCL. Ετοιμάζει βιβλία για
τους ποιητές Καβάφη και Ρίτσο. Μένει στο Λονδίνο.
Η πρώτη μας επαφή μαζί του πραγματοποιήθηκε
όταν ακόμη υπηρετούσε ως Πρέσβης στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ήταν στις 14 Οκτωβρίου 2015, όταν αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας και παρακολούθησε την
επίσημη αναγγελία της Έκτης Νεμεάδας στην αίθουσα
διαλέξεων της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας.
Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, ο τότε Πρόεδρός
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chaeological Museum of Ancient Nemea shaking hands
with Mr. Prokopios Pavlopoulos, then President of the
Hellenic Republic, while Professor Stephen Miller (left)
and First Lady Sissy Pavlopoulou (right) are watching
their encounter
The next day, in the evening of Saturday, June 11,
2016, he once again bestowed the honor to our Society to undertake the office of the Hellanodikes. In this
photograph, you can see him awarding the wreath of
wild celery to Eleni Karampatsou, who has worked in
the office of our Society in the past. In the background,
Ambassadors Volodymyr Shkurov of Ukraine and John
Kittmer of the United Kingdom are watching.
We thank Jean Loup Kuhn-Delforge for accepting our
invitation and welcome him as a new member to our
Honorary Committee. The COVID-19 pandemic may
have forced us to postpone the 2020 Nemean Games
and have prevented him from being with us for this celebration, but we remain optimistic and look forward to
the day when he will be able to offer us his services for
a third time!

John Kittmer, PhD, is a former British diplomat and
civil servant. He spent his career in several departments
of the British Government, including the Foreign Office
and the Department for Environment, Food and Rural
Affairs. In 2016-17, he was the Director of Overseas
Territories at the Foreign Office; in 2013-2016, he was
the British Ambassador to Greece. He is now Chair of
the boards of The Anglo-Hellenic League and the Gilbert
Murray Trust, and a member of the board of Okeanis

μας, Καθηγητής Στέφανος Μίλλερ, τον καλωσόρισε
στην εκδήλωση με μια θερμή χειραψία. (Ήταν τότε που
οι χειραψίες ακόμη επιτρέπονταν!) Στη συνέχεια, έλαβε
θέση και κάθισε στην παρέα άλλων αγαπητών φίλων
και υποστηρικτών. Από αριστερά προς δεξιά: ο Βασίλης
Φουρλής, Πρόεδρος του Σωματείου «Οφέλτης, ο Φίλος της
Νεμέας» και επίσης μέλος της Τιμητικής Επιτροπής μας· ο
Γεώργιος Τσούρνος, πρώην Βουλευτής και πρώην Δήμαρχος Ναυπλιέων· και ο αείμνηστος Άγγελος Δεληβορριάς,
επίσης μέλος τότε της Τιμητικής Επιτροπής μας.
Πέρασαν αρκετοί μήνες, αλλά ο Τζον Κίτμερ κράτησε την υπόσχεσή του. Το πρωί του Σαββάτου 11 Ιουνίου 2016 ήταν εδώ, στη Νεμέα, για να συμμετάσχει στον
αγώνα των 100 μέτρων και αργότερα, το απόγευμα, στον
αγώνα των 7,5 χιλιομέτρων «Στα Βήματα του Ηρακλή».
Εδώ, τον βλέπετε στην αφετηρία του σταδίου με άλλους
συμμετέχοντες της διαδρομής 9. Ωστόσο, ο τελικός νικητής αυτής της διαδρομής θα ήταν ο άντρας που φαίνεται
δεύτερος από τα δεξιά σε αυτή τη φωτογραφία: ο τωρινός
Δήμαρχος Νεμέας, Κωνσταντίνος Φρούσιος.
Στο τέλος της ημέρας, ο Τζον έβγαλε τον λευκό χιτώνα του δρομέα, φόρεσε ένα μαύρο ιμάτιο και συμμετείχε
ως Ελλανοδίκης (κριτής) στην τελετή λήξης, μαζί με άλλους πρέσβεις, διπλωματικούς αντιπροσώπους και Ολυμπιονίκες. Και έτσι όπως τα ‘φερε η τύχη, μεταξύ άλλων,
στεφάνωσε και τον Κωνσταντίνο Φρούσιο, ο οποίος είχε
νωρίτερα νικήσει τη διαδρομή στην οποία και οι δύο συμμετείχαν!
Είμαστε ευτυχείς που έχουμε τον Τζον Κίτμερ στον Σύλλογό μας, τόσο ως μέλος της Τιμητικής Επιτροπής, αλλά
και ως τακτικό μέλος. Τον καλωσορίζουμε και ανυπομονούμε για την ημέρα που θα μπορούμε να διοργανώσουμε
ξανά τους Νέμεους Αγώνες μας και θα τον έχουμε εδώ να
πανηγυρίσει μαζί μας!

Eco Tankers Corp. A graduate of Cambridge University
and King’s College London, he holds degrees in Classics
and Modern Greek, and has a doctorate in Modern Greek
literature. He is preparing books about C.P. Cavafy and
Yiannis Ritsos. He lives in London.
Our first contact with him was made when he was still
serving as an Ambassador to Greece. Specifically, it was
on October 14, 2015, when he accepted our invitation
and attended the official announcement of the Sixth
Nemead in the lecture hall of the Archaeological Society
in Athens. As can be seen in the photographs, our then
President, Professor Stephen Miller, welcomed him to
the event with a warm handshake. (It was a time when
handshakes were still allowed!) After that, he took a
seat and joined the company of other dear friends and
supporters. From left to right: Vassilis Fourlis, President
of the Association “Opheltes, the Friend of Nemea” and
also a member of our Honorary Committee; Georgios
Tsournos, former member of the Greek Parliament and
former Mayor of Nauplion; and the late Angelos Delivorrias, also then a member of our Honorary Committee.
Several months went by, but John Kittmer kept his
promise. In the morning of Saturday, June 11, 2016, he
was here, in Nemea, to participate in the 100-meter race
and later, in the evening, in the 7.5-kilometer race “In
the Footsteps of Herakles”. He can be seen here at the
starting line of the stadium with the other participants
of race 9. However, the eventual winner of this race
would be the man seen second from the right end of this
photograph: Constantinos Frousios, current Mayor of
Nemea.
At the end of the day, John took off the white chiton
(tunic) of the runner, put on a black himation, and participated as a Hellanodikes (judge) in the closing ceremony, in the company of other ambassadors, diplomatic
representatives, and Olympic champions. And as luck
would have it, among others, he also crowned Constantinos Frousios, who had earlier won the race in which
both of them participated!
We are glad to have John Kittmer in our Society, both
as a member of the Honorary Committee, but also as a
regular member. We welcome him and look forward to
the day when we will be able to host again our Nemean
Games and have him here to celebrate with us!
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

BOARD OF DIRECTORS

Την Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021, στη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Σ.Α.Ν.Α., εξελέγη το
νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διευθύνει τον Σύλλογο
για τα έτη 2021-2023 και θα διοργανώσει την Έβδομη
Σύγχρονη Νεμεάδα στις 24, 25 και 26 Ιουνίου 2022. Το
σώμα αυτή τη στιγμή αποτελείται από 8 παλιά μέλη και
1 νέο.

On Sunday, October 31, 2021, during the Regular Annual General Assembly of the S.R.N.G., there was elected
the new Board of Directors that will run the Society for the
years 2021-2023 and will organize the Seventh Modern
Nemead on June 24, 25, and 26, 2022. The body at present
consists of 8 old members and 1 new.

Τα παλιά μέλη είναι:

Σπύρος Κυριάκος, Πρόεδρος

Γιάννης Νάκης, Αντιπρόεδρος

Νίκος Φενερλής, Γενικός Γραμματέας
Γιάννης Φλέσσας, Ταμίας
Άγγελος Γάτσινος
Μιχάλης Δόνας

Δημήτρης Ζώης

Γιώργος Νικητάκος
Το νέο μέλος είναι:

Κωνσταντίνος Δημόπουλος

Είναι η πρώτη φορά που ο κος Δημόπουλος αναλαμβάνει θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο, ωστόσο είναι μέλος
του Συλλόγου μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τον καλωσορίζουμε και ευχόμαστε στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο
μια δημιουργική θητεία!

The old members are:

Spyros Kyriakos, President

Yiannis Nakis, Vice-President

Nikos Fenerlis, General Secretary
Yiannis Flessas, Treasurer
Michalis Donas

Angelos Gatsinos

George Nikitakos
Dimitris Zois

The new member is:

Constantinos Dimopoulos

It is the first time that Mr. Dimopoulos holds a position on
the Board of Directors; however, he is a long-time member
of our Society. We welcome him and wish to the new Board
of Directors a creative tenure!

ΝΕΑ ΜΕΛΗ

NEW MEMBERS

Με χαρά καλωσορίζουμε στον Σύλλογό μας τα παρακάτω 17 νέα μέλη, τα οποία ενεγράφησαν τους τελευταίους
δώδεκα μήνες (με χρονολογική σειρά):

It is a pleasure to welcome to our Society the following
17 new members who have joined us during the past
twelve months (in chronological order):

Εβίτα Καλφοπούλου, Ελλάδα

David Lame, USA

Αναστασία Ζουπάνου, Ελλάδα

Πέτρος Ζάχος, Ελλάδα

Ευάγγελος Χρόνης, Ελλάδα

Βασίλειος Τσούλιας, Ελλάδα
John Kittmer, UK

Alexander R. Hufford, USA

Βασίλειος Μπαλάφας, Ελλάδα

Κωνσταντίνος Ι. Νάκης, Ελλάδα

Βασιλική (Βίκυ) Φλέσσα, Ελλάδα

Mary Kehoe, UK

Susan (Sue) Walker, UK

Αικατερίνη Μαυρογονάτου, Ελλάδα
Σοφία Μαλακού, Ελλάδα

Ανθή Νικητάκου, Ελλάδα

Παναγιώτης Χρυσάιδος, Ελλάδα
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ΔΩΡΗΤΕΣ

DONORS

Οι παρακάτω υποστήριξαν τον Σύλλογό μας κατά το
απερχόμενο έτος με δωρεές μεγάλες και μικρές. Όλες είναι
ευπρόσδεκτες και όλες χρησιμοποιούνται για τους κοινούς μας στόχους. Τους οφείλουμε ευγνωμοσύνη και ελπίζουμε ότι το παράδειγμά τους θα το ακολουθήσουν και
πολλοί ακόμα φίλοι.
*Οι δωρεές με αστερίσκο και έντονη γραμματοσειρά έγιναν εις μνήμην του Καθηγητή Στέφανου Γκ.
Μίλλερ.

The following have supported our Society during the
past year with donations large and small. All are appreciated, and all are used for our common goals. We gratefully
acknowledge them, and hope that their example will be
followed by ever more friends.
*Donations with an asterisk and in bold font were
made in memory of Professor Stephen G. Miller.

*George & Tina Kolovos

Paul Watson

Όμηρος – Εταιρεία Υποστηρίξεως της
Κληρονομίας του Ελληνισμού, Ζυρίχη

Academy of European Law (Europaeische
Rechtsakademie – ERA) on behalf of Elsa GarcíaMaltrás de Blas
Constantine, Christine, Peter & Andrew Zygouris
Professor Randall M. Colaizzi (in memory of
Jenny Bouyia)
Jeff Bailey & John T. Lillis
Keith & Carol Lemick

John Upton, Jr. & Janet Sassoon Upton
Roy & Patty Woolsey

Sport Travel Loutraki EE - Πρακτορείο
Τουρισμού
Jok & Kirsten Legallet
Karen M. McIntosh

Μύλοι Παπαφίλη Α.Ε.

Agathos-Skikos family (Spiros, Helene, Kelly)
Kenneth (Kyriakos) & Carmen Christie
Sheila M. Wishek

Constance W. Hawkins

Jean-Martin Van der Hoeven
Kurt & Mary Donnelly

Jeanette Crouch Rigopoulos

*Professor Aristotle V. Michopoulos
Robert & Donna Shirk
Mina Drimaropoulos

Theodosis Kalogiannis
Anastasia Zisopoulou
Μαρία Κοϊδάκη

*Carolyn D. Sheaff

Professor Heather L. Reid
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Πέτρος Χ. Ζάχος

Βασιλική (Βίκυ) Φλέσσα

Professor Stephen G. Miller

George Demakas & Vasileios Asimakopoulos
Jon & Annette Hopkins
Nick G. Panopoulos

George, Paraskevi, Vasili & Sotiri Katsuras
Carmelo Maci & Michèle Boschloos-Maci

*Καθηγητής Παναγιώτης Βαλαβάνης
Δημήτριος Χαραμής (James Haramis)
Dimitri A. Charalambous
William & Marsha Dillon
Kenneth S. Rothwell, Jr.

*Graeme & Rena Salaman
Λουκία Στεργίου

Soteria Harris Riester

*Αθανάσιος Σχοινοχωρίτης
Anastasios Baxevanidis
Yannis Fragiadakis

Costas Mimikopoulos
Berthold Bӧhm

The Honorable Dimitrios Touloupas
Ιωάννης Κων/νου Νάκης
Vassiliki (Vali) Bensinger
Mary Costopoulos

William & Kathleen Moss

Michael & Martha Severin (in honor of Professor
Randall M. Colaizzi)
Amy Barber & Arthur Dimitris Parashis
Lambros & Elias Papaconstantinou

Spyridon Parashis & Stephanie Gray

Amanda (Mandy) Newman

Εκπαιδευτήρια Γείτονα – Geitonas School

Γεώργιος Καμπίρης

Χρυσαυγή Λουρίκα

Bernd & Helena Gross

Dr. Helmut Siegfried Paul
Ελένη Καρκαζή

Δέσποινα Κωτσοπούλου
Παναγιώτης Μπάρμπας
Φώτιος Μπιτσάκος

*Καλλιόπη Παρασκευοπούλου
Παντελής & Δήμητρα Αβαρλή
Ιωάννης Βελισσαρίδης

American Sports Institute
John Athanasiou

William F. Cordes

*Robert H. Frank
Marcos Karnezos

Robert John Horne

Edith Maria Schuster
Ling Su-Westrick
Άρτεμις Αννίνου

*Professor John E. Fischer
Ileana Arditi

Christos & Maria Argyrakis
Julius & Eva Presch

Susan (Sue) Walker
Ιωάννης Κανής

Παντελής Κοβεντάρος & Αναστασία Σαββάκη
Θέτις Κονταξή

Έλλη Παπουτσόγλου
Αναστάσιος Πλατής

Ευστάθιος Τζεφριός
Βασίλειος Φουρλής
James P. Gray

Professor Sophia Manoulian Kugeares
Panagiotis & Victoria Panayotopoulos
Steven & Wendy Ping
Heidrun Braatz
Mary Kehoe

Monique Kelenc & Patrick Meunier
Ευάγγελος Βαρδάκας

Αναστασία Ζουπάνου
Ιωάννης Καπουράλος
Ρωξάνη Μάτσα

Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και
Ανάπτυξης Λουτρακίου (L.T.O.)
ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ Α.Ε.

Βασίλειος Τσούλιας

*Αλέξης Φυλακτόπουλος (ΔΙ.Κ.Ε.ΜΕ.Σ.)
Michael J. Corbishley
Gary Zouzoulas

Keith Billinghurst

*Steven & Dianne de Laet
Melissa Gold
David Kerr

Στυλιανή Γεωργιλά-Δαγλαρίδη
Ελισσάβετ Καλλιοντζή
Βασίλειος Μπαλάφας
Δημήτριος Τσιμπινός
Ilias Katsoudas

Dr. Dimitri S. Pallas
Laurie Rohrer

Michael (Mike) Farquhar
Susan Jane Akroyd

Ηλίας Ανδριανάκος

Ελένη Καραμπάτσου

Θεόδωρος Καρυώτης
Δρ. Ιωάννης Λώλος

Δρ. Ιωάννης Μανιός
Γιώργος Νικητάκος

Γεώργιος Πανουσόπουλος

Βασιλική Παπαδιά-Μούσχουρα
Γεώργιος Παπανικολάου
Αντώνης Παπαντώνης
Μαριάνθη Πλατσή

Γεώργιος Ρηγόπουλος

Κωνσταντίνος Τουργέλης
Ιωάννης Φλέσσας

Κωνσταντίνος Φρούσιος
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ

FROM THE PRESIDENT

Ο Καθηγητής Στέφανος Μίλλερ ξεκίνησε την ανασκαφική του δραστηριότητα στη Νεμέα, μετά την Ολυμπία και
την Αρχαία Αγορά των Αθηνών, στις αρχές της δεκαετίας
του ’70, με έναν και μοναδικό στόχο και σκοπό…
Να ανακαλύψει τους θησαυρούς ενός απαράμιλλου πολιτισμού, να τους ανελκύσει από τα βάθη της αφάνειας και
να τους διαδώσει στα πέρατα της οικουμένης. Οδηγός του
σ’ αυτή την προσπάθεια ήταν η αγάπη του για την Αρχαία
Ελλάδα και ο θαυμασμός του για τον αξεπέραστο Ελληνικό πολιτισμό, που φώτισε και εκπολίτισε όλον τον κόσμο
για περισσότερο από μια χιλιετία, αλλά και η πεποίθησή
του πως η μικρή Ελλάδα, που στάθηκε ο φωτεινός φάρος,
αποτέλεσε τη γεννήτρα της ιερής ιδέας της εκεχειρίας και
τον πρόγονο των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων!
Μετά από πολυετή και επίπονη προσπάθεια τα κατάφερε…
Έτσι, ανακάλυψε στην Αρχαία Νεμέα το αρχαίο στάδιο
και το αποδυτήριο, την θολωτή έσοδο και δημιούργησε
ένα μοναδικό αρχαιολογικό πάρκο και μουσείο. Ήταν ο
πρωτεργάτης της αναστήλωσης του Ναού του Νεμείου
Διός και της καθιέρωσης της σύγχρονης αναβίωσης των
Νέμεων Αγώνων. Έτσι, έγινε η αιτία να επισκέπτονται τη
μικρή αλλά ιστορική μας πόλη περισσότεροι από 70.000
επισκέπτες ετησίως, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ.
Δούλεψε αδιάκοπα και ακάματα. Πόνεσε, χάρηκε και
δάκρυσε, αφιερώνοντας το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής
του στην ανάδειξη και τη διάδοση της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς. Όσοι τον γνωρίσαμε και συνεργαστήκαμε
μαζί του αισθανθήκαμε την ειλικρίνεια, την εγκαρδιότητα,
τη δικαιοσύνη αλλά και το χιούμορ που τον διέκρινε, αλλά
κυρίως βιώσαμε τη βαθειά και ανυστερόβουλη αγάπη και
το πάθος του για τη Νεμέα. Το έβλεπε κανείς στο βλέμμα
του. Το διαπίστωνε στα λόγια του, όταν αναφερόταν στα
μεγαλόπνοα σχέδιά του και στο όραμά του για τη Σχολή
Αρχαίου Ελληνικού Αθλητισμού. Φαινόταν στα μάτια του
που έλαμπαν από χαρά, βλέποντας την κοσμοπλημμύρα
σε κάθε Νεμεάδα. Το παρατηρούσε στη φωνή του που πνιγόταν από του κόμπους ενός λυγμού, όταν κατά καιρούς ο
Αρχαιολογικός Χώρος στην Αρχαία Νεμέα παρέμενε κλειστός, λόγω έλλειψης αρχαιοφυλάκων.
Ήταν ο σύγχρονος εκείνος εκεχειροφόρος που με το
έργο και τις πράξεις του διαλαλούσε ότι αυτή η μοναδική και μεγαλειώδης έννοια της εκεχειρίας, είναι αδήριτη
ανάγκη να μετουσιωθεί σε πράξη και ιδέα πανανθρώπινη,
εν μέσω της παγκόσμιας κρίσης του αξιακού συστήματος,
έτσι ώστε να κυριαρχήσει διεθνώς η αδελφοσύνη και η
ειρήνη, που θα οδηγήσει στην αρμονική συνύπαρξη των
λαών αυτού του πλανήτη.
Ο Στέφανος, εδώ και αρκετό καιρό, δεν ήταν πια μέλος
του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, το οποίο με ομόφωνη απόφασή του τον ανακήρυξε ως Επίτιμο Πρόεδρο. Ήταν όμως
τα άγρυπνα μάτια, τα αυτιά και η ψυχή του. Ήταν εκείνος
που δρομολογούσε τις εξελίξεις. Αυτός που παρατηρούσε
και παρότρυνε, που στεκόταν εμπνευστής και αρωγός σε
κάθε προσπάθεια του Συλλόγου μας.
Εκτός από το ανασκαφικό του έργο, είχε δημοσιεύσει
πολλά βιβλία και άρθρα σχετικά με τα ευρήματα του ελληνικού πολιτισμού, αλλά και με την Ελληνικότητα της
Μακεδονίας.
Για την προσφορά του στον τόπο μας, η ελληνική πολιτεία του είχε αποδώσει τιμητικά το 2005 με προεδρικό

Professor Stephen Miller started his excavations in
Nemea, after Olympia and the ancient Agora of Athens,
in the beginning of the ‘70s, with one and only goal and
purpose…
He wanted to discover the treasures of an unparalleled
civilization, to drag them out of the depths of obscurity and
to make them known to every single corner of this world.
His guide in this effort was his love for Ancient Greece and
his admiration for the insuperable Greek civilization, which
illuminated and civilized the whole world for more than a
millennium, but also his conviction that the small Greece,
which stood as a bright leading light, was the genitor of
the sacred idea of truce and the ancestor of the modern
Olympic Games!
After strenuous efforts of so many years, he achieved his
goals…
That is how he discovered in Ancient Nemea the
ancient stadium, and the apodytērion (locker room), and
the vaulted entrance tunnel, and he created a unique
archaeological park and museum. He was the pioneer of
the reconstruction of the Temple of Nemean Zeus and of
the establishment of the modern revival of the Nemean
Games. That is how he became the reason why more than
70,000 visitors, according to official information from
ELSTAT (Hellenic Statistical Authority), visit annually our
small but historic town.
He worked incessantly and untiringly. He felt pain, he
felt joy and he shed tears, by dedicating the biggest part of
his life to promoting and spreading our cultural heritage.
Those of us who met him and worked with him felt his
honesty, kindheartedness, sense of justice and sense of
humor that characterized him, but most importantly we
experienced his deep and altruistic love, and his passion
for Nemea. One could see it in his gaze; could ascertain it
in his words, when he was describing his lofty plans and
his vision for a School of Ancient Greek Athletics; it was
obvious in his eyes which glowed of joy, when he saw the
throngs of people in every Nemead; one could hear it in his
voice and in his sobbing, when at times the Archeological
Site in Ancient Nemea would remain closed, due to the lack
of guarding staff.
He was a contemporary ekecheirophoros (truce-bearer),
whose work and achievements touted the imperative need
for the unique and majestic concept of ekecheiria (truce)
to transfigure into a reality and a feasible ideal for the
entire humanity, amidst the global crisis of our system
of values, so that brotherhood and peace, which can lead
to the peaceful coexistence of the peoples of this planet,
eventually conquer the world.
Stephen, for quite a while, was no longer a member of
the Board of Directors of our Society, which unanimously
declared him an Honorary President. He was, however,
its watchful eyes, its ears and its soul. He was the one
who would prime the pump; the one who observed and
exhorted; who stood by our side as a prompter and helper
in every effort of our Society.
In addition to his excavations, he had published many
books and articles relevant to the findings of Greek
civilization, but also to the Greek identity of the region of
Macedonia.
For his contribution to our fatherland, the Greek State
honored him in 2005 by granting him Greek citizenship
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διάταγμα την ελληνική υπηκοότητα, ενώ το 2004 το Αμερικανικό τηλεοπτικό κανάλι ABC τον έχει αναγνωρίσει ως
«πρόσωπο της εβδομάδας». Αυτός ο φιλέλληνας είχε ανακηρυχθεί επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών και μεταξύ πολλών άλλων διακρίσεων παγκοσμίως,
είχε τιμηθεί με το παράσημο του Ταξιάρχη του Τάγματος
της Τιμής από το ύπατο πολιτειακό αξίωμα, τον Πρόεδρο
της Ελληνικής Δημοκρατίας!
Το σημαντικότερο όμως για όλους εμάς, είναι ότι στη
συνείδησή μας έχει ανακηρυχθεί ως μεγάλος ευεργέτης
της περιοχής μας και ως άνθρωπος με ανυπόκριτη αγάπη
και αφοσίωση στις οικουμενικές αξίες της κλασσικής Ελλάδας. Έτσι απολάμβανε και συνεχίζει και μετά θάνατον
να απολαμβάνει την κορυφή της εκτίμησης και του σεβασμού μας!!!
Ήταν και θα είναι η ψυχή, το σημείο αναφοράς, το έμβλημα και ο πρεσβευτής της Νεμέας, που την έκανε γνωστή σε όλον τον κόσμο!
Έφυγε από τη ζωή τη νύχτα της 10ης Αυγούστου ενεστώτος έτους, σε ηλικία 79 ετών, αφήνοντας δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο της αρχαιολογικής έρευνας, του πολιτισμού και της επιστημονικής κοινότητας. Γεμίζοντας
με θλίψη τους ανθρώπους που τον γνώρισαν από κοντά
και συνεργάστηκαν μαζί του. Γεμίζοντας με πόνο όλους
αυτούς που μοιράστηκαν μαζί του τα όνειρά του και έμειναν κοντά του μέχρι την τελευταία στιγμή!
Στέφανε, σε ευχαριστούμε και σε ευγνωμονούμε!!!
Σπύρος Κ. Κυριάκος
Πρόεδρος του Δ.Σ. του Σ.Α.Ν.Α.

by presidential decree, while in 2004 U.S. television
company ABC recognized him as “Person of the Week”.
That philhellene had been awarded an honorary doctorate
by the University of Athens and, among many other
distinctions that he received globally, he was decorated as
Commander of the Order of Honor by the highest officer
of the Greek State, the President of the Hellenic Republic!
But what matters the most to all of us is that in our
conscience he has been defined as a great benefactor of our
area and as a man with genuine love for, and dedication to,
the ecumenical values of classical Greece. That is how he
had earned and still continues to earn after his passing our
utmost admiration and respect!!!
He was and always will be the soul, the landmark, the
emblem and the ambassador of Nemea, who made it
famous to the whole world!
He passed away on the night of August 10th of this year,
at the age of 79, leaving behind a void that is hard to fill in
the fields of archaeological research, culture, and scientific
community; filling with sorrow the people who met him
intimately and worked with him; filling with pain all those
who shared his dreams and stayed close to him up to the
last moment!
Stephen, we thank you and we are grateful!!!

Spyros K. Kyriakos
President of the Board of Directors of the S.R.N.G.
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Τα Νέα των Νεμέων Αγώνων είναι ετήσια περιοδική έκδοση με τις δραστηριότητες του Συλλόγου για την Αναβίωση των Νεμέων Αγώνων. Περισσότερες πληροφορίες
είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα:
www.nemeangames.org.
Διεύθυνση Επικοινωνίας: Ταχυδρομική Θυρίδα 2020,
Νεμέα 20500
Τηλέφωνο και τηλεομοιοτυπία: (30) 27460-24125
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@nemeangames.org
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News of the Nemean Games is an annual report of the

activities of the Society for the Revival of the Nemean
Games. Further information is available at:
www.nemeangames.org.

Contact: Post Office Box 2020, Nemea 20500, Greece
Telephone - fax: (30) 27460-24125
Email: info@nemeangames.org

