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THE FIFTH NEMEAD PASSES INTO
HISTORY

Με εξαιρετική επιτυχία και συμμετοχές που ξεπέρασαν κάθε
προηγούμενο πραγματοποιήθηκε η πέμπτη σύγχρονη αναβίωση των αρχαίων Νεμέων Αγώνων τον περασμένο Ιούνιο. Στη
διοργάνωση, η οποία για πρώτη φορά είχε τριήμερη διάρκεια
και ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του παλαιού δημάρχου και
υποστηρικτή των Νεμέων Μιχάλη Βελέντζα , συμμετείχαν
1.018 δρομείς, υπερδιπλάσιοι δηλαδή εκείνων της προηγούμενης Νεμεάδας του 2008,   και μάλιστα από 87 Χώρες
όλων των Ηπείρων. Το ποσοστό των μη-Ελήνων δρομέων
εκτοξεύτηκε στο 32%, οι δε  νικητές ήσαν 21 διαφορετικών
εθνικοτήτων. Περίπου 240 εθελοντές, στην πλειονότητά τους
από τη Νεμέα, αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα και τον
κόσμο, προσέφεραν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους τόσο στις
προετοιμασίες – περιποίηση της χλωρίδας του αρχαίου Σταδίου, σκούπισμα του στίβου και διαμόρφωση των διαδρόμων
για τους δρομείς, βάψιμο των καθιστικών πάγκων στα πρανή,
τοποθέτηση της σκηνής του αποδυτηρίου και της ύσπληγας,
συλλογή κλαδιών φοίνικα και αγριοσέλινου και κατασκευή
των στεφανιών για τους νικητές - όσο και κατά τη διάρκεια
των αγώνων, ως προσωπικό διεξαγωγής τους (Ελλανοδίκες,
Κήρυκες, Αφέτες, Σαλπιγκτές, Δούλοι στο αποδυτήριο και

The fifth modern revival of the ancient Nemean Games took
place last June with exceptional success and participants that
passed all previous revivals.  In the events, which were held
for the first time over a three day period and were dedicated
to the memory of the late Michael Velentsas, former mayor
and always supporter of the Nemean Games, 1,018 runners
took part, more than twice the number of those in the previous
Nemeada of 2008;  they came from 87 countries around the
world.   The percentage of non-Greek runners reached 32%,
and the winners included 21 different nationalities.   About
240 volunteers, mostly from Nemea but also from the rest of
Greece and the world, offered their valuable services both in
the preparations - cleaning the vegetation from the ancient
stadium, sweeping the track and laying out the lanes, painting
the benches on the slopes, setting up the tent of the locker
room and the hysplex starting mechanism, gathering palm
branches and wild celery, and constructing the crowns for the
victors - and also during the games as the personnel (Judges,
Heralds, Starters, Trumpeters, Slaves in the locker room and
on the track, Peace-keepers, and the Secretariat).   To these
should be added those responsible for and the members of

στο στίβο, Μαστιγοφόροι και γραμματεία). Σε όλους αυτούς
πρέπει να προστεθούν οι υπεύθυνοι και τα μέλη των ερασιτεχνικών σχημάτων καθώς και τα μεμονωμένα πρόσωπα που διάνθισαν με πολιτιστικά δρώμενα τις εκδηλώσεις της Πέμπτης
Νεμεάδας, οι εθελοντές Διασώστες και φυσικά όσοι εργάστηκαν οικειοθελώς για την υποδοχή, φιλοξενία και εξυπηρέτηση
δρομέων και θεατών, όσοι μερίμνησαν για την καθαριότητα
και όσοι μόχθησαν για τις φωτογραφίσεις-βιντεοσκοπήσεις.
Σε όλους αξίζουν συγχαρητήρια και οφείλονται θερμές ευχαριστίες για τη σημαντική συμβολή τους στην επίτευξη του τελικού συλλογικού αποτελέσματος, το οποίο χαρακτηρίστηκε
εύστοχα ως «παγκόσμια αρχαιοπρεπής πανήγυρις φιλίας και
συναδέλφωσης».

the amateur groups as well as the individuals who graced the
Fifth Nemead with cultural events, the volunteer First Aid,
and of course all who worked voluntarily to welcome, host,
and help runners and viewers, those who labored with the
clean-up, and those who helped with photography.  All these
have earned congratulations and are owed warm gratitude for
their important contributions toward the final result which has
been characterized appropriately as “a world-wide ancient
celebration of friendship and brotherhood.”

Η 5η Σύγχρονη Νεμεάδα τελέστηκε υπό την αιγίδα της
Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας, του Υπουργείου
Πολιτισμού και Τουρισμού και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

The 5th Modern Nemead took place under the aegis of
the Hellenic National Committee of UNESCO, of the
International Olympic Truce Center, of the Ministry of
Culture, and of the Prefecture of Peloponnesos.

ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΕΠΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ …..

    

THE VOLUNTEERS AT WORK . . .

Σκούπισμα του στίβου                                                            
Sweeping the track

Στήσιμο της τέντας του αποδυτηρίου
Setting up the tent over the locker room

     
Τοποθέτηση της ύσπληγας (μηχανισμός εκκίνησης)                  
Setting the hysplex (starting mechanism)

Διαμόρφωση διαδρόμων δρομέων
Painting the lane dividers
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Τοποθέτηση σημαιών                                              
Setting the flags

Αγριοσέλινο για τα στεφάνια της νίκης
Wild celery for the victors’ crowns

             
Οι φοίνικες στη θέση τους ….περιμένουν τους νικητές   
Palms awaiting the victors

Γραμματεία: Θέση που δικαιολογεί τον πονοκέφαλο …
Secretariat:  position with headaches ….

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ
ΣΤΗΝ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ

THE OPENING CEREMONY
DEDICATED TO THE SACRED TRUCE

Στη συγκινητική τελετή έναρξης, που έλαβε χώρα το απόγευμα της
Παρασκευής 22 Ιουνίου στο Ναό του Νεμείου Διός και εστίασε στην  
ιδέα της Ολυμπιακής Εκεχειρίας, συμμετείχαν, εκτός των άλλων, η
Πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO κα
Αικατερίνη Τζιτζικώστα, ο Ακαδημαϊκός και Πρόεδρος του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου κ. Αντώνης Κουνάδης, οι Ολυμπιονίκες Κάχι Καχιασβίλι και Βούλα Κοζομπόλη, η υποδιευθύντρια
του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας κα Ντόρα Πάλλη,
ο Διευθυντής της Αμερικανικής σχολής Κλασικών Σπουδών στην
Αθήνα κ. Jack Davis, η Διευθύντρια του Κέντρου Νεμέας για την
Κλασική Αρχαιολογία του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο
Μπέρκλεϊ κα Kim Shelton, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ.
Πέτρος Τατούλης, ο οποίος κήρυξε και την έναρξη των αγώνων,
οι Αντιπεριφερειάρχες κκ. Γιώργος Δέδες, Απόστολος Παπαφωτίου
και Κωνσταντίνα Νικολάκου, ο  Δήμαρχος Νεμέας κ. Ευάγγελος
Ανδριανάκος, η αρχαιολόγος κα Μαρία Γκιώνη ως εκπρόσωπος της
εποπτεύουσας ΛΖ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, ο Συμπαραστάτης του Πολίτη Πελοποννήσου κ. Γιώργος
Μπουλούκος, ο εκπρόσωπος του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου κ.
Γεώργιος Αγουρίδης, ο Πρόεδρος του Σωματείου «Οφέλτης» κ.
Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος, o κ. Γιάννης Βραχάτης, εκπρόσωπος
του Club Hotel Casino Loutraki που έχει στηρίξει αποφασιστικά
την υπόθεσή της Νεμέας, πολλοί εκπρόσωποι πολιτιστικών Σωματείων, αυτοδιοικητικοί παράγοντες και Πανεπιστημιακοί και πλήθος κόσμου.

In the moving opening ceremony that took place on evening of
Friday, June 22, at the Temple of Nemean Zeus and celebrated the
idea of the Olympic Sacred Truce, participants included, among
others, the President of the Hellenic National Committee of
UNESCO, Aikaterini Tzitzikosta; the Academician and President
of the Panhellenic Gymnastic Society, Antonis Kounadis; the
Olympic victors Kakhi Kakhiasvili and Boula Kozobouli; the
Deputy Director of the International Olympic Truce Center, Dora
Palli; the Director of the American School of Classical Studies
at Athens, Jack Davis; the Director of the Nemea Center for
Classical Archaeology at the University of California at Berkeley,
Kim Shelton;  the Regional Governor of the Peloponnesos, Petros
Tatoulis, who proclaimed the start of the Games; the Regional
vice-Governors Giorgos Dedes, Apostolos Papaphotiou, and
Konstantina Nikolakou;   the Mayor of Nemea, Evangelos
Andrianakos;  the archaeologist Maria Gkione as representative
of the 37th Ephoreia of Prehistoric and Classical Antiquities; the
Citizen’s Assistant for the Peloponnesos, Giorgos Bouloukos;
representative of Stavros S. Niarchos Foundation George  
Agourides; President of  “Opheltes” Theodore  Papalexopoulos;
representative of the Club Hotel Casino Loutraki which has given
crucial support to Nemea, Giannis Vrachatis;  representatives of
many cultural societies, independent businessmen, university
professors, and a large crowd.
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Η Εκεχειρία, συνοδευόμενη από τρεις Σπονδοφόρους, στεφανώνει τη Νεμέα.
Sacred Truce, accompanied by three truce-bearers, crowns
Nemea

Η Νεμέα παραλαμβάνει τη φλόγα των Αγώνων από τρίποδο
λέβητα επί του βωμού του Ναού του Νεμείου Διός.
Nemea takes the Flame of the Games from a tripod-cauldron
at the Altar of the Temple of Nemean Zeus.

Νεμέα και Εκεχειρία οδηγούν την πομπή της Φλόγας, που
περιστοιχίζεται γραμμικά από το Λύκειο Ελληνίδων Κιάτου,
σε ρόλο «θεωρών» που προσήλθαν στους Αγώνες από άλλες
πόλεις.
Nemea and Sacred Truce lead the procession with the Flame
surrounded by the Women’s Lyceum of Kiato in the role of
emissaries who came to the games from other cities.

Η Νεμέα, μεταφέροντας τη Φλόγα, είναι η πρώτη που μπήκε
στο Στάδιο περνώντας την πρόσφατα συντηρηθείσα αρχαία
στοά.
Nemea, carrying the Flame, is the first to enter the Stadium
through the newly reconstructed ancient tunnel.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΤΟΑΣ

INAUGURATION OF THE NEWLY
RESTORED ANCIENT ENTRANCE
TUNNEL

Σημαντική ήταν η στιγμή των εγκαινίων της πρόσφατα συντηρηθείσας, με φροντίδα του Συλλόγου Αναβίωσης και ιδιωτικές
χορηγίες, αρχαίας θολωτής Στοάς, την πρώτη διέλευση της
οποίας πραγματοποίησαν συμβολικά οι προσωποποιημένες Εκε4

It was a special moment when the recently restored ancient
vaulted tunnel to the stadium was inaugurated, a project
under the supervision of our Society and supported by private

χειρία και Νεμέα, μεταφέροντας στο αρχαίο Στάδιο τη Φλόγα
των Αγώνων. Παρέστησαν ως τιμώμενοι, τόσο οι εμπλεκόμενοι
θεσμικοί παράγοντες που προαναφέρθηκαν, όσο και οι γαλαντόμοι χορηγοί και συντελεστές του έργου κκ. Γεώργιος Αγουρίδης,
ως εκπρόσωπος του Ιδρύματος Σταύρου Σ. Νιάρχου, Θεόδωρος
Παπαλεξόπουλος, ως εκπρόσωπος του Σωματείου «Οφέλτης ο
φίλος της Νεμέας» και του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας
Κανελλοπούλου, ο μελετητής και επιβλέπων της Συντήρησης
του αρχαίου μνημείου Δρ. Κώστας Ζάμπας, η ανάδοχος της
Συντήρησης κα Ιωάννα Δογάνη, και ο επιβλέψας τις εργασίες
αρχαιολόγος Καθηγητής κ. Στέφανος Μίλλερ. Λόγω εκτάκτου
κωλύματος δεν παρέστη εκπρόσωπος του Ιδρύματος Ιωάννη Λάτση, που συγκαταλέγεται στους ευγενείς χορηγούς. Την κορδέλα
των εγκαινίων έκοψαν από κοινού η εκπρόσωπος της UNESCO
κα Αικατερίνη Τζιτζικώστα και ο κ. Γεώργιος Αγουρίδης, συνοδευόμενοι από τον κ. Θεόδωρο Παπαλεξόπουλο.

donations.  The first passage through it was done symbolically
by the personifications of Sacred Truce and Nemea, carrying the
Flame of the Games into the stadium.  Honoring the ceremonies
with their presence were both the donors who made the project
possible and those who carried out the work:  George Agourides
representing the Stavros S. Niarchos Foundation, Theodore
Papalexopoulos representing both the Association “Opheltes,
the friend of Nemea” and the Paul and Alexandra Kanellopoulos
Foundation, Dr. Costas Zambas who carried out the study and
supervised the conservation of the ancient monument together
with Professor Stephen Miller, and Ioanna Dogani, the organizer
and executor of the work itself.  Because of an unforeseen conflict
the John S. Latsis Foundation, also a supporter, could not have a
representative present.  The inaugural ribbon was cut in common
by Aikaterini Tzitzikosta, the representative of UNESCO, and
George Agourides, accompanied by Theodore Papalexopoulos.

Ο κ. Γεώργιος Αγουρίδης με την κα Αικατερίνη Τζιτζικώστα,  ακολουθούμενοι από τον κ. Θεόδωρο Παπαλεξόπουλο.
George Agourides with Aikaterini Tzitzikosta, followed by Theodore Papalexopoulos.

Η Φλόγα διέρχεται πρώτη την ανακαινισμένη αρχαία Στοά ….      …. με προορισμό το βωμό των Αγώνων.
The Flame is the first to pass through the renewed ancient tunnel . . .   . . . . with the Altar of the Games as its final destination.
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ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΝΕΜΕΑΔΑΣ
IMAGINATION AND ART IN THE SERVICE OF THE FIFTH NEMEAD

Η σοπράνο Γιέλενα Γιοβάνοβιτς-Μπακοπούλου
τραγουδά την «Ωδή στη Νεμέα».       
The soprano Jelena Jovanovic Bakopoulou
sings the “Ode to Nemea”.

Το αρχαιοπρεπές οπλιτικό άγημα ΛΕΩΝΙΔΑΣ αποθέτει τα όπλα του  στη γη κατά
τη διέλευση του διδύμου Νεμέας –Εκεχειρίας.
The ancient army corps LEONIDAS puts its weapons down on the ground in
respect to the passage of Nemea and Sacred Truce.

Τα «Μέλη του Λόγου» αποδίδουν μουσικά στίχους αρχαίων
ποιημάτων του Αρχιλόχου και της Σαπφούς.
The Melody of Logos perform music based on ancient poems
by Archilochos and Sappho.
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Ο καθηγητής Στέλιος Ψαρουδάκης σε
δραματοποιημένη απαγγελία αποσπάσματος από την τραγωδία του Αισχύλου
Αγαμέμνων.                            
Professor Stelios Psaroudakis in a
dramatic rendering of an excerpt from
Aischylos’ Agamemnon.
                      

Φιλαρμονική - Χορωδία Νεμέας & Χορωδία Ηχοχρωμάτων  Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών με τους μαέστρους τους Γιάννη Νόνη και
Σμαρώ Νάκη.                                                               
The Nemea Municipal Philharmonic, the New Choir of Nemea, and the Tone Color Choir of the Archdiocese of Athens directed by
Yiannis Nones and Smaro Naki.

Οι Χορωδίες (Παιδική και Γυναικεία) του Δήμου Κορινθίων  με τη μαέστρο τους Φάλια Παπαγιαννοπούλου.
The Children’s Choir and the Women’s Choir of Corinth under the direction of Phalia Papayiannopoulou.
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ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

MOMENTS FROM THE DAY

Γενική άποψη του αρχαίου Σταδίου από την αφετηρία.
General view of the ancient stadium from the starting line.

Στην αφετηρία η ομάδα των γηραιότερων ανδρών, για τον
πρώτο αγώνα. Ο νικητής Ανδρέας Ποταμιάνος (έκτη διαδρομή)
ήταν Νεμεονίκης και το 1996.
The group of the most senior men at the starting line for the first
race.  The winner Andreas Potamianos (in the 6th lane) was a
Nemean victor already in 1996.

Ομάδα δρομέων με διακρατική σύνθεση: Ο νικητής (με την
κορδέλα του) από την Ιορδανία και οι υπόλοιποι από Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρο, Ισημερινό, Φινλανδία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία (2), Νορβηγία, και την Κινεζική Ταϊπέι.
A group of runners of international composition:  the winner
(with his ribbon) from Jordan, and the others from Bulgaria,
Croatia, Cyprus, Ecuador, Finland, Greece, Hungary, Italy (2),
Norway, and Chinese Taipei.

Μια ακόμα «οικουμενική»ομάδα: Η νικήτρια από την Ελβετία
και οι ανταγωνίστριές της από Αρμενία, Καναδά, Γεωργία (2),
Ελλάδα (2), Ουγγαρία, Μάλτα, Σιγκαπούρη, Ισπανία και ΗΠΑ.
Οι κοινοί λευκοί χιτώνες που φορούν δίνουν έμφαση στην αποδοχή της κοινής ανθρώπινης υπόστασής τους.
Another world-family-group:  the winner from Switzerland, the
her competitors  from Armenia, Canada, Georgia (2) Greece (2),
Hungary, Malta, Singapore, Spain, and USA.  The white chitons
that they wear emphasize their common humanity.

Μια ομάδα νεαρών από τη Γαλλία αυτοσυστήνονται με  την
αναγραφή στα μπλουζάκια τους: “Les Lions de Némée” (Τα
Λιοντάρια της Νεμέας).
A group of young men from France with their own “team” shirts
emblazoned “Les Lions de Némée”.

Ο νικητής του αγώνα «Στα Βήματα του Ηρακλή» πανηγυρίζει
με το δικό του ασυνήθιστο τρόπο!
The winner of the Footsteps of Herakles celebrates in his own
distinctive way.
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Μικρά αγόρια δίνουν τον όρκο πριν μπούν, μέσω της στοάς,
στο στίβο.
Young boys swearing the oath before going through the tunnel
to the track.

Από την Κόστα-Ρίκα στη Νεμέα για τη γυναικεία πρωτειά
στα «Βήματα του Ηρακλή».
From Costa Rica to Nemea for the women’s victor in the
Footsteps of Herakles.

Σαλπιγκτής με εμπειρία από την 4η Νεμεάδα.
A trumpeter with experience from the 4th Nemead.

Στους επινίκιους πανηγυρισμούς συμμετέχουν ακόμα και οι
Κριτές …..
Even the Judges participate in victory celebrations.

Ο νικητής της έκτης ομάδας, Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Καθηγητής Κώστας Γεωργιάδης, επίτιμος
Κοσμήτορας της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας και μέλος
της Τιμητικής Επιτροπής του Συλλόγου μας. Στην Πέμπτη
Νεμεάδα συνόδευσε 150 σπουδαστές της ΔΟΑ από όλο τον
κόσμο.
The victor of the 6th race is the vice-Chancellor of the
University of Peloponneos, Professor Kostas Georgiades,
Rector emeritus of the International Olympic Academy and
member of the Honorary Committee of our Society. He
brought 150 students of the IOA from all over the world to
the Fifth Nemead.

Νεαρός σαλπιγκτής στην
παρθενική του συμμετοχή σε
Νεμεάδα.
A young trumpeter in his first
participation in a Nemead.
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Η ώρα της κλήρωσης για τη διαδρομή.              
The time to allot the lanes.

Οι νεαρότεροι δρομείς στη γραμμή της αφετηρίας.
The youngest runners at the starting line.

Στον τερματισμό με ανδρικό πείσμα για την
πρωτειά.  
At the finish with male insistence to finish first.

Η δίψα για νίκη, παρά τα χαμόγελα, ελλοχεύει σε
κάθε ομάδα.
The thirst for victory, despite the smiles, infects
every group.

Ιπτάμενες δρομείς ή επιτηδειότητα της
φωτογράφου;              
Are the runners flying, or is it a photographic illusion?

Το πνεύμα των Νεμέων Αγώνων συναντά την
παιδική αθωότητα.
The spirit of the Nemean Games confronts children’s innocence.
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Ο όρκος των αθλητών του δρόμου στα «Βήματα
του Ηρακλή».
The oath of the athletes for the Footsteps of Herakles.

Δρομείς στα πρώτα εύκολα μέτρα του δύσκολου
αγώνα.
Runners in the first, easy, meters of the difficult
race.

Δρομείς στο πιο γραφικό κομμάτι της διαδρομής
των 7,5 χιλιομέτρων.
Runners in the most graphic part of the 7.5 km.
race.

Ομάδα δρομέων στα «Βήματα του Ηρακλή» μέσα
στο χωριό Αρχαίες Κλεωνές.
A group of runners in the Footsteps of Herakles in
the village of Ancient Kleonai.    

Λίγο νερό από τους ντόπιους σε όποιον το χρειάζεται…..  …..όπως ο κουρασμένος Πρέσβης της Ουκρανίας.
A little water from the local people to those who need it . . .  . . like the tired Ambassador of Ukraine.
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Οι τολμηροί τρέχουν χωρίς παπούτσια…    … μα οι περισσότεροι θα τα βγάλουν φθάνοντας στο αποδυτήριο
Those who dare run without shoes ...           ...but most will remove their shoes in the locker room. . . .

… ώστε να περάσουν τη Στοά  γυμνόποδες ...             ...και να μπούν στο Στάδιο για τον τερματισμό!
       ... so as to pass through the tunnel barefoot ...            ...and enter the stadium for the finish!

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ

CLOSING CEREMONY

Ελλανοδίκες-Κριτές στην Τελετή
Λήξης οι Πρέσβεις Νορβηγίας και
Γαλλίας, ο δεύτερος γραμματέας της
Βρετανικής Πρεσβείας, καθώς και
Πρέσβεις από την Ελλάδα, την Ινδία,
την Ουκρανία και την Ιαπωνία.
Judges at the closing ceremonies
are the Ambassadors of Norway and
France, the Second Secretary of the
British Embassy, as well as Ambassadors of Greece, India, Ukraine, and
Japan.
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Ιέρειες στην Τελετή Λήξης οι Πρέσβειρες Κούβας,
Ουγγαρίας, Αυστρίας, και η Πρόξενος της Δημοκρατίας
της Τσεχίας.
Priestesses at the closing ceremonies are the Ambassadors of Cuba, Hungary, Austria, and the Consul of the
Czech Republic.

Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης Κάχι Καχιασβίλι, εθελοντής
Ελλανοδίκης, στεφανώνει με αγριοσέλινο μια μικρή
νικήτρια.
The Olympic victor Kakhi Kakhiasvili, a volunteer
judge, crowns a young Nemean victrix with wild
celery.

Ένας λιλιπούτειος Έλληνας νικητής παίρνει ένα στεφάνι από αγριοσέλινο και ένα Τσέχικο φιλί.
A very small Greek winner gets a wild celery crown
and a Czech kiss.

Ο πιο μικρόσωμος νικητής δέχεται τα συγχαρητήρια
του πιο ψηλού Κριτή, του Νορβηγού Πρέσβη.
The shortest victor receives congratulations from the
tallest Judge, the Ambassador of Norway.

Η απαγγελία της δίγλωσσης προσευχής στην
Ιερή Γη της Αρχαίας Νεμέας.
The proclamation of the bi-lingual prayer to
the Sacred Earth of Ancient Nemea.
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ΕΙΠΑΝ ΚΑΙ ΕΓΡΑΨΑΝ …

THEY SAID AND THEY WROTE...

Michelle, ΗΠΑ: «Ο αγώνας των 7,5 χιλομέτρων ήταν φανταστικός, αν και ήταν ανηφορικός! Πολύ καλός τρόπος για να δεις
το τοπίο και τους ντόπιους και ….. το να τρέχεις μέσα από την
αρχαία στοά για μια ακόμα φορά, πραγματικά αξέχαστη εμπειρία.»
Michelle, USA:  “The 7.5km was fantastic, even though it was
uphill! Great way to see the scenery and locals and.... to run
through the tunnel one last time, a truly memorable experience.”  

Wendy, ΗΠΑ:  «. . . το να βοηθάς τους Ιάπωνες οι οποίοι αντιμετώπιζαν πρόβλημα συνεννόησης για το πού έπρεπε να πάνε
και πότε, το να έχεις ευχάριστες συνομιλίες με ένα σωρό Έλληνες, Αμερικάνους, Βρετανούς και αρκετούς άλλους - ήταν πράγματι μια ημέρα διεθνούς αλληλεγγύης και συντροφικότητας».
Wendy, USA : “. . . helping the Japanese who were having
trouble understanding where they were to go & when, to any
number of Greeks, Americans, Brits, & others with whom we
had engaging conversations – it was indeed a day of international
fellowship and camaraderie.”  

Hugh, Σκωτία, «Καθημερινή» 25/6/12:   «Συμμετείχαμε, γελάσαμε, κλάψαμε και σίγουρα ιδρώσαμε (με 37 °C θερμοκρασία) καθώς επαναλάβαμε τις προσπάθειες των αρχαίων αθλητών για να είναι αληθινό το πραγματικό πνεύμα των Αγώνων,
με την υποστήριξη από Έλληνες εθελοντές και κατοίκους του
χωριού. Οι άνθρωποι παρατάχθηκαν στις άκρες των δρόμων καθώς εμείς ποδοβολούσαμε στις διαδρομές, μας χειροκροτούσαν,
επευφημούσαν και μας ράντιζαν με νερό και «Μπράβο!» για ενθάρρυνση: το έκαναν αυτό για τη χαρά της ζωής. Για την υπερηφάνεια που νιώσαμε και ένιωσαν (προσπαθώντας) να βιώσουμε
λίγη από τη δόξα των αρχαίων χρόνων.»  
Hugh, Scotland, Kathimerini 25/6/12 :“We participated, we
laughed, we cried and we definitely sweated (in 37C heat) as
we replicated the efforts of the ancient athletes to be true to the
real spirit of the Games, supported by Greek volunteers and local
villagers. People lined the streets as we pounded through the
streets, they applauded, cheered and sprayed us with water and
“bravos” of encouragement: they did this for the joy of life; for
the pride we took in (trying) to recreate some of the glory of
ancient times.”
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Ed, Ηνωμένο Βασίλειο:  «Το να μπαίνεις μέσα από την αποκατεστημένη στοά στο αρχαίο στάδιο, με μια στολή τρεξίματος του
4ου αιώνα π.Χ. - με γυμνά πόδια και ιδρωμένο χιτώνα – το να
ολοκληρώνεις τον αγώνα κάνοντας ένα γύρο «θριάμβου» στον
ίδιο στίβο που τον έκαναν και οι αθλητές του 573 π.Χ., ήταν
μια πραγματικά μοναδική εμπειρία. Τόνισε τη δύναμη αυτής της
απευθείας σχέσης που έχει η Ελλάδα με το παρελθόν και τα πολλά διδάγματα που μπορεί να προσφέρει ο αρχαίος κόσμος στις
σύγχρονες κοινωνίες.»
Ed, UK:  “Entering through the restored tunnel into the ancient
stadium, in 4th century BC running kit – bare feet and a sweaty
tunic – to complete the race with a lap round the same track that
athletes ran on in 573 BC, was a genuinely unique experience.
It highlighted the strength of Greece’s directly accessible link
with the past and the many lessons the ancient world has to offer
contemporary societies.”

Σπύρος, Ηνωμένο Βασίλειο:  «Η θεαματική τελετή έναρξης, η
καθαρότητα των αγώνων και η άψογη διοργάνωση της απονομής
των στεφανιών που ακολούθησε, η μαγεία της τελετής λήξης,
η γενναιόδωρη φιλοξενία των ανθρώπων της Νεμέας το βράδυ
και τα συναισθήματα που ένοιωσαν όσοι συμμετείχαν στο πολιτιστικό δρώμενο της τελευταίας ημέρας, επισκιάζουν πολλές
σύγχρονες Ολυμπιάδες».
Spyros, UK:   «The spectacular opening ceremony, the purity
of the contests and the faultless organization of the awards
that followed, the magic of the closing ceremony, the generous
hospitality of the Nemean people in the evening and the emotions
felt by the participants of the cultural event of the last day,
eclipsed many modern Olympiads.”

Noel, Ηνωμένο Βασίλειο: «Ήμουν στην τέταρτη ομάδα. Στεκόμουν στην αυθεντική λίθινη αφετηρία, περιμένοντας το παράγγελμα για να τρέξουμε- ξυπόλυτος και ντυμένος με ένα λευκό
χιτώνα- η αδρεναλίνη πραγματικά άρχισε να ρέει. . . . Δεν θα
ξεχάσω ποτέ αυτή την ημέρα και τον απόλυτο ενθουσιασμό για
όλο τον αγώνα. Τι υπέροχος τρόπος για να γιορτάσουμε την επάνοδο στο φως αυτού του υπέροχου αρχαιολογικού χώρου.»  
Noel UK: “I was in the fourth race.   Standing in the original
stone starting blocks and waiting for the signal to run – barefoot,
and clad in a white tunic – the adrenaline really began to flow. . .
. I’ll never forget the day and the sheer excitement of the whole
event.  What a wonderful way to celebrate the excavation of this
superb site.”

Λάμπης, Ελλάδα: «Θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήριά
μου για όλο το έργο σας.  Δεν περίμενα κάτι τέτοιο, και πραγματικά είναι εμπειρία ζωής που όλοι θα έπρεπε να γευθούν. Συμμετείχα και στους δύο αγώνες, δεν νίκησα, δεν έπεσα, αλλά πράγματι ευχαριστήθηκα. Έτρεξα καλά, κι ας μην είναι το τρέξιμο το
αγώνισμά μου. Ειλικρινά αυτό ήταν κάτι για ψυχική ανάταση,
και παρά την οποιαδήποτε σωματική κούραση, είναι κάτι που θα
επαναλάβω όσο αντέχω. Σας ευχαριστώ.»
Lambis, GREECE: “I would like to express my congratulations
for all your work.  I did not expect such a thing which was really
a life-experience that everyone should taste.   I participated in
both events, I did not win, I did not fall, but I certainly rejoiced.  
I ran well even if running is not my event.  Sincerely, this was
a spiritual revival and something that, despite the physical
weariness, I shall do again and again as long as I am able.  Thank
you.”

Γιώργος, ΗΠΑ «Είχαμε όλοι μας μια σπάνια εμπειρία. Ζήσαμε
κάτι το πολύ ωραίο, όμορφο και μοναδικό….Το αποκορύφωμα
ήταν η θεατρική παραγωγή του έργου «Νεμεάδα» την Κυριακή.
Μπράβο! …Όλα για το καλό του τόπου σας, για την Ελλάδα και
για όλο τον κόσμο».
George, USA:   «All of us had a rare experience.   We lived
something very lovely, beautiful, and unique . . .  The peak was
the theatrical production of the «Nemead» on Sunday.  Bravo!   
. . . Everything was good for your area, for Greece, and for the
whole world.»
15

σ’ αυτήν την μυσταγωγική αποκάλυψη του αθλητικού ιδεώδους
στην κοιτίδα της γέννησης του.
Ενδυνάμωση ηθική και εξύψωση πνευματική στους χαλεπούς
καιρούς μας.

Kevin, Ηνωμένο Βασίλειο, “The Guardian” 7/7/12:  «Αυτή, για
μένα, είναι η μεγάλη στιγμή: Στη σκοτεινή στοά δεν υπάρχουν
κάμερες, τηλέφωνα, τίποτα του σύγχρονου κόσμου, υπάρχουν
μόνο τα γυμνά πόδια μου να ηχούν στο ίδιο άγριο και σκληρό
έδαφος, όπως το βίωναν και οι αρχαίοι αθλητές.»
Kevin UK, The Guardian 7/7/12 “This, for me, is the great
moment:   In the dark tunnel there are no cameras, no phones,
nothing of the modern world, there are only my feet slapping the
same rough hard earth that ancient athletes experienced.”

Λευτέρης, Ελλάδα: Θεατρική «Νεμεάδα»
Στον στίβο του Αρχαίου Σταδίου Νεμέας εξελίχθηκε ο επίλογος
των Σύγχρονων Νέμεων Αγώνων του 2012, σε ατμόσφαιρα συγκίνησης και αφυπνιστικής εγρήγορσης, το ονειρεμένο δειλινό
της Κυριακής, 24 Ιουνίου. Η πομπή του λευκοντυμένων παιδιών
με το άγριο σέλινο στο χέρι που συνόδευαν την γαλανόλευκη
με ακόλουθους τους μελανοντυμένους Ελλανοδίκες, παρέδωσε
σεμνά το εθνικό σύμβολο στα χέρια της «Μυθικής» Νεμέας» να
το φυλάξει ευλαβικά στην αγκαλιά της έως το 2016.
Ο συμβολισμός της πράξης κορυφαίος.
Σφράγισε με σημειολογικό τρόπο την λήξη των αγώνων και φανέρωσε το έξοχο και πολυδιάστατο νόημα του ποιητικού έργου
«Νεμεάδα» του Γιώργου Κωστούρου. Ένα μεγάλο επιτελείο ταλαντούχων και έμπειρων ηθοποιών της Σικυώνιας Σκηνής υπηρέτησε με σεβασμό και προσήλωση το πρωτότυπο εγχείρημα με
την σκηνοθετική καθοδήγηση και διδασκαλία του Γιώργου Καρβουντζή. Η δωρική όψη του θεάματος, πλαισιώθηκε με χορογραφίες, ατόφια ελληνικές, σε μουσικές συνθέσεις του σπουδαίου
συνθέτη Τάκη Σούκα, που ερμήνευσαν οι μοναδικές φωνές της
Λένας Αλκαίου, Καίτης Κουλιά, Γιώργου Υδραίου και Σοφίας
Μιχαηλίδου. Το όλον θέαμα, ένα σύνολο μοναδικής αρμονίας
που αξιοποίησε ουσιαστικά τον σπάνιο λυρισμό και την σοφή
δόμηση των μυθολογικών και ιστορικών στοιχείων του ποιητικού δημιουργήματος. Βίωμα αξεπέραστο για όσους συμμετείχαν
16

Lefteris, GREECE: A Theatrical «Nemeada»
The epilogue of the modern Nemean Games of 2012 was played
out on the track of the Ancient Stadium of Nemea in a moving
and energized atmosphere on the dreamy afternoon of Sunday,
June 24.   The procession of the whtie-clad children with wild
celery in their hands accompanying the Greek flag followed
by the black-clad Judges respectfully handed over the national
symbol into the hands of the «Mythic Nemea» for her to guard it
in her arms until 2016.
The symbolism was majestic.
It put the seal on the completion of the games in a meaningful
way, and revealed the excellent and distinctive poetic work
«Nemeada» by George Kostouros.  A large cast of talented and
experienced actors from the Sikyonian Skene performed with
respect and engagement the original production with the theatrical
leadership and expertise of George Karvountzis.   The Doric
appearance of the show, framed with purely Greek choreography,
with musical compositions of the important composer Takis
Soukas, which were interpreted by the unique voices of Lena
Alkaiou, Kaiti Koulia, Giorgos Ydraios and Sophia Michailidou.  
The whole performance was a uniquely balanced combination of
rare lyricism and a elegrant construction of mythic and historic
facts in a poetic construction.  An unsurpassed experience for
those who participated in this mystic unveiling of the athletic
ideal set in the cradle of its birth.
A morally strengthening and spiritual uplifting in our difficult
times.    

Μάρθα, ΗΠΑ: «Η διοργάνωση μιας τέτοιας εκδήλωσης ήταν
καταπληκτική. Η χαρούμενη ατμόσφαιρα διαπέρασε χαλαρά το
πλήθος. . Έτσι, οι πολλές γλώσσες, η μουσική και ο χορός που
κυριάρχησαν στην πλαγιά του λόφου με τους θεατές, ήταν κάτι
που θα μείνει αλήσμόνητο… Ζήσαμε όλοι μια εμπειρία ζωής και
παραδεχόμαστε ότι αυτό που συνέβη ήταν πραγματικά μοναδικό.
Αυτοί οι Αγώνες είναι πραγματικά ένας Ελληνικός θησαυρός και
ελπίζουμε ειλικρινά ότι θα θα επιζήσουν για πολύ στο μέλλον.
Martha, USA: “The organization of such an event was amazing.  
The relaxed cheerful atmosphere permeated the crowd.  So many
languages, the music and dancing that broke out periodically on
the hillside from spectators was something to behold. . .  We all
had the experience of a lifetime and we realize what a unique
opportunity this has been.   These Games are truly a Greek
treasure and we sincerely hope they will continue far into the
future.”

πίσω στον κόσμο των αρχαίων Ελλήνων. Εμείς το απολαύσαμε  
πάρα πολύ! …. Μας χαρίσατε μια αξέχαστη εμπειρία, αν οι θεοί
το θέλουν και είμαστε καλά σε τέσσερα χρόνια θα ξαναλάβουμε  
μέρος.»
Hans, AUSTRIA:  « . . . with the revival and the organization of
the Nemean Games, you succeeded in returning us to the world
of the Ancient Greeks.  We enjoyed it very much! . . .  You gave
us an unforgetable experience and, if the gods will and we are
well in four years, we shall take part again.»

Βολoντιμίρ, Ουκρανία: :…ζωντανή μαρτυρία για τη ζωτικότητα και τη αδήριτη ανάγκη συνέχισης των αρχαίων Νεμέων Αγώνων…. Είμαι βέβαιος ότι τα επόμενα χρόνια, η δημοτικότητα της
Αναβίωσης των Νεμέων Αγώνων θα αυξηθεί κι άλλο, προσελκύοντας όλο και περισσότερους ανιδιοτελείς ανθρώπους όλων των
ηλικιών….»
Volodymyr, UKRAINE:   « . . . vivid testimony to its vitality
and the definite need for the continuation of the ancient Nemean
Games. . . .  I am confident that in the years to come, the popularity
of the Revived Nemean Games will further grow attracting more
and more selfless participants of all ages . . .»

Αρετή, Ελλάδα: «Κ Α Τ Α Π Λ Η Κ Τ Ι Κ Α !!! Αξέχαστα! Είμαι
μαγεμένη... Συγχαρητήρια!!! Κάνατε φανταστική δουλειά, πολύ
ποιοτική, τέλεια οργανωμένη μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.
Πώς μπορεί αυτό που ζήσαμε, να είναι έργο μερικών ανθρώπων... Θέλω πάρα πολύ να είμαι μαζί σας για την επόμενη φορά.
Βλέπω και ξαναβλέπω τις φωτογραφίες και δεν τις χορταίνω….»

Giannis (Hans), Αυστρία: «…..με την επαναφορά και την οργάνωση των αγώνων της Νεμέας καταφέρατε να μας  γυρίσετε

Arete, GREECE:   «FANTASTIC!!!   Unforgettable!   I am
enchanted . . .    Congratulations!!! You did a fantastic job of
excellent quality, perfectly organized to the last detail.   How
can all this that we experienced be the work of a few special
people?...   I want very much to be with you the next time.  I look,
and look again, at my photographs and I can’t get enough . . .”

Μαρίνα, Ελλάδα: «Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που μας επιτρέπετε να ελπίζουμε
για το μέλλον της Ελλάδας και του λαού της
και να βιώνουμε κάτι τόσο διαφορετικό και
ιδιαίτερο.»
Marina, GREECE: “We wish to thank you
for allowing us to hope in the future of Hellas
and its people and to experience something so
different and special.”   
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ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΜΕΩΝ,
ΟΠΩΣ ΤΙΣ ΖΗΣΑΜΕ

PERSONAL EXPERIENCES OF NEMEA

Ιστορίες κάτω από την Τέντα (του Γιάννη Νάκη)

Stories from beneath the Tent (by Yannis Nakis)
      

Για άλλη μια φορά αξιώθηκα να βρεθώ στο αποδυτήριο της
5ης Νεμεάδας. Παρά την εμπειρία που έχω έπειτα από τόσες
διοργανώσεις αυτή τη φορά αγωνιούσα περισσότερο. Μέχρι
που μπήκε η πρώτη σειρά των ανδρών. Αρκετοί από αυτούς
τους ώριμους εφήβους ήταν γνωστοί μου. Τους θαύμαζα κρυφά
καθώς ετοιμάζονταν. Να κι ο «κοτσιδάκης» πάλι. Σε αρκετούς
έχω βγάλει παρατσούκλια που τα ξέρω μόνο εγώ. Σε λίγο εμφανίζεται ο Keith. Σε κάθε Νεμεάδα παρών ο αμερικάνος. Το
2000 τερματίσαμε μαζί αγκαλιά στο μεγάλο δρόμο και από τότε
κοιταζόμαστε με αγάπη. Πόσες φιλίες! Πόσες ίδιες ιστορίες δεν
πλέχτηκαν εδώ, κάτω από την τέντα. Βλέπω πολλούς να αγκαλιάζονται και να μιλούν τις περισσότερες φορές με τη γλώσσα
του σώματος. Κάποιοι άλλοι αγγίζουν τους αρύβαλλους σαν
το Άγιο Δισκοπότηρο και αλείφονται με το λάδι σαν να βάζουν
ακριβό μύρο. Ο νέος φίλος μου για φέτος είναι ο «Γιάννης» Yang
από την Κίνα. Μα αυτός ο κύριος δίπλα μου κλαίει! Είναι στεφανωμένος νικητής. Αγκαλιάζει όλο τον κόσμο και τον ευχαριστεί.
Steven, πάντα άξιος. Κάποιος άλλος κύριος με καπέλο με πλησιάζει και μου προσφέρει μια σημαιούλα της Κούβας. Του δίνω
μια μπλούζα γαλάζια των αθλητών και φεύγει χαρούμενος προς
τη σύζυγό του. Είναι πανέμορφη. Δεν μπορώ παρά να της δώσω
μια κόκκινη μπλούζα εθελοντή. Και αργά, στη λήξη ο Κάχι και
οι πρέσβεις. Έπιασα φιλίες μαζί τους και ανταλλάξαμε δώρα.
Melitta, Blanka, Eszter, Hiroshi, Sjur, Volodymyr, Daniel εκτός
από πρέσβεις των χωρών σας από σήμερα γίνατε και πρέσβεις
των Νέμεων αγώνων.

For yet another time I was to be found in the apodyterion of the
5th Nemead.  Despite the experience that I have had after so many
Games, I was particularly anxious this time.  Until the first group
of the oldest men entered.  Quite a few of those “mature” boys
were known to me from previous Games.  I secretly marveled at
them as they got ready.  Look, the “ponytail” was back again.  I
have given nicknames to many of them - nicknames known only
to me.  After a while here comes Keith.  The American who is
always at every Nemead.  In 2000 we finished the long-race arm
in arm and since then we always see each other with a special
affection.  So many friendships!  So many special stories woven
together here, under the tent.  I see so many who embrace and
often speak with a common body language.   Others grasp the
aryballoi like they were sacred.  They shake out the oil carefully
and rub their bodies as if the oil were expensive perfume.  My
new friend this year is “Yannis” Yang from China.  But this man
next to me is crying.  He is a crowned winner.  He hugs everyone
and thanks them.  Steven, may you be ever able.  Some other man
in a cap approaches me and hands me a little flag of Cuba.  I give
him a blue shirt - one of those that we give to the runners - and
he runs over to his wife, joyfully.  She is very lovely.  I can only
give her a red shirt - one of those we give to the volunteers.  And
then later, at the closing, Kakhi and the Ambassadors.  We create
friendships and exchange gifts.  Melitta, Blanka, Eszter, Hiroshi,
Sjur, Volodymyr, Daniel - you are no longer only ambassadors of
your countries, but from today you have become ambassadors of
the Nemean Games.

Του νικητή τα στέφανα (του Γιάννη Φλέσσα)

The Crowns of the Victors (by Giannis Flessas)
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Παραλίγο τα εύκολα να αποδειχθούν δύσκολα. Δεν είχαμε
εξασφαλίσει, λίγες ημέρες πριν από τους αγώνες, την απαιτούμενη ποσότητα αγριοσέλινου για την κατασκευή των 120
στεφανιών που χρειαζόμασταν. Το γνωστά σημεία από όπου
το μαζεύαμε τις προηγούμενες Νεμεάδες είχαν, λόγω της υποχώρησης των νερών, μετατραπεί σε καλλιεργήσιμη γη. Πολλοί
ντόπιοι αγρότες στους οποίους απευθυνθήκαμε δήλωναν άγνοια.
Την παρτίδα έσωσε ο  εμπειρότερος των μελών του Συλλόγου, ο
Ντίνος ο Νίτερος στοχεύοντας ακριβώς το στόχο: Στους  κυνηγούς πουλιών της περιοχής. Στα σίγουρα αυτοί γνωρίζουν, μας
είπε. Μερικοί από αυτούς, στους οποίους απευθυνθήκαμε, είχαν
δει αγριοσέλινο, αλλά δεν θυμόντουσαν πού ακριβώς. Όμως ο
Φάνης ο Φρούσιος, παλαίμαχος κυνηγός, με ακρίβεια GPS, μας
υπέδειξε ένα σημείο σε παραπόταμο του Ασωπού, όπου βρήκαμε αρκετό από αυτό, αλλά λόγω υποχώρησης των νερών, ήταν
ξεσταχυασμένο και αφυδατωμένο. ΄Ετσι, συνεχίζοντας την αναζήτηση, πέσαμε πάνω στον εν ενεργεία κυνηγό, τον Σπύρο τον
Μανάβη από το Πετρί, ο οποίος με  την ανεπιτήδευτη βεβαιότητα του μεγαλοκυνηγού, μας υπέδειξε την Γράνα του Σταύρου
στο Πετρί. Πράγματι εκεί, και σε απόσταση τριακοσίων μέτρων
από τον κεντρικό δρόμο, στα ήρεμα της Γράνας, υπήρχε αρκετό
και ολόδροσο αγριοσέλινο, όμοιο με εκείνο, που η τροφός του
Οφέλτη είχε φτιάξει το παχύ στρώμα, πάνω στο οποίο τον έβαλε
για να ξεκουραστεί η ίδια,  συμβάλλοντας έτσι άθελά της στην
εκπλήρωση του  γνωστού χρησμού.
     ΄Ετσι την παραμονή των αγώνων με την βοήθεια δύο παιδιών από το Πετρί, του Στέλιου του Σταύρου και του Σωτήρη
του Κεφάλα, βγάλαμε τα αγριοσέλινα με τη ρίζα, όπως μας είχε
υποδείξει ο Μαγγανάς, μέλος του Συλλόγου. Τα τοποθετήσαμε
σε πλαστικά κιβώτια με νερό για να διατηρούνται δροσερά μέχρι
και την στιγμή κατασκευής των στεφανιών και τα μεταφέραμε
στο σπίτι του Ντίνου του Νίτερου. Ο τελευταίος είχε την ευθύνη
κατασκευής των στεφανιών, τα οποία φτιάχτηκαν τελικά λίγο
πριν από το στεφάνωμα των νικητών και έτσι, ολόδροσα, έμοιαζαν σαν να ήταν φυτρωμένα στο κεφάλι τους.
Τώρα μετά από αυτά, εκείνο που ευχόμαστε είναι στην επόμενη Νεμεάδα, η Γράνα του Σταύρου να μην έχει γίνει χωράφι και
ξανατρέχουμε στους πουλοκυνηγούς.

The easy almost became difficult,   It was a few days before
the games and we had not secured the necessary amounts of wild
celery for the preparation of the 120 crowns that we needed.  The
places where we had gathered the wild celery for the previous
Nemean Games had been changed, because of the drainage of
the water, to cultivated fields.   Many local farmers whom we
approached professed ignorance of wild celery.   The situation
was saved by the most experienced member of the Society, Dinos
Niteros, whose aim at the target was right on:   go to the birdhunters of the region.  Certainly they would know, he said.
Some of those we approached had seen wild celery, but they
could not remember exactly where.   But Phanis Phrousios,
veteran hunter, with the accuracy of a GPS, showed us a spot in a
tributary of the Asopos River, where we found a lot of celery but,
because of retreating waters, it was wilted and dried-out.  And
so, continuing the search, we came upon an active hunter, Spyros
Manaves from the village of Petri who, with the natural certainty
of the hunter, took us to Stavros’ Pond near Petri.  There, in fact
only about 300 meters from the central road, in the tranquility
of the Pond, there was a huge amount of fresh and thriving wild
celery, like that which the nurse of Opheltes fixed into a thick
mattress so that she could put him on it while she rested, and thus
unwittingly fulfilled the famous oracle.
Thus on the eve of the Games and with the help of two fellows
from Petri, Stelios Stavrou and Soteris Kephalas, we pulled up the
wild celery by the roots, as Manganas, a member of the Society
and the owner of the grocery across the street from our office,
had instructed us.  We put the celery in plastic buckets with water
so that it would stay fresh until the moment came to fashion the
crowns of victory, and we took it to the house of Dinos Niteros,
not far from the ancient stadium.  He had the responsibility to
make the crowns shortly before the crowning of the victors so
they would be fresh and green and look like they were growing
from the victors’ heads.
After all of these adventures, we hope that by the time of the
next Nemead  Stavros’ Pond will not have become a cultivated
field so that we will again have to seek out the bird-hunters.

Άπαντες ομοθυμαδόν επί το αυτό
(Όλοι παρόντες στον ίδιο τόπο, για τον ίδιο
σκοπό) (του Γιώργου Κωστούρου)

Everyone Together, in one place, for one
purpose (by George Kostouros)

Στα Νέμεα 2012 συμμετείχαν πολλές μεμονωμένες ολιγομελείς οικογένειες, μερικές από τις οποίες αξιώθηκαν να διακριθούν για τις νίκες αρκετών μελών τους. Συμμετείχε όμως και
μια πολυμελής οικογένεια, με οικουμενική σύνθεση: η μεγάλη
οικογένεια του Κόσμου!

Many individual families participated in the Nemean Games
of 2012, and some of them were particularly remarkable for
the victories won by several family members.   But there also
participated a family with many members, and with ecumenical
composition:   the huge family of the World.
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Κάποια στιγμή του Σαββάτου 23 Ιουνίου, γύρω στις 9 το πρωί,
μια πολυφυλετική λαοθάλασσα κατέκλυσε το προαύλιο έξω από
τον περίβολο του αρχαίου Σταδίου. Είχε μόλις φθάσει από την
Ολυμπία η αποστολή της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας και
οι σπουδαστές της είχαν αποβιβαστεί, προκειμένου να συμμετάσχουν στους Νέμεους Αγώνες. Ένα βουερό πολύχρωμο νεανικό ποτάμι, μέσα στο οποίο συμπλέουν τόσοι διαφορετικοί
πολιτισμοί, ξεχύθηκε από την είσοδο και πλημμύρισε το χώρο
της Γραμματείας, έξω από το Αποδυτήριο, δημιουργώντας μια
εικόνα ανεπανάληπτη. Ψηλά μάλιστα από το λόφο, η θέα των
δρομέων της ΔΟΑ, ανδρών και γυναικών, καθώς συνωστίζονταν
για να πάρουν σειρά συμμετοχής, ήταν κάτι το μεγαλειώδες και
αλησμόνητο, που εμπνέει εμπιστοσύνη για το μέλλον. Όπως και
το μήνυμα που εκπέμπει: Ο σύγχρονος κόσμος  υποκλίνεται με
σεβασμό στην ιερή Γη της Αρχαίας Νεμέας και η Νεμέα είναι
άξια να καταστεί ένα Διεθνές πολυπολιτισμικό Κέντρο παγκόσμιας φιλίας, συναδέλφωσης των λαών, αλληλεγγύης των ανθρώπων – τόπος όπου όλοι μπορούμε να απολαύσουμε γιορταστικά, όπως κάναμε στις 23 Ιουνίου, το πιο προσφιλές αγαθό,
κοινό σε όλους μας ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, θρησκείας,
γλώσσας, γένους ή ηλικίας: τη ζωή!

Some time around 9 a.m. on Saturday, June 23, a multinational
sea of people flowed into the space outside the ancient
stadium.  It was a delegation from Olympia, the students of the
International Olympic Academy who had come to participate in
the Nemean Games.  A multicolored youthful river which flowed
with many, many different cultures, spilled through the entrance
and flooded the Secretariat outside the locker room, creating an
indescribable picture.    From high above on the hill the view
of the IOA runners, men and women, as they crowded together
to find their places in the schedule, was something grand and
unforgettable that inspired confidence in the future because of
the message that it sent out:  Our modern world bows before the
sacred earth of Ancient Nemea, and Nemea is worthy of creating
an international multicultural center of worldwide friendship,
brotherhood among peoples, mutual support for all mankind - a
place where all can celebrate as we did on June 23 that which we
all hold most dear and in common, regardless of race or color
or religion or language or gender or age, hold most dear and in
common:  life.

Η Κρυπτή Έσοδος: Μια εκτίμηση
(του Ραντάλ Κoλάιζι)

The Hidden Entrance: An Appreciation
(by Randall Colaizzi)

Όταν έφθασα στη Νεμέα μερικές ημέρες πριν τους αγώνες τον
περασμένο Ιούνιο, έσπευσα αμέσως στο στάδιο να βοηθήσω στις
προετοιμασίες και άρχισα να κάνω όποια μικροεργασία προέκυπτε. Αυτό σημαίνει ότι συνεχώς περνούσα από τη στοά, πηγαίνοντας και γυρίζοντας από το στάδιο πριν και μετά τις εργασίες. Σε
κάποια από αυτές τις διελεύσεις σταμάτησα ξαφνικά, συνειδητοποιώντας ότι ήμουν μέσα στη στοά εντελώς μόνος. Δεν νομίζω
ότι κάτι τέτοιο μου είχε συμβεί ποτέ άλλοτε..
Όταν ανέσκαπτα στη Νεμέα το 1983, η στοά και το στάδιο
δεν ήσαν στο επίκεντρο της εργασίας μου, κατά δε τις επισκέψεις μου στο χώρο έκτοτε, είχα εστιάσει την προσοχή μου στον
ιερό περίβολο για να παρατηρώ την εξέλιξη των εργασιών στο
ναό και να στρέφω μια συναισθηματική ματιά στο χώρο που είχα
εργαστεί, στον Οίκο 9 και στο Ανατολικό Κτίριο. Σε πολλά από
τα εκ των υστέρων ταξίδια μου, δεν είχα φθάσει ή περπατήσει
στο στάδιο.
Παρότι πάντα κατανοούσα την ιστορική σημασία της στοάς,
ποτέ δεν είχα αναλώσει περισσότερα από λίγα λεπτά συνολικά,
στο εσωτερικό της.
Είναι ο μόνος χώρος της Νεμέας, τον οποίο ο σύγχρονος κόσμος δεν μπορεί να επηρεάσει. Στο στάδιο και στο ναό, όπως
έχουν διαμορφωθεί στο χώρο, μπορείς να βλέπεις και να ακούς
το σύγχρονο κόσμο συνεχώς. Στη στοά είσαι ολοκληρωτικά
στο απώτατο παρελθόν. Βλέπεις, αισθάνεσαι και οσφραίνεσαι
ό,τι ακριβώς και οι αρχαίοι αθλητές έβλεπαν, αισθάνονταν και

When I arrived at Nemea a few days before the games last
June, I drove straight to the stadium to help with preparations,
and started doing whatever odd jobs cropped up. This meant that
I was continually walking through the tunnel, going and coming
from the stadium between tasks.   It was during one of those
passes that I suddenly stopped and realized that I was alone in
the tunnel.  I didn’t think that I had ever been alone there before.  
When I dug at Nemea in 1983, the tunnel and stadium weren’t
the focus of our work, and in my visits to the site in the years
since then, I have been drawn to the sacred square to see the
ongoing work at the temple, and to have a sentimental look at the
area where I worked, Oikos 9 and the East Building.   On many
of my return trips I did not drive or walk up to the stadium.  
Although I always understood the historical importance of the
tunnel, I had never spent much time in and around it.  I realized,
in fact, that, over the years, I had not spent more than a few
minutes, total time, inside.
It is the only place at Nemea where the modern world does not
intrude.   In the stadium and at the temple, suggestive as those
places are, you can see and hear the modern world constantly.  In
the tunnel, you are fully in the distant past.  You hear, feel, and
smell what the ancient athletes heard, felt, and smelled in there;
at either end of the stone-chill darkness, you see the same hot jab
of light.
The evening before the games began, when we had finished
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οσφραίνονταν εκεί. Σε καθένα από τα λίθινα άκρα του παγερού
σκότους, βλέπεις το ίδιο ζεστό διεισδυτικό φώς.  
Το βράδυ πριν από την έναρξη των αγώνων, όταν είχαμε τελειώσει τις δουλειές στο στάδιο, δοκίμασα και μια ακόμα νέα
εμπειρία. Με το ηλιοβασίλεμα περπάτησα, για πρώτη φορά στο
τέλος της ημέρας, κατά μήκος του σταδίου και μέσα στη σκοτεινή και ακόμα πιο ήσυχη στοά: Οι αρχαιότητες φαίνονται λιγότερο απόμακρες το βράδυ.
Δύο μέρες αργότερα, όταν η τελετή λήξης των αγώνων είχε
τελειώσει και επέστρεφα μέσω της στοάς μαζί με τους άλλους
μαυροντυμένους ελλανοδίκες – εκείνη τη στιγμή, αν και ντυμένος όπως οι αρχαίοι – ένοιωσα παρόν το παρελθόν εκεί όσο ποτέ
άλλοτε και έκλαψα στη σκέψη ότι ίσως δεν θα ξαναέχω την ευκαι ρία να διασχίσω τη στοά πάλι.

our work at the stadium, I had another new experience.   At
sunset I walked, for the first time ever that late in the day, across
the stadium and into the darker and now even quieter tunnel.  
Antiquity seems less distant in the evening.
Two days later, when the closing ceremonies had ended, and
I was walking back again through the tunnel with the other
hellanodikai in our black robes--this time even dressed as the
ancients did--I felt the past there as I never had before, and wept
as I thought that I might not walk through this tunnel again.

Ένας νέος φίλος (του Βασίλη Φουρλή)

A new friend (by Vasilis Fourlis)

        

Στην πρόσφατη Νεμεάδα του
2012 είχα τη χαρά να γνωρίσω τον
Sizwe Mabuza (από τη Σουαζιλάνδη). Ο Sizwe είναι από τη Σουαζιλάνδη και έλαβε μέρος στους αγώνες ως μέλος της ΔΟΑ (Διεθνούς
Ολυμπιακής Ακαδημίας). Είχε την
ευγενή καλοσύνη να χαρίσει στις
δύο μικρές κόρες μου αναμνηστικά από την πατρίδα του. Από τότε,
έχουμε ανταλλάξει αλληλογραφία αρκετές φορές. Ο Sizwe είναι
αθλητής του Τάε Κβο Ντο και ελπίζει να εκπροσωπήσει τη χώρα
του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016.
Είμαστε υπερήφανοι που είχαμε τον Sizwe στους Νέμεους
Αγώνες και του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο Ρίο το 2016.

During the recent 2012 Nemean
Games, I had the pleasure of meeting
Sizwe Mabuza.
Sizwe is from Swaziland and
participated in the games as an IOA
member (International Olympic
Academy). He was kind enough to
give to my two young daughters
mementos from his country.
Since then, we have exchanged
correspondence a few times. Sizwe is
a Tae Kwon Do athlete and hopes to
represent his country in the Rio 2016 Olympic Games.
We are proud to have had Sizwe in the Nemean Games and
wish him all the best with Rio 2016.

Δυο ευχαριστώ ….. με δυο χαμόγελα
(του Σπύρου Κ. Κυριάκου)

Τwo thank-yous . . . . with two smiles
(by Spyros Kyriakos)

Ο Ελλανοδίκης στέκεται στην είσοδο
της Αρχαίας Στοάς.  Στο ένα χέρι κρατάει το  ραβδί και στο άλλο το χαρτί με
τον όρκο που θα διαβάσει σε λίγο, πριν
η ομάδα των αθλητών περάσει τη Στοά
για να πάρει τη θέση της στη λίθινη
αφετηρία. Ο κήρυκας αναζητά το δωδέκατο μέλος της ομάδας, που προφανώς
έχει αργοπορήσει στο αρχαίο αποδυτήριο. Καθυστέρηση μερικών λεπτών…
Μοναδική ευκαιρία !!! Σκέφτεται
ένας απ’ τους άλλους έντεκα. Είναι
γύρω στα εξήντα και μάλλον Κινεζικής
καταγωγής. Έχει αλείψει τα πόδια και τα χέρια του με λάδι και
περιεργάζεται με περισσή προσοχή το χώρο γύρω του. Κάνει
δυο- τρία βήματα εμπρός και προσπερνώντας διστακτικά τον
Ελλανοδίκη βρίσκεται στην αρχή της Στοάς, εκεί που υπάρχει η πρώτη πέτρα με χαραγμένα τα ονόματα των αθλητών της
αρχαίας εποχής. Στέκεται για λίγο ακίνητος. Σχεδόν σε στάση
προσοχής, προσπαθεί με τα μάτια να αγγίξει τις χαραγές. Ο Ελλανοδίκης με το λοξό της ματιάς (περιφερειακή όραση τη λένε
οι επαΐοντες) έχει δει, έχει καταλάβει. Στρέφει έτσι τα νώτα του
λίγο παραπάνω προς τον αθλητή, αλλά διακριτικά συνεχίζει να
επιτηρεί. Πάντα με το λοξό της ματιάς. Ο εξηντάρης από την
Κίνα, σηκώνει λίγο το χέρι του. Η παλάμη του τώρα απέχει μερικά εκατοστά από τα χαράγματα. Τρέμει!!! Ο σεβασμός, το δέος
αλλά και η ακατανίκητη επιθυμία του να ΄΄αγγίξει΄΄, σμιλεύουν
στο πρόσωπό του ανάκατα συναισθήματα και δυο κόμποι από

The Judge stands at the entrance to the
ancient tunnel.   In one hand he holds a
switch and in the other the paper with the
oath that he will read presently, before
the group of athletes pass through the
tunnel to take their places on the stone
starting line.  The Herald is looking for
the 12th member of the group who seems
to be lost in the ancient locker room.  
There is a delay of a few minutes . . .
It’s a unique opportunity!!!   thinks
one of the other eleven.   He is around
60 years old and probably from China.  
He has anointed his feet and arms with oil, and looks around
with intense curiosity.  He takes two or three steps forward and,
passing by the Judge hesitantly, arrives at the entrance of the
tunnel where, on the first block, there are graffiti with the names
of athletes from antiquity.  He stands motionless for a moment.  
Essentially in a position of attention, he tries to touch the graffiti
with his eyes.  The Judge from of the corner of his eye (peripheral
vision as the connoisseurs might say) has seen, has understood.  
So he turns his back a little more toward the athlete, but discretely
he continues to watch him.  Always out of the corner of his eye.  
The 60-year-old from China raises his hand slightly, the palm of
his hand is no more than a few centimeters from the graffito.  It
trembles!!!  The respect, the awe, and the uncontrollable desire
to touch it, are etched on his face as mixed emotions, and two
beads of sweat from his agony roll down his face, nearly to his
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τον ιδρώτα της αγωνίας κυλούν στο μέτωπό του, σχεδόν στο μεσόφρυδο. Γνωρίζει καλά πως απαγορεύεται. Γνωρίζει επίσης ότι
αυτός ο περίεργος τύπος με τα μαύρα… κρατάει ραβδί.
Ο Ελλανοδίκης, είπαμε… έχει καταλάβει…
Τα δάχτυλα του αθλητή περνούν απαλά πάνω απ’ τα χαραγμένα ονόματα. Το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
Ο Ελλανοδίκης, γυρίζει για πρώτη φορά και κοιτάζει τον
αθλητή κατάματα. Δυο μοναδικά χαμόγελα διαγράφονται στα
πρόσωπά τους και δυο μεγάλα άηχα ευχαριστώ αναβλύζουν ταυτόχρονα απ’ τις ψυχές τους.
Μεταξύ τους… δεν αντάλλαξαν κουβέντα. Κι όμως είπαν
τόσα πολλά…   Ο καθένας είχε τους δικούς του λόγους για το
δικό του ευχαριστώ, για το δικό του χαμόγελο!!!
Ο Ελλανοδίκης ήταν Έλληνας. Ο αθλητής μάλλον από την
Κίνα.

Tο «πέρασμα» των εγγονών μου από το σήμερα
στο χθες μέσα από τα Nέμεα
(της Μαρίας Χρισταρά)

«Εάν θέλουμε πραγματικά να αλλάξουμε τον κόσμο, έστω

και ελάχιστα, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τα παιδιά. Αυτό το
γνωρίζουν οι δάσκαλοι, οι συγγραφείς, οι άνθρωποι της τέχνης»
(Άιντα Μπέγκιτς, σκηνοθέτις).
Και ο Σύλλογος για την Αναβίωση των Νεμέων Αγώνων, θα
πρόσθετα., αφού συμπεριέλαβε και τα παιδιά ως αθλητές των
ΝΕΜΕΩΝ ΑΓΩΝΩΝ και τους δίνει την ευκαιρία να βιώσουν
ένα ανεπανάληπτο συναίσθημα, αυτό της μεταμόρφωσης σε αρχαίο πρόγονο. Με τη συμμετοχή τους τα παιδιά εμπιστεύονται
τις δυνάμεις τους, αισθάνονται την ισχύ τους και στερεώνουν
την ταυτότητά τους. Πατώντας πάνω σ’ ένα στάδιο φτιαγμένο το
320 π.Χ. τα παιδιά ζουν ένα «παραμύθι».
Αισθάνομαι πολύ υπερήφανη που οι δύο εγγονές μου έλαβαν
μέρος στα ΝΕΜΕΑ του 2012. Η Μαρία 11 χρονών και η Αθανασία 7. Μέσα στο πολύβουο πλήθος, που είχε κατακλύσει το χώρο
της Αρχαίας Νεμέας, μια εικόνα θα μου μείνει ανεξίτηλη: Δύο
κοριτσάκια περνούν, η κάθε μια με την ομάδα της ηλικίας της,
στο αποδυτήριο για να φορέσουν τον λευκό χιτώνα των αθλητών. Έβγαλαν τα παπούτσια τους και κινήθηκαν προς τη Στοά,
όπου το πέρασμά της μεταμόρφωνε και μεταμορφώνει ακόμα
τους αθλητές. Από το σήμερα στο χθες.
Οι μικρές πατουσίτσες πατούσαν με σταθερά βήματα στο
χώμα, ακολουθώντας τον Ελλανοδίκη. Διένυσαν την «Κρυπτή
Έσοδο» και βγήκαν στο φως πατώντας «στο αρχαίο Στάδιο» με
δέος. Η καρδιά μου χτυπούσε σαν τρελή, αυτό περίμενα από το
1994 και το όνειρό μου γινόταν αληθινό. Έβαλαν τα ποδαράκια
τους στη βαλβίδα, άκουσαν το «πόδα παρά πόδα» (λάβετε θέσεις), το «έτοιμοι» και «άπιτε» (ξεκινήστε) από τον αφέτη και
άρχισαν να τρέχουν. Τα μάτια μου και τις δύο φορές, και για τη
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eyebrows.  He knows very well that it is not permitted.  He also
knows that the strange guy in black holds a switch.
The Judge, as we said, has understood . . .            The fingers
of the athlete pass softly over the inscribed names.  His dream
has come true.
The Judge turns for the first time and stares into the athlete’s
eyes.  Two singular smiles pass over their faces, and two great
unspoken thank-yous well up at the same time in their souls.
They have not exchanged a word, but they have said so much
to each other.
Each had his own reason for the thank-you, for the smile.
The Judge was a Greek.  The athlete was probably from China.

The ‘passage’ of my grandchildren from today
to yesterday via the Nemean Games
(by Maria Christara)

“If we want to actually change the world, even a little, we have
to begin from the children.  Teachers, authors, people in the arts,
all know this.” (Aida Begic, movie director)
I would like to add to this list the Society for the Revival of the
Nemean Games because it includes children as athletes in the
Games, and it gives to them the opportunity to live an unparalleled
sensation, that of a metamorphosis into an ancient ancestor.  By
their participation, the children trust in their abilities, feel their
strength, and substantiate their identities.   Stepping onto a
stadium that was constructed in 320 B.C. the children live a fairy
tale.
I am very proud that my two grandchildren - 11 year old Maria
and 7 year old Athanasia - took part in the Nemean Games of
2012.  In the midst of the noisy throng that had flooded Ancient
Nemea, one indelible image will always stay with me:  Two little
girls, each with the group of her age, pass into the locker room to
put on the white chiton of the athlete.  They remove their shoes
and go toward the tunnel the passage through which changed and
still changes the athletes  - from today to yesterday.
The tiny feet walk with sturdy steps on the earth, following the
Judge.  They have passed through the Hidden Entrance and come
back into the light, stepping into the ancient Stadium with awe.  
My heart beats like crazy.  I have waited for this since 1994 and
now my dream comes true. They put their little feet in the starting
line, they hear the commands  “foot by foot”, “ready”, “go” from
the starter, and they begin to run. My eyes twice, for Maria and

Μαρία και την Αθανασία, έτρεχαν δάκρυα συγκίνησης. Δεν ευτύχησα να γίνω γιαγιά Νεμεονικών αλλά και μόνο η συμμετοχή
τους με τρέλαινε.
Η μικρή έφθασε δεύτερη και έπεσε στην αγκαλιά της μαμάς
της κλαίγοντας, όχι για τη θέση που έφερε, αλλά από το βάρος,
συναισθανόταν τι έκανε. Οι γονείς της και εγώ της είχαμε μιλήσει για τον Οφέλτη το μωρό που πέθανε από το δάγκωμα φιδιού
και πως οι αγώνες γίνονταν για να θυμούνται οι άνθρωποι αυτό
το γεγονός, που το είχαν θεωρήσει τότε σημαδιακό. Η μεγάλη
ήρθε τρίτη και αυτή ήταν συγκινημένα με έντονα τα σημάδια
της υπερηφάνειας στο πρόσωπό της. Είχε αντλήσει συναισθήματα από τον ευγενή συναγωνισμό μέσα στο σπουδαίο χώρο όπου
οι πρόγονοί της είχαν πατήσει. Με κοιτούσαν σαστισμένες να
κλαίω, να τις φιλώ και να τους εύχομαι να είναι πάντα άξιες για
τέτοια μεγάλα και ευγενή στη ζωή τους.
Οι Νέμεοι αγώνες είναι ένας θεσμός που μπορεί να αφυπνίζει
συνειδήσεις. Είναι μια ματιά καθαρή στο μέλλον. Μαζί με τα
μουσεία, τις αίθουσες τέχνης, τα αθλητικά στάδια, μπορούν να
δώσουν στα παιδιά τη δυνατότητα να διακρίνουν την σοφία, την
τιμιότητα, την ανοικτή σκέψη, την όρεξη για αγώνα. Γι’ αυτό
και πρέπει, για να μη πω επιβάλλεται, σήμερα που μπορεί να
αρχίσουν όλα από την αρχή, να στηριχτεί με σθένος. Δεν θα κουραστώ να λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Σύλλογο, που κατάφερε να έχουν οι αγώνες την αίγλη που παρασύρει χιλιάδες νέους
ανθρώπους  να γνωρίσουν την ιστορία μας και να γευτούν μέρος
της και αυτοί. Περισσότερο όμως τον ευχαριστώ που με έκανε
και εμένα μια ευτυχισμένη γιαγιά με δύο εγγονές αθλήτριες των
Νεμέων.

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ (του Νίκου Φενερλή)
Η επιτυχία των Νέμεων αγώνων 2012 είναι αποτέλεσμα
μεγάλης προσπάθειας πολλών ανθρώπων. Αυτών που
έφεραν στο φως τα σπουδαία
ευρήματα, που δημιούργησαν  
τον Σύλλογο, που δούλεψαν
εθελοντικά και πίστεψαν σε
κάτι τόσο μεγάλο σ έναν μικρό τόπο.
Σε αυτή την προσπάθεια
συμμετέχω με περηφάνια τα
τελευταία χρόνια, ανακαλύπτοντας κάθε μέρα το μεγαλείο που μας κληροδοτήθηκε
και που οφείλουμε να γνωρίζουμε και να διαφυλάξουμε.
Η επαφή με τους χιλιάδες
ανθρώπους που αγωνίστηκαν
στο αρχαίο στάδιο είναι συγκινητική και δικαιώνει τον κόπο
και το άγχος της προετοιμασίας. Άνθρωποι όλων των ηλικιών διδάσκονται και μας διδάσκουν
την Ισότητα, την Ευγενή Άμιλλα, την Δημοκρατία. Είναι μεγάλη
ικανοποίηση να μπορούμε να μεταδίδουμε αυτά τα διαχρονικά
ιδεώδη σε όλο και περισσότερους ανθρώπους κάθε φόρα.
Αυτά τα διδάγματα πρώτος απ όλους τα εμπνέει αλλά και τα
ακολουθεί ένας Έλληνας, και τον ευχαριστώ που υπάρχει και ζει
κοντά μας .

for Athanasia, fill with tears of emotion.  I was not lucky enough
to become the grandmother of Nemea victors, but just their
participation overwhelmed me.
The youngest finished second and fell crying into her mother’s
arms, not because she did not win, but from the deep impression
of understanding what she had done.  Her parents and I had talked
with her about the baby Opheltes who died from the snake bite
and how the Games took place so that people would remember
that fact which they had then regarded as significant.  The oldest
finished third and her face was aglow with pride.   She had
feelings reflected from the noble competition in the wonderful
place where her ancestors had walked and run. They looked at
me in confusion as I cried, and kissed them, and wished that they
would always have a life filled with such greatness and nobility.
The Nemean Games are an institution that can awaken
conscience.  They are a clear eye toward the future.  Together
with the museums, art galleries, athletic stadia, they can give
children the ability to perceive wisdom, honor, open-mindedness,
appetite for competition.   That is why the Games should be, I
will not say imposed today when everything can start over again,
but supported strongly.  I will not tire of saying a large thank-you
to the Society  for bringing together thousands of young people
who learned of our history and tasted a part of it for themselves.  
But more than anything, I thank the Society for making me a
happy grandmother with two Nemean athletes.

PROUD (by Nikos Fenerlis)
The success of the Nemean
Games of 2012 is the result
of a huge effort by many
people.   Those who brought
the important discoveries to
light, who created the Society,
who worked as volunteers and
believed in something so large
in such a small place.
I have participated in this
effort with pride the last few
years, discovering every day
the magnificence that has been
passed on to us and which
we must learn and preserve.  
The contact with thousands
of people who competed
in the ancient stadium is
moving and justifies the hard
work and anxiety during the
preparations.  People of every age are learning and are teaching
us Equality, Courteous Competition, Democracy.   It is a great
satisfaction to be able to pass on these eternal ideas to more and
more people every time.
These lessons are inspired and followed first of all by a Greek,
and I thank him for existing and living near us.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ (του Διονυσίου Γρίβα)
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Ήμουν ο κήρυκας στον πρώτο αγώνα που έτρεχαν οι μεγα-

λύτερης ηλικίας αθλητές. Μεταξύ των αθλητών ήταν και κάποιος ηλικιωμένος κύριος, αρκετά βαρύς, με μεγάλο πρόβλημα
στο βάδισμά του. Κατά την ορκωμοσία τον ρώτησα αν είναι όλα
καλά και μου είπε ότι εκπληρώνει το όνειρό του. Ανακοίνωσα τα
ονόματα των δρομέων και με μεγάλη ανησυχία πήγα στο τέρμα
να περιμένω τους δρομείς και ιδιαίτερα τον συγκεκριμένο κύριο.
Όλοι τερμάτισαν ενώ ο φίλος μας περπατούσε δύσκολα με όλη
του τη δύναμη και όσο πιο γρήγορα μπορούσε, μέχρι και που
τερμάτισε μέσα στον ενθουσιασμό των θεατών. Ένα δάκρυ θαυμασμού έτρεξε από τα μάτια μου.
      Αυτό είναι το μήνυμα των Νεμέων: Βάλε το στόχο σου
και προσπάθησε να τον κατακτήσεις, χωρίς να επιβάλεις
στον εαυτό σου οποιοδήποτε ανταγωνισμό η σύγκριση.

ΣΥΝΕΒΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑ …
Συμμετοχές
Μέχρι τη λήξη της προκαθορισμένης προθεσμίας εγγραφής
δρομέων, είχαν εγγραφεί για να τρέξουν 1.297 πρόσωπα από
106 διαφορετικές χώρες. Αλλά από όλους αυτούς προσήλθαν και
έτρεξαν μόνο 663. Με άλλα λόγια, το 47% όσων είχαν δηλώσει
συμμετοχή δεν προσήλθαν για να λάβουν μέρος. Τελικά, στην
Πέμπτη Νεμεάδα έτρεξαν 1.018 άτομα από 87 χώρες, αφού 355
νέα πρόσωπα που δεν είχαν δηλώσει συμμετοχή εμφανίστηκαν
και γράφτηκαν την τελευταία στιγμή, χάρη στη σκληρή δουλειά
της Γραμματείας στις σκληρές προσπάθειες που κατέβαλε η
Γραμματεία στην είσοδο του αποδυτηρίου.
Αλλά αυτή η εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, που οφειλόταν
στο μεγάλο ποσοστό αποχής, προκάλεσε μεγάλες καθυστερήσεις στην αναδιάταξη των δωδεκαμελών, κατά φύλο και ηλικία,
ομάδων. Έτσι, τόσο οι διοργανωτές όσο και οι συμμετέχοντες
βρέθηκαν σε πολύ δεινή θέση. Ας ελπίσουμε ότι στο μέλλον θα
αποφευχθεί παρόμοιο φαινόμενο και ο Σύλλογος περιμένει με
ενδιαφέρον τις ιδέες και προτάσεις σας, για το πώς θα βελτιώσουμε το ποσοστό συμμετοχής εκείνων που δήλωσαν ότι θα
λάβουν μέρος και περιελήφθησαν στο έντυπο πρόγραμμα.

A MESSAGE (by Dionysios Grivas)

I was the herald for the first race which was run by the oldest
male athletes.  The group included a senior citizen who carried
some weight and had a problem with walking.   During the
swearing ceremony I asked if he was okay and he told me that he
was fulfilling his dream.  I announced the names of the runners
and with considerable anxiety went to the end of the track to
await the runners, and especially that man, as they finished the
race.  All finished but our friend walked with difficulty and all
his strength and as fast as he could, and he finished amidst the
enthusiastic applause of the crowd.  A tear of wonder ran down
from my eyes.
That is the message of the Nemean Games. Make your goal
and try to reach it without comparison with any other
competitor.

AND OTHER HAPPENINGS . . .
Participants
By the end of the runners’ registration period, 1,297 persons
from 106 different countries had enrolled to run. But of all those
registered only 663 came and ran.  In other words, 47% of those
who had registered did not come and participate.   In the end,
1018 runners from 87 countries actually ran in the Fifth Nemead,
because 355 non-registered people appeared and were entered at
the last minute thanks to the hard work of the Secretariat at the
entrance to the locker room.
   But this development at the last minute, which was due to
the large percentage of absentees, caused great delays in the
formation of groups of twelve runners organized by age and
gender. Thus both the organizers and the participants were in
an awkward situation.   Let us hope that in the future we can
avoid a similar phenomenon and the Society awaits with interest
your thoughts and suggestions as to how we can improve the
percentage of runners of those who have registered to participate
and who appear in the printed program.

Χιτώνες
Στην Πέμπτη Νεμεάδα παρουσιάστηκε μια αναπάντεχη εξέλιξη που δεν είχε συμβεί ποτέ προηγουμένως στην ιστορία των
σύγχρονων αγώνων. Περισσότεροι από 400 δρομείς πήραν μαζί
τους φεύγοντας τους λευκούς χιτώνες που φορούσαν όταν έτρεξαν. Θεώρησαν ως φαίνεται, τους  χιτώνες προσωπικά ενθύμια
των Αγώνων, πέραν από τα μπλε μπλουζάκια και τις καρφίτσες
με το λογότυπο του Συλλόγου που διανεμήθηκαν σε όλους
τους συμμετέχοντες. Σε αυτή την απόφαση τους βοήθησε μια
καινοτομία αυτής της Νεμεάδας: Στις προηγούμενες Νεμεάδες,
οι συμμετέχοντες απέθεταν τα ρούχα τους σε πλαστικά κιβώτια, που χρησιμοποιούνται για τον τρύγο των σταφυλιών. Φέτος, χάρη στη γενναιοδωρία του Γιάννη Γκιντίδη της εταιρείας
G-PAPERS, αυτά τα κιβώτια αντικαταστάθηκαν από ανθεκτικές
χάρτινες τσάντες, στις οποίες είχε επικολληθεί το όνομα του δρομέα. Καθένας η καθεμιά μπορούσε να αφήσει το ρουχισμό και τα
προσωπικά του αντικείμενα στην τσάντα και, μετά τον αγώνα,
μπορούσε να πάρει την τσάντα μαζί με το μπλε μπλουζάκι του.
Δεν είχαμε ποτέ φανταστεί ότι θα «έφευγαν» και χιτώνες με τον
ίδιο τρόπο.
Υπήρξαν επιπτώσεις. Υπό κανονικές συνθήκες, στέλνουμε
τους λευκούς χιτώνες που φορέθηκαν στις 3-4 πρώτες ώρες για
πλύσιμο, ώστε να είναι έτοιμοι για χρήση στον απογευματινό
αγώνα «Στα Βήματα του Ηρακλή». Όμως εφέτος δεν έμειναν
αρκετοί, με αποτέλεσμα πολλοί δρομείς να φορέσουν κίτρινους
ή πράσινους χιτώνες ή να τρέξουν με μη «αρχαιοπρεπή» περιβολή. Έτσι, η αίσθηση της κοινής ανθρώπινης υπόστασης, της
ισοτιμίας και των μη διακρίσεων πήγε περίπατο.
Πέραν τούτου, ο Σύλλογος πρέπει να βρει περίπου 4.000 ευρώ
για να αντικαταστήσει τους απολεσθέντες χιτώνες.
Από την άλλη πλευρά, είναι σαφές ότι ο χιτώνας συνιστά
ωραίο προσωπικό ενθύμιο και ίσως θα έπρεπε να επιτρέπουμε
στους συμμετέχοντες να τον πάρουν μαζί τους. Αλλά το κόστος
είναι απαγορευτικό για μας. Είναι λύση να ζητήσουμε από τους
δρομείς να δώσουν μια εισφορά, ώστε να αντιμετωπίσουμε το
κόστος για το χιτώνα, το μπλουζάκι και την αναμνηστική καρφίτσα; Αυτό θα καταστρατηγούσε την αρχή της ελεύθερης συμμετοχής καθενός και καθεμιάς – ανεξάρτητα από την οικονομική
τους κατάσταση..
Για ακόμα φορά, ο Σύλλογος θα ήταν ευγνώμων για τις ιδέες
και προτάσεις σας.

Chitons
The Fifth Nemead presented a startling development that had
never occurred before in the history of the modern games.  As they
left, more than 400 participants took with them the white chitons
that they had worn when they ran.  They seem to have thought
that the chitons were personal momentos from the Society over
and above the blue T-shirts and the pins with the insignia of the
Society which every participant receives.   They were helped in
this perception by an innovation of this Nemead.  In the previous
Nemeads, participants left their clothes in plastic crates, recycled
from the grape harvest.  This year, thanks to the generosity of
Yannis Gkintidis of G-PAPERS,  those crates were replaced by
sturdy bags to which the name of each runner was attached.  He
or she could then leave clothes and personal belongings in the
bag and, after the race, take the bag together with the new t-shirt.
We had never imagined that the chitons would also go away.  
There were consequences.  Normally we take the chitons that
have been used for the first 3-4 hours to be washed so that they
are ready for use for the Footsteps of Herakles race.  But there
were not enough left over, and thus many of the runners were
forced to wear yellow or green chitons, or no “ancient” garb at
all.  The sense of common humanity, of basic equality, was lost.
Moreover, the Society will have to find about 4,000 euros to
replace the missing chitons.
On the other hand, clearly the chiton is a nice personal
souvenir, and perhaps we should allow people to take them.  But
the expense is prohibitive for us.  Is there a solution in requiring
runners to pay a fee that would help to cover the expenses of the
chiton, the t-shirt, and the pin?  But that would risk the principle
of participation for anyone and everyone - regardless of status.
Again, the Society would be grateful for thoughts and
suggestions.

Ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα
κ. Daniel B. Smith και η σύζυγός
του ξεναγούνται στο χώρο του
αρχαίου Σταδίου από ένα πρώην
μέλος των Ανασκαφών της Νεμέας,
το σημερινό καθηγητή Randall
Colaizzi.
The U.S. Ambassador to Greece,
Daniel B. Smith and his wife are led
through the ancient Stadium by a
veteran of the Nemea Excavations,
Professor Randall Colaizzi.
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ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΟΔΩΡΕ!

THANK YOU, THEODORE

Στις 6 Ιουλίου 1994 συνέβησαν δύο γεγονότα κεφαλαιώδους
σημασίας για το Σύλλογό μας. Το πρώτο είναι ότι το Στάδιο
άνοιξε επισήμως για το κοινό από τον τότε Υπουργό Πολιτισμού
Θάνο Μικρούτσικο και φιλοξένησε μια μικρή αναβίωση των
αρχαίων Αγώνων, στην οποία συμμετείχαν μαθητές από τη Νεμέα και το Σαν Φραντσίσκο. Αυτή η αναβίωση ήταν το έναυσμα
για τη δημιουργία του Συλλόγου για την Αναβίωση των Νεμέων
Αγώνων.

On July 6, 1994, there transpired two events of fundamental importance to our Society.  First, the Stadium was formally
opened to the public by the then Minister of Culture, Thanos Mikroutsikos, followed by a small revival of the ancient Games in
which the participants were students from Nemea and from San
Francisco.  This revival was the direct inspiration for the formation of the Society for the Revival of the Nemean Games.
The second event followed upon the first.  In the crowd at those

Το δεύτερο γεγονός είναι απόρροια του πρώτου. Ανάμεσα στο
πλήθος σε εκείνους τους πρώτους «αγώνες» βρέθηκε το ζεύγος
Μαριλένα και Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος, προσκαλεσμένοι
από τους παλιούς φίλους των ανασκαφών Γιώργο και Μάρω Παναγιώτου (επάνω αριστερά στη φωτογραφία). Αυτή ήταν η πρώτη επαφή του Θεόδωρου με τη Νεμέα, που στάθηκε η αιτία για
το μελλοντικό ενδιαφέρον του. Όταν γίναμε Σύλλογος το 1996,
τον καλέσαμε να πλαισιώσει ως Μέλος την Τιμητική Επιτροπή.
Δέχθηκε αμέσως και από εκείνη την ημέρα διαδραμάτισε ένα
ρόλο άρα πολύ πιο ενεργό από διακοσμητικό, υποστηρίζοντας
και ενθαρρύνοντάς μας πάλι και πάλι, συνεχώς.
Στη συνέχεια ο Θεόδωρος επισκέφθηκε τη Νεμέα και ζήτησε
να ενημερωθεί για την αναστήλωση του ναού του Νεμείου Διός
που είχε παγώσει από το 1984 για οικονομικούς λόγους. Αποτέλεσμα του ενδιαφέροντός του είναι ότι το 1999 ενεργοποιήθηκε
το πρόγραμμα αναστήλωσης.
Ο Θεόδωρος έγινε συχνός επισκέπτης της Νεμέας, παρακολουθώντας την «επαναδόμηση» του ναού και συμπαραστεκόμενος στις προσπάθειες του Συλλόγου. Κρίσιμο σημείο καμπής
αποδείχθηκε το τέλος του 2004, όταν ο Στέφανος Μίλλερ αποσύρθηκε από τη θέση του Διευθυντή Ανασκαφών της Νεμέας

first «games» were Theodore and Marilene Papalexopoulos who
had been brought by old friends of the excavations, George and
Maro Panayiotou (upper left in photograph).  This was the first
contact for Theodore with Nemea, and it set the context for his
future interest.  When we began the Society in 1996, we invited
him to become a member of the Honorary Committee.  He accepted, and from that day Theodore began a role that was much
more active than honorary, supporting us and encouraging us
over and over again.
Subsequently Theodore visited Nemea and inquired about the
reconstruction of the Temple of Zeus which had been stalled
since 1984 for economic reasons.  But in 1999 the project began
again very much as the result of his interest.  
Theodore became a frequent visitor to Nemea, watching the
temple grow, and standing behind the Society in its efforts.  A
critical turning point came at the end of 2004 when Stephen
Miller retired from his position as Director of the Nemea
Excavations (and of the Temple Reconstruction).   Theodore,
concerned about the continuation of the project beyond the first
two new columns, and the economic basis for that continuation,
founded the association «Opheltes», the objectives of which
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(και της Αναστήλωσης του Ναού). Ο Θεόδωρος, ανήσυχος σφόδρα για τη συνέχιση
του προγράμματος και πέραν των δύο πρώτων αναστηλωμένων κιόνων και για το οικονομικό μέλλον του εγχειρήματος, ίδρυσε το
Σωματείο «Οφέλτης, ο φίλος της Νεμέας»,
με διπλό σκοπό την οικονομική στήριξη της
Αναστήλωσης του Ναού και της Αναβίωσης
των Αγώνων. Παράλληλα, θα μπορούσε να
βοηθήσει και το Δήμο της Νεμέας, όπως, για
παράδειγμα, με τη δωρεά ενός πυροσβεστικού οχήματος.
Πολύ πρόσφατα, ο «Οφέλτης» ήταν που
χρηματοδότησε τη μελέτη και τις εργασίες
συντήρησης της Στοάς του αρχαίου Σταδίου. Η Στοά παίζει καθοριστικό ρόλο στην
αναβίωση των αγώνων και η διαφορά ατμόσφαιρας μεταξύ των αγώνων του 2008, που
η θολωτή δίοδος ήταν κατειλημμένη   από
σκαλωσιές, και του 2012, που οι δρομείς είχαν την αίσθηση μεταμόρφωσής τους σε αρχαίους αθλητές κατά τη διέλευσή τους από
τη συντηρημένη Στοά, ήταν πολύ εμφανής
και επισημάνθηκε από όλους όσοι συμμετείχαν.
Τώρα ο Θεόδωρος έχει αποδεσμευτεί από την καθοδήγηση
του «Οφέλτη». Τα έχει κερδίσει όλα, αλλά θα μας λείψει και του
ευχόμαστε διαρκή υγεία, ευτυχία και φιλία. Από την πλευρά μας,
δεν θα σταματήσουμε ποτέ να του λέμε:
«Σε ευχαριστούμε Θεόδωρε».

were to assist financially with
the Temple reconstruction, and
with the Revival of the Games.  
Meanwhile, he would also
assist the City of Nemea in, for
example, the acquisition of a
fire truck.
Most recently, it was
«Opheltes» that provided the
funding for the study and the
actual work of the conservation
of the tunnel in the stadium.  
That tunnel plays the decisive
role in the revival of the
games, and the difference in
atmosphere between the games
of 2008 when the tunnel was
encumbered with scaffolding,
and 2012 when the athletes
were transformed into ancient
Greeks while passing through
the restored tunnel, was noted
by all who were involved with
the games.  
Now Theodore has stepped
aside from the leadership of «Opheltes».   He has earned the
rest, but we shall miss him and hope for his continued health,
happiness and friendship.  We, for our part, shall always continue
to say:
«Thank you, Theodore»
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ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΥΤΑΛΗΣ
ΣΤΟΝ «ΟΦΕΛΤΗ»
Στις 26 Σεπτεμβρίου 2012, πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου  «Οφέλτης ο φίλος της Νεμέας», συνεδρίασε
στην Αθήνα το Διοικητικό του Συμβούλιο και ανασυγκροτήθηκε
σε σώμα, κατόπιν της παραίτησης από τη θέση του Προέδρου
του κ. Θεόδωρου Παπαλεξόπουλου. Ο οραματιστής κ. Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος είναι ο ιδρυτής και η ψυχή του Σωματείου
«Οφέλτης», το οποίο υπηρετεί ευδόκιμα από τη σύστασή του
το 2004. Χάρις στις άοκνες προσπάθειές του, ο «Οφέλτης», που
έχει χαρακτηριστεί επίσημα από το Υπουργείο Πολιτισμού ως
μη κερδοσκοπικό Σωματείο που επιδιώκει πολιτιστικό σκοπό,
κατάφερε να εξεύρει και να κατευθύνει στη Νεμέα από το 2004
έως σήμερα το ποσό των 1.278.831 ευρώ ως χορηγίες για την
Αναστήλωσή του Ναού του Νεμείου Διός παλαιότερα και για την
συντήρηση της Στοάς του Σταδίου πρόσφατα. Διάδοχός του στη
θέση του Προέδρου, και άξιος πιστεύουμε συνεχιστής του έργου
του, ανέλαβε το μέχρι τώρα μέλος του ΔΣ κ. Βασίλης Φουρλής.
O Βασίλης Φουρλής γεννήθηκε το 1960 στην Αθήνα. Είναι
κάτοχος Masters Degree in Regional Planning από το University
of California/Berkeley και Masters Degree in International
Business από το  Boston University/Brussels.
Είναι Πρόεδρος της εταιρείας Fourlis A.E. Συμμετοχών καθώς
και της House Market A.E. (IKEA). Επίσης είναι μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων της Τραπέζης Πειραιώς, της Τιτάν Α.Ε.,
ΟΤΕ Α.Ε. και της Frigoglass A.E. Το 2004 του απονεμήθηκε το
βραβείο «Επιχειρηματικότητας Κούρος» από τον Πρόεδρο της
Ελληνικής Δημοκρατίας.
Ήδη, με τη νέα του ιδιότητα, επισκέφτηκε στις 14 Οκτωβρίου
τα γραφεία του Συλλόγου μας, όπου  είχε εποικοδομητική συνεργασία με το ΔΣ. Ενωρίτερα, στις 23 Ιουνίου, τρία μέλη της
οικογενείας του είχαν αναδειχθεί Νεμεονίκες.
Τον υποδεχόμαστε στη μεγάλη οικογένεια της Νεμέας και του
ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του!
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CHANGE OF
PRESIDENT AT “OPHELTES”

On September 26, 2012, before the Regular General Assembly
of the Association “Opheltes, the Friend of Nemea,” the Board
of Directors met in Athens and reformed its organization after
the withdrawal of Theodore Papalexopoulos as President.  The
visionary Theodore Papalexopoulos is the founder and the soul
of  “Opheltes”, which he successfully served since its formation
in 2004.   Thanks to his tireless efforts, “Opheltes”, which has
been officially recognized by the Ministry of Culture as a nonprofit association for cultural purposes, gathered and directed
to Nemea since 2004 a total of 1,278,831 euros in support of
the reconstruction of the Temple of Zeus longer ago and of the
conservation of the stadium tunnel recently. The successor in the
position of president, and we believe a worthy continuator of his
work, is Vassilis Fourlis.
Vassilis Fourlis was born in 1960 in Athens. He holds a Masters Degree in Regional Planning from the University of California/Berkeley and a Masters Degree in International Business
from Boston University/Brussels.
He is Executive Chairman of Fourlis Holdings S.A. and President of House Market S.A. (IKEA). He is also a member of the
Board of Directors of Piraeus Bank, Titan S.A., OTE S.A. and
Frigoglass S.A. He received the “Businessman of the Year”
Award from the President of the Hellenic Republic in 2004.
He has already, in his new position, visited our offices as well
as the ancient site on October 14 where he had an edifying consultation with the Board of Directors.  Earlier, at the Games on
June 23, three members of his family became Nemea victors.
We welcome him and wish him good luck in his task.

Ομαδικές επισκέψεις στα Γραφεία του
Συλλόγου.

Παρών και ο Ολυμπιονίκης της ελληνορωμαϊκής πάλης Πέτρος
Γαλακτόπουλος, o κήρυκας Τάσος Σταματάκης και η κα Γαλακτοπούλου που δοκιμάζει Νεμεάτικο στεφάνι.
Olympic victor Petros Galaktopoulos, Herald Tassos Stamatakis,
and Mrs. Galaktopoulos who is trying on a Nemea crown.

Πλήθος κόσμου παρακολουθεί την Τελετή Λήξης.
A large crowd watches the Closing Ceremony.

Συνεχίζονται οι οργανωμένες επισκέψεις ομάδων επισκεπτών
στον εκθεσιακό χώρο του Συλλόγου μας, πριν ή μετά τις ξεναγήσεις τους στον αρχαιολογικό χώρο.
28-5-2012: Πρώτη Τάξη του 2ου Δημοτικού Κορίνθου
16-9-2012: Ομάδα 34 σπουδαστών της Διεθνούς Ολυμπιακής
Ακαδημίας με τους συνοδούς Καθηγητές Βαγγέλη Αλμπανίδη και Werner Petermandl (οι δύο ψηλότεροι αριστερά, στην
πίσω σειρά).
17-9-2012: Ιδιωτικό Δημοτικό «Μικρός Ναυτίλος» Γαλατσίου.
26-10-12: Ομάδα 15 παιδιών του Νηπιαγωγείου Αγίου Βασιλείου Κορινθίας με τους γονείς τους.
29-10-2012: Ομάδα 30 φοιτητών Αμερικανικών Πανεπιστημίων
που βρέθηκαν στο  Διεθνές Κέντρο Ελληνικών και Μεσογειακών Σπουδών.

Groups of Visitors to the Office of the Society
in 2012

Organized groups of visitors continue to visit the exhibition
area of our Society in conjunction with tours of the archaeological
site.
May 28 - First Grade of the 2nd Elementary School of Corinth
September 16 - a group of 34 students from the International
Olympic Academy, including several who ran on June 23,
under the leadership of Professors Vangelis Albanides and
Werner Petermandl (two tallest in back row at left).
September 17 - Private Elementary School “Mikros Naftilos” of
Galatsi.
October 26 - group of 15 students together with parents from the
Kindergarten of  Aghios Vasileios.
October 29 - a group of 30 students from U.S. Universities who
were participating in the College Year in Athens program.

Ο κ. Ιωάννης Βραχάτης του Club Hotel Casino Loutraki σε
πρώτο πλάνο, με φόντο το δάσος των σημαιών των χωρών
προέλευσης όλων των δρομέων.
Ioannis Vrachatis from the Club Hotel Casino Loutraki in the
foreground with a background of the forest of flags representing
the countries of the runners.
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΠΡΟΤΟΜΗΣ TOY
ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΝΤΕ ΜΙΡΑΝΤΑ

INAUGURATIONS OF A BUST OF
FRANCISCO DE MIRANDA

Στις 28 Μαρτίου 2012 πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Francisco de Miranda από το Καράκας, σε
χώρο που διέθεσε ο Δήμος Νεμέας στην Αρχαία Νεμέα, δίπλα
στα γραφεία του Συλλόγου μας, προς τιμήν του πρώτου πολίτη
της Αμερικανικής ηπείρου που επισκέφθηκε τη Νεμέα το 1786.
Στην εκδήλωση μίλησαν ο Δήμαρχος Νεμέας κ. Ευάγγελος Ανδριανάκος, ο Πρέσβης της Βενεζουέλας στην Eλλάδα κ. Rodrigo
Chaves και ο πρόεδρος του συλλόγου μας κ. Στέφανος Μίλλερ,
οι οποίοι εξήραν την προσωπικότητα του τιμωμένου και τη σημασία της φιλίας των Λαών.  Χαρακτηριστικό είναι το επίγραμμα που έγραψε ο Πρέσβης Chaves για τη βάση της προτομής: «Ο
ανθρωπιστικός και διαχρονικός ελληνικός νους είναι ο ομφάλιος
λώρος μεταξύ του ανθρώπινου και του θεϊκού».
                                                     

On March 28 the bust of Francisco de Miranda from
Caracas, Venezuela, was unveiled in the space set aside by the
City of Nemea, next to our offices in Ancient Nemea.  It was set
up in honor of the first citizen of the American continent who
visited Nemea in 1786.   Participating in the ceremonies were
Evangelos Andrianakos, Mayor of Nemea;   Rodrigo Chaves,
Ambassador of Venezuela to Greece; and the President of our
Society, Stephen Miller.  All commented on the significance of
the honoree, and of friendship between peoples.  Characteristic is
the epigram from Ambassdor Chaves on the base of the bust.
“The humane and eternal Hellenic intellect is the umbilical cord between earth and heaven.”

Μιά Όαση Νεμέας (του Γιάννη Νάκη)

An Oasis in Nemea (by Ioannis Nakis)

Αναζητώντας μια συνεργασία ανάμεσα στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Νεμέας και κάποιο σχολείο του εξωτερικού συνάντησα την
κα Ματίνα Γκόγκα, υπεύθυνη του Τμήματος Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου   Harvard στο Ναύπλιο. Μου σύστησε
το Odyssey Charter School που βρίσκεται στο Wilmington του
Delaware στις ΗΠΑ. Στο σχολείο αυτό οι μαθητές έχουν σαν
ξένη γλώσσα τα ελληνικά και το σπουδαιότερο οργανώνουν
Νέμεους αγώνες στην πόλη τους. Αμέσως ήρθαμε σε επαφή και
γνωριστήκαμε με το διευθυντή του Σχολείου κ. George Rigos  
και το δάσκαλο της πέμπτης τάξης κ. Brian Corcoran. Συνεργαστήκαμε πρώτα με ανταλλαγή επιστολών των μαθητών μας.
Τα παιδιά της πέμπτης τάξης του σχολείου της Νεμέας ενθουσιάστηκαν και άρχισαν να φαντάζονται τους νέους τους φίλους.
Εμείς τους γνωρίσαμε τον αρχαιολόγο μας τον κ. Μίλλερ και
γράψαμε ένα θεατρικό με θέμα την τραγική τύχη του Οφέλτη.
Τα παιδιά της Αμερικής έκαναν κατασκευές με θέμα την Αρχαία
Νεμέα και το ναό του Δία. Την άνοιξη κάναμε τηλεδιάσκεψη και
τα παιδιά επικοινώνησαν ζωντανά μεταξύ τους. Όταν ο Brian
άρχισε με την κιθάρα του και τους μαθητές του να τραγουδούν
το «ο πιο καλός ο μαθητής», ενώσαμε κι εμείς τις φωνές μας μαζί
τους. Αργότερα με το ταχυδρομείο ανταλλάξαμε δώρα. Δυστυχώς η τάξη του Brian άλλαξε βαθμίδα εκπαίδευσης κι έτσι φέτος
θα συνεργαστούμε με καινούριους φίλους από την Αμερική. ΟΙ
Νέμεοι αγώνες έφεραν κοντά δυο γειτονιές του πλανήτη και έριξαν το σπόρο για ευρύτερες συνεργασίες.

While looking for a partnership between the First Public
School of Nemea and some foreign school, I met Matina Goga
who is responsible for the Greek Studies section of Harvard
University in Nauplion.   She introduced to me the Odyssey
Charter School in Wilmington, Delaware, USA.  In this school
the students have Greek as their foreign language, and even
more significantly they organize Nemean Games in their city.  
Immediately we contacted the director of the School, George
Rigos, and the teacher of the fifth grade, Brian Corcoran.  At first
we co-operated in an exchange of letters between our students.  
The fifth-graders in Nemea became enthusiastic and began to
imagine what their new friends were like.   We introduced our
archaeologist, Stephen Miller, and wrote a play on the subject
of the tragic fate of Opheltes.  The American children undertook
projects with the subject of Ancient Nemea and the Temple of
Zeus.   In the Spring, we organized a teleconference, and the
children had live conversations with one another.  When Brian
took his guitar and his students sang “The Good Student” in
Greek, we joined in with our own voices.  Later we exchanged
presents by mail.  Sadly, Brian’s students have moved on to the
sixth grade and so this year we will work with new friends from
the United States.   The Nemean Games brought together two
communities from different parts of the planet and sowed the
seeds of further co-operation.
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ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ – Ένα ντοκιμαντέρ
για την Αρχαία Νεμέα και τους Νέμεους Αγώνες
(της Ιωάννας Ταχμιντζή)

PASSAGE INTO HISTORY - A documentary
about Ancient Nemea and the Nemean Games
(by Joanna Tachmintzis)

Όσοι συμμετείχαν στην 5η Νεμεάδα τον περασμένο Ιούνιο –
ως αθλητές, εθελοντές ή θεατές – θα παρατήρησαν έντονη κινηματογραφική δραστηριότητα γύρω από τους χώρους των Αγώνων, τόσο κατά τη διάρκειά τους όσο και κατά τις προετοιμασίες
και ίσως έχουν δώσει συνέντευξη ή έχουν κινηματογραφηθεί
ενώ έτρεχαν. Πρόκειται για τα κινηματογραφικά συνεργεία της
ελληνικής εταιρείας παραγωγής IMAGINA, που είχε την πρωτοβουλία να αυτοχρηματοδοτήσει  ένα μεγάλης διάρκειας ντοκιμαντέρ για τους Νέμεους Αγώνες και για την Αρχαία Νεμέα,
τόπο των αρχαίων Αγώνων και της σημερινής αναβίωσής τους.
Η IMAGINA πιστεύει ότι η Αρχαία Νεμέα είναι ίσως ένας
από τους πιο ενδιαφέροντες αλλά   λιγότερο γνωστούς, ακόμα,
αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας και η ιστορία της, καθώς
και η  αποκάλυψη και ανάδειξη της , αποτελούν από μόνες τους
ένα ενδιαφέρον θέμα κινηματογραφικής διήγησης. Είναι ακόμα
πεποίθησή της ότι η εξίσου μη ευρέως γνωστή αναβίωση των
Νέμεων Αγώνων είναι μοναδική και συναρπαστική και θα αποτελέσει συγκλονιστικό θέαμα για ένα ευρύ  κοινό. Πέραν τούτου,
η IMAGINA πιστεύει ότι στις παρούσες συνθήκες κρίσης στην
Ελλάδα, είναι σημαντικό να προβληθούν και μέσω ταινιών οι
πολιτιστικές δραστηριότητες που εξακολουθούν να λαμβάνουν
χώρα στην Ελλάδα, ακόμα και κάτω από τόσο δύσκολες συνθήκες.
Το ντοκιμαντέρ εστιάζει στην παρουσίαση του αρχαιολογικού
χώρου της Αρχαίας Νεμέας, της σύγχρονης αναβίωσης των αγώνων που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2012 και του ρόλου
που διαδραματίζει σε όλα αυτά ο αρχαιολόγος Δρ. Στέφανος
Μίλλερ, ο οποίος αποκάλυψε τα περισσότερα από τα ευρήματα
του χώρου. Γυρισμένο αποκλειστικά επί τόπου στην Αρχαία Νεμέα, είναι ένα μοναδικό, πρωτοποριακό ντοκιμαντέρ που ασχολείται παράλληλα με τον αρχαιολογικό χώρο και την Αναβίωση
των Αγώνων. Είναι στην αγγλική γλώσσα και η διάρκειά του θα
είναι περίπου  50-55 λεπτά.
Ασχολούμενος με τις ανασκαφές και τις διαμορφώσεις του
αρχαιολογικού πάρκου της Νεμέας για τέσσερες δεκαετίες, ο
Καθηγητής Μίλλερ δέχθηκε γενναιόδωρα να είναι ο κύριος παρουσιαστής  του ντοκιμαντέρ, που ξεναγεί το θεατή στα διαφορετικά σημεία των αρχαιολογικών χώρων του Ναού του Διός και
του Σταδίου, ξεδιπλώνοντας την ιστορία των ανασκαφών και
αναστηλώσεών του, καθώς και της αποκάλυψης και πρόσφατης
συντήρησης της Στοάς, μέσω της οποίας πέρασαν οι αθλητές για
να μπουν στο Στάδιο.
Οι Αγώνες της 5ης Σύγχρονης Νεμεάδας του 2012 κινηματογραφήθηκαν με πολλές λεπτομέρειες – και στο Στάδιο και στις
Κλεωνές – όπως και όλες οι προετοιμασίες κατά το χρόνο που
προηγήθηκε των Αγώνων- με την πολύ χρήσιμη και πρόθυμη  
συνεργασία του Συλλόγου για την Αναβίωση των Νεμέων Αγώνων.
Η ταινία περιλαμβάνει πολλές συνεντεύξεις – με τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Γιώργο Κωστούρο, τον εργάτη που δούλεψε
με το Στέφανο Μίλλερ και κυριολεκτικά αποκάλυψε το Στάδιο

Those who participated at  the 5th Nemean Games last Junewhether as athletes, volunteers or spectators- will have noticed
intense filming activity around the site of the Games, both during
the events and during the preparations  of the Games, and may
have even been interviewed or filmed while running. These were
the film crews of the Greek film production company IMAGINA
who took the initiative to make an extensive documentary about
the Nemean Games and  Ancient Nemea – the site of  the  Games
in antiquity and of  the revival today.
IMAGINA believes that Ancient Nemea is probably one of
the most interesting and yet least known of the Greek classical
sites, and its history, as well as its modern day discovery and
restoration, is an interesting story in itself  worth telling on film.
It is also   convinced that the equally little known revived Nemean
Games are unique and  fascinating, and will  make very exciting
viewing for a wide public. Furthermore, IMAGINA believes
that in this time of crisis in Greece, it is important to highlight,
also through film, the cultural activity that is still taking place in
Greece  under difficult circumstances.
The focus of the documentary is the presentation of the
archeological site of Ancient Nemea, the modern-day revival of
these Games which took place in June 2012, and the role in all of
this of the archeologist who made most of the discoveries on the
site, Dr. Stephen Miller. Filmed entirely on location in Ancient
Nemea this is  a unique, first-ever documentary about  both the
classical  site and the revived  Nemean Games, filmed mostly in
English, with an estimated duration of 50-55 minutes.
As he has been excavating and restoring the archeological site
of Nemea for four decades, Dr. Miller kindly agreed  to be the
main presenter for this documentary, guiding the viewer around
the different parts of the archeological sites of the Temple of
Zeus and the Stadion,   explaining the unfolding story of his
excavations and restorations, and the discovery and recent
restoration of the Stoa through which the athletes pass to reach
the Stadion.The actual revived 5th Nemean Games of 2012 were
filmed in some detail- both in the Stadion and in Kleones-   as
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και τη Στοά, το Θεοδόση, τον πρώτο φύλακα του αρχαιολογικού
χώρου της Νεμέας, τον Ανδρέα, καθώς και με δρομείς από όλο
τον κόσμο, με μερικούς από τους Πρέσβεις που ήταν παρόντες
στους Αγώνες και συμμετείχαν στην απονομή στεφάνων στους
νικητές, με τον πρόεδρο του Σωματείου «Οφέλτης» Θεόδωρο  
Παπαλεξόπουλο και άλλους.
Ο σχεδιασμός και η παραγωγή του ντοκιμαντέρ έγινε από την
IMAGINA, μια δημιουργική εταιρεία παραγωγής και επεξεργασίας οπτικο-ακουστικών, που εδρεύει στην Αθήνα και δραστηριοποιείται στο χώρο παραγωγής ταινιών και διαφημίσεων τα
τελευταία 20 χρόνια. Η εταιρεία έχει εμπειρία σε ταινίες τέχνης,
όπως και σε ντοκιμαντέρ, και τώρα επικεντρώνεται στην παραγωγή υψηλής ποιότητας τηλεοπτικών παραγωγών για το διεθνές
ευρύ κοινό.
Η ταινία σκηνοθετήθηκε από το Γιάννη Λαπατά, ο οποίος έχει
υπερεικοσαετή εμπειρία ως σκηνοθέτης πολλών επιτυχημένων
τηλεοπτικών σειρών στην Ελλάδα καθώς και ταινιών μικρού μήκους και έχει εργαστεί σε διεθνείς κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές για την Ελλάδα.  
Η εκτεταμένη κινηματογράφηση έχει συλλάβει πολλές ενδιαφέρουσες και συγκινητικές στιγμές και εικόνες, και στόχος είναι
το ντοκιμαντέρ να καταφέρει να αποτυπώσει και να μεταδώσει
την ατμόσφαιρα ενός χώρου και  ενός γεγονότος που επιχειρούν
να κάνουν ζώσα την αρχαία ιστορία για τους σημερινούς ανθρώπους. Το ντοκιμαντέρ βρίσκεται ήδη σε στάδιο τελικής επεξεργασίας και αναμένεται να είναι έτοιμο για διανομή στις αρχές
του 2013.

was all the preparations in the period leading up to the Games,
with the very helpful collaboration of the Association for the
Revival of the Nemean Games. The documentary includes
many interviews- with the vice-president of the Association  
Giorgos Kostouros, the workman who worked with Dr. Miller
and actually discovered the Stadium and the Stoa, Theodosis, the
first guard on the site of  Nemea, Andreas, as well as with runners
from all over the world, with some of the  Ambassadors who
were present at the Games and participated in the crowning of the
winners, the president of the association “Opheltes”, Theodoros
Papalexopoulos, and others.
The documentary is conceived and produced by IMAGINA
- a creative production and post-production company based in
Athens, working in the film and advertising industry for the last
20 years. The company has experience with art films as well as
documentaries, and is currently focussing its work on producing
high quality documentaries for TV for a wide international
public. The film is  directed by Yannis Lapatas, who  has more
than 20 years experience as a director of many successful TV
series in Greece as well as documentaries, and has also worked
on international film and TV productions filmed in Greece.
The extensive filming has captured many interesting and
moving  moments and images, and, hopefully, the  documentary
will manage to capture and transmit the atmosphere of a place
and   an event that attempt to make ancient history come alive
for people today.The documentary is currently in post production
and is expected to be ready for distribution  by early 2013.

Έκδοση του Συλλόγου για
τη θολωτή Δίοδο του Σταδίου

Publication of the Society for the vaulted
entrance to the Stadium

Με την ευκαιρία των εγκαινίων της πρόσφατα συντηρηθείσας
θολωτής διόδου (Στοάς) του αρχαίου Σταδίου της Νεμέας, ο Σύλλογος εξέδωσε δίγλωσσο καλαίσθητο φυλλάδιο, με το ιστορικό της

On the occasion of the inauguration of the recently restored
vaulted entrance (tunnel) of the ancient stadium of Nemea, the
Society published an elegant bilingual booklet containing the
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αποκάλυψης και συντήρησης της κατά Παυσανίαν «Κρυπτής Εσόδου», που συνέγραψε ο Στέφανος Μίλλερ. Στον πρόλογο του εντύπου, το οποίο περιέχει και πλήθος κατατοπιστικών φωτογραφιών,
το ΔΣ του Συλλόγου επιχειρεί μια σαφή εξήγηση του λόγου ανάμειξής του στην υπόθεση της Στοάς, η αποκατάσταση της οποίας,
ως γνωστόν, είχε τεθεί από την εποπτεύουσα Αρχαιολογική Υπηρεσία ως προϋπόθεση για να επιτραπεί η χρήση της κατά τους Αγώνες του 2012.  Σημειώνει δε με ευγνωμοσύνη ότι «αναγκαία και ευπρόσδεκτη είναι η αναγνώριση της συμβολής πολλών ανθρώπων,
Φορέων και Ιδρυμάτων, που βοήθησαν αποτελεσματικά στη διεκπεραίωση των εργασιών συντήρησης της στοάς», όπως: Το Ίδρυμα
«Σταύρος Νιάρχος», το Σωματείο «Οφέλτης», το Ίδρυμα Παύλου
και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, το Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, η
ΛΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, ο Δήμος
Νεμέας, η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, το
Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, ο Κώστας Ζάμπας,
η Ιωάννα Δογάνη και το συνεργείο της (Δημήτρης Καρβέλας,
Αλέξης Σαφχόκης, Μαρία Πανουτσοπούλου, Αμερίμνη Γαλανού,
Καλλιόπη Ιεσσαί και Γιώργος Αργύρης) και ο Στέφανος Μίλλερ
και το συνεργείο του (Αθανάσιος Ασήμης, Δημήτρης Καραΐσκος,
Αθανάσιος Μαλακός και Ηλίας Σκάζας). Και ο πρόλογος κλείνει
με τη  διαπίστωση ότι η αιγίδα της UNESCO, υπό την οποία τελέστηκε η Πέμπτη Σύγχρονη Νεμεάδα, «πιστοποιεί, προς μεγάλη
χαρά μας, την αναγνώριση της αξίας των Νεμέων Αγώνων, του Αρχαίου Σταδίου και της Κρυπτής Εσόδου του».

history of the discovery and conservation of what Pausanias
called the “Hidden Entrance”, written by Stephen Miller.   In
the prologue of the booklet, which includes a multitude of
informative photographs, the Board of Directors of the Society
gives a clear explanation of the reason why the Society was
involved in the issue of the tunnel’s restoration which, as is
known, was a prerequisite set by the supervising Archaeological
Service for the use of the tunnel in the games of 2012.  It notes
gratefully that: “it is necessary and welcome at this point to
acknowledge the many people and institutions who have helped
us carry out the conservation work”:   The Stavros Niarchos
Foundation, the Association “Opheltes - the Friend of Nemea,”
the Paul and Alexandra Kanellopoulos Foundation, the John
S. Latsis Foundation, the 37th Ephoreia of Prehistoric and
Classical Antiquities, the City of Nemea, the American School
of Classical Studies, the University of California at Berkeley,
Costas Zambas, Ioanna Dogani and her crew (Dimitris
Karvelas, Alexis Saphloki, Maria Panoutsopoulou, Amerimni
Galanou, Kalliope Iessai, and Georgios Argyris), and Stephen
Miller and his crew (Athanasios Asimis, Dimitris Karaïskos,
Athansios Malakos, and Elias Skazas).  The prologue ends with
the statement that the aegis of UNESCO, under which the Fifth
Modern Nemead was performed, “is a gratifying recognition of
the value of the Nemean Games, the Ancient Stadium and its
Hidden Entrance.”

Η αναμνηστική στήλη με τα ονόματα των ευγενών χορηγών της συντήρησης
της Στοάς, στο δυτικό άκρο της.
The commemorative stele with the names of the generous donors of the
conservation of the tunnel, located outside its western end.
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Από τον Πρόεδρο
Αγαπητά Μέλη του Συλλόγου μας,
Όπως είδατε στις προηγούμενες σελίδες, η Πέμπτη Σύγχρονη
Νεμεάδα στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, παρά τα σοβαρά εμπόδια
που έπρεπε να υπερπηδηθούν: η αρχαία θολωτή είσοδος του Σταδίου  έπρεπε να αποκατασταθεί, το Στάδιο να καθαριστεί και να
δεχθεί περιποίηση μετά από πολλών χρόνων εγκατάλειψη, ο κόσμος να ενημερωθεί για την αναβίωση των αρχαίων αγώνων και
οι αγώνες αυτοί καθ’ αυτοί να διοργανωθούν και να πραγματοποιηθούν στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Και όλα αυτά έπρεπε να
συμβούν εν μέσω μιας απίστευτα δύσκολης εθνικής και διεθνούς
οικονομικής κρίσης.
Πετύχαμε. Όμως, ο υπερδιπλασιασμός του αριθμού αυτών που
συμμετείχαν από υπερδιπλάσιο αριθμό χωρών δεν εξαντλεί  όλη
την ιστορία, όπως δεν την εξαντλεί    η εθελοντική εργασία που
προσφέρθηκε από εκατοντάδες ανθρώπους. Η ιστορία θα αναδειχθεί πιο καθαρά από τους δεκάδες ανθρώπους που έζησαν την
εμπειρία της Πέμπτης Νεμεάδας και έγραψαν τα προσωπικά τους
βιώματα σε αυτές τις σελίδες.
Αλλά η επιτυχία δημιουργεί ένα καίριο ερώτημα, έναν μεγάλο
προβληματισμό.
Ο Σύλλογός μας βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Τι θα
ακολουθήσει; Ποιό θα είναι το μέλλον; Μπορούμε και πάλι να περιοριστούμε σε μια τοπική διοργάνωση εκπαιδευτικού χαρακτήρα
κυρίως για τους μαθητές των σχολείων και τους γονείς τους. Αυτό
δεν είναι κακή προοπτική, και μπορούμε να της αναγνωρίσουμε
ότι είναι σχετικά εύκολη, όπως αποδείχθηκε στο παρελθόν. Υπάρχει, ωστόσο, όπως καλά συνειδητοποιήσαμε πλέον, και μια άλλη
δυνατότητα: Η Νεμέα και η Αναβίωση των Νεμέων Αγώνων, λόγω
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From the President
Dear Members of our Society,
As you have seen in the previous pages, the Fifth Modern
Nemead was a very big success - in the face of very big
obstacles:  the ancient entrance tunnel of the stadium had to be
restored, the stadium cleaned and groomed after seven years
of neglect, the world made aware of the revival of the ancient
games, and the games themselves organized and executed on
the highest possible level.  And all this had to be accomplished
in the face of an incredibly difficult national and international
economic crisis.
We succeeded.   The more than double the numbers of
participants from more than double the number of countries
does not tell the whole story, nor does the voluntary work from
hundreds of people;  the story will emerge most clearly from
the dozens of people who experienced the Fifth Nemead and
have written their personal accounts in these pages.
But that success brings another question, a larger problem.  
Our Society is at a crossroads.  What next? What is our future?
We can slip back to a local festival essentially for the edification
of school children and their parents.  That is not a bad objective,
and we can realize it with relative ease as has been done in
the past.  There is, however, as we now have learned, another
possibility.   Nemea and the revived Nemean Games have the
potential, because of Nemea’s unique ancient status, to become
a modern center for the study and development of international
understanding.  

της μοναδικότητας της αρχαιολογικής σημασίας τους, έχουν τη δυναμική να καταστούν ένα σύγχρονο κέντρο μελέτης και ανάπτυξης
της διεθνούς αλληλοκατανόησης.
Στις 23 Ιουνίου πολλοί άνθρωποι ήρθαν για να τρέξουν μαζί
στον αρχαίο στίβο. Είχαν διαφορετικό χρώμα και γλώσσα, θρήσκευμα και εθνικότητα. Αλλά σε εκείνες τις λίγες ώρες γιόρτασαν
αυτό που όλοι μοιραζόμαστε: τη ζωή.
Οι αρχαίοι Αγώνες ιδρύθηκαν ως επιτάφιοι αγώνες, και  - στην
περίπτωση της Νεμέας - εξ αφορμής του θανάτου του νήπιου
Οφέλτη. Ήταν όμως ένας εορτασμός για τη συνέχιση της ζωής
μπροστά στο θάνατο. Είναι αυτό που όλοι ζήσαμε, από το γηραιότερο μέχρι το νεότερο δρομέα. Είναι αυτό που θα βλέπουμε και θα
διαβάζουμε σε αυτές τις σελίδες πάλι και πάλι.
Το να καταφέρουμε τη δημιουργία ενός μόνιμου διεθνούς κέντρου στη Νεμέα, ειδικά όσο η κρίση συνεχίζεται, θα είναι πολύ
δύσκολο. Απαιτεί επαγγελματική στελέχωση με ένα, κατ’ ελάχιστον, πρόσωπο πλήρους απασχόλησης, που να γνωρίζει τον αρχαιολογικό χώρο καλά και να μπορεί να κάνει ξεναγήσεις σ’ αυτόν, να
κατέχει άριστα τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες, να έχει εμπειρία
από το Ολυμπιακό κίνημα και να είναι σε κατάλληλη ηλικία ώστε
προσφέροντας χρόνο και ενέργεια να δικαιώσει τις προσδοκίες.
Και έχουμε την εξαιρετική τύχη να υπάρχει ένα τέτοιο πρόσωπο.
Χρειάζεται όμως να του εξασφαλίσουμε μια βασική αμοιβή, και
αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε χωρίς τη βοήθειά σας.
Παρακαλώ, συμπληρώστε κάτι στο ποσό της ετήσιας συνδρομής σας. Θα είναι η ψήφος σας για συνεχή πρόοδο του Συλλόγου
μας στην κατεύθυνση της πλήρους αξιοποίησης της δυναμικής
του.  Έχουμε κάνει κάτι θαυμάσιο, μπορούμε να κάνουμε ακόμα
περισσότερα.
Με εκτίμηση

On June 23 people came together to run down the ancient
track.  They had different colors and languages and religions
and national identities.  But for those few hours they celebrated
what we all share:  life.
The ancient Games were founded as funerary games occasioned by the death of the baby Opheltes in the case of
Nemea.  But they were a celebration of the continuation of life
in the face of death.  That is what we all experienced, from the
oldest to the youngest runner.  It is what you will see and read
in these pages over and over again.
To achieve the creation of a permanent international center
at Nemea, especially as the crisis continues, will be difficult.  
It requires that there be a professional staff of at least one fulltime person who knows the ancient site and can lead groups
around it, who has full control of at least two foreign languages,
who has experience of the Olympic movement, and who is of an
age to inject time and energy into our hopes.  We are extremely
fortunate that such a person has been identified.  We need to
provide a basic compensation for him, and we can only do this
if you help.  
Please add a little something to your annual dues payment.  It
will be your vote for continued progress of our Society toward
the realization of its full potential.  We have done something
wonderful, we can do even more.
Sincerely,
Stephen G. Miller

Στέφανος Γ. Μίλλερ
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Μια σπίθα ελπίδας

A spark of hope

Μια σπίθα, άσβεστη, κάτω από τη Νέμεια Γη που σκέπασε το βωμό της Πέμπτης
Νεμεάδας, περιμένει υπομονετικά τους επόμενους αγώνες ...
A spark still burns beneath the earth of Nemea which covered the altar of the Fifth
Nemead, awaiting patiently the next games ...

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 2016, Νεμέα 20500
     Τηλέφωνο και τηλεομοιοτυπία: (30) 27460-24125
      Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@nemeangames.org
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