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Δοκιμάσαμε μια ευχάριστη έκπληξη βλέποντας το εξώφυλλο ενός νέου βιβλίου που κυκλοφόρησε αυτό το καλοκαίρι.
Επρόκειτο για το στάδιό μας, σε ένα στιγμιότυπο από την
Τρίτη Νεμεάδα. Η Αναβίωση που πραγματοποιούμε προκαλεί
αίσθηση και συνιστά συνεισφορά στην παγκόσμια κοινότητα.
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It was a wonderful surprise to see the cover of a new
book which appeared this summer. There was our stadium
with a scene from the Third Nemead. Our revival clearly is
making an impact on and a contribution to the international
community.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

VISITORS

Έχει σημειωθεί μια σημαντική αύξηση των επισκεπτών στη
Νεμέα και στα γραφεία μας. Μερικοί δεν υπογράφουν στο βιβλίο επισκεπτών, αλλά, όπως συνέβη στις 9 Νοεμβρίου, μπήκαν σε αυτό 436 ευανάγνωστες υπογραφές ανθρώπων από 54
διαφορετικές χώρες.
Όσα ακολουθούν, είναι μόνο ένα δείγμα των διαφόρων ομάδων επισκεπτών:
17-18 Ιανουαρίου: 85 συμμετέχοντες στο διακρατικό πρόγραμμα Erasmus
18 Ιανουαρίου: 15 σπουδαστές από το Κολλέγιο Αγίας Μαρίας της Καλιφόρνιας
8 Φεβρουαρίου: 31 μέλη της Ελληνικής Περιπατητικής Λέσχης
23 Φεβρουαρίου: 35 μέλη του Οργανισμού νεαρών Προέδρων
7 Μαρτίου: 20 σπουδαστές του Πανεπιστημίου του Κονέκτικατ
28 Μαρτίου: 55 μαθητές από
το 6ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης
29 Μαρτίου: 55 μέλη του Προξενικού Σώματος στην Ελλάδα, συνοδευόμενα από την κα
Τερίνα Αρμενάκη - Καλογεροπούλου και τον Δρα Ιωάννη
Λύρα, που αντιπροσώπευαν
τις χώρες: Αίγυπτο, Αιθιοπία,
Αλγερία, Αυστραλία, Αυστρία,
Βραζιλία, Βοσνία - Ερζεγοβίνη, Γερμανία, Ισπανία, Καζακστάν, Κίνα, Κροατία, Λίβανο,
Μεξικό, Νικαράγουα, Ντομίνικα, Ολλανδία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, και Χιλή.
3 Απριλίου: 45 σπουδαστές
από το Πανεπιστήμιο Bielefeld
5 Απριλίου: Ο Πρέσβης του
Ηνωμένου Βασιλείου Τζών
Κίττμερ με συνοδεία, στην
οποία περιλαμβανόταν και ο
Βουλευτής (και μέλος του Συλλόγου μας) Χρήστος Δήμας.
5 Απριλίου: 50 μέλη του συλλόγου Ευρωστινέων Αθήνας
6 Απριλίου: 35 μαθητές από τα
«Εκπαιδευτήρια Γείτονα» στη
Βάρη Αττικής
6 Απριλίου: 30 σπουδαστές
του προγράμματος «Φιλοξένεια» στο Κιάτο
9 Απριλίου: 22 «Φίλοι του
Γερμανικού Αρχαιολογικού
Ινστιτούτου»
24 Απριλίου: 50 φοιτητές του
καθηγητή Π. Βαλαβάνη από
το Πανεπιστήμιο Αθηνών
5 Μαΐου: ο πρέσβης των ΗΠΑ,
Ντέιβιντ Πιρς, με συνοδεία,
στην οποία περιλαμβανόταν
κι ο διευθυντής της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών, Τζέιμς Ράιτ
9 Μαΐου: 28 μαθητές από το
3ο Γυμνάσιο στη Γλυφάδα Αττικής

There was a significant increase in the visitors to Nemea, and
to our offices. Many did not sign the guest book, but (as of
November 9) there were 436 legible signatures from 54 different countries.
The following is only a sample of the various groups:
January 17-18: 85 members of the Erasmus plus conference
January 18: 15 students from St. Mary’s College of California
February 8: 31 members of the Hellenic Pathfinder’s Club
February 23: 35 members of the Young Presidents Organization
March 7: 20 students from the Paideia Program of the University of Connecticut
March 28: 55 students from the 6th Junior High School of
Thessaloniki
March 29: 55 members of the Consular Corps in Greece,
led by Mrs. Terina ArmenakiKaloyeropoulou and Dr. Ioannis
Lyras representing: Algeria,
Australia,
Austria,
Brazil,
Bosnia-Herzegovina,
Chile,
China,
Croatia,
Dominica,
Germany, Egypt, Ethiopia,
Holland, Kazakhstan, Lebanon,
Mexico, Nicaragua, Romania,
Slovakia, Slovenia, and Spain.
April 3: 45 students from the
Universität Bielefeld
April 5: Ambassador of the
United Kingdom John Kittmer
with a group including MP (and
member of our Society) Christos
Dimas.
April 5: 50 members of the society of Eyrostini from Athens
April 6: 35 students from the
school “Geitonas” of Vari in Attica
April 6: 30 students from the
“Philoxenia” program in Kiato
April 9: 22 “Friends of the German Archaeological Institute”
April 24: 50 students of Prof. P.
Valavanis from the University of
Athens
May 5: Ambassador of the
USA David Pearce with a
group including Director of the
American School of Classical
Studies, James Wright
May 9: 28 students from the 3rd
High School of Glyphada, Attica
May 13: 29 members of the Hellenic Guides Corps.
May 23: 21 students from the
“Philoxenia” program in Kiato
June 6: 35 students from the
Second Grammar School of Lechaion
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13 Μαΐου: 29 μέλη από το
Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού
23 Μαΐου: 21 σπουδαστές του
προγράμματος «Φιλοξένεια»
στο Κιάτο
6 Ιουνίου: 35 μαθητές από το
Β΄ Δημοτικό Σχολείο Λεχαίου
13 Ιουνίου: 15 εκπρόσωποι του
ICOMOS (Διεθνές Συμβούλιο
Μνημείων και Τοποθεσιών) με
προεξάρχοντες το Διεθνή Πρόεδρο, Γκουστάβο Αραός, και
τον πρόεδρο της Ελληνικής
Εθνικής Επιτροπής, Δρ. Αθανάσιο Νακάση.
15 Ιουνίου: 3 φοιτητές απ’ τη
Γερμανική Ολυμπιακή Ακαδημία με συνοδό τον Αχίμ Μπουέμπλε.
17 Ιουνίου: 16 «Εραστές του Οίνου» από 13 διαφορετικές χώρες
8 Ιουλίου: ο Υπουργός Πολιτισμού, Κωνσταντίνος Τασούλας,
με μια ομάδα που περιελάμβανε τη Γενική Γραμματέα του
Υπουργείου, Λίνα Μενδώνη, και τη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων, Μαρία Βλαζάκη, καθώς και τον Πρόεδρο του Σωματείου
«Οφέλτης», Βασίλη Φουρλή.
Το μήνυμα του Υπουργού, κου Τασούλα, στο Βιβλίο Επισκεπτών εκτιμήθηκε ιδιαιτέρως: Όταν διαβής την «κρυπτή έσοδο»
του Παυσανία εδώ στη Νεμέα, όλα λάμπουν! Το στάδιο, το
μουσείο, ο ναός του Διός και τα κυπαρίσσια θαυμαστικά της
φύσης μέσα στο αρχαίο τοπίο. Εδώ λάμπει όμως και η εργασία
και το πάθος των ανθρώπων. Του St. Miller, των   αρχαιολόγων μας, του Μπέρκλεϋ, των
δωρητών. Περνώντας την κρυπτή έσοδο θέλεις να σταθείς και
να χαράξεις δίπλα στα ονόματα
των αθλητών: ΕΥΓΕ ΚΑΛΟΙ!
3 και 21 Σεπτεμβρίου: Δυο διαφορετικές ομάδες με περίπου 30
φοιτητές η καθεμιά από τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία. Την
πρώτη συνόδευε το μέλος μας
και βετεράνος των Νεμέων Αγώνων, Καθ. Πωλ Κρίστενσεν· τη
δεύτερη ομάδα τη βλέπετε εδώ.
11 Οκτωβρίου: η Ντίνα Καζά,
αρχαιολόγος με μακροχρόνια επαφή με τη Νεμέα, έφερε
πάνω από 50 μέλη του Σωματείου «Νότιον Σήμα» από τον
Άλιμο στην Αττική. Πολλοί
υποσχέθηκαν να έρθουν και να
τρέξουν στην Έκτη Νεμεάδα.
19 Οκτωβρίου: ο Γιάννης Γαλακάκης από την ομάδα GEO
ROUTES έφερε μια ομάδα περίπου 30 περιβαλλοντολόγων.
27 Οκτωβρίου: 15 φοιτητές απ’
το Πανεπιστήμιο Πρίνστον
29 Οκτωβρίου: περίπου 180 μαθητές από το Γυμνάσιο Βέλου
Κορινθίας

June 13:15 representatives
of ICOMOS (International
Council on Monuments and
Sites) led by the International
President Gustavo Araoz and
the president of the Hellenic
National
Committee
Dr.
Athanasios Nakasis.
June 15: 3 students from the
German Olympic Academy led
by Achim Bueble.
June 17: 16 “Wine Lovers”
from 13 different countries.
July 8: Minister of Culture
Constantine Tassoulas with a
group that included the General-Secretary of the Ministry
Lina Mendoni and the Director of Antiquities Maria Vlazaki,
as well as the President of the Association Opheltes, Vassilis
Fourlis.
Minister Tassoulas’ entry in the Guest Book was particularly
appreciated:
“When you pass through Pausanias’ ‘hidden entrance’ here in
Nemea, everything shines! The stadium, the museum, Zeus’
temple and the cypresses - nature’s exclamation marks in the
ancient scenery. Here also shine people’s work and passion;
Stephen Miller’s, our archaeologists’, Berkeley’s, the donors’.
Passing through the hidden entrance you want to stand and
carve next to the athletes’ names: EUGE KALOI (BRAVO,
BEAUTIFUL PEOPLE)!”
September 3 and 21: Two
different groups of about
30 students each from the
International
Olympic
Academy. The first was led
by our member and veteran of
the Nemean Games, Prof. Paul
Christesen; the second is seen
here.

October 11: Dina Kaza, archaeologist of long-standing contact
with Nemea, brought over 50
members of the “Notion Sima”
group from Alimos, Attica.
Many promised to come and
run in the Sixth Nemead.
October 19: Giannis Galakakis
of GEO ROUTES brought a
group of about 30 enviromentalists.
October 27: 15 students from
Princeton University
October 29: About 180 students
from the High School of Velo, Korinthia.
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12 Οκτωβρίου: περίπου 40 μέλη της ομάδας “Cycling for
Wine” συνοδευόμενα απ’ τον Θεμιστοκλή Νικολετόπουλο
(βλ.http://www.cycling4wine.gr/topics.php?option=3&target
=194&item=196 ).

October 12: About 40 members of the Cycling for Wine
group led by Themistokles Nikoletopoulos (see http://www.
cycling4wine.gr/topics.php?option=3&target=194&it
em=196).

9 Νοεμβρίου: ήρθε ξανά η ομάδα “Cycling for Wine”, αυτή τη
φορά με άλλα 20 μέλη

November 9:  Cycling for Wine came back, this time with another 20 members.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

PUBLIC RELATIONS

Για τους επισκέπτες μας έχουμε υιοθετήσει μια πολιτική διανομής όλων των εκδόσεών μας. Επί πλέον, οι φύλακες του
σταδίου διαθέτουν στο κοινό το Ενημερωτικό Δελτίο μας του
2012, το οποίο περιέχει τόσες πολλές πληροφορίες για την
Πέμπτη Νεμεάδα, καθώς και το έντυπό μας για την «Κρυπτή
Έσοδο» - τη θολωτή στοά του Σταδίου. Περίπου 3.000 από
τα δύο παραπάνω έντυπα διατέθηκαν σε επισκέπτες οι οποίοι
δεν πέρασαν από τα γραφεία μας, αλλά ενδιαφέρονται για τη
Νεμέα και τους Αγώνες. Το κόστος ανά ζεύγος αυτών των αυτοτελών δίγλωσσων εντύπων είναι περίπου 1 ευρώ, αλλά πιστεύουμε ότι η ανταποδιδόμενη ωφέλεια για τη Νεμέα και το
Σύλλογό μας, δικαιολογεί αυτή τη δαπάνη. Και βέβαια, έτσι
δίνεται η δυνατότητα κάποιος να αποφασίσει να γίνει μέλος
του Συλλόγου.

We have adopted a policy of making available to our visitors copies of all our publications. In addition, the guards at
the stadium have been distributing copies of our newsletter for
2012 which has so much information about the Fifth Nemead,
as well as our booklet on the “Hidden Entrance” – the vaulted
stadium tunnel. About 3000 of each have been handed out to
visitors who do not come to our offices, but who show an interest in Nemea and the Games. There is a cost of about 1€ for
the two items together, but we believe that the return in good
will for Nemea and for our Society justifies the expense. And
occasionally someone decides to join us and become a member of the Society.
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ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

PASSAGE INTO HISTORY

Το ντοκιμαντέρ της Πέμπτης Νεμεάδας μας με τίτλο «Πέρασμα στην Ιστορία» έχει ήδη προβληθεί σε πολλά σημεία του
κόσμου και έχει επαινεθεί για την ποιότητά του. Η θερμότερη ίσως υποδοχή του έγινε στις 18 Φεβρουαρίου στην Σάντα
Κλάρα της Καλιφόρνιας, στο
εστιατόριο “Athena Grill’’,
που ανήκει στον καταγόμενο
από τη Νεμέα και πολύ ενεργό μέλος του Συλλόγου μας
Γιώργο Κατσούλη. Προσκαλεσμένοι ήσαν όλοι οι «Νεμεάτες» της Bay Area του
Σαν Φρανσίσκο – 133 στο
σύνολό τους.
Τελικά παρευρέθηκαν 65
μέλη του Συλλόγου μας και
δωρητές του Ανασκαφικού
Προγράμματος της Νεμέας
– μερικοί για περισσότερα
από 35 χρόνια. Πολλοί από
αυτούς τους ανθρώπους
έχουν λάβει μέρος σε μια τουλάχιστον Νεμεάδα και αρκετοί
έχουν αναδειχθεί Νεμεονίκες. Η προσήλωσή τους στην παρακολούθηση του ντοκιμαντέρ ήταν αξιοθαύμαστη και όλοι
απολαύσαμε τη φιλοξενία του Γιώργου, που περιελάμβανε και
κρασί Νεμέας.
Η εταιρεία IMAGINA και ο σκηνοθέτης Ιωάννης Λαπατάς
που δημιούργησαν το ντοκιμαντέρ σύντομα θα το θέσουν στη
διάθεση του κοινού με τη μορφή DVD. Μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτή την εξέλιξη στην ιστοσελίδα τους at http://
passageintohistory.imagina.gr. Όταν θα πλησιάζει ο χρόνος,
θα σας το αναγγείλουμε και από τη δική μας ιστοσελίδα:
http://nemeangames.org/about-us-contact/news.html.

The documentary of our Fifth Nemead “Passage Into History” has now been shown in many places around the world
and has been recognized for its quality.
Perhaps the warmest reception came on February 16 in Santa
Clara, California, in the restaurant “Athena Grill’ which
is owned by Nemea native
and very active member of
our Society, George Katsoulis. All the “Nemeans” in
the San Francisco Bay Area
were invited – 133 in total.
In the end 65 members of
our Society and donors to the
Nemea Excavation project,
some for more than 35 years,
were able to attend. Many of
these people had been to at
least one Nemead and some
were Nemean victors. Their attention to the film was wonderful to see, and we all enjoyed the hospitality of George, including Nemean wine.
The company which produced the documentary, IMAGINA, and the Director Yannis Lapatas are approaching the time
when they will make it available to the public on DVDs. You
can check on their progress at http://passageintohistory.imagina.gr. When the time does come, there will also be a Press
Release at our own web site
http://nemeangames.org/about-us-contact/news.html.

Τιμητική Επιτροπή

Honorary Committee

Έχουμε τη χαρά και τιμή να ανακοινώσουμε ότι η πρόσκλησή
μας για ένταξη στην Τιμητική Επιτροπή του Συλλόγου μας
έγινε δεκτή από δύο διακεκριμένες προσωπικότητες με επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία.
Ο Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας είναι ο νέος
Υπουργός Πολιτισμού και έχει ήδη δείξει το μεγάλο ενδιαφέρον του για τη Νεμέα και την Αναβίωση των Αγώνων της. Μάλιστα, στις 8 Ιουλίου,
πριν ακόμα συμπληρώσει μήνα από την ανάληψη
των καθηκόντων του, διέθεσε ολόκληρη την ημέρα του στη Νεμέα, επισκεφθείς και τα γραφεία
του Συλλόγου μας. Πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι, λόγω έλλειψης προσωπικού, το αρχαίο
Στάδιο στις 7 Ιουλίου ήταν κλειστό και ο κ. Τασούλας με άμεση παρέμβασή του το άνοιξε την
επόμενη μέρα και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει να
παραμένει ανοικτό και στο μέλλον, έτσι ώστε να
καταστεί εφικτή η πραγματοποίηση της Έκτης
Νεμεάδας το 2016.
Ο κ. Τασούλας είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και κατά το διάστημα 1988-1989 εργάστηκε σε
δικηγορικό γραφείο του Λονδίνου με υποτροφία του Βρετανικού Συμβουλίου. Το 1997 βρέθηκε στις Η.Π.Α για δύο μήνες,
ως προσκεκλημένος της Αμερικανικής Κυβέρνησης.
Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στα κοινά με την εκλογή του
ως δημάρχου Κηφισιάς (1994-1998) και από το 2000 εκλέγεται συνεχώς Βουλευτής Ιωαννίνων, από όπου και κατάγεται.
Μεταξύ των άλλων καθηκόντων του στο Κοινοβούλιο, ο κ.

We are pleased and proud to announce our invitation to join
the Honorary Committee of our Society has been accepted by
two gentlemen with distinguished professional careers.
Constantine An. Tassοulas is the new Minister
of Culture in Greece and has already shown great
interest in Nemea and its revived Games. Indeed,
he spent the whole day on July 8 at Nemea, including the offices of our Society, less than a
month after becoming minister. It should be
noted that, due to a lack of guardian personnel,
the stadium had closed on July 7. Mr. Tassoulas’
direct intervention caused the stadium to reopen
the next day, and we hope it can be kept open in
the future so that our Sixth Nemead in 2016 can
take place.
Mr. Tassoulas is a graduate of the University of
Athens in Law and he worked for a firm of solicitors in London (1988-1989) on a fellowship
from the British Council, He visited the USA for
two months in 1997 as a guest of the American
government.
His elective career began as mayor of Kifissia (1994-1998)
followed by his election to Parliament in 2000 and thereafter,
representing his birthplace, Ioannina. Among his other duties
in Parliament, Mr. Tassoulas is a member of the Standing Committee on Public Administration, Social Order and Justice.
He is married with a son and a daughter.
We are pleased and honored that Minister Tassoulas has ac5

Τασούλας είναι μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσίας Τάξης και Δικαιοσύνης.
Είναι παντρεμένος και έχει ένα γιό και μια κόρη.
Είναι για μας χαρά και τιμή που ο Υπουργός κ. Τασούλας
αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας να γίνει μέλος της Τιμητικής
Επιτροπής του Συλλόγου μας και ευελπιστούμε ότι η δημιουργική μας συνεργασία θα είναι μακροχρόνια. Επίσης, είμαστε
υπερήφανοι διότι στο βιβλίο επισκεπτών του Συλλόγου δεν
υπάρχει μόνο η υπογραφή του, αλλά και ένα όμορφο και κολακευτικό σχόλιό του για τη Νεμέα.
--------------------------------------------------Ο Γούαι Έι Τιτλ (Υ.Α. Tittle) είναι μια θρυλική μορφή του
αμερικανικού αθλητισμού που πρωταγωνίστησε ως επιτελικός
παίτκης (quarterback) στις Ομάδες του Πανεπιστημίου της
Πολιτείας της Λουιζιάνα, των 49ers του Σαν Φρανσίσκο και
των Giants της Νέας Υόρκης. Μπήκε στην Εθνική Επετηρίδα
Ποδοσφαίρου το 1971 και κόσμησε το εξώφυλλο του αθλητικού περιοδικού Sports Illustrated τέσσερες φορές. Μάλιστα,
ήταν ο πρώτος ποδοσφαιριστής που φιλοξενήθηκε στο περιοδικό αυτό, το 1954.
Καταγόμενος από το Μάρσαλ του Τέξας, τώρα, συνταξιούχος
πλέον, ζει στο Άθερτον της Καλιφόρνιας. Στους απογόνους
του περιλαμβάνονται και δύο σύγρονοι Νεμεονίκες: Η κόρη
του Dianne de Laet και η δισέγγονή του Ayla Jagerson. Ελπίζουμε ότι και ο ίδιος σύντομα θα αξιωθεί να στεφθεί με στεφάνι από αγριοσέλινο.
Για την ώρα, όπως και τόσα άλλα μέλη της Τιμητικής Επιτροπής του Συλλόγου μας, ο Γούαι Έι Τιτλ υποστηρίζει με
το κύρος του λαμπρού παρελθόντος του τις προσπάθειές μας.
Τον ευχαριστούμε.

cepted our invitation to membership on the Honorary Committee of our Society. We look forward to many years of productive association. We are also proud that our guest book now
has not only his signature, but also a very nice and flattering
comment about Nemea.
--------------------------------------------------Y.A. Tittle is a legendary American sports figure who starred
as a quarterback for Lousiana State University, the San Francisco 49ers, and the New York Giants. He was inducted into
the National Football Hall of
Fame in 1971, and had already
appeared four times on the cover
of Sports Illustrated. Indeed, he
was the first football player to
ever appear there (1954).
A native of Marshall, Texas, Tittle now lives in Atherton, California, in retirement. His progeny include two victors in the
revival of the Nemean Games:
daughter Dianne de Laet, and
great-granddaughter Ayla Jagerson. We hope that he, too, will
soon wear the crown of wildcelery.
In the meantime, like so many
members of our Honorary Committee, Y.A. Tittle adds the luster of his accomplishments to our efforts. We thank him.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

SITE MAINTENANCE

Ο Σύλλογός μας έχει αναλάβει έναν όλο και πιο ενεργό
ρόλο στη συντήρηση του αρχαιολογικού χώρου της Νεμέας,
και ειδικότερα του σταδίου.
Αυτές οι προσπάθειές μας περιλαμβάνουν τον καθαρισμό
του στίβου και την
αποψίλωσή
του
από ζιζάνια καθώς
και την αφαίρεση,
πλύση και επανατοποθέτηση
των
χαλικιών στις αρχαίες τάφρους της
θεμελίωσης
του
αποδυτηρίου,
οι
οποίες λειτουργούν
ως αποστραγγιστικό δίκτυο του χώρου μπροστά στην
είσοδο της θολωτής
στοάς.
Επίσης, φρεσκάραμε
τους χρωματισμούς
των εισόδων του σταδίου.

Our Society has undertaken an ever larger role in the maintenance of the archaeological site of Nemea, especially the
stadium.
These efforts included cleaning the track and trying to keep
it free of weeds and
removing, cleaning,
and replacing the
gravel in the ancient
robbing
trenches
of the locker room
which serve as
drainage outside the
tunnel stadium entrance.
We also painted
the gates to the stadium.
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Αντικαταστήσαμε και πινακίδες οδικής σήμανσης προς το
μουσείο, το χώρο και το στάδιο, που είχαν περιέλθει σε κακή
κατάσταση.
Κοντά στην έξοδο του Αυτοκινητοδρόμου, πινακίδα στα αγγλικά προστέθηκε στην ελληνική σήμανση «παράκαμψη», η
οποία, ευρισκόμενη μπροστά από καστανή οδική πινακίδα που
υποδείκνυε τη κατεύθυνση του αρχαιολογικού χώρου προς τα
αριστερά, προκαλούσε σύγχυση στους μη ελληνόφωνους, οι
οποίοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι η ένδειξη «παράκαμψη» υπαγορεύει κατεύθυνση προς τα δεξιά. Η επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας οφείλεται κυρίως στον Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας Άγγελο Παπαγγελόπουλο, στο νεοεκλεγέντα
δήμαρχο και μέλος του Συλλόγου μας Κων/νο Καλαντζή και
στους Νίκο Κωστούρο και Ιωάννα Κίνοβα, από την Περιφερειακή Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νομού.
Παρότι ο δρόμος προς το μουσείο δεν έχει διαπλατυνθεί, όπως
μας είχαν υποσχεθεί τον προηγούμενο χρόνο, επιμεληθήκαμε
του καθαρισμού του ώστε να διατηρήσουμε την καλή δημόσια
εικόνα της Νεμέας.
Στο ίδιο πνεύμα, ένα από τα
μέλη μας αποφάσισε πρόσφατα
να χρηματοδοτήσει το τρίψιμο και
τον χρωματισμό της εξώθυρας και
της μεταλλικής περίφραξης, της
κουπαστής της ράμπας του μουσείου και των ιστών των σημαιών.
Ταυτόχρονα, αναλάβαμε έναν
ακόμα πιο σπουδαίο ρόλο στη
διατήρηση του αρχαιολογικού χώρου της Νεμέας ανοικτού στο κοινό. Ήταν ήδη ορατό, εδώ και ένα
χρόνο, ότι ενδεχομένως θα εδημιουργείτο αδιέξοδο στο θέμα του
φυλακτικού προσωπικού, που θα συμπαρέσυρε στην αδυναμία να παραμείνει η Νεμέα ανοικτή. Το απευκταίο συνέβη στις
αρχές Ιουλίου και το στάδιο πραγματικά έκλεισε για μια μέρα.
Όμως, χάρη στην παρέμβαση του Υπουργού Πολιτισμού Κων/
νου Τασούλα και στην υποστήριξη του Σωματείου «Οφέλτης»
και του Προέδρου του Βασίλη Φουρλή, ο Σύλλογός μας ήταν
σε θέση να προσλάβει δύο φύλακες για τρεις μήνες και έτσι η
Νεμέα παρέμεινε ανοικτή μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.
Εκείνη όμως την ημέρα έληξαν οι συμβάσεις των δύο αυτών
φυλάκων, όπως και άλλων δύο που είχε προσλάβει το Υπουργείο. Ο Υπουργός μας διεμήνυσε ότι από την 1η Απριλίου η
Νεμέα θα περιληφθεί στους 46 αρχαιολογικούς χώρους που
θα μπορούν να είναι ανοικτοί 12 ώρες την ημέρα, το επόμενο
καλοκαίρι.

Signs leading to the museum and site, and to the stadium,
fallen into an unfortunate condition, were replaced.
An English version was added to the Greek detour sign which
had been set near the exit of the National Highway. This was in
front of the brown directional sign for the archaeological site
which indicated a left turn and was confusing to the non-Greek
who did not understand that the word “parakampsi” indicated
a detour for Ancient Nemea to the right. This initiative
owed much to the Vice-Governor of the Korinthia, Angelos
Papangelopoulos, to the then mayor-elect and member of our
Society, Konstantinos Kalantzis, and to Nikos Kostouros and
Ioanna Kinova of the direction of the Technical works of the
province.
Although the road to the museum has not been widened, as
promised last year, we are maintaining its cleanliness and
making Nemea as presentable as possible to the public.
In that same spirit one of our members recently decided to
sponsor scraping and painting the entrance gate and iron
fencing, the hand rail of the
ramp up to the museum, and
the flag poles at the museum
and at the stadium.
At the same time, we have
undertaken an even more important role in keeping Nemea
open to the public. It had been
obvious already more than a
year ago that there would probably be a crisis of staff which
would make it impossible to
keep Nemea open. The crunch
came in early July, and the stadium was actually closed for
one day. Thanks to the intervention of Minister Tassoulas, and
the support of Opheltes and its president, Vassilis Fourlis, our
Society was able to hire two guards for three months, and thus
Nemea was available until October 15.
But on that day the contracts with our two guards and with
two other guards hired by the Ministry ended. A message from
the Minister indicated that as of April 1, Nemea would finally
be among the 46 sites in Greece that would be open for 12
hours per day next summer.
We were also told that a new program would allow guards
to be hired by the Ministry as of November 15, but there was
a month-long gap. Could we continue to hire the two guards
for another month? Again, President Fourlis said that would be
possible, and Mayor Kalantzis found funding from the City of
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Μας είπαν επίσης ότι ένα νέο πρόγραμμα θα επιτρέψει την
πρόσληψη φυλάκων από το Υπουργείο στις 15 Νοεμβρίου,
αλλά μεσολαβεί ένας ολόκληρος μήνας. Θα μπορούσαμε να
παρατείνουμε τη διάθεσή των δύο φυλάκων για τον μήνα αυτόν; Πάλι, ο Πρόεδρος Φουρλής μας είπε ότι αυτό είναι εφικτό και ο Δήμαρχος Καλαντζής βρήκε χρηματοδότηση από το
Δήμο Νεμέας που μας επιτρέπει την πρόσληψη των άλλων
δύο φυλάκων, επίσης. Η προσφορά των προσωρινών φυλάκων να συνεχίσουν για την ερχόμενη εβδομάδα, σε εθελοντική βάση και άνευ αμοιβής, απορρίφθηκε από τον Έφορο Αρχαιοτήτων στην Κόρινθο.  Από τις 16 Νοεμβρίου έχουν σταλεί
στη Νεμέα φύλακες απ’ την Αρχαία Κόρινθο και τα Ίσθμια
και την Περαχώρα, και ο αρχαιολογικός χώρος στη Νεμέα έχει
παραμείνει ανοιχτός.  Στο μεταξύ, αξίζει να σημειώσουμε ότι
την εβδομάδα 16 – 23 Οκτωβρίου, κατά την οποία η Νεμέα,  
χωρίς την παρέμβαση του Συλλόγου, θα είχε κλείσει, 1.353
επισκέπτες ήρθαν στον χώρο και τον βρήκαν ανοικτό.
Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί μια μόνιμη λύση στο θέμα του
προσωπικού, που δεν θα στραγγίζει τις οικονομικές μας πηγές. Πράγματι, δεν είναι ευχάριστη η κατάσταση οι αρμόδιες
Υπηρεσίες να μη μπορούν να αναλάβουν τη συντήρηση της
Νεμέας και αυτήν να την επιφορτίζεται ο Σύλλογος.

Nemea which enables us to hire the other two as well. Hence,
Nemea is to be open until November 15 for certain.  An offer
by the temporary guards to continue for the following week on
a volunteer, non-paid basis, has been rejected by the Ephor in
Corinth.  Since November 16 guards have been sent to Nemea
from Ancient Corinth, Isthmia and Perachora, and Nemea has
remained open.   
Meanwhile, it is worthy of note that during the week from
October 16-23, when Nemea would have closed without the
Society’s intervention, 1,353 visitors came and found the site
open.
Let us hope that a permanent staffing solution can be found
which will not strain our resources further. Indeed, it is not a
happy situation when other agencies do not undertake maintenance of Nemea and that comes to rest upon the Society.

ΓΡΑΦΕΙΟ

OFFICE

Τους τελευταίους δυο
μήνες τη δουλειά στο
γραφείο μας έχει αναλάβει ο Αθανάσιος Σχοινοχωρίτης, νεαρό μέλος
γνωστής
οικογένειας
του τόπου μας. Απόφοιτος του Πανεπιστημίου
Πατρών με πτυχίο στη
Φιλολογία, ο Θανάσης
έχει διδάξει Νέα Ελληνικά σε ξένους φοιτητές
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και συμμετείχε
σε διάφορα σεμινάρια,
μεταξύ των οποίων ένα
για το αρχαίο ελληνικό
θέατρο. Έχοντας μόλις
τελειώσει το ταξίδι της
θητείας του στο Πολεμικό Ναυτικό, είναι
ελεύθερος να δουλέψει μαζί μας. Είμαστε ευτυχείς γι’ αυτή
τη συγκυρία.

For the past two
months the work in
our office has been in
the hands of Athanasios Schinohoritis, a
young member of a
well-known local family. A graduate of the
University of Patras
with a degree in philology, Thanasis has
taught modern Greek to
non-Greek students at
the University of Ioannina and participated in
many seminars, including one on the ancient
Greek theater. Having
just finished his tour of
duty in the Greek navy,
he is free to work with
us. We are happy for that coincidence.

ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

A School Building

Όπως προαναγγείλαμε στο περσινό ενημερωτικό έντυπο, ο
Σύλλογος για την Αναβίωση των Νεμέων Αγώνων βρίσκεται
στη διαδικασία να ιδρύσει Σχολή για τον Αρχαίο Ελληνικό
Αθλητισμό με στόχο την εκπαίδευση του κοινού στις πρακτικές και τη σημασία του αθλητισμού στον αρχαίο ελληνικό
κόσμο. Η προσοχή μας τώρα έχει στραφεί στο χώρο που θα
δημιουργηθεί η Σχολή και στο ύφος του κτιρίου της.
Στο αρχαίο Ιερό του Διός της Νεμέας υπάρχουν δύο κτήρια,
τα οποία χρονολογούνται περίπου στο 320 π.Χ.. Είναι ευθυγραμμισμένα μεταξύ τους με ακρίβεια και σχηματίζουν τη
νότια «πρόσοψη» του χώρου κατά μήκος του δρόμου από το

As mentioned in last year’s newsletter, the Society is embarking on the creation of a School of Ancient Greek Athletics
with the goal of educating the general public in the practices
and significance of athletics in the ancient Greek world. Attention has now turned to the place where that school is to be
located and the nature of its building.
In the ancient Sanctuary of Nemean Zeus are two buildings,
both dating to about 320 B.C., which are precisely aligned with
one another and form the south “façade” of the area alongside
the road from the stadium. The larger one, to the east, measures 20 x 85 m. and can be identified as a “Xenon” which
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στάδιο. Το μεγαλύτερο, προς τα ανατολικά, έχει διαστάσεις 20
x 85 μ. και μπορεί να χαρακτηριστεί ως «Ξενώνας» στο οποίο
στεγάζονταν οι αθλητές που διαγωνίζονταν στους Νέμειους
Αγώνες.
Το μικρότερο κτήριο βρίσκεται περίπου 9 μέτρα δυτικά
τoυ Ξενώνα και έχει συνολικές
διαστάσεις 20 x 36 μ. Μπορεί
με ασφάλεια να ταυτιστεί με
το Λουτρό για χρήση από τους
αθλητές μετά την άσκηση και
τους αγώνες.
Έτσι αυτά τα δύο αρχαία κτίρια σχηματίζουν ένα είδος Ολυμπιακού Χωριού, όπου οι αθλητές ζούσαν μαζί, χωρισμένοι
ανάλογα με το αγώνισμά τους
(δρομείς, παλαιστές, πυγμάχοι
κλπ.) σε κάθε ένα από τα πέντε
(ή έξι) διαμερίσματα, το καθένα με δική του είσοδο και εσωτερικό εξοπλισμό (εστίες μαγειρέματος, λεκάνες πλυσίματος
στο χέρι, κ.λπ.). Δεν μπορούμε
να γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες
του ορόφου που υπήρχε πάνω
από το βόρειο μισό του κτιρίου.
Μια πιθανότητα είναι ότι αποτελούσε το χώρο ύπνου, ο οποίος είτε ήταν ενοποιημένος είτε
χωρισμένος σε διαμερίσματα όπως και ο χώρος του ισογείου.

housed the athletes who competed in the Nemean Games.
The smaller building lies about 9 meters west of the Xenon
and has overall dimensions of 20 x 36 m. It can be identified
securely as a Bath for the use of the athletes after exercising
and competing in the Nemean
Games.
These two ancient buildings
thus formed a kind of Olympic Village where the athletes
lived together, organized by
their events (runners, wrestlers,
boxers, etc.), in each of five (or
six) apartments, each with its
own entrance and internal accouterments (cooking hearths,
hand-wash basins, etc.). The
details of the upper floor which
existed over the northern half of
the building cannot be known;
one possibility is that it formed
the sleeping space, whether unified or divided into apartments
reflecting those on the ground
floor below.

Η μεγάλη ανατολική αίθουσα του λουτρού μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί σαν χώρος άσκησης για τους παλαιστές, και η
λειτουργία του χώρου, όπου επικρατεί το υγρό στοιχείο, είναι
βέβαιη. Τα δύο πλευρικά δωμάτια με τους λουτήρες χρησι-

The large east room of the Bath may well have been used as
exercise space for the wrestlers, but the functioning of the tub
room is certain.
The two flanking tub rooms were used to wash off most of
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μοποιούνταν από τους αθλητές για να ξεπλένονται ρίχνοντας
νερό πάνω τους, ενώ η κεντρική πισίνα ήταν για ένα τελικό
«ξέβγαλμα».
Έχει ήδη προταθεί η Σχολή Αρχαίου Ελληνικού Αθλητισμού να στεγαστεί σε καινούργια κτίρια που θα κατασκευαστούν κατ’ απομίμηση των αρχαίων πρωτοτύπων. Κατ’ αυτό
τον τρόπο θα παρέχεται στους μαθητές της μια πλήρης εικόνα
του περιβάλλοντος στο οποίο πριν από 2.300 χρόνια οι πρόγονοί τους έτρεχαν, εκτελούσαν άλματα, πάλευαν και αναζητούσαν τρόπους να βελτιώσουν τη σωματική και πνευματική
τους κατάσταση.
Μια θέση για αυτή την «πανεπιστημιούπολη» αναζητείται
τώρα, αν και οι επιλογές είναι περιορισμένες. Πρέπει να είναι σε κοντινή απόσταση, με τα πόδια, από το Αρχαιολογικό
Μουσείο και το Αρχαίο Στάδιο, και να έχει 140-150 μέτρα
μήκος και 40-50 μέτρα πλάτος. Πρέπει επίσης να βρίσκεται
έξω από την προστατευόμενη αρχαιολογική ζώνη. Κανένα αυτοτελές κομμάτι γης δεν πληροί τις απαιτήσεις αυτές, όμως ο
Σύλλογος βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τους ιδιοκτήτες
έξι αγροτεμαχίων που είναι συνεχόμενα και ευρίσκονται 500
μέτρα νότια του Ναού του Διός και 300 μέτρα νοτιοδυτικά του
Σταδίου.
Επιπλέον, ορισμένες λεπτομέρειες πρέπει να διευκρινισθούν, όπως η χρήση του χώρου στο εσωτερικό του Ξενώνα. Η μεταγενέστερη κατασκευή της χριστιανικής Βασιλικής
πάνω σε μέρος του Ξενώνα έχει συσκοτίσει λεπτομέρειες όπως η θέση
θύρας ή θυρών στα δωμάτια 4 και 8,
ή αν υπήρχε μια άλλη κλίμακα εκτός
από το δωμάτιο 7.
Ένα από τα δωμάτια θα χρησιμεύσει ως γραφείο για τη διοίκηση της
Σχολής, και ένα άλλο ως ένα μικρό
μουσείο αντιγράφων των αρχαίων
αθλητικών αντικείμενων. Αυτή η
συλλογή τώρα συγκροτείται τώρα
χάρη σε μια δωρεά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία επέτρεψε
την αγορά μερικών αντιγράφων από
το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της
Αθήνας. Σε αυτά περιλαμβάνεται ένα
ανάγλυφο του 510 π.Χ. που δείχνει
νεαρούς αθλητές να παίζουν ένα παιχνίδι που θυμίζει χόκεϊ
επί χόρτου και ένα άλλο ανάγλυφο των μέσων του του 4ου
π.Χ. αιώνα, που δείχνει έναν αθλητή να αποξέει το λάδι και
τον ιδρώτα από το σώμα του, μετά τους αγώνες.
Οι παραστάσεις βρίσκονται, για την ώρα, στην είσοδο του
γραφείου μας και στοχεύουν στο να αναδείξουν λίγα έστω
τεκμήρια για τον αρχαίο Ελληνικό αθλητισμό. Η βοήθεια του
ζεύγους Στάθη Φωτιάδη στην απόκτηση των αντιγράφων είναι αναγνωριστέα με ευγνωμοσύνη.
Επιπροσθέτως, ορισμένα αντίγραφα κατασκευάζονται σε
πολλαπλά αντίτυπα προς χρήση των μαθητών στο σχολείο.
Αυτά θα αποθηκεύονται στο μεγάλο Ανατολικό Δωμάτιο του
Λουτρού, ενώ το Δυτικό δωμάτιο θα χρησιμοποιηθεί ως αποδυτήριο για τους αθλητές στο δρόμο τους προς και από το
Λουτρό.
Ένα άλλο δωμάτιο στον Ξενώνα θα χρησιμεύσει σαν κατάστημα με είδη δώρων, όπου οι επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών, θα μπορούν να αποκτήσουν αντίγραφα
αρχαίου αθλητικού εξοπλισμού και ειδών ένδυσης, δημοσιεύματα από τον Σύλλογο, κλπ. Τίποτα από όλα αυτά δεν υπάρχει
σήμερα, και οι δεκάδες χιλιάδες των επισκεπτών του αρχαιο10

the dirt by splashing water from the tubs, while the central
pool was for a final “rinse cycle”.
It has been suggested that the School of Ancient Greek
Athletics be housed in new buildings constructed in imitation of these ancient prototypes. In this way students at the
school would have a full flavor of the setting in which their
2,300-year-old predecessors ran and jumped and wrestled and
discussed ways to improve their physical and intellectual beings.
A location for this “campus” has now been identified, although the choices are limited. It needs to be within walking
distance of the Archaeological Museum and the Ancient Stadium, and it has to be 140-150 meters long and 40-50 meters
wide. It also has to be located outside the protected archaeological zone. No single piece of property fulfills those requirements, but the owners of six different contiguous properties
are in negotiations with the Society. This location is about 500
meters south of the Temple of Zeus and 300 meters southwest
of the Stadium.
In addition, certain details must be worked out including the
use of space within the Xenon. For example, the later construction of a Christian Basilica over a part of the Xenon has
obscured details such as the location of an entrance door (or
doors) to Rooms 4 and 8, and whether there was another stairway in addition to that in Room 7.
One of the rooms will serve as an
office for the administration of the
School, and another as a small museum of replicas of ancient athletic
artifacts. That collection is now being formed thanks to a grant from the
National Bank of Greece which has
allowed the purchase of some relevant replicas from the National Archaeological Museum. These include
a relief from about 510 B.C. showing
young athletes playing a game that
resembles field hockey, and another
relief from the mid 4th century B.C.
showing an athlete scraping the oil
and sweat from his body after the
games.
The pieces are, for the moment, at the entrance to the Society
office and used for showing a little of the physical evidence for
ancient Greek athletics. The help of Mr. and Mrs. Stathis Photiades in collecting these replicas is gratefully acknowledged.
In addition, some replicas (e.g. discuses, javelins, etc.) are
being made in multiple copies for the use of the students in
the school. These will be stored in the large East Room of the
Bath, while the West Room will be used as a locker room for
the athletes on their way to and from bathing.
Another room in the Xenon will serve as a gift shop where
visitors, including students, may acquire replicas of ancient
athletic gear and clothing, publications by SANA (Society),
etc. Nothing of the sort exists today, and the tens of thousands
of visitors to the archaeological site annually leave with nothing of Nemea in their hands.
SANA also wants a part of the building to function as a hotel
for visitors to Nemea. Although the Archaeological Museum
celebrated its 30th birthday in May, 2014, and the Stadium its
20th birthday in July, hotel facilities for visitors have yet to
be created. The closest are many miles away (Mycenae, Nauplion, Loutraki).

λογικού χώρου ετησίως αποχωρούν χωρίς κανένα αναμνηστικό από τη Νεμέα στα χέρια τους.
Ο Σύλλογος θέλει επίσης ένα μέρος του κτιρίου να λειτουργήσει ως ξενοδοχείο για τους επισκέπτες της Νεμέας. Αν και
το Αρχαιολογικό Μουσείο γιορτάζει τα 30ά γενέθλιά του τον
Μάιο του 2014, και το Στάδιο τα 20ά τον Ιούλιο, ποτέ δεν
υπήρξαν ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις για τους επισκέπτες.
Τα πιο κοντινά ξενοδοχεία είναι πολλά χιλιόμετρα μακριά
(Μυκήνες, Ναύπλιο, Λουτράκι).
Είναι προφανές ότι αυτό το όνειρο έχεις πολλές δυσκολίες,
και οι περισσότερες είναι οικονομικές, αλλά είναι πεποίθησή
μας ότι ο ΣANA έχει ήδη συνεισφέρει στον ελληνικό τουρισμό και στο Ολυμπιακό κίνημα χάρη στην αναβίωση των αρχαίων Νεμέων Αγώνων (βλ. www.nemeangames.org). Η αναβίωση των κτιρίων όπου οι αθλητές ζούσαν είναι ένα λογικό
βήμα προς τα εμπρός.
Tα λοιπά οφέλη για την τοπική οικονομία και τη διεθνή εικόνα της Ελλάδας, ως τόπου της Ιερής Εκεχειρίας που συνόδευε τους Αγώνες, είναι προφανή.

It is obvious that there are difficulties with this dream, and
most are economic, but it is our belief that our Society has
already made a powerful addition to Greek tourism and to the
Olympic movement with its revival of the ancient Nemean
Games (see www.nemeangames.org). The revival of the buildings where the athletes in those ancient games lived is the next
logical step for our movement.
Benefits to the local economy and to the international image
of Greece as the land of the Sacred Truce which surrounded
the games are obvious.

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ

EXPERIENCES

Καθώς οι Νεμεάδες περνούν κι οι μνήμες μεγαλώνουν αλλά
και ξεθωριάζουν, σκεφτήκαμε πως αξίζει τον κόπο να δούμε
τι αποκόμισαν οι νεαροί συμμετέχοντες απ’ την εμπειρία τους
στην Αναβίωση. Γι’ αυτό το σκοπό, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας και Διευθυντής δημοτικού
σχολείου της περιοχής, ο Γιάννης Νάκης, διεξήγαγε μια έρευνα. Απευθυνόταν σ’ αυτούς που ήταν έφηβοι (12-18) όταν
συμμετείχαν, επειδή θέλαμε να δούμε αν οι Αγώνες έχουν κάποια εκπαιδευτική αξία που την αντιλαμβάνονται άτομα μιας
ηλικίας κατά την οποία επιδιώκονται φανεροί εκπαιδευτικοί
στόχοι. Προς το παρόν, η έρευνα ήταν περιορισμένη σε μαθητές της περιοχής, ελπίζουμε όμως να την επεκτείνουμε διεθνώς, και δια τούτου ζητάμε στα μέλη μας να μας βοηθήσουν
να βρούμε κατάλληλους συμμετέχοντες, οι οποίοι θα πρέπει
να αποστείλουν τις απαντήσεις τους στις ερωτήσεις στο γραφείο μας (info@nemeangames.org).
Γράφει ο κ. Νάκης:  «αποφασίσαμε να κάνουμε μια μικρή
έρευνα για το τι γίνεται όταν σβήσουν τα φώτα των αγώνων.
Όσοι έλαβαν μέρος, τι θυμούνται, τι διατηρούν και τι θέλουν
να αλλάξουν. Στραφήκαμε σε αυτούς, που σαν μαθητές των
Σχολείων της Νεμέας, έτρεξαν . Η αναζήτηση είναι αρκετά
δύσκολη για τις πρώτες Νεμεάδες καθώς πολλοί έχουν φύγει
από τον τόπο ή δεν τους βρήκαμε εύκαιρους.  Παρόλα αυτά
80 άτομα δέχτηκαν να μας απαντήσουν. Φυσικά το δείγμα
δεν είναι αντιπροσωπευτικό ούτε τα στατιστικά που βγάλαμε είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα. Δείχνουν όμως αρκετά
πράγματα. Ας ξεκινήσουμε
λοιπόν:»

As the Nemeads pass and the memories both grow
and fade, we thought it worthwhile to see what young participants took away from their experience at the Revival.  Toward
that end, a member of the Board of Directors and the Principal
of a local grammar school, John Nakis, undertook a survey.  
It was directed toward those who were in their teens (12-18)
when they participated, because we wanted to see if the Games
have an educational value that is perceived by those of an age
when overt educational goals are pursued.   The survey was
limited, for the moment, to local students, but we hope to expand it internationally, and hereby ask our members to help us
find appropriate participants who should send their answers to
the questions to our office (info@nemeangames.org).
Mr. Nakis writes:  “We decided to do a small research project to find out what happens after the flame on the altar of
the Games is extinguished.  Who participated, what do they
remember, what would they preserve, and what would they
change.  This was directed toward those who ran when they
were students at Nemean Schools.  The research was rather
difficult for the first Nemeads because many had left the area
and we could not find them in good time for this report.  Nonetheless, we had 80 respondents.  Naturally the sample is not
totally representative, and the statistics that we derived not scientifically documented.  But they reveal a number of things.  
Let us begin:”

Σε ποια Νεμεάδα συμμετείχες;
(Δεχόμαστε
πολλαπλές επιλογές)
Όπως είναι φυσικό ήταν
πιο εύκολο να βρούμε συμμετοχές από την τελευταία
Νεμεάδα στην οποία άλλωστε είχαμε και πάρα πολλές
συμμετοχές μαθητών.

In which Nemead did
you participate (check as
many as apply)?
As is natural, it was easier
for us to find participants
from the last Nemead at
which we had many participants who are still students.
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Ποια είναι η πιο ζωντανή σου ανάμνηση από αυτή την
εμπειρία;
Η συνάντηση με τον Καχιασβίλι
1
Η βράβευση στο τέλος
1
Το πάθος να τερματίσω στα βήματα του Ηρακλέους 3
Όταν σάλπισα το σβήσιμο της φλόγας
2
Η κλήρωση
1
Το στεφάνι από αγριοσέλινο
1
Η τελετή στο ναό του Δία
1
Σταμάτησα να τρέχω και κοίταγα τον κόσμο
2
Όταν φόρεσα το χιτώνα στο αποδυτήριο
3
Η εκκίνηση
12
Έτρεχα ξυπόλυτος/η με χιτώνα
16
Έτρεχαν άνθρωποι από όλον τον κόσμο
6
Η στοά
14
Το πάθος να νικήσω
10
Έζησα σαν αρχαίος αθλητής
12
Σαν εθελοντής μοίραζα νερό και θάρρος
2

What is your most vivid memory from this experience?
Meeting Olympic Gold Medalist Kakhiashvili
Awards ceremony at the end
Determination to finish the Footsteps of Herakles race
Trumpet sounding for the extinguishing of the flame
Drawing lots for lane assignments
Wild celery crown
Opening ceremony at the Temple of Zeus
Finishing the race and looking at the people
Putting on chiton in the locker room
Start of the race
Running barefoot and/or in a chiton
People running from all over the world
The entrance tunnel
Determination to win
Living like an ancient athlete
As a volunteer distributing water and encouragement

1
1
3
2
1
1
1
2
3
12
16
6
14
10
12
2

Παρατηρούμε πως υπάρχουν διάφορες απαντήσεις. Κάθε
σημείο των αγώνων σχεδόν αναφέρεται. Κυριαρχεί ο αγώνας
σταδίου και η στοά που εντυπωσιάζει τους αθλητές.

We note that there were many different responses which
represent nearly every aspect of the games, but clearly the entrance tunnel and running in the stadium were the main memories.

Τι σου έμεινε από αυτήν την εμπειρία;
Η ωραία διαδρομή στα βήματα του Ηρακλέους
Μην παρατάς τα όνειρά σου
Η οργάνωση των αγώνων
Έγραψα το όνομά μου
Ο ευγενής ανταγωνισμός
Με νίκησε μεγαλύτερος
Η εκεχειρία στους αγώνες
Δε μου άρεσε
Ήταν ο πρώτος μου αγώνας
Η συμμετοχή αθλητών από πολλές χώρες
Η χαρά της συμμετοχής
Η χαρά της νίκης
Έτρεξα εκεί που έτρεχαν και οι αρχαίοι
Η ατμόσφαιρα που θέλω να ξαναζήσω
Τρέχαμε ξυπόλυτοι και φορούσαμε χιτώνα
Απίστευτη εμπειρία, δεν μπορώ να το περιγράψω

What has remained with you from your experience?
The beautiful course in the Footsteps of Herakles
1
Don’t give up your dream
1
The organization of the games
2
I wrote my name on (the photograph of) the tunnel wall 3
Gracious competition
2
Older competitor beat me
2
The Sacred Truce at the Games
1
I did not like it
1
It was my first race
3
Participation of athletes from different countries
5
Joy of participating
17
Joy of winning
5
I ran where the ancients ran
7
An atmosphere that I want to experience again
7
We ran barefoot and wore chitons
8
Unbelievable experience that I cannot describe
3
		
Again, there are various responses.  Most enjoyed their participation, but there are complaints from those who lost because
of their age.  And one is unhappy.

1
1
2
3
2
2
1
1
3
5
17
5
7
7
8
3

Πάλι διάφορες αναφορές. Οι περισσότεροι χαίρονται τη
συμμετοχή. Δε λείπουν και  κάποια παράπονα από όσους έχασαν λόγω ηλικίας. Υπάρχει και κάποιος δυσαρεστημένος.
Νίκησες;

Did you win?

Σχεδόν ένας στους επτά ήταν νικητής/τρια.

About one in seven were victorious.
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Πού έχεις τα έπαθλα της νίκης;

Πολύ σημαντικό εύρημα. Όλοι οι νικητές διατηρούν την
κορδέλα της νίκης. Ένας μάλιστα έχει και το φοίνικα της νίκης του.
Τι άλλο αναμνηστικό έχεις από τους αγώνες;

Where do you keep your victory prize?

Very important discovery.  Every one of the victors has the
ribbon of victory, and one even still has the palm branch.
What else of significance do you have from the games?

Οι πιο παλιοί δεν έχουν τίποτα μάλλον γιατί το φανελάκι
τους καταστράφηκε από το χρόνο. Το φανελάκι είναι φετίχ
των αγώνων. Οι περισσότεροι το διατηρούν. Σημαντικό μέρος
έχει τις καρφίτσες των αγώνων. Κάποιος κράτησε και τη χαρτοσακούλα των τελευταίων αγώνων.

The older participants have no mementos probably because
their T-shirts were worn out over the years.  The T-shirt is the
totem of the Games.  Most save it, and a significant number
have saved their pins.  And one still has the paper bag used for
clothing at the last Nemead.

Έχεις φωτογραφίες που θα μπορούσες να μοιραστείς
μαζί μας;

Do you have photographs that you could share with us?

Η απάντηση ήταν αυθόρμητη στους περισσότερους. Φαντάζομαι πως κάπου υπάρχουν φωτογραφίες.

The answer was spontaneous from most, although I imagine
that more have photographs someplace.

Θα ήθελες να αλλάξεις κάτι στους αγώνες;

Would you like to change something about the Games?

Οι περισσότεροι θέλουν να διατηρηθούν οι αγώνες ως έχουν.

Most want the Games to stay as they are.
13

Τι θα ήθελες να αλλάξεις;
Να γίνονται πιο συχνά
Να μην υπήρχαν οι πέτρες στη μέση
Να συντηρηθεί όλο το στάδιο
Να αναστηλωθούν τα αποδυτήρια
Να δίνουν λεφτά για να τα μοιράσω στους άλλους
Να γύριζε ο χρόνος πίσω για να νικήσω
Να έπαιρναν όλοι μετάλλια γιατί προσπάθησαν
Να υπάρχει καλύτερη επιλογή στις ηλικίες παιδιών
Να παίρνουν μέρος μόνο Έλληνες, όπως στην αρχαιότητα

1
1
1
1
1
1
1
2
1

Οι προτάσεις για αλλαγές από τα παιδιά κυρίως κρύβουν
άλλες επιθυμίες.
Με τι ασχολείσαι τώρα;
Φοιτητής/τρια
Ιδ. υπάλληλος
Νηπιαγωγός
Έμπορος
Αγρότης
Παρκούρ
Μπάσκετ
Καράτε
Κάνω χορό
Φτιάχνω μηχανήματα
Κάνω στίβο
Κάνω στίβο και ποδόσφαιρο
Πολεμικές τέχνες και ποδόσφαιρο
Είμαι μαθητής/τρια δημοτικού και κάνω μπαλέτο
Είμαι μαθητής/τρια δημοτικού και κάνω στίβο
Είμαι μαθητής/τρια
Είμαι μαθητής λυκείου και κάνω στίβο
Είμαι μαθητής και προετοιμάζομαι
για τα «Βήματα του Ηρακλέους»

1
5
1
5
2
1
4
1
1
1
6
8
2
1
2
29
1
1

What would you like to change?
They should be more frequent
There should be no stones in the middle (of the track)
The whole stadium should be maintained
The locker room should be reconstructed
Money should be given for me to share with the others
Time should go backward so I can win
Everyone who participates should get a medal
Age groups should be better defined
Only Greeks should participate, as in antiquity

1
1
1
1
1
1
1
2
1

The suggestions for changes seem to hide other meanings.
What do you do now?
University student
Privately employed
Kindergarten teacher
Merchant
Farmer
Parkour
Basketball
Karate
Dance
Mechanic
Track
Track & soccer
Martial arts & soccer
Grammar school student & ballet
Grammar school student & track
Student
High school student & track
Student preparing for Footsteps of Herakles

1
5
1
5
2
1
4
1
1
1
6
8
2
1
2
29
1
1

Υπάρχουν και άλλοι μαθητές που δε θεώρησαν αναγκαίο
να το γράψουν. Οι μεγαλύτεροι ανέφεραν μόνο το επάγγελμα
τους.
Δεν είμαστε επαγγελματίες. Κάναμε μια απλή στατιστική
έρευνα. Ελπίζουμε να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα.

We are not professional survey takers.  This is a simple statistic examination that we hope will be of interest.

Νεμέα και Αμφίπολη

Nemea & Amphipolis

Εδώ και πολλούς μήνες μεγάλο είναι το ενδιαφέρον που
συγκεντρώνουν οι ανασκαφές στο Λόφο Καστά, λίγα χιλιόμετρα βορειο-ανατολικά της αρχαίας πόλης της Αμφίπολης
και σχεδόν 10 χιλιόμετρα από τον Λέοντα. Είναι δύσκολο να
θυμηθώ ημέρα που οι ειδήσεις να μη περιλαμβάνουν αναφορά
στον μεγάλο τύμβο που έχει βρεθεί εκεί, με τη γραφική είσοδό
του στον Κάτω Κόσμο και το συνακόλουθο ερώτημα για τον
(τους) ένοικο (ενοίκους) του. Όσοι δεν έχουν παρακολουθήσει τις ανασκαφές, μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα:
http://www.theamphipolistomb.com.
Ας ειπωθεί προκαταβολικά ότι δεν πρόκειται για τον τάφο
του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τον οποίο οι αρχαίοι συγγραφείς
τοποθετούν στην Αλεξάνδρεια από τον 3ο π.Χ. αιώνα μέχρι
τον 2ο μ.Χ. αιώνα, τότε που τον σφράγισε ο Σεπτίμιος Σεβήρος. Ούτε είναι ο τάφος της μητέρας του Αλεξάνδρου Ολυμπιάδας, η οποία δολοφονήθηκε στην Πύδνα, 200 χιλιόμετρα
δυτικά της Αμφίπολης, όπως φαίνεται από τους αρχαίους
συγγραφείς και από επιγραφές εκείνης της περιοχής, που την
ανέφεραν ως θέση του τάφου της. Υπάρχουν όμως πολλές άλλες υποψηφιότητες για τύμβο του Καστά, μία εκ των οποίων

For several months much attention has been paid to the excavations on the Kasta Hill a few kilometers north-east of the
ancient city of Amphipolis and nearly 10 kilometers from the
Lion. It is difficult to remember a day when the news did not
have a segment about the grand tumulus that has been found
there, with its graphic entrance to the underworld and the corollary question of its inhabitant(s). For those who have not followed these excavations, see: http://www.theamphipolistomb.
com.
Let it be said at the beginning that this is not the tomb of Alexander the Great which is securely located in Alexandria by
ancient authors from the 3rd century B.C. to the 2nd century
A.D. when it was sealed off by the Roman emperor Septimius
Severus. Nor is it the tomb of Alexander’s mother Olympias
who was killed at Pydna, 200 kilometers west of Amphipolis
as is shown by ancient authors and by inscriptions from that
site which mention her tomb there. But there are many other
candidates for the Kasta tumulus, including one provided by
Nemea.
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Some students thought it necessary to write more.  The older
simply give their profession.

υποδεικνύεται από τη Νεμέα.
Το 1978, σε ένα αρχαίο πηγάδι
νότια του Ναού του Νεμείου Διός
βρέθηκε μια μαρμάρινη στήλη καλυμμένη με μια αρχαία επιγραφή.
Επρόκειτο για έναν ονομαστικό κατάλογο, σε δύο στήλες, με κατάταξη
κατά γεωγραφική περιοχή και πόλη,
την οποία ακολουθούσε η καταγραφή ονομάτων ενός ή περισσοτέρων
ανθρώπων. Μια εγγραφή, για παράδειγμα, έχει ως εξής: Στην Κύπρο,
στη Σαλαμίνα, Νικοκρέων Πτυναγόρου. Ο Νικοκρέων ήταν βασιλιάς
της Σαλαμίνας από το 331 έως το
310 π.Χ. και σύμμαχος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και, μετά το θάνατό
του, του Πτολεμαίου.
Αυτός ο κατάλογος αφορούσε
τους θεωροδόχους των Νέμεων
Αγώνων.
Οι κήρυκες των Νεμέων (θεωροί),
οι οποίοι γύριζαν όλο τον Ελληνικό
κόσμο για να αναγγείλουν την Ιερή
Εκεχειρία και να προσκαλέσουν
αθλητές και θεατές, θα έπρεπε να
φιλοξενηθούν σε κάθε πόλη από τον θεωροδόχο εκεί. Οι θεωροδόχοι, με άλλα λόγια, ήταν οι πρόξενοι ή πρεσβευτές της
Νεμέας στις πατρίδες τους. (Τα μέλη του Συλλόγου μας που
είναι διάσπαρτα σε όλο τον κόσμο είναι οι σύγχρονοι θεωροδόχοι των Νεμέων).
Ο Νικοκρέων είναι ένας από τους λίγους του καταλόγου που
μπορούμε να εντοπίσουμε, αλλά τόσο αυτός, όσο και οι άλλοι
με τα ευανάγνωστα ονόματα ήσαν σίγουρα πλούσιοι και επιφανείς άνθρωποι, στενά συνδεδεμένοι με τη Μακεδονική προσπάθεια να επανέλθουν οι Νέμεοι Αγώνες στη Νεμέα μεταξύ
330 και 320 π.Χ. Αυτό πιθανόν ίσχυε για όλους του καταλόγου, περιλαμβανομένου και του
ανθρώπου της εγγραφής:
Στη Μακεδονία
Στην Αμφίπολη
Περσάς Νικολάου
Τίποτα περισσότερο δεν είναι
γνωστό για τον Περσά, αλλά το
όνομά του είναι μοναδικό και ίσως παραπέμπει σε περιπέτειες
του πατέρα του στην Περσία, ως ακολούθου του Αλεξάνδρου.
Σίγουρα θα πρέπει να περιληφθεί στον κατάλογο των ενδεχόμενων ιδιοκτητών του τύμβου της Αμφίπολης και έτσι η Νεμέα συμβάλλει στη σχετική συζήτηση.
Υπάρχει, πάντως, μια ακόμα σύνδεση της Νεμέας με την Αμφίπολη,
προσωπικά μέσω του προέδρου μας.
Το 1970 ο Στέφανος Μίλλερ εκλήθη
να συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα
«καθαρισμού» στις όχθες του Στρυμώνα Ποταμού.
Αρχαίοι μαρμάρινοι δόμοι, ανασυρμένοι από τον Στρυμώνα τη
δεκαετία του 1930, είχαν αφεθεί διάσπαρτοι στις όχθες του, σαν «σκουπίδια κατά μήκος του δρόμου», κατά
τα λεγόμενα του τότε Διευθυντή της
Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα. Ήταν
ντροπή που η σχολή, μετά την ανακατασκευή του Λέοντα το

In 1978,
in an ancient well
south
of
the Temple
of Nemean
Zeus there
was
discovered
a
marble
stele covered
with
an ancient
inscription. This
was a list
of names, in two columns, organized geographically by region, city, and then with
the name of one or more people. One entry,
for example, reads: In Cyprus, in Salamis,
Nikokreon son of Ptynagoras. Nikokreon
was king of Salamis from 331 until 310
B.C., and allied with Alexander the Great
and, after his death, with Ptolemy.
The list is for the theorodokoi or “heraldreceivers” of the Nemean Games. The Nemean heralds (theoroi) who were going throughout the Greek world to announce
the Sacred Truce and invite athletes and spectators would be
hosted in each city by the herald-receiver. These were, in other
words, the consuls or ambassadors of Nemea in their native
cities. (The members of our Society scattered around the globe
are the modern Nemean theorodokoi.)
Nikokreon is one of the few on the list whom we can identify, but he and those few others were certainly wealthy and
prominent people closely tied to the Macedonian effort to revive the Nemean Games at Nemea in the 330’s and 320’s B.C.
That was probably true of everyone on the list, including the
entry:
In Macedonia
In Amphipolis
Persas, son of Nikolaos
Nothing more is known of
Persas, but the name is unique
and might well reflect his father’s adventures in Persia in company with Alexander. Certainly he must enter the list of candidates for ownership of
the Amphipolis tumulus, and thus Nemea contributes to the
discussion.
There is, however, yet another Nemean connection to Amphipolis, and this in the person of our
president. In 1970 Stephen Miller
was sent to participate in a “cleanup”
project on the banks of the Strymon River. Ancient marble blocks,
dredged from the Strymon in the
1930’s, had been left strewn along
its banks like, “garbage alongside
the road” in the words of the then
Director of the American School of
Classical Studies in Athens. He was
ashamed that the School, after the
reconstruction of the Lion in 1937,
had not gathered the blocks except for those that were used in
fabricating the modern base for the ancient Lion.
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1937, δεν είχε μαζέψει τους δόμους
εκτός από εκείνους που είχαν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του
σύγχρονου βάθρου του αρχαίου Λέοντα.
Ο Μίλλερ εργάστηκε με ένα συνεργείο εντόπιων εργατών για τη
συγκέντρωση, μέτρηση, αποτύπωση,
φωτογράφιση και καταγραφή 246
αρχιτεκτονικών δόμων που έμειναν
το 1937 «δίκην σκουπιδιών» στην
αριστερή όχθη του ποταμού. Άδεια
υπήρχε μόνο για τους δόμους που
ήσαν ορατοί. Υπάρχουν ασφαλώς
πολλοί περισσότεροι αθέατοι, κρυμμένοι στην κοίτη του ποταμού. Οι δόμοι που συγκέντρωσε ο
Μίλλερ τοποθετήθηκαν σε σειρές περίπου 30 μέτρα ανατολικά του Λέοντα (φαίνονται πίσω από το Λέοντα).
Πλέον αυτών (και εκείνων που επαναχρησιμοποιήθηκαν
για το σύγχρονο βάθρο
του Λέοντα), άλλοι 59
δόμοι είχαν μετακινηθεί τη δεκαετία του
1930 εξήντα χιλιόμετρα
ανάντη, στο χωριό που
τώρα είναι γνωστό ως
Λιθότοπος, όπου ο Ποταμός Στρυμώνας φεύγει από την Λίμνη Κερκίνη. Προορισμένοι να επαναχρησιμοποιηθούν για ένα φράγμα, οι δόμοι έμειναν στη άκρη, όταν άλλαξαν οι αποφάσεις.
Η συντριπτική πλειονότητα των δόμων σε αυτές τις τρεις
θέσεις (413) προέρχονταν από ένα ενιαίο κτίριο, όπως συμπεραίνεται από το υλικό, την τεχνική, τεχνοτροπία, τις διαστάσεις κλπ. Ο Μίλλερ μπόρεσε να το αναπαραστήσει, μολονότι
τον προβλημάτιζαν μερικές παρατηρήσεις, όπως το γεγονός ότι οι ανώμαλες επιφάνειες στις πίσω όψεις των δόμων
πρόδιδαν ότι αυτοί δεν
αποτελούσαν μέρος μιας
αυτοφερόμενης
κατασκευής διπλής όψης, αλλά
πρέπει να είχαν «πλάτη
από υποδεέστερο υλικό»,
ίσως από ένα «μνημείο με
στερεό σκελετό ». Ήταν
επίσης εντυπωσιακό ότι
κανένας δόμος από τους
413 που μελετήθηκαν δεν
ήταν ακρογωνιαίος.
Τώρα ξέρει το γιατί. Οι νέες ανασκαφές στη βόρεια και
ανατολική πλευρά του Λόφου Καστά απέδωσαν τον «Τοίχο
του Μίλλερ», ο οποίος έχει σκελετό από πορώδεις ασβεστολιθικούς δόμους και είναι από ένα κυκλικό – χωρίς γωνίες –
κτίριο (http://ww.theamphipolistomb.com/wall). Οι 413 δόμοι
του αφαιρέθηκαν από την πρόσοψη του τύμβου, δεξιά και
αριστερά της εισόδου με τις Σφίγγες, κάποια στιγμή κατά τη
Ρωμαϊκή ή την Πρώιμη Χριστιανική περίοδο. Ίσως πρόκειται
για τη στιγμή που εισήλθαν άνθρωποι, σπάζοντας κεφάλια,
φτερά και χέρια.
Μια ακόμα σχέση μεταξύ Νεμέας και Αμφίπολης, αυτή τη
φορά με δύο πόδια.
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Miller worked with
a crew of local workmen to gather, measure, draw, photograph,
and catalogue 246 architectural blocks that
had been left “like garbage” along the river
in 1937. Permission
was only to move those
blocks which were visible. There are certainly
more still buried in the
river bank. The blocks
Miller gathered were
organized in rows about
30 meters east of the
Lion (visible in the background of the Lion).
In addition to these (and those reused in the modern base
of the Lion), another
59 blocks had been
moved 60 kilometers upstream in the
1930’s to the village
now known as Lithotopos where the
Strymon River flows
out of Lake Kerkini.
Intended to be reused in a dam, the decision apparently was
reversed and the blocks were left behind.
The vast majority of blocks in these three places (413) were
from a single building as could be determined by material,
workmanship, dimensions, etc. Miller was able to make a reconstruction, although he was troubled by some observations
such as the fact that the rough surfaces on the backs of the blocks
indicated that they were not part of a free-standing building,
but must have had “backer blocks of poorer material” perhaps
from a “monument with a
solid core.”
Also
striking was the
absence
of
any
blocks
with corners
among
the
413 blocks he
studied.
Now he knows why. The new excavations on the north and
east side of the Kasta Hill have produced “Miller’s Wall”
which has a core of porous limestone blocks, and is from a circular – cornerless – building (http://www.theamphipolistomb.
com/wall). His 413 blocks were robbed from the front of the
tumulus, right and left of the sphinx entrance, at some time in
the Roman or Early Christian period. Perhaps that is the time
when people entered, breaking heads and wings and arms.
Yet another connection between Nemea and Amphipolis,
but this time with two legs.

ΜΕΛΗ

MEMBERSHIP

Είναι χαρά μας να καλωσορίσουμε στο Σύλλογό μας τα παρακάτω 112 νέα μέλη, τα οποία γράφτηκαν τους τελευταίους
δώδεκα μήνες (με χρονολογική σειρά):

It is a pleasure to welcome to our Society the following 112
new members who have joined us during the past 12 months
(in chronological order):

Nadia Lasserson			

Αυγή Παντέχη

Χρύσα Γιατρά

Christina Karagias

Ειρήνη – Λίζα Μερλύν – Βασιλάτου

Γιάννης Χατζηγεωργίου

Maria & Karsten Steinkroger

Ελένη Πινιατώρου

Στάθης Τζέφριος

Μαρία Λιακοπούλου

Αναστασία Σ. Καραμουλίδου

Μιλτιάδης Καρπέτας

Γεώργιος Σαρίδης

Έλλη Ι. Ζαρίφη

Αναστασία Σαββάκη

Άννα Γαλανού

Λένα Β. Λεβίδη

David Mccaig

Σπυρίδων Παπαχριστοδούλου

Μαρίνα Κ. Θεοφανοπούλου

Ellen Mccaig

Joel Kirsch

Αναστασία Τακμακίδου

Nikolaos Stathopoulos

Christos Tountas

Ισαβέλλα Μαυρολέων

Ada Schaefer

Marie Soderlund

Ιωάννα Βερριοπούλου

Δημήτριος Ανδριόπουλος

Marcos Karnezos

Αικατερίνη Ο. Δημαρά

Αντώνης Ντρούδης

Nello Sevastopoulos

Γεωργία Γέραγα

Νικόλαος Μανιάς

George & Simon Tzonavaras

Ευστάθιος Δ, Φωτιάδης

Κυριακή Μανιά

Kenneth L. Christie

Αλέξανδρα Δερμετζη-Φωτιάδου

Ευαγγελία Σκιαδά

Carmen Mercado

Νίκος Γ. Καρακώστας

Θέτις Κονταξή

Constantinos P. Karantzas

Άγγελος Παπαδημητρίου

Μαίρη Ηλιάδη

Angeliki Karantzas

Petros Dermetzis

Αθανάσιος Σχοινοχωρίτης

Kathy Katsaitis

Γωγώ Κασκούτα

Douglas Olcott

Vasili Katsaitis

Ευγενία Αβράσογλου

Iordan Gatev

Επιμελητήριο Κορινθίας

Αλίκη Σαμαρά

Jim Gray

Ισμήνη Δουνέζη

Βασιλική Φλώρου

Grace Gray

Δέσπω Κωτσιοπούλου

Σίσσυ Παυλοπούλου

Ευάγγελος Γριβάκης

Παναγιώτης Χρυσοβέργης

Χρήστος Τερζής

Θεμιστοκλής Νικολετόπουλος

Μαρία Αγγελοπούλου

Φιλιώ Ιακώβου

Μαρία Αλιφραγκή

Damhlaic MagShamhrain

Στέλλα Τσαλμπούρη

Δάφνη Μαυρομμάτη

Esther Spanjer

Ελένη Πετροπούλου

Βίβιαν Πάτκου

Σταυρούλα Ρίσκα – Δημοπούλου

Σωκράτης Λαμπρόπουλος

Μαρίνα Μπούκουρα

Θεοδώρα Δούρη

Γεώργιος Κατσαρός

Μιχάλης Χατζηγεωργίου

Σύλλογος Ευρωστινίων

Ειρήνη Κωνσταντάτου

Νικόλαος Αϊβατζίδης

Δημήτριος Μπίσκος

Αγγελική Μενούνου

Robert Bruce

Μυρσίνη Χαραμή

Christine Strelkova

Bonnie Bruce

Δάφνη Γκούγκλα

Μαρία Καλλίρη

Marianina Demetrakopoulos Olcott

Susan Day

Κωνσταντίνος Βάτσης

Δημήτρης Λιακόπουλος

Heather Mcintosh

Gus Plessas

Παναγιώτα Μάρδα

Harry Swinbourne

Λίνα Χρήστου

Αιδ. Δρ. Αλεξία Χριστοδούλου Δ.Θ.

Andrew Macdowall

Μαρία Κατσούλη

Ken Kaplan

Αλέξανδρος Ρωμανός

Richard Moore

Μαρία Ρωμανού

Cynthia Thomas

Ο Σύλλογος τώρα αριθμεί 1.160 ενεργά μέλη από 17 διαφορετικές χώρες. Πάντως, από τότε που θεωρούμε ενεργά μέλη
αυτά που έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια, και με δεδομένο ότι τα 459 από αυτά πλήρωσαν τελευταία φορά το 2011, είναι πολύ πιθανό ο αριθμός
των ενεργών μελών να μειωθεί δραματικά τους επόμενους μήνες. Δυστυχώς δεν μπορούμε να επωμισθούμε τις δαπάνες επικοινωνίας με μέλη που δεν εκπληρώνουν τις οικονομικές τους
υποχρεώσεις. Παρακαλούμε στείλτε τη συνδρομή σας σήμερα.

The Society now consists of 1,160 active members from 17
different countries. However, since we count as active those
who have paid dues in the past four years, and since there
are 459 members who last paid their dues in 2011, our active
membership may drop sharply in the months ahead. Unfortunately we cannot afford the costs of communications with
members who are not contributing toward those costs. Please
send your membership dues today.
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ΧΟΡΗΓΟΙ

CONTRIBUTORS

Οι παρακάτω υποστήριξαν το Σύλλογό μας κατά το απερχόμενο έτος με χορηγίες μεγάλες και μικρές. Όλες είναι ευπρόσδεκτες και όλες χρησιμοποιούνται για τους κοινούς μας
στόχους. Τους οφείλουμε ευγνωμοσύνη και ελπίζουμε ότι το
παράδειγμά τους θα το ακολουθήσουν και πολλοί, ακόμα, φίλοι.

The following have supported our Society during the past
year with contributions large and small. All are appreciated,
and all are used for our common goals. We gratefully acknowledge them, and hope that their example will be followed
by ever more friends.

Petros Dermetzis
National Bank of Greece
Young Presidents Organization
Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος
Γεώργιος Δ. Ανδριανάκος
Ηλίας Δ. Ανδριανάκος
Randall M. Colaizzi (in memory Jenny
Bouyia)
George P. Katsoulis
Mr. and Mrs. John Upton Jr.
Παύλος Ι. Κοντέλλης
George & Simon Tzonavaras
Αναστασία Ε. Τσιγαρίδου
Nikolaos Stathopoulos
George & Tina Kolovos
Elizabeth W. Jewell
Αναστάσιος Δ. Μπαρλιάς
Spyros & Diana Retsas
Σύλλογος Πρώην Υπαλλήλων Ευρωπαϊκής Ένωσης
Steven Sklifas
Βασίλης & Ελένη Ζευγολατάκου
Έλσα Παπαδημητρίου
Γεωργία Παπαϊωάννου
Ανδρέας Ποταμιάνος
Christos Tountas
Edmund Keeley
Thomas Niles
George Davlantes
Jim & Grace Gray
Gabriella Bruni & Ken Kaplan
Stephen G. & Effie Miller
William & Marsha Dillon
Marcos Karnezos
Virginia Lagiss
Nello Sevastopoulos
Θέτις Κονταξή (εις μνήμην Ν. Βοριά)
Σύλλογος Ευρωστινίων
Peter & Janet Lee
Martha & Del Kyhn
Christos & Maria Argyrakis
George V. Spanos
Kelly C. Ilnicki
Joel Kirsch
Edith Maria Schuster
Giannis Hans Thol
Νίκος Χ. Αδαμαντιάδης
Γεώργιος Μ. Αλατάς
Δημήτριος Β. Αντωνάκος
Σπύρος Ευ. Ζαΐμης
Κωνσταντίνος Γ. Ζάμπας
Παντελής Κοβεντάρος
Νίκη Φ. Νικητοπούλου
Βασίλειος Παπακωνσταντίνου
18

Παναγιώτης Π. Ροκανάς
Σμαράγδα Τουλούπα
Μυρσίνη Χαραμή
Michael R. Barry Esq
Colin H. Clarke
Roy Woolsey
Δημήτρης Γ. Καραμάνος
Παναγιώτης Α. Μπάρμπας
Sam Camilos
Guy T. Craig
Ilias Katsoudas
Jok & Kirsten Legallet
Jeanette Rigopoulos
Robert Bruce & Bonnie Bruce
Tassia Tselios
Jennifer Yelland
Νικόλαος & Κυριακή Μανιά
Steven & Dianne de Laet
Helen Benis
Heidrun Braatz
Mary Davlantes
Mr. Jupiter Sen
Ling Su Westrick
Άρτεμις Αννίνου
Πάνος Βαλαβάνης
Ούρσουλα Δοσίου
Γιώργος Κολίρης
Χριστίνα Λαναρά
Ιωάννης Ε. Μαραγκάκης
Ευαγγελία – Αγγελική Πρατικάκη
Θεοδόσιος Τάσιος
Ιωάννα Α. Ταχμιντζή
Ερασίκλεια Τριανταφύλλου
Ιωάννα Φιλντίση
Mark Golden
Elias Papaconstantinou
Lambros Papaconstantinou
Gordon Howell
Stephanie E. Brown – Myers
Sue Garnett
Craig Walker
Αγγελική Κ. Αυγερινού
Σωτήριος Γεωργιάδης
Χρήστος Σ. Ελευθερίου
Άννα – Άλκηστις Β. Κοντοπούλου
Γεώργιος Κόρκας
Δάφνη Μαυρουδή – Χόχωλη
Φώτιος Θ. Μαυρουδής
Μαίρη Παπαδοπούλου
Τατιάνα Σπυροπούλου
Ευανθία Α. Στεφανάκη
Anne Buchanan
Kati & John Casida
Christos Evangeliou

Wendy Ping
Laurie Rohrer
Marvin L. & Carola H. Sohns
Wolfgang Decker
Nadia Lasserson
Douglas & Marianina Demetrakopoulos
Olcott
Ada Schaefer
Μαρία Αγγελοπούλου
Δημήτριος Ανδριόπουλος
Αναστασία Βισβάρδη
Στυλιανή Γεωργιλά
Βασιλική Δ. Γεωργίου
Νικόλαος Γιαννής
Ισμήνη Δουνέζη
Φιλιώ Ιακώβου
Ελένη Καρκαζή
Γεώργιος Κατσαρός
Ελένη Κεχρολόγου
Ειρήνη Κωνσταντάτου
Δέσπω Κωτσιοπούλου
Σωκράτης Λαμπρόπουλος
Δημήτρης Λιακόπουλος
Ιωάννης Μάνιος
Παναγιώτα Μάρδα
Αγγελική Μενούνου
Αρχοντούλα Μητσόλη
Φώτιος Ν. Μπιτσάκος
Γεώργιος Η. Πανουσόπουλος
Άγγελος Παπαδημητρίου
Σοφία Α. Παπαδοπούλου
Ευγενία Κ. Πέππα
Ελένη Πετροπούλου
Αγγελική Προκοπίου
Γεώργιος Ρηγόπουλος
Αναστασία Σαββάκη
Αθανάσιος Χ. Σχοινοχωρίτης
Αναστάσιος Κ. Ταγαράς
Χρήστος Τερζής
Κωνσταντίνος Τουργέλης
Κωνσταντίνος Θ. Τουφεξής
Στέλλα Τσαλμπούρη
Ιωάννης Γ. Φλέσσας
Αιδ. Δρ. Αλεξία Χριστοδούλου Δ.Θ.
John E. Fischer
Robert H. Frank
Linda Sue Galate Ph. D.
Michael Kumpf
Richard C. Otter
Carolyn Sheaff
Alan Parowski
Marie Soderlund

Μήνυμα του Προέδρου
Αγαπητά Μέλη του Συλλόγου μας,

From the President
Dear Members of our Society,

Είκοσι χρόνια πριν, στις 6 Ιουλίου του 1994, το Αρχαίο Στάδιο της Νεμέας παραδόθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο και άνοιξε
τις πύλες του στο κοινό. Οι εκδηλώσεις περιέλαβαν μια μικρή
αναβίωση των αγώνων, με τη συμμετοχή μαθητών της περιοχής και μελών της Παιδικής Χορωδίας του σαν Φραντσίσκο,
ως αθλητών. Φορούσαν, σε αντιδιαστολή με το γυμνό των αρχαίων, λευκούς χιτώνες, ενώ οι δούλοι ήταν ντυμένοι στα κίτρινα. Όμως, οι Κριτές φορούσαν μαύρα, σε ένδειξη πένθους
για το νήπιο Οφέλτη, όπως συνέβαινε στην αρχαιότητα, και
στεφάνωσαν τους νικητές με άγριο σέλινο μετά την ολοκλήρωση των αγώνων.

Twenty years ago, on July 6, 1994, the Ancient Stadium of
Nemea was dedicated and opened to the public. The ceremonies included a small revival of the games with local school
children and a group from the San Francisco Boys Choir participating as athletes. They wore, in lieu of ancient nudity,
white chitons, and yellow chitons adorned the slaves. But the
judges wore black, in mourning for the baby Opheltes as was
done in antiquity, and they crowned the victors with wild celery wreaths at the conclusion of the races. These were true
to ancient practices as were the preliminary victory tokens of
ribbon around head and palm branch.

Αυτά ήταν απόλυτα συμβατά
με τις αρχαίες πρακτικές, σύμφωνα με τις οποίες τα προσωρινά
έπαθλα ήταν μια ταινία γύρω από
το κεφάλι και ένα κλαδί φοίνικα.
Διοργάνωσα αυτούς τους αγώνες, κατά κύριο λόγο, διότι είχα
υποσχεθεί στο Μένιο Δημητρίου – ο οποίος μου παρέσχε μεγάλη βοήθεια κατά την έναρξη
του προγράμματος της Νεμέας
το 1973 – ότι θα το πράξω. Δεν
ήταν πολύς χρόνος που έλειπε
από κοντά μας, αλλά εκείνο το
βράδυ αισθάνθηκα ότι θα πρέπει
να ήταν πολύ ευχαριστημένος
που τελικά, τόσα χρόνια αργότερα, τήρησα τη δέσμευσή μου. Το
καθήκον μου είχε εκπληρωθεί.
Όχι όμως αρκετά. Το επόμενο πρωί δέχθηκα ένα τηλεφώνημα από τον ψηλό νέο κριτή στα μαύρα της πιο πάνω φωτογραφίας. «Αυτό που συνέβη χθες βράδυ ήταν μαγικό! Δεν
μπορούμε να το αφήσουμε να σταματήσει. Πρέπει να καθιερώσουμε αναβίωση των αγώνων κάθε χρόνο. Τα παιδιά μας
χρειάζεται να αποκτήσουν την εμπειρία που εμείς ζήσαμε λίγες ώρες νωρίτερα». Ο συνομιλητής ήταν ο Κώστας Δημητρίου, γιός του Μένιου που προανέφερα.
Στη διάρκεια των επόμενων μηνών, εργαστήκαμε για τη συγκρότηση μιας ομάδας ομοφρονούντων συμπολιτών μας και
την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 1994, πραγματοποιήθηκε η ιδρυτική σύσκεψη του Συλλόγου μας στο Δημαρχείο.

I organized these
races in large part
because I had promised Menio Dimitriou – who was a
great help to me at
the beginning of the
Nemea project in
1973 - that I would
do so. He was no
longer with us, but
that night I felt that
he must be pleased
that I had finally, so
many years later,
fulfilled my pledge.
My obligation was
done.
Not quite. The
next morning I received a telephone call from the tall young
judge in the back of the above photograph. “What happened
last night was magic! We cannot let it stop. We have to have a
revival of the games every year. Our children need to have the
experience that we shared a few hours ago.” The speaker was
Kostas Dimitriou, son of the late Menio.

Παρόντες ήταν, από αριστερά
προς τα δεξιά, οι Κώστας Παπαντωνίου, Σταυρούλα Πανοπούλου
–Νάκη, Δημήτρης Ασημακόπουλος, Γιάννης Νάκης, Παναγιώτης
Καπώλης, Γιώργος Βελέντζας,
Τέλης Καλλής, Κώστας Δημητρίου και Παναγιώτης Γαστουνιώτης. Πρώτο μας βήμα ήταν
να φτιάξουμε καταστατικό που
υπογράφηκε στις 2 Μαρτίου 1995
και επικυρώθηκε από την Πρώτη
Συνέλευση στις 16 Ιουνίου. Στη
συνέχεια αρχίσαμε τις προετοιμασίες για την Πρώτη Σύγχρονη

Over the next several months, we worked on assembling a
group of like-minded people, and on New Year’s Eve, 1994, the
first meeting of what would become our Society assembled in
the Town Hall. Present were, from left to right, Kostas Papantoniou, Stavroula Panopoulou-Naki,
Dimitris
Asimakopoulos, Ioannes
Nakis, Panagiotis Kapolis, Georgios
Ve l e n t z a s ,
Telis Kallis,
Kostas Dimitriou,
and
Panagiotis
Gastouniotis.
The first step
was to create
a
constitu19

Νεμεάδα της 1ης Ιουνίου του 1996. (http://nemeangames.org/
nemean-games-revival/memories/1996.html).
Από εκείνα τα πρώιμα χρόνια μέχρι σήμερα ο Σύλλογος έχει
διοργανώσει με επιτυχία Πέντε, συνολικά, Νεμεάδες, και όλοι
εμείς έχουμε μεγαλώσει τόσο σε πλήθος, όσο και σε εμπειρία.
Αισθάνομαι υπερήφανος που είμαι μέλος ενός Συλλόγου, του
οποίου εκατοντάδες μέλη προθυμοποιούνται, σε εθελοντική
βάση, να προετοιμάσουν και να διεξάγουν τους αγώνες. Είτε
σαρώνοντας με σκούπες ή χρωματίζοντας γραμμές, είτε πλέκοντας στεφάνια από άγριο σέλινο ή μαζεύοντας τα σκουπίδια
την επόμενη μέρα, τα μέλη μας δεν έχουν το φόβο να προσφέρουν λίγη δουλειά για μια μεγάλη ιδέα – την ιδέα ότι η αρχαία
Ελλάδα έχει πολλά διδάγματα, και μερικά από αυτά μπορούμε
να τα αφομοιώσουμε πατώντας τη γη της με γυμνά πόδια. Τα
είκοσι χρόνια επιτυχούς επικράτησης αυτής της ιδέας, αποτελούν πηγή υπερηφάνειας για όλους εμάς.
Είμαι επίσης υπερήφανος και ευγνώμων για την τεράστια
υποστήριξη των Διοικητικών Συμβουλίων των τελευταίων
τρεισήμισι χρόνων. Οι Μαρία Χρισταρά, Νίκος Φενερλής,
Γιάννης Φλέσσας, Γιώργος Κωστούρος, Σπύρος Κυριάκος,
Γιάννης Νάκης, Γιώργος Νικητάκος, Κώστας Νίτερος και Νίκος Παπαδόπουλος στάθηκαν άξιοι συνεργάτες και σύμβουλοι – μια υπέροχη ομάδα στην οποία ο καθένας πρόσφερε τις
δεξιότητές του και έσπευδε να βοηθήσει όταν κάποιος άλλος
δεν μπορούσε να είναι παρών. Η πρόσφατη επιτυχία είναι
κατά κύριο λόγο αποτέλεσμα της δουλειάς τους.
Υπάρχει όμως ο κίνδυνος να νικηθούμε από την ίδια την
επιτυχία. Ο εφησυχασμός, σε συνδυασμό με την προϊούσα συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, μπορεί να βλάψει τον μακροπρόθεσμο στόχο μας να διατηρήσουμε την Αναβίωση ζωντανή
και για τις επόμενες γενιές. Το ίδιο και η προχωρημένη ηλικία.
Ίσως είναι ώρα να φέρουμε στο προσκήνιο νέους ανθρώπους,
με φρέσκιες ιδέες και φρέσκια ενέργεια. Ας προβληματισθούμε πώς θα ξαναγεννηθεί και θα μακροημερεύσει η Αναβίωση.
Ας σκεφθούμε πώς θα ανανεώσουμε την Αναβίωσή μας.
Με ειλικρινή εκτίμηση,

tion which was signed on March 2, 1995, and certified by the
First Court on June 16. After that came the preparations for
the First Nemead of modern times on June 1, 1996. (http://
nemeangames.org/nemean-games-revival/memories/1996.
html)
Since those early days our Society has successfully organized a total of Five Nemeads, and we have grown both in numbers and in experience. I am proud to be a member of a Society
hundreds of whose members come out on a voluntary basis
to prepare and stage the games. Whether pushing brooms or
painting lines or weaving wild celery crowns or gathering garbage the next day, our members are not afraid of a little work
in support of an important idea – the idea that ancient Greece
has lessons, and that some of them can be learned through
our bare feet. Twenty years of that idea’s success should be a
source of pride for all of us.
I am also proud and grateful for the tremendous support
of the Board of Directors during the past three and one-half
years. Maria Christara, Nikos Fenerlis, Yannis Flessas, Georgios Kostouros, Spyros Kyriakos, Yannis Nakis, Georgios Nikitakos, Kostas Niteros, and Nikos Papadopoulos have been
constant workers and advisors – a wonderful team which each
contributed his or her special talents, and stepped in to help
when someone could not be present. Recent success has been
very much the result of their work.
But there is a danger that success itself can defeat us. Complacency, when combined with the ongoing economic crisis,
can hurt our long-term goal of keeping the Revival alive for
generations to come. So, too, can advancing age. Perhaps it
is time to bring in younger people with fresh ideas and fresh
energy. Let us consider how to keep reviving our Revival.
							
Sincerely,
							
Stephen G. Miller

							
Στέφανος Γκ. Μίλλερ

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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