Τα ΝΕΑ των ΝΕΜΕΩΝ

NEWS of the NEMEAN GAMES

Για τα μέλη του Συλλόγου για την
Αναβίωση των Νεμέων Αγώνων

For the members of the Society
for the Revival of the Nemean Games

Αρχαία Νεμέα

Δεκέμβριος 2015

Ancient Nemea

December 2015

Η Έκτη Νεμεάδα

The Sixth Nemead

Το απόγευμα της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου η επίσημη αναγγελία της Έκτης Νεμεάδας έλαβε χώρα στη νεοκλασική αίθουσα διαλέξεων της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας.

On the evening of Wednesday, October 14, the official announcement of the Sixth Nemead took place in the neo-classical lecture hall of the Archaeological Society in Athens.  

Την εκδήλωση παρακολούθησαν πάνω από 400 άτομα, μεταξύ των οποίων διάφοροι επίσημοι, όπως η Δρ. Ντόρα Βασιλικού, ο Δρ. Βασίλης Πετράκος (Γενικός Γραμματέας της
Αρχαιολογικής Εταιρείας), ο Καθηγητής Μιχάλης Τιβέριος, η
Πρώτη Κυρία της Ελλάδας (κυρία Σίσσυ Παυλοπούλου) και ο
Πρέσβης της Ουκρανίας και βετεράνος των Νεμέων Αγώνων
(Volodymyr Shkurov).
Επίσης, μαζί μας ήταν ο Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος (ιδρυτής του Σωματείου «Οφέλτης») με την κόρη του Λένα, ο Βασίλης Φουρλής, ο Γεώργιος Τσούρνος, ο John Kittmer (Πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου), ο Άγγελος Δεληβορριάς, ο
Χαράλαμπος Κασίμης (Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής), η κυρία Καίτη Καψή και πολλοί άλλοι.

Η τελετή ξεκίνησε με αρχαία μουσική την οποία εκτέλεσε
με αντίγραφα αρχαίων οργάνων και μας παρουσίασε το μουσικό σχήμα ΛύρΑυλος υπό τον Παναγιώτη Στέφο, που τον
συνόδευαν ο γιος και η κόρη του.
Ο Αντιπρόεδρός μας, Σπύρος Κυριάκος, ανέβηκε στο βήμα
ως Τελετάρχης και παρουσίασε τους ομιλητές.
Πρώτος ήταν ο Δήμαρχος Νεμέας, Κώστας Καλαντζής, που
τόνισε την ελπίδα του πως η Έκτη Νεμεάδα θα είναι η καλύτερη μέχρι τώρα.

Τον ακολούθησε ο Βασίλης Φουρλής, πρόεδρος του «Οφέλτη», ο οποίος ολοκλήρωσε τα ενθαρρυντικά του σχόλια με την
προσωπική εμπειρία των νικών που κέρδισαν οι κόρες του
στους αγώνες της Πέμπτης Νεμεάδας.
Μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ «Πέρασμα στην Ιστορία», που εστίασε στην Πέμπτη Νεμεάδα ως παράδειγμα προς
μίμηση για την Έκτη, ο Στέφανος Μίλλερ εξήγησε τον κρίσιμο ρόλο που διαδραμάτισε για την έναρξη της αναστήλωσης
του Ναού του Νεμείου Διός ο Άγγελος Δεληβορριάς.
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Attended by more than 400 people, including several dignitaries such as Dr. Dora Vassilikou, Dr. Vassilis Petrakos
(Secretary General of the Archaeological Society), Professor
Michael Tiverios, the First-Lady of Greece (Mrs. Sisi Pavlopoulou), and the Ambassador of Ukraine and Nemean Games
veteran (Volodymyr Shkurov).  
Also with us were Theodore Papalexopoulos (founder of the
Association Opheltes) with his daughter Lena, Vassilis Fourlis, George Tsournos, John Kittmer (Ambassador of the U.K.),
Angelos Delivorrias, Charalambos Kasimis (Secretary General of Agricultural Policy), Mrs. Katie Kapsi, and many others.

The ceremonies were introduced by ancient music performed on replicas of ancient instruments and presented by
the LyrAvlos group led by Panayiotes Stephos, accompanied
by his son and daughter.
Our Vice-President, Spyros Kyriakos, then took the podium
as Master of Ceremonies and introduced the speakers.
First was the Mayor of Nemea, Kostas Kalantzes who emphasized his hope that the Sixth Nemead would be the best yet.

He was followed by Vassilis Fourlis, the President of Opheltes who concluded his remarks of support with the personal
experience of his two daughters’ victories in their races at the
Fifth Nemead.
After a screening of the documentary «Passage Into History» which focused on the Fifth Nemead as an example to be
imitated in the Sixth, Stephen Miller explained the crucial role
that was played in the inception of the reconstruction of the
Temple of Nemean Zeus by Angelos Delivorrias.

Ως Διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη, ο Δεληβορριάς
πρότεινε να γίνει εκεί μια έκθεση σχετικά με το Ναό το 1983,
την οποία υποστήριξαν η Μελίνα Μερκούρη, η Μαργαρίτα
Παπανδρέου και ο Γεώργιος-Αλέξανδρος Μαγκάκης.
Με την παρουσία πολλών ατόμων απ’ τη Νεμέα, η έκθεση
είχε ως αποτέλεσμα να δοθεί η άδεια για να ξεκινήσει η αναστήλωση.

As Director of the Benaki Museum, Delivorrias suggested an exhibition there about the Temple in 1983 which was
supported by Melina Mercouri, Margarita Papandreou, and
George-Alexander Mankakis.
Attended by many from Nemea, the exhibition resulted in
the granting of permission to begin reconstruction.
Beyond his help with the temple, Delivorrias also ran in the
First Nemead of 1996,
and served as a judge at
the closing ceremonies together with other archaeologists such as Panos Valavanis, like Delivorrias, a
member of our honorary
committee.
Now, twenty years later,
and to the accompaniment
of an ancient trumpet fanfare by our local ancient
trumpeters Konstantinos
Lambropoulos, Alexandros Augeris, Anastasis
Flokas, and David Lagka,

Πέραν απ’ τη βοήθειά του με το Ναό, ο Δελήβορριάς επίσης
έτρεξε στην Πρώτη Νεμεάδα του 1996,
και ανέλαβε χρέη ελλανοδίκη στην τελετή λήξης μαζί με
άλλους αρχαιολόγους, όπως ο Πάνος Βαλαβάνης, μέλος της
τιμητικής μας επιτροπής, όπως και ο Δεληβορριάς.

Τώρα, είκοσι χρόνια αργότερα, και με τη συνοδεία αρχαίων σαλπισμάτων από τους ντόπιους αρχαίους σαλπιγκτές μας
Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο, Αλέξανδρο Αυγέρη, Αναστάση
Φλώκα και Ντάβιντ Λάνγκα
ο Άγγελος Δεληβορριάς έγινε τελικά Νεμεονίκης, όταν η
Μαρία Χρισταρά του δώρισε ένα στεφάνι από αγριοσέλινο,
το οποίο περιέβαλλε έναν δρομέα, το δρομέα του δικού μας

Angelos Delivorrias finally became a Nemean victor when
Maria Christara presented him with a crown of wild celery,
which surrounded a runner, the runner of our own seal.
And with another ancient
trumpet
fanfare,
Angelos Delivorrias proclaimed:   «Let
the
Nemean
Games begin!»
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εμβλήματος.
Και με άλλη μια εκτέλεση αρχαίων σαλπισμάτων,
ο Άγγελος Δεληβορριάς
διακήρυξε: «Ας αρχίσουν
οι Νέμεοι Αγώνες»!
Ακολούθησε δεξίωση
στο φουαγιέ της Αρχαιολογικής Εταιρείας, για
την οποία ευχαριστούμε
μ’ ευγνωμοσύνη το Δήμο
Νεμέας και το Σύνδεσμο
Οινοποιών Νεμέας (ΣΟΝ).
Η επίσημη αναγγελία
μας έχει λάβει αρκετά ευνοϊκή δημοσιότητα, ορισμένα μόνο παραδείγματα
της οποίας είναι τα ακόλουθα:

There followed a reception in the foyer of the Archaeological Society, for
which we gratefully thank
the City of Nemea and the
Association of Winemakers of Nemea (ΣΟΝ).
Our formal announcement has received much
favorable publicity of
which the following are
just a few examples:

http://www.kathimerini.gr/835088/article/epikairothta/ellada/
rantevoy-sthn-arxaia-nemea

http://www.kathimerini.gr/835088/article/epikairothta/ellada/
rantevoy-sthn-arxaia-nemea

και
http://greece.greekreporter.com/2015/10/19/ancient-nemeato-host-new-school-of-ancient-greek-athletics/

and
http://greece.greekreporter.com/2015/10/19/ancient-nemeato-host-new-school-of-ancient-greek-athletics/

και
http://culturewizz.blogspot.gr/2015/10/6-2016.html?spref=fb.

and
http://culturewizz.blogspot.gr/2015/10/6-2016.html?spref=fb

ΑΡΧΑΙΕΣ ΣΑΛΠΙΓΓΕΣ

ANCIENT TRUMPETS

Οι σάλπιγγες και οι σαλπιγκτές
ήταν αναπόσπαστο κομμάτι των
αρχαίων αγώνων. Μάλιστα, συμμετείχαν σ’ έναν αγώνα που ως
αποτέλεσμα είχε νικητές που φορούσαν τα στεφάνια τους και ύστερα είχαν την αρμοδιότητα να εφιστούν την προσοχή του πλήθους
στις ανακοινώσεις του κήρυκα, ο
οποίος επίσης αγωνιζόταν για νίκη.
Ο σαλπιγκτής ήταν γνωστός για
τη χρησιμότητά του στο στρατό, όπως ακριβώς ο σαλπιγκτής
στους πιο σύγχρονους, αλλά προηλεκτρονικούς στρατούς. Κάποιοι
απ’ αυτούς έγιναν διάσημοι, όπως
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Trumpets and trumpet-players
(salpinktai) were an integral part of
the ancient games.  Indeed, they engaged in a competition that resulted
in victors who wore their crowns
and then performed as a means of
calling the crowd’s attention to announcements by the herald (keryx)
who also competed for victory.
The salpinktês was known for
his use in military contexts just
like the bugler in more modern,
but pre-electronic armies.   Some
of them became famous as was the
case with one Herodoros of Megara
who is described as short but with

συνέβη μ’ έναν Ηρόδωρο απ’ τα Μέγαρα, ο οποίος περιγράφεται ως κοντός αλλά με δυνατά πλευρά και μπορούσε να φυσήξει τη σάλπιγγα εξαιρετικά δυνατά, κάτι που ήταν γνωστό
πως ενέπνεε θάρρος στους στρατιώτες. Ο Ηρόδωρος λέγεται
πως είχε νικήσει τους τέσσερεις στεφανίτες αγώνες (Ολύμπια,
Πύθια, Ίσθμια, Νέμεα) δέκα φορές. Λέγεται ακόμη πως είχε
συνηθίσει να τρώει 6 κιλά ψωμί και 9 κιλά κρέας, να πίνει 5,5
λίτρα κρασί και να παίζει δυο σάλπιγγες ταυτόχρονα. Είτε πιστεύουμε αυτή την ιστορία ή όχι, ή τις δέκα Ολυμπιακές νίκες
του Ηροδώρου, είναι βέβαιο πως ο σαλπιγκτής αγωνιζόταν σε
όλους τους στεφανίτες αγώνες.
Η σάλπιγξ ήταν πάντα ένας μακρόστενος σωλήνας, αλλά
τον έκτο και τον πέμπτο αιώνα κατέληγε σε σχήμα καμπάνας, η οποία ήταν διαμορφωμένη σαν κολοκύθα με τις άκρες
στραμμένες προς τα μέσα, όπως βλέπουμε σ’ έναν ερυθρόμορφο κύλικα περίπου του 500 π. Χ. Προσέξτε πως ο σαλπιγκτής φορά ένα στεφάνι που ίσως υποδεικνύει τη νίκη του.
Μέχρι τα Ελληνιστικά χρόνια (την
εποχή του σταδίου
μας στη Νεμέα) το
σχήμα καμπάνας έχει
αλλάξει και ανοίγει
προς τα έξω, όπως
έχουμε συνηθίσει να
βλέπουμε
σήμερα.
Αυτό είναι αρκετά
εμφανές σε μια τοιχογραφία από τη Δήλο
περίπου του 100 π. Χ.
Πάλι, ο σαλπιγκτής
φοράει στεφάνι.
Ύστερα από εκτεταμένη έρευνα, εφτά αντίγραφα του Ελληνιστικού τύπου είχαν βρεθεί και είχαν χρησιμοποιηθεί με καλά
αποτελέσματα στην Τρίτη Νεμεάδα του 2004. Αλλά χάθηκαν
και ως το 2012 βρέθηκε μόνο ένα στην κατοχή ενός ιδιώτη.
Χρειαζόμασταν να έχουμε τις δικές μας σάλπιγγες για τους
αγώνες και για άλλες περιστάσεις, όπως φαίνεται παραπάνω.

Χάρη στις καλές υπηρεσίες του Γιάννη Ιορδάνογλου, ήρθαμε σε επαφή με τον Παναγιώτη Στέφο που ειδικεύεται στην
κατασκευή αντιγράφων αρχαίων μουσικών οργάνων.
Μας έφερε διάφορα δείγματα στα τέλη Ιουλίου και ύστερα
έφτιαξε έξι αντίγραφα: τέσσερα «Ελληνιστικά», ένα «Κλασικό» και ένα ενδιάμεσου τύπου με χάλκινη καμπάνα. Ο Στέφος
έφτιαξε ακόμη θήκες μεταφοράς για την προστασία τους. Με
αυτά τα αντίγραφα έπαιξαν στη συνέχεια τωρινά και παλιά
μέλη της Φιλαρμονικής Μπάντας Νεμέας στην αναγγελία της
Έκτης Νεμεάδας, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Αυτοί οι νεαροί συνεργάστηκαν υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Νόνη, του
οποίου ο μουσικός ενθουσιασμός και ικανότητα προκαλούν
έμπνευση.

powerful ribs and possessed of an extraordinarily loud trumpet
blast which was known to inspire courage in soldiers.  Herodoros is said to have won the circuit of four stephanitic games
(Olympia, Pythia, Isthmia, Nemea) ten times.  He is also said
to have been accustomed to eat 13 pounds of bread and 20
pounds of meat and to drink a gallon and a half of wine and to
play two trumpets at the same time.  Whether or not we believe
this story, or the ten Olympic victories of Herodoros, it is clear
that the salpinktês was a competition at all of the stephanitic
sites.
The trumpet (salpinx) was always a long narrow tube, but in
the sixth and fifth centuries it ended in a bell which was shaped
like a gourd with the edges turned inward as we see on a redfigure kylix of about 500 B.C.  Note that the salpinktês  wears
a crown perhaps indicating his victory.
By the Hellenistic period (the time of our stadium at Nemea)
the bell had changed and flares outward as we are accustomed
to see today.  This is quite clear on a wall-painting from Delos
of about 100 B.C.  Again, the salpinktês wears a crown.

After extensive searching, seven replicas of the Hellenistic
type had been found and were used to good effect in the Third
Nemead of 2004.  But they were lost and by 2012 only one
could be found and that in the possession of a private individual.  We needed to have our own trumpets for the games
and for other occasions as can be seen above.
Thanks to the good offices of Yiannis Iordanoglou, we came
into contact with Panayiotes Stephos who specializes in making replicas of ancient musical instruments.  

He brought various examples to us in late July, and then
produced six: four «Hellenistic», one «Classical»,   and one
intermediate type with a copper bell.  Stephos also produced
carrying cases for their protection.  These were then played
by current and former members of the Nemea Philharmonic
Band at the announcement of the Sixth Nemead as mentioned
above.  These young men came together under the direction
of Yiannis Nonis whose musical enthusiasm and aptitude are
inspiring.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

MAINTENANCE

Γι’ άλλη μια φορά, οι βροχές
κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους είχαν φράξει το
αποστραγγιστικό δίκτυο στις
τάφρους αφαίρεσης των τοίχων
του αποδυτηρίου. Οι βετεράνοι μας, Αθανάσιος Ασήμης και
Αθανάσιος Μαλακός, ανέλαβαν
και πάλι να αντικαταστήσουν το
χαλίκι με τη βοήθεια δύο προσωρινών κηπουρών του μουσείου: του Αθανασίου Τσιόγκα και
του Μανώλη Μηναδάκη. Το νέο
χαλίκι παρείχε ο Δήμος Νεμέας,
κάτι που μας απάλλαξε απ’ την
ανάγκη να πλύνουμε το παλιό. Αυτό το έχουμε σωριάσει έξω
από το στάδιο και το καθαρίζει σταδιακά η φύση.

Once again rains over the last
year had clogged the drainage
system in the trenches of the
robbed-out walls of the lockerroom (apodyterion).   Our
veterans, Athanasios Asimis
and Athanasios Malakos, once
again undertook to replace the
gravel assisted by two temporary ground-keepers at the
museum:  Athanasios Tsogkas
and Manolis Minadakis.   The
new gravel was provided by
the City of Nemea which relieved us of the need to wash
the old.  That is piled outside the stadium and is gradually being cleaned by nature.

ΔΡΟΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

MUSEUM ROAD

Όπως θα θυμούνται οι αναγνώστες των
παλαιότερων εφημερίδων μας, ο στενός
δρόμος που οδηγούσε στο μουσείο και το
αρχαιολογικό πάρκο υπήρξε για καιρό πηγή
στενοχώριας. Αλλά στις 12 Ιουνίου 2015, η
απογοήτευση έλαβε τέλος. Η κορδέλα κατά
πλάτος του δρόμου κόπηκε από το Δήμαρχο Κώστα Καλαντζή και τον Πρόεδρο Νίκο
Παπαδόπουλο – τους δύο ανθρώπους που
επέφεραν αυτή τη βελτίωση.
Το επίσημο άνοιγμα του δρόμου ακολούθησε δεξίωση στην πλατεία μπροστά από
το μουσείο. Μουσική έπαιξαν τα ντόπια
ταλέντα: ο Τάκης Ζαβίτσας, η Μαρία Ζαβίτσα, η Ιωάννα Ζαβίτσα , ο Θανάσης Χρηστάκος, ο Πατήρ Αναστάσιος Μπενέκος,
και ο Παναγιώτης Σχοινοχωρίτης.
Τώρα, αυτοκίνητα και λεωφορεία έχουν
αρκετό χώρο, ώστε να διέρχονται δίπλαδίπλα προς αντίθετες κατευθύνσεις, και
ο δρόμος είναι φωτισμένος τη νύχτα, το
οποίο συμβάλλει στην ασφάλεια του χώρου.
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As readers of previous newsletters
will remember, the narrow road leading to the museum and archaeological
park has been long a source of unhappiness.  But on June 12, 2015, the
frustration ended.   The ribbon across
the road was cut by Mayor Kostas
Kalantzis and President Nikos Papadopoulos – the two people who brought
about this improvement.
The official opening of the road was
followed by a reception in the plateia
in front of the museum.  Featured was
music by local talent:  Takis Zavitsas,
Maria Zavitsa, Ioanna Zavitsa, Thanasis Christakos,   Father Anastasios
Benekos, and Panayiotes Schoinochoritis.
Now cars and buses have enough
room to pass each other in opposite
directions, and the street is lighted at
night which adds to the security of the
site.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΡΕΣ

GREAT DAYS

Η ετήσια γιορτή «Μεγάλες Μέρες της Νεμέας» περιλάμβανε μια
βραδιά στην Αρχαία Νεμέα στις 27
Αυγούστου, με την υποστήριξη της
τοπικής κοινότητας και του προέδρου της, Νίκου Παπαδόπουλου,
του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρχαίας Νεμέας, και του δικού μας
Συλλόγου. Στην αρχή της βραδιάς
παρουσιάστηκε το ντοκιμαντέρ
«Πέρασμα στην Ιστορία» που βασίζεται στην Πέμπτη Νεμεάδα του
2012.
Είχαμε ένα τραπέζι όπου προσφέραμε διάφορα αναμνηστικά,
μεταξύ των οποίων αντίγραφα του
ντοκιμαντέρ, τα οποία είναι διαθέσιμα σε καθημερινή βάση στο
γραφείο μας, και εγγράφηκαν και
κάποια νέα μέλη. Εκτός απ’ τον
υπεύθυνο του γραφείου μας, Θανάση Σχοινοχωρίτη, στο τραπέζι
ήταν επίσης η Κάρμεν Μερκάντο
και ο Κυριάκος Χρυσάκης που μας
βοηθούν εθελοντικά για ένα χρόνο.
Αυτό το ζευγάρι έχει έρθει από
την Καλιφόρνια για να μας βοηθήσει με τους Αγώνες του 2016 και
έχουν ήδη κάνει διάφορες ενέργειες που θα καταστήσουν επιτυχή
την Έκτη Νεμεάδα. Η πιο σημαντική προσπάθεια που έχουν καταβάλει είναι να εξασφαλίσουν την
υποστήριξη ξενοδοχείων στην Αργολίδα και την Κορινθία, ενθαρρύνοντας την προσφορά εκπτώσεων
στους συμμετέχοντες στους αγώνες. Μπορείτε να δείτε τ’ αποτελέσματα της δουλειάς τους εδώ:
http://nemeangames.org/run/accommodations/
accommodations-argolid.html
και
http://nemeangames.org/run/accommodations/
accommodations-corinthia.html.

The annual celebration
«Great Days of Nemea» included an evening in Ancient
Nemea on August 27, sponsored by the local community
and its president, Nikos Papadopoulos, the Cultural Society of Ancient Nemea, and our
own Society.  Featured at the
start of the evening was the
documentary «Passage Into
History» based on the Fifth
Nemead of 2012.
We had a table offering a
variety of mementos, including copies of the documentary, which are available on
a daily basis at our office,
and several new members
were enrolled.  In addition to
our office manager, Thanasis
Schinochoritis, our year-long
volunteer helpers, Carmen
Mercado and Kyriakos Chrisakis, were also at the table.  
This couple has come from
California to help us with
the Games of 2016, and they
have already done several
tasks which will make the
Sixth Nemead successful.  
Their major effort has been to
enlist the support of hotels in
the Argolid and the Corinthia,
encouraging the offer of discounts to participants in the
games.  Some of their results
can be seen at
http://nemeangames.org/
run/accommodations/accommodations-argolid.html
and
http://nemeangames.org/run/accommodations/accommodations-corinthia.html

ΓΡΑΦΕΙΟ

OFFICE

Πριν από τους αγώνες του
Ιουνίου και με τη στήριξη μιας
επιχορήγησης από το πρόγραμμα LEADER, την οποία οργάνωσε ο Γιώργος Κωστούρος,
βρισκόμαστε στη διαδικασία
απόκτησης νέων χιτώνων και
λεκανών για το πλύσιμο των
ποδιών, οι οποίες είναι αντίγραφα αρχαίων πρωτοτύπων.
Έχουμε επίσης παραγγείλει και
περιμένουμε να μας παραδοθούν σύντομα τα αναμνηστικά
μπλουζάκια που δίνονται σε
κάθε δρομέα.

In anticipation of the
games in June, and with
the support of a grant
from the LEADER program which was organized by George Kostouros, we are in the
process of acquiring new
chitons (tunics) and footwashing basins replicating ancient ones.  We also
have ordered and expect
delivery soon of the commemorative T-shirts that
are given to each runner.
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Το πρόβλημα που προκύπτει είναι ο αποθηκευτικός χώρος.
Χάρη στον πρόεδρο του χωριού μας, μας διετέθη ο απαραίτητος χώρος στο δωμάτιο δίπλα στο γραφείο. Μπορούμε τώρα
να τακτοποιήσουμε όλες αυτές τις καινούριες προμήθειες και
τον εξοπλισμό.

The problem that comes is storage space.  Thanks to our local president, such space has been made available to us in the
room next to the office. We are now able to accommodate all
these new supplies and equipment.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

VISITORS

Κατά τους πρώτους δέκα μήνες
του 2015 επισκέφτηκαν το γραφείο
μας 66 διαφορετικά γκρουπ με ανθρώπους από όλο τον κόσμο που
φτάνουν σχεδόν τους 1000. Μια ματιά σε μια μόνο σελίδα του βιβλίου
επισκεπτών δείχνει αντιπροσώπους
από 21 διαφορετικές χώρες και άλλες
σελίδες δείχνουν 19 επιπλέον χώρες.

During the first ten months of
2015, our office has been visited by
66 different groups totaling nearly
1000 people from around the world.  
A look at a single page of the guest
book shows representatives from 21
different countries, and other pages
show 19 more countries.  

Ορισμένα γκρουπ προέρχονταν από μόνο ένα ίδρυμα, όπως
το Κολλέγιο Dartmouth με επικεφαλής τον Καθηγητή Πωλ
Κρίστεσεν (με τα λουλούδια), βετεράνο των αγώνων μας,
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Some groups were from a single institution such as Dartmouth, led by Professor Paul Christesen (with flowers), a veteran of our games,

ή το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Fullerton με
συνοδούς τους Καθηγητές John Gleaves και Matt Llewellyn.

or California State University at Fullerton with Professors
John Gleaves and Matt Llewellyn in charge.

Άλλα γκρουπ, όπως οι μαθητές δημοτικού απ’ το Λεβίδι,
ήταν πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στο γραφείο, αλλά παρόλα αυτά έμαθαν για τη Νεμέα και τα Νέμεα.
Τριάντα πέντε μέλη της Ελληνικής ΜΕΝΣΑ με τη συνοδεία
του προέδρου τους, Χρήστου Αποστολίδη, έδειξαν ιδιαίτερο
ενθουσιασμό και αρκετοί έγιναν μέλη του Συλλόγου.

Other groups, like the school children from Levidi, were too
large to fit into the office, but they still learned about Nemea
and the Nemean Games.
Thirty-five members of MENSA Greece, led by their president, Christos Apostolides showed particular enthusiasm and
several became members of our Society
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Υπήρχαν και γκρουπ, όπως αυτό του ταξιδιωτικού πρακτορείου Andante Travels από το Ηνωμένο Βασίλειο, με επικεφαλής μια πρώην φοιτήτρια του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια,
τη Ρίτα Ρούσσου.

Ξεχωριστοί επισκέπτες είναι πάντα οι σπουδαστές της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας με επικεφαλής τον Καθηγητή
Κώστα Γεωργιάδη, Νεμεονίκη και μέλος της Τιμητικής Επιτροπής μας (κίτρινη μπλούζα, μπροστά αριστερά).
Επισκέψεις πραγματοποίησε επίσης ο Πρόεδρός μας στο
Ελληνικό Κέντρο στο Λονδίνο και στο Ευρωπαϊκό Σχολείο
στις Βρυξέλλες. Στο τελευταίο, περίπου 50 παιδιά παρακολούθησαν το «Πέρασμα στην Ιστορία» και μετά αφιέρωσαν
μια ώρα κάνοντας ερωτήσεις στον Καθηγητή Μίλλερ. Περιμένουμε πολλά απ’ αυτά τα παιδιά να τρέξουν μαζί μας στις
11 Ιουνίου.
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There were also groups such as that of Andante Travels from
the U.K. led by a former student at the University of California, Rita Roussos.
Special visitors are always the students at the International Olympic Academy led by Professor Kostas Georgiades, a
Nemea victor and member of our Honorary Committee (yellow shirt, left front).

Visits were also made by our President to the Hellenic Centre in London and the European School in Brussels.  At the latter about 50 children watched «Passage Into History» and then
spent a hour questioning Professor Miller.  We expect many of
them to run with us on June 11.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (CROWD FUNDING)

CROWD FUNDING

Τέσσαρα από τα μέλη μας στη Βόρεια Αμερική, η Μαγδαληνή Αγραφιώτη και ο Κώστας Ζυγούρης από το Τορόντο,
και η Kelly Ilnicki και ο Steve de Laet από την Καλιφόρνια,
λάνσαραν μια καμπάνια χρηματοδότησης (crowd funding) με
την πλατφόρμα Indiegogo. Στόχος τους ήταν να μας βοηθήσουν με τα πρόσθετα έξοδα της Έκτης Νεμεάδας και να διαδώσουν τα νέα του Συλλόγου μας με την ελπίδα να βρουν νέα
μέλη. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, ο Steve de Laet
δημιούργησε για εμάς μια σελίδα στο Facebook: https://www.
facebook.com/The-Society-for-the-Revival-of-the-NemeanGames-1896274657264988/timeline/. Αυτή η σελίδα επαυξάνει τη σελίδα μας www.nemeangames.org και δίνει την ευκαιρία για περισσότερες προσωπικές επαφές.
Δεν προσεγγίστηκαν τα παλιά μας μέλη, καθώς η γενναιοδωρία τους έχει ήδη καθιερωθεί και οι δωρεές τους απευθείας
στο Σύλλογο δεν θα υπέκειντο στο ποσοστό που διεκδικεί η
πλατφόρμα Indiegogo.
Ως αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας, ο Σύλλογός μας
απέκτησε ένα επιπλέον κεφάλαιο και 21 νέα μέλη. Εκτιμούμε
ιδιαιτέρως τέτοιες προσπάθειες και ταιριάζουν στον εθελοντικό χαρακτήρα του Συλλόγου μας. Μπράβο!

Four of our members in North America, Magdalini Agrafioti and Costas Zygouris from Toronto, and Kelly Ilnicki and
Steve de Laet from California, launched a crowd funding campaign with Indiegogo. The goal was to help with the additional
expenses of the Sixth Nemead, and to spread the word of our
Society with the hope of finding new members.  As a part of
this effort, Steve de Laet put together a Facebook page for us:
https://www.facebook.com/The-Society-for-the-Revival-ofthe-Nemean-Games-1896274657264988/timeline/.  This augments www.nemeangames.org and allows for more personal
contacts.
Our previous members were not approached since their generosity has already been established, and their contributions
directly to the Society would not be subject to the percentage
claimed by Indiegogo.
As a result of this effort, our Society gained an additional
funds and 21 new members.  Such efforts are much appreciated and fit the character of volunteerism in our Society.  Bravo!

ΝΕΑ ΜΕΛΗ

NEW MEMBERS

Είναι χαρά μας να καλωσορίσουμε στο Σύλλογό μας τα παρακάτω 215 νέα μέλη, τα οποία γράφτηκαν τους τελευταίους
δώδεκα μήνες (με χρονολογική σειρά):

It is a pleasure to welcome to our Society the following 215
new members who joined us during the past 12 months (in
chronological order):

Professor Aristotle V. Michopoulos, U.S.A.

Κωνσταντίνος Παπαγγελής, Ελλάδα

Απόστολος Γιαννιώδης, Belgium

Νικόλαος Δενέζης, Ελλάδα

Δημήτρης Κορωναίος, Ελλάδα

Λουκία Στεργίου, Belgium

Avra Michailides, Canada

Μιλτιάδης Παπαδημητρόπουλος, Ελλάδα

Γεώργιος-Πέτρος Ανδρονίδης, Belgium

Paraskevi Katsuras, Canada

Ιερώνυμος Ζωιδάκης, Ελλάδα

Μαρία Ντζιούνη-Ντούμα, Belgium

Vasili Katsuras, Canada

Ασπασία Κουζούπη, Ελλάδα

Ευστράτιος Φουντούλης, Belgium

Sotiri Katsuras, Canada

Μανώλης Ξανθής, Ελλάδα

Μαρία Πατακιά, Belgium

Ria Leptokarydis, Canada

Philip Nielsen, Denmark

Jimmy Jamar, Belgium

Nick Nikolaou, Canada

Rita Roussos, U.K.

Μιχάλης Κετσελίδης, Belgium

Magdalini Agrafioti, Canada

Ναταλία Δαλμάτσου, Ελλάδα

Αλέξανδρος Κυριαζής, Belgium

Andy Spiliopoulos, Canada

Μανώλης Γιαμνιαδάκης, Ελλάδα

Δημήτρης Φατούρος, Belgium

Vivian Vassos, Canada

Angela Aiello, Canada

José Cornejo Sánchez, Peru

Christine Zygouris, Canada

Taylor Thompson, Canada

Γιάννης Δήμας, Belgium

Helene Agathos-Skikos, Belgium

Patrick Gervais, Canada

Maria Rosario Domenech Cobo, Belgium

Δήμητρα Μαλαχιά, Ελλάδα

Ted Kalaboukis, Canada

Ιωάννα Χρονοπούλου, Belgium

Avital Stein, Israel

Susan Schiffer, U.S.A.

Ιδιωτικό Σχολείο Ισθμού Κορίνθου

Joshua Stein, Israel

Constantine Louis, U.K.

“Homo educandus-Αγωγή”, Ελλάδα

Dimitri Charalambous, U.S.A.

Mrs. Susan Jayne Akroyd, U.K.

Βασίλειος Κ. Παπαδόπουλος, Ελλάδα

Σωτήρης Θεοδοσίου, Ελλάδα

Mrs. Natasha Svetzouri, U.K.

Paul W. Middlemiss, U.K.

Αναστάσιος Πλατής, Ελλάδα

Labis Tsirigotakis, U. K.

Judith Brame, U.S.A.

Σάββας Σφυριαλλάς, Ελλάδα

Norma Buck, U. K.

Leslie Milke, U.S.A.

Professor Michael Taber, U.S.A.

June Hinton, U.K.

Professor Robert Mechikoff, U.S.A.

John Nickel, U.S.A.

Κυριάκος Ρέβελας, Belgium

Σολομών Αντωνίου, Ελλάδα

Professor Thomas F. Scanlon, U.S.A.

Σουμέλα Παπαδοπούλου, Belgium

Βλάσιος Ανδρικόπουλος, Ελλάδα

Professor Elizabeth Gebhard, U.S.A.

Παρθένα Παπαδοπούλου, Belgium

Κυριακή Ουδατζή, Ελλάδα
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Alexis Lyras, Ph.D. , U.S.A.

Greg Taylor, U.S.A.

Karin Dueckelmann, Switzerland

Jay Mafukidze, U.S.A.

Jen Pleasants, U.S.A.

Anna-Marie Kontoudiou, Greece

Roberto Gil, U.S.A.

Constance W. Hawkins, U.S.A.

Tiffany Banner, Greece

Μαριλένα Σταθοπούλου, Ελλάδα

Peter L. Laub, U.S.A.

Sydney Wade, U.S.A.

Σοφία Καλφοπούλου, Ελλάδα

Jared J. Hardner, U.S.A.

Κωνσταντίνος Γεωργιδάκης, Ελλάδα

Robert Davidson

«Οι φίλοι του Ιστορικού Λαογραφικού

Katina Margaritis, Canada

Παντής Παπαλοΐζου, Κύπρος

Zena Pendlebury, Canada

Elizabeth S. Erving

Lefke Evgena, Canada

Ariana Beil

Yannis Fragiadakis, Canada

Erin Donnelly, Australia & U.S.A.

Μαριάνθη Πλατσή, Ελλάδα

Carolyn G. Wilbur

Marie-Christine Caradopoulos, France

Scott A. Gutierrez

Alain Dubuisson, France

Corey E. Ilnicki, U.S.A.

Christine Dubuisson, France

Angelo Aliaga

Alexander Sogas, U.S.A.

Rodney Currence, U.S.A.

Arianna Sogas, U.S.A.

Dimitra Schoinochoriti, Ελλάδα

Tula Kourtoglou, U.S.A.

Dimitrios Drakoulis

Sebastian Kühn, Norway

Αντώνης Ματθαίου, Ελλάδα

Vicky Siola Christoforou, U.S.A.

Γεώργιος & Γεωργία Γλύτση, Ελλάδα

Anastasios Georgiou, Canada

Γεράσιμος Κατηφόρης, Ελλάδα

Γιόλη Νικολάου, Ελλάδα

Γεώργιος Αθ. Μαργαρίτης, Ελλάδα

Barbara Lambert, U.S.A.

Ελένη Κεφαλοπούλου, Ελλάδα

Στέλλα Πολυζώη, Ελλάδα

Ευσταθία Νικολάου, Ελλάδα

Άρης Φωτιάδης, Ελλάδα

Γεώργιος Σαράφογλου, Ελλάδα

Νέλλη Σακελλαριάδου, Ελλάδα

Δημήτριος Κάζος, Ελλάδα

Δημήτριος Δημόπουλος, Ελλάδα

John Worwag, U.S.A.

Μαρία Τελώνη, Ελλάδα

Γεώργιος Μαυρομμάτης, Ελλάδα

Professor George V. Krestas, U.S.A.

Εύη Γουναρά, Ελλάδα

Georgia Triantafillou

William C. Stewart

Μαρία Στεφοπούλου, Ελλάδα

Christos Stasinos, Greece

Evelyn S. Moran

Κώστας Καλιμτζής, Ελλάδα

Aison Sakellares, Sweden

Mary C. Collins

Αθανάσιος Σελλάς, Ελλάδα

Mr. Tom McNab, U.K.

Ιωάννα Ζαβίτσα, Ελλάδα

Dr. Diana Carl, U.S.A.

Φίλιππος Κοντός, Ελλάδα

Ρένα Τσιάντη, Ελλάδα

Γεωργία Ρουμπέκα-Γεωργακοπούλο, Ελλάδα

Steve Thurlow, Canada

Filitsa Apostolopoulos, Canada

Paul Tuccitto, Canada

Ελένη Ποταμιάνου, Ελλάδα

Christian Saleh Hajj, Lebanon

Αλεξάνδρα Ποταμιάνου, Ελλάδα

Cecile Faye, Senegal

Κατερίνα Ποταμιάνου, Ελλάδα

Tony Tanot Tarraf, Lebanon

Φλερ Ποταμιάνου, Ελλάδα

Amar Jyoti, India

Λάινα Τζωρτζάτου, Ελλάδα

Sharif Ahmed Elerian, Egypt

Χριστίνα Δούσμανη, Ελλάδα

Νικόλαος Γερασιμίδης, Ελλάδα

Παναγιώτης Δ. Βρόντος, Ελλάδα

Seth Edwards, U.S.A.

John Constantin, U.S.A.

Jeff Bailey, U.S.A.

William E. Kirsch

John Lillis, U.S.A.

Alexander Poularikas

Ευγενία Φλωρίδου, Ελλάδα

Evan Moustakas

Γιάννης Πανιάρας, Ελλάδα

Εμμανουήλ Κουλάκογλου, Ελλάδα

Ισμήνη Σοφού-Πανιάρα, Ελλάδα

Αικατερίνη Παπαδοπούλου, Ελλάδα

Χρήστος Αποστολίδης, Ελλάδα

Olivier de Spoelberch, Belgium

August Thiry, Belgium

Dr. Dimitri Pallas-Papadopoulos, U.S.A.

Monique & Patrick Kelenc-Meunier, France

Dianne Drymoussis, Greece

C. Mylopoulos

Leslie Coxwell, U.K.

Taki Cambas, Greece

Michiko Matsumoto, Japan

Lynn Mickleburgh

Kathy Cambas, U.S.A.

Neil Parry, U.K.
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Μουσείου Κορίνθου», Ελλάδα
Κατερίνα Οικονόμου, Ελλάδα
Ουρανία Μπούμη, Ελλάδα
Βασίλης Παπαφίλης, Ελλάδα
Κωνσταντίνα Δημάκου-Ζαλοκώστα, Ελλάδα
Αγγελική Μπινιάρη, Ελλάδα
Μαρία Σιούτη, Ελλάδα
Αγγελική Θωμαΐδη, Ελλάδα
Αγγελική Κωτσάκη, Ελλάδα
Νεκταρία Κουτσούκου, Ελλάδα
Craig A. Masback, U.S.A.
Debra P. Ginsburg, U.S.A.
Scott Cooper, U.S.A.
Laura Cooper, U.S.A.

Mr. Du Hai, China
Mr. Chen Yuqing, China
Mr. Tao Min, China
Li Jing, China
Lu Qing Ren, China
Wang Chun, China
Zeng Yan, China
Ms. Chen Li, China
Αικατερίνη Καΐρη, Ελλάδα
Ιωάννης Ξεροκασίτης, Ελλάδα
Αικατερίνη Αλιμαντίδου, Ελλάδα
Myrna G. Hill, U.S.A.
Drossos Drossos, France
Kenny Sotiriadis, Canada

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.

Σωματείο «Οφέλτης, ο φίλος της Νεμέας»
«Opheltes, the Friend of Nemea»
Δήμος Νεμέας / City of Nemea
Professor Randall M. Colaizzi
(in memory Jenny Bouyia)

Andante Travels

Mary Davlantes

Leslie Coxwell

Leonhard Rabensteiner

Damaris Group (Jane Maw Cornish

José Cornejo Sánchez

& Mary Kehoe)
Βασίλης και Ελένη Ζευγολατάκου

Theodore Papalexopoulos

Γωγώ Κασκούτα (εις μνήμην Φανής Κασκούτα)

Marcos Carnezos

John Worwag

Mark Lambert

Annette & Jon Hopkins

Steven de Laet & Dianne Tittle de Laet

Magdalini Agrafioti

Keith Lemick

George Davlantes

Zygouris Family, Toronto (Constantine,

George Katsuras

Christine, Peter & Andrew)

Professor Edmund Keeley

Professor Thomas F. Scanlon
Greg Taylor
Sydney Wade				
Νίκος Αδαμαντιάδης
Κωνσταντίνος Ζάμπας
Ελένη Καρκαζή
Αχιλλέας Λαμψίδης
Φώτιος Μαυρουδής
Αναστάσιος Μπαρλιάς
Παναγιώτης Μπάρμπας

Ένωση Πελοποννησίων Βελγίου «Ο Μωριάς»

Professor Paul C. Christesen

/ Union des Péloponnésiens de Belgique “O Morias”

Dr. Dimitri Pallas-Papadopoulos

Mary C. Collins

Οικογένεια Κων/νου Καλαντζή

Γεώργιος Δολιανίτης

William & Marsha Dillon

Stephen & Effie Miller

Ariana Beil

Mario Becker M.A., EOS Kultur- und Studienreisen

Robert Davidson

Στάθης Τζεφριός

John R. Upton Jr. & Janet Sassoon Upton

Jared J. Hardner

Ευγενία Φλωρίδου

Evelyn S. Moran

Constance W. Hawkins

Βασίλειος Φουρλής

Mr. Michael R. Barry

Elizabeth W. Jewell

Roy & Patty Woolsey

Rodney Currence

Barbara Lambert

Ιωάννης Καπουράλος

Bill & Nina Gatzoulis

Michiko Matsumoto			

Angelo Aliaga

Peter L. Laub

Sheila M. Wishek

Kathryn Clark

Χρήστος Γιαννίκος

Giannis Thol & Edith Maria Schuster

Dr. Colin H. Clarke

Aison Sakellares

Παντελής Κοβεντάρος & Αναστασία Σαββάκη

Scott & Laura Cooper

Χριστίνα Λαναρά

Kenneth Christie & Carmen Mercado

Δρ. Νικόλαος & Κυριακή Μανιά

Costas Mimikopoulos

Δημήτριος Παπαλεξόπουλος & Αμερίμνη Γαλανού

Scott A. Gutierrez

Kirsten & Jok Legallet

Jen Pleasants

Spyros, Diana & Philip-Alexander Retsas

Carolyn G. Wilbur

Θέτις Κονταξή

Πεζοπορικός Όμιλος Αθηνών

Ίδρυμα Κουτσοχέρα-Στρέφη

Αντώνης Γιαπιτζόγλου

Melissa Gold

Frank, Lynn & Athena Tracadas

Professor Constantine Psimopoulos

Peter & Janet Lee

Γεώργιος Κόρκας

Helene Agathos-Skikos

????????????? 1

Jeanette C. Rigopoulos

1  Στις 17 Ιουνίου 2015 κατατέθηκαν 50

Elias & Lambros Papaconstantinou

ευρώ στο λογαριασμό μας στην Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος, όμως χωρίς όνο-

Νίκη Νικητοπούλου
Βίβιαν Πάτκου
Γεώργιος Ρηγόπουλος
Ευαγγελία Σκιαδά
Διαγόρας Σωτηρίου

Guy T. Craig
Erin Donnelly
Elizabeth S. Erving
Sam Kamilos
Ilias J. Katsoudas

		

Peter J. Katsoudas
μα, αν και υπήρχε η ένδειξη πως η κατάθεση αφορά συνδρομή και συνεισφορά.
Αν γνωρίζετε τίνος το όνομα πρέπει να
σημειωθεί σ’ αυτή την καταχώρηση, παρακαλούμε ενημερώστε μας.
On June 17, 2015, a deposit of 50 euros
was made to our account at the National
Bank of Greece, but without a name,
although it was marked as being for dues
and a contribution. If you know whose
name should be attached to this entry,
please inform us.
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Professor Aristotle V. Michopoulos

Θεόδωρος Γ. Αντίκας & Λώρα Αντίκα-Wynn

Ιδιωτικό Σχολείο Ισθμού Κορίνθου

Lynn Mickleburgh

James B. Anthony

«Homo educandus-Αγωγή

William & Kate Moss

Αγγελική Αυγερινού

Μαρία Αγγελοπούλου

Evan Moustakas

Παναγιώτης Βαλαβάνης

Ειρήνη Αλεξοπούλου

Dr. Mimi C. Murray

Ούρσουλα Δοσίου

Βασιλική Γεωργίου

Vicky Siola Christoforou

Βασίλειος Κασκαράς

Γιάννης Δήμας

Εμμανουήλ Κοντοπίδης

Ιφιγένεια Δημουλά

Christos Stasinos

Άννα-Άλκηστις Κοντοπούλου

Ισμήνη Δουζένη

William C. Stewart

Βασίλειος Κ. Παπαδόπουλος

Georgia Triantafillou

Σωτήρης Θεοδοσίου

Μαρία Παπαδοπούλου

Άρτεμις Αννίνου

Αθανάσιος Καράμπαμπας

Νίκη Στρίντζη

Kati & John Casida

Ερασίκλεια Τριανταφύλλου

Ιφιγένεια Καρυώτη

Martha & Del Kyhn

Iain Gordon

Professor Kimberley C. Patton

Paul W. Middlemiss

Peter Alevras

Jeff Bailey

?????????????????2

Dr. Diana Carl

Robert & Bonnie Bruce

Jim Jammehdiabadi

Dale & Judy Hartcourt

John Lillis

Dr. Guntram Schwitalla & Marianne Kilian

David & Ellen McCaig

Craig Walker & Susan Garnett

Professor Michael Taber

Ling Su-Westrick

Ιωάννα Βερροιοπούλου

Νικόλαος Γιαννής

Αναστασία Βισβάρδη

Χρήστος Ελευθερίου

Σωτήριος Γεωργιάδης

Χαράλαμπος Κριτζάς

Ελισσάβετ Καλλιοντζή

Δημήτρης Λιακόπουλος – Hotel Lido Xylokastro

Ιωάννης Μαραγκάκης

Αλέξανδρος Οικονομίδης

Ποθεινή Σκοπελίτου

Καλλιόπη Παρασκευοπούλου

Θεοδόσιος Τάσιος

Κωνσταντίνος & Κορίνα Συμεωνίδου

James Clambaneva

Gisela Breig

Stella & Robert Dick

Nick Nikolaou

Professor John E. Fischer

Heidrun Braatz

Professor Mark Golden

Dr. John E. Haselden

The Honorable James P. Gray & Grace Walker Gray

Joel Kirsch

James & Ersy Haramis

Professor Thanasis Maskaleris

Gordon E. Howell

Δημήτριος Αλεξόπουλος

Corey E. Ilnicki

(in memory Konstantinos Siolas)

2  Στις 22 Οκτωβρίου 2015 κατατέθηκαν
20 ευρώ στο λογαριασμό μας στην Τράπεζα Πειραιώς από το Ηράκλειο Κρήτης,
χωρίς όμως άλλη πληροφορία. Αν γνωρίζετε τίνος το όνομα πρέπει να σημειωθεί
σ’ αυτή την καταχώρηση, παρακαλούμε
ενημερώστε μας
On October 22, 2015, a deposit of 20
euros was made in our Piraeus Bank
account from Heraklion, Crete, but with
no other information. If you know whose
name should be attached to this entry,
please inform us.
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Θεόδωρος Καρυώτης
Ελένη Κεχρολόγου
Ιωάννης Κοίλης
Αλέξανδρος Κυριαζής
Αντώνης Μιχαηλίδης
Φώτιος Μπιτσάκος
Ιωάννης Νάκης & Σταυρούλα Πανοπούλου-Νάκη
Μαρίνα Παπαναστασίου
Γεώργιος Παπανικολάου
Αγγελική Πετροπούλου
Παναγιώτης Ροκανάς
Δρ. Αθανάσιος Σαραντόπουλος
Τατιάνη Σπυροπούλου
Αθανάσιος Σχοινοχωρίτης
Κωνσταντίνος Τουργέλης
Κωνσταντίνος Τουφεξής
Δημήτρης Φατούρος
Stephanie Brown-Myers
Anne Buchanan				
Mary Costopoulos
Dr. John Derdivanis
Dimitrios Drakoulis
Robert H. Frank

Alexander Poularikas

Dr. Linda Sue Galate

Evangelos Rigos

Debra P. Ginsburg

Carola & Marvin Sohns

William E. Kirsch

Jennifer Yelland

Mary Lamprech

Σωτηρία Οικονόμου

Craig A. Masback

Mr. Haruo Aoki

C. Mylopoulos

Vassiliki Aroniadou-Anderjaska

George Pantalos

John Constantin

Dimitra Schoinochoriti			

Wolfgang Decker

Carolyn D. Sheaff

Monique & Patrick Kelenc-Meunier

August Thiry

Friedrich Wilhelm Steegmann

Alexis Lyras, Ph.D.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
Αγαπητά μέλη του Συλλόγου μας,
Οι προετοιμασίες για την Έκτη Νεμεάδα βρίσκονται σε εξέλιξη. Αν επιθυμείτε να τρέξετε, σας παρακαλούμε να θυμάστε ότι
πρέπει να κλείσουμε τις εγγραφές την 1η Μαΐου 2016, προκειμένου να οργανώσουμε και να εκτυπώσουμε το πρόγραμμα. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο γραφείο ή με email στο http://
nemeangames.org/run/register.html ή ταχυδρομικά. Θυμηθείτε
να συμπεριλάβετε τη φόρμα συμμετοχής.
Όπως πάντα, θα χρειαστούν εθελοντές. Μέσα σ’ αυτό το φάκελο θα βρείτε μια λίστα με δουλειές που πρέπει να γίνουν και μια
φόρμα για να συμπληρώστε ως εθελοντής/εθελόντρια. Η δήλωση
μπορεί να γίνει και στην ιστοσελίδα μας:
http://nemeangames.org/join-help/volunteers-2016.html.
Τα τελευταία τέσσερα χρόνια αποτέλεσαν πορεία ωρίμανσης
για το Σύλλογό μας. Το γραφείο λειτουργεί ακόμη πιο αποτελεσματικά χάρη στο Θανάση Σχοινοχωρίτη, όπως είναι απαραίτητο, καθώς συνεχίζουμε να μεγαλώνουμε από την άποψη και των
μελών και των επισκεπτών. Είμαστε τυχεροί που έχουμε ένα Διοικητικό Συμβούλιο που είναι αξιοσημείωτα δεμένο και συνεργάσιμο, καθώς οι δυνάμεις του κάθε μέλους συμπληρώνουν το
σύνολο. Κάποια απ’ τα αποτελέσματα αυτής της πορείας μπορείτε να τα δείτε στις προηγούμενες σελίδες. Αυτή την ανάπτυξη τη
μαρτυρεί και η διαρκής εδραίωση των στόχων μας.
Τα σχέδιά μας για μια Σχολή Αρχαίου Ελληνικού Αθλητισμού
δεν έχουν προχωρήσει εξαιτίας της παρούσας οικονομικής κατάστασης και της ανάγκης να στραφεί τώρα όλη μας η προσοχή στις
προετοιμασίες της Έκτης Νεμεάδας. Αλλά έχουμε φτιάξει ένα βίντεο πέντε λεπτών που δείχνει το όνειρό μας και είναι διαθέσιμο
από το γραφείο μας σε όποιον το ζητήσει. Το κόστος του θα είναι
η τιμή ενός DVD συν τα ταχυδρομικά έξοδα (περίπου 5 €).
Τέλος, ο ενθουσιασμός ο δικός σας και των φίλων μας ανά τον
κόσμο, που ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται, αποτελεί αδιάκοπη πηγή ενθάρρυνσης και μας δίνει την πεποίθηση ότι κάνουμε
μια θετική συνεισφορά στην κοινωνία μας.
Ανυπομονούμε να σας δούμε τον επόμενο Ιούνιο.
Στέφανος Γ. Μίλλερ
Πρόεδρος του Δ.Σ.

FROM THE PRESIDENT
Dear Members of our Society,
Preparations for the Sixth Nemead are underway.   If you
intend to run, please remember that we need to close the registrations as of May 1, 2016, in order to organize and print
the program.   You may register at the office, or by email at:  
http://nemeangames.org/run/register.html, or by regular
mail.  Remember to include the application form.
As always volunteers will be needed.   Included in this
packet is a list of jobs to be done, and a form to fill out as a
volunteer.  This registration can also be done at our web site:  
http://nemeangames.org/join-help/volunteers-2016.html.
The last four years have been a process of maturing for
our Society.  The office is functioning ever more efficiently,
thanks to Thanasis Schinochoritis, as is necessary while we
continue to grow both in terms of membership and of visitors.  We have been blessed with a Board of Directors which
is remarkably cohesive and co-operative as each member’s
strengths supplement the whole.  Some of the results of this
process are to be seen in the previous pages, and the increasingly permanent establishment of our goals attest to the same
growth.
Our plans for a School of Ancient Greek Athletics have
not progressed due to the uncertain economic and political
situation here, and to the need now for full attention to be
paid to the preparations for the Sixth Nemead.   But a fiveminute video has been produced which shows the dream, and
is available from our office upon demand.  Its cost will be the
price of a DVD plus handling and postage (about $5 or the
equivalent).
Finally, the enthusiasm of you and of our growing number
of friends around the world is a constant source of encouragement and endows us with the belief that we are making a
positive contribution to our society.
Looking forward to seeing you next June.
Stephen G. Miller
President, Board of Directors
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Τα Νέα των Νεμέων Αγώνων είναι ετήσια περιοδική έκδοση με τις
δραστηριότητες του Συλλόγου για την Αναβίωση των Νεμέων Αγώνων.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα:
www.nemeangames.org.
Διεύθυνση Επικοινωνίας: Ταχυδρομική Θυρίδα 2016, Νεμέα 20500
     Τηλέφωνο και τηλεομοιοτυπία: (30) 27460-24125
      Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@nemeangames.org
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News of the Nemean Games is an annual report of the activities of the
Society for the Revival of the Nemean Games.  Further information is
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www.nemeangames.org.
Contact: Post Office Box 2016, Nemea 20500, Greece
Telephone - fax:  (30) 27460-24125
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