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Η ΕΚΤΗ ΝΕΜΕΑΔΑ

THE SIXTH NEMEAD

Στις 11 Ιουνίου 2016 έλαβε χώρα στο στάδιο η έκτη σύγχρονη αναβίωση των αρχαίων Νεμέων Αγώνων και 1.279 συμμετέχοντες πέρασαν μέσα απ’ τη θολωτή είσοδο και έγιναν
μέρος της ιστορίας. Αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει 261 επιπλέον συμμετέχοντες σε σχέση με την Πέμπτη Νεμεάδα του
2012 (αύξηση 25%), εκπροσωπήθηκαν όμως μόνο 40 χώρες,
κάτι που αποτελεί σημαντική πτώση από τους προηγούμενους
αγώνες και είναι σχεδόν βέβαιο πως αντανακλά την πολιτική
και οικονομική κατάσταση. Παρόλα αυτά, διατηρήσαμε το διεθνές μας ανάστημα και η Νεμέα γίνεται όλο και πιο γνωστή
στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Μεγάλο ποσοστό αυτής της επιτυχίας οφείλεται στην αυξημένη εμπειρία και τον ενθουσιασμό των εθελοντών, όπως
θα δείτε στις σελίδες που ακολουθούν. Είτε προετοιμάζοντας
το στάδιο και αναλαμβάνοντας χρέη προσωπικού των αγώνων, είτε συμμετέχοντας ως ομάδες στις τελετές έναρξης και
λήξης και στη θεατρική παράσταση «Νεμεάδα», είτε βοηθώντας στους καθαρισμούς και αποθηκεύοντας τον εξοπλισμό

On June 11, 2016, the sixth modern revival of the ancient
Nemean Games took place in the stadium, and 1,279
participants passed through the entrance tunnel and became
a part of history. This number represented an increase of 261
(25%) over the number of participants in the Fifth Nemead
of 2012, but only 40 different countries were represented
which was a significant drop from the earlier games, almost
certainly a reflection of the political and economic situation.
Nonetheless, our international stature was maintained and
Nemea becomes ever better known at home and abroad.
A large measure of this success is directly due to the increased
experience and enthusiasm of the volunteers as will be seen
in the following pages. Whether preparing the stadium or
serving as personnel during the games, participating as groups
in the opening and closing ceremonies, and in the presentation
of the theatrical version of the Nemead, cleaning up and
storing supplies and equipment after the games this group now
numbers several hundred and has become a family unto itself.

μετά τους αγώνες, οι εθελοντές μας τώρα αριθμούν μερικές
εκατοντάδες και έχουν δημιουργήσει τη δική τους οικογένεια.
Και υπάρχουν βεβαίως κι οι δρομείς των οποίων η χαρά που
αγγίζουν την αρχαία ελληνική ιστορία ξεπερνά τα όρια της
λογικής. Φροντίστε να παρατηρήσετε τα πρόσωπα στις φωτογραφίες που ακολουθούν.

And there are also the runners whose joy at touching ancient
Greek history is transcendental. Be sure to look at faces in the
pictures that follow here.

Κατά πολύ βοήθησε και η κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ « Πέρασμα στην Ιστορία» το οποίο προβλήθηκε στην εκπομπή της Μαρίας Κουφοπούλου «Τεκμήρια Ελληνισμού» στην ΕΡΤ-2 (http://
www.ert.gr/tekmiria-ellinismou-perasma-stin-istoria-stin-ert2/). Η
προβολή συνοδεύτηκε από συνέντευξη με το σκηνοθέτη του ντοκιμαντέρ, Γιάννη Λαπατά, το Γιώργο Κωστούρο και το Στέφανο
Μίλλερ και περιελάμβανε και πρόσκληση για συμμετοχή στους
αγώνες. Το ντοκιμαντέρ για την Πέμπτη Νεμεάδα του 2012 τώρα
προβάλλεται μια φορά το μήνα στο OTE history channel.

Ένας λόγος για την επιτυχία της Έκτης Νεμεάδας ήταν η
αυξημένη δημοσιότητα στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Μας
βοήθησε κατά πολύ το ενδιαφέρον του Υπουργείου Τουρισμού
και της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού, Έλενας Κουντουρά. Στις αρχές Μαρτίου ο Χρήστος
Δήμας είχε κανονίσει μια συνάντηση μαζί της και με τον Πρόεδρό μας, Σπύρο Κυριάκο, την Αντιπρόεδρο, Μαρία Χρισταρά,
και τον υπεύθυνο επί των πολιτιστικών, Γεώργιο Κωστούρο. Ως
συνέπεια αυτής της συνάντησης, η Ελληνική Ραδιοφωνία και
Τηλεόραση (ΕΡΤ-1 και Πρώτο Πρόγραμμα) αναμείχθηκε ενεργά
και μετέδιδε διαφημιστικά σποτ σχετικά με τους αγώνες.
One reason for the success of the Sixth Nemead was the
increased exposure in the Greek media. We were assisted greatly
by the interest of the Ministry of Tourism and the Alternate
Minister for Economics, Development and Tourism, Elena
Kountoura. A meeting with her was organized in early March
by Christos Dimas with her and our President - Spyros Kyriakos,
Vice-President – Maria Christara, and Cultural Chair - Georgios
Kostouros. One consequence of this meeting was a direct
involvement by National Radio and Television (ERT-1 and the
First Program) in airing spots about the games.

There was also a big assist by the release of the documentary
«Passage Into History» which was featured on Maria
Koufopoulou’s show «Evidence of Hellenism» on ERT-2 (http://
www.ert.gr/tekmiria-ellinismou-perasma-stin-istoria-stinert2/). The showing was accompanied by an interview featuring
the director of the documentary - Yannis Lapatas, Georgios
Kostouros, and Stephen Miller and including an invitation to
attend the games. That documentary about the Fifth Nemead of
2012 is now shown once a month on the OTE history channel.

Στις αρχές Μαΐου ο Γιώργος Νικητάκος κι ο Γιώργος Κωστούρος ανέλαβαν να οργανώσουν μια συνάντηση για τους εθελοντές
στο Δημαρχείο Νεμέας. Περιέγραψαν τις διάφορες εργασίες κι
ενθάρρυναν τους παρευρισκόμενους να δηλώσουν συμμετοχή σ’
αυτές.
In early May an organizational meeting of volunteers was
undertaken by Georgios Nikitakos and Georgios Kostouros in
the City Hall of Nemea. The various jobs were described and
people encouraged to sign up for them.
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Πρώτη δουλειά, όπως πάντα, ήταν το σκούπισμα του στίβου
στο στάδιο, ώστε να είναι έτοιμος για τα γυμνά πόδια. Έλαβε
χώρα στις 28 Μαΐου και επαναλήφθηκε μια εβδομάδα αργότερα.
The first job was, as always, to sweep the track in the stadium
in preparation for bare feet. This took place on May 28 and was
repeated a week later.

Την 1η Ιουνίου ο Steve de Laet προθυμοποιήθηκε να κολλήσει
τα εμβλήματα όλων των Νεμεάδων στο βωμό. Αυτό απαιτούσε να
κρατά τους δίσκους στη θέση τους μέχρι η κόλλα να στεγνώσει.
Ανακάλυψε πως ο πιο αποτελεσματικός τρόπος ήταν να «αράξει»
στο έδαφος και να περιμένει το χρόνο να κάνει τη δουλειά.
On June 1, Steve de Laet volunteered to glue our quadrennial
disks onto the altar. This involved holding them in place until the
glue had set. He discovered that the most efficient way to do this
was to sit down on the job.

Την επόμενη Δευτέρα, στις 6 Ιουνίου, στήθηκε η σκαλωσιά
για την προστασία των αρχαίων κιόνων, για άλλη μια φορά από
τους πατέρα και υιό Νάκη (Κώστα και Ιωάννη).
Next Monday, June 6, the scaffolding to protect the ancient
columns was set up, once again by Nakis, father and son (Kostas
and Ioannes).

Το ερχόμενο Σάββατο, μετά το σκούπισμα του στίβου, οι εθελοντές άπλωσαν την τέντα του αποδυτηρίου και επιδιόρθωσαν
τα σκισίματά της.
The following Saturday, after sweeping the track, volunteers
spread out the locker room tent and repaired tears in its fabric.
Στη συνέχεια η τέντα τοποθετήθηκε πάνω
απ’ το αρχαίο αποδυτήριο. Αυτή τη χρονιά
χρειάστηκε περισσότερο από ποτέ γιατί
κατά τις 12 το μεσημέρι την Παρασκευή 10
Ιουνίου άνοιξαν οι ουρανοί και είχαμε μια
τεράστια νεροποντή. Η φλόγα της έναρξης
δεν μπορούσε να μεταφερθεί στο στάδιο το
απόγευμα της Παρασκευής και η έναρξη
των αγώνων έπρεπε να καθυστερήσει την
επόμενη μέρα μέχρι να στεγνώσει η λάσπη.
Then the tent went up over the ancient
locker room. This year it was needed more
than ever because at about noon on Friday,
June 10, the heavens opened and we had a
huge downpour. There could be no opening
flame in the stadium on Friday afternoon,
and the start of the races the next day had to
be delayed until some of the mud dried.
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Της τελετής έναρξης στο Ναό προηγήθηκε η ανακήρυξη της
Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου, ως επίτιμου δημότη Νεμέας από το Δήμαρχο Κώστα
Καλαντζή στο Δημαρχείο

Στη συνέχεια το σκηνικό μεταφέρθηκε στο Ναό του Διός, ο
οποίος, σε αντίθεση με το στάδιο, ναι μεν ήταν βρεγμένος αλλά
όχι λασπωμένος. Το πλήθος καλωσόρισαν η Ιστορική Χορωδία
του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και το Λύκειο Ελληνίδων
Κιάτου.

The opening ceremonies at the Temple were preceded by the
proclamation of H.E. Prokopios Pavlopoulos, the President of
the Hellenic Republic as a honorary citizen of Nemea by the
mayor, Kostas Kalantzis, in the City Hall.

The scene then shifted to the Temple of Zeus which was damp
but not muddy, unlike the stadium. The crowd was welcomed by
the Historic Choir of the Attorney’s Association of Athens and by
the Lyceum of Hellenic Women of Kiato.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρός μας, Σπύρος Κυριάκος,
και ο Δήμαρχος Νεμέας, Κώστας Καλαντζής.
Greetings were given by our President, Spyros Kyriakos, and
the Mayor of Nemea Kostas Kalantzis.
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Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Jens Nymand Christensen, Αναπληρωτής Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Another greeting was delivered by Jens Nymand Christensen,
the Deputy Director of the Directorate General for Education and
Culture of the European Commission.

Η Νεμέα (Θεώνη Τσέλιου) στέφθηκε από την Εκεχειρία (Μαρίνα Καΐτσα)...

.... και οι δύο μαζί μετέφεραν τη φλόγα των αγώνων περνώντας απ’ το ναό ...

Nemea (Theoni Tseliou) was crowned by Ekecheiria (Sacred
Truce – Marina Kaïtsa)...

...

.... and the two carried the flame of the games past the temple

Ο Πρόεδρος Παυλόπουλος κήρυξε την έναρξη της Έκτης Νεμεάδας από τα σκαλιά του Ναού ...
President Pavlopoulos announced the start of the Sixth Nemead
from the steps of the Temple ....

...όπου η Γιέλενα Γιοβάνοβιτς-Μπακοπούλου τραγούδησε την
«Ωδή στη Νεμέα».
...where Jelena Jovanovic-Bakopoulou sang the «Ode to Nemea».

... και έπειτα χαιρέτησε τα μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου.
... and then greeted the members of our Board of Directors.
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Στη διάρκεια μιας σύντομης ξενάγησης στο μουσείο μας εξέπληξε η επίσκεψη του Jean Loup Kuhn-Delforge, πρώην πρέσβη
της Γαλλίας στην Ελλάδα, ο οποίος έχει ερωτευθεί τη Νεμέα και
επέστρεψε για να είναι για άλλη μια φορά Ελλανοδίκης στην
τελετή λήξης.
A brief tour of the museum included a surprise visit by Jean
Loup Kuhn-Delforge, former French ambassador to Greece who
has adopted Nemea and was back to be a judge at the closing
ceremonies once again.

Προτού φύγει απ’ το μουσείο, ο Πρόεδρος Παυλόπουλος έλαβε ως δώρο απ’ τη Μαρία Χρισταρά μια αναμνηστική πλακέτα
που απεικονίζει το δρομέα μας μέσα σ’ ένα στεφάνι από αγριοσέλινο.
Before leaving the museum, President Pavlopoulos was
presented by Maria Christara with a commemorative plaque
featuring our runner within a wreath of wild celery.

Υπήρχε χρόνος για ένα τελευταίο αστείο με
την Έφη Μίλλερ, η οποία είχε βαφτίσει το γιο
του ξαδέρφου της μαζί με τον Πρόεδρο Παυλόπουλο πριν 15 χρόνια.
There was time for a last joke shared with
Effie Miller who had baptized her cousin’s son
together with President Pavlopoulos 15 years
earlier.

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

MOMENTS FROM THE DAY

Το πρωί του Σαββάτου δοκιμάστηκε η υπομονή μας όσο περιμέναμε να στεγνώσει ο στίβος . . .

... τουλάχιστον όμως οι εθελοντές είχαν χρόνο για να βρουν
σανδάλια που να τους κάνουν.

Saturday morning was an exercise in patience as we waited for
the track to dry . . .

... but at least there was time for the volunteers to find the
sandals that fitted each.
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Υπήρχε ακόμη χρόνος για να
υποδεχτούμε πολλά γκρουπ μαθητών και δασκάλων από διάφορα
σχολεία, ελληνικά και ξένα, όπως
το Emmy Noether Gymnasium από
την πόλη Erlangen της Γερμανίας
(https://eng-erlangen.de).
There was also time to welcome
many groups of students and
teachers from a variety of schools,
Greek and foreign including the
Emmy Noether Gymnasium of
Erlangen, Germany (https://engerlangen.de)

Στο ξεκίνημα της πρώτης διαδρομής ήταν ολοφάνερες οι γραμμές
που άφησε η βροχή στο στίβο, καθώς έπεφτε στα σχοινιά του μηχανισμού εκκίνησης την προηγούμενη
μέρα. Πράγματι, το βόρειο μισό του
στίβου ήταν ακόμη πολύ λασπωμένο για να χρησιμοποιηθεί, ωστόσο
η διαδρομή πραγματοποιήθηκε και
νικητής ήταν ο Robert John Horne
από το Ηνωμένο Βασίλειο στην
πλησιέστερη λωρίδα.
At the start of the first race the
grooves left in the track by the rain
on the starting cords the previous
day were clear. Indeed, the northern
half of the track was still too muddy
to be used, but the race was run and
won by Robert John Horne of the
U.K. in the nearest lane.

Ακόμα κι όταν οι διαδρομές είχαν ξεκινήσει, το νότιο τμήμα
ήταν γλιστερό με αποτέλεσμα ορισμένοι δρομείς να πάθουν νευροκαβαλίκεμα, όπως συνέβη στον ταμία μας, Γιάννη Φλέσσα.
Even when the races had began, the southern part was slippery
with several pulled muscles resulting, as was the case with our
Treasurer Giannis Flessas.

Κάποιοι άλλοι γλίστρησαν κι έπεσαν, όπως ο Χρήστος Αργυράκης στη λωρίδα 1 της διαδρομής 4.
There were also slips and spills as in Race 4 when Christos
Argyrakis went down in lane 1.
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Όμως οι έμπειροι εθελοντές μας τα έβγαλαν πέρα. Εδώ, ο Ελλανοδίκης Χάρης Κυριάκος κρατά το κράνος με τους κλήρους,
ενώ ο Ιωάννης Νικολάου εξετάζει τον κλήρο με τον αριθμό της
λωρίδας του, έχοντας στα δεξιά του το δούλο Ευάγγελο Πανόπουλο, και ο επόμενος δρομέας, ο Ieuan Ellis (Ηνωμένο Βασίλειο – Ουαλία), έρχεται κι αυτός με τη σειρά του να τραβήξει
τον κλήρο του.
But our experienced volunteers pulled us through as here
where judge Haris Kyriakos holds the allotment helmet under
his arm while Ioannis Nikolaou examines his lot with its lane
number with slave Evangelos Panopoulos at the right and the
next runner, Ieuan Ellis (U.K. – Wales), comes to take his turn.

Η ύσπληξ, ο μηχανισμός εκκίνησης, χρειάστηκε πολυάριθμες
προσαρμογές εξαιτίας των βρεγμένων της σχοινιών. Ευτυχώς οι
δούλοι μας, Χρήστος Καρυώτης και Γεώργιος Μπακασέτας, είχαν την απαραίτητη εμπειρία για να τις πραγματοποιήσουν.
The damp ropes of the hysplex starting mechanism caused
numerous adjustments. Fortunately our slaves Christos Karyotes
and Georgios Bakasetas had the necessary experience to carry
them out.

Πιο χαρακτηριστική ήταν η δουλειά του ελλανοδίκη Δημήτρη
Δημόπουλου, ο οποίος εξακρίβωνε αν τα πόδια είχαν τοποθετηθεί σωστά στις εγκοπές τις αφετηρίας.
More typical was the work of the judge Demetris Demopoulos
who made sure that feet were properly in the groves of the
starting line.

Επίσης, κάποιος έπρεπε να στρώνει σε περιοδική βάση τους
σβώλους λάσπης που είχαν δημιουργηθεί πάνω στο στίβο και το
καθήκον αυτό έπεσε στο μαστιγοφόρο Γιώργο Νικητάκο και το
δούλο Απόστολο Δελή.
The muddy clods on the track also had to be rolled periodically
and that task fell to the mastigophoros Georgios Nikitakos and
the slave Apostolos Delis.
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Περιστασιακά, χρειαζόταν και κανένα σκούντημα από τη ράβδο
του, η οποία είναι φτιαγμένη από λυγαριά.
Occasionally a nudge from his chaste-bush rhabdos was needed

Η Έκτη Νεμεάδα ήταν η χρονιά του drone (τετράπτερο τηλεκατευθυνόμενο με κάμερα). Αρκετά έκαναν την εμφάνισή τους και συγκεκριμένα ωραία ήταν τα τρία βίντεο που έφτιαξε η ομάδα «Up-Drones» και τα ανέβασε στο YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=O7Gw2dtbdJg&sns=em
Αυτό εδώ εστίασε στο ναό και δείχνει εκπληκτικές εικόνες που μέχρι πρότινος μόνο τα πουλιά είχαν δει.
https://youtu.be/y3pVSiDiAN8 Εδώ βλέπουμε τους αγώνες από αέρος, όπως τους τράβηξε το drone της παραπάνω εικόνας.
https://youtu.be/YI3F-U-kx3g Αυτό δίνει μια ιδέα για τον αγώνα μεγάλης απόστασης «Στα Βήματα του Ηρακλή» και για το
Ναό του Ηρακλή στις Κλεωνές. Ένας απ’ τους δρομείς – αυτός που επιταχύνει στο τέλος και τερματίζει πρώτος – είναι ο εγγονός του
Θεοδοσίου Ζαβίτσα, ο οποίος ανακάλυψε την αφετηρία του σταδίου το 1974 και τη θολωτή είσοδο το 1978. Μετά λύπης ανακοινώνουμε
ότι ο Θεοδόσιος αναπαύθηκε εν ειρήνη σε ηλικία 91 ετών στις 3 Νοεμβρίου. Διαδραμάτισε το ρόλο του αφέτη πολλές φορές σε προηγούμενες Νεμεάδες. Δείτε ακολούθως:
http://nemeangames.org/nemean-games-revival/memories/1994.html #6, 7, 9
http://nemeangames.org/nemean-games-revival/memories/1996.html #8, 14
http://nemeangames.org/nemean-games-revival/memories/2000.html #7, 8, 14
http://nemeangames.org/nemean-games-revival/memories/2004.html #14
The Sixth Nemead was the year of the drone. Several made an appearance, and particularly nice were the three videos made by "UpDrones" and posted on YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=O7Gw2dtbdJg&sns=em
This one focused on the temple and shows wonderful views that only the birds have seen before now.
https://youtu.be/y3pVSiDiAN8 Here we see the games from the sky, taken by the drone in the above picture.
https://youtu.be/YI3F-U-kx3g This gives a taste of the long-distance Footsteps of Herakles including the Temple of Herakles in
Kleonai. One of the runners – the one who speeds up to finish first at the end – is the grandston of Theodosios Zavitsas who discovered
the stadium starting line in 1974, and the tunnel entrance in 1978. We regret to announce that the original Theodosios died peacefully at
the age of 91 on November 3rd. He had played the role of starter many times at earlier Nemeads. See
http://nemeangames.org/nemean-games-revival/memories/1994.html #6, 7, 9
http://nemeangames.org/nemean-games-revival/memories/1996.html #8, 14
http://nemeangames.org/nemean-games-revival/memories/2000.html #7, 8, 14
http://nemeangames.org/nemean-games-revival/memories/2004.html #14
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Αλλά τα προβλήματα δε μείωσαν τη χαρά της νίκης, όπως βλέπουμε για παράδειγμα εδώ, όταν ο Νικόλαος Τσίμπρης πέρασε
πρώτος τη γραμμή τερματισμού.
But the problems did not diminish the joy of winning as seen,
for example, here as Nikolaos Tsimpris crossed the finish line first.

Τους αγώνες κατέγραψε επίσης αυτή τη χρονιά η εκπομπή “60
Minutes Sports” του ομίλου CBS, η οποία προβλήθηκε τον Οκτώβριο στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο «Showtime». Σαφώς βοήθησε να διαδοθούν τα νέα σχετικά με την προσπάθειά μας. Εδώ,
ο παρουσιαστής Mark Philips παίρνει συνέντευξη απ’ τον Tony
Diamantides, ο οποίος μόλις νίκησε στη διαδρομή του για το 2016
και μαζί κέρδισε το τρίτο του στεφάνι από αγριοσέλινο.
Another special recording this year was made by CBS 60
Minutes Sports which aired in October on the American cable
"Showtime". It clearly helped to spread the news of our efforts.
Here the host Mark Philips interviews Tony Diamantides who
has just won his race in 2016 for his third crown of wild celery.

Ο κήρυκας Βαγγέλης Γριβάκης ανακοινώνει τα ονόματα των
δρομέων, ενώ ο σαλπιγκτής Κώστας Λαμπρόπουλος είναι έτοιμος να σαλπίσει για ησυχία με τη νέα του αρχαία σάλπιγγα και ο
μαστιγοφόρος Γιώργος Νικητάκος θα επιβάλει την τάξη.
Herald Vangelis Grivakis announces the names of the runners
while trumpeter Kostas Lambropoulos stands ready to call for
order with his new ancient trumpet and mastigophoros Georgios
Nikitakos will enforce that order.

Οι συμμετέχοντες της διαδρομής 9 στην αφετηρία. Δεύτερος
από την κάμερα, και κοιτώντας προς το μέρος της, είναι ο John
Kittmer, πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα.
Participants in race 9 at the apheteria. Second from the camera,
and looking at it, is John Kittmer, U.K. Ambassador to Greece.

Η διαδρομή 9 βρίσκεται σχεδόν στη γραμμή τερματισμού, όμως ο ελλανοδίκης Νίκος Καλογήρου
υποδεικνύει ήδη πως νικητής είναι ο Κωνσταντίνος
Φρούσιος.
Almost at the finish line of race 9, but the
judge Nikos Kalogirou is already indicating that
Konstantinos Phrousios is the winner.
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Ο δούλος Κώστας Κρασοπουλάκος δένει την κορδέλα της νίκης στο κεφάλι του Sameera Wijayagunaratne από τη Σρι Λάνκα.
Slave Kostas Krasopoulakos ties the ribbon of victory on the
head of Sameera Wijayagunaratne from Sri Lanka.

Ο Γιώργος Κατσούλης από την Καλιφόρνια, με καταγωγή όμως
απ’ τη Νεμέα, γύρισε ξανά στα πάτρια εδάφη για να υποδυθεί τον
κήρυκα, όπως είχε κάνει και στο παρελθόν: http://nemeangames.
org/nemean-games-revival/memories/2012.html, #38.
George Katsoulis of California, but a native of Nemea, came
home again to be a herald as he had done in the past: http://
nemeangames.org/nemean-games-revival/memories/2012.html
#38.
Οι συμμετέχοντες της διαδρομής
21: Γεώργιος Σπυρίδης, Σέργιος
Σκίνταν, Adam Kaegi, Σωτήρης
Κάππος, Ryan Vreeland, Παναγιώτης Μπενέκος, Κωνσταντίνος
Παντζούρης, Δημήτριος Μανίδης,
Γιάννης Σάββα, ο νικητής Christian
Saleh Hajj από το Λίβανο, Δημήτριος Αναγνωστόπουλος και Αθανάσιος Σχοινοχωρίτης (υπεύθυνος του
γραφείου του Συλλόγου).
The participants in Race 21:
Georgios Spyrides, Sergios Skintan, Adam Kaegi, Soterios Kappos,
Ryan Vreeland, Panagiotes Benekos,
Konstantinos Pantzoures, Demetrios
Manides, Yiannes Sabba, winner
Christian Saleh Hajj of Lebanon,
Demetrios Anagnostopoulos, and
Athanasios Schinohoritis (director
of the Society’s office).
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Οι συμμετέχουσες στην πρώτη διαδρομή των γυναικών δίνουν
τον όρκο έξω απ’ τη θολωτή είσοδο.
Participants in the first women’s race swear the oath outside
the entrance tunnel.

Ο σαλπιγκτής Αλέξανδρος Αυγέρης σημαίνει την είσοδο των
συμμετεχουσών της διαδρομής 41 στο στάδιο.
Trumpeter Alexandros Avgeris signals entrance of Race 41
participants into the stadium.

Η Dianne de Laet (Η.Π.Α.) πλησιάζει τη
γραμμή τερματισμού στη διαδρομή 42. Είχε
νικήσει και στην Πέμπτη Νεμεάδα (http://
nemeangames.org/nemean-games-revival/
memories/2012.html, #52).
Dianne de Laet (U.S.A.) nears the
finish line in Race 42. She also won in the
Fifth Nemead (http://nemeangames.org/
nemean-games-revival/memories/2012.
html #52)

Οι συμμετέχουσες της διαδρομής
41: η ελλανοδίκης Μαρία Κανελλοπούλου, Christiane Papadopoulos, η
ελλανοδίκης Μαρία Κυριάκου μπροστά απ’ την Rosamund Reynolds,
Maria Schuster, Ούρσουλα Δοσίου,
Hilary Bradt, Κατερίνα Μαρλαγκούτσου, Susan Jane Akroyd, Judith
D. Myhand, Σταυρούλα Γιαννάκη,
Μαρία Αργυράκη, η νικήτρια Helen
Willoughby από το Ηνωμένο Βασίλειο, η ελλανοδίκης Ποθεινή Σκοπελίτου, Γεωργία Λεκάτη και η κήρυκας Μαρίζα Λαμπροπούλου.
Participants in Race 41: Judge
Maria Kanellopoulou, Christiane
Papadopoulos, judge Maria Kyriakou
in front of Rosamund Reynolds, Maria
Schuster, Ursula Dosiou, Hilary Bradt,
Katerina Marlagkoutsou, Susan Jane
Akroyd, Judith D. Myhand, Stavroula
Yiannake, Maria Argyrake, winner
Helen Willoughby from the U.K.,
judge Potheine Skopelitou, Georgia
Lekate, herald Mariza Lampropoulou
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Η νικήτρια Wendy Ping δίνει συνέντευξη στον Mark Philips για την εκπομπή “60 Minutes Sports” του ομίλου
CBS.
Η διαδρομή 43 τρέχει στο στίβο. Νικήτρια θα είναι η Wendy Ping (Η.Π.Α.) στη λωρίδα 2.
Race 43 goes down the track. The winner will be Wendy Ping (U.S.A.) in lane 2.

Η κήρυκας Χριστίνα Γιαννακάκη δείχνει τη νικήτρια της διαδρομής
49, Kelly Ilnicki (Η.Π.Α.), η οποία νίκησε τον αγώνα «Στα Βήματα του
Ηρακλή» το 2000 (http://nemeangames.org/nemean-games-revival/
memories/2000.html, #41) και δούλεψε στις ανασκαφές του σταδίου το
1994. Φέτος η κόρη της νίκησε επίσης στη δική της διαδρομή.
Herald Christina Yiannikaki presents the winner of Race 49, Kelly
Ilnicki (U.S.A), who won the Footsteps of Herakles race in 2000 (http://
nemeangames.org/nemean-games-revival/memories/2000.html #41),
and worked in the excavations of the stadium in 1994. Her daughter
also won her race this year.

Συμμετέχουσες της διαδρομής 55 περιμένουν να κληθούν από την στοά
στο στίβο.
Participants in Race 55 wait to be summoned from the tunnel to the track.

Winner Wendy Ping is interviewed by
Mark Philips for CBS 60 Minutes Sports.

Σκηνή έξω από την είσοδο κατά τη διάρκεια εγγραφής
των κοριτσιών. Την τάξη διατηρούν οι: Μαρία Χρισταρά,
Βασίλης Χρισταράς, Νίκος Φενερλής και Βλάσης Οικονόμου.
Scene outside the entrance during girls’ enrollment where
order is maintained by: Maria Christara, Vasiles Christaras,
Nikos Fenerles, Vlases Oikonomou

Τα πρώτα βήματα της διαδρομής 60. Η Veera Vastamaeki
από τη Φινλανδία στη λωρίδα 6 έχει το προβάδισμα και θα
το κρατήσει προκειμένου να γίνει κι αυτή μια Νεμεονίκης.
The first steps of Race 60. Veera Vastamaeki of Finland in
lane 6 has a lead and will hold it to become a Nemean victor.
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Η κήρυκας Αικατερίνη Παπαδοπούλου σημειώνει τα ονόματα
των νικητριών της διαδρομής 61,
Χρυσάνθης Καρυτινού και Ελένης
Λέκκα, τις οποίες περιβάλλουν
οι ελλανοδίκες Μαρία Κανελλοπούλου, Βαρβάρα Γέραγα, Μαρία
Κυριάκου, Δέσποινα Λιχούνα και
Παναγούλα Σχοινοχωρίτη.
Herald Aikaterine Papadopoulou
notes the names of the co-winners of
Race 61, Chrysanthe Karytinou and
Elene Lekka, who are surrounded
by judges Maria Kanellopoulou,
Barbara Geraga, Maria Kyriakou,
Despoina Lichouna, and Panagoula
Schoinohorite.

Διαδρομή 63: η κήρυκας Μαρίνα Σκούμπη-Αναγνωστοπούλου δίπλα στη νικήτρια Anthi Anna Marja Kemos. Ελλανοδίκες
η Βαρβάρα Γέραγα κι η Παναγούλα Σχοινοχωρίτη.
Race 63: herald Marina Skombi-Anagostopoulou next to
winner Anthi Anna Marja Kemos. Judges Barbara Geraga and
Panagoula Schoinohorite.

Μικρά ποδαράκια πλένονται στις καινούριες μας «αρχαίες»
λεκάνες στο αποδυτήριο.
Small feet are washed in our new «ancient» tubs in the locker
room.
Συμμετέχοντες της διαδρομής 98: Χαρίλαος Ντενέκος, Todor Savic, Γιώργος Παπαδημητρίου, Γιώργος Παναγόπουλος, η κήρυκας
Γεωργία Σπανορήγα, Pavle Rakic, Γιώργος
Νανούρης, Χρήστος Παππάς, ο νικητής
Thomas Ebenezer Johannes Koos Rozenburg
από την Ολλανδία, ο ελλανοδίκης Γεώργιος
Καπετάνος, Θωμάς Ορφανόπουλος, Σπύρος
Ντόζες, Ιωάννης Σκλαβενίτης, ο ελλανοδίκης
Ιωάννης Καπουράλος, Kevin Stefanjer.
Participants in Race 98: Charilaos Denekos,
Todor Savic, Giorgos Papademetriou, Giorgos
Panagopoulos, herald Georgia Spanoriga,
Pavle Rakic, Giorgos Nanouris, Christos
Pappas, winner Thomas Ebenezer Johannes
Koos Rozenburg of the Netherlands, judge
Georgios Kapetanos, Thomas Orfanopoulos,
Spyros Dozes, Ioannes Sklavenites, judge
Ioannes Kapouralos, Kevin Stefanjer.
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Η δούλα Πολυξένη Δημητρίου δίνει χιτώνες στο αποδυτήριο
στην επόμενη ομάδα δρομέων.

Στη γραμμή τερματισμού της διαδρομής 103 ο Παναγιώτης
Μαλακός νικά το Δημήτρη Θεοδωράκο μ’ ένα βήμα.

Slave Polyxeni Demetriou hands out chitons in the locker
room to the next group of runners.

At the finish line of Race 103, Panayiotes Malakos beats
Demetrios Theodorakos by a step.
Ο νικητής της διαδρομής 107, Βασίλης Χανιάς, και οι συναγωνιστές
του. Πίσω τους βρίσκονται η Μαρία
Χρισταρά, ο μαστιγοφόρος Γεώργιος
Νικητάκος, οι ελλανοδίκες Μαριάνθη Πλατσή, Γεωργία Παπαϊωάννου
και Γιάννης Κυριάκος, η Αναπληρώτρια Υπουργός Τουρισμού Έλενα
Κουντουρά, ο κήρυκας Πάνος Παπαγιαννακόπουλος και ο ελλανοδίκης
Θανάσης Διαμαντόπουλος.
The winner of Race 107, Vasilis
Hanias, and his fellows with, behind
them, Maria Christara, mastigophoros
Georgios Nikitakos, judges Marianthi
Platsi, Georgia Papaioannou, and
Yiannis Kyriakos, Under Minister
for Tourism Elena Kountoura, herald
Panos Papayiannakopoulos, and
judge Thanasis Diamantopoulos.

Ο ελλανοδίκης Ιωάννης Θεοδοσίου, Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αρχαίων Κλεωνών, στέκεται
στον τοίχο του αρχαίου Ναού του
Ηρακλή και διαβάζει τον όρκο στους
δρομείς του αγώνα «Τα Βήματα του
Ηρακλή», ενώ τον καταγράφει ένα
drone.
Judge
Ioannes
Theodosiou,
President of the Community of
Ancient Kleonai, stands on the wall
of the ancient Temple of Herakles and
administers the oath to the runners
in the Footsteps of Herakles race,
watched by a drone.
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Σχεδόν 400 εγγεγραμμένοι δρομείς - και δεκάδες άλλοι που συμμετείχαν χωρίς να έχουν εγγραφεί - έχουν ξεκινήσει μέσα απ' τους
αμπελώνες και ανηφορίζουν το λόφο για τις Κλεωνές και στη συνέχεια για το στάδιο της Νεμέας.
Nearly 400 registered runners – and dozens more who joined without registering – are off through the vineyards and up the hill to the
town of Kleonai, and then to the stadium of Nemea.

Οι τρεις πρώτοι δρομείς εισέρχονται στο στάδιο της Νεμέας: Παύλος Τζαναβάρας,
Αμπντάλλα Ταννούς (νικητής στην Πέμπτη Νεμεάδα) και Αθανάσιος Καρσιώτης.
The first three runners enter the Nemea stadium: Paulos Tzanabaras, Abdalla Tannous
(victor in the Fifth Nemead), and Athanasios Karsiotes.
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Νικήτρια για τις γυναίκες στα «Βήματα
του Ηρακλή» είναι η Lila Jeanne Murphy,
φοιτήτρια του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϋ.
The women’s winner of the Footsteps of
Herakles, Lila Jeanne Murphy, a student at
the University of California, Berkeley.

Οι επίσημοι για την τελετή λήξης μπαίνουν στο στάδιο καθοδηγούμενοι από τους Κήρυκες Διονύσιο Γρίβα και Νίκο Φενερλή.

Η τελετή λήξης ξεκίνησε με την ορχήστρα και τη χορωδία των
Δ’ και Ε’ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου των Εκπαιδευτηρίων
Γείτονα.

The officials for the closing ceremonies enter the stadium led
by Heralds Dionysios Grivas and Nikos Fenerlis.

The closing ceremonies were introduced by the orchestra and
chorus of the 4th and 5th grades of the Geitonas School.

Οι Ελλανοδίκες της τελετής λήξης και οι χώρες που εκπροσωπούν: Jean Loup Kuhn-Delforge (Γαλλία),Volodymyr Shkurov
(Ουκρανία), John Kittmer (Ηνωμένο Βασίλειο), Jan Bondy
(Τσέχικη Δημοκρατία), Ηλίας Κλης (Ελλάδα), Lucian Fătu (Ρουμανία), John Admiral (Ινδονησία).

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά,
δέχεται τις ευχαριστίες του Προέδρου του Συλλόγου, Σπύρου
Κυριάκου, για την ομιλία της.

Judges for the closing ceremonies and the countries they
represent: Jean Loup Kuhn-Delforge (France), Volodymyr
Shkurov (Ukraine), John Kittmer (U.K.), Jan Bondy (Czech
Republic), Elias Clis (Greece), Lucian Fătu (Romania), John
Admiral (Indonesia).

Alternate Minister for Tourism, Elena Kountoura, is thanked
by Society President Spyros Kyriakos for her speech.

Ο Βασίλης Φουρλής, Πρόεδρος του Σωματείου «Οφέλτης
– Ο Φίλος της Νεμέας» και σύζυγος της δυο φορές νικήτριας
των Νεμέων Αγώνων, Μαρίας Κονταξή
(http://nemeangames.org/nemean-games-revival/
memories/2012.html, #55, http://nemeangames.org/nemeangames-revival/memories/2016.html, #70), απευθύνει χαιρετισμό στο πλήθος στην τελετή λήξης.
Vassilis Fourlis, President of "Opheltes – the Friend of
Nemea" and husband of two time Nemean victor Maria
Kontaxi
(http://nemeangames.org/nemean-games-revival/
memories/2012.html #55 http://nemeangames.org/nemeangames-revival/memories/2016.html #70) speaks to the crowd
at the closing ceremonies.
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Ο Γάλλος Πρέσβης Jean Loup Kuhn-Delforge, που διαδραμάτισε τον ίδιο ρόλο στην Πέμπτη Νεμεάδα, απονέμει το τελικό
έπαθλο της νίκης – το στεφάνι από αγριοσέλινο – στην Ελένη
Καραμπάτσου, η οποία έχει αρκετές φορές εργαστεί στο γραφείο
του Συλλόγου μας.
French Ambassador Jean Loup Kuhn-Delforge, who played
the same role at the Fifth Nemead, awards the final victory token
– the wild celery crown – to Eleni Karabatsou who has worked in
the office of our Society several times.

Τους τιμώντες αρχαίους Νεμεονίκες απ’ τη Συρία υποδύθηκαν
οι: Αμπντάλλα Ταννούς (σύγχρονος νικητής απ’ τη Συρία), Νίκος Λυγερός και Γιώργος Ανδριανάκος (αρχαίοι νικητές), Ποθεινή Σκοπελίτου (επιχώρια εξηγητής).
Honoring ancient Nemean victors from Syria: Abdalla
Tannous (modern winner from Syria), Nikos Lygeros and Giorgos
Andrianakos (ancient victors), Potheine Skopelitou (local guide).

Ο Ελευθέριος Γείτονας, γενικός διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων Γείτονα, στέφει τον Κωνσταντίνο Παπαϊωάννου.
Eleftherios Geitonas, head of the Geitonas School, crowns
Konstantinos Papaioannou.

Οι Ελλανοδίκες τώρα σβήνουν τη φλόγα στο βωμό με χώμα.
The judges now extinguish the flame on the altar with Nemean
Earth.
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Ο σαλπιγκτής Αναστάσιος Φλώκας σημαίνει τη λήξη της
Έκτης Νεμεάδας.
Trumpeter Anastasios Flokas signals the end of the Sixth
Nemead.

Το επόμενο πρωινό, στις 12 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκαν επιδείξεις στο αρχαίο στάδιο, σημαντικό μέρος των
οποίων αποτέλεσε η αναπαράσταση του οπλιτόδρομου, ο οποίος ήταν αγώνισμα των αρχαίων αγώνων. Την επίδειξη πραγματοποίησε το αρχαιοπρεπές οπλιτικό άγημα «Λεωνίδας».
The next morning, June 12, there were exhibitions in the stadium highlighted by a reenactment of the hoplitodromos
(race in armor) which was an event in the ancient games, presented by the archaic armed corps «Leonidas».

Το απόγευμα παρουσιάστηκε, ως είθισται, η θεατρική παράσταση «Νεμεάδα» του Γιώργου Κωστούρου με τους μύθους και την ιστορία
της Αρχαίας Νεμέας από την ομάδα «Λύσιππος – Φίλοι Γραμμάτων και Τεχνών». Το κοινό την απόλαυσε για άλλη μια φορά.
In the afternoon there was, as has become traditional, the theatrical presentation of George Kostouros’ «Nemeada» with the myths and
history of ancient Nemea performed by «Lysippos – the Friends of Literature and Art». It was, once again, much enjoyed and appreciated
by the audience.
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ…

RECOLLECTIONS...

Συγχαρητήρια για μια ακόμη λαμπρή Νεμεάδα ενάντια σε
κάθε πρόβλεψη (και στη βροχερή Παρασκευή)!
Σπύρος & Diana, Αγγλία, Ηνωμένο Βασίλειο

Congratulations on yet another splendid Nemead against all
odds (and a stormy Friday)!
Spyros & Diana, England, UK

Αγαπητοί φίλοι του Συλλόγου
για την Αναβίωση των Νεμέων Αγώνων,
Αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω για τις συγκινητικές στιγμές που προσφέρατε σε όλους εμάς που είχαμε την
ευκαιρία να παρακολουθήσουμε από κοντά την Έκτη Νεμεάδα
και να σας συγχαρώ για την άψογη διοργάνωση. Σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης αλλά και μετά το πέρας της πλημμύρισα από
περηφάνια και συγκίνηση. Συναισθήματα που στις μέρες που βιώνουμε είναι σχεδόν αδύνατο να τα νιώσουμε. Ένιωσα έτσι ως
Νεμεάτισσα γιατί με τις ενέργειές σας αναδείξατε τη μακραίωνη
ιστορία του τόπου μας, αλλά και ως εκπαιδευτικός γιατί έγινα
αποδέκτης των πιο θετικών σχολίων από τους μαθητές μου και
τους γονείς τους που συμμετείχαν ενεργά στην εκδήλωση. Χάρη
σε σας τα παιδιά μας, με βιωματικό τρόπο, έμαθαν ένα κομμάτι
της ιστορίας μας που ποτέ δε θα ξεχάσουν. Να είστε πάντα καλά!
Με εκτίμηση,
Κατερίνα Ρουμελιώτη
8ο Δημοτικό Σχολείο Πετρούπολης, Ελλάδα

Dear friends of The Society
for the Revival of the Nemean Games,
I feel the need to thank you for the touching moments that
you offered to all of us that we had the chance to witness the
Sixth Nemead in person and congratulate you on the impeccable
organisation. During the whole event, but even after its
completion, I was full of pride and emotion. And it is almost
impossible to feel such feelings in our days. I felt those feelings
as a native of Nemea, because with your actions you pushed
forward our region’s history that goes back in the centuries, but
also as a teacher, because I received the most positive comments
from my students and their parents who actively participated in
the event. Thanks to you, our children, in a living way, learnt a
part of our history which they will never forget. May you always
be well!
Sincerely,
Katerina Roumelioti
8th Primary School of Petroupoli, Greece

. . . Ήθελα απλώς να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και να ευχαριστήσω εσάς και όλους τους συνεργάτες σας που κάνατε τα
Νέμεα πραγματικότητα.
Η σύζυγός μου κι εγώ είχαμε μια καταπληκτική μέρα χθες την
οποία ποτέ δε θα ξεχάσω. . . .
Neil, Αγγλία, Ηνωμένο Βασίλειο

. . . I just wanted to take the opportunity to thank you and all
your colleagues that make the Nemean Games possible.
My wife and I had an amazing day yesterday and one that I will
never forget . . .
Neil, England, UK

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη μοναδική εμπειρία που
έζησα εγώ και οι κόρες μου στα όμορφα μέρη σας και στους
Νέμεους Αγώνες, να σας συγχαρώ για την οργάνωσή σας, να σας
δώσω μια υπόσχεση ότι το 2020 θα είμαι πάλι εκεί με τον μικρό
μου γιο και το σύζυγο . . . .
Να το προβάλετε περισσότερο για να το μάθει όλη η Ελλάδα.
Χίλια μπράβο.
Για ακόμη μια φορά αισθάνθηκα υπερήφανη που είμαι Ελληνίδα.
Ελπινίκη, Ελλάδα

I would like to thank you for the unique experience that my
daughters and I lived in your beautiful region and at the Nemean
Games, to congratulate you on your organization, and give you a
promise that I will be there again in 2020 with my youngest son
and husband. . . .
Promote the Games even more so that the whole Greece can
learn about them.
You deserve one thousand “bravos”.
Once again, I felt proud to be Greek.
Elpinike, Greece

Χάρηκα πάρα πολύ που σας ξαναείδα και που μοιράστηκα την
εκπληκτική εμπειρία των Αγώνων. Οι τελευταίες μέρες ξεπέρασαν κατά πολύ τις προσδοκίες μου. Σας ευχαριστώ πολύ για όλη
σας τη σκληρή δουλειά. Πρέπει να αισθάνεστε υπερήφανοι. . . .
Jane, Ουαλία, Ηνωμένο Βασίλειο

It’s been so wonderful to see you again and to share in the
extraordinary experience of the Games. The last few days far
exceeded my expectations. Thank you so much for all your hard
work. You should be very proud. . . .
Jane, Wales, UK

Σας ευχαριστούμε πολύ για την εκπληκτική διοργάνωση που
πραγματοποιήσατε. Έλαβα μέρος μαζί με τα τρία μου παιδιά
(τρίδυμα 9 ετών). Ζήσαμε μια μοναδική εμπειρία.
Ραντεβού σε 4 χρόνια . Να είμαστε όλοι καλά.
Εύγε , εύγε, εύγε !!!!!!!!!!!!!!!
Χρήστος, Ελλάδα

Thank you so much for the fantastic event you carried out..
I participated with my three children (9-year-old triplets).
We lived a unique experience.
Rendezvous in four years. May we all be well.
Bravo, bravo, bravo !!!!!!!!!!!!!!!
Christos, Greece

Αγαπητέ Κύριε/Αγαπητή Κυρία,
Θα ήθελα να σας συγχαρώ για τη θαυμάσια οργάνωση των
Νεμέων Αγώνων.
Εμείς, ως σχολείο, ζήσαμε την πιο θαυμάσια εμπειρία της ζωής
μας και γι’ αυτό σας ευχαριστούμε, δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ.
Οι μαθητές μας είναι τόσο χαρούμενοι κι ενθουσιασμένοι απ’
τη συμμετοχή τους κι απ’ το φιλικό περιβάλλον.
Πραγματικά νιώσαμε σα να βρισκόμαστε στην Αρχαία Ελλάδα.

Dear Sir/Madame,
I would like to congratulate you for the wonderful organisation
of the Nemean games.
We, as a school, had the most wonderful experience of our
lives. Thank you for that, we will never forget it.
Our students are so happy and enthusiastic from their
participation and from the whole friendly environment.
We really felt like we were in ancient Greece.
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Σας ευχαριστούμε όλους για τη
φιλοξενία σας. Σ’ ευχαριστούμε,
Καθηγητά Μίλλερ. Αν δεν ήσουν
εσύ, δε θα είχαμε την ευκαιρία να
ζήσουμε αυτή την εμπειρία.
Θα ήθελα να μοιραστώ μερικές φωτογραφίες απ’ τη συμμετοχή μας στην 6η Νεμεάδα και
να τις συμπεριλάβετε στο επόμενο τεύχος του περιοδικού σας.
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ,
Μαριάνθη Πλατσή
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής
στο Ευρωπαϊκό
Σχολείο Βρυξελλών ΙΙΙ

Thank you all for your
hospitality, thank you also
Professor Miller; if it was
not you, we wouldn’t have
the opportunity to live this
experience.
I would like to share some
photos from our participation in
the 6th Nemead and I would like
to add them to your next issue of
your magazine.
THANK YOU,
Marianthi Platsi
PE Teacher in the European
School Brussels III

Καλημέρα σας!
Συγχαρητήρια για την διοργάνωση και τη θερμή συνεισφορά
των εθελοντών!
Η εκδήλωση, η προσπάθεια αναβίωσης των Αρχαίων Αγώνων
και η συμμετοχή των αθλητών ήταν συγκινητική.
Τρέξαμε 3 φίλοι... στον αγώνα των 7,5χλμ και παρακολουθήσαμε το πρωί του Σαββάτου μερικούς από τους αγώνες στο
Στάδιο.
Δυστυχώς δεν καταφέραμε να παρευρεθούμε στην Τελετή
'Εναρξης αλλά από τις αναρτήσεις (https://www.youtube.com/
watch?v=sq42HXXbg_Y) εντυπωσιαστήκαμε με τα δρώμενα.
Ελπίζουμε να καταφέρουμε τα επόμενα χρόνια, να παρακολουθήσουμε όλες τις εκδηλώσεις του 3ημέρου. . . .
Δημήτρης, Ελλάδα

Good morning!
Congratulations on your organisation and your volunteers’
warm contribution.
The event, the effort to revive the Ancient Games and the
athletes’ participation were moving.
We, 3 friends . . . ran the 7.5 km race and watched some of the
stadium races on Saturday morning.
Unfortunately, we were not able to attend the opening
ceremonies, but we were impressed by the events that
we saw on YouTube postings (https://www.youtube.com/
watch?v=sq42HXXbg_Y). We hope we will make it in the next
years and attend all the events for all three days.. . . .

. . . . Συγχαρητήρια γι’ αυτή τη λαμπρή διοργάνωση: κάνατε
μια δουλειά πρώτης τάξης και η Grania κι εγώ σίγουρα θα συμμετάσχουμε το 2020! . . . Σας εύχομαι κάθε καλό και, για άλλη
μια φορά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Paul, Σκωτία , Ηνωμένο Βασίλειο

. . . .Congratulations on the most brilliant organisation : you
did a first class job all round and Grania and I shall decidedly be
participating in 2020! . . .
With every good wish and thank you again, so very much.
Paul, Scotland, UK

Αγαπητοί φίλοι του Σ.Α.Ν.Α.
Τώρα που η σκόνη των αγώνων κατακάθισε και η ιερή φλόγα
του βωμού σκεπάστηκε από την ιερή γη της Νεμέας. Τώρα που
ο μόχθος και τα άγχη της διοργανώσεως έδωσαν τη θέση τους
στην ευχάριστη κόπωση της επιτυχίας. Τώρα που η 6η Νεμεάδα
έγινε ευχάριστη ανάμνηση που θερμαίνει δυνατά τις ψυχές μας,
ποτίζοντάς τες με ποταμούς συναισθημάτων, τώρα, περισσότερο από ποτέ, αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω ειλικρινά, όλους μαζί και τον καθένα ξεχωριστά (αφού ο καθένας
οπωσδήποτε κάτι προσέθεσε για να ολοκληρωθεί το κάθε φορά
ανεπανάληπτο ταξείδι στο χρόνο) για την λαμπρή ευκαιρία που
μας προσφέρατε να νοιώσουμε αληθινή αγαλλίαση και ψυχική
ανάταση μέσω της θέσεως των ποδών μας στα χνάρια εκείνων
των προγόνων μας, δια της συμμετοχής μας στην 6η Νεμεάδα.
Δεν υπήρξε ούτε ένας οπλιτοδρόμος, που να μην ένιωσε αληθινή
συγκίνηση και πραγματική τιμή από τη συμμετοχή του στους
αγώνες, η όλη ατμόσφαιρα των οποίων παρέπεμπε σε αληθή
μυσταγωγία. Να είσθε πάντα δυνατοί και να γνωρίζετε πως θα
είμεθα πάντα δίπλα σας, αρωγοί σε κάθε άψογη διοργάνωση και
εξυψωτικό των ψυχών δρώμενο, σαν αυτά που μας προσφέρατε.
Έρρωσθε και ευδαιμονείτε.
Για το Εκπαιδευτικό Αρχαιοπρεπές
Οπλιτικό Άγημα ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Μιχάλης Χάνος

Dear Friends of the S.R.N.G.,
Now that the dust of the Games has settled down and the
sacred flame of the altar is covered with the sacred earth of
Nemea. Now that the labor and the anxiety of the organization
are replaced by the pleasant weariness of success. Now that the
6th Nemead has become a pleasant memory that powerfully
warms our souls, filling them with rivers of feelings, now, more
than ever, I feel the need to sincerely thank you , all together and
each one of you separately (because certainly each one of you
gave something in order to fulfill this unprecedented travel back
in time), for the brilliant opportunity that you offered us, so that
we could feel real exultation and our souls uplifted by placing
our feet on our ancestors’ footprints, through our participation
in the 6th Nemead. There was not a single runner in armor who
didn’t feel true excitement and real honor to participate in the
games, the atmosphere of which reminded a real rite of initiation.
May you always be strong, and know that we will always be by
your side, helpers in every impeccable organization and every
soul-uplifting event, like the ones you offered us.
Be healthy and felicitous.
On behalf of the Educational Archaic
Armed Corps LEONIDAS
Michael Chanos,
Greece

Καλησπέρα σας,
Ήμουν το περασμένο Σάββατο στους αγώνες (παρατηρητής)

Good evening,
I was at the Games last Saturday (as an observer) and I

Dimitris, Greece
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και πραγματικά ενθουσιάστηκα. Μόνο ουσία, τίποτα το επιπόλαιο ή περιττό. ΜΠΡΑΒΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ. . . .
Ειρήνη, Ελλάδα
Αγαπητέ Στέφανε,
Ήθελα απλώς να σου στείλω αυτή
τη φωτογραφία που δείχνει τον αντίκτυπο των Νεμέων Αγώνων στον τετράχρονο γιο μου. Χρησιμοποιήσαμε
τουβλάκια Lego για να φτιάξουμε
την κρυπτή έσοδο και το στάδιο, κορδόνια για το μηχανισμό εκκίνησης
και στρατιωτάκια Lego ως Έλληνες
αθλητές.
Τώρα λοιπόν παίζουμε κάνοντας
αγώνες δρόμου και τελετές απονομής
και μιλάμε πολύ για τα αρχαία χρόνια.
Έχεις κάνει σπουδαία δουλειά!
Peter, Γερμανία

was honestly very excited. Only essence, nothing shallow or
pointless. WELL DONE EVERYBODY! . . .
Irene, Greece
Dear Stephen,
I just needed to send you
this photo which shows the
impact of your Nemean
Games on my 4 year-old boy.
We used Lego to rebuild the
secret tunnel and the natural
stadium, we used shoelaces
as starting construction and
armoured Lego figures as
Greek athletes.
We now play runs and
victory ceremonies and talk
a lot about ancient times.
Great work you have done!
Peter, Germany

Καλησπέρα σας.
Κατ' αρχάς θέλω να σας συγχαρώ για την άψογη διοργάνωση της 6ης Νεμεάδας. Ήταν μια μοναδική εμπειρία και πέρασα
πολύ όμορφα. . . .
Δημήτρης, Ελλάδα

Good evening.
First of all, I would like to congratulate you on the impeccable
organisation of the 6th Nemead. It was a unique experience and I
had a beautiful time. . . .
Dimitris, Greece

Αγαπητέ Θανάση, αγαπητή κα Χρισταρά και κύριε Μίλλερ,
Δια του παρόντος θέλω να σας ευχαριστήσω για το ζεστό σας
καλωσόρισμα και τις πολύτιμες στιγμές που ζήσαμε στην Ελλάδα.
Και τα παιδιά κι εμένα μας συγκίνησε τόσο πολύ η ζεστασιά κι η
φιλικότητα των Νεμεατών και συγκεκριμένα η οργάνωσή σας. Τα
παιδιά δε σταματούν να μιλούν για τις μέρες που πέρασαν στη Νεμέα. Ο κόσμος εδώ ήδη μας φωνάζει «τα παιδιά της Νεμέας». . . .
Πολλές ευχαριστίες και τους θερμούς μας χαιρετισμούς,
Jasmina, δυο μαμάδες και 12 παιδιά
απ’ τη Smederevska Palanka, Σερβία

Dear Thanasi, dear Mrs. Christara and Mr. Miller,
Herewith I want to thank you a lot on your warm welcome and
the precious moments we had in Greece. The kids and I were so
touched by the warmth and friendliness of the people of Nemea
and your organisation particularly. The kids cannot stop talking
about the days spent in Nemea. The people here already call us
“The Children of Nemea”. . . .
Many thanks and our warm regards,
Jasmina, two mums and 12 kids
from Smederevska Palanka, Serbia

. . . . Η συμμετοχή στους αγώνες ήταν μια θαυμάσια εμπειρία
και όλη η ομάδα σας κι οι εθελοντές δούλεψαν τόσο σκληρά για
να είναι η διοργάνωση πραγματικά ξεχωριστή. Συγχαρητήρια
για την επιτυχία σας και είθε να έχετε για πολλά χρόνια ακόμη την ενέργεια και τον ενθουσιασμό για να πραγματοποιήσετε
ανάλογες επιτυχίες στο μέλλον. . . .
Anna, Αγγλία, Ηνωμένο Βασίλειο

. . . It was a wonderful experience to attend the games and all
your team and volunteers worked so hard to make this a really
special event. Congratulations on your success and long may you
have the energy and enthusiasm to have similar successes in the
future. . . .
Anna, England, UK

...Απόλαυσα ολοκληρωτικά την όλη διοργάνωση… ήταν τόσο
συναρπαστικά και όλοι ήταν τόσο φιλικοί, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Όσοι από την ομάδα μας συμμετείχαν, ένιωσαν πως έζησαν μια
μαγική, αξέχαστη εμπειρία. Θα ήθελα πολύ να ξαναέρθω το 2020...
Mandy, Αγγλία, Ηνωμένο Βασίλειο

. . . .I thoroughly enjoyed the whole event . . . it was so exciting
and everyone was so friendly regardless of nationality. Those
of our group that took part really felt they had had a magical,
unforgettable experience. I would love to come back in 2020. . . .
Mandy, England, UK

Αγαπητέ κύριε Κυριάκο,
Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας της 4ης Ιουλίου. Η ευχαρίστηση ήταν εξ ολοκλήρου δική μου. Επιτρέψτε μου να σας
συγχαρώ, το Διοικητικό Συμβούλιο και τον ακούραστο Καθηγητή Μίλλερ, για την έξοχη διοργάνωση των Αγώνων. Ήταν μια
μέρα και μια εκδήλωση που ποτέ δεν θα ξεχάσω.
Με εκτίμηση,
John Kittmer
Πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα

Dear Mr. Kyriakos,
Thank you for your letter of 4th July. The pleasure was entirely
mine. Let me congratulate you, the Board of Directors and the
indefatigable Professor Miller, for the superb organization of the
Games. It was a day and an event I shall never forget.
Yours sincerely,
John Kittmer
Ambassador of the United Kingdom to Greece
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Χαίρετε αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ~
. . . Είναι και για την Κάρμεν και για μένα εντελώς αδύνατον να απλοποιήσουμε τις σκέψεις μας για να περιγράψουμε με
ακρίβεια στους τόσους πολλούς φίλους, γείτονες και συγγενείς
πόσο εκπληκτικός αποδείχτηκε αυτός ο γεμάτος μάθηση και
εμπειρίες χρόνος που πέρασε, αν αναλογιστούμε τις τόσες διαφορετικές εργασίες που μας ανατέθηκαν σχετικά με το Σύλλογο και τον αρχαιολογικό χώρο. «Απλώς δεν υπάρχουν λόγια…»
Είμαστε βέβαιοι ότι ανήκουμε ακόμη εκεί, στη Νεμέα/Αρχαία
Νεμέα, τώρα, αλλά και για πολύ ακόμη στο μέλλον.
Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε, ειδικά που μας εμπιστευτήκατε ν’ αναλάβουμε τόσα πολλά καθήκοντα και να τα φέρουμε
εις πέρας με επιτυχία. Αποδειχτήκαμε ικανοί και (προοδευτικά)
μας καλοδέχτηκαν όλες οι επιχειρήσεις κι οι άνθρωποι με τους
οποίους μας εμπιστευτήκατε να διαπραγματευτούμε, σε δραστηριότητες όπως οι ακόλουθες: αφισοκόλληση στην ευρύτερη
περιοχή για τις διάφορες εκδηλώσεις, καταχώρηση ξενοδοχείων
στην ιστοσελίδα μας για την εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων
στην Έκτη Νεμεάδα, συντονισμός των λεπτομερειών των διαφόρων εργασιών για άλλους εθελοντές, δουλειές του γραφείου,
πωλήσεις αναμνηστικών, προτροπή για δωρεές και συνδρομές,
διαχείριση αλληλογραφίας, εκπροσώπηση του Συλλόγου σε οργανισμούς στις ΗΠΑ, μέρος της οποίας ήταν και η ανάρτηση
σχετικών δημοσιεύσεων στο διαδίκτυο, κλάδεμα δέντρων και
περιποίηση του σταδίου, προετοιμασία του χώρου για τους αγώνες και εν συνεχεία αποκατάστασή του. Τέλος, μας εμπιστευτήκατε να διαδραματίσουμε αρκετούς και σημαντικούς «θεατρικούς» ρόλους που είχαν μείνει κενοί κατά τη διάρκεια της
τριήμερης Νεμεάδας. Όλα τα παραπάνω είναι μέρος της πίστης
σας σ’ εμάς. Θα θυμόμαστε για πάντα που εσείς, τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, μας εμπιστευτήκατε να «ψηφίσουμε»
να «προχωρήσουμε» στην τελετή έναρξης κατά τη διάρκεια της
καταιγίδας, όταν είχατε «ισοψηφήσει» σ’ αυτή την απίστευτα
σημαντική, κεκλεισμένων των θυρών, συνάντηση. Κι αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης σας ήταν η σωστή μας απόφαση.
Μας εντυπωσιάζει ακόμη το πόσο ωραία περάσαμε, ενώ μαθαίναμε όλα όσα μπορούσαμε, ακαδημαϊκά, στην Αρχαία Νεμέα
και σε σχεδόν εκατοντάδες άλλους αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους (δημιουργήσαμε το δικό μας οργανωμένο πλάνο
μελέτης όλης της Ελλάδας, οποτεδήποτε υπήρχε ελεύθερος χρόνος από τις υποχρεώσεις του Συλλόγου). Με όσα μάθαμε και
απορροφήσαμε κατά τη μελέτη του «δικού μας» αρχαιολογικού
χώρου, μάθαμε να μελετάμε πιο έξυπνα κάθε άλλο μέρος που
επισκεφθήκαμε.
Κλείνοντας λοιπόν, επιτρέψτε μας για μια ακόμη φορά να σας
ευχαριστήσουμε ολόψυχα για την εμπιστοσύνη, την καθοδήγηση, τις ευκαιρίες, σίγουρα για τις εκπληκτικές φιλίες κι επιπλέον
για τις γνώσεις που υποσυνείδητα αποκτήσαμε κατά τη δωδεκάμηνη αφοσίωσή μας εντός του 2015-2016.

Greetings Distinguished Board Members ~
. . . Carmen and I both find it completely impossible to simplify
our thoughts to describe to so many of our interested friends,
neighbors and relatives just exactly how incredible this past
year of learning and experiencing of so much turned out to be,
considering our many various assignments with and around the
Society and archaeological site. “There simply are not the words
….. “ We find ourselves certain that we still belong right there in
Nemea/Ancient Nemea, now and for much of the future.
We want to thank you, especially for the confidence and trust
that you placed in us to perform so many tasks to their successful
conclusion. We became proficient and (progressively) very well
received by those businesses and folks with whom we were
trusted to negotiate, including with our wide-area postering for
the several related events, signing up of hotels for our website
in support to our participants in the 6th Nemead, coordinating
many work details for other volunteers, office work, souvenir
sales, donor and membership solicitations, correspondence
management, representing the Society to U.S. organizations
including several related internet postings, tree and grounds
maintenance of the stadium, event site construction and deconstruction, and finally being trusted to fill a good number of
meaningful, as yet unfilled “theater” roles during the actual 3-day
Nemeada, etc. They were all part of the faith you placed in us.
We will forever remember the confidence you board members
placed in us to “vote” to “go forward” with the event during the
storm, when the board seemed “tied” with their decision in this
extremely important, closed meeting – resulting in our good
decision.
It is still amazing us just how much fun we had, while learning
everything we could, academically, at Ancient Nemea and at
virtually hundreds of other archaeological and historic sites (we
created our own organized Greece-wide study plan, with any
spare time between Society tasks.) With what we learned and
absorbed by studying “our own” site, we learned to research
more intelligently at every other site that we visited.
So, once again in closing, please allow us to thank you most
sincerely for the trust and professional confidence, the direction
and opportunity, certainly for the phenomenal friendships, and
for the additional unstructured learning that we acquired during
our 12-month commitment of 2015-2016.
Respectfully submitted,
Kenneth L. Christie & Carmen M. Christie
California, U.S.A.

Με εκτίμηση,
Kenneth L. Christie και Carmen M. Christie
Καλιφόρνια, Η.Π.Α.
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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

PUPILS’ IMPRESSIONS

Αυτή η ημέρα για μένα ήταν ιδιαίτερη γιατί θα έτρεχα για
δεύτερη φορά στα Νέμεα. Ήμουν ευτυχισμένη και αγχωμένη.
Στο χώρο των αγώνων πήγα με την οικογένειά μου από νωρίς
για να δούμε τις προετοιμασίες και τους άλλους αθλητές. Εμένα
το ενδιαφέρον μου τράβηξαν κάποιες γυναίκες με κίτρινα ρούχα.
Πλησίασα τους δασκάλους μου τον κ. Γιάννη και την κ. Βούλα
και τους ζήτησα να βοηθήσω. Αυτοί μου έδωσαν έναν κίτρινο
χιτώνα για να ξεχωρίζω σαν δούλα. Η δουλειά δεν ήταν εύκολη
καθώς υπήρχαν πολλά πόστα. Πρώτα βοηθάς τις αθλήτριες να
ντυθούν τον άσπρο χιτώνα, μετά να τους μαζέψεις. Να δίνεις τα
αναμνηστικά μπλουζάκια. Να πλένεις τα πόδια των αθλητριών
από τις λάσπες. Ήμουν τυχερή γιατί έκανα όλες τις δουλειές.
Χάρηκα που μίλησα αγγλικά με αρκετές γυναίκες. Με βοήθησε
και η Βασιλική σε αυτό.
Κάποια στιγμή ήρθε και η ώρα μου να τρέξω. Άλλαξα χιτώνα, πέρασα από μια πολύ παλιά στοά. Έτρεξα ξυπόλητη και
ήρθα δεύτερη. Δεν πειράζει. Το σημαντικό είναι να συμμετέχεις.
Ξαναγύρισα στο αποδυτήριο για να συνεχίσω τη δουλειά μου
σαν δούλα. Υπήρχε μεγάλη αναστάτωση και αγωνία. Ρώτησα
γιατί και μου απάντησαν πως σε λίγο θα έφταναν οι δρομείς από
τα επτάμισι χιλιόμετρα και θα γίνει χαμός. Θα καμάρωνα και
τον αδελφό μου που έτρεχε στο μεγάλο δρόμο. Πράγματι σε
λίγο εμφανίστηκαν πολλοί αθλητές μαζί. Επικράτησε πανικός.
Όλοι βιάζονταν να βγάλουν τα παπούτσια τους κι εμείς τρέχαμε
να βρούμε τα πράγματά τους.
Μείναμε όλη η οικογένεια ως αργά το βράδυ για να συμμαζέψουμε τα πράγματα.
Περισσότερο μου άρεσε η δράση που είχα όλη τη μέρα. Ελπίζω όσο αντέχουν οι δυνάμεις μου να συμμετέχω στα Νέμεα
και ως εθελόντρια.
ΘΕΟΦΑΝΩ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, 11 ετών, Ελλάδα

This was a special day for me because it would be the second time I would run at the Nemean Games. I was happy and
anxious.
My family and I went early to the venue of the games, so
we could see the preparations and the other athletes. Some
women dressed in yellow clothes attracted my attention. I approached my teachers, Mr. Yannis and Mrs. Voula, and asked
them if I help. They gave me a yellow chiton so I could be
distinguished as a slave. It was not an easy task, since there
were many positions to cover. First, you help the female athletes wear the white chitons, which you have to collect later.
Then you give the commemorative T-shirts. You wash off the
mud from athletes’ feet. I was lucky to do all those jobs. I was
happy to speak English with many ladies. For this, I also had
help from Vasiliki.
And the time for me to run arrived. I changed my chiton and
went through a really old tunnel. I ran barefoot and finished
second. Never mind. Participation is what matters.
I went back to the apodyterion (locker room) to go on with
my assignment as a slave. There was a big commotion and
anxiety. I asked why and they replied that the runners from
the 7.5 kilometers race would be arriving soon and it would
be a mess. I would also look admiringly at my brother who
was running the long race. Indeed, many athletes together appeared in a while. There was big panic. Everyone was rushing
to take off their shoes and we were running to find their personal belongings.
The whole family, we all stayed until late at night to help
with the clean-ups.
I mostly liked that I was in action during the whole day. I
hope, as far as my powers allow me, I will be participating in
the Nemean Games, and as a volunteer.
THEOPHANO DEMOPOULOU, 11 years old, Greece

Τα Νέμεα είναι ένας θεσμός που έχει καθιερωθεί να γίνονται
στον τόπο μου κάθε τέσσερα χρόνια. Εδώ τιμούμε τους προγόνους μας.
Φέτος ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχα. Φόρεσα ένα λευκό χιτώνα και μία κυρία με μπλε ρούχα μας εξήγησε τους κανόνες. Ορκιστήκαμε και περάσαμε από μια στοά που προκαλούσε
δέος. Φώναξαν το όνομά μου και έτρεξα στην αφετηρία. Μία
κυρία με μαύρα ρούχα μας μοίρασε πλακίδια με τις θέσεις που
θα τρέξουμε. Τα σκοινιά έπεσαν και ξεκινήσαμε. Η νικήτρια επιβραβεύτηκε με ένα κλαδί φοίνικα.
Ήταν μια υπέροχη εμπειρία κι ας μη νίκησα. Θα πάρω μέρος
και την άλλη φορά και ελπίζω τότε να νικήσω.
Αν κάτι με εντυπωσίασε ήταν οι πολλοί ξένοι που έτρεξαν ή
ήλθαν για να δουν τους αγώνες. Πρέπει τα Νέμεα να είναι κάτι
πολύ σπουδαίο.
ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΑΠΠΟΥ, 11 ετών, Ελλάδα

The Nemean Games are an institution that has been established and takes place every four years in my homeland. Here,
we honor our ancestors.
This year was the first time that I ever participated. I put
on a white chiton and a lady dressed in a blue robe explained
the rules to us. We swore the oath and went through a tunnel
that made us feel awe. They called my name and I ran to the
starting line. A lady dressed in black gave as marble lots with
our lane assignments. The ropes fell down and we set off. The
winner was awarded with a palm branch.
It was a wonderful experience, even if I didn’t win. I will
participate next time too and then I hope I will win.
I was impressed that many foreigners came to run or watch
the games. The Nemean Games must be something really great.
VASILEIA KAPPOU, 11 years old, Greece

Εκείνο που θυμάμαι να με εντυπωσίασε στα Νέμεα ήταν που
τρέχαμε χωρίς παπούτσια φορώντας ένα λευκό χιτώνα. Εκείνο
που χάρηκα περισσότερο όμως ήταν το απόγευμα που βοήθησα
σαν δούλα στο αποδυτήριο. Τώρα ξέρω τι θα κάνω την άλλη
φορά.
ΜΑΡΙΑ-ΧΡΥΣΑ ΤΡΑΝΝΤΑΦΙΡ, 11ετών, Ρουμανία

I remember that what impressed me at the Nemean Games
was the fact that we were running with no shoes wearing a
white chiton. But what I enjoyed the most was that in the evening I helped as a slave in the apodyterion. Now I know what
I’m going to do next time.
MARIA-CHRYSA TRANDAFIR, 11 years old, Romania

Το καλοκαίρι μου έγινε η πρόταση να τρέξω στα Νέμεα. Είχα
ενθουσιαστεί και περίμενα με αγωνία να έρθει αυτή η μέρα. Στον
αγώνα είχα λίγο άγχος. Πόσο κόσμο είχε! Περίμενα να έρθει η
σειρά μου. Ήθελα τόσο να τρέξω. Βγήκα τρίτη μα δε στεναχω-

In the summer it was suggested that I run in the Nemean
Games. I was enthusiastic and was looking forward to the arrival of this day. I was a little anxious during the race. There
were so many people! I was waiting my turn to come. I wanted
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ρήθηκα επειδή στους αγώνες αυτούς σημασία έχει η συμμετοχή.
Χάρηκα πολύ με τους αγώνες και ευχαριστώ τους ανθρώπους
που δούλεψαν με αγάπη για τους αγώνες.
Ανυπομονώ να περάσουν τέσσερα χρόνια για να δηλώσω και
πάλι συμμετοχή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, 7 ετών,
Ελλάδα

so much to run. I finished third but this didn’t make me feel
sad, because in these games participation is what matters.
I was really happy with the games and I thank the people
who worked with love for them.
I can’t wait until four years go by, so that I can register to
run again.
CONSTANTINA-DESPOINA PANOPOULOU, 7 years
old, Greece

Πήρα μέρος στην 6η Νεμεάδα φέτος το καλοκαίρι. Ντύθηκα
σαν τους αρχαίους Έλληνες με χλαμύδα και περπάτησα ξυπόλητος πάνω στο χώμα για να βιώσουμε τον αγώνα καλύτερα. Μου
άρεσε που διέσχισα τη στοά που έμοιαζε με σπηλιά και το φοβερό στάδιο. Ένιωσα μεγάλη χαρά γιατί είδα πολλούς αθλητές και
γιατί πολύς κόσμος με χειροκροτούσε όταν έτρεχα.
Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους κυρίους που οργάνωσαν
τα Νέμεα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ, 7 ετών, Ελλάδα

I participated in the 6th Nemead this summer. I dressed as an
ancient Greek with a chiton and walked barefoot on the soil,
so we could better experience the race. I liked passing through
the tunnel, which looked like a cave, and the terrific stadium.
I felt great happiness because I saw many athletes and many
people applauded me as I was running.
I want to thank all those who organized the Nemean Games.
PANAYOTIS KARYOTIS, 7 years old, Greece

Από πολύ μικρός επιθυμούσα να τρέξω στα Νέμεα. Ο κύριος
λόγος ήταν γιατί είχα εντυπωσιαστεί από την ιστορία τους και
γιατί από το παράθυρο του σπιτιού μου βλέπω το ναό του Δία.
Έτσι πριν από τέσσερα χρόνια έτρεξα για πρώτη φορά.
Πήγα νωρίς στο στάδιο και χειροκρότησα όσους κι όσες
έτρεξαν πριν από μένα. Συμμετείχα στους αγώνες με υπερηφάνεια γιατί γεννήθηκα και κατοικώ σε ένα χωριό με τόσο σπουδαία ιστορία.
Ενθουσιάστηκα με τη διοργάνωση και τη συμμετοχή τόσων
ανθρώπων που ήρθαν από τόσο μακριά για να τιμήσουν την Αρχαία Νεμέα.
Είναι σημαντικό που κάποιοι άνθρωποι ασχολούνται και οργανώνουν αγώνες. Τους ζηλεύω και θέλω να τους μοιάσω.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΝΤΖΙΩΡΟΣ, 7 ετών, Ελλάδα

I wished to run in the Nemean Games ever since I was really young. The main reason was because I was impressed by
their history and I could see the Temple of Zeus from the window of my house. So, four years ago, I ran for the first time.
I went early to the stadium and applauded those men and
women who ran before me. It was with pride that I participated
in the games, because I was born and live in a village with
such great history.
I was excited by the organization and the participation of
so many people who came from so far away to honor Ancient
Nemea.
It is important that some people take the time and organize
games. I am jealous of them and want to be like them.
SPYRIDON MANTZIOROS, 7 years old, Greece

Είδα όλον αυτόν τον κόσμο μόλις βγήκα από τη στοά. Ένιωσα περηφάνια και αυτοπεποίθηση. Το σπουδαιότερο ήταν ότι
είδα τους γονείς μου να με χειροκροτούν και να μου δίνουν δύναμη. Τους αγάπησα περισσότερο και τους αποζημίωσα όταν
βγήκα σε καλή θέση.
Είδα τον εαυτό μου στην τηλεόραση. Αισθάνθηκα σπουδαίος. Τι όμορφα που ήταν τα ρούχα που φορούσαμε όλοι! Τρέχαμε
χωρίς παπούτσια! Μαγικό! Τι υπέροχη διοργάνωση!
Θα ήθελα να γίνω ένας σπουδαίος αθλητής. Αχ να μπορούσα
κι εγώ να γράψω το όνομά μου στη στοά!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΥΡΓΑΚΗΣ, 7 ετών, Ελλάδα
Στις 11 Ιουνίου 2016 έκανα την πρώτη μου συμμετοχή στα
Νέμεα. Ήταν μια φανταστική γιορτή. Συγκεντρωθήκαμε άνθρωποι από όλον τον κόσμο σε ένα αρχαίο στάδιο . Εμείς οι
αθλητές ντυμένοι με χιτώνα, οι κριτές με διαφορετικά χρώματα
ανάλογα με τη δουλειά που έκαναν. Η εμπειρία αυτή μου άφησε
όμορφα συναισθήματα. Ένιωσα μεγάλο σεβασμό για τους προγόνους μας. Ο όρκος με γέμισε περηφάνια και η συμμετοχή μου
έδωσε δύναμη να αγωνίζομαι.
ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ,11 ετών, Ελλάδα
Κατάγομαι από την Αρχαία Νεμέα και είμαι υπερήφανη για
τους αγώνες αυτούς. Φέτος λάβαμε μέρος όλη η οικογένεια.
Στους προηγούμενους αγώνες είχα τρέξει κι είχα νικήσει. Έτσι
δεν είχα καθόλου άγχος. Ανησυχούσα μόνο για την κατάσταση
του σταδίου καθώς την προηγούμενη μέρα έβρεξε πολύ. Τελικά
όλα πήγαν καλά. Όταν ο αφέτης είπε το «΄Απιτε», έβαλα τα δυνατά μου και τερμάτισα πάλι πρώτη. Πήρα το φοίνικα, την κορδέλα και το στεφάνι από αγριοσέλινο. Τώρα έχω δύο βραβεία.

I saw all those people when I walked out of the tunnel. I felt
pride and confidence. The most important was that I saw my
parents applauding me and giving me strength. I loved them
even more and I rewarded them when I finished in good place.
I saw myself on the TV. I felt great. How beautiful garments
we were all wearing! We were running with no shoes! Magic!
What an amazing organization!
I would like to become a great athlete. I wish I could write
my own name on the tunnel walls too!
ATHANASIOS PYRGAKIS, 7 years old, Greece
On June 11, 2016, I participated for the first time ever in the
Nemean Games. It was a fantastic celebration. People from
all over the world, we all gathered in an ancient stadium. We,
the athletes, were dressed in a white chiton, while the staff
were wearing different colors depending on their duties. This
experience left me with beautiful feelings. I felt great respect
for our ancestors. The oath made me full of pride and the participation gave me the strength to compete.
ELENI BAKASIETA, 11 years old, Greece
I come from Ancient Nemea and I am proud of these
games. This year my whole family participated. In the previous games I had ran and won. So, I was not anxious at all. I
was only worried for the condition of the stadium, because
it rained a lot the previous day. At the end, everything went
fine. When the starter said “Apite” (=Go!), I did all my best
and finished again first. I received the palm branch, the ribbon
and the crown of wild celery. Now, I have two prizes. In these
games, my teacher, Mr. Costas, was also a winner in his own
race. Being happy for his victory, he brought us sweets in the
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Στους αγώνες αυτούς νίκησε στη σειρά του και ο δάσκαλός μου
ο κ. Κώστας. Την άλλη μέρα μας έφερε γλυκά στην τάξη ευτυχισμένος για τη νίκη του.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, 11 ετών, Ελλάδα
Φέτος τον Ιούνιο έτρεξα για πρώτη φορά στα Νέμεα. Προς
μεγάλη μου χαρά τερμάτισα πρώτος. Ένιωσα μεγάλη συγκίνηση, όταν κράτησα το φοίνικα και φόρεσα το στεφάνι από αγριοσέλινο. Συγκινήθηκα όχι γιατί κέρδισα αλλά περισσότερο για
το γεγονός πως αγωνίστηκα στον ιερό χώρο στου σταδίου. Εδώ
περπάτησαν και αγωνίστηκαν κάποτε οι αρχαίοι Έλληνες.
Έβγαλα αναμνηστικές φωτογραφίες και έφυγα με τη σκέψη
να ξαναγυρίσω εδώ μετά από τέσσερα χρόνια για να ξαναζήσω
αυτήν τη μοναδική εμπειρία.
ΧΡΗΣΤΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ, 7 ετών, Ελλάδα
Η συμμετοχή μου στα Νέμεα θα μου μείνει αξέχαστη.
Την παραμονή των αγώνων πήγα με την οικογένειά μου στο
ναό του Δία και παρακολούθησα την αναπαράσταση της αφής
της φλόγας και τη μεταφορά της στο στάδιο.
Την άλλη μέρα έτρεξα ξυπόλητος, όπως οι αρχαίοι Έλληνες. Μέσα στη στοά ένιωσα σαν να ήμουν ξακουστός αθλητής.
Ένιωσα πως δίπλα μου έτρεχαν αρχαίοι αθλητές.
Εντυπωσιάστηκα από το πλήθος και κυρίως από τους ξένους
που παρακολουθούσαν τους αγώνες. Είμαι περήφανος που ζω
στη Νεμέα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ, 7 ετών, Ελλάδα
Ήταν η πρώτη φορά που πήγα στον αρχαιολογικό χώρο της
Αρχαίας Νεμέας. Πήγα στο ναό στο μουσείο και το στάδιο. Στο
στάδιο πήγαμε πρώτα στο αποδυτήριο, φορέσαμε τους χιτώνες,
ορκιστήκαμε και τραβήξαμε κλήρο για τις θέσεις μας. Όταν έπεσαν τα σκοινιά τρέξαμε γρήγορα. Τερμάτισα δεύτερη.
Περισσότερο μου άρεσε που τρέχαμε ξυπόλητοι. Αισθανόμουν τόσο απαλό το χώμα. Μου άρεσε και ο ναός του Δία. Ήταν
τεράστιος.
Ευτυχώς που γεννήθηκα τώρα και μπόρεσα να λάβω μέρος.
Αν ζούσα την παλιά εποχή, θα μου το απαγόρευαν.
ΜΙΧΑΕΛΑ ΖΑΧΑΡΙΑ, 7 ετών, Ελλάδα
Αν κάτι με εντυπωσίασε στους αγώνες, ήταν η στοά. Πώς
την έφτιαξαν με πέτρες χωρίς τσιμέντο; Πώς στέκει τόσα χρόνια
χωρίς να πέσει; Τι εργαλεία χρησιμοποιούσαν τότε;
Δεν μπόρεσα να καταλάβω τον τρόπο που ήταν συναρμολογημένα τα σκοινιά. Πώς με ένα τράβηγμα έπεφταν όλα μαζί;
Πρέπει να ήταν πολύ έξυπνος αυτός που το σκέφτηκε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΡΑΚΟΣ, 7 ετών, Ελλάδα

classroom the next day.
FOTINI PAPAIOANNOU, 11 years old, Greece
This June, I ran for the first time ever in the Nemean
Games. To my great happiness, I finished first. I felt really
moved when I held the palm branch and wore the crown of
wild celery. I was moved not because I won, but mainly by the
fact that I competed in the sacred land of the stadium. Here
the ancient Greeks once walked and competed.
I took commemorative photographs and left with the
thought to come back here after four years and live again this
unique experience.
CHRISTOS-GEORGE BEKIARIS, 7 years old, Greece
My participation in the Nemean Games will be unforgettable.
On the day before the games, I went with my family to the
Temple of Zeus and watched the re-enactment of the lighting
of the flame and its transfer to the stadium.
The next day I ran barefoot, as the ancient Greeks did. In
the tunnel I felt as if I were a famous athlete. I felt ancient
athletes running next to me.
I was impressed by the crowd and mainly by the foreigners
who watched the games. I am proud to live in Nemea.
PANAYOTIS VLACHOS, 7 years old, Greece
It was the first time that I ever went to the archaeological
site of Ancient Nemea. I went to the temple, the museum and
the stadium. At the stadium, we first went into the apodyterion,
put on our chitons, swore the oath and drew lots for lane assignments. When the ropes fell down, we ran fast. I finished
second.
What I liked the most is that we ran barefoot. The soil was
feeling so soft. I also liked the Temple of Zeus. It was huge.
Fortunately, I was born now and was able to participate. If I
lived in the old times, I would be prohibited.
MICHAELA ZACHARIA, 7 years old, Greece
What impressed me during the games was the tunnel. How
did they build it with rocks and no cement? How does it stand
so many years without falling? What tools were they using
back then?
I was not able to understand the way that the ropes were
put together. How did they fall all together with a just a single
pull? The one that thought this must have been very smart.
CONSTANTINOS MITRAKOS, 7 years old, Greece

Τα Νέμεα γίνονται κάθε τέσσερα χρόνια στο αρχαίο στάδιο
της Νεμέας. Ξαναπατούμε στα χνάρια των αρχαίων Ελλήνων.
Πήρα μέρος για πρώτη φορά. Πήγα στο αποδυτήριο και φόρεσα χιτώνα, αν και οι αρχαίοι έτρεχαν γυμνοί. Μου άρεσε που
περπατούσα ξυπόλητος. Ήταν δροσερά. Ο νικητής πήρε ένα
φοίνικα και μια κορδέλα.
Θέλω να παίρνω μέρος στα Νέμεα μέχρι τα βαθιά μου γεράματα. Είναι πολύ ωραία εμπειρία
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΝΙΑΣ, 7 ετών, Ελλάδα

The Nemean Games take place every four years in the ancient stadium of Nemea. We step again on the footsteps of ancient Greeks.
It was the first time I participated. I went to the apodyterion
and put on my chiton, although the ancients were running naked. I enjoyed walking barefoot. It was cool. The winner received a palm branch and a ribbon.
I want to keep participating in the Nemean Games until I
get too old. It is a really nice experience.
VASILEIOS CHANIAS, 7 years old, Greece

Μου άρεσαν τα Νέμεα γιατί έτρεχα ξυπόλυτος και γιατί συμμετείχαν πολλοί άνθρωποι. Αυτή τη φορά ήμουν άτυχος καθώς
τρέχοντας έφαγα μια μεγαλόπρεπη τούμπα. Τερμάτισα τελευταίος έτσι σίγουρα την επόμενη φορά θα τα πάω καλύτερα.
ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, 7 ετών , Ελλάδα

I liked the Nemean Games because I was running barefoot
and many people participated. This time I was unlucky as I
had a “majestic” tumble down on the track as I was running. I
finished last, so next time I will do better for sure.
PETROS SPILIOPOULOS, 7 years old, Greece
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ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ…
Εκτός από τους χιλιάδες ανθρώπους που συμμετείχαν ή παρακολούθησαν την Έκτη Νεμεάδα, υπήρξαν δεκάδες ομάδες με
εκατοντάδες μέλη που επισκέφθηκαν τα γραφεία μας σε άλλες
περιόδους του έτους. Παρ’ ότι δε υπήρξαν και χιλιάδες επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου που δεν πέρασαν από τα γραφεία μας, φροντίσαμε να διανεμηθούν σε αυτούς
αντίτυπα του φυλλαδίου μας για τη θολωτή είσοδο του σταδίου
και των ενημερωτικών δελτίων μας των προηγούμενων ετών.
In addition to the thousands of people who participated in
or attended the Sixth Nemead, there were dozens of groups with
hundreds of members who visited our offices at other times of the
year. Although there were thousands of visitors to the archaeological site and museum who did not come by our offices, we
have provided copies of our booklet on the entrance tunnel to the
stadium, and of our newsletters from years gone by.

VISITORS...
κ. Στέφανο Μίλλερ, ο οποίος τους απάντησε διεξοδικά. Στη συνέχεια ο κ. Γείτονας δώρισε στον κ. Μίλλερ μια τεράστια και
εξαιρετική φωτογραφία από το ναό του Δία.

The first of these took place on November 19 and was
organized by Maria Christara. After an introduction by Panayiotes
Vrontos whose audience included Effie Miller, Stephen Miller,
Kostas Lambropoulos, and the director of the School, Eleftherios
Geitonas, the Society’s documentary «Passage Into History»
was shown. That was followed by a question and answer period
between the students and Stephen Miller. Then Mr. Geitonas
presented Miller with a huge and excellent photograph of the
Temple of Zeus.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι το Υπουργείο Πολιτισμού έχει απαγορεύσει, από τον Απρίλιο 2016, την
πώληση οποιουδήποτε υλικού στο μουσείο. Ως εκ τούτου, αυτά
τα έντυπα είναι τα μόνα αναμνηστικά που οι τουρίστες μπορούν
να πάρουν μαζί τους ως ενθύμιο από τη Νεμέα. Είναι λυπηρό και
απογοητευτικό το γεγονός ότι το κράτος δεν εκμεταλλεύεται τέτοιες οικονομικές ευκαιρίες, αλλά τουλάχιστον εμείς καλύπτουμε αυτή την ανάγκη ως ιδιώτες, με δικές μας μάλιστα δαπάνες.
Επιβαρυνθήκαμε επίσης με το κόστος επισκέψεων σε διάφορα
σχολεία και ομάδες, προκειμένου να τους ευαισθητοποιήσουμε
για την Έκτη Νεμεάδα και να επιτύχουμε νέες εγγραφές μελών
στο Σύλλογο.
This is especially significant since the Ministry of Culture
has prohibited, since April 2016, the sale of any material in
the museum. Hence these handouts are the only souvenirs
that tourists can take away with them as a reminder of Nemea.
It is frustrating and disappointing that the State is not taking
advantage of such economic opportunities, but at least we are
fulfilling a need – at private expense.
We also paid visits to a variety of schools and groups to raise
awareness for the Sixth Nemead and promote membership in the
Society.
Η πρώτη από αυτές έλαβε χώρα στις 19 Νοεμβρίου και διοργανώθηκε από τη Μαρία Χρισταρά, στα Εκπαιδευτήρια Γείτονα.
Μετά από την εισηγητική ομιλία προς τους μαθητές του Πάνου
Βρόντου, στο ακροατήριο του οποίου περιλαμβάνονταν η Έφη
Μίλλερ, ο Στέφανος Μίλλερ, ο Κώστας Λαμπρόπουλος και ο
διευθυντής των εκπαιδευτηρίων, Ελευθέριος Γείτονας, προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ του Συλλόγου «Πέρασμα στην ιστορία».
Ακολούθησε η υποβολή από τους μαθητές ερωτήσεων προς τον

Δεδομένου ότι δεν υπήρχε τρόπος να μεταφερθεί η φωτογραφία, μια αντιπροσωπεία από το σχολείο την έφερε στη Νεμέα
όπου και είναι πλέον τοποθετημένη στο γραφείο του Δημάρχου,
στο Δημαρχείο. Στη φωτογραφία της παραλαβής φαίνονται ο
Χρήστος Ζάχος (Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου), ο Στέφανος Μίλλερ και ο Ελευθέριος Γείτονας. Παρευρίσκονται επίσης και οι Ken Christie, Παναγιώτης Βρόντος, Carmen Christie,
Θανάσης Χρισταράς, Μαρία Χρισταρά και Νίκος Καλογήρου.

Since there was no way to transport the photograph, a
delegation from the school brought it to Nemea where it now
hangs in the Mayor’s Office in City Hall. Pictured on delivery
day at the table is Christos Zachos (President of the City
Council), Stephen Miller, and Eleftherios Geitonas. Standing
are Ken Christie, Panayiotes Vrontos, Carmen Christie, Thanasis
Christaras, Maria Christara, and Nikos Kalogirou.
Ήταν ιδιαίτερη χαρά να υποδεχτούμε τον Κώστα Δημητρίου, ένα ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου μας, με μια ομάδα φίλων και μελών της οικογένειας, στις 28 Νοεμβρίου. Εξαιτίας του
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χρόνιου προβλήματος της φύλαξης του αρχαιολογικού χώρου, ο
χώρος ήταν κλειστός για εκείνο το μήνα (άνοιξε βέβαια αργότερα, μόνο όταν ο Σύλλογός μας, με ιδιωτική χρηματοδότηση,
προσέλαβε συμπληρωματικούς φύλακες). Ήμασταν ευτυχείς
που τουλάχιστον δείξαμε σε αυτή την ομάδα το γραφείο μας.

It was a special treat to greet Kostas Demetriou, a founding
member of our Society, and a group of friends and family on
November 28. Since the annual problem of guard staffing at the
site had closed it for that month (and it was only opened later
because our Society with private funding hired supplementary
guards), we were glad to at least show this group our office.

On January 9 we were visited by 25 students from Towson
University in Baltimore led by Apollon Kyrkos. Six days later
28 people from Kantor Management Consultants (pictured)
under the leadership of Constantinos Kastrinakis were brought to
us by our member Andreas Zavvos.
Δύο μέρες αργότερα από εκείνη την επίσκεψη, ήρθαν 15 μέλη
του Περιβαλλοντικού – Πολιτιστικού Συλλόγου «Δρυάδες» από
το Κρυονέρι, με επικεφαλής τον Χρήστο Πατάκη.

Το ίδιο ίσχυσε και δυο μέρες αργότερα, όταν η Αλεξάνδρα
Μητσοτάκη και ο αδελφός της Κυριάκος βρήκαν στην πύλη λουκέτο. Η πινακίδα έλεγε: «το μουσείο, ο αρχαιολογικός χώρος και
το αρχαίο στάδιο θα είναι κλειστά το Σάββατο, την Κυριακή και
τις αργίες λόγω έλλειψης προσωπικού». Ήταν μόνο λίγο μετά
την αρχή του χρόνου που ο Σύλλογός μας κατάφερε να προσλάβει τρεις φύλακες για 15 εβδομάδες και να διατηρήσει τον χώρο
ανοικτό για τα Σαββατοκύριακα. Αυτό σήμαινε ότι το κράτος
πούλησε εισιτήρια εισόδου εις βάρος μας, αλλά τουλάχιστον οι
επισκέπτες δεν έφυγαν από τη Νεμέα απογοητευμένοι και με
άσχημες εντυπώσεις.

Two days after that visit came 15 members of the
Environmental-Culture Society «Dryads» from Kryoneri, led by
Christos Patakis.
Ακολούθησαν, μετά από άλλες 2 ημέρες, 19 μαθητές από το
Κολέγιο St. Mary της Moraga στην Καλιφόρνια, που έφερε σε
εμάς για άλλη μια φορά ο Dean Lamont, όπως κάνει κάθε χρόνο.

The same was true two days later when Alexandra Mitsotaki
and her brother Kyriakos found the gate padlocked. The sign
says «The Museum, the Archaeological Site, and the Ancient
Stadium will be closed on Saturday, on Sundays, and Holidays
due to lack of Personnel.» It was only after the first of the year
that our Society was able to hire three guards for 15 weeks and
maintain the opening of the site on weekends. This meant that the
State sold entrance tickets at our expense, but at least frustrated
visitors did not leave Nemea with a bad impression.
Στις 9 Ιανουαρίου μας επισκέφθηκαν 25 φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Towson της Βαλτιμόρης με επικεφαλής τον Απόλλωνα
Κύρκο. Έξι μέρες αργότερα, το μέλος μας Ανδρέας Ζάββος έφερε
28 άτομα από την εταιρεία συμβούλων διαχείρισης “Kantor” (φωτογραφία), με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Καστρινάκη.
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They were followed after another two days by 19 students
from St. Mary’s College of Moraga, California, brought to us
once again by Dean Lamont as he does every year.

Αυτή η πλημμυρίδα επισκεπτών διακόπηκε στις 22 Ιανουαρίου, με 26 μέλη της Κυπριακής Εταιρείας Εμπορίου, με επικεφαλής τον Μάριο Λουκαΐδη. Μετά από 4 ημέρες ο Στέφανος
Μίλλερ έφυγε για το καθιερωμένο ετήσιο ταξίδι του στην Καλιφόρνια. Eν τω μεταξύ, ένα απ’ τα μέλη μας, ο Γιάννης Λώλος,
πραγματοποίησε μια επίσκεψη-διάλεξη στο Κέντρο Ελληνικού
Πολιτισμού στο Παρίσι, από όπου προγραμματίστηκε ένα ταξίδι
του Κέντρου σε μας, τον Απρίλιο.

Patrick Hunt of Stanford brought 18 Americans followed the
next day by 43 students (picture) of the First Gymnasion of Kiato
led by philologist Maria Michalakopoulou.
On April 9 and 10 there were groups of about 50 members of
the Philological Club of Agia Paraskevi and then a group of 11
from the Travel & Do tourist company of Chryssa Panagopoulou
and Yannis Sampsonidis.
Στις 12 Απριλίου ένα από τα μέλη μας, η Ρίτα Ρούσου, έφερε
22 επισκέπτες από την Andante Tour από το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα επανέλθει για τους αγώνες και πάλι τον Οκτώβριο, συνοδεύοντας μια άλλη ομάδα.

On April 12 our member Rita Roussos brought 22 visitors in an
Andante Tour from the United Kingdom. She would be here for
the games and again in October with another group.

This flurry of visitors ended on January 22 with 26 members of
the Cyprus Trading Corporation led by Marios Loukaidis. Four
days later Stephen Miller left for his annual trip to California.
Meanwhile our member Yiannis Lolos paid a visit to the Centre
Culturel Hellénique in Paris where he promoted a trip to see us
in April.
Οι επισκέπτες ξεκίνησαν πάλι μετά την επιστροφή του κ. Μίλλερ και στις 30 Μαρτίου ο Patrick Hunt από το Stanford έφερε
18 Αμερικανούς, για να ακολουθήσουν, την αμέσως επόμενη
ημέρα, 43 μαθητές (φωτογραφία) από το 1ο Γυμνάσιο Κιάτου,
με επικεφαλής την φιλόλογο Μαρία Μιχαλακοπούλου.
Στις 9 και 10 Απριλίου ήρθαν ομάδες 50 περίπου μελών από
τον Φιλολογικό Όμιλο Αγίας Παρασκευής και μετά μια ομάδα
11 μελών της τουριστικής εταιρείας Travel&Do, με τη Χρύσα
Παναγοπούλου και τον Γιάννη Σαμψωνίδη.

Ο Έλληνας Πρέσβης στη Σουηδία, Δημήτριος Τουλούπας , ο
οποίος είχε τρέξει στην 3η Νεμεάδα, (http://nemeangames.org/
nemean-games-revival/memories/2004.html #47), κάλεσε τον
Στέφανο Μίλλερ για να δώσει μια διάλεξη στην Ελληνική Κοινότητα της Στοκχόλμης στις 13 Απριλίου. Το ακροατήριο, 60
περίπου άνθρωποι, υποδέχτηκε θερμά το «Πέρασμα στην Ιστορία».
Μια παρουσίαση στις 21 Απριλίου στο 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο της Αθήνας, οργανωμένη από την Κωνσταντίνα Δαβάκη,
είχε ως αποτέλεσμα 38 από τους μαθητές της να τρέξουν στην
6η Νεμεάδα.

Visitors began again after Miller’s return and on March 30
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The Greek ambassador to Sweden, Demetrios Touloupas,
who ran in the Third Nemead (http://nemeangames.org/nemeangames-revival/memories/2004.html #47), invited Stephen Miller
to give a lecture to the Greek community of Stockholm on April
13. The audience of about 60 people gave a warm reception to
«Passage Into History.»
A presentation on April 21 at the Second Experimental
Gymnasion of Athens, organized by Constantina Davaki, resulted
in 38 of her students running in the Sixth Nemead.

μαρχο Νεμέας Κωνσταντίνο Καλαντζή, τον Απόστολο Παπαφωτίου και τον Γρηγόρη Καρπούζη.

Η Νάντια Μαχαίρα έφερε σε εμάς μια ομάδα 23 μελών του
Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού στο Παρίσι στις 22 Απριλίου, για
να ακολουθήσουν, δυο μέρες αργότερα, 31 άτομα από το Σωματείο «Διόνυσος», με επικεφαλής το μέλος μας και βετεράνο της
5ης Νεμεάδας, Μαργαρίτα Βέργου.

On August 31 the President of Nea Demokratia, Kyriakos
Mitsotakis, visited the stadium together with several active
members of our Society: Corinthian MP Christos Dimas (also a
member of our Honorary Committee), Mayor Kostas Kalantzis,
Apostolos Papaphotiou, and Gregoris Karpouzis.

Nadia Machaira brought us a group of 23 members of the Centre
Culturel Hellénique of Paris on April 22, and they were followed
two days later by 31 people from the Somateio Dionysos led by
our member and veteran of the Fifth Nemead, Margarita Vergou.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, με επικεφαλής ένα από τα
μέλη της Τιμητικής μας Επιτροπής, τον Καθηγητή Κώστα Γεωργιάδη, και πάλι μας επισκέφθηκε και μάλιστα δύο φορές: με 26
μέλη από το καλοκαιρινό σεμινάριο, στις 3 Σεπτέμβρη, και με
29 μέλη από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, στις 18
Σεπτέμβρη. Όπως μπορεί να δει κανείς στο βιβλίο επισκεπτών, η
τελευταία ομάδα αντιπροσώπευε 17 διαφορετικές χώρες.

Παρ’ ότι υπήρξαν χιλιάδες μεταγενέστερων επισκεπτών στο
χώρο, οι προετοιμασίες για την 6η Νεμεάδα και η ξεκούραση
που ακολούθησε, δεν μας επέτρεψε να τους ξεναγήσουμε. Υπήρξε μια εξαίρεση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού: 42 άτομα
από Σχολή της Αργολίδας για φύλακες στις 7 Ιουλίου.

Although there were thousands of visitors to the site thereafter,
preparations for the Sixth Nemead, and recovery from it,
precluded giving them tours. There was one exception during
the summer: 42 members of the Argolid School for Guards on
July 7.
Στις 31 Αυγούστου ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφθηκε το Στάδιο μαζί με αρκετά
ενεργά μέλη του Συλλόγου μας: τον βουλευτή Κορινθίας Χρήστο Δήμα (μέλος, επίσης, της Τιμητικής μας Επιτροπής), τον Δή30

The International Olympic Academy, led by a member of our
Honorary Committee, Prof. Kostas Georgiades, once again visited
us twice: 26 members of the summer session on September 3,
and 29 members of the Master’s Program on September 18. As
can be seen in the Guest Book, the latter group represented 17
different countries.
Την επόμενη μέρα, η καθηγήτρια Heather Reid, ενεργό μέλος
μας που νίκησε στη σειρά της στις 11 Ιουνίου, μας έφερε 77 μέλη

από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Φιλοσοφίας του Αθλητισμού.
Στις 23 Σεπτέμβρη μας επισκέφθηκαν 27 μέλη από την ομάδα
της Έλενας Κόρκα, η οποία πραγματοποιεί ανασκαφές στο Χιλιομόδι, στην περιοχή της Τενέας.

Θα περνάμε απ’ τις βρυσούλες,
Φορώντας τα έξυπνα μπλουζάκια μας γι’ αυτή την ημέρα.
Το απόγευμα θ’ ακούσουμε τη Χορωδία.
Θα παρακολουθούμε καθώς θ’ ανάβουν την ιερή φωτιά.
Όλες οι σημαίες θα κυματίζουν,
Τα άσκοπα όπλα θα μένουν κάτω,
Η αρμονία είναι αυτό που θαυμάζουμε περισσότερο.
Θα φορέσουμε τους χιτώνες μας, έτσι για την πλάκα.
Θα βγάλουμε τα σανδάλια μας για το τρέξιμο,
Γιατί το έδαφος είναι μαλακό και αμμώδες Θα υπάρχει νερό μπόλικο στη διάθεσή μας
Καθώς θ’ αναζητάμε καταφύγιο απ’ τον καυτό μεσημεριανό
ήλιο.

The next day Prof. Heather Reid, an active member who won
her race on June 11, brought us 77 members of the International
Association of the Philosophy of Sport.
On September 23 we were visited by 27 members of Elena
Korka’s Tenea excavation project in Chiliomodi.
Την επόμενη μέρα η Κατερίνα Δρόσσου μας έφερε 25 μέλη
του Ομίλου Επικοινωνιών Boussias.

The following day Katerina Drossou brought us 25 members
of the Boussias Communication Company.
Την επόμενη μέρα η Jane Maw Cornish, η οποία βρέθηκε εδώ
για την 6η Νεμεάδα, ως εθελόντρια μαστιγοφόρος, επέστρεψε
ξανά με την ταξιδιωτική της ομάδα «Damaris –Ταξίδι μέσα από
την Αρχαία Ελλάδα». Αυτή τη φορά έφεραν μαζί τους ένα τραγούδι: «Ο Ύμνος της Δαμάρεως».
(Στη μελωδία του αμερικανικού παιδικού τραγουδιού ‘She’ll
be coming round the mountain when she comes’, γνωστού στα
ελληνικά ως «Χαρωπά τα δυο μου χέρια τα χτυπώ»)
Τώρα λοιπόν η Δάμαρις έρχεται στους Αγώνες,
Η Τζέιν κι η Μαίρη έχουν μια λίστα με όλα μας τα ονόματα!
Καθώς πηγαίνουμε στη Νεμέα,
Ας ζητωκραυγάσουμε!
Η Δάμαρις έρχεται στους Αγώνες!
Και σήμερα θα μας πάει ο καλός μας ο Χρήστος·
Θα οδηγεί το ωραίο του λεωφορείο σ’ όλο το δρόμο·
Θα σκαρφαλώνουμε στα βουνά,

Κι αν η Δάμαρις νικήσει το ένδοξο βραβείο
Θα μας δείτε να ζητωκραυγάζουμε δυνατά ως τα ουράνια.
Μπορούμε όλοι να μοιραστούμε τη δόξα,
Και να πάμε σπίτια μας να μοιραστούμε την ιστορία!
Η φιλία είναι αυτή που ποτέ δεν πεθαίνει!
Θα τραγουδάμε «Γεια μας! Γεια μας!» όπως θα πηγαίνουμε!
Θα τραγουδάμε «Γεια μας! Γεια μας!» όπως θα πηγαίνουμε!
Πολύ σύντομα θα φτάσουμε στη Νεμέα –
Την όμορφη Νεμέα,
Η Δάμαρις είναι έτοιμη για το Θέαμα!

The next day Jane Maw Cornish, who had been here for the
Sixth Nemead as a volunteer mastigophoros, was back again with
her travel group «Damaris – Journey Through Ancient Greece».
This time they brought along a song:
The Damaris Anthem.
(To the tune of ‘She’ll be coming round the mountain when
she comes’)
So now Damaris is coming to the Games,
Jane and Mary have a list of all our names!
As we roll towards Nemea,
Let us raise a cheer!
Damaris is coming to the Games!
And good Christos will be driving us today;
He’ll be driving his fine chariot all the way;
We’ll be climbing up the mountains,
Floating past the fountains,
Wearing our smart tee-shirts for the Day.
In the evening we’ll be listening to the Choir.
We’ll be watching as they light the sacred fire.
All the flags will be a-flying,
Idle swords a-lying,
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Harmony is what we most admire.
We’ll be putting on our chitons, just for fun.
We’ll be taking off our sandals for the run,
For the ground is soft and sandy There’ll be lots of water handy
As we shelter from the burning mid-day sun.
And if Damaris can win a glorious prize
You will find us loudly cheering to the skies.
We can all share in the glory,
Go home to tell the story!
Friendship is the thing that never dies!

On October 11, Rita Roussos was back with another group
of 24 UK travelers from the Andante Agency. After the tour,
they had lunch at our local refreshment stand, and even offered
Stephen Miller an ouzo as honorarium. But they also made a gift
to the Society.
Τέσσερις ημέρες αργότερα, στις 15 Οκτώβρη, μας επισκέφθηκαν 34 μέλη του Σωματείου Πολιτισμική Αντίληψη Ελλήνων
Νομικών (Π.Α.Ε.Ν). Την επίσκεψη οργάνωσε η Γενική Γραμματέας, Βασιλική Σκορδάκη (φαίνεται στην πόρτα). Από αυτή την
ομάδα προέκυψαν τρία νέα μέλη του Συλλόγου μας.

Singing ‘Yammas! Yammas!” as we go!
Singing “Yammas! Yammas!” as we go!
Very soon we’ll reach Nemea Beautiful Nemea,
Damaris is ready for the Show!
Το Νοέμβριο του 2015 η Λένα Πατσέα, μια χειρουργός από
το Οφθαλμολογικό Νοσοκομείο της Αθήνας, επικοινώνησε μαζί
μας για μια επίσκεψη με τους συναδέλφους της, αλλά στη Νεμέα
ήταν κλειστά τα Σαββατοκύριακα και δεν μπόρεσαν να έρθουν.
Τελικά η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2016.
Four days later, on October 15, we were visited by 34 members
of the Cultural Perspective of Hellenic Lawyers, organized by its
General-Secretary, Vasiliki Skordaki (pictured in the doorway).
Three new members came to us from that group.

In November 2015 Lena Patsea, a surgeon at the Ophthamology
Hospital of Athens, contacted us about a visit of her colleagues,
but Nemea was closed on the weekends and they could not come.
But on October 8, 2016, the visit finally came to pass

Και στα τέλη Οκτωβρίου, στις 30 του μηνός, δεχθήκαμε
επίσκεψη από μια ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου του
Princeton, με επικεφαλής τον Καθηγητή Ben Morrison.
Δεδομένου ότι από την 1η Νοέμβρη ο χώρος, το μουσείο και
το στάδιο θα είναι σίγουρα κλειστά τα Σαββατοκύριακα, ίσως
και τις καθημερινές, ο Σύλλογός μας θα έχει πιθανότατα λίγους
επισκέπτες, ή και κανέναν, για το υπόλοιπο του 2016.

Στις 11 Οκτωβρίου, η Ρίτα Ρούσσου επανήλθε, με άλλη ομάδα αποτελούμενη από 24 Άγγλους ταξιδιώτες από το γραφείο
Andante. Μετά την ξενάγηση, πήγαν για μεσημεριανό γεύμα στο
τοπικό μας αναψυκτήριο και ακόμη πρόσφεραν στον κ. Στέφανο
Μίλλερ ένα ούζο ως ανταμοιβή. Επίσης, έκαναν ένα δώρο στο
Σύλλογο.

At the end of October, on the 30th, we were visited by a group
of students from Princeton University led by Professor Ben
Morrison.
Since the site and the museum and stadium will certainly be
closed on weekends, and perhaps every day, as of November
1, our Society will probably have few if any visitors for the
remainder of 2016.
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ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

HONORARY COMMITTEE

Με λύπη μάθαμε για το θάνατο δύο ανθρώπων που για πολλά
χρόνια υπήρξαν μέλη της Τιμητικής μας Επιτροπής.

It is with regret that we learned of the passing of two of our longtime members of the Society’s honorary committee.

Ο Umberto Eco πέθανε στις 19 Φεβρουαρίου 2016, σε ηλικία 84 ετών. Είναι ίσως πιο γνωστός για τα μυθιστορήματά του
«Foucault’s Pendulum» (το Εκκρεμές του Φουκώ) και «The
Name of the Rose» (Το Όνομα του Ρόδου). Αλλά κάποτε είχε
πει: «Είμαι φιλόσοφος. Γράφω μυθιστορήματα μόνο τα Σαββατοκύριακα». Με αυτή την ιδιότητα δίδαξε στα Πανεπιστήμιοα
Harvard, Yale, Columbia, Northwestern, Cambridge, Oxford και
στο Πανεπιστήμιο της Bologna. Το ενδιαφέρον του για το Σύλλογό μας, για πρώτη φορά διεγείρεται από ένα άλλο μέλος της
Τιμητικής μας Επιτροπής, το Βαγγέλη Χρόνη και ήταν χαρά μας
να μάθουμε ότι παρακολουθούσε τα ενημερωτικά δελτία μας με
ενδιαφέρον. Θα αφήσει ένα μεγάλο κενό στην οικογένεια του
Συλλόγου μας.

Umberto Eco died on February
19, 2016, at the age of 84. He is
perhaps best known for his novels
“Foucault’s Pendulum” and “The
Name of the Rose.” But he once
said “I am a philosopher; I write
novels only on the weekends.” In
that context he taught at Harvard,
Yale, Columbia, Northwestern,
Cambridge, Oxford and the
University of Bologna.
His
interest in our Society was first stimulated by another member of
our honorary committee, Vangelis Chronis, and it was a pleasure
to learn that he read our newsletters with interest. He will leave a
large gap in our membership.

Ο John Brademas πέθανε στις 11 Ιουλίου 2016, σε ηλικία 89
ετών. Μετά την αποφοίτησή του από τα Πανεπιστήμια Harvard
και Oxford, άρχισε να διδάσκει στο Saint Mary’s College του
Πανεπιστημίου Notre Dame της Ιντιάνα.
Εξελέγη για πρώτη φορά στη Bουλή των Αντιπροσώπων των
ΗΠΑ το 1958 και υπηρέτησε εκεί μέχρι το 1980. Έπαιξε σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των ανασκαφών της Νεμέας από το
Εθνικό Κληροδότημα για τις ανθρωπιστικές επιστήμες και διατήρησε συνεχές ενδιαφέρον τόσο για τις ανασκαφές όσο και, στη
συνέχεια, για το Σύλλογό μας, από τη θέση του Προέδρου του
Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, όπου και ίδρυσε το Κέντρο
Ελληνικών Σπουδών Ωνάση. Έγραφε συχνά επιστολές προς το
Στέφανο Μίλλερ - ο οποίος γεννήθηκε περίπου 20 χιλιόμετρα
μακριά από τη γενέτειρα του Brademas- ρωτώντας για την πρόοδο της Νεμέας, παρ’ ότι ποτέ δεν κατέστη δυνατό να την επισκεφθεί. Οι διασυνδέσεις του με την ελληνική ομογένεια ήταν
πολλές και χρήσιμες για εμάς.
Με χαρά ανακοινώνουμε ότι έχουμε την προσθήκη ενός καινούριου, και νεώτερου σε ηλικία, μέλους στην Τιμητική μας Επιτροπή.
Ο Δρ. Χρίστος Δήμας είναι δικηγόρος και εν ενεργεία Βουλευτής Κορινθίας. Γεννήθηκε
το 1980 και αποφοίτησε από
το Κολέγιο Αθηνών. Πήρε
πτυχίο Νομικής από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και από το Πανεπιστήμιο Queen Mary του
Λονδίνου. Έκανε Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Συγκριτική
Πολιτική στο London School
of Economics, όπου και εκπόνησε Διδακτορική Διατριβή στην
Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία, με υποτροφία του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Ωνάσης». Τίτλος της διατριβής
του ήταν «Η σημασία του εθνικού θεσμικού πλαισίου και της
εγχώριας διαβούλευσης κατά τη διάρκεια προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων. Η περίπτωση της ιδιωτικοποίησης των εθνικών τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και την Ιρλανδία.»
Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, εργάστηκε ως ανταποκριτής της εφημερίδας «Απογευματινή» στο Λονδίνο και ασκήθηκε
στη δημοσιογραφία στο BBC. Σε ηλικία 25 ετών δίδασκε στο
κολλέγιο ICON του Πανεπιστημίου του Leicester και διετέλε-

John Brademas died on July 11, 2016, at the age of 89. After
graduation from Harvard and
Oxford, he began teaching at
Saint Mary’s College at Notre
Dame, Indiana. He was first
elected to the United States
House of Representatives in 1958
where he served until 1980. He
was instrumental in the support
for the Nemea Excavations by
the National Endowment for
the Humanities, and maintained
a continued interest in the
excavations and then in our Society while President of New York
University where he founded the Onassis Center for Hellenic
Studies. He would frequently write letters to Stephen Miller – who
was born about 20 kilomneters from Brademas’ birthplace - asking
about the progress of Nemea, although he never was able to visit.
His connections with the Greek-American community were many
and helpful to us.
It is with pleasure that we announce that we have the addition of
a new, younger member to our Honorary Committee.
Dr. Christos Dimas is a lawyer and a Member of the Hellenic
Parliament, representing the district of Korinthia. He was born
in 1980 and graduated from Athens College. He earned LLB
degrees from the Law School of the National and Kapodistrian
University of Athens and from Queen Mary University of London.
He completed his Masters Degree in Comparative Politics at the
London School of Economics.
At the LSE, he finished his PhD in European Political Economy,
as a scholar of the Alexander Onassis Public Benefit Foundation.
His thesis title was «National institutional contexts and domestic
discourse during proposed transformative policy change. The
case of the telecoms privatization in Greece and the Republic of
Ireland.»
During his studies, he worked as the London correspondent of
Apogevmatini newspaper and practiced journalism at the BBC. At
the age of 25, Christos taught at the LSE Government Department
at ICON College, University of Leicester and worked as a research
associate at the European Centre of Excellence «Jean Monnet». He
has published many articles in Greek and international journals.
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σε επιστημονικός συνεργάτης στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας
«Jean Monnet». Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε ελληνικά και
διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
Πριν μπει στην πολιτική, εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα ως
σύμβουλος επιχειρήσεων στην Boston Consulting Group (BCG),
μια από τις κορυφαίες εταιρείες στρατηγικών συμβούλων στον
κόσμο.
Είναι παντρεμένος με τη Νικολέτα Συρεγγέλα και έχουν μια
κόρη και ένα γιο.
Στον ελεύθερο χρόνο του, αρέσκεται να παίζει ποδόσφαιρο και
μπάσκετ και να διαβάζει βιβλία ιστορίας. Ο κ. Δήμας «έχασε» την
6η Νεμεάδα εξαιτίας ενός τραυματισμού του στο μπάσκετ, αλλά
βρέθηκε εδώ πολλές άλλες φορές και προσδοκούμε σε πολλές
επόμενες.

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΜΕΑ

Με τα μέλη μας που κατοικούν στις ΗΠΑ βγήκε στην επιφάνεια ένα πρόβλημα. Στις αρχές Οκτωβρίου, πήραμε το εξής
μήνυμα:
«Από τον Μάιο του 2016, σύμφωνα με τις οδηγίες της
Τράπεζας της Ελλάδος και κατ’ απαίτηση του τραπεζικού συστήματος των ΗΠΑ, προσωπικές επιταγές (τσεκ)
που εκδίδονται από Αμερικανικές Τράπεζες και στέλνονται προς είσπραξη στην Ελλάδα, δεν είναι δυνατόν να
ενταχθούν στο διεθνές αυτοματοποιημένο σύστημα συναλλαγών. Έτσι, οι Ελληνικές Τράπεζες είναι υποχρεωμένες να στέλνουν τα σώματα των επιταγών στην εκδότρια Αμερικανική Τράπεζα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν
μεγάλες καθυστερήσεις στην είσπραξη των επιταγών
στην Ελλάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η είσπραξη μπορεί
να ματαιωθεί, απαιτεί όμως περισσότερο χρόνο και μεγαλύτερα έξοδα προμηθειών, λόγω του πήγαινε-έλα (50
ή 60 δολάρια Αμερικής για κάθε επιταγή).»
Δεν μας είναι γνωστοί οι λόγοι που επιβάλλουν αυτή την
αμερικανική τραπεζική ρύθμιση, είναι όμως πρόδηλες οι συνέπειές της. Τα μέλη μας στις ΗΠΑ (178 επί του παρόντος)
δεν μπορούν να στείλουν τις συνδρομές τους ή χορηγίες με
προσωπικές επιταγές αμερικανικών τραπεζών, όπως γινόταν
τα τελευταία 20, τουλάχιστον,
χρόνια. Μπορούν βέβαια να
κάνουν ηλεκτρονικές μεταφορές στον λογαριασμό αμερικανικών δολαρίων που τηρούμε στην Τράπεζα Πειραιώς (IBAN: GR23 0171 3360
0063 3601 8000 464), αυτό
όμως σαφώς δεν είναι βολικό
για πολλούς.
Για τον λόγο αυτό, πρόκειται
να δημιουργήσουμε ένα φοροαπαλλασσόμενο Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο, κατηγορίας 501c3 (https://en.wikipedia.
org/wiki/501(c)_organization),
το οποίο θα ονομάζεται Ίδρυμα Νεμέας, με έδρα την Καλιφόρνια. Αυτή η προσπάθεια
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Before entering politics, he worked in the private sector as a
business consultant for the Boston Consulting Group (BCG), one
of the leading business consulting companies in the world.
He is married to Nikoleta Syrengela and they have a daughter
and a son.
In his spare time he enjoys playing football and basketball
and reading history books. Dr. Dimas missed the Sixth Nemead
because of a basketball injury, but he has been here many other
times and we look forward to many more.

THE NEMEA FOUNDATION

A problem has emerged for our members who reside in the
U.S.A. We received in early October the following message:
“Since May, 2016, according to the Central Bank of
Greece and following a US banking system request,
checks issued by US Banks presented in Greece do not
work through the international automatic offsetting
system. Therefore, the Greek banks are obliged to
send the physical check back to the original issuer (the
US bank) which creates delays in actual payment in
Greece. That doesn’t mean that the payment will be
cancelled, but it takes more time and certainly higher
fees because of the back and forth (i.e. 50 or 60 USD
for each check).”
The reasons behind this US banking system request are
unknown to us, but the consequences are clear. Our members
in the USA (currently 178) will not be able to pay dues or
make contributions with personal checks drawn on US banks
as has been the case for the past 20+ years. They will be able
to make electronic transfers to our US$ account at the Peiraios
Bank (IBAN:GR23 0171 3360 0063 3601 8000 464), but this
clearly is not convenient for many.

συντονίζεται από το αξιέπαινο μέλος μας Πέτρο Δερμετζή. Η
ιδέα είναι ότι τα μέλη μας στις ΗΠΑ θα εκδίδουν προσωπικές
επιταγές στο Ίδρυμα, με τις οποίες μάλιστα θα εξασφαλίζουν
και φοροαπαλλαγή, και το Ίδρυμα θα προωθεί τα χρήματα στην
Ελλάδα, σε περιοδική βάση. Ελπίζουμε ότι αυτή η διευθέτηση,
όχι μόνο θα είναι βολική για τα μέλη μας, αλλά θα λειτουργήσει
ενθαρρυντικά για μεγαλύτερες συνεισφορές, λόγω των φοροαπαλλαγών τους.
Ο Πέτρος μας επισκέφθηκε στις 23 Οκτωβρίου και είχαμε
μια καλή συζήτηση μαζί του, που έκλεισε με γεύμα. Κάθεται ανάμεσα στην Έφη Μίλλερ και τον Νίκο Φενερλή, στην
πίσω αριστερή γωνία του τραπεζιού. Οι άλλοι συνδαιτυμόνες
είναι κατά σειρά τα μέλη του Συμβουλίου Γιώργος Κωστούρος, Σπύρος Κυριάκος, Στέφανος Μίλλερ, (Στάθης Φωτιάδης,
μέλος μας, φίλος και κουνιάδος), Γιάννης Φλέσσας, Γιώργος
Νικητάκος και Γιάννης Νάκης.
Πολύ σύντομα, όταν θα είναι διαθέσιμες, θα σας στείλουμε
λεπτομέρειες του τύπου «πληρώσατε σε διαταγή του ...», που
να στείλετε τέτοιες επιταγές, κ.λπ.

ΝΕΑ ΜΕΛΗ

For this reason, we are in the process of establishing a 501c3
tax-exempt nonprofit organization (https://en.wikipedia.org/
wiki/501(c)_organization) to be called the Nemea Foundation.
This effort is being led by our member Petros Dermetzis and
will be based in California. The idea is that our US members
may write personal checks to the Foundation, which will be tax
deductible, and the Foundation will forward those funds to us
here in Greece on a periodic basis. We hope this arrangement
will not only be more convenient for our members, but also that
the tax deduction will encourage more support.
Petros visited us on October 23 and we had a good discussion
followed by lunch together. He is seated between Effie Miller
and Nikos Fenerlis at the far left corner of the table. The other
board members are Georgios Kostouros, Spyros Kyriakos,
Stephen Miller, (Stathis Fotiades: member and friend and
brother-in-law) Yiannis Flessas, Georgios Nikitakos, and
Yiannis Nakis.
As soon as they are available we shall send details such as “pay
to the order of”, where to send such cheques, etc.

NEW MEMBERS

Bernd Gross, Germany

Άννα Κοζαδίνου, Ελλάδα

Ηλίας Ψυχάρης - Elias Psycharis, Greece/U.S.A

Ρούλα Ασημινιού, Ελλάδα

Αικατερίνη Καστρινάκη-Βασιλείου, Ελλάδα

Ελευθέριος Γείτονας, Ελλάδα

Χριστίνα Ρεμπούσκου-Φαράκλα, Ελλάδα

Παναγιώτης Μπάτσαρης, Ελλάδα

Λάζαρος Θωμάς, Ελλάδα

Ιωάννα Τάτση, Ελλάδα

Βιολέττα Μάρκου-Ρεφενέ, Ελλάδα

Δημήτριος Παππάς, Ελλάδα

Σταυρούλα Χονδροκούκη, Ελλάδα

Γεωργία Σχοινοχωρίτη, Ελλάδα

Spiros Moulats, Greece/U.S.A.

Κωνσταντίνος Σχοινοχωρίτης, Ελλάδα

Helen Moulats, Greece/U.S.A.

Ιωάννης Σχοινοχωρίτης, Ελλάδα

Βασίλης Δουρίδας, Ελλάδα

Χρυσαυγή Λουρίκα, Ελλάδα

Τριαντάφυλλος Σπυρόπουλος, Ελλάδα

Κωνσταντίνος Καστρινάκης, Ελλάδα

Θεόδωρος Γράσσος, Ελλάδα

Ιωάννης Καραβασίλης, Ελλάδα

Barbara Hutchins, U.S.A.

Όλια Ευκαρπίδου, Ελλάδα

Μαργαρίτα Ακάσογλου, Ελλάδα

Χαράλαμπος Ντόλκας, Ελλάδα

Βίκυ Αντωνίου, Ελλάδα

Κατερίνα Σάρδη, Ελλάδα

Αγγελική Γεώργα, Ελλάδα

Δημήτριος Βογιατζής, Ελλάδα

Δημήτρης Γεωργίου, Ελλάδα

Νικόλαος Γιαμπέλης, Ελλάδα

Νικόλαος Καλλιμασιώτης, Ελλάδα

Αλέξανδρος Χλωρός, Ελλάδα

Νικόλαος Καλογήρου, Ελλάδα

Περιβαλλοντικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Κρυονερίου
«Δρυάδες», Ελλάδα

Παναγιώτης Μανιώτης, Ελλάδα
Κατερίνα Μαργέτη, Ελλάδα
Χρήστος Νικολαΐδης, Ελλάδα
Νικόλαος Σάββας, Ελλάδα
Βίκυ Σιγούντου, Ελλάδα
Χρήστος Τσαρτσαράκος, Ελλάδα
Γεώργιος Καρανάσος, Ελλάδα

Γεώργιος Φαρσακίδης, Ελλάδα
Άννα Χαλβατζόγλου, Ελλάδα
Bill Christie, U.S.A.
Order of Ahepa - Silicon Valley Chapter, #251, U.S.A.
Παναγιώτα Π. Λάμπρη, Ελλάδα
Ευδοκία Σωτηροπούλου, Ελλάδα
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Αναστασία Αναστασίου, Ελλάδα

Μαρίνα Καΐτσα, Ελλάδα

Κυριάκος Αναστασίου, Ελλάδα

Μιχάλης Σταυρινουδάκης, Ελλάδα

Κώστας Καπετάνος, Ελλάδα

Δήμητρα Γλυτσού-Μωρόγιαννη, Ελλάδα

Κατερίνα Ρουμελιώτη, Ελλάδα

Βασιλική Γρούμπου, Ελλάδα

Αθανασία Δημητροπούλου-Φλώκα, Ελλάδα

Ourania Korentos, Canada

Elodie Kabarakis, Greece/Belgium

Γρηγόριος Τσοκανάς, Ελλάδα

Michael J. Corbishley, U.K.

Professor Steve Haake, U.K.

Paula Beroza, U.S.A.

Ευστράτιος Περσίδης, Ελλάδα

Τζέμμα Οικονομοπούλου, Ελλάδα

Χρήστος Καρατσώρας, Ελλάδα

Laura Rich, U.S.A.

Ruth B. Weinreiss, Germany

Susan Mickle, U.S.A.

Daughters of Penelope – Daphne,
Chapter #29, San Jose, U.S.A.

Terry Arvidson, U.S.A.
Jennifer Waddell, U.S.A.
Code Waddell, U.S.A.
Tara Mattson, U.S.A.
Zenon Mojuk, U.S.A.
Hester O’Gara, U.S.A.
Sherry Penzias, U.S.A.
Patrick Hunt, U.S.A.
Berthold Bӧhm, Germany
Νικόλαος Βαζάς, Ελλάδα
Ιωάννης Σαμψωνίδης, Ελλάδα
Len Webster, U.K.
Yiannis Parperi, France
The Honorable Dimitrios Touloupas, Sweden
Κωνσταντίνος Γρηγοράτος, Ελλάδα
Dr. Helmut Siegfried Paul, Germany
Nadia Machaira, France
Alexander Zafiriou, U.K.
Παύλος Λάσκαρις, Ελλάδα
Jean-Pierre Gal, France
Κυριακή Ξυλά, Ελλάδα
Ιωάννης Ξυλάς, Ελλάδα
Χαρίκλεια Σταματιάδου, Ελλάδα
Marie Marceul, France
Patrick Ouizille, France
Mr. Achard, France
Ζωή Ηλιακίδου, Ελλάδα
Μαρία Κλωνάρη, Ελλάδα
Θεοδώρα Δημοπούλου, Ελλάδα
Γεώργιος Αναστασίου, Ελλάδα
Αθανάσιος Αναστασίου, Ελλάδα
Παναγιώτα Αναστασίου, Ελλάδα
Παναγούλα Αναστασίου, Ελλάδα
Μάνος Δημητρακόπουλος, Ελλάδα
Pramvera Bircjai, Ελλάδα
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Ken Montgomery, U.S.A.
Ileana Arditi, Greece/Switzerland
Μαρία Κλωνή, Ελλάδα
Αδελφότης Λαυκιωτών, Ελλάδα
Δημήτριος Γκίνης, Ελλάδα
George Syrimis, U.S.A.
Mandy Newman, U.K.
Penny Sierros, Greece/U.S.A.
Robert John Horne, U.K.
Ελισάβετ Μπακαγιάννη, Ελλάδα
Νικόλαος Καρέλλης, Ελλάδα
Σταύρος Κουλάκογλου, Ελλάδα
Ευγενία Φραγκουλίδου, Ελλάδα
Θεόδωρος Κουτσουμπάκης, Ελλάδα
Αικατερίνη Χατζημαρόγλου, Ελλάδα
Αθανάσιος Αγγελόπουλος, Ελλάδα
Ροδούλα Ζαγγελίδου, Ελλάδα
Ελένη Νικολοπούλου, Ελλάδα
Mike Farquhar, U.K.
Joost Barends, Netherlands
Martine Barends-Stolwÿk, Netherlands
Γεωργία Ζευκίλη, Ελλάδα
Ευαγγελία Τίτση-Ρούσσου, Ελλάδα
Καλλιόπη Τριανταφύλλου, Ελλάδα
Αλέξανδρος Γαλουζής, Ελλάδα
Αθανάσιος Σερμιέ, Ελλάδα
Νικόλαος Σιδέρης, Ελλάδα
Αγγελική Παπαδοπούλου, Ελλάδα
Καλλιρρόη-Ελένη Παπαδοπούλου, Ελλάδα
Carmelo Maci, Italy
Michèle Boschloos-Maci, Italy
Νικόλαος Δουλαβέρας, Ελλάδα

ΧΟΡΗΓΟΙ
Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου Α.Ε.
Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος – Theodore Papalexopoulos
Σωματείο «Οφέλτης, ο φίλος της Νεμέας» – Association
“Opheltes, the friend of Nemea”
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ

PRESIDENT’S LETTER

Ως πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου για την Αναβίωση
των Νέμεων Αγώνων αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω από καρδιάς, για ακόμη μια φορά, όλες και όλους
εσάς που με κάθε τρόπο σταθήκατε δίπλα στο Διοικητικό
Συμβούλιο ως συνοδοιπόροι, αρωγοί και συμπαραστάτες,
έτσι ώστε η 6η Νεμεάδα να έχει να έχει αυτή τη μοναδική
επιτυχία.
Το μεγαλύτερο μερίδιο αυτής της αίσιας έκβασης δικαιωματικά ανήκει στους εκατοντάδες εθελοντές μας,
που προσέφεραν ακάματα και χωρίς γογγυσμό τις υπηρεσίες τους, όπου και όποτε αυτό τους ζητήθηκε. Τους αξίζουν πολλά και θερμά συγχαρητήρια γιατί ξέρουν καλά
ότι ο εθελοντισμός σε οποιαδήποτε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας, αυτή η ανιδιοτελής προσφορά που
δεν ζητάει ανταλλάγματα, εισάγει τρανά παραδείγματα
κοινωνικής συμπεριφοράς, προβάλει την ανθρωπιά, αμβλύνει προβλήματα, προάγει το πολιτιστικό επίπεδο μιας
κοινωνίας, αναδεικνύει την ανθρώπινη ευαισθησία ως
μέσο αρμονικής συνύπαρξης.
Αυτή την αξεπέραστη χαρά που γεννάει η μέθεξη του
εθελοντισμού, όσο αφορά στην Αναβίωση των Νέμεων
Αγώνων, είχα την ευκαιρία να τη γευτώ και κατά τη διάρκεια της προηγούμενης Νεμεάδας, το 2012. Μόνο που
τότε τα πράγματα για μένα ήταν πιο απλά, γιατί δεν είχα

As President of the Board of Directors of the Society
for the Revival of the Nemean Games, I feel the need to
give my heartfelt thanks, once again, to all of you who, in
every way, stood next to the Board as companions, helpers, and fellow workers, so that the Sixth Nemead might
enjoy this unique success.
The greater part of this fortunate result belongs to the
hundreds of volunteers who provided their tireless and
uncomplaining efforts wherever and whenever they were
asked. They have earned many and warm congratulations because they know very well that volunteerism in
every corner of human activity – that selfless offer which
demands no compensation – brings with it clear examples of communal behavior that produce humanity, dulls
problems, introduces a cultural level for a community,
and shows that human sensibility is a means for a harmonious co-existence.
This extraordinary joy produced by voluntary participation with regard to the Revival of the Nemean Games,
I had the opportunity to appreciate also with regard to the
previous Nemead in 2012. Of course, the situation for
me was simpler because I had no organizational responsibility because I was not then a member of the Board of
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καμιά ευθύνη της διοργάνωσης, αφού δεν ήμουν μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Ετούτη τη φορά τα πράγματα και οι καταστάσεις άλλαξαν. Σοβάρεψαν, έγιναν απαιτητικά, πιεστικά πολλές φορές, σε τέτοιο βαθμό που να νομίζεις πως δεν σου φτάνει
ο χρόνος, πως δεν σου αρκούν οι μέρες και οι ώρες για να
καταφέρεις όλα όσα πρέπει. Ο πήχης βλέπετε….είχε ανέβει
ήδη πολύ ψηλά από τις προηγούμενες Νεμεάδες. Χιλιάδες
πράγματα έπρεπε να γίνουν και ανάμεσά τους να προκύπτουν πολλά απρόοπτα, αλογάριαστα, λεπτομέρειες της
τελευταίας στιγμής που όμως ήταν αδήριτη η ανάγκη να
διευθετηθούν…..και η 10η του Ιούνη πλησίαζε!!!
Ετούτη τη φορά το φορτίο ήταν βαρύ και η συναίσθηση
της ευθύνης μαζί με την προσδοκία της επιτυχίας το έκαναν ακόμη βαρύτερο.
Και η 10η του Ιούνη ήρθε. Η φλόγα άναψε το βωμό και
το αθλητικό ‘’πανηγύρι’’ ξεκίνησε…
Τώρα έπρεπε να υλοποιηθεί στο ακέραιο ο σχεδιασμός,
να γίνουν πράξη οι ιδέες, να δρομολογηθούν όλα όσα έπρεπε να γίνουν, με σκοπό να γευτούμε όλοι τη χαρά αυτής
της κορυφαίας διεθνούς αθλητικής – και όχι μόνο – συνάντησης. Από τον εξοχώτατο μέχρι και τον πιο απλό επισκέπτη!!!
Οκτώ πιστούς εργάτες είχε το Δ.Σ. του Συλλόγου. Οκτώ
εθελοντές. Οκτώ ακούραστους ανθρώπους με εμπνευστή
και πρωτεργάτη τον Στέφανο Μίλλερ….κι εγώ μαζί τους…
Χάρη στις ιδέες και στις άοκνες προσπάθειες αυτών των
ανθρώπων, το όνειρο έγινε πραγματικότητα, οι στόχοι ευοδώθηκαν και η επιτυχία του εγχειρήματος, παρά τις όποιες
αντιξοότητες, ξεπέρασε κατά γενική ομολογία κάθε προσδοκώμενο αποτέλεσμα!!!
Και ήρθε το σούρουπο της 12ης του Ιούνη. Το χώμα της
Νεμεάτικης γης σκέπασε και έσβησε τη φλόγα των αγώνων. Μια σπίθα όμως από εκείνη τη φλόγα μαζί με χιλιάδες
αναμνήσεις έμεινε να σιγοκαίει στην ψυχή και την καρδιά
μας, μέχρι τη στιγμή που θ’ ανάψει και πάλι τη φλόγα στο
βωμό του Αρχαίου Σταδίου…..το 2020!!!
Ραντεβού σε τέσσερα χρόνια! Στα ίδια χώματα, στις ίδιες
πέτρες, με τα ίδια και ακόμη πιο έντονα συναισθήματα!
Σας ευχαριστώ όλους…..από καρδιάς!!!
ΥΓ. Ετούτη τη φορά βίωσα τέτοιες καταστάσεις που μου
επέτρεψαν να νιώσω, να κατανοήσω γιατί μετά τη δύση
της 5ης Νεμεάδας το 2012, ο Μίλλερ και ο Κωστούρος
(εκ των παλαιοτέρων μελών του Δ.Σ.) αγκαλιάστηκαν και
έκλαιγαν σαν μικρά παιδιά…..
Φίλοι μου και συνεργάτες, τώρα κατάλαβα….
Σπύρος Κ. Κυριάκος
Πρόεδρος Δ.Σ. του Σ.Α.Ν.Α.
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Directors.
This time was different. Everything was more serious, more exacting, many times more pressured to the
point where you thought there would not be enough time,
enough days and hours to get everything done. The bar
as you see had been raised very high because of the previous Nemeads. A thousand things had to get done and in
the meantime other, unforeseen developments happened,
there were last minute details that had to be handled . . .
and the 10th of June approached.
This time the load was heavy and the feeling of responsibility together with the expectation of success made it
even weightier.
And then June 10 arrived. The flame lighted the altar
and the athletic festival began . . .
Now the planning had to reach its limits, the ideas had
to become realities, everything to be put in its proper place
so that the joy of this elevated international athletic – and
not only athletic – meeting might touch everyone, from
the highest officials to the most simple visitor!!!
The Board of Directors had eight trusted workers.
Eight volunteers. Eight tireless persons with Stephen
Miller as the inspiration and the first worker . . . and I was
with them . . . .
Thanks to the ideas and the tireless efforts of these
persons, the dream was realized, the goals reached, and
the success of the whole undertaking, despite some unfavorable circumstances, reached, as was commonly stated,
every expected result!!!
And then there arrived dusk on June 12. The earth of
Nemea covered and extinguished the flame of the games.
But one spark from that flame together with a thousand
memories remained to glow in our soul and our heart,
until the moment arrives when the flame will once again
light the altar of the ancient stadium . . . in 2020!
Rendevous in four years! On the same earth, on the
same stones, with the same and even more intense feelings!
I thank you all . . . from the bottom of my heart!!!
Footnote: This time I lived such experiences that I
could finally understand why at dusk of the Fifth Nemead
in 2012, Miller and Kostouros (among the older members
of the Board of Directors) embraced and wept like small
children. . . .
Dear friends and fellow workers, now I understand . . .
Spyros K. Kyriakos
President, Board of Directors
Society for the Revival of the Nemean Games

