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Για τα μέλη του Συλλόγου για την 
Αναβίωση των Νεμέων Αγώνων

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

	 Αρχαία	Νεμέα	 	 	 Δεκέμβριος	2017 	 Ancient	Nemea	 	 December	2017

Τα ΝΕΑ των ΝΕΜΕΩΝ NEWS of the NEMEAN GAMES

Στις 6 Ιουνίου 1996 υπήρχε 
στην εφημερίδα Η Καθημερι-
νή μια αναφορά στην Πρώτη 
Νεμεάδα, η οποία περιελάμ-
βανε σκίτσα της Έλλης Σο-
λομωνίδου-Μπαλάνου. Τώρα 
μας παραχώρησε με γενναιο-
δωρία τα πρωτότυπα (παρα-
κάτω σ. 7) και βλέπουμε πως 
η συντακτική ομάδα έκανε 
μια αλλαγή: η δημοσιευμένη 
έκδοση παρέλειπε την εικόνα 
του Άγγελου Δεληβορριά, Δι-
ευθυντή του Μουσείου Μπε-
νάκη, ενώ κάπνιζε ένα τσι-
γάρο ντυμένος σαν αρχαίος 
Ελλανοδίκης. Συνεχώς ανα-
καλύπτουμε την ιστορία.

In the newspaper Kathi-
merini for June 6, 1996, 
there was a report of 
the First Nemead which 
included sketches by Elli 
Solomonidou-Balanou.  Now 
she has generously provided 
us with the originals (below 
p. 7), and we see that there 
was an editorial change:  the 
published version omitted 
the image of Angelos 
Delivorrias, Director of the 
Benaki Museum, smoking 
a cigarette in the guise of 
an ancient judge.  We are 
constantly discovering 
history.
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GOOD WORKS

Although our Society’s fundamental goal is the 
revival of the ancient Nemean Games, it is sometimes 
necessary to undertake tasks which enable us to reach 
that goal as, for example, maintenance of the stadium, 
conservation of the tunnel, etc.

Two additional tasks have emerged this year. One of 
these has become over the past five years, an annual 
headache: the potential, and actual, closing of the 
archaeological site to the public due to the absence of 
sufficient guarding staff. As the ranks of the permanent 
staff have thinned because of retirement, there have 
been no replacements. Instead, in the untenable belief 
that there are no visitors to archaeological sites in the 
winter, temporary staff is hired from April to October, 
and in November here at Nemea 5 guards now remain 
to keep watch over the antiquities 24 hours per day, 7 
days per week. 

In order for the site to be open to the public for six 
hours per day, there needs to be – at a minimum – one 
guard at the entrance, one within the museum, one on 
the site at the temple, and one at the stadium. 

In November and December of 2015 everything was 
closed on the weekends which, together with the normal 
closing on Monday, resulted in Nemea being locked 
down 43% of the time, a condition that was to continue 
until April. The Society then stepped up and hired 

extra guards 
who were 
selected by 
the Ministry 
of Culture, and 
the site was 
opened six 
days per week 
(excluding 
Monday) from 
January 7 until 
April 22. The 
results (data 
from ELSTAT, 
i.e. Hellenic 
Statistical 
Authority):

Visitors
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul 

Aug  Sep  Oct  Nov Dec

720 559 2064 3776 4247 9862 3201 
3168 3742 4314 000 000

       
   35,653

Receipts

1498 786 2560 5931 9357 6787 7578 
11103  10308  8961 000 000

   €64,869

ΕΥΕΡΓΕΣΙΕΣ

Παρόλο που ο θεμελιώδης σκοπός του Συλλόγου 
μας είναι η αναβίωση των αρχαίων Νεμέων Αγώνων, 
ορισμένες φορές είναι απαραίτητο να αναλάβουμε 
εργασίες οι οποίες μας δίνουν τη δυνατότητα να υλο-
ποιήσουμε αυτό το σκοπό, όπως, για παράδειγμα, τη 
συντήρηση του σταδίου, τη συντήρηση της στοάς κ.λπ. 

Δύο επιπρόσθετες εργασίες ανέκυψαν αυτή τη χρο-
νιά. Η μία εξ αυτών έχει γίνει, τα τελευταία πέντε χρό-
νια, ένας ετήσιος πονοκέφαλος: το ενδεχόμενο, και εν 
τέλει πραγματικό, κλείσιμο του αρχαιολογικού χώρου 
για το κοινό λόγω έλλειψης επαρκούς προσωπικού 
φύλαξης. Ενώ το μόνιμο προσωπικό έχει λιγοστέψει 
λόγω συνταξιοδότησης των παλαιότερων μελών, δεν 
έχει υπάρξει μέριμνα για αντικατάστασή τους. Αντ’ 
αυτού, με την αβάσιμη πεποίθηση ότι δεν υπάρχουν 
επισκέπτες στους αρχαιολογικούς χώρους το χειμώνα, 
εποχικό προσωπικό προσλαμβάνεται από τον Απρίλιο 
μέχρι τον Οκτώβριο, και το Νοέμβριο εδώ στη Νεμέα 
παραμένουν τώρα 5 φύλακες για να προσέχουν τις αρ-
χαιότητες 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Προκειμένου ο χώρος να είναι ανοικτός στο κοι-
νό για έξι ώρες ημερησίως, πρέπει να υπάρχει – κατ’ 
ελάχιστον – ένας φύλακας στην είσοδο, ένας μέσα στο 
μουσείο, ένας στο χώρο του ναού και ένας στο στάδιο. 

Το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2015 τα πάντα 
ήταν κλειστά τα Σαββατοκύριακα, πράγμα που, μαζί 
με το κανονικό κλείσιμο τις 
Δευτέρες, είχε ως αποτέλε-
σμα η Νεμέα να είναι κλει-
στή για το 43% αυτού του 
διαστήματος, μια κατάστα-
ση που επρόκειτο να συνε-
χιστεί μέχρι τον Απρίλιο. Ο 
Σύλλογος τότε παρενέβη και 
προσέλαβε επιπλέον φύλα-
κες τους οποίους επέλεξε το 
Υπουργείο Πολιτισμού και ο 
χώρος άνοιξε για έξι ημέρες 
την εβδομάδα (εξαιρώντας 
τις Δευτέρες) από τις 7 Ια-
νουαρίου μέχρι τις 22 Απρι-
λίου. Τα αποτελέσματα (δε-
δομένα από την ΕΛΣΤΑΤ):

Επισκέπτες
Ιαν Φεβ  Μαρ Απρ Μάιος Ιουν Ιουλ 

Αυγ  Σεπ Οκτ  Νοε Δεκ

720 559 2064 3776 4247 9862 3201 
3168 3742 4314 000 000

       
   35.653

Αποδείξεις

1498 786 2560 5931 9357 6787 7578 
11103   10308  8961  000 000

       
   €64.869
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The income for the first four months for the Greek 
State (€10,775) existed solely because the SRNG hired 
guards to keep Nemea open – without compensation 
or thanks. Note also that the very low numbers for 
January and February were, at least in part, a result of 
the closure of Nemea on weekends for the previous two 
months. Our efforts were not matched by the Ministry as 
can be seen in the figures for November and December, 
2016. In addition, the effect of our Sixth Nemead in June, 
2016, is obvious. 

The same situation has come once again, and protests 

Το Ελληνικό Κράτος είχε εισόδημα για τους τέσσε-
ρις πρώτους μήνες (€10.775) μόνο και μόνο επειδή ο 
ΣΑΝΑ προσέλαβε φύλακες για να μείνει η Νεμέα ανοι-
χτή – χωρίς αποζημίωση ή ένα «ευχαριστώ». Σημειώ-
στε επίσης ότι τα πολύ χαμηλά νούμερα για τον Ια-
νουάριο και το Φεβρουάριο οφείλονται, τουλάχιστον 
εν μέρει, στο κλείσιμο της Νεμέας τα Σαββατοκύριακα 
κατά τους δύο προηγούμενους μήνες. Το Υπουργείο 
δεν συνέχισε τις προσπάθειές μας, όπως φαίνεται και 
από τα νούμερα για το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 
2016. Επιπλέον, το αποτέλεσμα 
της Έκτης Νεμεάδας μας τον Ιού-
νιο του 2016 είναι ολοφάνερο. 

Η ίδια κατάσταση έχει επέλθει 
ξανά και έχουν πραγματοποιηθεί 
διαμαρτυρίες (βλ. Ανοικτή Επιστο-
λή του Καθηγητή Μίλλερ). Χάρη 
στη βοήθεια του Δημάρχου Νεμέ-
ας, Κώστα Καλαντζή, και τη χαρα-
κτηριστική γενναιόδωρη υποστή-
ριξη του Θεόδωρου Παπαλεξόπου-
λου, ο Σύλλογος είναι σε θέση να 
προσλάβει τέσσερις προσωρινούς 
φύλακες από τις 24 Νοεμβρίου 
μέχρι τις 31 Μαρτίου και έτσι να 
αποφύγει εντελώς το κλείσιμο. 
Τώρα που γράφεται αυτό το κείμε-
νο περιμένουμε από το Υπουργείο 
Πολιτισμού να αποφασίσει αν θα 
γίνει δεκτή η προσφορά μας. 

Η δεύτερη επιπρόσθετη εργασία 
είναι μια προσπάθεια να αντιμε-
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have been made (see the Open Letter by Professor 
Miller). Thanks to the good offices of the Mayor of 
Nemea, Kostas Kalantzis, and the typical generous 
support of Theodore Papalexopoulos, the Society is in a 
position to hire four temporary guards from November 
24 until March 31 and thus avoid any closure. At this 
writing we await a decision by the Ministry of Culture 
whether our offer will be accepted.

The second additional task is an attempt to deal with a 
longstanding problem: the lack of toilets in the stadium. 
An attempt was made in 1994 and again a decade later, 
but the local archaeological officials blocked the effort 
because they thought toilets were unsightly and unseemly. 
Our Society decided to try again and, in mid-October, 
there was a meeting with representatives of the Corinth 
Ephoreia of Antiquities (Iota Kassimi and Maria Gkioni) 
who agreed with the plan and placement of a small 
building just outside the present fencing which will be 
moved to include the structure within the protected area. 
It will be up to the Society to find the necessary funding, 
estimated at about €50,000. We hope that any and all who 
read this will be moved to help.

τωπίσουμε ένα μακροχρόνιο πρόβλημα: την έλλειψη 
τουαλετών στο στάδιο. Μια απόπειρα πραγματοποι-
ήθηκε το 1994 και μετά πάλι μια δεκαετία αργότερα, 
αλλά οι αρμόδιοι της τοπικής αρχαιολογικής υπηρεσί-
ας παρεμπόδισαν την προσπάθεια επειδή θεωρούσαν 
πως οι τουαλέτες ήταν κάτι άσχημο και απρεπές. Ο 
Σύλλογός μας αποφάσισε να προσπαθήσει ξανά και, 
στα μέσα Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε μια συνά-
ντηση με εκπροσώπους της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Κορινθίας (Γιώτα Κασίμη και Μαρία Γκιώνη), οι οποί-
ες συμφώνησαν με το σχεδιασμό και την κατασκευή 
ενός μικρού κτιρίου ακριβώς έξω από την παρούσα 
περίφραξη, η οποία θα μετακινηθεί έτσι ώστε το οι-
κοδόμημα να συμπεριληφθεί στην προστατευόμενη 
περιοχή. Ο Σύλλογος θα αναλάβει να αναζητήσει την 
απαραίτητη χρηματοδότηση, η οποία υπολογίζεται 
περί τις €50.000. Ελπίζουμε πως όλοι όσοι διαβάσουν 
αυτό το άρθρο θα παρακινηθούν να βοηθήσουν.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ

Στις 15 Μαΐου 2017 ένα συνεργείο επτά ανθρώπων 
δούλεψε στο στάδιο και το καθάρισε από ζιζάνια καθώς 
και από πέτρες και χώματα που είχαν πέσει κατά 
τη διάρκεια του χειμώνα. Το συνεργείο αποτελείτο 
από τέσσερα άτομα από το Δήμο Νεμέας (Δημήτριος 
Πέππας, Ιωάννα Τσαβαλά, Παναγιώτης Χρυσικόπουλος, 
Παναγιώτης Σπηλιόπουλος), δύο από το Σύλλογό μας 
(Αθανάσιος Ασήμης και Αθανάσιος Μαλακός) και ένα 
από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας (Παναγιώτης 
Κλώπας). 

Οι τεχνικές δεξιότητες και η εμπειρία των Ασήμη και 
Μαλακού βοήθησαν πολύ, ενώ τα χορτοκοπτικά του 
Δήμου και της Εφορείας καθάρισαν το στίβο γρήγορα. 

Τη δουλειά οργάνωσαν δυο παλιά και για πολλά 
χρόνια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου: 
ο Νίκος Παπαδόπουλος και ο Στέφανος Μίλλερ.

Πιστεύουμε πως οι χιλιάδες των επισκεπτών που 
έρχονται στο στάδιο θα εκτιμήσουν αυτή τη συντήρηση.

STADIUM MAINTENANCE

On May 15, 2017 a crew of seven people worked in the 
stadium to remove weeds as well as stones and earth 
that had fallen over the winter. The group consisted of 
four people supplied by the City of Nemea (Demetrios 
Peppas, Ioanna Tsavala, Panayiotes Chrysikopoulos, 
Panayiotes Spiliopoulos), two by our Society (Athanasios 
Asimis and Athanasios Malakos), and one by the 
Ephoreia of Antiquities of Corinth (Panayiotes Klopas).

The technical skill and experience of Asimis and 
Malakos were well used, while the mechanical weed 
cutters of the City and the Ephoreia cleaned the track 
quickly.

The work was organized by two former, long-
term members of the Board of the Society: Nikos 
Papadopoulos and Stephen Miller.

We believe that the thousands of visitors to the 
stadium will appreciate its maintenance.
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ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η Νεμέα είχε και πάλι την τιμή να υποδεχθεί χιλιάδες 
επισκεπτών. Κάποιοι από αυτούς επισκέφθηκαν μόνο τις 
αρχαιότητες, ενώ άλλοι είχαν την ευκαιρία να συνδυάσουν 
το ταξίδι τους στη Νεμέα με μια επίσκεψη στο γραφείο 
μας. Έμαθαν για τις προσπάθειές μας και για τα όνειρά 
μας για το μέλλον και οι πιο τυχεροί είχαν την ευκαιρία 
να συναντήσουν και τον Καθηγητή Μίλλερ. Ακολουθεί ένα 
αντιπροσωπευτικό δείγμα όσων μας επισκέφθηκαν τους 
τελευταίους δώδεκα μήνες:

2016
26 Νοεμβρίου: Η Ελληνική Λέσχη 
Αυτοκινούμενων Τροχόσπιτων 
πέρασε το τελευταίο 
Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου 
στη Νεμέα. Η Πρόεδρος Σίσσυ 
Χριστοδουλάκη και άλλα μέλη 
επισκέφθηκαν το χώρο και στη 
συνέχεια το γραφείο μας (2 νέα 
μέλη).
11 Δεκεμβρίου: Οι τελευταίοι 
μας επισκέπτες για το 2016 
ήταν μέλη του Συλλόγου 
Επιστημόνων Μαιών-
Μαιευτών Εφετείου Ναυπλίου, 
η Πρόεδρός τους Γεωργία 
Αγγέλαινα και προσωπικό της Γ’ 
Πανεπιστημιακής Κλινικής του 
Νοσοκομείου «Αττικόν». Έφεραν 
μαζί τους κι εναν τετράποδο φίλο!

2017
9 Ιανουαρίου: Οι πρώτοι μας επισκέπτες για το 2017 
έρχονταν από την άλλη άκρη του κόσμου, συγκεκριμένα 

από το νότιο ημισφαίριο! Τον Ιανουάριο του 2017, το 
Κολλέγιο Θηλέων Pymble στο Σύδνεϋ, το μοναδικό σχολείο 
θηλέων στην Αυστραλία αυτή τη στιγμή που προσφέρει 
πλήρη διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών, έστειλε ένα 
γκρουπ 20 μαθητριών 9 έως 12 ετών για μια περιήγηση 
διάφορων χώρων της κλασικής αρχαιότητας στην Ελλάδα 
και την Ιταλία. Το γκρουπ συνόδευαν δύο καθηγητές, ο 
Δρ Alexander Bril και η Δις Amanda Harris. Ξεναγός τους 
στην Ελλάδα ήταν η Ιωάννα Παπακώστα. Και, βεβαίως, η 
Νεμέα δε θα μπορούσε να λείπει από το δρομολόγιό τους!
Ο Δρ Bril είχε την ευγένεια να αφήσει το ακόλουθο σχόλιο 
στο βιβλίο επισκεπτών μας: «Φέρνουμε χαιρετισμούς και 
φιλία από το Σύδνεϋ της Αυστραλίας στους καινούριους 

VISITORS
Nemea had once again the honor to receive thousands 
of visitors. Some of them only visited the antiquities, but 
others had the chance to combine their trip to Nemea with 
a visit to our office. They learnt about our efforts and our 
dreams for the future and those who were more lucky had 
the opportunity to meet Professor Miller as well. Here is a 
representative sample of those who paid us visits during 
the last twelve months:

2016
November 26: Hellenic 
Motorhome Club spent the 
last weekend of November 
in Nemea. President Sissy 
Christodoulaki and other 
members visited the site 
and then our office (2 new 
members).
December 11: Our last visitors 
for 2016 were members of 
the Association of Midwives 
of Nafplio, their President 
Georgia Angelena and staff 
of the 3rd University Clinic 
of “Attikon” Hospital. They 
brought together a four-legged 
friend!

2017
January 9: Our first visitors for 2017 were coming from 
the other edge of the world, particularly from the southern 
hemisphere! In January 2017, Pymble Ladies’ College in 
Sydney, the only girls’ school in Australia at the time to 

offer a full course of instruction in Classical Greek, sent a 
group of 20 students from years 9 to 12 on a tour of various 
classical sites in Greece and Italy. The group was led by two 
teachers, Dr. Alexander Bril and Ms. Amanda Harris. Their 
tour guide in Greece was Ioanna Papakosta. And, of course, 
Nemea could not be missing from their itinerary! 
Dr. Bril was kind enough to leave the following comment 
on our guest book: “We bring greetings and friendship from 
Sydney, Australia to our new friends in Nemea! Many thanks 
to Professor Miller and Thanasis for their warm hospitality 
in the snow! Please clear the snow before we return in three 
years’ time!”
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φίλους μας στη Νεμέα! Πολλές ευχαριστίες στον Καθηγητή 
Μίλλερ και στον Θανάση για τη ζεστή τους φιλοξενία μέσα 
στο χιόνι! Παρακαλούμε να έχετε καθαρίσει το χιόνι προτού 
επιστέψουμε πάλι σε τρία χρόνια!»
Σε μεταγενέστερη επικοινωνία με το γραφείο μας, ο 
Δρ Bril ανέφερε επίσης τα ακόλουθα σχετικά με την 
επίσκεψή τους: «Οι εντυπώσεις που μας άφησε η επίσκεψή 
μας στη Νεμέα ήταν από τις καλύτερες του ταξιδιού μας. 
Το ασυνήθιστο χιόνι και ο πάγος έκαναν την επίσκεψη 
ακόμη πιο αξιομνημόνευτη – και μάλιστα, ήταν η αιτία να 
μη συναντήσουμε τον Καθηγητή Στέφανο Μίλλερ, ο οποίος 
αδυνατούσε να βγει από το σπίτι του λόγω του πάγου που 
το περιέβαλλε. Ιδιαιτέρως μας τίμησε και μας συγκίνησε η 
φιλοξενία και η ευγένεια του γραφείου του Σ.Α.Ν.Α. Μέσα 
στο τσουχτερό κρύο του χειμώνα της Νεμέας, ζεστάθηκε 
η καρδιά μας όταν είδαμε τη σημαία της αγαπημένης μας 
χώρας να κυματίζει έξω από το γραφείο του Σ.Α.Ν.Α.!»

Λόγω του ετήσιου ταξιδιού του Καθηγητή Μίλλερ στην 
Καλιφόρνια, το γραφείο μας δεν είχε συχνά επισκέπτες 
για το υπόλοιπο του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου. Το 
κύμα επισκεπτών άρχισε πάλι στις αρχές Μαρτίου.

9 Μαρτίου: 23 φοιτητές και οι συνοδοί τους από 
το Κολλέγιο La Roche στο Pittsburgh της Πολιτείας 
Pennsylvania των ΗΠΑ.
31 Μαρτίου: Μέλη του Συλλόγου Φίλων του Μουσείου της 
Πόλεως των Αθηνών. Την επίσκεψη αυτή είχε οργανώσει 
η γνωστή σκιτσογράφος Έλλη Σολομωνίδου-Μπαλάνου. 
Η κα Σολομωνίδου-Μπαλάνου θα επέστρεφε στη Νεμέα 
δύο ακόμη φορές μέσα στους επόμενους μήνες.
6 Απριλίου: Περίπου 50 μαθητές από το Α’ Γυμνάσιο του 
Αρσάκειου Σχολείου Ψυχικού με συνοδό-καθηγήτρια την 

κα Δεληγιαννάκη. Ο Καθηγητής Μίλλερ τους υποδέχθηκε 
στο Ναό του Διός και έκανε μια σύντομη εισαγωγή για την 
ιστορία και τη μυθολογία που περιβάλλουν τη Νεμέα και 
τους Νέμεους Αγώνες. 
11	 Απριλίου:	 Τα τελευταία δύο χρόνια η Ρίτα Ρούσσου, 
πρώην φοιτήτρια του Καθηγητή Μίλλερ στο Πανεπιστήμιο 
της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϋ (σημείωση για τον 
αναγνώστη: στο εξής θα αναφέρεται ως UC Berkeley), 
επισκέπτεται τακτικά τη Νεμέα. Δυο φορές το χρόνο, 
για λογαριασμό του ταξιδιωτικού πρακτορείου “Andante 
Travels” στο Ηνωμένο Βασίλειο, ξεναγεί επισκέπτες στους 
δημοφιλέστερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας 
και η Νεμέα είναι πάντα στο πρόγραμμά τους. Η Ρίτα έκανε 
την πρώτη της επίσκεψη για το 2017 τον Απρίλιο και ήταν 
υπεύθυνη για ένα γκρουπ 25 Βρετανών. Το πρακτορείο 
“Andante Travels” έκανε μια γενναιόδωρη δωρεά στο 
Σύλλογό μας και θα επαναλάμβανε αυτή τη χειρονομία και 
κατά τη διάρκεια της επόμενης επίσκεψης της Ρίτας. 

In later contact with our office, Dr. Bril also mentioned the 
following about their visit: “Our visit to Nemea was one 
of the highlights of our tour. The extraordinary snow and 
ice made the visit even more memorable – not least of all 
because they were the cause of our not meeting Professor 
Stephen Miller, who was denied all egress from his house 
by the glacial obstructions enclosing it. We were greatly 
honoured and touched by the hospitality and kindness of 
the Nemean Games Central Office. In the bitter cold Nemean 
winter, it warmed our hearts to see the flag of our beloved 
country flying outside the Nemean Games Central Office!”

Due to Professor Miller’s annual trip to California, our 
office was not frequently crowded for the rest of January 
and February. The flow of visitors began again in early 
March.

March 9: 23 students and their leaders from La Roche 
College in Pittsburgh, Pennsylvania.

March 31: Members of the Association of Friends of the 
Museum of the City of Athens. This visit was arranged by 
renowned line-drawing artist Elli Solomonidou-Balanou. 
Ms. Solomonidou-Balanou would return to Nemea two 
more times in the next few months.
April 6: About 50 students from the 1st Junior High School 
of the Arsakeio School in Psychiko, Athens, led by their 
teacher, Ms. Deligiannaki. Professor Miller received them 
at the Temple of Zeus and made a short introduction about 
the history and the mythology surrounding Nemea and the 
Nemean Games.
April 11: For the last two years Rita Roussos, Professor 
Miller’s former student at UC Berkeley, has become a 
regular visitor to Nemea. Twice every year she guides 
visitors on behalf of “Andante Travels” agency in the U.K. 
around Greece’s most popular archaeological sites and 
Nemea is always in their schedule. Rita made her first visit 
for 2017 in April and was in charge of a group of 25 British 
people. “Andante Travels” made a generous donation to 
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our Society and they would repeat this gesture during 
Rita’s next visit.
April 12: Elli Solomonidou-Balanou came on her second 
visit to Nemea, with friends and family members this time. 

Two of her drawings were already embellishing one of 
the walls of our office, but on this visit she had the chance 
to give the original ones and one more Nemea-themed 
drawing as gifts to Professor Miller.
May 5: Our President, Spyros Kyriakos, and Professor 
Miller gave a short tour and lecture to 30 pupils from the 
3rd Primary School of Xylokastro.
May 9: Professor Miller received at the museum his former 
student at UC Berkeley, Dr. Ioannis Lolos, and 35 students 
of his from the University of Thessaly. 
Later in the day Maureen Carpenter from Lakeport, 
California, an enthusiastic fan of archaeology, visited 
our office with four more friends from California (2 new 
members).
June 11: Members of the Association of Smyrneans 
(Enosis Smyrnaion) visited our office for a lecture by and 
conversation with Professor Miller. It was our great honor 
when President George Archontakis presented us with 
several volumes of “Mikrasiatika Chronica” (Chronicles of 
Asia Minor), a periodical publication of their Association. 
Among the visitors was Elli Solomonidou-Balanou who 
serves as a member of the Board of Directors of the 
Association and was paying her third visit to Nemea within 
a few weeks (4 new members).
June 15: Dr. Kyriaki (Kiki) Kaplanidou from the University 
of Florida, who had first visited us in June 2015, returned 
once again to Nemea, this time with 13 students of hers and 
Dr. Paula Welch. There were also Professor Aila Ahonen 
and 6 students in her group from the University of Applied 
Sciences in Jyväskylä, Finland (JAMK).

June 28: Dr. Sebastian Kaiser-Jovy from Heilbronn 
University in Germany and Dimitris Gkinis from Ancient 

12 Απριλίου: Η Ἑλλη Σολομωνίδου-Μπαλάνου 
επισκέφθηκε για δεύτερη φορά τη Νεμέα, αυτή τη φορά 
με φίλους και μέλη της οικογένειάς της. Δύο από τα σκίτσα 
της ήδη κοσμούσαν έναν από τους τοίχους του γραφείου 
μας, αλλά σε αυτή την επίσκεψη είχε την ευκαιρία να 
δωρίσει στον Καθηγητή Μίλλερ τα αυθεντικά καθώς και 
ένα ακόμα σκίτσο με θέμα τη Νεμέα. 
5 Μαΐου: Ο Πρόεδρός μας, Σπύρος Κυριάκος, και ο 
Καθηγητής Μίλλερ έκαναν μια σύντομη ξενάγηση και 
έδωσαν μια διάλεξη σε 30 μαθητές του Γ’ Δημοτικού 
Σχολείου Ξυλοκάστρου. 

9 Μαΐου: Ο Καθηγητής Μίλλερ υποδέχθηκε στο μουσείο 
τον πρώην φοιτητή του στο UC Berkeley, Δρα Ιωάννη Λώλο, 
και 35 φοιτητές του από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 
Αργότερα την ίδια μέρα η Maureen Carpenter από το 

Lakeport της Καλιφόρνιας, μια ενθουσιώδης οπαδός της 
αρχαιολογίας, επισκέφθηκε το γραφείο μας με άλλες 
τέσσερις φίλες της από την Καλιφόρνια (2 νέα μέλη).
11 Ιουνίου: Μέλη της Ενώσεως Σμυρναίων επισκέφθηκαν 
το γραφείο μας για μια διάλεξη από τον Καθηγητή Μίλλερ 
και συζήτηση μαζί του. Ήταν μεγάλη μας τιμή όταν ο 
Πρόεδρος Γεώργιος Αρχοντάκης μας δώρισε διάφορους 
τόμους των «Μικρασιατικών Χρονικών», της περιοδικής 
έκδοσης του σωματείου τους. Ανάμεσα στους επισκέπτες 
ήταν και η Έλλη Σολομωνίδου-Μπαλάνου η οποία είναι 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως και 
πραγματοποιούσε την τρίτη επίσκεψή της στη Νεμέα 
μέσα σε λίγες εβδομάδες (4 νέα μέλη). 
15 Ιουνίου: Η Δρ Κυριακή (Κική) Καπλανίδου από το 
Πανεπιστήμιο της Φλόριντας, η οποία πρώτη φορά μας 
επισκέφθηκε τον Ιούνιο του 2015, επέστρεψε και πάλι στη 
Νεμέα, αυτή τη φορά με 13 φοιτητές της και τη Δρα Paula 
Welch. Στο γκρουπ της ήταν και η Καθηγήτρια Aila Ahonen 
και 6 φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων 
Επιστημών της πόλης Jyväskylä στη Φινλανδία (JAMK).
28  Ιουνίου: Ο Δρ Sebastian Kaiser-Jovy από το Πανεπιστήμιο 
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Epidaurus first visited us in June 2016, shortly after the 
completion of the 6th Modern Nemead. It seems that they 
have become fans of Nemea ever since: they were back 
this year with about 20 German students. Dimitris Gkinis 
would later visit us two more times: in July with composer 
Dimitris Maramis, who was inspired his work “Symposium” 
here in Nemea (1 new member), and in October with 
British friends who came by our office for a short visit and 
briefing about the activities of our Society.
July 9: Professor Miller talked in our office to members of 
the Hellenic Moto Guzzi Club (1 new member).
July 21: Nikos and Voula Konidaris, Professor Miller’s old 
friends and longtime supporters of the Nemea excavations, 
showed two friends of theirs around Nemea’s monuments 
and then came by our office for a short visit and a friendly 
conversation (4 new members).
July 24: After several years of postponements, Dr. Nikolaos 
Stathopoulos was finally able to visit Nemea with his wife 
and their three children. Nikos is a former student of 
Professor Miller at UC Berkeley who later left archaeology 
for dentistry and thus never had the chance to excavate at 
Nemea. Nikos joined us as a new member a few years ago 
and has already showed his actual support. We are happy 
his dream finally came true!
July 25: Professor Miller had the honor to give a short 
tour to U.S. Ambassador Geoffrey Pyatt and his wife. The 
couple had the opportunity to learn about UC Berkeley’s 

involvement in the Nemea excavations and listen to 
interesting stories as experienced by the excavator himself. 
Earlier that day, before Ambassador Pyatt’s arrival, 
another delegation of the U.S. Embassy came to visit our 
office: Cultural Attaché Michael Snyder and Cultural Affairs 
Specialist Evgenia Diatsigkou. Mr. Snyder was gracious in 
writing his impressions on our guest book.
September 3 and 17: The International Olympic Academy, 
reviving its annual appointment with Professor Miller every 
September, visited us twice this year. Professors in charge were 

της πόλης Heilbronn στη Γερμανία και ο Δημήτρης Γκίνης 
από την Αρχαία Επίδαυρο μας επισκέφθηκαν για πρώτη 
φορά τον Ιούνιο του 2016, λίγο μετά την ολοκλήρωση της 
6ης Σύγχρονης Νεμεάδας. Φαίνεται πως από τότε έχουν 
γίνει οπαδοί της Νεμέας: αυτή τη χρονιά επέστρεψαν με 
20 Γερμανούς φοιτητές. Ο Δημήτρης Γκίνης αργότερα 
θα μας επισκεπτόταν άλλες δύο φορές: τον Ιούλιο με το 
συνθέτη Δημήτρη Μαραμή, ο οποίος εμπνεύστηκε το έργο 
του «Συμπόσιον» εδώ στη Νεμέα (1 νέο μέλος), και τον 
Οκτώβριο με Βρετανούς φίλους οι οποίοι πέρασαν από 
το γραφείο μας για μια σύντομη επίσκεψη και ενημέρωση 
σχετικά με τις δραστηριότητες του Συλλόγου μας.
9 Ιουλίου: Ο Καθηγητής Μίλλερ μίλησε στο γραφείο μας 
σε μέλη της Ελληνικής Λέσχης Moto Guzzi (1 νέο μέλος).
21 Ιουλίου: Ο Νίκος και η Βούλα Κονιδάρη, παλιοί φίλοι 
του Καθηγητή Μίλλερ και για πολλά χρόνια υποστηρικτές 
των ανασκαφών της Νεμέας, έδειξαν σε δύο φίλους τους 
τα μνημεία της Νεμέας και μετά πέρασαν από το γραφείο 
μας για μια σύντομη επίσκεψη και μια φιλική συζήτηση (4 
νέα μέλη).
24 Ιουλίου: Μετά από αρκετά χρόνια αναβολών, ο Δρ 
Νικόλαος Σταθόπουλος μπόρεσε τελικά να επισκεφθεί 
τη Νεμέα με τη σύζυγό του και τα τρία τους παιδιά. Ο 
Νίκος είναι πρώην φοιτητής του Καθηγητή Μίλλερ στο 
UC Berkeley, ο οποίος αργότερα άφησε την αρχαιολογία 
για την οδοντιατρική κι έτσι δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να 
συμμετάσχει σε ανασκαφές στη Νεμέα. Ο Νίκος ενεγράφη 
ως νέο μέλος μας πριν λίγα χρόνια και έχει ήδη δείξει την 
έμπρακτη υποστήριξή του. Είμαστε χαρούμενοι που το 
όνειρό του τελικά πραγματοποιήθηκε!
25 Ιουλίου: Ο Καθηγητής Μίλλερ είχε την τιμή να κάνει μια 
σύντομη ξενάγηση στον Πρέσβη των ΗΠΑ Geoffrey Pyatt 
και στη σύζυγό του. Το ζευγάρι είχε την ευκαιρία να μάθει 
για την ανάμειξη του UC Berkeley στις ανασκαφές της 
Νεμέας και να ακούσει ενδιαφέρουσες ιστορίες, όπως τις 
βίωσε ο ίδιος ο ανασκαφέας. 

Νωρίτερα εκείνη την ημέρα, πριν την άφιξη του Πρέσβη 
Pyatt, μια άλλη αντιπροσωπεία από την Πρεσβεία των 
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ΗΠΑ ήρθε να επισκεφθεί το γραφείο μας: ο Μορφωτικός 
Ακόλουθος Michael Snyder και η Υπεύθυνη Πολιτιστικών 
Υποθέσεων Ευγενία Διατσίγκου. Ο κος Snyder είχε την 
ευχαρίστηση να γράψει τις εντυπώσεις του στο βιβλίο 
επισκεπτών μας. 
3 και 17 Σεπτεμβρίου: Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, 
ανανεώνοντας το ετήσιο ραντεβού της με τον Καθηγητή 
Μίλλερ κάθε Σεπτέμβριο, μας επισκέφθηκε φέτος δύο 
φορές. Συνοδοί-καθηγητές ήταν ο Κώστας Γεωργιάδης 
και ο Παναγιώτης Τρικαλιώτης. Μια φοιτήτρια από τη 
Σιγκαπούρη συγκινήθηκε τόσο πολύ από την παρουσίαση 
του Καθηγητή Μίλλερ που αποφάσισε να εγγραφεί ως νέο 
μέλος μας, ανεβάζοντας έτσι τις χώρες προέλευσης των 
ενεργών μελών μας στις 26!
12 Σεπτεμβρίου: Η Ρίτα Ρούσσου ήρθε για τη δεύτερη 
επίσκεψή της στη Νεμέα, την οποία διοργάνωσε το 
ταξιδιωτικό πρακτορείο “Andante Travels”. Αυτή τη φορά 
το γκρουπ που ξεναγούσε αποτελείτο από 27 Βρετανούς. 

23 Σεπτεμβρίου: 15 Αμερικανοί ποδηλάτες επισκέφθηκαν 
το γραφείο μας στη διάρκεια μιας επίσκεψης που είχε 
διοργανώσει η Colleen McGuire από την εταιρεία “Cycle 
Greece”. Προέρχονταν από τις Πολιτείες Καλιφόρνια, 
Μασαχουσέτη, Όρεγκον και Ουάσινγκτον και όλοι έγιναν 
μέλη της ομάδας μας!
27 Σεπτεμβρίου: Ο Κώστας Πλιάκος πήρε συνέντευξη 
από τον Καθηγητή Μίλλερ εκ μέρους του CNN Greece. Η 
συνέντευξη κυκλοφόρησε ένα μήνα αργότερα και είναι 
διαθέσιμη εδώ:

http://www.cnn.gr/focus/story/103037/taxidi-sto-xthes-
kai-sto-simera-tis-korinthias. 
2 Οκτωβρίου: Ο Ευάγγελος Ανδριανάκος, Καθηγητής 
Φυσικής Αγωγής, τέως Δήμαρχος Νεμέας και μεγάλος 

Kostas Georgiadis and Panagiotis Trikaliotis. A student from 
Singapore was so moved by Professor Miller’s presentation 
that she decided to join us as a new member, thus raising the 
countries	of	origin	of	our	active	members	to	26!

September 12: Rita Roussos came on her second visit to 
Nemea arranged by “Andante Travels”. This time the group 
she was leading consisted of 27 British people.
September 23: 15 American cyclists visited our office 
during a visit arranged by Colleen McGuire from “Cycle 
Greece” company. They were coming from the States of 
California, Massachusetts, Oregon and Washington and 
they all joined our team!
September 27: Kostas 
Pliakos interviewed 
Professor Miller on 
behalf of CNN Greece. 
The interview was aired 
one month later and it is 
available here:

http://www.cnn.gr/
focus/story/103037/
taxidi-sto-xthes-kai-sto-
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simera-tis-korinthias. 
October 2: Evangelos Andrianakos, PE teacher, former 
Mayor of Nemea and big supporter of our activities, 
brought his colleagues and about 120 14-year-old students 
from the Junior High School of Chiliomodi. Professor Miller 
received the kids and talked to them at the steps of the 
Temple. They were later divided into 4 groups and came to 
our office to watch the trailer of the documentary “Passage 
Into History” and the short video which shows our dream 
for a School of Ancient Greek Athletics: 

http://nemeangames.org/nemean-games-revival/
ancient-greek-athletics-school.html
and

https://www.youtube.com/watch?v=0bi9Qa5WwWw 
Most of them showed great enthusiasm to come and run or 
volunteer in 2020. After they left our office, they went to 
the stadium for a warm-up!
October 14: A group of 50 from northern Athens led by 
our friend, Milton Zachariades, came to the office and then 
went on to the site (4 new members).
November 3: 46 students from the Musical School of 
Corinth with their teachers, Magdalene Gkioni and Argyro 
Michael. 

November 10: 26 primary school students and 3 teachers 
from “The Little Nautilus” private school in Corinth. 

υποστηρικτής των δράσεών μας, έφερε τους συναδέλφους 
του και περίπου 120 μαθητές 14 χρονών από το Γυμνάσιο 
Χιλιομοδίου. Ο Καθηγητής Μίλλερ υποδέχθηκε τα παιδιά 
και τους μίλησε στα σκαλοπάτια του Ναού. Αργότερα 
χωρίστηκαν σε 4 γκρουπ και ήρθαν στο γραφείο μας για να 
παρακολουθήσουν το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ «Πέρασμα 
στην Ιστορία» και το σύντομο βίντεο που δείχνει το όνειρό 
μας για μια Σχολή Αρχαίου Ελληνικού Αθλητισμού:

http://nemeangames.org/el/nemean-games-revival/
ancient-greek-athletics-school-gr.html 
και

https://www.youtube.com/watch?v=Bh8xtbAG0UI 
Τα περισσότερα παιδιά έδειξαν μεγάλο ενθουσιασμό να 
έρθουν να τρέξουν ή να βοηθήσουν εθελοντικά το 2020. 
Αφού έφυγαν από το γραφείο μας, πήγαν στο στάδιο για 
ένα ζέσταμα!
14 Οκτωβρίου: Ένα γκρουπ 50 ατόμων από τα βόρεια 
προάστια της Αθήνας με αρχηγό το φίλο μας, Μιλτιάδη 
Ζαχαριάδη, ήρθε στο γραφείο και έπειτα συνέχισε στον 
αρχαιολογικό χώρο (4 νέα μέλη).
3 Νοεμβρίου: 46 μαθητές από το Μουσικό Σχολείο 
Κορίνθου με τις καθηγήτριές τους, Μαγδαληνή Γκιώνη και 
Αργυρώ Μιχαήλ.
10 Νοεμβρίου: 26 μαθητές δημοτικού και 3 δασκάλες από 
το ιδιωτικό σχολείο «Ο Μικρός Ναυτίλος» στην Κόρινθο.

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Έχει περάσει ήδη ενάμισης χρόνος από την Έκτη 
Νεμεάδα και με γοργό βήμα βαδίζουμε προς την 
Έβδομη. Σε δυόμισι χρόνια θα βρεθούμε πάλι όλοι μαζί 
για να κάνουμε πραγματικότητα για άλλη μια φορά 
την αναβίωση των Νεμέων Αγώνων, κάτι που θα είναι 
αδύνατον χωρίς τους εθελοντές μας. Για το λόγο αυτό, 
σκεφτήκαμε να τονίσουμε τη σημασία του εθελοντισμού 
μέσα από τις εμπειρίες των ανθρώπων που μας βοήθησαν. 
Το παρακάτω κείμενο έγραψε με χαρά για την εφημερίδα 
μας η Αγγελική Πανοπούλου, συντοπίτισσα, φίλη, 
φιλόλογος στο επάγγελμα, μέλος του Συλλόγου μας και, 
βεβαίως, εθελόντρια. Την ευχαριστούμε θερμά!

«Ήμουν κι εγώ εκεί» μπορώ να υπερηφανευτώ με 
χαρά και συγκίνηση! Συνέβαλα απειροελάχιστα – στην 
πραγματικότητα, μόνο τις δύο αυτές μέρες της Έκτης 
Νεμεάδας στο χώρο πώλησης των αναμνηστικών – και 
μπορώ να πω με σιγουριά πως αποκόμισα περισσότερα 
απ’ αυτά που πρόσφερα, πράγμα που θα ομολογούσε 
εξάλλου κάθε εθελοντής, αφού διαφορετικά δεν θα 
αναλάμβανε τέτοια δράση.

VOLUNTEERS

Already a year and a half have passed since the Sixth 
Nemead and we walk quickly towards the Seventh. In two 
and a half years all of us will meet again in order to make 
the revival of the Nemean Games a reality one more time, 
something that will be impossible without our volunteers. 
For this reason we thought of emphasizing the importance 
of volunteerism through the experiences of the people 
who helped us. Angeliki Panopoulou, a fellow Nemean, 
friend, philologist (= teacher of modern and ancient Greek) 
by profession, member of our Society and, of course, a 
volunteer, was happy to write the following text for our 
newsletter. We thank her warmly!

“I was there too” I can boast with happiness and emotion! 
My contribution was small – actually, only these two days 
of the Sixth Nemead at the stand for souvenir sales – and 
I can say with confidence that I gained more than what I 
offered, something that every volunteer would confess, 
because otherwise they would not have taken such action.

First of all, it is a great honor that I was incorporated 
in the family of volunteers of this almost global meeting 
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Καταρχάς, είναι μεγάλη τιμή που ενσωματώθηκα 
στην οικογένεια των εθελοντών αυτής της σχεδόν πα-
γκόσμιας συνάντησης σωμάτων και κυρίως ψυχών. 
«Γονείς» της οικογένειας το Διοικητικό Συμβούλιο που 
με οργανωτική λογική και περίσσιο συναίσθημα υπε-
ρέβαλλαν εαυτούς όλο το διάστημα της τετράχρονης 
προετοιμασίας και ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες. Η δική 
τους αλληλοσυμπληρούμενη, ανυστερόβουλη, χωρίς 
φιλοπρωτισμό προσφορά ενέπνευσε και καθοδήγησε με 
μεθοδικά βήματα τα «παιδιά» τους, αυτή την ετερόκλητη 
και πολυπληθή ομάδα των εθελοντών.

Άνθρωποι κυρίως από την ευρύτερη περιοχή της 
Αρχαίας Νεμέας αλλά και από διάφορα σημεία του 
πλανήτη. Άνθρωποι όλων των ηλικιών – ακόμα και 11 
έως 70 ή παραπάνω ετών – διαφόρων επαγγελματικών 
ειδικοτήτων και δεξιοτήτων, κάθε μορφωτικού επιπέδου 
και οικονομικής δυνατότητας. Κάτω όμως από όλες αυτές 
τις προσδιοριστικές τους ιδιότητες – που προκαλούν 
σύγχυση με τη διάκριση που επιφέρουν – ήταν άνθρωποι-
συνοδοιπόροι που συνεργάστηκαν αγαστά για την 
ευόδωση του κοινού στόχου.

Ο κάματος δεδομένος καθόλη τη διάρκεια των 
προετοιμασιών. Η βροχή και το λιοπύρι εκείνων των 
δύο ημερών δημιούργησαν πρόσθετα προβλήματα. Το 
ανθρώπινο μελίσσι, ωστόσο, με τις κόκκινες μπλούζες, είτε 
σταθερό στο πόστο του, είτε μετακινούμενο κάλυπτε τις 
προγραμματισμένες ή ανακύπτουσες ανάγκες. Η συνεννό-
ηση γινόταν με σύντομες κουβέντες ή ανήσυχα και τελικά 
ικανοποιημένα και χαμογελαστά βλέμματα. Και μιας και 
μίλησα για βλέμματα, δεν θα ξεχάσω αυτά των επισκε-
πτών και κυρίως των αθλητών. Όταν έμπαιναν, είχαν το 
αδιάφορο βλέμμα της προσδοκίας μιας κοινής εμπειρίας. 
Βγαίνοντας, όμως, η ματιά των περισσότερων άστραφτε. 
Μας κοιτούσαν ίσια στα μάτια και μας ευχαριστούσαν γι’ 
αυτό που βίωσαν.

Η ανταμοιβή για όλους μας ήταν μεγάλη. Ο ντόπιος 
εθελοντής, υπηρετώντας των Ξένιο Δία, «ταξίδεψε» 
γνωρίζοντας ανθρώπους και λέει έκτοτε μια πιο ζεστή 
«καλημέρα» στους συντοπίτες του με τους οποίους 
συνεργάστηκε. Οι ευκαιρίες και τα θέματα συζήτησης μαζί 
τους πλήθυναν. Ο γονιός δίδαξε βιωματικά στα παιδιά 
του – επίσης εθελοντές – πως η εργασία γενικότερα δεν 
προσφέρεται μόνο για βιοπορισμό, γιατί η ηθική ικανο-
ποίηση της κοινωνικής προσφοράς είναι που εξασφαλίζει 
το «ευ ζην» των προγόνων μας. Ο αλλοεθνής εθελοντής 
κοινώνησε τα αρχαιοελληνικά νάματα. Ο Ελληνας με πε-
ρηφάνια απέδειξε πως τον καφέ του δεν τον πίνει μόνο 
στις καφετέριες κάτω από τον γητευτή ελληνικό ήλιο. Τον 
απολαμβάνει περισσότερο ένα καλοκαιρινό πρωινό ιδρώ-
νοντας για να σκουπίσει το αρχαίο στάδιο ή για να στήσει 
την τέντα του αποδυτηρίου. 

of bodies and mainly souls. The “parents” of the family is 
the Board of Directors who, with organizational sense and 
great sensitivity, surpassed themselves during the whole 
period of the quadrennial preparation and mainly the last 
days. It is their own interdependent, altruistic and beyond 
rivalry offer that inspired and shepherded with methodical 
steps their “children”, this heterogeneous and populous 
team of the volunteers. 

They were people mainly coming from the wider region 
of Ancient Nemea but also from various spots of the planet; 
people of all ages – even 11 years old or 70 or even more 
– of different professional specialties and skills, of every 
educational level and financial status. However, under all 
these defining characteristics – which cause confusion with 
the distinction that they make – they were fellow-travelers 
who co-operated wonderfully towards the achievement of 
the common goal.

Fatigue was a given during the whole time of the 
preparations. The rain and the scorching sun of these 
two days created additional problems. Nonetheless, 
the swarm of human bees with the red T-shirts, either 
hovering at its post or in constant motion, was covering 
both the scheduled and developing needs. Communication 
was carried out with short talks or anxious but at the end 
satisfied and smiling glances. And speaking of glances, I will 
not forget those of the visitors and mainly of the athletes. 
As they were entering, they had the indifferent look of the 
expectation of an ordinary experience. But as they were 
coming out, most of them had a sparkling glance. They 
were looking us straight into the eyes and were thanking 
us for what they had experienced. 

This experience was a big reward for all of us. The local 
volunteers, as they were serving Zeus Xenios (note for 
the reader: the god of hospitality), “travelled” by meeting 
people and ever since say a warmer “good morning” to 
their fellow citizens with whom they co-operated. The 
opportunities and the topics for a conversation with them 
have now grown. Parents taught in a living way their 
children – also volunteers – that work in general is not 
offered just for earning one’s living, because it is the moral 
satisfaction of social offer that provides the value of “well 
living” of our ancestors. The foreign volunteers shared the 
ancient Greek spirit. The Greeks proved with pride that 
they don’t drink their coffee only in the cafeterias under 
the charmer Greek sun. They enjoy it better in a summer 
morning after they have poured their sweat in order to 
sweep the ancient stadium or set the tent of the locker 
room. 

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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

Ο Μίνως Ξ. Κυριακού (1942-2017) ήταν ο Πρόεδρος 
της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και, το διάστημα 
2004-2009, Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδη-
μίας. Κυρίως με αυτή του την ιδιότητα είχε βοηθήσει το 
Σύλλογό μας, καθώς προέτρεπε τα μέλη της Δ.Ο.Α. να συμ-
μετέχουν στις αναβιώσεις μας.

HONORARY COMMITTEE 

It is with regret that we learned of the passing of two of 
our members of the Society’s Honorary Committee.

Minos X. Kyriakou (1942-2017) was the President 
of the Greek Olympic Committee and, from 2004-2009, 
President of the International Olympic Academy. It was in 
the latter role that he particularly helped our Society by 
encouraging IOA members to participate in our revivals.

Particularly appreciated was the prologue he wrote to 
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Εκτιμήθηκε ιδιαιτέρως ο πρόλογος που έγραψε για το 
βιβλίο του Στέφανου Μίλλερ Ο Πλάτων στην Ολυμπία, 
στον οποίο αναγνώριζε τη σημασία των αρχαίων αγώνων 
για τη σύγχρονη κοινωνία. 

Ο κος Κυριακού στήριζε τους στόχους μας και συνέβαλ-
λε στην πραγματοποίησή τους.

Ο Y.A. Tittle (1926-2017) ήταν ένας θρύλος του αμερι-
κανικού αθλητισμού και ο πρώτος παίκτης του αμερικα-
νικού ποδοσφαίρου που εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του 
περιοδικού Sports Illustrated, γεγονός που μεταγενέστε-
ρα επαναλήφθηκε τρεις φορές.

Ωστόσο, τον γνωρίζουμε καλύτερα ως πατέρα της 
Dianne de Laet, μιας σύγχρονης νικήτριας των Νεμέων 
Αγώνων, η οποία, μαζί με το σύζυγό της Steve, έχει συνει-
σφέρει στις προσπάθειές μας:

http://nemeangames.org/el/nemean-games-revival/
memories/2008.html, #91, 

http://nemeangames.org/el/nemean-games-revival/
memories/2012.html, #52.

Η Dianne είναι επίσης η συγγραφέας του βιβλίου Giants 
& Heroes: A Daughter’s Memories of Y. A. Tittle (1995), για 
το οποίο ο πατέρας της είπε: «Φαίνεται πως σε όλη μου 
τη ζωή με ακολουθούσε το ίδιο πράγμα, ότι δηλαδή ποτέ, 
μα ποτέ, δε νίκησα πραγματικά το μεγάλο αγώνα. Και 
νομίζω πως η Dianne έχει κατά κάποιο τρόπο… κατά κά-
ποιο τρόπο το βιβλίο της δομείται γύρω από αυτό. Είναι η 
αναζήτηση της πραγματικής νίκης την οποία όμως ποτέ 
δεν κέρδισα. Αλλά τελικά πράγματι κέρδισα, επειδή έχω 
τέσσερα υπέροχα παιδιά και εγγόνια. Και η Dianne έχει 
γράψει αυτό το βιβλίο, και το έχει γράψει με καλό γούστο. 
Έχει επαινέσει τον πατέρα της ενώ, νομίζω, λέει πολλές 
αλήθειες για τους ανθρώπους του αθλητισμού με τους 
οποίους έπαιξα».

Ο Y.A. Tittle μας δάνεισε το όνομά του και την οικογένειά 
του. Θα τον θυμόμαστε με ευγνωμοσύνη.

Με χαρά ανακοινώνουμε ότι έχουμε την προ-
σθήκη πέντε καινούριων μελών στην Τιμητική 
μας Επιτροπή.

Ο Ευάγγελος Αλμπανίδης είναι Καθηγη-
τής στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης στην Κομοτηνή. Τα ερευνητικά του εν-
διαφέροντα εντοπίζονται στον τομέα της ιστο-
ρίας του αρχαίου ελληνικού αθλητισμού της 
βόρειας Ελλάδας (π.χ. “Athletic Games in Ancient 
Macedonia: An Overview,” STADION 32 (2006) 
1-23 (με τους Α. Αναστασίου, Κ. Γεωργιάδη και Ι. 

Stephen Miller’s Plato at Olympia in which he recognized 
the value of the ancient Games to modern society.

Kyriakou supported our goals and assisted in their 
realization.

Y.A. Tittle (1926-
2017) was an American 
sports legend who was 
the first football player 
to appear on the cover 
of Sports Illustrated, 
an event that was 
subsequently repeated 
three times.

We know him best, 
however, as the father 
of Dianne de Laet, a 
modern Nemean victor 
who, with her husband 
Steve, has contributed to 
our efforts:

http://nemeangames.org/nemean-games-revival/
memories/2008.html, #91, 

http://nemeangames.org/nemean-games-revival/
memories/2012.html, #52.

Dianne is also the author of Giants & Heroes: A Daughter’s 
Memories of Y. A. Tittle (1995) about which her father said: 
«The same thing seemed to follow me all my life, never, ever 
really winning the big game. And I think Dianne has sort of 
- sort of - her book has been built around this. It’s the quest 
of really winning, that I never did win. But I did win, really, 
in the long run because I have four wonderful children and 
grandchildren. And Dianne has written this book, and she’s 
written it with good taste. She’s praised her father while I 
think telling a lot of truth about the people in sports that I 
played with.»

Y.A. Tittle loaned us the use of his name, and his family. 
We shall remember him with gratitude.

It is with pleasure that we announce that we have the 
addition of five new members to our Honorary Committee.

Evangelos Albanidis is a Professor in the Department 
of Physical Education & Sport Sciences at the Democritus 
University of Thrace in Komotini. His research interests 
lie in the area of athletics in the northern ancient Greek 
world (e.g. “Athletic Games in Ancient Macedonia: An 
Overview,” STADION 32 (2006) 1-23 (with A. Anastasiou, 
K. Georgiadis, and J. Mouratidis), “Athletic games in 
Thrace during the Imperial era”, Nikephoros, 20 (2007) 
177-198 (with S. Giatsis), «The Aktia of Nikopolis: New 

Approaches, Nikephoros 22 (2009) 79-102 
(with O. Pavlogiannis and M. Dimitriou), in 
the area of athletics and education (e.g. «The 
Ephebia in the Ancient Hellenic World and its 
Role in the Making of Masculinity,» European 
Sports History Review 2 (2000) 4-23), in 
the social aspect of athletics (e.g. “The joint 
participation of Greeks and “Barbarians” in 
athletic activities during the Hellenistic and 
Roman times”, Nikephoros, 19 (2006) 187-226 
(with F. Garcia Romero, O. Pavlogiannis), “The 
social origin of ancient Olympic victors and 
the influence of Olympic victory on their social 
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Μουρατίδη), “Athletic games in Thrace during the Imperial 
era”, Nikephoros, 20 (2007) 177-198 (με τον Σ. Γιάτση), 
«The Aktia of Nikopolis: New Approaches, Nikephoros 
22 (2009) 79-102 (με τους Ο. Παυλογιάννη και Μ. Δη-
μητρίου), στη σχέση αθλητισμού και παιδείας (π.χ. «The 
Ephebia in the Ancient Hellenic World and its Role in the 
Making of Masculinity,» European Sports History Review 2 
(2000) 4-23), στην κοινωνική διάσταση του αθλητισμού 
(π.χ. “The joint participation of Greeks and “Barbarians” in 
athletic activities during the Hellenistic and Roman times”, 
Nikephoros, 19 (2006) 187-226 (με τους F. Garcia Romero 
και Ο. Παυλογιάννη), “The social origin of ancient Olympic 
victors and the influence of Olympic victory on their social 
status”, European Studies in Sports History, 1,1 (2008) 7-22 
(με την Α. Τσιμπιρίδου), και στη σχέση υγείας και αθλητι-
σμού στην αρχαία Ελλάδα (π.χ. “Exercise in moderation: 
Health perspectives of Hellenic antiquity”, Nikephoros, 26 
(2013) 33-62).

Ο Καθηγητής Αλμπανίδης μας έχει επισκεφθεί αρκετές 
φορές στη Νεμέα, πολύ συχνά ως εκπαιδευτής μαζί με τη 
Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία. Δείτε, για παράδειγμα, Τα 
Νέα των Νεμέων (2011), σ. 3, τρίτος από αριστερά και Τα 
Νέα των Νεμέων (2012), σ. 29, δεξιά στήλη, τρίτος από 
αριστερά. Υποστηρίζει με ενθουσιασμό τις ελπίδες μας για 
μια Σχολή Αρχαίου Ελληνικού Αθλητισμού και μπορούμε 
να ελπίζουμε πως μια μέρα θα διδάξει εκεί.

Η Carol Christ διορίστηκε πρόσφατα ως η 11η Πρύτα-
νις του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϋ 
(UCB), αναλαμβάνοντας καθήκοντα την 1η Ιουλίου 2017.

Η κα Christ είναι φημισμένη ερευνήτρια της βικτωρια-
νής λογοτεχνίας, η οποία επέστρεψε στο UCB τον Ιανουά-
ριο του 2015 ως διευθύντρια του Κέντρου Σπουδών στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση (CSHE). Πριν από αυτό, υπηρέτησε 
ως η 10η πρόεδρος του Κολλεγίου Smith, ενός από τα πιο 
διακεκριμένα κολλέγια ελευθερίων τεχνών στις ΗΠΑ, από 
το 2002 έως το 2013. Κατά τη διάρκεια της θητείας της 
στο Smith, η κα Christ επέβλεψε την ανάπτυξη του μονα-
δικού διαπιστευμένου προγράμματος σπουδών μηχανικής 
σε κολλέγιο θηλέων στις ΗΠΑ, παρατήρησε σημαντική αύ-
ξηση στην εγγραφή ξένων φοιτητριών με πολυπολιτισμι-
κή προέλευση, επεξέτεινε τις παγκόσμιες δραστηριότητες 
και το εύρος του Smith και κατάφερε να διαχειριστεί ένα 
μείζον πρόγραμμα για τον προγραμματισμό κεφαλαίου 
της πανεπιστημιούπολης. Η κα Christ επίσης καθοδήγη-
σε το Smith μέσω ασκήσεων στρατηγικού σχεδιασμού 
μεγάλης εμβέλειας, οι οποίες ήταν σχεδιασμένες ώστε να 
εξετάσουν κριτικά και να βελτιώσουν τα ακαδημαϊκά και 
οικονομικά μοντέλα του κολλεγίου στο πλαίσιο των ευρύ-
τερων τάσεων στην ανώτατη εκπαίδευση.

Προτού πάει στο Smith, η κα Christ υπηρέτησε ως Αντι-
πρύτανις και Κοσμήτορας του UCB από το 1994 μέχρι το 
2000. Στη διάρκεια των έξι χρόνων της ως της κορυφαίας 
ακαδημαϊκού λειτουργού της πανεπιστημιούπολης, η κα 
Christ ενίσχυσε το πνευματικό επίκεντρο του UCB ενδυ-
ναμώνοντας πολλά από τα κορυφαία τμήματα του ιδρύ-
ματος στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις φυσικές επι-
στήμες, καθώς και προάγοντας σημαντικές πρωτοβουλίες 
σε τομείς όπως η νευροεπιστήμη και η βιοτεχνολογία. 

Μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστη-
μών και της Αμερικανικής Φιλοσοφικής Εταιρείας, η κα 
Christ ήταν η γυναίκα με την υψηλότερη κατάταξη στη 
διοίκηση του UCB μέχρι την επιστροφή της στη διδασκα-
λία το 2000. Έχει μια παγιωμένη φήμη ως υπέρμαχος των 

status”, European Studies in Sports History, 1,1 (2008) 7-22 
(with A. Tsimpiridou), and in the sanitary role of athletics 
(e.g. . “ Exercise in moderation: Health perspectives of 
Hellenic antiquity”, Nikephoros, 26 (2013) 33-62).

Professor Albanidis has visited us at Nemea many 
times, frequently as an instructor with the International 
Olympic Academy. See, for example, News of the Nemean 
Games (2011) p. 3, third from left, and News of the Nemean 
Games (2012) p. 29, right column, third from left. He is an 
enthusiastic supporter of our hopes for a School of Ancient 
Greek Athletics, and we can hope that one day he will teach 
there.

Carol Christ was recently appointed to serve as the 11th 
Chancellor of UC Berkeley beginning July 1, 2017.

Christ is a renowned Victorian literature scholar who 
returned to UC Berkeley in January of 2015 as director 
of the campus’s Center for Studies in Higher Education 
(CSHE). Before that, she served as the 10th president of 
Smith College, one of the USA’s most distinguished liberal 
arts colleges, from 2002 through 2013. During her tenure 
at Smith, Christ supervised the development of the only 
accredited engineering program at a women’s college in 
the USA, oversaw a significant rise in student diversity 
and international student enrollment, expanded Smith’s 
global activities and reach, and managed a major campus 
capital planning program. Christ also shepherded Smith 
through long-range strategic planning exercises designed 
to critically examine and improve the college’s academic 
and financial models within the context of broader trends 
in higher education.

Prior to joining Smith, Christ served as UC Berkeley’s 
Executive Vice Chancellor and Provost from 1994 until 
2000. During her six years as the campus’s top academic 
officer, Christ sharpened Berkeley’s intellectual focus, 
strengthening many of the institution’s top-rated 
departments in the humanities and sciences as well as 
advancing major initiatives in areas including neuroscience 
and bioengineering.

A member of the American Academy of Arts and Sciences 
and the American Philosophical Society, Christ was the 
highest-ranking female administrator at Berkeley until 
she returned to full-time teaching in 2000. She has a well-
established reputation as a champion of women’s issues 
and diversity; her first administrative position was as an 
assistant to the Chancellor on issues involving the status 
of women.

Christ joined the English faculty at Berkeley in 1970 
after receiving her Ph.D. from Yale University. In addition 
to her other roles, she has served as chair of Berkeley’s 
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δικαιωμάτων και της διαφορετικότητας των γυναικών: η 
πρώτη της διοικητική θέση ήταν ως βοηθού του Πρύτανη 
σε θέματα που αφορούν τη θέση των γυναικών.

Η κα Christ έγινε μέλος του διδακτικού προσωπικού του 
Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας του UCB το 1970, αφότου 
έλαβε Διδακτορικό Δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Yale. 
Εκτός από τους άλλους ρόλους της, έχει επίσης υπηρε-
τήσει ως Πρόεδρος του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας του 
UCB, Κοσμήτορας του Τομέα Ανθρωπιστικών Σπουδών 
και Κοσμήτορας του Κολλεγίου Γραμμάτων και Επιστή-
μης.

Ο Paul Christesen είναι μέλος του διδακτικού προσω-
πικού του Τμήματος Κλασικών Σπουδών του Κολλεγίου 
Dartmouth από το 1999 έχοντας Διδακτορικό Δίπλωμα 
από το Πανεπιστήμιο Columbia. Επίσης, έχει υπάρξει πρό-
σφατα (2016-2017) Επισκέπτης Καθηγητής του Clare 
Hall στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ.

Έχει γράψει εκτεταμένα για τον ελληνικό αθλητισμό. 
Ιδιαίτερα αξιοσημείωτα είναι τα βιβλία του Olympic 
Victor Lists and Ancient Greek History (2007) και Sport 
and Democracy in the Ancient and Modern Worlds (2012). 
Αυτή τη στιγμή δουλεύει – μεταξύ άλλων ερευνητικών 
μελετών – πάνω στο βιβλίο Gymnazein: The Origin and 
Dissemination of Athletic Nudity in Ancient Greece (c. 650 
BCE – 323 BCE). 

Ο Καθηγητής Christesen έχει επισκεφθεί τη Νεμέα πολ-
λές φορές, κυρίως ως καθοδηγητής ομάδων φοιτητών 
του Dartmouth που επισκέπτονται τους χώρους των 
αρχαίων ελληνικών αγώνων (δείτε, για παράδειγμα, Τα 
Νέα των Νεμέων, 2015, σ. 8). Έχει επίσης συμμετάσχει 
στην αναβίωση των αγώνων το 2008 ως δρομέας (http://
nemeangames.org/el/nemean-games-revival/memories/2008.
html #36, 41, 95) και ως δούλος (http://nemeangames.org/el/
nemean-games-revival/memories/2008.html #59).

Ο Πέτρος Δερμετζής ήρθε στο Σύλλογό μας χάρη σε 
δύο κοντινούς μας φίλους. Μάθαμε πρώτη φορά γι’ αυτόν 
από τον Θεόδωρο Παπαλεξόπουλο, ο οποίος ήταν πάντοτε 
φίλος της οικογένειάς του. Η πρώτη επαφή ήρθε από το 
γείτονα του Πέτρου στην Καλιφόρνια, το δικό μας Γιώργο 
Κατσούλη.

Με σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανάμεσα στα πτυ-
χία του ο Πέτρος έχει και ένα Μεταπτυχιακό από το Πανε-
πιστήμιο του Lancaster, το οποίο και οδήγησε στην καριέ-
ρα του στην πληροφορική. Αυτή τη στιγμή είναι Γενικός 
Διευθυντής Παραγωγής στη Workday Inc., μια εταιρεία 
που σχεδιάζει το λογισμικό επιχειρήσεων.

Όταν παρουσιάστηκαν προβλήματα για τα μέλη μας 
στις ΗΠΑ, ο Πέτρος πήρε την πρωτοβουλία να δημιουργή-
σει το Ίδρυμα Νεμέας, το οποίο ιδρύθηκε ως φοροαπαλ-
λασσόμενος μη κερδοσκοπικός οργανισμός κατηγορίας 
501c3 (βλ. Τα Νέα των Νεμέων 2016, σσ. 34-35). Αυτό 
επιτρέπει σε μέλη και υποστηρικτές στις ΗΠΑ να κόβουν 
προσωπικές επιταγές σε δολάρια οι οποίες υπάγονται σε 
φοροαπαλλαγή (βλ. http://thenemeafoundation.org). 
Με χαρά αναγνωρίζουμε τη συνεισφορά του Πέτρου, 
έστω και μ’ αυτόν τον μικρό τρόπο. 

Ο Thomas F. Scanlon έλαβε Διδακτορικό Δίπλωμα στις 
Κλασικές Σπουδές από το Κρατικό Πανεπιστήμιο του Οχά-
ιο το 1978. Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο 
Riverside από το 1981 μέχρι και τη συνταξιοδότησή του 
το 2017.

Department of English, dean of the Division of Humanities, 
and provost for the College of Letters and Science. 

Paul Christesen has been on the faculty of the 
Department of Classics at Dartmouth College since 1999 
with a Ph.D. from 
Columbia University. 
He has also recently 
(2016-2017) been a 
Visiting Fellow of Clare 
Hall at Cambridge 
University.

He has written 
extensively on Greek 
Athletics, including the 
particularly noteworthy 
Olympic Victor Lists and 
Ancient Greek History 
(2007) and Sport and Democracy in the Ancient and Modern 
Worlds (2012). Currently he is working on – among other 
projects – Gymnazein: The Origin and Dissemination of 
Athletic Nudity in Ancient Greece (c. 650 BCE – 323 BCE).

Professor Christesen has visited Nemea many times, 
especially as the leader of Dartmouth student groups 
visiting the sites of ancient Greek games (see, for example, 
News of the Nemean Games, 2015, p. 8). He has also 
participated in the revival of the games in 2008 as a runner

(http://nemeangames.org/nemean-games-revival/
memories/2008.html #36, 41, 95) and as a slave (http://
nemeangames.org/nemean-games-revival/memories/2008.
html #59).

Petros Dermetzis 
comes to us from 
two close friends of 
ours. We first learned 
of his existence 
from Theodore 
Papalexopoulos who 
is a life-long family 
friend. The first 
contact came from 
Petros’ next-door 
neighbor in California, 

our own George Katsoulis. 
Educated in the U.K., Petros’ degrees include a M.S. from 

Lancaster University which led to his career in computing. 
He is currently Chief Products Officer at Workday Inc., an 
Enterprise Software Company.

When problems appeared for our members in the U.S.A., 
Petros took the initiative to form the Nemea Foundation 
which has been established as a 501c3 tax-exempt 
nonprofit organization. (See News of the Nemean Games 
2016, pp. 34-35) This allows members and supporters 
in the U.S. to write personal cheques in dollars which are 
tax deductible; see http://thenemeafoundation.org. 
We are pleased to acknowledge in this small way Petros’ 
contributions.

Thomas F. Scanlon earned his Ph.D. in Classics from 
Ohio State University in 1978. He taught at the University 
of California, Riverside from 1981 until his retirement in 2017.

He has studied and published extensively on various 
aspects of ancient Greek Athletics and Greek history as the 
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Έχει πραγματοποιήσει εκτενείς μελέτες 
και δημοσιεύσεις για αρκετές όψεις του αρ-
χαίου ελληνικού αθλητισμού και της ελληνι-
κής ιστορίας, όπως δείχνουν και τα ακόλου-
θα επιλεγμένα παραδείγματα: «Virgineum 
Gymnasium: Spartan Females and Early Greek 
Athletics,» The Archaeology of the Olympics 
(ed. W. Raschke, Madison, 1988) 185-216; 
Eros and Greek Athletics (Oxford 2002); “The 
Heraia Revisited,” Nikephoros 21 (2008) 159-
96; Greek Historiography (Wiley-Blackwell 
2015).

Μας είναι περισσότερο γνωστός για τη 
δουλειά του στο βιβλίο Oxford Readings 
in Classical Studies: Sport in the Greek and 
Roman Worlds, I (2014), στο εξώφυλλο του 
οποίο απεικονίζεται το στάδιό μας κατά τη 
διάρκεια της Τρίτης Νεμεάδας (Τα Νέα των 
Νεμέων 2014, εξώφυλλο).

following selected examples will 
show: «Virgineum Gymnasium: 
Spartan Females and Early Greek 
Athletics,» The Archaeology of 
the Olympics (ed. W. Raschke, 
Madison, 1988) 185-216; Eros 
and Greek Athletics (Oxford 
2002); “The Heraia Revisited,” 
Nikephoros 21 (2008) 159-96; 
Greek Historiography (Wiley-
Blackwell 2015).

He is best known to us for 
his work on Oxford Readings in 
Classical Studies: Sport in the 
Greek and Roman Worlds, I (2014) 
the cover of which featured 
our stadium with a scene from 
the Third Nemead (News of the 
Nemean Games 2014, front page).

BOARD OF DIRECTORS

On Sunday, January 8, 2017, during the regular annual 
General Assembly of the SRNG, there was elected the 
new Board of Directors that will run the Society for the 
years 2017-2018. The body at present consists of 5 old 
and 4 new members.

The following members are continuing: 

Spyros Kyriakos, President

Yannis Nakis, Vice President

Nikos Fenerlis, General Secretary

Yannis Flessas, Treasurer

George Nikitakos

The following members are new: 

Polyxeni Dimitriou 

Dimitris Zois 

Argyro Koureli 

Kostas Papantoniou 
We would like to note that Zois and Koureli have been 

volunteers for years and have helped us during past 
Nemeads, Polyxeni Dimitriou is the granddaughter of 
Parmenion Dimitriou, visionary of the revival of the 
Games, and daughter of Kostas, a founding member of 
the SRNG, while Kostas Papantoniou is also a founding 
member of the SRNG. We wish them a creative tenure!

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Την Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2017, στη διάρκεια της 
ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΣΑΝΑ, εξε-
λέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διευθύνει το 
Σύλλογο για τα έτη 2017-2018. Το σώμα αυτή τη στιγ-
μή αποτελείται από 5 παλιά και 4 νέα μέλη. 

Τα ακόλουθα μέλη συνεχίζουν: 

Σπύρος Κυριάκος, Πρόεδρος

Γιάννης Νάκης, Αντιπρόεδρος

Νίκος Φενερλής, Γενικός Γραμματέας

Γιάννης Φλέσσας, Ταμίας

Γιώργος Νικητάκος

Τα ακόλουθα μέλη είναι νέα:

Πολυξένη Δημητρίου

Δημήτρης Ζώης

Αργυρώ Κουρελή

Κώστας Παπαντωνίου 
Θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι οι Ζώης και Κουρε-

λή έχουν υπάρξει για χρόνια εθελοντές και μας έχουν 
βοηθήσει σε προηγούμενες Νεμεάδες, η Πολυξένη Δη-
μητρίου είναι εγγονή του Παρμενίωνα Δημητρίου, του 
οραματιστή της αναβίωσης των Αγώνων, και κόρη του 
Κώστα, ιδρυτικού μέλους του ΣΑΝΑ, ενώ ο Κώστας Πα-
παντωνίου είναι επίσης ιδρυτικό μέλος του ΣΑΝΑ. Τους 
ευχόμαστε μια δημιουργική θητεία!
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Παντελής Αβαρλής, Ελλάδα

Δήμητρα Αβαρλή, Ελλάδα

Φώτιος Τριαντάφυλλος, 
Ελλάδα

Βασιλική Νάκη, Ελλάδα 

Ελένη Γιαννάκου, Ελλάδα

Stephen Walker, UK

Nicolaos V. Arvanitidis, Greece/
USA

Athena A. Arvanitidis, Greece/
USA

Taso G. Manitsas, Greece/USA

Geroge D. Demakas, Greece/
USA

Kurt Donnelly, USA

Mary Donnelly, Greece/USA

Soteria Harris Riester, Greece/
USA

Alexandros Kokkinidis, Greece/
USA

Eftychia (Efi) Kokkinidou, 
Greece/USA

Theodore (Ted) Laliotis, 
�reece/USA

Konstanin Milionis, Greece/USA

George Papoulias, Greece/USA

George Sotiropoulos, Greece/
USA

John Stamison, Greece/USA

Ted Stamison, Greece/USA

Georgia Stamison, Greece/USA

Peter Haramis, Greece/USA

Maria P. Haramis, Greece/USA

Juan Pablo Cividanes Alvarez, 
Spain

Eleni Gousios, Greece/USA

Sviatlana Dziamidchyk, 
Belarus/Greece

Λύσανδρος Καρασκούτης, 
Ελλάδα

Robert Kuntz, USA

Susana Cox, USA

Maureen Carpenter, USA

Joan S. Horwitz, USA

Angela Kefalas Paxos, Greece/
USA

Μαρία Καλλιμουράτογλου, 
Ελλάδα

Σοφία Μολφέτα, Ελλάδα

Έλλη Παπουτσόγλου, Ελλάδα

Δημήτρης Μαραμής, Ελλάδα

Αιμιλία-Ελένη Σγουρίδη, 
Ελλάδα

Graeme Salaman, UK

Rena Salaman, Greece/UK 

Elsa García-Maltrás, Spain/
Belgium

Fiona Harford, New Zealand/
Belgium

Μαρία Μπουλούκη-
Υφαντοπούλου, Ελλάδα

Νικόλαος Κονιδάρης, Ελλάδα/
ΗΠΑ

Σταυρούλα (Βούλα) Κονιδάρη, 
Ελλάδα/ΗΠΑ

Γεώργιος Κακαβάς, Ελλάδα

Μαρία Κακαβά, Ελλάδα

Αριστείδης Μαρκομιχάλης, 
Ελλάδα

Tom Sponsler, USA

Lucy Sponsler, USA

Phil Rettger, USA

Diane Bell, USA

Amnon Shoenfeld, USA

Kate Riley, USA

Dick Wiehl, USA

Inga Wiehl, USA

Ed Rogers, USA

Sue Rogers, USA

Joerg Agin, USA

Finley Young, USA

Christine Young, USA

Tom Barber, USA

Marina Grossi, USA

Anastasios Baxevanidis, 
Greece/Canada

Nikolaos Kologeropoulos, 
Greece/Canada

Irene Stubos, Greece/Canada

Αναστάσιος Γ. Πασσάς, Ελλάδα

Mary Ang Ser Hui, Singapore

Μαρία Παραπονιάρη, Ελλάδα

Δικαία Δεσποτάκη, Ελλάδα

Ρωξάνη Μάτσα, Ελλάδα

Ευήτα Μπαλτά, Ελλάδα

ΝΕΑ ΜΕΛΗ

Με χαρά καλωσορίζουμε στο Σύλλογό μας τα παρακά-
τω 81 νέα μέλη, τα οποία ενεγράφησαν τους τελευταίους 
δώδεκα μήνες (με χρονολογική σειρά):

NEW MEMBERS

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

Patricia García-Maltrás, Spain

Nicolas Mendez, Spain

Ana Mendez, Spain

Ana de Blas, Spain

Isabel Vicente, Spain/Belgium

Rafa Rodríguez, Spain/Belgium

Carmela Rodríguez, Spain/

Belgium

Santiago Rodríguez, Spain/
Belgium

CONTRIBUTORS

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

ΧΟΡΗΓΟΙ 

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

Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος – 
Theodore Papalexopoulos 

Δήμος Νεμέας – City of Nemea

Petros Dermetzis, President 
of the Nemea Foundation

George P. Katsoulis, Secretary 
and Treasurer of the Nemea 
Foundation 

Professor Stephen Miller & 
Mrs. Effie Davlantes-Miller 

George & Tina Kolovos 

Aison Sakellares

The Brayton Wilbur 
Foundation (Judith F. Wilbur-
Otter) 

Kurt & Mary Donnelly 

Steven de Laet & Dianne Tittle 
de Laet 

Elsa García-Maltrás & Fiona 
Harford 

Andante Travels, U.K. 

Professor Randall M. Colaizzi 
(in memoriam Jenny Bouyia)

Eleni Gousios 

Jok & Kirsten Legallet 

John Upton Jr. & Janet Sassoon 
Upton 

George Papoulias 

Roy & Patty Woolsey 

Taso G. Manitsas 

George & Elaine Spanos 

Sheila M. Wishek 

James & Ersy Haramis 

Constantine, Christine, Peter 
& Andrew Zygouris 

Δρ Νικόλαος & Κυριακή 
Μανιά 

George Davlantes 

Kenneth (Kyriakos) & Carmen 
Christie 

Marcos Karnezos 

Dr. Nikolaos Stathopoulos 

Constance W. Hawkins 

Theodore (Ted) Laliotis 

Karen M. McIntosh 

Jeff Bailey & John Lillis 

Dimitri A. Charalambous 

Peter & Maria Haramis 

Elizabeth W. Jewell 

Εκπαιδευτήρια Γείτονα – 
Geitonas School 

Nello Sevastopoulos 

Εμμανουήλ Κουλάκογλου & 
Αικατερίνη Παπαδοπούλου 

Juan Pablo Cividanes Alvarez 

Χρήστος Γιαννίκος (εις 
μνήμην Αλέκου Καλλή) 

Soteria Harris Riester 

Konstantin Milionis 

Steven & Wendy Ping 

Alexandros Kokkinidis & 
Eftychia (Efi) Kokkinidou 

Jeanette Crouch Rigopoulos 

George D. Demakas 

Professor Heather L. Reid 

Γεώργιος Καμπίρης 

George, Paraskevi, Vasili & 
Sotiri Katsuras 

David & Ellen McCaig 

Giannis Thol & Edith-Maria 
Schuster 

Professor Edmund Keeley 

Nick Panopoulos

George Sotiropoulos 

John Stamison 

George & Simone Tzanavaras 

Anastasios Stamatakis 

Spyros, Diana & Philip 
Alexander Retsas 

Zena Pendlebury 
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Nicolaos & Athena Arvanitidis 

Guy T. Craig 

Mary Davlantes 

Mary Lamprech 

John Nickel 

Dr. Dimitri Pallas 

Professor Thomas Scanlon 

Ted & Georgia Stamison 

Ευαγγελία Σκιαδά 

The University of Florida, 
Gainesville 

Costas Mimikopoulos & 
Christine Apergis 

Lambros & Elias 
Papaconstantinou 

Mike Farquhar 

Ελένη Καρκαζή 

Θέτις Κονταξή 

Χριστίνα Λαναρά 

Παναγιώτης Μπάρμπας 

Φώτιος Μπιτσάκος 

Απόστολος Παπαφωτίου 

Γεώργιος-Διαγόρας Σωτηρίου 

Ιωάννα Ταχμιντζή 

William & Marsha Dillon

The Honorable Thomas Niles 

Dr. Helmut Siegfried Paul 

Αικατερίνη Ζαρμπή 

Mary Costopoulos 

Robert H. Frank 

Mathew Gheorghiou 

Ilias Katsoudas 

Professor Robert Mechikoff 

Professor Aristotle 
Michopoulos 

Carolyn Sheaff 

Αναστασία Βισβάρδη 

Γεώργιος Ρηγόπουλος 

Christos & Maria Argyrakis 

Dale & Judy Harcourt 

Parthena Papadopoulou & 
Apostolos Gianniodis 

Graeme & Rena Salaman 

Παντελής & Δήμητρα Αβαρλή 

Νίκος Αδαμαντιάδης 

Άρτεμις Αννίνου 

Καθηγητής Παναγιώτης 
Βαλαβάνης 

Ευάγγελος Βαρδάκας 

Χρήστος Ελευθερίου 

Παντελής Κοβεντάρος & 
Αναστασία Σαββάκη 

Αναστάσιος Μπαρλιάς 

Βασίλειος Φουρλής 

Dr. Colin H. Clarke 

Anastasios Baxevanidis 

James Clambaneva 

Angela Kefalas-Paxos 

Marlyn & Laura Rydson 

Berthold Bӧhm 

Heidrun Braatz 

The Honorable Dimitrios 
Touloupas

Stephen Walker 

Δέσπω Κωτσιοπούλου 

Ελένη Μπίστικα 

Μαρία Κων/νου 
Παπαδοπούλου 

Αναστάσιος Πλατής 

Ευστάθιος Δ. Φωτιάδης 

Dr. Gordon Howell 

Amy Barber & Arthur Dimitris 
Parashis 

Simos & Ria Leptokarydis 

Spyridon Parashis & 
Stephanie Gray 

Peter & Andy Spiliopoulos 

Gabriella Bruni & Ken Kaplan 

Dr. John E. Haselden 

Ισμήνη Δουζένη 

Μαρία Καλλιώρα 

Αγγελική Κωτσάκη 

Δημήτριος Μπαρλιάς 

Panayiotis Baltatzis, MD 

Dr. John Derdivanis 

Dr. Linda Sue Galate 

William & Kathleen Moss 

Elias Psycharis 

Alexander & Arianna Sogas 

Marvin & Carola Sohns 

Magdalini Agrafioti 

George Belkas 

Yannis Fragiadakis 

Professor Costas Georgiades 
(Canada) 

Nikolaos Kalogeropoulos 

Irene Stubos 

Vassiliki Aroniadou-
Anderjaska, Ph.D. 

Professor John E. Fischer 

Annette & Jon Hopkins 

Robert John Horne 

Monique Kelenc & Patrick 
Meunier 

Constantine Louis 

Ling Su-Westrick 

Αναστασία Αναστασίου 

Ντόρα Βασιλικού 

Σωτήριος Γεωργιάδης 
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Βασίλειος Γεωργίκος 

Χριστίνα Γιαννακάκη 

Ευάγγελος Γριβάκης 

Ιφιγένεια Δημουλά 

Ιωάννης Καπουράλος 

Θεόδωρος Καρυώτης 

Απόστολος Κοζομπόλης 

Μαρία Κοϊδάκη 

Χρυσαυγή Λουρίκα 

Νάντια Μελινιώτη 

Ιωάννης Μπακασέτας 

Ευήτα Μπαλτά 

Γιώργος Νικητάκος 

Αναστασία Νικολάου 

Γεώργιος Πανουσόπουλος 

Βασιλική Παπαδιά-
Μούσχουρα 

Γεώργιος Παπανικολάου 

Αγγελική Προκοπίου 

Νικολίτσα Πυργάκη 

Αθανάσιος Σχοινοχωρίτης 

Sam Kamilos 

Lika Lambiris 

Melissa Gold 

Professor Mark Golden

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ

Πόδα παρά πόδα – έτοιμοι– άπιτε … 
 
Ο αφέτης τραβάει τα σχοινιά και οι δρομείς, ανεξαρτή-

τως φύλου, χρώματος, ηλικίας, θρησκεύματος και εθνι-
κότητας, ξεκινούν να τρέχουν προς το όνειρο! Άλλωστε 
μ’ αυτόν τον σκοπό ήρθαν… να ζήσουν το όνειρο! Να 
ανατρέξουν στην Ελληνική Ιστορία. Να γυρίσουν μερικές 
χιλιάδες χρόνια πίσω και να πατήσουν με τα γυμνά και 
κουρασμένα πόδια τους τα χώματα που πότισαν με τον 
ιδρώτα τους οι πρόγονοί μας, εδώ και δυόμισι χιλιετί-
ες. Να γνωρίσουν τον τόπο που γεννήθηκε και στέριωσε 
η μεγαλειώδης ιδέα της ιερής εκεχειρίας και να νιώσουν 
ότι αυτή η μοναδική παρόρμηση για ειρήνη αποτελεί την 
ικανή και αναγκαία συνθήκη για την αρμονική συνύπαρξη 
των λαών αυτού του πλανήτη!!! Να θυμηθούν και πάλι την 
κοινή καταγωγή, την κοινή υπόσταση και την κοινή μοίρα 
των ανθρώπων ανά τον κόσμο. Να συμμετάσχουν σε ένα 
διεθνές αθλητικό πανηγύρι που φέρνει τους ανθρώπους 
πιο κοντά και που καταδεικνύει ότι κάποιες ανθρώπινες 
αξίες είναι πέρα και πάνω από τις όποιες διαφορές, πέρα 
και πάνω από κάθε συμφέρον και ιδιοτέλεια!!! Να κερδί-
σουν το έπαθλο… ένα λιτό στεφάνι από αγριοσέλινο! Δεν 
μπορεί κανείς να φανταστεί πόσο βαριά φαντάζει στο 
κεφάλι τους αυτή η πρασινάδα, πόσο τροπαιούχους τους 
κάνει να αισθάνονται και τι πρωτόγνωρα συναισθήματα 
τους δημιουργεί!!!

 Ένα ρίγος συγκίνησης διαπερνά σαν ρεύμα το κορμί 
των θεατών που βρίσκονται στα πρανή του Αρχαίου Στα-
δίου! Ποιος άλλωστε θα μπορούσε να μείνει ασυγκίνητος 
εμπρός στη θέα του υπέργηρου Αμερικανού δρομέα που 
προσπαθεί να τερματίσει τον δρόμο του ενός σταδίου 
περπατώντας…σέρνοντας σχεδόν τα ανήμπορα πόδια του 
πάνω στα χώματα!!! Γιατί τόσος ζήλος; Γιατί το κάνει άρα-
γε; Ποιος δεν θα έμενε εκστατικός και άναυδος μπροστά 
στις σαράντα και πλέον σημαίες που κυματίζουν στο τέ-
λος του σταδίου και δηλώνουν τις χώρες προέλευσης των 
συμμετεχόντων αθλητών! Ποιος δεν θα ζητωκραύγαζε και 
δεν θα χειροκροτούσε τα υπέρλαμπρα πρόσωπα των συμ-
μετεχόντων στους αγώνες, μικρών και μεγάλων, που μερι-
κές φορές, ζώντας αυτή τη μοναδική εμπειρία, σου δίνουν 
την εντύπωση ότι κατέκτησαν την κορυφή του κόσμου!!!

 Τα στήθη των εκατοντάδων ακάματων εθελοντών, των 
ανθρώπων που αγκαλιάζουν με περισσή αγάπη αυτό το 
εγχείρημα και δουλεύουν αγόγγυστα ατέλειωτες ώρες 

FROM THE PRESIDENT

Poda para poda – hetoimoi – apite ( = Foot by foot – 
ready – go) …

 
The starter pulls the ropes and the runners, regardless 

of their gender, color, age, religion and nationality, start 
running towards the dream! Besides, they came with this 
purpose… to live the dream! To run back into Greek History. 
To go a few thousand years backwards and step with their 
bare and tired feet on the soil that was soaked by the sweat 
of our ancestors, already two and a half millennia ago. To 
get to know the land where the great idea of the sacred 
truce was born and established and feel that this unique 
impulse for peace is the necessary and sufficient condition 
for harmonious coexistence of the peoples of this planet!!! 
To remember once again the common origin, the common 
existence and the common fate of people all over the world. 
To participate in an international athletic festival which 
brings people closer and demonstrates that some human 
values are beyond and above any difference, beyond and 
above any personal interest and selfishness!!! To win the 
prize… a plain crown of wild celery! No one can imagine 
how heavy this greenery feels on their heads, what sense 
of triumph it makes them feel, and what unprecedented 
feelings it creates!!!

 A shiver of emotion runs like electricity through the 
bodies of spectators who watch from the slopes of the 
Ancient Stadium! Besides, who could have remained 
untouched by the sight of the elderly American runner who 
tries to finish the race of one stadium length by walking… 
by almost dragging his aged feet on the soil!!! Why so much 
zeal? Why is he doing that? Who wouldn’t stand ecstatic 
and speechless in front of the more than forty waving flags 
at the end of the track which denote the countries of origin 
of the participating athletes! Who wouldn’t cheer and who 
wouldn’t applaud the dazzling faces of the participants in 
the games, old and young, who sometimes, while living 
this unique experience, give the impression that they 
conquered the peak of the world!!!

 The breasts of the hundreds of indefatigable volunteers, 
the people who embrace this venture with abundant love 
and work uncomplainingly for endless hours towards the 
successful outcome of each Nemead, puff out with pride. 
At these moments they feel jubilant because they taste the 
fruits of their effort. It’s the time of their spiritual reward. 
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Τα Νέα των Νεμέων Αγώνων είναι ετήσια περιοδική έκ-
δοση με τις δραστηριότητες του Συλλόγου για την Ανα-
βίωση των Νεμέων Αγώνων. Περισσότερες πληροφορίες 
είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα:

www.nemeangames.org.
Διεύθυνση Επικοινωνίας: Ταχυδρομική Θυρίδα 2020, 

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

News of the Nemean Games is an annual report of the 
activities of the Society for the Revival of the Nemean 
Games.  Further information is available at:

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

It is these people, without the help and support of whom 
none of all this would have been feasible! They are the 
people who, in every area of human activity, epitomize 
volunteerism, this demonstration of social behavior which 
doesn’t ask for physical rewards and returns, as the most 
active way of participation, but also of intervention, in the 
social life, the ulterior purpose of which is the common 
welfare of humanity.

 At the end, when the flame on the altar of the games is 
extinguished with the help of the Nemean earth, lumps 
fill the throat and tears of happiness furrow the cheeks 
of the members of the Board of Directors of the S.R.N.G. 
(Society for the Revival of the Nemean Games) and mainly 
the cheeks of the instigator and “ringleader” of everything 
that takes place all these years in the archaeological site 
of Ancient Nemea, Professor Stephen Miller. The truth is 
that no one can say too much about these tears, except that 
someone would be able to seek them through a personal 
and purely existential contact. 

 In any case, no matter from which angle or point of view 
one might look at the fact of the Revival of the Ancient 
Games in Nemea, no matter how one might examine this 
arduous effort of our Society, one thing is sure… That a 
unique opportunity is provided to everyone in order to live 
an incomparable experience that creates unprecedented 
feelings! To experience an event of completely historical 
content, though of broader cultural significance, which 
projects our little country to the ends of the earth and 
strengthens its international reputation!

 We await you all at the Nemead of 2020 in order to come 
again in direct contact with the Ancient Greek idea, which 
still lives in Ancient Nemea!!!

Spyros K. Kyriakos
President of the Board of Directors of the S.R.N.G.

για την επιτυχή έκβαση της κάθε Νεμεάδας, φουσκώνουν 
από υπερηφάνεια. Τις ώρες εκείνες αισθάνονται περιχα-
ρείς γιατί γεύονται τους καρπούς της προσπάθειάς τους. 
Είναι η ώρα της ηθικής τους ανταμοιβής. Είναι αυτοί οι 
άνθρωποι, χωρίς τη βοήθεια και τη συμπαράσταση των 
οποίων τίποτα απ’ όλα αυτά δεν είναι δυνατόν να πραγ-
ματοποιηθεί! Είναι οι άνθρωποι εκείνοι που αναδεικνύουν 
τον εθελοντισμό, σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστη-
ριότητας, αυτή την εκδήλωση κοινωνικής συμπεριφοράς 
που δεν ζητάει υλικές αμοιβές και ανταλλάγματα, σαν τον 
πιο ενεργό τρόπο συμμετοχής αλλά και παρέμβασης στο 
κοινωνικό γίγνεσθαι, με απώτερο σκοπό το κοινό καλό 
της ανθρωπότητας.

 Τέλος, όταν η φλόγα στο βωμό των αγώνων σβήνει με 
τη βοήθεια της Νεμεάτικης γης, αναπηδούν λυγμοί από 
τον λαιμό και δάκρυα χαράς αυλακώνουν τα μάγουλα των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Α.Ν.Α. (Σύλλο-
γος για την Αναβίωση των Νεμέων Αγώνων) και κυρίως 
του εμπνευστή και πρωτεργάτη όλων όσων συντελούνται 
εδώ και χρόνια στον Αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Νε-
μέας, του καθηγητή κ. Στέφανου Μίλλερ. Η αλήθεια είναι 
πως γι’ αυτά τα δάκρυα δεν είναι εφικτό να αναφέρει 
κανείς πολλά, παρά μόνο ότι κάποιος θα μπορούσε να τα 
αναζητήσει μέσω μιας προσωπικής και καθαρά βιωματι-
κής προσέγγισης. 

 Πάντως, από όποια οπτική γωνία, από όποια σκοπιά και 
αν κοιτάξει κανείς το γεγονός της Αναβίωσης των Αρχαί-
ων Αγώνων στη Νεμέα, όπως και αν εξετάσει αυτή την κο-
πιώδη προσπάθεια του Συλλόγου μας, ένα είναι σίγουρο… 
Ότι παρέχεται στον καθέναν μια μοναδική ευκαιρία να 
ζήσει μια ανυπέρβλητη εμπειρία που γεννά πρωτόγνωρα 
συναισθήματα! Να ζήσει ένα απόλυτα ιστορικού περιεχο-
μένου γεγονός, με ευρύτερη όμως πολιτιστική σημασία, 
που προβάλλει τη μικρή μας χώρα στα πέρατα της γης και 
ενισχύει τη διεθνή αξιοπιστία της!

 Σας περιμένουμε όλους στη Νεμεάδα του 2020 για να 
ξαναέρθουμε σε άμεση επαφή με την αρχαιοελληνική ιδέα, 
που ζει ακόμη στην Αρχαία Νεμέα!!!

Σπύρος Κ. Κυριάκος
Πρόεδρος του Δ.Σ. του Σ.Α.Ν.Α.


