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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	2019 	 Ancient	Nemea	 	 December	2019

Τα ΝΕΑ των ΝΕΜΕΩΝ NEWS of the NEMEAN GAMES

THE SEVENTH NEMEAD

On the evening of Friday, October 11, 2019, the official 
announcement of the Seventh Nemead took place in the 
neo-classical lecture hall of the Archaeological Society in 
Athens.

Many of our members, good friends and distinguished 
guests were with us, among which the following: Elias 
Clis, member of the Honorary Committee of our Society 
and former Ambassador of Greece to France and Russia; 
Saud Faisal Saud Al-Daweesh, currently the Ambassador 
of the State of Kuwait to Greece; Georgios Tsournos, 
former Mayor of Nafplio and former Member of Parliament 
from the Region of Argolid; Yannis Rotziokos, doctor and 
former Secretary of the Regional Council of the Prefecture 
of the Peloponnese; Athanasios Karkonis, Deputy Mayor 
of Nemea; Nikolaos Papadopoulos, former President 
of the Municipal Community of Ancient Nemea and 
former member of the Board of Directors of our Society; 
Eleftherios Geitonas, Headmaster of Geitonas Private 
Schools; Georgios Kampiris, former President of the 
Union of Corinthians in Athens; and Rachel Misdrachi-
Kapon from Kapon Editions.

During the event, our team 
of volunteers was at the foyer 
receiving guests, providing in-
formation, selling souvenirs, 
and enrolling new members!

Η ΕΒΔΟΜΗ ΝΕΜΕΑΔΑ

Το απόγευμα της Παρασκευής 11 Οκτωβρίου 2019 
η επίσημη αναγγελία της Έβδομης Νεμεάδας έλαβε 
χώρα στη νεοκλασική αίθουσα διαλέξεων της εν Αθήναις 
Αρχαιολογικής Εταιρείας.

Μαζί μας ήταν πολλά από τα μέλη μας, καλοί φίλοι και 
εκλεκτοί προσκεκλημένοι, μεταξύ των οποίων οι ακόλου-
θοι: ο Ηλίας Κλης, μέλος της Τιμητικής Επιτροπής του 
Συλλόγου μας και πρώην πρέσβης της Ελλάδας στη Γαλ-
λία και τη Ρωσία, ο Saud Faisal Saud Al-Daweesh, νυν 
Πρέσβης του Κουβέιτ στην Ελλάδα,  ο Γεώργιος Τσούρ-
νος, πρώην Δήμαρχος Ναυπλιέων και πρώην Βουλευτής 
Αργολίδας, ο Γιάννης Ροτζιώκος, γιατρός και τέως Γραμ-
ματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, ο Αθανάσιος Καρκώνης, Αντιδήμαρχος 
του Δήμου Νεμέας, ο Νικόλαος Παπαδόπουλος, τέως 
Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αρχαίας Νεμέας και 
πρώην μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, ο Ελευθέριος 
Γείτονας, Διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων Γείτονα, ο 
Γεώργιος Καμπίρης, πρώην Πρόεδρος της Ενώσεως Κο-
ρινθίων Αθηνών, και η Ραχήλ Μισδραχή-Καπόν από τις 
Εκδόσεις Καπόν.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκ-
δήλωσης, η ομάδα των εθελο-
ντών μας βρισκόταν στο φου-
αγιέ για να υποδέχεται τους 
καλεσμένους, να ενημερώνει 
τον κόσμο, να πωλεί αναμνη-
στικά και να εγγράφει νέα 
μέλη! 
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The event opened in a very 
beautiful manner: the Histor-
ic Choir of the Athens Bar As-
sociation, conducted by Mae-
stro Dimitris Karouzos, sang 
the paean written by Georgios 
Kostouros for the Nemean 
Games, as well as the ancient 
Greek hymn of Seikilos.

Afterwards, Spyros Kyriakos, 
President of the Board of Directors 
of our Society, stood on the podium 
and as the Master of Ceremonies 
thanked the choir and the Maestro 
for the exquisite presentation 
that they offered us, welcomed 
all the attendees, emphasized the 
importance of the Nemean Games 
not only for Nemea, but in general 
for Greece, the place where the 
Sacred Truce was born, and invited 
the dignitaries to the podium to 
address their salutations.

The first speaker was Christos 
Dimas, Member of Parliament 
from the Region of Corinthia, 
Deputy Minister for Research and 
Technology, and member of the 
Honorary Committee of our Soci-
ety. He stressed out that his posi-
tion in our Honorary Committee is 
one of the biggest honors that he 
has received in his short political 
career and expressed his wish to 
even come and run at the Nemean 
Games of 2020! Mr. Deputy Minis-
ter, we await you!!

Up next was Anastasios Gkiolis, 
the new Deputy Governor for the 
Region of Corinthia, who relayed 
the salutations of Panayiotis Nikas, 
the new Governor of the Prefecture 
of the Peloponnese, and reassured 
us that he will stand by our side 
during the preparations for the 
Seventh Nemead.

Η εκδήλωση άνοιξε πολύ 
όμορφα με την Ιστορική Χο-
ρωδία του Δικηγορικού Συλ-
λόγου Αθηνών να τραγουδά, 
υπό την καθοδήγηση του Μα-
έστρου Δημήτρη Καρούζου, 
τον παιάνα του Γιώργου Κω-
στούρου για τα Νέμεα, καθώς 
και τον αρχαιοελληνικό ύμνο 
του Σείκιλου. 

Στη συνέχεια, στο βήμα ανέβη-
κε ο Σπύρος Κυριάκος, Πρόεδρος 
του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, και ως 
τελετάρχης ευχαρίστησε τη χο-
ρωδία και τον Μαέστρο για την 
εξαιρετική παρουσίαση που μας 
χάρισαν, καλωσόρισε όλους τους 
παρευρισκόμενους, τόνισε τη ση-
μασία των Νεμέων Αγώνων τόσο 
για τη Νεμέα, όσο και γενικότερα 
για την Ελλάδα, στην οποία γεννή-
θηκε η Ιερή Εκεχειρία, και κάλεσε 
στο βήμα τους επίσημους προσκε-
κλημένους για να απευθύνουν χαι-
ρετισμό. 

Πρώτος ομιλητής ήταν ο Χρί-
στος Δήμας, Βουλευτής Κορινθί-
ας, Υφυπουργός Έρευνας και Τε-
χνολογίας, και μέλος της Τιμητικής 
Επιτροπής του Συλλόγου μας. Τό-
νισε πως η θέση του στην Τιμητι-
κή Επιτροπή μας είναι μία από τις 
μεγαλύτερες τιμές που έχει λάβει 
στη σύντομη πολιτική του καριέ-
ρα και εξέφρασε την επιθυμία του 
να έρθει ακόμα και να τρέξει στα 
Νέμεα του 2020! Κύριε Υφυπουρ-
γέ, σας περιμένουμε!! 

Έπειτα τον λόγο έλαβε ο Ανα-
στάσιος Γκιολής, ο νέος Αντιπε-
ριφερειάρχης της Περιφερειακής 
Ενότητας Κορινθίας, ο οποίος μας 
μετέφερε τους χαιρετισμούς του 
Παναγιώτη Νίκα, του Νέου Περιφε-
ρειάρχη Πελοποννήσου, και μας δι-
αβεβαίωσε πως θα είναι δίπλα μας 
στις προετοιμασίες για την Έβδομη 
Νεμεάδα.
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Mr. Gkiolis was succeeded by 
Constantinos Frousios, the new 
Mayor of Nemea. Mr. Frousios focused 
on the international character of the 
revival of the Nemean Games, pointed 
out the importance of sports and 
education for the even development 
of an individual, and invited the 
audience to Nemea in light of the 
Seventh Nemead.

Then was the speech of Ioannis 
Lioupis who was representing 
Fourlis Group. Mr. Lioupis conveyed 
the thanks of Vassilis Fourlis, 
who is the President of the Group 
and of the Opheltes Association, 
and a member of our Honorary 
Committee, emphasized how the 
activities of our Society harmonize 
with the activities of the Department 
of Corporate Social Responsibility of 
the Group, and wished success to the 
upcoming event.

Then on the podium stood 
Maria Christara, Vice-President 
of the Board of Directors of our 
Society, in order to award for their 
contributions three of the greatest 
supporters of our Society: Stavros 
Niarchos Foundation, Fourlis 
Group, and, of course, the great 
Greek and patriot, and member 
of our Honorary Committee, 
Theodore Papalexopoulos. 

 

Stavros Niarchos Foundation was 
represented by Anna Maria Kosmoglou, 
Alexia Vassilikou and Despoina Tsitou. 
Specifically, Ms. Kosmoglou received the 
award on behalf of the Foundation and 
addressed a brief salutation.

 

Τον κύριο Γκιολή διαδέχθηκε ο 
Κωνσταντίνος Φρούσιος, νέος Δή-
μαρχος Νεμέας. Ο κύριος Φρούσιος 
εστίασε στον διεθνή χαρακτήρα που 
έχει λάβει πλέον η αναβίωση των Νε-
μέων Αγώνων, τόνισε τη σημασία του 
αθλητισμού και της παιδείας για την 
ομαλή ανάπτυξη του ανθρώπου και 
προσκάλεσε το κοινό στη Νεμέα επ’ 
αφορμή της Έβδομης Νεμεάδας. 

Ακολούθησε η ομιλία του Ιω-
άννη Λιούπη, ο οποίος εκπροσω-
πούσε τον Όμιλο Φουρλή. Ο κύριος 
Λιούπης μετέφερε τις ευχαριστίες 
του Βασίλη Φουρλή, ο οποίος εί-
ναι Πρόεδρος του Ομίλου και του 
Σωματείου «Οφέλτης», αλλά και 
μέλος της Τιμητικής Επιτροπής μας, 
έδωσε έμφαση στο πώς οι δράσεις 
του Συλλόγου μας εναρμονίζονται 
με τις δράσεις της Διεύθυνσης Εται-
ρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας 
του Ομίλου και ευχήθηκε καλή επι-
τυχία στην επερχόμενη διοργάνω-
ση.

Μετά στο βήμα ανέβηκε η Μα-
ρία Χρισταρά, Αντιπρόεδρος του 
Δ.Σ. του Συλλόγου μας, για να βρα-
βεύσει για την προσφορά τους 
τρεις από τους μεγαλύτερους υπο-
στηρικτές του Συλλόγου μας: το 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τον 
Όμιλο Φουρλή και, φυσικά, τον 
σπουδαίο Έλληνα και πατριώτη, 
και μέλος της Τιμητικής Επιτροπής 
μας, Θεόδωρο Παπαλεξόπουλο.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος εκπρο-
σώπησαν οι κυρίες Άννα Μαρία Κο-
σμόγλου, Αλέξια Βασιλικού και Δέ-
σποινα Τσίτου. Συγκεκριμένα, η κυρία 
Κοσμόγλου παρέλαβε το βραβείο εκ 
μέρους του Ιδρύματος και απηύθυνε σύ-
ντομο χαιρετισμό. 
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The award on behalf of 
Fourlis Group was received by 
the aforementioned speaker, 
Mr. Lioupis.

 

It was to our great sorrow 
that Theodore Papalexopoulos 
or any of the members of his 
family could not attend. That’s 
why Mrs. Christara read a letter 
by Mr. Papalexopoulos, where 
he was expressing his gratitude 
to our Society and his pride of 
what he has done for Nemea. At 
the end, Mrs. Christara invited 
Ioannis Nakis to the podium, 
currently the most senior and 
one of the founding members 
of the Board of Directors of 
our Society, who received 
the award, which was taken 
to our great benefactor by 
Opheltes member Miltiades 
Zachariades.

Closing the awards ceremo-
ny, Mrs. Christara encouraged 
our supporters to keep stand-
ing by our side “in order for 
Nemea to take the stance that 
it deserves globally”. 

Spyros Kyriakos returned 
on the podium and this time 
invited the central speaker 
who was none other than Pro-
fessor Stephen Miller. The 
audience applauded Professor 
Miller who then presented in 
brief the history of our Society. 
During his speech he focused 
on how important the help of 
Panos Valavanis has been for 
our revival. While still a young 
archaeologist, Professor Pan-
os Valavanis was the one who 
understood how the hysplex, 
the ancient starting mecha-

Το βραβείο για τον Όμιλο 
Φουρλή παρέλαβε ο προανα-
φερθείς ομιλητής, κύριος Λι-
ούπης. 

Ήταν μεγάλη μας λύπη που 
ο Θεόδωρος Παπαλεξόπου-
λος ή κάποιο μέλος της οικο-
γένειάς του δεν μπόρεσαν να 
παρευρεθούν. Έτσι, η κυρία 
Χρισταρά διάβασε επιστολή 
του κυρίου Παπαλεξόπουλου, 
στην οποία εξέφραζε την ευ-
γνωμοσύνη του στον Σύλλο-
γό μας και την υπερηφάνειά 
του για όσα έχει κάνει για τη 
Νεμέα. Στο τέλος, η κυρία Χρι-
σταρά κάλεσε στο βήμα τον 
Ιωάννη Νάκη, το αρχαιότερο 
και ιδρυτικό μέλος του Δ.Σ. 
του Συλλόγου μας, για να πα-
ραλάβει το βραβείο, το οποίο 
παρέδωσε στον μεγάλο μας 
ευεργέτη το μέλος του Οφέλτη 
Μιλτιάδης Ζαχαριάδης.

Κλείνοντας την τελετή 
βράβευσης, η κυρία Χρισταρά 
προέτρεψε τους υποστηρι-
κτές μας να συνεχίσουν να εί-
ναι δίπλα μας «ώστε η Νεμέα 
να πάρει τη θέση που της αξί-
ζει παγκοσμίως».

Στο βήμα επέστρεψε ο Σπύ-
ρος Κυριάκος και αυτή τη 
φορά κάλεσε τον κεντρικό 
ομιλητή που δεν ήταν άλλος 
από τον Καθηγητή Στέφα-
νο Μίλλερ. Το κοινό κατα-
χειροκρότησε τον Καθηγητή 
Μίλλερ, ο οποίος στη συνέ-
χεια παρουσίασε σύντομα 
την ιστορία του Συλλόγου 
μας. Κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του εστίασε στο 
πόσο σημαντική ήταν για 
την αναβίωσή μας η συμβο-
λή του Πάνου Βαλαβάνη. Ως 
νεαρός ακόμη αρχαιολόγος, 
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nism, works, and in collaboration with Professor Miller he 
successfully tested its operation by placing it in the start-
ing line of the ancient stadium of Nemea. Ever since, it is 
impossible to think of the revival of the Nemean Games 
without the hysplex put into use!

And of course, beyond this specific great discovery, 
Panos Valavanis has stood by our side in several other 
ways: he was a judge (Hellanodikes) in 1996, a Priest of 
Zeus in 2000 and, most importantly, his name adorns our 
Honorary Committee.

So, after Professor Miller explained the firm bonds be-
tween Valavanis and Nemea, he invited him to the podi-
um with obvious emotion. Professor Valavanis in his turn 
explained the importance of the hysplex for the research 
of history, but also for the organization of the Modern 
Nemean Games in a manner as authentic as possible. Af-
ter he thanked the Society for the honorary invitation be-
stowed upon him, at the end he proceeded to the official 
announcement of the Seventh Nemead.

ο Καθηγητής Πάνος Βαλαβάνης ήταν αυτός που κα-
τάλαβε τον τρόπο λειτουργίας της ύσπληγος, του αρχαί-
ου μηχανισμού εκκίνησης, και σε συνεργασία με τον Κα-
θηγητή Μίλλερ δοκίμασε με επιτυχία τη λειτουργία της 
τοποθετώντας την στην αφετηρία του αρχαίου σταδίου 
Νεμέας. Έκτοτε, είναι αδιανόητη η αναβίωση των Νεμέων 
Αγώνων χωρίς τη χρήση της!

Και φυσικά, πέραν της συγκεκριμένης σπουδαίας ανα-
κάλυψης, ο Πάνος Βαλαβάνης έχει υπάρξει στο πλευρό 
μας και με πολλούς άλλους τρόπους: το 1996 ήταν Ελλα-
νοδίκης, το 2000 ήταν Ιερέας του Νεμείου Διός και, κυρί-
ως, το όνομά του κοσμεί και την Τιμητική Επιτροπή μας. 

Αφού λοιπόν ο Καθηγητής Μίλλερ εξήγησε την άρρη-
κτη σύνδεση μεταξύ Βαλαβάνη και Νεμέας, με ιδιαίτερη 
συγκίνηση τον κάλεσε στο βήμα. Ο δε Καθηγητής Βαλα-
βάνης εξήγησε τη σημασία της ύσπληγος για την ιστορική 
έρευνα, αλλά και για τη διεξαγωγή των Σύγχρονων Νεμέ-
ων Αγώνων με τρόπο όσο το δυνατό πιο αυθεντικό. Ευχα-
ριστώντας τον Σύλλογο για την τιμητική πρόσκληση που 
του απηύθυνε, στο τέλος προέβη στην επίσημη αναγγελία 
της Έβδομης Νεμεάδας. 



6

Αμέσως, η αίθουσα πλημμύρισε από σαλπίσματα αρ-
χαίων σαλπίγγων τα οποία επισφράγισαν τα λόγια του 
Καθηγητή Βαλαβάνη! Για αυτό το εντυπωσιακό φινάλε 
ευχαριστούμε τη Γεωργία Γιαννακοπούλου, Μαέστρο 
της Μπάντας του Δήμου Νεμέας, και τους σαλπιγκτές 
Δημήτρη Αντωνόπουλο, Αλέξανδρο Αυγέρη, Έλενα 
Γεωργίτσα, Φωτεινή Θεοδωράκου, Σπυριδούλα Καρα-
μήτσου και Γιώργο Τασινόπουλο. 

Η εκδήλωση έκλεισε με τη Μαρία Χρισταρά να επιδίδει 
τα αναμνηστικά τους στον Καθηγητή Βαλαβάνη και τον 
Δήμαρχο Φρούσιο, και με αναμνηστικές φωτογραφίες 
όλων των επισήμων προσκεκλημένων και των μελών του 
Δ.Σ. 

Η βραδιά συνεχίστηκε σε φιλικό κλίμα στη δεξίωση 
που παρέθεσε ο Σύλλογός μας. Για τη διοργάνωση και τη 
χρηματοδότηση της δεξίωσης οφείλουμε βαθύτατες ευ-
χαριστίες στον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής και 
Ανάπτυξης Λουτρακίου (L.T.O.), στην  Ένωση Ξενοδό-

Instantly, the hall was flooded by a fanfare from ancient 
trumpets, which reinforced the words that Professor Vala-
vanis had just pronounced!  For this spectacular finale we 
thank Georgia Giannakopoulou, Maestro of the Munici-
pal Band of the City of Nemea, and trumpeters Dimitris 
Antonopoulos, Alexandros Avgeris, Elena Georgitsa, 
Spyridoula Karamitsou, Giorgos Tasinopoulos and Fo-
teini Theodorakou.

The event closed with Maria Christara handing their 
memorabilia to Professor Valavanis and Mayor Frousios, 
and with commemorative photographs of the dignitaries 
and the members of the Board of Directors.  

The soiree continued in a friendly atmosphere at the 
reception offered by our Society. For the organization and 
funding of the reception we owe our deepest thanks to the 
Loutraki Tourism Organization (L.T.O.), to the Union 
of Hoteliers of the Prefecture of Corinthia and to the 
company Sport Travel Loutraki. The unique Nemean 
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wine was offered by our Nemea fellow-citizens mentioned 
as follows (alphabetically): Athanasiou Winery, Domaine 
Bairaktaris, Barafakas Winery, Drainas Winery, 
Geropoulos Winery, Lafazanis Winery, Lantides 
Winery, Palivos Estate, Estate Papaioannou, Domaine 
Renaissance, Domaine Repanis, and Zois Winery.

Finally, for the creation 
of the memorabilia that 
were given to the guests 
of honor, we thank Fon-
dation Kaloy in Corinth 
and its President, Ma-
ria Christara, as well as 
sculptor John Ilnicki who 
created and gave us the 
runners. We would note 
that his daughter and 
granddaughter are both 
Nemean victors!

χων Νομού Κορινθίας και στην  εταιρεία Sport Travel 
Loutraki. Το μοναδικό κρασί Νεμέας προσέφεραν οι ακό-
λουθοι συντοπίτες μας (αλφαβητικά): Οινοποιία Αθα-
νασίου, Κτήμα Αναγέννηση, Οινοποιείο Γερόπουλου, 
Οινοποιείο Δραΐνα, Οινοποιείο Ζώη, Κτήμα Λαντίδη, 
Οινοποιείο Λαφαζάνη, Κτήμα Μπαϊρακτάρη, Οινοποι-
είο Μπαραφάκα, Κτήμα Παλυβού, Κτήμα Παπαϊωάν-
νου και Κτήμα Ρεπάνη.

Τέλος, για την κατα-
σκευή των αναμνηστικών 
που επιδόθηκαν στα τι-
μώμενα πρόσωπα ευχαρι-
στούμε το Καλογεροπού-
λειο Ίδρυμα στην Κόρινθο 
και την Πρόεδρό του, Μα-
ρία Χρισταρά, καθώς και 
τον γλύπτη John Ilnicki 
που κατασκεύασε και μας 
χάρισε τους δρομείς. Μάλι-
στα, η κόρη του και η εγγο-
νή του είναι και οι δύο Νε-
μεονίκες!

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Για μια ακόμη χρονιά δοκιμάσαμε τη χαρά να υποδε-
χθούμε στον τόπο μας επισκέπτες σχεδόν από κάθε γω-
νιά του κόσμου. Όλοι ήρθαν να περιηγηθούν και να θαυ-
μάσουν τις αρχαιότητες, αλλά όσοι είχαν την ευκαιρία ή 
τον χρόνο πέρασαν επιπλέον από το γραφείο μας, έμαθαν 
για τη δράση μας και τα μελλοντικά μας σχέδια και πολλοί 
αποφάσισαν να αγκαλιάσουν τις προσπάθειές μας και να 
γίνουν μέλη αυτής της μεγάλης και παγκόσμιας «οικογέ-
νειας» που λέγεται «Σύλλογος για την Αναβίωση των 
Νεμέων Αγώνων». Ακολουθεί ένα αντιπροσωπευτικό 
δείγμα όσων μας επισκέφθηκαν τους τελευταίους δώδεκα 
μήνες:

2018

Στις 25 Νοεμβρίου, χάρη στη μεσολάβηση του καλού 
μας φίλου και μέλους της Τιμητικής Επιτροπής μας, Πέ-
τρου Δερμετζή, είχαμε την τιμή να μας επισκεφθούν ο 
αρχιτέκτων Ευάγγελος Σταματελάτος και η σύζυγός του 
Νατάσα. Μαζί τους ήταν τα αδέρφια Αθανάσιος και Μαρία 
Πιπιλή, γνωστός καρδιολόγος και γνωστή αρχαιολόγος 
αντίστοιχα.

VISITORS

For one more year we tasted the joy of receiving in 
our area visitors from almost every corner of the world. 
All of them came to tour and admire the antiquities, but 
those who had the chance or the time also came to our 
office, learnt about our activities and our future plans and 
many of them decided to embrace our efforts and become 
members of this large and global “family” named “The 
Society for the Revival of the Nemean Games”. Here is 
a representative sample of those who visited us during the 
past twelve months:

2018

On November 25, thanks to the intervention of our 
good friend and member of our Honorary Committee, 
Petros Dermetzis, we had the honor of the visit of architect 
Evangelos Stamatelatos and his wife Natasha. In their 
company were the siblings Athanasios and Maria Pipilis, 
well-known cardiologist and archaeologist, respectively.
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2019

Στις 15 Ιανουαρίου το γραφείο μας επισκέφθηκαν 
για μία ακόμα φορά οι Σταύρος Κεφάλας (Experience 
Corinthia), Νικόλαος Καμπούρης (Περιφερειακή Ενότη-
τα Κορινθίας) και Κωστής Γερόπουλος (εφημερίδα New 
Europe). Και οι τρεις έχουν δείξει το ενδιαφέρον τους για 
τη Νεμέα και μας έχουν επισκεφθεί αρκετές φορές στο 
παρελθόν.

Στις 3 Φεβρουαρίου τη Νεμέα επισκέφθηκε ο Γιάννης 
Σεφερλής και περίπου άλλα 100 άτομα από την ομάδα 
«Κρυμμένοι θησαυροί του αρχαίου ελληνικού πολιτι-
σμού». Σε μία συμβολική τελετή μπροστά στην είσοδο του 
Μουσείου τίμησαν τον Καθηγητή Μίλλερ για την προσφο-
ρά του στην Ελλάδα και τον πολιτισμό, ανέγνωσαν τιμη-
τικό ψήφισμα και του προσέφεραν τιμητική πλακέτα και 
άλλα δώρα.

Στις 17 Μαρτίου μας επισκέφθηκε το μέλος μας Μαργα-
ρίτα Βέργου με περίπου άλλα 60 άτομα από το «Σωματεί-
ον Διόνυσος» από τον Πειραιά. Το γκρουπ συνάντησε τον 
Καθηγητή Μίλλερ στον χώρο του Μουσείου και ενεγρά-
φησαν ορισμένα νέα μέλη. Την παρουσίαση του Καθηγητή 
Μίλλερ υποβοήθησε ο Ιωάννης Νάκης, μέλος του Δ.Σ. του 
Σ.Α.Ν.Α., και η σύζυγός του Σταυρούλα.

Τα επόμενα δύο Σάββατα ήταν εξίσου γεμάτα. Στις 23 
Μαρτίου μας επισκέφθηκε η Δρ. Νίκη Τσιρώνη με περίπου 
30 άτομα από την πολιτιστική ομάδα «Αίνος», ενώ περί-
που άλλα 40 άτομα, προερχόμενα κυρίως από ευρωπαϊκές 
χώρες, μας επισκέφθηκαν στις 30 Μαρτίου. Την επίσκεψη 
αυτή διοργάνωσε ο Δρ. Αριστείδης Χαρώνης στα πλαίσια 
της 31ης Ετήσιας Συνάντησης της Ευρωπαϊκής Ομάδας Με-
λέτης Νεφρικών Κυττάρων.

Στις 4 Απριλίου είχαμε Αμερικανούς επισκέπτες από το 
κρουαζιερόπλοιο “The World”, το μεγαλύτερο κρουαζιε-
ρόπλοιου του κόσμου! Το πλοίο βρισκόταν στο Ναύπλιο 
εκείνες τις ημέρες και ένας από τους προορισμούς των 
επιβατών ήταν η Νεμέα. Οι επισκέπτες είχαν τη μοναδική 
ευκαιρία να συναντηθούν με τον ίδιο τον ανασκαφέα και 
στη συνέχεια εξόρμησαν στον αρχαιολογικό χώρο.

Στις 14 Απριλίου ο Πρόεδρος Σπύρος Κυριάκος, ο Γε-
νικός Γραμματέας Νίκος Φενερλής και ο υπεύθυνος του 
γραφείου μας, Θανάσης Σχοινοχωρίτης, συναντήθηκαν 
με τη Δέσποινα Καψάλη, τον Νίκο Ραψωματιώτη και τον 
Γιώργο Τζαναβάρα από τη Rap Media, εταιρεία παραγω-
γής, επικοινωνίας και ενημέρωσης. Οι επισκέπτες μας ενη-
μερώθηκαν για την μέχρι σήμερα ιστορία του Συλλόγου 
και για τα σχέδια του μέλλοντος και συγκεκριμένα ο Πρό-
εδρος και ο Γενικός Γραμματέας έδωσαν συνέντευξη στα 
πλαίσια του ντοκιμαντέρ «Λαογραφικοί και Πολιτιστικοί 
Σύλλογοι της Κορινθίας». Το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ 
υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος «e-sisifos: 
Ψηφιακό Χρονολόγιο της Κορινθιακής Λαογραφίας» και 
αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα.

2019

On January 15, Stavros Kefalas (Experience Corinthia), 
Nikolaos Kambouris (Regional Unit of Corinthia) and 
Kostis Geropoulos (New Europe newspaper) visited once 
again our office. All three of them have shown their interest 
in Nemea and have visited us several times in the past.

On February 3, Yannis Seferlis and about another 100 
people from the group “Hidden treasures of the ancient 
Greek culture” visited Nemea. During a symbolic ceremony 
in front of the entrance to the Museum, they honored 
Professor Miller for his contribution to Greece and culture, 
read out an honorary resolution, and offered him an 
honorary plaque and other gifts. 

On March 17 we had a visit by our member Margarita 
Vergou and about 60 more people from “Dionysus 
Association” from Piraeus. The group met Professor 
Miller at the Museum and some of them joined us as new 
members. Professor Miller’s presentation was assisted by 
Ioannis Nakis, member of the Board of Directors of the 
S.R.N.G., and his wife Stavroula.

The next two Saturdays were just as busy. On March 23, 
Dr. Niki Tsironi visited us with about 30 people from “Ainos” 
cultural society, while about 40 more people, coming 
mainly from European countries, visited us on March 30. 
This visit was organized by Dr. Aristidis Charonis in the 
context of the 31st Annual Meeting of European Renal Cell 
Study Group.

On April 4, we had American visitors from “The World” 
cruise ship, the largest cruise ship in the world! The ship 
was in Nauplion those days and Nemea was one of the 
passengers’ destinations. The visitors had the unique 
opportunity to meet with the excavator himself and then 
set off to the archaeological site.

On April 14, President Spyros Kyriakos, General Sec-
retary Nikos Fenerlis and our office manager, Thanasis 
Schoinochoritis, met with Despoina Kapsali, Nikos Rapso-
matiotis and Giorgos Tzanavaras from Rap Media, a pro-
duction, communications, and news company. Our visitors 
were updated on our Society’s history up until today, and 
on our future plans, and specifically the President and the 
General Secretary were interviewed in the context of the 
documentary “Folklore and Cultural Societies of the Re-
gion of Corinthia”. This documentary is set in the context of 
the program “e-sisifos: Digital Timeline of the Corinthian 
Folklore Studies” and is expected to be released soon.
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Στις 18 Απριλίου, λίγο πριν τις πασχαλινές τους διακο-
πές, μας επισκέφθηκαν γύρω στους 20 μαθητές με τους 
δασκάλους τους από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Άργους.

Ιδιαίτερα τιμητική όμως ήταν η επίσκεψη της 23ης 
Απριλίου, μιας και ο νυν Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης και ο Βουλευτής Κορινθίας και μέλος της Τιμητικής 
Επιτροπής μας, Χρίστος Δήμας, συνόδευσαν τον Μάν-
φρεντ Βέμπερ, τότε υποψήφιο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 
Κόμματος για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
στην περιοδεία του, η οποία ξεκινούσε από τη Νεμέα! Οι 
τρεις πολιτικοί άνδρες συναντήθηκαν στο Μουσείο με τον 
Καθηγητή Μίλλερ, ο οποίος μοιράστηκε μαζί τους τις γνώ-
σεις του για τη Νεμέα.

Ιδιαίτερα χαροποίησε όλους μας, αλλά πολύ περισσό-
τερο τον Καθηγητή Μίλλερ, η επίσκεψη της 3ης Μαΐου: η 
παλιά του φοιτήτρια και συχνή πλέον επισκέπτρια της 
Νεμέας, Ρίτα Ρούσσου, επέστρεψε με επισκέπτες από το 
ταξιδιωτικό γραφείο Travel Editions.

Στις 7 Μαΐου ο προαύλιος χώρος του Μουσείου πλημ-
μύρισε με πάνω από 100 μαθητές και καθηγητές από το 8ο 
Γενικό Λύκειο Αθηνών. 

On April 18, shortly before their Easter vacation, about 
20 pupils and their teachers from the 5th Primary School 
of Argos visited us.

Particularly gratifying was the visit of April 23rd, since 
the incumbent Prime Minister, Kyriakos Mistostakis, and 
the Member of Parliament from the Region of Corinthia 
and member of our Honorary Committee, Christos Dimas, 
accompanied Manfred Weber, then a candidate of the 
European People’s Party for the presidency of the European 
Commission, at his campaign, which started at Nemea! The 
three men of politics met at the Museum with Professor 
Miller, who shared with them his knowledge about Nemea.

The visit of May 3rd brought great joy to all of us, but 
most of all to Professor Miller: his former student and now 
a frequent visitor to Nemea, Rita Roussos, came back with 
visitors from Travel Editions travel agency.

On May 7, over 100 students and teachers from the 8th 
High School of Athens flooded the forecourt of the Museum.  
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Στις 10 Μαΐου άλλος ένας συχνός επισκέπτης επέστρε-
ψε στη Νεμέα: ο Κώστας Γεωργιάδης, Καθηγητής στο Πα-
νεπιστήμιο Πελοποννήσου και μέλος της Τιμητικής Επι-
τροπής μας, με φοιτητές από τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακα-
δημία στα πλαίσια του «26ου Διεθνούς Σεμιναρίου για τις 
Ολυμπιακές Σπουδές».

Την ίδια ημέρα στο Λουτράκι, η Αντιπρόεδρος Μαρία 
Χρισταρά και η εθελόντριά μας Ασημίνα Οικονόμου εκ-
προσώπησαν τον Σ.Α.Ν.Α. στην ημερίδα με θέμα «Ο Αθλη-
τικός Τουρισμός ως μοχλός ανάπτυξης για την Κορινθία 
και την Πελοπόννησο», ύστερα από πρόσκληση του Οργα-
νισμού Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Λουτρακίου 
(L.T.O.). Αυτή η εκπροσώπηση ελπίζουμε να είναι μόνο η 
αρχή μιας εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ Σ.Α.Ν.Α. 
και L.T.O.!

Στις 17 Μαΐου μας 
επισκέφθηκαν φοιτητές 
και καθηγητές από το 
Κολλέγιο Roanoke της 
Πολιτείας Βιρτζίνια των 
Η.Π.Α., ενώ στις 18 Μα-
ΐου ο Καθηγητής Μίλ-
λερ συναντήθηκε με τον 
αρχαιολόγο και ξεναγό 
Αλέξανδρο Γεωργίου και 
την ομάδα «Ταξιδευτές» 
στον εξωτερικό χώρο 
του Μουσείου.

Στις 30 Μαΐου τον αρ-
χαιολογικό χώρο επι-
σκέφθηκε η Νεμεάτισσα 
δασκάλα Ελένη Μπουχού-
τσου με συναδέλφους και 
60 μαθητές της από το Δη-
μοτικό Σχολείο Νέας Κίου.

On May 10, another frequent visitor came to Nemea: 
Kostas Georgiades, Professor at the University of the 
Peloponnese and member of our Honorary Committee, 
with students from the International Olympic Academy in 
the context of the “26th International Seminar on Olympic 
Studies”.

On the same day at Loutraki, Vice-President Maria Chris-
tara and our volunteer Asimina Economou represented the 
S.R.N.G. at a conference titled “Athletic Tourism as a lever of 
growth for the Region of Corinthia and the Peloponnese”, 
upon invitation by the Loutraki Tourism Organization 
(L.T.O.). This representation is hoped to be only the begin-
ning of a very productive cooperation between the S.R.N.G. 
and L.T.O.!

On May 17, we had 
a visit by students and 
their teachers from Roa-
noke College in Virginia, 
U.S.A., whereas on May 
18, Professor Miller met 
with archaeologist and 
tour guide Alexandros 
Georgiou and the group 
“Travelers” outside of the 
Museum.

On May 30, Nemea-native 
teacher Eleni Bouchoutsou 
visited the archaeological 
site with colleagues and 60 
pupils from the Primary 
School of Nea Kios.
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Το τριήμερο 31 Μαΐου έως 2 Ιουνίου, αντί να περιμέ-
νει επισκέπτες, η Νεμέα πήγε από μόνη της να επισκεφθεί 
άλλα μέρη! Τα μέλη και εθελοντές μας Κάρμεν και Κυριά-
κος Χρυσάκης (Christie) είχαν στήσει ένα μικρό περίπτερο 
στα πλαίσια του Ελληνικού Φεστιβάλ στο Σαν Χοσέ της 
Καλιφόρνιας. Εκεί, ντυμένοι ως δρομέας και μαστιγοφό-
ρος αντίστοιχα, εμφύσησαν στους επισκέπτες το πνεύμα 
των Αγώνων, παρείχαν πληροφορίες σχετικά με την επερ-
χόμενη διοργάνωση, πούλησαν αρκετά DVD με το ντοκι-
μαντέρ «Πέρασμα στην Ιστορία» και προσέλκυσαν αρκε-
τούς δρομείς αλλά και 7 νέα μέλη. Κάρμεν και Κυριάκο, 
σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την αμέριστη στήριξη 
και για την πρωτοβουλία αυτή!

Στις 9 Ιουνίου ο Καθηγητής Μίλλερ υποδέχτηκε επισκέ-
πτες από την ιδιαίτερη πατρίδα του Γενικού Γραμματέα 
μας, Νίκου Φενερλή: μέλη του Μορφωτικού Εκπολιτιστι-
κού Συλλόγου Νεοπυργιωτών Ευβοίας επισκέφθηκαν τη 
Νεμέα και το γραφείο μας. 

Στις 19 Ιουνίου, σε συνέχεια 
της προαναφερθείσας επί-
σκεψης της Μαρίας Χρισταρά 
στο Λουτράκι, επισκέφθηκαν 
το γραφείο μας για πρώτη 
φορά μέλη του Δ.Σ. του Οργα-
νισμού Τουριστικής Προβολής 
και Ανάπτυξης Λουτρακίου 
(L.T.O.). Συγκεκριμένα, παρό-
ντες από πλευράς του L.T.O. 
ήταν ο Πρόεδρος Σπύρος Κα-
ραβούλης, η Αντιπρόεδρος Σο-
φία Φιλιππίδου και ο Γραμμα-
τέας Ιωάννης Κόντης, ενώ από 
πλευράς Σ.Α.Ν.Α. παρευρέθη-
σαν ο Πρόεδρος Σπύρος Κυριάκος, η Αντιπρόεδρος Μαρία 
Χρισταρά και ο Καθηγητής Στέφανος Μίλλερ. Συζητήθη-
καν αναλυτικά πιθανές προοπτικές συνεργασίας μεταξύ 
L.T.O. και Σ.Α.Ν.Α., τόσο αναφορικά με την προβολή και 
προώθηση των Νεμέων Αγώνων, όσο και με την περαι-
τέρω ανάδειξη και αξιοποίηση του αρχαιολογικού χώρου 
της Νεμέας και την αύξηση της επισκεψιμότητάς του.

Στις 24 Ιουνίου το γραφείο μας επισκέφθηκαν φοιτη-
τές από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και άλλα πέντε 
ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στα πλαίσια του κοινού μετα-
πτυχιακού προγράμματος «Ηθική και Ακεραιότητα στον 
Αθλητισμό» του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus 
Mundus.

Στις 4 Ιουλίου ο Καθηγητής Μίλλερ μίλησε σε περίπου 
15 παιδιά από το Χαμόγελο του Παιδιού από την Αρχαία 
Κόρινθο και μοιράστηκε μαζί τους τις περιπέτειες και τις 
εκπλήξεις που μπορούν να περιμένουν όσοι διαλέξουν το 
επάγγελμα του αρχαιολόγου!

From May 31 until June 2, instead of waiting for visitors 
to come, Nemea went on to visit other places itself! Our 
members and volunteers Carmen and Kyriakos Chryssakis 
(Christie) had installed a small booth in the context of 
the San Jose Greek Festival in California. There, clad as a 
runner and switch-bearer (mastigophoros), respectively, 
they infused the visitors with the spirit of the Games, 
provided information regarding the upcoming event, sold 
many DVDs with the documentary “Passage Into History” 
and attracted many runners but also 7 new members. 
Carmen and Kyriako, we thank you from our hearts for 
your wonderful support and for this initiative!

On June 9, Professor Miller received visitors from 
the homeland of our General Secreatry, Nikos Fenerlis: 
members of the Educational and Cultural Society of Neos 
Pyrgos on the island of Euboea visited Nemea and our 
office.

On June 19, following the 
aforementioned visit of Maria 
Christara to Loutraki, mem-
bers of the Board of Directors 
of Loutraki Tourism Organiza-
tion (L.T.O.) visited our office 
for the first time. Specifically, 
L.T.O. was represented by Pres-
ident Spyros Karavoulis, Vice-
President Sophia Philippidou 
and Secretary Ioannis Kontis, 
whereas the S.R.N.G. was rep-
resented by President Spyros 
Kyriakos, Vice-President Maria 
Christara and Professor Ste-

phen Miller. Possible prospects for cooperation between 
L.T.O. and the S.R.N.G. were extensively discussed, both in 
terms of promoting the Nemean Games, as well as further 
highlighting and making good use of the archaeological 
site of Nemea and increasing its visitation. 

On June 24, students from the University of the 
Peloponnese and five other European Universities visited 
our office in the context of Erasmus Mundus joint Master’s 
degree program in “Sports Ethics and Integrity”. 

On July 4, Professor Miller talked to about 15 children 
from the Ancient Corinth branch of “The Smile of the 
Child” non-profit organization and shared with them the 
adventures and surprises to be expected by those who 
might choose the profession of an archaeologist!
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Στις 27 Ιουλίου ο Κα-
θηγητής Μίλλερ συνά-
ντησε στο γραφείο μας 
τον διευθυντή σύνταξης 
της εφημερίδας «Η Κα-
θημερινή», Νίκο Κων-
σταντάρα, και την οικο-
γένειά του.

Ξεχωριστή ήταν η επίσκεψη της 12ης Σε-
πτεμβρίου για τον υπεύθυνο του γραφείου 
μας, Θανάση Σχοινοχωρίτη, μιας και συνά-
ντησε μετά από 6 ολόκληρα χρόνια την παλιά 
του καθηγήτρια από το Πανεπιστήμιο Πα-
τρών, και πλέον νέο μέλος μας, Αθηνά Παπα-
χρυσοστόμου. Δασκάλα και μαθητής αντάλ-
λαξαν τα νέα τους, ενώ αυτή τη φορά οι ρόλοι 
αντιστράφηκαν: ο μαθητής παρέδιδε, ενώ η 
δασκάλα παρακολούθησε «το μάθημα» γύρω 
από την ιστορία της Νεμέας και του Συλλόγου 
μας. Μάλιστα, τη στιγμή που γράφουμε αυτό 
το άρθρο, και χάρη στη μεσολάβηση της κυρί-
ας Παπαχρυσοστόμου, έχουμε ήδη προσκλη-
θεί για διάλεξη στο Τμήμα Φιλολογίας του 
Πανεπιστημίου Πατρών, και έτσι ο Σ.Α.Ν.Α. 
θα έχει την τιμή να εκπροσωπηθεί σε ένα από 
τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας!

Η Διεθνής Ολυμπια-
κή Ακαδημία επέστρεψε 
στις 15 Σεπτεμβρίου, 
αυτή τη φορά με φοιτη-
τές από το μεταπτυχια-
κό πρόγραμμα «Ολυμπι-
ακές Σπουδές, Ολυμπια-
κή Παιδεία, Οργάνωση 
και Διαχείριση Ολυμπια-
κών Εκδηλώσεων».

Ακολούθησαν πολ-
λές ακόμα επισκέψεις. 
Χαρακτηριστικές είναι 
αυτές της Ένωσης Ελλή-
νων Μαθηματικών στις 
22 Σεπτεμβρίου, μίας 
ομάδας αποφοίτων από 
το Πανεπιστήμιο της 
Καλιφόρνιας στο Μπέρ-
κλεϋ στις 24 Σεπτεμβρίου και του Περιβαλλοντικού-Φυ-
σιολατρικού-Κοινωνικού Ομίλου Αμαρουσίου «Η Πνοή» 
στις 5 Οκτωβρίου. 

On July 27, Professor 
Miller met in our office 
Nikos Konstadaras, man-
aging editor at “Kathime-
rini” newspaper, and his 
family. 

The visit of September 12th was special for 
our office manager, Thanasis Schoinochoritis, 
since he met after 6 long years his former 
teacher at the University of Patras, and now 
our new member, Athina Papachrysostomou. 
Teacher and student shared their news, 
while this time the roles were reversed: 
the student was teaching, while the teacher 
attended “the class” about the history of 
Nemea and our Society. In fact, while writing 
this article, and thanks to the intervention 
of Ms. Papachrysostomou, we have already 
been invited for a lecture at the Department 
of Philology of the University of Patras, and 
thus the S.R.N.G. will have the honor to be 
represented in one of the biggest universities 
of the country!

The International 
Olympic Academy re-
turned on September 15, 
this time with students 
from the Master’s degree 
program in “Olympic 
Studies, Olympic Educa-
tion, Organization and 
Management of Olympic 
Events”.

Even more visits fol-
lowed. Characteristic are 
the ones of the Union of 
Greek Mathematicians 
on September 22, of a 
University of California 
at Berkeley alumni group 
on September 24 and of 
the Environmental-Na-

turist-Social Association of Amarousion “The Breath” on 
October 5.
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Στις 3 Νοεμβρίου, είχαμε μία ακόμη επίσκεψη. Οι εντυ-
πώσεις των επισκεπτών αντικατοπτρίζονται στην παρα-
κάτω ευχαριστήρια επιστολή τους:

«Το Δ.Σ. του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, εκ βαθέων, ευχαριστεί τον Κα-
θηγητή Κλασσικής Αρχαιολογίας Κύριο Στέφανο Μίλλερ, 
για την ανείπωτη χαρά και την τιμή που μας χάρισε πλουσι-
οπάροχα, την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019, στην Αρχαία Νε-
μέα, με τον τρόπο που μόνον αυτός γνωρίζει. Και συνέχισε 
μαζί μας, πίνοντας ένα νεμεάτικο κρασάκι και μοιραζόμενος 
με μας το «τίποτα» και το «όλον» της Ελλάδας, στο κυλικείο 
της Αρχαίας Νεμέας. Αλησμόνητες στιγμές χαράς και συγκί-
νησης, που θα φυλάττομε πάντα στην καρδιά μας.

Δεν σταμάτησε ν’ αναφέρεται στην Αναβίωση των Νεμέ-
ων Αγώνων, επειδή γνωρίζει ότι το τεράστιο έργο του, το 
«μωρό» του όπως στοργικά το αποκαλεί, θα συνεχίσει να 
υπάρχει μέσα από την Αναβίωση των Νεμέων Αγώνων.

Με ιδιαίτερη τιμή,
Για το Δ.Σ. του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Κωνσταντίνα Δάφνη       Σωτηρία Τσανδήλα
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ»

Στις 16 Νοεμβρίου μας επισκέ-
φθηκαν 27 διευθυντές από το 
Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία & 
King George, 14 εκ των οποίων 
είναι ήδη μέλη και υποστηρικτές 
μας. Πέρασαν πρώτα από το γρα-
φείο μας, όπου ο Καθηγητής Μίλ-
λερ τους μίλησε για τη μυθολογική, 
την ιστορική και τη σύγχρονη Νε-
μέα, και στη συνέχεια κατευθύνθη-
καν στον αρχαιολογικό χώρο για 
να θαυμάσουν τις ανακαλύψεις 
του. Τώρα, ανυπομονούμε να τους ξαναδούμε στα Νέμεα 
που μας έρχονται!

Τέλος, στις 17 Νοεμβρίου επισκέφθηκαν το γραφείο 
μας και συνάντησαν τον Καθηγητή Μίλλερ μέλη του Πο-
λιτιστικού Συλλόγου Αρχαίας Νεμέας «Τα Δερβενάκια», 
χάρη στην πρωτοβουλία της Προέδρου Κωνσταντίνας 
Καλκούνια. Τόσο αυτή, όσο και ο σύζυγός της Αντώνης, εί-
ναι μέλη μας και πιστοί εθελοντές σε κάθε Νεμεάδα!

Εδώ, ήρθε η ώρα να κλείσουμε το φετινό μας άρθρο για 
τους επισκέπτες μας, αλλά είμαστε βέβαιοι – και ελπίζου-
με – πως μέχρι και το τέλος της χρονιάς το ενδιαφέρον για 
τη Νεμέα θα παραμείνει αμείωτο.

On November 3, we had one more visit. The impressions 
of the visitors are reflected on their thank-you letter below:

“The Board of Directors of the CULTURAL CENTER OF 
EMPLOYEES OF OTE GROUP IN THE REGION OF CORINTHIA, 
wholeheartedly thanks Professor of Classical Archaeology, 
Mr. Stephen Miller, for the unspeakable joy and honor that 
he generously bestowed upon us, on Sunday, November 3, 
2019, in Ancient Nemea, in his unique manner. And he went 
on with us, sipping on Nemean wine and sharing with us the 
“nothing” and the “everything” of Greece, at the touristic 
café of Ancient Nemea. Unforgettable moments of joy and 
emotion, which we will treasure forever in our hearts.

He did not stop mentioning the Revival of the Nemean 
Games, because he knows that his great work, his “baby” as 
he tenderly calls it, will continue to exist through the Revival 
of the Nemean Games.

Respectfully submitted,
On behalf of the Board of Directors of the CULTURAL 

CENTER OF EMPLOYEES OF OTE GROUP IN THE REGION OF 
CORINTHIA 

Constantina Daphne       Soteria Tsandila
PRESIDENT                        GENERAL SECREATRY”

On November 16, 27 managers 
from Hotel Grande Bretagne & King 
George visited us, 14 out of whom 
are already our members and sup-
porters. They first came by our of-
fice, where Professor Miller talked 
to them about the mythological, his-
torical and contemporary Nemea, 
and then they headed to the ar-
chaeological site to admire his dis-
coveries. Now, we look forward to 
seeing them again at the upcoming 

Nemean Games!
Finally, on November 17, members of the “Dervenakia” 

Cultural Society of Ancient Nemea visited our office and 
met Professor Miller, thanks to the initiative of President 
Konstantina Kalkounia. She, as much as her husband 
Antonis, are our members and loyal volunteers in every 
Nemean Games!

At this point, it is time for us to conclude this year’s 
article on our visitors, but we are certain – and hope – that 
by the end of the year the interest towards Nemea will 
remain undiminished. 
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ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Με χαρά ανακοινώνουμε ότι έχουμε ένα καινούριο μέ-
λος στην Τιμητική Επιτροπή μας: την Υπουργό Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, Δρα Λίνα Μενδώνη.

Η Λίνα Γ. Μενδώνη γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι από-
φοιτος του Αρσακείου Ψυχικού και πτυχιούχος των 
Τμημάτων Κλασικής Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαι-
ολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 
1988 αναγορεύθηκε με άριστα διδάκτωρ 
Αρχαιολογίας του ιδίου Πανεπιστημίου. Το 
1987, παρακολούθησε ως υπότροφος του 
C.N.R.S. προδιδακτορικό κύκλο σπουδών 
στη Maison de l’Orient, στην Λυών. Το 1988, 
παρακολούθησε κύκλο μεταδιδακτορικών 
σεμιναρίων σε θέματα αρχαίας ελληνικής 
ονομαστικής στην Οξφόρδη με υποτροφία 
της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής της 
Αθήνας. Το 1989 εντάχθηκε στο ερευνη-
τικό δυναμικό του Κέντρου Ελληνικής και 
Ρωμαϊκής Αρχαιότητας του Εθνικού Ιδρύ-
ματος Ερευνών, στο οποίο υπηρετεί μέχρι 
σήμερα σε θέση  Κυρίου Ερευνητή.

Είναι μέλος πολλών ελληνικών και διε-
θνών επιστημονικών οργανισμών, εταιρει-
ών και ενώσεων. Διατελεί επικεφαλής και 
μέλος σε επιστημονικές ομάδες ευρωπαϊ-
κών και διεθνών προγραμμάτων.

Πεδία των επιστημονικών της ενδιαφερόντων είναι η 
αρχαία ελληνική επιγραφική, η ιστορία και η τοπογραφία, 
η μελέτη του τοπίου ως πολιτιστικού αγαθού, η προστα-
σία, ανάδειξη και διαχείριση του πολιτιστικού αποθέμα-
τος, η θεωρία και η πολιτική του Πολιτισμού.

Συγγραφέας μονογραφιών και μεγάλου αριθμού άρ-
θρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνε-
δρίων και συλλογικούς τόμους.  Συνεκδότρια πέντε συλ-
λογικών τόμων.

Διετέλεσε Ειδική Επιστημονική Σύμβουλος στο Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, 
από το 1994 έως το 1997, και στο Υπουργείο Αιγαίου, από 
το 1997 έως το 1999.

Από τον Μάρτιο 1999 έως τον Μάρτιο 2004 υπηρέτησε 
ως Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού. Από 
το Νοέμβριο 2009 έως τον Ιανουάριο 2015, υπηρέτησε ως 
Γενική Γραμματέας των Υπουργείων Πολιτισμού και Του-
ρισμού και Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Είναι παντρεμένη με τον καθηγητή Παναγιώτη Δουκέλ-
λη. Ο γιος τους, Νικόλας Δουκέλλης, είναι νομικός με εξει-
δίκευση στο οικονομικό έγκλημα.

Έχει τιμηθεί:

1. Για τη συμβολή της στις πολιτιστικές σχέσεις Ελλάδος 
και Ιταλίας, από τον Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρα-
τίας με το παράσημο Commendatore (II Clase), Ordine 
della Stella della Solidarietà Italiana (2003),

2. Για την διαρκή στήριξη και βοήθειά της στον θρόνο του 
Αγίου Μάρκου, από τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας με το 
οφφίκιο της Αρχόντισσας Θησαυροφύλακος (2014),

3. Για την συμβολή της στην προστασία του πολιτιστικού 
αποθέματος της Μονής του Σινά, από τον Αρχιεπίσκο-
πο Σιναίου με το παράσημο του τάγματος της Αγίας Αι-
κατερίνης (2010),

4. Για την συμβολή της στην προστασία του πολιτιστι-
κού αποθέματος της Μεσσηνίας, από τον Μητροπολίτη 

HONORARY COMMITTEE

It is with pleasure that we announce that we have a new 
member in our Honorary Committee: Minister of Culture 
and Sports, Dr. Lina Mendoni.

Lina G. Mendoni was born in Athens. She graduated 
from the Arsakeion School in Psychiko, and acquired 
Bachelor’s degrees in Classical Philology and History and 

Archaeology at the University of Athens. In 
1987, she attended a pre-doctoral course 
at Maison de l’Orient in Lyon as a C.N.R.S. 
scholar, and in 1988 she was awarded 
her PhD in Archaeology cum laude by the 
University of Athens. In the same year, she 
also received a scholarship from the British 
Archaeological School at Athens for a post-
doctoral study on ancient Greek onomastics 
in Oxford. In 1989, she became a member of 
the research staff at the Institute of Greek 
and Roman Antiquity (now Institute of 
Historical Research) of the National Hellenic 
Research Foundation, where she still serves 
as a Principal Researcher.

Lina Mendoni is a member of several do-
mestic and foreign academic organizations, 
societies and unions. She is also a leader or 
member of scientific committees in the con-

text of European and international research programs.
Her academic interests include ancient Greek epigraphy, 

history and topography, the study of landscape as a 
cultural good, the protection, promotion and management 
of cultural heritage, the theory and politics of Culture.

She is the author of monographs and numerous articles 
published in international scientific journals, conference 
proceedings and collective volumes. She has also co-edited 
five collective volumes.

She served as a Special Scientific Advisor to the Hellenic 
Ministry of Environment, Planning and Public Works from 
1994 to 1997, and to the Hellenic Ministry for the Aegean 
from 1997 to 1999.

From March 1999 to March 2004 Lina Mendoni was 
Secretary General of the Hellenic Ministry of Culture, and 
from November 2009 to January 2015 of the Ministries of 
Culture and Tourism, Culture and Sports, and Education 
and Religious Affairs, Culture and Sports successively.

She is married to Professor Panagiotis Doukellis, and 
has a son, Nicolas Doukellis, who is a lawyer specializing 
on financial crime.

Lina Mendoni has received several honors, among 
which:

1. The Medal Commendatore (II Clase), Ordine della Stella 
della Solidarietà Italiana by the President of the Italian 
Republic for her contribution to the cultural relations 
between Greece and Italy (2003),

2. The Office of Archon Treasurer by the Patriarch of 
Alexandria for her constant support and assistance to 
the throne of Saint Marc (2014),

3. The Medal of the Order of St. Catherine by the Archbishop 
of Sinai for her contribution to the protection of the 
cultural assets of the Monastery of Sinai (2010),

4. The Grand Cross of the Holy Metropolis of Messinia by 
the Metropoitan of Messinia for her contribution to the 
protection of the cultural heritage of the region (2016).
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Μεσσηνίας με τον μεγαλόσταυρο της Ιεράς Μητροπό-
λεως (2016).

Πηγή: https://www.culture.gr/el/ministry/SitePages/
political_leadership.aspx?role=%ce%a5%cf%80%ce%bf
%cf%85%cf%81%ce%b3%cf%8c%cf%82 (12/11/2019)

Επιπλέον, η Λίνα Μενδώνη ήταν κοντά μας σε δύο ση-
μαντικές στιγμές για τη Νεμέα, όταν ακόμη υπηρετούσε 
ως Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού:

Η πρώτη ήταν στις 25 Ιουλίου 
1999, όταν ξεκινούσε ξανά η πρώτη 
φάση της αναστύλωσης του Ναού 
του Νεμείου Διός. Τη βλέπετε εδώ 
(δεύτερη σειρά αριστερά) με τον 
αείμνηστο Κωνσταντίνο Στεφανό-
πουλο, τότε Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας, την Ελισάβετ Παπαζώη, τότε 
Υπουργό Πολιτισμού και επίσης μέ-
λος της Τιμητικής Επιτροπής μας, 
και άλλους επισήμους.

Η δεύτερη ήταν στις 3 Ιουνί-
ου 2000, στη διάρκεια της τελετής 
έναρξης της Δεύτερης Σύγχρονης 
Νεμεάδας. Τη βλέπετε εδώ (από δε-
ξιά προς αριστερά), με τον τότε Πρέ-
σβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Nicholas 
Burns, τoν τότε Υπουργό Πολιτισμού 
και επίσης μέλος της Τιμητικής Επι-
τροπής μας, Θεόδωρο Πάγκαλο, και 
τον τότε Νομάρχη Κορινθίας, Άγγελο 
Μανωλάκη, τη στιγμή που ο Καθη-
γητής Μίλλερ τους εξηγεί τη διαδι-
κασία που θα ακολουθήσει για την 
αφή της φλόγας στον βωμό του αρχαίου σταδίου Νεμέας.

Ευχαριστούμε την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού για την αποδοχή της πρόσκλησής μας, την καλωσο-
ρίζουμε στην Τιμητική Επιτροπή μας και της ευχόμαστε 
καλό υπόλοιπο στη θητεία της!

Source: https://www.culture.gr/en/ministry/SitePages/
political_leadership.aspx?role=%ce%a5%cf%80%ce%
bf%cf%85%cf%81%ce%b3%cf%8c%cf%82 (Nov. 12, 
2019)

Furthermore, Lina Mendoni was with us during two 
important moments for Nemea, when she was still serving 
as Secretary General of the Hellenic Ministry of Culture:

The first one was on July 25, 1999, 
at the restart of the first phase of 
the reconstruction of the Temple of 
Nemean Zeus. She is seen here (sec-
ond row on the left) with the late 
Constantinos Stephanopoulos, then 
President of the Hellenic Republic, 
Elisavet Papazoe, then Minister of 
Culture and also a member of our 
Honorary Committee, and other dig-
nitaries. 

The second one was on June 3, 
2000, during the opening ceremo-
nies of the Second Modern Nemead. 
She is seen here (from right to 
left) with then USA Ambassador to 
Greece, Nicholas Burns, then Minis-
ter of Culture and also a member of 
our Honorary Committee, Theodore 
Pangalos, and then Governor of the 
Region of Corinthia, Angelos Mano-
lakis, at the moment that Professor 
Miller explains them the procedure 
that is about to follow for the lighting 

of the flame on the altar of the ancient stadium of Nemea.
We thank the Minister of Culture and Sports for the 

acceptance of our invitation, welcome her to our Honorary 
Committee, and wish her success for the rest of her tenure!

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019, στη διάρκεια της ετή-
σιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Σ.Α.Ν.Α., εξελέγη το 
νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διευθύνει τον Σύλλογο 
για τα έτη 2019-2020 και θα διοργανώσει την Έβδομη 
Σύγχρονη Νεμεάδα. Το σώμα αυτή τη στιγμή αποτελείται 
από 7 παλιά και 2 νέα μέλη. 

Τα παλιά μέλη είναι: 
Σπύρος Κυριάκος, Πρόεδρος
Μαρία Χρισταρά, Αντιπρόεδρος
Νίκος Φενερλής, Γενικός Γραμματέας
Γιάννης Φλέσσας, Ταμίας
Δημήτρης Ζώης
Γιάννης Νάκης
Γιώργος Νικητάκος
Τα νέα μέλη είναι:
Άγγελος Γάτσινος
Μιχάλης Δόνας
Είναι η πρώτη φορά που οι Γάτσινος και Δόνας ανα-

λαμβάνουν θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο, ωστόσο και οι 
δύο έχουν εμπειρία στη διοργάνωση των Νεμέων Αγώνων 
ως παλιοί εθελοντές. Τους καλωσορίζουμε και τους ευχό-
μαστε μια δημιουργική θητεία!

BOARD OF DIRECTORS

On Sunday, January 13, 2019, during the regular annual 
General Assembly of the S.R.N.G., there was elected the 
new Board of Directors that will run the Society for the 
years 2019-2020 and will organize the Seventh Modern 
Nemead. The body at present consists of 7 old and 2 new 
members.

The old members are: 
Spyros Kyriakos, President
Maria Christara, Vice-President
Nikos Fenerlis, General Secretary
Yannis Flessas, Treasurer
Yannis Nakis
George Nikitakos
Dimitris Zois
The new members are: 
Michalis Donas
Angelos Gatsinos
It is the first time that Donas and Gatsinos hold a 

position on the Board of Directors, however both of them 
are experienced in the organization of the Nemean Games 
as long-time volunteers. We welcome them and wish them 
a creative tenure!
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Pat Novotny, USA

Micheline Ladouceur, Canada

Ευάγγελος Σταματελάτος, 
Ελλάδα

Νατάσα Σταματελάτου, 
Ελλάδα/Ελβετία

Τατιάνη Σταματελάτου, Ελλάδα

Αλεξία Σταματελάτου, Ελλάδα

Νεφέλη Σταματελάτου, Ελλάδα

Σοφία Καραβασίλη, Ελλάδα

Jiří Kouřil, Czech Republic

Kelly Agathos, Greece/Belgium

Ελένη Ζώη, Ελλάδα

Ιωάννης Φρούσιος, Ελλάδα

Spiros Agathos, Greece/
Belgium

Σταύρος Κεφάλας, Ελλάδα

Julius Presch, Austria

Eva Presch, Austria

Sam Keys, USA

John A. Galani, Greece/UK

Βασιλική Παπαδοπούλου, 
Ελλάδα

Ισμήνη Κανώλη, Ελλάδα

Jean-Martin Van der Hoeven, 
Belgium/Luxembourg

Pierre-Louis Tharaux, France

Χριστίνα Παπαλάμπρου, 
Ελλάδα

Κωνσταντίνος Σμυρνής, 
Ελλάδα

Ιάκωβος Σπέτσιος, Ελλάδα 

David Williams, UK

Marion Williams, UK

Raihana Ehsanullah, UK

Rabih Reaidy, Lebanon

Raúl Nivón Ramírez, Mexico

Uzma Asghar, Pakistan

Britanny Dillman, Canada

Hsin-Yi Tsai, Taiwan

Chrissopighi Braila, Greece/
Belgium

Αθηνά Παπαχρυσοστόμου, 
Ελλάδα/Κύπρος

Steve Coman, UK

Chrysanthy Conomos, Greece/
USA

M. Miyasaki, USA

Panagiotis Panayotopoulos, 
Greece/USA

Victoria Panayotopoulos, USA

Kristen Pearson, USA

John Yfantis, Greece/USA

Gary Zouzoulas, Greece/USA

Anne-Marie Fagot, France

Jeff Niro, USA

Donna Niro, USA

Ευδοξία Κανελλοπούλου, 
Ελλάδα

Kenneth S. Rothwell, Jr., USA

Roland Médard, France

Enrico Runge – RIC’S 
BEATDOWN TEAM, Germany

Αθηνά Κωνσταντάρα-
Κυπριανού, Ελλάδα

Έλλη-Μαρία Κωνσταντάρα-
Κυπριανού, Ελλάδα

Glenn Carney, UK

Jean-Charles Forestier, France

Angelo Kotsionis, Greece/
Canada

Despina Kalatzis, Greece/
Canada

Hannes Toense, Germany

Peter Moutzouridis, Greece/
USA

Richard Beahrs, USA

Kim Barrett, USA

Rob Olson, USA

Kathy Olson, USA

Jerry S. Mosher, USA

Ντόλλυ Νικολάου, Ελλάδα

Κατερίνα Συρούνη, Ελλάδα

Dimitrios Logothetis, Greece/
USA

Δημήτριος Κωνσταντέλλος, 
Ελλάδα

Σταματίνα Κουτσογιάννη, 
Ελλάδα

Παναγιώτης Πετρόπουλος, 
Ελλάδα

Δρ. Μαρίνα Φράγκου , Ελλάδα

Αλκιβιάδης Δρίτσας, Ελλάδα

Μαρία Δροσογιάννη, Ελλάδα

Χρύσα Καρυάτη, Ελλάδα

Σπύρος Καραβούλης, Ελλάδα

Αναστάσιος Κουλουκάκης, 
Ελλάδα

Γεωργία Γιαννακοπούλου, 
Ελλάδα

Οργανισμός Τουριστικής 
Προβολής και Ανάπτυξης 
Λουτρακίου (Loutraki Tourism 
Organization – L.T.O.), Ελλάδα

Michael Klamt, Germany

Πέγκυ Ηλιοπούλου, Ελλάδα

Gérard Billet, France

ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ Α.Ε., Ελλάδα

Brad Barnett, USA

Ιωάννης Βελισσαρίδης, Ελλάδα

ΝΕΑ ΜΕΛΗ

Με χαρά καλωσορίζουμε στον Σύλλογό μας τα παρακά-
τω 83 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 
83 new members who have joined us during the past 12 
months (in chronological order):



17

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 τον 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.

Ολυμπία Οδός Α.Ε. – Olympia 

Odos S.A.

Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος – 

Theodore Papalexopoulos

Constantine, Christine, Peter 

& Andrew Zygouris

John Upton Jr. & Janet Sassoon 

Upton

Sue Ockwell & Noel 

Josephides

Visitors from cruise ship “The 

World”

Professor Randall M. Colaizzi

Kurt & Mary Donnelly

Ξενοδοχείο Μεγάλη 

Βρεταννία & King George – 

Hotel Grande Bretagne & King 

George

Jean-Martin Van der Hoeven

Κωνσταντίνα Δάφνη

George Papoulias

Professor Thomas Scanlon

Constance W. Hawkins

Dimitri A. Charalambous

Jeanette Crouch Rigopoulos

Pat Novotny

Professor Heather L. Reid

Οινοποιία Αϊβαλή

Ιωάννης Βελισσαρίδης

Χρήστος Γιαννίκος

Ανδρέας Καλτουρουμίδης

Αθηνά Παπαχρυσοστόμου

Φυτώρια Αμπέλου Φασούλης

Agathos-Skikos family (Spiros, 

Helene, Kelly)

John A. Galani

Leonhard & Christine 

Rabensteiner

Βασίλειος Φουρλής

William & Marsha Dillon

Professor Stephen Miller & 

Mrs. Effie Davlantes-Miller

Anastasios Baxevanidis

Anastasia Zisopoulou

George D. Demakas

James C. Schaffer 

Άρθουρ-Αργύριος Φράγκος

Ανδρέας Ποταμιάνος

Ευαγγελία Σκιαδά

Michael & Martha Severin (in 

honor of Professor Randall M. 

Colaizzi)

Joost Barends & Martine 

Barends-Stolwÿk

Γεώργιος Καμπίρης

Amy Barber & Arthur Dimitris 

Parashis

Costas Mimikopoulos & 

Christine Apergis

Spyridon Parashis & 

Stephanie Gray

American Sports Institute

Berthold Bӧhm

Bernd & Helena Gross

Νίκος Αδαμαντιάδης

Καθηγητής Παναγιώτης 

Βαλαβάνης

Σπύρος Καραβούλης

Ελένη Καρκαζή

Θέτις Κονταξή

Δέσπω Κωτσιοπούλου

Χρυσαυγή Λουρίκα

Παναγιώτης Μπάρμπας

Φώτιος Μπιτσάκος

Καίτη Παπαϊωάννου

Αναστάσιος Πλατής

Οικογένεια Ευάγγελου 

Σταματελάτου

Δημήτριος Χαραμής

Lambros & Elias 

Papaconstantinou
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William F. Cordes

Robert H. Frank

Marcos Karnezos

Ilias Katsoudas

Professor Robert Mechikoff

William & Kathleen Moss

Kenneth S. Rothwell, Jr.

Carolyn D. Sheaff

Sheila M. Wishek

Christos & Maria Argyrakis

Melissa Gold

Carmelo Maci & Michèle 

Boschloos-Maci

Parthena Papadopoulou & 

Apostolos Gianniodis

Rita & Gregory Roussos

Edith Maria Schuster

Ling Su-Westrick

Παντελής & Δήμητρα Αβαρλή

Άρτεμις Αννίνου

Παντελής Κοβεντάρος & 

Αναστασία Σαββάκη

Ρωξάνη Μάτσα

Ιωάννης Μπακασέτας

Αντώνης Παπαντώνης

Αίσων Σακελλάρης

Nikos Argyropoulos

Yannis Fragiadakis

Professor Costas Georgiades 

(Canada)

Dr. Colin H. Clarke

John Athanasiou

Alexandros Kokkinidis & 

Eftychia (Efi) Kokkinidou

Julius & Eva Presch

Steve Coman

Ileana Arditi

Heidrun Braatz

Gisela Breig

Professor Wolfgang Decker

Monique Kelenc & Patrick 

Meunier

Αγγελική Αυγερινού

Ελισσάβετ Καλλιοντζή

Ιωάννης Καπουράλος

Μαρία Κοϊδάκη

Γεώργιος Ρηγόπουλος

Vassiliki Aroniadou-

Anderjaska, Ph.D.

David & Lena Kerr

Dimitrios Logothetis

Jeff & Donna Niro

Μαρία Καλλιώρα

Αθανάσιος Καράμπαμπας

Αγγελική Κωτσάκη

Μορφωτικός Εκπολιτιστικός 

Σύλλογος Νεοπυργιωτών 

Ευβοίας

Ιάκωβος Σπέτσιος

Vassiliki (Vali) Bensinger

Mary Costopoulos

Professor John E. Fischer

Dr. Linda Sue Galate

Spiros & Helen Moulats

George & Elaine Spanos

Michael & Gill Corbishley

Despina Kalatzis

Ourania Korentos

Angelo Kotsionis

Panayiotis Kotsionis

Irene Stubos

Mr. & Mrs. Nicholas 

Chatzipetrou

Damhlaic magShamhráin

Friedrich Wilhelm Steegmann

Μαγδαληνή Αγραφιώτη

Άγγελος Γάτσινος

Βασίλειος Γεωργίκος

Ευάγγελος Γριβάκης

Αγγελική Θωμαΐδη

Ιωάννης Κανής

Θεόδωρος Καρυώτης

Γεωργία Κασκούτα-

Δασκαλοπούλου

Δημήτριος Μπακασέτας

Γιώργος Νικητάκος

Γεώργιος Πανουσόπουλος

Γεώργιος Παπανικολάου

Αθανάσιος Σχοινοχωρίτης

Κωνσταντίνος Τουργέλης
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ

Εκεχειρία
 

Τα γνωστά από την αρχαιότητα Νέμεα (αγώνες στην 
Αρχαία Νεμέα) ανήκαν στον κύκλο των τεσσάρων πανελ-
λήνιων αγώνων που λάμβαναν χώρα εκ περιτροπής στη 
Νεμέα, τους Δελφούς, την Ισθμία και την Ολυμπία.

Κατά τη διάρκεια αυτών των αγώνων εφαρμοζόταν η 
ιερή εκεχειρία: παύση κάθε εχθροπραξίας μεταξύ των 
πόλεων-κρατών και των ανθρώπων. Οι ιερές εκεχειρίες, 
γνωστές και ως «ιερομηνίες», κηρύσσονταν από ειδι-
κούς κήρυκες, τους λεγόμενους «εκεχειροφόρους».

H Νεμέα μεταξύ των άλλων λοιπόν, ως ιερός και ουδέτε-
ρος τόπος, λειτουργούσε με μοναδικό τρόπο, πέρα από τις 
συμβάσεις της καθημερινής ζωής,  στην υπενθύμιση και 
στο συνταίριασμα των ιδανικών της ειρήνης, της ελευθε-
ρίας, της ισότητας και του αλληλοσεβασμού. Ήταν ο ιερός 
τόπος, μαζί με τους άλλους τρεις, στον οποίο η ιερή εκε-
χειρία έλαβε σάρκα και οστά, με σκοπό φυσικά την κατά-
παυση των πολέμων και της αιματοχυσίας και την ειρηνι-
κή συνύπαρξη μεταξύ των ελληνικών πόλεων-κρατών και 
των ανθρώπων τους. Αυτός ήταν άλλωστε και ο απώτε-
ρος στόχος αυτής της ασύλληπτης και κορυφαίας έννοιας.

Αυτά συνέβαιναν πριν αρκετούς αιώνες…
Τότε που οι  νέοι διδάσκονταν τις τέχνες, τη φιλοσοφία 

και τη μουσική, ενώ παράλληλα ασκούνταν σωματικά, 
έχοντας ως ιδανικό την καλοκαγαθία, την αγάπη και ανα-
ζήτηση του ωραίου και του καλού. Κατά τον ίδιο τρόπο, 
εντρυφούσαν στο πνεύμα του συναγωνισμού και της ευ-
γενούς άμιλλας, εκτιμώντας παράλληλα τα στοιχεία της 
αρμονίας.

Σήμερα όμως, τι συμβαίνει;
Σήμερα, που η ανθρωπότητα μαστίζεται από μια ατέ-

λειωτη και αναίτια αιματοχυσία, θα μπορούσε άραγε να 
βρει κανείς τους εκεχειροφόρους που θα διαλαλήσουν 
υπέρ της παγκόσμιας ειρήνης; 

Θα μπορούσε κάποιος να βροντοφωνάξει ότι τώρα είναι 
η ώρα, τώρα είναι επιτακτική η ανάγκη να μετουσιωθεί η 
εκεχειρία σε παγκόσμια στάση ζωής;

Θα βρεθεί κάποιος να καταστήσει ικανούς τους ταγούς 
της παγκόσμιας κοινωνικο-οικονομικής και πολιτικής 
σκηνής να ενστερνιστούν τα μηνύματα των προγόνων 
μας και να καταλάβουν επιτέλους ότι μπροστά στον άν-
θρωπο, στη ζωή  και την ψυχή του τίποτα δεν βαραίνει 
περισσότερο και τίποτα δεν έχει μεγαλύτερη αξία;

Η απάντηση στα παραπάνω κρίσιμα και καυτά ερωτή-
ματα επαφίεται στην ευαισθησία του αναγνώστη…

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

FROM THE PRESIDENT

Truce (Ekecheiria)

The Nemean Games, already well-known in antiquity, 
belonged to the cycle of the four panhellenic games that 
took place at Nemea, Delphi, Isthmia, and Olympia in 
rotation.

During those games, the holy truce (ekecheiria), 
a cessation of any hostility between city-states and 
people, was put into effect. The holy truces, also known 
as “hieromeniai” (sacred months), were proclaimed by 
special heralds, the so called “ekecheirophoroi” (truce-
bearers). 

So, Nemea, along with the others, as a sacred and 
neutral land, was functioned in a unique way, beyond the 
conventions of everyday life, in reminding and bringing 
together the ideals of peace, freedom, equality and respect 
for one another. It was the sacred site, along with the other 
three, where the holy truce took flesh and bones, aiming 
of course to stop wars and bloodshed and establish the 
peaceful coexistence among the Greek city-states and 
their people. After all, that was the utmost goal of this 
inconceivable and yet growing concept. 

Those were happening many centuries ago…
When youth was taught the arts, philosophy and music, 

while simultaneously they were training their bodies, and 
they adopted as an ideal attitude the “kalokagathia”, the 
love and quest for what is beautiful and good. In the same 
way, they were studying the spirit of competition and good 
sportsmanship, appreciating the elements of harmony at 
the same time.

But today? What is happening today?
Today, when humanity is plagued by an interminable and 

unjustifiable bloodshed, could someone possibly find the 
“ekecheirophoroi” who will tout in favor of global peace?

Could someone shout out that now is the time, now is 
the imperative need for truce to transfigure into a global 
way of life?

Will there be someone to enable the leaders of the socio-
economic and political stage of the world to embrace the 
messages of our ancestors and to finally understand that 
nothing else than human beings, their life and their soul, is 
more important and has greater value?

The answer to the above critical and burning questions 
is left to the sensitivity of the reader…

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


