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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
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Τα ΝΕΑ των ΝΕΜΕΩΝ NEWS of the NEMEAN GAMES

Η ΕΒΔΟΜΗ ΝΕΜΕΑΔΑ

Αγαπητά μέλη, φίλες/φίλοι και υποστηρικτές,
Υπό κανονικές συνθήκες, το φετινό τεύχος της ετήσιας 

εφημερίδας μας θα ήταν αφιερωμένο στην Έβδομη Σύγ-
χρονη Αναβίωση των Νεμέων Αγώνων, η οποία είχε προ-
γραμματιστεί για τις 26, 27 και 28 του Ιουνίου που μας 
πέρασε. 

Στις σελίδες που ακολουθούν θα αποτυπώνονταν στιγ-
μές γιορτής και χαράς. Θα βλέπατε τον Αρχαιολογικό 
Χώρο και το Στάδιο της Νεμέας γεμάτα από κόσμο από 
κάθε γωνιά του πλανήτη. Θα βλέπατε άντρες, γυναίκες και 
παιδιά κάθε ηλικίας και έθνους να τρέχουν για τη νίκη ή 
απλώς για τη χαρά της συμμετοχής. Θα βλέπατε άλλους να 
ζητωκραυγάζουν από τα πρανή του Σταδίου και άλλους 
να συγχαίρουν και να αγκαλιάζουν τους δικούς τους αν-
θρώπους. Με άλλα λόγια, θα βλέπατε τη Νεμέα να σφύζει 
από ζωή. 

Δυστυχώς, όμως, δεν θα δείτε τίποτα από τα παραπά-
νω. Η εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού σάρωσε τα 
πάντα στο πέρασμά της και ένα από τα θύματα ήταν και 
ο τομέας του αθλητισμού. Η αναβολή της Έβδομης Νεμεά-
δας ήταν αναπόφευκτη. 

Τώρα, σχεδόν εννέα μήνες μετά, δεν είμαστε ακόμα σε 
θέση να δούμε καθαρά προς το μέλλον και αυτό μας απο-
τρέπει από το να κάνουμε σχέδια και οποιαδήποτε επίση-
μη ανακοίνωση σχετικά με μία πιθανή διοργάνωση εντός 
του 2021.

Δεν το βάζουμε όμως κάτω. Η λειτουργία του Συλλόγου 
μας συνεχίζεται κανονικά και, όπως οι περισσότεροι, είτε 
είναι επιχειρήσεις είτε οργανισμοί με δράση παρόμοια με 
τη δική μας, προσπαθούμε να ορθοποδήσουμε. Γι’ αυτό 
και φέτος ελπίζουμε στη στήριξή σας πιο πολύ από ποτέ.

Στις επόμενες σελίδες ακολουθεί ο απολογισμός των 
δράσεών μας τους τελευταίους δώδεκα μήνες. 

Σας ευχαριστούμε για την πίστη σας και για τη συμμετο-
χή σας στις προσπάθειές μας!

THE SEVENTH NEMEAD

Dear members, friends, and supporters,
Under normal circumstances, this year’s issue of our 

newsletter would have been dedicated to the Seventh Mod-
ern Revival of the Nemean Games, which had been planned 
for the 26th, 27th and 28th of last June.

In the following pages, moments of celebration and joy 
would have been depicted. You would have seen the Ar-
chaeological Site and the Stadium of Nemea full of people 
from every corner of the planet. You would have seen men, 
women, and children of every age and nation running for 
victory or simply for the joy of participation. You would 
have seen others cheering on the slopes of the stadium, 
and others congratulating and hugging their own people.  
In other words, you would have seen Nemea humming 
with life. 

Unfortunately, however, you will see nothing of the 
above. The spread of the coronavirus pandemic touched 
everything at its passage and one of the victims was also 
the field of ancient athletics. The postponement of the Sev-
enth Nemead was inevitable. 

Now, almost nine months later, we are still not in a posi-
tion to see clearly into the future and this prevents us from 
making any plans or any official announcement regarding 
a possible event within 2021.

Yet, we do not quit. Our Society continues its operations 
normally and, like most others, whether they are business-
es or organizations with activities similar to ours, we are 
trying to stand up on our feet. And this is the reason why 
this year we hope for your support more than ever before. 

In the next pages, there comes a report of our activities 
during the last twelve months. 

Thank you for your faith and for your participation in 
our efforts!

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ

Για δύο διαδοχικές Κυριακές, στις 14 και στις 21 Ιουνίου 
2020, το παλιό μας μέλος, Ιωάννης Ιορδάνογλου, έφερε στο 
στάδιο ορισμένα άτομα από το προσωπικό της εταιρείας 
του, Perseas House Management, για να βοηθήσουν με 
εργασίες καθαρισμού και συντήρησης.

Πραγματοποίησαν δύο βασικές εργασίες: κλάδεψαν 
τα λουλούδια και έκοψαν τα χορτάρια στα πρανή του 

STADIUM MAINTENANCE 

On successive Sundays, June 14 and June 21, 2020, our 
long-time member Ioannis Iordanoglou brought some of 
the staff of his company, Perseas House Management, to 
the stadium to help with cleaning and maintenance work. 

They worked on two basic projects: pruning and 
trimming the weeds and the flowers on the sides of the 
track, and removing the dirt which had accumulated in the 
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σταδίου και αφαίρεσαν το χώμα που είχε συσσωρευτεί 
στο αποστραγγιστικό σύστημα του αποδυτηρίου. Αυτή 
η εργασία θα ήταν αποφασιστικής σημασίας για την 
Έβδομη Νεμεάδα, εάν ο κορωνοϊός δεν είχε επιβάλει την 
αναβολή της αναβίωσής μας, αλλά αποδείχτηκε ούτως ή 
άλλως πολύ σημαντική, μιας και ο αρχαιολογικός χώρος 
της Νεμέας άνοιξε στο κοινό και οι επισκέπτες άρχισαν και 
πάλι να έρχονται. Η εικόνα που αυτοί οι επισκέπτες πήραν 
από τη Νεμέα είναι εξαιρετικά σημαντική και γι’ αυτό τον 
λόγο εκτιμούμε πάρα πολύ τη συνεισφορά του κυρίου 
Ιορδάνογλου και τον ευχαριστούμε. 

drainage system of the apodyterion.  This work would have 
been critical for the Seventh Nemead if the coronavirus 
had not forced the postponement of our revival, but was 
very significant in any event as the site of Nemea was open 
to the public and visitors began to come. The image those 
visitors received of Nemea is extremely important, and 
the contribution of Iordanoglou is much appreciated.  We 
thank him. 

Ο Ιωάννης Ιορδάνογλου 
και ο Στέφανος Μίλλερ 
στην είσοδο του σταδίου 
με το καθαρισμένο αποδυ-
τήριο στο βάθος.

Το βαν της εται-
ρείας Perseas House 
Management.

Στις 5 Νοεμβρίου γίναμε και πάλι αποδέκτες της 
γενναιοδωρίας του Ιωάννη Ιορδάνογλου και της εταιρείας 
του, Perseas House Management. Το συνεργείο του 
κλάδεψε και έκοψε τα δέντρα και τα φυτά στο στάδιο που 
είχαν παραμεγαλώσει. Εκτιμούμε βαθύτατα τη βοήθειά 
του, τόσο για τη συντήρηση του χώρου, όσο και για τη 

Ioannis  Iordanoglou 
and Stephen Miller at the 
entrance of the stadium with 
the cleaned apodyterion in 
the background.

The equipment truck of 
the Perseas House Manage-
ment Company.

Τα κλαδεμένα λουλούδια 
και τα καθαρισμένα πρανή 
του αρχαίου στίβου.

The pruned and cleaned 
sides of the ancient track.

On November 5 we were once again the recipients of the 
generosity of Ioannis Iordanoglou and his Perseas House 
Management Company. His crew trimmed and cut the 
overgrowth of trees and bushes in the stadium. This help 
with maintenance and the improvement of enjoyment for 
visitors is much appreciated.   
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βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών.
Γιάννη, σου είμαστε ευγνώμονες!
Ευχαριστίες οφείλουμε και στην Εφορεία Αρχαιοτή-

των Κορινθίας για τη συνεργασία και για την άδεια πραγ-
ματοποίησης της συγκεκριμένης εθελοντικής δράσης.

Πληροφορίες για την εταιρεία Perseas House 
Management:

www.perseasmanagement.gr 
perseasmanagement@gmail.com 

Yanni, we are grateful!
We should also thank the Ephorate of Antiquities of 

Corinthia for its collaboration and its permission for the 
realization of this voluntary activity. 

Information about the company Perseas House 
Management:

www.perseasmanagement.gr 
perseasmanagement@gmail.com 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Όπως ήταν αναμενόμενο, η πανδημία δε χτύπησε μόνο τη 
διοργάνωση της Έβδομης Νεμεάδας, αλλά επηρέασε (και 
ακόμη επηρεάζει) και πολλές άλλες πτυχές της λειτουργί-
ας του Συλλόγου μας. Χαρακτηριστική είναι η δραματική 
μείωση των επισκεπτών στον Αρχαιολογικό Χώρο, επομέ-
νως και στο 
γραφείο μας. 
Ας δούμε 
όμως τις επι-
σκέψεις που 
δεχθήκαμε 
ή πραγμα-
τοποιήσαμε 
από τον Νο-
έμβριο του 
2019 μέχρι 
και σήμερα.

 Στις 29 Νοεμβρίου μας επισκέφθηκε η κυρία Κωνστα-
ντίνα Κλαδούχου με συναδέλφους της και 50 περίπου μα-
θητές της Α’ Τάξης από το 2ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου. Οι 
μαθητές είχαν την τύχη να συναντήσουν τον Καθηγητή 
Μίλλερ και να ξεναγηθούν 
από τον ίδιο στους χώρους 
του Αρχαιολογικού Μουσεί-
ου Νεμέας. Ήταν ιδιαίτερη 
χαρά μας να συναντήσουμε 
και πάλι την κυρία Κλαδού-
χου, μιας και στο παρελθόν 
είχε διδάξει στο Γυμνάσιο και 
στο Γενικό Λύκειο Νεμέας. 

Τον περασμένο Οκτώβριο, 
όταν ο Σύλλογός μας διοργά-
νωσε την επίσημη αναγγελία 
της Έβδομης Νεμεάδας στην 
Αθήνα, ήρθαμε για πρώτη 
φορά σε επαφή με μία από τις χορωδούς της Ιστορικής 
Χορωδίας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, την Εφέ-
τη Ευαγγελή Νικ. Μπράμη. Δύο μήνες αργότερα, στις 17 
Δεκεμβρίου, ο Σύλλογος Λόγου-Μουσικής-Τέχνης «Λίνος» 
πραγματοποίησε στον Πολυχώρο Αίτιον στην Αθήνα την 
παρουσίαση της ποιητικής συλλογής της κυρίας Μπράμη 
με τίτλο «Στο Αδράχτι του Κόσμου». Εκεί, τον Σύλλογό 
μας εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Σπύρος Κυριάκος, 
ο οποίος μίλησε για το βιβλίο, αλλά είχε και την ευκαιρία 
να ενημερώσει το κοινό για την επερχόμενη Έβδομη Νε-
μεάδα και να προσκαλέσει τους παρευρισκόμενους στη 
Νεμέα τον ερχόμενο Ιούνιο.

Μία άλλη μας επαφή εντός του 2019 ήταν με την κυρία 
Αθηνά Παπαχρυσοστόμου, Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαί-

VISITORS

As expected, not only did the pandemic strike the 
organization of the Seventh Nemead, but it affected (and still 
does) many other aspects of the operation of our Society. 
The dramatic decrease of visitors to the Archaeological 
Site, and therefore to our office, is characteristic. However, 

let us see the 
visits that 
we had or 
the ones that 
we paid to 
others from 
November 
2019 until 
today. 

On November 29, we had a visit by Mrs. Constantina Kla-
douchou, her colleagues and about 50 students from the 
1st Grade of the 2nd Junior High School of Xylokastro. The 
students had the chance to meet Professor Miller and be 

guided by him in the halls 
of the Archaeological Muse-
um of Nemea. It was a great 
pleasure to meet again Mrs. 
Kladouchou, since she has 
taught at the Nemea Junior 
and Senior High Schools in 
the past. 

Last October, when our So-
ciety hosted the official an-
nouncement of the Seventh 
Nemead in Athens, we came 
for the first time in contact 
with one of the singers of the 

Historic Choir of the Athens Bar Association, Appellate 
Judge Evangelie Nik. Brami. Two months later, on Decem-
ber 17, the “Linos” Society of Speech, Music and Art hosted 
at the Multi-Purpose Hall Aition in Athens the presenta-
tion of the poetic collection of Ms. Brami, entitled “On the 
Spindle of the World”. There, our Society was represented 
by the President of the Board of Directors, Spyros Kyria-
kos, who spoke about the book, but also had the chance to 
inform the audience about the upcoming Seventh Nemead, 
and to invite the attendees to Nemea the following June. 

Another contact in 2019 was with Mrs. Athina Pa-
pachrysostomou, Assistant Professor of Ancient Greek Lit-
erature at the Department of Philology of the University of 
Patras. As we had announced in the previous issue of our 

2019
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ας Ελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πα-
νεπιστημίου Πατρών. Όπως είχαμε ανακοινώσει και στο 
προηγούμενο τεύχος της εφημερίδας μας, η κυρία Παπα-
χρυσοστόμου μας προσκάλεσε στο Τμήμα Φιλολογίας για 
ενημερωτική διάλεξη σχετικά με τα Νέμεα του 2020. Η 
διάλεξη αυτή έλαβε χώρα στις 18 Δεκεμβρίου. Ο υπεύθυ-
νος του γραφείου μας, Θανάσης Σχοινοχωρίτης, μίλησε σε 
ένα κοινό 50 περίπου ατόμων, αποτελούμενο κυρίως από 
πρωτοετείς και μερικούς μεταπτυχιακούς φοιτητές του 
Τμήματος. Αφού κάλυψε τη μυθολογία και την ιστορία του 
τόπου, στη συνέχεια αναφέρθηκε στο ανασκαφικό έργο 
του Καθηγητή Μίλλερ, εξήγησε πώς γεννήθηκε ο Σύλλο-
γός μας και περιέγραψε τους σημερινούς στόχους και τις 
δράσεις του και, στο τέλος, παρακίνησε τους φοιτητές να 
επισκεφθούν τη Νεμέα εν όψει την Έβδομης Νεμεάδας για 
να πάρουν μια γεύση από όλα όσα τους διηγήθηκε και – 
γιατί όχι; – να… ζήσουν τον μύθο!

newsletter, Mrs. Papachrysostomou invited us to the De-
partment of Philology for an informative lecture pertaining 
to the Nemean Games of 2020. This lecture took place on 
December 18. Our office manager, Thanasis Schoinochori-
tis, spoke to an audience of about 50 people, which mainly 
consisted of freshmen and a few postgraduate students of 
the Department. After he talked about the mythology and 
the history of the place, he then referred to the excavating 
works of Professor Miller, he explained how our Society 
was born and described our current goals and activities, 
and, at the end, he encouraged the students to visit Nemea 
in light of the Seventh Nemead in order to take a glimpse of 
what he recounted to them and – why not? – in order to… 
live the myth!

2020

Η πρώτη μας εκδήλωση για το νέο έτος ήταν η Ετήσια 
Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία έλαβε χώρα στην αί-
θουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου Νεμέας το 

Our first event for the new year was the Annual Regular 
General Assembly, which took place at the Multi-Purpose 
Room of the City Hall of Nemea, in the morning of Sunday, 
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πρωί της Κυριακής 12 Ιανουαρίου. Αφού έγινε ο καθιε-
ρωμένος απολογισμός των πεπραγμένων της περασμένης 
χρονιάς, η συζήτηση στη συνέχεια επικεντρώθηκε στις 
προετοιμασίες για την Έβδομη Νεμεάδα τον ερχόμενο 
Ιούνιο.

Αυτό που μας χαροποίησε ιδιαιτέρως ήταν το γεγονός 
ότι σε αυτή τη Γενική Συνέλευση η παρουσία των αρχών 
του τόπου ήταν πιο έντονη από ποτέ. Συγκεκριμένα, αυτοί 
που μας τίμησαν με την παρουσία τους και συμμετείχαν 
στη συζήτηση για τα επερχόμενα Νέμεα, ήταν οι ακόλου-
θοι: 

January 12. After the usual report of the actions undertaken 
in the previous year, the discussion then focused on the 
preparations for the Seventh Nemean in coming June. 

What especially delighted us was the fact that at this 
General Assembly the presence of local authorities was 
stronger than ever before. Specifically, those who honored 
us with their presence and participated in the discussion 
about the upcoming Nemean Games were the following:

ο Χρίστος Δήμας, Βουλευτής Κορινθίας, Υφυπουργός 
Έρευνας και Τεχνολογίας, και μέλος της Τιμητικής Επιτρο-
πής του Συλλόγου μας·

Christos Dimas, Member of Parliament from the Region 
of Corinthia, Deputy Minister for Research and Technology, 
and member of the Honorary Committee of our Society;

ο Αναστάσιος Γκιολής, Αντιπεριφερειάρχης της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Κορινθίας·

Anastasios Gkiolis, Deputy Governor for the Region of 
Corinthia; 

ο Χαρίλαος Βυτινιώτης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης 
Υποδομών·

Charilaos Vytiniotis, Special Deputy Governor for Infra-
structure; 

η Αθηνά Κόρκα-Κώνστα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης 
Παιδείας και Πολιτισμού·

Athina Korka-Consta, Special Deputy Governor for Edu-
cation and Culture;
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και από τον Δήμο Νεμέας, ο Κωνσταντίνος Φρούσιος, 
Δήμαρχος, ο Αθανάσιος Καρκώνης, Αντιδήμαρχος Παιδεί-
ας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, και ο Αντώνης Παπαϊωάν-
νου, Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αρχαίας Νεμέας.

        

and from the City of Nemea, Constantinos Frousios, May-
or; Athanasios Karkonis, Vice Mayor for Education, Culture 
and Sports; and Antonis Papaioannou, President of the Lo-
cal Community of Ancient Nemea.

        

Στο τέλος της Γενικής Συνέλευσης έγινε η κοπή της πρω-
τοχρονιάτικης πίτας.

At the end of the General Assembly, we cut the New 
Year’s cake. 
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Στις 24 Ιανουαρίου το γραφείο μας επισκέφθηκαν η Λίλα 

ντε Τσάβες-Χρονοπούλου και η Paola Bruno-Katrantzos 
για να συζητήσουν με τον Καθηγητή Μίλλερ τις λεπτομέ-
ρειες της βράβευσής του από Ίδρυμα H&M, Heritage & 
Museums, αλλά και τρόπους με τους οποίους το Ίδρυμα 
θα μπορούσε να προωθήσει τις δράσεις του Συλλόγου μας 
στις ΗΠΑ. Στη συνέχεια, ο Καθηγητής Μίλλερ συνόδευσε 
τις επισκέπτριές μας στο Μουσείο Αρχαίας Νεμέας για μία 
σύντομη ξενάγηση.

    
On January 24, Lila de Chaves-Chronopoulou and Paola 

Bruno-Katrantzos visited our office in order to discuss 
with Professor Miller the details of his being honored by 
the H&M, Heritage & Museums Foundation, but also 
ways by which the Foundation could promote the activi-
ties of our Society in the USA. Afterwards, Professor Miller 
escorted our visitors to the Museum of Ancient Nemea for 
a short guided tour. 

Στις 26 Ιανουαρίου μας επισκέφθηκε η Καθηγήτρια 
Susan Lupack με φοιτητές της από το Πανεπιστήμιο 
Macquarie του Σύδνεϋ.

Στις 10 Μαρτίου, λίγες ημέ-
ρες προτού η Ελλάδα κηρυ-
χθεί σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης λόγω της πανδημίας 
του κορωνοϊού, μας επισκέ-
φθηκε ο Δρ. Αλέξης Λύρας 
από τον παγκόσμιο ακαδη-
μαϊκό οργανισμό Olympism 
for Humanity (O4H) Alliance, 
μαζί με φοιτητές του από την 
Τσεχία, την Κίνα, τη Σρι Λάνκα 
και το Περού, στα πλαίσια της 
εκπαιδευτικής τους περιοδεί-
ας. 

Στις 18 Οκτωβρίου, ύστερα από αρκετούς μήνες χωρίς 
επισκέπτες ή ξεναγήσεις, μας επισκέφθηκαν ο Άρης Τασ-
σόπουλος και ο γιος του, Ανδρέας. Ο Αρης είναι γνωστός σε 
πολλούς στη Νεμέα ως αστυνομικός, πλέον συνταξιούχος. 
Ο Ανδρέας έχει ολοκληρώσει το πτυχίο του στην Κλασική 
Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και τώρα πραγ-
ματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές. Ήταν επίσης, παλαιό-
τερα, συμφοιτητής με τον δικό μας Θανάση Σχοινοχωρίτη, 
και τώρα ήθελε να κάνει ορισμένες ερωτήσεις στον Καθη-
γητή Μίλλερ. Ελπίζουμε πως αποκτήσαμε νέους φίλους. 

On January 26, we had a visit 
by Professor Susan Lupack 
and her students from Mac-
quarie University of Sydney.

On March 10, a few days be-
fore Greece declared a state of 
emergency due to the coro-
navirus pandemic, we had a 
visit by Dr. Alexis Lyras from 
the global academic agency 
Olympism for Humanity 
(O4H) Alliance, and his stu-
dents from Czech Republic, 
China, Sri Lanka and Peru, in 
the context of their study tour. 

On October 18, after several months without visitors or 
guided tours, our office was visited by Aris Tassopoulos 
and his son, Andreas. Aris is known to many in Nemea as a 
police officer, now retired. Andreas has finished his degree 
in Classical Archaeology at the University of Athens and is 
working on an advanced degree. He was also, longer ago, a 
fellow student with our Thanasis Schoinochoritis, and he 
now wanted to ask a few questions of Professor Miller. We 
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Τέλος, στις 26 Οκτωβρίου, είχαμε τη χαρά να υποδε-
χθούμε τον καλό μας φίλο και μέλος της Τιμητικής Επι-
τροπής του Συλλόγου μας, Πέτρο Δερμετζή. Μαζί του ήταν 
η κόρη του, Σοφία, και ο φίλος του, Βαγγέλης Σταματελά-
τος, επίσης υποστηρικτής και μέλος του Συλλόγου μας. 
Αφού προηγήθηκε συζήτηση στο γραφείο του Συλλόγου, 
στη συνέχεια πήγαμε στο τουριστικό περίπτερο της Αρ-
χαίας Νεμέας για να περιποιηθούμε τους επισκέπτες μας!

hope that we have made new friends.
Finally, on October 26, we had the pleasure of receiving 

our good friend and member of the Honorary Committee of 
our Society, Petros Dermetzis. He was accompanied by his 
daughter, Sophia, and his friend, Evangelos Stamatelatos, 
also a supporter and member of our Society. After a 
discussion at the office of the Society, we then headed to 
the touristic pavilion of Ancient Nemea to take care of our 
guests!

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αυτή η χρονιά υπήρξε δύσκολη από 
πολλές απόψεις και αυτό που ίσως 
μας λυπεί περισσότερο είναι η απώ-
λεια τόσων πολλών μελών της Τιμη-
τικής Επιτροπής μας. 

Ο Θάνος Μικρούτσικος γεννή-
θηκε στις 13 Απριλίου 1947 στην 
Πάτρα και μας άφησε στις 28 Δεκεμ-
βρίου 2019 στην Αθήνα. Ήταν ένας 
πολύ γνωστός μουσικός (ειδικά στο 
πιάνο) και συνθέτης, και η φήμη του 
θα παραμείνει διαρκής σε αυτόν τον 
κόσμο. Διαδραμάτισε επίσης σημα-
ντικό ρόλο στην ίδρυση του Συλλό-
γου μας.   

Το 1993 έγινε Υφυπουργός Πολιτι-
σμού και την επόμενη χρονιά, μετά 
τον θάνατο της Μελίνας Μερκούρη, 
έγινε Υπουργός μέχρι το 1996. Υπό 
αυτή του την ιδιότητα ήρθε σε εμάς 
στις 6 Ιουλίου 1994 για να παραδώ-
σει επίσημα το στάδιο στο κοινό. 
Έβγαλε έναν ωραίο λόγο και στη 
συνέχεια έκοψε την κορδέλα στην 
πύλη της εισόδου. Ένας από τους 
παρευρισκόμενους ακούστηκε να 
λέει «Ω! Μου άνοιξε την πόρτα ο Μι-
κρούτσικος». 

Έπειτα μπήκε στο στάδιο και συ-
νάντησε πολλούς ανθρώπους, μετα-
ξύ των οποίων και τον Βαγγέλη Χρό-
νη, ο οποίος επρόκειτο να γίνει ένα 
από τα πρώτα μέλη της Τιμητικής 
Επιτροπής μας.

Ο Μικρούτσικος παρακολούθησε 
με ενθουσιασμό τα πρώτα Νέμεα 
που έλαβαν χώρα στο στάδιο ύστερα 
από 2.264 χρόνια. Και ταυτόχρονα 
τον παρακολουθούσαν άλλοι μέσα 
στο πλήθος, μεταξύ των οποίων και ο 
Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος (επάνω 
αριστερά με το λευκό πουκάμισο), 
ο οποίος έγινε επίσης ένα από τα 
πρώτα μέλη της Τιμητικής Επιτροπής 
μας.

Στην τελετή λήξης αυτών των πρώ-
των αγώνων, στεφάνωσε τους νικη-

HONORARY COMMITTEE

This has been a difficult year in 
many respects, and perhaps the 
saddest is the passing of so many 
members of our Honorary Commit-
tee.

Thanos Mikroutsikos was born 
on April 13, 1947, in Patras, and 
left us on December 28, 2019, in 
Athens. He was a very well-known 
musician (especially on the piano) 
and composer, and will have an en-
during fame in that world. He was 
also most important to the estab-
lishment of our Society. 

In 1993 he became the Deputy 
Minister of Culture and, after the 
death of Melina Merkouri the fol-
lowing year, became Minister until 
1996. It was in that capacity that 
he came to us on July 6, 1994, to 
officially open the stadium to the 
public. He gave a nice speech and 
then cut the ribbon on the entrance 
gate. One of the people in atten-
dance was heard to say "Wow. 
Mikroutsikos opened the door for 
me."

He then entered the stadium 
and met with many people includ-
ing Vaggelis Chronis who was to 
become an original member of our 
Honorary Committee.

Mikroutsikos was an enthusias-
tic spectator of the first Nemean 
Games to be held in the ancient 
stadium in 2,264 years. And he was 

watched by others in the crowd in-
cluding Theodore Papalexopoulos 
(upper left, white shirt) who also 
became an original member of our 
Honorary Committee.

 At the closing ceremonies of 
those first games, he crowned the 
victors with the wild celery wreath 
and was joined by U.S. Ambassa-
dor Thomas Niles in saluting them. 
Niles was to be very important at 
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τές με το στεφάνι από αγριοσέλινο και τους συνεχάρη μαζί 
με τον Πρέσβη των Η.Π.Α. Thomas Niles. Ο Niles επρόκειτο 
να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στην πρώτη Νεμε-
άδα του Συλλόγου μας το 1996, όταν έτρεξε σαν αρχαίος 
Έλληνας και μετέφερε τη φλόγα στο στάδιο για να ανάψει 
τον βωμό. Αργότερα, έγινε και αυτός μέλος της Τιμητικής 
Επιτροπής μας, αφότου είχε επισήμως αποχωρήσει από 
το Διπλωματικό Σώμα.  

Ο Θάνος Μικρούτσικος έγινε επίσης ένα από τα πρώτα 
μέλη της Τιμητικής Επιτροπής μας και αποτέλεσε μεγάλη 
πηγή ενθάρρυνσης για την ίδρυση του Συλλόγου το 1995. 
Η επαφή μας τα τελευταία χρόνια δεν ήταν συχνή, αλλά 
παρέμενε πάντοτε ζεστή και φιλική. 
Όταν κάποτε ρωτήθηκε αν ήταν υπε-
ρήφανος για τον ρόλο του στο ξεκίνη-
μα του Συλλόγου μας, απάντησε: «Δεν 
θα έπρεπε να είμαι υπερήφανος για 
κάτι τόσο θαυμάσιο»;

Ο Wolfgang Decker (27 Ιουλίου 
1941 – 28 Απριλίου 2020), Ομότιμος 
Καθηγητής της Ιστορίας του Αθλητι-
σμού στη Γερμανική Σχολή Αθλητι-
σμού της Κολωνίας, ήταν από τους ση-
μαντικότερους ερευνητές του αθλητι-
σμού του αρχαίου κόσμου και παλιός 
φίλος της Νεμέας και του Συλλόγου 
μας. Είχε γράψει εκτενώς για τον αρ-
χαίο ελληνικό αθλητισμό, αλλά το βι-
βλίο του Sports and Games of Ancient 
Egypt (Yale University Press 1992) 
είναι πιθανώς το γνωστότερο έργο 
του. Επίσης, υπήρξε για πολλά χρόνια 
συνεκδότης του περιοδικού αρχαίου 
αθλητισμού Nikephoros. Oι σχέσεις 
του Decker με τους Νέμεους Αγώνες 
ήταν πολύ προσωπικές, μιας και είχε 
τρέξει στους σύγχρονους αγώνες και 
είχε χρηματίσει κριτής. Μία από τις 
πολλές επισκέψεις του ήταν εκείνη 
τον Μάρτιο του 2004, όταν στήσαμε 
την ύσπληγα για το ντοκιμαντέρ του 
στη γερμανική τηλεόραση σχετικά με 
τους αρχαίους αγώνες.

Η τελευταία μας επαφή μαζί του 
ήταν μερικές εβδομάδες πριν τον θάνατό του και μοιρα-
ζόταν μαζί μας μία από τις εμπειρίες του στη Νεμέα: την 
πρώτη φορά που αντίκρισε την αφετηρία του αρχαίου 
σταδίου. Συγκεκριμένα, στις 14 Μαρτίου 2020 έστειλε 
στον Καθηγητή Μίλλερ τη δική του αγγλική μετάφραση 
από το βιβλίο του Reiselust II (Munster 2015), όπου περι-
γράφει το γεγονός στις σελίδες 6-8:

«Στα μέσα Αυγούστου του 1974 περάσαμε για άλλη μία 
φορά από τη Νεμέα. Γνωρίζαμε το μέρος από πολλές προ-
ηγούμενες επισκέψεις. Η Νεμέα ήταν ένα από τα πανελ-
λήνια κέντρα με αγώνες της πρώτης κατηγορίας (όπως η 
Ολυμπία, οι Δελφοί και η Ισθμία) και, επομένως, είχε για 
εμένα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Το αξιοθέατο της Νεμέας 
ήταν ο Ναός του Διός με τους τρεις κίονές του, γνωστούς 
από σκίτσα των αρχών του 19ου αιώνα και έπειτα. Η μορ-
φολογία του χώρου έδειχνε ξεκάθαρα το μέρος όπου βρι-
σκόταν το αρχαίο στάδιο: ένα μακρύ πέταλο, το οποίο 

the first Nemead of our Society in 1996 when he ran like 
an ancient Greek and carried the flame into the stadium 
to light the altar. He, too, later became a member of our 
Honorary Committee after he had retired officially from 
the Diplomatic Service.

Thanos Mikroutsikos also became an original member 
of our Honorary Committee, and was a great source of en-
couragement to the foundation of the Society in 1995. Con-
tact in more recent years has been infrequent, but always 
warm and friendly. Once asked if he were proud of his role 
in the beginning of our Society, he responded "Shouldn't I 
be proud of something so wonderful?"

Wolfgang Decker (July 27, 1941 – 
April 28, 2020) was a foremost scholar 
of the athletics of the ancient world, 
and a longtime friend of Nemea and of 
our Society. Wolfgang Decker, Emeritus 
Professor of the History of Sport at the 
German School of Sport in Köln, wrote 
extensively on ancient Greek athlet-
ics, but his Sports and Games of Ancient 
Egypt (Yale University Press 1992) is 
probably the best known of his work. 
He had also been for many years the 
co-editor of the ancient sport journal 
Nikephoros.  Decker’s associations with 
the Nemean Games were very personal 
for he ran in the modern games, and 
served as a judge. His many visits in-
cluded one in March, 2004, when we 
set up the hysplex for his documentary 
on German television about the ancient 
Games. 

Our last contact with him was a few 
weeks before his death, and he was 
sharing with us one of his experiences 
in Nemea: his first glimpse of the 
starting blocks of the ancient stadium. 
Specifically, on March 14, 2020, he 
sent along to Professor Miller his own 
English translation of that event from 
Wolfgang Decker, Reiselust II (Munster 
2015), pp. 6-8:

"In the middle of August in the year 1974 we passed once 
again Nemea.  We knew the place from many visits before. 
Nemea was one of the panhellenic centers with its agones 
of the first category (like Olympia, Delphi and the Isthmus 
of Korinthos) and was therefore of special interest to me. 
The landmark of Nemea was the temple of Zeus with its 
three columns known from drawings of the beginning of 
the 19th century on. The morphology of the site clearly 
showed the place, where the ancient stadium was situated: 
a long horseshoe, then not very far from the country road. 
I was very curious and I found a ladder at a place where ex-
cavations took place in the area of the ancient sphendone 
(curve of the stadium). A high layer of sand was cleared 
away. I couldn't believe my eyes.

A plastic film was spread to protect the excavations. The 
plastic film covered the two parallel starting lines of the 
stadium of ancient Nemea! Such starting lines where the 
ancient runners could find support when starting their 
competitions were known from Olympia and other an-
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τότε δεν βρισκόταν πολύ μακριά από τον επαρχιακό 
δρόμο. Ήμουν πολύ περίεργος και βρήκα μία σκάλα σε 
ένα σημείο όπου γίνονταν ανασκαφές στην περιοχή της 
αρχαίας σφενδόνης (δηλαδή, της καμπύλης του σταδίου). 
Ένα υψηλό στρώμα χώματος είχε απομακρυνθεί. Δεν 
πίστευα στα μάτια μου.  

Ένα κομμάτι νάιλον είχε απλωθεί για την προστασία 
της ανασκαφής. Το νάιλον κάλυπτε τις δύο παράλληλες 
γραμμές εκκίνησης του σταδίου της Αρχαίας Νεμέας! 
Τέτοιες γραμμές εκκίνησης, όπου οι αρχαίοι δρομείς 
στέκονταν για να ξεκινήσουν το αγώνισμά τους, ήταν 
γνωστές από την Ολυμπία και άλλα αρχαία στάδια. 
Πολύ προσεκτικά, μετακίνησα το νάιλον και θαύμασα 
την ανακάλυψη. Μετά από αυτό, τακτοποίησα τα 
πάντα ακριβώς όπως τα βρήκα πριν. Αργότερα, ο Πάνος 
Βαλαβάνης μπόρεσε να ανακατασκευάσει τον αρχαίο 
μηχανισμό εκκίνησης, την ύσπληγα, μελετώντας αυτές τις 
γραμμές εκκίνησης.  

Πολλά χρόνια αργότερα, όταν 
το στάδιο είχε ανασκαφεί στο 
συνολικό του μήκος και ένα 
θαυμάσιο μουσείο είχε χτιστεί 
για να φιλοξενήσει τα ευρήματα 
των ανασκαφών και οι κίονες 
του Ναού του Διός είχαν πλέον 
αυξηθεί σε εννέα, ύστερα από 
αναστήλωση, εξομολογήθηκα 
στον Στέφανο Μίλλερ, τον ιδιοφυή 
διοργανωτή των αρχαιολογικών 
εργασιών στη Νεμέα, την παλιά 
μου εισβολή στην απαγορευμένη 
περιοχή, στο «άβατον». Θυμάμαι 
πως ο Στέφανος μου είπε ότι η 
ανακάλυψη της αφετηρίας έγινε 
μόλις την τελευταία ημέρα των 
πρώτων του ανασκαφών [19 
Ιουλίου 1974]. Χωρίς αυτή την 
έκβαση, οι χρηματοδότες των 
ανασκαφών του δεν θα ήταν 
πρόθυμοι να επιχορηγήσουν 
περαιτέρω τις εργασίες στη Νεμέα. 
Αν οι ανασκαφές είχαν αυτή τη 
μοίρα, θα ήταν πραγματικά κρίμα. 
Σήμερα, η Νεμέα δεν είναι μόνο 
κεντρικό σημείο της ιστορίας 
του αρχαίου αθλητισμού, με την 
μοναδική άθικτη στοά της, η 
οποία προστατεύει αυτόγραφα 
[χαράγματα] αρχαίων αθλητών, 
αλλά και ένας από τους 
σπουδαιότερους πόλους έλξης 
της Αρχαίας Ελλάδας. Ακόμη 
και ο επαρχιακός δρόμος που 
περνούσε μέσα από το αρχαίο 
στάδιο μετακινήθηκε μερικές 
εκατοντάδες μέτρα.  

Ο Στέφανος Μίλλερ (ύστερα 
από την εξομολόγησή μου) με 
όρισε κριτή («ελλανοδίκη») 
στην Πρώτη Σύγχρονη Νεμεάδα 
το 1996, και ανέλαβα το ίδιο 
αξίωμα στην Πέμπτη Σύγχρονη 
Νεμεάδα το 2012. Επιπλέον, με 
συμπεριέλαβε στη λίστα με τα 

cient stadia. Very cautiously I removed the plastic film and 
admired the discovery. After that I arranged all as I have 
found it before. Later Panos Valavanis was able to recon-
struct the ancient starting mechanism (hysplex) studying 
these starting lines.

Many years later, when the stadium was excavated 
in its total length and a splendid museum was built to 
house the finds of the excavations and the columns of the 
temple of Zeus were increased by anastylosis to nine, I 
confessed to Stephen Miller, genious organisator (sic) of 
the archaeological work at Nemea, my former invasion 
into the taboo or 'abaton'.  I remember that Stephen said to 
me that the invention [i.e. discovery] of the starting lines 
took place the very last day of his first campaign [July 19, 
1974].  Without this result the sponsors of his excavations 
would not be willing to fund further works at Nemea. Such 
a destiny would have been a pity. Today Nemea is not only 

a central point of ancient sport 
history with its unique intact 
tunnel protecting autographs 
of ancient athletes but also 
one of the greatest attractions 
of ancient Greece. Even the 
country road cutting [through] 
the ancient stadium was 
moved some hundred meters.

Stephen Miller engaged me 
(after my confession) to be a 
judge ('hellanodikes') during 
the First Modern Nemean 
Games in 1996, and I took on 
the same office during the Fifth 
ones in 2012. Furthermore 
he included me in the list of 
the members of the Honorary 
Committee of the Nemean 
Games where I am among 
illustrious persons like Mikis 
Theodorakis, Umberto Eco 
and some Olympic victors, for 
instance."

This article was accompanied 
by two watercolors from the 
hand of his wife Utta. One 
was a view of the tunnel, the 
other a depiction from the 
Fifth Nemead showing a priest 
(Father Benekos?) watching a 
race from a stadium bench.  

Decker's involvement in 
and support of the Society's 
efforts will be sorely missed.
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μέλη της Τιμητικής Επιτροπής των Νεμέων Αγώνων, όπου 
βρίσκομαι ανάμεσα σε επιφανείς προσωπικότητες, όπως, 
για παράδειγμα, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Ουμπέρτο Έκο 
και κάποιοι ολυμπιονίκες».

Το άρθρο αυτό συνόδευαν δύο υδατογραφίες δια χειρός 
της συζύγου του Utta. Η μία ήταν μία άποψη της στοάς, 
ενώ ή άλλη μια απεικόνιση από την Πέμπτη Νεμεάδα που 
δείχνει έναν ιερέα (ίσως τον Πατέρα Μπενέκο;) να παρα-
κολουθεί μια διαδρομή από ένα παγκάκι του σταδίου. 

Η εμπλοκή και η υποστήριξη του Decker στις 
προσπάθειες του Συλλόγου μας θα μας λείψουν πολύ. 

Η Καίτη Κυριακοπούλου, το γένος Ηλιοπούλου, γεν-
νήθηκε από Έλληνες γονείς στο Βουκουρέστι το 1922 και 
ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1935. 

Μάθαινε ακόμη την ελληνική γλώσσα και τα ελλη-
νικά έθιμα, όταν οι Γερμανοί εισέβαλαν στη χώρα, και 
η οικογένεια κατέφυγε στη Νέα Υόρκη ως πρόσφυ-
γες. Μπήκε στο Κολέγιο Mt. Holyoke και αποφοίτησε το 
1945 με πτυχία στη φυσική και στα μαθηματικά. Στη 
συνέχεια πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο 
Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα 
το 1950, γνώρισε τον μελλοντικό της σύζυγο, Πάρι 
Κυριακόπουλο. 

Το 1970 έγινε Πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος 
της οικογενειακής επιχείρησης «S&B Βιομηχανικά Ορυ-
κτά», η οποία είχε ως έδρα τη Μήλο. Λέγεται ότι, όταν επι-
σκέφθηκε τότε τα ορυχεία της εταιρείας και εξέφρασε την 
πρόθεση να πάει σε μία από τις υπόγειες στοές, άκρα σι-
ωπή έπεσε στους μηχανικούς που την συνόδευαν. Τελικά, 
ο πιο θαρραλέος από αυτούς προσπάθησε να εξηγήσει ότι 
εθεωρείτο μεγάλη γρουσουζιά το να μπει μια γυναίκα στη 
γαλαρία. Αυτή τότε απάντησε: «Κύριοι, εγώ δεν είμαι μια 
γυναίκα, είμαι η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας. Αν 
θέλετε, έρχεστε μαζί, εγώ πάντως μπαίνω».

Η Καίτη Κυριακοπούλου ήταν ένα από τα πρώτα μέλη της 
Τιμητικής Επιτροπής μας. Παρακολούθησε τους αγώνες 
το 1996 και συμμετείχε στην τελετή λήξης μαζί με άλλα 
μέλη της Επιτροπής, όπως ο Αναστάσης Παπαληγούρας, ο 
Βαγγέλης Χρόνης, και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου της 
Καλιφόρνιας Chang-Lin Tien. Οι αναμνηστικές καρφίτσες 
που πήραν μέσα από τον «αρχαίο» κρατήρα έπρεπε να 
μοιραστούν σε όλους όσοι είχαν συμμετάσχει στην Πρώτη 
Νεμεάδα, καθήκον το οποίο η κυρία Κυριακοπούλου 
εκτέλεσε με ενθουσιασμό.

Συνεισέφερε επίσης με έναν ακόμη πολύ ουσιαστικό 
τρόπο: έπεισε την κόρη της, Φλωρίκα, να δωρίσει μέσω 
της εταιρείας της «ΠΑΜΟΝΑ» στο Ναύπλιο το απαραίτητο 
ύφασμα, το οποίο ο Σύλλογός μας χρησιμοποίησε για να 
κατασκευάσει την τέντα η οποία κάλυψε το αποδυτήριο 
το 1996 και την οποία σήμερα χρησιμοποιούμε ακόμη.

Η Καίτη Κυριακοπούλου έφυγε για τον άλλο κόσμο 
στις 21 Μαΐου 2020, σε ηλικία 97 ετών. Θα μας λείψει 
για πολλούς λόγους, αλλά ίσως περισσότερο επειδή 
ενσάρκωνε μία βασική αρχή του Συλλόγου μας, την οποία 
εξέφρασε όταν είπε: «Η χώρα μου, ως Αθηναίας, είναι η 
Ελλάδα. Αλλά ως ανθρώπου, χώρα μου είναι ο Κόσμος». 

Kitty Kyriacopoulos, nee Eliopoulos, was born to Greek 
parents in Bucharest in 1922, and first came to Greece in 
1935. 

She was still learning Greek and Greek customs when 
the Germans invaded, and the family fled to New York as 
refugees. She entered college at Mt. Holyoke and graduated 
in 1945 with degrees in physics and mathematics. She 
then did graduate work at Columbia University. Upon her 
return to Greece in 1950, she met her husband-to-be Paris 
Kyriacopoulos.

In 1970 she became President and managing director of 
the family business “S&B Industrial Minerals” which was 
based on the island of Milos. It is said that when she then 
visited the company mines and expressed the intention of 
going into one of the underground tunnels, she was greeted 
with silence by the technicians who were with her. Finally 
the bravest one of the group explained that it was bad luck 
for a woman to go into the tunnels.  She responded "I am 
not a woman.  I am the managing director of this company. 
If you would like, come along, but I am going." 

Kitty Kyriacopoulos was an original member of our 
Honorary Committee. She watched the competitions in 
1996 and participated in the final ceremonies together 
with other members of the Committee such as Anastasis 
Papaligouras, Vaggelis Chronis, and University of California 
Chancellor Chang-Lin Tien. The commemorative pins they 
drew from the "ancient" crater were to be passed out to 
all who had participated in the First Nemead, a task which 
Mrs. Kyriakopoulos completed enthusiastically.

She also contributed in a most substantial way by con-
vincing her daughter, Florica, to donate from her company 
"Pamona" of Nauplion the awning material which our Soci-
ety converted into the tent that covered the locker room in 
1996 and which we still use today.

Kitty Kyriacopoulos passed on to the next world on May 
21, 2020, at the age of 97. We shall miss her in many ways, 
but perhaps most for the embodiment of a basic tenet of 
our Society which she expressed when she said "My coun-
try, as an Athenian, is Greece, but as a human being, it is 
the Universe."
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Ο Θεόδωρος Δ. Παπαλεξόπουλος (19 Ιουλίου 1926 – 12 
Νοεμβρίου 2020) ήταν η πιο πρόσφατη απώλεια σε αυτή τη 
δυσάρεστη λίστα, και η πιο σημαντική. 

Ο Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος γεννήθηκε στη Λωζάννη της 
Ελβετίας και έζησε επίσης στο Παρίσι και στο Λονδίνο στα 
χρόνια του πολέμου, και πήρε πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού 
από το Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης. Ήρθε στην Ελλάδα το 1950 
και υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό. Είπε κάποτε στον τέως 
Πρόεδρο του Συλλόγου μας, Στέφανο Μίλλερ, πως αυτό που 
ήταν κοινό ανάμεσά τους ήταν ότι κανείς από τους δύο δεν 
ήταν αναγκασμένος να είναι στην Ελλάδα, αλλά και οι δύο 
ήταν εδώ επειδή ήθελαν να είναι. 

Στα επιτεύγματά του συγκαταλέγονται οι ακόλουθες θέ-
σεις: Αντιπρόεδρος και Σύμβουλος Διοίκησης του Ομίλου ΤΙ-
ΤΑΝ Α.Ε., Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηχα-
νιών (ΣΕΒ), Πρόεδρος της «Κίνησης Πολιτών για μια Ανοικτή 
Κοινωνία» και πολλές άλλες. Αλλά εμείς τον γνωρίζαμε καλύ-
τερα ως ένα από τα πρώτα μέλη της Τιμητικής Επιτροπής του 
Συλλόγου μας. 

Το ενδιαφέρον του για τη Νεμέα ξεκίνησε στα εγκαίνια του 
σταδίου το 1994, τα οποία είχε τελέσει ο τότε Υπουργός Πολι-
τισμού Θάνος Μικρούτσικος (βλ. παραπάνω). Όταν το 1995 
ιδρύθηκε ο Σύλλογος για την Αναβίωση των Νεμέων Αγώνων,  
άρχισε αμέσως να τον υποστηρίζει, και οικονομικά, αλλά και 
με το όνομά του στην Τιμητική Επιτροπή. Ήταν για εμάς μία 
συνεχής πηγή υποστήριξης και ενθάρρυνσης.  

Επίσης, το ενδιαφέρον του σύντομα κέρδισε και η αναστή-
λωση του Ναού του Νεμείου Διός, η οποία είχε σταματήσει 
από το 1984.  Χάρη σε αυτόν η αναστήλωση ξεκίνησε και πάλι 
ύστερα από δεκαπέντε χρόνια και ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας ήρθε στη Νεμέα στις 25 Ιουλίου 1999 για να την εγκαινι-
άσει, όπως φαίνεται και στον χαιρετισμό που αντάλλαξε με 
τον Θεόδωρο, τη σύζυγό του, Μαριλένα, και την αδελφή 
του, Δομινή Σαρρή.  

Theodore D. Papalexopoulos (July 19, 1926 – 
November 12, 2020) was the most recent in this unhappy 
list, and the most important.  

Theodore Papalexopoulos was born in Lausanne, 
Switzerland, and lived also in Paris and London during the 
war years, and earned a degree in Civil Engineering at the 
University of Zurich.  He came to Greece in 1950 and served 
in the Hellenic Navy.  He once said to our Society's former 
president, Stephen Miller, that they shared in common that 
neither was forced to be in Greece, but both were here 
because they wanted to be.

Theodore's accomplishments included his services as 
Deputy Chairman of the Board and Managing Director 
of TITAN Corp., President of the Federation of Greek 
Industries (SEB), Chairman of the Citizens' Movement for 
an Open Society, and much more.  But it was as an original 
member of the Honorary Committee of our Society that we 
knew him best.

His interest in Nemea began at the dedication of the sta-
dium in 1994, presided over by then Minister of Culture 
Thanos Mikroutsikos (see above).  He immediately began 
to support the Society for the Revival of the Nemean Games 
when it was founded in 1995, both financially and with 
his name on our honorary committee. He was a constant 
source of support and encouragement to us.

He soon also became interested in the reconstruction of 
the Temple of Nemean Zeus which had been stalled since 
1984.  It was thanks to him that the reconstruction began 
again fifteen years later, and that the President of the Hel-
lenic Republic came to Nemea on July 25, 1999, to bless 
that reconstruction as can been seen in his greetings of 
Theodore, his wife, Marilena, and his sister, Domini Sarris.    

As the work progressed, Theodore would visit frequent-
ly to see what had been done, and his pride in those grow-

ing columns was always to be seen, already in 2000 as he 
looked up at what was happening with his help. 

Όσο η δουλειά προχωρούσε, ο Θεόδωρος ερχόταν συχνά 
για να δει την πρόοδο, και η υπερηφάνειά του για αυτούς 
τους κίονες που ολοένα και ψήλωναν ήταν πάντοτε εμφα-
νής, ήδη από το 2000, καθώς κοιτούσε προς τα πάνω και 
έβλεπε αυτά που γίνονταν με τη βοήθειά του.  
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On May 24, 2004, Theodore took another step by found-
ing the association "Opheltes – The Friend of Nemea" the 
purpose of which was to formalize support for the recon-
struction of the Temple and the revival of the Nemean 
Games.  This association would provide donors a conduit 
for their contributions to those causes.  

The following year, on May 11, the completion of the 
first phase of the reconstruction with two newly re-erect-
ed ancient columns was celebrated by a commemorative 
stele which was unveiled by Nellos Canellopoulos, Theo-
dore, Nikos Tagaras (then Governor of the Korinthia), and 
Charles Ries (then U.S. ambassador to Greece).

The stele honored the donors, first among whom was 
Theodore Papalexopoulos, as well as those who had con-
tributed their special knowledge, and the technicians who 
had used their skills for the actual work. 

Στις 24 Μαΐου 2004 ο Θεόδωρος έκανε ένα ακόμη βήμα 
και ίδρυσε το Σωματείο «Οφέλτης – Ο Φίλος της Νεμέας», 
ο σκοπός του οποίου ήταν να επισημοποιήσει την υποστή-
ριξη για την αναστήλωση του Ναού και για την αναβίωση 
των Νεμέων Αγώνων. Αυτό το σωματείο θα αποτελούσε 
έναν δίαυλο για τους δωρητές που ήθελαν να συνεισφέ-
ρουν σε αυτή την προσπάθεια. 

Την επόμενη χρονιά, στις 11 Μαΐου, η ολοκλήρωση της 
πρώτης φάσης της αναστήλωσης, με την εκ νέου ανέγερ-
ση δύο αρχαίων κιόνων, γιορτάστηκε με μία αναμνηστική 
στήλη, τα αποκαλυπτήρια της οποίας έκαναν ο Νέλλος 
Κανελλόπουλος, ο Θεόδωρος, ο τότε Νομάρχης Κορινθίας, 
Νίκος Ταγαράς, και ο τότε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, 
Charles Ries. 

Η στήλη τιμούσε τους δωρητές, πρώτος μεταξύ των 
οποίων ήταν ο Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος, καθώς και 
εκείνους που είχαν προσφέρει τις εξειδικευμένες γνώσεις 
τους, αλλά και τους τεχνίτες που με τις δεξιότητές τους 
υλοποίησαν το έργο καθεαυτό.
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Οι προσπάθειές του συνεχίστηκαν, όπως για παράδειγ-
μα με τη συγκέντρωση υποστηρικτών για τον «Οφέλτη» 
σε μία συναυλία στις 26 Ιουνίου 2007, με φόντο τους πέ-
ντε όρθιους κίονες του Ναού και τους επόμενους τέσσερις 
που άρχιζαν και πάλι να ανεγείρονται.

Το ενδιαφέρον του Θεόδωρου δεν περιοριζόταν στα 
οικονομικά, αλλά ενδιαφερόταν ιδιαιτέρως και για την 
ίδια τη δουλειά, για τους εργάτες και για τα εργαλεία που 
χρειάζονταν. Για παράδειγμα, έφερε στο εργοτάξιο ένα τε-
ράστιο αλυσοπρίονο με το οποίο οι ακατέργαστοι βράχοι 
από το λατομείο κόβονταν σε μέγεθος κατάλληλο για την 
αναστήλωση.

Έφερε επίσης έναν γερανό και ένα κλαρκ για τη μετακί-
νηση αυτών των βράχων. Όπως μπορεί να δει κανείς και 
σε μία φωτογραφία από τον Φεβρουάριο του 2019, βρί-
σκονται ακόμη βόρεια του Ναού περιμένοντας την επόμε-
νη φάση της αναστήλωσης. 

Συνέχισε να μας επισκέπτεται για να παρακολουθεί τις 
εργασίες της αναστήλωσης που βρίσκονταν σε εξέλιξη και 
φαινόταν πάντα πως τον ενδιέφερε ιδιαίτερα να δει τους 
κίονες να ανεβαίνουν μέχρι να αγγίξουν ουρανό, όπως εί-
ναι προφανές, για παράδειγμα, σε μια φωτογραφία του 
2009.

His efforts continued as, for example, by gathering sup-
porters for "Opheltes" at a concert on June 26, 2007, with – 
in the background – the five columns of the Temple stand-
ing, and the next four beginning to rise again.

Theodore's interest was not confined to the financial, but 
he was also very interested in the work and the workmen, 
and the tools they needed.  For example, he brought to the 
reconstruction a huge chain saw which allowed the rough 
blocks from the quarry to be cut to size for the reconstruc-
tion. 

Other tools included a crane and a fork-lift for the move-
ment of those blocks.  As can be seen in a photograph of 
February 2019, they are still north of the Temple awaiting 
the next phase of the reconstruction.  

He continued his visits to watch the reconstruction work 
in progress and seemed always especially interested to see 
the columns go up to touch the sky as is apparent, for ex-
ample, in a photograph from 2009.
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Το ενδιαφέρον του Θεόδωρου δεν περιοριζόταν στην 
αναστήλωση του Ναού, διότι βοήθησε τον Σύλλογό μας να 
πραγματοποιήσει τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης 
και στη θολωτή δίοδο του Σταδίου. Αυτό το έργο έχει επι-
τρέψει σε χιλιάδες επισκεπτών να βιώσουν ένα πέρασμα 
στον χρόνο και να γίνουν, για λίγα λεπτά, Αρχαίοι Έλληνες 
αθλητές. 

Το βίωμα αυτής της εμπειρίας έγινε εφικτό στις 22 Ιου-
νίου 2012, όταν ο Θεόδωρος, μαζί με τον Γιώργο Αγουρί-
δη από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και την Αικατερίνη 
Τζιτζικώστα από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την 
UNESCO, πήρε ένα χρυσό ψαλίδι από τη μικρή Μαρία Χρι-
σταρά για να κόψει την κορδέλα και να αφήσει το πλήθος 
να κάνει το δικό του πέρασμα στην ιστορία.  

Theodore's reconstruction interests were not confined 
to the Temple, for he helped our Society to perform neces-
sary conservation on the entrance tunnel to the Stadium.  
This work has allowed thousands of visitors to experience 
a passage through time and to become, for a few moments, 
ancient Greek athletes.

That experience became available on June 22, 2012, 
when Theodore, together with George Agouridis (Stavros 
Niarchos Foundation) and Aikaterini Tzitsikosta (UNES-
CO), took golden scissors from the young Maria Christara 
to cut the ribbon and allow the crowd to make its own pas-
sage into history.  

Έναν χρόνο αργότερα, στις 2 Ιουνίου 2013, ήρθε η στιγ-
μή να ευχαριστήσουμε τον Θεόδωρο με μεγαλύτερη επι-
σημότητα, με την  ονοματοδοσία της «Πλατείας Θεόδω-
ρου Παπαλεξόπουλου, Πρώτου Προέδρου του Σωματείου 
Οφέλτης» στην είσοδο της Αρχαίας Νεμέας, στην οποία 
δεσπόζει το αντίγραφο ενός αρχαίου κίονα, πάνω στον 
οποίο βρίσκεται το αντίγραφο ενός αρχαίου αγαλματι-
δίου του βρέφους Οφέλτη, το οποίο ανακαλύφθηκε στις 
ανασκαφές κοντά στον Ναό του Διός. Ο Θεόδωρος μας 
απηύθυνε έναν σύντομο λόγο υπό το βλέμμα του Προέ-
δρου μας, Σπύρου Κυριάκου. 

A year later, on June 2, 2013, it was time to thank Theo-
dore more officially with the naming of the "Plaza of Theo-
dore Papalexopoulos, First President of the Opheltes As-
sociation" at the entrance to Ancient Nemea, marked by a 
replica of an ancient column on top of which is a replica of 
an ancient statuette of the baby Opheltes which was dis-
covered in the excavations near the Temple of Zeus. Theo-
dore gave us a little speech under the supervision of our 
president, Spyros Kyriakos. 
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Αρμόζει σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε πως ο 
Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος ποτέ δεν ζήτησε τέτοιου 
είδους αναγνώριση. Όταν ήρθε η ώρα της, φάνηκε να 
την αποδέχεται όχι για τον ίδιο, αλλά για το καλό του 
συγκεκριμένου εγχειρήματος. Πάντοτε τον ένοιαζαν πιο 
πολύ τα έργα από τα λόγια. Και πολλά έργα επετεύχθησαν 
χάρη σε αυτή του τη στάση. 

It is appropriate at this point to note that Theodore Pa-
palexopoulos never sought such acknowledgement.  When 
it came, he seemed to accept it not for himself, but for the 
good of the project.  He was always more concerned with 
works than with words.  And many works were accom-
plished because of that attitude.

Στις 14 Οκτωβρίου 2015, ο Σύλλογός μας πραγματο-
ποίησε την επίσημη αναγγελία για την έναρξη της Έκτης 
Νεμεάδας, η οποία θα κορυφωνόταν με την καθεαυτή 
αναβίωση των αγώνων στις 10-12 του ερχόμενου Ιου-
νίου. Ήμασταν στην Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία 
με εκατοντάδες κόσμου, μεταξύ των οποίων και ο Θεό-
δωρος Παπαλεξόπουλος, που για άλλη μία φορά υποστή-
ριζε τον Σύλλογό μας. Μαζί του αυτή τη φορά βρέθηκαν 
(ανάμεσα σε πάρα πολλούς άλλους) η Σίσσυ Παυλοπού-
λου, Πρώτη Κυρία της Ελλάδας, ο Βασίλης Φουρλής, 
Πρόεδρος του «Οφέλτη», και η κόρη του, Λένα, Αντιπρό-
εδρος του Σωματείου «Δεσμός». Αν και στη συνέχεια δι-
ατηρήσαμε επαφή ηλεκτρονικά, αυτή επρόκειτο να είναι 
η τελευταία φορά που θα τον βλέπαμε αυτοπροσώπως. 

Η αναγγελία θανάτου του Θεόδωρου (newmoney.gr – 
13 Νοεμβρίου 2020) τον έδειχνε μπροστά από μία φωτο-
γραφία του Ναού του Νεμείου Διός, η οποία είχε ληφθεί 
στις 28 Δεκεμβρίου 2012. Έξι από τους εννέα κίονες που 
φαίνονται σε αυτή τη φωτογραφία είναι άμεσο αποτέλε-
σμα των προσπαθειών του και αποτελούν μνημείο ενός 
ξεχωριστού ανθρώπου. Ο Σύλλογος για την Αναβίωση 
των Νεμέων Αγώνων, και ολόκληρη η Νεμέα, είμαστε ευ-
γνώμονες που τον γνωρίσα-
με και συνεργαστήκαμε μαζί 
του. Δεν θα τον ξεχάσουμε.

On October 14, 2015, our Society made its formal an-
nouncement for the commencement of the Sixth Nemead, 
to culminate with the actual revival of the games on the 
following June 10-12.  We were at the Archaeological Soci-
ety of Athens with hundreds of people, including Theodore 
Papalexopoulos once again supporting our Society, this 
time in the company of (among many, many others) Sissy 
Pavlopoulou (the First Lady of Greece), Vassilis Fourlis 
(President of "Opheltes"), and Theodore's daughter Lena 
(Vice-President of "Desmos").  Although we subsequently 
maintained contact electronically, this was the last time we 
were to see the man himself. 

Theodore's obituary (newmoney.gr – Nov. 13, 2020) 
showed him in front of a photograph of the Temple of 
Nemean Zeus taken on December 28, 2012. Six of the nine 
columns that appear in that photograph are a direct result 
of his efforts, and a monument to an extraordinary man.  
The Society for the Revival of the Nemean Games, and all of 
Nemea, is grateful that we knew him and were able to work 
with him.  He will not be forgotten. 
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ΝΕΑ ΜΕΛΗ

Με χαρά καλωσορίζουμε στον Σύλλογό μας τα παρακά-
τω 30 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 
30 new members who have joined us during the past 12 
months (in chronological order):

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.

Παναγιώτης Καμπόλης, Ελλάδα

Paul Watson, Australia

Joaquin Medina, Spain

Carmen Morilla, Spain

Αθανασία (Τζούλη) Παππά, 
Ελλάδα

Αντωνία Καρυώτη, Ελλάδα

Paola Bruno, Ελλάδα

Λίλα ντε Τσάβες-Χρονοπούλου, 
Ελλάδα

Δημήτριος Τσιμπινός, Ελλάδα

Randall Stewart, USA

Tony Diamantidis, Greece/USA

Margaret Diamantidis, Greece/
USA

Katy Diamantidis, Greece/USA

Sophia Diamantidis, Greece/
USA

Mary Diamantidis, Greece/USA

John Diamantidis, Greece/USA

Tommy Diamantidis, Greece/
USA

Hilary Diamantidis, Greece/USA

Νικόλαος Πίτσιος, Ελλάδα

Χρύσανθος Σαμοΐλης, Ελλάδα

Αναστασία Βλάχου, Ελλάδα

Vasileios Asimakopoulos, 
Greece/USA

Sophia Manoulian Kugeares, 
Greece/USA

Robert Shirk, USA

Donna Shirk, USA

Mina Drimaropoulos, Greece/
Canada

Theodosis Kalogiannis, Greece/
Canada

Άνθια Τζέλη, Ελλάδα/
Αυστραλία

Μαρίνα Κουνάκη, Ελλάδα

Μαρία Κρεμμύδα, Ελλάδα

Professor Stephen G. Miller

Petros Dermetzis, President of 
the Nemea Foundation

Βουλή των Ελλήνων – Hellenic 
Parliament

George & Tina Kolovos

Δήμος Νεμέας – City of Nemea

Constantine, Christine, Peter & 
Andrew Zygouris

Tony Diamantidis family

Professor Randall M. Colaizzi 
(in memory of Jenny Bouyia)

John Upton Jr. & Janet Sassoon 
Upton

Keith & Carol Lemick

Roy & Patty Woolsey

Constance W. Hawkins

Sheila M. Wishek

Jean-Martin Van der Hoeven

Καλογεροπούλειο Ίδρυμα

Agathos-Skikos family (Spiros, 
Helene, Kelly)

Jeanette Crouch Rigopoulos

Robert & Donna Shirk

George, Paraskevi, Vasili & Sotiri 
Katsuras

Randall Stewart

Mike Farquhar

Mina Drimaropoulos

Anastasia Zisopoulou

Paul Watson

Άνθια Τζέλη

Professor Heather L. Reid

George Demakas & Vasileios 
Asimakopoulos

Dimitri A. Charalambous

William & Marsha Dillon

Εκπαιδευτήρια Γείτονα – 
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Geitonas School 

The Honorable Dimitrios 
Touloupas

Berthold Bӧhm

Carmelo Maci & Michèle 
Boschloos-Maci

Αθηνά Παπαχρυσοστόμου

Anastasios Baxevanidis

Yannis Fragiadakis 

Michael & Martha Severin (in 
honor of Professor Randall M. 
Colaizzi)

Dr. Colin H. Clarke

Bernd & Helena Gross

Leonhard & Christine 
Rabensteiner

Dr. Heinz Schmitz

Νίκος Αδαμαντιάδης

Ανώνυμος δωρητής – 
Anonymous donor

Καθηγητής Παναγιώτης 
Βαλαβάνης

Γεώργιος Καμπίρης

Ελένη Καρκαζή

Δέσπω Κωτσιοπούλου

Χρυσαυγή Λουρίκα

Παναγιώτης Μπάρμπας

Φώτιος Μπιτσάκος

Amy Barber & Arthur Dimitris 
Parashis

Costas Mimikopoulos & 
Christine Apergis

Lambros & Elias 
Papaconstantinou

Spyridon Parashis & Stephanie 
Gray

Professor Edmund Keeley

Nick G. Panopoulos

American Sports Institute
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ

Έβδομη Νεμεάδα και Covid-19
 
Όπως ήδη όλοι γνωρίζετε, από σχετικό δελτίο τύπου 

που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας, η 
Έβδομη Νεμεάδα, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί τον 
περασμένο Ιούνιο, αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας που 
συνεχίζει δυστυχώς να ταλανίζει την παγκόσμια κοινότη-
τα. Όπως χαρακτηριστικά είχε αναφερθεί τότε, σε καμία 
περίπτωση δεν θα μπορούσε  ένα  κορυφαίο και παγκό-
σμιο γεγονός, μια τέτοια αθλητική και πολιτιστική γιορτή 
να στηθεί ανάμεσα σε τόση δυστυχία και τόσον θάνατο, 
αλλά ούτε και θα άρμοζε να διεξαχθεί ένα τόσο εξέχουσας 
σημασίας πανηγύρι πιεστικά και μίζερα με την παρουσία 
ελαχίστων ανθρώπων. Η απόφαση πάρθηκε με ομοφωνία 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, 
κατόπιν πολυήμερης διαβούλευσης, με γνώμονα το ενδι-
αφέρον μας για τον συνάνθρωπο και την προστασία της 
παγκόσμιας υγείας.

Θέλω να γνωρίζετε ότι υπήρξε μια απόφαση που μας 
στενοχώρησε αφάνταστα. Από τη μία, γιατί είχε προη-
γηθεί προετοιμασία σχεδόν τεσσάρων χρόνων γι’ αυτό 
το εγχείρημα, και από την άλλη, γιατί πολλοί φίλοι μας, 
κάτοικοι κυρίως άλλων χωρών, αναγκάστηκαν να ακυ-
ρώσουν αεροπορικά εισιτήρια και κρατήσεις ξενοδοχείων 
που είχαν προηγηθεί, με σκοπό να ζήσουν από κοντά τον 
μύθο και την ιστορία της Αρχαίας Νεμέας, της Αρχαίας Ελ-
λάδας. 

Επίσης, θέλω να ξέρετε ότι, επειδή είμαστε άνθρωποι 
που θέλουμε να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο, πιστεύ-
ουμε ακράδαντα και ευελπιστούμε ότι μέσα από αυτό το 
κακό της πανδημίας, από την καινούρια και πρωτόγνωρη 
αυτή περιπέτεια, κάτι καλό και ελπιδοφόρο θα ξεπηδή-
σει… Θα συνειδητοποιήσουμε όλοι την κοινή υπόσταση 
και την κοινή μοίρα των ανθρώπων, ανεξαρτήτως κατα-
γωγής, θρησκεύματος, χρώματος, φύλου και οικονομικής 
επιφάνειας, θα παραμερίσουμε τις όποιες διαφορές, που 
μας απομακρύνουν και μας αποξενώνουν, και θα βγει 
στην επιφάνεια η ανθρωπιά που επιμελώς κρύβουμε… κά-
ποιες φορές!!! Θα βγει μπροστά αυτή η ιδιότητα του πο-
λιτισμένου ανθρώπου, που τόσο έχει ανάγκη η κοινωνία 
μας, για να κυριαρχήσει η αλληλεγγύη, ο σεβασμός και η 
αγάπη προς τον συνάνθρωπο!

Με την ελπίδα πως «το χορτάρι θα αναβλαστήσει» πάνω 
στα αποκαΐδια της λαίλαπας του κορωνοϊού, ευχόμαστε 
από καρδιάς να είμαστε όλοι υγιείς και να ανταμώσουμε 
το ερχόμενο καλοκαίρι στην Έβδομη Αναβίωση των Νε-
μέων Αγώνων, κάτω από συνθήκες που αρμόζουν σε μια 
τέτοια κορυφαία εκδήλωση. Να ξαναζήσουμε τις μοναδι-
κές και υπέρλαμπρες στιγμές της Νεμεάδας έτσι όπως τις 
ονειρευόμαστε, έτσι όπως τις θέλουμε και τους αξίζει!!!

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

FROM THE PRESIDENT

Seventh Nemead and Covid-19
 

As all of you already know, from the relevant press release 
that had been posted on our website, the Seventh Nemead, 
which was to take place last June, was postponed because 
of the pandemic that, unfortunately, keeps torturing the 
global community. As we emphatically mentioned then, 
under no circumstances could such a great and global 
event, such an athletic and cultural celebration, stand 
next to so much sorrow and death, neither would it ever 
be proper to hold a festival of such great importance as 
this one under pressure and misery, with the presence of 
only few people. This unanimous decision of the Board 
of Directors was taken after a lengthy deliberation by its 
members, setting as a criterion our interest in our fellow 
man and in the protection of global health.

I want you to know that it was a decision that saddened 
us deeply. On the one hand, because there had been a 
preparation of nearly four years for this venture, and 
on the other hand, because many of our friends, mainly 
inhabitants of other countries, were forced to cancel 
the airplane tickets and the hotel rooms that they had 
previously booked, in order to live first-hand the myth and 
the history of Ancient Nemea, of Ancient Greece. 

Furthermore, I want you to know that, because we 
are people who want to see the glass half full, we firmly 
believe and hope that through this bad situation with 
the pandemic, through this new and unprecedented 
adventure, something good and hopeful will emerge. We 
will all realize the common nature and the common fate of 
human beings, regardless of descent, religion, color, gender 
and financial status; we will put aside our differences that 
alienate and estrange us, and there will come to the surface 
our humanity that we diligently hide… sometimes!!! There 
will come forward the quality of the civilized human being, 
which is what our society needs the most, so that the 
solidarity, the respect and the love to our fellow human 
prevails!

In the hope that “the grass will sprout out again” on 
the cinders of the raging fire of the coronavirus, we 
wholeheartedly wish all of us to be healthy and be able 
to meet again next summer at the Seventh Revival of the 
Nemean Games, under circumstances that are proper for 
such a great event; to live again the unique and glorious 
moments of the Nemead, as we had dreamed them, as we 
want them and as they merit!!!

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


