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Αρχαία Νεμέα Δεκέμβριος 2022 Ancient Nemea December 2022

Τα ΝΕΑ των ΝΕΜΕΩΝ NEWS of the NEMEAN GAMES

Για τα μέλη του Συλλόγου για την 
Αναβίωση των Νεμέων Αγώνων

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

Έβδομη Νεμεάδα. 
Στα βήματα του Μίλλερ.

Seventh Nemead.
In Miller’s footsteps.

Ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας 
Ποδοσφαίρου κ. Τάσος Μπακασέτας 
μεταφέρει τη φλόγα των αγώνων στο 
Αρχαίο στάδιο της Νεμέας.

The Captain of Greece National   
Football Team, Mr. Tasos Bakasetas, is  
carrying the torch to the altar to light the 
Fire of the Nemean Games.



2

Τα μέλη του Δ.Σ. του Σ.Α.Ν.Α. υποδέχονται τους 
καλεσμένους και τους φίλους του Συλλόγου στην τελετή 
έναρξης των Νεμέων Αγώνων.

Εικ. 1. Από αριστερά τον κύριο Ιωάννη Νάκη - αντιπρόεδρο, 
τον κύριο Νικόλαο Φενερλή - γενικό γραμματέα και τον κύριο 
Σπυρίδωνα Κυριάκο - πρόεδρο.

Εικ. 2. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. υποδέχεται τον στρατηγό κ. 
Παπαλεωνίδα. Στο βάθος δεξιά η φύλακας του μουσείου κα 
Μάρω Νικητάκου.

Εικ. 3. Η Υπουργός Πολιτσμού και Αθλητισμού και μέλος 
της τιμητικής επιτροπής του Συλλόγου κυρία Λίνα Μενδώνη 
συνομιλεί με τον Υφυπουργό κ. Ταγαρά. Στην ίδια φωτογραφία 
φαίνεται και ο βουλευτής κ. Κόλλιας και ο πρόεδρος του 
Συλλόγου.

Εικ. 4. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. συνοδεύει την κυρία Υπουργό 
και τους καλεσμένους του Συλλόγου στον Ναό του Νεμείου 
Διός.

Εικ. 5. Από αριστερά: Ο βουλευτής Κορινθίας κ. Κόλλιας, 
ο αστυνομικός διευθυντής Κορινθίας Ταξίαρχος κ. Τετράδης, 
ο στρατηγός κ. Παπαλεωνίδας, ο Υφυπουργός κ. Ταγαράς, ο 
βουλευτής Κορινθίας κ. Ψυχογιός, ο πρόεδρος του Σ.Α.Ν.Α. 
κ. Κυριάκος, ο κ. Τάσος Μπακασέτας, αρχηγός της Εθνικής 
Ομάδας Ποδοσφαίρου της Ελλάδος, ο κ. Φρούσιος Δήμαρχος 
Νεμέας, η κα Σούκουλη, ο Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου 
κ. Βυτινιώτης, η Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου κα 
Κόρκα και ο Γενικός Γραμματέας του Σ.Α.Ν.Α. κ. Φενερλής.

Εικ.6. Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γενικός γραμ- 
ματέας του Δ.Σ. βρήκαν λίγο χρόνο για μία ακόμη φωτογραφία 
με τους καλεσμένους τους.

Εικ.7. Ανάμεσα στους καλεσμένους ο Δήμαρχος Νεμέας 
κύριος Φρούσιος.

Εικ. 8. Η Υπουργός κυρία Μενδώνη στην πρώτη σειρά. 
Στο πίσω μέρος ο αντιπρόεδρος χαμογελαστός  απολαμβάνει 
την τελετή. 

Εικ. 9. Ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας παρακολου-
θούν την τελετή έναρξης.  
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The members of the Board of Directors of S.R.N.G. 
are welcoming the guests to the opening ceremony of 
the Nemean Games.

Pic. 1. From the left Mr. Nakis - vice president, Mr.  
Fenerlis - general secretary, Mr. Kyriakos - president.

Pic. 2. The President of the Board of Directors is 
welcoming General Papaleonidas. Mrs. Nikitakou is 
in the background.

Pic. 3. The Minister of Culture and Sports and 
member of the Honorary Committee of the Society 
Mrs. Lina Mendoni is talking to the Deputy Minister 
Mr. Tagaras. 

Pic.4. The President of the Board of Directors 
is accompanying the Minister and the guests to the    
Temple of Zeus.

Pic 5. From the left: the member of the 
Greek Parliament Mr. Kollias, the Police  
Director of Corinth Brigadier General Mr. Tetradis,  
the General Mr. Papaleonidas, the Deputy Minister 
Mr. Tagaras, the member of the Greek Parliament Mr.  
Psichogios, the President Mr. Kyriakos, the Captain   
of the National Football team Mr. Tasos Bakasetas, 
the Mayor of Nemea Mr. Frousios, Ms. Soukouli,  
the Deputy Regional Governor Mr. Vitiniotis, the  
Deputy Regional Governor Mrs. Korka and the General  
secretary Mr. Fenerlis.

Pic. 6. The President, the Vice-President and the  
General Secretary of the Board of Directors with 
guests.

Pic. 7. The Mayor of Nemea is among the people 
who are watching the opening ceremony.

Pic. 8. The Minister Mrs. Mendoni is sitting 
in the front row. The Vice - President Mr. Nakis is  
enjoying the ceremony.

Pic. 9. The President Mr. Kyriakos and the General 
Secretary are watching the ceremony.
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Επάνω: Η Ιστορική Χορωδία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, συνοδεία μουσικών οργάνων και υπό τη 
διεύθυνση του Μαέστρου κ. Δημητρίου Καρούζου υποδέχτηκε τους συμμετέχοντες με τραγούδια.

Above: The Historic Choir of the Attorney’s Association of Athens, accompanied by musical instruments and 
under the direction of maestro Dimitris Karouzos, welcomed the participants with songs.

Το Λύκειο Ελληνίδων Κιάτου στάθηκε για άλλη 
μία φορά στο πλευρό του Συλλόγου. 

The Lykeion Ellinidon of Kiato was there too.

Καλωσόρισμα από τον Γενικό Γραμματέα του 
Σ.Α.Ν.Α. κύριο Φενερλή Νικόλαο και την κυρία 
Νάκη Βασιλική.

Welcoming by the General Secretary of the 
S.R.N.G. Mr. Fenerlis Nikolaos  and Miss Naki 
Vasiliki.
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Κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης αρκετοί μίλησαν για την Αναβίωση, 
για το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς που δόθηκε στους 
αρχαιολογικούς χώρους της Αρχαίας Νεμέας και για τον ίδιο τον Στέφανο 
Μίλλερ που έλειπε από όλους τόσο πολύ. Ανάμεσα σε αυτούς ο πρόεδρος 
του Σ.Α.Ν.Α. κύριος Σπυρίδων Κυριάκος (εικ.1). Ο Δήμαρχος Νεμέας κύριος 
Κωνσταντίνος Φρούσιος (εικ.2). Ο Δήμος Νεμέας ήταν συνδιοργανωτής της 
Νεμεάδας. Εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού η Υπουργός Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, μέλος της τιμητικής επιτροπής του Σ.Α.Ν.Α. κυρία Λίνα Μενδώνη 
(εικ. 3). Ο Υφυπουργός κύριος Χρίστος Δήμας (εικ. 4). Ο Υφυπουργός κύριος 
Νικόλαος Ταγαράς (εικ. 5). Η κυρία Kim Shelton Διευθύντρια, Nemea Centre 
for Classical Archaeology (εικ.6). Η αντιπεριφερειάρχης κυρία Αθηνά Κόρκα, 
εκπρόσωπος της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Σύντομο χαιρετισμό έκαναν οι: κύριος Ιωάννης Λώλλος πρόεδρος του 
Ιδρύματος Μίλλερ, κύριος Κωνσταντίνος Κόλλιας βουλευτής Κορινθίας και ο 
κύριος Γεώργιος Ψυχογιός βουλευτής Κορινθίας.

During the opening ceremony there were many people who spoke about 
the Revival of the Nemean Games, the European Heritage Label, which was  
awarded in the archaeological site of Ancient Nemea, and the late Prof.  
Miller. The President of S.R.N.G. Mr. Spyridon Kyriakos was among those 
who gave a speech (pic. 1). So did the Mayor of Nemea Mr. Konstantinos 
Frousios (pic. 2). The Prime Minister’s Representative, Ministry of Culture 
& Sports and a member of the honorary committee of S.R.N.G. Mrs. Lina  
Mendoni (pic. 3). The Deputy Minister Mr. Christos Dimas (pic.4), the Deputy 
Minister Mr. Nikolaos Tagaras (pic.5), Mrs. Kim Shelton, Director of Nemea  
Centre for Classical Archaeology (pic. 6).  The Deputy Governor Mrs. Athina Korka  
is representing of the Peloponnese region.

Mr. Ioannis Lollos, president of Miller Foundation is greeting the crowd. 
Also, the member of the Greek Parliament Korinthia Mr Konstantinos 
Kollias (pic. 7) and the member of the Greek Parliament Korinthia Georgios  
Psychohios (pic. 8) are greeting all the people attending the ceremony.
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Επάνω: Η Εκεχειρία ντυμένη στα λευκά 
(η κυρία Κωνσταντίνα Φενερλή) στεφανώνει 
Νεμέα (κυρία Μίνα Γάτσινου). Η Νεμέα ανάβει 
και μεταφέρει τη φλόγα συνοδευόμενη από την 
Εκεχειρία. Ο κύριος Διονύσιος Γρίβας είναι 
ντυμένος κήρυκας.

Above: Ekecheiria, who is wearing white 
(Miss Kosntantina Fenerli), is crowning the 
Nemea (Miss Mina Gatsinou), who is wearing a 
blue tunic. Nemea is lighting the flame. Ekecheiria  
is accompanying Nemea who is taking the Flame to 
the Ancient Stadium. Mr. Dionysios Grivas, who 
is dressed in blue as Herald is participating in the 
Ceremony.
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Η Φιλαρμονική μπάντα του Δήμου Νεμέας υπό τη διεύθυνση της κυρίας Γεωργίας Γιαννακοπούλου.
Κάτω: Η Φιλαρμονική εισέρχεται στο αρχαίο Στάδιο της Νεμέας.
The Nemea Municipal Philharmonic Band, directed by Ms. Georgia Giannakopoulou. 
Down: The Philharmonic Band is entering the ancient Stadium.
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Ο Αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου κύριος Τάσος Μπακασέτας παραλαμβάνει τη Φλόγα των 
Νεμέων Αγώνων από την Αρχηγό της Γυναικείας Ομάδας Βόλεϊ της Νεμέας κυρία Γεωργία Μπαναγή. Στη 
συνέχεια μεταφέρει τη Φλόγα των Νεμέων Αγώνων ώστε να ανάψει το βωμό του Αρχαίου Σταδίου . Το μέλος 
του Δ.Σ. κύριος Γιώργος Νικητάκος ντυμένος Ελλανοδίκης παρακολουθεί την τελετή.

The Torch is being handed to Mr. Tasos Bakasetas, who is the captain of Greek National Football team, by the 
leader of the women’s Volleyball Team of  Nemea, Miss Georgia Banagi. The Torch is being carried to the altar 
to light the Fire by Mr. Tasos Bakaseta. The member of the Board, Mr. George Nikitakos, who is dressed as a  
Hellanodikes (Judge), is watching the ceremony.
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O βωμός έχει πλέον ανάψει. Αριστερά ο πρόεδρος του Σ.Α.Ν.Α. κύριος Σπυρίδων Κυριάκος, ο κύριος 
Μπουχούτσος. Πίσω από το βωμό ο κύριος Νικητάκος και ο Αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου κύριος 
Μπακασέτας. Δεξιά η Εκεχειρία (κυρία Φενερλή) και η Νεμέα (κυρία Γάτσινου) και ο Γενικός Γραμματέας του 
Σ.Α.Ν.Α. κύριος Φενερλής. Η γυναικεία ομάδα Βόλεϊ της Νεμέας ντυμένη στα μπλέ. Και πλήθος εθελοντών με 
κόκκινες μπλούζες. Στο στάδιο υπάρχει σαλπιχτής. Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού συνομιλεί με τον 
κύριο Γρίβα.  Πλήθος κόσμου παρακολουθεί την διαδικασία. 

The altar has already been lit. Left: the president of S.R.N.G. Mr. Spyridon Kyriakos, Mr. Bouchout-
sos. Behind the altar: Mr. Nikitakos and the captain of the Greek National Football team Mr. Bakasetas.  
Right: Ekecheiria (Miss Fenerli),  Nemea (Miss Gatsinou) and the General Secretary of S.R.N.G. Mr. Fenerlis.  
The Nemea Municipality Women’s Volleyball team is dressed in a blue T-shirt and a lot of volunteers are dressed 
in a red T-shirt. There is a Salpinktis in the Ancient Stadium. The Minister of Culture & Sports is talking to Mr. 
Grivas.  Loads of people are attending the ceremony. 
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Οι αγώνες άρχισαν νωρίς το πρωί με την πρώτη 
ομάδα ανδρών. Νικητής ο Πρέσβης της Ουγγαρίας 
στην Ελλάδα κύριος Erik Haupt. 

The Games started early in the morning with the 
first men’s group. His Excellency Ambassador of 
Hungary to Greece Mr. Erik Haupt is the winner.

Οι διαγωνιζόμενοι ποζάρουν χαρούμενοι μετά το 
τέλος του αγώνα.

The participants are happily posing after the race.

Ο νικήτης άλλης μίας διαδρομής βρίσκεται 
μπροστά στο βωμό.

Another winner is in front of the altar.

Οι αθλητές εισέρχονται στο 
στάδιο περνώντας μέσα από την 
Κρυπτή Έσοδο, όπως έκαναν και 
οι αρχαίοι Έλληνες 2.500 χρόνια 
νωρίτερα.

Athletes are entering the stadium 
through the hidden entrance, as the 
Ancient Greeks did 2500 years ago.
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Στιγμιότυπο από την προσπάθεια του νικητή           
κ. Νίκου Δήμα. 

Επάνω: Όλο το γκρουπ μπροστά στο βωμό.

A snapshot of the effort of the winner Mr. Dimas 
Nikos. 

Above: The whole group is in front of altar.

Επάνω: Μαστιγοφόρος ο κύριος Χρήστος 
Σαϊσανάς.

Αριστερά: Ο κύριος Αντώνης Φενερλής - Κήρυκας 
εισέρχεται στο Αρχαίο Στάδιο.

Above: Mastigoforos - switch bearer Mr. Saisanas 
Christos.

Left: Mr. Antonis Fenerlis - herald - is entering the 
ancient Stadium.

Επάνω: Ο Ελλανοδίκης κύριος Γκόφας Παναγιώτης 
παρακολουθεί τους αγώνες.

Αριστερά: Απολαμβάνοντας τον αγώνα.

Above: Hellanodikes - Judge -, Mr. Gofas  
Panagiotis, is watching the Games.

Left: Enjoying the race.
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Ο πρόεδρος κ. Κυριάκος είναι στο στάδιο με τις 
εθελόντριες των Νεμέων Αγώνων.

President Mr. Kyriakos is at the stadium with the 
Society’s volunteers.

Παρουσίαση Οπλιτοδρομιών  από το Αρχαιοπρεπές Οπλιτικό Άγημα “Λεωνίδας”. 
Ο οπλιτόδρομος  προστέθηκε σχετικά αργά στους ελληνικούς αθλητικούς διαγωνισμούς, μπαίνοντας στους 

Ολυμπιακούς Αγώνων μόλις το 520 π.Χ. Λέγεται ότι ο οπλιτόδρομος αποτελούσε προετοιμασία για πόλεμο.

The archaic crops “Leonidas” (hoplitodromos) is giving a presentation.
The race in armor was a relatively late addition to Greek athletic competition, entering the Olympic venue only 

in 520 B.C. It is said that the hoplitodromos was a preparation for the war.
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Η νικήτρια της πρώτης σειράς γυναικών κυρία  Ping Wendy.

The winner of the first women’s group is Mrs. Ping Wendy.

Ένα ακόμη γκρουπ 
γυναικών με νικήτρια την 
κυρία Ilnicki Kelly.

Another women’s group 
and its winner Mrs. Ilnicki 
Kelly.

Η νικήτρια του αγώνα η κυρία Σκάμπουρα Κωνσταντίνα 
χαμογελάει στον κόσμο.

The winner of the race Mrs. Skampoura Konstantina is       
smiling at the crowd.

Σαλπίγκτριες στο στάδιο.

Salpinktes - Trumpeters at the stadium.
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Οι αρχαίοι πανελλήνιοι αγώνες περιλάμβαναν κι άλλα αγωνίσματα εκτός από τους αγώνες δρόμου. Το 
παγκράτιο ήταν ένας συνδυασμός πυγμαχίας και πάλης στον οποίο δεν επιτρεπόταν μόνο το δάγκωμα και η 
εξαγωγή των ματιών. Ο στόχος ήταν να εξαναγκαστεί ο αντίπαλος σε υποταγή. Σύμφωνα με τη μυθολογία, 
πρόγονος του Παγκρατίου ήταν η πάλη του Ηρακλή με το λιοντάρι της Νεμέας. 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Παγκρατίου Αθλήματος έκανε επίδειξη Παγκρατίου Αθλήματος στο χώρο του 
σταδίου της Αρχαίας Νεμέας και το Σάββατο και την Κυριακή το πρωί.

The ancient PanHellenic games had a number of competitions in addition to races. The Pangration was a 
combination of boxing and wrestling in which only biting and gouging were not allowed. The objective was to 
force the opponent into submission. The Herakles’ struggle with the Lion of Nemea was the mythic ancestor of 
the Pangration.

There was a presentation of the ancient game of Pangration by the Hellenic Pangration Federation at the  
stadium both on Saturday and Sunday.
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Αγόρια και κορίτσια, κάθε ηλικίας, έτρεξαν 
ξυπολητα, φορόντας το λευκό χιτώνα. Για μία μέρα 
άφησαν τις σύγχρονες ασχολίες τους και έβαλαν τα 
δυνατά τους να νιώσουν όπως ένιωθαν πολλά χρόνια 
πριν οι αρχαίοι Έλληνες. Πατήσαν ξυπόλητα την ίδια 
γη.

Young boys and girls ran barefoot, wearing a white 
tunic. They tried their best to feel the same way as the 
ancient Greeks athletes did many years ago. They ran 
barefoot on the same ground.

Σχεδόν 300 άτομα πήραν μέρος στον αγώνα “Στα βήματα του Ηρακλή” 
μήκους 7.500 μέτρων από τον μοναδικό Ναό του Ηρακλή στις Αρχαίες Κλεωνές 
έως το αρχαίο Στάδιο της Νεμέας. Δεξιά ο πρώτος δρομέας που μπήκε στο 
στάδιο.

Nearly 300 runners participated in the “Footsteps of Herakles”, a 7.500  
metres race from the ancient Temple of Herakles at Ancient Kleones to the  
ancient Stadium of Nemea. Right: The winner of the race.
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Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. κύριος Φενερλής 
συντόνισε όλους τους δρομείς. Πολλοί εθελοντές 
βοήθησαν σε αυτό το έργο.

Η γραμματεία στην είσοδο του σταδίου είχε 
όλη την ημέρα μεγάλο φόρτο εργασίας. Τον κύριο 
Φενερλή τον βοήθησαν οι νεαρές κυρίες Κυριάκου 
Κωνσταντίνα, Δημητρίου Πολυξένη, Νάκη Μαρίνα  
και Νάκη Βασιλική. 

The General Secretary of the Board of Directors 
Mr Fenerlis organised the groups of runners. Plenty 
of volunteers helped in this task.

All the runners stopped at the secretarial desk. 
Among the volunteers, who are helping Mr.  
Fenerlis, are Miss Kyriakou Konstantina, Miss  
Dimitriou Polixeni, Miss Naki Marina  and Miss Naki 
Vasiliki.
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Μέσα στο αποδυτήριο 
αρκετοί εθελοντές φρόντιζαν 
τους δρομείς. 

Στην πρώτη φωτογραφία 
είναι ο πρόεδρος κύριος 
Κυριάκος παρέα με πολλούς 
εθελοντές.

Lots of volunteers  
assisted the runners in the 
locker room. 

In the first picture Mr. 
Kyriakos - president - is 
spening time with the  
volunteers.

Ο κύριος Νάκης - αντιπρόεδρος - και οι 
εθελόντριες κυρία Κυριάκου Ελένη και κυρία 
Καλκούνια Ευαγγελία, όλη την ημέρα βρίσκονταν 
στο αποδυτήριο.

Mr. Nakis - vice - president -, Mrs. Kyriakoy 
Helen and Mrs.Kalkounia Evaggelia are in the 
locker room. 

Στιγμιότυπο από το αποδυτήριο.
A snapshot of the locker room.
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Το Δ.Σ. του Σ.Α.Ν.Α. παρακολουθούν την τελετή λήξης της 7ης Αναβίωσης των Νεμέων Αγώνων. 1η εικόνα 
ο  κ. Κυριάκος - πρόεδρος, ο κ. Νικητάκος - μέλος και ο κ. Γάτσινος - μέλος. 2η εικόνα ο κ. Νικητάκος και ο κ. 
Γάτσινος και ο κ. Ζώης - μέλος (μπλε μπλουζάκι).

The Board of Directors is watching the closing ceremony of the 7th Revival of the Neman Games. Pic. 1 Mr. 
Kyriakos - president, Mr. Nikitakos - member of the Board and Mr. Gatsinos - member of the Board. Pic. 2 Mr. 
Nikitakos, Mr. Gatsinos and Mr. Zois - member of the Board (blue T-shirt).

Η Χορωδία του Δήμου Νεμέας υπό τη διεύθυνση της Μαέστρου κ. Γεωργίας Γιαννακοπούλου.

Choir of Nemea Municipality, directed by Ms. Georgia Giannakopoulou.

Κύρηκες στην τελετή λήξης είναι ο 
Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου κ. 
Φενερλής και μία εθελόντρια.

The General Secretary Mr. Fenerlis and a  
volunteer were the Heralds at the closing 
ceremony.
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Οι Ελλανοδίκες στην τελετή λήξης της 7ης Αναβίωσης των Νεμέων Αγώνων είναι ο Πρέσβης της Φιλανδίας 
στην Ελλάδα κ. Jari Gustafsson και η σύζυγός του κα Anna Gustafsson - Ιέρια του Δία, ο επιτετραμμένος της 
Μολδαβίας στην Ελλάδα και στην Κύπρο κ. Sergiu Vremea, το μέλος της Τιμητικής Επιτροπής του Συλλόγου και 
πρώην Πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα κ. Jonh Kittmer και το μέλος της Τιμητικής Επιτροπής 
του Συλλόγου κ. Διονύσιος Γρίβας .

The judges for the closing ceremony of the 7th Revival of the Nemean Games are: the Ambassador Jari Gus-
tafsson - Embassy of the Republic of Finland  in Greece- and his wife Mrs. Anna Gustafsson (Priestess of Zeus), 
the first Secretary  Mr. Sergiu Vremea - Embassy of the Republic of Moldova to the Hellenic Republic and the 
Republic of Cyprus, the member of the Honorary Committee of S.R.N.G. Mr. John Kittmer - former British Am-
bassador in Greece and the member of the Honorary Committee of S.R.N.G. Mr. Dionysios Grivas.

Νεμεονίκες 2022 - Nemean Winners 2022
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Τα μέλη του Δ.Σ. κ. Δόνας Μιχάλης - μέλος, κ. Νάκης Ιωάννης - αντιπρόεδρος, κ. 
Κυριάκος Σπυρίδων - πρόεδρος, κ. Νικητάκος Γιώργος - μέλος, κ. Ζώης Δημήτρης 
- μέλος απολαμβάνουν τους Αγώνες. Μαζί τους η εθελόντρια κα Γεωμπρέ Μαρία 
και ο κ. Δημόπουλος Δημητρης.

The members of the Board of Directors, Mr. Donas Michalis - member, 
Mr. Nakis Ioannis - vice president, Mr. Kyriakos Spyridon - president, Mr.  
Nikitakos George - member, Mr. Zois Dimitris - member, are enjoying the Games. The  
volunteers Ms. Geobre Maria and Mr. Dimopoulos Dimitris are accompanying 
them.

Υψιπύλη - Ypsipylis
Το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουνίου παρουσιάστηκε η θεατρική παράσταση “Υψιπύλη” σε δραματουργική 

σύνθεση του Πάνου Μεγαρίτη, η οποία παρουσιάζει την σύνδεση ανάμεσα στον μύθο του Οφέλτη και τους 
Νέμειους Αγώνες, από την ομάδα “Ο Λύσιππος - Φίλοι Γραμμάτων και Τεχνών”.  Το κοινό απόλαυσε την 
ερμηνεία τους.

On Sunday afternoon, June 26, there was a theatrical presentation of Panos Megaritis “Ypsipylis” which 
showed the connection of the myth of Ofeltis and the Nemean Games, performed by “Lyssipos - the Friends of 
Literature and Art”.  The audience enjoyed their performance.

Η ψυχή των πωλήσεων, 
το εμπορικό μυαλό του 
Σ.Α.Ν.Α, ο κύριος Δόνας 
Μιχαλης, εξόπλισε το 
περίπτερο του Σ.Α.Ν.Α. 
με μπλουζάκια και αρκετά 
όμορφα αναμνηστικά.

Mr. Donas Michalis is the  
business brain of S.R.N.G. 
He decided about all the-
goods that were sold during 
the event.
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In ancient times, the athlete’s poet, Pindar, praised 
the arete of the ancient Greek athlete and he performed 
his victory songs for the winners in the ancient games 
at Nemea, Olympia, Isthmia, and Delphi. 

At the closing ceremony in 2022, we returned to 
the very ancient theme of praise song and praised the 
citizens of Nemea for their victory in bringing the 
games to us – against the odds – and with Pindar’s 
own words we praised Stephen Miller as a man who 
was victorious in life. His “day-by-day excellence”  
was evident in Ancient Nemea and known to the 
world.

The words that Stephen used to define the arete 
of the ancient Greek athlete who competed in An-
cient Nemea, came to define him as a man who an 
archaeologist and scholar, as well as a true hero and  

warrior who fought to bring 
the past to life for the fu-
ture’s sake. Virtue. Skill. 
Prowess. Pride. Excellence. 
Valor. Nobility. The quest of 
man for perfection….That 
was our friend, Stephen 
Miller. 

It was my honor to praise 
a friend who loved Greece 
and Ancient Nemea with 
his “day by day excel-
lence” and to praise all who 
came to run in his  foot-
steps. In      keeping with 
the ancient tradition, the 
harp. And true to the spir-
it of the    ancient Nemean 
Games, a verse about peace.  
However, above all else I 
wished to sing praise in the 
spirit of thankfulness for the 

good that rises from the land of Ancient Nemea, its 
trees and stones, and its ancient story of striving. A 
story that took Stephen Miller to its heart and gave 
him a chance to put the words of the ancient poet, 
Pindar, to work! 

Gold shines gold when you test it….

The Nemean Games 2022
Dianne Tittle de Laet

Στα αρχαία χρόνια, ο ποιητής Πίνδαρος επαινούσε 
την Αρετή των αρχαίων Ελλήνων αθλητών και 
αυτός ερμήνευσε τα νικητήρια τραγούδια του για 
τους νικητές στους αρχαίους αγώνες στη Νεμέα, την 
Ολυμπία, τα Ίσθμια και τους Δελφούς. 

Στην τελετή λήξης των Σύγχρονων Νεμέων 
Αγώνων το 2022, εμείς επιστρέψαμε στο αρχαίο έθιμο 
του υμνητικού τραγουδιού και υμνήσαμε τους πολίτες 
της Νεμέας για την επιτυχία τους να διοργανώσουν 
τους Αγώνες για εμάς, ενάντια σε κάθε πρόβλεψη, και 
με τα λόγια του Πίνδαρου εμείς επαινέσαμε και τον 
Στέφανο Μίλλερ, ως έναν άντρα που υπήρξε νικητής 
στην ζωή. Το έργο του αποτελεί κληρονομιά για την 
Αρχαία Νεμέα και είναι γνωστό στην υφήλιο.

Τα λόγια που ο Στέφανος χρησιμοποιούσε για να 
δώσει τον ορισμό της Αρετής του αρχαίου Έλληνα 
αθλητή που διαγωνίζονταν 
στην Νεμέα, έφτασε να 
τον καθορίζει σαν  έναν 
άντρα, έναν αρχαιολόγο, 
έναν ακαδημαϊκό, όπως 
επίσης και έναν ήρωα 
και έναν πολεμιστή, ο 
οποίος πολέμησε για να 
ζωντανέψει το παρελθόν 
για χάρη του μέλλοντος. 

Ήταν τιμή μου να 
επαινέσω έναν φίλο που 
αγάπησε την Ελλάδα 
και την Αρχαία Νεμέα 
και να τιμήσω όλους 
εκείνους που έτρεξαν 
ακολουθώντας τα βήματά 
του κρατώντας την αρχαία 
παράδοση, παίζοντας άρπα 
και ερμηνεύοντας  ένα 
απόσπασμα για την ειρήνη, 
σύμφωνα με το πνεύμα των 
Αρχαίων Νεμέων Αγώνων. Ωστόσο ήταν επιθυμία 
μου να ερμηνεύσω ύμνο από ευγνωμοσύνη για ότι 
καλό που αναδύεται από τη γη της Αρχαίας Νεμέας, 
τα δέντρα και τις πέτρες, και την αρχαία ιστορία 
των αγώνων. Μία ιστορία στην οποία αφιερώθηκε 
ο Στέφανος Μίλλερ και του έδωσε την ευκαιρία 
να εφαρμόσει τα λόγια του αρχαίου ποιητή, του 
Πινδάρου!

Νέμειοι Αγώνες 2022
Dianne Tittle de Laet

Η κυρία Dianne Tittle de Laet ερμήνευσε ένα απόσπασμα
του αρχαίου ποιητή Πίνδαρου.

Mrs Dianne Tittle de Laet performed a Pindar’s victory song



22

ΒΡΑΔΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
A VOLUNTEER APPRECIATION DINNER

Οι εθελοντές του Συλλόγου είναι απαραίτητοι 
για την επιτυχή διοργάνωση της Αναβίωσης των 
Νέμεων Αγώνων. Η συνεισφορά του υπήρξε ζωτικής 
σημασίας. 

Οι περίπου 300 εθελοντές μας δώρισαν χρόνο 
από τις ζωές τους και από τις οικογένειές τους. 
Δουλέψανε σκληρά και με πάθος σε κάθε στάδιο της 
διοργάνωσης.

Εμείς τους είδαμε στους αγώνες δίπλα μας, 
ντυμένους με όμορφους χιτώνες ή με τις κόκκινες 
μπλούζες τους. Δεν είδαμε όμως εκείνους που 
βρέθηκαν στο αρχαίο στάδιο μέρες πριν τους αγώνες. 
Εκείνοι σκούπισαν το στήβο, ώστε να μπορούμε να 
τρέξουμε με γυμνά πόδια. Έστεισαν την σκαλωσιά, 
ώστε να προστατευούν οι αρχαίοι κίωνες.

Ήταν πολλοί αυτοί που θέλαμε να πούμε ευχαριστώ. 
Ευχαριστώ που ήσασταν εκεί. Ευχαριστώ που κάνατε 
την 7η Αναβίωση των Νεμέων Αγώνων επιτυχημένη. 
Για το λόγο αυτό μαζευτήκαμε την Παρασκευή 15 
Ιουλίου στο Κτήμα Ζώης στην Αρχαία Νεμέα για να 
διασκεδάσουμε, να χορέψουμε και με αυτό τον τρόπο 
να πούμε το δικό μας ευχαριστώ.

Ο κύριος Tom Sinis, γεννημένος στην περιοχή της 
Νεμέας, κάτοικος Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, 
πρόσφερε αυτή τη βραδιά στους εθελοντές μας. 
Δίπλα σε αυτόν υπήρξαν και άλλοι που πρόσφεραν 
ότι μπορούσαν εθελοντικά.

Volunteers are essential for the success of the  
Revival of the Nemean Games. Their contribution to 
the Society was vital.

Our approximately 300 volunteers found the time 
to commit to volunteering with the Society. They 
worked tirelessly and passionately.

We saw them at the Games next to us, dressed in 
beautiful tunics or wearing red T-shirts. What we did 
not see were the volunteers in the ancient stadium a 
few days before the Games. They swept the track of the  
stadium in preparation for the bare feet race. They set 
up the scaffolding to protect the ancient columns and 
they took care of every detail.

There were many volunteers whom we wanted to 
thank. Thank you for being there. Because of them 
the 7th Revival of the Nemean Games was a huge 
success. That was the reason why we gathered on  
Friday 15th July at “Ktima Zois” in Ancient Nemea in 
order to have fun, dance and take that opportunity to 
say thank you to all our volunteers.

Tom Sinis, born in Nemea and resident of 
the U.S.A. provided everything we neeed to  
organise this event. Also, there were many people who  
volunteered to help to make the gala a success.

Ο κ. Tom Sinis και η συζυγός του κάθονται με την κα Κυριάκου και την κα Νάκη.
Mr. Tom Sinis and his wife are sitting with Mrs. Kyrikakou and Mrs. Naki.
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Σκούπισμα του στίβου και στήσιμο 
σκαλωσιάς για την προστασία των 
αρχαίων κιόνων.

Ομάδες εθελοντές ήταν παρόντες 
βοήθησαν.

Sweeping the track of the stadium 
and scaffolding to protect the ancient  
columns.

Many volunteers were there and 
helped.
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Τον περασμένο Ιούνιο, σε ειδική τελετή που 
έγινε στις Βρυξέλλες απενεμήθει απ΄την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή  το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Νεμέας!

Πρόκειται για ακόμη ένα μεγάλο επίτευγμα 
του Συλλόγου μας, αφού ο αείμνηστος Στέφανος 
Μίλλερ είχε αγωνιστεί προς αυτήν την κατεύθυνση, 
καταθέτοντας πλήρη φάκελο για την ένταξη της 
Αρχαίας Νεμέας στον παραπάνω κατάλογο και όχι 
μόνο!

Όπως δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού και 
Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη «Η ένταξη του 
αρχαιολογικού χώρου της Νεμέας στον κατάλογο του 
Σήματος Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί μία επιπλέον 
αναγνώριση της σημασίας που έχει για την Ευρώπη 
η ελληνική πολιτιστική κληρονομιά. Σε μια περίοδο 
βαθιάς δοκιμασίας για τη Δημοκρατία και την 
Ελευθερία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την απονομή 
του Σήματος στη Νεμέα, επιβεβαιώνει την πίστη στις 
αξίες και στα στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού, 
που αποτελούν τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού 
και του ευρωπαϊκού πολιτικού συστήματος».

Το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
αποτελεί επίσημο θεσμό που λειτουργεί από το 

ΣΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΝΕΜΕΑΣ

2011 υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Έχει ως στόχο  την  προαγωγή της ιδέας μιας κοινής 
ευρωπαϊκής πολιτιστικής ταυτότητας μεταξύ των 
κρατών της Ευρώπης, βασισμένης στα ιστορικά και 
πολιτιστικά στοιχεία που συνέβαλαν στη δημιουργία 
του Ευρωπαϊκού πολιτισμού, καθώς και στις 
δημοκρατικές αρχές και αξίες που διέπουν την ίδια 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο αρχαιολογικός χώρος της Νεμέας ως τόπος 
διοργάνωσης πανελλήνιων αθλητικών αγώνων στην 
αρχαιότητα, οι οποίοι αναβιώνουν στη σύγχρονη 
εποχή, συνδέεται με τις ιδέες και αξίες του κλασικού 
αθλητισμού, ο οποίος αποτελεί στοιχείο του ευρω-
παϊκού πολιτισμού και της εκπαίδευσης των νέων. 
Η ευρωπαϊκή εμβέλεια του χώρου τεκμηριώνεται 
και μέσα από τις ευρύτατα γνωστές μυθολογικές 
αναφορές που σχετίζονται με αυτόν.

Η προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας 
υπήρξε αποτέλεσμα συνεργασίας της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Κορινθίας με τη Διεύθυνση Προϊστο-
ρικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων της Γενικής Διεύ-
θυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

Σπύρος Κ. Κυριάκος
Πρόεδρος Δ.Σ. του Σ.Α.Ν.Α.
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THE EUROPEAN HERITAGE LABEL IS AWARDED TO
ARCHAEOLOGICAL SITE OF ANCIENT NEMEA

Last June, the European Heritage Label was  
awarded to the archaeological site of Ancient Nemea 
by the European Commission.The awarding took 
place in a special ceremony, which was held in  
Brussels.

This is another great achievement of the  
Society for the Revival of the Nemean Games. The late  
Professor Miller had worked  haed submitting a  
complete file for the inclusion of Ancient Nemea in 
the above list.

As stated by the Minister of Culture and 
Sports, Mrs. Lina Mendoni: “The inclusion of the  
archaelogical site of Nemea on the list of the  
European Union’s Cultural Heritage Label is an  
Νational recognition of the importance of the Greek  
Cultural heritage for Europe. By awarding the Label 
to Nemea at a time when Democracy and Freedom 
are being seriously challenged to, the European Union  
confirms its belief in the values of the Greek Culture 
which are the foundation of the Western culture and 
the European political system.”

The European Heritage Label is an official  
institution operating since 2011 under the  
auspices of the European Commission. It aims to  

promote the idea of a common European cultural 
 identity between European states, based on the historical 
and cultural elements that contributed to the creation of  
European culture, as well as  the democratic principles 
and values that govern the European Union itself.

The archaeological site of Nemea where  
pan-Hellenic games were organised in antiquity, and 
have been revived in modern times, is associated with 
the ideas an values of classical sports, which is an  
element both of European culture and the  
education of the young. The site’s wider European  
scope is also evident through the well-known 
mythological references related to it.

The candidacy portfolio was jointly prepared by 
the Corinth Ephorate of Antiquities of the General  
Directorate of Antiquities and Cultural  Heritage.

Spyridon K. Kyriakos
President of the Board of Directors of S.A.N.A.

Σε αυτή τη σελίδα Το Αρχαίο Στάδιο της Αρχαίας Νεμέας και η Κρυπτή Εσοδος. 
This page: the Ancient Stadium of Ancient Nemea and the Hidden Entrance.

Απέναντι σελίδα ο Ναός του Νεμείου Διός στην Αρχαία Νεμέα.
Opposite: the Temple o Nemean Zeus in Ancient Nemea.
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Η κυρία Akemi Bardis Fujizuka και το συνεργείο της: Σάββας Καρμανιόλας 
(καμεραμαν) και Νίκος Σταυριανουδάκης (μπούμαν) σε επίσκεψη στο γραφείο του 
Συλλόγου.
Mrs. Akemi Bardis Fujizuka and her shooting crew Mr. Savvas Karmaniolas          
(cameraman) and Mr. Nikos Stavrianoudakis (sound engineer) visited our office.

Ήταν μεγάλη η χαρά που είχα 
την ευκαιρία να έρθω στην Αρχαία 
Νεμέα με το συνεργείο μου, ώστε να 
παρουσιάσουμε την Αναβίωση των 
Νεμέων Αγώνων σε μια εκπομπή της  
Ιαπωνικής Κρατικής Τηλεόρασης 
ΝΗΚ, η όποια λέγεται “World Tour”. 
Η εκπομπή εστιάζει σε μέρη που δεν 
γνωρίζουν πολύ οι Ιάπωνες, όχι τα 
κλασσικά αξιοθέατα της Ελλάδας, 
όπως είναι η Ακρόπολη των Αθηνών, 
οι Δελφοί, η Αρχαία Ολύμπια κτλ.

Η Αναβίωση των Νεμέων Αγώνων 
ήταν ένα από το σημαντικότερα 
κομμάτια, το όποιο θέλαμε να 
παρουσιάσουμε στην εκπομπή.

Ήρθαμε στην Αρχαία Νεμέα με το 
συνεργείο δύο φορές το Απρίλιο 2022. 
Είχαμε μία εξαιρετική συνεργασία 
με μέλη του συλλόγου της Αναβίωσης των Νεμέων 
Αγώνων. 

Ο κος Ιωαννης Φλέσσας μας ξενάγησε στο Στάδιο 
της Αρχαία Νεμέας, ο κος Ιωάννης Νάκης έτρεξε 
στο στάδιο ξυπόλητος, φορώντας λευκό χιτώνα μέσα  
στο βροχερό καιρό του Απριλίου, ο κος Στέλιος μας 
έδειξε το μέρος που φυτρώνει το  άγριο σέλινο, η 
Ελένη και η Αγγελική μας μιλήσανε για την εμπειρία 
της συμμετοχής τους στους αγώνες, οι εθελοντές 
στην πρώτη εθελοντική συνάντηση μιλήσαν με 
ενθουσιασμό για ότι συμβαίνει στην περιοχή κατά τη 
διάρκεια των Νεμέων Αγώνων, ο κος Νικιτάκος για 
συντονισμό των εθελοντών, ο κύριος Κυριάκος για 
όλα όσα πρέπει να γίνουν ώστε να στεφτεί η Έβδομη 
Νεμεάδα με επιτυχία……

Όλοι είσαστε μία ομάδα με ενθουσιασμό με 
στόχο να συνεχιστεί το σπουδαίο θεσμό, τον όποιο 
ξεκινήσατε με τον καθηγητή Miller.

Σας ευχαριστούμε σε όλους σας!!!  Ειδικά την κα 
Σταυρούλα Γεωργιοπούλου, η όποια  ανταποκρίθηκε 
σε όλα τα αιτήματα μας και μας βοήθησε με καλοσύνη 
για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η εκπομπή - το κομμάτι που αφορά στην Ελλάδα - 
είναι προγραμματισμένη να προβληθεί το Ιανουάριο 
2023.  

Θεωρώ ότι είμαι πολύ τυχερή και υπερήφανη που 
ζω στην ωραιότερη χώρα του κόσμου με αυτόν τον  
σπουδαίο πολιτισμό. 

Σας εύχομαι καλή συνέχεια με επιτυχία και ελπίζω 
να υπάρξει μεγάλη συμμετοχή των Ιαπώνων σε 
επόμενες διοργανώσεις.

Akemi Fujizuka - Μπαρδή

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΜΕΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
 ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
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Η κυρία Akemi και το συνεργείο της με τον κύριο Φλέσσα, ταμία του Συλλόγου.
Mrs. Akemi and her shooting crew with Mr. Flessa, the treasurer of our Society.

Δεξιά: ο κύριος Σωτήρης Κεφάλας, η κυρία 
Akemi, το συνεργείο της και ο κύριος Στέλιος 
Σταύρου.
On the right: Mr. Sotiris Kefalas, Mrs. 
 Akemi, her shooting crew and Mr. Stelios  
Stavrou.

It was a great pleasure to have 
the opportunity to visit Ancient 
Nemea with my crew to shoot and 
present the Revival of the Nemean 
Games on a show on the Japanese 
National Television NHK called 
“World Tour”. The show focuses 
on places that the Japanese know 
next to nothing about and not 
on the classic sights of Greece, 
such as the Acropolis of Athens, 
Delphi, Ancient Olympia, etc.

The Revival of the Nemean 
Games was one of the most 
important subjects, which we     
wanted to present on the show.

My crew and I came to  
Ancient Nemea twice in April  
2022. We had a great collabo-
ration with many members of the Society for the 
Revival of the Nemean Games.

Mr. Ioannis Flessas gave us a tour of the 
Stadium of Ancient Nemea. Moreover, Mr.  
Ioannis Nakis ran on the field barefoot; wearing a white 
tunic (chiton) on a rainy April day. Addionally, Mr.  
Stelios showed us the place where the wild celery grows. 
Both Eleni and Angeliki talked about their experience  
participating in the games. The volunteers in the first 
volunteer meeting spoke enthusiastically about what 
is happening in the area during the Nemea Games. 
Finally, Mr. Nikitakos explained the work that the 
volunteers do every time and Mr. Kyriakos talked to 
us about the difficult task of  organising the Seventh 
Modern Nemean Games.

You, members of the 
Society, are a group full of 
enthusiasm, determined to 
continue the great work you 
started with Professor Miller.

We would like to thank 
you all!!! Especially Mrs. 
Stavroula Georgiopoulou, 

THE REVIVAL OF THE NEMEAN GAMES ON JAPANESE TELEVISION

Στη δίπλα σελίδα βλέπουμε τα μέλη του 
συνεργείου ενώ καταγράφουν το μέρος όπου 
το άγιο σέληνο φυτρώνει.
On the opposite page we can see the crew 
members as they are filming the fields where 
the wild celery grows.

who responded to every request and kindly, helped us 
while we were filming.

The show - the part about Greece - is scheduled to 
air in January 2023.

I consider myself very lucky and proud to be living 
in the most beautiful country in the world with such 
great culture.

I wish you organise more successful Nemeads and 
I hope there will be a lot of Japanese participations in 
future events.

Akemi Fujizuka - Bardis
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Όπως ήταν αναμενόμενο, με το τέλος της 
πανδημίας άρχισαμε να επιστρέφουμε στην κανονική 
ζωή μας. Αρχίσαμε πάλι να ταξιδεύουμε και να 
επισκεπτόμαστε άλλες περιοχές. 

Μέσα σε αυτό το κλίμα άρχισαν δειλά δειλά να 
εμφανίζονται επισκέπτες στο γραφείο του Συλλόγου 
πριν αλλά και μετά την διοργάνωση της Έβδομης 
Νεμεάδας.

Η αρχή έγινε στις 13 Απριλίου , οπότε και μας 
επισκέφτηκε η αγαπητή Rita Roussos με το γκρουπ 
που συνόδευε από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στις 9 Μαΐου την πόρτα του γραφείου μας πέρασαν 
η κυρία Dianne και ο κύριος Steve de Laet. 

Στην συνέχεια στις 21 Σεπτεμβρίου επέστρεψε η 
κυρία Rita Roussos ξεναγώντας στην περιοχή ακόμη 
ένα γκρούπ από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αργότερα την ίδια μέρα πέρασαν από το γραφείο 
οι κύριοι Αργυράκης Χρήστος και Μαρία καθώς και 
οι κύριοι Χατζηπέτρου Νικόλαος και Αικατερίνη, 
όλοι κάτοικοι Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Τέλος, το γραφείο μας επισκέφτηκαν και 
ενημερώθηκαν για την Αναβίωση των Νεμέων 
Αγώνων μαθητές και καθηγητές από το 3ο Δημοτικό 
Σχολείο Κορίνθου καθώς και το Γυμνάσιο Λεχαίου. 

As expected, after the pandemic we started  
returning  to our usual way of life. We started  
travelling and visiting other places again. 

Visitors started appearing at the Society’s office 
both before and after the Seventh Modern Nemean 
Games.

On April 13, we had a visit by our friend Ms. Rita 
Roussos who accompanied a group of tourists from 
the UK.

On May 9, Mrs. Dianne de Laed and Mr. Steve de 
Laet visited our office in order to offer their help.

On September 21, Ms. Rita Rousos visited our  
office with another group of tourists from the UK.

Later that day, we had a visit by Mr. Argyrakis 
Chistos and his wife Aikaterini, and Mr. Hatzipetrou 
Nikolaos and his wife Aikaterini. They all live in the 
USA and they were in Greece for vacation.

Both students and their teachers from the 3rd 
Primary School of Corinth and the High School of 
Lechaio have visited Ancient Nemea and have been 
to our office so as to be informed about the Revival of 
the Nemean Games.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ - VISITORS
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Ελισάβετ «Έλσα» Παπαδημητρίου γεννήθηκε στο 
Ναύπλιο στις 16 Φεβρουαρίου 1942 και απεβίωσε 
στην Αθήνα στις 17 Μαρτίου 2022. Ηταν Ελληνίδα 
αρχιτέκτονας και πρώην βουλευτής Αργολίδας της 
Νέας Δημοκρατίας (1993-2011).

Βιογραφία
Γεννήθηκε 16 Φεβρουαρίου 1942 στο Ναύπλιο 

και ήταν κόρη του δικηγόρου και βουλευτή Δημήτρη 
Παπαδημητρίου. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο του ΕΚΠΑ και στο 
Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϋ των ΗΠΑ. Την περίοδο 
1968-1970 εργάστηκε ως επιμελήτρια του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Μιλούσε Αγγλικά, 
Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γερμανικά και Τουρκικά.

Ήταν μέλος της Νέας Δημοκρατίας από το 1984. 
Από το 1990 έως το 1992 διετέλεσε γενική γραμματέας 
στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το διάστημα 
1992-1993 γενική γραμματέας του ΥΠΕΧΩΔΕ. 
Υπήρξε συνιδρύτρια της Διακοινοβουλευτικής 
Πρωτοβουλίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Επί 18 χρόνια διετέλεσε βουλευτής Αργολίδας με 
την Νέα Δημοκρατία καθώς εξελέγη στις εκλογές 
του 1993 και επανεκλέχθηκε στις εκλογές του 1996, 
2000, 2004, 2007 και 2009. 

Ήταν Μέλος της Τιμητικής 
Επιτροπής του Συλλόγου για την 
Αναβίωση των Νεμέων Αγώνων.

Πηγή Βουλή των Ελλήνων

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - HONORARY COMMITTEE

Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε την απώλεια ενός μέλους της Τιμητικής Επιτροπής μας.
We deeply regret to announce the loss of a member of ou Honorary Committee.

Έλσα Παπαδημητρίου
Elsa Papadimitriou

Elisabeth “Elsa” Papadimitriou was born on the 
16th February 1942 in Nafplion and died on the 17th 
March 2022 in Athens. She was an architect and a  
former member of the Parliament from Argolida for 
the ruling conservative New Democracy party (1993-
2011).

CV
She was born on 16 February 1942 in Nafplion. 

Her father, Dimitris Papadimitriou, was a lawyer, 
and member of  the Greek Parliament. Elsa studied  
Architecture both at National Technical University  
of Athens  and at University of Berkeley, U.S.A. 
She worked as Curator at National Technical  
University of Athens. She spoke English, French, Italian,  
Spanish, German and Turkish.

She had been a member of New Democracy  
Party of Greece since 1984. She served the post of the  
Secretary General for the Region of Central Greece 
(1990-1992), Hellenic Ministry of Internal Affairs 
(1990-1992) and the post of the Secretary General 
for Environment and Planning, Hellenic Ministry of  
Environment, Planning and Public Works (1992-
1993). 

She was elected an MP for Argolida (New  
Democracy) in 1993, and was re-elected in 1996, 

2000, 2004, 2007 and 2009.
 She was an Honorary Member of  the  

Society for the Revival of the Nemean  
Games.

 
Reference: Hellenic 

Parliament
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Όπως είναι γνωστό, 
κατά την τέλεση των 
σύγχρονων Νεμεάδων 
στον αρχαιολογικό 
χώρο της Αρχαίας 
Νεμέας ο αριθμός 
των συμμετεχόντων 
αθλητών αλλά και των 
επισκεπτών ξεπερνά 
τις τέσσερις με πέντε 

χιλιάδες. Αλλά και η καθημερινή επισκεψιμότητα του 
χώρου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους υπερβαίνει τις 
εβδομήντα χιλιάδες.

Καταλαβαίνει αβίαστα λοιπόν κανείς το μείζον 
πρόβλημα που ανακύπτει λόγω έλλειψης τουαλετών, 
ειδικά στον χώρο του Αρχαίου Σταδίου.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, εδώ και αρκετά 
χρόνια, προσπαθούσε να δώσει λύση στο παραπάνω 
πρόβλημα, με αρκετές επιστολές, διαβήματα, παραι-
νέσεις και τηλεφωνικές επικοινωνίες με όλους τους 
αρμόδιους φορείς.   

Από τον περασμένο Απρίλιο το μεγάλο αυτό 
πρόβλημα έπαψε να υπάρχει, αφού έξω ακριβώς απ’ 
το Αρχαίο Στάδιο κατασκευάστηκαν τουαλέτες και 
παραδόθηκαν προς χρήση στο κοινό.

Ως πρόεδρος του Δ.Σ. του Σ.Α.Ν.Α. γι’ αυτή τη 
μεγάλη επιτυχία μας, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές 
ευχαριστίες μου προς τους πιστούς συνεργάτες 
μου, προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας για 
την αγαστή συνεργασία μας, προς την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου, καθώς 
και προς όλους όσους στάθηκαν αρωγοί σ’ αυτή την 
προσπάθειά μας!!!

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

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ 
ΣΤΑΔΙΟ

ΝΕΑ ΜΕΛΗ - NEW MEMBERS

Professor James A. Andrews, USA 
Ευροσύνη Κοντογεώργου, Ελλάδα
Ελένη Μούσχουρα, Ελλάδα
Honorable Jean Loup Kuhn-Delforge, France
Σταυρούλα Γεωργιοπούλου, Ελλάδα
Κωνσταντίνος Μάρκου, Ελλάδα
Ευαγγελία Πέππα, Ελλάδα
Αθανάσιος Παπαϊωάννου, Ελλάδα
Ελπίδα Παπαϊωάννου, Ελλάδα

Σπυρίδων και Λαμπρινή Γκοβίνα, Ελλάδα
Νίκη και Κωνσταντίνος Βαλιούτης, Ελλάδα
Ελένη Αγγιστριώτη, Ελλάδα
Γεώργιος Κούτσαυλης, Ελλάδα
Παναγιώτα Κατσάνου, Ελλάδα
Μαρίνα Ζαβογιάννη, Ελλάδα
Ιωάννα Γρίβα, Ελλάδα
Tom Sinis, USA
Jorg Lippmann, Germany

Με χαρά καλωσορίζουμε στον Σύλλογό μας τα παρακάτω 18 νέα μέλη, τα οποία ενεγράφησαν τους 
τελευταίους δωδεκα μήνες (με χρονολογική σειρά):

It is a pleasure to welcome to our Society the following 18 new members who have joined us during the past 
twelve months (in chronological order):

TOILETS IN THE ANCIENT STADIUM
It is estimated that during the  

performance of the Modern Nemeads at the  
archaeological site of Ancient Nemea, the number  
of athletes participating in the Games and visitors is  
approximately four to five thousand people.  
Additionally, the daily attendance of the place 
throughout the year exceeds seventy thousand people.

Anyone can easily understand the major problem 
that had arisen due to the lack of toilets, especially in 
the area of the Ancient Stadium.

The Board of Directors of our Society had been 
trying to find a solution to the above problem for  
several years, sending several letters and suggestions and 
having telephone communications with all the relevant  
authorities.

Since last April, this vital problem has ceased to 
exist, as toilets were built right outside the Ancient 
Stadium for the public to use.

As presient of the Board of Directors of S.A.N.A. 
I would like to express my warm thanks to my  
loyal collaborators, to the Ephorate of Antiquities of 
Corinth for our kind cooperation, to the Region of 
Peloponnese for the implementation of the project, as 
well as to all those who helped in this effort of ours!!!

Spyridon K. Kyriakos
President of the Board of Directors of S.A.N.A.
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Ο Σύλλογος απευθύνει θερμές ευχαριστίες στους εξής που με τη 
συμαντική υποστήριξή τους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της 

Εβδομης Σύγχρονης Νεμεάδας:

The Society gratefully acknowledges the following whose special  
support has made the Seventh Modern Nemead possible:

Δήμος Νεμέας
Περιφέρεια Πελοποννήσου

Φουρλής Βασίλης
G Papers (Γκιντίδης Άρης)

Θεοδοσίου Παναγιώτης
Σεργεντάνης Θεόδωρος

Σαϊσανάς Νίκος του Βασιλείου
Ελληνική Αστυνομία

Ε.Κ.Α.Β.
Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος

Σύλλογος Εφέδρων Πελοποννήσου (Σ.Ε.Π.) - 
Πρόεδρος, Καρυώτης Γεώργιος, Εφ. Τχης (ΠΖ-ΕΔ)

Σύλλογος Εφέδρων Πελοποννήσου - Πολιτική 
Προστασία - ΚΟΙΝ. Σ.ΕΠ. - Πρόεδρος, Καρυώτης 

Γεώργιος, Εφ. Τχης (ΠΖ-ΕΔ)
Ινστιτούτο Διαχείρισης Ανθρωπογενών & 

Φυσικών Καταστροφών ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ - Πρόεδρος 
Γεωργιάδου Ξένια

Ελληνική Ομάδα Διάσωσης - Παράρτημα 
Αργολίδας

Ahepa Chapter HJ-1 Athens
Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαίας Νεμέας

Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαίων Κλεωνών
Λύκειο Ελληνίων Κιάτου

Μύλοι Παπαφίλη Α.Ε.
Νερά Βίκος

Ιστορική Χορωδία Δικηγορικού Συλλόγου 
Αθηνών

Μαρία Ζαβίτσα
Φιλαρμονική Μπάντα Δήμου Νεμέας

Παιδική Χορωδία Δήμου Νεμέας
Δ.Γ. Κουτσοδήμος Α.Ε.Ε.

Μέλιος Φίλιππος, Κάβα Ποτών
Magic Ice, Καραγιώργος Γιάννης

Alpha Products, Μπασανιώτης Βασίλης Α.Ε.
Γκράβας Νικόλαος - Φυσικοθεραπευτής

FujiFilm Hellas
Lafazanis Winery

Α. & Γ. Παπαϊωάννου Ο.Ε. - Αμπελουργία - 
Οινοποιΐα

Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Νεμέας
Γρηγορίου Διονύσιος

Λίτσας Ορέστης
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George & Tina Kolovos
Tom Sinis (Αθανάσιος Σίννης) 
Constantine, Christine, Peter & Andrew
Zygouris
Joost Barends & Martine Barends-Stolwÿk
*Nikos & Voula Konidaris
Carmelo Maci &  Michèle Boschloos-Maci
Professor Randall M. Colaizzi (in memory of
Jenny Bouyia)
Jeff Bailey & John T. Lillis
Kurt & Mary Donnelly
Δημήτριος Μπίσκος 
George, Paraskevi, Vasili & Sotiri Katsouras
John Upton, Jr. & Janet Sassoon Upton
Μύλοι Παπαφίλη Α.Ε.
Kenneth (Kyriakos) & Carmen Christie
Agathos-Skikos family (Spiros, Helene,
 Kelly)
*John Ilnicki & Kelly Ilnicki
Anastasios Baxevanidis
Anastasia Zisopoulou
Jok & Kirsten Legallet
Jean-Martin Van der Hoeven
Karen M. McIntosh
Διονύσιος Γρίβας 
Αμπελουργία & Οινοποιία Α. & Γ. 

ΔΩΡΗΤΕΣ

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

*Οι δωρεές με αστερίσκο και έντονη γραμματο-
σειρά έγιναν εις μνήμην του Καθηγητή Στέφανου Γκ. 
Μίλλερ.

DONORS

The following have supported our Society during 
the past year with donations 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.

*Donations with an asterisk and in bold font were 
made in memory of Professor Stephen G. Miller.

Παπαϊωάννου Ο.Ε.
Σταυρούλα Γεωργιοπούλου
Amy Barber & Arthur Dimitris Parashis
Yannis Fragiadakis
Theodosis Kalogiannis
Costas Mimikopoulos
Labros & Elias Papaconstantinou
Spyridon Parashis & Stephanie Grey
Εκπαιδευτήρια Γείτονα – Geitonas School
Μαρία Κοϊδάκη
Βλασία (Σίσσυ) Παυλοπούλου
Δημήτριος Χαραμής (James Haramis)
Γεώργιος Καμπίρης
George Demakas & Vasileios Asimakopoulos
Edward M. Davis
*George P. Katsoulis
*Professor James A. Andrews
*William & Marsha Dillon
Julius & Eva Presch
Νίκος Αδαμαντιάδης
Mary Costopoulos
Bernd Gross
Dr. Phil. Heinz Schmitz
Ελένη Αγγιστριώτη & ΣΙΑ Ο.Ε.
Γεώργιος Κωνσταντινος Δαμιανόπουλος
Δέσποινα (Δέσπω) Κωτσοπούλου
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Αναστάσιος Πλατής
Jon & Annette Hopkins
*Michael & Martha Severin (in honor of
Professor Randall M. Colaizzi) (in memory
of Miller)
Sophie Kugeares
Frank Robert
Margarita (Rita) Roussos
Dr. Helmut Siegfried Paul
Professor Heather L. Reid
Edith Maria Schuster
Ελένη Καρκαζή
Θέτις Κονταξή
Παναγιώτης Μπάρμπας
Φώτιος Μπιτσάκος
Χρυσοπηγή Μπράιλα
Παρασκευή Κωνσταντίνα Σμπάνια 
Professor Sophia Manoulian Kugeares
Michael J. Corbishley
Gisela Breig 
Ιωάννης Κων/νου Νάκης
William F. Cordes
Alexander R. Huffort
Ling Su-Westrick
Άρτεμις Αννίνου
Νικολίτσα Πυργάκη
Spyros & Philip-Alexander Retsas
Ηλίας Ανδριανάκος 
Στυλιανή Γεωργιλά
Ελισσάβετ Καλλιοντζή
Ρωξάνη - Μαρία Μάτσα
Carolyn D. Sheaff
Gary Zouzoulas

Heidrun Braatz
Melissa Gold
Dr. John E. Haselden
Monique Kelenc & Patrick Meunier
Ευάγγελος Βαρδάκας
Ιωάννης Καπουράλος
Ευστάθιος Τζεφριός
Δημήτριος Τσιμπινός
Βασίλειος Τσούλιας
Dr. Linda Sue Galate
David Kerr & Arielle Guttman
Μαρία Καλλιώρα
Σταματίνα Κουτσογιάννη
Παναγιώτης Σχοινοχωρίτης 
Παναγιώτης Τσέλιος 
Ilias Katsoudas
Keith Billinghurst
Robert John Horne
Μαρία Γεωμπρέ 
Αναστάσιος Γεωργίου 
Νικόλαος Δήμας 
Κανής Ιωάννης 
Θεόδωρος Καρυώτης
Παναγιώτα Λάμπρη
Δέσποινα Λεούση
Δρ. Ιωάννης Μανιός
Ελένη Μούσχουρα
Γεώργιος Μπουχούτσος
Γιώργος Νικητάκος
Νικόλαος Παπαδόπουλος 
Carol Anne Buchanan
Professor John E. Fischer

ΔΩΡΗΤΕΣ DONORS



34

Μετά την απώλεια του Στέφανου και ενώ όλοι 
πιστεύουμε ότι η Αρχαιολογική έρευνα έχασε έναν 
αφοσιωμένο και διακεκριμένο επιστήμονα, η Ελλάδα 
έναν ξεχωριστό Έλληνα και η Νεμέα έναν ευεργέτη 
και στενό φίλο, δυστυχώς υπήρξαν και κάποιοι, 
ευτυχώς ελάχιστοι, που είπαν ότι αφού “έφυγε” ο 
Μίλλερ, θα σταματήσει και η Αναβίωση των Νέμεων 
Αγώνων, υποστηρίζοντας ότι κανένας πια δεν θα 
μπορέσει να συνεχίσει ένα τόσο δύσκολο εγχείρημα.

Εμείς, τα μέλη του Δ.Σ. του Σ.Α.Ν.Α. και στενοί 
συνεργάτες του Στέφανου, από τη μια είχαμε να δια-
χειριστούμε τη θλίψη μας για μια τέτοια απώλεια και 
από την άλλη να δώσουμε μια σαφή και ξεκάθαρη 
απάντηση, σ’ όλους αυτούς που θεωρούσαν ότι η 
Αναβίωση των Νέμεων Αγώνων ανήκει οριστικά στο 
παρελθόν. 

Αποφασίσαμε λοιπόν να απαντήσουμε, όχι χωρι-
στά στον καθένα, αλλά σε όλους μαζί με έργα και πρά-
ξεις και όχι με λόγια. Αυτό έγινε όχι τόσο για αυτή 
καθαυτή την απάντηση, όσο γιατί το χρωστούσαμε 
στον ίδιο τον Στέφανο. Στον άνθρωπο που ανέλκυσε 
τον αρχαιολογικό πλούτο της περιοχής μας από 
τα βάθη της αφάνειας, στον άνθρωπο που ήταν ο 
εμπνευστής και ο πρωτεργάτης της Αναβίωσης των 
Νέμεων Αγώνων, σ’ αυτόν που ταξίδεψε τη Νεμέα σ’ 
όλον τον κόσμο.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ: Η ΕΒΔΟΜΗ ΝΕΜΕΑΔΑ,  
ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟ ΜΙΛΛΕΡ!

Έτσι λοιπόν δουλέψαμε ομαδικά, σκληρά και 
αγόγγυστα και πιστεύω πως όλοι είδαν το αποτέλεσμα 
αυτής της προσπάθειας κατά την Αναβίωση της 7ης 
Νεμεάδας , τον περασμένο Ιούνιο. 

Βέβαια όλα ετούτη τη φορά ήταν διαφορετικά…
Το Δ.Σ. του Συλλόγου, με ομόφωνη απόφασή 

του, αφιέρωσε καθ’ ολοκληρίαν την 7η Αναβίωση 
στον μεγάλο εκλιπόντα και της έδωσε τον τίτλο: 
“ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΙΛΛΕΡ”!

Εκείνος απ’ την άλλη, μπορεί να μην ήταν εκεί 
με φυσική παρουσία, μπορεί το κάθισμά του να 
ήταν άδειο κατά την τελετή έναρξης, αλλά ένιωθε 
κανείς την αυστηρή ματιά του και στ’ αυτιά του 
έρχονταν κάθε στιγμή, κάθε λεπτό οι οδηγίες και οι 
παραινέσεις του!  

Στο άδειο κάθισμά του ο Σύλλογος απέθεσε 
τιμητικά ένα στεφάνι από αγριοσέληνο, έτσι όπως 
ακριβώς πρέπει στους Νεμεονίκες και στους  
πολυνίκες, όπως ήταν ο Στέφανος!!!

Θέλουμε να πιστεύουμε, ότι παρά τις όποιες 
μικροαστοχίες, τα λάθη και τις παραλείψεις, που 
είναι φυσικό να προκύπτουν σε ένα τόσο δύ-
σκολο εγχείρημα, ο καθηγητής Μίλλερ έμεινε ικα-
νοποιημένος και υπερήφανος, από εκεί ψηλά που 
μας παρακολούθησε!!!

Στέφανε στο χρωστούσαμε, πάντα θα σου 
χρωστάμε  και πάντα θα σε ευχαριστούμε!!!

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

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου για την Αναβίωση των Νεμέων Αγώνων 
κύριος Σπυρίδων Κυριάκος.

Mr. Spyridon Kyriakos is the Chairman of the Board of Directors of the 
Society for the Revival of Nemean Games.
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Πλήθος κόσμου παρακολουθεί την τελετή έναρης στο Στάδιο της Αρχαίας Νεμέας.
Plenty of people are attending the opening ceremony at the Stadium of Ancient 
Nemea.

FROM THE PRESIDENT: THE SEVENTH MODERN NEMEAN 
GAMES, WITHOUT PROFESSOR MILLER!

After Stephen’s loss we all believed that  
Archaeological research in our country has lost a   
dedicated and distinguished scientist and Greece 
has lost a special Greek. Most importantly Nemea 
has lost a benefactor and close friend; unfortunately, 
there were also some, very few, who said that since 
professor Miller was “gone”, the Revival of the 
Nemean Games should be stopped. It was argued that 
no one would be able to continue such a difficult task.

We, the members of the Board of Directors of 
S.A.N.A. and all Stephen’s close friends, not only 
had to manage our grief for our loss but also to give a 
clear and unequivocal answer to all those who thought 
that the Society for the Revival of the Nemean Games 
definitely belonged to the past.

So, we decided to respond, not to each and  
every one of them individually, but to all of them both 
with actions and not words. The reason was because 
we owed it to Stephen himself. Stefanos, as he was 
known to this area, was the man who had excavated 
and brought the archaeological wealth of our region 
from the depths of obscurity to the surface. The man 
who was the pioneer of the Revival of the Nemean 
Games. The one who made Nemea well-known all 
over the world.

So we worked hard as a team, and I believe that the 
result of this effort was seen during the Revival of the 
7th Modern Nemean Games, last June.

Of course, everything was different this time...

The Board of Directors of the Society , took a 
unanimous decision and dedicated the 7th Revival of 
the Nemean Games to our great deceased and gave 
them the title: “IN MILLER’S FOOTSTEPS”!

On the other hand, even though he was not  there in 
his physical presence and his seat was empty during 
the opening ceremony, anyone could feel his stern 
gaze and could hear his instructions and exhortations.  

The Society honorably placed a crown of wild  
celery on his empty seat, due to the fact that he was 
both a Nemeonics and a Polynices!!!

We believe that despite any mistakes and any 
omissions, which may naturally occur when  
organising such a difficult project, Professor Miller 
would have been satisfied and proud of the Games!!!

Stefanos, we owed this to you, we will always do 
and we will always thank you!!!

Spyridon K. Kyriakos
President of the Board of Directors of S.A.N.A.

Ο κ. Κυριάκος απέθεσε τιμητικά ένα στεφάνι από άγριο σέληνο στο άδειο κάθισμα 
του Στέφανου.
Mr. Kyriakos honorably placed a crown of wild celery on Stephen’s empty seat.
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Τα Νέα των Νεμέων Αγώνων είναι ετήσια 
περιοδική έκδοση με τις δραστηριότητες του 
Συλλόγου για την Αναβίωση των Νεμέων Αγώνων.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες 
στην ιστοσελίδα:

www.nemeangames.org
Διεύθυνση επικοινωνίας:

Τ.Θ. 2020,
Νεμέα, Τ.Κ. 20500

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 0030 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:
Τ.Θ. 2020,

Νεμέα, Τ.Κ. 20500
Telephone: 0030 27460 24125
E-mail: info@nemeangames.org


