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Με ηχηρές παρουσίες και εξαιρετική επιτυχία, στην οποία συνέβαλε η αθρόα συμμετοχή
χιλιάδων ανθρώπων από όλο τον κόσμο, πραγματοποιήθηκαν στις 22, 23 και 24 Ιουνίου 2012
οι εκδηλώσεις της 5 ης Σύγχρονης Νεμεάδας, που συνδιοργανώθηκαν από το Σύλλογο για
την Αναβίωση των Νεμέων Αγώνων και το Δήμο Νεμέας και ήταν αφιερωμένες στη μνήμη
του παλαιού δημάρχου Μιχάλη Βελέντζα. Στη συγκινητική τελετή έναρξης, που έλαβε χώρα
το απόγευμα της Παρασκευής 22 Ιουνίου στο Ναό του Νεμείου Διός και εστίασε στην
ανάδειξη της ιδέας της Ολυμπιακής Εκεχειρίας, συμμετείχαν, εκτός των άλλων, η
Πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την
UNESCO κα
Αικατερίνη Τζιτζικώστα, ο Ακαδημαϊκός και Πρόεδρος του Πανελληνίου Γυμναστικού
Συλλόγου κ. Αντώνης Κουνάδης, οι Ολυμπιονίκες Κάχι Καχιασβίλι και Βούλα Κοζομπόλη, η
υποδιευθύντρια του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής εκεχειρίας κα Ντόρα Πάλλη, ο
Διευθυντής της Αμερικανικής σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα κ.
Jack
Davis
, η Διευθύντρια του Κέντρου Νεμέας του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ κα
Kim
Shelton
, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης, ο οποίος κήρυξε και την έναρξη των
αγώνων, οι Αντιπεριφερειάρχες κκ. Γιώργος Δέδες, Απόστολος Παπαφωτίου και
Κωνσταντίνα Νικολάκου, η αρχαιολόγος κα Μαρία Γκιώνη ως εκπρόσωπος της
εποπτεύουσας ΛΖ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, ο Συμπαραστάτης
του Πολίτη Πελοποννήσου κ. Γιώργος Μπουλούκος,
o
κ. Γιάννης Βραχάτης, εκπρόσωπος του
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Club
Hotel
Casino
Loutraki
που έχει στηρίξει αποφασιστικά την υπόθεσή της Νεμέας και πλήθος κόσμου. Σημαντική
ήταν η στιγμή των εγκαινίων της πρόσφατα συντηρηθείσας, με φροντίδα του Συλλόγου
Αναβίωσης και ιδιωτικές χορηγίες, αρχαίας θολωτής Στοάς, την πρώτη διέλευση της
οποίας πραγματοποίησαν συμβολικά οι προσωποποιημένες Εκεχειρία και Νεμέα,
μεταφέροντας στο αρχαίο Στάδιο τη Φλόγα των Αγώνων. Παρέστησαν ως τιμώμενοι, τόσο
οι εμπλεκόμενοι θεσμικοί παράγοντες που προαναφέρθηκαν, όσο και οι γαλαντόμοι χορηγοί
και συντελεστές του έργου κκ. Γεώργιος Αγουρίδης, ως εκπρόσωπος του Ιδρύματος
Σταύρου Σ. Νιάρχου, Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος, ως εκπρόσωπος του Σωματείου
«Οφέλτης ο φίλος της Νεμέας» και του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου,
ο μελετητής και επιβλέπων της Συντήρησης του αρχαίου μνημείου Δρ. Κώστας Ζάμπας, η
ανάδοχος της Συντήρησης κα Ιωάννα Δογάνη, τους οποίους ανήγγειλε και παρουσίασε ο
Καθηγητής κ. Στέφανος Μίλλερ. Λόγω εκτάκτου κωλύματος δεν παρέστη εκπρόσωπος του
Ιδρύματος Ιωάννη Λάτση, που συγκαταλέγεται στους ευγενείς χορηγούς. Την κορδέλα των
εγκαινίων έκοψαν από κοινού η εκπρόσωπος της
UNESCO
κα Αικατερίνη Τζιτζικώστα και ο κ. Γεώργιος Αγουρίδης.

Το Σάββατο πραγματοποιήθηκαν από τις 8 το πρωί μέχρι της 7.30 το απόγευμα αγώνες
δρόμου 90 μέτρων στο αρχαίο Στάδιο και 7,5 χιλιομέτρων από το Ναό του Ηρακλή στις
Αρχαίες Κλεωνές μέχρι το Αρχαίο Στάδιο, στα «Βήματα του Ηρακλή», στους οποίους
συμμετείχαν συνολικά περισσότεροι από χίλιοι δρομείς από 106 Χώρες, οι δε
πρωτεύσαντες νικητές ήσαν 21 διαφορετικών εθνικοτήτων. Τους αγώνες τίμησαν με την
παρουσία τους οι Πρέσβεις ΗΠΑ κ.
Daniel
B
.
Smith
και Βιετνάμ κ.
Binh
Vu
, ο Ολυμπιονίκης κ. Πέτρος Γαλακτόπουλος, καθώς και οι Πρέσβειρες -Πρέσβεις Αυστρίας
κα
Melitta
Schubert
, Γαλλίας
Jean
Loup
Kuhn
Delforge
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, Ιαπωνίας κ.
Hiroshi
Toda
, Ινδίας κ Tsewang Topden, Κούβας κα
Eliselia
Diaz
Su
á
rez
, Νορβηγίας κ.
Sjur
Larsen
, Ουγγαρίας κα
Eszter
S
á
ndorfi
, Ουκρανίας κ.
Volodymyr
Shkurov
, οι οποίοι μαζί με τον Ολυμπιονίκη κ. Κάχι Καχιασβίλι, τον Έλληνα Πρέσβη κ. Ηλία Κλή και
τους υψηλούς εκπροσώπους των Πρεσβειών Ηνωμένου Βασιλείου κ.
Edward
Roman
και Τσεχίας κα
Blanka
Kovaczona
συμμετείχαν στο τελετουργικό της Τελετή Λήξης των Αγώνων.

Το απόγευμα της Κυριακής 24 Ιουνίου έκλεισαν πανηγυρικά οι τριήμερες εκδηλώσεις
παρουσία των δημάρχων Σικυώνας κ. Σπύρου Σταματόπουλου και Νεμέας κ. Ευάγγελου
Ανδιανάκου και εκατοντάδων θεατών, με την επιτυχημένη θεατρική παράσταση «Νεμεάδα»,
που παρουσίασε η «Σικυώνια Σκηνή» της ΜΗΚΩΝΗΣ του Δήμου Σικυωνίων, σε σκηνοθεσία
Γιώργου Καρβουτζή.

Το αθλητικό πρόγραμμα της 5 ης Νεμεάδας συμπληρώθηκε επιτυχώς με υψηλού επιπέδου
πολιτιστικές εκδηλώσεις και ο Σύλλογος απευθύνει και δημόσια τις θερμές ευχαριστίες του
σε όσους δούλεψαν σκληρά
για την πραγματοποίησή τους
και είναι τουλάχιστον: το Θεατρικό Εργασήρι του Δήμου Νεμέας και ο σκηνοθέτης του κ.
Γιάννης Κατσάμπας, η υψίφωνος κ. Γέλενα Γιοβάνοβιτς-Μπακοπούλου και ο μουσικός κ.
Χρήστος Ζορμπάς, το Λύκειο Ελληνίδων Κιάτου, το αρχαιοπρεπές Οπλιτικό Άγημα
ΛΕΩΝΙΔΑΣ, η Φιλαρμονική του Δήμου Νεμέας και ο μαέστρος της κ. Γιάννης Νόννης, η Νέα
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Χορωδία Νεμέας με τον ίδιο μαέστρο, η Χορωδία Ηχοχρωμάτων της Ι. Αρχιεπισκοπής
Αθηνών και η μάεστρος της κα Σμαρώ Νάκη, ο καθηγητής Αρχαίας Μουσικής κ. Στέλιος
Ψαρουδάκης, το μουσικό σχήμα «Τα Μέλη του Λόγου» αποτελούμενο από τους κκ. Δημήτρη
Γαλάνη, Γιώργο Γενναίο, Άγγελο Καλογερόπουλο και Σύλβια Κουτρούλη και οι Χορωδίες –
Γυναικεία και Παιδική – του δήμου Κορίνθου και η μαέστρος τους κα Φάλια
Παπαγιαννοπούλου.

Θερμές επίσης ευχαριστίες απευθύνονται σε όλους τους υψηλούς προσκεκλημένους που
ανταποκρίθηκαν, στους χορηγούς και υποστηρικτές της διοργάνωσης και της συντήρησης
της Στοάς, στις Υπηρεσίες και Οργανώσεις που συνέδραμαν αποτελεσματικά (Αστυνομική
Διεύθυνση Κορινθίας, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ και Παράρτημα Αργολίδας της Ελληνικής
Ομάδας Διάσωσης), στους περισσότερους από 150 εθελοντές – μεμονωμένους και ομάδες –
που μόχθησαν για την επιτυχία της, στους αρχαιολόγους και αρχαιοφύλακες της ΛΖ’
Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων που υπερέβαλαν εαυτούς στη στήριξη
των εκδηλώσεων, στους δημοτικούς υπαλλήλους που βοήθησαν, σε όλους τους δρομείς και
φυσικά στις χιλιάδες ανθρώπων που συνέρευσαν από όλο τον κόσμο.

Ιδιαίτερες είναι οι ευχαριστίες προς την Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, που είχε θεαματική
συμμετοχή δρομέων, στον Πρόεδρό της και μέλος της Τιμητικής Επιτροπής του Συλλόγου
μας κ. Ισίδωρο Κούβελο και φυσικά στον Επίτιμο Κοσμήτορά της Καθηγητή και Αντιπρύτανη
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Κώστα Γεωργιάδη, ο οποίος αξιώθηκε να γίνει και
φετινός Νεμεονίκης.

Η φετινή 5 η Αναβίωση των Νεμέων Αγώνων, μοναδική στο είδος της διοργάνωση
παγκοσμίως, επιβεβαίωσε το τοπικό και διεθνές ενδιαφέρον για τέτοιου είδους εκδηλώσεις,
που εκπέμπουν το μήνυμα του σεβασμού προς την Ελληνική Αρχαιότητα και το Ολυμπιακό
Ιδεώδες και το μήνυμα της Φιλίας, Συναδέλφωσης και Ειρηνικής Συνύπαρξης λαών και
ανθρώπων σε όλη τη γη. Ήδη ο ελληνικός και διεθνής Τύπος και το διαδίκτυο έχουν
κατακλειστεί από εκατοντάδες ανταποκρίσεις, φωτογραφίες, βίντεο και θετικά σχόλια για
την Πέμπτη Σύγχρονη Νεμεάδα, που, όπως φαίνεται, συγκίνησε ιδιαίτερα και άφησε
αλησμόνητες εντυπώσεις σε όσους είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν. Ο θεσμός της
αναβίωσης των Νεμέων Αγώνων, ενισχυμένος πλέον υπέρμετρα, αποτελεί αξιοσημείωτο
παράδειγμα και για άλλες περιοχές της Ελλάδας, που είχαν την τύχη να φιλοξενούν
αρχαίους Αγώνες, όπως η Νεμέα. Η Νεμέα πάντως και ο Σύλλογος Αναβίωσης έχουν ήδη
στρέψει την προσοχή τους στην προετοιμασία της επόμενης 6
ης

Νεμεάδας, του 2016.
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