Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας
Γέφυρα του αρχαίου με το σύγχρονο

Η

οικοτουριστική διαδρομή Ήλιδας Ολυμπίας «Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας»
καλεί τον περιηγητή να πορευτεί μεταξύ δύο εξαιρετικών αρχαιολογικών χώρων
που εξάπτουν τη φαντασία και γέννησαν τους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες,
της Ήλιδας και της Ολυμπίας. Εκεί που γεννήθηκαν μύθοι, όπως η ανατροφή του βρέφους
Δία από την Αμάλθεια, τα αγωνίσματα ανάμεσα σε Ολύμπιους θεούς, οι άθλοι του Ηρακλή.
Ο επισκέπτης, μέσω του «Μονοπατιού της Εκεχειρίας» μπορεί με τη φαντασία του να πάρει
τη θέση του συμμετέχοντα στους αρχαίους ολυμπιακούς αγώνες, και να κάνει αναδρομή
στην πλούσια ιστορία και τους μύθους. Η ορεινή διαδρομή περιλαμβάνει τοπία με φυσική
ομορφιά, παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικά μνημεία αλλά και ταβέρνες με παραδοσιακές
νοστιμιές. Μπορεί να θαυμάσει τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής, που εναλλάσσει
τα δασώδη τοπία με καλλιεργήσιμες εκτάσεις γεμάτες ελαιώνες και αμπέλια.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

Η Ήλιδα υπήρξε για αιώνες ισχυρό κέντρο στη
Δυτική Πελοπόννησο, κατέχοντας την ευθύνη της
θέσπισης και διοργάνωσης των Ολυμπιακών αγώνων.
Η Αρχαία Ολυμπία υπήρξε ο τόπος διεξαγωγής τους.
Ο συνδυασμός της Ήλιδας και της Ολυμπίας, δίνει τη
δυνατότητα στον επισκέπτη να δει τον τόπο σύλληψης
της αρχικής ιδέας των Ολυμπιακών Αγώνων και
προετοιμασίας των συμμετεχόντων, με τον απαραίτητο
συντονισμό για το επιθυμητό κύρος και την ομαλή
διεξαγωγή τους.
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκίνησαν το 776 π.Χ. με
πρώτο Ολυμπιονίκη τον Ηλείο Κόροιβο. Διεξάγονταν
κάθε τέσσερα χρόνια προς τιμή του Δία και οι νικητές έπαιρναν για έπαθλο ένα στεφάνι από κλαδί αγριελιάς,
σύμβολο ζωτικότητας.
Η Εκεχειρία καθιερώθηκε ανάμεσα στον Ίφιτο βασιλιά της Ήλιδας, τον Κλεισθένη βασιλιά της Πίσας (δίπλα
στην Αρχαία Ολυμπία) και τον Λυκούργο, νομοθέτη της Σπάρτης. Είναι η συμφωνία για την αναστολή των
πολεμικών συγκρούσεων προκειμένου να διεξαχθούν οι Αγώνες. Σύνθετη λέξη από το ρήμα «έχω» πού σήμαινε
«κατέχω», «κρατώ» και το ουσιαστικό «χείρα»: «Κρατώ τα χέρια μου μακράν των όπλων». Ή, «κρατώ στα χέρια
μου την ειρήνη».
Κατά τη διάρκεια της Ιερής Εκεχειρίας, οι περιοχές
της Ήλιδας και της Ολυμπίας κηρύσσονταν ουδέτερες
και απαραβίαστες για κάθε οπλισμένο άτομο ή ομάδα
στρατού. Αναστέλλονταν οι εχθροπραξίες και η
θανατική ποινή, ώστε αθλητές και θεατές να φτάσουν
με ασφάλεια και με ασφάλεια να διεξαχθούν οι Αγώνες.
Όσοι δεν τηρούσαν την Εκεχειρία δε λάμβαναν μέρος
στους Αγώνες και τιμωρούνταν με χρηματικό πρόστιμο.
Πριν φτάσουν στην Ήλιδα, οι συμμετέχοντες άφηναν
τα όπλα τους σε έναν συγκεκριμένο χώρο και τα
έπαιρναν φεύγοντας από την Ολυμπία. Όταν τον 2ο αι.
μ.Χ. παραχωρήθηκε το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη σε όλους τους κατοίκους της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας,
ξεκίνησε η διεθνοποίηση των αγώνων, που τελικά καταργήθηκαν το 393 μ.Χ.

Οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκίνησαν το 1896 από τον Πιερ ντε Κουμπερτέν. Κάθε τέσσερα χρόνια
στην Αρχαία Ολυμπία πριν την έναρξη των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, γίνεται η αφή της φλόγας στο
βωμό του ναού της Ήρας. Ιέρειες με αρχαίες ενδυμασίες αναπαριστώντας αρχαία τελετή, κάνουν επίκληση
στον θεό Απόλλωνα και με ένα κάτοπτρο ανάβουν τη δάδα από τις ακτίνες του ήλιου. Το φως αυτό ξεκινάει
από την Αρχαία Ολυμπία για να φτάσει στη χώρα που φιλοξενεί τους Αγώνες.
Ο επισκέπτης μπορεί να ξεκινήσει από την Ήλιδα ή την Ολυμπία, και να περπατήσει τμήματα της διαδρομής,
μπαίνοντας στο Μονοπάτι από τα χωριά της. Η παροχή ποικίλων εξυπηρετήσεων εξασφαλίζει ευχάριστη και
ασφαλή περιήγηση.
Στην Ηλεία μπορεί να διανυκτερεύσει σε
ξενοδοχεία της Αμαλιάδας, του Πύργου και της
Αρχαίας Ολυμπίας, ή στις παραθαλάσσιες περιοχές
(Σκαφιδιά, Κυλλήνη, Κατάκολο, Ζαχάρω, Γλύφα,
Αρκούδι κλπ.) Υπάρχουν από οικογενειακά
ενοικιαζόμενα δωμάτια και camping,
μέχρι
ξενοδοχεία πέντε αστέρων.
Ο επισκέπτης μπορεί να έρθει οδικώς μέσω εθνικής
οδού Πατρών -Πύργου, στο ύψος της διασταύρωσης
της Γαστούνης, ακολουθώντας τον επαρχιακό δρόμο
Γαστούνης-Ήλιδας-Φράγματος Πηνειού (12χλμ) ή
τον επαρχιακό δρόμο 111 μέσω Τριπόλεως, ακτοπλοϊκώς με αποβίβαση στα λιμάνια Κυλλήνης και Κατακόλου,
είτε αεροπορικώς με πτήσεις Τσάρτερ στο αεροδρόμιο Αράξου (50χλμ). Παρακάμπτοντας από την εθνικό οδό,
περνά από τον Κόροιβο, το Αυγείο (όπου υπάρχει λαογραφικό μουσείο), και συνεχίζοντας φτάνει στα Καλύβια
της Ήλιδας και τον αρχαιολογικό χώρο.
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Σε όλα τα χωριά της διαδρομής υπάρχουν
καφενεία και εστιατόρια.
Φτάνοντας στον αρχαιολογικό χώρο της
Ήλιδας, πριν το παλιό μουσείο στα αριστερά
υπάρχει το αρχαίο θέατρο. Λίγα μέτρα μετά, στο
καινούργιο ξύλινο θέατρο, το καλοκαίρι δίνονται
εξαιρετικές παραστάσεις. Ο περιηγητής μπορεί
να επισκεφτεί τον αρχαιολογικό χώρο, το παλιό
και το Νέο Μουσείο της Ήλιδας με αξιοθαύμαστα
ευρήματα ανασκαφών. Φεύγοντας και πριν το νέο
μουσείο, αριστερά βρίσκεται ένα δρομάκι που
οδηγεί στο λόφο της ακρόπολης (Παλιόπυργος),
με το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη (156,6 μ. υψόμετρο), και θέα όλο τον κάμπο της Ηλείας και το Ιόνιο. Στη
χιλιομετρική θέση 5.800 μ. στα αριστερά μετά από 5 χιλιόμετρα, βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Βλασσίου
(διατηρητέο μνημείο του 17ου αι.).
Ακολουθώντας την ημιορεινή διαδρομή μέσω
του «Μονοπατιού της Εκεχειρίας», λίγο πριν τη
Δάφνη (200 μ. υψόμετρο, 585 κάτοικοι) και από τον
κεντρικό δρόμο Δάφνης Χαβαρίου (1.500μ.), στη
θέση Λακκάθελα ΒΑ της κοινότητας, βρίσκεται
μυκηναϊκό νεκροταφείο με συνολικά 12 θαλαμωτούς
τάφους.
Συνεχίζοντας προς Κεραμιδιά σε υψόμετρο 100
μ. (543 κάτοικοι) θα θαυμάσει τη λίμνη Καραμανλή
και θα επισκεφθεί το λαογραφικό μουσείο. Στη
Δαφνιώτισσα (υψόμετρο 150 μ, 459 κάτοικοι),
μπορεί να επισκεφθεί την βυζαντινής περιόδου
Παναγία της Δαφνιώτισσας, στη θέση Παναγίτσα.
Από τα θεμέλια ξεκινά λαξεμένος κογχυλιάτης
λίθος, πέτρωμα που δεν απαντάται στην περιοχή. Παραπάνω συνεχίζουν απλοί λίθοι της περιοχής, όχι καλά
δομημένοι μαζί με ψημένα συμπαγή τούβλα και μικρότερους λίθους για σφήνωμα.
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Η λιθοδομή του πρώτου κτίσματος ίσως
μαρτυράει τη μεγαλοπρέπεια του πρώτου
ναού.
Έπειτα ο επισκέπτης θα περπατήσει σε
ένα ξεχωριστό δασικό και περιβαλλοντικό
οικοσύστημα δίπλα στο Δαφνιωτισσιώτικο
ρέμα, καταλήγοντας στο χωριό Περιστέρι
(υψόμετρο350μ, 540 κάτοικοι).

κατοίκων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα είναι η γεωργία.

Ανάμεσα στο Περιστέρι και στο Χειμαδιό
είναι και το καλντερίμι. Από το Χειμαδιό μέχρι
την Αρχαία Ολυμπία, οι δρόμοι είναι βατοί και
με περισσότερο κόσμο. Η κύρια ασχολία των

Στη διασταύρωση αριστερά προς Καράτουλα, η δεξιά κατεύθυνση οδηγεί σε μία άλλη διασταύρωση όπου
σχεδόν απέναντι είναι ο ναός της Αγίας Σοφίας (δεξιά οδηγεί στο Σόπι). Στο λόφο της Αγίας Σοφίας θα
αναζητήσουμε και αυτόν του Αγίου Γεωργίου. Η απόσταση μεταξύ τους ονομάζεται «πιλάλα»- γρήγορο τρέξιμο.
Η παράδοση θέλει οι αθλητές περνώντας από
κει να κάνουν το τελευταίο «ζέσταμα» πριν
φτάσουν στην Ολυμπία. Αν καθίσετε στην
παραδοσιακή βρύση στην έξοδο του Σοπίου
(92 μ. υψόμετρο, 309 κάτοικοι), οι φιλόξενοι
κάτοικοι θα σας διηγηθούν ιστορίες για την
Πιλάλα.
Διασχίζοντας την κοιλάδα του Καράτουλα,
ο επισκέπτης θα φτάσει στο χωριό (78 μ.
υψόμετρο, 983 κάτοικοι). Δίπλα είναι η
Μαγούλα (64 μ. υψόμετρο, 613 κάτοικοι)
και ακολουθεί το Λατζόι (81 μ. υψόμετρο,
831 κάτοικοι). Βγαίνοντας από το χωριό,
περνώντας πάνω από τη γέφυρα του ποταμού Λεστενίτσα και αφήνοντας τον κύριο χαλικόδρομο, συναντάμε
έναν ανακαινισμένο νερόμυλο και το μνημείο των πεσόντων.

Η Ηράκλεια έχει 388 κατοίκους και είναι
κτισμένη σε 52 μ. υψόμετρο στα ερείπια της
αρχαίας Ηράκλειας. Λίγο έξω από το χωριό, ο
ταξιδιώτης βλέπει κατά καιρούς αναθυμιάσεις
από το ηφαιστειογενές έδαφος!! Εκεί και στο
διπλανό χωριό Πουρνάρι (56 μ. υψόμετρο
και 326 κάτοικοι), υπάρχουν Ιαματικές Πηγές
γνωστές από την αρχαιότητα.
Η ρεματιά των αηδονιών με το μοναστήρι
του Αϊ-Γιάννη γοητεύει, όπως και το χωριό
Πελόπιο (64 μ. υψόμετρο, 1.057 κάτοικοι).
Μετά τα υψώματα του πεδινού χωριού
Πλάτανος (1.500 κάτοικοι, 62 μ. υψόμετρο)
που στα αριστερά του έχει την Πιλαλίστρα (όπου προπονούνταν οι αθλητές), τελειώνει ο επισκέπτης τη
διαδρομή από την Ήλιδα προς την Ολυμπία, για να φτάσει τελικά στον προορισμό του, στο ιερό! Την Ολυμπία!
Στον τόπο όπου κάθε τέσσερα χρόνια πόλεις ενώνονταν μ’ ένα σκοπό, την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων,
το «ευ αγωνίζεσθαι» και με έναν όρο για τη διεξαγωγή τους, την ιερή Εκεχειρία.
Διασχίζοντας την κοιλάδα των Θεών, προβάλλει η
Ολυμπία και ο χώρος αποπνέει το δέος της ιστορίας
του.
Στην Αρχαία Ολυμπία (1.500 κάτοικοι, 56 μ.
υψόμετρο) βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος της
Ολυμπίας.
Στην Ολυμπία υπάρχουν από ξενοδοχεία 5
αστέρων έως ενοικιαζόμενα δωμάτια και camping, καθώς και καφέ, εστιατόρια, ταβέρνες, μπαρ,
τράπεζες, φαρμακεία, κέντρο υγείας, αστυνομικό
τμήμα και πυροσβεστική.
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Γύρω στο 10ο-9ο αι. π.Χ. άρχισε να
διαμορφώνεται η Άλτις, το ιερό άλσος
κατάφυτο από αγριελιές, πεύκα, πλατάνια,
λεύκες και δρύες. Τότε καθιερώθηκε η λατρεία
του Δία, και η Ολυμπία από τόπος κατοίκησης
έγινε τόπος λατρείας. Για αρκετό καιρό μέσα
στο ιερό δεν υπήρχαν οικοδομήματα, παρά
μόνο η Άλτις, προστατευμένη με περίβολο,
μέσα στον οποίο υπήρχαν βωμοί για τις
θυσίες στους θεούς, ο τύμβος του Πελοπίου
και το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Δία. Τα
πολυάριθμα αναθήματα τοποθετούνταν στην
ύπαιθρο, πάνω σε κλαδιά δένδρων και σε
βωμούς. Στην Γεωμετρική εποχή χρονολογούνται και τα πρώτα ειδώλια που απεικονίζουν τον Δία. Τα Ολύμπια
σύντομα απέκτησαν πανελλήνιο χαρακτήρα. Το 393 μ.Χ. έγιναν οι τελευταίοι Ολυμπιακοί Αγώνες και λίγο
αργότερα ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Θεοδόσιος Α’́, απαγόρευσε με διάταγμα οριστικά την τέλεσή τους,
ενώ επί Θεοδοσίου Β’, καταστράφηκε οριστικά το ιερό (426 μ.Χ.)
Περνώντας πάνω από το γραφικό γεφύρι του Κλαδέου, ο επισκέπτης φτάνει σε ένα από τα σημαντικότερα
μουσεία της Ελλάδας, όπου θα θαυμάσει τον Ερμή του Πραξιτέλη, τη Νίκη του Παιωνίου, τα αετώματα του
ναού του Δία.
Στον αρχαιολογικό χώρο θα δει το ιερό δάσος
της Άλτις με τα ερείπια, το ναό της Ήρας, το
εργαστήριο του Φειδία, το Πρυτανείο, το Γυμνάσιο,
το Λεωνιδαίο, το κυκλικό Φιλιππείο (αφιέρωμα
του Φίλιππου του Β’ της Μακεδονίας, πατέρα του
Μεγάλου Αλεξάνδρου- δύο φορές Ολυμπιονίκης),
και το κορυφαίο αρχαίο Στάδιο τέλεσης των
Αγώνων, έχοντας από τη μια πλευρά του τον Κρόνιο
Λόφο και από την άλλη τον Αλφειό ποταμό, γεμάτο
μύθους και δοξασίες. Μπορεί ακόμα να δει το
Αρχαιολογικό Μουσείο, τα Μουσεία της Ιστορίας
των Ανασκαφών της Ολυμπίας, της Ιστορίας
των Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας, των
Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων και του Αρχιμήδη.

Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας
Γέφυρα του αρχαίου με το σύγχρονο

Μέσω του «Μονοπατιού της Εκεχειρίας», γεφυρώνοντας το αρχαίο με το
σύγχρονο, το παλιό με το νέο, θυμίζουμε σε όλους πώς, με ποιο τρόπο και
με ποιους όρους τελούνταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, ξαναφέρνοντας στο
προσκήνιο τα ιδανικά του σεβασμού στον άνθρωπο και το ιερό δικαίωμα
στην ειρήνη.

Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας
Επικοινωνήστε μαζι μας:
Φρυγίας 46 β Βύρωνας 162 31
e-mail: federationofolympia@gmail.com
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