Route of Truce

Vap e nv i l an s R ut t

Bygg en bro mellan forntid och modern tid

E

koturism-rutten från Ilis till Olympia, känd som “Vapenvilans rutt”, bjuder vandrare på två exceptionella arkeologiska platser som gav upphov till de olympiska
spelen och som lockar fantasin kring Ilis och Olympia. En plats där legender föddes; till exempel Zeus’uppväxt i Amaltheas vård, idrottsevenemangen bland de olympiska
gudarna, eller Hercules’ arbete.
Under” Vapenvilans rutt” kan besökarna fantisera om att delta i de antika olympiska
spelen, och resa tillbaka i historien och i de gamla myterna. Den bergiga rutten omfattar
naturligt vackra landskap, traditionella byar, historiska platser och tavernor med traditionella delikatesser. Besökaren kan beundra floran och faunan i området, omväxlande
skogslandskap med jordbruksmark, full av olivlundar och vinodlingar.
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Ilis var ett kraftfull centrum i västra Peloponnesos i århundraden, med ansvar för att upprätta
och organisera de olympiska spelen som hölls
i Olympia. Kombinationen av dessa speciella
områden ger besökarna möjlighet att se den plats
där den ursprungliga idén till de olympiska spelen föddes och där idrottarnas förberedelser ägde
rum.
De olympiska spelen inleddes 776 f.Kr., med den
förste olympiska mästaren, Korivos från Ilis. Spelen hölls vart fjärde år för att hedra Zeus, och som
pris fick vinnarna en krans gjord av vilda olivkvistar; symbolen för vitalitet.
Kungen av Ilis Ifitos, kungen av Pisa (nära Olympia) Kleisthenes och lagstiftaren i Sparta Lycurgus
inrättade den ”olympiska freden”. Det här var en överenskommelse om att avbryta all fientlighet så att
olympiaden kunde genomföras. Ordet “ekehiria” skapades med kombinationen av verbet “har” – i innebörden “håll” - och substantivet “hand”: “Jag håller mina händer borta från vapen”. Eller, “Jag håller
fred i mina händer”.
Under den olympiska freden var både Ilis och
Olympia neutral mark, okränkbara för alla beväpnade personer eller armégrupper. Slagsmål och
dödsstraff förbjöds, så att idrottare och åskådare
kunde anlända säkert och så att spelen kunde
genomföras. De som inte respekterade freden fick
inte delta i spelen och de straffades med böter.
Före ankomsten till Ilis lade alla deltagarna ned
sina vapen i ett visst område. De fick dem tillbaka dem när de lämnade Olympia. När rätten till
romerskt medborgarskap beviljades alla invånare
i det romerska riket (under 2:a århundradet e.Kr.), började internationaliseringen av de olympiska
spelen, tills de slutligen avskaffades 393 e.Kr.

De moderna olympiska spelen inleddes 1896 av Pierre de Coubertin. Elden på altaret i templet Hera
tänds vart fjärde år i antikens Olympia innan de olympiska spelen börjar. Prästinnor i antika dräkter
återskapar den gamla ceremonin, åkallar Apollo och håller upp en spegel för att tända facklan med
hjälp av solstrålar. Facklan startar sin färd från Olympia för att nå det land där de olympiska spelen
hålls.
Besökare kan välja mellan Ilis och Olympia och promenera delar av Vapenvilans rutt via byarna
längs vägen. En trevlig och säker rutt garanteras, med tillgång till olika tjänster. I Ilis kan man övernatta i flera hotell i Amaliada, Pyrgos och antika
Olympia, eller i kustområdena (Skafidia, Kyllini, Katakolo, Zacharo, Glyfa, Arkoydi etc). Man
kan hyra allt från familjerum och camping, till
femstjärniga hotell.
Besökare kan anlända med bil via motorvägen
Patra-Pyrgos till toppen av Gastouni-korsningen, och sen följa landsvägen Gastouni-Ilis-Pinios (12km), eller ta huvudvägen 111 via Tripoli.
Man kan också anlända med båt i hamnarna i
Kyllini och Katakolo, eller med charterflyg till
Araxos flygplats (50km). Efter den nationella motorvägen når man Korivos, Avgeio (det finns ett folklore-museum) och då man fortsätter, anländer man till Kalivia av Ilis och den arkeologiska platsen.
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I varje by längs rutten hittar man kaféer
och restauranger.
Framme vid den arkeologiska platsen Ilis,
innan det gamla muséet till vänster, ligger
den antika teatern. Några meter längre fram
finns den nya träteatern, där man kan se
fantastiska framträdanden under sommaren.
Besökare kan se den arkeologiska platsen och
gå till både det gamla och nya museet i Elis,
med sina märkliga utgrävningar. Innan det
nya museet och till vänster, leder en gränd till
citadellbacken (Paliopyrgos), med kyrkan St
John (156.6 m över havet) och utsikt över slätterna i Ilis och Joniska. Vid 5.800m och till vänster efter
5 km finns kyrkan St Vlassis (ett 1600-tals monument).
Om man följer det kuperade spåret vid Vapenvilans rutt strax innan Daphne (200m, inv. 585),
nära Lakkatheka, nordöst om samhället, hittar
man en mykensk kyrkogård med 12 gravkammare.
Om man fortsätter till Keramidia på 100m
höjd (inv. 543) ser man den vackra sjön Karamanlis och folklore-muséet. I Dafniotissa
(150m, inv. 459) kan besökare se den bysantinska erans kyrka Dafniotissa i Panagitsa. Längs
grundstenen finns snidad kalksten i skal, som
man inte hittar i området. Ovanför det fortsätter enkla stenar, inte lika väl strukturerade, med
rostade fasta tegel och mindre stenar som används som fyllning. Den första byggnadens stenstruktur
vittnar kanske om det magnifika första templet.
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Efter det går besökarna genom ett skogsbruk och ett miljövänligt ekosystem bredvid Dafniotissas ström för att komma till
byn Peristeri (350, inv. 540). Mellan Peristeri och Chimadio är vägen stenbelagd.
Från Chimadio Olympia är alla vägar i gott
skick och fler människor rör sig här. Den
huvudsakliga inkomstkällan för invånarna sedan urminnes tider fram till idag, är
jordbruk.
Vid korsningen till vänster om Karatoula leder vägen till höger till en annan
korsning där kyrkan St Sophia ligger nästan mitt emot (vägen till höger leder till Sopi). På en kulle
i St Sophia ligger också kyrkan St George. Avståndet mellan dem kallas “Pilala”, som betyder “springa snabbt”. Enligt traditionen använde idrottarna sträckan till att ”värma upp” innan de anlände
till Olympia. Om man stannar vid den
traditionella fontänen nära Sopi (92, inv.
309), delar de vänliga byborna med sig
av gamla historier om Pilala.
Då man går genom Karatoula-dalen
kommer man till nästa by, Magoula
(64m, inv. 613), följt av Latzoi ( “Den
Gyllene Eken”, 81, inv. 831). Då man
lämnar byn, går över bron över floden
Lestenitsa och lämnar huvudvägen,
hittar man en renoverad vattenkvarn och
ett minnesmärke från kriget.

Heraclea har 388 invånare och är byggt på
52m höjd, i ruinerna av det forntida Heraclea. Strax utanför byn kan resenärer ibland
se rök från den vulkaniska jorden. Där, och
i nästa byn Pournari (56, inv. 326) är varma
källor kända sedan urminnes tider. Näktergalens dal och klostret St John charmerar,
så även byn Pelopio (64m, inv. 1057)
Efter låglandets höjder finns byn Platanos
(62, pop. 1500), som har Pilalistra (där
idrottare utbildades) på vänster sida, och
besökarna avslutar sin rutt från Elis till
Olympia för att slutligen nå sin destination, helgedomen, Olympia! Den plats där vart fjärde år städerna förenas i ett enda syfte, de olympiska spelen, rent spel, och den olympiska freden. Man korsar
gudarnas dal, och framför den ligger Olympia. Hela platsen utstrålar vördnad över dess historia.
I Olympia (56, inv. 1500) finns den arkeologiska platsen Olympia. I Olympia hittar man allt
från 5-stjärniga hotell till hyresrum och camping, kaféer, restauranger, barer, apotek, banker,
vårdcentral, polis och brandstation.
Altis, den heliga lunden, började ta form
omkring 10:e till 9:e århundradet före Kristus –
planterad med olivträd och tallar, popplar och
ekar. Det var då dyrkan av Zeus inleddes och
Olympia ändrades från att ha varit en boningsplats till en plats för tillbedjan. Under en lång
tid fanns det inga andra byggnader, bara Altis
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med dess skyddande hölje, där offeraltare
till gudarna fanns, Pelops’ grav och en staty
av Zeus i guld och elfenben. De många
offergåvorna placerades på trädgrenar och
altare. De första statyetterna som föreställde Zeus är från den geometriska eran. De
sista olympiska spelen hölls 393 f.Kr. och
lite senare förbjöd den bysantinske kejsaren Theodosius spelen genom dekret. Under
Theodosius II förstördes helgedomen helt
(426 e.Kr.)
Då man går över den pittoreska bron
Kladeos, når besökarna ett av de viktigaste muséerna i Grekland, där de kan beundra Hermes av
Praxiteles, Niki av Paionios och pediments av Zeus’ tempel.
På den arkeologiska platsen hittar man den heliga Altis-skogen med ruinerna av Heras tempel,
Fidias’ verkstad, Prytaneion, gymnasiet, Leonidaion, Philippeion (invigd av Philip II av Makedonien,
far till Alexander den store, två gånger olympisk mästare), och slutligen den gamla stadion, som på
ena sidan har Kronio-backen och på andra sidan floden Alpheus, fylld av myter och sagor. Där finns
också det arkeologiska museet, muséet över
Olympias historiska utgrävningar, de forntida
olympiska spelens museum, de moderna olympiska spelens museum och Archimedes’ museum.
Genom Vapenvilans rutt; genom att överbrygga det gamla och moderna, påminns vi alla om
hur och under vilka förutsättningar Olympiaden hölls, och vikten av att återskapa respekten
för människorna och den heliga rätten till fred...

Va p e nv i l a n s R u t t

Bygg en bro mellan forntid och modern tid

Med “Vapenvilans Rutt” bygger vi en bro mellan gammalt och nytt; vi
påminner alla om hur och under vilka förutsättningar de olympiska spelen ägde rum, vi återspeglar idealen om respekt för människan och den
heliga rätten till fred.

Vapenvilans Rutt
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Frygias 45B Vyronas 162 31
e-mail: federationofolympia@gmail.com
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