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Βιογραφικό ςημείωμα
Ο Αλζξανδροσ Καλζςησ είναι καθηγητήσ Γαλλικήσ Φιλολογίασ και Δρ Συγκριτικήσ Γραμματολογίασ με ειδίκευςη
ςτην εικονολογία των ταξιδιωτικϊν κειμζνων.
Αςχολήθηκε ιδιαίτερα με τα ζργα των ξζνων Περιηγητϊν ςτον ελλαδικό χϊρο κατά το 18ο και 19ο αιϊνα με
εργαςίεσ ςε Συνζδρια και δημοςιεφςεισ ςε επιςτημονικά περιοδικά
Εργάςτηκε ωσ επαγγελματίασ δημοςιογράφοσ επί μια δεκαετία, και ςήμερα είναι τακτικόσ αρθρογράφοσ τησ
εφημερίδασ «Ελευθερία» τησ Λάριςασ.
Υπηρζτηςε ωσ επικεφαλήσ ςτο Γραφείο Τφπου τησ Νομαρχίασ Λάριςασ, εκδίδοντασ ςειρά εντφπων, μεταξφ των
οποίων και ζναν πλήρη ταξιδιωτικό οδηγό του Ολφμπου και τησ περιοχήσ του.
Ωσ εκπρόςωποσ Τφπου τησ Ζνωςησ νομαρχιακϊν Αυτοδιοικήςεων Ελλάδοσ (ΕΝΑΕ) ήταν υπεφθυνοσ ζκδοςησ του
Περιοδικοφ «Ελληνική Νομαρχία» και ςυγγραφζασ του Βιβλίου «Ελληνική Νομαρχία. Σελίδεσ από την ιςτορία τησ
Ελληνικήσ Αυτοδιοίκηςησ.
Σήμερα υπηρετεί ωσ Διευθυντήσ ςτο 1ο Γυμνάςιο Λάριςασ.
ΡΕΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
Ο Πλυμποσ με τη ματιά των ξένων περιηγητών
Χϊροσ μυθικόσ, κατοικία Θεϊν και ηρϊων, ο Όλυμποσ αποτελοφςε και αποτελεί για το δυτικό φανταςιακό βαςικό
ςημείο αναφοράσ, όπωσ αποτυπϊνεται ςε πολλά ζργα τησ δυτικήσ γραμματείασ, ιδιαίτερα ςτα χρόνια του
κλαςικιςμοφ και του ρομαντιςμοφ.
Ωσ τα τζλη του 19ου αιϊνα, ο Όλυμποσ , απρόςιτοσ και απροςπζλαςτοσ, δεν ζδωςε πολλζσ δυνατότητεσ εκτενοφσ
περιήγηςησ ςτουσ ξζνουσ ταξιδιϊτεσ. Ωςτόςο, οι αναφορζσ του ςτα ταξιδιωτικά ζργα, είτε ωσ ζνασ χϊροσ
ςυμβολικόσ, είτε ωσ αντικείμενο παρατήρηςησ εκ του μακρόθεν είναι αρκετά διαδεδομζνεσ.
Οι λογοτεχνικζσ αυτζσ αναπαραςτάςεισ ςυνθζτουν μια εικόνα για το «μυθικό βουνό» και την ευρφτερη περιοχή, η
οποία προκφπτει βάςει ςυγκεκριμζνων μηχανιςμϊν και ςτην οποία ενςωματϊνονται μφθοι, θρφλοι,
προχπάρχουςεσ αντιλήψεισ και δοξαςίεσ με τισ οποίεσ πάντα πορευόταν η Δφςη όταν μιλοφςε για την «άγνωςτη»
ωσ τότε Ελλάδα.
Η εργαςία μασ επιχειρεί μια παρουςίαςη αυτοφ του «ταξιδιοφ» τησ Δφςησ προσ τον Όλυμπο, είτε το ταξίδι αυτό
είναι φανταςτικό, είτε ςυνιςτά βιωμζνη εμπειρία που ςτη ςυνζχεια μετουςιϊθηκε ςε κείμενο.

