Όλυμπος αφιέρωμα στα 100 Χρόνια
Συντάχθηκε απο τον/την mouseio

ΟΛΥΜΠΟΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ
Ένα νέο βιβλίο για την εκατονταετηρίδα (1913-2013) από την κατάκτηση των
κορυφών του Ολύμπου
«Η πλούσια βιβλιογραφία σχετικά με το βουνό των θεών έχει δημιουργήσει σε πολλούς τη
λανθασμένη εντύπωση ότι η μακρόχρονη διαδρομή του έχει καλυφθεί επαρκώς. Όμως, στις
σελίδες του παρόντος βιβλίου ανατρέχουμε στα 100 χρόνια που πέρασαν, χωρίς φυσικά να
είμαστε εξαντλητικοί σε κανένα κεφάλαιο της ζωής του βουνού.

Η έκδοση εμμέσως δίνει βαρύτητα στην αίσθηση αυτεπίγνωσης που χαρακτήριζε τις
παλαιότερες γενιές των ανθρώπων, όσον αφορά τις αντιλήψεις τους για τον Όλυμπο». Με
αυτά τα λόγια προλογίζει το τελευταίο του βιβλίο ο Σωτήριος Δ. Μασταγκάς.
1913-2013. Εκατό χρόνια από την πρώτη καταγεγραμμένη ανάβαση στην κορυφή του
Ολύμπου, στις 2 Αυγ 1913, τον Μύτικα (ή Πάνθεον) με υψόμετρο 2918 μέτρα, από τους
Χρήστο Κάκαλο, Fred. Boissonnas και Daniel Baud-Bovy. Αυτή την εκατονταετηρίδα
γιορτάζουμε φέτος με ενδιαφέρουσες εορταστικές δράσεις.
Η εκδοτική σειρά ΧΡΟΝΙΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ, που επιμελείται ο Σωτήριος Δ. Μασταγκάς,
επενδύει στον πολιτισμό και επιδιώκει να προβάλλει μνήμες και να αναδείξει εκφάνσεις του
παρελθόντος. Ο πέμπτος τόμος του 2013 με τίτλο «ΟΛΥΜΠΟΣ. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 100
ΧΡΟΝΙΑ» με νοσταλγική διάθεση ανιχνεύει το μυθικό βουνό. Στις 240 σελίδες του βιβλίου
επιχειρείται μια γοητευτική και συχνά απρόσμενη σύνθεση όψεων της ιστορίας και της
εικόνας του Ολύμπου του αιώνα που πέρασε.
Κάθε νέο βιβλίο για τον Όλυμπο αποτελεί ένα παράθυρο στην ψυχή μας, έναν παλμό
ανάτασης με θεματικό πλούτο και λεπτές αποχρώσεις. Για τον Σωτήριο Δ. Μασταγκά, στις
2 Αυγ 1913 οι Χρήστος Κάκαλος, Fred. Boissonnas και Daniel Baud-Bovy «επιχείρησαν το
άλμα στο παρελθόν, ώστε να πετάξουν στο μέλλον». Πράγματι, σκοπός του βιβλίου του δεν
είναι να ψηλαφήσει απλώς, αλλά να αποκαλύψει τις αξίες του Ολύμπου με το πιο
ρεαλιστικό βλέμμα.
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