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There are no translations available.

ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του
Σωτηρίου Δ. Μασταγκά με τίτλο
«ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ»
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Τα ΧΡΟΝΙΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ έμπρακτα και διαχρονικά επενδύουν στον πολιτισμό, καθώς ο
πολιτισμός συνιστά γνήσια μορφή έκφρασης την εσωτερικών δυνατοτήτων των κατοίκων
και μέσο καλλιέργειας γνώσης και εξύψωσης της τοπικής κοινωνίας.
Και ο παρών δέκατος ένατος τόμος με τίτλο «ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ»
ιχνηλατεί την αξιοπρόσεκτη διαδρομή του Λιτοχώρου επί Οθωμανικής κυριαρχίας,
προσφέροντας αυτοτελή μελετήματα στον αγνό αναγνώστη για να προσεγγίσει καλύτερα
το παρελθόν του τόπου.
Για τον Σωτήριο Δ. Μασταγκά το νέο βιβλίο αποτελεί συστατικό στοιχείο του κύκλου
δράσεων «1821 – 2021. 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση» και στο πλαίσιο αυτό
εκπονήθηκαν τα παρακάτω θέματα που αναδεικνύουν σημαντικά αρχειακά τεκμήρια του
Λιτοχώρου:
01. Ο χρόνος ίδρυσης του Λιτοχώρου. Τα οθωμανικά κατάστιχα απογραφής του 15ου και
16ου αιώνα.
02. Τέσσερα ανέκδοτα έγγραφα του Λιτοχωρινού αγωνιστού του 1821 Ευαγγέλη Σχινά
Ολυμπίου.
03. Το Φύλλο Μητρώου και 8 ανέκδοτα έγγραφα του Λιτοχωρινού αγωνιστού και
στρατιώτου Γεωργίου Ευαγγέλη (14-4-1855).
04. Ο Ιάκωβος Περικλής Ολύμπιος ζητεί αποζημίωση από τον πρωθυπουργό Ιωάννη Κωλέττη
(28-8-1845) (της Μαρίας Π. Βουβούση).
05. Ένας διαπρεπής Λιτοχωρινός. Ιστορικά στοιχεία και τεκμήρια για τον ιατρό και
καθηγητή Ιωάννη Ολύμπιο (1802-1869).
06. Ονομάτων επίσκεψις. Τα βαπτιστικά ονόματα των ανδρών στο Λιτόχωρο στα μέσα του
19ου αιώνα.
07.Μια αίτηση του Λιτοχωρινού Δημητρίου Σακελλαρίδη για φοίτηση στο Οθώνειο
Πανεπιστήμιο των Αθηνών (1860).
08. Έξι ανέκδοτα έγγραφα του Λιτοχώρου από το αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως
Θεσσαλονίκης (1874-1905).
9. Μια επιστολή της Σχολικής Εφορείας του Λιτοχώρου προς τον Στέφανο Δραγούμη
(28-8-1885).
10. Consensu Omnioum. Ένα γαμήλιο συμβόλαιο του 1897 στο Τουρκοκρατούμενο
Λιτόχωρο.
11. Μικρές ειδήσεις Λιτοχωρινού ενδιαφέροντος σε εφημερίδες της Λάρισας (1885-1906).
12. Λίγο πριν την απελευθέρωση. Ένα διπλό φονικό στο Τουρκοκρατούμενο Λιτόχωρο το
1911.
13. Με τη γραφίδα των περιηγητών. Το ταξίδι του Johan Louis Ussing το 1846 στο Λιτόχωρο
και τον Όλυμπο.
14. Περιηγητική γραμματεία και Λιτόχωρο. Το ταξιδιωτικό ημερολόγιο του George Ferguson
Bowen το 1849.
15. Με το βλέμμα των περιηγητών. Το ταξίδι του Heinrich Barth το 1862 στον Όλυμπο, τη
μονή του Αγίου Διονυσίου και το Λιτόχωρο.
16. Το Λιτόχωρο και η περιοχή του κατά το 1884 μέσα από το ταξιδιωτικό εγχειρίδιο του
John Murray.
17. Το Λιτόχωρο κατά τον Μακεδονικό Αγώνα και στους αγώνες για την απελευθέρωση της
Μακεδονίας μέσα από γραπτές μαρτυρίες.
18. Από την πηγή της λαογραφίας. Η Ανάληψις και το έθιμο της πέτρας στο Λιτόχωρο.
19. Σελίδες τοπικής ιστορίας. Το Λιτόχωρο μέσα στο χρόνο (του Νικολάου Κολωνιάρη).
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20. Ιστορικά ντοκουμέντα. Η προσωπική μαρτυρία και η κατάθεση ψυχής του Λιτοχωρινού
λόγιου και Λυκειάρχη Αθανασίου Λασποπούλου για την επανάσταση του 1878 και το
Λιτόχωρο.
21. Η επανάσταση του Ολύμπου. 1878 (Α΄). Το μήνυμα.
22. Η επανάσταση του Ολύμπου. 1878 (Β΄). Μεγάλες στιγμές του έθνους.
23. Η επανάσταση του Ολύμπου. 1878 (Γ΄). Η φλόγα του αγώνα δεν θα σβήσει ποτέ!.
Μια ακόμη πολύτιμη ψηφίδα, σ' αυτό το ανεκτίμητης αξίας μωσαϊκό παραγωγής πολιτισμού,
θα προστεθεί εντός του 2021 με την έκδοση μονογραφίας – βιβλίου για τον Ευάγγελο
Κοροβάγκο.
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