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Η Ραψάνη είναι κτισμένη στην πλαγιά του όρους Σοποτού στον Κάτω Όλυμπο και
σε υψόμετρο 550 μ., με νοτιοανατολικό προσανατολισμό και καταπληκτική θέα προς τον
Θερμαϊκό Κόλπο.1 Απέναντι ακριβώς κείται το όρος Όσσα. Διαθέτει πλούσια πανίδα και
χλωρίδα και για τούτο η ευρύτερη περιοχή της εντάχθηκε στο πρόγραμμα NATURA
2000. Το εύκρατο κλίμα, η ασφαλής θέση από επιδρομές ληστών και ο πλούσιος
υδροφόρος ορίζοντας2 προσείλκυσαν για εγκατάσταση πληθυσμούς πριν ακόμη από την
οθωμανική κατοχή.3 Ο ακριβής, όμως, χρόνος ίδρυσης του οικισμού δεν είναι δυνατό να
προσδιορισθεί με ακρίβεια. Οι δύο επιγραφές ανέγερσης (1544) και ιστόρησης (1547) του
ναϋδρίου του Αγίου Ιωάννη μας οδηγούν σε εποχή προγενέστερη του 15ου αιώνα, αφού
κάνουν λόγο για τέσσερις κοινοτικούς άρχοντες, γεγονός το οποίο προϋποθέτει
οργανωμένη κοινωνική ζωή.4 Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται από την απογραφή των
Οθωμανών του 1485,5 σύμφωνα με την οποία η Ραψάνη ανήκε στο ζιαμέτι του
Πλαταμώνα6 και είχε την περίοδο αυτή 43 νοικοκυριά, από τα οποία 10 ήταν χηρών
γυναικών, και 7 άγαμους, δηλαδή περισσότερους από 200 κατοίκους. Το γεγονός ότι η
Ραψάνη δεν αναφέρεται στην πρώτη απογραφή του σανταζακίου των Τρικάλων του 1454
δεν υποδηλοί οπωσδήποτε την ανυπαρξία της. Εξάλλου ο ολλανδός οθωμανολόγος
Machiel Kiel σε χάρτες που δημοσίευσε το 1996 αναφέρει τη Ραψάνη με πληθυσμό 2550 οικογενειών το έτος 1425.7 Την ίδια, περίπου, περίοδο έχουμε εγκαταστάσεις
πληθυσμών στον Ίσβορο,8 βόρεια, και στο Κεραμίδι,9 στον απέναντι λόφο ανατολικά του
Κάτω Αϊ-Λια.
Τα υπάρχοντα τοπωνύμια στις δύο αυτές περιοχές (αλώνια, βρύσες, μύλοι κ.ά.)
επιβεβαιώνουν την άποψη για την ύπαρξη οικισμών, που συγκροτήθηκαν κατά πάσα
πιθανότητα πριν από την οθωμανική κατάκτηση. Το γεγονός ότι σήμερα δεν σώζονται
κάποια ίχνη εγκατάστασης δείχνει ότι επρόκειτο μάλλον για πληθυσμούς
γεωργοκτηνοτρόφων, που ζούσαν σε πρόχειρα καταλύματα (καλύβες),10 και οι οποίοι
αργότερα μετακινήθηκαν προς τη Ραψάνη ενισχύοντας πληθυσμιακά τον οικισμό. Η
μετακίνηση αυτή ολοκληρώθηκε μετά την κατάκτηση της Θεσσαλίας από τους
Οθωμανούς στο τέλος του 14ου αιώνα. Άλλωστε, από παλαιολόγεια και μεταβυζαντινά
όστρακα, τα οποία βρέθηκαν σε εκσκαφή του αύλειου χώρου της Μονής των Αγίων
Θεοδώρων, που κείται πολύ κοντά στην περιοχή Κεραμίδι (βλ. λήμμα Άγιοι Θεόδωροι),
επιβεβαιώνονται τα ανωτέρω. Ενδιαφέρουσα ακόμη είναι η άποψη του Κώστα Σπανού, ο
οποίος υποστηρίζει ότι η παλιά ονομασία Ράψιανη παραπέμπει σε οικισμούς του 7ου
αιώνα και εξής, αν βασιστούμε στην κατάληξη –ιανη.11
Το χωριό παρουσίασε μεγάλη οικονομική και πνευματική ανάπτυξη τους 18ο και 19ο
αιώνες και ανέδειξε σημαντικές προσωπικότητες. Η οικονομική της ανάπτυξη στηρίχθηκε
στη σηροτροφία,12 στην αμπελοκαλλιέργεια, αλλά και στη βαφή και στο εμπόριο των
κόκκινων νημάτων και των άλλων υφαντουργικών προϊόντων.13 Στο χώρο του πνεύματος
ο Δημήτριος Π. Γοβδελάς (1780-1831), με ανώτερες σπουδές, διετέλεσε διευθυντής της
Ακαδημίας του Ιασίου, ενώ ο αδελφός του Μιχαήλ Γοβδελάς ήταν σπουδαίος
ιατροφιλόσοφος. Και οι δύο ήταν ανεψιοί του επισκόπου Πλαταμώνος και Λυκοστομίου
Διονυσίου. Ο τελευταίος ίδρυσε τη Σχολή της Ραψάνης,14 βοήθησε στην ανέγερση της

Μονής των Αγίων Θεοδώρων (1778) και οργάνωσε τη συντροφία ραψανιωτών εμπόρων,
αντίστοιχη εκείνης των Αμπελακίων.15 Την περίοδο αυτή η Ραψάνη υπήρξε έδρα του
αρματολικίου του Κάτω Ολύμπου με πρωταγωνιστές την περίφημη κλεφταρματολική
οικογένεια των Τζαχειλαίων.16 Το 1878 πήρε μέρος στην επανάσταση του Ολύμπου
πληρώνοντας ακριβά το τίμημα της συμμετοχής με την πυρπόλησή της τον Φεβρουάριο
του ίδιου έτους.17 Μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλίας το 1881 συμπεριλήφθηκε στο
ελληνικό κράτος και έγινε ή έδρα του Δήμου Ολύμπου. Σήμερα η Ραψάνη, με αισθητά
μειωμένο πληθυσμό, στηρίζει την οικονομία της στην αμπελοκαλλιέργεια, στην
τουριστική κίνηση και στη λιγοστή κτηνοτροφία.
Προκειμένου να προχωρήσω στην παρούσα μελέτη απευθύνθηκα στους
συγχωριανούς μου και, κυρίως, στους κτηνοτρόφους Αργύρη Απ. Σδούγκα και Λευτέρη
Δ. Δούρο, καθώς και στους Ηλία Παπακώστα, Γιάννη Χτενά και Θωμά Κουκουμπλιάκο
τους οποίους και ευχαριστώ για τη βοήθεια που μου προσέφεραν. Πέραν αυτών
στηρίχθηκα στο Κατάστιχο του αγίου Αθανασίου (1778-1889) καθώς και στην Ιστορία
της Ραψάνης (1998) του Γεωργίου Χρ. Παρίση. Πολύ χρήσιμοι ακόμη στάθηκαν οι
στρατιωτικοί χάρτες τους οποίους μου διέθεσε ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Ευθύμιος
Δημ. Κατσούρας, τον οποίο επίσης ευχαριστώ. Ωστόσο διαπιστώνουμε ότι μερικά
τοπωνύμια, τα οποία εντοπίσαμε στα ανωτέρω κείμενα, παραμένουν σήμερα άγνωστα.
Και είναι αυτό πολύ φυσικό, αφού ο πληθυσμός της Ραψάνης μειώθηκε μεταπολεμικά και
άλλαξε η απασχόληση των κατοίκων. Ακόμη, από την εν γένει γλωσσική μελέτη των
τοπωνυμίων, διαπιστώνουμε ότι η πλειονότητα αυτών έχει ελληνική προέλευση, 15
τουρκική, 5 σλαβική, 5 αλβανική και 4 βλαχική.
Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει, φυσικά, τα τοπωνύμια της Ραψάνης, αλλά και άλλα
τα οποία ενδεχομένως ανήκουν σε όμορες κοινότητες. Αυτά, όμως, καταγράφονται,
επειδή συνδέονται με τις εν γένει επαγγελματικές δραστηριότητες των Ραψανιωτών στις
όμορες περιοχές. Τέλος η καταγραφή των τοπωνυμίων μπορεί να αποτελέσει, κατά τη
γνώμη μου, τη βάση για μία τεκμηριωμένη καταγραφή της ιστορίας της Ραψάνης και την
απαρχή μιας αναθεωρημένης αντίληψης της πορείας της ανά τους αιώνες.
[Απόσπασμα από τη μελέτη του Θανάση Δουμακή «ΤΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ
ΡΑΨΑΝΗΣ», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 66 (2014) 273-302.]
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