
Μορφωτικός Σύλλογος Ραψάνης

Ιδρύεται το 1982 με πρωτοβουλία νέων 
ανθρώπων που διαμένουν τόσο στη Λάρισα 
όσο και στη Ραψάνη. Στα 25 αυτά χρόνια ο 
σύλλογος είναι παρών σε κάθε πολιτιστική 
εκδήλωση της ιστορικής κοινότητας. Στην 
πρώτη περίοδο της λειτουργίας του εκδίδεται 
το περιοδικό ΡΑΨΑΝΗ με ποικίλη ύλη. Στο 
περιοδικό αυτό άλλωστε καταγράφονται όλες 
οι εκδηλώσεις του συλλόγου που είναι όντως 
εντυπωσιακές.

Η σύνθεση του 1ου  Δ.Σ.

Πρόεδρος                  : Αργύριος Ζήλος
Αντιπρόεδρος            : Νικόλαος Κλαδίσιος
Γραμματέας                : Ιωάννης Λιώτας
Ταμίας                        : Γεώργιος Γκαραγκούνης
Μέλη                          : Γεώργιος Μήλιας

Ελισάβετ Μπαρμπούτη 
Θωμάς Κιος

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΨΑΝΗΣ 
25 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ



Το 1995 και μετά από μια μικρή περίοδο 
σχετικής απραξίας ο σύλλογος εισέρχεται σε 
μια καινούργια φάση έντονης πολιτιστικής 
δραστηριότητας. Οι στόχοι που τίθενται από 
το νέο Δ.Σ. που προήλθε μετά τις εκλογές 
του 1995 αφορούν όχι μόνο την πολιτιστική 
ζωή της Ραψάνης αλλά και την κοινωνική και 
οικονομική της πορεία στο μέλλον. Η 
Ραψάνη πρέπει να επιβιώσει μέσα από τις 
νέες συνθήκες που δημιουργούνται. Η 
δημογραφική συρρίκνωση και ο οικονομικός 
μαρασμός πρέπει να αντιμετωπισθούν με 
φαντασία αλλά και ρεαλισμό.



Το αναπτυξιακό συνέδριο που οργάνωσε ο 
σύλλογος μας τον Αύγουστο του 2000 είχε 
ως στόχο την εξασφάλιση πόρων σε μια 
πορεία βιώσιμης ανάπτυξης. Σε κάθε μας 
εκδήλωση και πρόταση άλλωστε τονίζαμε ότι 
η διατήρηση της πολιτισμικής φυσιογνωμίας 
της Ραψάνης είναι ο βασικός άξονας που 
πρέπει να κινηθούμε. Αν η Ραψάνη έχει 
μέλλον αυτό το οφείλει στην ιστορία της, 
λέμε στο Ά ιστορικό συνέδριο που 
οργανώθηκε από το σύλλογο μας το 
καλοκαίρι του 1996.



Με τις σκέψεις αυτές προτείνουμε για πρώτη 
φορά  (1995) στην τότε κοινοτική αρχή την 
ανάληψη πρωτοβουλίας για την ίδρυση 
λαογραφικού μουσείου, ένας στόχος που 
υλοποιείται σήμερα μέσα από το 
αναπτυξιακό πρόγραμμα LEADER PLUS. 
Πέραν αυτών ο σύλλογος ενδιαφέρεται 
ζωηρά για τον πολιτισμό και το περιβάλλον
Ημερίδες, συνέδρια, εκθέσεις φωτογραφίας-
ζωγραφικής, ομιλίες, συμμετοχή στις 
εκδηλώσεις Καθαρή Δευτέρας και γιορτής 
του Κρασιού, μουσικοχορευτικές 
εκδηλώσεις, χοροεσπηρίδες.



Δραστηριότητες

Αύγουστος 2004
Έκθεση φωτογραφίας με θέμα ΄΄ Η Ραψάνη,,

Οργάνωση ημερίδας στον Άγιο Αθανάσιο Ραψάνης
με θέμα : Ο Μ. Καραγάτσης και η Ραψάνη



Απρίλιος 2005

Παρουσίαση στο κοινό της Λαρίσης 
στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό κέντρο 
του φωτογραφικού λευκώματος
΄΄Ενθύμιον Ραψάνης,,



Καλοκαίρι 2005

Εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου       
Οργάνωση ημερίδας με θέμα ΄΄Ο Δ.Π.          
Γοβδελάς και ο Ιωάννης Παπασκαλιώρας: 
Δυο Ραψανιώτες Λόγιοι του 19ου αιώνα,,



Καλοκάιρι 2006

•Μουσική εκδήλωση στο κέντρο ΄΄Γαστέρνα,, 
με τη Μάγδα Αλεξανδρή και τους αδερφούς 
Γκέκα
•Θεατρική παράσταση στο δημοτικό σχολείο 
με θέμα : Σκηνές από τον ελληνικό 
κινηματογράφο, από το σχολείο ΄Β ευκαιρίας 
Λάρισας
•Έκθεση ζωγραφικής στο παραδοσιακό 
καφενείο ΄΄Μήτια,, με έργα του γνωστού 
Λαρισαίου ζωγράφου Χρήστου Σαμαρά



Μάιος 2007

•Συμμετοχή του συλλόγου στα 
ΚΑΡΑΓΑΤΣΕΙΑ, πανελλήνιο συνέδριο για το 
λογοτέχνη Μ. Καραγάτση υπό την αιγίδα της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας και 
του Δήμου Κ. Ολύμπου.



Μετά από πρωτοβουλία του Δ.Σ. του 
συλλόγου τα τελευταία χρόνια εορτάζεται 
πανηγυρικά στις 5 Μαρτίου κάθε χρόνο η 
μνήμη του Αγίου Γεωργίου του εκ Ραψάνης. 
Την ίδια μέρα τιμάται και η μνήμη των 
πεσόντων Ραψανιωτών αγωνιστών στη 
μάχη του Προφήτη Ηλία το Φεβρουάριο του 
1878.



Πέραν αυτών ο Μορφωτικός σύλλογος 
προχώρησε σε έργα ανάπλασης ανοιχτών 
χώρων στη Ραψάνη όπως είναι η 
ανακατασκευή παλαιών παραδοσιακών 
κρηνών και η συντήρηση και μερική 
ανακατασκευή του καλντεριμιού στον ιερό 
ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου.



ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Πρόεδρος                        : Αθανάσιος Δουμακής                    
Αντιπρόεδρος                 : Βασίλειος Γογουρόπουλος
Γενικός γραμματέας       : Γεώργιος Γαγάρας              
Ταμείας                            : Γεώργιος Κυργιανής           
Μέλη : Στέλιος Κυριαζής                 

Ιωάννης Χρυσός                           
Ιωάννης Χτενάς                             
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