
Μνημείο θρησκευτικό και ιστορικό η Μονή Αγίων Θεοδώρων Ραψάνης 
ΕΡΤ ΛΑΡΙΣΑ 
20 Μαΐ 2017 
9:00 μμ | 2 εβδομάδες πριν 
Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στη Μονή Αγίων Θεοδώρων Ραψάνης, με στόχο την ανάδειξη του μνημείου 
και των τοιχογραφιών του. Την εκδήλωση πραγματοποίησαν από κοινού  ο Μορφωτικός  Σύλλογος  Ραψάνης, ο Σύλλογος 
Γυναικών Ραψάνης και η Τοπική Κοινότητα Ραψάνης. 
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβανε  λειτουργία και ξενάγηση στο χώρο από την προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιο-
τήτων Λάρισας κ. Σταυρούλα  Σδρούλια. 
 
Η Μονή των Αγίων Θεοδώρων βρίσκεται σε απόσταση 3 χιλιομέτρων στο νότιο τμήμα του χωριού, μέσα σε πυκνό δάσος 

βαλανιδιάς και κρανιάς, 1200 στρεμμάτων περί-
που. Το σημερινό καθολικό κτίστηκε στα 1778 στη 
θέση παλαιότερου βυζαντινού και τοιχογραφήθηκε 
την ίδια περίοδο από ζωγράφους με άριστη θεολο-
γική και καλλιτεχνική κατάρτιση, οι οποίοι ακο-
λούθησαν την παράδοση αλλά παράλληλα υιοθέ-
τησαν και νεωτερικά στοιχεία. Το αρχιτεκτόνημα 
καθώς και οι τοιχογραφίες του με το πλούσιο εικο-
νογραφικό πρόγραμμα, σχεδόν άγνωστα στο ευρύ-
τερο κοινό, εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη και γί-
νονται αδιάψευστοι μάρτυρες της οικονομικής 
ακμής της Ραψάνης τις τελευταίες δεκαετίες του 
18 ου αιώνα. 
Την εκδήλωση άνοιξε η Πρόεδρος του Μορφωτι-
κού Συλλόγου Ραψάνης κα Πόπη Γαζέτα  όπου 
καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και ευχαρί-
στησε για την  προσπάθεια που πραγματοποιείται 
για την ανάδειξη των Αγίων Θεοδώρων καθώς και 
την στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας  και του 
Δήμου Τεμπών  για την συντήρηση και διάσωση 
του ναού . 
Από την πλευρά τους ο Δήμαρχος Τεμπών Κώ-
στας  Κολλάτος και  ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας 
Κώστας  Αγοραστός στον χαιρετισμό τους είπαν: 
 
 
 
 
Κώστας Κολλάτος : Βρισκόμαστε σε ένα στάδιο 
όπου ο τουρισμός προβάλλεται ως ένα από τα κύ-
ρια μέσα για την ανάδειξη και την αξιοποίηση της 
ιδιαίτερης δυναμικής στο δήμο μας.  Αγροτουρι-
σμός, Περιηγητικός τουρισμός και φυσικά Θρη-
σκευτικός Τουρισμός. 
Ως  δημοτική αρχή στηρίζουμε κάθε προσπάθεια 
και σε συνεργασία με την Περιφέρεια μπορούμε να 
πετύχουμε παρά πολλά .Να ευχαριστήσω τον Πε-
ριφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό κα-
θώς και το Περιφερειακό συμβούλιο για την πί-
στωση της χρηματοδότησης  για την αντικατάστα-
ση κατασκευή της στέγης που θα δώσει την δυνα-
τότητα διάσωσης και διαφύλαξης των τοιχογρα-
φιών, επόμενο μας στόχος και διακαής πόθος είναι 
να βρεθεί κάποια  χρηματική πηγή έτσι ώστε να 
προχωρήσουμε στην συντήρηση των τοιχογραφιών 
.Σεβόμαστε κάθε προσπάθεια που γίνεται, σεβό-
μαστε κάθε προσπάθεια που καταβάλει ο καθένας 
για την ανάδειξη του τόπου μας ,αυτήν την προ-
σπάθεια ο Δήμος την επιβραβεύει και την στηρίζει 
και την χαιρετά». 
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Κώστας  Αγοραστός : «Ανοίγουμε δρόμους δημιουργίας και 
ικανοποίησης τον τοπικών κοινωνιών ,ας ψάξουμε βαθειά μέσα 
μας  στην ελληνική ψυχή και να βρούμε τα κατάλληλα εργαλεία 
έτσι ώστε  να συντηρήσουμε τουλάχιστον τα μνημεία που είναι 
 ανεκτίμητης αξίας και μας τα παρέδωσαν οι πρόγονοι μας . 
Από την πλευρά της  Περιφέρειας Θεσσαλίας θα προσπαθή-
σουμε  με  τα μέσα που έχουμε  να βοηθήσουμε και ήδη το έ-
χουμε κάναμε πράξη  με την πίστωση του ποσού των 60.000 
ευρώ για την αντικατάσταση της στέγης των Αγίων Θεοδώ-
ρων». 
 Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι βουλευτές της ΝΔ κ. Χρή-
στος Κέλλας και Μάξιμος Χαρακόπουλος ,ο αντιπεριφερειάρ-
χης κ. Αθανάσιος Παιδής ,οι αντιδήμαρχοι  Λάρισας κ. Πάνος 
Σάπκας και Τεμπών κ. Αχιλλέας Διψάνας ,ο διοικητής ΑΤ Ρα-
ψάνης κ. Σταύρος Ευαγγελίδης, ο περιφερειακός σύμβουλος κ. 
Νικόλαος Πουτσιάκας ,ο προϊστάμενος  τεχνικής υπηρεσίας 
Λάρισας κ. Χρήστος Λυτροκάπης ,οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. 
Γεώργιος Μανώλης ,Χρήστος Τσάτσαρης, Γεώργιος Νικολάου 
,Ευθύμιος Μπουζέκης, Αθανάσιος Καραναστάσης,ο πρόεδρος 
του κοινωνικού παντοπωλείου κ. Λάμπρος Ζάρρας ,ο πρόεδρος 
τοπικής κοινότητας Ραψάνης κ. Νικόλαος Γαγάρας ,μέλη του 
τοπικού συμβουλίου ,πρόεδροι συλλόγων και φορέων της πε-

ριοχής, κάτοικοι του χωριού και επισκέπτες . 
Ευάγγελος Μητρούσιας 
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