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Κύριε Δήμαρχε
Το Δ.Σ. του Μορφωτικού Συλλόγου Ραψάνης καταθέτει αυτό το υπόμνημα, θέλοντας
να επισημάνει την αξία της Μονής των Αγίων Θεοδώρων για την Ραψάνη, αλλά και για την
ευρύτερη περιοχή
του Δήμου Τεμπών.
Τα αρχαιολογικά ευρήματα, οι αρχαιολογικές καταγραφές, και οι μαρτυρίες των αρχαιολόγων που επισκέπτονται τη Μονή, μας οδηγούν στο συμπέρασμα πως πρόκειται για αξιόλογο Μνημείο, άγνωστο στο ευρύ κοινό. Οι δημοσιεύσεις εργασιών σε διεθνή Συνέδρια (22nd
International Congress of Byzantine Studies, Sofia 22-27/8/2011) αλλά και εντός Ελλάδος
(Αρχαιολογικό έργο Θεσσαλίας.. Βόλος 2012, Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης) και οι
επισκέψεις μεταπτυχιακών φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (Τμήμα Αρχιτεκτονικής Αποκατάστασης Ιστορικών Κτιρίων) με στόχο τη μελέτη και την εκπόνηση εργασιών, επιβεβαιώνουν την αξία του.
Κτισμένο και εικονογραφημένο τον 18ο αι. από ζωγράφους με άριστη θεολογική και καλλιτεχνική κατάρτιση, οι οποίοι ακολούθησαν την παράδοση, υιοθετώντας παράλληλα και
νεωτερικά στοιχεία, τα οποία όχι μόνο αντανακλούν την πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική άνθιση της Ραψάνης κατά τον 18ο αι., αλλά αποτελούν και στοιχείο της ιστορικής της
ταυτότητας.
Επιπλέον η αρχιτεκτονική του ιδιαιτερότητα, (σπάνιος τύπος για τη Θεσσαλία) καθώς και
η αναλυτική ιστόρηση του βίου των Αγίων Θεοδώρων και των μαρτυρίων τους στο νάρθηκα,
μοναδικό ίσως παράδειγμα στην ελληνική βυζαντινή επικράτεια, το κατατάσσουν στα αξιόλογα μνημεία της περιοχής.
Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας να χρηματοδοτήσει το έργο για
την αποκατάσταση της σκεπής, δικαιώνει όλα τα Δ.Σ. του Μορφωτικού Συλλόγου τα οποία
από το 2006 είχαν κινητοποιηθεί με στόχο να γίνει γνωστό στους αρμόδιους φορείς το πρόβλημα της υγρασίας, η οποία έχει αρχίσει να καταστρέφει τις τοιχογραφίες. Η απόφαση αυτή
αποτελεί την αρχή.
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Μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα συμβάλετε στην πλήρη αποκατάσταση και την ολοκλήρωση του έργου, βάζοντας την σφραγίδα σας με καθοριστικό τρόπο.
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Πάρκου της Κοιλάδας των Τεμπών το οποίο ήδη σχεδιάζετε και έχετε ανακοινώσει, η Ραψάνη μπορεί να αποτελέσει τόπο για την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού. Τα δύο μνημεία (Άγιοι Θεόδωροι, Ιωάννης ο Πρόδρομος), το Εκκλησιαστικό Μουσείο, ο Άγιος Γεώργιος εκ Ραψάνης μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης επισκεπτών.
Ειδικά για τους Αγίους Θεοδώρους, η ενιαία διαχείριση φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να λειτουργήσει ως πρόκληση για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που θα φέρει
οικονομικό όφελος στην περιοχή
(η ευρύτερη γνωστοποίηση της Μονής στο διαδίκτυο πέρσι το καλοκαίρι έφερε την πρώτη
κοινωνική εκδήλωση, έναν γάμο)
Απαραίτητη προϋπόθεση όμως είναι η εύκολη πρόσβαση στη Μονή. Βασικό μας αίτημα
είναι η δική σας συνδρομή στην βελτίωση του δρόμου προς τους Αγίους Θεοδώρους.
Είναι ο καθοριστικός παράγοντας που θα κινητοποιήσει το ενδιαφέρον των επισκεπτών, θα
εξυπηρετήσει τους κατοίκους στην ευκολότερη πρόσβαση στα κτήματα τους, και επιπλέον,
η βελτίωση των κελιών πού ήδη υπάρχουν, δημιουργούν συνθήκες ικανές και για την επάνδρωση της Μονής.
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