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Επτά χρόνια δράσης συμπληρώνει ο δραστήριος
σύλλογος για τη διαφύλαξη και ανάδειξη της
αγιομετεωρίτικης κληρονομιάς με τον διακριτικό τίτλο
«Μετεώρων Λιθόπολις» και έδρα την Καλαμπάκα. Η
 διαφύλαξη και ανάδειξη της αγιομετεωρίτικης
κληρονομιάς και της εν γένει εθνικής και πνευματικής
παράδοσης του λαού μας, είναι ένας από τους βασικούς σκοπούς του συλλόγου,
όπως και η συμπαράσταση με κάθε νόμιμο τρόπο στο Μοναστικό Κέντρο των
Αγίων Μετεώρων για την διατήρηση της παραδοσιακής, πνευματικής, μοναστικής,
πολιτισμικής και εθνικής ακτινοβολίας του ως προπύργιο της Ορθοδοξίας και της
Ρωμιοσύνης και κιβωτού των εθνικών μας παραδόσεων.
Στους σκοπούς είναι ακόμα η προβολή της αγιομετεωρίτικης πνευματικής
κληρονομιάς στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Η ευρύτερη προώθηση και
προβολή του ιδιαίτερου θρησκευτικού χαρακτήρα των Μετεώρων ως μοναστικής
πολιτείας, αλλά συγχρόνως και ως κορυφαίου για τον ελληνισμό αρχαιολογικού
χώρου-ενεργού μνημείου, κ.ά. ο σύλλογος και τα μέλη του σε καμία περίπτωση
δεν αναμιγνύονται στην εσωτερική ζωή των μοναστικών αδελφοτήτων των Αγίων
Μετεώρων.
Μιλώντας στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος του
Συλλόγου Γρηγόρης Καλύβας, τονίζει πως τα Μετέωρα και η ευρύτερη περιοχή
διαθέτουν ανεκτίμητο πλούτο και ασφαλώς, προσθέτει, θα είμαστε προσεκτικοί
για την γενικότερη στάση μας απέναντι σε όλα εκείνα που τείνουν να αλλοιώσουν
τα χαρακτηριστικά που η φύση και οι οικιστές του προσέδωσαν ως πολύτιμη
παρακαταθήκη και που οφείλουμε να προστατεύσουμε ως κόρη οφθαλμού για να
την κληροδοτήσουμε και εμείς με την σειρά μας στις επόμενες γενιές. Τα Μετέωρα
λοιπόν, καταλήγει ο ίδιος, είναι ένα μοναδικής ομορφιάς και αρμονίας γεωφυσικό
φαινόμενο, ένας χώρος προσευχής και λατρείας και ταυτόχρονα ένας ιστορικός,
πολιτισμικός, πολιτιστικός, καλλιτεχνικός, αρχιτεκτονικός και πνευματικός
πλούτος ανεκτίμητης αξίας που για την περιοχή μας, την Ελλάδα και την
Ορθοδοξία αλλά και τον κόσμο ολόκληρο, αποτελούν τα μείλια του (τα προικιά
του).
Σύμφωνα με τις βασικές αρχές του συλλόγου «Μετεώρων Λιθόπολις», η
Αγιομετεωρίτικη Μοναστική Κοινότητα και γενικότερα το περιεχόμενο της
Αγιομετεωρίτικης κληρονομιάς γίνονται πρεσβευτές ορθοδοξίας, ελληνισμού,
παιδείας, ιδανικών και πολιτισμού σε όλο τον κόσμο. Είναι αυτός ο μικρόκοσμος
που ο κάθε επισκέπτης θα πάρει μαζί του σαν μια ζωντανή γεύση και ανεξίτηλη
ενθύμηση από την χώρα μας, αλλά παράλληλα και σαν ένα νόημα ζωής, που ως
έθνος και ως λαός βιώνουμε και αντιπροσωπεύουμε.
Η σημαντική αυτή μαρτυρία της Μοναστικής Πολιτείας τιμάται και προστατεύεται
και από την UNESCO η οποία αναγνωρίζει ότι «τα Μετέωρα αποτελούν σημαντικό
παράδειγμα ανταλλαγής ανθρώπινων αξιών, γεγονός το οποίο οφείλεται στις
χιλιάδες των ανθρώπων που επισκέπτονται από όλον τον κόσμο και θαυμάζουν τη
μοναδική μοναστηριακή αρχιτεκτονική, εικονογραφία και κειμήλια, αλλά και τον
αξιόλογο μνημειακό χαρακτήρα του αρχαιολογικού χώρου και του φυσικού
τοπίου» .
«Οι συχνές αναφορές και αφιερώματα που κάνουν διεθνή μέσα ενημέρωσης ,αφ΄
ενός συμβάλουν στην τουριστική προβολή του τόπου που φιλοξενεί το
μετεωριτικό πέτρινο δάσος και αφ΄ ετέρου, αποδεικνύουν ότι ζούμε υπό την σκιά
ενός μνημείου της φύσης και του πολιτισμού που προστατεύεται ως μνημείο της
παγκόσμιας πολιτιστικής, πολιτισμικής και φυσικής κληρονομιάς από την UNESCO
, κάτι που αυξάνει την ευθύνη μας να το προστατεύσουμε απ΄ οτιδήποτε το
αλλοιώνει», καταλήγει ο πρόεδρος του Συλλόγου.
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
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