Σύλλογος Φιλοπροόδων Άσκρης «Ο ΗΣΙΟ∆ΟΣ»

Αγαπητέ συµπατριώτη
Πριν έξι ακριβώς χρόνια αποφασίσαµε, όλοι µαζί, να φτιάξουµε το
Σύλλογο. Ένα πολιτισµικό σύλλογο που θα προσπαθήσει να κάνει το
χωριό των παιδικών µας χρόνων πιο όµορφο, πιο λειτουργικό και προ
παντός να του δώσει τη θέση που του αρµόζει ανάµεσα στα άλλα χωριά
και τις πόλεις, αφού διαθέτει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως το
φυσικό κάλος της περιοχής, τη συνεχή κατοίκηση από την αρχαιότητα
µέχρι σήµερα, την πασίγνωστη Κοιλάδα των Μουσών, τα πολλά αρχαία
µνηµεία, την έδρα των Μουσών, τον Ησίοδο και τον Κτησίβιο, τα Μουσεία, την Επισκοπή, τα πολλά βυζαντινά εξωκκλήσια, τους πύργους, τα
αµπέλια, το κρασί και τόσα άλλα.
Οραµατιστήκαµε να αναστηλώσουµε το αρχαίο θέατρο και στη συνέχεια να το συνδέσουµε µε το χωριό µε τρόπο που να αναδεικνύεται η ιστορικότητα της περιοχής. Παράλληλα να συνεχιστούν οι προσπάθειες
για ανάδειξη της Άσκρης και των µνηµείων της, όχι µόνο στη Βοιωτία,
αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, ακόµη και στο εξωτερικό.
Η κατάσταση είναι πολύπλοκη αλλά και γοητευτική. Για να πετύχουµε το στόχο διαγράψαµε κάθε προσωπική φιλοδοξία και συνεργαστήκαµε
αρµονικά µε το ∆ήµο και τους άλλους Συλλόγους της Άσκρης. ∆ιαπιστώσαµε ότι όλοι διακατέχονται από ανάλογους στόχους και επιθυµίες.
Αρχικά βλέπαµε παντού ανυπέρβλητα εµπόδια. Σιγά – σιγά όµως άρχισαν να µας παρουσιάζονται πιο εύκολα διάφορες λύσεις και πολλοί
φαινοµενικά ειλικρινείς φίλοι της Άσκρης, πρόθυµοι να βοηθήσουν.
Αυτοί είναι οι Ασκραίοι και οι φίλοι τους.
Κάποιους στόχους τους πετύχαµε, άλλους τους έχουµε δροµολογήσει. Οι εργασίες είναι πολλές και συνεχώς προκύπτουν νέες. Το χωριό
όµως ανήκει σε εµάς και τα παιδιά µας. Κανείς δεν είναι περισσότερο
Ασκραίος από τον άλλον. Για να τις προωθήσουµε χρειάζεται η βοήθεια
όλων. Από τον όµορφο αυτό αγώνα δεν περισσεύει κανείς.
Η ενεργή εµπλοκή σου µε το Σύλλογο, όπως η εκλογή στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο και η συµµετοχή σε επιτροπές, ακόµη και η παρουσία σου
στις συνελεύσεις και τις συνεδριάσεις του ∆Σ, θα ενισχύσει την κοινή
προσπάθεια και θα προαγάγει σηµαντικά τους σκοπούς που όλοι µαζί θέσαµε.
Με τις σκέψεις αυτές, σε καλούµε στην τακτική γενική συνέλευση
του Συλλόγου για να ασκήσεις εποικοδοµητική κριτική στο έργο µας, να
κάνεις τις προτάσεις σου και να απαιτήσεις µια θέση για το ∆Σ ή τις επιτροπές.
Το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου και ώρα 6 το απόγευµα, σε περιµένουµε
στο Πνευµατικό Κέντρο Άσκρης.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

