Σύλλογος Φιλοπροόδων Άσκρης «Ο ΗΣΙΟΔΟΣ»

Αγαπητέ συμπατριώτη
Αρχές του 2010 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 Δήμο και τους άλλους Συλλόγους της Άσκρης. Διαπιστώσαμε 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.
Αγαπητέ συμπατριώτη
Η ενεργή εμπλοκή σου με το Σύλλογο, ακόμη και η παρουσία σου στις συνελεύσεις και τις συνεδριάσεις του ΔΣ, θα ενισχύσει την κοινή προσπάθεια και
θα προαγάγει σημαντικά τους σκοπούς που όλοι μαζί θέσαμε.
Αγαπητοί φίλοι του Συλλόγου
Η Κοιλάδα των Μουσών βρίσκεται στην Άσκρη, αλλά το μήνυμά της είναι
πανανθρώπινο. Η παρουσία σας στη γενική συνέλευση, πέρα από τη χαρά της
συμμετοχής, θα μας δώσει φρέσκες ιδέες και πολλά στοιχεία εξωστρέφειας,
τελείως απαραίτητα για την προώθηση του έργου μας.
Με τις σκέψεις αυτές, σας καλούμε στην τακτική γενική συνέλευση του
Συλλόγου για να ασκήσετε εποικοδομητική κριτική στο έργο μας και να κάνετε τις προτάσεις σας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

