Η ιστορία ενός πολιτιστικού Συλλόγου
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Συνέντευξη με τον Πρόεδρο του εκπολιτιστικού Συλλόγου « Οι Αμυγδαλιές» , κ. Θάνο Νικόλαο.
«Πότε ιδρύθηκε ο Σύλλογος και ποιοι ήταν οι πρωτεργάτες;»
Ο Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Αμυγδαλιές ξεκίνησε στις 24 Σεπτεμβρίου του 1989, όταν σε γενική συνέλευση των τότε
κατοίκων της συνοικίας αποφασίστηκε η ίδρυσή του και έγιναν εκλογές για την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.
Η γενική συνέλευση αυτή έγινε στο μαγαζί μπακάλικο – καφενείο του Κυρίου Φώτου Περικλή στην Μάνου Λοΐζου 40 (απέναντι από
την πλατεία που τώρα εσείς τα παιδιά λέτε «δίσκαλο») .Το μαγαζί αυτό δεν λειτουργεί πια ,αλλά οι παλαιότεροι στην Συνοικία έχουν
πολλές αναμνήσεις από εκεί. Εκεί ήταν η έδρα του Συλλόγου έως ότου μεταφερθεί στο κτήριο που σήμερα στεγάζεται στο «Κονάκι
Αβέρωφ».
Το πρώτο καταγεγραμμένο πρακτικό του πρώτου ΔΣ είναι την ίδια μέρα (249-1989), όταν συγκροτήθηκε σε σώμα το πρώτο ΔΣ και πρόεκυψε :
1.Πρόεδρος :Παπαιωάννου Αθ.
2. Αντιπρόεδρος :Παπανικολάου Δ.
3. Γεν. Γραμματέας : Αργυρίου Αθ.
4. Ειδ. Γραμματέας : Φράγκος Γ.
5. Ταμίας :Αγραφιώτης Χρ.

Στη Συνοικία , εκείνα τα χρόνια, έλειπαν
πολλά. Πολλές υποδομές που σήμερα τις
έχουμε και τις απολαμβάνουμε και τις
θεωρούμε δεδομένες δεν υπήρχαν.
Μερικά από τα πρώτα θέματα που αυτοί
οι
πρωτεργάτες
αποφάσισαν
να
επιδιώξουν είναι:
Κατασκευή δρόμων , κρασπέδων
,φωτισμός δρόμων, επέκταση αστικής
συγκοινωνίας ,δημιουργία σχολείων
δενδροφύτευση κ. α
Ενδιαφέρον έχει η απόφαση για αλλαγή
του ονόματος της
Συνοικίας από «Νέα
Ηπειρώτικα» σε «Νέα Πολιτεία» όπως την
ξέρουμε σήμερα .

«Γιατί δόθηκε το όνομα Αμυγδαλιές;»
Το όνομα του Συλλόγου «Αμυγδαλιές» αποφασίστηκε με
τροποποίηση του καταστατικού το 1992 και από τότε ο
επίσημος τίτλος είναι «Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Συλλογος
«Οι Αμυγδαλιές» Νέας Πολιτείας Λάρισας». Πρέπει να ξέρετε
ότι , πριν αρχίσει η ανοικοδόμηση της συνοικίας, η περιοχή
ήταν γεμάτη δένδρα . Κυρίως αμυγδαλιές αλλά και
φουντουκιές. Με την πάροδο του χρόνου τα δένδρα σιγά σιγά
έδωσαν την θέση τους στα σπίτια μας. Παρόλα αυτά στους
δρόμους μας και σε αρκετά οικόπεδα υπάρχουν ακόμα
Αμυγδαλιές που με την ανθοφορία τους τέτοια εποχή μας
θυμίζουν τον αμυγδαλεώνα που υπήρχε στην περιοχή .

«Πώς επιλέχθηκε το «Κονάκι» για τη στέγαση του Συλλόγου;»
Το «Κονάκι Αβέρωφ» είναι ο χώρος όπου ο Αβέρωφ ξεχειμώνιαζε
πριν ανέβει στα βουνά του Μετσόβου την άνοιξη. Όλη η περιοχή
ανήκε σε αυτόν και παραχωρήθηκε από αυτόν. Το «Κονάκι
Αβέρωφ» παραχωρήθηκε στον Δήμο Λάρισας. Ο Σύλλογος
στεγάζεται εδώ από το 1992 όταν μας παραχωρήθηκε από τον
δήμο προκειμένου να υπάρχει κατάλληλος χώρος λειτουργίας. Εδώ
στεγαζόταν και το Συνοικιακό Συμβούλιο της συνοικίας έως ότου
καταργήθηκε.

«Σήμερα ,26 χρόνια μετά ,ποιες είναι οι δραστηριότητες του Συλλόγου ;»

Αρχικά
οι
δραστηριότητες
του
Συλλόγου
επικεντρώνονταν στις υποδομές της συνοικίας. Τα
μέλη του ΔΣ είχαν πάντα την προτεραιότητα να
ανταποκριθούν στις ανάγκες των κατοίκων. Ένας
τρόπος ήταν η διανομή ερωτηματολογίων.

Έφτασαν μάλιστα να κάνουν και δική τους τοπική απογραφή,
ώστε να τεκμηριώσουν την ανάγκη κατασκευής Δημοτικού
Σχολείου (τώρα το 42ο).

Το πρώτο καταγεγραμμένο τμήμα που λειτούργησε με
μέριμνα του Συλλόγου ήταν τμήμα ζωγραφικής για
παιδιά, το 1996

Με την πάροδο των ετών οι δραστηριότητες αυξήθηκαν και
εμπλουτίστηκαν και φτάσαμε να λειτουργούμε 15 τμήματα διαφορετικών
δραστηριοτήτων :
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΧΟΡΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ παιδικό

ΛΕΣΧΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ενηλίκων

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

TAE KWON DO

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΑΡΜΟΝΙΟ

ΚΙΘΑΡΑ

ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ

SUBBUTEO: Επιτραπέζιο ποδόσφαιρο

Με αυτές τις δραστηριότητες συνεχίζουμε άλλοτε όλες, άλλοτε κάποιες λιγότερες , ανάλογα με τα παιδιά που υπάρχουν σε κάθε
τμήμα και το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται. Επίσης, εκτός από αυτές τις δραστηριότητες ο Σύλλογος διοργανώνει δύο εκδηλώσεις
κάθε χρόνο: στις Αποκριές , το «ΤσικνοΣάββατο» και με την λήξη του έτους με παράσταση καραγκιόζη ή κουκλοθέατρου.

«Ποια είναι τα άμεσα μελλοντικά σχέδια του Συλλόγου;»
Ελπίζουμε να βρεθεί η χρηματοδότηση για την ανακαίνιση των κτηρίων και του περιβάλλοντος χώρου στο Κονάκι, ώστε ο χώρος
να λειτουργήσει ως Πολιτιστικό κέντρο όπου θα θέλαμε να δημιουργήσουμε τις υποδομές για την λειτουργία και μιας Νεανικής
Λέσχης.
Η επιμέλεια της συνέντευξης έγινε
από τις μαθήτριες :
Θάνου Λαμπρινή - Αθηνά , Β΄ Γυμνασίου
Θάνου Χριστίνα , Β΄ Λυκείου

