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Χορεύουν και κόβουν πίτα 
*Το Περιφερειακό Τµήµα Λάρισας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 

σήµερα Πέµπτη 21 Φεβρουαρίου στις 18:30 θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη 
πίτα στο κέντρο «ΦΡΟΥΡΙΟ». Για πληροφορίες και προσκλήσεις στα γραφεία 
του τµήµατος Μεγ. Αλεξάνδρου 7 (4ος όροφος) και στα τηλέφωνα 2410 
532250, 2410-532241. 

*0 Σύλλογος Επιστηµόνων Μαιών-Μαιευτών Λάρισας κόβει την πρωτοχρονιάτικη 
πίτα αύριο Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου στις 22.00 στον «Μύλο 

1927» (Γεωργιάδου 53 Λάρισα). Τηλ. Επικοινωνίας 6937-400275, 6947613025. 

*0 Σύλλογος Απανταχού Κρυοβρυσιωτών «Ο Ξένιος Ζευς» πραγµατοποιεί 
ετήσια χοροεσπερίδα και κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας µεθαύριο 

Σάββατο 23 Φεβρουαρίου, στις 9 µ.µ., στο κοσµικό κέντρο «Νεράιδα» στον 
Αµπελώνα. 

*0 Σύλλογος Σπηλιωτών Λάρισας «Ο Κίσσαβος» πραγµατοποιεί την 
ετήσια χοροεσπερίδα και την κοπή της πίτας του µεθαύριο Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 

στις 8 µ.µ. στο κέντρο «Κιβωτός». 
To ∆.Σ. του Συλλόγου Κρανιωτών Λάρισας και περιχώρων «Η Ξηροκρανιά» 

καλεί τα µέλη και τους φίλους του στον ετήσιο χορό του συλλόγου, 
που θα πραγµατοποιηθεί µεθαύριο Σάββατο 23 Φεβρουαρίου και ώρα 8:30 
µ.µ. στο κέντρο «Κτήµα Βερσαλίες» στο 5ο χλµ. Λάρισας-Αµπελώνα. 

*0 Ε.Μ.Σ. Πελασγός Νεάπολης κάνει τον ετήσιο χορό του το Σάββατο 
23 Φεβρουαρίου στις 8:30 µ.µ. στο κέντρο στην «Υγειά µας» µε παραδοσιακή 
και λαϊκή ορχήστρα. 

*0 Σύλλογος Καρδιοπαθών νοµού Λάρισας «Ο Άγιος Παντελεήµων» 
διοργανώνει για τα µέλη και τους φίλους του συνεστίαση µε κοπή της πίτας 
η οποία θα γίνει στο κέντρο «Φρούριο» µεθαύριο Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 
στις 7:30 µ.µ. Για πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής στα µέλη του διοικητικού 

συµβουλίου και στα τηλ. 6979-200333, 6939-952930 και 2410532.650. 

*0 Κυνηγετικός Σύλλογος Συκουρίου πραγµατοποιεί τον ετήσιο χορό 
του µεθαύριο Σάββατο 23 Φεβρουαρίου στο κέντρο «Πλατάνια» µε πλούσια 
δώρα και ζωντανή µουσική. 

*0 Σύλλογος Ανατολιτών «Ιωάννης ο Πρόδροµος» πραγµατοποιεί την 
ετήσια χοροεσπερίδα µεθαύριο Σάββατο 23 Φεβρουαρίου στις 9 µ.µ. στο 
κέντρο «Λιόγερµα», 6ο χλµ. Λάρισας -Αµπελώνα. Επίσης ο σύλλογος θα 
βραβεύσει τα παιδιά που εισήχθησαν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. 

Για συµµετοχές οι ενδιαφερόµενοι µπορούν από σήµερα Πέµπτη 21 Φεβρουαρίου 
να επικοινωνούν στο τηλ. 2410-591.608. 

*0 Σύλλογος Απανταχού Γριζανιτών ν. Λάρισας κόβει την πρωτοχρονιάτικη 
πίτα του την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου στις 6 µ.µ. στο Επιµελητήριο 

Λάρισας, Παπακυριαζή 44,3ος όροφος. 
*0 Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Λάρισας πραγµατοποιεί τον 

ετήσιο χορό την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου στο κέντρο «Palladium» στο 2o 
χλµ. Λάρισας-Κοζάνης, στις 12.30 µ.µ. Στη διάρκεια του χορού θα γίνει λαχειοφόρος, 

ενώ θα υπάρχει και ζωντανή µουσική µε παραδοσιακά τραγούδια. 
Για πληροφορίες στα τηλ.: 2410-660.208 και 6977-603551. 

*0 Σύλλογος Καρυωτών Λάρισας και περιχώρων «Ο ΖΕΥΣ» την Κυριακή 
24 Φεβρουαρίου στις 11.30 το πρωί, κόβει την πίτα στο cafe «ΤΕΑΤΡιΟ» στην 
οδό Βενιζέλου, απέναντι από το Αρχαίο Θέατρο. Θα ακολουθήσουν αρχαιρεσίες 

για την ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
*Το Περιφερειακό τµήµα Λάρισας του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών 

θα κόψει την πίτα του την Παρασκευή 1 Μαρτίου, στις 8:30 
µ.µ., στην ταβέρνα «ΠΛΑΤΑΝΙΑ» που βρίσκεται στην πλατεία Λιβαδακίου 
στη Λάρισα. 

*Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του συλλόγου Πολιτικών Συνταξιούχων 
Υ.Ε.Θ.Α ν. Λάρισας ενηµερώνει τα µέλη του ότι θα πραγµατοποιήσει τον 
ετήσιο χορό του και θα κόψει την πίτα του την Κυριακή 3 Μαρτίου στο 
κέντρο «Στην Υγειά µας» πρώην «Τερερέµ» επί της οδού Φαρσάλων 174. 
Για πληροφορίες στα τηλ. 6938-708707,6945-280065,6974-221828,6936851760. 

*0 Σύνδεσµος Εφέδρων Αξιωµατικών N. Λάρισας, συνεχίζοντας τις ψυχαγωγικές 
εκδηλώσεις του, πραγµατοποιεί την ετήσια χοροεσπερίδα του 

στη Λέσχη Αξιωµατικών Φρουράς Λάρισας το Σάββατο 9 Μαρτίου στις 8.30 
µ.µ. Για δηλώσεις συµµετοχής στον πρόεδρο κ. Απόστολο Βερέµη άµεσα 
ή έµµεσα διάτων µελών του διοικητικού συµβουλίου στα τηλ. 6936-967174 
και 2410-532.101. 

* Ο Σύλλογος Κρητικών Λάρισας διοργανώνει συνεστίαση το Σάββατο 
9 Μαρτίου στο κέντρο «Κτήµα Βερσαλίες» µε συµµετοχή του του συγκροτήµατος 

του λυράρη Γιώργου Σκορδαλου. Θα χορέψει η οµάδα του ΚΕΛΕ 
Λάρισας ενώ το γλέντι θα συνοδευτεί από ρακί και κρητικά εδέσµατα. 
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