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Η ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΜΑΣ 
Κατά γενική ομολογία, η συνεστίασή μας που έγινε το  βράδυ του Σαββάτου 25/01 στην 
φιλόξενη ταβέρνα του ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ,  ήταν μία από τις καλύτερες των τελευταίων ετών . 
Υπήρξε μεγάλη προσέλευση μελών , φίλων και αθλητριών του ΓΣΑΠ, οι οποίοι χώρεσαν όλοι 
γιατί «όλοι οι καλοί χωράνε». Κύριο χαρακτηριστικό η οικογενειακή ατμόσφαιρα, η ευρεία 
συμμετοχή στην λαχειοφόρο αγορά με τα πλούσια δώρα, το κέφι και τις μεταμεσονύκτιες 
ώρες ο χορός και το γλέντι, χάρις στο πολύ καλό μουσικό τρίο της ταβέρνας. 
Στην συνεστίασή μας επίσης τιμήθηκαν οι νεάνιδές μας που κατέκτησαν την πρώτη θέση 
στον όμιλό τους και πέτυχαν την άνοδο στην πρώτη κατηγορία της ΕΣΚΑ, ενώ γιορτάστηκαν 
και τα γενέθλια του προπονητή μας των κορασίδων και νεανίδων Δημήτρη Χατήρα που 
συνέπεσαν με την χθεσινή μας γιορτή. Γενέθλια είχε επίσης η μικρή Χρύσα Σταυρακάκη και 
ονομαστική εορτή η Μαργαρίτα Κεϊσογλου από τα ΜΊΝΙ. Το φλουρί της πίτας έπεσε στην 
Χαρά Σταύρου, παλαίμαχη αθλήτρια του ΓΣΑΠ. 
Την εκδήλωσή μας τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς, ο 
Αντιδήμαρχος οικονομικών Τίμος Κωστόπουλος, ο πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ Σπύρος 
Παπασπύρος, ο πρ. Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος και επικεφαλής της παράταξης «ΝΙΚΗ», 
ο Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης  «Αλλάζουμε» Γιάννης Μυλωνάκης , 
ο αντιπρόεδρος και το μέλος του ΔΣ του ΠΑΟΔΑΠ Κώστας Γουργούλης και Λεωνίδας 
Παπασταθόπουλος αντίστοιχα,  ο πρόεδρος της ΕΝΕΒΑΠ και του Αθλητικού Σωματείου Αγίας 
Παρασκευής (ΑΣΑΠ) Βασίλης Τσαγγάρης, ο πρόεδρος και η γραμματέας της Πρωτοβάθμιας 

Σχολικής Επιτροπής Γιώργος Μαργαρίτης και Αύρα Μπασακίδου αντίστοιχα, η πρ. δημοτική 
σύμβουλος Ελισάβετ Πετσατώδη, ο  Βαγγέλης Λημνιάτης μέλους του ΔΣ της ΕΣΚΑ και πρ. 
πρόεδρος του ΓΣΑΠ, ο Σταύρος Σταύρου πρ. πρόεδρος του ΓΣΑΠ, ο Βασίλης Σάντας μέλος 
του ΓΣΑΠ και αντιπρόεδρος της ΚΑΠ, κ.α. 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΥΓΕΙΑ! 
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟ 

 
Ο πρ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟ 

 
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΗΡΑΣ, ΟΙ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ  

ΚΑΙ Η ΤΟΥΡΤΑ ΤΩΝ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ ΤΟΥ. 

 

 

 
 


