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FINAL FOUR ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2022 

στο κλειστό γήπεδο Αιγάλεω «Σ. ΒΕΝΕΤΗΣ» 

Μια υπέροχη γιορτή που κράτησε όλο το διήμερο και που η ομάδα μας τελικά 

κατατάγηκε  4η ,  κάνοντας μας όλους περήφανους για την προσπάθειά της! 

Στο φετινό Τουρνουά  πήραν μέρος    44 σωματεία της ΕΣΚΑ και αυτό από μόνο του 

αποτελεί μία πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Σύλλογό μας! Συγχαρητήρια πρώτα στα 

κορίτσια μας, στον προπονητή μας Δημήτρη Χατήρα και στην έφορο Δώρα Βαγενά! 

 

ΓΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ- ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ 33-45  

Το Σάββατο 18/6 η ομάδα μας αγωνίστηκε με την ομάδα ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ στον πρώτο ημιτελικό 

του FINAL 4.  

Μια ομάδα που έχουμε αντιμετωπίσει πολλές φορές και σε πολλά διαφορετικά πρωταθλήματα και 

τουρνουά. Και ενώ κάθε αγώνας είναι διαφορετικός, το άγχος των κοριτσιών μας τα οδήγησε στο 

πρώτο μισό του αγώνα να κάνει αρκετά λάθη στην επίθεση, με αποτέλεσμα να μην ολοκληρωθούν 

αρκετές από τις επιθέσεις μας και μαζί να χαθούν πολύτιμα καλάθια. Το άγχος επίσης τα οδήγησε να 

κάνουν πολλά λάθη στις μεταβιβάσεις, οπότε η  διαφορά των πόντων στο ημίχρονο ήταν 

καθοριστική για το τελικό αποτέλεσμα παρόλο που το ισοζύγιο των πόντων στο δεύτερο μισό του 

αγώνα ήταν με το μέρος μας. Θα μπορούσαμε μάλιστα να ισχυριστούμε ότι ο αγώνας δεν κερδήθηκε 

από τον αντίπαλο, αλλά χάθηκε από τα πολλά λάθη μας, μια και η σκληρή και αμείωτη προσπάθεια 

των κοριτσιών μας στην άμυνα  υποχρέωσε την πολύ καλή ομάδα του Κρόνου να περιοριστεί στους 

45 πόντους ! 

Αποχαιρετάμε τις 2 πρώτες θέσεις λοιπόν και κρατάμε ως θετικό απολογισμό του αγώνα, την 

παθιασμένη συμμετοχή των αθλητριών μας.  

ΓΣΑΠ (Χατήρας): Οικονόμου Κ, Σινάνογλου Κ, Παγίδα Α, Σινάνογλου Α, Λάσκαρη Μ, Κουκουμέλη Α, 

Κοντογιωργάκη Ι, Αραβανή Α, Κεχρή Δ, Αγριογιάννη Ζ, Μαρτάκη Ι, Μαλισόβα Α,  Τούτση Ε, 

Κασκαβέλη Α, Κεϊσογλου Μ 

  Με χαμόγελα και τις μπλούζες για το F4  

        ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ – ΓΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 39-32  

Την Κυριακή 19/6 η ομάδα μας αγωνίστηκε με την ομάδα ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ στον μικρό τελικό του 

FINAL 4 για την κατάταξη των ομάδων στην 3η και 4η θέση. 
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Και οι δύο ομάδες ήθελαν πολύ να κερδίσουν την 3η θέση, έτσι όλες οι αθλήτριες πάλεψαν σαν 

«λιοντάρια» καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Οι μάχες κάτω από το καλάθι για ριμπάουντ ήταν 

συνεχείς. Οι επιθέσεις μας, είχαν σαφώς λιγότερα λάθη από αυτές του Σαββάτου, είχαν όμως 

αρκετά άστοχα καλάθια, μόλις 11 στα 44 δίποντα ο απολογισμός. 

Η λήξη της πρώτης περιόδου μας βρήκε με -6 πόντους από την αντίπαλη ομάδα. Το ημίχρονο μας 

βρήκε με -7 πόντους και κάπου εκεί οι αθλήτριες μας αποφάσισαν να τσιτώσουν τα γκάζια. Το τέλος 

της τρίτης περιόδου μας βρήκε 1 καλάθι πίσω και όλοι πιστέψαμε ότι οι πιθανότητες να κερδίσουμε 

ήταν πολλές. Στο τέταρτο δεκάλεπτο η αστοχία των αθλητριών μας συνεχίστηκε και τελικά έκρινε το 

τελικό αποτέλεσμα βρίσκοντάς μας με -7 πόντους και κατακτώντας τελικά την 4η θέση του τουρνουά. 

ΓΣΑΠ (Χατήρας): Οικονόμου Κ, Σινάνογλου Κ, Παγίδα Α, Σινάνογλου Α, Λάσκαρη Μ, Κουκουμέλη Α, 

Κοντογιωργάκη Ι, Αραβανή Α, Κεϊσογλου Μ, Κεχρή Δ, Αγριογιάννη Ζ, Μαρτάκη Ι, Μαλισόβα Α, 

Τούτση Ε, Ιωάννου Μ 

 

 Η αρχηγός της ομάδας μας 

Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο σύλλογος μας μαζί με τον Παναθηναικό και 

τον Κρόνο, προκρίθηκε για άλλη μια φορά στο FINAL FOUR του τουρνουά παγκορασίδων και 

ελπίζουμε αυτή η παράδοση να συνεχιστεί !  

Να θυμίσουμε μάλιστα ότι το 2019 έιχαμε κατακτήσει την πρώτη θέση! 

Το σίγουρο είναι ότι οι αθλήτριες μας χάρηκαν το ταξίδι του τουρνουά και έλαβαν μέρος σε μια 

μεγάλη γιορτή που λίγες ομάδες έχουν την τύχη να συμμετέχουν. Απέκτησαν εμπειρίες και εικόνες 

που θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη τους.  

Ευχαριστούμε την ΕΣΚΑ για την άρτια διοργάνωση και υποστήριξη του τουρνουά.  

Ευχαριστούμε τις οικογένειες των αθλητριών μας που στήριξαν όλη αυτή τη διαδρομή και έδιναν 

παλμό στην εξέδρα των αγώνων μας.  

Ευχαριστούμε τον προπονητή μας Δημήτρη Χατήρα για την εξαιρετική δουλειά που πρόσφερε 

στις παγκορασίδες μας με αποτέλεσμα τη μπασκετική τους βελτίωση και την εξαιρετική πορεία 

τους. Και φυσικά να ευχαριστήσουμε την έφορό μας Δώρα Βαγενά –να θυμίσουμε ότι ανήκει στην 

οικογένεια των παλαίμαχων αθλητριών του ΓΣΑΠ – που έδωσε και την ψυχή της στην ομάδα των 

παγκορασίδων. 
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ΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΜΑΣ   

ΤΖΟΥΝΙΟΡ Α 

Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – Γ.Σ.Α.Π. 
 Μία πολύ δυνατή αναμέτρηση, εκτός έδρας, είχαν τα κορίτσια της ομάδας μας για την 
ένατη αγωνιστική των Τζούνιορ Α του τουρνουά της ΕΣΚΑ. 
Με αντίπαλο ίσως την πιο ισχυρή ομάδα του τουρνουά, τον Γ.Σ Αμαρουσίου, και με 
δεδομένο ότι πολλές αθλήτριες των αντιπάλων έχουν συμμετοχές και σε μεγαλύτερη 
κατηγορία, τα κορίτσια μας έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους αλλά δεν κατάφεραν να 
πάρουν το πολυπόθητο ροζ φύλλο αγώνα.  
Την ερχόμενη Κυριακή 26 Ιουνίου έχουμε την τελευταία αγωνιστική του τουρνουά, όπου η 
ομάδα μας θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον ΚΑΟ Μελισσίων. 
Γ.Σ.Α.Π. (Ναζίρη): Πολυχρονοπούλου, Βλάχου, Πρίφτη, Χουρδάκη, Σεφερλή, Φαρσάτη, 
Πάγια, Ντρακότι, Πολυμένου. 

 
Στιγμιότυπο από τον αγώνα Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – Γ.Σ.Α.Π. 

 

ΤΖΟΥΝΙΟΡ Β 
ΓΣΑΠ-ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Στην 9η αγωνιστική οι μικρότερες αθλήτριες του συλλόγου μας υποδέχτηκαν της αθλήτριες 

της ομάδας ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.  

Συγχαρητήρια στα κορίτσια για την εξαιρετική τους προσπάθεια να μάθουν και να χαίρονται 

το άθλημα του μπάσκετ. 

ΓΣΑΠ ( Ναζίρη): Λιάρου, Ανυφαντή, Αθανασίου, Γυάλα, Πικέα, Ανδρεούλη, 

Θεοδωροπούλου,  Σπηλιωπούλου, Ματζαβίνου, Γόνη. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Οι μικρές μας αθλήτριες έτοιμες να ξεκινήσουν των αγώνα. 

 

 
                                                                                          Ο ΧΟΡΗΓΟΣ ΜΑΣ 


