Διεφθυνςη Δευτεροβάθμιασ Εκπ/ςησ
Καρδίτςασ
Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων
Φυςική Αγωγή

Δελτίο Σφπου
Η Οργανωτικι Επιτροπι χολικϊν Ακλθτικϊν Δραςτθριοτιτων (Ο.Ε..Α.Δ.)
Καρδίτςασ εκφράηει τα κερμά τθσ ςυγχαρθτιρια ςε όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ
Καλακοςφαίριςθσ του Γενικοφ Λυκείου Παλαμά για τθν πανάξια πρόκριςθ τθσ ςτθν
τελικι φάςθ (final four) των Πανελλινιων χολικϊν Αγϊνων Καλακοςφαίριςθσ ΓΕ.Λ.
και ΕΠΑ.Λ. για το ςχ. ζτοσ 2018-19.
Σα κορίτςια του ΓΕ.Λ. Παλαμά, ςτθν νικθφόρα μζχρι τϊρα πορεία τουσ
απζκλειςαν αρχικά το 3ο ΓΕ.Λ. Σρικάλων και ςτθν ςυνζχεια το 4ο ΓΕΛ Βόλου
καταλαμβάνοντασ ςχετικά εφκολα και για πολλοςτι φορά τα τελευταία χρόνια τον
άτυπο τίτλο του πρωτακλθτι Θεςςαλίασ.
υνζχιςαν όμωσ τθν κριαμβευτικι πορεία τουσ και ςτθν επόμενθ φάςθ των
αγϊνων, νικϊντασ κατά ςειρά το ΓΕ.Λ. Μεγαλόπολθσ Αρκαδίασ, το ΓΕΛ Λουτρϊν
Αιδθψοφ και ςτθν ςυνζχεια το 1ο ΓΕΛ Ρεκφμνου. Όλεσ οι νίκεσ των κοριτςιϊν ιταν
αδιαμφιςβιτθτεσ από κάκε άποψθ, αφοφ τα ςκορ των αγϊνων καταδεικνφουν
εφκολθ επικράτθςθ ςε κάκε αγϊνα.
τθν ςυνζχεια των αγϊνων, θ ομάδα κοριτςιϊν του ΓΕ.Λ. Παλαμά κα τεκεί
αντιμζτωπθ ςτθν πόλθ τθσ Καβάλασ, ςτισ 4 Απριλίου με μια από τισ ςχολικζσ ομάδεσ
του Ελλθνικοφ Κολεγίου Θεςςαλονίκθσ, του 1ου ΓΕ.Λ. Βοφλασ και ενόσ Λυκείου τθσ
Κφπρου, μετά από κλιρωςθ που κα διεξαχκεί και κα διεκδικιςει τθν πρόκριςθ τθσ
ςτον μεγάλο τελικό του Πανελλινιου χολικοφ Πρωτακλιματοσ Καλακοςφαίριςθσ.
Η Ο.Ε..Α.Δ. Καρδίτςασ εφχεται ςτθν ομάδα Καλακοςφαίριςθσ του ΓΕ.Λ.
Παλαμά καλι επιτυχία και νίκεσ ςε όλουσ τουσ αγϊνεσ που κα δϊςει ςτθν πόλθ τθσ
Καβάλασ ςτο διάςτθμα μεταξφ 4 και 5 Απριλίου και προςδοκεί να δει το ΓΕ.Λ.
Παλαμά ςτο υψθλότερο ςκαλί του βάκρου.
Η ομάδα κοριτςιϊν του ΓΕΛ Παλαμά απαρτίηονταν από τισ μακιτριεσ:
Μπενζκθ Χρυςάνκθ, Καρακϊςτα Ευαγγελία, Ντοφλα Ακαναςία, Κατςιαοφνου
Ακθνά, Ντίνα Βαςιλικι, Ντοφλα Αλεξάνδρα, Καρακϊςτα Μυρτϊ, Πατοφνθ
Ευφροςφνθ, Πατςιαλι Μαριάνκθ, Ζθτοφνθ Διμθτρα, Σςερζπθ Παναγιϊτα και
Μπακράτςθ Ευαγγελία. Σθν ομάδα Καλακοςφαίριςθσ του ΓΕ.Λ. Παλαμά
κακοδθγοφςε από τθν κζςθ του προπονθτι ο κακθγθτισ Φυςικισ Αγωγισ
Κωνςταντίνοσ ερίφθσ.

