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ην Κιεηζηό ηεο Ηεξάπεηξαο,πνπ παιιόηαλ από ηηο θσλέο θαη ηα ρεηξνθξνηήκαηα καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ ηεο 
πόιεο,ην 3ν ΓΔΛ Ζξαθιείνπ βγήθε πξσηαζιήηξηα νκάδα ηεο Κξήηεο ζην κπάζθεη αγνξηώλ. 

Σν ιύθεην ηεο πόιεο καο μεθίλεζε λσζξά ηνλ αγώλα,κε αζηνρία ζηα ζνπη θαη αηθληδηάζηεθε από ηελ επζηνρία 

ησλ παηθηώλ ηνπ 2νπ ΔΣΑΓ Ηεξάπεηξαο,ηδηαίηεξα από ηε γξακκή ησλ βνιώλ.Οη παίθηεο ηνπ ιπθείνπ ηεο 

Ηεξάπεηξαο θαηάθεξαλ λα επηβάιινπλ ην ξπζκό ηνπο,παίδνληαο αξγό κπάζθεη θαη αζθπθηηθή άκπλα ζην πξώην 

εκίρξνλν,κε απνηέιεζκα λα πξνεγνύληαη δηαξθώο ζην ζθνξ.Οη δπν νκάδεο πήγαλ ζηα απνδπηήξηα κε ην 2ν 

ΔΣΑΓ λα έρεη πξνβάδηζκα 8 πόλησλ(23-15). 

Σν ζθεληθό όκσο άιιαμε ζην δεύηεξν εκίρξνλν.Οη παίθηεο ηνπ 3νπ κπήθαλ δπλακηθά ζην παξθέ,θαηάθεξαλ λα 

θαιύςνπλ ηε δηαθνξά θαη λα πξνεγεζνύλ θαη κε 6 πόληνπο. Αιιά ε αζηνρία ηνπο ζηα ηξίπνληα έδσζε ηελ 

επθαηξία ζηελ πξσηαζιήηξηα νκάδα ηνπ λνκνύ Λαζηζίνπ λα ηζνθαξίζεη.Σν καηο  είρε απνθηήζεη κεγάιε αγσλία 

γηαηί θαλέλα από ηα δύν ιύθεηα δελ θαηάθεξλε λα απνθηήζεη δηαθνξά αζθαιείαο.Σν ηέινο ηεο δηάξθεηαο ηνπ 

θαλνληθνύ αγώλα βξήθε ηηο νκάδεο ηζόπαιεο κε 46-46.Ζ ςπρξαηκία, ε ζσζηή δηαρείξηζε ηεο κπάιαο,ε άκπλα 

θαη  ε ηαρύηεηα,αθνύ βγήθαλ αξθεηνί αηθληδηαζκνί,έδσζαλ ηε λίθε ζην 3ν ΓΔΛ Ζξαθιείνπ,ην νπνίν πέξζη είρε 

ράζεη ζηνλ ηειηθό ηνπ λνκνύ Ζξαθιείνπ από ην Λύθεην Αξθαινρσξίνπ,παίδνληαο πάιη εθηόο έδξαο. 

Φέηνο ήηαλ ε ρξνληά ηνπο θαη παλάμηα θαηέθηεζαλ ηνλ ηίηιν. 

ΤΓ.Μεηά ηνλ ηξαπκαηηζκό  θαη ηελ απνρώξεζε ηνπ δηαηηεηή-γπκλαζηή θ.Κνπθαξνύδε ζην δεύηεξν 

νθηάιεπην,ρξέε δηαηηεηή αλέιαβε ν πξνπνλεηήο ησλ ηκεκάησλ ππνδνκήο ζηα θνξίηζηα ηνπ ΑΟ ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ θ. 

Καπαξάθεο. 

2ν ΔΣΑΓ ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ-3ν ΓΔΛ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 48-53. 
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