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ΑΝΑΒΑΣΗ ΠΑΦΟΥ – 4ος γύρος 

 
Νίκη και τίτλος για τον Αντώνη Χρίστου 

 
Η τέταρτη συνάντηση στο πρωτάθλημα αναβάσεων 
ήταν καθοριστική για τη φετινή σεζόν. Όλοι οι 
πρωταγωνιστές ήταν εκεί αλλά ήταν ο Αντώνης 
Χρίστου που πρόσθεσε άλλη μια νίκη στο παλμαρέ 
του. Μια ιδιαίτερα σημαντική νίκη που το απέφερε και 
το δεύτερο του προσωπικό τίτλο στο θεσμό. 
Ο Χρίστου μπήκε στον αγώνα με στόχο και μόνο τη 
νίκη. Έδειξε από την αρχή τις προθέσεις του και 
κατάφε
ρε να 
γράψει 
το 

1.31.335. Χρόνος που ήταν και ο ταχύτερος της 
ημέρας. Η έκπληξη του αγώνα ήρθε από το Νικόλα 
Γεωργίου. Ο «Chips Junior» οδήγησε εκπληκτικά το 
Mitsubishi Lancer Evo 3 στην κατηγορίας S για να 
πάρει τη δεύτερη θέση με μια διαφορά μόλις στα 
τέσσερα δέκατα του δευτερολέπτου από το νικητή. Η 
επιτυχία των δύο πρώτων επισφραγίζεται και από το 
ότι ο κοντινότερος τους αντίπαλος ήταν δύο σχεδόν 
δευτερόλεπτα μακριά. Αυτός δεν ήταν άλλος από το 
Χρίστος Θρασυβούλου που συμπλήρωσε το βάθρο των νικητών αφού κατάφερε να επικρατήσει 
του Χρίστου Τζιαπούρα. Και αυτό το δίδυμο χωρίστηκε από μια διαφορά μόλις 4 δέκατα του 

δευτερολέπτου. Πέμπτη θέση για τον Παναγιώτης 
Αγγελή που έτρεξε με τον Μάριο Ποταμού και 
αυτοκίνητο ένα Mitsubishi Lancer ενώ ο Σταύρος 
Αντωνίου, επίσης με Mitsubishi Lancer κατέφερε να 
φέρει τον έκτο καλύτερο χρόνο. Έβδομος ήταν ο 

Νικόλας 
Κυριάκου ενώ 
ο βετεράνος 

Άθως 
Νικηφόρου 
εντυπωσίασε 

και πάλι το κοινό φέρνοντας τον όγδοο καλύτερο χρόνο. 
Ο αγώνας που τελούσε υπό την αιγίδα της Κυπριακής 
Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου και διοργανώθηκε από το 
Σωματείο της Πάφου, διεξήχθη σε μια καινούρια 
τοποθεσία παρά το χωριό Τραχυπέδουλα προσφέροντας 
θέαμα στους χιλιάδες φιλάθλους του είδους. 
Η απονομή των επάθλων έγινε γύρω στις 15:00 στο χώρο του αγώνα. 
 


