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ΑΝΑΒΑΣΗ ΑΓΙΑΣΜΑΤΙ 

 
∆εύτερος γύρος, δεύτερος νικητής στο πρωτάθλημα αναβάσεων 

 
∆εύτερος γύρος για το φετινό πρωτάθλημα αναβάσεων και ήδη έχουμε δεύτερο νικητή στο θεσμό. 

Αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε ο πρωταθλητής Αντώνης 
Χρίστου να διπλασιάσει τις νίκες του. Αντίθετα, ήταν ο 
Άδωνης Μεσιήτης που ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλοπάτι 
του βάθρου. Μια εξέλιξη που φέρνει τους δύο οδηγούς να 
ισοβαθμούν στη γενική βαθμολογία κάτι που δίδει 
ξεχωριστό ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. 
 
Το 1.58.002 που έφερε στη δοκιμαστική διαδρομή ο 
Αντώνης Χρίστου ήταν και ο γρηγορότερος χρόνος. Τη 
δεύτερη θέση πήρε ο Χρίστος Θρασυβούλου με χρόνο 

1.58.745 ενώ την πρώτη τριάδα έκλεισε ο ∆ημήτρης 
Λάμπρου με 1.59.243. 
H πρώτη τελική διαδρομή έφερε και πάλι τον Αντώνη 
Χρίστου στην πρωτοπορία του αγώνα. Το 1.56.864 που 
έφερε ήταν ο ταχύτερος χρόνος της διαδρομής, με τη 
διαφορά όμως ότι ο Χρίστου είχε μια μικροέξοδο μετά το 
τέλος της διαδρομής. Η έξοδος είχε σαν αποτέλεσμα την 
ακινητοποίηση του Mitsubishi Lancer, αφήνοντας τον έτσι 
χωρίς δεύτερη προσπάθεια. ∆εύτερος στην ίδια διαδρομή 
ήταν ο Άδωνης Μεσιήτης με Subaru που κατάφερε να ρίξει 
το χρόνο του κατά τρία σχεδόν δευτερόλεπτα ενώ τρίτος 

πέρασε ο Μάϊκ Χαραλάμπους με Lancia Integralle.  Με το 
1.56.864 να είναι ο γρηγορότερος χρόνος του αγώνα και τον 
Χρίστου εκτός μάχης ξεκίνησε η δεύτερη επίσημη 
προσπάθεια των αθλητών. Τζιαπούρας και Χαραλάμπους 
κατάφεραν να ρίξουν τους χρόνους τους μέχρι το 1.57 ενώ 
έμεινε ο Μεσιήτης στην τελευταία του προσπάθεια. Ρίχνοντας 
το χρόνο του κατά δυόμιση περίπου δευτερόλεπτα κατάφερε 
να πάρει την πρώτη θέση στον αγώνα και την πρώτη του στο 
φετινό πρωτάθλημα. Ο Χρίστου έμενε δεύτερος ενώ το 
1.57.328 του Τζιαπούρα του χάρισε την τρίτη θέση στην 

κατάταξη. 
 
Για μια ακόμη φορά ο εντυπωσιακός Άθως Νικηφόρου ήταν 
νικητής στην κατηγορία S ενώ ο Γιάννης Φούρναρης πήρε τη νίκη 
στην κατηγορία Ε. Ο δεύτερος γύρος του φετινού πρωταθλήματος 
διεξήχθη και πάλι στη γνωστή τοποθεσία κοντά στο χωριό 
Πλατατιστάσα. Στην ανάβαση Αγιασμάτι έλαβαν μέρος τριάντα 
συνολικά αθλητές ενώ τελούσε υπό την αιγίδα της Κυπριακής 
Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου και διοργανώθηκε από τον Όμιλο 
Φίλων Αυτοκινήτου. 
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Τελική κατάταξη 
1 Άδωνης Μεσιήτης Subaru Impreza 1.55.119 
2 Αντώνης Χρίστου Mitsuhishi Lancer 1.56.864 
3 Χρίστος Τζιαπούρας Subaru Impreza 1.57.328 
4 Μάικ Χαραλάμπους Lancia Integrale 1.57.822 
5 Χρίστος Θρασυβούλου Subaru Impreza 1.59.856 
6 ∆ημήτρης Λάμπρου Mitsubishi Lancer 1.59.591 
7 Νικόλας Γεωργίου Mitsubishi Lancer 2.00.585 
8 Μιχάλης Σοφοκλέους Mitsubishi Lancer 2.02.796 
 
 


