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Μεγάλη νίκη του Ανδρέου στο Παραλίμνι 

 
Την περασμένη Κυριακή 4 Ιουλίου διεξήχθη ο 
τέταρτος γύρος για το φετινό πρωτάθλημα 
ταχύτητας. Εκεί όπου ο Ανδρέας Ανδρέου 
κατάφερε να πάρει μια εντυπωσιακή νίκη, τη 
δεύτερη του για φέτος, και να ανεβεί στη δεύτερη 
θέση του πρωταθλήματος οδηγών.  
Στο Παραλίμνι έλαβαν μέρος 47 συνολικά αθλητές 
προσφέροντας μοναδικό θέαμα στον κάμπο 
Παραλιμνίου. Ο αγώνας τελούσε υπό την αιγίδα 
της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου και 
διοργανώθηκε από τη Λέσχη Αυτοκινήτου 
Αμμοχώστου. 

 
Το 2:09.717 που πέτυχε ο Ανδρέας Ανδρέου στη 
δεύτερη του επίσημη προσπάθεια ήταν και ο 
γρηγορότερος χρόνος της ημέρας, και μάλιστα 
κατά δύο σχεδόν δευτερόλεπτα από τον 
πρωτοπόρο του πρωταθλήματος Παρασκευά 
Παρασκευά. Μια νίκη που τον φέρνει 10 βαθμούς 
πίσω από τον Παρασκευά. Επιστροφή στο βάθρο 
για τον Κυριάκο Ιωαννίδη παίρνοντας την τρίτη 
θέση στη γενική κατάταξη, ανεβαίνοντας συνάμα 
και στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας. Ο 
πρωταθλητής ράλι Κώστας Γεωργίου «Τσιπς» 
έφερε τον τέταρτο καλύτερο χρόνο και τερμάτισε 
μόλις μερικά δέκατα μπροστά από το Λάμπρο Λιμνιώτη ενώ ο ∆ημήτρης Παπασάββας ήταν έκτος 
με το Subaru. Μανώλης Κουλουμάς, Ιάκωβος Πενταράς, Χρίστος Λιμινώτης και Γιαννάκης Παφίτης 
συπλήρωσαν την πρώτη δεκάδα στον αγώνα.  
 

Τη νίκη στην κατηγορία των αυτοκινήτων με 
κίνηση στους δύο τροχούς πήρε ο βετεράνος 
Πανίκκος Σάββα με Opel Corsa και βρίσκεται 
τώρα επικεφαλής της βαθμολογίας.  
 
Μετά και τον τέταρτο γύρο του φετινού 
πρωταθλήματος ταχύτητας οι Παρασκευά και 
Ανδρέου έχουν στην κατοχή τους από δύο 
νίκης, με τον παφίτη οδηγό να βρίσκεται 
επικεφαλής. Οι Πέτρος Πέτρου και Κώστας 
Νικηφόρου έμειναν στους 17 και 16 βαθμούς 
αντίστοιχα ακολουθούν οι Ιωαννίδης και 
Κουλουμάς με 13. 

 


