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14
η
 η Ωνάση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα! 

Στην πρώτη της παρουσία σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενηλίκων 

Υπερπήδησης Εμποδίων, που φιλοξενήθηκε στο Herning της Δανίας, 20 – 25 Αυγούστου, η μοναδική 

Ελληνίδα εκπρόσωπος, Αθηνά Ωνάση, προκρίθηκε στον τελικό και κατάλαβε την πολύ καλή και τιμητική 

14
η
 θέση. Πρόκειται για την μεγαλύτερη επιτυχία της μέχρι σήμερα! 

 

Η Ελληνίδα αμαζόνα ιππεύοντας την φοράδα της Camille Z, παρά την απειρία της σε πρωταθλήματα, 

συγκέντρωσε στους τρεις πρώτους γύρους 10,86 βαθμούς και μαζί με άλλους 25 αθλητές προκρίθηκε ως 

21
η
 στον μεγάλο τελικό. Στους δύο γύρους του τελικού σημείωσε 5 και 8 βαθμούς ποινής αντίστοιχα και 

με συνολικά 23,86 βαθμούς κατέλαβε την 14
η
 θέση. Πρωταθλητής Ευρώπης για το 2013 αναδείχθηκε ο 

Γάλλος Roger Yves Bost με τον Castle Forbes Myrtille Paulois με 1,58 βαθμούς. Στην 2
η
 και 3

η
 θέση ήταν 

δύο Άγγλοι, ο Ben Maher με την Cella με 4 βαθμούς και ο Scott Brash με τον Hello Sanctos με 6,72 

βαθμούς.  

 

 

 

 



 

Βαλκανικό Πρωτάθλημα … 8 μετάλλια για την Ελλάδα 
Οκτώ μετάλλια, εκ των οποίων τα τρία χρυσά, τα τρία ασημένια και τα δύο χάλκινα, ήταν ο θετικός 

απολογισμός της Ελληνικής ομάδας στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Υπερπήδησης Εμποδίων, που 

πραγματοποιήθηκε 5-8 Σεπτεμβρίου στο ιππικό κέντρο Kemer Golf Club της Κωνσταντινούπολης.  

 

Στην κατηγορία εφήβων η Ελλάδα πέτυχε το απόλυτο κερδίζοντας δύο χρυσά και ένα χάλκινο μετάλλια. 

Στο ομαδικό αγώνισμα η χώρα μας ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου χάρη στα τέσσερα 

κορίτσια, Ιόλη Μυτιληναίου με τον Ascot, Μαρίνα Θεοφανοπούλου με τον Oscar du Peron, Στεφανία 

Χεινοπώρου με την 

Championess και Άννα 

Παπαγεωργίου με τον Waikiki 

συγκεντρώνοντας στους δύο 

γύρους 8 βαθμούς. Στην 2
η
 

θέση ήταν η Τουρκία και στην 

3
η
 θέση η Ρουμανία. Στο 

ατομικό αγώνισμα χρυσή 

Βαλκανιονίκης για δεύτερη 

συνεχή χρονιά αναδείχθηκε η 

Πρωταθλήτρια Εφήβων, Ιόλη 

Μυτιληναίου με τον Ascot με 

4 βαθμούς στους τέσσερις 

γύρους, ενώ χάλκινη 

Βαλκανιονίκης 

αναδείχθηκε η Μαρίνα 

Θεοφανοπούλου με τον 

Oscar du Peron.  

 

Στην κατηγορία 

ενηλίκων, οι τέσσερις 

ιππείς μας Μόνικα 

Μαρτίνη με την 

Cleopatra, Γρηγόρης 

Βόγλης με την Quetcha 

de Chenee, Στέλιος 

Σταυρουλάκης με τον 

Alerion 2 και Δημήτρης 

Νάτσης με τον Cartago συγκεντρώνοντας 40 βαθμούς αναδείχθηκαν ασημένιοι Βαλκανιονίκες. Οι Τούρκοι 

με 28 βαθμούς πήραν το χρυσό μετάλλιο και οι Βούλγαροι το χάλκινο μετάλλιο. Από Ελληνικής πλευράς η 

Μόνικα Μαρτίνη και η Cleopatra έχασαν για πολύ λίγο το χάλκινο μετάλλιο στο ατομικό και κατέλαβαν 

τελικά την 4
η
 θέση με 20,10 βαθμούς. Βαλκανιονίκης αναδείχθηκε ο Husnu Dinc με την Chiara με 9,98 

βαθμούς.   

Στην κατηγορία των νέων ίππων το χρυσό μετάλλιο κέρδισε η Αθανασία Χατζηπρίμου με τον Samos με 

συνολικά 8 βαθμούς στους τρεις γύρους.  

Στην κατηγορία αμαζόνων άλλο ένα ασημένιο μετάλλιο πρόσθεσε η Ελλάδα στη συλλογή της χάρη στην 

ομάδα μας με τις Μιλένα Παππά με την Chelsea 43, Μελίσσα Βαρδινογιάννη με τον Cuincy, Ελένη 

Θωμαίδου με τον Comeet και Μαρία Παπουρδάνου με τον Colour Line. Η Ελληνική ομάδα συγκέντρωσε 



στους δύο γύρους 15 βαθμούς, ενώ Βαλκανιονίκης ήταν η Κροατίας και στην 3
η
 θέση η Τουρκία. Στο 

ατομικό αγώνισμα καλύτερη από Ελληνικής πλευράς, στην 4
η
 θέση, ήταν η Μαριάννα Μαρινοπούλου με 

την Rarcona (που πήρε μέρος μόνο στο ατομικό) με 12,72 βαθμούς στους τέσσερις γύρους, ενώ στην 5
η
 

θέση ήταν η Μαρίνα Παπουρδάνου με τον Colour Line με 17,08 βαθμούς.  

 

Στην κατηγορία παίδων η Ελληνική 

ομάδα αποτελούμενη από τους Άννα 

Δανάλη με το Lili Marlen, Ανδρέα 

Βαρδινογιάννη με τον Litium, Πάολα 

Μαρτίνη με τον Cobbydor και 

Κωνσταντίνο Παπαθανασίου με τον 

Quatuor des Bordes κατέκτησε το 

ασημένιο μετάλλιο με 4 βαθμούς και 

καλύτερο χρόνο, 217,05 από την τρίτη 

Κροατία, που επίσης είχε 4 βαθμούς 

ποινής. Στο ατομικό αγώνισμα το χάλκινο 

μετάλλιο κέρδισε η Πάολα Μαρτίνη με 

τον Cobbydor. Βαλκανιονίκης ήταν ο 

Τούρκος Emir Kocak με την Florentine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Κρουαζιέρα στο Βόσπορο 

Την Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος της ΕΟΙ, κ. Παράσχης και η αρχηγός της Βαλκανικής ομάδας,  

κ. Μυτιληναίου πρόσφεραν σε όλα τα μέλη της Ελληνικής αποστολής μία κρουαζιέρα στο Βόσπορο με υπέροχο 

φαγητό και ποτό, την οποία ευχαριστήθηκαν όλοι,  

αφού ήταν ένα ευχάριστο διάλειμμα από την ρουτίνα των αγώνων. 



Οι νέοι αθλητές το Σεπτέμβριο  
Σε Αττική και Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκαν το Σεπτέμβριο οι τρίτες και τελευταίες για φέτος 

ημερίδες για την απόκτηση Άδειας Ικανότητας Αθλητού στην υπερπήδηση εμποδίων και την ιππική 

δεξιοτεχνία. Ο Ιππικός Όμιλος Βορείου Ελλάδας φιλοξένησε την ΑΙΑ το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου και ο 

Ιππικός Όμιλος Καλυβίων St George αντίστοιχα την Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου.  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι επιτυχόντες από την Βόρεια 

Ελλάδα είναι οι εξής:  

Θεωρία  

Νικολέτα Παπαζήση  ΙΠΟΤΙΣ  

 

Θεωρία & Ιππική Δεξιοτεχνία   

Γεωργία Βλαχάβα  ΙΠΟΤΙΣ  

Αικατερίνη Καλπίδου  ΙΟΒΕ 

Μαρία Πόπτση  ΙΣΥΣ  

Νίνα – Άρτεμις Σαλονικίδου 

ΙΟΧΜΑΛ 

 

Θεωρία & Ιππική Δεξιοτεχνία & 

Υπερπήδηση Εμποδίων 

Ηλίας Κίσσας  ΙΟΒΟΛ 

Χρυσαυγή Βασιλειάδου  ΙΟΒΟΛ 

Tamara Pavic   IOBE  

Hasan Hoti  ΙΟΒΕ  

 

Υπερπήδηση Εμποδίων  

Ζωή Αποστολίδου ΙΟΒΕ 

Οι επιτυχόντες από τη Νότια Ελλάδα είναι οι εξής:  

Θεωρία 

ALIKOVIC SARA    ΙΟΜ 

 

Θεωρία Ιππική Δεξιοτεχνία & Υπερπήδηση 

Εμποδίων  

ΤΟΓΙΑ-ΚΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ  ΙΠΟΑ 

ΤΖΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   ΙΠΟΑ 

ΜΑΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ   ΑΙΟΕ 

NADLER JACQUELINE CARIE  ΕΙΟ 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ  ΑΙΟΕ 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΙΟΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ   ΙΟΜ 

ΜΑΥΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ   ΑΙΟΒ 

ΤΑΧΜΠΟΥΜΠ ΝΤΑΝΙΑ          ΙΟΚΑΛ ”ST.G”  

∆ΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ  ΙΠΠΟΣ 

∆ΑΝΑΛΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ   ΙΠΠΟΣ 

ΜΑΧΑΙΡΑ ΕΡΡΙΚΕΤΗ   ΙΠΠΟΣ 

ΚΡΟΥΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΑΟΙ 

ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ ΑΙΟΒ  

ΜΟΥΖΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ   ΙΑΟΦ 

ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ   ΙΟΜ 

ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ   ΙΟΑ 

ΚΙΟΥΠΗ ΕΛΛΗ    ΙΟΜ 

KARIYATH RAMEES   ΙΟΚΟΥΒ  

ANASTAY BAKOULAS HELEN-GEORGETTE     ΙΟΒΟΠ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ   ΙΟΘΡΑΚ. 

DELDINOVA ARIANA   ΙΟΚΑΛ ”ST.G”  

 

Θεωρία & Ιππική Δεξιοτεχνία  

ΓΕΩΡΓΟΥ∆Η ΣΤΥΛΙΑΝΗ   ΙΟΒΟΠ 

ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ   ΑΙΟΕ 

ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΟΚΑΛ ”ST.G”  

ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ   ΑΚΙΒ 

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤ  ΑΚΙΒ 

ΚΟΥΓΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ  ΑΚΙΒ 

ΜΕΖΙΤΗ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ   ΕΘΙΟΤ 

 

Έτοιμο το σχέδιο Γ.Π. Υ.Ε 2014 

Από την Παρασκευή, 4 

Οκτωβρίου είναι έτοιμο το νέο 

σχέδιο τη Γενικής Προκήρυξης 

της υπερπήδησης εμποδίων για 

το 2014, το οποίο στάλθηκε ήδη 

στους ιππικούς ομίλους. Οι 

Όμιλοι έχουν περιθώριο έως και 

τις 26 Οκτωβρίου για να 

μπορέσουν να στείλουν τις 

παρατηρήσεις τους και τα σχόλιά 

τους. Το σχέδιο μπορείτε να το 

βρείτε στο site της ΕΟΙ στις 

ανακοινώσεις. 



Με τέσσερις αθλητές στο Βαλκανικό Κύπελλο Ιππικής 

Αντοχής 
Την ευκαιρία να αγωνιστούν σε διεθνές επίπεδο θα έχουν τελικά 

φέτος οι αθλητές της ιππικής αντοχής, μετά την ακύρωση του 

Βαλκανικού Πρωταθλήματος. Η Βουλγαρική Ομοσπονδία Ιππασίας 

διοργανώνει στο πλαίσιο του διεθνή αγώνα CEI 2* στην πόλη Russe 

της Βουλγαρίας, 18 – 20 Οκτωβρίου ένα Βαλκανικό Κύπελλο CEIO1* 

Balkan Cup, στο οποίο έχουν προσκληθεί όλες οι Βαλκανικές χώρες, 

ανάμεσά τους και η Ελλάδα.  

 

Η Ελληνική ομάδα θα αποτελείται από τους κάτωθι αθλητές:  

1. Κουτσάφτη Ευσταθία – Μarneve,  CEI2* 

2. Καραδημήτρης  Νικόλαος – Georgina, CEI1* 

3. Σαλονικιός Παντελής – Farah, CEI1* 

4. Έξαρχος  Δημήτριος – Giorgia delle corse, CEI1*   

 

Εκπαιδευτικό σεμινάριο με τον Clive Milkins στην Κρήτη!  
Το τριήμερο 28 – 30 Σεπτεμβρίου η Ιππική Ακαδημία Κρήτης και η Μαριάννα Γραμματικάκη διοργάνωσαν 

σεμινάριο παραιππασίας στο Ηράκλειο, με προσκεκλημένο τον περίφημο προπονητή της «χρυσής» 

Αγγλικής Παραολυμπιακής Ομάδας, 

Clive Milkins. Το σεμινάριο έγινε 

ουσιαστικά για το Μιχάλη Καλαράκη, 

το μοναδικό παραολυμπιακό αθλητή 

ιππασίας αυτή την εποχή στην Ελλάδα, 

που έχει θέσει ως στόχο του την 

πρόκριση και τη συμμετοχή στους 

Παραολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο του 

2016. Το Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 

βρέθηκε στην Κρήτη και ο Πρόεδρος 

της ΕΟΙ, κ. Νικόλαος Παράσχης για να 

γνωρίσει τον Άγγλο εκπαιδευτή και να 

συμπαρασταθεί στην μεγάλη 

προσπάθεια που κάνουν τόσο ο 

Μιχάλης Καλαράκης όσο και η προπονήτριά του, Μαριάννα Γραμματικάκη. Κατά τη διάρκεια της 

παραμονής του στην Κρήτη συζητήθηκαν διάφορα θέματα και ανάμεσα σε άλλα ήταν η σύσταση 

επιτροπής παραιππασίας. Ο κ. Milkins, που έκλεψε τις εντυπώσεις με τις γνώσεις του, βρήκε ότι ο 

Μιχάλης είναι σε καλό επίπεδο και ότι με την κατάλληλη προετοιμασία και αγώνες θα μπορέσει να 

προκριθεί για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Ο κ. Milkins δίδαξε και άλλους αθλητές με αναπηρία της 

ΙΑΚ, αλλά και μία αθλήτρια της Ειρήνης Κάπαρη, που ταξίδεψε από την Αθήνα.  

Ο Άγγλος προπονητής δήλωσε: «ήταν για μένα ευχάριστη έκπληξη το επίπεδο των αθλητών. Οι 

εγκαταστάσεις της Ιππικής Ακαδημίας Κρήτης είναι εξαιρετικές, τα άτομα ιππεύουν με σωστές βάσεις και 

με σωστή δουλειά  σύντομα θα έχει η Ελλάδα, ομάδα para dressage. Ο Μιχάλης Καλαράκης είναι σε πολύ 

καλό επίπεδο και είμαι σίγουρος ότι μπορεί να εξασφαλίσει μια συμμετοχή στην επόμενη Ολυμπιάδα. Θα 

χαρώ πολύ να επιστρέψω και να βοηθήσω την κ. Μαριάννα Γραμματικάκη,  την κ. Ειρήνη Κάπαρη και 

ελπίζω την επόμενη φορά να δω περισσότερους αθλητές και προπονητές». 

*** 


