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Cocktail στο Hayatt Regency Hotel  
Ο χορηγός, το «επίσημο ξενοδοχείο» του 2

ου
 αγώνα Πρωταθλήματος, Hayatt Regency Thessaloniki 

διοργάνωσε στις εγκαταστάσεις του προς τιμήν των αθλητών της ιππασίας ένα cocktail την Πέμπτη, 21 

Μαρτίου πριν από την έναρξη των αγώνων στο Ιππικό Κέντρο Μακεδονίας. Εκεί βρέθηκαν αθλητές, 

φίλαθλοι και φυσικά ο Πρόεδρος της ΕΟΙ, κ. Νικόλας Παράσχης, που διασκέδασαν και πέρασαν μία 

όμορφη βραδιά. Ευχαριστούμε το Hayatt! 

 

 

 

Πρωτάθλημα 2: Με επιτυχία παρά τους επικίνδυνους ανέμους   
Δύο ιππείς και δύο αμαζόνες ήταν οι μεγάλοι νικητές του 2

ου
 αγώνα πρωταθλήματος υπερπήδησης 

εμποδίων, που ολοκληρώθηκε την Κυριακή, 24 Μαρτίου 2013 στις εγκαταστάσεις του Ιππικού Κέντρου 

Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη με επιτυχία. Η πρώτη ημέρα των αγώνων ακυρώθηκε λόγω των 

επικίνδυνων ισχυρών ανέμων που επικράτησαν στην Βόρεια Ελλάδα και το πρόγραμμα των αγωνισμάτων 

τροποποιήθηκε ώστε να πραγματοποιηθεί σε δύο ημέρες.  

 

Στην Κατηγορία Ενηλίκων ύψους 1.45μ. τη μοναδική άπταιστη διαδρομή που του χάρισε και την πρώτη 

του νίκη για φέτος πέτυχε ο Σταύρος Γεωργόπουλος με την Kermesse du Manoir, ενώ με 1 βαθμό ποινής 

ακολούθησε στην 2
η
 θέση ο Γιάννης Σκανδάλης με τον Nabab. Στην Κατηγορία Νέων Ιππέων ύψους 1.40μ. 

καλύτερος ήταν ο Φίλιππος Παπαγεωργίου με τον Loulou de la Valee και στην πρώτη του φετινή 

συμμετοχή στην κατηγορία πήρε τη νίκη. Δεύτερη ήταν η νικήτρια του 1
ου

 αγώνα, Εμμανουέλλα Ερρέρα 

με την Cassandra. Στην κατηγορία Εφήβων μεγάλη πρωταγωνίστρια αναδείχθηκε η Ιόλη Μυτιληναίου, 

που με τα δύο άλογά της Ascot & Equitta κατέλαβε τις δύο πρώτες θέσεις. Στην 3
η
 θέση ήταν η Άννα 

Παπαγεωργίου με τον Akino.  

 



Στην κατηγορία Παίδων μετά από αγώνα διαβάθμισης η μικρή Άννα Δανάλη με την  Lili Marlen ήταν η 

νικήτρια, ενώ ακολούθησαν στην 2
η
 θέση η επίσης νεαρή Εριέττα Κάτσου με τον Comes και στην 3

η
 θέση 

ο νικητής του 1
ου

 αγώνα, Κωνσταντίνος Παπαθανασίου με τον Jerk. 

 

Πρωτάθλημα 3: O αγώνας των ιππέων 
Σε αγώνα … των ιππέων εξελίχθηκε ο 3

ος
 προτελευταίος αγώνας πρωταθλήματος υπερπήδησης εμποδίων, 

που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το τριήμερο, 5 – 7 Απριλίου στο ιπποδρόμιο με άμμο του 

Ολυμπιακού Κέντρου Ιππασίας στο Μαρκόπουλο.   

Στην Κατηγορία Ενηλίκων ύψους 1.45μ. δύο άπταιστες διαδρομές πέτυχαν ο Γιάννης Σκανδάλης με τον 

Nabab Landelles και η Ζέτα Φούντα με τον Andy, που πήγαν στο μπαράζ για την 1
η
 θέση. Εκεί και οι δύο 

έριξαν από ένα εμπόδιο, αλλά ο αθλητής του ΙΟΑ ήταν πιο γρήγορος παίρνοντας την 1
η
 θέση για πρώτη 

φορά φέτος.  Στην Κατηγορία Νέων Ιππέων ύψους 1.40μ. καλύτερος για δεύτερη συνεχόμενη φορά ήταν 

ο Φίλιππος Παπαγεωργίου με τον Loulou de la Valee, που είχε τη μοναδική άπταιστη διαδρομή. Δεύτερη 

ήταν η νικήτρια του 1
ου

 αγώνα, Εμμανουέλλα Ερρέρα με την Cassandra. Στην κατηγορία Παίδων 8 αθλητές 

έκαναν άπταιστες διαδρομές και μπήκαν στον αγώνα διαβάθμισης. Εκεί καλύτερος και γρηγορότερος 

ήταν ο Λεωνίδας Παλέγδας με την Aischa D, ενώ ακολούθησαν στην 2
η
 θέση η Σελήνη Ποππ με τον Nilda 

Rouce και η Εριέττα Κάτσου με τον Comes. Στην κατηγορία Εφήβων τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της 

έκανε η Ιόλη Μυτιληναίου με τον Ascot, μετά από αγώνα διαβάθμισης μεταξύ 7 αθλητών.  Στην 2
η
 θέση 

ήταν ο Στέφανος Παπαγεωργίου με τον Vahorn και στην 3
η
 θέση η Μαρίνα Θεοφανοπούλου με τον Oscar 

du Peron. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΕΟΙ ευχαριστεί την Σάντρα 

Χουχουλή 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας 

ευχαριστεί θερμά για την πολυετή 

συνεργασία την κ. Σάντρα 

Χουχουλή, η οποία μετά από 22 

χρόνια αποχωρεί από την θέση της 

ως υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων της 

Ομοσπονδίας. Η προσφορά της όλα 

αυτά τα χρόνια είναι σημαντική και 

ανεκτίμητη, υπηρετώντας με αγάπη 

και πάθος την Ομοσπονδία, το 

άθλημα και τα άλογα που τόσο 

λατρεύει. Το Διοικητικό Συμβούλιο 

της ΕΟΙ της εύχεται ό,τι καλύτερο 

για τη συνέχεια και προσβλέπει σε 

μία συνεργασία μαζί της στο 

μέλλον. 

H νέα ΚΕΚ 

 

Η νέα σύνθεση της Επιτροπής 

έχει ως εξής: Πρόεδρος: Βαγγέλης 

Εγγλεζάκης, Μέλη:  Νίκος 

Γεωργόπουλος, Μιµή Κυρκίνη, 

Ανζέλ Σβορώνου, Χρήστος Σπυρούνης, 

εκπρόσωπος ΣΚΑΙ: Γιάννης Καµπάς. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ευχαριστεί 

θερµά τον κ. Σταύρο Βασιλείου 

(πρώην µέλος) και τον κ. Τάσο 

Αντωνίου (πρώην εκπρόσωπο ΣΚΑΙ) 

για την συµβολή τους στο 

Διαγραφή 9 σωματείων 

Επίσης, αποφασίστηκε η διαγραφή από το µητρώο της Ε.Ο.Ι. 

των κάτωθι σωματείων τα οποία εµπίπτουν στις 

περιπτώσεις που αναφέρει το άρθρο 4 του καταστατικού της 

Ε.Ο.Ι. για την διαγραφή σωματείων από την δύναµη της, 

λόγω έλλειψης αθλητικής δραστηριότητας και οφειλή 

ετήσιων συνδρομών:  

1. Θεσσαλικός Ιππικός Όµιλος, 2. Ιππικός Όµιλος Κορωπίου – 

Ιπποστάσιο, 3. Ιππικός Όµιλος Παιανίας, 4. Ιππικός Όµιλος 

Τυχερού, 5. Ιππικός Πολιτιστικός Όµιλος Ν. Πιερίας 

«Όλυµπος», 6. Σύνδεσµος Φιλίππων Βορείου Ελλάδος, 7. 

Αθλητικός Ιππικός Όµιλος Κίτρινο Ρόδο, 8. Αθλητικός 

Τακτικός Ιππικός Όµιλος, 9. Ιππικός Όµιλος Ξενοφών 

 

Με την συµµετοχή 22 από τα 26 

Σωµατεία έχοντα δικαίωµα ψήφου 

πραγματοποιήθηκε η ετήσια 

Τακτική Γενική Συνέλευση της 

Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας, 

την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013 στα 

Γραφεία της Ε.Ο.Ι. στο Ολυμπιακό 

Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο.  

Κατά την Συνέλευση εγκρίθηκε 

παμψηφεί ο διοικητικός και 

Οικονοµικός Απολογισµός, ο 

Ισολογισµός και τα Αποτελέσµατα 

Χρήσης του 2012,καθώς και ο  

Προϋπολογισµός του 2013.  

 

 



Καλές εμφανίσεις των Ελλήνων στο Arezzo! 

Πολύ καλές εμφανίσεις πραγματοποίησαν οι Έλληνες 

αθλητές στο Toscana Tour 2013, που ολοκληρώθηκε 

τον Απρίλιο στο Arezzo της Ιταλίας. Πιο συγκεκριμένα 

ξεχώρισαν η πρώτη θέση που κατέκτησε η Πάολα 

Μαρτίνη με την Aylin σε αγώνισμα παίδων – εφήβων 

ύψους 1.15μ., σε αντίστοιχο αγώνισμα η 3
η
 θέση που 

πήρε ο Νικόλας Παπαγεωργίου με την Zamara, η 4
η
 

θέση που πέτυχε η Μόνικα Μαρτίνη με την Cleopatra 

σε αγώνισμα ύψους 1.45μ., αλλά και οι δύο τρίτες 

θέσεις της Μιλένας Παππά με τον Unato σε 

αγωνίσματα ύψους 1.25μ. Αρκετά καλή παρουσία 

είχαν και οι δύο προπονητές, ο Nick Channing 

Williams, που κέρδισε πρώτες θέσεις στα νεόλεκτα, 

ενώ είχε και μία 4
η
 θέση σε αγώνισμα 1.45μ. με τον 

Soothe me de Ness, αλλά και ο Valenting Velea με 

θέσεις στις εξάδες διαφόρων αγωνισμάτων. 

Μεγάλη επιτυχία της Ωνάση στο Wellington! 
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε στο Wellington των 

Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής η Αθηνά Ωνάση στον 

κορυφαίο διεθνή αγώνα υπερπήδησης εμποδίων CSI5* 

του «Winter Equestrian Festival», που διεξάγεται από το 

Γενάρη του 2013. Η Ελληνίδα αμαζόνα, που τον 

τελευταίο καιρό έχει μεγάλη αγωνιστική άνοδο, 

αγωνίστηκε με την φοράδα της Camille Z στο αγώνισμα 

Grand Prix ύψους 1.60μ. κερδίζοντας το χάλκινο 

μετάλλιο, μετά από διπλή άπταιστη διαδρομή και στον 

αγώνα διαβάθμισης με χρόνο 54,461.  

Στο ίδιο αγώνισμα μεγάλος νικητής ήταν ο σύζυγός της, 

Alvaro de Miranda Neto με τον Ad Rahmannshof’s Bogeno με επίσης διπλή άπταιστη διαδρομή και χρόνο 

43,967. Στο Grand Prix πήραν μέρος 36 ιππείς και αμαζόνες από όλο τον κόσμο. Με την ευκαιρία η 

Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας απέστειλε συγχαρητήρια  

επιστολή στην αθλήτρια, που τιμάει τα ελληνικά χρώματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νέο Ranking ιππέων και αλόγων ! 
Δημοσιεύτηκε την Τετάρτη, 10 Απριλίου το νέο ranking των ιππέων και των αλόγων, με την Hannah 

Μυτιληναίου να εξακολουθεί να προηγείται στους ιππείς και δύο άλογα, την Cleopatra και την Claudia να 

ισοβαθμούν στην 1
η
 θέση των αλόγων.  

 

*** 

Στο Magna Racino τέσσερις Έλληνες αθλητές! 

Στο Magna Racino Spring Tour 2013 στην Αυστρία 

θα συμμετέχουν από 17 Απριλίου έως και 5 

Μαΐου τέσσερις Έλληνες αθλητές με τα άλογά 

τους, με βασικό σκοπό την προετοιμασία δύο 

από αυτούς για τα επερχόμενα Ευρωπαϊκά 

Πρωταθλήματος Παίδων, Εφήβων και Νέων 

Ιππέων υπερπήδησης εμποδίων. Η Hannah και η 

Ιόλη Μυτιληναίου, ο Ανδρέας και η Μελίσσα 

Βαρδινογιάννη θα πάρουν μέρος στους διεθνείς 

αγώνες CSI2* και CSI3* και θα επιστρέψουν στην 

Ελλάδα για τον τελικό πρωταθλήματος 

υπερπήδησης εμποδίων από 16 έως και 19 

Μαΐου στο Μαρκόπουλο.  


