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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΠΠΑΣΙΑ ΤΟ 2016 
 
Πλούσια σε αγωνιστική δράση ήταν η χρονιά του 2016 για την Ελληνική Ιππασία. H 
Ελληνική Ομοσπονδία  Ιππασίας,  παρά  την  δύσκολη  οικονομικά  χρονιά,  υλοποίησε 
στο ακέραιο το αγωνιστικό πρόγραμμα που είχε προκηρύξει και στα τέσσερα ιππικά 
αθλήματα,  διοργάνωσε  στο  Ολυμπιακό  Κέντρο  Ιππασίας  στο  Μαρκόπουλο  το 
Βαλκανικό  Πρωτάθλημα  Ιππικής  Δεξιοτεχνίας,  ενώ  για  πρώτη  φορά  έγιναν  στην 
Ελλάδα διεθνείς αγώνες στην ιππική αντοχή και την αμαξοδήγηση.  
 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΤΟ MILLSTREET – ΚΑΛΥΤΕΡΗ Η ΜΑΝΟΥ 

 
Στην πρώτη της ουσιαστικά μεγάλη διεθνή διοργάνωση, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
Υπερπήδησης Εμποδίων Παίδων, που έγινε στο Millstreet της Ιρλανδίας από 26 έως 
και 31 Ιουλίου,  η νεαρή Αθηνά Μάνου με τον Donnar, πραγματοποίησε πολύ καλή 
εμφάνιση και για ένα εμπόδιο δεν προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό. Κατέλαβε τελικά 

την  43η  θέση  σε  σύνολο  96  αθλητών  από  όλη  την  Ευρώπη.  Η  αμαζόνα  του  ΙΟΕ, 
μοναδική εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Παίδων, συγκέντρωσε 12 βαθμούς ποινής 
στους τρεις γύρους (0+8+4).  
 
Στις υπόλοιπες δύο κατηγορίες  του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος,  τη  νέων  ιππέων 
και την εφήβων, η Ελλάδα έδωσε το παρών με πέντε αθλητές. Η Ιόλη Μυτιληναίου 
αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην κατηγορία νέων  ιππέων με  τον Mon Ame  II  και 
μαζί της στην ίδια κατηγορία ήταν η Άννα Παπαγεωργίου με τον Vania. Η αμαζόνα 
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του  ΙΑΟΦ κατέλαβε  την 58η θέση με 57,24  βαθμούς σε σύνολο 74 αθλητών και η 
αμαζόνα του  ΙΟΒΟΠ την 68η θέση με 19,64 βαθμούς στους δύο γύρους, αφού δεν 
συμμετείχε στον 3ο.  
 
Στην  κατηγορία  Εφήβων  πήραν  μέρος  ο  περσινός  Πρωταθλητής  Κωνσταντίνος 
Παπαθανασίου με  τον Secret Prince,  ο Ανδρέας Βαρδινογιάννης με  τον Baltic Site 
και η Εριέττα Κάτσου με τον Quenndal De Lojou H D C. Καλύτερος στην κατηγορία 
ήταν ο Κωνσταντίνος που συγκέντρωσε 18,60 βαθμούς και κατέλαβε την 46η θέση 
σε σύνολο 96 αλητών. Στην 79η θέση ήταν ο Ανδρέας με 42,80 βαθμούς και στην 84η 
θέση η Εριέττα Κάτσου με 12,24 στους δύο γύρους. Στο αποχαιρετιστήριο αγώνισμα 
των εφήβων την 3η θέση κατέλαβε ο περσινός Πρωταθλητής.  
 
Το Βέλγιο ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια στην κατηγορία Εφήβων κερδίζοντας τα 
δύο χρυσά μετάλλια. Πρωταθλητής αναδείχθηκε με 0 βαθμούς ο Thomas Gilles με 
την  Indiana.  Γερμανία  και  Ιρλανδία  κέρδισαν  τα  χρυσά  μετάλλια  στην  κατηγορία 
νέων  ιππέων.  Η  Ιρλανδία  κέρδισε  το  ομαδικό  αγώνισμα,  ενώ  ο  Γερμανός  Guido 
Klatte  με  τον  Qinghai  με  0,12  βαθμούς  ήταν  ο  Πρωταθλητής.  Στην  κατηγορία 
Παίδων Ισπανία και Γερμανία πήραν τα χρυσά μετάλλια. Στο ατομικό Πρωταθλήτρια 
ήταν  η  Γερμανίδα  Viktoria  Schmidt  με  τον  Sir Douglas  10  με  0  και  τον  καλύτερο 
χρόνο στο μπαράζ.   
 

ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ 

 
Μετά  το  2012  το  Βαλκανικό  Πρωτάθλημα  επέστρεψε  και  πάλι  στο  Ολυμπιακό 
Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο. Για δεύτερη συνεχή χρονιά η ΕΟΙ διοργάνωσε το 
Βαλκανικό  Πρωτάθλημα,  αυτή  την  φορά  στο  άθλημα  της  Ιππικής  Δεξιοτεχνίας  το 
τριήμερο,  1  ‐  3  Ιουλίου.  Μεγάλη  πρωταγωνίστρια  ήταν  η  Ελλάδα  κερδίζοντας  10 
μετάλλια  εκ  των 
οποίων  τα  έξι 
χρυσά,  τα  δύο 
ασημένια  και  τα 
δύο χάλκινα.  
 
Στην  κατηγορία 
Ενηλίκων  η 
Ελλάδα  ανέβηκε 
και  στα  τρία 
σκαλιά  του 
βάθρου. 
Βαλκανιονίκης 
αναδείχθηκε  η 
Χριστίνα 
Σαχίνογλου  με 
τον Rafaello με το καλύτερο ποσοστό 68,275%. Στην 2η θέση ήταν η Βάλια Κoύπενου 
με τον Huligan με ποσοστό 66,225% και στην 3η θέση η Κέλλυ Σκλαβούνου με τον 
Quanderas με ποσοστό 65,250%.  
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Στην  κατηγορία  εφήβων  στην  πρώτη  της  συμμετοχή  στην  χώρα  μας,  η  Θοδώρα 
Λιβανού με τον Zidane κατάφερε να αναδειχθεί Βαλκανιονίκης με ποσοστό 74,6%. 
Στην  2η  θέση  ήταν  η Bojana  Stojanov  με  τον Hamlet  από  την  Σερβία  με  ποσοστό 
71,325%  και  στην  3η  θέση  η  Dila  Akbacakoglou  με  τον  Amore  e  Gloria  από  την 
Τουρκία  με  ποσοστό  66,104%.  Στην  κατηγορία  Νέων  Ιππέων  Βαλκανιονίκης 
αναδείχθηκε η Νίνα Ισαβέλλα Ραβίνι με την Djonas Figaro με ποσοστό 61,850%. 
 
Στην  κατηγορία  Παίδων  η  Πρωταθλήτρια  2016,  Δέσποινα  Σιδηρά  με  τον  Nocsley 
κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με ποσοστό 63,656%. Το χάλκινο μετάλλιο πήρε η 
Φοίβη  Αλγιαννάκη  με  τον  Cassian  με  62,781%.  Βαλκανιονίκης  Παίδων  2016 
αναδείχθηκε η  Vanda Ljolje με τον Ashen από την Κροατία με το καλύτερο ποσοστό 
73,438%.  
 
To  απόλυτο  πέτυχε  η  Ελλάδα  και  στα  ομαδικά  αγωνίσματα.  Κέρδισε  και  τα  τρία 
χρυσά μετάλλια στα ομαδικά αγωνίσματα των παίδων, εφήβων και ενηλίκων.  
 

9 μετάλλια για την Ελλάδα στο Βουκουρέστι 
Με  9  μετάλλια  στις  αποσκευές  της  επέστρεψε  η  Ελληνική  αποστολή  από  το 
Βουκουρέστι  της  Ρουμανίας,  όπου  πραγματοποιήθηκε  το  Βαλκανικό Πρωτάθλημα 

Υπερπήδησης 
Εμποδίων  2016. 
Συγκεκριμένα  οι 
Έλληνες  αθλητές 
κέρδισαν  δύο  χρυσά, 
τρία  ασημένια  και 
τέσσερα  χάλκινα 
μετάλλια.  
 
Στην  κατηγορία 
Εφήβων,  οι  αθλητές 
μας  κέρδισαν  ένα 
χρυσό και ένα χάλκινο 
μετάλλιο.  «Χρυσή» 

ήταν η  Ελλάδα στο ομαδικό αγώνισμα με  τους Άννα  Δανάλη  & Seattle Brecourt, 
Αντώνη  Αντωνίου   & Pommery,  Ειρήνη  Σπανού  & Per On  και  Πάολα   Μαρτίνη  & 
Electic Elvis C  συγκεντρώνοντας  στους  δύο  γύρους 8  βαθμούς,  ενώ  ακολούθησαν 
στην 2η θέση η Τουρκία με 16 βαθμούς και στην 3η θέση η Κροατία με 20 βαθμούς. 
Στο  ατομικό  3η  Βαλκανιονίκης  με  4  βαθμούς  στο  σύνολο  αναδείχθηκε  η  φετινή 
Πρωταθλήτρια της Κατηγορίας, Πάολα Μαρτίνη με τον Electic Elvis C. 
 
Στην Κατηγορία Νέων Ιππέων, η Ελληνική Ομάδα κέρδισε τρία μετάλλια. Το χρυσό 
μετάλλιο  στο  ομαδικό  αγώνισμα  χάρη  στους  Αλέξανδρο  Κοκκώνη  &  Oscar  de 
Semilly, Νικολίνα Μακαρώνα & Αrc de Triomphe, Λουκά Παπαδόπουλο & Petrus de 
Roches και Κωνσταντίνο Παπαθανασίου & Secret Prince, και ένα ασημένιο και ένα 
χάλκινο στο ατομικό αγώνισμα. Η Νικολίνα Μακαρώνα με την Αrc de Triomphe ήταν 
2η  Βαλκανιονίκης  με  10,91  βαθμούς  στους  τέσσερις  γύρους  και  ο  Λουκάς 
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Παπαδόπουλος 3ος Βαλκανιονίκης με 23 βαθμούς. Βαλκανιονίκης Νέων Ιππέων με 9 
βαθμούς ήταν η Τουρκάλα Talya Afyoneri με τον Wervelwind.  
 
Στην  κατηγορία  παίδων,  οι  τέσσερις  αθλητές  μας  Μελίνα  Πεϊμανίδη & 
Acapulca, Αθηνά Μάνου &    Cascajo  3,   Σταύρος   Θεοφανόπουλος   &  Taquine  du 
Vivier  και  Βαλέρια  Ζαχαρίου & Cartagena 12  κέρδισαν το ασημένιο μετάλλιο στο 
Ομαδικό Αγώνισμα συγκεντρώνοντας στους δύο  γύρους 12  βαθμούς.  Στο ατομικό 
αγώνισμα την καλύτερη θέση, 4η, κατέλαβε η Αθηνά Μάνου με τον Cascajo 3 με 9 
βαθμούς.  
 
Στην κατηγορία αμαζόνων οι Ελληνίδες αθλήτριες κέρδισαν δύο χάλκινα μετάλλια. 
Στο  ομαδικό  αγώνισμα  η  Ελλάδα  αναδείχθηκε  3η  Βαλκανιονίκης  χάρη  στις    
Ελένη Θωμαΐδου &  Comeet,  Helen  Schut  &  Chicago W, Ελένη   Αινατζόγλου   &  D’ 
Artagnan  N  και  Μαργαρίτα  Δενδρινού  &  Bofnire  συγκεντρώνοντας  συνολικά  24 
βαθμούς.  Στο  ατομικό  αγώνισμα  το  χάλκινο  μετάλλιο  κέρδισε  επίσης  η  Ελένη 
Αινατζόγλου με τον D’ Artagnan N με συνολικά 10,30 βαθμούς ποινής.  
 
Στην  Κατηγορία  Ενηλίκων,  οι  αθλητές  μας  Γρηγόρης  Βόγλης  με  την  Quelly 
Briquedale,  Αλέξανδρος  Φουρλής  με  τον  Grandeur,  Πάρις  Κουτσογιάννης  με  την 
Daouschka και Άννα Παπαγεωργίου με τον Vania κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο στο 
ομαδικό  αγώνισμα.  Οι  Έλληνες  ιππείς  συγκέντρωσαν  στους  δύο  γύρους  15 
βαθμούς.  
 

«Χάλκινη» η Ελλάδα στο Βαλκανικό Αντοχής  
Στην  πανέμορφη  περιοχή  της  Velika  Pisanica  στην  Κροατία  φιλοξενήθηκε  το 
Βαλκανικό Πρωτάθλημα  Ιππικής Αντοχής,  όπου η Ελλάδα πήρε μέρος με  τέσσερις 
αθλητές.  Στο  ομαδικό  αγώνισμα,  η  Ελληνική  ομάδα,  παρά  το  πολύ  κρύο  και  την 
ομίχλη, κατάφερε να τερματίσει τρίτη στο ομαδικό αγώνισμα και να κατακτήσει το 
χάλκινο μετάλλιο με συνολικό χρόνο 21:53:53. Οι τρεις από τους τέσσερις αθλητές 
μας  ολοκλήρωσαν  την  διαδρομή  των  100  χιλιομέτρων.  Η  Βικτώρια  Σχοινά  με  τον 
Koheilan  XIII 
κατέλαβε  την 
10η  θέση  στο 
σύνολο,  η 
Ειρήνη 
Μητώνα  με 
την  Aphroditi 
ήταν  στην  11η 
θέση  και  ο 
Σωτήρης 
Πατσιούρας με 
τον  Sheikh 
στην 12η θέση.  
 
 
 
 



 5

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΝΕΩΝ ΙΠΠΩΝ 

 
Στην Ιππική Δεξιοτεχνία 
η Λία Κουδούνη με τον 
5χρονο  Collier  4 
κατάφερε να προκριθεί 
στο  Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα  Νέων 
Ίππων  χάρη στην πολύ 
καλή  εμφάνιση  που 
έκανε  στο  διεθνή 
αγώνα  της  Lipica  στη 
Σλοβενία  στα  τέλη  του 
Ιούλη. Το ζευγάρι πήρε 
ποσοστό  75%  που  της 
έδωσε την πρόκριση. Η 
Λία Κουδούνη είχε διακριθεί και στον διεθνή αγώνα Caselle di Sommacampagna για 
νέους  ίππους,  που  είχε  γίνει  στις αρχές  του Μάρτη. Η Λία  κατέκτησε  την 2η  θέση 
στην κατηγορία Preliminary Test  τόσο την πρώτη εβδομάδα, με ποσοστό 70.400%, 
όσο  και  την  δεύτερη  εβδομάδα  στην  ίδια  κατηγορία  με  ποσοστό  73.600%.  Στο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Ίππων που έγινε στο Ermelo της Ολλανδίας, στα δύο 
αγωνίσματα είχε ποσοστά 66,80% κ αι 67,80%.  
Στην Υπερπήδηση Εμποδίων δύο Έλληνες αθλητές, ο Κρίτων Ζαφειρόπουλος και ο 
Άγγελος  Τουλούπης  συμμετείχαν  στο  αντίστοιχο  Παγκόσμιο  Νέων  Ίππων  στην 
Υπερπήδηση Εμποδίων, που έγινε στο Lanaken του Βελγίου 14 – 18 Σεπτεμβρίου. Ο 
Κρίτων Ζαφειρόπουλος ίππευσε τον 6χρονο ίππο Forever Liefhebber και ο Άγγελος 
Τουλούπης τον 7χρονο  Be Aperle, και τα 6χρονα Clintas και Cornwell.  
 
Για πρώτη φορά η Ελλάδα έδωσε 
το  παρών  σε  Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα  Νέων  Ίππων 
Αμαξοδήγησης,  που 
πραγματοποιήθηκε  το  τριήμερο 
8‐11  Σεπτεμβρίου  στην 
Mezohegyes  της  Ουγγαρίας.  Ο 
Αναστάσιος  Ζαμπούρης 
συμμετείχε  μαζί  με  τον  6χρονο 
ίππο  του  Floris  στο Πρωτάθλημα 
και  μετά  από  πολύ  καλές 
εμφανίσεις  στα  δύο  αγωνίσματα  της  δεξιοτεχνίας  και  του  συνδυασμένου 
μαραθωνίου,  κατέλαβε  την  4η  θέση.  Συνοδηγός  του  ήταν  ο  πατέρας  του  και 
Πρωταθλητής Ενηλίκων Αμαξοδήγησης 2016, Αλέξανδρος Ζαμπούρης.  
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ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΟΝΙ Η ΛΙΒΑΝΟΥ! 

 
Στον  τελικό  του  Ευρωπαϊκού  Πρωταθλήματος  Πόνι  Ιππικής 
Δεξιοτεχνίας  προκρίθηκε  η  Θεοδώρα  Λιβανού.  Η  Ελληνίδα 
αμαζόνα,  που για πρώτη φορά αγωνίστηκε στην Ελλάδα στο 
Βαλκανικό  Πρωτάθλημα,  πήρε  μέρος  μαζί  με  το  πόνι  της 
Cognac IX στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που έγινε στο Aaarhus 
της  Δανίας  από  17  έως  και  21  Αυγούστου.  Το  ζευγάρι 
συμμετείχε στο team juniors πετυχαίνοντας ποσοστό 70,256% 
και  κατέλαβε  την  13η  θέση.  Στο  αγώνισμα  individual  juniors 
πήρε  την  16η  θέση  με  ποσοστό  67,805,  που  της  έδωσε  την 
πρόκριση  για  το  freestyle,  που  πήραν  μέρος  συνολικά  20 
αθλητές από όλη την Ευρώπη. Εκεί κατέκτησε την 14η θέση με 
ποσοστό 69,475%. 
 

ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 

 
Περισσότεροι  από  40  Έλληνες  ιππείς  και  αμαζόνες  με  100  περίπου  άλογα  πήραν 
μέρος  στους  διεθνείς  αγώνες  υπερπήδησης  εμποδίων  στο  Toscana  Tour,  που 
διήρκεσαν τέσσερις εβδομάδες,  από 14 Μαρτίου έως 10 Απριλίου. 
Πολύ  καλές  εμφανίσεις  πραγματοποίησαν  οι  περισσότεροι  από  τους  Έλληνες 
αθλητές,  ενώ  διακρίθηκαν  ιδιαίτερα  οι:  Ιόλη  Μυτιληναίου,  Μιλένα  Παππά, 
Αλεξάνδρα  Παράσχη,  Κωνσταντίνος  Παπαθανασίου,  Χάνα  Μυτιληναίου,  Άννα 
Δανάλη,  Πάολα Μαρτίνη,  Κατερίνα  Λασκαρίδη,  Αθηνά Μάνου,  Βίκτορας Wasillas. 
Δύο νίκες πέτυχε η Πάολα Μαρτίνη με τον Amadu σε κατηγορία ύψους 1.35μ. και 
με  τον  Cobbydor  σε  κατηγορία  ύψους  1.20μ.  Τρεις  νίκες  πέτυχε  και  η  Ιόλη 
Μυτιληναίου με τον Glen Moray σε κατηγορία νέων ίππων ύψους 1.15μ. και 1.20μ. 
Έξι νίκες πέτυχε η Hannah Μυτιληναίου με τον Gjis σε κατηγορίες νέων ίππων από 
1.10μ. έως και 1.20μ. Νίκη πέτυχε και η Μιλένα Παππά με τον Unato σε κατηγορία 
ύψους  1.20μ.  1η  θέση  και  για  την  Άννα  Δανάλη  με  τον  Prelude  de  la  Roque  σε 
αγώνισμα ύψους 1.20μ.  
 

… ΑΛΛΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 

 
Στο  διεθνή  αγώνα  CSI2*  στο  Massongy  της  Γαλλίας  τρεις  Ελληνίδες  αμαζόνες 
κέρδισαν  τρία μετάλλια. Η Άννα Δανάλη με  τον Prelude de  la Roque  ανέβηκε στο 
υψηλότερο σκαλί του βάθρου σε αγώνισμα ύψους 1.25μ. με άπταιστες διαδρομές. 
Η Πάολα Μαρτίνη με την Cleopatra και η Αλεξάνδρα Παράσχη με την Carmen Lou 
κέρδισαν  από  ένα  χάλκινο  μετάλλιο  αντίστοιχα  σε  αγωνίσματα  ύψους  1.30μ.  και 
1.25μ.  
 
Στο διεθνή αγώνα του Kronenberg της Ολλανδίας, 1‐3 Ιουλίου, Πάολα Μαρτίνη και 
Αλεξάνδρα Παράσχη κέρδισαν τρία χρυσά μετάλλια σε κατηγορίες ύψους 1.20μ. και 
1.30μ. Η πρώτη Πρωταθλήτρια Εφήβων πήρε δύο πρώτες θέσεις με  την Cleopatra 
σε αγωνίσματα ύψους 1.30μ.,  ενώ η δεύτερη Νικήτρια αμαζόνα 2016 πήρε την 1η 
θέση  μαζί  με  την  Carmen  Lou  σε  αγώνισμα  ύψους  1.20μ.  Επίσης  η  Ιόλη 
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Μυτιληναίου με  τον Companion  κέρδισε  το χάλκινο μετάλλιο σε αγώνισμα ύψους 
1.35μ. στο διεθνή αγώνα του Knokke στο Βέλγιο, το ίδιο τριήμερο.   
 
Δύο  αθλητές  μας  πέτυχαν  διακρίσεις  σε  διεθνείς  αγώνες  σε  Βέλγιο  και  Γερμανία 
στις  αρχές  και  τα  μέσα  του  Σεπτέμβρη.  Ο  λόγος  για  την  Εριέττα  Κάτσου,  που  τον 
τελευταίο  καιρό  ζει  και  αγωνίζεται  στο  Βέλγιο.  Η  Ελληνίδα  αμαζόνα  μαζί  με  το 
άλογό  της Quenndal  de  Lojou  πήρε  μέρος  σε  αγώνισμα  ύψους  1.35μ.  σε  διεθνή 
αγώνα CSI* στις Βρυξέλες καταλαμβάνοντας την 2η θέση με άπταιστες διαδρομές.  
Ένα  ακόμη  ασημένιο  μετάλλιο  κέρδισε  ο  Κρίτων  Ζαφειρόπουλος  μαζί  με  το  νέο 
άλογό του Forever σε αγώνισμα ύψους 1.30μ. του διεθνή αγώνα νέων ίππων CSIYH 
στο Kronenberg της Γερμανίας.  
 
Στο  διεθνή  αγώνα  CSI2*  του  Knokke  Hippique  στο  Βέλγιο,  8‐10  Ιουλίου,  η  Ιόλη 
Μυτιληναίου και ο Con Amore 6 κατέλαβαν την 6η θέση στο αγώνισμα Grand Prix 
ύψους  1.45μ.  με  άπταιστη  διαδρομή  στον  κανονικό  γύρο  και  4  βαθμούς  στο 
μπαράζ. Στο αγώνισμα πήραν μέρος 79 ιππείς.  
Στον  ίδιο  αγώνα  στο  CSI*,  καλή  παρουσία  είχε  και  η  Εριέττα  Κάτσου  με  την 
Championess 10. Η Ελληνίδα αμαζόνα πήρε  την 2η θέση στο αγώνισμα Grand Prix 
ύψους 1.25μ. με διπλή άπταιστη διαδρομή. Επίσης ο αδερφός της, Νίκος Κάτσος με 
την Hera van Texelhof πήρε την 3η θέση σε αγώνισμα ύψους 1.10μ.  
 
Σε αγώνα στο Kronenberg του Βελγίου το ίδιο τριήμερο δύο αμαζόνες μας, η Πάολα 
Μαρτίνη  και  η Αλεξάνδρα Παράσχη  κέρδισαν  τρία  χρυσά μετάλλια  σε  κατηγορίες 
ύψους 1.20μ. και 1.30μ. Η πρώτη Πρωταθλήτρια Εφήβων πήρε δύο πρώτες θέσεις 
με  την Cleopatra  σε αγωνίσματα ύψους 1.30μ.,  ενώ η δεύτερη Νικήτρια Αμαζόνα 
2016 πήρε την 1η θέση μαζί με την Carmen Lou σε αγώνισμα ύψους 1.20μ.  
Σε άλλους αγώνες στη Γαλλία και την Deauville, η Αλεξάνδρα Παράσχη και η Carmen 
Lou  επίσης σε αγώνισμα ύψους 1.20μ.  κέρδισαν  την 1η θέση με άπταιστη και  τον 
καλύτερο χρόνο. Τέλος σε αγώνα στο Massogny, η Άννα Δανάλη κέρδισε μία 2η και 
μία  3η  θέση  με  τα  δύο  άλογά  της,  Prelude  de  la  Roque  και  Seatle  Brecourt.  Η 
15χρονη αμαζόνα συμμετείχε σε αγωνίσματα ύψους 1.20μ.  
 
Τριπλή νίκη πέτυχε το τριήμερο, 28 – 30 Οκτωβρίου σε διεθνή αγώνα υπερπήδησης 
εμποδίων  CSI*  στο Neumunster  της  Γερμανίας  ο  Άγγελος  Τουλούπης.  Ο  Έλληνας 
αθλητής, που  ζει  και αγωνίζεται στη Γερμανία, πήρε μέρος στον διεθνή αγώνα με 
τον 12χρονο Coco Channel 15  κερδίζοντας τρεις κατηγορίες. Τον τελικό του Medium 
Tour  ύψους  1.35μ.  με  διπλή  άπταιστη  διαδρομή  και  τον  καλύτερο  χρόνο  31,10 
ανάμεσα  σε  49  ιππείς  και  αμαζόνες,  που  είχαν  προκριθεί.  Εκτός  από  τον  τελικό, 
ήταν νικητής σε άλλα δύο αγωνίσματα ύψους 1.30μ. και 1.35. με το ίδιο άλογο.  
Από δύο νίκες, επίσης, πέτυχαν σε διεθνή αγώνα νέων ίππων, CSIYH, στην Valencia 
της  Ισπανίας  στα  τέλη  του  Οκτώβρη  η  Hannah  και  η  Ιόλη  Μυτιληναίου. 
Συγκεκριμένα  η  Ιόλη  Μυτιληναίου  κέρδισε  δύο  αγωνίσματα  ύψους  1.15μ.  και 
1.25μ.  με  την  5χρονη  Glen  Moray  και  την  6χρονη  Chabloma  Z.  Επίσης  δύο 
αγωνίσματα ύψους 1.15μ.  κέρδισε η Hannah Μυτιληναίου με  τον 5χρονο Gijs  και 
την 5χρονη Le Flamme.  
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ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΝΤΟΧΗΣ & ΑΜΑΞΟΔΗΓΗΣΗΣ 

 
Για  πρώτη  φορά  το  2016  η  Ελληνική  Ομοσπονδία  Ιππασίας  διοργάνωσε  διεθνείς 
αγώνες,  τόσο  στην  ιππική  αντοχή  όσο  και  στην  αμαξοδήγηση.  Το  διήμερο, 6 & 7 
Μαΐου  έγιναν  στο  Κιλκίς  οι  πρώτοι  διεθνείς  αγώνες  στο  άθλημα  της  ιππικής 
αντοχής, ενώ στην αμαξοδήγηση έγιναν δύο διεθνείς αγώνες στο Ολυμπιακό Κέντρο 
Ιππασίας στο Μαρκόπουλο, ο πρώτος, 16 και 17 Απριλίου και ο δεύτερος, 22 και 23 
Οκτωβρίου.   
 
Στον διεθνή αγώνα αντοχής, στις δύο κατηγορίες των 90 και 120 χιλιομέτρων τα δυο 
χρυσά μετάλλια κέρδισαν αντίστοιχα η Αριάννα Βενιζέλου με τον Ase Myandour και 
η Lucie Kubikova με τον Matyas από την Τσεχία. Η πρώτη τερμάτισε σε 6 ώρες και 6 
λεπτά και η δεύτερη σε 7 ώρες και 57 λεπτά.  
 
Πατέρας  και  υιός  Ζαμπούρης  αναδείχθηκαν μεγάλοι  νικητές  στον  δεύτερο  διεθνή 
αγώνα Αμαξοδήγησης,  που  έγιναν παράλληλα με  τους Πανελλήνιους Αγώνες.  Πιο 
συγκεκριμένα,  στη  διπλή  ζεύξη 
νικητής  στο  διεθνή  αγώνα  ήταν  ο 
Αλέξανδρος  Ζαμπούρης  με  τους 
ίππους Rigo 21 & Dollar με συνολικά 
51,66  βαθμούς  από  τα  δύο 
αγωνίσματα,  δεξιοτεχνία  και 
συνδυασμένο  μαραθώνιο.  Στην  2η 
θέση ήταν ο Ηλίας Ασπιώτης με τους 
ίππους Demon 117 & Gama με 68,76 
βαθμούς  και  στην  3η  θέση  ήταν  ο 
Δημήτρης Κουκούλης με τους ίππους 
Corleone 19 & Lidi με 72,48 βαθμούς.  
Στη μονή ζεύξη νικητής ήταν ο υιός Αναστάσιος Ζαμπούρης με τον Floris με 54,06 
βαθμούς επίσης από τα δύο αγωνίσματα. Δεύτερος ήταν ο Γιώργος Ζαβερδινός με 
τον Mc White Hot Chilly Pepper με 73,70 βαθμούς και τρίτος ο Γιώργος Κουλουράς 
με τον Aiantas με 76,85 βαθμούς.  

 
ΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ 2016 ΣΕ ΕΜΠΟΔΙΑ, ΝΤΡΕΣΑΖ, ΑΝΤΟΧΗ & ΑΜΑΞΟΔΗΓΗΣΗ 

 
Ένας  ιππέας  και  τρεις  αμαζόνες  πήραν  τους  τίτλους  των  Πρωταθλητών 
Υπερπήδησης  Εμποδίων  2016,  στο  Πρωτάθλημα  Ιππασίας  εις  μνήμην  Φρέντυ 
Σερπιέρη, που πραγματοποιήθηκε 2‐5  Ιουνίου με μεγάλη επιτυχία, στο Ολυμπιακό 
Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο.  
 
Στην κατηγορία Ενηλίκων μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Γρηγόρης Βόγλης του ΕΙΟ 
με  την Quelly Briquedale,  που  με  συνολικά  1,70  βαθμούς  στους  τέσσερις  γύρους 
πήρε  τον  τίτλο  του  Πρωταθλητή  για  πρώτη  φορά  στην  καριέρα  του.  Δεύτερος 
Πρωταθλητής ήταν ο περσινός Πρωταθλητής Αλέξανδρος Φουρλής με τον Grandeur 
του  ΙΟΘΡΑΚ  με  9  βαθμούς  και  στην  3η  θέση  η  Πρωταθλήτρια  Ενηλίκων  2014, 
Μόνικα Μαρτίνη του ΙΑΟΦ με τον Amadu με  15,08 βαθμούς.  
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Πρωταθλήτρια Νέων  Ιππέων  επίσης  για  πρώτη φορά  ήταν  η  Κατερίνα  Λασκαρίδη 
του  ΑΙΟΑΤ  με  την  Charlotte  με  συνολικά  2,59  βαθμούς.  Στην  2η  θέση  ήταν  ο 
περσινός  Πρωταθλητής  Εφήβων,  Κωνσταντίνος  Παπαθανασίου  του  ΙΑΟΦ  με  τον 
Secret Prince με 25,43 βαθμούς και στην 3η θέση ο  Λουκάς Παπαδόπουλος του ΙΟΑ 
με τον Petrus με 36 βαθμούς.  
 
Στην Κατηγορία Εφήβων Πρωταθλήτριες αναδείχθηκαν η Πάολα Μαρτίνη του ΙΑΟΦ 
με την Cleopatra με τους λιγότερους βαθμούς στους τέσσερις γύρους 6,54. Δεύτερη 
ήταν  η  Ιωάννα  Τσόχα  του  ΑΙΟΑΤ  με  τον  Go  4  it  με  9,62  βαθμούς  και  τρίτος  ο 
Αντώνης Αντωνίου του ΙΟΚΟΥΒ με τον Loon Illusion με 13,48 βαθμούς.  
Στην κατηγορία Παίδων μία αμαζόνα από την Καλαμάτα και  τον  ΙΠΠΟΚ, η Μελίνα 
Πειμανίδη με τον Acapulca κατάφερε στην πρώτη της συμμετοχή στην κατηγορία να 
αναδειχθεί Πρωταθλήτρια με 4 βαθμούς στους  τέσσερις γύρους. Δεύτερος ήταν ο 
Σταύρος Θεοφανόπουλος του ΕΙΟ με τον Taquine du Vivier με 8 βαθμούς και τρίτη η 
Αθηνά Μάνου του ΙΟΕ με τον Donnar με 9 βαθμούς.  
 
Στην  Κατηγορία  Αμαζόνων  μετά  τους  τέσσερις  γύρους  νικήτρια  αναδείχθηκε  η 
Αλεξάνδρα Παράσχη του  ΙΑΟΦ με την Calysta με τους λιγότερους βαθμούς ποινής 
2,39 και ακολούθησαν στην 2η θέση η Αθανασία Χατζηπρίμου του ΙΟΒΟΠ με τον Z 
Akinos με 4 βαθμούς και στην 3η θέση η Πάολα Μαρτίνη του ΙΑΟΦ με τον Cobbydor 
με 5,87 βαθμούς.  
 
Στην  Ιππική  Δεξιοτεχνία  και  την  Κατηγορία  Ενηλίκων  μετά  τα  τρία  αγωνίσματα 
Πρωταθλητής  αναδείχθηκε  ο  Στέλιος  Σταυρουλάκης  με  τον  Baiao  με  συνολικό 
ποσοστό 65,82% και ακολούθησαν στην 2η και 3η θέση αντίστοιχα δύο αμαζόνες, η 
Χριστίνα  Σαχίνογλου  με  τον  Rafaello  4  με  ποσοστό  65,39%  και  Αντωνία 
Τσαμάνδουρα με την Hope for the Future με ποσοστό 65,38%.  
 
Στην κατηγορία Νέων Ιππέων μετά το πρωτάθλημα εφήβων πέρυσι, Πρωταθλήτρια 
αναδείχθηκε  η  Νίνα  Ισαβέλλα  Ραβίνι  με  την  Djonas  Figaro  με  συνολικό  ποσοστό 
62,34%.  
 
Στην  κατηγορία  Εφήβων  τον  τίτλο  της  Πρωταθλήτριας  πήρε  η  περυσινή 
πρωταθλήτρια Παίδων, Ελένη Ρέτσου με την Fairytale με συνολικό ποσοστό 65,13%. 
Δεύτερη ήταν  η Λαβίνια Μακροπούλου με  τον Widoc Timbre  με ποσοστό 62,76% 
και Τρίτη η Ελισάβετ Μάικα με τον Sir Kavalier με ποσοστό 62,20%.  
 
Στην  κατηγορία  παίδων  πρωταθλητές  αναδείχθηκαν  η  Δέσποινα  Σιδηρά  με  τον 
Nocsley με ποσοστό 65,92%. Στην 2η θέση ήταν η Φοίβη Αλγιαννάκη με τον Cassian 
με ποσοστό 62,75% και στην 3η θέση η Ειρήνη Ρέτσου με την Grace 316 με ποσοστό 
60,65%. Το Πρωτάθλημα Ιππασίας 2016 Εις μνήμην Φρέντυ Σερπιέρη συνεχίζεται με 
το άθλημα της υπερπήδησης εμποδίων και τους τελικούς των πρωταθλημάτων.   
 
Η Αντιγόνη Νταλιάνη και ο GA Nireas αναδείχθηκαν Πρωταθλητές Ιππικής Αντοχής 
2016  συγκεντρώνοντας  τη  μεγαλύτερη  βαθμολογία  μετά  και  τον  4ο  τελικό  αγώνα 
που έγινε την Κυριακή, 19 Ιουνίου στην Κατερίνη.  
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Η  αμαζόνα  του  ΙΠΟΑ  συμμετείχε  στην  κατηγορία  Α  των  90  χιλιομέτρων 
καταλαμβάνοντας  την  2η  θέση,  που  ήταν  αρκετή  για  να  συγκεντρώσει  τους 
περισσότερους  βαθμούς  108  στους  4  αγώνες  και  να  πάρει  τον  τίτλο  για  πρώτη 
φορά.  Δεύτερη  Πρωταθλήτρια  ήταν  η  Ειρήνη  Μητώνα  με  την  Aphroditi  με  102 
βαθμούς, η οποία πήρε την 3η θέση στον τελικό αγώνα και τρίτος ο Σαλήχ Καλαφάτ 
με  τον  Nikippos  με  69  βαθμούς.    Νικητής  στην  σημαντικότερη  κατηγορία  Α  του 
τελικού  αγώνα  ήταν  ο  Δημήτρης  Δουλγέρης  με  την  Naomi  που  ολοκλήρωσε  τη 
διαδρομή του παρά την πολλή ζέστη σε 5:41:27. 
 
Οι  Πρωταθλητές  Αμαξοδήγησης  για  το  2016  αναδείχθηκαν  στο  πλαίσιο  των 
διεθνών αγώνων αμαξοδήγησης,  που  έγιναν  στο Ολυμπιακό  Κέντρο  Ιππασίας  στο 
Μαρκόπουλο  το  διήμερο,  16  και  17  Απριλίου.  Στη  μονή  ζεύξη  Πρωταθλητής 
αναδείχθηκε  ο  Σταύρος  Δασκαλόσογλου  με  τον  Alexandros,  στη  διπλή  ζεύξη  ο 
Αλέξανδρος  Ζαμπούρης  με  τα  Rigo & Dollar,  στην  κατηγορία  εφήβων  η  Θοδώρα 
Ζαμπούρη με τον Spartakos και στην κατηγορία παίδων ο Φίλιππος Φάκκας με τον 
Romeo.  
 

*** 


