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Η Ελληνική ιππασία βράβευσε τους κορυφαίους του 2012 

Η Ελληνική Ιππασία καλωσόρισε, το Σάββατο το βράδυ (9/2), 

τη νέα χρόνια και αποχαιρέτησε το 2012. Η ετήσια γιορτή της 

Ελληνικής Ιππασίας, που συνδυάστηκε με την κοπή της 

πρωτοχρονιάτικης πίτας της, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία 

για πρώτη φορά στην αίθουσα εκδηλώσεων Jockeys Country 

Club του Ιππικού Ομίλου Mega Sports.  Ο νέος πρόεδρος της 

ΕΟΙ, κ. Νικόλαος Παράσχης συνεχάρη όλους τους αθλητές 

που διακρίθηκαν την περασμένη χρονιά, ευχαρίστησε τους 

χορηγούς που ήρθαν αρωγοί στις διοργανώσεις της, έθεσε 

τους στόχους της Ομοσπονδίας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια και ευχήθηκε η Ελληνική Ιππασία να έχει 

μεγαλύτερες διακρίσεις.  Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η Ομοσπονδία τίμησε τον κ. Αναστάσιο 

Δεληβοριά, πρώην Γενικό Γραμματέα, Ταμία και Αντιπρόεδρο της ΕΟΙ για την 20ετή και πλέον προσφορά 

του στο άθλημα, ενώ παρών ήταν και ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΙ, κ. Ισίδωρος Κούβελος, Πρόεδρος της 

Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας. Βραβεύθηκαν η Στεφανία Χεινοπώρου για την 11
η
 θέση που κατέλαβε 

στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παίδων Υπερπήδησης Εμποδίων, η Κέλλυ Σκλαβούνου για την καλύτερη 

διεθνή παρουσία στην ιππική δεξιοτεχνία την περασμένη χρονιά, οι ιππείς και οι αμαζόνες που κέρδισαν 

χρυσά μετάλλια στα Βαλκανικά Πρωταθλήματα του 2012, οι Πρωταθλητές 2012 στα τέσσερα ιππικά 

αθλήματα και τα ιππικά σωματεία, που πρωταγωνίστησαν την περυσινή χρονιά.   

Η ΕΟΙ, ακόμη, τίμησε τους χορηγούς της, που την στηρίζουν σε μία δύσκολη περίοδο, την Εταιρεία 

Ακινήτων Δημοσίου, την ΜΕΤΚΑ, τη Superfast 

Ferries, τη Hertz, τη G4S, την Hoctief και το Ιατρικό 

Κέντρο Αθηνών. Το φλουρί κέρδισαν τα άλογα! 

(φωτο: Αλέξης Βασιλόπουλος@) 

 

 



 

Μεγάλη επιτυχία το party της Ιππασίας! 

Πολύς κόσμος έδωσε το παρών το Σάββατο το βράδυ, στο PARTY της 

ιππασίας, που ακολούθησε αμέσως μετά το πέρας της εκδήλωσης της ΕΟΙ 

στο Jockeys Country Club. Όλοι έμειναν ευχαριστημένοι από την 

προσπάθεια της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων, που είχε μετατρέψει την 

αίθουσα σε … club μόνο για τους φιλίππους. Κατά τη διάρκεια του πάρτι 

έγινε και η κλήρωση της λαχειοφόρου αγοράς, με μεγάλη τυχερή την Ιόλη 

Μυτιληναίου, που κέρδισε το καλύτερο δώρο, το scooter. Ευχαριστούμε 

όλους τους χορηγούς: Jockeys Country Club, Loud & Clear, Meli Parties, 

Μύθος Ζυθοποιία, Λαφαζάνης, Skinos Mastiha Spirit, Κάβα Ανθίδης, Albatross Maritime, Ice Gallery, 

Bar Solutions & Studio 7.  

 

Μία εβδομάδα πριν έκοψε την πίτα η ΤΕΙΒΕ 

Το Ιππικό Κέντρο Μακεδονίας φιλοξένησε το Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου την εκδήλωση της Τοπικής 

Επιτροπής Βόρειας Ελλάδας. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Γενική Γραμματέας 

Αθλητισμού, κ. Κυριακή Γιαννακίδου, ενώ εκ μέρους της Ομοσπονδίας παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος κ.  

Νκόλαος Παράσχης και ο Γραμματέας κ. Δημήτρης Γουναράς.  

Οι φίλαθλοι της Βόρειας Ελλάδας και φίλιπποι βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις του ΙΚΕΜ, για να 

αποχαιρετήσουν τη χρονιά που πέρασε και να χειροκροτήσουν τους καλύτερους.  

Παρουσιάστρια της βραδιάς ήταν η κ. Σιαφάρα, ενώ ο οικοδεσπότης κ. Ηρακλής Μπάσδρας έκοψε την 

πίτα και ευχήθηκε σε όλους καλή χρονιά. Ο Ιππικός Όμιλος Χαλκιδικής Μέγας Αλέξανδρος κέρδισε το 

φλουρί των ομίλων της Βόρειας Ελλάδας. Για την προσφορά τους στην ιππασία τιμήθηκαν από την ΤΕΙΒΕ 

οι κ.κ. Αθανάσιος Χατζόπουλος και Διονύσης Νελλόπουλος. Βραβεύθηκαν οι αθλητές της Βόρειας 

Ελλάδας που πρωταγωνίστησαν στα τέσσερα αθλήματα σε Εθνικούς αγώνες και Βαλκανικό Πρωτάθλημα, 

αλλά και οι όμιλοι που κέρδισαν τους τίτλους για το 2012. Φυσικά τιμήθηκαν και οι χορηγοί του 

αθλήματος της περυσινής χρονιάς στους Πανβορειοελλαδικούς Αγώνες.  

 

Και του χρόνου! 

 

Η Κέλλυ Σκλαβούνου στο action24 

Στην αθλητική εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού action24, πρώην sport TV, της ψηφιακής πλατφόρμας 

της ΕΡΤ, βρέθηκε η Κέλλυ Σκλαβούνου την Πέμπτη το βράδυ. Η αμαζόνα του ΕΙΟ μίλησε για το άθλημα, τις 

επιτυχίες της την τελευταία χρονιά, αλλά και για τον αγώνα που δίνει κατά της δυσλεξίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πέντε νέοι κριτές – ανάμεσά τους η 

Έπη και η Κική  

Πέντε νέους κριτές απέκτησε το 

άθλημα της υπερπήδησης εμποδίων, 

μετά τις εξετάσεις που έδωσαν και 

πέρασαν με επιτυχία την Τρίτη, 5 

Φεβρουαρίου στο Μαρκόπουλο. 

Πρόκειται για τα δύο στελέχη της ΕΟΙ, 

την Έπη Χαραλαμποπούλου και την 

Κική Μουκούση, αλλά και για τις κ.κ. 

Σοφία Χωρατατζή, Αλεξάνδρα 

Στεργιοπούλου και Βάσω Βλάχου. Τα 

διπλωματά τους απονεμήθηκαν στην 

εκδήλωση της ΕΟΙ.  Συγχαρητήρια! 

 

Σε ΙΟΑ & ΙΟΒΕ η 1
η
 ημερίδα 

ΑΙΑ  

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε 

την Κυριακή, 9/2 και η πρώτη 

ημερίδα για την Άδεια 

Ικανότητας Αθλητού για τη Νότια 

Ελλάδα στον Ιππικό Όμιλο 

Αθηνών και για την Βόρεια 

Ελλάδα στον Ιππικό Όμιλο 

Βόρειας Ελλάδας. Τα 

αποτελέσματα με τα ονόματα 

των επιτυχόντων δημοσιεύθηκαν 

στο site της ΕΟΙ, στην άδεια 

ικανότητας αθλητού.  

 



 

 

Η Τακτική Συνέλευση της ΕΟΙ το Μάρτιο 

Η ΕΟΙ όρισε την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της για την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013 και ώρα 11.00 στα 

Γραφεία της Ομοσπονδίας στο ΟΚΙΜ. Η πρόσκληση και το υλικό της Γ.Σ. θα σταλούν σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα από το Καταστατικό και το Νόμο. 

 

Ανακοινώθηκε το οικονομικό προσάρτημα 

Μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα η ΕΟΙ δημοσίευσε και το οικονομικό προσάρτημα της Γενικής 

Προκήρυξης 2013, που περιλαμβάνει όλες τις οικονομικές παραμέτρους της φετινής αγωνιστικής χρονιάς.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όσοι θέλετε να συμβάλλετε με ειδήσεις και νέα ομίλων και αθλητών, είναι ευπρόσδεκτα 

στο email press@hef.gr υπόψη γραφείου τύπου.  

Ευχαριστούμε! 

 

*** 

Απαραίτητη η χρήση γιλέκων προστασίας 

στους παίδες αθλητές  

Για να προστατέψει τους παίδες αθλητές, η 

ΕΟΙ αποφάσισε την υποχρεωτική χρήση των 

ειδικών γιλέκων προστασίας (life jackets) 

από όλους τους παίδες αθλητές (ηλικίας  

10-14 ετών) σε όλα τα αγωνίσματα 

υπερπήδησης εμποδίων, που αγωνίζονται.  

 

Η υποχρεωτική χρήση θα ισχύσει από τον 

αγώνα Πρωτάθλημα 1 (8-10 Μαρτίου 2013 

στο ΟΚΙΜ). 

 

Συνάντηση με θέμα την ασφάλεια & 

την ιππική παιδεία 

Μετά τα μεμονωμένα, αλλά λυπηρά, 

φαινόμενα στον 1
ο
 αγώνα Κυπέλλου 

Ν. Ελλάδας, η Ομοσπονδία αποφάσισε 

την πραγματοποίηση συνάντησης με 

όλους τους παίδες και εφήβους 

αθλητές, τους προπονητές και τους 

γονείς τους, προκειμένου να 

συζητηθούν θέματα που αφορούν 

στην ασφάλεια και την συμπεριφορά 

κατά τους αγώνες. Η ημερομηνία και ο 

τόπος της συνάντησης θα ανακοινωθεί 

σύντομα. Με την ευκαιρία, η ΕΟΙ 

επισημαίνει ότι η εκπαίδευση, η 

ενημέρωση και γενικότερα τα θέματα 

ιππικής παιδείας αποτελούν 

πρωτίστως ευθύνη και αρμοδιότητα 

των Σωματείων, όπου ανήκουν οι 

αθλητές και οι προπονητές. 

 

 


