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Προς κ. Γιώργο Τασούλη 

Εκδότη του Περιοδικού ΙΠΠΑΣΙΑ 

         

ΘΕΜΑ: Το άρθρο στο τεύχος ΙΠΠΑΣΙΑ νο. 410 του Ιανουαρίου 2023 με τίτλο : «Στον απολογισμό 

πρέπει να λέγονται όλα, όχι μόνο τα καλά.» 

 

Κύριε Τασούλη, 

Καλή Χρονιά σε εσάς και στο Περιοδικό ΙΠΠΑΣΙΑ! 

Ως γνωστόν, η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας τιμά και στηρίζει το Περιοδικό ΙΠΠΑΣΙΑ και 

αντιλαμβάνεται πλήρως τον σημαντικό του ρόλο διαχρονικά στην Ελληνική Ιππασία. 

Αφορμή για την συγκεκριμένη επιστολή αποτέλεσε το άρθρο που αναφέρεται στο Θέμα της 

παρούσας.  

Επιτρέψτε μας παρακαλούμε εκ μέρους του ΔΣ να κάνουμε κάποιες εκ των υστέρων 

διευκρινίσεις επί ορισμένων αναφορών στο άρθρο σας και επειδή συμφωνούμε ότι «πρέπει να 

λέγονται όλα».  

1. (Στον χαιρετισμό του στο Πρόγραμμα των Πανελληνίων ο Πρόεδρος της ΕΟΙ) 

«επεκτάθηκε, σε δύο ολόκληρες σελίδες, για να καλύψει τα πάντα, να αναφέρει ακόμη 

και τις πιο ασήμαντες επιτυχίες του αθλήματός μας».  

Για την ΕΟΙ δεν υπάρχουν «ασήμαντες επιτυχίες». Οι επιτυχίες είναι επιτυχίες και έχουν 

έρθει με σχεδιασμό και με εθελοντικές και αφιλοκερδείς προσπάθειες όλων μας ΜΑΖΙ, 

της ΕΟΙ και των ανθρώπων του αθλήματος, και γι’ αυτό το λόγο όλες οι επιτυχίες πρέπει 

να αναφέρονται σε όποια ευκαιρία είναι πρόσφορη. Το Πρόγραμμα των Πανελληνίων 

απευθύνεται στους ανθρώπους της Ελληνικής Ιππασίας και σε τρίτους εκτός αυτής, και 

καλό είναι όλοι να τα γνωρίζουν όλα, ακόμα και όσα σε κάποιους από εσάς φαίνονται 

«ασήμαντες επιτυχίες».  

2. «Όφειλε να δώσει και κάποιες εξηγήσεις και για τις αποτυχίες μας, που, δυστυχώς , ήταν 

και πολλές και σημαντικές. Να μας πει τι δεν πήγε καλά και τι θα πρέπει να γίνει για να 

διορθωθούν.»  

 



Πιθανώς να μπερδεύει η ΙΠΠΑΣΙΑ έναν Χαιρετισμό σε ένα Πρόγραμμα Αγώνων που 

απευθύνεται στο ευρύ κοινό και έχει σκοπό την αναγνώριση προσπαθειών του συνόλου 

της Ελληνικής ιππασίας κατά τη διάρκεια ενός έτους και την προώθηση της γενικής 

εικόνας αθλήματος της ιππασίας και την προσέλκυση κοινού και χορηγών, με τον 

Απολογισμό του ΔΣ της ΕΟΙ που γίνεται στην ΓΣ της ΕΟΙ και απευθύνεται στα σωματεία 

και στους ειδικούς του αθλήματος που ελέγχουν τη διοίκηση. Σε κάθε περίπτωση, η 

επιλογή της λέξης «όφειλε» είναι άστοχη όταν αναφέρεται κανείς στο περιεχόμενο ενός 

Χαιρετισμού σε ένα Πρόγραμμα.  

 

3. «Ήταν λάθος του που δεν αναφέρθηκε καθόλου στους βαλκανικούς αγώνες. Αυτή είναι 

η βασική διεθνής διοργάνωση για τη χώρα μας. Εκεί μετράει το άθλημα μας τις 

δυνατότητες του. Να δώσει κάποιες εξηγήσεις σε ορισμένα πράγματα. Να πει την 

άποψη του γιατί στην υπερπήδηση εμποδίων κατακτήσαμε μόνο ένα μετάλλιο στα 

ατομικά αγωνίσματα και αυτό χάλκινο και κατρακυλήσαμε στην 3η θέση στη γενική 

κατάταξη. Να μας εξηγήσει στο που οφείλεται το ότι χάσαμε, μετά από πολλά χρόνια, 

τα πρωτεία στην ιππική δεξιοτεχνία.»  

 

Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να μετράει κανείς την επιτυχία της Ελληνικής Ιππασίας 

στα Βαλκανικά Πρωταθλήματα: 

 

Πρώτον, απολύτως επιτυχημένη είναι η ηγετική στάση της ΕΟΙ, καθώς και οι ακάματες 

ενέργειες των ανθρώπων της για την διάσωση, στήριξη και διοργάνωση των 

Βαλκανικών Πρωταθλημάτων, επειδή ακριβώς έχουν μεγάλη αξία για το άθλημα στην 

Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Όπως όλοι γνωρίζουν, χωρίς τις ενέργειες της ΕΟΙ τα 

τελευταία χρόνια, τα Βαλκανικά Πρωταθλήματα δεν θα υπήρχαν, ειδικά μετά τις 

σχετικές αρνητικές εξελίξεις στην FEI και την αμφισβήτηση της ποιότητας και 

σκοπιμότητας διοργάνωσής τους από τα διεθνή κέντρα αποφάσεων, αλλά και από 

κάποιους Βαλκάνιους που τα υπονόμευαν συστηματικά.  

 

Δεύτερον, απολύτως επιτυχημένες ήταν οι αποστολές των Ελληνικών ομάδων για τα 

Βαλκανικά Πρωταθλήματα 2022 ΥΕ και ΙΔ στη Ρουμανία, όπου η ΕΟΙ όχι μόνο έστειλε 

πλήρεις ομάδες με κτηνιατρική υποστήριξη, αλλά μάλιστα προχώρησε σε αύξηση της 

αρχικά προβλεπόμενης οικονομικής επιχορήγησης για μεταφορά αλόγων, από έκτακτη 

επιχορήγηση που εξασφάλισε χάρη στην επιτυχημένη δραστηριότητά της η ΕΟΙ από τη 

φορολόγηση των κερδών του στοιχήματος, και επιπλέον κάλυψε για πρώτη φορά το 

συνολικό κόστος διαμονής 5 αθλητών ανά ηλικιακή κατηγορία.  

 

Τρίτον, καλό είναι να αναλύει κάποιος τα αγωνιστικά αποτελέσματα, αλλά όταν το κάνει 

να φροντίζει να μιλάει όχι με όρους στείρους, αλλά με όρους αθλητικούς, όπως τους 

καταλαβαίνουν όσοι γνωρίζουν: 

 

Πράγματι τα παλαιότερα χρόνια γυρίζαμε κάποιες φορές με περισσότερα ατομικά 

μετάλλια στα ατομικά και περισσότερα χρυσά στα ομαδικά από ότι το 2022. Όμως: 

 

- Κατ’ αρχήν αυτό έχει να συμβεί αρκετά χρόνια και πιο συγκεκριμένα, πριν από την 

οικονομική κρίση που έπληξε την χώρα μας και, ακόμα περισσότερο, το άθλημά 

μας, κάτι που δυστυχώς αντικατοπτρίζεται πλέον και στην ποιότητα των αλόγων 

που στελεχώνουν τις εθνικές μας ομάδες. Δηλαδή, κάποτε το συγκριτικό μας 



πλεονέκτημα ήταν τα καλύτερα άλογα και αυτό έβγαινε, ως συνήθως, και στον 

αγωνιστικό χώρο. Σήμερα, τα άλογα μας δεν είναι καλύτερα από αυτά των γειτόνων 

(εκτός από των Τούρκων που συνεχίζουν να αγοράζουν πολύ καλύτερα άλογα) και 

συνεπώς δεν έχουμε πλέον το συγκριτικό πλεονέκτημα, συνεπώς ο ανταγωνισμός 

είναι πολύ πιο απρόβλεπτος και τα αποτελέσματα λογικά πιο μοιρασμένα μεταξύ 

των χωρών, οι οποίες παρεμπιπτόντως έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια χάρη 

στις ενέργειες των εκπροσώπων της ΕΟΙ (Κύπρος, Κροατία, Σλοβενία, Β. Μακεδονία, 

Αλβανία κα), διευρύνοντας έτσι και τους εν δυνάμει διεκδικητές μεταλλίων σε 

σχέση με παλαιότερα. 

 

- επίσης, σε ένα διεθνές πρωτάθλημα τα ατομικά μετάλλια κρίνονται σε 

λεπτομέρειες και δίνονται μόνο στους τρεις πρώτους. Όμως, αν δει κανείς 

προσεκτικά τα αποτελέσματα του 2022, είχαμε αθλητές πάντα που διεκδίκησαν τα 

μετάλλια μέχρι την τελευταία στιγμή και κάποιοι τα κέρδισαν, ενώ κάποιοι τα 

έχασαν για ελάχιστους βαθμούς ποινής. Αυτός είναι ο αθλητισμός και οι αγώνες! 

 

- ακόμα, οι Βαλκανικές μας ομάδες ΥΕ για το 2022 δεν ήταν ακριβώς 

αντιπροσωπευτικές της ποιότητας της Ελληνικής ΥΕ, δεδομένου ότι κάποιοι από 

τους καλύτερους αθλητές μας που ήταν δικαιωματικά στην ομάδα βάσει της 

σχετικής βαθμολογίας (ενδεικτικά Μαρτίνη, Κουτσογιάννης, Shut, Κυριακοπούλου, 

Ζολώτα, Ποππ, Ιγγλέση κλπ) δήλωσαν για δικούς τους λόγους, απόλυτα 

αποδεκτούς, μη διαθεσιμότητα για συμμετοχή στις Βαλκανικές ομάδες 2022. Το 

ίδιο και κάποιοι αθλητές της ΙΔ, ειδικά στις μεγαλύτερες ηλικιακές κατηγορίες. 

Σίγουρα με αυτούς τους αθλητές θα ήμασταν πιο ανταγωνιστικοί (όπως θα είμαστε 

του χρόνου στο Μαρκόπουλο) και, πιθανώς, να μην χάναμε τα «πρωτεία» στα 

Βαλκάνια, αν βεβαίως τα «πρωτεία» στους Βαλκανικούς αποτελούν γενικά 

αυτοσκοπό, και αν βεβαίως αυτά τα «πρωτεία» κρίνονται με τη στείρα λογική του 

συντάκτη του άρθρου και μόνο με βάση τα μετάλλια. 

 

- τέλος, σε όλα τα αθλήματα, ακόμα και οι χώρες που θεωρούνται υπερδυνάμεις του 

αθλητισμού, περνούν από κύκλους κατά τους οποίους δεν έχουν την καλύτερη 

εθνική εκπροσώπηση. Ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα στην ιππασία, που διαθέτει 

συγκριτικά περιορισμένο δυναμικό αθλητών και αλόγων (ειδικά μετά την κρίση), η 

δύναμή μας μπορεί να διαφοροποιείται σημαντικά από χρονιά σε χρονιά, ανάλογα 

με τις ηλικίες των αθλητών, την αντικατάσταση όσων αλλάζουν ηλικιακές 

κατηγορίες και την ηλικία και αναπλήρωση των αλόγων. Για παράδειγμα, το 2022 

για πρώτη φορά και για λόγους ηλικιακής συγκυρίας, η Ελληνική Ιππασία είχε 

μεγάλο βάθος στην Κατηγορία των Νέων Ιππέων ΥΕ που αποτυπώθηκε και στον 

θρίαμβό μας με χρυσό μετάλλιο στο ομαδικό στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Από την 

άλλη, όταν ένας αθλητής ανεβαίνει κατηγορία στην ΥΕ και στην ΙΔ, πχ από Παίδων 

στην Εφήβων, χρειάζεται τουλάχιστον ένα έτος για να προσαρμοστεί στις νέες 

απαιτήσεις, ενώ από την άλλη ένας «πρωτάρης» αθλητής στην Κατηγορία Παίδων 

έχει να αντιμετωπίσει (με την οικογένειά του) όχι μόνο αγωνιστικές προκλήσεις, 

αλλά και θέματα απειρίας και ψυχολογίας. Και όπως όλοι γνωρίζουμε, 

συγκεκριμένα το 2022, πάλι για λόγους ηλικιακής συγκυρίας, είχαμε αρκετούς 

πρωτάρηδες στην Κατηγορία Παίδων και αρκετούς αθλητές στην πρώτη τους 

συμμετοχή στην Κατηγορία Εφήβων. Όσον αφορά δε ειδικά την Κατηγορία 

Ενηλίκων ΥΕ, αυτή στελεχώθηκε εν γνώσει όλων μας από τη «δεύτερη» ομάδα μας 



(α) επειδή η Ιόλη Μυτιληναίου προερχόταν από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και είχε 

άλλες προγραμματισμένες και συμβατικές αγωνιστικές υποχρεώσεις, ο δε Άγγελος 

Τουλούπης αγωνίστηκε στις ίδιες ημερομηνίες με πρόσκληση που εξασφάλισε 

προγραμματισμένα η ίδια η ΕΟΙ στον Τελικό του Longines EEF Series στην Βαρσοβία 

και κατέκτησε την 6η θέση, (β) απουσίαζαν αθλητές και άλογα πρώτης γραμμής από 

την Ελλάδα (βλ. παραπάνω), και (γ) προκειμένου η «δεύτερη» ομάδα να 

προετοιμάζεται για τις αυξημένες υποχρεώσεις του 2023. Την ίδια στιγμή, δεν 

κατέστη δυνατόν να στείλουμε ομάδα Ενηλίκων στην ΙΔ για σοβαρούς λόγους που 

είχαν να κάνουν με τη διαθεσιμότητα αθλητών και των αλόγων τους.    

Τα ανωτέρω δεν αποτελούν δικαιολογίες, αλλά γεγονότα, και είναι θεμιτό και σωστό να 

λαμβάνονται υπόψη πριν κάποιος χρησιμοποιεί τη λέξη «αποτυχίες» με τρόπο 

απαξιωτικό, κυρίως για την προσπάθεια των αθλητών και των οικογενειών τους.   

Το πιο σημαντικό από όλα όμως είναι ότι ΕΥΤΥΧΩΣ στον αθλητισμό δεν κερδίζουν πάντα 

οι ίδιοι, ούτε πάντα από τις ίδιες χώρες. Έτσι διατηρείται διαρκώς το ενδιαφέρον, ενώ 

μέσα από αυτή την διαδικασία ανανεώνονται οι εθνικές ομάδες με νέο αίμα. Αυτό όμως 

για να το εκτιμήσει κανείς στην πραγματική του διάσταση, πρέπει να έχει υπάρξει 

αθλητής και να διακατέχεται από το αίσθημα και τις αρχές της άμιλλας για τους 

αντιπάλους στον αγώνα. Ειδικά μάλιστα στο δικό μας άθλημα, όπου υπάρχει και ο 

αστάθμητος παράγοντας «άλογο». 

4. «Να δώσει κάποια εξήγηση για το που οφείλονταν η αδυναμία μας να συγκροτήσουμε 

ομάδα στην ιππική αντοχή, με αποτέλεσμα να συμβάλλουμε στο να ματαιωθούν οι 

βαλκανικοί αγώνες.» 

 

Δυστυχώς στην ΙΑ υπήρχαν μόνο δύο ζευγάρια από την Ελλάδα με τις απαραίτητες 

προκρίσεις που ήταν διαθέσιμα για συμμετοχή στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα 2022. Η 

ΕΟΙ, όχι μόνο επέμεινε πιεστικά και διέθεσε και χρήματα για τη συμμετοχή αυτών των 

Ελλήνων αθλητών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα ΙΑ 2022, αλλά μάλιστα φρόντισε να 

ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατό κάποιες εκκρεμότητες νομικού αντικειμένου 

προκειμένου να είναι διαθέσιμοι όλοι οι προκριμένοι αθλητές. Η ΕΟΙ έκανε ότι ήταν 

απαραίτητο, όμως δυστυχώς, οι αθλητές για διαφορετικούς δικούς τους λόγους, 

απόλυτα αποδεκτούς, δεν ήταν διαθέσιμοι τελικά για το Βαλκανικό Πρωτάθλημα. 

Όμως, από ένα χρονικό σημείο και μετά έγινε ξεκάθαρο ότι το Βαλκανικό Πρωτάθλημα 

ΙΑ 2022 δεν θα γινόταν έτσι κι αλλιώς για λόγους που αφορούσαν αποκλειστικά τους 

διοργανωτές, και όχι την ΕΟΙ και τους Έλληνες αθλητές, όπως ανακριβώς αναφέρεται 

στο άρθρο, και συνεπώς όλα αυτά δεν είχαν πλέον σημασία.  

Όμως η ΕΟΙ, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, έχει ήδη υπεύθυνα και εγκαίρως 

φροντίσει με πρωτοβουλίες της για την εγγυημένη διεξαγωγή του Βαλκανικού 

Πρωταθλήματος ΙΑ 2023 στην Βουλγαρία και για την ανταγωνιστική εκπροσώπηση της 

Ελλάδας σε αυτό με αθλητές που θα λάβουν μάλιστα προκρίσεις σε διεθνή αγώνα CEI 

που θα διοργανώσει ειδικά για τον σκοπό αυτό η ΕΟΙ τον Απρίλιο 2023 στο Κιλκίς.   

 

5. «Ο κόσμος θα περίμενε, ασφαλώς, να μάθει το γιατί ένα από τα αθλήματα που 

καλλιεργούσε, εδώ και πολλά χρόνια, η ομοσπονδία μας, η αμαξοδήγηση, ανέστειλε την 

αθλητική της δραστηριότητα και πλέον δεν διοργανώνονται αγώνες αυτού του 

αθλήματος στη χώρα μας. Έχει μείνει  ένας μόνο άνθρωπος, ο Αλέξανδρος Ζαμπούρης, 

που παλεύει να το κρατήσει ζωντανό, ο οποίος πήγε με δική του πρωτοβουλία, και δικά 



του έξοδα στη Ρουμανία, για να μας εκπροσωπήσει στους βαλκανικούς αγώνες που 

έγιναν εκεί.» 

Παρά τις πολύχρονες προσπάθειες της ΕΟΙ, παρά τις επενδύσεις της σε τεχνογνωσία και 

εκπαίδευση από το εξωτερικό, σε στελέχη και στην κατασκευή στίβου στο ΟΚΙΜ, παρά 

τα προγράμματα και τη διοργάνωση αγώνων, δυστυχώς το άθλημα της αμαξοδήγησης 

έχασε τη δυναμική του μέσα στην πανδημία. Το 2022, οι αγώνες αμαξοδήγησης που 

περιλαμβάνονταν στο εγκεκριμένο Αγωνιστικό Πρόγραμμα Αμαξοδήγησης και είχαν 

αρχικά συμφωνηθεί μεταξύ των ενδιαφερομένων και προκηρυχθεί από την ΕΟΙ, 

ακυρώθηκαν στη συνέχεια λόγω μη δήλωσης συμμετοχής των ίδιων των 

ενδιαφερομένων. Αρκετοί αθλητές στην πορεία της πανδημίας σταμάτησαν τη 

δραστηριότητά τους για δικούς τους σοβαρούς λόγους, απόλυτα αποδεκτούς, ενώ 

άλλοι αθλητές δεσμεύονται ημερολογιακά λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Η ΕΟΙ 

έχει αποδείξει ότι είναι εδώ και συνεχίζει να συντονίζει και να ενθαρρύνει όλο το 

δυναμικό της αμαξοδήγησης στην Ελλάδα, αλλά δεν μπορεί να επιβάλει με το ζόρι 

αγωνιστική δραστηριότητα, ούτε να ξοδεύει χρήματα χωρίς προοπτική εις βάρος των 

άλλων αθλημάτων και δραστηριοτήτων της. Βεβαίως, θα συνεχίσει να στηρίζει τα 

Βαλκανικά Πρωταθλήματα Αμαξοδήγησης και τις ατομικές Ελληνικές συμμετοχές σε 

αυτά, όπως του κ. Ζαμπούρη ή όποιου άλλου πληροί τις προϋποθέσεις. Στο πλαίσιο 

αυτό έχει επισήμως προτείνει τη συμπερίληψη στο πρόγραμμα του Βαλκανικού 

Πρωταθλήματος Αμαξοδήγησης και της Κατηγορίας με Μόνιππο, προκειμένου να δώσει 

μεγαλύτερο κίνητρο σε Έλληνες αμαξοδηγητές που στην πλειοψηφία τους ασχολούνται 

με μόνιππα.    

6. «Απέφυγε να θίξει το θέμα του αγωνιστικού προγράμματος της υπερπήδησης 

εμποδίων. Το διατήρησαν επί ένα χρόνο, παρά τις έντονες διαφωνίες, που 

διατυπώθηκαν και ξαφνικά το άλλαξαν άρδην και επέστρεψαν σε ένα παλαιό 

δοκιμασμένο και κατά τη γνώμη μας επιτυχημένο πρόγραμμα. Μήπως θα έπρεπε να 

δοθούν κάποιες εξηγήσεις για όλη αυτή την ιστορία? Να μάθουν οι αθλητές και 

γενικότερα όλοι μας για ποιο λόγο άλλαξαν το πρόγραμμα. Μήπως γιατί, έστω και 

καθυστερημένα, διαπίστωσαν ότι απέτυχε? Και αν αυτός είναι ο λόγος μήπως θα 

έπρεπε να μας εξηγήσουν τους λόγους και την αιτία της αποτυχίας του? Αν η ευθύνη 

βαρύνει την τεχνική επιτροπή δεν είναι λάθος και το ότι της ανέθεσαν και τη διαχείριση 

του νέου προγράμματος? Σε όλο τον κόσμο όποιος αποτυγχάνει , αντικαθίσταται. Εδώ 

ισχύουν άλλα?»  

α) Για το Αγωνιστικό Πρόγραμμα ΥΕ 2022 και όσον αφορά τις λέξεις «έντονες 

διαφωνίες» : όπως όλοι γνωρίζουν, το Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2022 είχε καταρτιστεί 

από κοινού από πολλούς έμπειρους τεχνικούς στην ΤΕ. Δεδομένου ότι το 2022 ήταν η 

πρώτη πλήρης αγωνιστική χρονιά μετά την πανδημία, το Πρόγραμμα του 2022 είχε 

στηριχθεί σε ένα μοντέλο αγώνα ΥΕ που περιλάμβανε τόσο τις χαμηλές κατηγορίες 

(Ανάπτυξη), όσο και τις υψηλές (Βαθμολογία Βαλκανικών), προκειμένου να έχει 

συνδυαστικά οικονομικό ενδιαφέρον για διοργάνωση από τους ομίλους. Μάλιστα για 

να καταλήξουμε σε αυτό το μοντέλο αγώνα είχαν προηγηθεί εκτεταμένες 

διαπραγματεύσεις με τους ομίλους (πχ ΙΟΒΟΠ) πάνω σε θέματα όπως το ύψος 

δικαιωμάτων συμμετοχών, τα έπαθλα, τα διοργανωτικά έξοδα και τον αριθμό 

κριτών/εποπτών και ακολούθησε και συνάντηση με σωματεία και προπονητές, όπου 

όλα διευκρινίστηκαν και τα σωματεία ανέλαβαν τους αγώνες που αυτά μόνα τους 

ζήτησαν. Αφού λοιπόν συμφωνήθηκαν όλα αυτά, το Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2022 έγινε 



αποδεκτό τον Δεκέμβριο του 2021 από όλα τα σωματεία (με ελάχιστες επουσιώδεις 

παρατηρήσεις μόνο από δύο από αυτά). Στη συνέχεια, τον Ιούλιο του 2022, στη μέση 

της σεζόν, πραγματοποιήθηκε στην ΕΟΙ ευρεία συνάντηση με τα σωματεία και τους 

προπονητές με αντικείμενο ειδικά το πρόγραμμα της ΥΕ και την διατύπωση εκ μέρους 

τους πιθανών προτάσεων για βελτιώσεις στο β’ εξάμηνο 2022. Η ΙΠΠΑΣΙΑ ήταν παρούσα 

σε αυτή την συνάντηση και γνωρίζει καλά ότι οι όμιλοι δεν ζήτησαν εκεί να αλλάξει 

τίποτα στο Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2022 και γι’ αυτό έμεινε απαράλλαχτο μέχρι το 

τέλος. Όλοι επίσης ξέρουν ότι στην πορεία της χρονιάς οι όμιλοι (με ελάχιστες 

εξαιρέσεις) έκαναν πίσω για δικούς τους λόγους και δεν διοργάνωσαν τους αγώνες, 

παρά το γεγονός ότι τους είχαν ζητήσει επίμονα οι ίδιοι σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. 

Αλλά όλα αυτά είναι γνωστά σε όλα τα σωματεία, αλλά και στην ΙΠΠΑΣΙΑ που μιλάει 

συνεχώς με τα συγκεκριμένα σωματεία.  

Συνεπώς, η ΙΠΠΑΣΙΑ μπορεί να γράφει για «έντονες διαφωνίες», αλλά αυτές προφανώς 

είναι δικές της.  

β) Για το Αγωνιστικό Πρόγραμμα ΥΕ 2023: σε όλα τα αθλήματα, τα Αγωνιστικά 

Προγράμματα δεν είναι γραμμένα σε πέτρα. Προσαρμόζονται όταν πρέπει, ανάλογα με 

τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και προκλήσεις του εκάστοτε αθλήματος. Μετά 

λοιπόν τη διαπίστωση ότι το αγωνιστικό πρόγραμμα δεν μπορεί πλέον να στηρίζεται σε 

αγώνες που γίνονται σε ομίλους (βλ. λόγους παραπάνω), μετά το πλήθος νέων αθλητών 

που πήραν ΑΙΑ μετά την πανδημία και το ρεκόρ συμμετοχών στους Πανελλήνιους ΥΕ 

(που οφείλονται και στο πρόγραμμα του 2022), μετά τις διεθνείς επιτυχίες του 2022 

στην ΥΕ, μετά την ολοκλήρωση των νέων εγκαταστάσεων IPPOS/IKEM στη Θεσσαλονίκη 

και μετά την δημιουργηθείσα ανάγκη για περισσότερους διεθνείς αγώνες ΥΕ γενικά 

στην Ελλάδα, η Τεχνική Επιτροπή ΥΕ και το ΔΣ με υπεύθυνο και ανοιχτόμυαλο τρόπο 

προχώρησαν στην κατάρτιση ενός νέου Αγωνιστικού Προγράμματος για το 2023 που 

συνδυάζει στοιχεία από προηγούμενα προγράμματα με νέες επίκαιρες ιδέες, 

προκειμένου να εξυπηρετήσει όλους τους νέους φιλόδοξους στόχους σε όλα τα τεχνικά 

επίπεδα αθλητών και αλόγων. Είναι πολύ ευχάριστο ότι το νέο πρόγραμμα 2023 

τυγχάνει σήμερα ευρύτερης αποδοχής, αλλά αν διαπιστώσουμε στην πορεία όλοι μαζί 

ότι χρειάζεται οποιαδήποτε προσαρμογή, τότε εδώ είμαστε για να την κάνουμε με 

στόχο το καλύτερο. Και αν αξιολογώντας υπεύθυνα το 2022, διαπιστώσαμε ότι οι 

συνθήκες άλλαξαν ή κάτι δεν πήγε όπως το είχαμε μαζί σχεδιάσει, ούτε θα 

αυτομαστιγωθούμε ως ομοσπονδία και όμιλοι γι’ αυτό, ούτε θα ψάξουμε για 

εξιλαστήρια θύματα προς ικανοποίηση της ανθρωποφαγίας κάποιων,  ούτε θα 

παρουσιάσουμε επιλεκτικά και με ελλιπή και ανακριβή τρόπο την πραγματικότητα 

όπως ο συντάκτης του άρθρου, αλλά θα φροντίσουμε ως ΕΟΙ να κάνουμε το καλύτερο 

για όλους στο μέλλον. 

γ) Για την η Τεχνική Επιτροπή ΥΕ : η ΤΕ αποτελείται από νέα μέλη που ορίστηκαν για 

πρώτη φορά το 2021 και απολαμβάνει της πλήρους εμπιστοσύνης του ΔΣ. Κατήρτισε 

την ΓΠ και Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2022 που, όπως εξηγήσαμε, ήταν της αποδοχής των 

σωματείων και ήταν και επιτυχημένα σε γενικές γραμμές, συμπεριλαμβανομένων και 

των επιλογών των Εθνικών και Βαλκανικών ομάδων. Στη συνέχεια κατήρτισε την ΓΠ και 

Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2023, που όχι μόνο πιστεύουμε ότι είναι καλά, αλλά είναι 

ευχάριστο ότι επικροτούνται και από την ΙΠΠΑΣΙΑ. Στο ΔΣ πιστεύουμε ότι τους νέους 

ανθρώπους που έχουν το θάρρος να εκτεθούν και να αναλάβουν ευθύνες στον χώρο 

μας, πρέπει να τους εμπιστευόμαστε και να τους στηρίζουμε. Όπως βλέπουμε, αυτή η 



στήριξη αποδίδει σε βάθος χρόνου με βελτιωμένα προγράμματα και θετικές 

προοπτικές. Αυτό επίσης δίνει κίνητρο και σε άλλους νέους ανθρώπους του χώρου μας 

να ασχοληθούν με τα κοινά. Είμαστε πολύ λίγοι και γνωριζόμαστε πολύ καλά εδώ και 

χρόνια. Είμαστε όλοι απαραίτητοι και χρήσιμοι. Αντί να κοιτάμε πως θα 

αποθαρρύνουμε κόσμο και να συζητάμε αν θα αποπέμψουμε ανθρώπους που 

προσπαθούν να προσφέρουν, θα ήταν καλύτερο ο ένας να στηρίζει τον άλλο και όλοι 

μαζί να προσπαθούμε για το καλό του αθλήματός μας και να το διαφημίζουμε, αντί να 

το κακοχαρακτηρίζουμε.      

7. «φοβόμαστε ότι με τις αλλαγές που επιχειρεί και στο πρόγραμμα της ιππικής 

δεξιοτεχνίας, για τις οποίες διαφωνούν οι περισσότεροι όμιλοι που καλλιεργούν το 

άθλημα, θα κάνουν και αυτό το άθλημα, που βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, άνω 

κάτω.» 

 

Αυτή η διοίκηση παρέλαβε το 2021 το άθλημα της ΙΔ διχασμένο και με προβλήματα που 

επηρέαζαν όλη την Ελληνική ιππασία. Έκτοτε, χάρη σε επιλογή σωστών προσώπων και 

με σωστές ενέργειες, σήμερα το άθλημα της ΙΔ είναι ήρεμο και, όπως γράφει η ΙΠΠΑΣΙΑ, 

«σε τροχιά ανάπτυξης». Αυτό επιβεβαιώθηκε με το ιστορικό ρεκόρ συμμετοχών στους 

Πανελλήνιους ΙΔ 2022.  

 

Το Αγωνιστικό Πρόγραμμα ΙΔ 2023 εστάλη εγκαίρως στα σωματεία τον Νοέμβριο του 

2022. Στη συνέχεια, ελήφθησαν παρατηρήσεις οι οποίες συζητήθηκαν από την Τεχνική 

Επιτροπή και εγκρίθηκαν από το ΔΣ τον Δεκέμβριο του 2022. Ήδη προκηρύχθηκε ο 

πρώτος αγώνας ΙΔ. Για το 2024 συζητάμε τη διοργάνωση επιτέλους και πάλι ενός CDI.  

Τίποτα λοιπόν από τα ανωτέρω δεν δικαιολογεί την διατύπωση «άνω κάτω» από την 

ΙΠΠΑΣΙΑ.  

8. «Προσωπικά, όμως, πιστεύουμε ότι δεν θα έπρεπε να πιστώσει, στη διοίκηση της 

ομοσπονδίας του, επιτυχίες που δεν της ανήκουν. Είμαστε όλοι υπερήφανοι γιατί δύο 

ελληνόπουλα , η Ιόλη Μυτιληναίου και ο Άγγελος Τουλούπης, διαπρέπουν στο 

εξωτερικό, σε υψηλού επιπέδου διεθνείς αγώνες  υπερπήδησης εμποδίων. Μας κάνουν 

υπερήφανους, και τους χειροκροτούμε. Αλλά και οι δύο δεν έχουν καμία ουσιαστική 

σχέση με την ομοσπονδία μας. …. Ας μην προσπαθεί , λοιπόν, η ομοσπονδία να πάρει 

κάτι από τη δόξα τους.»  

Τουλάχιστον αυτό το σχόλιο στο άρθρο ξεκινά με τις λέξεις «Προσωπικά, όμως, 

πιστεύουμε …», γιατί η άποψη που διατυπώνεται είναι αυθαίρετη και ανεξήγητη, αν 

όχι κάτι χειρότερο, ειδικά επειδή διατυπώνεται από την ΙΠΠΑΣΙΑ που γνωρίζει.  

Προφανώς σε ένα ατομικό άθλημα σαν την ιππασία, οι επιτυχίες ανήκουν στον αθλητή 

με το άλογό του, όπως και στην οικογένεια του και την ομάδα, που τους υποστηρίζει. 

Οι αθλητές και τα άλογα είναι οι πρωταγωνιστές και αυτοί αξίζουν την αναγνώριση. Οι 

ομοσπονδίες, ειδικά αυτές των Ολυμπιακών αθλημάτων, λειτουργούν θεσμικά και 

υποστηρικτικά στους διεθνείς αθλητές τους. 

Όμως όλοι οι διεθνείς αθλητές είναι προϊόντα μιας παραγωγικής διαδικασίας που 

γίνεται στις ομοσπονδίες και στα σωματεία τους. Μιας διαδικασίας διαχρονικής, την 

οποία έχουν υπηρετήσει με τον τρόπο τους όλες οι διοικήσεις και οι άνθρωποι στο 

άθλημα μας. Για διαφορετικούς λόγους, κάποιοι αθλητές καταφέρνουν κατά καιρούς 



να προχωρούν έξω από τα εθνικά όρια και μας δοξάζουν. Αλλά η αφετηρία τους είναι 

πάντα η χώρα μας και η ομοσπονδία μας. Όλοι μαζί είμαστε μια ομάδα και όλοι μαζί 

έχουμε τον ρόλο μας σε αυτό το σύστημα, το υποστηρίζουμε με τον τρόπο μας, 

χαιρόμαστε για τις διεθνείς επιτυχίες, τις προβάλουμε (όπως στον Χαιρετισμό) και 

απολαμβάνουμε την ανάπτυξη του αθλήματός μας χάρη σε αυτές. Τα ίδια ισχύουν στις 

ομοσπονδίες όλων των αθλημάτων και όλων των χωρών. 

Πέραν αυτών των αυτονόητων που γνωρίζει καλά η ΙΠΠΑΣΙΑ, ειδικά όσον αφορά τον 

Άγγελο Τουλούπη, είναι γνωστό ότι η ΕΟΙ από το 2019 συμμετέχει ενεργά στη 

διαμόρφωση και χρηματοδότηση του διεθνούς προγράμματός του κάθε χρόνο. 

Συγκεκριμένα μέσα στο 2022, με υποστήριξη από τον Τεχνικό Σύμβουλο, κ. Αντώνη 

Πετρή, και χρηματοδότηση μεταφοράς και συμμετοχής από την ΕΟΙ, ο Άγγελος 

συμμετείχε με προσκλήσεις που εξασφάλισε η ίδια η ΕΟΙ σε τέσσερα CSIO3* και 4* από 

τον Ιούνιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο, και κατάφερε με τα αποτελέσματά του με την 

ομάδα στους συγκεκριμένους αγώνες να ανέβει σε αυτό το χρονικό διάστημα 

εκατοντάδες θέσεις μέχρι το 114 της παγκόσμιας κατάταξης Longines Ranking, που είναι 

η υψηλότερη θέση που είχε ποτέ Έλληνας αθλητής, κάτι που διαφημίζει όλη την 

Ελληνική ιππασία. Ήδη δε, το πρόγραμμα του Άγγελου είναι έτοιμο για το 2023 και 

εξασφαλισμένο από την ΕΟΙ μέσω του προγράμματος Εθνικών ομάδων.  

Την ίδια υποστήριξη και χρηματοδότηση παρέχει η ΕΟΙ σε όλους τους αθλητές που 

συμμετείχαν το 2022 με την Εθνική ομάδα στα CSIOs και ανέβηκαν και αυτοί με τη σειρά 

τους στην παγκόσμια κατάταξη. Και αυτών των αθλητών το πρόγραμμα είναι έτοιμο για 

το 2023 μέσω του προγράμματος Εθνικών ομάδων.  

Όσον αφορά τώρα την Ιόλη Μυτιληναίου, πράγματι η ΕΟΙ δεν έχει την αντίστοιχη 

καταλυτική συμβολή στην καταπληκτική διεθνή της παρουσία. Ωστόσο, η ΕΟΙ σε 

σταθερή βάση εξασφαλίζει προσκλήσεις σε αγώνες για την Ιόλη και την υποστηρίζει 

συνεχώς οργανωτικά και επικοινωνιακά για την υλοποίηση του προγράμματός της. 

Επίσης, με το μυαλό μας στην Ιόλη και στην προοπτική της για συμμετοχή σε μεγάλα 

πρωταθλήματα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, η ΕΟΙ συμμετέχει στη διαμόρφωση των 

σχετικών κανονισμών και κριτηρίων στην FEI. Τέλος, σε συνεργασία με την Ιόλη και τον 

προπονητή της, καταρτίζεται το διεθνές πρόγραμμά της για το 2023 προκειμένου να 

έχουμε ως Ελλάδα και Έλληνες αθλητές, την καλύτερη δυνατή επιτυχία στους δύο 

βασικούς μας εθνικούς στόχους, που δεν είναι άλλοι από την σειρά Longines EEF Series 

2023 και τον αγώνα Πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Παρίσι 2024 στην Πράγα 

τον καλοκαίρι του 2023.  

Τέλος, όλοι γνωρίζουν ότι η ΕΟΙ συντηρεί το Μαρκόπουλο και διοργανώνει εκεί τους 

διεθνείς και εθνικούς αγώνες μέσα από τους οποίους (πρωτο)αναδεικνύονται όλοι οι 

Έλληνες ιππείς. Επίσης, η ΕΟΙ είναι αυτή που πρωτοστάτησε για τη δημιουργία της 

σειράς Longines EEF Series, που ανταποκρίνεται στα μέτρα και τις απαιτήσεις της 

Ελληνικής ιππασίας και προσφέρει γενναία έπαθλα τα οποία είναι πλέον σε θέση και 

διεκδικούν οι Έλληνες αθλητές. Ακόμα, η ΕΟΙ σταθερά και ενεργά συμμετέχει στη 

διαμόρφωση των θεμάτων της ιππασίας διεθνώς κατά τρόπο που να προσφέρονται 

ρεαλιστικές ευκαιρίες για τους Έλληνες αθλητές για το καλό τους και όλης της Ελληνικής 

ιππασίας. Και βεβαίως, η ΕΟΙ πέτυχε την ένταξή της στο Πρόγραμμα Ολυμπιακής 

Προετοιμασίας και στο Πρόγραμμα Τεχνικού Συμβούλου από την Ελληνική Ολυμπιακή 

Επιτροπή, από το οποίο επωφελούνται οι αθλητές εθνικών ομάδων της Κατηγορίας 

Ενηλίκων και Νέων Ιππέων.   



Συνεπώς, η ΕΟΙ όχι μόνο συμμετέχει και υποστηρίζει ενεργά τις διεθνείς προσπάθειες 

των Ελλήνων αθλητών, αλλά αυτό, όπως έχει επανειλημμένως ειπωθεί, γίνεται με βάση 

στρατηγική και σχέδιο που αναπτύσσεται μεθοδικά εδώ και χρόνια και αποδίδει 

καρπούς με τις επιτυχίες τους, που ανήκουν σε όλη την Ελληνική ιππασία και γι’ αυτό 

προβάλλονται και πανηγυρίζονται από όλους μας.   

9. Πριν κλείσουμε, θα θέλαμε να επανέλθουμε στην διατύπωση της ΙΠΠΑΣΙΑ: «τις 

αποτυχίες μας, που, δυστυχώς , ήταν και πολλές και σημαντικές.» 

Όλες οι διοικήσεις της ΕΟΙ διαχρονικά έκαναν ότι καλύτερο μπορούσαν, στο μέτρο των 

εκάστοτε δυνατοτήτων, προσωπικών, οικονομικών και πολιτικών. Καμία διοίκηση δεν 

μπορεί να είναι τέλεια και καμία διοίκηση δεν έχει μόνο επιτυχίες. Υπάρχουν και 

αποτυχίες όταν κανείς προσπαθεί, όμως πάντα προτεραιότητα όλων των διοικήσεων 

της ΕΟΙ είναι να προχωρήσουν βήματα μπροστά και να δώσουν την καλύτερη εικόνα 

του αθλήματος προς τα έξω για το καλό όλων μας. Ειδικά στις σημερινές δύσκολες 

εποχές, με το μεγάλο θέμα της διατήρησης της χρήσης του Ολυμπιακού Κέντρου 

Ιππασίας στο Μαρκόπουλο να εκκρεμεί, η εικόνα που εμφανίζουμε προς τα έξω είναι 

ακόμα πιο σημαντική και μας αφορά όλους.  

Όπως αναφέρεται στην αρχή της επιστολής μας, η ΕΟΙ τιμά το περιοδικό ΙΠΠΑΣΙΑ και 

αναγνωρίζει τον ρόλο του. Η ειλικρινής κριτική είναι απαραίτητη, δεκτή, χρήσιμη και 

παραγωγική.  Όμως, η παράθεση ελλιπών και μη διασταυρωμένων πληροφοριών με 

αναφορές σε δήθεν «αποτυχίες μας, …. πολλές και σημαντικές» σε άρθρα στην ΙΠΠΑΣΙΑ 

που διαβάζονται ευρέως, όχι μόνο δεν συνιστά ειλικρινή κριτική, αλλά αντίθετα βλάπτει 

τη συνολική εικόνα του αθλήματος και τις προοπτικές ανάπτυξης και χρηματοδότησής 

του, και μαζί του όσων ασχολούνται με αυτό.    

Τα ανωτέρω πιστεύουμε ότι είναι χρήσιμο να τα διαβάσουν οι αναγνώστες της ΙΠΠΑΣΙΑΣ, που 

πιθανόν να εκτέθηκαν στο άρθρο του τεύχους ΙΠΠΑΣΙΑ του Ιανουαρίου με τις «προσωπικές» 

απόψεις του συντάκτη του, για να μπορέσουν και αυτοί με τη σειρά τους να διαμορφώσουν μια 

δική τους άποψη, όχι μόνο για τα ιππικά θέματα, αλλά και γενικά. 

Με ιππικούς χαιρετισμούς, 

Για το ΔΣ της ΕΟΙ 

 

    

              Ο Πρόεδρος              Ο Γεν. Γραμματέας   

 

 

      

Κωνσταντίνος Καρακασίλης                                   Γεώργιος Δημαράς 


