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Ταξιδεύοντας με άλογα στην Ευρώπη χωρίς σύνορα 
Με τον παρόντα Καταστατικό Χάρτη υποστηρίζουμε την ελευθερία και το 
δικαίωμα αναζήτησης αναψυχής στη φύση με άλογα. Αγωνιζόμαστε να 
διασφαλίσουμε ότι τα άλογα δεν θα περιέλθουν στη λήθη λόγω της 
αυξανόμενης αυτοκίνησης και εκβιομηχάνισης. 

 

Εμείς, οι υπογράφοντες του παρόντος Καταστατικού Χάρτη, αγωνιζόμαστε ως εκ 
τούτου γιατη διαφύλαξη του πολιτιστικού αγαθού της ιππασίας και της οδήγησης 

την ελευθερία για ταξίδια στον κόσμο με άλογα, μακριά από την οδική κυκλοφορία και σε 
αρμονία με άλλους αναζητητές αναψυχής την προστασία και τη διατήρηση της φύσης 
για εμάς και τις μελλοντικές γενιέςτη μεταχείριση των αλόγων με σεβασμό 

την προώθηση και την αναγνώριση της ιππασίας και της οδήγησης ως πολιτιστικό 
αγαθό που αξίζει να διατηρηθεί. Η ιππασία και η οδήγηση αφυπνίζουν την 
ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον μας 

την προώθηση των δραστηριοτήτων για παιδιά και νέους. Μέσω της επαφής τους με τα 
άλογα, τα παιδιά μαθαίνουν αξίες όπως ευθύνη και σεβασμό προς όλα τα ζωντανά 
πλάσματα 

 
Εμείς, οι υπογράφοντες, 
είμαστε πεπεισμένοι ότι τα άλογα, ως κομμάτι της κουλτούρας μας, χρειάζονται ιδιαίτερη 

προστασία και φροντίδα, προκειμένου να επιβιώσουν στον βιομηχανοποιημένο κόσμο μας. 
Λαμβάνουμε υπόψη τις φυσικές ανάγκες τους 

προωθούμε την υπεύθυνη ιππασία και οδήγηση στη φύση και ενθαρρύνουμε τουριστικά 
προγράμματα ιππασίας φιλικά προς τη φύση, τα οποία μπορεί να είναι μεγάλης οικονομικής 
σημασίας, ιδιαίτερα για περιοχές με διαρθρωτικές αδυναμίες 

υποστηρίζουμε τη διατήρηση των ιστορικών ταχυδρομικών και εμπορικών οδών ως 
πολιτιστική κληρονομιά και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσουμε τη 
δυνατότητα να ταξιδεύουμε σε αυτές με άλογα, όπως σε παλαιότερες εποχές, 
διασχίζοντας τα σημερινά σύνορα 

προωθούμε την πολυμορφία, τη μοναδικότητα και την ομορφιά της φύσης και της 
χλωρίδας και πανίδας και έχουμε επίγνωση της αναγκαιότητας προστασίας και διαφύλαξής 
τους 

υποστηρίζουμε την επιμελή εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση με στόχο την αρμονία 
ανάμεσα στον άνθρωπο και το άλογο 

 
Εμείς, οι υπογράφοντες, υπερασπιζόμαστε τη διατήρηση, τη φροντίδα και την 
ιδιαίτερη εκτίμηση των αλόγων, καθώς και το θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου 
και του αλόγου στην πρόσβαση στη φύση χωρίς περιττούς περιορισμούς. 
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