


Η Νάνσυ Κουρέλλου δεν χρειάστηκε 

περισσότερο χρόνο από μια ανάσα

για να αποφασίσει να αφήσει τη ζωή

της στην Αθήνα και να μετακομίσει σε … 

μια σκηνή στο δάσος προκειμένου να 

φροντίσει έξι εγκαταλελειμμένα άλογα. 

Σήμερα, τρία χρόνια μετά, 

ζει σε τροχόσπιτο και τα άλογα είναι οκτώ! 

Το ημερολόγιο αυτό είναι προσφορά της 

εταιρείας qacs (www.qacslab.com/) 

και όλα τα έσοδα ενισχύουν 

την συντήρηση των αλόγων.



Ο Φίλιππος είναι έξι ετών 
και ο σταρ της παρέας.

Όταν βλέπει φωτογραφική μηχανή 

παίρνειτην καλύτερη πόζα του και κοιτάει 

κατευθείαν στον φακό. Είναι, επίσης, 

εκείνος με το μεγαλύτερο άγχος. Στρεσάρεται 

όταν η παρέα χωρίζεται και χλιμιντρίζει 

με παράπονο. Για αυτό είναι παράδοξο πως 

όταν τα άλογα μεταφέρθηκαν σε ασφαλές μέρος 

εκείνος έμεινε πίσω για δυο εβδομάδες. 

Δεν έμπαινε με τίποτα στο τρέιλερ. 

Μάλλον κάτι άσχημο του έχει 
συμβεί στο παρελθόν. 
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Είναι ευαίσθητα ζώα τα άλογα. 

Φαίνονται αγέρωχα και μεγαλειώδη, 

αλλά έχουν ευαίσθητους οργανισμούς, 

με μικρά στομάχια. Στη φύση βοσκάνε 

όλη μέρα, για αυτό πρέπει να τρώνε 

συνέχεια κι από λίγο. Πρέπει να είμαστε 

πολύ προσεκτικοί με την τροφή τους. 

Το 80% των αλόγων πεθαίνουν από 

κολικό, που προκαλείται από 
ακατάλληλες τροφές



Τελευταία προσθήκη στην παρέα 

η Φωτούλα. Μια φοραδίτσα 2 ετών.

Ο ιδιοκτήτης του ήθελε να το δώσει 

για κρέας γιατί ήταν επιθετικό. 

Πως αλλιώς αφού ήταν περιορισμένο 

σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων 

και έκανε παρέα με μια κατσίκα. 

Η Φωτούλα έχει αναστατώσει 

με τα σκέρτσα της την αγέλη. 

Ζωηρή και αεικίνητη διεκδικεί 
με θράσος το χώρο της.
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Η Νεφέλη είναι  η φυσική αρχηγός 

της αγέλης στο πλευρό του Σιμούν. 

Η Κασσάνδρα είναι η καλύτερή 

της φίλη και η ιστορία τους υπέροχη. 

Η Νεφέλη, για ένα διάστημα είχε πρόβλημα 

με το πόδι της. Έτσι στις ελεύθερες βόλτες 

τους στη θάλασσα, κάποιος έπρεπε να κρατάει 

πάντα την Νεφέλη ώστε να μην τρέξει. 

Η Κασσάνδρα αν και ελεύθερη καθόταν 

δίπλα στη φίλη τους, ενώ τα υπόλοιπα 

άλογα έπαιζαν κυνηγητό. 
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Ο Σιμούν είναι δεκαεπτά ετών, 

μονόφθαλμος και ο αρχηγός της αγέλης. 

Όταν ο μικρός Φίλιππος μεγάλωσε εναντιώθηκε 

στον αρχηγό του. Ο Σιμούν, ασυνήθιστο για άλογο, 

του παραχώρησε την αρχηγία. Βλέπετε, ο Φίλιππος, 

είναι το παιδί του μεγάλου έρωτα του Σιμούν, 

της Σίας, που πέθανε όταν ο Φίλιππος ήταν πέντε 

μηνών. Από την ημέρα εκείνη τον πήρε υπό 

την προστασία του και ο Σιμούν έγινε ο πατέρας 

και η μάνα που ο Φίλιππος στερήθηκε. 

Όταν τελείωσαν τα εφηβικά καπρίτσια 

-με την στείρωση του Φίλιππου- φυσικά, 

η τάξη επανήλθε.
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Κάποια από τα άλογαλατρεύουν το νερό. 

Όπως τα σκυλιά. Στο κτήμα, πλέον, 

μαζί με τα άλογα βρίσκονται και εννέα 

σκυλιά. Όλα πρώην αδέσποτα. 

Δεν είναι μόνα τους υπάρχουν 

τέσσερις πάπιες, τρεις κότες και 

ο Λυκούργος. Ένας υπερτροφικός 

κόκορας, που προσέχει ελάχιστα 

το κοτέτσι του και ο νους του 

είναι συνέχεια στην βόλτα. 
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Πλέον, το σωματείο Rancheros
είναι πραγματικότητα.

Μέσω του σωματείου ελπίζουμε 

να βρεθούν ανάδοχοι γονείς για τα άλογα. 

Κύριος σκοπός, όμως, είναι να καλούνται 

σχολεία, αθλητικοί σύλλογοι και οργανώσεις 

για παιδιά και να μαθαίνουν πως τα ζώα 

δεν είναι παιχνίδια, δεν είναι αναλώσιμα, 

έχουν δικαιώματα και αξίζουν 

τον σεβασμό μας. Για επικοινωνία: 

rancheros2015@gmail.com



Τα ζώα συχνά καταλήγουν
σε ανεύθυνους ιδιοκτήτες,

που δεν μπορούν, δεν ξέρουν, κυρίως 

δεν ενδιαφέρονται να μάθουν να 

τα φροντίζουν σωστά. Νομίζοντας

πως η ζωή με ένα άλογο είναι ταινία 

του Disney, όταν συνειδητοποιούν 

πως έχουν και υποχρεώσεις 
τα παρατάνε σε δεμένα 

σε κάποιο χωράφι.  



Ο Αρίστος είναι ένα ιπποδρομιακό άλογο,

που με την ολοκλήρωση της καριέρας

του έπεσε στα λάθος χέρια.

Βρέθηκε σχεδόν ετοιμοθάνατος. Τρία κουτσά 

πόδια, ψυχολογική κατάρρευση, κατακλίσεις. 

Είχε παραιτηθεί από τη ζωή. Μας πήρε δύο 

χρόνια για να καταφέρουμε να στέκεται όρθιος. 

Τώρα έχει φίλους,φοράει ορθοπεδικά πέταλα 

φλερτάρειμε την Τσιπίτα. Είναι καλύτερα,

αλλά συχνά υποτροπιάζει. Απόλυτα καλά 

δεν θα γίνει ποτέ.Ούτε θα ξεπεράσει 

το κατοχικό σύνδρομο της ασιτίας.



Η Τσιπίτα είναι το θαύμα της φύσης.

Είναι ένα κοντό, ελληνικής ράτσας άλογο.

Έχει φωνή, είναι ομιλητική σε αντίθεση 

με τα άλλα άλογα. Χρειάζεται ιδιαίτερη 

προσέγγιση. Φαίνεται κακοποιημένη. 

Μόλις, τώρα, στα 33 της ξεκίνησε να 

διεκδικεί τον χώρο και το φαγητό της. 

Και ανέπτυξε και προστατευτικά ένστικτα. 

Προστατεύει τον φίλο της τον Αρίστο 

και παλεύει και για τους δύο της. 

Επιπλέον, είναι μεγάλη καρδιοκατακτήτρια 

και όλοι την ερωτεύονται σφόδρα.



Τα άλογα κάνουν κλίκες, αργηγίες,

ανταρσίες και πολλές ζαβολιές...

Μια κλίκα είναι η Ελπίδα και

ο Φίλιππος. Είναι ζωηρά, θέλουν να 

ενοχλούν, δεν αφήνουν τα άλλα άλογα 

να φάνε. Είναι νεαρά και κάνουν 

συνέχειασκανδαλιές. Η Ελπίδα 

ερωτοτροπείμε τον αρχηγό Σιμούν 

και το παίζει αρχηγίνα, ενώ όλοι 

γνωρίζουν πως η Νεφέλη 
κρατάει τα σκήπτρα.


