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Ιανουάριος//January

To ημερολόγιο

Rancheros
εκδίδεται για έκτη χρονιά
χάρη στην

QACS Laboratories
(www.qacslab.com)

και όλα τα έσοδα διατίθενται
για την συντήρηση των ζώων
που φιλοξενούνται στην φάρμα,
στο χωριό Αγία Άννα,
στην Β. Εύβοια.
Οι φωτογραφίες ανήκουν σε
φίλους και θαυμαστές των
αλόγων, που εθελοντικά
βοηθούν στη συντήρηση της
φάρμας.
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Φεβρουάριος//February

The Rancheros
calendar was printed for the
sixth year thanks to

Q ACS Laboratories
(www.qacslab.com).
All proceeds from the
calendar’s sale are directed
towards the upkeep of the
animals kept at the farm,
in the village of Agia Anna,
in B. Evia. The photographic
material included in the
calendar comes from friends
and horse lovers, who
voluntarily help in the
conservation of the farm.
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Μάρτιος//March

Όλα τα ζώα που στεγάζονται
στο αγρόκτημα – άλογα, σκύλοι,
γάτες και πτηνά είναι αδέσποτα ζώα.
Βρέθηκαν εγκαταλελειμμένα και
έχριζαν κτηνιατρικής βοήθειας.
Η συντήρηση τους βασίζεται σε
συνεισφορές εθελοντών
και μελών.
rancheros2015@gmail.com
www.facebook.com/rancherosfarm
instagram.com/rancheros_farm

tel.: +0030 6976 68 79 77
+0030 6972 53 06 39
+0030 6948 37 79 41
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Απρίλιος//April

Every animal – horse, dog,
cat or bird- of RanchEro’s farm
was stray, lost or abandoned.
Their well being is based on
donations.
rancheros2015@gmail.com
www.facebook.com/rancherosfarm
instagram.com/rancheros_farm

tel.: +0030 6976 68 79 77
+0030 6972 53 06 39
+0030 6948 37 79 41
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Μάϊος//Μay

Τα άλογα οφείλουν τη ζωή
και την ευζωία τους
στην καλή τους νεράιδα
Νάνσυ Κουρέλλου.
Η Νάνσυ είναι γυμνάστρια και
εκπαιδεύτρια ιππασίας που
ερωτεύτηκε τη θαυμάσια αγέλη.
Έτσι, όταν έμαθε πως
κινδυνεύει η ζωή τους έκανε τα
πάντα για να τα σώσει. Τώρα
ζει μαζί τους μέσα στο δάσος σε
ένα τροχόσπιτο.
Τα άλογα στη φάρμα είναι επτά.
Είναι όλα συγγενείς μεταξύ
τους, αφού έχουν κοινούς
προγόνους. Ο Σιμούν με την
Νεφέλη π.χ είναι αδέρφια, ο
Σιμούν με την Κασσάνδρα
πατέρας και κόρη. Ο Φίλιππος
είναι ανιψιός της Νεφέλης. Η
Ελπίδα είναι πρώτη ξαδέρφη
του Φίλιππου.
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Ιούνιος//June

Nancy Kourelloy,
a horse trainer, saved those
horses when their former owner
abandoned them.
Now she lives in the woods by
their side. She is their good
fairy, always alert in case they
need her.
The horses in the farm are
seven.
They all are relatives. Seemoon
and Nefeli are siblings.
Seemoon and Kassandra are
father and daughter.
Filippos is Nefeli’s nephew and
Elpida is Filippo’s ﬁrst cousin.
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Ιούλιος//July

Δύο μόνο άλογα έχουν
άγνωστη σε εμάς ιστορία.
Η Τσιπίτα που είναι 34 ετών.
Είναι άλογο Πίνδου.
Βρέθηκε, βέβαια,
εγκαταλελειμμένο μαζί με τα
υπόλοιπα άλογα αλλά είναι
άγνωστοι οι γονείς του και το
πως βρέθηκε στην Εύβοια και
την Αγία Άννα.
Έχει, ωστόσο, μια μόνιμη
ανησυχία, που μαρτυρά ένα
ανησυχητικό παρελθόν.
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Σεπτέµβριος//September

H Φωτούλα είναι το νεότερο
άλογο της παρέας.
Είναι 4 ετών και ο ιδιοκτήτης
της ήθελε να τη πουλήσει για
κρέας γιατί ήταν επιθετική.
Η Φωτούλα μεγάλωσε σε ένα
συνεργείο αυτοκινήτων παρέα
με ένα σκύλο και ένα πρόβατο.
Πέρσι, ειδικός
συμπεριφοριστής αλόγων
ανέλαβε την περίπτωση της.
Η Νάνσυ καθημερινά τις κάνει
ειδικά μαθήματα.
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Οκτώβριος//October

Fotoula is the youngest horse.
She is 4 years old and her
former owner wanted to sell
her for her meat.
She grew up in a garage with a
dog and a sheep.
Last spring a horse specialist
visited the farm and spend a lot
of time with Fotoula.
Now Nancy trains her every day
so she will stop behave like
a…dog.
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Νοέµβριος//November

Η ζωή στη φάρμα δεν είναι
απάντα εύκολη.
Συχνά τα καιρικά φαινόμενα
είναι έντονα.
Τα άλογα δεν έχουν στάβλους
και όταν βρέχει το έδαφος
λασπώνει.
Ευτυχώς στην Ελλάδα ο ήλιος
δεν κρύβεται ποτέ για πολύ.
Η Νάνσυ, πλέον, έχει
περιορισμένο ρεύμα αφού
πρόσφατα απέκτησε
φωτοβολταϊκά.
Ακόμα και έτσι οι βασικές
ανέσεις, όπως ενός ψυγείου
απουσιάζουν.
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∆εκέµβριος//December

Life on the farm is not always
easy. Often weather conditions
are extreme. Fortunately, in
Greece the sun is never away
for long.
Horses at Rancheros do not live
in stables or wear horseshoes.
Nancy tries to give them a life
that is as natural as possible.
The horses live almost free on a
14 acre estate. Free to run, to
play, and even to argue. She
herself lives in a caravan with
limited electricity.

