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Το έντυπο αυτό είναι αποτέλεσμα της εργασίας των μαθητών του 

Γενικού Λυκείου Αρχαγγέλου στα πλαίσια των 

προγραμμάτων Αγωγής Υγείας που υλοποίησε το σχολείο το 

σχολικό έτος 2006-07. 

 

Οι συμμετέχοντες μαθητές και καθηγητές θέλουμε να 

ευχαριστήσουμε:  

 

 

 Τον Σύλλογο για την προστασία του μικρόσωμου 

αλόγου «ΦΑΕΘΩN » που πρόθυμα μας έδωσαν 

πληροφορίες,  συζήτησαν μαζί μας και μας 

επέτρεψαν να φωτογραφήσουμε τα μικρόσωμα 

άλογα.   

 

 Τους  κατοίκους του Αρχαγγέλου για την σημαντική 

βοήθεια που μας πρόσφεραν με τις μαρτυρίες και 

τις διηγήσεις τους. 

 

 Τη Δ/νση Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, για 

τη δυνατότητα  που μας δόθηκε να υλοποιήσουμε το 

πρόγραμμα. 

 

 

 

Χωρίς τη δική τους βοήθεια δεν θα ήταν 

δυνατή η παραγωγή αυτού του εντύπου. 
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ΔΙΑΓΩΓΗ 
 

Σα κηθξόζσκα άινγα ηεο Ρόδνπ γίλνληαη γλσζηά ζηε 

βηβιηνγξαθία από νξηζκέλεο απιέο αλαθνξέο δσνιόγσλ, όπσο ηνπ Ghigi 

A. 1929, ηνπ Taibell A. 1930 θαη ηνπ Ondrias J. 1967. 

Σα κηθξόζσκα απηά άινγα ελώ πξηλ πνιιά ρξόληα ππήξραλ ζε 

πνιιά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, ζήκεξα ηα ζπλαληάκε κόλν ζην ρσξηό 

Αξράγγεινο ηεο Ρόδνπ. 

Σα αινγάθηα ηνπ Αξραγγέινπ δελ αλήθνπλ ζηε γλσζηή ξάηζα κε 

ηελ νλνκαζία «πόλπ» θαη δελ πξέπεη λα ηα ζπγρένπκε κ’ απηή, αιιά 

απνηεινύλ κηα μερσξηζηή ξάηζα αιόγσλ πνπ έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηελ 

αξραηόηεηα. 

 

 
 

 

 

Ο ιόγνο πνπ δηαιέμακε απηό ην ζέκα, είλαη νη καζεηέο καο λα 

ελεκεξωζνύλ θαη λα επαηζζεηνπνηεζνύλ γηα ηα κηθξόζωκα απηά 

άινγα πνπ ηα ηειεπηαία ρξόληα ν πιεζπζκόο ηνπο έρεη κεηωζεί 

δξακαηηθά. 
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Σν έληππν καο πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάηω ελόηεηεο: 
 

1. Γεωγξαθηθή εμάπιωζε ηωλ κηθξόζωκωλ 

αιόγωλ ζην λεζί ηεο Ρόδνπ. 

 

2. Η ζρέζε ηωλ κηθξόζωκωλ αιόγωλ κε ηνπο 

θαηνίθνπο ηνπ Αξραγγέινπ θαη ηνπο ινηπνύο 

Ρνδίνπο. 

 

3. Πεξηγξαθή ηωλ ζπάληωλ απηώλ αιόγωλ. 

 

4. Η νκάδα ηωλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα. 
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1. ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ  ΔΞΑΠΛΩΗ 

 

 

 

ύκθσλα από καξηπξίεο δσνιόγσλ θαζώο θαη γεξνληόηεξσλ 

Ρνδίσλ ηα κηθξόζσκα άινγα ππήξραλ παιαηόηεξα ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Αηηάβπξνπ πνπ είλαη ην πςειόηεξν βνπλό ηεο Ρόδνπ ύςνπο 1.215 

κέηξσλ θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Αξράγγεινπ. 

ήκεξα, ε παξνπζία ησλ κηθξόζσκσλ εκηαγξίσλ αιόγσλ είλαη  

πεξηνξηζκέλε ζηελ πεξηνρή ηνπ  Αξραγγέινπ. 

 

Ο Αξράγγεινο είλαη έλα από ηα σξαηόηεξα ρσξηά ηεο Ρόδνπ, 

βξίζθεηαη ζην κέζν πεξίπνπ ηεο αλαηνιηθήο πιεπξάο ηνπ λεζηνύ ζε 

πςόκεηξν 150 πεξίπνπ κέηξσλ, 30 πεξίπνπ ρηιηόκεηξα από ηελ 

πξσηεύνπζα ηεο Ρόδνπ θαη  απέρεη 2.800 κέηξα από ηε ζάιαζζα. 

Απνηειεί έλα ιεθαλνπέδην κέζα ζ’ έλα θαηάθπην ειαηώλα ην 

νπνίν αλαηνιηθά πεξηθιείεηαη από ηε βνπλνζεηξά ηεο Κεθαισηήο ή ηνπ 

Πξνθήηε Ηιία ύςνπο 516 θαη ηνπ ηξνγγπινύ ύςνπο 466 κέηξσλ. 
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ύκθσλα κε δηάθνξεο πιεξνθνξίεο ηα κηθξόζσκα άινγα ηνπ 

Αξραγγέινπ θαηέβαηλαλ θαη έβνζθαλ ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο ηνπ 

ιεθαλνπεδίνπ κέρξη ηνλ Κάξαβν θαη ηνλ Πξνθήηε Ηιία. Με ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξόλνπ όκσο ηα κηθξόζσκα άινγα πεξηνξίζηεθαλ ζηα βνπλά ηνπ 

Κνπηζνύηε θαη ηνπ ηξνγγπινύ. 

 

 

 

 
 

 

Οη εγθαηαζηάζεης ηοσ ζσιιόγοσ «ΦΑΕΘΩΝ» όποσ δοσλ ζήκερα ηα 
κηθρόζφκα άιογα.  
Σηο βάζος δηαθρίλεηαη κέρος ηες περηοτής όποσ δούζαλ ηα 
κηθρόζφκα άιογα ειεύζερα. 
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ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηώλα ππήξραλ πεξίπνπ 180 άινγα, ην 1970 

ππήξραλ πελήληα πεξίπνπ άινγα ελώ ην 1994 ήηαλ κόιηο δώδεθα.  

ήκεξα δνπλ ζε πεξηθξαγκέλν ρώξν ηα εμήο άινγα κε ηα εμήο 

νλόκαηα: ΑΙΘΩΝ,  πνπ είλαη θαη ν αξρεγόο, ΝΙΟΣΗ, 

ΚΟΤΣΟΤΣΗ, ΛΙΝΓΙΑ, ΜΑΡΙΝΑ, ΦΟΙΒΟ θαη ΑΘΗΝΑ.  

 

 

 

 

 
 

Οη ζηάβιοη ζηης εγθαηαζηάζεης ηοσ ζσιιόγοσ «ΦΑΕΘΩΝ». 
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Οη εγθαηαζηάζεης ηοσ ζσιιόγοσ «ΦΑΕΘΩΝ» 
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2. Η ΥΔΗ ΣΩΝ ΜΙΚΡΟΩΜΩΝ ΑΛΟΓΩΝ 

ΜΔ ΣΟΤ ΚΑΣΟΙΚΟΤ 

 
 

ηα παιαηόηεξα ρξόληα, δειαδή κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ ’50 νη 

θάηνηθνη ηνπ Αξραγγέινπ βξίζθνληαλ ζε άκεζε ζρέζε θαη επαθή κε 

ηα κηθξόζωκα άινγα ηωλ βνπλώλ ηνπο.   

 

Σελ επνρή απηή ε κεγαιύηεξε επηθάλεηα ηεο Ρόδνπ θαζώο θαη ηνπ 

Αξραγγέινπ ζπέξλεηαη κε δηάθνξα ζηηεξά θπξίσο κε ζηηάξη θαη θξηζάξη.  

Σν αιώληζκα ήηαλ κία πνιύ δύζθνιε εξγαζία θαη ζ’ απηήλ ήηαλ πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ βνήζεηα ησλ αιόγσλ.  Πνιινί ινηπόλ από ηνπο 

Αξραγγειίηεο θαη θπξίωο εθείλνη πνπ είραλ ζπαξκέλα ρωξάθηα 

αλέβαηλαλ ζηα βνπλά ηνπ Κνπηζνύηε θαη ηνπ ηξνγγπινύ θαη κε 

εηδηθά ηερλάζκαηα θαη εηδηθέο παγίδεο έπηαλαλ όζα κπνξνύζαλ 

πεξηζζόηεξα άινγα θαη ηα ρξεζηκνπνηνύζαλ ζηα αιώληα. 

 

Επεηδή ήηαλ κηθξόζσκα θαη γηα λα έρνπλ ζην αιώληζκα 

κεγαιύηεξε απόδνζε, έδεπαλ κέζα ζην αιώλη 7 έσο 10 αινγάθηα καδί 

ζηε ζεηξά θαη θαζώο ήηαλ άγξηα θαη ηξέραλε κέζα ζην αιώλη ηειεηώλαλε 

γξήγνξα η’ αισλίζκαηα.   Μεηά από η’ αισλίζκαηα ηα νδεγνύζαλ πίζσ 

ζηα βνπλά θαη ηα άθελαλ πάιη ειεύζεξα. 

 

Πνιινί από ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Αξραγγέινπ αιιά θαη από 

δηάθνξα θνληηλά ρσξηά, έπηαλαλ ηα κηθξόζσκα αινγάθηα θαη ηα 

ρξεζηκνπνηνύζαλ ζαλ γατδνπξάθηα γηα ηηο δηάθνξεο εξγαζίεο ηνπο, 

θπξίσο γηα ηελ κεηαθνξά πνξηνθαιηώλ από ηνλ πνξηνθαιαηώλα ηνπ 

Αίζσλα, γηα ηελ κεηαθνξά ησλ ζεξηζκέλσλ ζηηεξώλ ζη’ αιώληα, γηα ηελ 

κεηαθνξά μύισλ γηα ην ηδάθη θαη ηνπο θνύξλνπο θαη γηα ηελ κεηαθνξά 

ησλ ειηώλ ζηα ιηνκαδέκαηα. 

 

Μηα άιιε ρξήζε ηνπ κηθξόζσκνπ αιόγνπ από ηνπο θαηνίθνπο ηεο 

Ρόδνπ ήηαλ νη ηππνδξνκίεο. Ο θύξηνο ιόγνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο 

ηππνδξνκίεο ήηαλ όηη έηξεραλ γξήγνξα. 

 

Γεληθά, ε ρξήζε ηωλ κηθξόζωκωλ αιόγωλ από ηνπο θαηνίθνπο 

ήηαλ πεξηνξηζκέλε θαη νη ιόγνη πνπ πεξηόξηδαλ ηελ ρξήζε ηνπο ήηαλ 

θπξίωο νη εμήο: 

 

 Η αναηομική καηαζκεσή ηης ράτης ηοσ, ε νπνία δελ 

εμππεξεηνύζε ηελ ζηήξημε ηνπ ζακαξηνύ θαη ζπγρξόλσο ηνπ 
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θνξηώκαηνο. Η ξάρε ηνπ αιόγνπ είλαη ζηξνγγπιή  θαη ην ζακάξη 

δελ κπνξεί λα ζηεξηρζεί αιιά γιπζηξάεη θαη πέθηεη θαη καδί 

βέβαηα θαη ην βάξνο πνπ θέξεη. 

 

 Η περιοριζμένη ικανόηηηα ζε δύναμη ηης ράτης ηνπ αιόγνπ λα 

ζεθώλεη βάξε. Δειαδή, ην άινγν δελ έρεη δπλαηή ξάρε γηα ην 

ζήθσκα βαξώλ. 

 

 Η επιλεκηικόηηηα ηοσ μικρόζωμοσ αλόγοσ ζηην ηροθή ηοσ. 

 

 Η μεγάλη ποζόηηηα ηης ηροθής πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα ρνξηάζεη. 

 

 Η διαηήρηζη ηης άγριας ζσμπεριθοράς ηνπ αιόγνπ θαη ε κηθξή 

δηάζεζε πξνζαξκνγήο, ζπλήζεηαο θαη ζπκθηιίσζεο κε ην 

αλζξώπηλν πεξηβάιινλ. Η άγξηα ζπκπεξηθνξά ηνπ κηθξόζσκνπ 

αιόγνπ εθδειώλεηαη κε ην λα πξνζπαζεί πάληνηε λα θύγεη θαη λα 

επηηίζεηαη κε θισηζηέο θαη δαγθώκαηα. 

  

 

 
 

 

 



11 

3. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Σα κηθξόζσκα άινγα ηνπ Αξραγγέινπ είλαη πεξηζζνδάθηπια, 

νλπρνβάκνλα, ζπνλδπιόδσα θαη αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα ηππίδεο. 

Σν θπξηόηεξν ραξαθηεξηζηηθό ηνπο γλώξηζκα είλαη όηη είλαη 

κηθξόζωκα.  

Σν κηθξό ηνπο κέγεζνο δελ έδηλε πνηέ ηελ εληύπσζε ζηνπο 

θαηνίθνπο ηνπ Αξραγγέινπ όηη πξόθεηηαη γηα άινγα, αιιά πίζηεπαλ όηη 

επξόθεηην γηα κηθξέο θνξάδεο γη’ απηό ηα απνθαινύζαλ, όπσο αθόκε θαη 

ζήκεξα ηα απνθαινύλ «αθνξάδεο» ή «αθνξαδίηζεο» ή «αθνξαδάθηα».  

Οξηζκέλνη κάιηζηα από ηε ιέμε «θνληόο» ηα νλνκάδνπλ «θνληάθηα» θαη 

άιινη «κνπληηά» πνπ ζεκαίλεη ρακειά. 
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ΑΝΑΣΗΜΑ 

 

Σν αλάζηεκα ησλ κηθξόζσκσλ αιόγσλ ηνπ Αξραγγέινπ είλαη: 

 

1. ηα αξζεληθά ελήιηθα άινγα άλσ ησλ 2 εηώλ 80 – 130   εθαηνζηά. 

2. ηα αξζεληθά λεαξά άινγα έσο 2 εηώλ 80 – 100 εθαηνζηά. 

3. ηα ζειπθά ελήιηθα άινγα άλσ ησλ 2 εηώλ 80 – 120 εθαηνζηά. 

4. ηα ζειπθά λεαξά άινγα έσο 2 εηώλ 80 – 120 εθαηνζηά  

 

 

 
 

 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ηα άινγα είλαη θνληά επίζεο, είλαη 

γεξνδεκέλα κε αλαπηπγκέλεο ηηο πεξηνρέο ησλ κεξώλ, ησλ γινπηώλ 

θαζώο θαη ηνπ απρέλα.  Υαξαθηεξίδνληαη επίζεο, θπξίσο όηαλ έρνπλ 

θάεη, γηα ηηο κεγάιεο ηνπο θνηιηέο. 

Σα ελήιηθα άινγα παξνπζηάδνπλ έλα ραξαθηεξηζηηθό ρακήισκα 

ηεο ξάρεο ηνπο. 

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ησλ κηθξόζσκσλ αιόγσλ ηνπ 

Αξραγγέινπ είλαη ην πινύζην ηξίρωκα ηεο ραίηεο θαη ηεο νπξάο ηνπο.  
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ΣΟ ΣΡΙΥΩΜΑ 

Σν ηξίρωκα ηεο ραίηεο ζθεπάδεη ζηα ελήιηθα άινγα πεξίπνπ 

νιόθιεξν ην πιάηνο ηνπ ηξαρήινπ θαη ην κεγαιύηεξν κήθνο ηνπ ζηα 

ελήιηθα αξζεληθά θαη ζειπθά άινγα είλαη 41 έσο 45 εθαηνζηά. 

Σν ηξίρωκα ηεο θνπληωηήο νπξάο απνηειεί ην επηκεθέζηεξν ηνπ 

ζώκαηνο θαη ην κήθνο ηνπ θηάλεη κέρξη ηελ επηθάλεηα ηεο γεο.  Από ηνλ 

ηειεπηαίν νπξαίν ζπόλδπιν κέρξη ην έδαθνο ην κήθνο ηνπ νπξαίνπ 

ηξηρώκαηνο είλαη 33 – 34 εθαηνζηά. 

Σα παιαηόηεξα ρξόληα ζηνλ Αξράγγειν έθνβαλ ηξίρεο από ηελ 

νπξά ηνπο θαη αθνύ ηηο ζπλέδεαλ θαηάιιεια  κεηαμύ ηνπο ηηο 

ρξεζηκνπνηνύζαλ γηα πεηνληά ζη’ αγθίζηξηα, όηαλ ήζειαλ λα ςαξέςνπλ. 

Υαξαθηεξηζηηθό είλαη επίζεο ην καθξύ ηξίρωκα ηνπ επάλω 

κέξνπο ηνπ θεθαιηνύ ην νπνίν πέθηεη αλάκεζα ζη’ απηηά θαη ζθεπάδεη 

ην πξόζσπν ηνπ δώνπ κέρξη θαη ην ύςνο ησλ καηηώλ.   

Αλαπηπγκέλν ηξίρσκα παξνπζηάδνπλ επίζεο, θάησ από ην θεθάιη 

θαη θαηά κήθνο ηνπ κέζνπ ηεο θάησ γλάζνπ θαζώο θαη ζην πίζσ κέξνο 

ησλ θπλεπόδσλ, ζηα θέληξηα. 
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ΣΟ ΚΔΦΑΛΙ 

Υαξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ησλ κηθξόζσκσλ αιόγσλ ηνπ Αξραγγέινπ 

είλαη ην κηθξό θεθάιη ηνπ νπνίνπ ην κήθνο είλαη: 

1. ηα αξζεληθά ελήιηθα άινγα 51 – 52 εθαηνζηά. 

2. ηα ζειπθά λεαξά άινγα έσο 2 εηώλ,  49 εθαηνζηά. 
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ΣΑ ΑΤΣΙΑ 

Υαξαθηεξηζηηθό είλαη επίζεο, ην κήθνο ησλ απηηώλ, ησλ νπoίσλ ην 

κήθνο είλαη: 

1. ηα αξζεληθά ελήιηθα άινγα 15 εθαηνζηά. 

2. ηα ζειπθά ελήιηθα άινγα 13 εθαηνζηά. 

3. ηα ζειπθά λεαξά άινγα 12 εθαηνζηά. 

 

ΣΑ ΠΟΓΙΑ 

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθό απηώλ ησλ αιόγσλ είλαη ηα θνληά ηνπο 

πόδηα, ησλ νπνίσλ ην κήθνο θαίλεηαη θαζαξά ζηα θνληά ηνπο νζηά.  

Καζώο επίζεο, κηθξέο είλαη θαη νη νπιέο ηνπο. 

Καηά ηελ όξζηα ζηάζε ησλ αιόγσλ ραξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε 

ζέζε πνπ παίξλνπλ ηα πόδηα. Σα κελ κπξνζηηλά ζηέθνπλ ίζα θαη 

παξάιιεια ην έλα πξνο ην άιιν, ηα δε πίζσ πόδηα ζηέθνπλ ζηξαβά, πνπ 

ζεκαίλεη όηη ην γόλαην θαη ε θλήκε βξίζθνληαη  ζε ειιηςνεηδή ζέζε, ελώ 

ελώλνληαη νη πεξηνρέο ησλ ηαξζώλ, ησλ κεηαηαξζίσλ, θπλεπόδσλ, 

κεζνθπλίσλ θαη νπιώλ. 

Επίζεο, όηαλ ηα αινγάθηα βξίζθνληαη όξζηα ζε ζέζε αλάπαπζεο, 

ηνπνζεηνύλ ηα κπξνζηηλά πόδηα ηνπο ζε ςειόηεξν επίπεδν από ην 

επίπεδν ησλ πίζσ πνδηώλ ηνπο.  Εάλ ε επηθάλεηα πνπ ζηέθεηαη ην 

κηθξόζσκν άινγν είλαη επίπεδε ηόηε ηεληώλεη όζν ην δπλαηό πξνο ηα 

πίζσ ηα πίζσ πόδηα.  Οη δύν απηέο αλαθεξόκελεο ζηάζεηο νθείινληαη ζηε 

δηαθνξά κήθνπο πνπ έρνπλ ηα  κπξνζηηλά κε ηα πίζσ πόδηα. 
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ΣΟ ΥΡΩΜΑ 

Ο βαζηθόο ρξσκαηηζκόο ηνπ ζώκαηνο ησλ κηθξόζσκσλ αιόγσλ 

ηνπ Αξραγγέινπ είλαη κνλόρξωκνο θαη κάιηζηα κειαλόο έσο 

νξθνκειαλόο. Τπάξρνπλ όκσο θαη θνθθηλόθαηνη έσο αλνηθηνί θόθθηλνη 

ρξσκαηηζκνί. 

Σηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ε πεξηνρή ηεο θνηιηάο έρεη ην ίδην ρξώκα 

κε ηελ πεξηνρή ηεο ξάρεο. Ο κνλόρξσκνο απηόο ρξσκαηηζκόο 

ζπλνδεύεηαη ζπλήζσο από άζπξεο θειίδεο ζην θεθάιη θαη ρακειά ζηα 

πόδηα, ζπαληόηεξα δε θαη ζην ππόινηπν ζώκα.  
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ΑΡΔΝΙΚΑ ΚΑΙ ΘΗΛΤΚΑ ΑΛΟΓΑ 

ηα κηθξόζσκα άινγα ηνπ Αξραγγέινπ ε δηάθξηζε ηνπ θύινπ 

θπξίωο ζηα ελήιηθα είλαη πνιύ εκθαλήο.    

Σα αξζεληθά άινγα είλαη ζπλήζσο επξσζηόηεξα, ςειόηεξα θαη 

έρνπλ πεξηζζόηεξν αλαπηπγκέλν ην ηξίρσκα ηεο ραίηεο θαη ηεο νπξάο.  

Ιδηαίηεξα αλαπηπγκέλν έρνπλ επίζεο ην ηξίρσκα ηνπ επάλσ θαη πίζσ 

κέξνπο ηνπ θεθαιηνύ, ην νπνίν δίλεη ζην θεθάιη έλα ηδηαίηεξα ρνληξό 

ζρήκα θαζώο θαη άγξηα κνξθή. 

Σν θεθάιη ηνπ ζειπθνύ είλαη ιεπηόηεξν θαη πην θνληό, ελώ ην 

θεθάιη ηνπ αξζεληθνύ είλαη καθξύηεξν θαη θαξδύηεξν κε πεξηζζόηεξν 

αλαπηπγκέλεο ηηο αθξνινθίεο ησλ δπγνκαηηθώλ θαη ηεο άλσ γλάζνπ θαη 

κε ηδηαίηεξα αλαπηπγκέλα ηα δπγσκαηηθά θαη θξνηαθηθά ηόμα. 

Υαξαθηεξηζηηθό ησλ αξζεληθώλ αιόγσλ απνηεινύλ θαη νη 4 

θπλόδνληεο, γηα θάζε γλάζν, πνπ απνθηνύλ κεηά ην 5
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο 

ηνπο. 
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ΑΓΡΙΟΣΗΣΑ 

Η αγξηόηεηα δηαθξίλεη ηα κηθξόζσκα άινγα ηνπ Αξραγγέινπ. 

Πεξηζζόηεξν άγξηα είλαη ηα αξζεληθά, ηα νπνία ζπιιακβάλνληαλ πην 

δύζθνια από ηα ζειπθά.  ε θαηάζηαζε αηρκαισζίαο δύζθνια 

εκεξεύνπλ θαη ζπκθηιηώλνληαη κε ηνλ άλζξσπν.  Αθόκε θαη ζήκεξα πνπ 

δνπλ ζε πεξηθξαγκέλν ρώξν, είλαη εκηάγξηα θαη επηδηώθνπλ λα βξνπλ 

θάζε επθαηξία λα θύγνπλ. 

Η άγξηα  ζπκπεξηθνξά ηνπο ζπλνδεύεηαη θαη κε επηζεηηθόηεηα. 

Κισηζνύλ θαη δαγθώλνπλ πνιύ δπλαηά θαη πξνπαληόο ηα αξζεληθά. 

Η άγξηα ζπκπεξηθνξά ηνπο είλαη γελεηήζηα ζπκπεξηθνξά. 

 

Άιιν ραξαθηεξηζηηθό ησλ κηθξόζσκσλ αιόγσλ ηνπ Αξραγγέινπ 

είλαη όηη είλαη πνιύ γξήγνξα ζην ηξέμηκν. Γηα ηελ ηθαλόηεηα ηνπο απηή 

ηα ρξεζηκνπνηνύζαλ νη θάηνηθνη ηεο Ρόδνπ, όπσο πξναλαθέξζεθε, ζηηο 

ηππνδξνκίεο ηνπ Αγίνπ νπιά.  Ιδηαίηεξα  γξήγνξα είλαη ζηνλ αλώκαιν 

δξόκν, κηα ζπκπεξηθνξά ε νπνία είλαη απνηέιεζκα ηεο πξνζαξκνγήο 

ηνπο ζηνπο νξεηλνύο θαη δύζβαηνπο βηόηνπνπο πνπ δνύζαλ. 
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4. ΟΜΑΓΑ ΜΑΘΗΣΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΡΙΩΝ ΠΟΤ 

ΤΜΜΔΣΔΙΥΑΝ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
Οη ζπκκεηέρνληεο καζεηέο θαη καζήηξηεο αξρηθά ζπγθέληξσζαλ 

πιεξνθνξίεο από πξνθνξηθέο καξηπξίεο θαη έληππν πιηθό ζρεηηθά κε ηα 

κηθξόζσκα άινγα. ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε εθπαηδεπηηθή 

επίζθεςε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπιιόγνπ «ΦΑΕΘΩΝ» ‘όπνπ 

ελεκεξώζεθαλ από ηνπο ππεύζπλνπο νπ ζπιιόγνπ ελώ παξάιιεια είραλ 

ηελ επθαηξία λα παξαηεξήζνπλ ηα κηθξόζσκα άινγα. 

 

 

 
Φφηογραθίες από ηελ εθπαηδεσηηθή επίζθευε ηες οκάδας ζηης 
εγθαηαζηάζεης ηοσ ζσιιόγοσ «ΦΑΕΘΩΝ»  
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