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Το αλογάκι του Αρχαγγζλου εκπζμπει sos1 

 

Α. Σο ιςτορικό   

Θ ιδζα για τθ δθμιουργία του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ γεννικθκε το 

επτζμβρθ του 2010. Σο αλογάκι του Αρχαγγζλου ιταν ςτθν κυριολεξία θ πρϊτθ 

πρόταςθ, θ οποία ζγινε αμζςωσ αποδεκτι από τα μζλθ τθσ ομάδασ, ακριβϊσ επειδι 

το κζμα αφενόσ αφοροφςε το τοπικό περιβάλλον του Αρχαγγζλου κι ζτςι κα 

διευκόλυνε τα παιδιά να δομιςουν ζννοιεσ ςχετικζσ με τον τόπο τουσ και το 

παρελκόν του. Αφετζρου, το ηιτθμα του αλόγου του Αρχαγγζλου ακουμπά ςτθν 

καρδιά τθσ εκπαίδευςθσ για το περιβάλλον και επομζνωσ θ επιλογι του κα ζδινε 

δυνατότθτεσ κατανόθςθσ ςχζςεων μεταξφ ανκρϊπου-ηϊου, δομθμζνου-φυςικοφ 

περιβάλλοντοσ, ενϊ ταυτόχρονα θ ςε όποιο βακμό ανάπτυξθ ςτάςεων υπζρ του 

περιβάλλοντοσ κα διευκολυνόταν να γίνει και αντίςτοιχθ ςυμπεριφορά (Δθμθτρίου, 

2009). 

ε πρϊτθ φάςθ τθν ομάδα απαςχόλθςε θ ςυλλογι πλθροφοριϊν. Πάρα πολφ υλικό 

μαηεφτθκε και αρικμοφςε περιςςότερεσ από 300 ςελίδεσ. Σο άλογο του Αρχαγγζλου 

είχε από παλιά αναδειχκεί ςε ηιτθμα που απαςχόλθςε φορείσ (διμοσ Αρχαγγζλου) 

και επιςτιμονεσ2 (Ζλλθνεσ και ξζνουσ), ενϊ επιπλζον -ςφμφωνα με τον κ. Ν. Ψαρά, 

πρόεδρο του «Φαζκων» - οι ειδικοί επιςτιμονεσ -Κ. Παπαϊωάννου, κτθνίατροσ και  

Ν. Κωςτάρασ, ιππολόγοσ- ςυνζταξαν και υπζβαλαν τα αποτελζςματα τθσ 

επιςτθμονικισ μελζτθσ3 ςτο υπουργείο. Θ υποβολι των ςτοιχείων 

                                                           
1
 Σο πρόγραμμα ςχεδιάςτθκε και πραγματοποιικθκε από τισ ςυγγραφείσ του ςτο 3

ο
 Νθπιαγωγείο 

Αρχαγγζλου, τθ ςχ. χρονιά 2009-10 και ςτο 1
ο
 & 2

ο
 Νθπιαγωγείο Αρχαγγζλου τθ ςχ. χρονιά 2010-11. 

2
φμφωνα με το αρχείο που δανειςτικαμε από το φλλογο Φαζκων, αναφζρονται οι:  Colombi, 

1936• Δερμιτηάκθσ, 1977• Ghigi, 1929• Μanetti, 1921• Μαρίνοσ & υμεωνίδθσ, 1977• Masseti, 

2002• Μάρκου - Hecht, 1995• Όντριασ, 1965• Παπαϊωάννου & Κωςτάρασ, 2008• Πλαςςαρά, 2005• 

Taibell, 1930• Vezzani, 1929. 

3
φμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ, τα μικρόςωμα άλογα του Αρχαγγζλου, αποτελοφν 

ξεχωριςτι φυλι ίππου, διότι ζχουν κοινι καταγωγι και ςυγκεκριμζνα μορφολογικά (φαινοτυπικά) 

χαρακτθριςτικά, με τα οποία διαφοροποιοφνται από το ςφνολο των ηϊων του είδουσ «Equus 

cabalus». Ζχουν, δθλαδι, αυτόχκονο γενετικό υλικό, διότι δθμιουργικθκαν ςτον ελλαδικό χϊρο, 

χωρίσ τθν ουςιαςτικι επζμβαςθ τθσ γενετικισ επιςτιμθσ. 
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