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ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ





Στην χώρα μας ίπποι βαριάς έλξης δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ, ενώ λίγοι 
μέσης έλξης εισάγονταν από άλλες χώρες.
• Ο πληθυσμός των ιπποειδών στην Ελλάδα κάλυπτε ανάγκες ελαφριάς έλξης και 
φόρτου . Οι ίπποι ιππασίας ήταν περιορισμένης αξίας, αν και λίγα χρόνια πριν από 
τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο είχαν καταβληθεί σοβαρές προσπάθειες για την βελτίωσή 
τους. Σκοπός των προσπαθειών αυτών ήταν η δημιουργία αξιόμαχων μονάδων 
ιππικού. 
• Παράλληλα, καταβλήθηκε προσπάθεια γενετικής βελτίωσης για την παραγωγή 
ημιόνων με σκοπό τη σύσταση μονάδων ορεινών μεταφορών.
• Ο ημίονος το κοινό μουλάρι είναι ζώο που προέρχεται από τη μίξη του όνου με 
ίππο. Απ’ τη μίξη αυτή έχουμε δύο ειδών μουλάρια. Τον κανονικό ημίονο, γέννημα 
της φοράδας απ’ τη γονιμοποίηση του γαϊδουριού και το γαϊδουρομούλαρο (ή 
γίνος), διασταύρωση του αλόγου και θηλυκού γαϊδουριού.
• Το μουλάρι έχει και την αντοχή κι υπομονετικότητα του όνου και την ευκινησία, το 
ύψος και την ομορφιά της φοράδας.
Τα μουλάρια είναι ζώα στείρα.





Τα τελευταία, ωστόσο, χρόνια η μείωση αυτή έχει επιβραδυνθεί και πιστεύεται ότι 
σύντομα θα αρχίσει κάποια αύξηση, καθώς ήδη σημειώνεται ζήτηση αλόγων για 
σκοπούς άλλους εκτός της εργασίας, όπως, π.χ., η αναψυχή, οι ήπιες μεταφορές 
κ.λπ.  Επίσης, υπάρχει μεγάλη ζήτηση ημιόνων για τις υλοτομικές εργασίες 
σε δύσβατες περιοχές των ελληνικών δασών, αλλά και οι όνοι είναι σήμερα 
περιζήτητοι, για τη μεταφορά, π.χ., επισκεπτών σε αρχαιολογικούς χώρους και 
άλλα αξιοθέατα.





Τα Ελληνικά άλογα κατάγονται από το άλογο των Bαλκανίων (Balkan Pony), στην 
πορεία όμως, ανάλογα με το περιβάλλον που διαβιούσαν, εξελίχθηκαν δύο τύποι, ο 
ορεινός και ο πεδινός.
Στις φυλές ορεινού τύπου ανήκουν :

1. H φυλή της Πίνδου που είναι η πιο αντιπροσωπευτική φυλή του ορεινού τύπου. 
Τα άλογα αυτά δεν έχουν υποστεί προσμίξεις με ξένες φυλές. Zώα ανθεκτικά και 
λιτοδίαιτα, χρησιμοποιούνται για φόρτο και σε ελαφρές γεωργικές εργασίες.

Η ΦΥΛΗ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ



2. Τα άλογα της φυλής της Πηνείας, λιτοδίαιτα, μεγάλης αντοχής και με 
νευρική ιδιοσυστασία, κατάγονται από τα αρχαία ελληνικά άλογα. Eνδέχεται 
κατά την τουρκοκρατία άτομα της φυλής να διασταυρώθηκαν με άλογα αραβικού 
αίματος. Eίναι περιζήτητα εξαιτίας του πλαγιοτροχασμού τους, ενός ιδιαίτερου 
βηματισμού πολύ ξεκούραστου για τον αναβάτη.

Η ΦΥΛΗ ΤΗΣ ΠΗΝΕΙΑΣ



3. H φυλή της Kρήτης  είναι η αρχαιότερη της Eυρώπης. Tα άτομα αυτής 
της φυλής παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες με άλογα που εμφανίζονται σε 
μινωικές παραστάσεις, αρχαία νομίσματα και γλυπτά. Xαρακτηριστικό, και 
μάλιστα εγγενές και όχι επίκτητο, των αλόγων αυτών είναι ο πλαγιοτροχασμός, 
κοινώς ραβάνι ή γιοργαλίδικο τρέξιμο.

Η ΦΥΛΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ



4. Tο αλογάκι της Σκύρου είναι ένα από τα μικρότερα pony του κόσμου. 
Δημιουργήθηκε στο ομώνυμο νησί των B. Σποράδων, αποτέλεσμα φυσικής 
επιλογής σε ένα αντίξοο περιβάλλον με πτωχή βλάστηση και σκληρές συνθήκες 
διαβίωσης, που επέτρεπαν την επιβίωση των πιο μικρόσωμων ατόμων. 

Η ΦΥΛΗ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ



5. Tα άλογα της φυλής του Αίνου ζουν ελεύθερα στις πλαγιές του ομώνυμου 
βουνού της Κεφαλονιάς. Έχουν κοινή καταγωγή με τα άλογα της φυλής της 
Πίνδου, όμως οι σκληρές συνθήκες διαβίωσης δημιούργησαν διαφορετικά 
μορφολογικά χαρακτηριστικά. Έχουν καταπληκτική αντοχή, αλλά δυστυχώς 
έχουν μείνει πολύ λίγα.

Η ΦΥΛΗ ΤΟΥ ΑΙΝΟΥ



Στις φυλές πεδινού τύπου ανήκουν :

1. H φυλή της Θεσσαλίας είναι αρχαία ελληνική φυλή. Από άλογα της φυλής 
αυτής αποτελούνταν το αρχαιοελληνικό ιππικό. Θεσσαλικό άλογο ήταν ο 
Βουκεφάλας, το αγαπημένο άλογο του Αλεξάνδρου. Σήμερα αντιπροσωπευτικά 
ζώα της φυλής αυτής σπανίζουν, ώστε η φυλή να θεωρείται σχεδόν 
εξαφανισμένη.

Η ΦΥΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ



2. H φυλή της Ανδραβίδας είναι προϊόν του συνδυασμού των 
εδαφοκλιματολογικών συνθηκών της εύφορης ομώνυμης πεδιάδας και της 
πείρας των κατοίκων στην εκτροφή αλόγων. Tο πιο μεγαλόσωμο και ένα από τα 
ωραιότερα ελληνικά άλογα διατήρησε μορφολογικά γνωρίσματα των αρχαίων 
προγόνων του, παρά τις διασταυρώσεις με φράγκικα πολεμικά άλογα κατά τη 
φραγκοκρατία και με άλογα ανατολικού τύπου κατά την τουρκοκρατία.

Η ΦΥΛΗ ΤΗΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ



3. Oι γεννήτορες της φυλής της Zακύνθου προέρχονται από άλογα της 
Ηλείας που είχαν διασταυρωθεί το πρώτο μισό του 20ού αιώνα με επιβήτορες 
αγγλοαραβικής φυλής. Σήμερα χρησιμοποιούνται στις άμαξες του νησιού και για 
ιππασία αναψυχής. Αναμφίβολα είναι τα ωραιότερα ελληνικά άλογα.

Η ΦΥΛΗ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ



• Σε πολλές περιοχές της χώρας μας υπάρχουν σήμερα ελεύθερα άλογα, που τα 
περισσότερά τους ανήκουν στη φυλή Πίνδου. Στο όρος Αίνος της Κεφαλονιάς 
υπάρχουν περίπου 25 άλογα, τα οποία διαβιούν σε πολύ σκληρές συνθήκες σε 
υψόμετρο 1.628 μ.
• Στη νοτιοδυτική Ελλάδα, στις εκβολές του Αχελώου, υπάρχει κοπάδι 40 
αλόγων, και στην περιοχή της Ηπείρου, στις εκβολές του ποταμού Kαλαμά, 
υπάρχει επίσης ένα μικρό κοπάδι. Ένα πολύ μεγάλο κοπάδι, περίπου 200 
άλογα, υπάρχει στην περιοχή της Λεπενού  Αμφιλοχίας.
• Στη βόρειο  Ελλάδα , στις εκβολές του Αξιού, του Αλιάκμονα και του Έβρου, 
υπάρχουν επίσης κοπάδια ελεύθερων αλόγων, και στο όρος Ροδόπη  μια 
μεγάλη εκτροφή 400 ελεύθερων αλόγων. Tα ζώα αυτά δεν έχουν ιδιοκτήτες, 
αλλά τα φροντίζουν η τοπική αυτοδιοίκηση και πολλοί πολίτες οι οποίοι τα 
αγαπούν.
• Tα άγρια άλογά θα μπορούσαν να αποτελέσουν για τη χώρα μας έναν 
αξιόλογο πόλο έλξης Ελλήνων και ξένων τουριστών.



ΑΓΡΙΑ  ΑΛΟΓΑ  ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ











• Εκτός από τους ίππους, σήμερα υπάρχει ακόμα ένας σεβαστός αριθμός 
μικρόσωμων όνων, που εξυπηρετούν ανάγκες των μικροκαλλιεργητών και 
ορισμένων τουριστικών επιχειρήσεων, κυρίως στα νησιά. Και ημιόνων ,σε 
ορεινές περιοχές , κυρίως δασικές που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 
καυσόξυλων και την έλξη κορμών.
• Επειδή όμως, η εκτροφή τέτοιου τύπου ζώων δεν φαίνεται να έχει μέλλον, 
καμία ουσιαστική προσπάθεια γενετικής βελτίωσης τους δεν γίνεται.



ΓΑΪΔΟΥΡΑΚΙΑ



ΜΟΥΛΑΡΙΑ







• Σήμερα, παρατηρείται μια έντονη  δραστηριότητα στην εκτροφή γαϊδάρων 
με στόχο την παραγωγή γάλακτος . Έχουν ήδη δημιουργηθεί εκτροφές μικρής 
και μέσης δυναμικότητας αλλά αντιμετωπίζουν προβλήματα στη διάθεση του 
παραγόμενου προϊόντος εξαιτίας της ανυπαρξίας μεταποιητικών μονάδων, 
καθώς και εμπορικών δικτύων διακίνησης των παραγόμενων προϊόντων.
• Η μείωση του πληθυσμού των όνων τα τελευταία χρόνια συνεχίζεται και 
υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από διεθνείς οργανώσεις για τη διατήρηση του 
είδους. Παρόμοιο ενδιαφέρον υπάρχει και για τη διατήρηση των μικρόσωμων 
ίππων φυλής Σκύρου.



Tα ιπποειδή στην Ελλάδα σήμερα χρησιμοποιούνται κυρίως για αναψυχή και 
δευτερευόντως σε εργασίες ή και για τα δύο. Tα άλογα αναψυχής, ανάλογα με 
την κατηγορία στην οποία ανήκουν, χρησιμοποιούνται στις ιπποδρομίες, στους 
ιππικούς αγώνες, τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς, που διοργανώνει η Ελληνική 
Ομοσπονδία Ιππασίας, στις σχολές ιππασίας των Ιππικών Ομίλων, σε διάφορες 
τουριστικές επιχειρήσεις, στον αγροτικό τουρισμό κ.α.



 Tα ιπποειδή εξακολουθούν να είναι απαραίτητα σήμερα και θα είναι και στο 
μέλλον, για ορισμένες τουλάχιστον εργασίες που δεν μπορεί να γίνουν με 
μηχανήματα. Tα ζώα είναι αναντικατάστατα σε εργασίες που απαιτούν τη 
νοημοσύνη και το ένστικτό τους



Πολλά από τα ιπποειδή εργασίας χρησιμοποιούνται σε μικρομεταφορές και σε 
γεωργικές εργασίες στις οποίες δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται με απόλυτη 
επιτυχία γεωργικά μηχανήματα ή μηχανοκίνητα μέσα, στις καλλιέργειες καπνού, 
τις μεταφορές προσώπων ή υλικών σε δύσβατες περιοχές αρχαιολογικού, 
π.χ., ή τουριστικού κ.λπ. ενδιαφέροντος, όπου δεν προκρίνεται η κατασκευή 
αμαξωτών δρόμων, για να αποφευχθεί η αλλοίωση ενός τοπίου ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους ή αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος. Tα άλογα 
και ιδιαίτερα οι ημίονοι είναι απαραίτητα στις ορεινές γεωργικές εργασίες, και 
μάλιστα απολύτως αναντικατάστατα στις υλοτομικές εργασίες.



Στις παραπάνω εργασίες, σημαντικότατο ρόλο μπορούν να παίξουν τα άλογα 
των αυτόχθονων φυλών. H αξιοποίησή τους στην αναψυχή, τις ειδικές εργασίες 
κ.λπ. θα συντελέσει στη διάσωσή τους από την εξαφάνιση, καθώς ήδη ο 
αριθμός τους έχει μειωθεί επικίνδυνα.
 Oι ελληνικές φυλές ίππων αποτελούν πολυτιμότατο γενετικό υλικό για την 
επιστημονική έρευνα και ανεκτίμητη εθνική μας κληρονομιά από ιστορική και 
πολιτιστική άποψη - ιδιαίτερα η φυλή των ιππαρίων της Σκύρου, μοναδική στη 
Mεσόγειο και μία από τις δύο πιο σπάνιες και σημαντικές φυλές στον κόσμο.



Λόγω της μείωσης του πληθυσμού τους σήμερα, τα ελληνικά άλογα 
εμφανίζονται κατανεμημένα σποραδικά και αραιά σε όλη τη χώρα και ιδιαίτερα 
στις ορεινές και τις νησιωτικές περιοχές.
Mόνο τα άλογα της καθαρόαιμης αγγλικής φυλής εκτρέφονται συγκεντρωμένα 
σε ιπποφορβεία. Στη χώρα μας υπάρχει έλλειψη επιβητόρων, επειδή τα 
αρσενικά άλογα συνήθως ευνουχίζονται για να είναι πιο ευαγωγά.









Στον Νομό Φωκίδας από την αρχαιότητα υπήρχε πλήθος ιπποειδών που 
χρησιμοποιούνταν από τους κατοίκους σε γεωργικές, κτηνοτροφικές και 
μεταφορικές εργασίες.
Ο αριθμός των ιπποειδών και ειδικά των αλόγων έδειχνε την κοινωνική και 
οικονομική κατάσταση αυτών που τα κατείχαν, έτσι όσο περισσότερα άλογα είχε 
μια οικογένεια τόσο πιο πλούσια ήταν.

Η ΙΠΠΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΩΚΙΔΑΣ



ΟΡΓΩΜΑ ΜΕ ΑΛΟΓΑ 



• Στη Φωκίδα ως αποτέλεσμα της ιπποτροφίας δημιουργήθηκαν και κάποια 
επαγγέλματα τα οποία όμως έσβησαν στο πέρασμα των χρόνων.

• Πρόκειται για το επάγγελμα του πεταλωτή και του σαμαρά που γνώρισαν 
ιδιαίτερη άνθιση καθώς κάθε οικογένεια σε όλα τα χωριά είχε τουλάχιστον ένα 
ζώο είτε άλογο , είτε μουλάρι ή γαϊδούρι.



Σαμάρι

Τα ζώα αυτά έπρεπε να εξωπλιστούν με την κατάλληλη ιπποσαγή που θα μοίραζε 
και θα μετέφερε ομαλά στις πλάτες των υποζυγίων το βάρος και τις δυνάμεις του 
φορτίου που συχνά ξεπερνούσε τα 100 κιλά. Αυτό το έκανε το σαμάρι. Κάθε ζώο 
είχε σαμάρι φτιαγμένο στα μέτρα του για να εφαρμόζει τέλεια και για να σαμαρωθεί 
έπρεπε να είχε κλείσει τα 3-4 χρόνια της ηλικίας του. Ένα καλό σαμάρι μπορούσε 
να κρατήσει πάνω από 15 χρόνια. Συνήθως τα υποζύγια κουβαλούσαν το ίδιο 
σαμάρι μια ολόκληρη ζωή. 



Ιδιαίτερη θέση κατέχει το άλογο στο Ρουμελιώτικο γάμο.
Ο γάμος γινόταν πάντα Κυριακή πρωί. Ο γαμπρός με την συνοδεία των 
συγχωριανών του πήγαιναν στο χωριό της νύφης για να τελεστεί το μυστήριο. 
Ο γαμπρός και η συνοδεία του ήταν επάνω σε άλογα που ήταν σκεπασμένα με 
ολόλευκα σεντόνια και στα χαλινάρια τους ήταν δεμένα λευκά μαντίλια. Έτσι 
κατευθύνονταν προς το χωρίο της νύφης.

Γάμος στο Λιδωρίκι Φωκίδας με άλογα.
Πηγή: Λιδωρίκι χθες, σήμερα, αύριο



Οι βλαμάδες όπως λέγονται οι φίλοι του 
γαμπρού που πηγαίνουν με το άλογο να πάρουν 
τη νύφη. 
Πηγή: Λιδωρίκι χθες, σήμερα, αύριο

Όσο περισσότερα άλογα συμμετείχαν στην 
πομπή του γάμου τόσο μεγαλύτερο κύρος 
προσέδιδαν . 
Η νύφη ήταν πάντα επάνω σε λευκό άλογο του 
οποίου το χαλινάρι το κρατούσε κάποιος πεζός 
κατά την διάρκεια όλης της διαδρομής.
Το άλογο ήταν και είναι από τα πιο αγαπημένα 
ζώα στη Φωκίδα και για αυτό τον λόγο το 
συναντούμε και σε αρκετές παραδόσεις, 
τραγούδια , μύθους και θρύλους. 

Γάμος με άλογα στη Φωκίδα 
Πηγή : Ιτέαnet



Το πέταλο του αλόγου θεωρείται  σύμβολο ευτυχίας και προφυλάσσει από το 
κακό μάτι. Γι’ αυτό αν το βρούμε πρέπει να το κρεμάσουμε πίσω από την πόρτα 
και μάλιστα με τα άνοιγμα προς τα πάνω. 
Η εξήγηση είναι ότι: α) το άλογο που το φόραγε είχε μαγικές ιδιότητες, β) έχει 
το σχήμα της ημισελήνου που ήταν μυστικό σύμβολο για πολλούς αρχαίους 
λαούς και γ) είναι σίδερο κρύο και γι’ αυτό δεν μπορούν να το περάσουν οι 
μάγισσες. 
Η επιστημονική όμως εξήγηση είναι ότι απ’ τη στιγμή που εφευρέθηκε το πέταλο 
το ζώο στηρίζεται πιο σταθερά και έτσι αποδίδει περισσότερη μυϊκή δύναμη, 

άρα προσφέρει μεγαλύτερο έργο. Έχουμε 
λοιπόν καλύτερο όργωμα, άρα καλύτερη 
σοδιά και περισσότερη ευτυχία άπ’ αυτόν 
που το ζώο του δεν έχει πέταλο. Έτσι έμεινε 
και το «πάρε κανένα πέταλο», συμβουλή 
σε αυτούς που τους έδερνε ή κακοτυχία ή 
κακοδαιμονία. 



Στις μέρες μας ο αριθμός των αλόγων που πλέον υπάρχουν έχει μειωθεί πάρα 
πολύ σε σχέση με τον αριθμό των αλόγων που εκτρεφόταν πριν από χρόνια.
Σήμερα χρησιμοποιείτε ακόμη για υλοτομικές εργασίες μαζί με λίγους όνους 
και ημιόνους που υπάρχουν . Αλλά και κάποιοι κτηνοτρόφοι εξακολουθούν 
να χρησιμοποιούν τα άλογα ως αναντικατάστατα μέσα στις κτηνοτροφικές 
εργασίες, ιδιαίτερα στην ορεινή Φωκίδα.



Τα άλογα βασικό εργαλείο για τους Κτηνοτρόφους.
Η κτηνοτροφία και η ιπποτροφία στην ορεινή Φωκίδα.



Επιπλέον άλογα χρησιμοποιούνται για λόγους αγροτουρισμού και αναψυχής.

Τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί ένα μικρό κοπάδι ελεύθερων αλόγων 
όπου τα άλογα αυτά ανήκουν στην φυλή της Πίνδου, που το χειμώνα θα τα 

συναντήσουμε κοντά στις 
Βρύζες  Φωκίδας, ενώ το 
καλοκαίρι  στις πλαγιές 
της Γκιώνας και διαβιούν 
σε εξαιρετικά σκληρές 
συνθήκες. Τα ελεύθερα άλογα  
αποτελούν πόλο έλξης για 
πολλούς επισκέπτες.

ΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΛΟΓΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΡΥΖΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΥΡΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 



ΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΛΟΓΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΖΕΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ          

Εικόνα : καταφύγιο Οίτη
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