3η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
Κεντρικοί οµιλητές : «Οι Κοντουλόνανοι»

Γραµµατέας : Με χαρά δίνω τη σκυτάλη στον αγαπηµένο µου ξάδερφο από το γαλλικό δάσος που µας
έκανε την τιµή να παρευρεθεί εκπροσωπώντας µας επάξια!

Ο Κοντορεβυθούλης από το γαλλικό δάσος
Γεια σου αγαπηµένε µου ξάδεγφε Θούλη και σε ευχαγιστώ πολύ για την πγόσκληση. Τη δική µου
ιστογία όλοι τη γνωγίζετε. Ζούσα µε την οικογένεια µου στην άκγη του δάσους. Ήµουν ο πιο
µικγοκαµωµένος από όλα τα αδέλφια µου. Η οικογένειά µου πεγνούσε δύσκολα κι έτσι είπα στα
αδέλφια µου να βγούµε στο δάσος για να µπογέσουµε να βγούµε τγόπο να βοηθήσουµε τους δικούς
µας. Το πετύχαµε µία φογά, αλλά τη δεύτεγη φογά χαθήκαµε. Εγώ δεν το έβαλα κάτω, αν και οι
υπόλοιποι έκλαιγαν και φοβόντουσαν. ∆εν λέω, βγήκαµε πολλά εµπόδια και κυρίως, κινδύνευσε η ζωή
µας, αλλά τα καταφέγαµε να βγούµε τον δγόµο του γυγισµού.

O Φρίκος ρεβυθοφρικτούλης.
Χαιρετώ τους Κοντουλόνανους µα και όλους τους Συνέδρους! Με λένε Φρίκο, αν και πολλοί
άνθρωποι θα ήθελαν να µε φωνάζουν Φρικτό, γιατί κάνω πολλές αταξίες. Η πιο µεγάλη µου
σκανδαλιά ήταν που παρέσυρα τα έξι αδέλφια µου σε µία περιπέτεια, που, ευτυχώς, είχε καλό τέλος.
Γιατί, αν και περάσαµε πολλές δυσκολίες και κακοτοπιές µάθαµε κάτι πολύ σηµαντικό: Τα ψέµατα και
οι πονηριές, ενώ στην αρχή µπορεί να µας βοηθάνε να πετύχουµε τον σκοπό µας, τελικά µας βάζουν
σε µεγαλύτερους µπελάδες.

Ο ∆αχτυλάκης από το ∆άσος της ∆αδιάς
Γεια σε όλους…είµαι κι εγώ µικροκαµωµένος και λέγοµαι ∆αχτυλάκης. Μπορεί να έχω χέρια πόδια
µια σταλίτσα, κεφαλάκι σαν καρφίτσα…όµως πέστε µου παρακαλώ που χωράει τόσο µυαλό! Χώνοµαι
στην τρύπα και στη χαραµάδα, κάλιο αντί για µπόι να’ χεις εξυπνάδα! ∆εν ξέρω πώς έµπλεκα πάντα σε
περιπέτειες, όµως στο τέλος τα κατάφερνα µε όπλο το µυαλό µου.

Ο ∆αχτυλάκης από το δάσος του Ρούβα
Γεια σας κοπέλια και καλώς σας εβρήκα! ∆αχτυλάκη µε λένε κι εµένα αλλά είµαι του ∆αχτυλογιώργη
γιος από το δάσος του Ρούβα. Ιντα να σα σε πω κι εγώ για τσι περιπέτειες µου! Να ’χε να ‘χα χρόνο να
σας έλεγα τα όσα έχω περασµένα µε το νι και µε το σίγµα.. Επάντηξα λύκους, αίγες απού µιλούνε,
ανεράϊδες σε σπηλιαρίδια, φανταξά και µαγεµένους αφορδακούς. Όµως ήµουν καλά δασκαλεµένος
από τσι γονέους µου και ούλα τα έφερα εις πέρας.

Οι επτά νάνοι
Τον λόγο πήρε ο Σοφός : «Και εµάς όλοι µας γνωρίζετε. Αλίµονο, σώσαµε τη Χιονάτη που θα σας πει
και αυτή τι πέρασε από την κακιά βασίλισσα!» συνέχισε ο Καλόκαρδος : «Πολύ καλή κοπέλα και µας
έκανε όλες τις δουλειές του σπιτιού… είχαµε καλοµάθει τότε που έµενε µαζί µας!» Τέλος µίλησε ο
Ντροπαλός : «Μπορεί να ζούµε στην άκρη του δάσους και να είµαστε µικροί, αλλά τα καταφέρνουµε
µία χαρά στη ζωή µας. Συνεργαζόµαστε και ο καθένας είναι υπεύθυνος για κάτι».

Το χόµπιτ
Καληµέρα αγαπητοί Σύνεδροι. Ήρθα µε απ’ ευθείας πτήση από τη Μέση Γη για να παρευρεθώ κι εγώ
στο συνέδριο και µεγάλη µου τιµή που µε καλέσατε! Είµαι ο Μπίλµπο Μπάγκινς και είµαι χόµπιτ. Η
ζωή µου ήταν ήσυχη µέχρι που εµφανίστηκε ο µάγος Γκάνταλφ, ο Γκρι, µαζί µε την παρέα του. Μαζί
τους έµπλεξα σε µία µεγάλη περιπέτεια και όσα ζήσαµε µας έκαναν να έρθουµε πιο κοντά! Αν και στην
αρχή φοβόµουν για αυτό το άγνωστο ταξίδι ποτέ δεν το µετάνιωσα γιατί είδα καινούρια µέρη, έζησα
απίστευτες στιγµές και γνώρισα καινούριους φίλους!

Η Ψυλλοελένη.
Εγώ είµαι αερικό κι έρχοµαι από το νησί των Αέρηδων. Έχω και µια αδερφή, το Κοντορινιώ, αλλά
µετακόµισε στην Ιρλανδία όταν παντρεύτηκε τον Πατρίκιο το ξωτικό! Με υιοθέτησαν άνθρωποι και µε
µεγάλωσαν σα δικό τους παιδί, δεν τους ένοιαζε που ήµουν τόσο δα µικρή σαν τους ψύλλους. Μου
είχαν φτιάξει κι ένα υπέροχο κρεβατάκι στο τσόφλι ενός καρυδιού. ∆εν µπορώ να πω, στην αρχή
ένιωθα ωραία που ήµουν έτσι µικροσκοπική και διαφορετική από τους άλλους. Πέρασα πολλές
περιπέτειες, αλλά τελικά είδα πως µπορούσα και εγώ να κάνω κάτι για τους άλλους και οι άλλοι για
εµένα κι έτσι µάθαµε να ζούµε µαζί αρµονικά.

Πρόεδρος: Όπως καταλαβαίνετε φίλοι µου Σύνεδροι, µπορεί οι Κοντουλόνανοι να µην έχουν το
µπόι όµως σίγουρα έχουν τη γενναιότητα και την τόλµη, την αγάπη για τη ζωή και τις
περιπέτειες. Μετά από αυτό θα ακολουθήσει διάλειµµα και θα προσφερθεί χυµός πολύχρωµου
µύρτιλου από το µαγικό δάσος.

