
Καλωσόρισµα 

Πρόεδρος  

Αρχικά, θα ήθελα να καλωσορίσω όλους όσους ήρθατε σήµερα στην Νεραϊδοϊπποτούπολη του 

Ρεθύµνου…κάποιοι από εσάς γνωρίζω ότι ήρθατε από πολύ µακριά και είναι ιδιαίτερη χαρά και τιµή 

που σας έχουµε σήµερα εδώ, στο πρώτο µας Συνέδριο. Για όσους δε µε γνωρίζετε να συστηθώ. 

Ονοµάζοµαι Πίνα Χελωνοαισωπίνα και είµαι παλαίµαχη αθλήτρια στίβου. Είµαι παντρεµένη µε το 

Ρούλη τον Λαγοϋπναρούλη και έχουµε δυο παιδιά. 

Σκοπός της συνάντησής µας είναι να µοιραστούµε τις εµπειρίες των παραµυθοηρώων και των 

παραµυθοηρωίδων και µέσα από αυτές να διδαχτούµε και να γίνουµε καλύτεροι. Κάθε διήγηση θα 

περνιέται στα πρακτικά από τον γραµµατέα µας, κ. Θούλη Κοντορεβυθούλη. 

 

Γραµµατέας  

Να σας καλωσορίσω κι εγώ µε τη σειρά µου, ονοµάζοµαι Θούλης Κοντορεβυθούλης και θα είµαι ο 

γραµµατέας του Α΄ Συνεδρίου. Το κύριο επάγγελµά µου είναι αρτοποιός, όµως µε χαρά δέχτηκα τη 

θέση που µου προσέφερε η κ. Χελωνοαισωπίνα και την ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι 

κάποιες από τις ιστορίες που θα ακούσουµε σήµερα θα µας κάνουν να γελάσουµε, κάποιες να 

λυπηθούµε, κάποιες να ονειρευτούµε και κάποιες να πάρουµε δύναµη...όµως κάθε ιστορία κρύβει ένα 

µάθηµα, µία αλήθεια… κι αξίζει να σταθούµε εκεί… στην αλήθεια. 

 

1η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 

Κεντρικοί οµιλητές : «Oι Ξεχωριστοί» 

Ο Kουτσοφλέβαρος  

 Γεια σας Ξεχωριστοί µου…Xαίροµαι πολύ που είµαι εδώ µαζί σας και που το πρώτο Συνέδριο γίνεται 

στις µέρες µου! Είµαι ένας µήνας σαν τους άλλους και εγώ. Τώρα που το ξανασκέφτοµαι διαφέρω 

λίιιιγο…Όταν ήµουν µικρός και έπαιζα µε τα αδέρφια µου, ο Μάρτης το πειραχτήρι µε έσπρωξε (κατά 

λάθος) και έπεσα πάνω στο Γενάρη…Έτσι όπως έπεφτα µου έφυγαν κάποιες µέρες από την τσέπη 

µου…από τότε δε τις έχω ξαναδεί…δεν ξέρω που πήγαν! Ε, Και τι µε αυτό. Μία χαρά νιώθω, όλοι µε 

αγαπάνε, γιατί στις µέρες που έχω ακόµα στο τσεπάκι, γίνονται µεγάααααλες γιορτές! Γιορτάζουν τις 

Απόκριες, χορεύουν και γλεντάνε και χαίρονται τη ζωή. 

 

Γουτού Γουπατού 

Καλώς σας βρήκα Σύνεδροι σε τούτη εδώ την πόλη! Έρχοµαι από τη Σκιάθο, το νησί του 

Παπαδιαµάντη αν µε εννοείς. Να πούµε εµένα µε λένε Μανολιώ, αλλά όλοι µε φωνάζουν χαϊδευτικά 

και Γουτού Γουπατού. Άλλοι πάλι µε φωνάζουν Ταπόη, επειδή λένε πως έτσι λέω το χταπόδι αν µε 

εννοείς. ∆εν περπατώ πολύ καλά και δεν µιλώ πολύ καθαρά, αλλά είµαι µαγκάκι στην καρδιά και µια 

χαρά τα περνώ αν µε πιάνεις. Είµαι ο φύλακας των παιδιών της Κάτω γειτονιάς και τα προστατεύω 

από τους µάγκες της Απάνω Ενορίας που έχουν αρχηγό τον τροµερό Μήτρο τον Τσηλότατο. Από το 



«Υψηλότατος» του κόλλησε, τροµάρα του! Αλλά τα καταφέρνουµε µία χαρά και στο τέλος τα 

βρίσκουµε και µεταξύ µας. Καλή φάση!  

 

Ο Ελµέρ (χρωµατιστός ελέφαντας) 

Γεια σας και καλώς σας βρήκα. Έρχοµαι από αρκετά µακριά, από την Αφρική. Εκεί ζω σε µια αγέλη 

ελεφάντων που όλοι είναι διαφορετικοί! Άλλος είναι νέος και άλλος γέρος, άλλος είναι γεροδεµένος 

και άλλος αδύνατος (όσο αδύνατος µπορεί να είναι ένας ελέφαντας!) άλλος πιο ψηλός και άλλος πιο 

κοντός. Όλοι διαφορετικοί...χαρούµενοι και το ίδιο χρώµα... Εκτός από εµένα … Με λένε Έλµερ και 

είµαι πολύχρωµος! ∆ιασκέδαζα µε τους άλλους ελέφαντες και όλοι γελούσαµε. Κάποτε θέλησα να 

αλλάξω γιατί βαρέθηκα να είµαι διαφορετικός. Πήρα βατόµουρο και βάφτηκα γκρι όµως κανένας δεν 

µε αναγνώρισε και δε µου µίλαγε. Έτσι αποφάσισα να γίνω πάλι ο πολύχρωµος Έλµερ. Κάποιοι µε 

φωνάζουν και παρδαλό, αλλά προσοχή δεν έχω καµία σχέση µε το κατσίκι που γελάει! Κατάλαβα 

λοιπόν, πως χρώµα, ύψος, βάρος και εξωτερική εµφάνιση δεν είναι τόσο σηµαντική όσο ο χαρακτήρας 

µας και η προσωπικότητά µας. 

 

Ο Σιρανό 

Γεια σας αγαπηµένοι µου Ξεχωριστοί. Με λένε Σιρανό Ντε Μπερζεράκ και το επάγγελµα µου είναι 

ιππότης. Τη µέρα που γεννήθηκα οι συγγενείς µαζεύτηκαν από νωρίς στο σπίτι.. «πώς είναι έτσι το 

παιδί και τι µεγάλη µύτη!», είπαν µόλις µε είδαν! Ξεκίνησα ξιφασκία από πολύ µικρός. Μου άρεσε που 

το ξίφος ήταν πιο µεγάλο από τη µύτη µου κι έτσι έγινα ιππότης. Τον ελεύθερο µου χρόνο ασχολούµαι 

µε την ποίηση. Η πρώτη µου συλλογή κυκλοφόρησε µε τίτλο : «Το έξυπνο πουλί από τη µύτη πιάνεται» 

Τι και αν έχω µεγάλη µύτη! Όλοι µε αγαπάνε για την ποίηση µου. 

 

Πρόεδρος : Λοιπόν, καλοί µου φίλοι και φίλες, τα αποτελέσµατα της παρούσας συζήτησης µε 

τους Ξεχωριστούς δείχνουν πως δεν έχει σηµασία η εξωτερική εµφάνιση, αλλά οι δυνατότητες 

και οι ικανότητες που έχεις ο καθένας µας. Παρακαλώ κ. Θούλη, να περάσετε στα πρακτικά του 

Συνεδρίου µας όλες αυτές τις ξεχωριστές ιστορίες.  

Γραµµατέας: Θα περάσουµε σε ένα µικρό διάλειµµα για να σας προσφέρουµε ξεχωριστό χυµό 

από ροζ αβοκάντο και θα συνεχίσουµε τη 2η Συνεδρία µας µε τους Σταχτοαίµατους ή 

Σταχτογεννηµένους.  

 

 

 

 

 


