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Αφιερωμένο στα παιδιά όλου του κόσμου, 
που με το χαμόγελό τους δείχνουν σε όλους μας 
καθημερινά το πραγματικό νόημα της ζωής: 

την Αγάπη.
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Χαιρετισμός της ∆ιευθύντριας του Ιστορικού Αρχείου - Μουσείου Ύδρας 

Αγαπητοί φίλοι αναγνώστες, 

Ο Ρούλης, ο Υδραίος νάνος γαϊδαρούλης ξεχώρισε στο μαγευτικό και γραφικό νησί της 
´Υδρας με το ιδιαίτερο και μοναδικό του χαμόγελο. Ένα χαμόγελο που λάμπει από καλο-
σύνη, ευγένεια και τρυφερότητα, χαρίζοντας πολύ γενναιόδωρα σε όλους το πολυτιμότερο 
σύμβολο, το δώρο της αληθινής Αγάπης! 
Παρ’ όλη την ιδιαιτερότητα που του έδωσε η φύση, με όλες τις δυσκολίες ενός νάνου, ο 
Ρούλης απέδειξε, με τη χαρισματική του ευγένεια και την καλοσυνάτη συμπεριφορά, ότι 
ο καθένας –έστω και με ιδιαιτερότητες και με πολλές δυσκολίες– έχει τη δυνατότητα και 
μπορεί κάτι να προσφέρει σε όλους μας, αρκεί να το παλέψει, αρκεί να το προσπαθήσει, 
αρκεί να το πιστέψει...
Όλα μπορούν να νικηθούν με όραμα, με πολλή δουλειά, με αισιοδοξία και αληθινή Αγάπη!
Εύχομαι ολόψυχα σε όλους καλή διασκέδαση διαβάζοντας την τρυφερή ιστορία του Ρούλη. 
Σας περιμένουμε να σας φιλοξενήσουμε στο όμορφο νησί μας και να σας ξεναγήσουμε 
στο Ιστορικό Αρχείο - Μουσείο ´Υδρας, που διατηρεί με ιδιαίτερη Αγάπη και προβάλλει με 
αληθινό Σεβασμό τα σύμβολα των ηρώων της ´Υδρας που αγωνίστηκαν για την Ελευθερία 
και την Ανεξαρτησία της Ελλάδας.

Με θερμούς χαιρετισμούς,
Η ∆ιευθύντρια του Ιστορικού Αρχείου - Μουσείου Ύδρας
Ντίνα Αδαμοπούλου
Ιστορικός - Αρχειονόμος



Χαιρετισμός του ∆ημάρχου Ύδρας 

Αγαπητοί φίλοι αναγνώστες, 

Σας καλωσορίζω θερμά στην όμορφη παιδική ιστορία του Ρούλη, του Υδραίου νάνου γαϊ-
δαρούλη. 
Ένας μικρούλης, ένας νάνος γαϊδαρούλης τιμά ιδιαίτερα με τη γεμάτη τρυφερότητα ιστο-
ρία του το πανέμορφο και γεμάτο ιστορία νησί της Ύδρας.
Με πολύ μεγάλη όρεξη για ζωή, δείχνει σε όλους μας ο μικρούλης Ρούλης ότι όλα τα προ-
βλήματα ξεπερνιούνται και λύνονται με όραμα και πολλή δουλειά! Ο μικρούλης νάνος μάς 
δείχνει ότι ο καθένας μας έχει κάτι ιδιαίτερο να προσφέρει, αρκεί να το τολμήσει, αρκεί 
να το πιστέψει και να το προσπαθήσει. Σας εύχομαι καλή ανάγνωση και καλή διασκέδαση 
στην Ύδρα, το γραφικό νησί της έμπνευσης με το ιδιαίτερο φως και με τους χαμογελα-
στούς και φιλόξενους κατοίκους. Σας περιμένουμε όλους, να σας φιλοξενήσουμε και να 
σας δείξουμε από κοντά τις ομορφιές του νησιού μας.

Με θερμούς χαιρετισμούς,
Ο ∆ήμαρχος της Ύδρας
Γεώργιος Ε. Κουκουδακης





…Ία-Ία-Ία! Ουά-Ουά! Ουά-Ου!  
και Ία-Ία-Ία! Ουά-Ουά! Ουά-Ου!   
γκάριξαν γεμάτοι χαρά ο πατέρας γάιδαρος κυρ-Μήτσος 
και η μητέρα γαϊδούρα κυρα-Ρηνιώ όταν είδαν να 
γεννιέται ο μικρούλης τους γαϊδαρούλης στο μικρό σε 
έκταση, αλλά τόσο μεγάλο σε ιδιαιτερότητες, πανέμορφο 
ιστορικό ελληνικό νησί της Ύδρας, που στα πλακόστρωτα 
δρομάκια του δεν κυκλοφορούν ούτε αυτοκίνητα, ούτε 
μηχανάκια, ούτε ποδήλατα, παρά μόνο πολλά, πάρα 
πολλά, πάρα πάρα πολλά γλυκά, φιλικά, εργατικά και 
πολύτιμα γαϊδουράκια.



…Ία-Ία-Ία! Γιούπι! Γιούπι! 
και Ία-Ία-Ία! Γιούπι! Γιούπι! 
φώναξαν δυνατά όλα τα γαϊδουράκια της Ύδρας, 
με πολλά ευχάριστα γκαρίσματα, φτιάχνοντας ένα 
μελωδικό γκαριζοκονσέρτο, γκαριζοκαλωσορίζοντας 
έτσι τον νέο τους φίλο, τον νέο κάτοικο της Ύδρας, 
τον μικρούλη τον γαϊδαρούλη.
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…Ία-Ία-Ία!…Ία-Ία-Ία! 
και Ία-Ία-Ία!Ία-Ία-Ία!
Ένας πάρα πολύ μικρούλης, τόσο δα μικρούλης γαϊδαρούλης γεννιέται 
στο πανέμορφο, γεμάτο ιστορία και μαγεία γραφικό ελληνικό νησί της Ύδρας. 
Τον βαφτίζουν «Ρούλης, ο Υδραίος νάνος γαϊδαρούλης». 
Μπορεί να μη φταίει ο καημενούλης ο Ρούλης ο γαϊδαρούλης που γεννήθηκε 
τόσο δα μικρούλης, στο μέγεθος μιας κοτούλας. 
Μπορεί να μη φταίει ο δύστυχος ο Ρούλης που η φύση τον έκανε νάνο, 
πολύ διαφορετικό από όλα τα άλλα γαϊδουράκια της Ύδρας, χωρίς να μπορεί 
κι αυτός να βοηθήσει με την εργασία του τους ευγενικούς κατοίκους του νησιού. 
Αγωνίστηκε όμως και ξεχώρισε για το μοναδικό σε όλο τον κόσμο χαμόγελό του, 
που το πρόσφερε μέσα από την καρδούλα του σε όλους, τόσο γενναιόδωρα! 
Ένα ιδιαίτερο χαμόγελο που έλαμπε από καλοσύνη, χαρίζοντας 
ζεστασιά, και που έγινε σε όλες τις γωνιές της γης γνωστό 
σαν ένα «πολύτιμο σύμβολο της Αγάπης».
…Ία-Ία-Ία!…Ία-Ία-Ία!  
και Ία-Ία-Ία!Ία-Ία-Ία!


