
Ο Αϊ Βασίλης είναι άρρωστος!

Μια μέρα στον Βόρειο πόλο ο Αϊ Βασίλης αυτός και τα ξωτικά του 
ετοίμαζαν τα χριστουγεννιάτικα δώρα  μέχρι που εντόπισε ότι το 
μέτωπο του καίει. Φώναξε την γυναίκα του την κυρία 

- Γυναίκα!!! Καίγομαι καίγομαι.
- Τι έπαθες μωρέ; Διαβάζω τώρα τα γράμματα των παιδιών.
- Είμαι άρρωστος λέμε

παιδιά, αύριο είναι παραμονή , πως θα πάω τα δώρα;
- Πάω να σου φτιάξω μία ζεστή σοκολάτα και κουραμπιέδες .
- Πήγαινε φτιάξε μου ναι. ΑΑΑΑΑ!!! Θα πω στα ξωτικ

τα δώρα φέτος και θα στείλω ένα γράμμα στα παιδιά που θα 
τους λέω συγνώμη για φέτος.
 
Τα ξωτικά ετοίμαζαν τα δώρα για αύριο και τα έβαζαν στο 
έλκηθρο. Θα πω στα ξωτικά να μου φέρουν πακέτο τα 
μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες. Όταν τα ξωτικ
είπαν στον Άγιο Βασίλη: 
 

- Άγιε Βασίλη  ορίστε τα γλυκά 
σου!!! 

- Ευχαριστώ ξωτικά μου! Σώσατε τα 
Χριστούγεννα!!! 
 
 
 
 

    Κωνσταντίνα και Ιωάννα και Φυλένια 
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