


Ποιος είσαι Άγιε Βασίλη;
• Ο μύθος ορίζει πως ο Άγιος Βασίλης, κάθε παραμονή

πρωτοχρονιάς, μοιράζει δώρα σε όλα τα παιδιά του
κόσμου. Ξεκινάει με το έλκηθρο και τους ταράνδους του
από τον Βόρειο πόλο, όπου είναι το χωριό και το
εργοστάσιο παιχνιδιών του, παίρνει μαζί του ένα τεράστιο
σάκο γεμάτο με κάθε λογής δώρα που τα έχει φτιάξει μάζι
με τα ξωτικά του, και μέσα σε μόνο μία νύχτα, με έναν
μαγικό τρόπο, προλαβαίνει και επισκέπτεται όλα τα σπίτια
όλων των παιδιών του κόσμου. Εισβάλλει μέσα από τις
καμινάδες τους και τοποθετεί το δώρο που ζήτησε το κάθε
παιδί, κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο ή μέσα στη
χριστουγεννιάτικη κάλτσα, που βρίσκει κρεμασμένη στο
τζάκι.
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Συνέντευξη με τον Άγιο Βασίλη:





Καλέ μας Άγιε Βασίλη, αναρωτιόμαστε πώς
προλαβαίνεις να πηγαίνεις μέσα σε μία
μόνο νύχτα σε όλα τα σπίτια όλων των

παιδιών του κόσμου;

ΧΟ ΧΟ ΧΟ Μα με τη βοήθεια των
ιπτάμενων ταράνδων μου και του
μαγικού έλκηθρού μου φυσικά!
Χωρίς αυτούς δεν θα τα κατάφερνα!

Και πως προλαβαίνεις να διαβάζεις
τόσα γράμματα και να φτιάχνεις
τόσα εκατομμύρια παιχνίδια;

ΧΟ ΧΟ ΧΟ Α! Σε αυτό με
βοηθάνε τα αγαπημένα
ξωτικά μου. Αυτά μεταφέρουν
και διαβάζουν τα γράμματα
και φτιάχνουν τα παιχνίδια
στο εργαστήριο παιχνιδιών
εδώ στο Βόρειο Πόλο. Πολλοί
από εσάς τα λέτε και
καλλικάτζαράκια, αλλά μεταξύ
μας, δεν τους πολυαρέσει!  ΧΟ
ΧΟ ΧΟ
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Και είναι αλήθεια ότι δεν σε
έχει δει ποτέ κανείς;

ΧΟ ΧΟ ΧΟ! Η αλήθεια
είναι ότι πολλές φορές
με έχουν δει. Όμως θα
σας πω ένα μυστικό.

Για να μην με
αναγνωρίζουν σε αυτή
τη μυστική αποστολή

μου, σε κάποιες χώρες
μεταμφιέζομαι.
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Στην Αγγλία ντύνομαι κάπως έτσι:



Στην Ρωσία κάπως έτσι:



Στην Ολλανδία με λένε Sinterklaas και
ντύνομαι έτσι:



Στη Γαλλία, φοράω έναν κόκκινο
μανδύα:



Στη δικιά μας χώρα πως
μοιάζεις Άγιε Βασίλη;



Ααααα! Μεγάλη ιστορία! Τη δική
σας χώρα, την Ελλάδα, την

επισκέπτομαι από πολύ παλιά.
Τότε ήμουν πολύ μικρός και οι
άνθρωποι δεν με έλεγαν Άγιο
Βασίλη, αλλά Μέγα Βασίλειο.
Τότε δεν είχαν ασπρίσει ακόμη
τα μαλλιά μου. Θυμάμαι πως

έλεγαν ότι μένω στην Καισαρεία
και όχι στο Βόρειο Πόλο. Με
συμπαθούσαν γιατί εφερνα

δώρα και βοηθούσα όλους τους
ανθρώπους, όχι μόνο τα παιδιά

και κυκλοφορούσα με ένα ραβδί.
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Τότε ήμουν πολύ μικρός και οι
άνθρωποι δεν με έλεγαν Άγιο
Βασίλη, αλλά Μέγα Βασίλειο.
Τότε δεν είχαν ασπρίσει ακόμη
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Θυμάμαι μία χρονιά, πριν πολλά
πολλά χρόνια, είχα βοηθήσει του
Έλληνες, να προστατεύσουν την

περιουσία τους από κάποιους που
ήθελαν να τους την πάρουν. Τους

είχα πει να κρύψουν μέσα σε
πίτες τα λεφτά και τα πολύτιμα

πράγματά τους. Αφού τα
κατάφεραν και τα γλίτωσαν με

αυτόν τον τρόπο για να με
ευχαριστήσουν, έφτιαχναν κάθε
χρόνο μία πίτα και έβαζαν ένα

νόμισμα μέσα της. Αυτό το κάνετε
ακόμη και σήμερα στην Ελλάδα,
φτιάχνετε τη Βασιλόπιτα, βάζετε
μέσα το φλουρί και έπειτα λέτε

ότι όποιος το βρεί έχει την
ευλογία μου και είναι τυχερός.

Θυμάμαι μία χρονιά, πριν πολλά
πολλά χρόνια, είχα βοηθήσει του
Έλληνες, να προστατεύσουν την
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ευλογία μου και είναι τυχερός.



Δηλαδή, στην Ελλάδα έρχεσαι μεταμφιεσμένος
με καστανά μαλλιά και ραβδί όπως μας έδειξες;



ΑΑΑ! Όχι όχι! Πλέον
στην Ελλάδα έρχομαι

όπως και στις
περισσότερες χώρες

γιατί τα παιδιά έτσι με
ξέρουν. Δεν

μεταμφιέζομαι.
Φοράω τα κανονικά
μου ρούχα, αυτά τα

κόκκινα με τις άσπρες
γούνες. Άλλωστε τα

μαλλιά μου είναι
άσπρα πια! ΧΟ ΧΟ ΧΟ
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Όμως, δεν έχει σημασία πως μοιάζω, αν με βλέπουν ή
όχι τα παιδιά. Η ουσία της επίσκεψής μου είναι ότι θέλω
να προσφέρω χαρά και χαμόγελα στα παιδιά, μέσα από
τα δώρα μου. Όπως έκανα από παλία στην Ελλάδα, έτσι

και στις άλλες χώρες του κόσμου, οι άνθρωποι με
έβλεπαν με διαφορετική εξωτερική εμφάνιση αλλά με
τον ίδιο τρόπο. Σαν κάποιον που ήθελε να προσφέρει
στους άλλους. Σήμερα, χαίρομαι πολύ όταν λαμβάνω

γράμματα από τα παιδιά, που μου λένε ότι με
περιμένουν και ανυπομονούν να έρθει η πρωτοχρονιά
για να τους επισκεφθώ. Πολλές φορές, μου αφήνουν

δωράκια πλάι στο δέντρο, κάτι για να φάω ή για να πιω,
πριν συνεχίσω το ταξίδι μου και αυτό με γεμίζει αγάπη

και ευτυχία γιατί ξέρω ότι με σκέφτονται.
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Εντοπισμός Αη Βασίλη:


	Ποιος είσαι Άγιε Βασίλη;
	Slide3
	Slide4
	Slide6
	Συνέντευξη με τον Άγιο Βασίλη:
	Καλέ μας Άγιε Βασίλη, αναρωτιόμαστε πώς προλαβαίνεις να πηγαίνεις μέσα σε μία μόνο νύχτα σε όλα τα σπίτια όλων των παιδιών του κόσμου; 
	Και είναι αλήθεια ότι δεν σε έχει δει ποτέ κανείς;
	Στην Αγγλία ντύνομαι κάπως έτσι:
	Στην Ρωσία κάπως έτσι:
	Στην Ολλανδία με λένε Sinterklaas και ντύνομαι έτσι:
	Στη Γαλλία, φοράω έναν κόκκινο μανδύα:
	Στη δικιά μας χώρα πως μοιάζεις Άγιε Βασίλη; 
	Ααααα! Μεγάλη ιστορία! Τη δική σας χώρα, την Ελλάδα, την επισκέπτομαι από πολύ παλιά. Τότε ήμουν πολύ μικρός και οι άνθρωποι δεν με έλεγαν Άγιο Βασίλη, αλλά Μέγα Βασίλειο. Τότε δεν είχαν ασπρίσει ακόμη τα μαλλιά μου. Θυμάμαι πως έλεγαν ότι μένω στην Καισαρεία και όχι στο Βόρειο Πόλο. Με συμπαθούσαν γιατί εφερνα δώρα και βοηθούσα όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο τα παιδιά και κυκλοφορούσα με ένα ραβδί.  
	Θυμάμαι μία χρονιά, πριν πολλά πολλά χρόνια, είχα βοηθήσει του Έλληνες, να προστατεύσουν την περιουσία τους από κάποιους που ήθελαν να τους την πάρουν. Τους είχα πει να κρύψουν μέσα σε πίτες τα λεφτά και τα πολύτιμα πράγματά τους. Αφού τα κατάφεραν και τα γλίτωσαν με αυτόν τον τρόπο για να με ευχαριστήσουν, έφτιαχναν κάθε χρόνο μία πίτα και έβαζαν ένα νόμισμα μέσα της. Αυτό το κάνετε ακόμη και σήμερα στην Ελλάδα, φτιάχνετε τη Βασιλόπιτα, βάζετε μέσα το φλουρί και έπειτα λέτε ότι όποιος το βρεί έχει την ευλογία μου και είναι τυχερός. 
	Δηλαδή, στην Ελλάδα έρχεσαι μεταμφιεσμένος με καστανά μαλλιά και ραβδί όπως μας έδειξες; 
	ΑΑΑ! Όχι όχι! Πλέον στην Ελλάδα έρχομαι όπως και στις περισσότερες χώρες γιατί τα παιδιά έτσι με ξέρουν. Δεν μεταμφιέζομαι. Φοράω τα κανονικά μου ρούχα, αυτά τα κόκκινα με τις άσπρες γούνες. Άλλωστε τα μαλλιά μου είναι άσπρα πια! ΧΟ ΧΟ ΧΟ
	Όμως, δεν έχει σημασία πως μοιάζω, αν με βλέπουν ή όχι τα παιδιά. Η ουσία της επίσκεψής μου είναι ότι θέλω να προσφέρω χαρά και χαμόγελα στα παιδιά, μέσα από τα δώρα μου. Όπως έκανα από παλία στην Ελλάδα, έτσι και στις άλλες χώρες του κόσμου, οι άνθρωποι με έβλεπαν με διαφορετική εξωτερική εμφάνιση αλλά με τον ίδιο τρόπο. Σαν κάποιον που ήθελε να προσφέρει στους άλλους. Σήμερα, χαίρομαι πολύ όταν λαμβάνω γράμματα από τα παιδιά, που μου λένε ότι με περιμένουν και ανυπομονούν να έρθει η πρωτοχρονιά για να τους επισκεφθώ. Πολλές φορές, μου αφήνουν δωράκια πλάι στο δέντρο, κάτι για να φάω ή για να πιω, πριν συνεχίσω το ταξίδι μου και αυτό με γεμίζει αγάπη και ευτυχία γιατί ξέρω ότι με σκέφτονται. 
	Εντοπισμός Αη Βασίλη:

