
  

 Βόρειος Πολος ,   25 /  12  / 2018 

 

 

Αγαπημένη μου Αρετή, 

 

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν. Σύντομα θα ξεκινήσω από το Βόρειο 

Πόλο για το μακρύ ταξίδι. 

 

Τα ξωτικά μου είπαν ότι φέτος ότι ήσουν το ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΑΙΔΙ . 

Μπράβο! Το να είσαι ήρεμη κι ευγενική δεν είναι εύκολο, αλλά εγώ 

ξέρω  πόσο έξυπνο παιδί είσαι. Είμαι τόσο περήφανος για σένα. 

Δυστυχώς δεν προλαβαίνω να γράψω σε όλα τα παιδιά. Για αυτό 

πες στη Μελπομένη ότι την σκέφτομαι  και ότι ξέρω τι δώρο 

περιμένει.  

 

Πρέπει να πάω από το εργαστήρι, όπου τα ξωτικά ετοιμάζουν όλα 

τα παιχνίδια. Και νομίζω ότι κάπου είδα και το δικό σου! Πιστεύω 

πως μοιάζει με ………….. Ωπ! Αυτό μάλλον δεν θα σου το πω. Χο, 

χο, χο!!!! 

 

Σε μερικές μέρες θα είμαστε έτοιμοι. Λέω να ξεκινήσω το ταξίδι 

μου από τη Νεοχωρούδα. Θα είμαι εκεί λίγο μετά τα μεσάνυχτα 

μαζί με τα δώρα. Να πέσεις νωρίς στο κρεβάτι σου και την 

επόμενη μέρα ψάξε κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Θα σε 

περιμένει μια μεγάλη έκπληξη. 

 

Με τις ευχές μου για τα καλύτερα Χριστούγεννα, 

 

Ο δικός σου, 
 

Αη Βασίλης 

 

 



 
Βόρειος Πολος ,  25  /  12  / 2018 

 

 

Αγαπημένη μου Αρετή, 

 

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν. Σύντομα θα ξεκινήσω από το Βόρειο 

Πόλο για το μακρύ ταξίδι. 

 

Τα ξωτικά μου είπαν ότι φέτος ήσουν πολλή εργατική και 

προσεχτική . Μπράβο! Το να είσαι ευγενική δεν είναι εύκολο, αλλά 

εγώ ξέρω  πόσο καλό παιδί είσαι. Είμαι τόσο περήφανος για σένα. 

Δυστυχώς δεν προλαβαίνω να γράψω σε όλα τα παιδιά. Για αυτό 

πες στο Γιώργο και την Ευαγγελία, τα ξαδέρφια σου, ότι τους 

σκέφτομαι  και ότι ξέρω τι δώρα περιμένουν.  

 

Πρέπει να πάω από το εργαστήρι, όπου τα 

ξωτικά ετοιμάζουν όλα τα παιχνίδια. Και 

νομίζω ότι κάπου είδα και το δικό σου! 

Πιστεύω πως μοιάζει με ………. Ωπ! Αυτό 

μάλλον δεν θα σου το πω. Χο, χο, χο!!!! 

 

Σε μερικές μέρες θα είμαστε έτοιμοι. Λέω 

να ξεκινήσω το ταξίδι μου από τη 

Νεοχωρούδα. Θα είμαι εκεί λίγο μετά τα μεσάνυχτα μαζί με τα 

δώρα. Να πέσεις νωρίς στο κρεβάτι σου και την επόμενη μέρα 

ψάξε κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Θα σε περιμένει μια 

μεγάλη έκπληξη. 

 

Με τις ευχές μου για τα καλύτερα Χριστούγεννα, 

 

Ο δικός σου, 
 

Αη Βασίλης 

 



 
Βόρειος Πολος , 25   / 12   / 2018 

 

Αγαπημένε μου Γιώργο, 

 

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν. Σύντομα θα ξεκινήσω από το Βόρειο 

Πόλο για το μακρύ ταξίδι. 

 

Τα ξωτικά μου είπαν ότι φέτος έμαθες 

να γράφεις μόνος σου . Μπράβο! Το να 

γράφεις δεν είναι εύκολο, αλλά εγώ 

ξέρω  πόσο έξυπνο παιδί είσαι. Είμαι 

τόσο περήφανος για σένα. Δυστυχώς δεν 

προλαβαίνω να γράψω σε όλα τα παιδιά. 

Για αυτό πες στη Σοφία και στον μπέμπη 

ότι τους σκέφτομαι  και ότι ξέρω τι δώρο 

περιμένουν.  

 

Πρέπει να πάω από το εργαστήρι, όπου τα ξωτικά ετοιμάζουν όλα 

τα παιχνίδια. Και νομίζω ότι κάπου είδα και το δικό σου! Πιστεύω 

πως μοιάζει με ένα  ………. Ωπ! Αυτό μάλλον δεν θα σου το πω. Χο, 

χο, χο!!!! 

 

Σε μερικές μέρες θα είμαστε έτοιμοι. Λέω να ξεκινήσω το ταξίδι 

μου από τη Νεοχωρούδα. Θα είμαι εκεί λίγο μετά τα μεσάνυχτα 

μαζί με τα δώρα. Να πέσεις νωρίς στο κρεβάτι σου και την 

επόμενη μέρα ψάξε κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Θα σε 

περιμένει μια μεγάλη έκπληξη. 

 

Με τις ευχές μου για τα καλύτερα Χριστούγεννα, 

 

Ο δικός σου, 
 

Αη Βασίλης 

 



 
Βόρειος Πολος ,  25  /  12  / 2018 

 
Αγαπημένε μου Μπάμπη, 

 

Το Ρούντολφ τον έχεις ακουστά νομίζω. Είναι ο 

πιο πιστός τάρανδος εδώ και χρόνια. Μόλις 

χτές μου ψιθύρισε στο αυτί ότι το έλκηθρο 

είναι σχεδόν έτοιμο. Και ότι πλησιάζουν οι 

μέρες για το μεγάλο μας ταξίδι στα παιδάκια 

όλου του κόσμου. 

 

Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ανυπόμονα περιμένει να οδηγήσει 

το έλκηθρο και να φέρει χαρά σε όλα τα παιδιά. Οι μέρες περνάνε 

και τα ξωτικά τρέχουν να ετοιμάσουν τα δώρα για να είναι έτοιμα 

και φέτος όλα τέλεια. 

 

Όπως καταλαβαίνεις δεν έχω πολύ χρόνο. Αλλά σου γράφω με 

πολύ χαρά γιατί έμαθα ότι είσαι ένα εξαιρετικό 

παιδί. 

 

Φέτος θα ξεκινήσω το ταξίδι μου από τη 

Νεοχωρούδα. Θα φτάσω λίγο μετά τα 

μεσάνυχτα μαζί με τα δώρα. Θα είναι μια μεγάλη και δύσκολη 

βραδιά. Για να προλάβω να πάω σε όλα τα παιδιά, πέσε στο 

κρεβάτι σου από νωρίς και μην ξεχάσεις να κρεμάσεις την κάλτσα 

σου στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. 

 

Συνέχισε να είσαι το καλό αγοράκι που ξέρω. Εύχομαι σε εσένα 

και την οικογένειά σου τα πιο γλυκά χριστούγεννα. 

 

Σε φιλώ με αγάπη, 

Ο Αγιος Βασίλης 

 

 



 

 

 

 

 

Βόρειος Πολος ,   25 / 12   / 2018 

Αγαπημένη μου Ευθυμιά, 

 

Εδώ στο Βόρειο Πόλο τρέχουμε να προλάβουμε τα Χριστούγεννα 

και την Πρωτοχρονιά. Η γυναίκα μου έραψε από την αρχή την 

κόκκινη στολή μου γιατί είχε σκιστεί. Οι καμινάδες βλέπεις δεν 

είναι πια τόσο μεγάλες όσο παλιά, και δυσκολεύομαι. Η γυναίκα 

μου βέβαια λέει ότι απλά έχω παχύνει από τα πολλά γλυκά που 

τρώω. Αλλά δεν το πιστεύω.  

 

Χο, χο, χο !!!! 

 

Όλοι εδώ στο Βόρειο Πόλο μαθαίνουμε συνεχώς για την πρόοδό 

σου και χαρήκαμε πολύ που η κ. Λίνα σε αγαπάει πάρα πολύ. 

Μπράβο. Μας έκανες πάλι περήφανους. 

 

Μιλήσαμε με τα ξωτικά και όλοι συμφωνήσαμε ότι φέτος αξίζεις 

ένα πολύ ιδιαίτερο δώρο. Ξέρουμε τι ονειρεύεσαι να αποκτήσεις 

και θα βάλουμε τα δυνατά μας. 

 

Σύντομα θα περάσω από τη Νεοχωρούδα για να σε επισκεφτώ. Δε 

βλέπω την ώρα να ξεκινήσω αυτό το μακρύ ταξίδι. Γιατί  

υπάρχουν πολλά καλά αγόρια και κορίτσια σε όλον τον κόσμου, 

που, όπως κι εσύ, περιμένουν το δώρο τους.  

 

Μέχρι τότε, 

Να είσαι καλό παιδί και να ακούς τους γονείς σου! 

 

Με αγάπη  

Άγιος Βασίλης 



 

 

 

 

Βόρειος Πόλος ,   25 / 12   / 2018 

Αγαπημένη μου Φωτεινή, 

 

Το πιστεύεις ότι όλα τα ξωτικά εδώ είναι πολύ περήφανα για σένα; 

Δε σταματάνε να τραγουδάνε και να λένε ότι έχεις κάνει τεράστια 

πρόοδο στο σχολείο σου. Αλλά και εμείς, η γυναίκα μου κι εγώ, 

.χαιρόμαστε για την πρόοδό σου. Είσαι πια 5 χρονών και κάθε 

χρόνο γίνεσαι και καλύτερο παιδάκι.  

 

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν κι έχουμε πολύ, πολύ δουλειά. Τα 

ξωτικά φτιάχνουν παιχνίδια μέρα- νύχτα. Το έλκηθρο είναι έτοιμο 

να πετάξει. Οι τάρανδοι βιάζονται πολύ να ορμήσουν στον ουρανό 

και να φέρουν χαρά στα παιδιά όλου του κόσμου. 

 

Όπως καταλαβαίνεις δεν έχω ελεύθερο χρόνο. Αλλά ανυπομονώ 

να έρθω πάλι στη Νεοχωρούδα και στο φιλόξενο σπίτι σου. Ξέρω 

ότι φέτος μου ζήτησες να σου φέρω ένα υπέροχο δώρο. Νομίζω 

ότι τα ξωτικά έχουν ετοιμάσει ειδικά για σένα κάτι πολύ καλό. 

 

Μην ξεχάσεις λοιπόν να κρεμάσεις την κάλτσα σου με προσοχή. 

Και να μαζέψεις τα πράγματά σου γιατί στο σκοτάδι δε βλέπω καλά 

και μπορεί να γλιστρήσω…. Χο, χο, χο! 

 

Σου εύχομαι ευτυχισμένα Χριστούγεννα και μια ακόμη καλύτερη 

Πρωτοχρονιά. 

 

Με αγάπη, 

Ο Άγιος Βασίλης 

 

 
  



 Βόρειος Πολος ,   25 /  12  / 2018 

 

 

Αγαπημένη μου Κατερίνα, 

 

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν. Σύντομα θα ξεκινήσω από το Βόρειο 

Πόλο για το μακρύ ταξίδι. 

 

Τα ξωτικά μου είπαν ότι φέτος ότι ήσουν το ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΑΙΔΙ . 

Μπράβο! Το να είσαι ήρεμη κι ευγενική δεν είναι εύκολο, αλλά εγώ 

ξέρω  πόσο έξυπνο παιδί είσαι. Είμαι τόσο περήφανος για σένα. 

Δυστυχώς δεν προλαβαίνω να γράψω σε όλα τα παιδιά.  

 

Πρέπει να πάω από το εργαστήρι, όπου τα ξωτικά ετοιμάζουν όλα 

τα παιχνίδια. Και νομίζω ότι κάπου είδα και το δικό σου! Πιστεύω 

πως μοιάζει με ……….. Ωπ! Αυτό μάλλον δεν θα σου το πω. Χο, χο, 

χο!!!! 

 

Σε μερικές μέρες θα είμαστε έτοιμοι. Λέω να ξεκινήσω το ταξίδι 

μου από τη Νεοχωρούδα. Θα είμαι εκεί λίγο μετά τα μεσάνυχτα 

μαζί με τα δώρα. Να πέσεις νωρίς στο κρεβάτι σου και την 

επόμενη μέρα ψάξε κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Θα σε 

περιμένει μια μεγάλη έκπληξη. 

 

Με τις ευχές μου για τα καλύτερα Χριστούγεννα, 

 

Ο δικός σου, 
 

Αη Βασίλης 

 

 

 

 

 



 
Βόρειος Πολος ,  25  /  12  / 2018 

 

 

Αγαπημένη μου Μάριε, 

 

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν. Σύντομα θα ξεκινήσω από το Βόρειο 

Πόλο για το μακρύ ταξίδι. 

 

Τα ξωτικά μου είπαν ότι φέτος ήσουν πολλή εργατικός και 

προσεχτικός . Μπράβο! Το να είσαι ευγενικός δεν είναι εύκολο, 

αλλά εγώ ξέρω  πόσο καλό παιδί είσαι. Είμαι τόσο περήφανος για 

σένα. Δυστυχώς δεν προλαβαίνω να γράψω σε όλα τα παιδιά. Για 

αυτό πες στο Χρήστο, ότι τον σκέφτομαι  και ότι ξέρω τι δώρο 

περιμένει.  

 

Πρέπει να πάω από το εργαστήρι, όπου τα 

ξωτικά ετοιμάζουν όλα τα παιχνίδια. Και 

νομίζω ότι κάπου είδα και το δικό σου! 

Πιστεύω πως μοιάζει με………... Ωπ! Αυτό 

μάλλον δεν θα σου το πω. Χο, χο, χο!!!! 

 

Σε μερικές μέρες θα είμαστε έτοιμοι. Λέω 

να ξεκινήσω το ταξίδι μου από τη 

Νεοχωρούδα. Θα είμαι εκεί λίγο μετά τα μεσάνυχτα μαζί με τα 

δώρα. Να πέσεις νωρίς στο κρεβάτι σου και την επόμενη μέρα 

ψάξε κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Θα σε περιμένει μια 

μεγάλη έκπληξη. 

 

Με τις ευχές μου για τα καλύτερα Χριστούγεννα, 

 

Ο δικός σου, 
 

Αη Βασίλης 

 



 
Βόρειος Πολος , 25   / 12   / 2018 

 

Αγαπημένη μου Ιάνθη, 

 

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν. Σύντομα θα ξεκινήσω από το Βόρειο 

Πόλο για το μακρύ ταξίδι. 

 

Τα ξωτικά μου είπαν ότι φέτος έμαθες 

να γράφεις το όνομά σου μόνη σου . 

Μπράβο! Το να γράφεις δεν είναι 

εύκολο, αλλά εγώ ξέρω  πόσο έξυπνο 

παιδί είσαι. Είμαι τόσο περήφανος για 

σένα. Δυστυχώς δεν προλαβαίνω να 

γράψω σε όλα τα παιδιά. Για αυτό πες 

στο Γιάννη ότι τον σκέφτομαι  και ότι 

ξέρω τι δώρο περιμένει.  

 

Πρέπει να πάω από το εργαστήρι, όπου τα ξωτικά ετοιμάζουν όλα 

τα παιχνίδια. Και νομίζω ότι κάπου είδα και το δικό σου! Πιστεύω 

πως μοιάζει με ………... Ωπ! Αυτό μάλλον δεν θα σου το πω. Χο, χο, 

χο!!!! 

 

Σε μερικές μέρες θα είμαστε έτοιμοι. Λέω να ξεκινήσω το ταξίδι 

μου από τη Νεοχωρούδα. Θα είμαι εκεί λίγο μετά τα μεσάνυχτα 

μαζί με τα δώρα. Να πέσεις νωρίς στο κρεβάτι σου και την 

επόμενη μέρα ψάξε κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Θα σε 

περιμένει μια μεγάλη έκπληξη. 

 

Με τις ευχές μου για τα καλύτερα Χριστούγεννα, 

 

Ο δικός σου, 
 

Αη Βασίλης 

 



 
Βόρειος Πολος ,  25  /  12  / 2018 

 
Αγαπημένε μου Κωνσταντίνε, 

 

Το Ρούντολφ τον έχεις ακουστά νομίζω. Είναι ο 

πιο πιστός τάρανδος εδώ και χρόνια. Μόλις 

χτές μου ψιθύρισε στο αυτί ότι το έλκηθρο 

είναι σχεδόν έτοιμο. Και ότι πλησιάζουν οι 

μέρες για το μεγάλο μας ταξίδι στα παιδάκια 

όλου του κόσμου. 

 

Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ανυπόμονα περιμένει να οδηγήσει 

το έλκηθρο και να φέρει χαρά σε όλα τα παιδιά. Οι μέρες περνάνε 

και τα ξωτικά τρέχουν να ετοιμάσουν τα δώρα για να είναι έτοιμα 

και φέτος όλα τέλεια. 

 

Όπως καταλαβαίνεις δεν έχω πολύ χρόνο. Αλλά σου γράφω με 

πολύ χαρά γιατί έμαθα ότι είσαι ένα εξαιρετικό 

παιδί. 

 

Φέτος θα ξεκινήσω το ταξίδι μου από τη 

Νεοχωρούδα. Θα φτάσω λίγο μετά τα 

μεσάνυχτα μαζί με τα δώρα. Θα είναι μια μεγάλη και δύσκολη 

βραδιά. Για να προλάβω να πάω σε όλα τα παιδιά, πέσε στο 

κρεβάτι σου από νωρίς και μην ξεχάσεις να κρεμάσεις την κάλτσα 

σου στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. 

 

Συνέχισε να είσαι το καλό αγοράκι που ξέρω. Εύχομαι σε εσένα 

και την οικογένειά σου τα πιο γλυκά Χριστούγεννα. 

 

Σε φιλώ με αγάπη, 

Ο Άγιος Βασίλης 

 

 



 

 

 

 

Βόρειος Πολος ,   25 / 12   / 2018 

Αγαπημένη μου Ευαγγελία, 

 

Εδώ στο Βόρειο Πόλο τρέχουμε να προλάβουμε τα Χριστούγεννα 

και την Πρωτοχρονιά. Η γυναίκα μου έραψε από την αρχή την 

κόκκινη στολή μου γιατί είχε σκιστεί. Οι καμινάδες βλέπεις δεν 

είναι πια τόσο μεγάλες όσο παλιά, και δυσκολεύομαι. Η γυναίκα 

μου βέβαια λέει ότι απλά έχω παχύνει από τα πολλά γλυκά που 

τρώω. Αλλά δεν το πιστεύω.  

 

Χο, χο, χο !!!! 

 

Όλοι εδώ στο Βόρειο Πόλο μαθαίνουμε συνεχώς για την πρόοδό 

σου και χαρήκαμε πολύ που η κ. Λίνα σε αγαπάει πάρα πολύ. 

Μπράβο. Μας έκανες πάλι περήφανους. 

 

Μιλήσαμε με τα ξωτικά και όλοι συμφωνήσαμε ότι φέτος αξίζεις 

ένα πολύ ιδιαίτερο δώρο. Ξέρουμε τι ονειρεύεσαι να αποκτήσεις 

και θα βάλουμε τα δυνατά μας. 

 

Σύντομα θα περάσω από τη Νεοχωρούδα για να σε επισκεφτώ. Δε 

βλέπω την ώρα να ξεκινήσω αυτό το μακρύ ταξίδι. Γιατί  

υπάρχουν πολλά καλά αγόρια και κορίτσια σε όλον τον κόσμου, 

που, όπως κι εσύ, περιμένουν το δώρο τους.  

 

Μέχρι τότε, 

Να είσαι καλό παιδί και να ακούς τους γονείς σου! 

 

Με αγάπη  

Άγιος Βασίλης 

 



Βόρειος Πόλος ,   25 / 12   / 2018 

Αγαπημένη μου Μαργαρίτα, 

 

Το πιστεύεις ότι όλα τα ξωτικά εδώ είναι πολύ περήφανα για σένα; 

Δε σταματάνε να τραγουδάνε και να λένε ότι έχεις κάνει τεράστια 

πρόοδο στο σχολείο σου. Αλλά και εμείς, η γυναίκα μου κι εγώ, 

.χαιρόμαστε για την πρόοδό σου. Είσαι πια 5 χρονών και κάθε 

χρόνο γίνεσαι και καλύτερο παιδάκι.  

 

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν κι έχουμε πολύ, πολύ δουλειά. Τα 

ξωτικά φτιάχνουν παιχνίδια μέρα- νύχτα. Το έλκηθρο είναι έτοιμο 

να πετάξει. Οι τάρανδοι βιάζονται πολύ να ορμήσουν στον ουρανό 

και να φέρουν χαρά στα παιδιά όλου του κόσμου. 

 

Όπως καταλαβαίνεις δεν έχω ελεύθερο χρόνο. Αλλά ανυπομονώ 

να έρθω πάλι στη Νεοχωρούδα και στο φιλόξενο σπίτι σου. Ξέρω 

ότι φέτος μου ζήτησες να σου φέρω κάτι εξαιρετικό.Νομίζω ότι τα 

ξωτικά έχουν ετοιμάσει ειδικά για σένα κάτι πολύ καλό. 

 

Μην ξεχάσεις λοιπόν να κρεμάσεις την κάλτσα σου με προσοχή. 

Και να μαζέψεις τα πράγματά σου γιατί στο σκοτάδι δε βλέπω καλά 

και μπορεί να γλιστρήσω…. Χο, χο, χο! 

 

Σου εύχομαι ευτυχισμένα Χριστούγεννα και μια ακόμη καλύτερη 

Πρωτοχρονιά. 

 

Με αγάπη, 

Ο Άγιος Βασίλης 

 

 

 

 

 

 



  

 Βόρειος Πόλος ,   25 /  12  / 2018 

 

 

Αγαπημένη μου Χριστίνα, 

 

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν. Σύντομα θα ξεκινήσω από το Βόρειο 

Πόλο για το μακρύ ταξίδι. 

 

Τα ξωτικά μου είπαν ότι φέτος ότι ήσουν το ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΑΙΔΙ . 

Μπράβο! Το να είσαι ήρεμη κι ευγενική δεν είναι εύκολο, αλλά εγώ 

ξέρω  πόσο έξυπνο παιδί είσαι. Είμαι τόσο περήφανος για σένα. 

Δυστυχώς δεν προλαβαίνω να γράψω σε όλα τα παιδιά. Για αυτό 

πες στη Γεωργία, ότι την σκέφτομαι  και ότι ξέρω τι δώρο 

περιμένει.  

 

Πρέπει να πάω από το εργαστήρι, όπου τα ξωτικά ετοιμάζουν όλα 

τα παιχνίδια. Και νομίζω ότι κάπου είδα και το δικό σου! Πιστεύω 

πως μοιάζει με ……... Ωπ! Αυτό μάλλον δεν θα σου το πω. Χο, χο, 

χο!!!! 

 

Σε μερικές μέρες θα είμαστε έτοιμοι. Λέω να ξεκινήσω το ταξίδι 

μου από τη Νεοχωρούδα. Θα είμαι εκεί λίγο μετά τα μεσάνυχτα 

μαζί με τα δώρα. Να πέσεις νωρίς στο κρεβάτι σου και την 

επόμενη μέρα ψάξε κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Θα σε 

περιμένει μια μεγάλη έκπληξη. 

 

Με τις ευχές μου για τα καλύτερα Χριστούγεννα, 

 

Ο δικός σου, 
 

Αη Βασίλης 

 

 



 
Βόρειος Πόλος ,  25  /  12  / 2018 

 

 

Αγαπημένη μου Κωνσταντίνε, 

 

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν. Σύντομα θα ξεκινήσω από το Βόρειο 

Πόλο για το μακρύ ταξίδι. 

 

Τα ξωτικά μου είπαν ότι φέτος ήσουν πολλή εργατικός και 

προσεχτικός . Μπράβο! Το να είσαι ευγενικός δεν είναι εύκολο, 

αλλά εγώ ξέρω  πόσο καλό παιδί είσαι. Είμαι τόσο περήφανος για 

σένα. Δυστυχώς δεν προλαβαίνω να γράψω σε όλα τα παιδιά. Για 

αυτό πες στον Μπίλι, ότι τον σκέφτομαι  και ότι ξέρω τι δώρο 

περιμένει.  

 

Πρέπει να πάω από το εργαστήρι, όπου τα 

ξωτικά ετοιμάζουν όλα τα παιχνίδια. Και 

νομίζω ότι κάπου είδα και το δικό σου! 

Πιστεύω πως μοιάζει με ………. Ωπ! Αυτό 

μάλλον δεν θα σου το πω. Χο, χο, χο!!!! 

 

Σε μερικές μέρες θα είμαστε έτοιμοι. Λέω 

να ξεκινήσω το ταξίδι μου από τη 

Νεοχωρούδα. Θα είμαι εκεί λίγο μετά τα μεσάνυχτα μαζί με τα 

δώρα. Να πέσεις νωρίς στο κρεβάτι σου και την επόμενη μέρα 

ψάξε κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Θα σε περιμένει μια 

μεγάλη έκπληξη. 

 

Με τις ευχές μου για τα καλύτερα Χριστούγεννα, 

 

Ο δικός σου, 
 

Αη Βασίλης 

 



 
Βόρειος Πόλος , 25   / 12   / 2018 

 

Αγαπημένε μου Παναγιώτη, 

 

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν. Σύντομα θα ξεκινήσω από το Βόρειο 

Πόλο για το μακρύ ταξίδι. 

 

Τα ξωτικά μου είπαν ότι φέτος έμαθες 

να γράφεις μόνος σου . Μπράβο! Το να 

γράφεις δεν είναι εύκολο, αλλά εγώ 

ξέρω  πόσο έξυπνο παιδί είσαι. Είμαι 

τόσο περήφανος για σένα. Δυστυχώς δεν 

προλαβαίνω να γράψω σε όλα τα παιδιά. 

Για αυτό πες στο Γιώργο και στη 

Βασιλική ότι τους σκέφτομαι  και ότι 

ξέρω τι δώρο περιμένουν.  

 

Πρέπει να πάω από το εργαστήρι, όπου τα ξωτικά ετοιμάζουν όλα 

τα παιχνίδια. Και νομίζω ότι κάπου είδα και το δικό σου! Πιστεύω 

πως μοιάζει με ……….. Ωπ! Αυτό μάλλον δεν έπρεπε να σου το πω. 

Χο, χο, χο!!!! 

 

Σε μερικές μέρες θα είμαστε έτοιμοι. Λέω να ξεκινήσω το ταξίδι 

μου από τη Νεοχωρούδα. Θα είμαι εκεί λίγο μετά τα μεσάνυχτα 

μαζί με τα δώρα. Να πέσεις νωρίς στο κρεβάτι σου και την 

επόμενη μέρα ψάξε κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Θα σε 

περιμένει μια μεγάλη έκπληξη. 

 

Με τις ευχές μου για τα καλύτερα Χριστούγεννα, 

 

Ο δικός σου, 
 

Αη Βασίλης 

 


