
 

 

‘’Μια φορά και όχι πολύ καιρό πριν, στη Ζαχαρούπολη του Βόρειου 

Πόλου, όλοι ετοιμάζονταν για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Βέβαια, 

έκανε τόσο πολύ κρύο, που τα παγωτά έμεναν εκτός ψυγείου και 

έπεφτε τόσο χιόνι που για να δεις άλλο χρώμα έπρεπε να ψάξεις στη 

ντουλάπα της κας Βασίλη με τα πολύχρωμα κασκόλ. Όλα τα ξωτικά 

έτρεχαν δεξιά και αριστερά, πάνω και κάτω για να είναι όλα στην 

εντέλεια στο ταξίδι του Άη-Βασίλη. Όμως στο τμήμα των καμινάδων 

υπήρχε μεγάλη αναμπουμπούλα! Τα τέσσερα ξωτικά, ο Μπίλλυ 

Μελομακάρονος, η Ασπασία Κουραμπιέ, ο Κριστιάν Κάλαντας και η 

Βαλεντίνα Γαλοπούλα έσπαγαν το κεφάλι τους για να βρουν τρόπους 

να χωράει ο Άη-Βασίλης από τις καμινάδες.    Τον τελευταίο καιρό 

είχε πάρει πολλά κιλά και μάλιστα είχαν εξαφανιστεί πολλές γεύσεις 

παγωτού από τη Ζαχαρούπολη…! Το βασικότερο πρόβλημα, όμως, 

ήταν ότι τα παιδιά στον κόσμο ζητούσαν στα γράμματά τους όλο και 

περισσότερα παιχνίδια και λιγότερη υγεία, αγάπη και ευτυχία… Έτσι, 

λοιπόν, ο σάκος του Άη-Βασίλη δε χωρούσε ούτε καν από τη 

μεγαλύτερη καμινάδα του μεγαλύτερου εργοστασίου παραγωγής 

καμινάδων. 

     Όλα τα σκέφτηκαν τα ξωτικά!!! Ειδική κόκκινη στολή 

αδυνατίσματος, σφιχτές ζώνες που θα στένευαν ακόμα και 

σκουπόξυλο, μέχρι και να αλείψουν τον Άη-Βασίλη με σιρόπι από δίπλες 

για να γλιστράει στις καμινάδες… Όμως, δυστυχώς, το πρόβλημα δεν 

ήταν τα παραπανίσια κιλά του Άγιου Βασίλη αλλά ο παραφουσκωμένος 

σάκος  με τα αμέτρητα παιχνίδια που πολλές φορές δε 

χρειάζονταν!  Τότε, ξαφνικά, ένα λαμπάκι άναψε πάνω από τον Μπίλλυ 

Μελομακάρονο, φωτεινότερο και από τη μύτη του Ρούντολφ (-Γιατί να 

μην γράψουμε εμείς ένα γράμμα  στα παιδιά; Όλα τα παιδιά 

γράφουν γράμμα στον Άγιο Βασίλη!!! Ήρθε η ώρα να γράψει ένα 

γράμμα ο Άη-Βασίλης στα παιδιά και να τους εξηγεί πόσο σημαντική 

είναι η υγεία, η αγάπη  και η ειρήνη σε όλο τον κόσμο και πόσο τα 

χρειαζόμαστε παραπάνω από τα παραπανίσια παιχνίδια!) 



 Έτσι και έγινε, λοιπόν, και αυτά τα όμορφα γράμματα του Άη- Βασίλη 

και των ξωτικών έφθασαν σε κάθε σπίτι και τα παιδιά τα διάβασαν με 

χαρά και συμφώνησαν αμέσως! Και από τότε, τα γράμματα των παιδιών 

στον Άγιο Βασίλη είναι γεμάτα με περισσότερη υγεία και περισσότερη 

ευτυχία και περισσότερη ειρήνη, τόσο πολύ που να σκάσει όλος ο 

κόσμος από χαρά, από φιλίες και από παιχνίδι! Και όλοι, με εξαίρεση 

ίσως τους κατασκευαστές φαρδιών  καμινάδων , ήταν από τότε 

πιο ευτυχισμένοι!! ’’ 

 

 


