
Λόγω της συνεχόμενης απεργίας των υπαλλήλων του ταχυδρομείου,

τα παιδιά δεν μπορούν να στείλουν τα γράμματά τους στον Άγιο Βασίλη.

Αυτός, στενοχωρημένος, σκέφτεται μαζί με τα μεγαλύτερα σε ηλικία ξωτικά
του πώς να τα βοηθήσουν.

Τη λύση δίνει ο αγαπημένος Άγιος των παιδιών.

Καθώς τα μικρά ξωτικά ενδιαφέρονται μόνο για
χιονοπόλεμο και παιχνίδι, την όλη
προετοιμασία αναλαμβάνουν τα μεγαλύ-
τερα σε ηλικία, γιατί θέλουν να δουν
χαρούμενα τα παιδιά.

Λόγω, όμως, των προβλημάτων υγείας
που αντιμετωπίζουν, παρ’ όλη την καλή
τους διάθεση, προκαλούν πολλά
ξωτικομπερδέματα...

Τι παιχνίδια θα
πάρουν τελικά
τα παιδιά;
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ΚΚ
άθε μέρα, από τις αρχές του Δεκέμβρη, στις πόλεις 

και στα χωριά της χώρας τα παιδιά μαζεύονταν έξω 
από τα ταχυδρομεία. 

Λόγω όμως της συνεχόμενης απεργίας των υπαλλήλων 
τους, τα ταχυδρομεία είχαν τα ρολά κατεβασμένα και 
δεν μπορούσαν να στείλουν τα γράμματά τους 
στον Άγιο Βασίλη. 

Με στενοχωρημένα μουτράκια και δακρυσμένα μάτια, 
συζητούσαν για να βρουν λύση.
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Ο Άγιος Βασίλης με τα τέσσερα ξωτικά του, 
τον Ντούι, τον Πίντο, τη Λόμπο και τη Ρόζα, 
που είχαν πια μεγαλώσει αρκετά, κάθονταν γύρω 
από το τζάκι και σκέφτονταν πώς να βοηθήσουν 
τα παιδιά. 

Τα μικρότερα ξωτικά κοίταζαν από το τζάμι τις πυκνές 
νιφάδες του χιονιού να πέφτουν, με ένα τεράστιο χαμόγελο στα χείλη. 
Το πιο μικρό, ο Σαντό, έβαλε τα χοντρά του ρούχα, το κόκκινο κασκόλ του, 
άνοιξε την πόρτα και βγήκε στην αυλή. Σαν αστραπή, ντύθηκαν γρήγορα γρή-
γορα όλα και τον ακολούθησαν. Δεν είχαν τις έννοιες των μεγάλων. Μόνο ο χιο-
νοπόλεμος τα ενδιέφερε.

Ο Άγιος Βασίλης σκέφτηκε να στείλει μια ανακοίνωση στα τηλεοπτικά και ραδιο-
φωνικά κανάλια, η οποία θα ακουγόταν στην αρχή και στο τέλος κάθε τηλεοπτι-
κής και ραδιοφωνικής εκπομπής. 

«Αγαπημένα μου παιδιά, μη στενοχωριέστε.
Αντί για γράμμα, μπορείτε, μόνο για φέτος, 
να τηλεφωνείτε στο 010020030040050060070080090010 
και να αφήνετε το μήνυμά σας. Όλα τα ξωτικά μου 
θα ετοιμάσουν τα δώρα σας, τα οποία θα έρθουν 
κανονικά στο σπίτι σας, όπως κάθε χρόνο. 

Ο αγαπημένος σας  Άγιος»
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