
Οι περιπέτειες του Άγιου Βασίλη την εποχή του Κορωνοϊού

Κάποτε στον Βόρειο πόλο σε ένα μικρό, ξύλινο και ζεστό

σπιτάκι στο χιόνι ζούσε ο Αη Βασίλης με τη γυναίκα και τα

ξωτικά του. Φέτος οι γιορτές δεν θα είναι ίδιες ούτε και για τον

Άγιο Βασίλη, αφού παγκοσμίως υπάρχει η πανδημία του κορωνοϊού.

Άραγε φέτος θα μπορέσει να μοιράσει τα δώρα στα παιδιά;

Τα ξωτικά την Παραμονή των Χριστουγέννων στο εργαστήριο

του Άγιου Βασίλη έφτιαχναν τα δώρα των παιδιών και κάτι πήγε

λάθος. Από ένα μηχάνημα βγήκαν όλες οι βίδες και έπεσαν όλα τα

γρανάζια. Ευτυχώς όλα τα δώρα είχαν ετοιμαστεί, εκτός από ένα.
1



Ο Άγιος Βασίλης είχε συγχυστεί, γιατί ένα παιδί δεν θα έπαιρνε το

δώρο του και δυστυχώς ήταν λίγες μέρες πριν την Παραμονή.. Ήθελε

να φωνάξει έναν τεχνικό, αλλά δεν ήθελε να αποκαλύψει το μυστικό του.

Την επόμενη μέρα, πήρε την απόφαση να επισκευάσει μόνος του το

μηχάνημα αυτό. Μετά από πολλή ώρα προσπάθειας δεν τα κατάφερε

και αποφάσισε να φτιάξει μόνος του το δώρο, όπως έκανε και

παλιότερα.

Ο Άγιος Βασίλης μπροστά από το χριστουγεννιάτικο του δέντρο και

με όλα τα απαραίτητα υλικά, κάθισε να φτιάξει το τελευταίο δώρο.

Εκείνη την ώρα αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες, γιατί είχαν περάσει

πολλά χρόνια από την τελευταία φορά που προσπάθησε κάτι τέτοιο και

το είχε πια ξεχάσει. Μετά από πολλή ταλαιπωρία κατάφερε να

κατασκευάσει το δώρο και έτσι όλα τα παιδιά θα μπορούσαν αυτές τις

γιορτές να πάρουν τα δώρα τους.

Την Παραμονή των Χριστουγέννων ήρθε η ώρα για το μοίρασμα

των δώρων. Όταν ο Άγιος Βασίλης ξεκίνησε να πηγαίνει τα δώρα στα

παιδιά είχε ξεχάσει την μάσκα του και φοβήθηκε, ότι αν επέστρεφε να
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την πάρει, θα καθυστερούσε η διανομή των δώρων. Έτσι

προσπαθούσε να βρει λύση και τελικά κατασκεύασε αυτός μία μάσκα

από τα υλικά που βρήκε μέσα στο έλκηθρο. Αυτά που βρήκε όμως

δεν ήταν πολλά και έτσι έφτιαξε μία πρωτότυπη μάσκα από

κορδέλες και χαρτί περιτυλίγματος, τότε ήταν έτοιμος για το

μεγάλο παγκόσμιο ταξίδι και έφυγε γρήγορα, για να προλάβει να

μοιράσει τα δώρα.
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Μα το πιο μεγάλο εμπόδιο το αντιμετώπισε, όταν έφτασε

στην Ελλάδα. Η ώρα ήταν μετά τις 10 και δεν επιτρεπόταν να

κυκλοφορεί κανείς έξω. Εκεί τον σταμάτησε, λοιπόν, η αστυνομία και

τον ρώτησε, γιατί κυκλοφορεί τόσο αργά και αν είχε στείλει SMS,

που να αποδεικνύει τον λόγο μετακίνησής του. Φυσικά ο Άγιος δεν

γνώριζε κάτι τέτοιο και όσο και αν τους έλεγε ότι ήταν ο Άγιος

Βασίλης κανείς δεν τον πίστευε. Το πρόστιμο ήταν μεγάλο, αλλά

κατάφερε να το πληρώσει.

Στο τέλος πρόλαβε να δώσει όλα τα δώρα στα παιδιά και

κανένα παιδί δεν έμεινε χωρίς δώρο. Γύρισε πίσω στον Βόρειο Πόλο

και ευχήθηκε να μην υπάρχει πανδημία και την επόμενη χρονιά.
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