
Καλήν εσπέραν άρχοντες…. 
Ο Αη Βασίλης έρχεται το 2016 
Ένα παραμύθι ψάχνει τρόπο ν’ αρχινίσει μια ιστορία για τον Αη Βασίλη. 
Περίμενε ο στυλός να του πει τις λέξεις που θα έγραφε στο χαρτί, για να 
κάνει το γράμμα που θα στείλει στον Αη Βασίλη. Πέρασαν μια, δυο, 
τρεις μέρες και 3 νύχτες και ο  στυλός απογοητεύτηκε . Πάει, είπε τα 
παραμύθια και οι ιστορίες του Αη Βασίλη τελείωσαν. 
Το παραμύθι όμως κατάλαβε ότι οι ιστορίες δεν γράφονται μέσα στο 
δωμάτιο, σ’ ένα γραφείο, αλλά έξω στη ζωή. Δίνει μια και φεύγει από το 
ανοιχτό παράθυρο. Όλα του δάσους τα ζωντανά: δέντρα, ζώα, πουλιά, 
νεράιδες κατάλαβαν την ανησυχία του και έτρεξαν να το βοηθήσουν να 
γράψει μια ιστορία. Βελανιδιά, πλάτανος, αλεπού, λαγός, περιστέρι, 
ελέφαντας…. όλα συναγωνίζονται ποιο θα συντροφέψει τον Αη Βασίλη.   
Μόλις βγήκε το παραμύθι από την πόλη, εκεί σε μια πλαγιά, κοντά σ’ 
ένα χωριό, πριν  να φτάσει στο βουνό, μια ροδιά κοντούλα φουντωτή 
καμαρωτή για τους ευλογημένους καρπούς της, του κλείνει το μάτι. 
Ροδιά: Έλα (του λέει) και έχω το πιο πλούσιο δώρο να σου προσφέρω, 
τα ρόδια μου. 
Παραμύθι: Και πώς θα γράψω με τα ρόδια σου την ιστορία μου για τον 
Αη Βασίλη; 
Ροδιά: Αα ο Αη Βασίλης γνωρίζει πολύ καλά την αξία τους, θα σου τη 
γράψει πολύ εύκολα εκείνος. 
Παραμύθι: Και πώς θα φτάσει να τα κόψει που είναι πολύ ψηλά; 
Ροδιά: Ο Αη Βασίλης όλα τα μπορεί. Κάτι θα βρει και θα τα καταφέρει. 
Έφυγε χαρούμενο το παραμύθι και γύρισε στο γραφείο με το στυλό και 
το χαρτί. 
Παραμύθι: Ήρθα,( τους λέει χαρούμενο), το βρήκα. 
Στυλός: Ποιο βρήκες; 
Παραμύθι: Την ιστορία 
Στυλός: Και ποια είναι; 
Παραμύθι: Να: Ο Αη Βασίλης ξεκίνησε κι εφέτος από την Καισαρεία, για 
να επισκεφτεί όλα τα σπίτια και να πάει τα δώρα του στα παιδιά. 
Άνοιξε λοιπόν το μεγάλο του σακί, έκλεισε τα μάτια του και πήρε το 
πρώτο που έπιασε το χέρι του, ήταν ένα ελικόπτερο. Με αυτό είπε, θα 



πάω στην Κοζάνη στο 2ο , 5ο Γυμνάσιο και θα δώσω τα δώρα μου στους 
Ταξιδευτές του θεάτρου. 
Μπήκε λοιπόν στο ελικόπτερο κι αυτό πέταξε ψηλά στα σύννεφα. 
Πέρασε κάμπους, πολιτείες και χωριά, μια μεγάλη θάλασσα που τη λένε 
Αιγαίο. Είδε πολλά στο διάβα του, ευχάριστα και δυσάρεστα: άκουσε 
πυροβολισμούς, είδε φωτιές, πολέμους, παιδιά  που κρυώνουν  και 
πεινάνε, ναυάγια στη θάλασσα και σκέφτηκε: Οι άνθρωποι δεν κάνουν 
καλά. Πρέπει να πάω να μοιράσω τα δώρα μου στα παιδιά, για να 
σταματήσει το κακό. 
Και όπως έβλεπε ανήσυχος, διέκρινε ένα κόκκινο ρόδι, που  το 
κουνούσε σαν μαντήλι η ροδιά και τον καλούσε να πάει κοντά της. 
Χάρηκε η ροδιά. 
Ροδιά: Έλα Αη Βασίλη να σου γεμίσω το πανέρι με τα ρόδια μου. Θέλω 
να τα πας στο 2ο, 5ο Γυμνάσιο στην Κοζάνη και να τα δώσεις στους 
Ταξιδευτές του θεάτρου. 
Αη Βασίλης: Και τι να τους  πω για τα ρόδια σου; 
Ροδιά: Να τους πεις ότι έχουν χίλια καλά:  
Πρώτα, είναι το γούρι για το νέο χρόνο κι ύστερα όλα τα άλλα: Όσα 
σπόρια έχει μέσα του το ρόδι, τόσα καλά θα φέρει στο σπίτι για το νέο 
χρόνο. Είναι θρεπτικό και γευστικό. Μπορούν να το φάνε σαν φρούτο, 
να το κάνουνε χυμό, να το κρεμάσουν στο χριστουγεννιάτικο δέντρο.  
Όποιος πίνει τους χυμούς του, γίνεται γερός και δυνατός. 
Ο Αη Βασίλης δεν χαλάει χατίρι σε κανέναν, αν είναι για να δώσει χαρά. 
Γέμισε λοιπόν το πανέρι του με μεγάλα κόκκινα ρόδια και πέταξε για 
την  Κοζάνη. Προσγείωσε το ελικόπτερο στη σκεπή του σχολείου  και 
από το ανοιχτό παράθυρο μπήκε μέσα και απόθεσε τα δώρα στο 
χριστουγεννιάτικο δέντρο. 
Έφυγε μ’ ένα μεγάλο χαμόγελο και μια ευχή: όλοι στο σχολείο  αυτό να 
είναι καλά, τα παιδιά γερά και τυχερά, να περάσουν χαρούμενα 
Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο χρόνο.  
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