
Ο Άγιος Βασίλης είναι αυτός που περιμένουν όλα τα παιδάκια, με 
μεγάλη αγωνία, για να τους φέρει το δώρο τους τα Χριστούγεννα 

ή την Πρωτοχρονιά.
Είναι αυτός που πραγματοποιεί τις παιδικές ευχές
και ξέρει τι θέλει κάθε παιδάκι. Με κάποιο μαγικό

τρόπο, μαθαίνει τι ακριβώς έχει κάνει κάθε παιδί όλη τη χρονιά 
που πέρασε και διαλέγει το ανάλογο δώρο, ανάλογα με 

τις επιθυμίες του.
Όμως υπάρχουν ορισμένα πράγματα για τον Άγιο Βασίλη 

που ίσως δεν έχεις ακούσει ποτέ.
Θέλεις να μάθεις κάποια από αυτά;

Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τον 
Άγιο Βασίλη...



Ας ρίξουμε πρώτα μια ματιά στον χάρτη..

Tο χωριό του Άγιου Βασίλη βρίσκεται στη Λαπωνία και πιο 
συγκεκριμένα στο Ροβανιέμι! Είναι ένας από τους πιο γνωστούς 
προορισμούς στη Φιλανδία. Ο Άγιος Βασίλης περνάει όλο του το 

χρόνου στο χωριό και φροντίζει για την αποστολή των δώρων. Η μόνη 
του σκέψη είναι να ενισχύει τη χαρά των παιδιών και την καλοσύνη 

των μεγάλων. Θέλει να διαδώσει το μήνυμα της αγάπης και της καλής 
θέλησης σε όλο τον κόσμο!!



Να μερικές φωτογραφίες από το πανέμορφο χωριό του Άγιου Βασίλη!



Μα ποιος είναι άραγε ο άγιος Βασίλης;

Τι ηλικία έχει ο Άγιος Βασίλης;

Ούτε ο ίδιος ξέρει!!! Κάποτε προσπάθησε να υπολογίσει με βάση τις 
αναμνήσεις του από Χριστούγεννα που είχε ζήσει, αλλά μόλις έφτασε στα 
τριακόσια εξηκοστά πέμπτα Χριστούγεννα τον πήρε ο ύπνος στην ξύλινη 

κουνιστή του καρέκλα.

Πόσο μακριά είναι η γενειάδα του;

Τα πολύ περιποιημένα γένια του, σύμφωνα με την τελευταία μέτρηση που 
έκανε ο καθηγητής των Ξωτικών, είναι δύο μέτρα και μερικές ακόμη 
τρίχες. Τη γενειάδα του περιποιείται ο κουρέας των Ξωτικών, του 

οποίου αποκλειστικός λουόμενος είναι ο Άγιος Βασίλης!

Ποιο είναι το ύψος του;

Είναι ψηλότερος από το πιο κοντό ξωτικό και πιο κοντός από το πιο 
ψηλό χιονισμένο πεύκο!

Πως περνάει ο άγιος Βασίλης την άδειά του;

Το καλοκαίρι ξεκουράζεται… Κάνει βόλτες στο χωριό, ψαρεύει και διαβάζει 
τα αγαπημένα του βιβλία, από την τεράστια βιβλιοθήκη που έχει!



Ποιο είναι το αγαπημένο του φαγητό;

Μα φυσικά, ο χριστουγεννιάτικος χυλός που τη ετοιμάζει η αγαπημένη του σύζυγος…

… η κυρία Άγιου Βασίλη.

Η αγαπημένη σύζυγος του Άγιου Βασίλη μαγειρεύει 
εξαιρετικά!! Κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί στο χυλό 

της και στα υπέροχα κουλουράκια της. Για να 
καλοσωρίσει λοιπόν τους επισκέπτες στο χωριό τους, 

προσφέρει διάφορα γλυκίσματα που μοσχοβολούν.



Το εργαστήρι των Ξωτικών!

Είναι το μεγαλύτερο εργαστήρι παραγωγής παιχνιδιών!! Οι ακούραστοι βοηθοί 
του Άγιου Βασίλη, τα Ξωτικά, δουλεύουν αδιάκοπα, ώστε κάθε παιδί να 
παραλάβει το δώρο του!! Μάλιστα , μοιράζονται μια συμβουλή με όσους 

συναντούν! Λένε ότι όλοι μπορούμε να φτιάξουμε και στο σπίτι μας ένα τέτοιο 
εργοστάσιο με ρούχα που δεν φοράμε πια και παιχνίδια που δεν παίζουμε άλλο 

μαζί τους και να τα μοιράσουμε σε παιδιά που τα χρειάζονται!!



Γράμμα στον άγιο Βασίλη!!

Το πιο μεγάλο ταχυδρομείο βρίσκεται στο χωριό του Άγιου Βασίλη! 
Εκεί κάθε παιδί, μπορεί να γράψει και να στείλει το γράμμα του. 

Αυτό σίγουρα έχεις κάνει κι εσύ!



Βόρειο Σέλας

Από ένα μαγικό τοπίο όπως το χωριό του Άγιου Βασίλη, θα ήταν αδύνατο να λείπει το 
πιο μαγικό φωτεινό φαινόμενο του ουρανού!! Χιλιάδες μαγικά χρώματα και σχέδια 

βρίσκονται μπροστά στα μάτια μας! Ονομάζεται Βόρειο Σέλας και είναι ένα φαινόμενο 
που μπορεί κάποιος να δει μόνο όταν βρίσκεται στο βόρειο πόλο της γης.



Πώς σου φάνηκαν όλες αυτές οι πληροφορίες;
Τώρα ξέρεις σίγουρα όλα όσα αφορούν τον Άγιο Βασίλη.

Τι; Δεν είδες τους τάρανδους και το έλκυθρό του;
Ε, αυτό θα το μάθουμε την επόμενη φορά.


