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Ένα γράμμα από τον άγιο Βασίλη: 

 «Αγαπημένοι μου μικροί και μεγάλοι, καλή και ευλογημένη χρονιά! 

Αν και το γράμμα γράφτηκε για μικρούς και μεγάλους , θα μιλήσω κυρίως σ΄ εσάς, 

παιδιά μου, σ΄ εσάς, που τόσες μέρες σας ακούω να λέτε και να ξαναλέτε πως δεν 

υπάρχω. 

Φαντάζομαι τελικά πως πειστήκατε! Δεν σας παρεξηγώ όμως. Ζείτε σε μια εποχή, 

που οι άνθρωποι δέχονται πώς υπάρχει μονάχα ό,τι βλέπουν τα μάτια τους. Μην 

κάνετε όμως εσείς το ίδιο λάθος. Τα ουσιαστικότερα πράγματα στη ζωή δε 

φαίνονται. Τα καταλαβαίνει το ανοιχτό μυαλό και η καθαρή καρδιά. 

 

Εγώ λοιπόν υπάρχω! Δεν είμαι βέβαια ο χοντρουλός κοκκινοντυμένος θείος που 

κατεβαίνει από καμινάδες.  

 Πριν 1500 χρόνια, έχτιζα νοσοκομεία και γηροκομεία. Κι αυτό έκανα, γιατί δεν 

άντεχα να βλέπω ανθρώπους να υποφέρουν. «Πως τολμώ εγώ να είμαι καλά» 

σκεφτόμουνα, «όταν υπάρχουν άνθρωποι, που δεν έχουν ούτε καν τη ζεστασιά 

τους;» 

«Μα», θα μου πείτε, «πώς εσύ αγαπούσες και τόσοι άνθρωποι, και τότε και τώρα 

και πάντα, το μόνο που κοιτούν είναι ο εαυτός τους; Αφού γέμισε ο κόσμος 

ανθρώπους, όχι μόνο που δε δίνουν ούτε στο παιδί τους, αλλά που δε χάνουν την 



ευκαιρία να ρουφήξουν το αίμα τού αδύνατου και του μικρού. Γιατί εσύ να 

διαφέρεις;» 

Δίκιο έχετε. Κι εγώ ένας αδύνατος άνθρωπος είμαι. Το μόνο διαφορετικό που 

έκανα, ήταν να αποφασίσω να ενωθώ με την ίδια την πηγή της αγάπης. Έβαλα τον 

Θεό της αγάπης οδηγό μου και τον άφησα να πάρει την πέτρινη καρδιά μου και να 

την γεμίσει αγάπη. 

Να λοιπόν ποιος κρύβεται πίσω από τα χέρια εκείνου που αγαπάει: Η ίδια η Αγάπη, 

η ίδια η πηγή της αγάπης, της αγάπης, που ποτέ δεν τελειώνει. 

 Η σκέψη όμως να δώσουν, η διάθεση να δώσουν, η χαρά να δώσουν, κι εκείνοι κι 

εγώ, ήταν του Θεού, που ψάχνει πάντα ανθρώπους, για να κάνει την καρδιά τους 

φάτνη και να γεννιέται κάθε στιγμή και όχι μόνο τα Χριστούγεννα. 

 

Και επειδή οι άγιοι, δηλαδή οι φίλοι του Θεού, βλέπουν και λίγο στο μέλλον, θα σας 

κάνω και λίγο τον προφήτη: 

Κάποτε θα ΄χετε και δικά σας παιδιά. Μην τους στερήσετε τον άγιο Βασίλη. Να τους 

μιλάτε όμως για μένα, τον αληθινό. Και μην πείτε πως τα κοροϊδεύετε. Τα παιδιά, 

όπως κι εσείς κάποτε, βλέπουν με άλλα μάτια. Όταν όμως καταλάβουν τι σημαίνει 

«ζω και υπάρχω», τότε να έχετε να τους πείτε πως ο άη Βασίλης ζει στις καρδιές 

σας, μια και η αγάπη που εκείνος ένιωσε, τώρα γεμίζει εσάς. Αλλά μέχρι τότε, να 

έχετε φροντίσει την καρδιά σας. 



Όσο για εκείνον που δεν έπεισα, δεν ανησυχώ. Έχω μπροστά μου χρόνια πολλά για 

να τον πείσω. 

Σας αφήνω λοιπόν να χαρείτε τα δώρα σας, αν και είμαι βέβαιος πως, πιο πολύ θα 

χαρείτε γι΄ αυτά που δώσατε, παρά γι΄ αυτά που θα πάρετε. 

Και μη ξεχνάτε: 

Υπάρχω, 

υπάρχω, 

υπάρχω… 

γιατί αγάπησα… 

και αγαπώ. 

Με μια μεγάλη αγκαλιά, 

Ο αληθινός άγιος Βασίλης σας» 
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