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Ο Ηλίας ζει παρέα με τον σκύλο του τον Ρούντολφ 
και δουλεύει στο ταχυδρομείο της πόλης του.

Κάθε Χριστούγεννα παρατηρεί τα μικρά παιδιά που 
ρίχνουν το γράμμα τους προς τον Αϊ-Βασίλη, στο παλιό 
κόκκινο κουτί του ταχυδρομείου. Θυμάται πόσο πολύ 
λυπήθηκε, όταν ήταν παιδί, κι εκείνος ο συμμαθητής του 
του είπε πως δεν υπάρχει Αϊ-Βασίλης. Το επιβεβαίωσε, 
άλλωστε, όταν κατάλαβε πως το δώρο του, κάτω από το 
χριστουγεννιάτικο δέντρο, ήταν το πακέτο που είχε δει 
κρυμμένο μέσα στο ντουλάπι της αποθήκης.

Όταν μεγάλωσε, όμως, πήρε μια σημαντική απόφαση 
και κάθε παραμονή Πρωτοχρονιάς βρίσκεται πια σε 
ειδική, μυστική αποστολή…

Πού πάει ντυμένος ως Αϊ-Βασίλης;

Καθώς φτάνει στο μεγάλο σπίτι όπου μένουν πολλά παιδιά, μαζί με τις 
πολλές μαμάδες τους, κάτι παράξενο συμβαίνει. Η φετινή αποστολή του 
παίρνει ξαφνικά νέα τροπή. Οχ! Ξύπνησαν τα παιδιά!

Μια αληθινή ιστορία που θα αλλάξει γνώμη σε όσους πιστεύουν
πως ο Αϊ-Βασίλης δεν υπάρχει.
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ντριιιιιιιιιν!
Ο Ηλίας άπλωσε το χέρι του μέσα στο σκοτάδι και έκλεισε το ξυπνητήρι. 
Παρόλο που ήταν βαθιά μεσάνυχτα, σηκώθηκε με ευκολία από το κρεβάτι. 
Άλλωστε, όλο τον χρόνο περίμενε αυτή τη βραδιά. 
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Ο σκύλος του Ηλία ξύπνησε κι εκείνος κι έτρεξε κοντά του. 
«Έι, Ρούντολφ! Πήγαινε να κοιμηθείς πάλι, είναι ακόμη νύχτα», του είπε 
ψιθυριστά.
Έριξε μπόλικο νερό στο πρόσωπό του, ήπιε στα γρήγορα ένα ποτήρι γάλα 
για να πάρει δυνάμεις και βεβαιώθηκε πως ο σάκος του ήταν έτοιμος, σύμ-
φωνα και με τη λίστα των δώρων που είχε ετοιμάσει. 
Φόρεσε πρώτα την κόκκινη στολή, ύστερα έβαλε στο πρόσωπό του την 
ψεύτικη λευκή γενειάδα και τελευταίο φόρεσε τον κόκκινο σκούφο με την 
άσπρη φούντα. Κοιτάχτηκε στον καθρέφτη του και χαμογέλασε.
«Έτοιμος! Σωστός Αϊ-Βασίλης», μονολόγησε.
Ο Ρούντολφ, που τον ακολουθούσε όλη αυτή την ώρα, ακούμπησε τη μου-
σούδα του στον σάκο με τα δώρα.
«Εσύ θα μείνεις εδώ και θα με περιμένεις. Ώσπου να ξημερώσει, θα έχω 
επιστρέψει».
Έβαλε στην τσέπη τη λίστα με τα δώρα, σήκωσε στον ώμο του τον μεγάλο 
κόκκινο σάκο και βγήκε από το σπίτι.
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Βεβαιώθηκε πως ο δρόμος ήταν άδειος και περπάτησε ως το αυτοκίνητό 
του, πατώντας απαλά στο χιόνι. Καθώς οδηγούσε στους άδειους δρόμους 
της πόλης, έκανε τις ίδιες σκέψεις όπως κάθε χρόνο, εκείνη τη νύχτα της 
παραμονής της Πρωτοχρονιάς.
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Ήταν μετά τη χριστουγεννιάτικη γιορτή του σχολείου, πριν χρόνια, 
όταν ήταν ακόμη παιδί, που ένας συμμαθητής του τον κορόιδεψε για-
τί πίστευε ακόμη πως τα δώρα στα παιδιά τα φέρνει ο Αϊ-Βασίλης.
«Έστειλες γράμμα στον Αϊ-Βασίλη;»
«Χα χα χα... Ακόμη σ’ αυτά τα ψέματα πιστεύεις;»
«Ποια ψέματα;»
«Δεν υπάρχει Αϊ-Βασίλης. Η μαμά σου κι ο μπαμπάς σου αγοράζουν 
το δώρο σου και το βάζουν κάτω από το δέντρο σας».
«Κι εσένα ποιος σου το ’πε αυτό;»
«Όλοι το ξέρουν... εκτός από κάτι μπουνταλάδες σαν κι εσένα!»
Όταν γύρισε στο σπίτι, ο Ηλίας κλείστηκε στο δωμάτιό του
και αναρωτιόταν ποια ήταν η αλήθεια.
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