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Αγαπημένε Αϊ-Βασίλη, 

Κάθε χρόνο σου ζητούσα υπερπολυτελή παιχνίδια με υπέρογκο ποσό. 

Φέτος, από ότι ακούω η ανεργία έχει φτάσει στα ύψη. Προχθές, 

απέλυσαν τους γονείς μου, γιατί το αφεντικό τους δε χρειαζόταν άλλα 

άτομα. Έτσι φαντάζομαι και εσύ δεν έχεις πολλά χρήματα, για τόσα 

παιδιά. Γι’ αυτό θα σου ζητήσω να φέρεις ξανά την ελπίδα, το 

χαμόγελο και την αγάπη στους συνανθρώπους μου. Αν μπορείς, άλλαξε 

και αυτούς που μας κυβερνούν, δεν αντέχω να πουλάνε άλλο τη γη, 

που όλοι λατρέψαμε. Κάνε κάτι να φύγουν η φτώχεια, η λύπη, οι φωνές, 

η πείνα και η απογοήτευση.  

Υ.Σ. Αν μπορείς, σταμάτησε τον πόλεμο, αφού δεν το κάνουν αυτοί που 

πρέπει και βοήθα τα παιδάκια που πνίγονται καθημερινά στο Αιγαίο. 

Με αγάπη  

Η ψυχή ενός παιδιού, που προσπαθεί να μη χάσει την παιδικότητά της, 

σε μια χώρα που έχουν ξεχάσει τη σημαίνει αυτή η λέξη. 

Χρυσοβαλάντη Φραντζεσκάκη 

 

 

 

 

Αγαπημένε Άγιε Βασίλη ,  

                                     Είμαι εγώ . Αυτή την στιγμή δεν σου γράφω με 

το σώμα , αλλά με την ψυχή . Σου γράφω με τον παλιό μου εαυτό , όταν 

ήμουν ακόμα 5 και είχα όνειρα , όρεξη , αγάπη για την ζωή ! Κάπου 

στην πορεία χάθηκαν αυτά και πλέον το μόνο που επικρατεί μέσα μου , 

είναι το χάος. Έτσι παίρνω το θάρρος να σου ζητήσω για όλα τα 

υπόλοιπα χρόνια της ζωής μου , να ζήσω.. Στο ζητάω αυτό , γιατί οι 

άνθρωποι πλέον όταν μεγαλώνουν χάνονται.. Είναι τόσο σπάνιο και 

όμορφο να ζούμε την ζωή , οι περισσότεροι απλά υπάρχουν..  

 

Έλενα Τζαγκαράκη 

 

         Αγαπητέ  Άγιε  



Ένα κορίτσι κάποτε , πριν περίπου 30 χρόνια . Δεν πίστευε στον 

χριστό  .Πίστευε στον Αλλάχ . Στο   χωριό της το βράδυ  μπήκαν  

ένοπλοι άνδρες ,σκότωναν ότι έβρισκαν .Όμως τις γυναίκες και τα 

γυναικόπαιδα τις πήραν αιχμάλωτες και αυτήν επίσης .Το αίμα κυλούσε 

αδιάκοπο .Ο καιρός  περνούσε έφτασε τα 18 αφοσιώθηκε στη θρησκεία 

της και έτσι με μια επιπόλαιη μάχη και επί μόνο εγωισμό .Έφυγε από 

τα τείχη του μυαλού του καθένα .Μπήκε  σε μια βάρκα .Έφυγε προς 

ένα νησί .Η  βάρκα  καταποντίστηκε   ,πήγε  στο βυθό . Το πρωί 

ξύπνησε σε μια παραλία .Έμαθε ελληνικά και βρήκε δουλεία . Όμως 

δέχεται   τον ρατσισμό των ανθρώπων .Είμαι το βραχιόλι της που το 

φοράει από 5 ετών .Αποτέλειωσε την δεν μπορεί άλλο   

 

Το αγαπημένο της βραχιόλι 

Κωνσταντίνα Τζαγκαράκη 

 

 

 

Αγαπητέ Αι Βασίλη, 

  θα ήθελα με τον καινούργιο χρόνο να γεμίσεις το αφεντικό μου 

ευγένεια, καλοσύνη και να του δώσεις φώτιση να είναι καλός στο 

σχολείο για να με χρησιμοποιεί περισσότερο. 

Υ. Γ. Αν τα κάνεις όλα αυτά τα εκπληκτικά δώρα για το αφεντικό μου 

να είσαι σίγουρος πως του χρόνου θα έχεις ξανά γράμμα μου με 

ευχαριστίες. 

                                                     το μολύβι του 

Γιώργος Πρασανάκης 

 

 

           Αγαπητέ Άγιε Βασίλη, 

 είμαι ένα μαξιλάρι που ξέρω τα όνειρα της Γωγώς που κοιμάται πάνω 

μου. Λοιπόν τα όνειρα της είναι να βοηθάει και να βοηθούν τους 

άστεγους δηλαδή να έχουν όλοι οι άστεγοι από μια πλήρως 

εξοπλισμένη βίλα, να έχουν όλοι στην τράπεζα λογαριασμούς άνω των 

5.000.000 ευρώ, φαγητό , νερό , ρούχα , κοσμήματα τσάντες και 

παπούτσια . Ξέρω είναι δύσκολο για να πραγματοποιηθεί αλλά βοήθησε 

και εσύ λίγο. 

Γωγώ Πιτσάκη 


