
Η αρκουδίτσα, η Λυδία, 
η φίλη του Άγιου Βασίλη 

Μια  φορά κι έναν καιρό … στα 
παλιά τα χρόνια , ήταν μία μικρή 
αρκουδίτσα , η Λυδία ,η μικρή φίλη 
του Άγιου Βασίλη.  

 

Ήτανε αχώριστοι!  

Ό,τι έκανε ο ένας το έκανε και ο 
άλλος. Άμα χρειαζόταν βοήθεια ο 
ένας, ο άλλος πρώτος να τον 
βοηθήσει . 



Έμεναν μαζί στο σπίτι του Άγιου Βασίλη με την γυναίκα του και 
βέβαια με τα ξωτικά . 

Το χωριό του Άγιου Βασίλη  λεγότανε «ΖΑΧΑΡΟΧΩΡΙΟ»!  Πήρε αυτή 
την ονομασία  από τα ξωτικά. Ο Άγιος Βασίλης τούς ζήτησε να 
διαλέξουν όνομα για το χωριό και το ονόμασαν έτσι επειδή όλοι εκεί 
τρώγανε πολλά γλυκά . Το χωριό είχε ένα μυστικό, δεν μπορούσε να 
το δει κανείς παρά μόνο όσοι ήταν μέσα . Αυτό γινόταν εξαιτίας ενός 
αστεριού. Πιο λαμπερό αστέρι από αυτό δεν υπήρχε και το είχε η 
Λυδία. Της το είχε κάνει δώρο ο Άγιος  Βασίλης. 



Πλησίαζαν τα Χριστούγεννα και τα ξωτικά 
δούλευαν σκληρά και έβαζαν τα δώρα μες 
τον σάκο μέχρι την ημέρα των  
Χριστουγέννων .  

Μα τους περίμενε μία έκπληξη. Την 
ημέρα για τα κάλαντα ο Άγιος Βασίλης 
βγήκε έξω για να δει τους τάρανδους 
χωρίς το  μπουφάν του και αρρώστησε , 
για τα καλά.  

Η γυναίκα του προσπάθησε να κάνει τα 
μαγικά  της γιατροσόφια, αλλά αυτήν την 
φορά δεν τα κατάφερε .  

Ο Άγιος Βασίλης δεν μπορούσε να πάει 
να μοιράσει τα δώρα . Τα ξωτικά 
πανικοβλήθηκαν και άρχισαν να τρέχουν 
πέρα δώθε. 



Η λύση… 
Mόνο η Λυδία καθόταν ακίνητη μέχρι 

που φώναξε : 
-Το βρήκα ! 
-Πες μας, είπε χαρούμενος ο Άγιος 

Βασίλης με ένα  χαμόγελο  μέχρι τ΄ αυτιά. 
-Θα πάω εγώ με τα ξωτικά και την 

Κατερίνα την νεράιδα ! 
-Μπορεί να γίνει και αυτό αλλά, θα τα 

καταφέρετε, είπε διστακτικά ο Άγιος. 
-Έχε μας εμπιστοσύνη, Άγιε Βασίλη, θα 

τα καταφέρουμε τέλεια !  
Και τα κατάφεραν ! 
Μοίραζαν τα δώρα μέχρι τα 

ξημερώματα. Και κάθε παιδί του κόσμου 
το πρωί που ξύπνησε  είδε το δώρο του 
κάτω από το δέντρο!!!!!!!! 
 



 
 

 Ο  Άγιος Βασίλης ότι και να πάθει θα 
φροντίσει το δώρο σου να είναι κάτω από το 
δέντρο και να σε περιμένει κάθε 
χρόνο!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
 
 
 
 
 

Καλές γιορτές!! 
 

e  daskala mou                            Δάφνη   Βάικου 


