
 

ΕΝΑ ΜΑΓΙΚΟ ΑΣΤΕΡΑΚΙ 

ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΟΥ ΠΙΟ ΚΑΛΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗ 

Ήταν μια γλυκιά πολική αρκουδίτσα που την έλεγαν 

Χιονονιφάδα. Η χιονονιφάδα ήταν μία από τις καλύτερες 

βοηθούς του Άη Βασίλη. Ήταν πάντα ευγενική με όλους και 

πρόθυμη να βοηθήσει όπου χρειαζόταν. Μάλιστα ο Άη Βασίλης 

κάποτε τη βράβευσε με το βραβείο του πιο καλού βοηθού, 

δίνοντας της ένα μαγικό αστέρι! 

Η Χιονονιφάδα ζούσε στο χωριό του Άη Βασίλη 

που βρισκόταν στον Βόρειο Πόλο. Εκεί όλο το χρόνο 

είχε χιόνι και ζούσαν παιδιά που ήταν υπό την 

προστασία του Άη Βασίλη.  

Είχαν πάντα ζέστη και φαγητό και η δουλειά τους ήταν να ετοιμάζουν τα δώρα των 

παιδιών όλου του κόσμου τα Χριστούγεννα και φυσικά και τα δικά τους δώρα. 



 

Σε έναν ξεχωριστό σάκο ο Άη Βασίλης είχε βάλει μέσα τα 

μαγικά αστέρια, που θα έδινε στα φετινά παιδιά που θα 

κέρδιζαν το βραβείο του πιο καλού βοηθού. Δυστυχώς όμως 

κάποια παιδιά που πίστεψαν ότι δεν είχαν ελπίδα να κερδίσουν 

ένα μαγικό αστέρι, ζήλεψαν και έκλεψαν τον σάκο.  

Ο Άη Βασίλης στενοχωρήθηκε και ζήτησε από την Χιονονιφάδα να τον βρει. 

Αυτή έκανε ότι μπορούσε! Έψαξε σε όλο το χωριό και ρώτησε όλα τα παιδιά αλλά δεν 

κατάφερε να τον βρει. 

Τότε ζήτησε την βοήθεια της καλής νεράιδας που ζούσε στο 

χωριό τους. Εκείνη συγκέντρωσε όλα τα παιδιά του χωριού, 

πέταξε πάνω τους μαγική χρυσόσκονη και τότε τα παιδιά που 

είχαν πάρει το σάκο αποκαλύφθηκαν. 

 

Ντροπιασμένα ζήτησαν συγνώμη και είπαν ότι μετάνιωσαν για την πράξη τους! 



 

Η Χιονονιφάδα, που τα είδε πραγματικά μετανιωμένα, τα λυπήθηκε. Αποφάσισε να  

τους χαρίσει το δικό της αστέρι! 

Ήθελε με αυτή της την πράξη να τους δώσει να καταλάβουν ότι  αυτοί είναι πιο 

σημαντικοί  από το βραβείο της.  

Η νεράιδα και ο Άη Βασίλης ήταν ευχαριστημένοι και σίγουροι 

πια ότι όλα θα πήγαιναν καλά και θα γιόρταζαν όπως έπρεπε τα 

Χριστούγεννα, που είναι η καλύτερη γιορτή του χρόνου! 

Γιατί το πιο σημαντικό από όλα στη ζωή είναι οι καλές σχέσεις 

των ανθρώπων μεταξύ τους! 
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