
 

 

Η ΠΑΓΩΤΙΤΣΑ, Η ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΟΥΔΙΤΣΑ  
ΚΑΙ Ο ΣΑΚΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗ 

Μια φορά κι έναν καιρό σε ένα 
πανέμορφο μακρινό χωριό την 
"Χιονόπολη" του Βόρειου Πόλου, 
ζούσε μια μικρή πολική 
αρκουδίτσα μαζί με την οικογένειά 
της.  

Υπήρχαν και άλλες οικογένειες 
σε αυτό το χωριό, όμως η 
αρκουδίτσα και τα αδέλφια της 

ήταν τα μόνα μικρά. Η γλυκιά αρκουδίτσα λεγόταν 
"Παγωτίτσα" γιατί ήταν κάτασπρη σαν το χιόνι. 

Μια μέρα εκεί που έπαιζε με τα αδέλφια της είδε 
από μακριά έναν μικρό κάστορα και έτρεξε να τον 
προλάβει. Όμως ο κάστορας έτρεχε πολύ γρήγορα και 
η "Παγωτίτσα" κάποια στιγμή έχασε το δρόμο της 
μέσα στο δάσος. Όταν κατάλαβε ότι είχε χαθεί, 
άρχισε να φωνάζει τα αδέλφια της για βοήθεια αλλά 
κανείς δεν της απαντούσε. Συνέχιζε να προχωρά 



 

 

ελπίζοντας να δει από μακριά τον καπνό από το τζάκι 
του σπιτιού της. 

Εκεί που περπατούσε ξαφνικά τράβηξε την 
προσοχή της μια λάμψη. Πλησίασε σιγά σιγά για να 
δει τι ήταν αυτό και τρόμαξε όταν είδε μπροστά της 
ένα αστέρι.  

Το αστέρι είχε πέσει από έναν 
σάκο που βρίσκοταν λίγα μέτρα πιο 
εκεί. Μόλις το είδε η ''Παγωτίτσα" 
κατάλαβε ότι αυτός ο σάκος δεν 
ήταν ένας απλός σάκος αλλά ήταν ο 
σάκος του Άγιου Βασίλη και ότι 
μέσα στο σάκο βρίσκονταν πολλά 
δώρα για όλα τα παιδιά του κόσμου. 

«Πώς όμως θα παραδώσει τα δώρα από τον σάκο 
του ο Άγιος Βασίλης τώρα που τον έχει χάσει;»  
σκέφτηκε η "Παγωτίτσα". 

Αποφάσισε αμέσως να πάρει τον σάκο και να τον 
επιστρέψει στον Άγιο Βασίλη. Όμως υπήρχε ένα 



 

 

πρόβλημα! Ήταν πολύ μικρή και δεν ήξερε το δρόμο 
για το σπίτι του Άγιου Βασίλη. 

Τότε εμφανίστηκε μπροστά της 
η καλή της νεράιδα με το μαγικό 
της ραβδάκι ,και της είπε ότι θα τη 
βοηθήσει. Τη συμβούλεψε να 
ακολουθήσει το πιο λαμπρό 
αστέρι στον ουρανό. Η 
"Παγωτίτσα έκανε ότι της είπε η 
καλή της νεράιδα ,και μετά από 
ώρες στο δρόμο μέσα στο χιόνι 

κατάφερε και βρήκε το σπίτι του Άγιου Βασίλη. 
Επέστρεψε το σάκο του και αυτός για να την 
ευχαριστήσει της έδωσε πολλές λιχουδιές και για 
αυτήν και για τα αδέλφια της. 

Στο τέλος η "Παγωτίτσα" γύρισε με το έλκηθρο του 
Άγιου Βασίλη στη Χιονόπολη. Οι γονείς της και τα 
αδέλφια της χάρηκαν πάρα πολύ που την έβλεπαν 
σώα και αβλαβή. 
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