
 

Η ΜΕΛΟΥΛΑ Η ΑΡΚΟΥΔΙΤΣΑ 
ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΓΛΥΚΟΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε μια 
στρουμπουλή αρκουδίτσα που την 
έλεγαν Μελούλα η Γλυκούλα. 

Η Μελούλα ήταν πολύ γλυκατζού. Το 
αγαπημένο της γλυκό δεν ήταν άλλο 
από τα ζεστά μελομακάρονα. που 
ετοίμαζε η θεία της η Ζαχαρούλα κάθε 
Παραμονή Χριστουγέννων! 

Και τα μελομακάρονα δεν ήταν η μόνη 
χαρά της Μελούλας κάθε παραμονή. 

Ήταν και κάτι άλλο! Κάθε Παραμονή Χριστουγέννων ο 
δήμαρχος βράβευε τον μεγάλο νικητή που θα είχε φτιάξει τα 
καλύτερα χριστουγεννιάτικα μπισκότα!  

Έτσι και φέτος όπως κάθε χρόνο ξύπνησε νωρίς νωρίς και 
πήγε στην θεία της να δοκιμάσει τα εκλεκτά μελομακάρονα της. 
Κάτι τρομερό συνέβη όμως! Τα μελομακάρονα έλειπαν από το 
πιάτο! Τι άραγε να είχε συμβεί; Τι να χάλασε την γλυκιά 
παράδοση της μικρής αρκουδίτσας;  

  



 

Μήπως να έφαγε τα μελομακάρονα ο 
μπαμπάς της, ο Κουραμπιές; Μα όχι τι λέω 
αφού αυτός έτρωγε μόνο κουραμπιέδες! 

Η Μελούλα δεν άργησε να ανακαλύψει ότι 
δεν έλειπαν μόνο αυτά αλλά και το αστέρι 
που της είχε χαρίσει ο Αϊ Βασίλης όταν τον 
είχε βοηθήσει να ξεσφηνώσει από την 
καμινάδα!  

Αυτό το αστέρι ήταν μοναδικό για αυτήν! Υποσχεθείτε όλοι 
εσείς που διαβάζετε την ιστορία ότι δεν θα το πείτε σε κανέναν 
αυτό που θα διαβάσετε: Αυτό το αστέρι ήταν από το έλκηθρο 
του Αϊ Βασίλη! Ήταν ένα από τα μαγικά αστέρια του έλκηθρου 
που κάνουν τους ταράνδους να πετάνε!  Έτσι και αυτή 
μπορούσε να πετάξει! 

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή… 

Η Μελούλα, η γλυκατζού αρκουδίτσα μας, μόλις σηκώθηκε 
από το πουπουλένιο στρώμα της και μαζί της ξεκίνησε άλλη μία 
μέρα στην Γλυκούπολη! 

Ναι, καλά θυμάστε σήμερα είναι η μέρα που ο δήμαρχος ο 
Μέγας Γλυκοφάγος θα βράβευε τους νικητές που θα έκαναν τα 
καλύτερα χριστουγεννιάτικα μπισκότα! Ο Μέγας Γλυκοφάγος 



 

λοιπόν ο πιο γλυκατζής αρκούδος ,για αυτό άλλωστε ήταν και ο 
δήμαρχος της Γλυκούπολης, άρχισε να δοκιμάζει με λαχτάρα τα 
μπισκότα.Η αρκουδίτσα μας έκανε πατινάζ στον πάγο αλλά 
κάτι τρομερό συνέβη εκείνη τη μοιραία μέρα! Το αστέρι της 
Μελούλας εξαφανίστηκε από την τσέπη της! 

Το αστέρι το βρήκαν πεσμένο στον πάγο οι σύμβουλοι του 
δημάρχου. Το μάζεψαν αλλά δεν ήξεραν πως το αστέρι δεν ήταν 
κοινό αλλά μαγικό! 

Οι σύμβουλοι οι Μαρς και Μέλοου έβαλαν 
το αστέρι στον σάκο με τα αστέρια-βραβεία 
για τους νικητές του διαγωνισμού. Ναι, καλά 
μαντέψατε, το αστέρι, αυτό το τόσο 
ξεχωριστό αστέρι για την αρκουδίτσα μας 
την Μελούλα, την Γλυκούλα μόλις είχε 
μπερδευτεί με τα υπόλοιπα. 

Πρώτη φορά η καημενούλα θα ήταν 
στενοχωρημένη τα Χριστούγεννα! Μόνο από ένα θαύμα θα το 
έβρισκε το αστεράκι της για να ξαναγίνει χαρούμενη! 

Η αρκουδίτσα μας καθόταν λυπημένη όταν άρχισε να 
διακρίνει κάτι που ερχότανε ψηλά από τον ουρανό! 



 

Ήταν το χριστουγεννιάτικο θαύμα  που θα μπορούσε να τη 
βοηθήσει. Μια νεραϊδούλα, η Παγωτίτσα,  κατέφθανε από τον 
ολοφώτεινο ουρανό! 

Μόλις έφτασε η Παγωτίτσα συστήθηκε στην Μελούλα και την 
καθησύχασε. Άδειασε τον σάκο με τα αστέρια και βρήκε το 
αστεράκι της αρκουδίτσας μας! Από τότε οι δυο τους έγιναν 
αχώριστες φίλες και η Μελούλα την προσκάλεσε στο 
χριστουγεννιάτικο δείπνο. Και έτσι ζήσανε όλοι γλυκά και εμείς 
γλυκύτερα! 

Η Μελούλα κατάλαβε ότι τελικά πιο σημαντική είναι η ηθική 
ικανοποίηση παρά η παραλαβή κάποιου βραβείου! 

 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΪΔΙΝΗ 


