
Μια φορά κι έναν καιρό ζούσαν ένας βασιλιάς και

μια βασίλισσα που δεν είχαν παιδάκια. Μια

μέρα, έτσι όπως κεντούσε η βασίλισσα μπροστά

σ’ ένα παράθυρο καμωμένο από μαύρο έβε-

νο, άρχισε να χιονίζει...

«Αχ, να ’χα ένα παιδάκι άσπρο σαν

το χιόνι, με χειλάκια κόκκινα

σαν το αίμα και μαλάκια μαύ-

ρα σαν αυτό το εβένινο πα-

ράθυρο!» είπε με λαχτάρα η

βασίλισσα.



Και η ευχή της δεν άργησε να πραγματοποιηθεί.

Σε εννιά μήνες γέννησε ένα όμορφο κοριτσάκι,

ακριβώς όπως το ήθελε. Την ονόμασαν Χιονάτη.

Έπαιζαν μαζί της όλη μέρα, την τάιζαν μαζί, κι

όταν ερχότανε το βράδυ, πάλι μαζί την κοίμιζαν.



Ο βασιλιάς και η βασίλισσα ήταν πολύ

ευτυχισμένοι. Όμως η ευτυχία τους δεν

κράτησε πολύ. Η βασίλισσα αρρώστησε

ξαφνικά και σε λίγο καιρό πέθανε. Τότε ο

βασιλιάς παντρεύτηκε μια άλλη γυναίκα.

Όταν η Χιονάτη έγινε δεκαέξι χρονών,

της έφεραν τρία δώρα για να διαλέξει. Μια καπελού

έφερε υπέροχα καπέλα, ένας μουσικός έφερε ένα μα-

γικό κουτί που άκουγες υπέροχη μουσική, κι ένας μάγος

έφερε έναν μαγικό καθρέφτη που απαντούσε σε κάθε ερώ-

τηση. H Χιονάτη  διάλεξε τον μαγικό καθρέφτη.



Η νέα βασίλισσα θέλησε να δοκιμάσει κι εκείνη τον καθρέφτη. Το ίδιο βράδυ κρυ-

φά τον πήρε στο δωμάτιό της και εκεί τον ρώτησε:

«Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, για πες μου τώρα εσύ αν πιο όμορφη από μένα υπάρ-

χει μες στη Γη». 

Τότε εκείνος απάντησε: 

«Κυρά μου παινεμένη, ποτέ δεν είδα εγώ πιο όμορφη από σένα μέσα στον κόσμο

αυτόν».



Πέρασε καιρός και η Χιονάτη με-

γάλωσε κι έγινε μια όμορφη κοπέλα.

Μια μέρα βγήκε έξω στον κήπο

του παλατιού να κόψει λίγα λου-

λούδια. Ξαφνικά ένα όμορφο παλι-

κάρι βρέθηκε μπροστά της. Το βλέμ-

μα τους διασταυρώθηκε και αυτό

ήταν! Ερωτεύτηκαν κεραυνοβόλα ο

ένας τον άλλον!



Την άλλη μέρα η βασίλισσα ξαναρώτησε τον καθρέφτη ποια ήταν η πιο

όμορφη. Όμως αυτή τη φορά εκείνος της απάντησε: 

«Κυρά μου παινεμένη, θα πρέπει να σ’ το πω, υπάρχει η Χιονάτη μες στο

παλάτι αυτό».

Έξαλλη η βασίλισσα διέταξε έναν κυνηγό να σκοτώσει τη Χιονάτη. Για

απόδειξη μάλιστα ζήτησε να της φέρει την καρδιά της. Ο κυνηγός όμως λυ-

πήθηκε την όμορφη βασιλοπούλα και την άφησε ελεύθερη μέσα στο δά-

σος. Για να ξεγελάσει όμως τη βασίλισσα, έσφαξε ένα αγριογούρουνο,

έβαλε την καρδιά του μέσα σ’ ένα κουτί και της το έδωσε.


