
Η Χιονάτη και οι 7 Νάνοι 

 

Μια βασίλισσα ευχήθηκε να έχει μια κόρη άσπρη σαν 

το χιόνι. Η ευχή έγινε πραγματικότητα και την ονόμασε 

Χιονάτη. Σύντομα η βασίλισσα πέθανε και ο πατέρας 

ξαναπαντρεύτηκε. θελε καμία άλλη γυναίκα να είναι πιο 

όμορφη από αυτήν. Η βασίλισσα είχε ένα μαγικό 

καθρέφτη. Κάθε μέρα κοιταζόταν σ' αυτόν και τον 

ρωτούσε: Καθρέφτη ποιά είναι η ωραιότερη απ' όλες; Ο 

καθρέφτης απαντούσε:"Ω, βασίλισσα, εσύ είσαι η 

ωραιότερη απ' όλες". Όταν όμως η Χιονάτη μεγάλωσε, 

ο καθρέφτης απάτησε ότι αυτή ήταν η ομορφότερη. Η 

βασίλισσα έδωσε σε έναν κυνηγό την εντολή ναπάρει 

την Χιονάτη στο δασος και να την σκοτώσει, την 

λυπήθηκε και έφερε την καρδια από ένα ελάφι ως 

αποδεικτικό στοιχειο (αντί αυτό τις Χιονάτης). Μονη τις 

η χιονάτη έφτασε στο σπίτι τον επτά νάνων. Ξάπλωσε 

εκεί και αποκοιμήθηκε. Μετά από λίγη ώρα οι νάνοι 

μπήκαν στο σπίτι τους και την είδαν να κοιμάται. Τότε 

η Χιονάτη ξύπνησε και τους είπε την ιστορία της. Μια 

μέρα η βασίλισσα κοιτάχτηκε στον καθρέφτη. Τον 

ρώτησε τη συνηθισμένη της ερώτηση. Ο καθρέφτης 

της απάντησε ότι η Χιονάτη ήταν ωραιότερη. Της είπε 

επίσης, ότι ήταν με τους εφτά νάνους στο δάσος. 

Αμέσως η βασίλισσα φόρεσε το φόρεμα μιας γριάς και 

πήγε στο σπίτι των νάνων. Η γριά ζητιάνα έδεσε 

σφιχτά τη Χιονάτη με μια δυνατή κορδέλα. Η Χιονάτη 

λιποθύμησε κι έπεσε κάτω. Οι νάνοι ήρθαν, έκοψαν τις 

κορδέλες και την έσωσαν. Ο καθρέφτης είπε στη 

βασίλισσα ότι η Χιονάτη ήταν ακόμα ζωντανή. Η 

βασίλισσα ήθελε να σκοτώσει τη Χιονάτη. Έφτιαξε ένα 

δηλητηριασμένο μήλο. Η μια πλευρά ήταν πράσινη και 

η άλλη ήταν κόκκινη. Η κόκκινη πλευρά ήταν 

δηλητηριασμένη. Η βασίλισσα ντύθηκε σαν 



χωριάτισσα και πρόσφερε στη Χιονάτη το 

δηλητηριασμένο μήλο. Η Χιονάτη λιποθύμησε και όταν 

οι νάνοι την βρήκανε την θεωρήσανε νεκρή. Την 

επόμενη μέρα ένας νέος πρίγκιπας πήγε εκεί και είδε 

την όμορφη κοπέλα που ήταν μέσα στο φέρετρο. 

Νόμιζε ότι ήταν ζωντανή. Οι νάνοι του επέτρεψαν να 

την πάρει στο μέρος του. Στη διαδρομή το φέρετρο 

κουνήθηκε απότομα. Το κομμάτι του μήλου έπεσε από 

το στόμα της και η Χιονάτη σηκώθηκε. Αργότερα ο 

πρίγκιπας την παντρεύτηκε. Αυτή έγινε η πριγκίπισσα. 


