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ΣΚΗΝΗ 1η 
[στο παλάτι] 

 
Βγαίνει η µητριά στη σκηνή σφυρίζοντας κι αρχίζει την απαγγελία.  
 
ΜΗΤΡΙΑ  
«Μια φορά κι έναν καιρό  
σ’ έναν πύργο µακρινό  
Μια βασίλισσα κεντούσε  
και µε προσευχή ζητούσε. 
Μια κορούλα να γεννήσει  
κι επιτέλους να ευτυχήσει 
Να’ ναι όµορφη πολύ  
κι από όλους πιο καλή. 
Τσουπ! Μια µέρα ο πελαργός  
αν και ήταν λίγο αργός 
Έφερε σε καλαθάκι  
ένα ωραίο κοριτσάκι. [δείχνει σ’ ένα καλαθάκι ένα φρικιό] 
`Όµως η καλή µανούλα  
λίγο είδε τη µικρούλα 
πέταξε στον ουρανό  
κι είπε τότε στο νονό: 
«Πες στο βασιλιά να βρει  
άλλη πια να παντρευτεί 
Τη Χιονάτη να αγαπήσει  
και πολύ να τη φροντίσει». 
Κι έτσι ήρθε  µητριά  
από πέρα µακριά… 
Μα δεν ήµουνα καλή 
 και τη ζήλευα πολύ. 
Τον καθρέφτη µου ρωτούσα  
κάθε µέρα απορούσα [βγάζει έναν καθρέφτη] 
«Είµαι κούκλα φοβερή;  
Πες µου µαγικό γυαλί!» 
Μα ο καθρέφτης απαντούσε  
και συγνώµη µου ζητούσε  
«Η Χιονάτη είναι κούκλα  
εσύ µοιάζεις µε πανούκλα  
ΕΓΩ;;;; [απευθύνεται στο κοινό] 
είναι έξυπνη, καλή  
και στους τρόπους της απλή» 
…….. 
Βγαίνει φουριόζα η Χιονάτη και πάει κοντά της 
 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
Μπλα, µπλα, µπλα,  
τους τα πήρες τα µυαλά! 
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ΜΗΤΡΙΑ 
Ορίστε; 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
Λέω, τους τα πήρες τα µυαλά. Την ιστορία της Χιονάτης θα τους πεις; 
ΜΗΤΡΙΑ 
Ναι, why; 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
Because την ιστορία αυτή την ξέρουν όλοι. 
ΜΗΤΡΙΑ 
Δεν την ξέρουν! 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
Την ξέρουν! 
ΜΗΤΡΙΑ 
Δεν την ξέρουν! 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
Την ξέρουν σου λέω. Πας ένα στοίχηµα; 
ΜΗΤΡΙΑ 
Πάω. 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
Ωραία. Κάτσε να ρωτήσουµε… Την ξέρετε, παιδάκια, την ιστορία της Χιονάτης; 
 
Τα παιδάκια απαντάνε «ναι»... 
 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
Ορίστε! Την ξέρουν.. Εξάλλου σήµερα δεν ήρθαν για να µάθουν το παραµύθι της 
Χιονάτης.  
ΜΗΤΡΙΑ 
Αλλά; 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
Αλλά τι έγινε µετά το γάµο της Χιονάτης.  
ΜΗΤΡΙΑ 
`Ααααντε! 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
`Ααααντε, πήγαινε µέσα να µαγειρέψεις. 
ΜΗΤΡΙΑ 
`Εχω µαγειρέψει! 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
Τι έφτιαξες; 
ΜΗΤΡΙΑ 
Μηλόπιτα! Χε, χε, χε 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
Ωχ! Ε τότε ... πήγαινε να πλύνεις τα ρούχα! 
ΜΗΤΡΙΑ 
Τα έπλυνα µε … πράσινο µήλο! 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
Ωχ, ωχ, ωχ... Ε, τότε πήγαινε µέσα κι άσε µε ήσυχη. 
 
ΜΗΤΡΙΑ 
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Καλά, πάω, µανδάµ. Μη συγχύζεσαι γιατί θα σου ισιώσει και η µπούκλα! 
 
Η µητριά πάει να φύγει αλλά τη φωνάζει η Χιονάτη ... 
 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
Αααα! Και πού’ σαι; 
ΜΗΤΡΙΑ 
Γκαβοµάρα έχεις; Εδώ δίπλα σου είµαι! 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
Κρυάδες! Φώναξέ µου το βασιλόπουλο.  
ΜΗΤΡΙΑ 
Σιγά µη σου φωνάξω και το Σκλαβενίτη! 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
Μµµµ.... εξυπνάδες! Πες του να’ ρθει. Θέλω να µιλήσουµε. 
ΜΗΤΡΙΑ 
Κι ο ψυχίατρος θέλει να σου µιλήσει. Δεν πας καµιά βολτίτσα από κει;;; 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
Τι είπες µητριά; 
ΜΗΤΡΙΑ 
Τίποτα, τίποτα. Λέω, πάω πιο κει, να σε αφήσω µόνη σου µε τα παιδιά! 
 
Η µητριά φεύγει από τη σκηνή. Η Χιονάτη πηγαίνει και κάθεται στον καναπέ της. Ξεφυλλίζει 
αδιάφορα  σχεδόν το παραµύθι «Η Χιονάτη». Κοιτάζει το κοινό παραπονιάρικα και αναστενάζει 
 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
Αααχ!  ... Αααχ! Λέω! Μα δεν θα µε ρωτήσει κανείς τι µου συµβαίνει; Κανείς πια δεν 
µε καταλαβαίνει; ... Ε καλά. Αφού δε µε ρωτάτε, θα µας πω από µόνη µου... Δεν είµαι 
καλά... 
 
Ακούγεται από πίσω η φωνή της µητριάς... 
 
Μητριά 
`Εεεεεεελα! Και δε σου φαινόταν! 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
Δε θέλω σχόλια! Οπως έλεγα λοιπόν, δεν είµαι καλά! Και δεν είναι και τόσο αλήθεια, 
αυτό που λένε στο τέλος των παραµυθιών...  «Ζήσανε αυτοί καλά κι εµείς καλύτερα». 
Γιατί εµείς οι ήρωες των παραµυθιών δε  ζούµε και πάντα καλά... Αααααχχχ...  
 
Μπαίνει χαρούµενο στη σκηνή το βασιλόπουλο.  
 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ 
Χιονάτη µου! Πάµε στον κήπο να κυνηγήσουµε κάµπιες;;; 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
Τι σας έλεγα;;; ... `Οχι! Βαριέµαι... `Αλλο! 
 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ 
Ε τότε... θες να φέρω δυο κάµπιες απ τον κήπο να παίξουµε;;; 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
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Βρε λύσσα µε τις κάµπιες! Οχι! Δε θέλω! Αλλο, άλλο! 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ 
Μµµµµ.... άλλο, άλλο... Θες να δούµε µια ταινία ... µε κάµπιες;;; 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
`Ετσι και πεις άλλη µια κουβέντα για κάµπιες, … χωρίζουµε!!! 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ 
`Όχι, όχι! Μην µου το κάνεις αυτό. Ξέρεις πόσο σ’ αγαπώ! Δεν µπορώ να ζήσω χωρίς 
εσένα. Εξάλλου τώρα παντρευτήκαµε. 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
Το ξέρω. Κι η αλήθεια είναι πως κι εγώ σ’ αγαπώ. Αλλά πρέπει να σου πω κάτι. 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ 
Πόσο κούκλος είµαι;;; 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
Ποιος στο’ πε; Οι κάµπιες σου;;; 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ 
Ε τότε τι βασίλισσά µου; 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
Βαριέµαι! Δεν κάνω τίποτα όλη τη µέρα. Από το πρωί ως το βράδυ κάθοµαι σ’ αυτόν 
τον καναπέ, σα γάτα! Σε λίγο θα νιαουρίζω µου φαίνεται! ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ 
Μα εγώ Χιονάτη µου όταν σε παντρεύτηκα, σου υποσχέθηκα ότι θα σε κάνω 
βασίλισσα. Να µην κάνεις τίποτα και να είσαι ευτυχισµένη! Θυµάσαι πόσες δουλειές 
έκανες στους νάνους; 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
Ααααχ! Ναι! Σκούπιζα, σφουγγάριζα, έπλενα τα σκουφάκια τους, τα βρακάκια τους, 
µαγείρευα, σιδέρωνα, σφουγγάριζα... Τι ωραίες εποχές! Ενώ τώρα… Σνιφ, σνιφ... 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ 
`Ελα, µην κλαις αγαπηµένη µου!   Θέλεις να σου κάνω κάτι να σου φτιάξει η διάθεση; 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
Ναι, θέλω. Θα παίξεις κάτι στο πιάνο, να ξεχαστώ λίγο;;; 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ 
Το ρωτάς;;; Πολύ ευχαρίστως! 
 
Η Χιονάτη, κάθεται πάλι στον καναπέ της και κλείνει τα µάτια να απολαύσει το πιάνο. Το 
βασιλόπουλο πλησιάζει στο πιάνο, βγάζει δύο αυτοκινητάκια από τις τσέπες του και τα βάζει στο 
πιάνο. Αρχίζει και παίζει µ’ αυτά. Η Χιονάτη γυρίζει παραξενεµένη  
 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
Τι κάνεις εκεί χρυσέ µου; 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ 
Δεν µου είπες να παίξω κάτι στο πιάνο; Σ’ αρέσουν τα αυτοκινητάκια µου; 
 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
Αχ, δεν θ’ αντέξω για πολύ! Εννοούσα να µου παίξεις ΕΣΥ ένα µουσικό κοµµάτι στο 
ΠΙΑΝΟ! 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ 
Αααααα! Τώρα κατάλαβα!!! 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
Πρόκειται για θαύµα! 
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ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ 
Πολύ ευχαρίστως, Χιονάτη µου! 
 
Το Βασιλόπουλο κάθεται στο τραπέζι ή σε ένα µικρό pianino που θα χουµε ως χρηστικό. Παίρνει 
ύφος µεγάλου πιανίστα! Ακούγεται µουσική πιάνου. Το βασιλόπουλο χτυπιέται ενώ η Χιονάτη 
απολαµβάνει τη µελωδία µε κλειστά µάτια... Μετά από λίγο το βασιλόπουλο σταµατάει, γυρίζει 
µπροστά, αλλά το cd παίζει ακόµα. Ξανά – γυρίζει και συνεχίζει. Μετά από λίγο κάνει πάλι το 
ίδιο, µέχρι που τελειώνει το κοµµάτι. Το βασιλόπουλο, περήφανο, πηγαίνει µπροστά στο κοινό 
και υποκλίνεται. Η Χιονάτη είναι ενθουσιασµένη και χειροκροτεί! 
 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
Είσαι καταπληκτικός. Μπράβο! Το’ ξερα πως παντρεύτηκα ένα µουσικό ταλέντο! 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ 
Ναι, εγώ δεν το ξερα!!! Είσαι λίγο καλύτερα; 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
Μια τόση δα σταλίτσα. `Όµως, θέλω κάτι άλλο, αλλά δεν ξέρω τι. Πρέπει να βρω κάτι 
να κάνω. 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ 
Θέλεις να φωνάξω τη µητριά να παίξουµε όλοι … τα µήλα; 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
Είσαι τρελός; Αµάν πια µ’ αυτή τη µητριά. Τι της βρίσκεις επιτέλους; Τι ήθελα και σ’ 
άκουσα  να την πάρουµε στο παλάτι; 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ 
Μα κατά βάθος είναι καλή η µητριά. Απλά θέλει να είναι η πιο όµορφη στον κόσµο. 
 
Εµφανίζεται η µητριά στη σκηνή 
 
ΜΗΤΡΙΑ 
Με φώναξε κανείς;  `Ακουσα κάτι για την πιο όµορφη στον κόσµο! 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
Ε, τότε έπρεπε να κρυφτείς κι όχι να βγεις.  
ΜΗΤΡΙΑ 
Κακίες! Τουλάχιστον εγώ δεν παντρεύτηκα κάποιον που µοιάζει µε πεντάχρονο!  
ΧΙΟΝΑΤΗ 
Σα δεν ντρέπεσαι! Σε πληροφορώ ότι το βασιλόπουλο κατά βάθος είναι πολύ ώριµο!  
 
Εκείνη την ώρα το βασιλόπουλο καθαρίζει τη µύτη του!!! Τον βλέπουν Χιονάτη και Μητριά και 
αηδιάζουν... 
 
ΧΙΟΝΑΤΗ + ΜΗΤΡΙΑ 
Χριστός και Παναγία! 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
Είσαι κακιά! 
ΜΗΤΡΙΑ 
ΕΓΩ κακιά; ΕΓΩ, που σ έχω σαν δικό µου παιδί... 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
Ναι, γι αυτό µου έδωσες το µήλο! 
ΜΗΤΡΙΑ 
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Βρε κουτό, όλοι οι γιατροί λένε να τρώµε φρούτα... 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ 
Μπορώ να πω κάτι;;;; 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
Που µ’ έστειλες στο δάσος µόνη µου; 
ΜΗΤΡΙΑ 
Για να παίξεις µέσα στη φύση βρε χαζούλα! 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ 
Μπορώ να παρέµβω κάπως; 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
Που έστειλες τον κυνηγό να µε κυνηγάει παντού; 
ΜΗΤΡΙΑ 
Ε να µην έχεις µια παρέα να παίξεις βρε κουκλίτσα µου; 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ 
Μπορώ να πάρω το λόγο; 
ΜΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΧΙΟΝΑΤΗ 
Και πού να τον πας;;; 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ 
Καλά, καλά, ηρεµήστε µονάχα. `Εχουµε και κόσµο… 
ΜΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΧΙΟΝΑΤΗ 
ΩΧ, ναι! Σωστά... 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
Πήγαινε µέσα κι άφησέ µας µόνους. 
ΜΗΤΡΙΑ 
Καλά... Πριν πάω, να πω λίγο ακόµα από την ιστορία της Χιονάτης; 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
Λύσσαξες πια! Μπορώ να µάθω σε παρακαλώ γιατί τέτοια λαχτάρα να τους πεις την 
ιστορία της Χιονάτης; 
ΜΗΤΡΙΑ 
Γιατί εκείνη η ιστορία είχε ενδιαφέρον. Ενώ αυτή δεν έχει κανένα! Εσύ παντρεύτηκες 
το βασιλόπουλο κι εγώ δεν κάνω τίποτα. Ουφ! Συνηθισµένα! 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
Λες; Το σκεφτόµουν κι εγώ η αλήθεια είναι… Δεν παρουσιάζει κανένα ενδιαφέρον η 
ιστορία µας… 
 
 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ 
Αααα, µην την ακούς. Μην επηρεάζεσαι εσύ από αυτά µικρή µου πεντάµορφη! 
ΜΗΤΡΙΑ 
Αν αυτή είναι η µικρή σου πεντάµορφη, εσύ είσαι το µεγάλο τέρας. `Εχεις µπερδέψει 
τα παραµύθια µου φαίνεται. Τέλος πάντων, εγώ πάω µέσα. `Εχω µια µηλόπιτα να 
φτιάξω που µου ζήτησε η ωραία… κοιµισµένη! 
 
Η µητριά φεύγει από τη σκηνή. Η Χιονάτη είναι προβληµατισµένη και πηγαίνει πάνω – κάτω 
 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ 
Να σου φέρω µια πορτοκαλάδα Χιονάτη µου; 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
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`Όχι! 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ 
Να σου φέρω µια σοκολάτα; 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
`Όχι! 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ 
Θες να πάµε µια βόλτα µε τις κάµπιες; 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
ΟΧΙ!!! 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ 
Ε, τι θέλεις τέλος πάντων, όχι κι όχι όλη την ώρα;;; 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
Θέλω να κάνω κάτι. Κάτι ωραίο, κάτι δηµιουργικό, κάτι που να µε γεµίζει σαν 
άνθρωπο, κάτι πρωτότυπο, κάτι… Το βρήκα!!! 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ [ψάχνοντας τις τσέπες του] 
Δικό µου είναι! Εχω χάσει ένα ευρώ... Αααα, όχι;;; ... Τι αγαπηµένη µου; 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
Θα πάω να δουλέψω στους νάνους! 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ & ΜΗΤΡΙΑ [που κρυφάκουγε από πίσω] 
Τι θα κάνεις; 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
Αυτό που άκουσες… ή µάλλον ακούσατε. Θα πάω να δουλέψω στους νάνους. Θα 
φεύγω το πρωί, θα πηγαίνω στο σπίτι τους, θα µαγειρεύω, θα πλένω, θα σκουπίζω, θα 
σφουγγαρίζω και το απόγευµα θα γυρίζω στο παλάτι και θα είµαστε µαζί! Πώς σου 
φαίνεται; 
 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ 
Εεεε; Κοίτα, δεν ξέρω αν είναι ωραίο, δηµιουργικό, ή κάτι που θα σε γεµίζει σαν 
άνθρωπο, πάντως πρωτότυπο είναι.  Αυτό θέλεις να κάνεις πραγµατικά; Μήπως να το 
ξανασκεφτούµε; 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
Αποκλείεται! Είµαι αποφασισµένη! 
 
Εµφανίζεται η µητριά χαρούµενη και φουριόζα 
 
ΜΗΤΡΙΑ 
Αποκλείεται! Είναι αποφασισµένη! 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ 
Μα τι λες κι εσύ κακιά µητριά; Και µένα ποιος θα µου φτιάχνει το αβγουλάκι µου το 
πρωί; 
ΜΗΤΡΙΑ 
Αααα, για άκου να σου πω, µαµόθρευτο!  Η Χιονάτη έχει δίκιο. Αυτό που θέλει να 
κάνει είναι πολύ ωραίο. Και θα περνάει την ώρα της… δηµιουργικά και θα είναι 
ευτυχισµένη. 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
Λες µητριά µου; 
ΜΗΤΡΙΑ 
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Αν λέω, λέει! Είµαι σίγουρη! Και µάλιστα µην καθυστερείς καθόλου. `Ακουσα πως οι 
νάνοι έβαλαν αγγελία και ζητάνε µια υπηρέτρια για το σπίτι. Τρέχα! 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
Αχ, µητριά µου σ’ ευχαριστώ πολύ! Κατά βάθος είσαι καλή! 
ΜΗΤΡΙΑ 
Μιλάµε για πολύ βάθος όµως!  
ΧΙΟΝΑΤΗ 
Τρέχω να ετοιµαστώ. Πρέπει να βρω σκούπες, ξεσκονόπανα, σφουγγαρίστρες, 
µανταλάκια… 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ 
Χιονάτη µου σύνελθε! 
ΜΗΤΡΙΑ 
Μη συνέλθεις. Πήγαινε, πήγαινε, έχεις δουλειές να κάνεις… 
ΧΙΟΝΑΤΗ 
Πάω, πάω… Θα σας δω µετά. 
 
 


