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Η Μικρή γοργόνα                                                                                                                                                       

      
     Πέρα μακριά στους ωκεανούς το νερό είναι γαλάζιο, σαν τα πέταλα του 
ωραιότερου κρίνου και καθαρό σαν κρύσταλλο, αλλά είναι τόσο βαθύ που 

καμία άγκυρα δεν φτάνει ως το βυθό.  
     Εκεί κάτω φυτρώνουν τα πιο εκπληκτικά δέντρα και φυτά, με κλαδιά και 
φύλλα τόσο εύκαμπτα, που σαλεύουν σαν ζωντανά πλάσματα, με την 
παραμικρή κίνηση του νερού. Τα ψάρια, μικρά και μεγάλα, προβάλλουν 
ανάμεσά τους, όπως τα πουλιά στον αέρα.  
     Και στο βαθύτερο σημείο βρίσκεται το παλάτι του Βασιλιά της 
θάλασσας. Οι τοίχοι του είναι από κοράλλι και τα μεγάλα του παράθυρα από 
διάφανο κεχριμπάρι.  Η στέγη του είναι στρωμένη με στρείδια, που 

ανοιγοκλείνουν με το ρεύμα του νερού και μέσα στο καθένα του υπάρχει ένα 
λαμπερό μαργαριτάρι.  
 
   Ο Βασιλιάς της θάλασσας ήτανε χήρος εδώ και πολλά χρόνια. Το παλάτι 
του το φρόντιζε η ηλικιωμένη μητέρα του. Ήταν μια σοφή γυναίκα, πολύ 
περήφανη για την καταγωγή της, γι’ αυτό κυκλοφορούσε με  δώδεκα 
όστρακα στην ουρά της, ενώ οι υπόλοιποι  ευγενής έπρεπε να περιοριστούν 

στα έξι. Τις έξι εγγονές της όμως λάτρευε και φρόντιζε. Οι μικρές πριγκίπισσες της θάλασσας, οι οποίες είχαν 
μεταξύ τους ένα χρόνο διαφορά, ήτανε πολύ όμορφες. Η μικρότερη πάντως, ήταν η πιο όμορφη από όλες. Το 
δέρμα της ήταν απαλό σαν ροδοπέταλο και τα μάτια της γαλανά σαν τα βαθιά νερά της θάλασσας. Αλλά, όπως 
και όλες οι άλλες, δεν είχε πόδια. Το σώμα της κατέληγε σε μια ψαρίσια ουρά.  
 
   Όλη την ημέρα οι πριγκίπισσες έπαιζαν στον παλάτι  με τα ψάρια που μπαινόβγαιναν απ΄ τα παράθυρα, για να 
πάρουνε φαγητό και χάδι από τα χέρια τους.  Πέρα από το παλάτι, απλωνόταν ένας μεγάλος κήπος με 

βαθυκόκκινα και μπλε μεγάλα φυτά.  
   Όταν τα νερά ήταν ήρεμα, μπορούσες να δεις τη λάμψη του ήλιου, που ερχόταν από ψηλά. Έμοιαζε με ένα 
πορφυρό λουλούδι, απ΄ όπου ξεχυνότανε φως. 
   Κάθε μία πριγκίπισσα είχε δική της μια γωνιά του κήπου που μπορούσε να φυτέψει ότι ήθελε. Η μικρότερη, τον 
είχε φτιάξει ολοστρόγγυλο, σαν τον ήλιο και είχε φυτέψει μόνο κόκκινα λουλούδια. Ήταν ένα παράξενο παιδί, 
σιωπηλό και σκεφτικό. Όταν οι αδελφές της στόλιζαν τους κήπους τους με τα πιο ωραία πράγματα που εύρισκαν 
σε ναυάγια, εκείνη είχε βάλει στο δικό της μόνο ένα μαρμάρινο άγαλμα ενός όμορφου αγοριού και γύρω του 
κόκκινα λουλούδια. 

     Αυτό που ευχαριστούσε περισσότερο τη μικρή Πριγκίπισσα ήτανε να ακούει για τον κόσμο των ανθρώπων. 
Έβαζε τη γιαγιά της να της διηγείται όλα όσα ήξερε για καράβια και πόλεις, ανθρώπους και ζώα. Ανυπομονούσε 
να γίνει δεκαπέντε χρονών, για να μπορέσει να ανέβει στην επιφάνεια και να δει όλα αυτά τα θαυμαστά 
πράγματα. Όλες οι πριγκίπισσες ανυπομονούσαν, αλλά καμία τους δεν είχε τόση περιέργεια όσο η μικρή, αυτή 
που έπρεπε να περιμένει περισσότερο και ήτανε τόσο σιωπηλή και σκεφτική. Νύχτες πολλές στεκότανε στο 
ανοιχτό παράθυρο και παρατηρούσε το αμυδρό φως του φεγγαριού που κάθε τόσο το σκίαζε καμιά φάλαινα η 
καράβι, οι επιβάτες του οποίου ιδέα δεν είχαν πως μια μικρή γοργόνα στον βυθό τεντώνει τα χέρια της προς τα 

πάνω.  
 
   Η μεγαλύτερη πριγκίπισσα έγινε 15 χρονών και της δόθηκε άδεια να ανέβει στην επιφάνεια. Όταν γύρισε, είχε 
χιλιάδες πράγματα να διηγηθεί, περισσότερο της άρεσαν οι πύργοι και τα καμπαναριά της πόλης, τα φώτα, οι 
θόρυβοι και οι μουσικές. Η μικρή γοργόνα ρούφαγε όσα έλεγε η αδερφή της και ήταν σαν οι καμπάνες να 
ηχούσαν μέχρι τα δικά της αφτιά. 
     Τον επόμενο χρόνο ανέβηκε η δεύτερη αδερφή και είδε τον ήλιο να δύει ανάμεσα σε χρυσαφένια σύννεφα.  

     Η τρίτη αδερφή, η πιο τολμηρή, μπήκε αντίθετα στο ρεύμα ενός μεγάλου ποταμού και είδε υπέροχα δάση και 
πράσινες πλαγιές. 
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     Η τέταρτη αδερφή έμεινε στα ανοιχτά παρατηρώντας την απεραντοσύνη του ωκεανού και τα χαρούμενα 
παιχνίδια των δελφινιών. 
     Η Πέμπτη αδερφή είχε γενέθλια το χειμώνα κι έτσι είδε πράγματα διαφορετικά από τις άλλες. Η θάλασσα 
ήταν σκοτεινή με τεράστια κύματα και λευκά παγόβουνα που αστράφτανε στο φως της αστραπής. 

     Την πρώτη φορά που κάθε μία από τις αδελφές ανέβηκε στην επιφάνεια, σίγουρα εντυπωσιάστηκε, γιατί όλα 
ήταν καινούρια και όμορφα. Αργότερα όμως άρχισαν να χάνουν το ενδιαφέρον τους και δήλωναν ότι στο βυθό 
ήταν καλύτερα. Καμιά φορά τα βράδια πιανόντουσαν χέρι-χέρι και τραγουδούσαν στην επιφάνεια καλώντας τους 
ναυτικούς. Η μικρότερη τις κοίταζε να απομακρύνονται με στεναχώρια. Ούτε να κλάψει δεν μπορούσε, γιατί οι 
γοργόνες δεν έχουνε δάκρυα. Με λαχτάρα περίμενε να γίνει κι αυτή 15 χρονών.  
 
     Επιτέλους έφτασε η μέρα των γενεθλίων! Η γιαγιά την στόλισε και η Γοργόνα ανέβηκε ελαφριά σαν 
φυσαλίδα. Ο ήλιος είχε μόλις δύσει, αλλά τα σύννεφα ήταν ακόμα ρόδινα και το αεράκι απαλό. Είδε ένα καράβι 

στολισμένο, όπου χόρευαν οι επιβάτες του γιορτάζοντας τα δέκατα έκτα γενέθλια του Πρίγκιπα. Μόλις ο 
πρίγκιπας βγήκε στο κατάστρωμα δεκάδες πυροτεχνήματα εκτοξεύτηκαν στον ουρανό. Η Γοργόνα τρόμαξε πολύ 
με τον θόρυβο, αλλά ενθουσιάστηκε με τα χρωματιστά φώτα και ειδικά με την θέα του πρίγκιπα. Ήταν τόσο 
όμορφος! Ίδιος με το αγόρι στο μαρμάρινο άγαλμά της. Δεν μπορούσε να τραβήξει το βλέμμα της από πάνω του. 
Η ώρα περνούσε και ξαφνικά τα κύματα μεγάλωσαν, βαριά σύννεφα μαζεύτηκαν και ξεκίνησε μια μεγάλη 
θύελλα. Το σκαρί του καραβιού έτριζε και το μεγάλο κατάρτι έμοιαζε με αδύναμο ξυλαράκι μπροστά στα 
τεράστια κύματα. Κάποια στιγμή το καράβι έγειρε και άρχισε να βουλιάζει.  

     Για μια στιγμή η Γοργόνα χάρηκε γιατί ο Πρίγκιπας θα βρισκόταν κοντά της, στα βάθη της θάλασσας, αλλά 
μετά θυμήθηκε ότι οι άνθρωποι δεν μπορούνε να ζήσουνε κάτω από το νερό. Όχι, όχι, δεν έπρεπε να πεθάνει! Η 
μικρή γοργόνα κολύμπησε ανάμεσα στα σπασμένα δοκάρια χωρίς να σκέφτεται τον κίνδυνο να χτυπήσει η ίδια. 
Βούτηξε πολλές φορές μέχρι να τον βρει. Ο καημένος, δεν είχε δύναμη πια να κολυμπήσει, τα ωραία του μάτια 
ήτανε κλειστά και σίγουρα θα είχε πνιγεί. Η γοργόνα του κράτησε το κεφάλι έξω από το νερό και άφησε τα 
κύματα να τους παρασύρουν.  
 

     Το πρωί είχε σταματήσει η καταιγίδα. Ο ήλιος ανέτειλε κόκκινος και σαν να ξανάδωσε ζωή στα μάγουλα του 
Πρίγκιπα, όμως τα μάτια του ήταν ακόμη κλειστά. Η γοργόνα τον φίλησε στο μέτωπο, έκανε με όλη της την 
καρδιά την ευχή να ζήσει και τον ακούμπησε στην ακτή, μπροστά από ένα μοναστήρι.  Εκείνη τη στιγμή 
ακούστηκαν καμπάνες και από το κτίριο βγήκανε κοπέλες. Η μικρή γοργόνα κρύφτηκε πίσω από βράχια και είδε 
τον πρίγκιπα να συνέρχεται στην αγκαλιά μιας κοπέλας και να της χαμογελά. Η γοργόνα βούτηξε λυπημένη και 
γύρισε στο παλάτι του πατέρα της. 
 
     Ανέκαθεν ήτανε λιγομίλητη και σκεφτική, αλλά τώρα έγινε ακόμα περισσότερο. Οι αδερφές τη ρωτούσανε τι 

είχε δει στην επιφάνεια, όμως αυτή δεν έβγαζε κουβέντα. Πολλές φορές ανέβηκε στο μέρος όπου είχε αφήσει τον 
Πρίγκιπα, αλλά δεν τον ξαναείδε και επέστρεφε ακόμα πιο μελαγχολική. Μόνη της παρηγοριά ήταν να κάθεται 
στο κηπάκι της, αγκαλιάζοντας το άγαλμα που έμοιαζε στον Πρίγκιπα. Δεν φρόντιζε πια τα λουλούδια της, ο 
κήπος της σκοτείνιασε.  
     Κάποια στιγμή δεν άντεξε άλλο και αποκάλυψε το μυστικό της σε μία από τις αδερφές της, αμέσως –φυσικά – 
διέρρευσε και στις υπόλοιπες, αλλά σε κανέναν άλλο – μ’ εξαίρεση λίγες φίλες τους γοργόνες, που το είπαν 
εντελώς εμπιστευτικά μόνο στις πολύ φίλες τους. Κάποια απ’ όλες ήξερε που βρισκόταν η χώρα του Πρίγκιπα. 

«Έλα, αδελφούλα μας!» της είπαν οι άλλες πριγκίπισσες και πιασμένες όλες διέσχισαν τα νερά και βγήκαν 
ακριβώς μπροστά στο κάστρο του. Αφού η γοργόνα έμαθε πού ζει ο Πρίγκιπας, πολλά βράδια πήγαινε εκεί. 
Κρυμμένη πίσω από βράχους άκουγε τους ψαράδες να λένε τα καλύτερα λόγια για τον Πρίγκιπα και τότε η 
καρδιά της αγαλλίαζε που τον είχε σώσει μισοπεθαμένο από τα κύματα. Συλλογιζότανε το κεφάλι του 
ακουμπισμένο στην αγκαλιά της, τα φιλιά που του είχε δώσει. Όμως αυτός τα αγνοούσε όλα, δεν ήξερε καν την 
ύπαρξή της.  
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     Όλο και περισσότερο αγαπούσε τους ανθρώπους 
και επιζητούσε την συντροφιά τους. Ο κόσμος τους 

έμοιαζε πολύ μεγαλύτερος από το δικό της. 
Διασχίζανε τον ωκεανό με μεγάλα καράβια και 
ανεβαίνανε σε βουνά ψηλότερα από τα σύννεφα, η γη 
τους, γεμάτη δάση και αγρούς εκτεινότανε πολύ πιο 
πέρα από κει που έφτανε το μάτι. 
     «Αν οι άνθρωποι δεν πνιγούν» ρώτησε τη γιαγιά 
της, «μπορούν να ζήσουνε για πάντα;»  
     «Όχι», της απάντησε η γιαγιά, «πεθαίνουνε κι 

αυτοί και μάλιστα η ζωή τους είναι μικρότερη απ’ τη 
δική μας. Εμείς μπορούμε να ζήσουμε μέχρι και 

τριακόσια χρόνια και όταν η ζωή μας τελειώνει, γινόμαστε αφρός στο νερό. Δεν έχουμε αθάνατη ψυχή, ούτε θα 
έχουμε ποτέ άλλη ζωή. Όμως τα ανθρώπινα όντα έχουνε ψυχή, η οποία ζει για πάντα, ζει ακόμα και όταν το 
σώμα έχει μετατραπεί σε σκόνη. Όπως εμείς διασχίζουμε τη θάλασσα μέχρι να φτάσουμε στην επιφάνεια και να 
δούμε τον κόσμο των ανθρώπων, έτσι κι αυτοί υψώνονται σε ωραίες άγνωστες περιοχές, που εμείς δεν θα 
γνωρίσουμε ποτέ.» 

     «Γιατί εμείς δεν έχουμε αθάνατη ψυχή;» ρώτησε θλιμμένη η μικρή γοργόνα. «Θα έδινα και τα 300 χρόνια για 
μια μέρα σαν ανθρώπινο ον, και για τη δυνατότητα να γνωρίσω τον ουράνιο κόσμο!»  
     Η γιαγιά προσπάθησε να την παρηγορήσει, ότι οι γοργόνες στον βυθό περνάνε πολύ πιο καλά από τους 
ανθρώπους, αλλά μάταια. Η μικρή γοργόνα επέμενε: «Είμαι καταδικασμένη να πεθάνω και να γίνω αφρός της 
θάλασσας; Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να αποκτήσω αθάνατη ψυχή;» 
     Και τότε η γιαγιά της απάντησε: « Εάν ένας άνθρωπος σε αγαπούσε περισσότερο από τη μάνα του και τον 
πατέρα του, αν σου αφιέρωνε την καρδιά και την ψυχή του και δεσμευόταν μπροστά σε ιερέα, τότε η ψυχή του θα 

μεταγγιζότανε και στο δικό σου σώμα. Θα σου έδινε ψυχή, χωρίς να χάσει τη δική του. Αλλά αυτό δεν θα γίνει 
ποτέ. Η όμορφη σου ψαρίσια ουρά δημιουργεί απέχθεια στους ανθρώπους. Θα πρέπει να μείνουμε 
ευχαριστημένοι με ότι έχουμε, να γελάμε και να απολαμβάνουμε τα 300 μας χρόνια. Ετοιμάσου για τον αποψινό 
χορό!»  
       
     Η Μικρή γοργόνα όμως δεν είχε διάθεση να πάει στο χορό. Αποφάσισε να επισκεφτεί τη Μάγισσα της 
θάλασσας για συμβουλή. Δεν είχε ποτέ της ξαναπάει εκεί. Ήταν ένα τρομακτικό μέρος με επικίνδυνες 
ρουφήχτρες στον γκρίζο βυθό και ρεύματα καυτού βούρκου. Από το έδαφος φυτρώνανε πολύποδα, μισά ζώα, 

μισά φυτά, που άρπαζαν σφιχτά οτιδήποτε τα πλησίασε. Είδε σκελετούς ναυτικών και πηδάλια πλοίων, και το πιο 
τρομακτικό – μια γοργονίτσα νεκρή.  Η γοργόνα τρόμαξε πολύ, αλλά σκέφτηκε τον πρίγκιπα και την ανθρώπινη 
ψυχή και πήρε κουράγιο. Έφτασε στο σπίτι της Μάγισσας. 
     «Ξέρω καλά τι θέλεις!» την υποδέχτηκε εκείνη, με έναν βάτραχο στον ώμο και νεροφίδες στο λαιμό της. 
«Πολύ χαζό, αλλά θα το καταφέρεις, αν και θα σου φέρει μεγάλη δυστυχία καλή μου Πριγκίπισσα! Θέλεις να 
απαλλαγείς από την ουρά σου, να αποκτήσεις ένα ζευγάρι κούτσουρα για να περπατάς, νομίζοντας ότι θα σε 
ερωτευτεί ο Πρίγκιπας.» και ξέσπασε  σε γέλιο τόσο απαίσιο, που ο βάτραχος και τα φίδια πέσανε στο έδαφος 

φοβισμένα. «Θα σου φτιάξω ένα ποτό και πριν την ανατολή θα πρέπει να έχεις κολυμπήσει μέχρι την ακτή και να 
το πιεις εκεί. Τότε η ουρά σου θα χωριστεί στα δύο και θα αποκτήσεις αυτό που λεν οι άνθρωποι ωραία πόδια. 
Με αυτά θα μπορείς να περπατάς και να χωρεύεις. Αλλά θα πονάς. Σε κάθε σου βήμα θα πονάς πολύ, σαν να σε 
τρυπάνε με μυτερά σπαθιά. Είσαι έτοιμη να το αντέξεις;»  
     «Ναι,» απάντησε η γοργόνα με φωνή που έτρεμε. 
     «Και να θυμάσαι, ότι από τη στιγμή που θα γίνεις άνθρωπος, δεν θα μπορέσεις ποτέ πια να ξαναγίνεις 
γοργόνα. Ποτέ δεν θα γυρίσεις στο βυθό, στις αδερφές σου, στο παλάτι του πατέρα σου. Και αν δεν κερδίσεις την 

αγάπη του Πρίγκιπα και παντρευτεί μια άλλη γυναίκα, το επόμενο πρωινό η καρδιά σου θα σπάσει και θα γίνεις 
αφρός στο νερό.» 
     «Είμαι έτοιμη», είπε η μικρή γοργόνα κατάχλωμη. 
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     «Θα πρέπει και να με πληρώσεις», συνέχισε η Μάγισσα. «Σου ζητώ ότι πιο πολύτιμο έχεις, τη φωνή σου, που 
είναι η γλυκύτερη φωνή απ’ όλα τα πλάσματα της θάλασσας.» 
     « Και τι θα μου μείνει;» ψέλλισε η γοργόνα.  
     «Η ωραία σου μορφή, οι θαυμάσιες κινήσεις σου και τα λαμπερά σου μάτια. Με αυτά τα χαρίσματα εύκολα 

κατακτάς την καρδιά ενός άντρα.»  
      Η Γοργόνα συμφώνησε και η μάγισσα έβαλε μπρος για να φτιάξει το μαγικό ποτό. «Η καθαριότητα είναι το 
βασικότερο», είπε σκουπίζοντας ένα καζάνι με μια χούφτα φίδια που τα είχε δέσει κόμπο. Μετά χάραξε το 
στήθος της και άφησε το μαύρο αίμα της να τρέξει στο καζάνι, ο αχνός που έβγαινε έπαινε παράξενα σχήματα, 
φρικιαστικά. Η Μάγισσα συνέχισε να ρίχνει διάφορα υλικά και όταν το μείγμα άρχισε να βράζει, ακουγότανε σαν 
κροκόδειλος που κλαίει. Στο τέλος έμοιαζε με πεντακάθαρο νερό. 
     «Ορίστε!» είπε η Μάγισσα και έκοψε τη γλώσσα της γοργόνας, που απέμεινε μουγκή, δεν μπορούσε ούτε να 
τραγουδήσει, ούτε να μιλήσει. Η Γοργόνα πήρε το μπουκαλάκι με το ποτό και έφυγε. Τα πολύποδα δεν την 

ενόχλησαν, μαζεύτηκαν μόλις είδαν το ποτό που έλαμπε σαν αστέρι στα χέρια της. 
     Είδε από μακριά το βασιλικό παλάτι και  δεν τόλμησε να πλησιάσει, τώρα που ήτανε βουβή και έτοιμη να 
τους εγκαταλείψει για πάντα. Η καρδιά της πήγε να σπάσει από την λύπη. Μπήκε κρυφά στον κήπο, πήρε ένα 
λουλούδι από το παρτέρι κάθε μιας από τις αδερφές της και τους έστειλε χίλια φιλιά. 
 
     Το πρωί έφτασε στο κάστρο του Πρίγκιπα και ήπιε το αψύ ποτό. Την ίδια στιγμή λες και ένα σπαθί της  
χώρισε στα δύο το λεπτεπίλεπτο σώμα της, λιποθύμησε και έγειρε στο πλάι σαν νεκρή. Όταν συνήλθε, ένιωσε 

οξείς πόνους. Αλλά μπροστά της στεκόταν ο Πρίγκιπας και την κοιτούσε με τα ωραία του τα μάτια. Εκείνη 
χαμήλωσε το βλέμμα της και είδε αντί για ουρά δύο όμορφα πόδια. Ήταν όμως εντελώς γυμνή και έτσι τυλίχτηκε 
με τα μακριά κυματιστά μαλλιά της. Ο Πρίγκιπας τη ρώτησε ποια είναι και πως είχε φτάσει στο κάστρο, αλλά 
εκείνη τον κοίταζε σιωπηλά και λυπημένα. Τότε αυτός την πήρε από το χέρι και την οδήγησε στο κάστρο. 
Πονούσε σε κάθε της βήμα, αλλά δεν έδινε σημασία, προχωρούσε ελαφριά σαν φυσαλίδα. 
     Ο Πρίγκιπας της χάρισε ακριβά φορέματα από μετάξι, ήταν η ωραιότερη στο κάστρο. Αλλά ήτανε μουγκή. 
Όταν  μια σκλάβα τραγούδησε και ο Πρίγκιπας την χειροκρότησε, η Γοργόνα στεναχωρήθηκε. ΄Ηξερε πως 

κάποτε η δική της φωνή ήταν πιο γλυκιά και σκέφτηκε: «Αν ήξερε ο Πρίγκιπας ότι στερήθηκα τη φωνή μου για 
πάντα για να βρίσκομαι κοντά του!»  Και τότε σηκώθηκε και άρχισε να χορεύει τόσο μοναδικά που συγκίνησε 
όλους. Μα περισσότερο γοητεύτηκε ο Πρίγκιπας, την αποκάλεσε  το μικρό μου εύρημα, της ζήτησε να μη φύγει 
ποτέ και της επέτρεψε να κοιμάται σε ένα βελούδινο μαξιλάρι έξω από την πόρτα του.  
 
     Έγιναν αχώριστοι, κάνανε μαζί ιππασία, ανεβαίνανε σε ψηλά βουνά παρόλο που τα πόδια της πονούσαν και 
ματώνανε. Τα δρόσιζε τα βράδια στο κρύο νερό της θάλασσας και σκεφτότανε τους δικούς της. Κάθε τόσο 
ερχότανε οι αδερφές της πιασμένες χέρι χέρι και μια βραδιά είδε και την γριά γιαγιά της που είχε χρόνια να 

ανέβει στην επιφάνεια, μαζί με τον Βασιλιά πατέρα της. Στεναχωρημένοι  έτειναν τα χέρια προς το μέρος της, 
αλλά δεν τόλμησαν να πλησιάσουν. 
     Κάθε μέρα η κοπέλα γινότανε πιο αγαπητή στον Πρίγκιπα. Την αγαπούσε όπως κάποιος αγαπάει ένα παιδάκι, 
αλλά δεν του περνούσε καν απ’ το μυαλό του να την κάνει βασίλισσά του. «Σ’ αρέσω περισσότερο από τις 
άλλες;» ρωτούσε με τα μάτια της. 
     «Έχεις την πιο ευγενική καρδιά» της έλεγε, «μου είσαι η πιο αφοσιωμένη και μου θυμίζεις κάποια κοπέλα που 
είδα κάποτε, αλλά δεν θα την ξαναδώ, ανήκει σε ναό. Με βρήκε στην παραλία και μου έσωσε τη ζωή. Είναι η 

μόνη που θα μπορούσα να αγαπήσω, αλλά εσύ της μοιάζεις τόσο πολύ , που αρχίζεις να παίρνεις τη θέση της 
στην καρδιά μου.» 
     «Αχ, δεν ξέρει ότι εγώ ήμουν που του έσωσα τη ζωή!» αναστέναξε βαθιά. «Αλλά τώρα είμαι δίπλα του, θα τον 
βλέπω κάθε μέρα και θα τον φροντίζω και θα του αφιερώσω τη ζωή μου». 
     Όμως μια μέρα ακούστηκε ότι ο Πρίγκιπας θα παντρευόταν με την κόρη του γειτονικού Βασιλιά. Άρχισε να 
ετοιμάζει ένα πολυτελές καράβι. Η Γοργόνα δεν ανησύχησε, γιατί της είχε πει ότι από καθήκον προς του γονείς 
του θα κάνει το ταξίδι. «Δεν μπορώ να την αγαπήσω. Δεν είναι σαν την όμορφη κοπέλα του ναού, ούτε σαν κι 

εσένα. Εάν έπρεπε να παντρευτώ οπωσδήποτε, θα προτιμούσα εσένα, καλό μου, βουβό μου εύρημα με τα 
πολύλογα μάτια» και της φιλούσε τα κόκκινα χείλη, έπαιζε με τα μακριά μαλλιά της και αυτή ένιωθε τι είναι η 
ανθρώπινη ευτυχία και η αθανασία της ψυχής. 
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     «Δεν πιστεύω να φοβάσαι τη θάλασσα, βουβό μου κοριτσάκι», της είπε και της μίλησε για θύελλες και 
παράξενα ψάρια στα βάθη του ωκεανού, που είχανε περιγράψει οι δύτες. Και η γοργόνα χαμογελούσε με τις 
ιστορίες του, γιατί ήξερε καλύτερα απ’ τον καθένα το βυθό.  
 

     Την επόμενη μέρα έφτασαν στο λιμάνι του γειτονικού βασιλείου. Τους υποδέχτηκαν με δεξιώσεις και χορούς, 
αλλά η Πριγκίπισσα δεν είχε εμφανιστεί, ακουγόταν ότι σπούδαζε στο εξωτερικό, σε κάποιο ναό εκεί 
διδασκότανε τις πριγκιπικές αρετές. Κάποια μέρα όμως ήρθε. 
     Η Μικρή γοργόνα ανυπομονούσε να την δει και παραδέχτηκε ότι ήταν πολύ γοητευτική με μάτια χαμογελαστά 
και τίμια.  
     «Εσύ είσαι!» αναφώνησε ο Πρίγκιπας και αγκάλιασε τη μνηστή του, που έγινε κατακόκκινη. 
«Ω, είμαι τόσο ευτυχισμένος,» είπε στη Μικρή γοργόνα. «Η βαθύτερή μου ευχή, αυτό που δεν τολμούσα να 
ελπίσω, έγινε πραγματικότητα! Η ευτυχία μου, το ξέρω, θα σ’ ευχαριστήσει περισσότερο από τους άλλους, γιατί 

εσύ μ’ αγαπάς πιο πολύ». Και τότε η Μικρή γοργόνα του φίλησε το χέρι, αλλά ήδη ένιωθε πως η καρδιά της ήταν 
έτοιμη να σπάσει. Η επόμενη μέρα του γάμου του θα σήμαινε το θάνατό της – θα γινόταν αφρός της θάλασσας.  
 
     Οι καμπάνες όλων των εκκλησιών ηχούσανε καθώς προχωρούσε η νύφη με τον γαμπρό. Ντυμένη με 
χρυσάφια και μεταξωτά, η Μικρή γοργόνα κράτησε το πέπλο της νύφης, αλλά τ’ αυτιά της δεν άκουσαν τις 
μουσικές, τα μάτια της δεν παρακολουθήσανε την ιερή τελετή. Σκεφτότανε την τελευταία της νύχτα στη γη, όλα 
τα επίγεια που είχε χάσει. 

     Το ίδιο βράδυ η νύφη και ο γαμπρός επιβιβάστηκαν στο πλοίο όπου είχε στηθεί μια χρυσοκόκκινη βασιλική 
τέντα. Οι ναυτικοί χόρευαν και η Μικρή γοργόνα θυμήθηκε την πρώτη της βραδιά στην επιφάνεια. Μπήκε και 
αυτή στον χορό, λικνιζόταν κι έκανε στροφές γρήγορα και ανάλαφρα σαν χελιδόνι που θέλει να ξεφύγει την 
καταδίωξη. Ποτέ δεν είχε χορέψει τόσο ωραία. Τα πόδια της πονούσανε φοβερά, αλλά δεν έδινε σημασία. 
Οδυνηρό ήτανε μόνο το τραύμα στην καρδιά της. Ήξερε πως αυτό ήταν το τελευταίο βράδυ που θα έβλεπε τον 
Πρίγκιπα, για τον οποίο είχε απαρνηθεί το σπίτι και τους συγγενείς της, είχε στερηθεί την υπέροχη φωνή της και 
κάθε μέρα περνούσε φοβερή αγωνία, χωρίς αυτός να το υποπτεύεται καν. Αυτό ήτανε το τελευταίο βράδυ που θ’ 

ανέπνεε τον ίδιο αέρα… 
 
     Ο Πρίγκιπας φιλούσε την αξιαγάπητη σύζυγό του και κάποια στιγμή αποσύρθηκαν στη μεγαλοπρεπή τέντα. 
Σιωπή έπεσε στο καράβι. Η Μικρή γοργόνα ακούμπησε τα λευκά της χέρια στην κουπαστή και κοιτούσε προς 
την ανατολή. Το ήξερε, ή πρώτη ακτίνα του ήλιου θα τη θανάτωνε. Ξαφνικά είδε να βγαίνουν από τη θάλασσα οι 
αδελφές της.  Ήτανε ωχρές και τα υπέροχα μαλλιά τους δεν κυματίζανε στον άνεμο, ήτανε κομμένα. 
     «Τα δώσαμε στη Μάγισσα για να μας βοηθήσει να σε γλιτώσουμε!» της φώναξαν. «Μας έδωσε ένα μαχαίρι – 
βλέπεις πόσο κοφτερό είναι; Προτού βγει ο ήλιος πρέπει να το καρφώσεις στην καρδιά του Πρίγκιπα. Και όταν 

το ζεστό του αίμα πέσει στα πόδια σου, θα αποκτήσεις πάλι ουρά, θα ξαναγίνεις γοργόνα και θα μπορέσεις να 
έρθεις μαζί μας στο βυθό. Βιάσου! Κάποιος από τους δυο, ή εσύ ή εκείνος, πρέπει να πεθάνει την αυγή. Η γιαγιά 
μας θρηνεί, τ’ άσπρα της μαλλιά μαδήσανε και το κεφάλι της είναι σαν το δικό μας, που χαρίσαμε τα μαλλιά μας 
στη Μάγισσα. Σκότωσε τον Πρίγκιπα και γύρισε κοντά μας, θα ζήσεις 300 χρόνια! Αλλά βιάσου, δε βλέπεις την 
κόκκινη ανταύγεια στον ορίζοντα; Σε λίγα λεπτά ο ήλιος θ’ ανατείλει και τότε θα πεθάνεις». Και με ένα βαθύ 
αναστεναγμό χαθήκανε στα κύματα.  
 

     Η Μικρή γοργόνα ανασήκωσε το πορφυρό ύφασμα της τέντας και είδε τη νύφη να κοιμάται με το κεφάλι 
ακουμπισμένο στο στήθος του Πρίγκιπα. Έσκυψε και φίλησε το ωραίο του μέτωπο, κοίταξε τον ουρανό, όπου το 
ρόδινο χρώμα γινόταν όλο και πιο έντονο, κοίταξε το μαχαίρι που κρατούσε και ξανακοίταξε τον Πρίγκιπα, ο 
οποίος μουρμούριζε στον ύπνο του τ’ όνομα της νύφης – γιατί μόνο αυτή υπήρχε στη σκέψη του. Το μαχαίρι 
τρεμούλιασε στο χέρι της Γοργόνας, το πέταξε μακριά στα κύματα. Και μετά ένιωσε το σώμα της να διαλύεται σε 
αφρό. 
     Ο ήλιος ανέτειλε από τη θάλασσα. Οι ακτίνες του έπεσαν απαλές και ζεστές στον αφρό του θανάτου και η 

Μικρή γοργόνα δεν αισθανόταν ότι πέθαινε. Πρόλαβε ν’ αντικρίσει τον λαμπερό ήλιο και πάνω από το κεφάλι 
της εκατοντάδες φιγούρες διαφανείς. Δεν είχαν φτερά, ήταν όμως τόσο ανάλαφρες, που πετούσανε στον αέρα. Η 
Μικρή γοργόνα είδε ότι το σώμα της γινότανε σαν εκείνων κι ανυψωνόταν απ’ τον αφρό όλο και πιο ελεύθερο.  
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     «Πού πηγαίνω;» ρώτησε με φωνή πιο εξαϋλωμένη απ’ οποιαδήποτε γήινη μουσική. 
     «Όπου και οι θυγατέρες του αιθέρα», απάντησαν τα άλλα όντα. «Η γοργόνα δεν έχει αθάνατη ψυχή ούτε 
μπορεί ν’ αποκτήσει, εκτός αν κερδίσει τον έρωτα κάποιου θνητού. Η αιωνιότητά της εξαρτάται από μια δύναμη 
έξω απ’ αυτή. Ούτε οι κόρες του αιθέρα έχουν αθάνατη ψυχή, αλλά με καλά έργα μπορούν ν’ αποκτήσουν. Εμείς 

πηγαίνουμε σε χώρες θερμές, όπου ο αποπνικτικός αέρας του λιμού φέρνει θάνατο στους ανθρώπους. Τους 
προσφέρουμε αύρες δροσερές και ευωδιά λουλουδιών στον αέρα που τους φέρνει ανακούφιση και γιατρειά. Εάν 
κάνουμε όσο καλό μπορούμε επί τριακόσια χρόνια, θα κερδίσουμε ψυχή αθάνατη και θα γευτούμε την αιώνια 
ευτυχία των ανθρώπων. Εσύ, φτωχή γοργονούλα, έχεις ήδη αγωνιστεί γι’ αυτό με όλη την καρδιά σου. Υπέφερες 
τα πάνδεινα και άντεξες, γι’ αυτό υψώθηκες στο επίπεδο των πνευμάτων του αιθέρα. Τώρα, με τριακόσια χρόνια 
καλές πράξεις, θ’ αποκτήσεις κι εσύ ψυχή αθάνατη» 
     Και η Μικρή γοργόνα ύψωσε τα διάφανα χέρια της προς τον ήλιο και για πρώτη φορά γνώρισε το συναίσθημα 
των δακρύων. 

 
     Επάνω στο καράβι ξύπνησε πάλι η ζωή. Η γοργόνα είδε τον Πρίγκιπα με τη σύζυγό του να την ψάχνουνε, 
κοιτάζανε λυπημένοι τον αφρό της θάλασσας, λες και ήξεραν πως είχε πέσει στα κύματα. Και αυτή, αόρατη, 
χάιδεψε τα μαλλιά του Πρίγκιπα και μαζί με τ’ άλλα παιδιά του αιθέρα σκαρφάλωσε σ’ ένα ροδοκόκκινο 
σύννεφο που ταξίδευε στον ουρανό.  
 
     «Δηλαδή, θα περιπλανιόμαστε επί τριακόσια χρόνια μέχρι να φτάσουμε στο ουράνιο βασίλειο!» 

     «Μπορεί να φτάσουμε και νωρίτερα, της ψιθύρισαν. «Χωρίς να μπορούν οι θνητοί να μας δούνε, θα 
μπαίνουμε σε σπίτια και όποτε βρίσκουμε παιδί που κάνει τους γονείς του ευτυχισμένους, η περίοδος της 
δοκιμασίας μας θα μικραίνει. Τα παιδιά δεν ξέρουνε ποτέ ποια στιγμή πετάμε στο δωμάτιο τους – αν μας κάνουν 
να χαμογελάσουμε από ευχαρίστηση, αμέσως μας αφαιρείται ένας χρόνος. Αλλά αν δούμε ένα παιδάκι άτακτο ή 
κακό, τότε πρέπει να δακρύσουμε από την λύπη και κάθε δάκρυ μας προσθέτει μια μέρα…» 
 
 

 

 
 
 
Παραμύθι του Hans Christian Andersen, εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1837 στην Κοπεγχάγη. 


