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Εισαγωγή

Οι Ιστορίες του Μπιντλ του Βάρδου είναι μια συλλογή
παραμυθιών για μικρούς μάγους και μάγισσες. Επί αιώ-
νες αποτέλεσαν δημοφιλές ανάγνωσμα, με αποτέλε-
σμα τα «ο Μάγος και η πηδηχτή Χύτρα» και «Η Κρή-
νη της Καλοτυχίας» να είναι παραμύθια τόσο οικεία
στους περισσότερους μαθητές του «Χόγκουαρτς» όσο
τα «Η σταχτοπούτα» και «Η ωραία Κοιμωμένη» στα
παιδιά των Μαγκλ.

τα παραμύθια του Μπιντλ μοιάζουν από πολλές
απόψεις με τα δικά μας^ για παράδειγμα, η καλοσύνη
συνήθως ανταμείβεται και η κακία τιμωρείται. ωστό-
σο, υπάρχει μια πρόδηλη διαφορά. στα παραμύθια των
Μαγκλ, αιτία των προβλημάτων του ήρωα ή της ηρωί-
δας είναι συνήθως η μαγεία – η κακιά μάγισσα δηλη-
τηρίασε το μήλο, ή έβαλε την πριγκίπισσα να κοιμηθεί
εκατό χρόνια, ή μεταμόρφωσε τον πρίγκιπα σ’ ένα
απαίσιο τέρας. στις Ιστορίες του Μπιντλ του Βάρδου,
αντιθέτως, βρίσκουμε ήρωες και ηρωίδες που ξέρουν να
κάνουν οι ίδιοι μάγια, αλλά, παρ’ όλα αυτά, δυσκολεύο-
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νται όσο κι εμείς να λύσουν τα προβλήματά τους. τα
παραμύθια του Μπιντλ βοήθησαν γενιές και γενιές
μάγων να εξηγήσουν στα παιδιά τους αυτή την οδυ-
νηρή αλήθεια: ότι η μαγεία δημιουργεί τόσα προβλή-
ματα όσα λύνει.

Μια άλλη σημαντική διαφορά μεταξύ αυτών των
παραμυθιών και των αντιστοίχων των Μαγκλ είναι
ότι οι μάγισσες του Μπιντλ κυνηγούν την τύχη τους
πολύ πιο μαχητικά από τις ηρωίδες των δικών μας πα-
ραμυθιών. Η Άσα, η Αλθέντα, η Αμάτα και η Μπά-
μπιτι ράμπιτι είναι μάγισσες που παίρνουν τη μοίρα
τους στα χέρια τους, αντί να κοιμούνται για χρόνια ή
να περιμένουν να ανακαλύψει κάποιος το χαμένο γο-
βάκι τους. Εξαίρεση σ’ αυτό τον κανόνα αποτελεί η
ανώνυμη ηρωίδα του «Η τριχωτή Καρδιά του Μά-
γου», της οποίας η συμπεριφορά ταιριάζει περισσό-
τερο με την ιδέα που έχουμε για τις πριγκίπισσες των
παραμυθιών, μόνο που στο τέλος της ιστορίας της δεν
υπάρχει Και ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.

ο Μπιντλ ο Βάρδος έζησε το δέκατο πέμπτο αιώνα
κι ένα μεγάλο μέρος της ζωής του παραμένει τυλιγμέ-
νο στο μυστήριο. Ξέρουμε ότι γεννήθηκε στο Γιόρκ-
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σαϊρ και η μόνη ξυλογραφία, όπου διασώζεται η μορ-
φή του, μας πληροφορεί ότι είχε πολύ πλούσια γε-
νειάδα. Εάν στα παραμύθια του αντανακλώνται με
ακρίβεια οι απόψεις του, τότε συμπαθούσε τους Μαγκλ
και τους θεωρούσε μάλλον αδαείς παρά κακόβουλους.
Επίσης δεν έβλεπε με καλό μάτι τη σκοτεινή Μαγεία
και πίστευε ότι οι χειρότερες υπερβολές των μάγων
οφείλονται κυρίως στα –κατά βάση ανθρώπινα– ελατ-
τώματα της σκληρότητας, της αναλγησίας και της αλα-
ζονικής κατάχρησης των ικανοτήτων τους. οι ήρωες
και οι ηρωίδες που θριαμβεύουν στα παραμύθια του
δεν είναι αυτοί με τις ισχυρότερες μαγικές δυνάμεις,
αλλά εκείνοι που επιδεικνύουν τη μεγαλύτερη καλο-
σύνη, κοινή λογική και ευφυΐα.

Ένας σύγχρονος μάγος με παρόμοιες απόψεις ήταν,
φυσικά, ο καθηγητής Άλμπους πέρσιβαλ Γούλφρικ
Μπράιαν Ντάμπλντορ, Αρχηγός του τάγματος του
Μέρλιν, διευθυντής της σχολής «Χόγκουαρτς» για
Μαγείες και Ξόρκια, πρόεδρος της Διεθνούς ομο-
σπονδίας Μάγων και πρόεδρος της Δημογεροντίας.
παρά αυτή τη σύμπτωση απόψεων, όμως, δεν παύει
να αποτελεί μεγάλη έκπληξη ότι, ανάμεσα στα πολ-

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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λά και διάφορα χαρτιά που άφησε ο Ντάμπλντορ με
τη διαθήκη του στα Αρχεία του Χόγκουαρτς, βρέθη-
καν και κάποιες σημειώσεις του για τις Ιστορίες του
Μπιντλ του Βάρδου. Κατά πόσον έγραψε αυτά τα σχό-
λια για δική του ευχαρίστηση ή για να τα δημοσιεύσει
μελλοντικά, δε θα το μάθουμε ποτέ. ωστόσο, η καθη-
γήτρια Μινέρβα ΜακΓκόναγκαλ, σημερινή διευθύ-
ντρια του «Χόγκουαρτς», είχε την καλοσύνη να μας
δώσει την άδεια να δημοσιεύσουμε εδώ τα σχόλια του
καθηγητή Ντάμπλντορ, μαζί με μια νέα μετάφραση
των παραμυθιών που έκανε η Ερμιόνη Γκρέιντζερ.

Ελπίζουμε ότι οι οξυδερκείς σχολιασμοί του κα-
θηγητή Άλμπους Ντάμπλντορ, που περιλαμβάνουν
παρατηρήσεις για την ιστορία των μάγων, προσωπι-
κές αναμνήσεις, καθώς και διαφωτιστικές πληροφο-
ρίες για κομβικά σημεία κάθε παραμυθιού, θα βοηθή-
σουν τη νέα γενιά των μάγων και των Μαγκλ ανα-
γνωστών να εκτιμήσουν τις Ιστορίες του Μπιντλ του
Βάρδου. Είναι κοινή πεποίθηση όλων όσοι γνώριζαν
προσωπικά τον καθηγητή Ντάμπλντορ ότι θα στήρι-
ζε με ενθουσιασμό αυτή την προσπάθεια, δεδομένου
ότι τα έσοδα από τα συγγραφικά δικαιώματα θα δω-
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ριστούν στο Children’s High Level Group, μια οργά-
νωση που εργάζεται προς όφελος παιδιών τα οποία
χρειάζονται απεγνωσμένα μια φωνή.

Νομίζω πως είναι απαραίτητο ένα μικρό πρόσθετο
σχόλιο για τις σημειώσεις του καθηγητή Ντάμπλντορ.
Εξ όσων γνωρίζουμε, οι σημειώσεις ολοκληρώθηκαν
περίπου ενάμιση χρόνο πριν από τα τραγικά γεγονό-
τα που έλαβαν χώρα στην κορυφή του πύργου της
αστρονομίας του «Χόγκουαρτς». Όσοι ξέρουν την
ιστορία του πιο πρόσφατου μαγικού πολέμου (για πα-
ράδειγμα, όποιος έχει διαβάσει και τους επτά τόμους
της ζωής του Χάρι πότερ), θα καταλάβουν ότι ο καθη-
γητής Ντάμπλντορ αποκαλύπτει λιγότερα απ’ όσα
ξέρει –ή υποψιάζεται– για το τελευταίο παραμύθι αυ-
τού του βιβλίου. ο λόγος αυτής της παράλειψης βρί-
σκεται, ίσως, σε κάτι που είπε ο Ντάμπλντορ σχετικά
με την αλήθεια, πριν από πολλά χρόνια, στον αγαπη-
μένο και διασημότερο μαθητή του:

«Είναι κάτι υπέροχο και φοβερό, γι’ αυτό πρέ-
πει να το μεταχειριζόμαστε με μεγάλη προσοχή».

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε μαζί του, νομίζω
πως πρέπει να συγχωρήσουμε τον καθηγητή Ντάμπλ-
ντορ για την επιθυμία του να προστατεύσει τους μελ-
λοντικούς αναγνώστες από τους πειρασμούς, στους
οποίους υπέκυψε και ο ίδιος και το πλήρωσε ακριβά.

τζ. Κ. ρόουλινγκ
2008
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Σημείωση για τις Υποσημειώσεις

ο καθηγητής Ντάμπλντορ δείχνει να απευθύνεται σε
κοινό μάγων, γι’ αυτό έχω παρεμβάλει ορισμένες επε-
ξηγήσεις όρων ή γεγονότων, που ίσως χρειάζονται
διευκρίνιση για τους αναγνώστες Μαγκλ.

τζ. Κ. ρ.
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Ο ΜΑΓΟΣ ΚΑΙ Η ΠΗΔΗΧΤΗ ΧΥΤΡΑ

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας καλοκάγαθος γε-
ρο-μάγος, που χρησιμοποιούσε γενναιόδωρα και σοφά
τα μάγια του για να βοηθάει τους γείτονές του. Αντί να
φανερώνει την αληθινή πηγή της δύναμής του, προ-
σποιούνταν ότι τα φίλτρα, τα ξόρκια και τα αντίδοτά
του ξεπρόβαλλαν από μόνα τους μέσα σ’ ένα μικρό
τσουκάλι, που αποκαλούσε «τυχερή χύτρα». Άνθρω-
ποι από πολύ μακριά κατέφταναν σ’ αυτόν για τα προ-
βλήματά τους κι ο μάγος ανακάτευε μετά χαράς το
τσουκάλι του και τα τακτοποιούσε όλα.

Αυτός ο αξιαγάπητος μάγος έζησε ως τα βαθιά γε-
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ράματά του και ύστερα πέθανε, αφήνοντας στο μονα-
χογιό του όλα τα υπάρχοντά του. ο γιος όμως είχε τε-
λείως διαφορετικό χαρακτήρα από τον ευγενικό πα-
τέρα του. Κατά τη γνώμη του, όποιος δεν ήξερε από
μάγια ήταν άχρηστος, και συχνά διαφωνούσε με τη
συνήθεια του πατέρα του να προσφέρει μαγική βοή-
θεια στους γείτονές τους.

Όταν ο πατέρας πέθανε, ο γιος ανακάλυψε κρυμ-
μένο μέσα στην παλιά χύτρα ένα δεματάκι με το όνο-
μά του. το άνοιξε με την ελπίδα πως ήταν χρυσάφι,
αλλά αντί γι’ αυτό βρήκε μια μαλακή χοντρή παντό-
φλα, πολύ μικρή για το πόδι του και χωρίς το ταίρι της.
σ’ ένα κομμάτι περγαμηνής μέσα στην παντόφλα ανα-
γράφονταν τα λόγια: Εύχομαι από καρδιάς, γιε μου, να
μην τη χρειαστείς ποτέ.

ο γιος βλαστήμησε το ξεμωραμένο απ’ τα γεράμα-
τα μυαλό του πατέρα του κι έριξε την παντόφλα μέσα
στο τσουκάλι, σκοπεύοντας να το χρησιμοποιήσει από
δω και πέρα για σκουπιδοτενεκέ.

την ίδια νύχτα, μια χωριάτισσα χτύπησε την πόρ-
τα του.

«Η εγγονή μου γέμισε κρεατοελιές, κύριε», του εί-
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πε. «ο πατέρας σας έφτιαχνε ένα ειδικό κατάπλασμα
σ’ εκείνη την παλιά χύτρα…»

«Φύγε!» φώναξε ο γιος. «ποιος νοιάζεται για τις
κρεατοελιές του μυξιάρικού σου;»

Κι έκλεισε την πόρτα στα μούτρα της γερόντισσας.
Ευθύς από την κουζίνα ακούστηκαν δυνατά κρο-

ταλίσματα και βρόντοι. ο μάγος άναψε το ραβδί του,
άνοιξε την πόρτα και τότε, προς μεγάλη του έκπληξη,
είδε ότι στην παλιά χύτρα του πατέρα του είχε φυτρώ-
σει ένα μπρούντζινο πόδι και ότι η χύτρα χοροπηδού-
σε επιτόπου, μες στη μέση της κουζίνας, κάνοντας εκ-
κωφαντικό θόρυβο στις πέτρινες πλάκες. ο μάγος
πλησίασε σαστισμένος, αλλά οπισθοχώρησε βιαστικά
όταν είδε ότι όλη η επιφάνεια της χύτρας είχε γεμίσει
με κρεατοελιές.

«σιχαμερέ τέντζερη!» αναφώνησε και προσπάθησε
πρώτα να εξαφανίσει με μάγια τη χύτρα, μετά να την
καθαρίσει και, τέλος, να τη βγάλει απ’ το σπίτι. Αλλά
κανένα από τα ξόρκια του δεν έπιασε και δεν μπόρεσε
να εμποδίσει το τσουκάλι να βγει μαζί του από την
κουζίνα και ύστερα να τον ακολουθήσει στο πάνω
πάτωμα, όπου ήταν το κρεβάτι του, κροταλίζοντας

Ο ΜΑΓΟΣ ΚΑΙ Η ΠΗΔΗΧΤΗ ΧΥΤΡΑ
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και βροντώντας, καθώς χοροπηδούσε στα ξύλινα
σκαλοπάτια.

ο μάγος δεν έκλεισε μάτι όλη νύχτα από το σαμα-
τά που έκανε δίπλα στο κρεβάτι του η παλιά χύτρα με
τις κρεατοελιές. το άλλο πρωί η χύτρα τον ακολού-
θησε στο τραπέζι του πρωινού. Κλαγκ, κλαγκ, κλαγκ,
βροντούσε το μπρούντζινο πόδι του τσουκαλιού και,
προτού καλά καλά ο μάγος προλάβει να δοκιμάσει το
χυλό του, ακούστηκε ένα δεύτερο χτύπημα στην πόρτα.

Ένας γέροντας στεκόταν στο κατώφλι του.
«Ήρθα για το γέρικο γαϊδούρι μου, κύριε», εξήγησε.

«Χάθηκε ή μου το έκλεψαν, και χωρίς αυτό δεν μπο-
ρώ να μεταφέρω στο παζάρι την πραμάτεια μου, οπό-
τε η οικογένειά μου θα μείνει νηστική απόψε».

«Κι εγώ είμαι νηστικός ακόμη!» βρυχήθηκε ο μάγος
κι έκλεισε την πόρτα στα μούτρα του γέροντα.

Κλαγκ, κλαγκ, κλαγκ, χοροπήδησε το μπρούντζι-
νο πόδι του τσουκαλιού στο δάπεδο, μόνο που τώρα ο
κρότος του ήταν ανακατεμένος με γαϊδουρινά γκαρί-
σματα κι ανθρώπινα βογκητά πείνας, που αντηχού-
σαν από το εσωτερικό του τσουκαλιού.

«Μην κουνιέσαι! σκάσε!» ούρλιαξε ο μάγος, μα ού-

ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΜΠΙΝΤΛ ΤΟΥ ΒΑΡΔΟΥ

�



τε όλες οι μαγικές δυνάμεις του δεν μπόρεσαν να ησυ-
χάσουν το τσουκάλι με τις κρεατοελιές, που τον πή-
ρε στο κατόπι όλη μέρα, γκαρίζοντας, βογκώντας και
κροταλίζοντας, όπου κι αν πήγαινε κι ό,τι κι αν έκανε.

Εκείνο το βράδυ, ακούστηκε ένα τρίτο χτύπημα
στην πόρτα. στο κατώφλι του ο μάγος βρήκε μια νεα-
ρή γυναίκα που έκλαιγε με τέτοια αναφιλητά, ώστε
έλεγες πως η καρδιά της θα ραγίσει.

«το μωρό μου είναι βαριά άρρωστο», ψέλλισε. «σας
παρακαλώ, βοηθήστε μας. ο πατέρας σας μου είχε πει
να έρθω σε περίπτωση ανάγκης…»

Αλλά ο μάγος τής έκλεισε την πόρτα στα μούτρα.
Και τώρα, το ανυπόφορο τσουκάλι γέμισε ως επά-

νω με αλατόνερο κι έχυνε δάκρυα στο δάπεδο, καθώς
χοροπηδούσε και γκάριζε και βογκούσε, κι έβγαλε κι
άλλες κρεατοελιές.

Αν και την υπόλοιπη εβδομάδα δεν ήρθαν άλλοι
χωρικοί στο σπίτι του μάγου να ζητήσουν βοήθεια, το
τσουκάλι τον ενημέρωνε για τα πολλά και διάφορα
βάσανά τους. Μέσα σε λίγες μέρες, δεν περιοριζόταν
μόνο να γκαρίζει, να βογκάει, να χύνει δάκρυα, να χο-
ροπηδάει και να βγάζει κρεατοελιές, αλλά άρχισε επί-
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σης να βήχει, να αναγουλιάζει, να κλαίει σαν μωρό,
να αλυχτά σαν σκύλος και να φτύνει χαλασμένο τυρί,
ξινισμένο γάλα και αμέτρητους πεινασμένους γυμνο-
σάλιαγκες.

ο μάγος δεν μπορούσε να κοιμηθεί και να φάει
εξαιτίας του τσουκαλιού, αλλά εκείνο αρνιόταν να
ξεκολλήσει από δίπλα του, κι ο μάγος δεν μπορούσε
να το αναγκάσει να σωπάσει ούτε να σταθεί ακίνητο.

στο τέλος, δεν άντεξε.
«Φέρτε μου όλα σας τα προβλήματα, όλα τα βάσα-

να και τις συμφορές σας!» ούρλιαξε μια νύχτα κι έτρε-
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ξε στο δρόμο για το χωριό με το τσουκάλι να χοροπη-
δά στο κατόπι του. «Ελάτε να σας συντρέξω, να σας
γιατρέψω, να σας ανακουφίσω! Έχω την τυχερή χύ-
τρα του πατέρα μου και θα σας κάνω καλά!»

Και με την άθλια χύτρα ξοπίσω του, έτρεχε στο
δρόμο ρίχνοντας ξόρκια προς κάθε κατεύθυνση.

Μέσα σ’ ένα σπίτι, οι κρεατοελιές μιας μικρούλας
εξαφανίστηκαν στον ύπνο της^ το χαμένο γαϊδούρι
κλητεύτηκε από ένα μακρινό λιβάδι με ρείκια κι απι-
θώθηκε αθόρυβα στο στάβλο του^ το άρρωστο βρέφος
λούστηκε με δίκταμο και ξύπνησε υγιές και ροδαλό.
σε κάθε σπίτι με αρρώστιες ή προβλήματα ο μάγος
έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε και σιγά σιγά το τσου-
κάλι δίπλα του έπαψε να βογκά και να αναγουλιάζει,
ησύχασε κι έγινε γυαλιστερό και καθαρό.

«λοιπόν, χύτρα;» ρώτησε τρέμοντας ο μάγος κα-
θώς ανέτειλε ο ήλιος.

το τσουκάλι έβγαλε με ένα ρέψιμο την παντόφλα
που είχε ρίξει μέσα του ο μάγος και του επέτρεψε να
του τη φορέσει στο μπρούντζινο πόδι του. Ύστερα, πή-
ραν μαζί το δρόμο της επιστροφής στο σπίτι του μά-
γου και από εκείνη τη στιγμή, επιτέλους, τα βήματα
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του τσουκαλιού ήταν αθόρυβα. Από εκείνη την ημέ-
ρα, ο μάγος βοηθούσε τους χωρικούς όπως ο πατέρας
του, από φόβο μην τυχόν και βγάλει την παντόφλα το
τσουκάλι και αρχίσει πάλι να χοροπηδάει.
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