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Ο Άρχοντας των ∆αχτυλιδιών είναι ένα επικό 
µυθιστόρηµα υψηλής φαντασίας του JRR 
Tolkien. Η ιστορία ξεκινά από το 
προηγούµενου βιβλιο του Tolkien, λιγότερο 
πολύπλοκο µυθιστόρηµα φαντασίας για παιδιά 
Τhe Hobbit, αλλά τελικά εξελίχθηκε σε ένα 
πολύ µεγαλύτερο έργο. Ήταν γραµµένο 
µεταξύ 1937 και 1949. Αν και προορίζεται ως 
µια ενιαία όγκου εργασίας, που αρχικά είχε 
δηµοσιευθεί σε τρεις τόµους, το 1954 και 
1955 υπό αυτή την µορφή (τριών βιβλιων) 
είναι ευρέως γνωστό. Έκτοτε, επανέκδοθηκε 
πολλές φορές και εχει µεταφραστεί σε πολλές 
διαφορετικές γλώσσες, εγινε ένα από τα πιο 
δηµοφιλή έργα και µε επιρροή στην 
λογοτεχνία του 20ού αιώνα. 
 
Ο τίτλος του βιβλίου αναφέρεται στην ιστορία  
στον κύριο εχθρό, το σκοτεινο αρχοντα 
Sauron, ο οποίος ζουσε σε µια παλαιότερη
εποχή και δηµιουργησε το ενα δαχτυλιδι για 
να ελεγχει τα αλλα ∆αχτυλίδια της ∆ύναµης, 
το ισχυροτερο όπλο στην εκστρατεία του για 
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την κατάκτηση όλων των λαων στη Μέση - γη. 
στο  ξεκίνηµά της ιστοριας στο ήσυχο Shire, 
µια γη που ζουν hobbit και δεν ερχεται σε 
αντίθεση µε την αγγλική ύπαιθρο, η ιστορία 
διαδραµατιζεται στη Μέση Γη µετά τον Πολέµο 
των δαχτυλιδιων.To δαχτυλιδι πεφτει στα χερια 
ενός hobbit toy Frodo Bagins που εχει 
αποστολη να το  καταστρεψει. Τοτε 
συγκροτειται µια οµαδα για να τον βοηθησει η 
οποια ονοµαζεται συντροφια του 
δαχτυλιδιου,και αποτελείται από τους 
ανθρωπους Aragorn,Boromir,το νανο Gimli,το 
ξωτικο Legolas,ο µαγος Gandalf και τα Hobbit
Frodo,Sam,Meri και Pipin . Η γη της Μέσης-Γης 
είναι κατοικηµένη από Ανθπωπους και άλλες 
ανθρωποειδής φυλες (Hobbits, ξωτικά, νάνοι, 
και Orcs), καθώς και πολλά άλλα 
πλάσµατα,(Uruk-hai, Wargs, Balrogs, Trolls, 
κλπ. ). 
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΗΡΩΑ 

Aragorn 

Σύµφωνα µε τα παραρτήµατα του Η 
Επιστροφή του Βασιλιά, ο Άραγκορν, πηρε 
το όνοµά του από τον πρόγονο του 
Άραγκορν I, και γεννήθηκε την 1η 
Μαρτιου του 2931 στην τρίτη εποχή, ηταν 
γιος του Arathorn ΙΙ και της Gilraen. Ο 
Aragorn ηταν πρώτος βασιλιάς του 
Númenor. Ο Άραγκορν κατάγεται από τον 
Elendil και το γιο του Isildur  τελευταίο 
βασιλιά της Gondor. 
Στον Αρχοντα των δαχτυλιδιων,ο Aragorn
βοηθα τον Frodo να φτασει στο Rivendel
και εκει µπαινει στην συντροφια που 
βοηθα τον Frodo στην αναζητηση του 
βουνου του χαµου οπου θα καταστρεψει 
το δαχτυλιδι. Στο τελος του εργου γινεται 
βασιλιας της Gondor. 

Gimli 

Ο Gimli ήταν Νάνος της γενιας του 
Durin που εθελοντικά συνοδευσε 
Frodo Baggins ως µέλος της 
συντροφιας του δακτυλίδιου. Υπήρξε 
ένας έντιµος, σοφός, και ρωµαλέος 
πολεµιστής, που χρησιµοποιει το 
τσεκούρι του ως όπλο. 
 
Ο Gimli είναι βαθιά ερωτευµένος µε 
την Galadriel βασίλισσα του Lorien, 
και καλός φίλος µε τoν Legolas. 

Boromir 

Ο Boromir ήταν αξιότιµος και ευγενής? 
Πίστευε µε πάθος στο µεγαλείο του 
βασιλείου του. Ο Boromir ειχε µεγάλη 
αντοχή και  σωµατική δύναµη, και 
ισχυρή προσωπικότητα, έγινε ο 
αρχηγός  του Λευκού Πύργου. Ο 
Boromir πέθανε στην προσπάθεια του 
να σώσει τον Merry και τον Pippin. 

Legolas 

O Legolas επελέγη να είναι µέλος 
της συντροφίας στο συµβούλιο
του Rivendel. Μετά το θάνατο του 
Μποροµίρ, ο Legolas, ο Άραγκορν, 
και ο Gimli καταδιώκουν τα ορκ για 
να σώσουν τα δυο Hobbit.. O
Legolas, πολέµησε στo Φαράγγι
του Helm. Στην Η Επιστροφή του 
Βασιλιά, o Gimli και o Legolas 
συνοδεύουν τον Aragorn στα 
Paths of the Dead, µαζί µε τους 
Γκρίζους Φύλακες. Πολέµησε στη 
µάχη του Pelennor και της  
Morannon 

Gandalf 

 

Μετά από την φάρσα του Bilbo, στους 
προσκεκληµένους του, που φόρεσε το 
δαχτυλίδι και εξαφανίστηκε, ο Gandalf 
τον ενθαρρύνει να αφήσει το δαχτυλίδι 
στο Frodo. Ο Frodo αναχωρεί για το
Rivendell. 
Ο Gandalf τους συνάντησε στο 
Rivendell από όπου ξεκίνησαν για τη 
Mordor.  
Περνώντας τα Ορυχεία της Moria έπεσε
στο χάος µε έναν Balrog. 
Μετά τη µάχη του µε αυτόν παίρνει τη 
θέση του µάγου Saruman και γίνεται 
λευκός µάγος.  

Hobbits 

Τα Hobbit είναι ο Merry, ο Pippin, 
o Frodo και ο Sam. O Frodo είναι ο 
δαχτυλιδοκουβαλιτης , και έχει 
αποστολή να καταστρέψει το 
δαχτυλίδι στο βουνό του χαµού. Ο 
Sam είναι ο υπηρέτης και ο 
καλύτερος φίλος του Frodo. Παίζει 
σηµαντικό ρόλο όταν ελευθερώνει 
τον Frodo από τα Ork’s. 
O Merry και o Pippin είναι 
ξαδέρφια του Frodo και παίρνουν 
µέρος στην πολιορκία της Minas 
Tirith. 


