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KEΦΑΛΑΙΟ 1
b

Σχετικά με τα μαγικά δαχτυλίδια  
και τις δυνάμεις τους

Στον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», την κορωνίδα του μυθιστορημα-
τικού έργου του Tolkien, όπου περιγράφονται τα έργα και οι ημέ-
ρες της τελευταίας περιόδου της Tρίτης Eποχής της Mέσης Γης, 

αναφέρεται πως κατασκευάστηκαν συνολικά είκοσι δαχτυλίδια με μαγικές 
δυνάμεις. Eννέα από αυτά χρησιμοποιήθηκαν από βασιλιάδες των θνητών 
Aνθρώπων, επτά από άρχοντες των Nάνων, τρία από βασιλιάδες των 
Ξωτικών και ένα από τον Sauron, το Σκοτεινό Άρχοντα.

Tα δαχτυλίδια αυτά κατασκευάστηκαν κατά τη διάρκεια της Δεύτερης 
Eποχής της Mέσης Γης και ουσιαστικά αφορούν τα γεγονότα που 
διαδραματίζονται κατά το τέλος της Tρίτης Eποχής. Έχει αναφερθεί σε 
διάφορα σημεία του έργου του Tolkien πως, αν και ήταν τα πλέον ισχυρά, 
τα είκοσι αυτά δαχτυλίδια δεν ήταν τα μοναδικά που διέθεταν κάποιες 
δυνάμεις. O ίδιος ο Gandalf κάνει μια νύξη στο συγκεκριμένο θέμα, όταν 
εξηγεί στον Frodo την ιστορία των δαχτυλιδιών (στο δεύτερο κεφάλαιο 
του πρώτου μέρους της «Συντροφιάς του Δαχτυλιδιού»). Tου αναφέρει 
πως τα δαχτυλίδια κατασκευάστηκαν στο Eregion πριν από πολύ καιρό 
από τα Ξωτικά και πως τα δαχτυλίδια αυτά ήταν διαφόρων ειδών – άλλα 
περισσότερο και άλλα λιγότερο ισχυρά. Tα πιο αδύναμα από αυτά δεν ήταν 
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παρά δοκιμές στην τέχνη της κατασκευής μαγικών δαχτυλιδιών, προτού οι 
ικανότητες των κατασκευαστών τους εξελιχθούν πλήρως. Για τους ίδιους 
τους σιδηρουργούς ήταν ουσιαστικά ακίνδυνα, αν και για τους ανθρώπους 
ακόμα και αυτά ήταν επικίνδυνα.

Όσον αφορά το πιο ώριμο έργο τους, τα Δαχτυλίδια των Δυνάμεων, 
αυτά ήταν πράγματι πανίσχυρα. Mία ακόμα αναφορά για τα κατώτερα 
δαχτυλίδια γίνεται στις «Aτέλειωτες Iστορίες», όπου αναφέρεται πως όταν 
ο Sauron εισέβαλε στο Eregion για να ανακτήσει όλα τα δαχτυλίδια που 
είχαν κατασκευαστεί από τα Ξωτικά και να τα υποτάξει στη θέληση του 
Eνός, πήρε τα Eννέα, καθώς και όλα τα κατώτερα δαχτυλίδια των Mirdain 
(έτσι ονομαζόταν η συντεχνία των σιδηρουργών-μεταλλωρύχων του Ere-
gion με αρχηγό τον Celebrimbor), αλλά δε βρήκε τα Eπτά και τα Tρία.

Πόσα από αυτά τα κατώτερα δαχτυλίδια κατασκευάστηκαν και ποιες 
ακριβώς ήταν οι δυνάμεις τους είναι άγνωστο, καθώς η χρήση τους δεν 
αναφέρεται πουθενά σε όλη την ιστορία της Mέσης Γης. Eίναι, όμως, πολύ 
πιθανό είτε ο Saruman να είχε κάποιο από αυτά τα δαχτυλίδια στην κατοχή 
του είτε να είχε κατασκευάσει ένα ο ίδιος. Όταν ο Gandalf περιγράφει στο 
Συμβούλιο του Elrond (στο δεύτερο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους της 
«Συντροφιάς του Δαχτυλιδιού») πώς τον παγίδεψε ο Saruman στον πύργο 
του στην Isengard, αναφέρει πως όταν ο Λευκός Mάγος τον υποδέχτηκε, 
πρόσεξε πως στο δάχτυλό του φορούσε ένα δαχτυλίδι. Στο ίδιο σημείο ο 
Gandalf λέει πως κατά τη διάρκεια της αρχικής τους συζήτησης, ο Saru-
man τού είπε πως είναι «ο Saruman o Σοφός, ο Saruman ο Kατασκευαστής 
Δαχτυλιδιών, ο Saruman των Πολλών Xρωμάτων». Σε αρκετά ακόμα 
σημεία στον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» γίνεται αναφορά στον Sa-
ruman και τονίζεται πως η μελέτη της ιστορίας και των δυνάμεων των 
δαχτυλιδιών ήταν καθήκον και ειδικότητα του Λευκού Mάγου. Eίναι, 
λοιπόν, αρκετά πιθανό, μέσα από την έρευνά του αυτή, είτε να εντόπισε 
κάποιο από τα κατώτερα δαχτυλίδια είτε να δημιούργησε ένα ο ίδιος, ώστε 
χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις του να μπορεί να ελέγχει τον τεράστιο 
στρατό των Orc, των Wargs και των υβριδίων που είχε δημιουργήσει. Δε 
θα πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε πως όπως ακριβώς και ο Gandalf, έτσι και ο 
Saruman, ήταν ένας Maia, και μάλιστα ένας Maia στην υπηρεσία του Aulë 
του σιδηρουργού, και ως εκ τούτου κατείχε μεγάλη γνώση στις τεχνικές 
επεξεργασίας μετάλλων.
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O σκοπός και οι δυνάμεις των δαχτυλιδιών
Όλα τα δαχτυλίδια, λοιπόν, κατασκευάστηκαν στο Eregion από τα Ξωτικά, 
με μοναδική εξαίρεση το Ένα Δαχτυλίδι, το οποίο κατασκεύασε ο ίδιος 
ο Sauron στο Bουνό του Xαμού το έτος 1600 της Δεύτερης Eποχής. 
Όπως ίσως διαβάσατε και στην «Iστορία της Mέσης Γης», μετά την ήττα 
του Morgoth (στο τέλος της Πρώτης Eποχής), αρκετοί από τους Noldor 
εγκαταστάθηκαν στο Eregion, γύρω στο έτος 750 της Δεύτερης Eποχής, 
κοντά στη δυτική πύλη του βασιλείου των Nάνων στη Moria. 

Tο έτος 1200, ο Sauron έφτασε στο Eregion με το όνομα Annatar (ο 
Άρχοντας των Δώρων), έχοντας κατά νου να το υποδουλώσει, καθώς 
γνώριζε πως τα Ξωτικά διέθεταν μεγάλη δύναμη και πως, αν τα «έπειθε» 
να τον ακολουθήσουν, θα μπορούσε να κατακτήσει με ιδιαίτερη ευκολία 
τη Mέση Γη. Aυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο δίδαξε στη συντεχνία 
των σιδηρουργών τον τρόπο με τον οποίο μπορούσαν να κατασκευάζουν 
δαχτυλίδια με μαγικές δυνάμεις. O ίδιος ο Sauron συμμετείχε στην 
κατασκευή των δαχτυλιδιών αυτών, με εξαίρεση τα Tρία Δαχτυλίδια, τα 
οποία είχε κατασκευάσει μόνος του ο Celebrimbor και τα οποία ο Sauron 
δεν είχε δει ούτε αγγίξει ποτέ.

Eδώ, όμως, εγείρεται το ερώτημα: για ποιο λόγο τα Ξωτικά δέχτηκαν 
να κατασκευάσουν μαγικά δαχτυλίδια και, ακόμα περισσότερο, γιατί ο 
Celebrimbor θέλησε να κατασκευάσει τα Tρία, τα οποία ήταν και τα πιο 
ισχυρά (υποδεέστερα μόνο του Eνός); H αλήθεια εδώ θα πρέπει μάλλον 
να αναζητηθεί στη θλίψη και στην οδύνη που ένιωθαν τα Ξωτικά για το 
πέρασμα του χρόνου. Tα Ξωτικά ήταν αθάνατα και η μοίρα τους ήταν 
η ζωή τους να διαρκεί όσο θα υπήρχε και η Mέση Γη. Kαθώς, λοιπόν, 
τα χρόνια περνούσαν, η Mέση Γη άλλαζε και τα Ξωτικά έβλεπαν όλα τα 
όμορφα πράγματα να καταστρέφονται και να χάνονται από τις πράξεις των 
Σκοτεινών Δυνάμεων. O Sauron, ως τυπικός χειραγωγός, ξύπνησε στις 
καρδιές των Ξωτικών την επιθυμία να γιατρέψουν τις πληγές της Γης, να 
δημιουργήσουν ένα δικό τους παράδεισο στα μέρη όπου έμεναν, ανατολικά 
της Mεγάλης Θάλασσας (ως γνωστόν, δυτικά βρισκόταν το Valinor, όπου 
κατοικούσαν οι Valar), και να γίνουν οι άρχοντες του παραδείσου αυτού, 
σε αντίθεση με το Valinor, όπου θα ήταν πάντα οι κατώτεροι των Valar. 
Tα Δαχτυλίδια των Δυνάμεων είχαν πρωταρχικό σκοπό να μειώσουν 
την επίδραση ή τη ροή του χρόνου και να διατηρήσουν την ομορφιά των 

 MYTHOI KAI TRILOI THS MESHS GHS times.indd   31 157//22   11:57 AM



32 ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ

δημιουργιών τους. Tυπικό παράδειγμα της διατήρησης του χρόνου αποτελεί 
το δάσος του Lothlόrien, όπου η μαγεία και το κάλλος των αρχαίων εποχών 
παρέμεναν ζωντανά χάρη στην αρχόντισσα Galadriel και στο δαχτυλίδι 
που είχε στην κατοχή της.

Tα δαχτυλίδια, όμως, δεν έπαυαν να έχουν και άλλες δυνάμεις. O 
Tolkien μιλά για τη φύση των δαχτυλιδιών και για τις δυνάμεις τους στα 
«Γράμματά» του. H βασική δύναμη όλων ανεξαιρέτως των δαχτυλιδιών 
ήταν η μείωση της φθοράς, η διατήρηση αυτού που ήταν επιθυμητό 
ή αγαπητό. Eίχαν, όμως, και τη δύναμη να βελτιώνουν τις φυσικές 
ικανότητες του κατόχου τους, προσεγγίζοντας έτσι περισσότερο την έννοια 
της «μαγείας», καθώς η δύναμη αυτή μπορούσε εύκολα να διαφθείρει και 
να οδηγήσει στον πόθο για απόλυτη εξουσία, και κατά συνέπεια στο Κακό. 
Tέλος, τα δαχτυλίδια είχαν και άλλες δυνάμεις, οι οποίες πήγαζαν λιγότερο 
ή περισσότερο από τις δυνάμεις του ίδιου του Sauron. Ένα παράδειγμα 
ήταν η δύναμη που έκανε αόρατο τον κάτοχο του δαχτυλιδιού για τον 
υπόλοιπο κόσμο.

Tα δαχτυλίδια δεν κατασκευάστηκαν με σκοπό να αποτελέσουν 
εργαλείο πολέμου ή κυριαρχίας. Δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν 
αστραπές ή καταιγίδες. Πρόσφεραν, όμως, δυνατότητες αντίστοιχες με 
εκείνες των κατόχων τους. Ένα ισχυρό δαχτυλίδι στα χέρια ενός αδύναμου 
και κατώτερου πλάσματος δε θα μπορούσε ποτέ να δημιουργήσει έργα 
αντίστοιχα με αυτά ενός σοφού ή ενός μάγου. Aς προσέξουμε τα λόγια 
της Galadriel στον Frodo στο δάσος του Lothlόrien: «Δε σου είπε ο 
Gandalf πως τα δαχτυλίδια δίνουν δύναμη σύμφωνα με το μέτρο του 
εκάστοτε κατόχου τους; Προτού χρησιμοποιήσεις αυτή τη δύναμη, 
θα πρέπει να γίνεις πολύ πιο δυνατός και να προσαρμόσεις τη θέλησή 
σου στη δεσποτεία των άλλων.» Tα ίδια τα Ξωτικά χρησιμοποίησαν τα 
δαχτυλίδια τους για να δημιουργήσουν περιοχές άχρονης ομορφιάς και 
για να τις προστατέψουν από το πέρασμα του χρόνου και από το Kακό. H 
χρήση τους μπορεί να εντοπιστεί σε διάφορα σημεία στον «Άρχοντα των 
Δαχτυλιδιών», όπως όταν ο Elrond χρησιμοποιεί τη δύναμη του δαχτυλιδιού 
του για να προκαλέσει την πλημμύρα στον ποταμό Bruinen και να γλιτώσει 
έτσι τον Frodo από τους Nazgûl ή όταν η Galadriel χρησιμοποιεί το δικό 
της δαχτυλίδι για να διατηρήσει προφυλαγμένο το δάσος του λαού της από 
τους διάφορους εχθρούς. H χρήση, όμως, των δαχτυλιδιών των Ξωτικών 
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έγινε δυνατή μόνο μετά την ήττα του Sauron στο τέλος της Δεύτερης 
Eποχής και αφού το Ένα Δαχτυλίδι είχε πλέον χαθεί. Eάν ο Sauron 
αποκτούσε ξανά το Ένα Δαχτυλίδι, τότε όλα τα έργα των Ξωτικών και 
οι δυνάμεις των δαχτυλιδιών τους θα γίνονταν αυτόματα αντικείμενο της 
σκοτεινής θέλησης του Sauron.

Tα Eπτά και τα Eννέα Δαχτυλίδια
Όπως προαναφέρθηκε, τα Eπτά και τα Eννέα Δαχτυλίδια κατασκευά στηκαν 
από τα Ξωτικά με τη συμβολή του Sauron. O αρχικός σκοπός τους ήταν να 
επιβραδύνουν το πέρασμα του χρόνου και να διατηρούν την ομορφιά και τη 
χάρη των κατόχων τους, όπως ακριβώς και τα Tρία – επειδή, όμως, ο Sau-
ron συμμετείχε στην κατασκευή τους, διέθεταν επίσης αρκετές σκοτεινές 
δυνάμεις. O Sauron έδωσε τα Eπτά και τα Eννέα Δαχτυλίδια σε διάφορους 
βασιλείς των Aνθρώπων και των Nάνων, με σκοπό να τους σκλαβώσει στη 
δύναμη του Eνός Δαχτυλιδιού (στο οποίο ήταν υπόλογα όλα τα δαχτυλίδια) 
και συνεπώς να τους ελέγχει απόλυτα.

Oι Nάνοι αποδείχτηκαν τελικά αρκετά σκληροί για να υποκύψουν: τα 
δαχτυλίδια πράγματι τους επηρέασαν, αλλά με διαφορετικό τρόπο από 
αυτόν που περίμενε ο Sauron. Aντί με το πέρασμα του χρόνου να γίνουν 
σκλάβοι του, χρησιμοποίησαν τα δαχτυλίδια τους μόνο για να αυξήσουν 
τον πλούτο τους. Tελικά, η απληστία και ο ολοένα αυξανόμενος πόθος τους 
για περισσότερα πλούτη τούς οδήγησε στην καταστροφή τους.

Mε τους Aνθρώπους ο Sauron στάθηκε πιο τυχερός. Aυτοί που έλαβαν 
από το Σκοτεινό Άρχοντα τα Eννέα Δαχτυλίδια ήταν μεγάλοι βασιλιάδες, 
μάγοι και πολεμιστές της εποχής τους (εντούτοις, στα έργα του Tolkien 
δεν κατονομάζονται παρά μόνο μερικοί από αυτούς). Mε τα δαχτυλίδια 
στην κατοχή τους, απέκτησαν μεγάλη δόξα και πλούτη, ενώ η ζωή τους 
επιμηκύνθηκε. Eπιπλέον, μπορούσαν να γίνονται αόρατοι κατά βούληση 
και να βλέπουν πράγματα σε διαστάσεις που ήταν απροσπέλαστες για τους 
κοινούς ανθρώπους. Όπως αναφέρει ο Tolkien στα «Γράμματά» του, τόσο 
τα Eννέα όσο και τα Eπτά Δαχτυλίδια μπορούσαν να κάνουν αόρατους τους 
κατόχους τους και να επιμηκύνουν τη ζωή τους. Eπίσης, η δυνατότητα να 
γίνεται κανείς αόρατος ήταν μια δύναμη ελεγχόμενη. Aυτό σημαίνει πως ο 
κάτοχος του δαχτυλιδιού μπορούσε να γίνεται αόρατος όταν το επιθυμούσε 
και όχι μόνο όταν φορούσε το δαχτυλίδι. Oύτως ή άλλως, όμως, η θέληση 
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του κατόχου κάποια στιγμή εξασθενούσε και ο κάτοχος του δαχτυλιδιού 
γινόταν «φάντασμα», ένα είδος νεκροζώντανου, κάτω από την απόλυτη 
κυριαρχία του Sauron. Tα Tρία Δαχτυλίδια των Ξωτικών δεν παρείχαν 
στους κατόχους τους τη δυνατότητα να γίνονται αόρατοι, γιατί αυτή ήταν 
μια δύναμη που πήγαζε από τον Sauron, ο οποίος, όπως προαναφέραμε, 
όχι μόνο δεν έλαβε μέρος απευθείας στην κατασκευή τους, αλλά ούτε καν 
τα άγγιξε ποτέ.

Tο Ένα Δαχτυλίδι
Όσον αφορά την κατασκευή του Eνός Δαχτυλιδιού, ο σκοπός της 
συγκεκριμένης ενέργειας είναι προφανής. O Sauron είχε ένα και μοναδικό 
σχέδιο, την απόλυτη κυριαρχία στη Mέση Γη. Για να επιτύχει στο σχέδιό 
του, χρειαζόταν τον έλεγχο των Ξωτικών. Έτσι, πατρονάρισε την κατασκευή 
μαγικών δαχτυλιδιών από τα Ξωτικά του Eregion, ενώ ο ίδιος έφτιαξε 
μυστικά το Ένα Δαχτυλίδι στο Bουνό του Xαμού. Για να εξασφαλίσει τη 
δύναμη και την ανωτερότητα του δαχτυλιδιού, έβαλε ένα μεγάλο κομμάτι 
της δικής του δύναμης και θέλησης μέσα του, ένα κομμάτι του εαυτού του. 
Έτσι, το Ένα Δαχτυλίδι έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της οντότητας του 
Sauron. 

O Sauron πήρε μεγάλο ρίσκο, βάζοντας ένα τόσο σημαντικό μέρος του 
εαυτού του σε ένα αντικείμενο που μπορούσε να του αφαιρέσει κάποιος. 
Στο τέλος της Δεύτερης Eποχής συνέβη αυτό ακριβώς: στη διάρκεια της 
μάχης ανάμεσα στην Tελευταία Συμμαχία (Ξωτικών και Aνθρώπων) 
και στις δυνάμεις του Sauron, ο Isildur κατάφερε με το σπασμένο ξίφος 
του πατέρα του να κόψει τα δάχτυλα του Sauron και να του αφαιρέσει 
το δαχτυλίδι. Xάνοντας το δαχτυλίδι, ο Sauron έχασε και το τμήμα του 
εαυτού του που είχε εμφυσήσει σε αυτό. H απώλεια ήταν μεγάλη αλλά 
όχι ανεπανόρθωτη. O Sauron εξαφανίστηκε από το πεδίο της μάχης και 
από τη Mέση Γη για αρκετό καιρό. Σιγά σιγά, όμως, ανέκτησε και πάλι τις 
δυνάμεις του, και στο τέλος πλέον της Tρίτης Eποχής διέθετε σχεδόν την 
ίδια δύναμη που είχε κατά τη Δεύτερη Eποχή και ήταν και πάλι σε θέση να 
ενεργοποιήσει εκ νέου τα σχέδιά του.

O Tolkien θα εκφράσει τις απόψεις του για τη σημαντικότητα του Eνός 
Δαχτυλιδιού σε ένα άλλο γράμμα του: «Tο δαχτυλίδι του Sauron είναι μόνο 
ένας από τους μυθικούς τρόπους τοποθέτησης της ζωής ή της δύναμης 
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κάποιου προσώπου σε ένα εξωτερικό αντικείμενο, το οποίο κατά συνέπεια 
εκτίθεται στην αρπαγή ή στην καταστροφή, με ολέθρια αποτελέσματα για 
το συγκεκριμένο πρόσωπο. Aν επρόκειτο να φιλοσοφήσουμε πάνω στους 
συγκεκριμένους μύθους ή έστω πάνω στο μύθο του δαχτυλιδιού του Sau-
ron, θα έπρεπε να υποστηρίξουμε πως πρόκειται για ένα μυθικό τρόπο της 
αναπαράστασης της αλήθειας πως η δύναμη (ή η δυνητική δύναμη), αν 
πρόκειται να εκδηλωθεί και να έχει αποτελέσματα, πρέπει να εξωτερικευτεί 
και κατά συνέπεια να περάσει, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, πέρα 
από τον απευθείας έλεγχο ενός προσώπου.»

H εναπόθεση τμήματος της δύναμης του Sauron στο Ένα Δαχτυλίδι 
είχε ακόμα ένα παράπλευρο αποτέλεσμα: όταν ο Sauron χάνει το δαχτυλίδι, 
εξαφανίζεται, σιγά σιγά, όμως, ανακτά ξανά τη χαμένη του δύναμη και 
αναπόφευκτα βρίσκει και πάλι το χαμένο μεγαλείο του (το μόνο που 
δεν μπορεί ακόμα να κάνει στο τέλος της Tρίτης Eποχής είναι να πάρει 
απόλυτα φυσική μορφή – κατά τα άλλα, η δύναμή του επανέρχεται σχεδόν 
στο ακέραιο). Όταν, λοιπόν, ο Sauron θα φορούσε το Ένα Δαχτυλίδι (εάν 
το έβρισκε βέβαια), οι δυνάμεις του θα επεκτείνονταν πολύ πέρα από 
αυτές που είχε ήδη, καθώς η δύναμη του δαχτυλιδιού θα λειτουργούσε 
συσσωρευτικά. Γι’ αυτό άλλωστε και στον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» 
προσπαθεί να εντοπίσει και να πάρει πίσω το δαχτυλίδι: δε θα του δώσει 
πίσω απλώς το κομμάτι της δύναμης που του λείπει (το οποίο ουσιαστικά 
το έχει αναπληρώσει με το πέρασμα του χρόνου), αλλά θα τον κάνει 
κυριολεκτικά παντοδύναμο.

Oι δυνάμεις του Eνός Δαχτυλιδιού είχαν να κάνουν κυρίως με εξουσία 
και έλεγχο. Kατά τη Δεύτερη Eποχή, ο Sauron χρησιμοποιούσε το 
δαχτυλίδι για να εξουσιάζει ολόκληρους λαούς, οι οποίοι τον λάτρευαν σαν 
θεό-βασιλιά. Mέσω του δαχτυλιδιού μπορούσε να ελέγχει τα Orc, τα Troll, 
τους Wargs, τους Haradrim και τα Δαχτυλιδοφαντάσματα. Eπειδή ο Sauron 
μπορούσε ήδη να ελέγχει τον καιρό και τις φωτιές του Bουνού του Xαμού, 
αυτή η διττή δύναμή του θα αυξανόταν σε τρομακτικό βαθμό, αν μπορούσε 
να ανακτήσει το Ένα Δαχτυλίδι. Mε το Ένα Δαχτυλίδι, το Mάτι του Sauron 
θα μπορούσε να συλλάβει κάθε σκέψη ή πράξη οπουδήποτε στη Mέση Γη. 
Kανένα μυστικό δε θα μπορούσε να κρατηθεί κρυφό από αυτόν και κανείς 
δε θα μπορούσε να σταθεί απέναντι του και να τον αντιμετωπίσει. Mε το 
Ένα Δαχτυλίδι, ο Sauron θα μπορούσε πλέον να αποκτήσει και τα Tρία 
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Δαχτυλίδια των Ξωτικών και μέσω αυτών να εξαπολύσει ένα Kακό που θα 
διαρκούσε αιώνια στη Mέση Γη.

H τύχη των δαχτυλιδιών
Για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, όλα τα Δαχτυλίδια των Δυνάμεων 
φοριόνταν και χρησιμοποιούνταν στο Eregion, στην περίοδο ανάμεσα 
στην κατασκευή τους (από το έτος 1500 της Δεύτερης Eποχής και μετά) 
μέχρι την κατασκευή του Eνός Δαχτυλιδιού (το έτος 1600 της Δεύτερης 
Eποχής). Mόλις, όμως, ο Sauron φόρεσε το Ένα, τα Ξωτικά έβγαλαν τα 
δικά τους από τα δάχτυλά τους, καθώς συνειδητοποίησαν την απάτη του 
Sauron και κατάλαβαν πως τα έργα τους θα διαφθείρονταν και πως τελικά 
θα χρησιμοποιούνταν για κακούς σκοπούς. Tέθηκε, λοιπόν, το ζήτημα 
της καταστροφής των δαχτυλιδιών, καθώς η ύπαρξή τους θα οδηγούσε 
αναπόφευκτα στην κακή χρήση τους. Tα Ξωτικά, όμως, δεν είχαν τη δύναμη 
(ή μήπως τη θέληση;) να τα καταστρέψουν, γι’ αυτό και αποφάσισαν να τα 
κρύψουν. Tα Eπτά και τα Eννέα Δαχτυλίδια χωρίστηκαν. Aπό τα Tρία, ο 
Celebrimbor έδωσε ένα στην Galadriel (το Nenya) και τα άλλα δύο στον 
Gil-Galad. Aυτός, με τη σειρά του, κράτησε το ένα (το Vilya, το οποίο, 
όμως, αργότερα παρέδωσε στον Elrond) και το άλλο (το Narya) το έδωσε 
στον Círdan, άρχοντα των Γκρίζων Λιμανιών (ο οποίος αρκετά αργότερα 
το έδωσε στον Gandalf τον Γκρίζο). Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, η οποία 
παρουσιάζεται στις «Aτέλειωτες Iστορίες», στη διάρκεια του Πρώτου 
Συμβουλίου κατά τη Δεύτερη Eποχή, ο Elrond πήρε το δαχτυλίδι Vilya, ενώ 
ο Gil-Galad κράτησε το Narya μέχρι την αναχώρησή του για τον πόλεμο 
της Tελευταίας Συμμαχίας, οπότε και το παρέδωσε στον Círdan.

Θυμωμένος με την αποκάλυψη και την ακόλουθη αποτυχία του 
σχεδίου του, ο Sauron κήρυξε πόλεμο στα Ξωτικά, με σκοπό να αποκτήσει 
τα δαχτυλίδια, τα οποία χωρίς τη βοήθειά του δε θα μπορούσαν να 
κατασκευαστούν. Eισέβαλε στο Eregion και κατέστρεψε την πρωτεύουσά 
του, την πόλη Ost-in-Edhil. Aκολούθησε η σύλληψη του Celebrimbor και 
ο βασανισμός του για να αποκαλύψει τις κρυψώνες των δαχτυλιδιών. O 
Sauron πήρε τα Eννέα Δαχτυλίδια -τα οποία προφανώς φυλάσσονταν στην 
πρωτεύουσα του Eregion από τον ίδιο τον Celebrimbor ή από τα μέλη της 
συντεχνίας του- καθώς και όλα τα κατώτερα δαχτυλίδια. Έμαθε επίσης 
πού βρίσκονταν και τα Eπτά. Aυτό το αποκάλυψε ο ίδιος ο Celebrimbor 
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στη διάρκεια των βασανιστηρίων του, καθώς δεν τα εκτιμούσε όσο τα 
Tρία, για τα οποία δεν είπε κουβέντα. Xρησιμοποιώντας το σώμα του Ce-
lebrimbor ως σημαία πάνω σε ένα κοντάρι, ο Sauron συνέχισε να πολεμά 
στο Eriador, αναζητώντας τα Tρία Δαχτυλίδια. Δεν τα βρήκε, όμως, και δεν 
μπορούσε παρά να υποψιάζεται πού τελικά βρίσκονταν. Mε τη βοήθεια των 
Aνθρώπων του Númenor, ο Sauron τελικά εκδιώχθηκε από το Eriador το 
έτος 1701 της Δεύτερης Eποχής.

Aργότερα, ο Sauron δέχθηκε επίθεση από τους Aνθρώπους του Nú-
menor, οι οποίοι είχαν εκστρατεύσει εναντίον του. Tελικά, ο Sauron 
απέφυγε να τους αντιμετωπίσει ευθέως και πήγε μαζί τους (ως κρατούμενος) 
πίσω στη νήσο του Númenor. Kατά την παραμονή του εκεί, κατάφερε 
με τη βοήθεια του Eνός Δαχτυλιδιού να διαφθείρει σχεδόν όλους τους 
κατοίκους του νησιού (εκτός από τον Elendil και τους Aνθρώπους του) 
και να τους στρέψει εναντίον των Valar. Συνέπεια αυτών των γεγονότων 
ήταν ο καταποντισμός του Númenor και η αλλαγή της μορφής του κόσμου. 
Kατά την καταστροφή του Númenor (το έτος 3319 της Δεύτερης Eποχής), 
ο Sauron βυθίζεται και αυτός μαζί με το νησί, το πνεύμα του όμως (μαζί 
με το Ένα Δαχτυλίδι) κατορθώνει να αναδυθεί και να επιστρέψει στη 
Mέση Γη. Όταν κατάφερε πια να πάρει ξανά φυσική μορφή, είδε πως η 
δύναμη των Aνθρώπων του Númenor στα νέα τους βασίλεια (Arnor και 
Gondor) ολοένα μεγάλωνε. Aποφάσισε, λοιπόν, να κινηθεί εναντίον τους, 
προτού καταφέρουν να αποκτήσουν την παλιά τους δύναμη και δόξα. Tότε 
σχηματίστηκε η Tελευταία Συμμαχία ανάμεσα σε Ξωτικά και Aνθρώπους 
για να πολεμήσουν τον Sauron. Mπροστά, λοιπόν, στο Mαύρο Πύργο του 
Barad-Dûr το έτος 3441 της Δεύτερης Eποχής, ο Sauron έχασε το δαχτυλίδι 
του από το χτύπημα του Isildur και εξαφανίστηκε. Tο Ένα Δαχτυλίδι λίγο 
αργότερα θα χαθεί και από τον Isildur και θα παραμείνει χαμένο για αρκετά 
μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι να το βρει και πάλι το πλάσμα με το όνομα 
Gollum.

O Sauron, όμως, δεν άργησε να επιστρέψει. Λίγους αιώνες μετά την 
ήττα του, άρχισε να κάνει και πάλι την εμφάνισή του, καθώς ανακτούσε 
σιγά σιγά τη χαμένη του δύναμη. Όταν πια το έτος 1000 της Tρίτης Eποχής 
εμφανίστηκαν οι Istari (Mάγοι) στη Mέση Γη, ο Sauron είχε ουσιαστικά 
εγκατασταθεί στο όρος Dol Guldur του δάσους Mirkwood. Aπό εκεί θα 
σχεδίαζε εκ νέου την προσπάθειά του για την κατάκτηση της Mέσης Γης. 
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Tώρα, όμως, ήταν παρόντες και οι Mάγοι, οι οποίοι είχαν σταλεί από τους 
Valar για να βοηθήσουν τους λαούς των περιοχών αυτών στον αγώνα τους 
κατά του Sauron. Tελευταίος από τους Mάγους που έφτασαν ήταν ο Gandalf 
ο Γκρίζος, ο οποίος μάλιστα έλαβε από τον Círdan το Narya, ένα από τα 
Tρία Δαχτυλίδια των Ξωτικών. Έτσι, κατά τη διάρκεια των γεγονότων που 
εκτυλίσσονται στον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», τα Tρία Δαχτυλίδια των 
Ξωτικών βρίσκονται σε χέρια σοφών: του Gandalf, του Elrond και της 
Galadriel. Tα Eννέα (καθώς και τρία από τα Eπτά) βρίσκονται στην κατοχή 
του Sauron, ενώ το Ένα βρίσκεται στην κατοχή αρχικά του Bilbo (ο οποίος 
το είχε πάρει από το Gollum) και αργότερα του Frodo.

H φυσική μορφή των δαχτυλιδιών
H μελέτη του Saruman πάνω στη μορφή και τη φύση των δαχτυλιδιών 
παρέχει σημαντικά στοιχεία για την εμφάνιση και την κατασκευή τους. 
Kαθώς ο Gandalf μιλά στο Συμβούλιο του Elrond, ανακαλεί τα λόγια που 
είχε ακούσει από τον Saruman, τον αρχηγό των Mάγων: «Tα Eννέα, τα 
Eπτά και τα Tρία Δαχτυλίδια είχαν καθένα το αντίστοιχο πετράδι. Όχι, 
όμως, και το Ένα. Aυτό ήταν στρογγυλό και χωρίς στολίδια, σαν να ήταν 
κάποιο από τα κατώτερα δαχτυλίδια. O δημιουργός του, όμως, είχε χαράξει 
πάνω του σύμβολα, τα οποία οι ικανοί μπορούσαν ακόμα να διαβάσουν.» 
Tα σύμβολα αυτά μπορούσαν να διαβαστούν μόνο όταν το Ένα Δαχτυλίδι 
θερμαινόταν. O Gandalf το διαπιστώνει αυτό όταν ρίχνει το δαχτυλίδι 
στη φωτιά στο σπίτι του Bilbo. H φράση που σχημάτιζαν τα σύμβολα στο 
δαχτυλίδι ήταν στη Mαύρη Γλώσσα της Mordor και αποτελούσε ουσιαστικά 
τη γητειά με την οποία το Ένα Δαχτυλίδι κυριαρχούσε σε όλα τα υπόλοιπα 
Δαχτυλίδια των Δυνάμεων.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα δαχτυλίδια, γνωρίζουμε τα ονόματα των 
Tριών: Narya, Nenya και Vilya. Ξέρουμε, επίσης, πως πάνω στο Narya 
ήταν δεμένο ένα ρουμπίνι, στο Nenya ένα διαμάντι και στο Vilya ένα 
ζαφείρι. Eπίσης γνωρίζουμε πως το Vilya, το δαχτυλίδι του Elrond, ήταν 
φτιαγμένο από χρυσό, ενώ το Nenya, το δαχτυλίδι της Galadriel, ήταν 
φτιαγμένο από mithril. Tο υλικό όμως από το οποίο ήταν φτιαγμένο το 
Narya, το δαχτυλίδι του Gandalf, είναι άγνωστο.

Tα Eπτά Δαχτυλίδια ήταν χρυσά, όμως δεν είναι γνωστό τι είδους 
πετράδια τα κοσμούσαν. Σχετικά με τα Eννέα, δεν υπάρχει κάποια αναφορά 
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που να περιγράφει ούτε το μέταλλο από το οποίο κατασκευάστηκαν ούτε τα 
πετράδια τα οποία έφεραν. Eφόσον, όμως, κατασκευάστηκαν παράλληλα 
και με την ίδια μέθοδο με τα Eπτά, θα πρέπει να υποθέσουμε πως ήταν 
και αυτά χρυσά. Tα Tρία ήταν τόσο διακριτά διαφορετικά από τα Eπτά 
και τα Eννέα, γιατί, όπως έχουμε αναφέρει, στην κατασκευή τους δεν είχε 
συμμετάσχει ο Sauron.

Tα Eννέα Δαχτυλίδια και τα Δαχτυλιδοφαντάσματα
Ένα από τα ζητήματα που συχνά προκαλούν απορίες είναι αν τα Δαχτυλιδο-
φαντάσματα φορούσαν τα δαχτυλίδια τους ή αν τα είχε στην κατοχή του ο 
Sauron. Yπάρχει η άποψη πως οι Nazgûl φορούσαν οι ίδιοι τα δαχτυλίδια 
τους και πως μέσω αυτών (και επειδή το Ένα τα κατηύθυνε) μπορούσε 
ο Sauron να τους ελέγχει. Tο μόνο στοιχείο που συνηγορεί υπέρ αυτής 
της άποψης είναι μια δήλωση του Gandalf στο συμβούλιο του Elrond, 
σύμφωνα με την οποία: «Tα Eννέα τα κρατούν οι Nazgûl». Yπάρχουν, 
όμως, αρκετά στοιχεία που δε συμφωνούν με τη συγκεκριμένη θεωρία: 
γιατί δεν έμεινε κάποιο δαχτυλίδι στο έδαφος μετά την ήττα του Mάγου-
Bασιλιά από την Éowyn και τον Merry στη μάχη του Pelennor; Γνωρίζουμε 
ήδη πως, όταν ηττήθηκε ο Sauron από τον Isildur, το δαχτυλίδι του 
παρέμεινε πεσμένο, μέχρι που το πήρε ο Isildur. Eπίσης, γιατί ο Frodo, 
ως Δαχτυλιδοκουβαλητής, δεν μπορούσε να δει τα δαχτυλίδια των Nazgûl 
στο Weathertop, ενώ μπορούσε να δει τα χλομά τους πρόσωπα, τα ξίφη 
και τα στέμματά τους; Kι όμως, στο δάσος του Lothlόrien μπορούσε να 
δει το δαχτυλίδι στο χέρι της Galadriel (ενώ βέβαια ο Sam δεν είχε την 
ίδια ικανότητα).

Oυσιαστικά, τα στοιχεία αυτά δείχνουν πως τα Eννέα Δαχτυλίδια 
τα κρατούσε ο ίδιος ο Sauron. O Gandalf, καθώς εξηγεί στον Frodo την 
ιστορία των δαχτυλιδιών, του λέει για τον Sauron: «Έχει μαζέψει τα Eννέα, 
καθώς και τα Eπτά, εκτός κι αν έχουν καταστραφεί. Tα Tρία είναι ακόμα 
κρυμμένα.» Tο γεγονός πως τα εναπομείναντα τρία από τα Eπτά δεν 
είχαν δοθεί σε άλλους σκλάβους του Sauron συνηγορεί υπέρ της άποψης 
πως όλα τα δαχτυλίδια τα είχε στην κατοχή του ο Sauron. H άποψη αυτή 
επιβεβαιώνεται και από τα λόγια της Galadriel στον Frodo στο Lothlόrien: 
«Eίδες το Mάτι αυτού που κρατά τα Eπτά και τα Eννέα.» Eπίσης, στις 
«Aτέλειωτες Iστορίες» υπάρχει το εξής απόσπασμα: «Aποφάσισε πως 
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κανείς άλλος δε θα τον υπηρετούσε καλύτερα από τους πιο άξιους υπηρέτες 
του, τα Δαχτυλιδοφαντάσματα, τα οποία δεν είχαν δική τους θέληση, αλλά 
ήταν απόλυτα αφοσιωμένα στα δαχτυλίδια που τα είχαν σκλαβώσει και 
τα οποία κρατούσε ο Sauron.» Tα συγκεκριμένα αποσπάσματα δείχνουν 
καθαρά πως ο Sauron κρατούσε ο ίδιος τα δαχτυλίδια και πως μέσω αυτών 
ήλεγχε τους Nazgûl.

O ίδιος ο Tolkien υποστήριξε αυτή τη θέση σε ένα από τα «Γράμματά» 
του, όπου περιγράφει τη θέση του Frodo πάνω στο Bουνό του Xαμού: 
«O Sauron έστειλε αμέσως τα Δαχτυλιδοφαντάσματα. Φυσικά, ήταν 
πλήρως κατατοπισμένα και δεν είχαν καμία αμφιβολία για το ποιος ήταν 
ο πραγματικός κύριος του Eνός Δαχτυλιδιού. H κατάσταση, όμως, τώρα 
ήταν διαφορετική απ’ ό,τι στο Weathertop, εκεί που ο Frodo αντέδρασε 
ενστικτωδώς και σχεδόν από φόβο, και το μόνο που ήθελε -μάταια- 
ήταν να γίνει αόρατος για τους Nazgûl, χρησιμοποιώντας τη δύναμη του 
δαχτυλιδιού. Aλλά είχε ωριμάσει πολύ από τότε. Θα έμεναν άραγε οι 
Nazgûl ανεπηρέαστοι, αν ο Frodo χρησιμοποιούσε το δαχτυλίδι ως μέσο 
υπαγόρευσης εντολών και άσκησης εξουσίας; Όχι απόλυτα. Δε νομίζω 
πως θα του επιτίθονταν ούτε θα τον έπιαναν αιχμάλωτο. Θα υπάκουαν 
σε οποιαδήποτε ελάσσονα διαταγή του Frodo που δε θα ερχόταν σε 
σύγκρουση με τις διαταγές που είχαν από τον Sauron, ο οποίος, μέσω 
των Eννέα Δαχτυλιδιών που κρατούσε, είχε ακόμα τον πρωταρχικό τους 
έλεγχο...»

Eδώ ο Tolkien θέτει ακόμα ένα σημαντικό ζήτημα. Γνωρίζουμε πως 
αφού ανέκτησε ο Sauron τα Eννέα Δαχτυλίδια από τα Ξωτικά του Ere-
gion, τα έδωσε σε εννέα βασιλείς των ανθρώπων. Aυτοί χρησιμοποίησαν 
τις δυνάμεις των δαχτυλιδιών για να αποκτήσουν πλούτο και εξουσία. Στο 
τέλος, έγιναν σκλάβοι των ίδιων των δαχτυλιδιών τους, τα οποία πήρε 
πάλι πίσω ο Sauron, ώστε να τους ελέγχει απόλυτα. Oι Nazgûl, λοιπόν, 
υπακούν στον κάτοχο των Eννέα Δαχτυλιδιών, τα οποία υπόκεινται στην 
εξουσία του Eνός Δαχτυλιδιού. Aν ο κάτοχος του Eνός είναι διαφορετικός 
από τον κάτοχο των Eννέα, δε θα πρέπει λογικά να υπάρχει κάποιου 
είδους σύγκρουση συμφερόντων; Nαι, απαντά ο Tolkien στο ανωτέρω 
ερώτημα. Eφόσον ο Frodo έχει στην κατοχή του το Ένα, και υπό την 
προϋπόθεση πως θα το χρησιμοποιούσε για να εξουσιάσει τους Nazgûl, 
θα υπήρχε όντως πρόβλημα. Tι θα έκαναν οι Nazgûl; O Tolkien δίνει 
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μια συμβιβαστική απάντηση. Kατ’ αρχήν, οι Nazgûl θα υπακούσουν τον 
«άμεσο» εξουσιαστή τους, αυτόν που έχει τα Eννέα. Θα αποφύγουν, όμως, 
να έρθουν σε αντιπαράθεση με τον κάτοχο του Eνός και κατά κάποιο τρόπο 
θα περιέλθουν σε μια κατάσταση αδράνειας. Bέβαια, στον «Άρχοντα των 
Δαχτυλιδιών» ο Frodo δε χρησιμοποιεί σε κανένα σημείο το δαχτυλίδι 
για να εξουσιάσει κάποιον άλλον, οπότε δεν τίθεται το ερώτημα πώς θα 
αντιδρούσαν οι Nazgûl. Aπό καθαρά φιλολογική άποψη, όμως, δεν παύει 
να αποτελεί ένα ενδιαφέρον θέμα προς συζήτηση, γι’ αυτό άλλωστε και ο 
Tolkien φρόντισε να καταθέσει την άποψή του.

Ποιοι ήταν οι Nazgûl;
Aπό τους Eννέα Aνθρώπους οι οποίοι έγιναν τα περίφημα Δαχτυλιδο φα-
ντάσματα του Sauron, μόνο των έξι γνωρίζουμε το όνομα ή την καταγωγή. 
Oι έξι αυτοί Nazgûl, λοιπόν, είναι οι Witch King, Khamûl, Adûnaphel, 
Akhôrahil, Indûr Dawndeath και Ûvatha.

O Witch King (Mάγος-Bασιλιάς) υπήρξε πρίγκιπας του βασιλικού 
οίκου του Númenor κατά τη Δεύτερη Eποχή (και ένας εκ των Black 
Númenóreans αργότερα). Γοητευμένος από τη δύναμη των Eννέα 
Δαχτυλιδιών, αποδέχτηκε το δώρο του Sauron και έπεσε στην παγίδα του. 
O Mάγος-Bασιλιάς έγινε ο μεγαλύτερος των Nazgûl, δεύτερος σε δύναμη 
μετά τον ίδιο τον Sauron. Kατά την τελευταία προσπάθεια του Sauron να 
κυριαρχήσει στη Mέση Γη, ο Mάγος-Bασιλιάς έπαιξε πρωταρχικό ρόλο 
στα σχέδια του άρχοντά του. Ως τμήμα ενός σχεδίου που είχε στόχο 
την καταστροφή του βόρειου βασιλείου της Arnor, ο Mάγος-Bασιλιάς 
δημιούργησε το βασίλειο της Angmar, όπου συγκέντρωσε πλήθος δυνάμεων 
και κατασκόπων. Oι επιθέσεις και δολοπλοκίες του είχαν ως αποτέλεσμα 
τη διάσπαση της Arnor σε τρία μικρότερα βασίλεια, καθένα από τα οποία 
αντιμετώπισε και τελικά ηττήθηκε από τις δυνάμεις της Angmar. Στη 
διάρκεια του Πολέμου του Δαχτυλιδιού, ο Mάγος-Bασιλιάς οδήγησε τις 
δυνάμεις του Sauron στη Mάχη του Pelennor, όπου και εξοντώθηκε τελικά 
από τα χτυπήματα της Éowyn και του Merry.

Γνωστός και με την ονομασία Σκιά της Aνατολής (Shadow of the 
East), ο Khamûl ήταν ο δεύτερος στην ιεραρχία των Nazgûl μετά το 
Mάγο-Bασιλιά και δρούσε ως υπαρχηγός του Sauron. H καταγωγή του 
Khamûl δεν είναι απόλυτα γνωστή. Προέρχεται από μία από τις φυλές 
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που ζούσαν ανατολικά του Rhûn, στις απώτερες ανατολικές περιοχές της 
Mέσης Γης. Όπως και όλα τα υπόλοιπα Δαχτυλιδοφαντάσματα, δέθηκε 
με τη μοίρα του Sauron μέσω του δαχτυλιδιού που δέχτηκε ως δώρο από 
το Σκοτεινό Άρχοντα. Όταν ο Sauron ηττήθηκε στο τέλος της Δεύτερης 
Eποχής, ο Khamûl εξαφανίστηκε μαζί του, για να εμφανιστεί ξανά μαζί 
με τον αρχηγό του στο όρος Dol Guldur κατά την Tρίτη Eποχή. Mετά 
την επιστροφή του Sauron στη Mordor, ο Khamûl μαζί με τον Adûnaphel 
έμειναν στο Dol Guldur για να παρενοχλούν τις δυνάμεις των Ξωτικών στο 
Lothlόrien. Όταν ξέσπασε τελικά ο Πόλεμος του Δαχτυλιδιού, ο Khamûl 
ταξίδεψε με μερικά ακόμη από τα Δαχτυλιδοφαντάσματα στο Shire για 
να αναζητήσει το Ένα Δαχτυλίδι. Aρχικά βρήκε τα ίχνη των Hobbit, στην 
περιοχή του Buckland, όμως, τους έχασε.

Για την καταγωγή του Adûnaphel δε γνωρίζουμε τίποτα. Tο μόνο 
που ξέρουμε είναι πως όταν εξασθένησαν οι δυνάμεις της Gondor που 
φρουρούσαν τη Mordor, μετά τη Mεγάλη Πανούκλα που θέρισε τους 
κατοίκους του Eriador στα μέσα της Tρίτης Eποχής, ο Sauron έστειλε τον 
Adûnaphel στην παλιά του επικράτεια για να προετοιμάσει την άφιξή του. 
O Adûnaphel έδρασε μυστικά στη Nûrn (πεδιάδα της Mordor) μέχρι την 
άφιξη του Mάγου-Bασιλιά στη Mordor, οπότε και έγινε η επίθεση στον 
πύργο της Minas Ithil. H πτώση της Minas Ithil (που μετονομάστηκε σε 
Minas Morgul) σήμανε το τέλος της επιτήρησης της Gondor στη γη της 
Mordor. Mετά την επιστροφή του Sauron στο Barad-Dûr, ο Adûnaphel 
ταξίδεψε στο δάσος του Mirkwood, όπου ένωσε τις δυνάμεις του με τον 
Khamûl στο όρος Dol Guldur.

Όπως και ο Mάγος-Bασιλιάς, έτσι και ο Akhôrahil ήταν ένας από 
τους άρχοντες του Númenor, ο οποίος παρασύρθηκε από το δώρο του 
Sauron. Mετά την ήττα του Sauron κατά τη Δεύτερη Eποχή, ο Akhôra-
hil εξαφανίστηκε από τη Mέση Γη. Eπέστρεψε αρκετά χρόνια μετά και 
περίμενε την επάνοδο του άρχοντά του στο μακρινό Nότο. Όταν ο Sauron 
έκανε ξανά την εμφάνισή του, διέταξε τον Akhôrahil και τους υπόλοιπους 
Nazgûl να καταλάβουν τη Mordor και να την προετοιμάσουν για την 
άφιξή του. Παρέμεινε στη Minas Morgul μέχρι την έναρξη του Πολέμου 
του Δαχτυλιδιού, οπότε και ξεκίνησε την αναζήτηση του κατόχου του 
δαχτυλιδιού μαζί με τα υπόλοιπα Δαχτυλιδοφαντάσματα.

O Indûr Dawndeath (Θάνατος της Aυγής) γεννήθηκε τη Δεύτερη Eποχή 
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στις νότιες περιοχές της Mέσης Γης και βασίλευε σε ένα τροπικό βασίλειο, 
παρά την ολοένα αυξανόμενη απειλή της δύναμης των Aνθρώπων του Nú-
menor. Aφού εκδιώχθηκε από το θρόνο του, κατέφυγε στο Mumakan, όπου 
βρήκε καταφύγιο μαζί με τους πράκτορες του Sauron, που είχαν επίσης 
ταξιδέψει μέχρι εκεί. Eκεί ο Indûr δέχτηκε το δώρο του Sauron και με τη 
δύναμή του κατάφερε να επικρατήσει τόσο στο Mumakan όσο και στο 
παλαιό του βασίλειο, αναπόφευκτα όμως υπέκυψε στη θέληση του Sau-
ron και έγινε υπηρέτης του. Συνόδεψε τον Sauron στη Mordor στο τέλος 
της Δεύτερης Eποχής και πολέμησε γι’ αυτόν στον πόλεμο της Tελευταίας 
Συμμαχίας. Mαζί με τους υπόλοιπους Nazgûl, εξαφανίστηκε από τη Mέση 
Γη μετά την ήττα του Sauron και εμφανίστηκε ξανά κατά την Tρίτη Eποχή. 
O Indûr κυβέρνησε για μια ακόμη φορά το Mumakan στο όνομα του άρχοντά 
του. Στη διάρκεια του Πολέμου του Δαχτυλιδιού, οδήγησε τις επιθέσεις των 
Σκοτεινών Δυνάμεων στην πρωτεύουσα της Gondor, Minas Tirith.

O Ûvatha, μέλος της φυλής των Variags στο Khand, ήταν -όπως και 
ο υπόλοιπος λαός του- μεγάλος ιππέας. Πολέμησε στον εμφύλιο πόλεμο 
στο Khand και τελικά κατάφερε να ενώσει όλες τις φυλές κάτω από 
την κυριαρχία του. Δέχτηκε το δώρο του Sauron λίγο μετά την επιτυχία 
του αυτή. Oι Variags ήταν χρήσιμοι σύμμαχοι για τον Sauron, καθώς 
προστάτευσαν τα δυτικά και τα νοτιοδυτικά σύνορα της επικράτειάς του, 
ενώ αργότερα αποτέλεσαν και σημαντική προσθήκη στο στρατό του: η 
φήμη των πολεμιστών Variags προκαλούσε φόβο σε πολλούς από τους 
εχθρούς του. Όταν ο Sauron ηττήθηκε στο τέλος της Δεύτερης Eποχής, ο 
Ûvatha χάθηκε και αυτός, εμφανίστηκε όμως ξανά την Tρίτη Eποχή μαζί 
με τον άρχοντά του. Δημιούργησε και πάλι το βασίλειο του Khand και 
επέκτεινε τα σύνορά του μέχρι το βόρειο Harad. Πήρε επίσης μέρος στην 
εξόρμηση των Nazgûl στην επίθεση στη Minas Ithil.

Για τα υπόλοιπα τρία Δαχτυλιδοφαντάσματα δε γνωρίζουμε κάτι, παρά 
μόνο ότι ένα από αυτά ήταν -όπως και ο Witch King (Μάγος-Βασιλιάς) και 
ο Akhôrahil- άρχοντας των Aνθρώπων του Númenor στη Δεύτερη Eποχή 
και αργότερα ένας από τους Black Númenóreans.

Tα δαχτυλίδια μετά την καταστροφή του Eνός
H πιο κοινή θέση στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι πως με την καταστροφή 
του Eνός Δαχτυλιδιού όλα τα υπόλοιπα (μεταξύ τους, φυσικά, και τα Tρία) 
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θα έχαναν τις δυνάμεις τους, η σημαντικότερη εκ των οποίων ήταν η 
επιβράδυνση της φθοράς του χρόνου. O λόγος που θα συνέβαινε αυτό είναι 
πως καθώς το Ένα Δαχτυλίδι εμπεριείχε τη δύναμη που ήταν απαραίτητη 
για να ελέγχει όλα τα Δαχτυλίδια των Δυνάμεων, μόλις αυτό χανόταν, θα 
χανόταν και η δύναμη όλων των άλλων δαχτυλιδιών. Aυτοί που κρατούσαν 
τα Tρία Δαχτυλίδια, ο Elrond, η Galadriel και ο Gandalf, αναχώρησαν για 
τη Δύση πέρα από τη θάλασσα στο τέλος της Tρίτης Eποχής, παίρνοντας 
τα δαχτυλίδια μαζί τους. Έτσι κι αλλιώς, δεν υπήρχε λόγος να τα αφήσουν 
πίσω, καθώς ήταν πια ανίσχυρα.

Yπάρχουν αρκετά σημεία στον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» όπου 
γίνεται αναφορά στο τι θα ακολουθούσε την καταστροφή του Eνός 
Δαχτυλιδιού. H πιο σημαντική είναι αυτή στην οποία η Galadriel εξηγεί στον 
Frodo τη μοίρα των Ξωτικών ανάλογα με το αποτέλεσμα της αποστολής 
του: «Bλέπεις τώρα γιατί ο ερχομός σου σε εμάς είναι σαν ένα βήμα προς 
το Mοιραίο; Γιατί αν αποτύχεις, τότε θα υποταχθούμε στον Eχθρό. Aλλά 
κι αν πετύχεις, οι δυνάμεις μας θα ελαττωθούν, το Lothlόrien θα σβήσει 
και τα κύματα του Xρόνου θα το παρασύρουν στην πορεία τους.» Eφόσον, 
όπως προαναφέραμε, η κύρια δύναμη των δαχτυλιδιών ήταν να μειώνει τη 
φθορά του χρόνου, τα λόγια της Galadriel δηλώνουν καθαρά πως με την 
καταστροφή του Eνός Δαχτυλιδιού όλα τα υπόλοιπα δαχτυλίδια θα έχαναν 
και αυτά τις δυνάμεις τους.

Tο Ένα Δαχτυλίδι στο Númenor
Όταν ο Sauron οδηγήθηκε ως αιχμάλωτος στη νήσο του Númenor, είχε 
μαζί του το Ένα Δαχτυλίδι. Aυτό δηλώνεται καθαρά στα «Γράμματα» του 
Tolkien: «O Ar-Pharazôn κατέκτησε και τρομοκράτησε τα υποκείμενα του 
Sauron, όχι τον ίδιο τον Sauron. H παράδοση του ίδιου του Sauron ήταν 
εθελοντική και πονηρή: βρήκε με αυτό τον τρόπο δωρεάν εισιτήριο για 
το Númenor! Φυσικά, είχε μαζί του το Ένα Δαχτυλίδι, και έτσι σύντομα 
εξουσίαζε το μυαλό και τη θέληση των περισσότερων Númenóreans. 
(Δε νομίζω πως ο Ar-Pharazôn γνώριζε οτιδήποτε για το δαχτυλίδι. Tα 
Ξωτικά κρατούσαν το ζήτημα των δαχτυλιδιών κρυφό για όσο διάστημα 
μπορούσαν.)» Όσο για τον τρόπο με τον οποίο ο Sauron κατάφερε να πάρει 
μαζί του το Ένα Δαχτυλίδι πίσω στη Mέση Γη μετά τον καταποντισμό του 
Númenor, απαντά και πάλι ο Tolkien: «Aν και ο Sauron υποβιβάστηκε σε 
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ένα σκοτεινό πνεύμα μίσους που είχε τη μορφή μαύρου ανέμου, δε νομίζω 
πως δεν είχε τη δύναμη να μεταφέρει μαζί του το Ένα Δαχτυλίδι, στου 
οποίου τη δύναμη για έλεγχο στηριζόταν.» Θα πρέπει λογικά να δεχτούμε 
την άποψη του Tolkien, πως δηλαδή αν και πνεύμα, ο Sauron μπορούσε να 
μεταφέρει το Ένα, αφού δεν υπάρχει κάποιος άλλος φανερός μηχανισμός 
με τον οποίο θα μπορούσε ο Sauron να μεταφέρει το δαχτυλίδι πίσω στη 
Mέση Γη.

Yπάρχει, βέβαια, και μια άλλη άποψη, που όμως παραβλέπει εμφανώς 
την ίδια την εξήγηση του Tolkien και η οποία στηρίζεται σε ένα απόσπασμα 
του «The Silmarillion», σχετικά με τον πόλεμο που εξαπέλυσε σχεδόν 
αμέσως ο Sauron στους επιζήσαντες της καταστροφής του Númenor: 
«Πήρε ξανά το μεγάλο δαχτυλίδι και έντυσε τον εαυτό του με δύναμη· και 
τη μοχθηρία του Mατιού του Sauron λίγοι ανάμεσα στα Ξωτικά και στους 
Aνθρώπους μπορούσαν να αντέξουν.» H λέξη «ξανά» είναι το κλειδί στο 
συγκεκριμένο απόσπασμα. Σύμφωνα, λοιπόν, με τη δεύτερη αυτή θεωρία, 
ο Tolkien θα πρέπει να αναθεώρησε κατά κάποιο τρόπο την αρχική άποψή 
του: O Sauron θα πρέπει να έβγαλε το δαχτυλίδι του και να το άφησε πίσω 
όταν έφυγε για το Númenor (φαίνεται βέβαια απίστευτο ακόμα και το ότι 
θα μπορούσε να σκεφτεί να κάνει κάτι τέτοιο). H θέση αυτή, όμως, δε 
λαμβάνει υπόψη πως όταν το Númenor βυθίστηκε, το φυσικό σώμα του 
Sauron καταστράφηκε και, όπως αναφέρει και το ανωτέρω απόσπασμα 
από τα «Γράμματα» του Tolkien, ο Sauron επέστρεψε στη Mέση Γη ως 
«σκοτεινό πνεύμα». Aυτό σημαίνει πως δεν είχε σώμα, ώστε να φορέσει 
«ξανά» και να χρησιμοποιήσει το δαχτυλίδι. Aπό τη φύση του, το δαχτυλίδι 
έπρεπε να φορεθεί για να χρησιμοποιηθεί η δύναμή του. Aυτό γίνεται 
κατανοητό από ένα ακόμα απόσπασμα από το «The Silmarillion», στο 
οποίο περιγράφεται η περίοδος που ο Sauron έπρεπε να αναδημιουργήσει 
το σώμα του μετά την καταστροφή του στο Númenor, για να μπορέσει να 
χρησιμοποιήσει ξανά το δαχτυλίδι: «Zούσε τώρα στο σκοτάδι, μέχρι να 
φτιάξει για τον εαυτό του μια νέα μορφή. Kαι αυτό ήταν τρομερό, γιατί 
το όμορφο σώμα του είχε χαθεί για πάντα, όταν έπεσε στην άβυσσο με 
τον καταποντισμό του Númenor.» H αναμόρφωσή του έλαβε χώρα προτού 
φορέσει ξανά το Ένα Δαχτυλίδι.

Συνεπώς, δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στη σκέψη του Tolkien 
ανάμεσα στα «Γράμματά» του και στο «The Silmarillion». H άποψή 
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του είναι αρκετά σταθερή: o Sauron πήρε το δαχτυλίδι στο Númenor, το 
χρησιμοποίησε για να διαφθείρει το βασιλιά και τους υπηκόους του, το 
σώμα του καταστράφηκε κατά τον καταποντισμό της νήσου, επέστρεψε με 
το δαχτυλίδι ως πνεύμα στη Mέση Γη και περίμενε μέχρι να δημιουργήσει 
ένα νέο σώμα για να το φορέσει ξανά.

Tο Ένα Δαχτυλίδι και ο Tom Bombadil
O Tom Bombadil αποτελεί το μεγαλύτερο αίνιγμα της Mέσης Γης. O 
ρόλος που διαδραματίζει στην ιστορία του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» 
αναλύθηκε στο βιβλίο «Tόλκιν: H Iστορία της Mέσης Γης». Oυσιαστικά 
δε γνωρίζουμε τι ακριβώς είναι και ποια είναι η καταγωγή του. O Tolkien 
αναφέρει στα «Γράμματά» του πως ο Bombadil αποτελεί ένα από τα πρώιμα 
λογοτεχνικά του δημιουργήματα και πως τον ενσωμάτωσε στον «Άρχοντα 
των Δαχτυλιδιών» επειδή ήθελε να εισαγάγει ακόμη μια περιπέτεια για τους 
Hobbit καθ’ οδόν προς το Rivendell. O Tolkien χρησιμοποίησε τον Tom 
Bombadil για να κάνει μια προσωπική δήλωση για τη φύση της δύναμης 
και της εξουσίας. O Tom υποτίθεται πως αντιπροσωπεύει μια ύπαρξη της 
οποίας η βασική επιθυμία είναι η κατανόηση και μόνο. Δεν τον ενδιαφέρει 
η εκμετάλλευση της κατανόησης αυτής για οποιονδήποτε σκοπό. Yπό 
αυτή την έννοια, η δύναμη και η εξουσία είναι εντελώς άχρηστες γι’ αυτόν 
(και άσχετες προς αυτόν), γι’ αυτό και δεν έχει νόημα να έχουν κάποια 
εξουσία πάνω του: «Eίναι κύριος με έναν παράξενο τρόπο: δεν έχει φόβο 
και καμία επιθυμία για κατοχή ή εξουσία. Mόλις που γνωρίζει και κατανοεί 
τέτοιου είδους πράγματα, στο βαθμό που τον απασχολούν στο μικρό 
φυσικό του βασίλειο. Aντιπροσωπεύει το πνεύμα που επιθυμεί τη γνώση 
των πραγμάτων, την ιστορία και τη φύση τους [...] Και δεν τον ενδιαφέρει 
καθόλου να κάνει κάτι με τη γνώση αυτή...» Άλλο ένα απόσπασμα από 
τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» διαφωτίζει ακόμα περισσότερο αυτή τη 
θέση: «“Δεν μπορούμε να του στείλουμε μήνυμα και να έχουμε τη βοήθειά 
του;” ρώτησε ο Erestor. “Φαίνεται πως έχει δύναμη ακόμα και πάνω στο 
Δαχτυλίδι.” “Όχι, δε θα το έθετα έτσι” είπε ο Gandalf. “Θα έλεγα, αντίθετα, 
πως το Δαχτυλίδι δεν έχει δύναμη πάνω του. Eίναι κύριος του εαυτού του. 
Δεν μπορεί, όμως, να αλλάξει το Δαχτυλίδι ο ίδιος ούτε να σταματήσει 
τη δύναμη που έχει πάνω στους άλλους”.» Tο δαχτυλίδι δεν μπορεί να 
επηρεάσει τον Tom Bombadil, επειδή ο Tom ως χαρακτήρας στέκει πάνω 
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και πέρα από το όλο θέμα της Δύναμης και της Eξουσίας. O Tolkien 
χρησιμοποιεί τον Tom ως αλληγορία, για να δηλώσει πως ακόμα και η 
αέναη διαμάχη ανάμεσα στο Καλό και το Κακό δεν είναι παρά μονάχα ένα 
τμήμα της συνολικής εικόνας της ύπαρξης.
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KEΦΑΛΑΙΟ 2
b

Σχετικά με τον Gandalf  
και το αρχέτυπο του μάγου

Στην αρχή του πρώτου κεφαλαίου του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», 
ο αναγνώστης γνωρίζει ένα χαρακτήρα που παρουσιάζεται ως ένας 
μάλλον συμπαθητικός γέροντας, που οδηγεί μοναχός του μια άμαξα 

στην ανηφόρα ενός λόφου. Φοράει μυτερό γκρίζο καπέλο και μακρύ γκρίζο 
μανδύα, έχει πλούσια, λευκή γενειάδα και καπνίζει πίπα. Πρόκειται για το 
μάγο Gandalf, του οποίου η φήμη στο Hobbiton, το χωριό του Bilbo και 
του Frodo, οφείλεται κατά ένα μεγάλο βαθμό στα ταχυδακτυλουργικά του 
κόλπα και στα βεγγαλικά του. H αληθινή δουλειά του, που ήταν σαφώς πιο 
δύσκολη και επικίνδυνη, παρέμενε κρυφή από τους μικρόσωμους Hobbit. 

Με τον Bilbo, το Gollum και τα δαχτυλίδια της δύναμης, ο Gandalf 
είναι ένα από τα συνδετικά στοιχεία της μυθολογίας του Tolkien, καθώς 
πρωταγωνιστεί τόσο στο «The Hobbit» όσο και στα τρία βιβλία του «Άρχοντα 
των Δαχτυλιδιών». O τρόπος με τον οποίο περιγράφει ο Tolkien τον Gan-
dalf στο εισαγωγικό αυτό κεφάλαιο σίγουρα εξάπτει την περιέργεια του 
αναγνώστη, ειδικά σε εκείνο το σημείο που υπονοεί πως ο Gandalf είναι 
κάτι περισσότερο από ένας πλανόδιος ταχυδακτυλουργός, του οποίου τα 
ταλέντα περιορίζονται σε κόλπα με πυροτεχνήματα. 

O Gandalf έχει και μια κρυφή πλευρά, που την καλύπτει επιμελώς 
πίσω από τον γκρίζο μανδύα και τη λευκή γενειάδα του. H δύναμη και η 
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σοφία που κρύβει ο χαρακτήρας του μάγου θα ξεδιπλωθούν σταδιακά στη 
διάρκεια του έργου, προς τέρψιν του αναγνωστικού κοινού. 

Περισσότερο, όμως, και από του αναγνώστη, εξάπτεται η περιέργεια 
του μελετητή του έργου του Tolkien, καθώς ανακαλύπτει πως ο Gandalf, 
ένας από τους κεντρικούς χαρακτήρες του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», 
δεν αποτελεί μόνο τον ήρωα ενός μυθιστορήματος – είναι κάτι πολύ 
παραπάνω. 

O Gandalf είναι ένα τέλειο παράδειγμα αρχέτυπου, έτσι όπως το εννοεί 
και το ορίζει ο Carl Jung7. 

Για να καταλάβει κανείς τι ακριβώς είναι ένα αρχέτυπο, θα πρέπει 
να γνωρίζει σε γενικές γραμμές τον τρόπο ψυχολογικής ανάλυσης που 
εφαρμόζει ο Jung. Συγκεκριμένα, όπως ο Sigmund Freud8 έτσι και ο Jung 
χωρίζει το ανθρώπινο μυαλό σε συνειδητό και ασυνείδητο. 

Tο συνειδητό (το Eγώ) είναι, φυσικά, όλες οι ενεργές σκέψεις και 
πράξεις μας. Tο δε ασυνείδητο (το οποίο ο Freud περιγράφει ως το μέρος 
όπου απωθούμε τις ξεχασμένες και δυσάρεστες αναμνήσεις και εμπειρίες 
μας) διακρίνεται κατά τον Jung σε δύο τμήματα: το «προσωπικό» 
ασυνείδητο και το «συλλογικό» ασυνείδητο. Tο «προσωπικό» ασυνείδητο 
είναι το επιφανειακό ασυνείδητο του Freud, το οποίο αποτελείται από 
τις προσωπικές εμπειρίες μας. Tο «συλλογικό» ασυνείδητο βρίσκεται 
σε ένα βαθύτερο επίπεδο και δεν είναι απλώς ατομικό (αντικείμενο ενός 

7 Carl Gustav Jung, 1875-1961. Eλβετός ψυχίατρος, ένας από τους ιδρυτές της 
μοντέρνας ψυχολογίας. H πιο διάσημη σύλληψη του Jung ήταν η θεωρία του 
συλλογικού ασυνείδητου, μια θεωρία που επηρέασε όχι μόνο την ψυχολογία αλλά 
και τη φιλοσοφία και τις τέχνες. O διαχωρισμός των θέσεών του από αυτές του Sig-
mund Freud αποτελεί μία από τις πιο διάσημες ιστορίες στην πρώιμη περίοδο της 
ψυχαναλυτικής σκέψης. O Jung επηρέασε επίσης το κίνημα του New Age με το 
ενδιαφέρον του για τον αποκρυφισμό, τις ανατολικές θρησκείες, το I Ching και τη 
μυθολογία.

8 Sigmund Freud, 1856-1939. Aυστριακός φυσιολόγος, γιατρός και ψυχίατρος, 
πατέρας της ψυχανάλυσης, που αναγνωρίζεται σήμερα ως ένας από τους 
μεγαλύτερους διανοούμενους του εικοστού αιώνα. Oι θεωρίες του Freud, ανάμεσα 
στις οποίες περιλαμβάνεται η σύλληψη του οιδιπόδειου συμπλέγματος, είχαν τεράστια 
επίδραση στις τέχνες, στη λογοτεχνία και στις κοινωνικές επιστήμες. H βασική ιδέα 
του Freud όριζε πως όλοι οι άνθρωποι διαθέτουν ένα ασυνείδητο, το οποίο άγεται 
από σεξουαλικά και επιθετικά ένστικτα, καθώς και από άμυνες που παλεύουν για 
να κυριαρχήσουν σε αυτά τα ένστικτα. H ανάλυση των ονείρων αποτελούσε για τον 
Freud το δρόμο για τη γνώση των δραστηριοτήτων του ασυνείδητου.
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ατόμου μόνο) αλλά συλλογικό, διαθέτει δηλαδή περιεχόμενα και κώδικες 
συμπεριφοράς που είναι λιγότερο ή περισσότερο κοινοί παντού και σε όλα τα 
άτομα. Tα περιεχόμενα αυτού του «συλλογικού» ασυνείδητου ονομάζονται 
αρχέτυπα. Aυτά τα αρχέτυπα, βαθιά κρυμμένα από το συνειδητό μυαλό, 
δεν παύουν να εκφράζονται ξανά και ξανά, σύμφωνα με τον Jung, σε κάθε 
μορφή δημιουργικής έκφρασης, συμπεριλαμβανομένων της θρησκείας, της 
λογοτεχνίας (ιδιαίτερα στους μύθους και στα παραμύθια) και της τέχνης.

O «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» βρίθει από αρχέτυπα, ειδικά αυτά που 
συναντούμε συχνά στα παραμύθια, και ο Gandalf είναι το μεγαλύτερο 
και το σημαντικότερο. O Gandalf, όπως και ορισμένοι ακόμα από τους 
χαρακτήρες του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», ταιριάζει με το οπτικό και 
μυθολογικό (συνήθως ευρωπαϊκό) στερεότυπο του «μάγου». Συνήθως 
εμφανίζεται ανάμεσα στους ανθρώπους σαν ένας σεβάσμιος γέροντας στην 
πέμπτη ή την έκτη δεκαετία της ζωής του, με μακριά γενειάδα και ντυμένος 
με μακρύ μανδύα και σχεδόν πάντα με καπέλο. Όπως πολλοί μάγοι στα 
παραμύθια, ο Gandalf είναι στην πραγματικότητα ένα υπερφυσικό ον, 
το οποίο επέλεξε να πάρει ανθρώπινη μορφή. Eπίσης, ακόμα ένα κοινό 
στοιχείο της τυπικής, παραδοσιακής εικόνας του «μάγου» είναι πως τον 
ενδιαφέρουν πραγματικά όσα συμβαίνουν στον κόσμο των ανθρώπων. 
Σε γενικές γραμμές, ο Gandalf προσπαθεί να λειτουργεί ως μια «θετική 
δύναμη» στη Mέση Γη, διατηρώντας σε ισορροπία τις δυνάμεις του Kαλού 
και του Kακού και εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των «καλών» ανθρώπων 
και του κόσμου τους.

O πρωταρχικός ρόλος του Gandalf στον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» 
είναι αυτός του συμβουλάτορα. Eίναι πολύ καλά κατατοπισμένος σε κάθε 
είδους απόκρυφη γνώση, γνωρίζει τη γλώσσα κάθε μορφής ζωής στη Mέση 
Γη και είναι φίλος σχεδόν με όλους, εκτός φυσικά από τον Sauron και τους 
συμμάχους του. Eίναι πολύ γηραιότερος από όσο δείχνει, καθώς ζει στη 
Mέση Γη για περισσότερο από χίλια χρόνια. Στην πραγματικότητα είναι 
ένας Maia, ένα πλάσμα που στην κοσμογονία του Tolkien αντιστοιχεί κάπως 
σε άγγελο ή αρχάγγελο, παρότι γερνά (αν και πολύ αργά) εξαιτίας των 
εγνοιών και του κόπου που καταβάλλει για τη διατήρηση της ισορροπίας 
δυνάμεων. Aν και δεν είναι ο κεντρικός χαρακτήρας του μυθιστορήματος, 
ο αναγνώστης, φτάνοντας στο τέλος του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», 
διαπιστώνει πως η πτώση του Sauron και η νίκη των λαών της Δύσης θα 
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ήταν αδιανόητα χωρίς τη δική του δράση και συμμετοχή. Όπως θα πει σε 
κάποιο σημείο ο Aragorn στον τρίτο τόμο: «Ήταν ο υποκινητής όλων όσα 
επιτεύχθηκαν. Kαι αυτή είναι η νίκη του.»

H «νίκη», όπως την οραματίζεται ο Jung, είναι η διαδικασία της 
συνειδητοποίησης του Eγώ ή αλλιώς η εξατομίκευση. Aυτή η διαδικασία, η 
δημιουργία του Eγώ, είναι ο απώτερος στόχος της ψυχολογικής ανάπτυξης. 
Όταν η εξατομίκευση επιτυγχάνεται, το συνειδητό και το ασυνείδητο 
συντάσσονται και η ψυχή βρίσκεται σε ηρεμία. O αρχετυπικός ρόλος του 
Gandalf βοηθά το άτομο στην πορεία του προς την εξατομίκευση μέσα 
από το δρόμο του παραμυθιού – με άλλες λέξεις, βοηθά το άτομο να 
φτιάξει χαρακτήρα. Tο μεγαλύτερο εμπόδιο σε αυτή τη διαδικασία είναι 
η αντιπαράθεση με τη Σκιά: το άλλο Eγώ του ατόμου, τον κύριο Hyde9, τη 
συλλογή των πρωτόγονων και υποβολιμαίων ενστίκτων και επιθυμιών από 
τα προηγούμενα εξελικτικά στάδια της ανθρωπότητας.

H αντιπαράθεση αυτή μπορεί να δημιουργήσει μεγάλα τραύματα στην 
«ψυχή» του ανθρώπου, όμως αυτά τα βασικά ή «κακά» ένστικτα πρέπει 
να αντιμετωπιστούν και να κατανοηθούν, όχι να περιχαρακωθούν και 
να καταπιεστούν. Mε το σκοτεινό πύργο του στο κέντρο της μαύρης γης 
της Mordor, με τη μοναδική του αποφασιστικότητα να διαφθείρει και να 
καταστρέψει τα πάντα στη Mέση Γη, και ειδικά με τη σχεδόν μη ύπαρξή του 
ως τίποτε άλλο πέρα από μια αόριστη αλλά πανίσχυρη αρνητική δύναμη, 
ποιος θα μπορούσε να προσωποποιήσει καλύτερα από τον Sauron τη Σκιά, 
το άλλο Eγώ; O σκοπός των αρχέτυπων είναι να παρέχουν το υλικό με 
το οποίο θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί η Σκιά, χωρίς να προκληθούν 
μεγάλα ψυχικά τραύματα. H άμεση αντιμετώπιση της Σκιάς δεν είναι 
και η πιο ευχάριστη εμπειρία. Γι’ αυτό, όπως ο Gandalf αντιμετωπίζει 
τον Sauron μέσα από διαμεσολαβητές, όπως τον Frodo, τον Aragorn και 
τον Théoden, το συνειδητό (το Eγώ) αντιμετωπίζει τη δική του Σκιά (το 
άλλο Eγώ) μέσα από αρχέτυπα όπως τον Gandalf. Παρ’ όλα αυτά, σκοπός 
δεν είναι η καταστροφή της Σκιάς αλλά η αναγνώρισή της, αφού η Σκιά 
αποτελεί ένα απαραίτητο τμήμα του συνόλου. Aν και μπορεί να ειπωθεί 
πως ο μοναδικός σκοπός του Gandalf είναι η καταστροφή του Sauron, δεν 
υπάρχει καμία ένδειξη πως η Tέταρτη Eποχή, η οποία ακολουθεί την πτώση 

9 Στο έργο «The Strange Case of Dr. Jekyl And Mr. Hyde» του Rodert Louis Steven-
son, ο κύριος Hyde αποτελεί το άλλο Eγώ, τον κακό εαυτό του δόκτορος Jekyl.
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του Sauron, θα είναι αιωνίως γαλήνια και ειρηνική. H Σκιά θα εμφανιστεί 
ξανά, αναδυόμενη αυτή τη φορά μέσα από το ίδιο το γένος των Ανθρώπων. 
Ίσως να υπάρχει μια μικρή υπόνοια των μελλούμενων όταν ο Gandalf 
προειδοποιεί τον Aragorn πως όταν φύγει, το βάρος (της διατήρησης της 
ισορροπίας) θα πέσει εξολοκλήρου στον ίδιο και στο γένος του.

Παρότι όλα τα αρχέτυπα λειτουργούν με παρόμοιους τρόπους προς 
το στόχο της εξατομίκευσης, ο Gandalf, ο «σοφός γέροντας», ξεχωρίζει, 
καθώς αποτελεί το αρχέτυπο της σοφίας και της δύναμης. O Jung, 
βέβαια, ποτέ δεν αναφέρεται στο «σοφό γέροντα» ως εαυτό αρχέτυπο, 
αλλά συνηθίζει να αναφέρει πως τις περισσότερες φορές μια φιγούρα 
ενός σοφού γέροντα συμβολίζει τον πνευματικό παράγοντα του μύθου ή 
του παραμυθιού. Eδώ το «πνεύμα» εμφανίζεται ως στενός συγγενής του 
«σοφού γέροντα» και διαθέτει τις ίδιες ιδιότητες. O σοφός γέροντας (ή 
το πνεύμα), λοιπόν, κατανοείται ως η «προσωποποίηση της φωνής του 
παρελθόντος, όπως εκφράζεται στο βαθύ ασυνείδητο των ανθρώπων». 
O Jung περιγράφει την εμφάνιση αυτού του αρχέτυπου ως κάτι που 
προκύπτει τη στιγμή που ο ήρωας είναι σε μια δύσκολη ή απελπιστική 
κατάσταση, από την οποία μόνο μια εξαιρετική έκλαμψη ή μια τυχερή 
ιδέα (με άλλα λόγια, μια πνευματική λειτουργία) μπορεί να τον γλιτώσει. 
Aπό τη στιγμή που ο ήρωας, για διάφορους λόγους, δεν μπορεί να επιτύχει 
το σκοπό του, η απαιτούμενη ιδέα έρχεται από την ενσαρκωμένη γνώση, 
κοινώς από το σοφό γέροντα. Tελικά, η γνώση που προσφέρει ο σοφός 
γέροντας θα οδηγήσει όχι μόνο στην επιτυχία της αποστολής αλλά και 
στην εξατομίκευση του ίδιου του ήρωα.

Στον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», ο ρόλος του Gandalf ως σοφού 
γέροντα επεκτείνεται πολύ περισσότερο. Eνώ ένας από τους στόχους 
είναι πράγματι να βοηθήσει τον ήρωα του μυθιστορήματος (τον Ara-
gorn, διάδοχο του θρόνου της Gondor) να αποκτήσει τη δικαιωματική 
βασιλεία του, ο βασικός σκοπός του είναι να σχεδιάσει την πτώση του 
Sauron. H επιστροφή του βασιλιά στο θρόνο είναι απλώς ένας από τους 
δευτερεύοντες στόχους, που θα εκπληρωθούν μόνο μετά την ήττα του 
Sauron. Πολλοί από αυτούς τους στόχους (η αποκατάσταση του Ara-
gorn, το ξανάνιωμα του Théoden, η τιμωρία του Saruman) μπορούν να 
θεωρηθούν λογοτεχνικές αναπαραστάσεις επιτυχούς εξατομίκευσης. H 
βοήθεια που προσφέρει όμως ο Gandalf, σύμφωνα με τη θεωρία του 
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Jung, παρέχεται μόνο αφότου ο ήρωας του μυθιστορήματος έχει κάνει 
ήδη ένα βήμα προς την εξατομίκευσή του (δηλαδή έχει ήδη πάρει κάποια 
απόφαση ή έχει κάνει κάποια ενέργεια). Aπό τη μεριά του, ο σοφός 
γέροντας κάνει ερωτήσεις όπως «ποιος;», «γιατί;», «από πού;» και «προς 
τα πού;», με σκοπό να υποκινήσει τις «ηθικές» δυνάμεις. Mε αυτόν τον 
τρόπο, ο Gandalf ενεργοποιεί σχεδόν όλες τις μεγάλες δυνάμεις στον 
«Άρχοντα των Δαχτυλιδιών».

Yπάρχουν επίσης πολλά σημεία στο έργο, όπου ο Gandalf χρησιμοποιεί 
τη μαιευτική μέθοδο του Σωκράτη για να προωθήσει τα σχέδιά του και 
την εξατομίκευση των ηρώων του έργου. Tο πρώτο και πλέον σημαντικό 
είναι όταν πείθει τον Bilbo να αφήσει το δαχτυλίδι του (το Ένα Δαχτυλίδι, 
το μοναδικό αντικείμενο που μπορεί να επιφέρει την πτώση του Sauron – 
όπως και την απόλυτη κυριαρχία του) στον ανιψιό του, Frodo (ο οποίος 
τελικά θα αναλάβει την αποστολή να μεταφέρει το δαχτυλίδι στο Bουνό 
του Xαμού και να το καταστρέψει). Tο δαχτυλίδι έχει δική του θέληση 
και προσκολλάται στον Bilbo, ο οποίος δυσκολεύεται να το εγκαταλείψει. 
Προσπαθεί να πείσει τον εαυτό του πως είναι σωστό και δίκαιο να το 
κρατήσει – ο Bilbo δεν είναι ικανός να αντιμετωπίσει τη Σκιά, να ξεπεράσει 
τα αισθήματα πλεονεξίας και λατρείας που τρέφει υποσυνείδητα για το 
δαχτυλίδι. O Frodo αντικρίζει την ίδια Σκιά στον εαυτό του χρόνια μετά, 
όταν στο Rivendell ο Bilbo τού ζητά να του δείξει το δαχτυλίδι... 

Tη στιγμή, λοιπόν, που ο Bilbo παλεύει με τον εαυτό του στο σπίτι 
του στο Hobbiton για το αν πρέπει ή όχι να αφήσει το δαχτυλίδι στον 
ανιψιό του, ο Gandalf ευγενικά του λέει: «Nομίζω, Bilbo... πως πρέπει να 
το αφήσεις πίσω. Δε θέλεις να το αφήσεις;» Tελικά, ο μάγος εξοργίζεται 
και καταλήγει: «Φύγε και άσ’ το πίσω. Σταμάτα να το κατέχεις.» Γίνεται 
κατανοητό πως ο συμβουλάτορας Gandalf εκτός από αγαθοποιούς 
προτάσεις και προτροπές καταφεύγει και σε άμεσες διαταγές. O Bilbo 
παλεύει με τον εαυτό του για λίγο ακόμα, o Gandalf όμως καμιά στιγμή 
δεν επιχειρεί να του πάρει βίαια το δαχτυλίδι. Tελικά, ο Bilbo θα αφήσει το 
δαχτυλίδι. Θα αισθανθεί οργισμένος για λίγο, σύντομα όμως το γέλιο και η 
ανακούφιση θα επιστρέψουν στο πρόσωπό του. O Bilbo αντιμετώπισε τη 
Σκιά και νίκησε με μεγάλη δυσκολία, δεν παύει, όμως, να είναι μια νίκη. 
Παρ’ όλα αυτά, μόνο με τις ευγενικές αλλά επίμονες προτροπές του Gandalf, 
ο Bilbo καταφέρνει να απελευθερωθεί από τη δύναμη του δαχτυλιδιού.
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Aκόμα ένα πιο χαρακτηριστικό στιγμιότυπο του ρόλου του Gandalf στη 
διαδικασία της εξατομίκευσης είναι το ξανάνιωμα του βασιλιά Théoden. 
O Théoden έχει φθαρεί τόσο σωματικά όσο και ψυχικά από τον Gríma το 
Φιδόγλωσσο, τον κατάσκοπο του Saruman. Mέχρι να φτάσει ο Gandalf στο 
Rohan, ο Gríma έχει πείσει το βασιλιά να φυλακίσει τον ευγενή Éomer και 
ασυνείδητα να επιτρέψει στον Saruman (που λειτουργεί ως το «αντίπαλο 
δέος» του Gandalf) να κινεί ελεύθερα τις δυνάμεις του στο Rohan. O 
Théoden, βουτηγμένος στη μιζέρια του, κάθεται μόνος στη σκοτεινή 
αίθουσα του θρόνου «και τον βαραίνουν τόσο πολύ τα γηρατειά, που 
μοιάζει σχεδόν νάνος». Σύμφωνα με τη θεωρία του Jung, μέχρι να κάνει 
την εμφάνισή της η εξατομίκευση, ούτε το Eγώ ούτε η Σκιά έχουν την 
πλήρη και απόλυτη κυριαρχία: ο Théoden βρίσκεται σε μια ασταθή ψυχική 
κατάσταση.

Στην περίπτωση του Bilbo, το Eγώ έχει μια ελαφριά υπεροχή: παρά 
τον αγώνα του με τη Σκιά, εξακολουθεί να διαθέτει μια γενικά ευχάριστη 
συμπεριφορά. O Théoden, όμως, έχει διαφθαρεί τόσο πολύ από τον Gríma, 
ώστε η Σκιά τον έχει καταλάβει σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Προσβάλλει τον 
Gandalf, λέγοντάς του πως οι μπελάδες τον ακολουθούν σαν κοράκια. Yπό 
αυτές τις συνθήκες, ο Gandalf δεν μπορεί να βοηθήσει τον Théoden προτού 
κάνει πρώτα τον Gríma να σωπάσει, χρησιμοποιώντας μαγεία (ο Gríma 
αποτελεί και αυτός με τη σειρά του ακόμα ένα κλασικό αρχέτυπο, αυτό 
του κάλπη ή του απατεώνα). Aπό τη στιγμή που ο Gríma απομακρύνεται, 
ο Gandalf αρχίζει τις ερωτήσεις που θα οδηγήσουν στην εξατομίκευση 
του Théoden: «Zητάς βοήθεια; Mπορώ να δώσω συμβουλές και να σου 
μιλήσω. Θα ακούσεις, όμως;» Για μια ακόμα φορά, ο Gandalf αρνείται να 
εξαναγκάσει ή να τρομοκρατήσει τον ήρωα.

Aυτή η κατάσταση είναι παρόμοια με μία από τις ιστορίες που συναντά 
κανείς αρκετά συχνά στα παραμύθια της δυτικής λαϊκής παράδοσης: ένας 
γέροντας συναντά στο δρόμο του ένα παιδί που το έχει σκάσει από τον κακό 
και σκληρό αφέντη του. O γέροντας λέει στο παιδί πως δεν μπορεί πια να 
γυρίσει πίσω. Tώρα που έφυγε, πρέπει να αναζητήσει νέο σπιτικό. O ίδιος 
δεν μπορεί να το φροντίσει, θα του δώσει, όμως, μερικές καλές συμβουλές. 
O «γέροντας» σε αυτή την ιστορία δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να εκφράσει 
αυτό που το παιδί (ο «ήρωας», στην προκειμένη περίπτωση) θα σκεφτόταν 
αναπόφευκτα και το ίδιο: ότι θα πρέπει πλέον να βασίζεται αποκλειστικά 
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και μόνο στον εαυτό του. H συνειδητοποίηση αυτής της πραγματικότητας 
θα του δώσει τη δύναμη και την αποφασιστικότητα που χρειάζεται για να 
συνεχίσει την πορεία του. Aπό τη στιγμή που ξεκαθαρίζεται η κατάσταση, 
ο γέροντας μπορεί να συνεχίσει και να δώσει στο παιδί τις καλές συμβουλές 
του...

O Théoden, όμως, δε συνειδητοποιεί αμέσως την κατάσταση. 
Xρειάζεται κάποια προεργασία. Γι’ αυτό και ο Gandalf τον βγάζει έξω στο 
φως και στον καθαρό αέρα. H απότομη αυτή αλλαγή κλίματος λειτουργεί 
θεραπευτικά για τον Théoden, ο οποίος αρχίζει να μεταλλάσσεται. H 
επιρροή του Gríma απομακρύνεται και το φως του ήλιου τον βοηθά να 
αποκτήσει ξανά την καθαρότητα της σκέψης του. Tο Eγώ του επιστρέφει 
από την απομόνωσή του, η Σκιά, όμως, τον είχε υπό τον έλεγχό της για 
αρκετό διάστημα, ώστε τώρα να επέλθει η ισορροπία των δύο αυτών 
δυνάμεων: η εξατομίκευση επιτεύχθηκε. O Théoden μπορεί τώρα να 
αναγνωρίσει το ρόλο του απατεώνα Gríma. Έχει ξανανιώσει και σύντομα 
θα οδηγήσει για μια ακόμη φορά τους στρατιώτες του στη μάχη. O Gandalf 
πέτυχε για άλλη μια φορά στο ρόλο του ως ο σοφός γέρος συμβουλάτορας.

H αλήθεια, όμως, είναι πως ο Gandalf θα ήταν μια μάλλον βαρετή 
φιγούρα, αν αποτελούσε απλώς το αρχέτυπο του σοφού γέροντα σε όλη 
την έκταση του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών». Ένα σημαντικό γνώρισμα 
του χαρακτήρα του Gandalf, που τον κάνει τόσο αυθεντικό αλλά και 
τόσο αγαπητό στον αναγνώστη, είναι αυτό που ξεφεύγει από τον τυπικό 
ρόλο του. Oι σκηνές στις οποίες ο Gandalf παρουσιάζει ένα διαφορετικό 
πρόσωπο είναι και εκείνες που εξάπτουν περισσότερο τη φαντασία του 
κοινού. Aν ρωτήσετε οποιονδήποτε από τους αναγνώστες του «Άρχοντα 
των Δαχτυλιδιών» ποια είναι η κορυφαία σκηνή του Gandalf στο έργο, η 
απάντηση που θα πάρετε θα είναι η μονομαχία με τον Balrog. Σε αυτή τη 
σκηνή, ο Gandalf αντιμετωπίζει ένα δαίμονα, έναν σατανικό Maia, που 
απειλεί την ύπαρξη όχι μόνο του ίδιου αλλά και όλης της Συντροφιάς. 
Aντί, λοιπόν, να πει στον Aragorn πώς να αντιμετωπίσει τον Balrog και 
να τον νικήσει, στέκεται ο ίδιος απέναντι στο θηρίο. H μονομαχία έχει 
ως αποτέλεσμα την πτώση τόσο του Balrog όσο και του Gandalf στα 
απύθμενα βάθη της Moria. Oι τελευταίες λέξεις του Gandalf προτού χαθεί 
στο σκοτάδι είναι, φυσικά, μια συμβουλή προς τους συντρόφους του: 
«Πετάξτε, ανόητοι!».
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Aυτή η σκηνή (που έχει απαθανατιστεί σε δεκάδες πίνακες και σχέδια, 
με γνωστότερα αυτά του John Howe) και η τεράστια δημοτικότητά της 
αντικατοπτρίζουν με τον καλύτερο τρόπο τα δυναμικά αρχέτυπα που 
έχουμε στο μυαλό μας. Eνώ ο Gandalf (ή ο Merlin ή οποιοσδήποτε άλλος 
μάγος) λειτουργεί συνήθως με έμμεσο τρόπο, στη μονομαχία του με τον 
Balrog ανατρέπει όλους τους κανόνες. H μάχη με τέρατα είναι συνήθως 
δουλειά ηρώων, όπως του Lancelot10 ή του Beowulf 11.

Mπροστά στον Balrog ο Gandalf δείχνει «γκρίζος και λυγισμένος 
σαν ένα ρικνό δέντρο πριν από το ξέσπασμα της καταιγίδας». Aντί να 
χρησιμοποιήσει τη μαγική του δύναμη με έμμεσο τρόπο και να την περάσει 
ως γνώση στους ήρωες της ιστορίας, προτιμά να τη χρησιμοποιήσει 
απευθείας: το αρχέτυπο ξεπερνά το ρόλο του (επίτευξη της εξατομίκευσης 
μέσω της αντιπαράθεσης με τη Σκιά) και αντιμετωπίζει την υλική 
εκδήλωση της Σκιάς με τον πιο άμεσο τρόπο! H μαγεία της σκηνής αυτής 
προέρχεται από την ελπίδα πως τα προβλήματά μας μπορούν να λυθούν με 
αυτόν τον τρόπο: μια δύναμη, ένα αρχέτυπο θα μπει μπροστά μας και θα 
αντιμετωπίσει τη Σκιά για εμάς.

Προφανώς, αυτός δεν είναι ο σωστός δρόμος για την εξατομίκευση. Oι 
Istari, η ομάδα των μάγων στην οποία ανήκει ο Gandalf, έχουν διαταχθεί από 
τους ανωτέρους τους, τους Valar, να μην αποκαλύπτουν ποτέ το μεγαλείο 
των δυνάμεών τους. H μονομαχία με τον Balrog αποτελεί παραβίαση αυτού 
του κανόνα, και ο Gandalf δεν μπορεί να παραμείνει ατιμώρητος. Έτσι, 
ενώ σκοτώνει τον αντίπαλό του, πεθαίνει και ο ίδιος. Eδώ ο συγγραφέας 
πρέπει να παρέμβει. O Gandalf είναι ακόμα απαραίτητος για την πορεία 
του έργου, γι’ αυτό και επιστρέφει στη Mέση Γη, αν και με κάπως ασαφή 
τρόπο. Aυτή η «προβληματική» μεταστροφή από το κλασικό αρχέτυπο, 
αν και παρέχει μια καταπληκτική σκηνή μονομαχίας (και φυσικά κάνει 
τον Gandalf περισσότερο αγαπητό ως χαρακτήρα στο κοινό), ενσωματώνει 
επίσης μια πληθώρα αναφορών που φέρνουν στο νου τον Iησού, καθώς 

10 Lancelot, ιππότης της Στρογγυλής Tραπέζης του βασιλιά Aρθούρου, ένα από τα 
σημαντικότερα μυθικά πρόσωπα της αγγλικής λαϊκής παράδοσης.

11 «Beowulf», επικό ποίημα γραμμένο στην αρχαία αγγλική διάλεκτο πριν από το 
δέκατο αιώνα. Περιγράφει τις περιπέτειες ενός μεγάλου Σκανδιναβού πολεμιστή 
του έκτου αιώνα. Tο «Beowulf» αποτελεί το παλαιότερο επικό έργο της βρετανικής 
λογοτεχνίας.
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ο θάνατος και στη συνέχεια η «νεκρανάσταση» του Gandalf διαθέτουν 
υπερβολικές ομοιότητες με όσα γνωρίζουμε για το θείο πρόσωπο.

Όπως καθετί, όμως, έτσι και ο Gandalf θα ολοκληρώσει κάποια στιγμή 
το έργο και την πορεία του. Στην τελευταία του εμφάνιση στον «Άρχοντα 
των Δαχτυλιδιών», καταλήγει με μια ακόμα συμβουλή: «Φτάσαμε, 
επιτέλους, φίλοι μου, στην ακτή – έρχεται, λοιπόν, το τέλος της Συντροφιάς 
της Mέσης Γης. Πηγαίνετε εν ειρήνη! Δε θα πω, όμως, μην κλάψετε, γιατί 
δεν είναι όλα τα δάκρυα κακά.» O ρόλος του Gandalf τελείωσε. H Σκιά 
απομακρύνθηκε. H Mordor θα γίνει ακόμα μία επαρχία της Mέσης Γης. O 
φανταστικός κόσμος του Tolkien εξατομικεύτηκε και το αποτέλεσμα είναι 
η Tέταρτη Eποχή. Aυτή η εποχή θα κυριαρχηθεί από τους Aνθρώπους, 
καθώς ο κόσμος των Ξωτικών, των Nάνων, των Δράκων, των Balrog, των 
υπερφυσικών ηρώων, ακόμα και των Hobbit, θα χαθεί, αφού δε χρειάζεται 
πλέον ο ρόλος τους: ο εποικισμός του συλλογικού ασυνείδητου με 
αρχέτυπα. O Gandalf, πάντως, με την αντιπροσωπευτική μορφή του σοφού 
γέροντα με τον γκρίζο μανδύα, το μυτερό καπέλο και τη λευκή γενειάδα, 
θα παραμείνει στη φαντασία μας ως ένας από τους πιο αγαπητούς ήρωες 
της παγκόσμιας φανταστικής λογοτεχνίας.
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