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Με αυτό τον τρόπο ξεκινά μια ιστορία, προοίμιο μιας μνημειώδους τριλογίας η οποία 

χαρακτηρίστηκε  «το μυθιστόρημα του 20ου αιώνα».  

Αν αποκρυπτογραφήσουμε τα παραπάνω σύμβολα, λέει: 

   

Μέσα στη γη, σε µια τρύπα, ζούσε κάποτε ένα χόµπιτ. 

 

…και ύστερα η διήγηση διακλαδίζεται,  μεγαλώνει, όλο και μεγαλώνει, ώσπου γίνεται η ιστορία του 

Μεγάλου Πολέμου του Δακτυλιδιού, εξιστορημένη σε πέντε βιβλία.* 
Με αφορμή λοιπόν αυτό το αξιοσημείωτο γεγονός, από 8/2, έως 19/2 παρουσιάστηκε στη 

Βιβλιοθήκη μας το μυθιστόρημα 
 

                 
 

         
 



Τα χόμπιτ λοιπόν είναι κάπως έτσι:  

 

 

              
 

 

 

 

Φέρνει κάπως στον Μάρτιν Φρίμαν, αλλά μην παρασύρεστε. Πρόκειται για τον κ. Μπίλμπο 

Μπάγκινς, ευγενικό και καθωσπρέπει  αρχοντο-χόμπιτ (πώς λέμε αρχοντάνθρωπος) ο οποίος…  

 



                
 
Νοσφιστή, τον λένε τον δράκο;  

 ** 
 

Σιγά το πρόβλημα, σε βιβλιοθήκη βρισκόμαστε. 

 

                 
 



Νοσφιστής, σφετεριστής δηλαδή, είναι η απόδοση του Smaug στην επινοημένη γλώσσα που 

δημιούργησε ο Τόλκιν. Προέρχεται από το νορβηγικό Smyge, που σημαίνει το ίδιο πράγμα. 

Συλλεκτικές φιγούρες σαν αυτές του Μπίλμπο κατασκευάζονται σε κλίμακα ένα προς τέσσερα 

(προκειμένου για ανθρώπους) οπότε, προκειμένου για χόμπιτ, το μοντέλο έχει κλίμακα ένα προς 

οκτώ. 

 

Η διευκρίνιση γίνεται γιατί κατά την παρουσίαση του βιβλίου προέκυψαν μικροκαυγάδες,  

αναφορικά το μέγεθος των χόμπιτ. Κάποιοι ισχυρισμοί πως είναι ψηλότερα από νάνους 

καταπνίγηκαν εν τη γενέσει τους… 

        
Εξαιρείται  βέβαια ο μακαρίτης προ-προ-προ-προ-θείος του κ. Μπάγκινς, ο Σβούρας Τουκ, ο 

οποίος ήταν ένας χομπιτάρας (πώς λέμε άντρακλας) τόσο τεράστιος, για χόμπιτ, που μπορούσε να 

καβαλικέψει άλογο, αλλά αυτή είναι η εξαίρεση από τον μέσο όρο (εάν ήταν άνθρωπος το ύψος του 

θα αντιστοιχούσε στο 2,20).    

 Και προς επίρρωσιν: 

 

 
 
Οι φυλές της Μέσης Γης κατά μέγεθος: χόμπιτ, νάνος, ορκ της Μόρια, ορκ, άνθρωπος, ξωτικό, ούρουκ χάι, δαχτυλιδοφάντασμα, 
τρολ (πετροτελώνιο δηλαδή, αλλά επειδή είναι άγνωστο στους  θρύλους της ν. Ευρώπης, ας παραμείνει τρολ).   
 
 

Προς τι η φασαρία: Για να δειχτεί πως εδώ έχουμε μια λεπτομερή κοσμοκατασκευή, 

δημιουργημένη σε μια ιδιαίτερη γλώσσα από έναν φιλόλογο,  καθηγητή στην Οξφόρδη ο οποίος 

εμπνεύστηκε και δημιούργησε τη δική του μυθολογία ξεκινώντας από τις γλωσσολογικές του 

μελέτες και με απώτερο σκοπό να δώσει ένα φόντο μυθοπλασίας για τις γλώσσες των ξωτικών.  

Ποτέ δεν θα μπορούσαν να γραφτούν από μια διαζευγμένη, άπορη μητέρα σ΄ ένα τραπεζάκι 

καφενείου (μπηχτή για τον Χάρι Πότερ, εκεί ισχυρίζεται πως τον έγραψε η Ρόουλινγκ). Οι 

επινοημένες γλώσσες των φυλών της Μέσης Γης  δεν προέκυψαν εκ του μηδενός. Η γλώσσα 



“Sindarin” είχε πρότυπο τη φωνολογία των ουαλικών, ενώ στο λεξιλόγιο είναι εμφανής η 

επίδραση των αρχαίων φινλανδικών.  

Έχουμε και λέμε λοιπόν: Φανταστικός κόσμος στηριγμένος στην κελτική και σκανδιναυική 

μυθολογία, παραμυθική αφήγηση, καλοδουλεμένο ύφος. Ο συγγραφέας τώρα:  

                            
 

 
 

 Τι να πει κανείς για την πληροφορία «επέζησε της Μάχης του Σομ». Ένα πράγμα μόνο: Επέζησε 

της μάχης του Σομ. Όπως και χιλιάδες άλλοι. Αλλά που ήταν λιγότεροι από εκείνους που  δ ε ν  



επέζησαν από το μεγαλύτερο σφαγείο από καταβολής homo sapiens το οποίο υπήρξε ο Α΄ 

Παγκόσμιος Πόλεμος (με σκληρό ανταγωνιστή του τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο). 

                                       
Σκίτσο του συγγραφέα με το δακτυλίδι. Τα  ρουνικά (αλφάβητο των αρχαίων σκανδιναβικών) ολόγυρα μεταφράζονται: 
«Ένα, όλους να κυβερνά και να τους βρίσκει, Ένα».  

 Ο Τόλκιν πάντως αρνιόταν κατηγορηματικά  να φωτίσει ο ίδιος τον αλληγορικό χαρακτήρα του 

έργου του.  Ποτέ δεν παραδέχτηκε πως οι πόλεμοι της Μέσης Γης είναι μεταφορά του Α΄ ή του 

Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και διαμαρτυρήθηκε όταν τον ρώτησαν εάν ο Σάουρον, ο Σκοτεινός 

άρχοντας, είναι ο Χίτλερ. Οι συγγραφείς γράφουν, αλλά η ερμηνεία αυτών που γράφουν είναι 

υπόθεση κριτικών και φιλολόγων. 
 

                
 

Οι μύθοι του Τόλκιν βρήκαν την πρώτη μαζική αποδοχή τους ανάμεσα στους χίπηδες της 

δεκαετίας του ΄70. Το θέμα της «μαγικής» μεγάλης δύναμης που έπεσε στα χέρια διαβολικών 

δυνάμεων φάνταζε σαν μεταφορά για την αμερικανική τεχνολογία η οποία κατασκεύαζε όπλα που 

σκότωναν φτωχούς βιετναμέζους χωρικούς. 

Επειδή τέλος ο επιπολασμός των φιλολόγων στον χώρο όπου έγινε η παρουσίαση είναι 

υπολογίσιμος, ορίστε η συμβολή μας στον τομέα «διακείμενα, υπερκείμενα και λοιπά 

φιλολογίζοντα»: Βρίσκουμε για πρώτη φορά την ιδέα του μαγικού δακτυλιδιού που όποιος το φορά 

γίνεται αόρατος στο δακτυλίδι του Γύγη, από τον πλατωνικό μύθο του Πρωταγόρα. 



Συνοψίζοντας: Εάν  μπορούσαμε να προσθέσουμε κάτι στην παρακαταθήκη την οποία άφησε ο 

Τζον Ρόναλντ ΡόυελΤόλκιν θα ήταν αυτό: Κατόρθωσε με το έργο του να δημιουργήσει από ένα 

απειροσύνολο ομάδων (βιβλιόφιλους, ψώνια των ιπτάμενων δίσκων, σινεφίλ, σπασίκλες των 

κόμικς, διανοούμενους, εθισμένους στα βιντεοπαιχνίδια, χομπίστες και επαγγελματίες 

μοντελιστές, λάτρεις της φανταστικής λογοτεχνίας, φανατικούς των παιχνιδιών ρόλων) μια 

μεγάλη και  - όχι και τόσο - μονιασμένη οικογένεια.   
 
 
 
 
 
 
 

                   
 
 
 
 
 
 



 
 
*Κατά σειρά εξιστόρησης τον γεγονότων (και όχι κατά σειρά κυκλοφορίας των βιβλίων) έχουμε: 
 

     Α΄                  Β΄      
 
Και με κρυφό καμάρι: Τα εξώφυλλα των πρώτων (και εξαντλημένων εδώ και χρόνια) μεταφράσεων από τις εκδόσεις «Κέδρος» 
πολύ προτού ο σκηνοθέτης Άντριου Τζάκσον εντάξει τον Άρχοντα των δακτυλιδιών στην μαζική κουλτούρα του 21ου αιώνα.   
 

        Γ΄             Δ΄     
                  

                                                     Ε΄   



** Ευχαριστούμε (και δεν λεπτολογούμε) τη μαθήτρια που μας δάνεισε: τον κόκκινο δράκο, τον μπλέ δράκο και τον 
γκριζοπράσινο, άφτερο δράκο καθώς και τη φιγούρα του Λέγκολας. Όμως ο δράκος χωρίς φτερά είναι κινέζικος – οι ευρωπαϊκοί 
είναι φτερωτοί. Όμως τι σημασία έχει; Είναι τόσο ωραίος που δε υπήρχε περίπτωση να μην τον βάλουμε στη βιτρίνα. 
 
Tips:  Ο Τόλκιν συνέγραψε επίσης και παραμύθια τα οποία δεν εντάσσονται στη μυθολογία της Μέσης Γης. Κάποια από αυτά, 
μεταφρασμένα στα ελληνικά χρόνια πριν από τον ντόρο που ξεσήκωσαν οι κινηματογραφικές μεταφορές, είναι άγνωστα στο 
πλατύ κοινό.  
Εμείς δεν είμαστε πλατύ κοινό, επομένως: 
Φωτοτυπημένα μεν, διαθέσιμα δε: 
 
Α΄ «Ο Σιδεράς από το μεγάλο Γούτον», μετάφραση, Παναγιώτη Σκάγιαννη 
 

                 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Β΄ Ο γεωργός, ο Γίλης από το Χαμ, μετάφραση, Μάκης Παπαδοκώστας  
 

           


