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Ο Ντοστογιέφσκι γεννήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 

του 1821 στη Μόσχα. Ο μεσοαστός πατέρας του 

Μιχαήλ Αντρέγιεβιτς, συνταξιούχος στρατιωτικός 

χειρούργος, ήταν αλκοολικός και συχνά παρουσίαζε 



βίαια ξεσπάσματα. Αντίθετα η μητέρα του Μαρία ήταν  μια τρυφερή μορφή με 

την οποία ο νεαρός Φιοντόρ είχε μια βαθιά σχέση αγάπης. Υπήρξε το πρότυπο 

της γυναικείας καρτερικότητας και καλοσύνης για πολλές ηρωίδες στο έργο 

του ενώ εμφύσησε στον γιο της τη βαθιά χριστιανική της πίστη. Δυστυχώς 

όμως πέθανε από φυματίωση το 1837 όταν ο Ντοστογιέφσκι ήταν 16 ετών. 

Τον επόμενο χρόνο εστάλη με τον αδερφό 

του Μιχαήλ σε οικοτροφείο. Ο πατέρας του 

βυθίστηκε ακόμα περισσότερο στο αλκοόλ και οι 

εκρήξεις βίας του έγιναν πιο συχνές κάτι που 

απέβη μοιραίο, αφού στις αρχές του Ιούνη ο 

γιατρός βρέθηκε δολοφονημένος  Ήδη πριν από 

το θάνατο του πατέρα του, ο Φιοντόρ είχε 

ξεκινήσει σπουδές στη Στρατιωτική Ακαδημία Μηχανικών, στην Αγία 

Πετρούπολη. Αν και απογοητεύτηκε σύντομα από το είδος της μόρφωσης που 

λάμβανε στην Ακαδημία, τελικά αποφοίτησε το 1843 με μέτριους βαθμούς. 

Μέτριοι βαθμοί, μέτριος ως συνέπεια και ο μισθός της θέσης γραφείου στην 

οποία διορίστηκε. Ζούσε σε συνθήκες πενίας, αφού ξόδευε αμέσως τα λίγα 

που λάμβανε, ενώ είχε ήδη αναπτύξει πάθος με τον τζόγο, κάτι το οποίο θα 

είχε ως αποτέλεσμα να βρίσκεται χρεωμένος σε όλη του σχεδόν τη ζωή. 

Όταν το 1844 αποφάσισε να ζει πια από την πένα του. Πρώτο δικό του 

συγγραφικό έργο, ήταν ο Φτωχόκοσμος,  το 1846, με το οποίο κερδίζει 

αμέσως τον έπαινο του γνωστού και με επιρροή κριτικού λογοτεχνίας 

Βησσαρίωνας Μπελίνσκι. Ο Φιοντόρ έρχεται σε επαφή με λογοτεχνικούς 

κύκλους και γίνεται μέλος μιας ομάδας ουτοπιστών σοσιαλιστών. Άθελα του, ο 

Ντοστογιέφσκι βρίσκεται μπλεγμένος σε μια συνωμοσία για την ανατροπή του 

τσάρου Νικόλαου του Α’ και, στις 22 Απριλίου 1849, συνελήφθη και 

φυλακίστηκε.  



Εκτός των άλλων κατηγορήθηκε  για 

συμμετοχή σε συνωμοσία για τη δολοφονία 

του Τσάρου. Ο Ντοστογιέφσκι δήλωσε 

«αθώος» αλλά χωρίς αυτό να φέρει 

κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Οι δικαστές 

καταδίκασαν όλους τους κατηγορούμενους 

σε θάνατο από εκτελεστικό απόσπασμα. 

Στις 22 Δεκεμβρίου του 1849, ο 28χρονος Φιοντόρ οδηγείται, μαζί με τα 

άλλα μέλη του Κύκλου Πετρατσέφσκι, ενώπιον του αποσπάσματος. Την 

τελευταία κυριολεκτικά στιγμή, ωστόσο, η εικονική εκτέλεση ματαιώθηκε 

αφού ανακοινώθηκε η απόφαση του Τσάρου να μετατρέψει την θανατική 

καταδίκη σε καταναγκαστικά έργα, στο Ομσκ της Σιβηρίας. Στην παγωμένη 

Σιβηρία ο Ντοστογιέφσκι πέρασε τέσσερα χρόνια με βασανισμούς και 

εξευτελισμούς. Η επιληψία από την οποία έπασχε όλη του τη ζωή 

επιδεινώθηκε. Το 1854 απελευθερώνεται από τη φυλακή αλλά είναι 

υποχρεωμένος να εκτίσει το δεύτερο μέρος της ποινής του, τη στρατιωτική 

θητεία, στην εσχατιά της Σιβηρίας, κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Εκεί 

γνωρίζεται και με την Μαρία Ντημήτριεβνα Ισάγιεβα, μια ήδη παντρεμένη 

γυναίκα και την ερωτεύεται. Το ζευγάρι παντρεύεται το 1857, μετά το θάνατο 

του συζύγου της, αλλά ο έγγαμος βίος δεν φέρνει την ευτυχία που 

ονειρευόταν ο Ντοστογιέφσκι. Οι εμπειρίες από τη φυλακή και τη στρατιωτική 

εξορία είχαν επιφέρει μεγάλες αλλαγές στις πολιτικές και θρησκευτικές 

πεποιθήσεις του. Μάλιστα επηρέασαν έντονα και τα έργα του, κάτι το οποίο 

αποδεικνύεται περίτρανα στο έργο του «ο Ηλίθιος» όπου βάζει τον 

πρωταγωνιστή του να μιλήσει με τα χειρότερα λόγια για την θανατική ποινή 

και μάλιστα να περιγράψει την περίπτωση του(σελ. 36,37,38). 



Το 1859 επιστρέφει ξανά στην Αγία Πετρούπολη και προχωρά μαζί με 

τον αδερφό του Μιχαήλ στην έκδοση δυο περιοδικών, Χρόνος και Εποχή, 

χωρίς επιτυχία όμως. Το 1864 η σύζυγος του πεθαίνει από φυματίωση και 

σύντομα συνοδεύει στον τάφο και τον αδερφό του. Ενώ είναι ήδη χρεωμένος, 

αναλαμβάνει και τα χρέη του αδερφού του καθώς και τη διατροφή της χήρας 

και των παιδιών του. Βυθίζεται στην κατάθλιψη και συχνάζει όλο και 

περισσότερο σε σαλόνια τζόγου, συσσωρεύοντας όλο και περισσότερα χρέη. 

Ερωτεύεται την 20χρονη στενογράφο Άννα Γρηγόριεβνα Σνιτκίνα, στην οποία 

υπαγορεύει τον Παίχτη, και το 1867 παντρεύονται. Για να αποφύγει τους 

δανειστές το ζευγάρι αναχωρεί για την Ευρώπη, όπου θα παραμείνει για 

τέσσερα χρόνια. Επισκέπτονται τη Γερμανία, την Ελβετία και την Ιταλία ενώ 

η φήμη του Ντοστογιέφσκι πίσω στη Ρωσία μεγαλώνει σταδιακά. Οι 

Δαιμονισμένοι σημειώνουν μεγάλη επιτυχία όπως και οι μηνιαίες δημοσιεύσεις 

του Ημερολόγιου του Συγγραφέα, τα χρόνια 1873-1881.Η ιδιαίτερα έξυπνη 

σύζυγος του Άννα καταφέρνει να τον απαλλάξει από κάθε χρέος λίγα χρόνια 

πριν από τον θάνατο του. Μάλιστα δύο χρόνια πριν πεθάνει καταφέρνουν να 

αγοράσουν ένα σπίτι. Με την ηλικία γίνεται όλο και πιο δύσκολη η ανάκαμψη 

του χρόνου από τις επιληπτικές κρίσεις και στις  28 Ιανουαρίου 1881, ο 

Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι πεθαίνει σε ηλικία 60 ετών. Την κηδεία και την 

νεκρική 

πομπή 

του 

εθνικού 

λογοτέχνη της Ρωσίας παρακολούθησαν  περίπου σαράντα χιλιάδες πολίτες. 

Μετά τον θάνατο του επηρέασε και επηρεάζει πολλούς γνωστούς λογοτέχνες 

και παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους λογοτέχνες της παγκόσμιας 

ιστορίας. 



 

 

 

 

Το μυθιστόρημα του Φίοντορ  Ντοστογιέφσκι "Ο ηλίθιος" ξεκινά με μια σκηνή 

σένα τρένο που ως προορισμό του έχει την Αγία Πετρούπολη. Ο συγγραφέας 

μας περιγράφει πως ο ήρωας, o πρίγκιπας Λεβ  Νικολάγεβιτς  Μίσκιν, 

βρίσκεται σε αυτό το τρένο και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του γνωρίζεται 

με τον Παρφιόν  Ραγκόζιν, ο οποίος του εξιστορεί μια δυσάρεστη περιπέτεια 

που πέρασε για χάρη της όμορφης Ναστάσια  Φιλλίποβνα. Όταν τελικά 

φτάνουν στον προορισμό τους οι δύο ήρωες, ο Ραγκόζιν προτείνει στον 

πρίγκιπα να τον φιλοξενήσει, αφού τον αισθάνεται δικό του άνθρωπο κι αφού 

έτσι κι αλλιώς δεν έχει χρήματα και μέρος για να μείνει. Παρόλα αυτά,  ο 

πρίγκιπας αποφασίζει να κάνει πρώτα μία στάση στο σπίτι του μοναδικού του 

συγγενή, της  Λιζαβιέτας  Προκόφιεβνας  Επάντσιν. Κι έτσι έγινε. Ο ήρωας  

προσπαθεί να πείσει τους πάντες στην οικία των Επάντσιν για την ταυτότητά 

του, αρχικά τον υπηρέτη, στην συνέχεια τον στρατηγό και τον έμπιστό του 

γραμματέα Γκαβρίλα  Αρνταλιόνοβιτς  και τέλος να κερδίσει την εύνοια και 

συμπάθεια της οικοδέσποινας  και των τριών κορών της, Αγλαΐας, Αδελαΐδας,  

και Αλεξάνδρας. Το κατορθώνει δείχνοντας τους τις δεξιότητες του στην 

καλλιγραφία, στην ρητορικότητα, την απλότητα και την παραστατικότητα που 

τον χαρακτηρίζει. Καταφέρνει μάλιστα να πείσει τον στρατηγό να του βρει 

κατοικία, νοικιάζοντας ένα δωμάτιο από την οικογένεια του Γκαβρίλα.  Άθελα 

του όμως, μετά την συνάντησή του με την  στρατηγίνα  και τις τρεις 

δεσποσύνες, μπλέκεται σε μια άβολη κατάσταση που αφορά την, όπως 

φαίνεται, καταστροφική  Ναστάσια  Φιλλίποβνα  και που τελικά τον κάνει να 

τσακωθεί με τον Γκάνια (τον Γκαβρίλα δηλαδή).Τελικά, οι δύο άντρες 

φεύγουν από την οικία των Επάντσιν λογομαχώντας ώσπου ο Γκάνια ζητά 

συγγνώμη. Μετά  την αποχώρησή του από τους  Επάντσιν ο πρίγκιπας 

πηγαίνει μαζί με τον Γκάνια  στο σπίτι της οικογένειας Ιβόλγκιν. Εκεί 

γνωρίζει τη Νίνα Αλεξάντροβα, το στρατηγό Ιβόλγκιν, τη Βαρβάρα 

Αλεξάντροβα και τον Πτίτσιν. Μετά από διάφορα γεγονότα ο πρίγκιπας 

γνωρίζει τη Ναστάσια  Φιλλίποβνα,  η οποία δέχεται προσφορά από το  

Ραγκόζιν  100.000 ρουβλίων για να την παντρευτεί. Ακολουθεί η εσπερίδα 



της Ναστάσια όπου ο πρίγκιπας της κάνει πρόταση γάμου, εκείνη όμως την 

απορρίπτει επειδή δε θέλει να τον καταστρέψει. Ύστερα η Ναστάσια πετάει 

τα χρήματα του Ραγκόζιν στη φωτιά με σκοπό να ταπεινώσει το φιλοχρήματο 

Γκάνια. 

Στη συνέχεια ακολουθεί το δεύτερο μέρος όπου ο πρίγκιπας επιστρέφει στην 

Αγία Πετρούπολη. Εκεί ο Μίσκιν έχει μια κουβέντα με το Ραγκόζιν όπου 

γίνεται λόγος για την επικείμενη δολοφονία της Ναστάσια και για το πάθος 

που τρέφει ο Ραγκόζιν για τη Ναστάσια και η Ναστάσια για τον πρίγκιπα. 

Επιπλέον βλέπουμε μια πράξη φιλίας ανάμεσα στον Μίσκιν και το Ραγκόζιν. 

Μετά ακολουθεί μια απόπειρα δολοφονίας από το Ραγκόζιν και μια επιληπτική 

κρίση από τον πρίγκιπα. Ο πρίγκιπας φιλοξενείται από το Λέμπεντεφ, στη 

βεράντα του οποίου ο Μίσκιν ξανασυναντά την Αγλαΐα Ιβάνοβνα , τη 

Λιζαβιέτα Προκόφιεβνα και το στρατηγό Ιβάν Φιοντόροβιτς. Μετά την 

έμμεση ομολογία της Αγλαΐας  Ιβάνοβνα για τον έρωτά της για τον πρίγκιπα 

μέσω ενός ποιήματος του Πούσκιν αλλά και τη δυσαρέσκεια της για την αγάπη 

του πρίγκιπα προς τη Ναστάσια ακολουθεί μια προσπάθεια εξαπάτησης του 

πρίγκιπα από κάτι φτωχούς ανθρώπους όπου ο πρίγκιπας φανερώνει και πάλι 

την αφέλειά του. Τελικά δεν τα καταφέρνουν χάρη στην έρευνα του Γκάνια. 

Ακολουθεί μια σειρά παρεξηγήσεων αλλά και μια αποφασιστική κίνηση της 

Λιζαβέτα Προκόφιεβνας  με την οποία κλείνει το δεύτερο μέρος.  Στην αρχή 

του δευτέρου τόμου μαθαίνουμε για τις ανησυχίες της Λιζαβιέτας  

Προκόφιεβνας  Επάντσιν, οι οποίες είναι ότι με τις «περίεργες» για την 

εποχή ιδέες της, τις οποίες έχει περάσει και στις κόρες της, θα καταλήξουν 

και οι τρεις ανύπαντρες .Για καλή της τύχη η Αδελαΐδα  θα αποκατασταθεί. Η 

οικογένεια Επάντσιν οργανώνει μια συγκέντρωση στη βίλα της με 

καλεσμένους τον πρίγκιπα Μίσκιν, τον Ευγένιο Παύλοβιτς, τον πρίγκιπα Σ. 

και τον Γκαβρίλα Ιβόλγκιν. Εκεί ,λοιπόν, καθώς συζητούσαν, ο Ευγένιος 

Παύλοβιτς έθεσε μια ερώτηση κρίσεως στον πρίγκιπα Μίσκιν, έχοντας αγνές 

προθέσεις, αλλά η απάντηση του, αν και τεκμηριωμένη, παρεξηγήθηκε από 

τους άλλους ευγενείς, οι οποίοι άρχισαν να τον χλευάζουν. Η Λιζαβιέτα 

Προκόφιεβνα πρότεινε περίπατο στο πάρκο για να ακούσουν μουσική. Εκεί ο 

πρίγκιπας Μίσκιν άρχισε να λέει ασυνάρτητα πράγματα και η Λιζαβιέτα 

φοβήθηκε μήπως τον έπιασε κάποια κρίση. Τελικά, από τη μεγάλη του 

ειλικρίνεια κατάφερε να προσβάλει την Αγλαΐα,  λέγοντάς της ότι δεν την 

ζήτησε σε γάμο. Η Αδελαΐδα, προσπαθώντας να αλλάξει θέμα, πρότεινε να 



πάνε στο σταθμό του Παύλοσκ, όπου συνέβη μια απρόσμενη για τον Μίσκιν 

συνάντηση. Εμφανίστηκε τότε η Ναστάζια Φιλλίποβνα, η οποία ανακοίνωσε 

στον Ευγένιο κάτι συνταρακτικό για τη ζωή του με πολύ ειρωνικό ύφος, κάτι 

που εξόργισε το φίλο του Ευγένιου. Εξελίσσεται μια σκηνή βίας η οποία έληξε 

χωρίς θύματα μετά την επέμβαση του Ραγκόζιν, ο οποίος μετέφερε τη 

Ναστάζια μακριά από το πλήθος. Ο πρίγκιπας Μίσκιν συνόδευσε την 

οικογένεια Επάντσιν μέχρι τη βίλα τους και λίγο πριν αποχαιρετιστούν η 

Αγλαΐα του ζήτησε να βρεθούν στο σταθμό. Αργότερα, ο πρίγκιπας 

συναντήθηκε ξανά με το Ραγκόζιν τον οποίο και κάλεσε στο σπίτι του για να 

μιλήσουν, μιας και ο Μίσκιν είχε τα γενέθλιά του. Ο Ραγκόζιν αρχικά αρνείται, 

λέγοντας ότι δεν έχει μετανιώσει που τον χτύπησε, αλλά τελικά δέχεται την 

πρόσκληση, αφού ύστερα από μια μεγάλη συζήτηση συμπέρανε ότι ο Μίσκιν 

όντως θέλει να παντρευτεί την Αγλαΐα. Φτάνοντας στη βίλα συναντούν μια 

μεγάλη παρέα που υποδέχτηκε τον πρίγκιπα με ευχές. Αφού πέρασαν μέσα 

και άρχισαν να πίνουν, ο Ιππόλυτος έβγαλε να διαβάσει ένα γράμμα που είχε 

γράψει ο ίδιος. Σε αυτό το γράμμα ζητούσε συγγνώμη από τον πρίγκιπα και 

τον ευχαριστούσε που τον προσκάλεσε να μείνει μαζί του, καθώς αυτό είναι 

πολύ σημαντικό για τη ζωή του. Αναφέρει επίσης ότι έχει μόλις ένα μήνα 

ζωής. Τότε, αποφάσισε ότι θέλει να αυτοκτονήσει με την ανατολή του ηλίου. 

Πράγματι το επιχείρησε, αλλά δεν ακούστηκε πυροβολισμός και όλοι άρχισαν 

να γελάνε. Ο Μίσκιν ένιωσε πολύ άσχημα και πίστεψε ότι ευθύνονταν ο ίδιος 

για αυτή την πράξη του Ιππόλυτου. Έτσι, πήγε μια βόλτα μέχρι το σταθμό, 

έκατσε στο παγκάκι που του είχε δείξει η Αγλαΐα και αποκοιμήθηκε. Στο 

όνειρό του είδε μια γυναίκα και ένιωσε ένα κακό προαίσθημα. Τον ξύπνησε το 

γέλιο της Αγλαΐας, η οποία στεκόταν μπροστά του. Αρχίζουν να συζητούν για 

διάφορα θέματα και καταλήγουν να μιλούν για την Ναστάσια Φιλίπποβνα, 

κάνοντας την Αγλαΐα στο τέλος να νευριάσει και να του δώσει τρία γράμματα 

που της είχε γράψει η ίδια η Ναστάσια. Μετά από λίγο όμως, εμφανίζεται η 

Λιζαβιέτα Προκόφιεβνα και η Αγλαΐα αποκαλύπτει πάνω στον θυμό της ότι 

αγαπά τον Γκαβρίλα Αρνταλιόνοβιτς και πως θα το σκάσει από το σπίτι της 

μαζί του, ενώ ήδη κατευθυνόταν προς τον τόπο κατοικίας της. Έπειτα, η 

Λιζαβιέτα Προκόφιεβνα την ακολουθεί μαζί με τον πρίγκιπα, οποίος  μόλις 

της ξεκαθάρισε τί έγινε μεταξύ των δύο, γύρισε σπίτι του .Εκεί τον περίμενε 

ο Λέμπεντεφ, λέγοντας του ότι έχασε ένα σεβαστό ποσό χρημάτων και πως 

ήθελε την βοήθειά του για να ανακαλύψει τον κλέφτη. Ο πρίγκιπας για μέρες 

περιπλανιέται σε ένα πάρκο και αναθυμάται τα γράμματα της Ναστάσια προς 



την Αγλαΐα και προς έκπληξή του συναντά την Ναστάσια αρχικά και τέλος τον 

Ραγκόζιν, που του εξομολογείται ότι την επομένη θα φύγουν. Καθώς πέρασαν 

μέρες ο Γκάνια μαθαίνει πως ο πατέρας του έχει κλέψει τα χρήματα του 

Λέμπετεφ, διαπληκτίζονται και στιγμές έπειτα πιάνεται να συζητά με τον 

φιλοξενούμενο της αδερφής του, Ιππόλυτο. Η συζήτηση τελειώνει εν μέρει 

δυσάρεστα για τον Γκάνια ,όμως αυτό αλλάζει με την εμφάνιση ενός 

σημειώματος της Αγλαΐας προς τον ίδιο που του λέει να την συνάντηση με την 

αδελφή του, Βάρια, στο πράσινο παγκάκι. Ο Ρώσος στρατηγός ο οποίος ήταν 

πάντα ασταθής χαρακτήρας, υποχόνδριος και γενικά διακατεχόταν πάντα από 

μια προβληματική συμπεριφορά, ζούσε στο ίδιο οικοδόμημα με τον πρίγκιπα. 

Στη συνέχεια, ο στρατηγός αναφέρθηκε στον Πρίγκιπα λέγοντάς του ότι 12 

χρονών βρισκόταν στη Μόσχα και καθώς στεκόταν στην είσοδο του 

Ναπολέοντα και μιας και ήταν μικρός, καλοντυμένος αλλά και ευγενής ο 

Ναπολέων τον πήρε για ακόλουθό του. Έτσι από τότε στρατηγός και 

Ναπολέοντας ήταν αχώριστοι αφού ο στρατηγός έζησε σχεδόν όλες τις 

ιστορικές αποφάσεις του Ναπολέοντα στη Μόσχα. Οι πιο κρίσιμες μάλιστα 

από αυτές επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τις αφελείς απαντήσεις του 

δωδεκάχρονου αγοριού οι οποίες πολλές φορές στάθηκαν φωτεινό 

παράδειγμα για τον Ναπολέοντα βοηθώντας τον έτσι να ακολουθήσει τον 

σωστό δρόμο του δωδεκάχρονου αγοριού και όχι τον λανθασμένο από ό,τι 

αποδείχτηκε, των συμβουλών του. Έτσι ο δωδεκάχρονος τότε στρατηγός είχε 

την τύχη να παρευρίσκεται σχεδόν σε όλες τις ιδιαίτερες και προσωπικές 

στιγμές του Ναπολέοντα. Ως απόδειξη, αντί αυτού, ο στρατηγός έχει να μας 

παρουσιάσει ιδιόχειρη αφιέρωση, την οποία κρατάει καλά φυλαγμένη στο 

λεύκωμα της τότε τρίχρονης αδερφής του. Ύστερα, όμως, από τα λεγόμενα 

του στρατηγού ο πρίγκιπας εξέφρασε την αμφισβήτησή του για τα λεγόμενα 

του  στρατηγού, παρόλα αυτά όμως, τελικά επικράτησε ένας σεβασμός 

απέναντι στο πρόσωπο του στρατηγού και ίσως τελικά ο πρίγκιπας να πίστεψε 

και μερικά από όσα είχε διηγηθεί ο στρατηγός για την τόσο ενδιαφέρουσα 

παιδική αλλά και εφηβική του ηλικία. 

Ύστερα από τη διήγηση του στρατηγού Ιβόλγκιν στον πρίγκιπα, για τις 

συμβουλές του Ναπολέοντα ακολουθούν οι προετοιμασίες της Λιζαβιέτας 

Προκόφιεβνας για τη γνωριμία του πρίγκιπα και της νονάς της Αγλαΐας. Ο 

πρίγκιπας δέχεται πολλούς χλευασμούς εξαιτίας της συμπεριφοράς του αλλά 

και της αγωνίας της οικογένειας Επάντσιν για το πώς θα φανεί ο πρίγκιπας 



στον περίγυρό του. Ωστόσο η Αγλαΐα, παρά την επιθετική της συμπεριφορά, 

ομολογεί έμμεσα τον έρωτά της προς τον πρίγκιπα, τον οποίον καταλαβαίνουν 

τα μέλη της οικογένειάς της. Αργότερα, ο πρίγκιπας δέχεται τις 

παρατηρήσεις της Αγλαΐας για το πώς θα φερθεί.. Πριν από  την έναρξη της 

επικείμενης δεξίωσης μαθαίνουμε ότι ο στρατηγός Ιβόλγκιν   είναι βαριά 

άρρωστος και σύντομα θα πεθάνει. Η δεξίωση αρχίζει και ο πρίγκιπας αρχικά 

κάνει καλή εντύπωση. Έπειτα όμως συγχύζεται υπερβολικά με μια άποψη που 

διατυπώνετε κατά την διάρκεια της δεξίωσης με αποτέλεσμα να σπάσει ένα 

πολύτιμο βάζο  και έπειτα από τον γενικευμένο πανικό του να πάθει μια κρίση 

επιληψίας. Την επόμενη μέρα ο Πρίγκιπας, βαθιά απογοητευμένος με τον 

εαυτό του, πέφτει σε μελαγχολία. Δέχεται διαφόρους επισκέπτες εκ των 

οποίων ο Ιππόλυτος ο όποιος προμηνύει τον θάνατό του και αναφέρει ότι 

μετά από πιέσεις του ίδιου η Αγλαΐα και η Ναστάζια Φιλίποβνα θα βρεθούνε 

την ίδια ημέρα . Γύρο στις 7 η Αγλαΐα φτάνει στο σπίτι της Ν.Φ. με την 

συνοδεία του Πρίγκιπα. Έπειτα από μερικά λεπτά σιγής ξεσπά ένας έντονος 

τσακωμός ανάμεσα στην Αγλαΐα και την Ναστάζια. Η Αγλαΐα αποχωρεί 

τρομερά προσβεβλημένη και πληγωμένη, αφού ο πρίγκιπας μένει να βοηθήσει 

την πλέον λιπόθυμη Ναστάζια. Μετά από αυτό το επεισόδιο κυκλοφορούν 

φήμες για τον προσερχόμενο γάμο της Ν.Φ. με τον Πρίγκιπα. Ωστόσο 

πληροφορούμαστε ότι ο Πρίγκιπας προσπάθησε επανειλημμένα να ζητήσει 

συγγνώμη από την Αγλαΐα η οποία όμως αρνούταν να τον δει. Η ίδια από την 

στενοχώρια της αρρωσταίνει βαριά και μένει άυπνη τρεις μέρες. Η οικογένεια 

Επάνσιν φεύγει από το Παύλοβιτς. Μαθαίνουμε επίσης ότι η Ναστάζια έκανε 

αρκετές απόπειρες να εκνευρίσει ακόμα περισσότερο την Αγλαΐα. Όσο 

πλησιάζει ο γάμος, ο Πρίγκιπας και η Ναστάζια φέρονται όλο και ποιο 

περίεργα. Την  μέρα του γάμου αρχικά όλα φαίνονται να κυλάνε φυσιολογικά 

μέχρι που η Ναστάζια αντικρίζει τον Ραγκόζιν και του ζητά απεγνωσμένα να 

την σώσει και να την πάει όπου θέλει αυτός. Μαζί το σκάνε για την 

Πετρούπολη. Ο Πρίγκιπας μαθαίνει γρήγορα τα νέα και πάει στο σπίτι του. 

Το επόμενο πρωί με την βοήθεια της Βέρας (κόρης Λέμπεντεφ) πάει κρυφά 

στην Πετρούπολη. Μετά από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες να βρει τον 

Ραγκόζιν και την Ναστάζια πάει στο ξενοδοχείο του. Λίγο αργότερα τον 

βρίσκει ο Ραγκόζιν και μαζί πάνε στο σπίτι του. Εκεί μέσα σε ένα σκοτεινό 

δωμάτιο βρίσκεται ξαπλωμένη η δολοφονημένη Νασταζια Φιλιποβνά. Ο 

Ραγκόζιν ομολόγει ότι την σκότωσε. Ο Πρίγκιπας μένει στο σπίτι του 

Ραγκόζιν όλο το βραδύ στα πρόθυρα νευρικής κρίσης! Το επόμενο πρωί 



συλλαμβάνουν τον Ραγκόζιν, ο οποίος μετά από δυο μήνες εγκεφαλικού 

πυρετού ανακρίνεται και δικάζετε σε δεκαπενταετή φυλάκιση στην Σιβηρία. Ο  

Ιπόλλυτος πεθαίνει δυο βδομάδες μετά την δολοφονία την Ναστάζιας ενώ ο 

Πρίγκιπας με την ένθερμη βοήθεια του Ευγένιου Παύλοβιτς πάει στο 

εξωτερικό σε ένα ίδρυμα του Σναϊντερ. Μάλιστα μαθαίνουμε ότι η Αγλαΐα 

παντρεύεται, παρά της αντιρρήσεις των γονέων της, έναν απατεώνα Πολωνό 

δήθεν πλούσιο κόμη!  

 

 

 

 

Ο πρίγκιπας Μίσκιν είναι ένας επιληπτικός άνθρωπος ο οποίος πέρασε όλη 

του τη ζωή σε μια κλινική της Ελβετίας με σκοπό να θεραπευτεί. Μετά από 

χρόνια επιστρέφει στην πατρίδα του τη  Ρωσία όπου και ζει κάποια γεγονότα 

που του αλλάζουν τη ζωή.  

Το όνομα του (Λιέφ =λιοντάρι, Μίσκιν = ποντίκι)αποκαλύπτει ότι είναι 

δυνατός (όσο ένα λιοντάρι) μα και συνάμα αδύναμος (όπως ένα ποντίκι). Είναι 

δυνατός όσο αφορά την καρδιά και το μυαλό μα αδύναμος να ενταχθεί στην 

κοινωνική πραγματικότητα. Η δύναμη του λοιπόν έγκειται στον χαρακτήρα του 

ο όποιος διακρίνεται από την καλόκαρδα, την αθωότητα αλλά και την 

ευγένεια. 

 Είναι ένας απλός άνθρωπος με αγαθή ψυχή και ευγενικά αισθήματα. Ωστόσο 

οι απόψεις του δε συμπίπτουν με τις  απόψεις της ρωσικής κοινωνίας του 19ου 

αιώνα με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται συχνά ως «ηλίθιος». Αυτή η άποψη 

προκύπτει από το γεγονός ότι οι υπόλοιποι ήρωες δεν μπορούν να 

κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπει και σκέφτεται ο πρίγκιπας τα 

γεγονότα, παρόλο που ο ίδιος απλά περιγράφει το προφανές, το απλό. Η 



διαφορετικότητά του γίνεται κατανοητή από την αρχή του έργου, όταν  

εξομολογείται σε μια φιλική οικογένεια τη σχέση του με ένα κορίτσι, τη Μαρί, 

το οποίο είχε απομονώσει η κοινωνία και μόνο ο πρίγκιπας στάθηκε δίπλα 

του μέχρι το τέλος της  ζωής του. Αυτή η διαφορετικότητα στηρίζεται στην 

υπερβολική καλοσύνη που τον διακρίνει . Μάλιστα πολύ συχνά 

χαρακτηρίζεται από άλλους ήρωες του βιβλίου ως ο πιο καλός άνθρωπος της 

Ρωσίας (βλ. τόμος 2 σελ.36). Η άποψη αυτή τεκμηριώνεται από τις πράξεις 

του. Συγκεκριμένα παρόλο που όλοι αρχικά τον υποτιμούν αυτός τους 

δικαιολογεί και τους συγχωρεί, όπως άλλωστε έκανε και με τον Ραγκόζιν ο 

όποιος αποπειράθηκε να τον δολοφονήσει. Ωστόσο λόγω της υπερβολικής 

καλοσύνης και της έλλειψης εγωισμού που τον διακρίνουν,  τείνει να 

αφιερώνεται στην ευτυχία των άλλων αμελώντας την δικιά του, γεγονός που 

αποφέρει το τραγικό τέλος του μυθιστορήματος. 

   

Κατά τη διάρκεια του έργου, ο Μίσκιν βρίσκεται ανάμεσα σε δύο γυναίκες. Η 

πρώτη είναι η μικρή κόρη της οικογένειας Επάντσιν, η Αγλαΐα Ιβάνοβνα και η 

δεύτερη είναι μια ορφανή και κακοποιημένη γυναίκα, η Ναστάσια Φιλίπποβνα. 

Από αυτές τις δύο επιλογές του καταλαβαίνουμε πολλά στοιχεία του 

χαρακτήρα του. Ο πρίγκιπας εντυπωσιάζεται από τις γνώσεις, το χαρακτήρα 

και τις απόψεις της Αγλαΐας Ιβάνοβνα καθώς και από την ομορφιά της. 

Ωστόσο μόλις βλέπει την πανέμορφη αλλά βασανισμένη μορφή της Ναστάσιας 

Φιλίπποβνα νιώθει οίκτο  αλλά και τα ίδια αισθήματα που είχε νιώσει τότε για 

τη Μαρί. Συνεπώς μέσα του δημιουργείται μια ψυχική σύγχυση ανάμεσα στην 

συμπόνια και τον έρωτα. Έτσι η παρατήρηση που ακούει στο τέλος από έναν 

εγκάρδιο φίλο του , τον  Ευγένιο Παύλοβιτς, ότι  δεν αγάπησε καμία από τις 

δύο, ισχύει καθώς ο πρίγκιπας θαύμασε την Αγλαΐα και προσπάθησε να 

ενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο, ενώ με τη Ναστάσια ένιωσε οίκτο, στοργή 

αλλά και την ανάγκη να την προστατεύσει. 

 Ο Μίσκιν, κατά τη διάρκεια του έργου, θεωρείται οπαδός του μηδενισμού 

αλλά και του σοσιαλισμού που αναπτυσσόταν τότε στη Ρωσία. Ως μηδενιστής 

χαρακτηρίζεται λόγω της σχέσης του με τη Ναστάσια Φιλίπποβνα, γιατί δεν 

τον ενδιαφέρει ούτε η περιουσία της ούτε το ότι είχε κακοποιηθεί από τον 

άνθρωπο που τη μεγάλωσε. Γενικότερα, κατά την διάρκεια του έργου, γίνεται 

αισθητή η αδιαφορία του πρωταγωνιστή για τα πλούτη και τα υλικά αγαθά 



.Τέλος, όπως αναφέρει ο μεταφραστής του βιβλίου Άρης Αλεξάνδρου, ο 

Μίσκιν έρχεται στη Ρωσία για να κηρύξει. Η συμπεριφορά και η αγνότητά του 

είναι σαν ένα θρησκευτικό έργο, το οποίο επαληθεύεται όταν βγάζει λόγο 

υπέρ της θρησκείας του και της σχέσης της με τον αθεϊσμό και το σοσιαλισμό. 

Έτσι, όταν όλοι τον χαρακτηρίζουν ηλίθιο, η Αγλαΐα υποστηρίζει πως είναι 

πιο έξυπνος από όλους, καθώς ο τρόπος που ζει είναι  σαν να διδάσκει. 

   Συμπερασματικά, ο πρίγκιπας είναι ιδανικά πλασμένος από τον συγγραφέα 

αλλά παρόλα αυτά οι αδυναμίες του χαρακτήρα του δείχνουν ότι είναι κυρίως 

ένας άνθρωπος.  

 

 

 

 

 

Η Ναστάσια Φιλίπποβνα είναι μία μαγευτικά όμορφη γυναίκα η οποία έμεινε 

από νωρίς ορφανή και την ανατροφή της ανέλαβε ένας ευγενής, ο Αθανάσιος 

Ιβάνοβιτς Τότσκι, ο οποίος όμως ήταν φιλήδονος και την κακοποίησε. Εκείνη 

έγινε σκληρή, απόμακρη και προκλητική, προκαλώντας πολλά προβλήματα 

στον περίγυρό της. Συγκεκριμένα η Ναστάσια εμφανίζεται  γοητευτική, 

περήφανη και ευχάριστη μα  παράφρων, δεσποτική στις επιθυμίες της και 

έντονα αυτάρεσκη. 

 Από την αρχή του έργου βλέπουμε, πως έχει παραιτηθεί από τη ζωή, καθώς 

έχει κανονιστεί να παντρευτεί κάποιον, ο οποίος θέλει να πάρει τα χρήματα 

που προσφέρει ο πατριός της για να απαλλαγεί από την παρουσία της. 

Ωστόσο, όλα αλλάζουν, όταν γνωρίζει τον πρίγκιπα Μίσκιν, ο οποίος δίνει και 

πάλι νόημα στη ζωή της. Λόγω της χαμηλής αυτοεκτίμησης που έχει 

αποκτήσει από τη ζωή της, η Ναστάσια πιστεύει πως δεν αξίζει να γίνει 

γυναίκα του  πρίγκιπα όταν αυτός της το ζητά, και θεωρεί πως θα τον 

καταστρέψει. Έτσι ακολουθεί το Ραγκόζιν, έναν άνθρωπο τον  οποίο δεν 

εκτιμά αλλά ξέρει πως έχει πραγματικά αισθήματα για αυτήν. Κατά τη 

διάρκεια του έργου ,η Ναστάσια προκαλεί τόσο τους γύρω της όσο και τον ίδιο 

το Ραγκόζιν παίζοντας με τα αισθήματά του  σε μια προσπάθεια να δείξει την 



ίδια σκληρότητα που έχουν δείξει σε εκείνη. Επίσης, προσπαθεί πάντοτε να 

φέρει σε δύσκολη θέση κάποιους ανθρώπους που έχουν υψηλή κοινωνική 

υπόσταση, ταπεινώνοντάς τους, ως μια εκδίκηση στην περιθωριοποίησή της 

από την κοινωνία. 

 Ο ίδιος ο συγγραφέας της δίνει το όνομα Ναστάσια(ανάσταση) και το επίθετο 

Μπαράσκοβνα(πρόβατο επί σφαγή)που σημαίνει πως η μόνη ελπίδα να 

γλιτώσει από την κατάσταση στην οποία είχε βρεθεί , ήταν  ο θάνατος. 

 Συμπερασματικά, η Ναστάσια Φιλίπποβνα δημιουργήθηκε κατά το πρότυπο 

της γυναίκας αράχνης: όμορφη σαν οπτασία αλλά επικίνδυνη και έξυπνη σε 

σημείο που γίνεται καταστροφική και ακραία. Όμως ως πρόσωπο 

αμφιλεγόμενο είναι ευαίσθητη και ανασφαλής. 

 

 

 

 

Ο Παρφιόν Σεμιόνοβιτς Ραγκόζιν είναι ένας πλούσιος, νέος, υψηλής 

κοινωνικής τάξης που δεν έχει καλές σχέσεις με τον πατέρα του, ο οποίος 

του είχε απαγορεύσει να έχει σχέσεις με τη Ναστάσια  Φιλίπποβνα. 

 Ο Ραγκόζιν είναι ένας παρορμητικός, βίαιος, αμόρφωτος, οξύθυμος, γεμάτος 

αυθορμητισμό άνθρωπος, που παθιάζεται εύκολα και κάνει κάποιες 

κατακριτέες, από την κοινωνία, πράξεις. Η Ναστάσια Φιλλίποβνα γίνεται 

εμμονή για αυτόν και προσπαθεί με κάθε τρόπο να την κερδίσει. Ο Ραγκόζιν 

θέλει να ζήσει έναν ιδανικό κόσμο ο οποίος όμως δεν μπορεί να επιτευχθεί 

εξαιτίας του σκληρού και ρεαλιστικού χαρακτήρα της Ναστάσιας Φιλίπποβνα.  

  Ο Ραγκόζιν έχει δεχτεί μεγάλη καταπίεση  από τον πατέρα του και η σχέση 

του με τη Ναστάσια Φιλίπποβνα είναι κάτι σαν την προσωπική του 

επανάσταση. Φαινομενικά μισεί τον πρίγκιπα Μίσκιν, όμως στην 

πραγματικότητα τον θαυμάζει και τον ζηλεύει για τα αισθήματα που τρέφει 

για αυτόν η Ναστάσια αλλά και για το χαρακτήρα του ενώ πιστεύει με 

ιδιαίτερη θέρμη στην φιλία και την αδελφικότητά του. 



 Μετά την αναμενόμενη δολοφονία της Ναστάσιας,  ο Ραγκόζιν βρίσκεται 

βαριά άρρωστος και αργότερα ομολογεί τα πάντα καθώς για αυτόν η ζωή δεν 

έχει πλέον νόημα. 
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