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Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ 
ΦΙΟΝΤΟΡ ΜΙΧΑΗΛΟΒΙΤΣ ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΒΣΚΗ 

 

 Ο Ντοστογιέβσκη ήταν ένας από τους σπουδαιότερους συγγραφείς της   

Ρωσίας ενώ ήταν και αντιπροσωπευτικός της εξαιρετικής εκείνης πορείας της το 

2
ο
 μισό του 19

ου
 αιώνα. Γεννήθηκε το 1821 στη Μόσχα και πέθανε στη Αγία 

Πετρούπολη το 1881. Η παιδική του ηλικία στιγματίστηκε από το θάνατο της 

μητέρας του το 1837 όπως επίσης και το τραγικό τέλος του Πούσκιν ενώ 2 

χρόνια αργότερα, το 1839, πέθανε και ο πατέρας του δολοφονημένος από τους 

δουλοπάροικούς του. Το 1843 ο Ντοστογιέβσκη αποφοίτησε από τη Σχολή 

Μηχανικών στην οποία φοιτούσε αλλά γνωρίζοντας ότι δεν θα ήθελε να ζήσει ως 

ένας μηχανικός, παραιτήθηκε μετά από ένα χρόνο από τη δουλειά του στην Αγία 

Πετρούπολη με σκοπό να αφοσιωθεί στη λογοτεχνία. Η κίνηση αυτή όμως 

άλλαξε τελείως την ζωή του μετατρέποντάς τη σε μια φτωχή και ακατάστατη 

ζωή, η οποία ήταν όμως και αυτή που ήθελε. Τότε άρχισε σιγά – σιγά να γράφει 

τα πρώτα του μυθιστορήματα τα οποία είχαν επηρεαστεί κυρίως από το 

περιβάλλων στο οποίο ζούσε. 

Πνεύμα ατίθασο και φιλελεύθερο, ο Ντοστογιέβσκη αναμείχτηκε με άλλους νέους, που σαν σκοπό είχαν 

την κατάργηση της απολυταρχίας. Το 1849 είχε πλησιάσει τον όμιλο του σοσιαλιστή Πετρασέβσκη και συνελήφθη, 

φυλακίστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο, ποινή που μετατράπηκε σε 4 χρόνια εξορίας στη Σιβηρία, ενώ πολλοί 

άλλοι φίλοι του εκτελέστηκαν από την τσαρική αστυνομία. Τα γεγονότα αυτά, καθώς και όσα έζησε σιδηροδέσμιος 

στις σκληρές συνθήκες της σιβηρικής εξορίας, όπου έγινε επιληπτικός, άφησαν ανεξίτηλα σημάδια στη μνήμη του 

και απογοητευμένος από τις ιδέες των επαναστατών διανοούμενων, τους κατηγόρησε πως ήταν αποκομμένοι από 

το λαό και τις παραδόσεις του. Μετά το τέλος της ποινής του κατατάχτηκε ως απλός στρατιώτης στη Σιβηρία, όπου 

λίγο αργότερα παντρεύτηκε τη Μαρία Ντιμιτρίεβνα, που αργότερα θα τη χαρακτηρίσει ως την πιο μεγαλόψυχη 

γυναίκα που γνώρισε. 

Τον Απρίλιο του 1864 πέθαναν όμως και η γυναίκα του αλλά και ο αδελφός του, Μιχαήλ, ενώ αυξάνονταν 

και τα χρέη του σε διάφορα περιοδικά. Εκείνη την εποχή, παρ’ όλα τα προβλήματα που είχε, έγραψε το έργο 

«Έγκλημα και Τιμωρία» που θεωρείται από πολλούς το αριστούργημά του. Τη δύσκολη εκείνη εποχή 

προσπάθησαν να τον βοηθήσουν πολλοί φίλοι του, αυτός όμως αρνήθηκε τη βοήθεια όλων εκτός μιας 

στενογράφου, της Άννας Γκριγκόριεβνα Σνίτκινα, η οποία έγινε και το 1867 η δεύτερη σύζυγος του και η πιστή 

σύντροφος της ζωής του. Μαζί φύγανε από τη Ρωσία στο εξωτερικό με σκοπό να αποφύγουν τις ενοχλήσεις των 

δανειστών του και γύρισαν τέσσερα χρόνια μετά όταν τα πνεύματα ηρέμησαν κάπως. Αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός πως εκείνη τη περίοδο έγραψε άλλο ένα πολύ γνωστό έργο, τον «Ηλίθιο». Αμέσως μετά την επιστροφή 

τους στη Ρωσία γεννήθηκε ο πρώτος γιος του, ονόματι Φιοντόρ ενώ 4 χρόνια μετά, το 1875, γεννήθηκε και ο 2
ος

 

γιος του, ο Αλεξέι. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ήταν και τα πιο ήσυχα και γαλήνια αφού τα χρέη του είχαν 

μειωθεί στο ελάχιστο. Γνώρισε επίσης δόξα και στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό μετά την εκλογή του ως 

αντεπιστέλλοντος μέλους της ακαδημίας το 1877 ενώ αποθεώθηκε τρία χρόνια μετά για τον λόγο του για το 

Πούσκιν και τη ρωσική αποστολή στον κόσμο. Πέθανε τον Ιανουάριο του 1881 ζώντας μια ήσυχη ζωή και έχοντας 

για πρώτη φορά στη ζωή του αγοράσει ένα δικό του σπίτι. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 

 

Ο Ντοστογιέβσκη ποτέ δεν θέλησε να διδάξει στην ανθρωπότητα την καλοσύνη και την ανθρωπιά. Δεν 

υπήρξε ποτέ ηθικολόγος, αντίθετα, θα μπορούσαμε να ισχυρισθούμε ότι συνειδητά και συστηματικά σε όλο του το 

έργο δεν έκανε τίποτε άλλο από το να μάχεται την Ηθική σε βαθμό προκλητικό. Ο Ντοστογιέβσκη είχε το πάθος 

της αλήθειας. Είχε τη δύναμη να διεισδύσει στην ανθρώπινη συμπεριφορά και να μας αποκαλύψει με τον πιο 

δραματικό και συγχρόνως πειστικό τρόπο ότι αυτό που η Ηθική μας παρουσιάζει σαν «ηθικό» δεν είναι ποτέ 

αμιγώς «καλό», και ότι ο άνθρωπος ποτέ δεν μπορεί να εξαλείψει το κακό με την Ηθική, αφού κανένας απολύτως 

δεν μπορεί να είναι αμιγώς καλός. Επιπλέον, σε όλο του το έργο δεν έπαυσε να διακηρύττει ότι στο που μετράει 

στην ανθρώπινη ύπαρξη και συμπεριφορά δεν είναι η ηθική, αλλά η ελευθερία, και πως μόνον ό,τι είναι ελεύθερο 

είναι αληθινά καλό. Αυτό που θέλει να πει στους ανθρώπους ο Ντοστογιέβσκη είναι ότι η διάκριση των ανθρώπων 

σε «καλούς» και «κακούς» είναι βασισμένη σε ένα ψέμα και ότι ο μόνος τρόπος να νικηθεί το κακό είναι να το 

πάρει κανείς ελεύθερα επάνω του. Ο Ντοστογιέβσκη δεν είναι αμοραλιστής, αφού δεν παύει να περιγράφει το κακό 

ως τραγικότητα και συμφορά για τον άνθρωπο. Είναι όμως αντιμοραλιστής, διότι πιστεύει βαθιά ότι η Ηθική δεν 

μπορεί να οδηγήσει ποτέ στη λύτρωση του ανθρώπου από το κακό. 

Η σκέψη τού Ντοστογιέφσκι συνοπτικά 

Ο Ντοστογιέβσκη μάχεται την ηθική για ένα και μόνο λόγο: διότι, όπως και η λογική, στερεί τον άνθρωπο 

από το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του, χάρη στο οποίο διαφέρει από τα ζώα, δηλαδή την ελευθερία. Ο 

άνθρωπος πάντοτε θα επιζητεί την ελευθερία, όσες ευεργεσίες και αν του προσφέρει η λογική και η ηθική. Η 

ελευθερία δεν είναι για τον Ντοστογιέβσκη αυτό που στη δυτική φιλοσοφία επικράτησε να λέγεται επιλογή μεταξύ 

του καλού και του κακού. Μια τέτοια επιλογή είναι για τον Ντοστογιέβσκη γελοία, διότι το καλό και το κακό είναι 

ανάμεικτα στην ανθρώπινη ύπαρξη. Η ελευθερία είναι κάτι οντολογικό, είναι η απόρριψη ή αποδοχή της ίδιας της 

ύπαρξης μας. 

Ο Ντοστογιέβσκη την πιο βαθιά και πειστική κριτική στη δυτική παράδοση, που πίστεψε ότι με τον ορθό 

λόγο, την ορθή πράξη (ηθική) και την αποτελεσματική οργάνωση του κόσμου θα εξαλείψει το κακό. Ολόκληρος ο 

20ος αιώνας με τους πολέμους και τη φρίκη της απανθρωπιάς του απέδειξε πόσο δίκαιο είχε ο Ντοστογιέβσκη στην 

κριτική αυτή. Το μήνυμά του υπήρξε προφητικό και εξακολουθεί να είναι τέτοιο. Ο Ντοστογιέβσκη διερευνά ένα 

τραγικό σύμπαν. Με την υπέρμετρη μεγαλοφυΐα του. Η ζωή τον ρίχνει στη δυστυχία. Δραματικός θάνατος του 

πατέρα του, ίσως δολοφονημένου, πολιτική συνομωσία κατά της απολυταρχίας, σύλληψη, φυλακή, εικονική 

εκτέλεση, κάτεργο στο φρούριο, σκληρή στρατιωτική υπηρεσία στη Σιβηρία, εξευτελιστική πάλη για συγνώμη, 

λανθάνουσα επιληψία, πένθος από γυναίκα , αδελφό, φίλο, χρέη και αναγκαστική εξορία στην Ευρώπη με τη 

δεύτερη γυναίκα τους την Άννα, πάθος για τη ρουλέτα. Όλα του τα έργα είναι μια διερεύνηση της ψυχής του 

ανθρώπου. Στην αρχή ανακαλύπτει ότι ο καθένας μας είναι η πληγή και το μαχαίρι, η ιδέα και παράλληλα ο 

θάνατός της. Βεβαιώνει ότι η ζωή δεν υπάρχει χωρίς την επιθυμία την ελεύθερη βούληση και τον πόνο, και ότι ο 

άνθρωπος είναι ένα μυστήριο, που δεν ανάγεται στη λογική, είναι παρόν (το μυστήριο) εκεί που οι όχθες σμίγουν 

και τα αντίθετα συνυπάρχουν. Η ατέλειωτη πάλη του Θεού και του διαβόλου. Εκεί βρίσκεται το συγγραφικό του 

μεγαλείο, και η φιλοσοφική του διορατικότητα για τον σύγχρονο κόσμο. Το συνολικό του έργο διερευνά και 

φωτίζει την ανθρώπινη ψυχολογία . 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ» 

 

Στο πρώτο μέρος, ο πρωταγωνιστής του βιβλίου, Ρασκόλνικοβ, όντας φτωχός και ανήμπορος να πληρώσει το νοίκι 

του, πηγαίνει να επισκεφθεί μια γριά ενεχυροδανείστρια με σκοπό να πάρει κάποια χρήματα. Η πολύ κακιά όμως 

εντύπωση που του έκανε ο χαρακτήρας της του έβαλε την ιδέα της δολοφονίας της. Βασανισμένος από αυτή τη 

σκέψη επισκέφτηκε μια ταβέρνα στην οποία άκουσε την τραγική ιστορία ενός ηλικιωμένου ανθρώπου, του 

Μαρμελάντοβ. Έπειτα, παίρνοντας υπ’ όψιν και την άσχημη οικονομική κατάσταση της οικογένειάς του αποφάσισε 

να διαπράξει το έγκλημα. Έτσι πήγε στο σπίτι της και όσο αυτή ήταν απασχολημένη αλλού, τη δολοφόνησε. 

 

Ακολουθεί το δεύτερο μέρος στο οποίο ο Ρασκόλνικοβ, αμέσως μετά το έγκλημα, πέφτει σε παραλήρημα. 

Αποφασίζει να κρύψει τα κλοπιμαία κάτω από μια πέτρα και να επισκεφτεί τον Ραζουμίχιν ο οποίος παρ’ όλη την 

άρνηση του Ρασκόλνικοβ αρχίζει να τον φροντίζει με την βοήθεια του Ζόσιμοβ, βοηθού του ανακριτή. Ο 

Ρασκόλνικοβ με έμμεσο τρόπο αποκαλύπτει στον Ζόσιμοβ ότι είναι ο δράστης του εγκλήματος και επισκέπτεται 

τον ανακριτή με τον Ραζουμίχιν. Παράλληλα τον επισκέπτεται ο Λούζιν (μνηστήρας της αδελφής του), με τον 

οποίο έχουν έναν καβγά. Ύστερα τον βρίσκουν η μητέρα και η αδερφή του. 

 

Το τρίτο μέρος του έργου ξεκινά με την επίσκεψη της μητέρας και της αδερφής του Ρασκόλνικοβ στον άρρωστο 

γιο-αδερφό. Ακολουθεί η γνωριμία των δυο επισκεπτριών με τους Ραζουμίχιν και Ζόσιμοβ, που τους περιγράφουν 

την κατάσταση του Ρασκόλνικοβ, καθώς επίσης και με τη Σόνια, η οποία τις ταράζει. Στη συνέχεια, 

πραγματοποιείται η πρώτη συνάντηση του Ρασκόλνικοβ με τον ανακριτή Πορφύρη Πετρόβιτς και ήδη ο Πορφύρης 

φέρεται να στήνει μια πρώτη παγίδα στον ήρωα. Το τρίτο μέρος τελειώνει με τη συνάντηση (υπό παράξενες 

συνθήκες) του Ρασκόλνικοβ με τον Σβιντριγκάιλοβ, τον πρώην εργοδότη της αδερφής του 

 

Το τέταρτο μέρος του βιβλίου αρχίζει με τη γνωριμία του Ρασκόλνικοβ και του Σβιντριγκάιλοβ η οποία και 

καταλήγει στην αποκάλυψη της πρόθεσης του τελευταίου να διεκδικήσει την Ντούνια για σύζυγό του, ζητώντας τη 

βοήθεια του Ρασκόλνικοβ για να διαλύσει τους αρραβώνες με τον Λούζιν. Στη συνέχεια Ο Ρασκόλνικοβ 

καταφθάνει στο διαμέρισμα της μητέρας και της αδερφής του για το καθορισμένο δείπνο παρουσία το Λούζιν. Με 

αφορμή μια σφοδρή σύγκρουση που ξεσπά ανάμεσα στους δύο διεκδικητές της «κηδεμονίας» της Ντούνιας ο 

Λούζιν, θεωρούμενος πια ανεπιθύμητος από όλη την οικογένεια, υποχρεώνεται να αποχωρήσει ταπεινωμένος. 

Έπειτα  ο Ρασκόλνικοβ επισκέπτεται τη Σόνια και βαθιά μέσα του αποφασίζει να της εξομολογηθεί το έγκλημά του 

την επόμενη μέρα. Ακολούθως παρακολουθούμε τη συνομιλία του με τον ανακριτή Πορφύρη, μέσα από την οποία 

εκείνος κατορθώνει να κλονίσει ακόμη περισσότερο την ψυχολογία του «υπόπτου» και να τον οδηγήσει ένα ακόμη 

βήμα πιο κοντά στο να αποφασίσει την ομολογία του. Τέλος, παρακολουθούμε τον Ρασκόλνικοβ να δέχεται την 
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επίσκεψη ενός μυστηριώδους ανθρώπου που του εξομολογείται πως εκείνος πληροφόρησε τον Πορφύρη για τα όσα 

συνέβηκαν στο διαμέρισμα την προηγούμενη μέρα και του ζητά συγνώμη. 

 

 

Το πέμπτο μέρος ξεκινά με τον Πιοτρ Πέτροβιτς Λούζιν να ξυπνά φανερά θυμωμένος και οργισμένος λόγω της 

απόρριψης της Ντούνιας, όταν παρατήρησε έκπληκτος τις ετοιμασίες της κηδείας του Μαρμελάντοβ. Ξαφνικά 

σκέφτεται ένα σχέδιο και εν αγνοία του ο Ρασκόλνικοβ του ζητά να του φέρει τη Σόνια και της δίνει χρήματα με 

πρόφαση ότι θέλει να βοηθήσει την Κατερίνα Ιβάνοβνα. Στην επόμενη σκηνή έρχεται ο Ρασκόλνικοβ, μιλά με τη 

Κατερίνα Ιβάνοβνα και συναντά τη Σόνια. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα φανερά προσβεβλημένη από τους καλεσμένους 

τους περιφρονεί και τσακώνεται άσχημα με την ιδιοκτήτρια του σπιτιού Αμαλία Ιβάνοβνα. Στη συνέχεια μπαίνει ο 

Λούζιν και ζητά τη Σόνια. Ισχυρίζεται ψευδώς ότι του έκλεψε ένα χαρτονόμισμα 100 ρουβλίων και απαιτεί να του 

επιστραφεί. Εκείνη το αρνείται και με τη παρέμβαση του Λεμπεζιάτνικοβ φανερώνεται η αλήθεια. Έχοντας 

αποτύχει ο Λούζιν αποχωρεί. Αργότερα ο Ρασκόλνικοβ πηγαίνει στο σπίτι της Σόνιας με σκοπό να φανερώσει το 

δολοφόνο της Λιζαβέτας. Μετά από συζήτηση της φανερώνει ότι αυτός σκότωσε τη Λιζαβέτα. Εκείνη τον 

συγχωρεί και ο Ρασκόλνικοφ της αποκαλύπτει ότι δεν επρόκειτο να παραδοθεί. Στο σπίτι ης Σόνιας μπαίνει ο 

Λεμπεζιάτνικοβ και ανακοινώνει στη Σόνια ότι η Κατερίνα Ιβάνοβνα τρελάθηκε και πιο μετά πεθαίνει από 

φυματίωση από την οποία πάσχει χρόνια. Το πέμπτο κεφάλαιο κλείνει με τη σοκαριστική αποκάλυψη του 

Σβιντριγκάιλοβ ότι δηλαδή άκουσε τη συζήτηση του Ρασκόλνικοβ με τη Σόνια. 

 

Στο τέλος λοιπόν του έργου, ο Ρασκόλνικοβ έρχεται αντιμέτωπος με τον Πορφύρη ο οποίος του αποκαλύπτει πως 

ξέρει ότι αυτός σκότωσε τις γριές. Έτσι, αποφάσισε να δει τον Σβιντριγκάιλοβ που επίσης του λέει όσα άκουσε.Την 

ίδια μέρα ο Σβιντριγκάιλοβ πείθει την Ντούνια να τον ακολουθήσει στο δωμάτιο του όπου της λέει ότι ξέρει για τον 

Ρασκόλνικοβ, προσπαθεί να την  παρενοχλήσει και εκείνη αμύνεται με όπλο και τελικά ξεφεύγει. Στα μέσα του 6ου 

κεφαλαίου παρουσιάζεται ο Σβιντριγκάιλοβ ο οποίος δίνει χρήματα στη Σόνια και στη αρραβωνιαστικιά του. Στη 

συνέχεια πήγε σε ένα ξενοδοχείο και κοιμήθηκε την επόμενη μέρα αυτοκτόνησε με τη παρουσία αστυνομικού. Ο 

Ρασκόλνικοβ συναντά τη μητέρα του και την αποχαιρετά. Ακόμη συναντά τη Ντούνια και συζητούν. Τέλος 

επισκέπτεται τη Σόνια και της ζητά τους σταυρούς. Χωρίς να την αποχαιρετήσει , πάει στο Τμήμα και παραδίνεται. 

 

Η μητέρα του Ρασκόλνικοβ αρρωσταίνε βαριά και πεθαίνει. Η Ντούνια και ο Ραζουμίχιν παντρεύονται. Όμως το 

σημαντικότερο είναι ότι ο Ρασκόλνικοβ μεταννοεί με τη παρουσία της Σόνιας. 
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ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

 



11 
 

 
ΡΑΣΚΟΛΝΙΚΟΒ 

Η πρωταγωνιστική μορφή του μυθιστορήματος του Ντοστογιέφσκι «Έγκλημα και τιμωρία» δεν είναι άλλη από έναν 

πρώην φοιτητή της Νομικής, ένα νεαρό που βιώνει πολύ δύσκολες κοινωνικές καταστάσεις, οικονομικά 

αφυδατωμένο, ακοινώνητο και απελπισμένο, χωρίς φίλους που να τον αγαπούν, μα συγχρόνως ιδιαίτερα περήφανο 

και με φλεγόμενο νου. Το όνομα του, Ρασκόλνικοβ (από το ρωσικό raskol), δηλώνει τον σχισματικό, εκείνον που 

έχει υποστεί ρήξη, ιδιότητα που πράγματι διακρίνει τόσο τον ψυχισμό του ήρωα όσο και την συμπεριφορά του. Ο 

Ρασκόλνικοβ, λοιπόν, είναι ένας οξύθυμος νέος που αμφισβητεί και διερευνά τα πράγματα γύρω του, που δεν 

εμπιστεύεται, που αισθάνεται πλέον απέχθεια για τον κόσμο που τον περιβάλει, που δεν θέλει να στηρίζεται παρά 

στις δικές του δυνάμεις και πολλές φορές γίνεται ακατάδεκτος και υπερόπτης. 

Μετά από μια περίοδο απόλυτης αδράνειας ο ήρωας αποφασίζει να αναλάβει δράση και να πραγματώσει μια 

ενέργεια που για καιρό βασανίζει το μυαλό του, να σκοτώσει τη γριά στο ενεχυροδανειστήριο. Είναι νευρικός, 

αγχωμένος, δειλός και καθόλου σίγουρος ούτε για τα κίνητρα της πράξης αυτής, ούτε για το αν έχει την δύναμη να 

αντέξει τις συνέπειές της (την ώρα που πάω να κάνω κάτι τόσο σοβαρό, να φοβάμαι αυτά τα τιποτένια! (…) ήθελα 

να’ ξερα. Τι να’ ναι αυτό που φοβούνται περισσότερο απ’ όλα οι άνθρωποι;). Ενώ για αρκετόν καιρό βρίσκεται σε 

περισυλλογή ώστε να πάρει την απόφαση αυτή, τελικά οδηγείται σχεδόν σαν υπνωτισμένος προς το φόνο (τόμος α΄, 

σελ. 94), και βλέπει τα πάντα με διαύγεια μονάχα την στιγμή της εκτέλεσής του (φόνου). Πρέπει στο σημείο αυτό 

να αναφέρουμε ότι ο Ρασκόλνικοβ είναι οπαδός μιας αντίληψης: πως υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι «εξαιρετικοί» 

οι οποίοι κατέχουν το δικαίωμα να παραγκωνίσουν οποιοδήποτε εμπόδιο προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους 

τους και να προετοιμάσουν μία νέα τάξη πραγμάτων στην κοινωνία. Μέσα από τον φόνο αυτό προσπαθεί να 

βεβαιωθεί για το αν ανήκει σε αυτήν την κατηγορία ανθρώπων. Ο ήρωάς μας, επομένως, δεν είναι ένας στυγνός 

δολοφόνος, αλλά ένας πυρετώδης νέος γεμάτος πάθη και ανησυχίες, ανυπόμονος και με ανάγκη να πιστέψει στον 

εαυτό του. Επιπλέον, είναι ένας άνθρωπος που υψώνει την ελευθερία της βούλησης ενάντια σε ό,τι ο ίδιος θεωρεί 

κατεστημένο και επιλέγει «ελεύθερα» να δοκιμάσει τα όριά του. Πιστεύει ότι έχει το χάρισμα, τη δύναμη να 

ξεφύγει από το πεπρωμένο της ανωνυμίας και της μιζέριας. Εδώ, όμως, κάνει λάθος.  

Τελικά, αυτό που δίνει νόημα στην πράξη του είναι αυτό που ακολουθεί το φόνο, το χτίσιμο της συνείδησης γύρω 

από το ρήγμα που άνοιξε ο ίδιος μέσα του. Ο μεγαλύτερος φόβος του είναι η αποδοχή της δειλίας του, κι έτσι όταν 

συνειδητοποιεί την αδυναμία του να διαχειριστεί το βάρος του φόνου απογοητεύεται τόσο που η ύπαρξή του 

αρχίζει να χάνει το νόημα της, εφόσον αρχίζει να κατανοεί πραγματικά τον εαυτό του (το λέει ο Σβιντριγκάιλοβ 

σελ.631, τόμος Β΄). Μα τη στιγμή που μέσα του παλεύει με όλα αυτά καλείται να αντιμετωπίσει έναν σωρό 

προβλημάτων και ευθυνών που τον ακολουθούν. Οι δοκιμασίες που περνά ξεπερνούν κάθε προσδοκία που είχε ο 

ίδιος πριν δολοφονήσει τη γριά, αφού δεν έχει μόνο να αντιμετωπίσει τις διάφορες μεθόδους του Πορφύρη, ο 

οποίος γνωρίζοντας πως ο Ρασκόλνικοβ έχει διαπράξει το έγκλημα, παίζει τη γάτα με το ποντίκι αναγκάζοντας τον 

να παραδοθεί αλλα και την αναπάντεχη ομιλία του μπογιατζή, Νικολάι, ότι αυτός διέπραξε το φόνο. Και παρά τον 

κλονισμό που έχει υποστεί ο ψυχισμός του κατορθώνει να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες με δεξιοτεχνία και 

διπλωματικότητα, δίχως να τολμά όμως να παραδεχθεί το σφάλμα του και να συμφιλιωθεί με τις αδυναμίες του.  

Ο Ρασκόλνικοβ, ωστόσο, δεν θεωρεί ούτε στιγμή ότι έχει διαπράξει έγκλημα (τόμος Β΄, σελ. 533, 666) αφού κατά 

τη γνώμη του οποιοσδήποτε μπορεί να «υπερβεί τα όρια» αν ο σκοπός είναι καλός, πιστεύει δηλαδή ότι «ο σκοπός 
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αγιάζει τα μέσα». Επίσης, θεωρεί πως κάθε άνθρωπος πρέπει να τολμά να πάρει στα χέρια του την εξουσία 

προκειμένου να αλλάξει τη μοίρα τη δική του, ή και μιας ολόκληρης κοινωνίας (τόμος Β΄, σελ. 411, σελ. 535). Η 

δολοφονία της γριάς και της Λιζαβέτας, λοιπόν, ήταν μια πράξη με την οποία προσπάθησε να αποκτήσει το θάρρος 

για να βελτιώσει την άθλια ζωή του, και κατά συνέπεια δεν μπορεί να την θεωρήσει έγκλημα, πόσο μάλλον 

αμαρτία! Ο Ρασκόλνικοβ, άλλωστε, υποστηρίζει πως δεν πιστεύει στο Θεό – πιθανώς γιατί θέλει να είναι αυτάρκης 

και ανεξάρτητος, μα μπορεί απλά και να μην είναι τόσο δυνατός ώστε να ανήκει στους πιστούς. Λίγο καιρό μετά το 

συμβάν καταφεύγει στην Σόνια την οποία θεωρεί το ίδιο αμαρτωλή με εκείνον, ίσως και επειδή ασυνείδητα 

αποζητά να γνωρίσει το θεό μέσα από την πίστη της, αναζητώντας ένα στήριγμα για να μετανοήσει με τον δικό του 

τρόπο. Είναι , όμως, πολύ περήφανος και εγωιστής για να το παραδεχτεί… 

Σε αντίθεση με όλα τα παραπάνω, ο Ρασκόλνικοβ δεν είναι άσπλαχνος, μα σε αρκετές περιπτώσεις συμπεριφέρεται 

με μια σπάνια γενναιοδωρία και φιλευσπλαχνία, έως και στοργικότητα - προς τον Μαρμελάντοφ, (τόμος Α΄, σελ. 

225 κ.ο.κ.) την Κατερίνα Ιβάνοβνα, (τόμος Α΄, σελ. 237 κ.ο.κ.) και τα παιδιά της, τη Σόνια, το νεαρό μεθυσμένο 

κορίτσι (τόμος Α΄, σελ. 66 κ.ο.κ.), την αδελφή του και την μητέρα του, λίγο πριν ομολογήσει στην αστυνομία 

(τόμος Β΄, σελ. 662 κ.ο.κ.)  και άλλους (τόμος Β΄, σελ. 686). Ακόμη και τον Ραζουμίχιν, τον οποίον συχνά έχει 

περιφρονήσει, φαίνεται να τον εκτιμά ιδιαιτέρως  κι ας το δείχνει σπάνια. Επιπλέον, εντοπίζουμε στοιχεία αγάπης 

και ανιδιοτέλειας προς τη Ντούνια, όταν έρχεται αντιμέτωπος με τον Σβιντρικγάιλοβ για να την προστατέψει, 

θέτοντας σε κίνδυνο τον εαυτό του. Τέλος, όταν ομολογεί το έγκλημά του στη Σόνια παρακολουθούμε να πέφτει 

στα πόδια της «προσκυνώντας όλον τον ανθρώπινο πόνο», κάτι που μας δείχνει πόσο πολύ θαυμάζει τον αγώνα 

της, αλλά και ότι κατανοεί τα δεινά του λαού και συμπάσχει, ένδειξη κατανόησης και μεγαλοψυχίας προς όσους 

άδικα υποφέρουν.  

Κλείνοντας θα λέγαμε πως ο Ρασκόλνικοβ χαρακτηρίζεται από μια ασυνήθιστη ανασφάλεια, μια ανησυχία 

εφηβική, η οποία περιστασιακά κατευνάζεται από την αμετανόητη πίστη στα ιδεώδη του, τα οποία δεν εγκαταλείπει 

ούτε και αφού έχει καταλήξει στο κάτεργο. Είναι αγανακτισμένος και ντροπιασμένος, φοβισμένος από την ίδια του 

τη σκιά, ένα παιδί που χρειάζεται αγάπη και καθοδήγηση. Δεν στρέφεται όμως στην μητέρα και την αδελφή του 

καθώς εκείνες είναι αρκετά ευάλωτες για να τον βοηθήσουν να σηκώσει στις πλάτες του το βάρος ενός φόνου. Την 

αγάπη και την καθοδήγηση που χρειάζεται την δεδομένη στιγμή την αποζητά από τη δυναμική Σόνια. Μα 

χρειάζεται υπεράνθρωπη προσπάθεια για να γίνει λιγότερο περήφανος, να αποδεχθεί την αδυναμία του και να 

μετανοήσει. Να πάψει να θρηνεί επειδή δεν ήταν ό,τι ήλπιζε. Τώρα πρέπει να κατανοήσει το πραγματικό έγκλημα 

του, να συνειδητοποιήσει ποιος είναι και να βρει το αληθινό νόημα της ζωής. Αυτή είναι η δική του τιμωρία.   
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ΣΟΝΙΑ 

Η Σόνια Σεμιόνοβνα είναι μια αγγελική πρωταγωνιστική μορφή στο έργο του Ντοστογιέφσκι. Αρχικά, είναι ένα 

βαθιά θρησκευόμενο άτομο. Ίσως πιστεύει στο Θεό ακόμα και  μετά από όλες τις δυστυχίες και τις ατυχίες που 

πέρασε, επειδή είναι η μοναδική της ελπίδα, αφού χωρίς το Θεό και τη πίστη στη μεταθάνατο ζωή, η τωρινή ζωή 

της δεν έχει κανένα νόημα . Άρα δεν χρειάζεται αλλά και ούτε θέλει να ζει. Όμως αυτό σημαίνει ότι θα αφήσει 

χωρίς οικονομική, αλλά και ψυχολογική βοήθεια την οικογένεια της, δηλαδή τα παιδιά και την Κατερίνα Ιβάνοβνα. 

Γι’ αυτό και συνεχίζει να προσεύχεται (τόμος Β’, σελ.370,410). Ακόμα είναι ένα άτομο που πόνεσε πάρα πολύ στη 

ζωή της. Στην Σόνια, έμμεσα ο συγγραφέας εκφράζει όλο τον ανθρώπινο πόνο. Όταν ο Ρασκόλνικοβ, προσκυνά την 

Σόνια δηλαδή την ανθρώπινη κατάντια, δείχνει ότι γνωρίζει ότι μόνο σε αυτήν υπακούει σαν να ήταν ο Θεός. 

Παρ’όλα αυτά όμως, συνεχίζει  να πολεμά για να ζήσει και να βοηθήσει όσο πιο πολύ μπορεί την οικογένειά της 

(τόμος Β’, σελ. 411). 

 

Το πιο σημαντικό στο χαρακτήρα της Σόνιας είναι ότι κατάφερε να διαφυλάξει την αγνότητα της ψυχής της. 

Δηλαδή, παρ’ όλο που αμάρτησε και έγινε μια πόρνη, η ψυχή της δεν κατάφερε να αλλοτριωθεί και να γίνει ένας 

ποταπός χωρίς αισθήματα και αισιόδοξες σκέψεις άνθρωπος,  αλλά είναι ακόμη ένα ταπεινό, ντροπαλό πλάσμα που 

καταννοεί την κατάστασή της και θεωρεί τον ευαυτό της ανάξιο για οτιδήποτε. Η διαφθορά της εποχής δεν έχει 

αγγίξει την ψυχή και το πνεύμα της μιας και η πηγαία καλοσύνη της προς τους άλλους και η πίστη της στο Θεό 

παραμένουν άθικτα. (τόμος Β’, σελ. 413). Όμως το τραγικό είναι οτι δεν προσπαθεί να αλλάξει αυτή τη κατάσταση 

παρ’όλο που ξέρει οτι η κατάστασή της είναι ανώφελη και δεν δίνει ουσιαστική λύση στο πρόβλημα. Έτσι,  

συνεχίζει την άσκοπη θυσία της στο βωμό των αγαπημένων της προσώπων που υποφέρουν. (τόμος Β’, σελ. 411). 

 

Επιπροσθέτως, μολις μαθαίνει από τον ίδιο τον Ρασκόλνινοβ οτι αυτός είναι ο δολοφόνος της Αλιόνας Ιβάνοβνα 

και της αδελφής της, Λιζαβέτα, δεν απομακρύνεται από αυτόν αλλά επιμένει να μείνει μαζί του και να τον στηρίξει 

στο κάτεργο (« τι έκανες, τι έκανες στον εαυτό σου, δεν υπάρχει κανένας στον κόσμο δυστυχισμένος σαν κι 

εσένα.»τομος ΙΙ). Έτσι δείχνει την αγάπη της προς αυτόν. Όμως δεν είναι ο μόνος λόγος που θέλει να μείνει μαζί 

του. Μάλλον η Σόνια προσπαθεί να δώσει βοήθεια σε όποιον έχει σοβαρό πρόβλημα γι’αυτό και πολλοί μελετητές 

του έργου την χαρακτηρίζουν ως αγία. Ακόμα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι  στο Ντοστογιέφσκι πάντα οι 

χαρακτήρες  ονοματίζονται σύμφωνα με το χαρακτήρα τους( Σόνια = σοφία). Τέλος, η αμοιβαία, άδολη αγάπη της 

για τον  Ρασκόλνικοβ αποτέλεσαν την γενεσιουργό αιτία για να αναγεννηθούν από τις στάχτες τους. Η Σόνια είναι 

μία «αγία αμαρτωλή» η οποία πήγαινε καθημερινά, και τον έβλεπε στο κάτεργο. Τις περισσότερες φορές έφευγε 

λυπημένη. Πάντα ο Ρασκόλνικοβ φαινόταν θυμωμένος που την έβλεπε και μερικές φορές δεν έβγαζε λέξη απ΄το 

στόμα του σ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής της. Όμως η θηλυκή της παρουσία είναι ο καταλύτης, η παρεξηγημένη 

δύναμη που θα τον πάρει από το χέρι και θα τον οδηγήσει πίσω, στον εαυτό του. Δε συγχωρεί ακριβώς (άλλωστε 

τον επιπλήττει και τον συμβουλεύει να παραδοθεί) αλλά τον αγαπά. Απλά και χωρίς όρους. Έτσι  ο Ρασκόλνικοβ 

χάρη στη πίστη και στην αθωότητα της Σόνιας, κατάφερε να  μεταννοήσει και να καταλάβει οτι αυτό που διέπραξε 

ήταν έγκλημα και όχι μια προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο και εν τέλει να λυτρωθεί, καθώς η συγχύση του 

ευαυτού του τελείωσε πλέον, αφού κατάφερε να συνειδητοποιήσει τι πραγματικά νιώθει και πιστεύει για την πράξη 

αυτή. Απόδειξη αυτής της αλλαγής είναι ότι σταδιακά άρχισε να πιστεύει ξανά στο Θεό και να διαβάζει 

αποσπάσματα του Ευαγγελίου. Ο  Ντοστογιέφσκι δεν αναφέρει τυχαία οτι ο Ρασκόλνικοβ διαβάζει τη λύτρωση του 

Λαζάρου από τη Βίβλο αλλά επιλέγει αυτό το γεγονός να διαβάσει επειδή έτσι και αυτός χάρη στη Σόνια 

αναστήθηκε και άρχισε μια νέα ζωή μαζί της (τόμος Β’, σελ 702-704). 
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ΠΟΡΦΥΡΗ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 

Ο Πορφύρη Πετρόβιτς είναι ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα του έργου. Ως ανακριτής του αστυνομικού 

τμήματος, έχει επιφορτιστεί με την εξιχνίαση του φόνου της τοκογλύφας Αλιόνας Ιβάνοβνας και της αδερφής της, 

Λιζαβέτας. Παρά την έλλειψη αδιάσειστων στοιχείων, υποψιάζεται τον Ροντιόν Ρομάνοβιτς Ρασκόλνικοβ, λόγω 

κάποιων ιδιαίτερων συγκυριών. Αυτές είναι η λιποθυμία του νεαρού στο αστυνομικό τμήμα, την ώρα που γινόταν 

λόγος για το φόνο, η επιστροφή του στο διαμέρισμα της Αλιόνας Ιβάνοβνας και οι περίεργες ερωτήσεις του, αλλά 

και οι συζητήσεις που έκανε μαζί του. Σύμφωνα με τα λεγόμενα των γύρω του, ο Πορφύρη ποτέ δε λέει τι 

σκέφτεται (α’ τόμος, σελ. 191). Έχει τη φήμη του αρκετά έμπειρου ανακριτή που ξέρει πολύ καλά τη δουλειά του, 

καθώς έχει κατορθώσει να λύσει μια υπόθεση χωρίς κανένα ίχνος. (α’ τόμος, σελ. 309).  

Γενικότερα για τον Πορφύρη μπορούμε να πούμε ότι, ενώ δίνει την εντύπωση του ανόητου, στην πραγματικότητα 

είναι πανέξυπνος. Περιγράφεται ως «δύσπιστος και σκεπτικιστής, με αλλόκοτη νοοτροπία», ενώ έμφαση πρέπει να 

δοθεί στο ότι του αρέσει να παραπλανά και «να κάνει τον κουτό» (α’ τόμος, σελ. 309). Μάλιστα, ο Ραζουμίχιν, 

επιστήθιος φίλος του Ρασκόλνικοβ, δεν παραλείπει να αναφέρει ότι «o Πορφύρη δεν είναι τόσο ανόητος όσο 

νομίζεις» και ότι «προσπαθεί να μπερδέψει στα πιο απλά πράγματα» (α’ τόμος, σελ. 341).  

Ο Πορφύρη ουσιαστικά είναι ένας εξαιρετικός ψυχολόγος, βαθύς γνώστης της ανθρώπινης ψυχής, ένας βιρτουόζος 

της ψυχανάλυσης. Μέσα από τη συζήτησή του με τον Ρασκόλνικοβ σχετικά με το άρθρο του τελευταίου προσπαθεί 

να εκμαιεύσει πληροφορίες σχετικά με την ψυχολογία του ήρωα, ενώ τον ρωτάει ακόμα και για τις θρησκευτικές 

του πεποιθήσεις (α’ τόμος, σελ. 330). Κατά την πρώτη του συνάντηση με τον Ρασκόλνικοβ, όπως και κατά την 

ανάκριση (χωρίς τύπους), σταδιακά μεταβάλλει το ύφος του και τον τρόπο που αντιμετωπίζει το συνομιλητή του. 

Τις περισσότερες φορές έχει ένα φιλικό ύφος, ενώ παράλληλα σχολιάζει με ειρωνική διάθεση ή υπονοεί διάφορα 

π.χ. («μόνο εσείς δεν είχατε την καλοσύνη να παρουσιαστείτε μέχρι τώρα») (α’ τόμος, σελ. 318).  

Η αναφορά σε υπονοούμενα εντείνεται περισσότερο κατά την ‘’ανάκριση’’, όπου αρχίζει να ανοίγει τα χαρτιά του, 

δηλώνοντας εμμέσως ότι ο Ρασκόλνικοβ είναι ο δολοφόνος. Τα υπονοούμενά του αυτά («αινιγματικές 

παρατηρήσεις») τα συνδυάζει με «δίχως νόημα φλυαρία» (β’ τόμος, σελ. 431). Τέτοια υπονοούμενα είναι π.χ. τα 

εξής: «κατακούτελα… …με τσεκούρι» (β’ τόμος, σελ. 431), η αναφορά στη λιποθυμία του στο αστυνομικό τμήμα 

(β’ τόμος, σελ. 437), αλλά και η συνεχής αναφορά του στις λεγόμενες ‘’ατομικές περιπτώσεις’’, ουσιαστικά 

υπονοώντας την ιδιαίτερη περίπτωση του νεαρού. Μέσω των συνεχών του ερωτήσεων, προσπαθεί να μπερδέψει 

τον Ρασκόλνικοβ, τόσο μάλιστα που τον εξωθεί στα άκρα («Δεν θα το επιτρέψω!») (β’ τόμος, σελ. 439). Στη 

συνέχεια, όμως, ο ανακριτής εγκαταλείπει τα υπονοούμενα και αναφέρεται ευθέως στα γεγονότα που γνωρίζει και 

που συντελούν στην δημιουργία της υποψίας του εις βάρος του Ρασκόλνικοβ, δηλώνοντας ωστόσο πως 

«καταλαβαίνει πολύ καλά την ψυχολογική του κατάσταση» (β’ τόμος, σελ. 440).  

Ο Πορφύρη καταλήγει να παρουσιάζει τα γεγονότα από μια άλλη οπτική γωνία, λέγοντας στον νεαρό πως αν τον 

υποπτευόταν, δεν θα του το έλεγε, ενώ ταυτόχρονα υπονοεί πως τον έχει ενημερώσει για όλες τις ανακριτικές του 

μεθόδους και έμμεσα πως τον υποπτεύεται για το φόνο. Μετά το τέλος αυτής της ‘’ανάκρισης’’, ο Πορφύρη λέει 

«μα ούτε και μπορείτε να προδοθείτε παραπάνω» (β’ τόμος, σελ. 448), αποδεικνύοντας έτσι πως έχει διεισδύσει 

μέσα στην ψυχολογία του νεαρού. Κατά την τελευταία συνάντηση των δυο τους, ο Πορφύρη έρχεται για να 

αποκαλύψει οριστικά τις προθέσεις του και να παρακινήσει τον Ρασκόλνικοβ να πάει να παραδοθεί από μόνος του.  

Συμπερασματικά, ο Πορφύρη Πετρόβιτς ήταν ένας από τους καταλυτικότερους παράγοντες που οδήγησαν τον 

Ρασκόλνικοβ στην ομολογία του εγκλήματός του, που σε συνδυασμό με τη Σόνια και τις τύψεις συνείδησης που 

βασάνιζαν τον νεαρό, οδηγούν στην τελική λύση της υπόθεσης.   
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

      Βιβλία και Εγκυκλοπαίδειες 

 «Έγκλημα και Τιμωρία» - Φιοντόρ Ντοστογιέβσκη 

Εκδόσεις ΓΚΟΒΟΣΤΗ 

Μετάφραση από τα Ρωσικά: ΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

 

 Εγκυκλοπαίδεια ΔΟΜΗ 

Τόμος 24 – Λήμα «Ντοστογιέφσκι, Φιοντορ Μιχαήλοβιτς» 

 

       Ιστότοποι 

 Βικιπαίδεια – «Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι» 

http://el.wikipedia.org/wiki/Φιοντόρ_Ντοστογιέφσκι 

 

 


