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Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Α΄ Μέρος:  Η ζωή και το έργο 

του Ντοστογιέφσκι 

Ο Φιόντορ Μιχάηλοβιτς Ντοστογιέφσκι (Fyodor Mikhailovich Dostoevsky, 

ρωσ. Фёдор Михайлович Достоевский) υπήρξε κορυφαία μορφή της 

παγκόσμιας λογοτεχνίας, ρωσικής καταγωγής. Γεννήθηκε το 1821 στη Μόσχα. 

Σπούδασε στη Στρατιωτική Σχολή Μηχανικών της Αγίας Πετρούπολης και στις 

28 Γενάρη του 1881 πέθανε. Υπηρέτησε στο στρατό για ένα μικρό χρονικό 

διάστημα αλλά τον εγκατέλειψε γρήγορα για να αφοσιωθεί στη λογοτεχνία. 

Μελέτησε την κοινωνία και τον κόσμο όχι θεωρητικά αλλά στην πράξη. Θέμα 

των έργων του, η ίδια η ζωή. Είδε από κοντά τις υποβαθμισμένες συνοικίες, 

γνώρισε τη φτώχεια, τον πόνο, την εξαθλίωση των ταπεινών ανθρώπων και 

στη συνέχεια μετέφερε τις εικόνες αυτές στα μυθιστορήματα του. 

Ασχολήθηκε με τον άνθρωπο και την κοινωνία και υπήρξε αγωνιστής και 

επαναστάτης. Υπήρξε μέλος της Ακαδημίας Επιστημών και η προσφορά του 

στην παγκόσμια λογοτεχνία είναι διεθνώς αναγνωρισμένη. Θεωρείται ως ο 

μεγαλύτερος μυθιστοριογράφος όλων των εποχών και τα έργα του έχουν 

μεταφραστεί σχεδόν σε όλες τις γλώσσες του κόσμου.  

Ίσως αν μπορούσαμε να περιγράψουμε τη ζωή του με «τίτλους», θα ήταν οι 

εξής: 

 Ερωτεύτηκε (είχε κάνει δύο γάμους, αλλά στον δεύτερο αγάπησε 

πραγματικά ),  

 εξορίστηκε (επειδή εναντιώθηκε στην πολιτική του Τσάρου, στον τότε 

Νικόλαο Α'),  

 φυλακίστηκε (κατηγορήθηκε για συνωμοσία και καταδικάστηκε σε 

τετραετή φυλάκιση, όπου και υπέφερε τρομερά βασανιστήρια και 

εξευτελισμούς στις φυλακές του Όμσκ ),  

 έφτασε μέχρι το ικρίωμα (λίγο πριν την εικονική εκτέλεση) για να 

ακούσει τη μετατροπή της ποινής του την τελευταία στιγμή (ο Τσάρος 

τον βασάνισε μέχρι και την τελευταία στιγμή), 

  αγάπησε τον τζόγο (και έτσι προκλήθηκαν οικονομικά προβλήματα, 

που στο τέλος ξεχρέωσε με την βοήθεια της δεύτερης γυναίκας του),  



 και βασανίστηκε σ’ όλη του τη ζωή από ασθένειες, σωματικές 

(επιληψία) και ψυχικές (όλα αυτά που είχε περάσει). 

Μόνη του διέξοδος η γραφή. Και την υπηρέτησε με αφοσίωση, 

δίνοντας αριστουργήματα.  

 

Αναλυτικά τα έργα και η δράση 

του 
 

   Ένα χαρακτηριστικό σημείο που κάνει πολλά από τα αριστουργήματα 

του Ντοστογιέφσκι  να συγγενεύουν μεταξύ τους, μολονότι έχουν μεγάλη 

χρονική διαφορά, είναι η κοινή αναφορά σε μια λογοτεχνική μορφή τυπικής 

της δεκαετίας του 1840, η αφήγηση δηλαδή της «ιστορίας μιας ψυχής». Η 

εμπειρία αυτή θα αποκτήσει μεγάλη σημασία για τον Ντοστογιέφσκι των 

μεγαλύτερων μυθιστορημάτων, που έχει δοθεί ολόκληρος στην προσπάθεια 

να αναλύσει τον εσωτερικό κόσμο των ηρώων του, χωρίς ποτέ να χάσει από 

τα μάτια του την αντικειμενική απεικόνιση ενός πραγματικού κόσμου. Με την 

έννοια αυτή ακριβώς ο ρεαλισμός του διαφοροποιείται από τον ρεαλισμό 

του Γκόγκολ και των συγγραφέων που ανήκουν στην λεγόμενη 

«φυσιοκρατική σχολή», από τους οποίους δεν άργησε να απομακρυνθεί. 

   Το πρώτο μυθιστόρημα του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, Φτωχοί 

χαιρετίστηκε από τον κριτικό Μπιελίνσκι και τον ποιητή Νεκρασώφ, το 1845, 

ως η αποκάλυψη ενός μεγάλου συγγραφέα και το ξεκίνημα μιας νέας 

λογοτεχνίας. Οι Φτωχοί , με τι κυρίως συναισθηματικό και ανθρωπιστικό τους 

θέμα, αλλά και ο Σωσίας (1846), με την τραχύτητα ενός κωμικά παραδόξου 

στοιχείου, πίσω από το οποίο κρύβεται μια πρωτότυπη προβληματική του 

διχασμού της ανθρώπινης ψυχής και της αλλοτριώσεως, είναι οι δύο πόλοι, 

γύρω στους οποίους για πολλά χρόνια θα περιστρέφεται κατά ποικίλους 

τρόπους η δημιουργική φαντασία του Ντοστογιέφσκι. Μεταξύ Ιανουαρίου 

του 1846 και Δεκεμβρίου 1849, ο Φιοντόρ γράφει αρκετά διηγήματα, στα 

οποία αναπτύσσεται και διαμορφώνεται η προσωπικότητα του. 

  Στις 22 Απριλίου 1846 ο Ντοστογιέφσκι συνελήφθει μαζί  με άλλους που 

σύχναζαν στον κύκλο του Μπουτάσεβιτς-Πετρατσέφσκι, σοσιαλιστή οπαδού 

του Φουριέ. Ύστερα από μερικούς μήνες, που πέρασε στις φυλακές πολιτικών 

κρατουμένων της Πετρουπόλεως, καταδικάστηκε σε θάνατο· η απονομή 

χάριτος τον πρόφτασε την τελευταία στιγμή αφού είχε ήδη γίνει η εκτέλεση 

άλλων καταδίκων, και το φρικαλέο αυτό περιστατικό άφησε βαθύτατα ίχνη 

στον Ντοστογιέφσκι. Η θανατική του ποινή μετατράπηκε σε 4 ετών 

καταναγκαστικά έργα στην Σιβηρία, τα οποία ακολούθησαν άλλα 5 χρόνια 



εξορίας ,(όπου και γνωρίζεται με την Μαρία Ντιμιτρίεβνα Ισάγιεβνα, την 

οποία παντρεύεται το 1857, αλλά ο έγγαμος βίος δεν φέρνει την ευτυχία που 

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

στρατιωτική εξορία επέφεραν μεγάλες αλλαγές στις πολιτικές και 

θρησκευτικές πεποιθήσεις του. Βαθιά θρησκευόμενος και πιο συντηρητικός 

έχει πολύ πιο κριτική στάση απέναντι στα ευρωπαϊκά φιλοσοφικά ρεύματα 

και στα γραπτά του ασχολείται όλο και περισσότερο με τις ρώσικες 

παραδοσιακές αξίες της υπαίθρου. Καρπός λοιπόν της τραγικής εμπειρίας 

του αυτής ήταν Οι αναμνήσεις από το σπίτι των πεθαμένων, που εκδόθηκαν 

με μεγάλη επιτυχία μεταξύ 1861-1862. Το βιβλίο, που η αρχική ιδέα ήταν να 

αποτελέσει μελέτη για την σχέση μεταξύ εγκληματία και εγκλήματος, έγινε 

τελικά μια ανθρωπιστικότατη και βαθειά μαρτυρία. 

  Το 1859 στην Αγία Πετρούπολη προχωρά μαζί με τον αδερφό του Mikhail 

στην έκδοση δυο περιοδικών, Vremya(Χρόνος) και Epokha(Εποχή), χωρίς 

επιτυχία όμως. Το 1863 ο Ντοστογιέφσκι φεύγει στο Παρίσι ,όπου 

συναντήθηκε με την Απολλινάρια Σουσλόβα, με την οποία είχε δεσμό ήδη 2 

χρόνια. Ο δύσκολος χαρακτήρας της, θα του εμπνεύσει την αινιγματική 

προσωπικότητα της Πωλίνας στον Παίχτη και αρκετές γυναικείες 

φυσιογνωμίες των μεγαλύτερων μυθιστορημάτων του. Όταν γύρισε πια 

μόνος του στην Ρωσία, έπειτα από μεγάλες απώλειες στη χαρτοπαιξία, ο 

Ντοστογιέφσκι βρήκε την γυναίκα του βαριά άρρωστη (η οποία πεθαίνει το 

1864)· παραστεκόμενος στην αγωνία της, έγραψε τις Αναμνήσεις από το 

υπόγειο, αφήγημα που ο ίδιος χαρακτήρισε ως «τραχύ και παράδοξο» και 

πως για πρώτη φορά έθεσε το πρόβλημα της συγκρούσεως μεταξύ 

συναισθήματος και λογικής, που κινεί τα μεγάλα του μυθιστορήματα. Τον 

Ιούνιο του 1865 ο Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι απειλείται με κατάσχεση διότι δεν 

είχε πληρώσει συναλλαγματικές του και το περιοδικό «Χρόνος» σταμάτησε 

την έκδοσή του από έλλειψη μέσων: ο Ντοστογιέφσκι ωστόσο επεξεργάστηκε 

με μεγάλη επιμέλεια το σχέδιο  και την πλοκή του μυθιστορήματος Έγκλημα 

και Τιμωρία (1866) που πολλοί το θεωρούν ως το αριστούργημα του. Το 

πρόβλημα του κακού τοποθετείται στην πιο ακραία εκδήλωση του: το 

έγκλημα. Η τιμωρία δεν επιβάλλεται , αλλά επιζητείται: « ο Ρασκόλινκωφ 

αναγκάζεται να παραδοθεί στην δικαιοσύνη γιατί έστω και αν αυτό πρόκειται 

να του στοιχήσει το θάνατο στο ικρίωμα, θέλει να ξαναγυρίσει ανάμεσα 

στους ανθρώπους· το αίσθημα της απομακρύνσεως και του χωρισμού από 

τους ανθρώπους, που δοκίμασε αμέσως μετά το έγκλημα, είναι το μαρτύριο 

του». Τον Οκτώβριο του 1866 ο Ντοστογιέφσκι έγραψε μέσα σε 24 μέρες τον  

Παίχτη που έπρεπε να τον παραδώσει μέσα στον Νοέμβρη στον εκδότη 

Στελόφσκι, ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση, σύμφωνα με τους όρους του 

συμβολαίου,  θα γινόταν κάτοχος όλων των συγγραφικών δικαιωμάτων για 



τα έργα που έχει εκδώσει ο Ντοστογιέφσκι. Αρνήθηκε την προσφορά μερικών 

φίλων του να γράψει ο καθένας ένα μέρος του μυθιστορήματος, και δέχτηκε 

μόνο την βοήθεια μιας νεαρής στενογράφου, της Άννας Γκρηγκόριεβνα 

Σνίτκινα, που επρόκειτο να γίνει η δεύτερη σύζυγος και η πιστή σύντροφος 

της ζωής του. Μαζί της ο Φιοντόρ έφυγε από την Ρωσία τον Απρίλη του 1867 

για λόγους υγείας και για να γλιτώσει από τις ενοχλήσεις των δανειστών του, 

και έμεινε 4 χρόνια στο εξωτερικό. Πρώτος καρπός της περιόδου αυτής ήταν 

Ό Ηλίθιος (1868). « Η κύρια ιδέα του μυθιστορήματος, είναι να περιγράψω 

έναν άνθρωπο απόλυτα καλό» έγραψε ο Ντοστογιέφσκι: στην μορφή του 

πρίγκιπα Μίσκιν παίρνει υπόσταση στο βασικό αυτό πρόβλημα. Στην 

συνέχεια, με τον Αιώνιο Σύζυγο (1870) το θέμα της ζηλοτυπίας παίρνει την 

μορφή μιας κακόγουστης φάρσας, στην οποία, παρά την διαφορετική 

αφηγηματική λύση, μπορούμε να βρούμε μια σχέση βάθους με τις 

Αναμνήσεις από το υπόγειο. Οι πρώτες νύξεις του Ντοστογιέφσκι για τους 

Δαιμονισμένους (1870-1872) είναι σκόρπιες, στα γράμματα του, ανάμεσα σε 

σχεδιάσματα που ανήκουν σε ένα ευρύ αφηγηματικό κύκλο που σκόπευε να 

του δώσει τον τίτλο Η ζωή ενός μεγάλου αμαρτωλού και από το αρχικό 

πολυσύνθετο της πλοκής παρέμειναν ίχνη και στο οριστικό πλέον γράψιμο 

του μυθιστορήματος. Τέλος, οι Αδελφοί Καραμάζωφ (1878-1880) είναι το 

σημείο συναντήσεως όλων των θεμάτων που στο πέρασμα των χρόνων είχαν 

γοητεύσει τον συγγραφέα.  

 Συνοψίζοντας, ο Ντοστογιέφσκι ποτέ δεν θέλησε να διδάξει στην 

ανθρωπότητα την καλοσύνη και την ανθρωπιά. Ο Ντοστογιέφσκι 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 Ντοστογιέφσκι 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». 

 

 



Εργογραφία  

 Τα μυθιστορήματα που έχει συγγράψει είναι: 

I. Ο φτωχόκοσμος (1846) 

II. Ο σωστός (1846) 

III. Νιετότσκα Νιεζβάνοβα (1849) 

IV. Το όνειρο του θείου μου (1859) 

V. Το χωριό Στεπαντσίκοβο και οι κάτοικοί του (1859) 

VI. Αναμνήσεις από το σπίτι των πεθαμένων (1860-1862) 

VII. Ταπεινωμένοι και καταφρονημένοι (1861) 

VIII.Σημειώσεις από το υπόγειο (1864) 

IX. Ο παίκτης (1866) 

X. Έγκλημα και τιμωρία (1866) 

XI. Ο ηλίθιος (1868) 

XII. Ο αιώνιος σύζυγος (1870) 

XIII.Οι δαιμονισμένοι (1871-1872) 

XIV.Ο έφηβος (1875) 

XV. Αδελφοί Καραμάζωφ (1879-1880) 

 

 

 

 

 

 

 



 Τα Διηγήματα που έχει συγγράψει είναι: 

I. Ο κύριος Προχάρτσιν (1846) 

II. Μυθιστόρημα σε εννέα γράμματα (1847) 

III. Η γυναίκα ενός άλλου και ο άντρας κάτω απ' το κρεβάτι (1848) 

IV. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο και ο γάμος (1848) 

V. Λευκές νύχτες (1848) 

VI. Πολζούνκωβ (1848) 

VII. Μα αδύναμη καρδιά (1848) 

 

 

 

 

 

Β’ Μέρος:  περίληψη του 

έργου «Ο ηλίθιος»  



Στο α’ μέρος ο πρίγκιπας Λέων Νικολάγιεβιτς Μίσκιν επιστρέφοντας από το 

θεραπευτήριο της Ελβετίας, γνωρίζει στην αμαξοστοιχία τον Παρφιόν Ραγκόζιν και 

τον Λεμπέντιεφ, καθοριστικά πρόσωπα για την συνέχεια. Φτάνοντας στην 

Πετρούπολη επισκέπτεται την πλούσια οικογένεια των Γιεπάντσιν αποσκοπώντας 

στην γνωριμία του με την μακρινή συγγενή του Λισαβέτα Γιεπάντσινα. Εκεί έρχεται 

σε επαφή με όλη την οικογένεια και ιδιαίτερα με την τρείς κόρες του στρατηγού, 

ενώ βρίσκει κατάλυμα στο διαμέρισμα του Γάνια, ενός υπαλλήλου με τον οποίο ήδη 

αναπτύσσει μια ανταγωνιστική σχέση, βασισμένη στην Ναστάσια Φιλλίποβνα. 

Παράλληλα, ο Τότσκη, αυτός που μεγάλωσε και εκμεταλλεύτηκε την Ναστάσια, 

κανονίζει τον γάμο την με την Γάνια, ο οποίος όμως είναι κρυφά ερωτευμένος με 

την Αγλαΐα, την μικρότερη κόρη του Γιεπάντσιν, ενώ ο προκείμενος γάμος 

στηρίζεται στην προίκα  της Ναστάσια. Ακολουθεί ένας καυγάς μεταξύ των μελών 

της οικογένειας του Γάνια, ο οποίος προκαλείται από την αναπάντεχη επίσκεψη της 

Ναστάσια στο σπίτι του Γάνια. Απρόσμενη είναι και η εισβολή του Ραγκόζιν, θερμού 

διεκδικητή της Ναστάσιας, και του Λεμπέντιεφ συνοδευόμενοι από ένα τσούρμο 

ανθρώπων. Στη συνέχεια, μια από τις κυριότερες σκηνές του βιβλίου είναι η 

δεξίωση της Ναστάσια για τα γενέθλια της, κατά την οποία διεξάγεται μια σειρά 

καταλυτικών γεγονότων. Εκεί η μεθυσμένη Ναστάσια, διαλύει τον γάμο την με τον 

Γάνια λόγω του πρίγκιπα Μίσκιν με τον οποίο δηλώνει παράφορα ερωτευμένη. Με 

την είσοδο όμως του Ραγκόζιν και την προσφορά των εκατό χιλιάδων ρουβλίων 

στην Ναστάσια, εκείνη αφού σε μια από τις καλύτερες σκηνές του βιβλίου, τα 

πετάει στην φωτιά φεύγει μαζί του αφήνοντας απογοητευμένο τον πρίγκιπα. 

 Ξεκινώντας το δεύτερο μέρος, πληροφορούμαστε για όσα 

διαδραματίστηκαν κατά την απουσία του πρίγκιπα στο εξωτερικό αλλά και της 

Ναστάσιας και του Ραγκόζιν. Στη συνέχεια, ο πρίγκιπας επιστρέφοντας, 

εγκαθίσταται στο σπίτι του Λεμπέντιεφ, γνωρίζοντας την οικογένεια του. 

Συνεχίζοντας, ο πρίγκιπας επισκέπτεται τον Ραγκόζιν όπου συμφιλιώνονται και 

γίνονται «αδελφοποιτοί». Ο πρίγκιπας όμως μετά από ένα μεγάλο περίπατο 

παθαίνει επιληπτικό σοκ βλέποντας τον Ραγκόζιν έτοιμο να τον δολοφονήσει. Κατά 

την διάρκεια  διαφόρων γεγονότων στο σπίτι του Λεμπέντιεφ στόχος των οποίων 

γίνεται ο πρίγκιπας, η Αγλαΐα ομολογεί ασυνείδητα τον έρωτα της για τον πρίγκιπα 

κατά την απαγγελία του ποιήματος  «Ο Φτωχός ιππότης». Ύστερα έχουμε μια 

παράξενη εμφάνιση της Ναστασιας Φιλλίποβνα έξω από το σπίτι του Λεμπέντιεφ 

μέσα στην καρότσα της. Το κεφάλαιο κλείνει με μια μικρή ανάκριση της Λιζαβέτας 

στο πρίγκιπα σε σχέση με την Αγλαΐα και την Ναστάσια. 

 Ο δεύτερος τόμος ξεκινάει με διάφορες σκέψεις για την Ρώσικη κοινωνία και 

τα ιδανικά που επικρατούσαν. Ύστερα έχουμε μια σκηνή στο σπίτι των Γιεπάντσιν 

όπου η Αγλαΐα προδίδει και πάλι τον έρωτά της για τον Μίσκιν. Κατά την διάρκεια 

του περιπάτου τους στο σταθμό, συναντάνε απρόσμενα την Ναστάσια και έπεται 

ένας τσακωμός, αφορώντας τον Ευγένιο Παύλοβιτς και το σκάνδαλο που είχε 

προκύψει. Ακολουθούν κάποιες δευτερεύουσες, όχι ιδιαίτερα σημαντικές σκηνές, 

και στην συνέχεια μια αναπάντεχη συνάντηση του Μίσκιν με τον Ραγκόζιν, οι οποίοι 



εκφράζουν κάποια συναισθήματα, ενώ ταυτόχρονα αποκαλύπτεται το γεγονός ότι η 

Ναστάσια στέλνει γράμματα στην Αγλαΐα. Γυρνώντας στο σπίτι του ο Μίσκιν βρίσκει 

ανθρώπους μαζεμένους για να γιορτάσουν τα γενέθλιά του. Λαμβάνουν χώρα 

πολλές συζητήσεις, καθώς και μια εκτενή ανάγνωση ενός άρθρου του Ιππόλυτου, 

που καταλήγει στην αποτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας του. Το επόμενο πρωί, ο 

Μίσκιν συναντά την Αγλαΐα η οποία του παραδίδει τα γράμματα που της γράφει 

τόσο καιρό η Ναστάσια, ενώ διαδραματίζεται ένας έντονος διάλογος μεταξύ τους. 

Μετά από μέρες στο ίδιο μέρος, βρίσκει απρόσμενα την Ναστάσια και τον Ραγκόζιν 

και αυτή παραληρεί. 

 Στο τελευταίο μέρος στο σπίτι των Γιεπάντσιν ανακοινώνεται ο αρραβώνας 

της Αγλαΐας με τον πρίγκιπα. Στην εσπερίδα των Γιεπάντσιν που ακολουθεί, ενώ 

αρχικά είναι ιδιαίτερα ευγενικός, στην συνέχεια ο πρίγκιπας βγάζει έναν εκτενή 

λόγο υπέρ της Ρωσίας και της Ορθοδοξίας ενώ ταυτόχρονα παθαίνει και επιληπτικό 

σοκ. Την επόμενη μέρα, μετά από το μήνυμα της Αγλαΐας οι δύο τους πάνε στο σπίτι 

της Ναστάσιας. Εκεί έπειτα από μια έντονη λογομαχία, η Αγλαΐα φεύγει κλαίγοντας 

και η Ναστάσια λιποθυμά στα χέρια του πρίγκιπα. Ύστερα από αυτά τα γεγονότα ο 

πρίγκιπας κόβει κάθε επαφή με την Αγλαΐα και ετοιμάζεται να παντρευτεί την 

Ναστάσια, η οποία όμως τον εγκαταλείπει στο κατώφλι της εκκλησίας και το σκάει 

με τον Ραγκόζιν. Έπειτα από μάταιες αναζητήσεις ο Μίσκιν, συναντά τον Ραγκόζιν ο 

οποίος τον οδηγεί στο σπίτι του και του δείχνει το πτώμα της Ναστάσιας. Ο 

Ραγκόζιν εντοπίζεται από την αστυνομία αλλά είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση, 

ενώ ο Μίσκιν έχει κυλήσει και πάλι στην ανίατη πια αρρώστια του. 

 



Β. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ 

ΚΥΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

 

Μίσκιν: Ο πρίγκιπας Μίσκιν μεγάλωσε ορφανός από γονείς, παθαίνοντας 

συνεχείς επιληπτικές κρίσεις. Ο άνθρωπος που τον μεγάλωσε, τον στέλνει για μια 

μακροχρόνια θεραπεία στην Ελβετία όπου εν μέρει θεραπεύτηκε και η νέα του ζωή 

ξεκινάει από εκεί. Ο χαρακτήρας του είναι αμφιλεγόμενος, ενώ μερικοί τον 

θεωρούν τίμιο ευγενικό αγαθό και με μια υπερβολική καλοσύνη, κάτι που τον 

καθιστά «ηλίθιο», άλλοι επιμένουν πως είναι πονηρός και ύπουλος και κρύβεται 

πίσω από μια ψευδή αίσθηση που δίνει στους άλλους. Το γεγονός ότι είναι 

πρόθυμος να συγχωρέσει ακόμη και τις χειρότερες συμπεριφορές που δέχεται, 

δικαιολογεί και πάλι τον χαρακτηρισμό του «ηλιθίου» που του αποδίδουν πολλοί 

κατά την διάρκεια του έργου. Έχει ένα ιδιαίτερο χάρισμα να ψυχολογεί τους άλλους 

και να κατανοεί οποιαδήποτε αλλόκοτη συμπεριφορά. Τέλος, έχει ενδιαφέρουσες 

απόψεις σχετικά με τον καθολικισμό, τον αθεϊσμό και τον σοσιαλισμό, τις οποίες 

εκφράζει με ιδιαίτερο σθένος και με υποστηρικτικό πνεύμα. Που έχει δώσει όμως ο 

πρίγκιπας την αγάπη του; Στην Ναστάσια ή στην Αγλαΐα; Ο ίδιος σε μια έντονη 

συζήτηση με τον Ευγένιο σχετικά με αυτό αποκαλύπτει πως αγαπά και τις δυο με 

όλη του την ψυχή, όμως νιώθει διαφορετική αγάπη για την καθεμία. Την Ναστάσια 

την βλέπει σαν παιδί, θέλει να την φροντίζει, νιώθει μια αγάπη οίκτου που 

απορρέει από την καλοσύνη του και ευθύνεται στα δύσκολα χρόνια που έχει 

περάσει η Ναστάσια. Όσον αναφορά την Αγλαΐα, είναι μια αμοιβαία αγάπη που 

αργεί να αποκαλυφθεί. Είναι μια απέραντη και βαθιά αγάπη που έχει άδοξο τέλος, 

παρόλο που ο Μίσκιν ήλπιζε μέχρι τελευταία στιγμή πως η Αγλαΐα θα καταλάβει και 

θα κατανοήσει τον λόγο που ο Μίσκιν αποφασίζει να σώσει την Ναστάσια, 

αποκαθιστώντας την.  

 



Ναστάσια: Είναι μια βασανισμένη και πληγωμένη ψυχή, η οποία μεγάλωσε 

ορφανή, κακοποιήθηκε και χειραγωγήθηκε σε παιδική της ηλικία από τον άνθρωπο 

που την μεγάλωσε (Αθανάσιος Τότσκη) ,ενώ η εκμετάλλευση αυτή την κάνει να 

πιστεύει ότι πλέον έχει δικαίωμα να συμπεριφέρεται όπως θέλει σε οποιονδήποτε 

άνθρωπο και να κατηγορεί όλους γι’ αυτό που συνέβη στην παιδική της ηλικία. 

Αυτός ο διφορούμενος χαρακτήρας, αυτή η κυνική γυναίκα είναι τόσο απρόβλεπτη 

και ασυγκράτητη, καθώς κάνει βεβιασμένες κινήσεις, ξαφνιάζοντας συνεχώς τους 

χαρακτήρες του έργου. Παρά ταύτα, έχει διαβάσει πολύ, γι’ αυτό είναι πιο 

ονειροπόλα και πιο ντροπαλή απ’ όσο θα φανταζόταν κανείς. Η ίδια, 

αυτοαποκαλείται πρόστυχη, ανήθικη ,ενώ φέρεται με μεγάλη αυθάδεια. Παρόλο 

που αγαπάει απέραντα τον πρίγκιπα Μίσκιν, δε τον παντρεύεται τελικά, επειδή 

γνωρίζει ότι θα τον καταστρέψει, κάτι που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είναι 

αυτοκαταστροφική. Ακόμα και ο Μίσκιν, την αποκαλεί δικαίως ανισόρροπη και 

τρελή ,αφού εκείνη αλλάζει συνεχώς απόψεις για το ποιον θα παντρευτεί. Τέλος, 

αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στο καταστροφικό πάθος για τον Ραγκόζιν και την αγνή 

αγάπη της για τον Μίσκιν ,ο μόνος άνθρωπος που τη δέχτηκε όπως είναι και 

πίστεψε σ’ αυτήν. Ουσιαστικά, προβλέπεται ο θάνατός της, καθώς το όνομά της 

Μπαράσκοβνα, σημαίνει πρόβατο προς σφαγή. 

Ραγκόζιν: Ο Ραγκόζιν που παρασύρεται από τα πάθη του απέναντι στην 

εξωπραγματική μορφή του Μίσκιν, ξεπερνώντας όλα τα όρια και φτάνοντας ακόμα 

και μέχρι το έγκλημα. Συναντιέται με τον Μίσκιν από την αρχή κιόλας του 

μυθιστορήματος μέσα στο τρένο που φέρνει και τους δύο στην Πετρούπολη. Είναι 

μαυριδερός, άξεστος, αμόρφωτος και σιωπηλός δεν εκδηλώνεται και είναι κλειστός 

στον εαυτό του ενώ δεν αφήνει κανέναν να δει τι κρύβεται μέσα στην ψυχή του. Ο 

Ραγκόζιν πια έχει μοναδικό του στόχο την κατάκτηση της Ναστάσια, παραβλέποντας 

οποιοδήποτε κόστος. Αγαπάει τον Μίσκιν και ταυτόχρονα τον ζηλεύει θανάσιμα, 

διότι γνωρίζει την αγάπη μεταξύ αυτού και της Ναστάσιας. Όσο κι αν ο Μίσκιν 

επιμένει πως αγαπάει με οίκτο την Ναστάσια και δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από 

αυτόν, ο Ραγκόζιν του στήνει ενέδρα και αποπειράται να τον δολοφονήσει, παρόλο 

που έχουν γίνει αδελφοποιητοί ανταλλάζοντας σταυρούς. Έχει συγκεντρώσει γύρω 

του όλο τον υπόκοσμο της εποχής, ένα τσούρμο συμφεροντολόγων ανθρώπων που 

ως κύριο σκοπό τους έχουν την απόκτηση χρημάτων, προκειμένου να τον 

βοηθήσουν να κατακτήσει την Ναστάσια. Το πάθος του τον κάνει πάντα έτοιμο να 

δεχτεί την Ναστάσια, όταν όμως εκείνη του παραδίδεται ολοκληρωτικά αυτός την 

δολοφονεί. Ο Ραγκόζιν μετά από ξενύχτι με τον Μίσκιν στο τόπο του εγκλήματος, 

συλλαμβάνεται από τις αρχές και μετά από την ομολογία του οδηγείται στην 

Σιβηρία.  

 


