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Θ.Ε. 5. ΗΘΙΚΗ 

5.4. Συγχώρεση 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ:  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 ΡΟΛΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ· Αφού διαβάσουμε την υπόθεση του έργου: Έγκλημα και Τιμωρία 

του Φ. Ντοστογιέφσκι και γνωρίσουμε τον βασικό ήρωά του, τον Ρασκόλνικωφ, εντός του 

περιγράμματος γράφουμε τις σκέψεις και τα συναισθήματά του, ως καταδικασμένου πια σε θάνατο, ενώ 

έξω από το περίγραμμα γράφουμε τις σκέψεις των δύο ανθρώπων που υπέστησαν τη βλάβη από αυτόν. 

Η ΥΠΟΘΕΣΗ  

 

Ύψιστα ηθικά διλήμματα αναλύονται σε μεγάλο βάθος, σε ένα λογοτεχνικό αριστούργημα, 

που  παρασέρνει στον σκοτεινό λαβύρινθο μιας αλλοτριωμένης ψυχής, για να δημιουργήσει 

προβληματισμό για το αν είναι δίκαιο ένας ευφυής άνθρωπος να διαπράξει ένα έγκλημα, καταπατώντας 

τον νόμο, όταν με την πράξη του αυτή, θα ωφελήσει την ανθρωπότητα. 

 Ο Ρασκόλνικωφ, φοιτητής της Νομικής στην Πετρούπολη, διαπράττει διπλό φόνο, μιας γριάς 

τοκογλύφου και της αφελούς αδελφής της. Κίνητρο της δολοφονίας είναι η ληστεία, αλλά σε βάθος ο 

ήρωας φαίνεται πως επεδίωξε να υπερβεί τα ηθικά κοινωνικά όρια. Μετά τη δολοφονία, κατακλύζεται 

από αντιφατικά συναισθήματα μεταξύ ενοχής και παράνοιας. 

 Κυρίαρχα πρόσωπα στη ζωή τού Ρασκόλνικωφ είναι ένας συμφοιτητής του, η αδελφή του και 

μία ορφανή νεαρή πόρνη. Διώκτης του είναι ένας δαιμόνιος ανακριτής, ο οποίος ξέρει από την αρχή 

πως είναι ο ένοχος και τον σπρώχνει να κάνει τρομερά λάθη, ώστε να αποκαλυφθεί. Χωρίς τη 

διάκριση καλού και κακού, η έννοια της ηθικής καταρρέει: για τον Ρασκόλνικωφ η υπακοή και η 

συμμόρφωση στους νομικούς κανόνες δεν συνεπάγεται πάντα την ηθική, καθώς η γυναίκα που 



δολοφονεί ασκεί απολύτως νόμιμα το επάγγελμά της, συντελώντας, όμως, στην κοινωνική αδικία και 

ανισότητα. 

 Μετά τη διάπραξη όμως των εγκλημάτων του - της γριάς τοκογλύφου αλλά και της αδελφής 

της που δεν το είχε προγραμματίσει αλλά αναγκάστηκε να το κάνει για να μην τον μαρτυρήσει - 

αρχίζει το μαρτύριο της τιμωρίας του. Ο αναγνώστης μέσα από μία κυριολεκτικά εφιαλτική ανάγνωση 

παρακολουθεί το δολοφόνο με ποιους τρόπους τιμωρείται. Στην αρχή τον κυριεύει ένας τρελός φόβος 

μήπως βρεθούν ενοχοποιητικά στοιχεία σε βάρος του (ίχνη αίματος, τιμαλφή κ.λπ.). Η ψύχραιμη λογική 

του αρχίζει να τον εγκαταλείπει, φαντάζεται πως όλοι τον υποψιάζονται ως πιθανό δολοφόνο, και 

πέφτει σε παραληρήματα και παραισθήσεις που τον διαλύουν σωματικά και ψυχικά, ώστε το περιβάλλον 

του να πιστεύει ότι είναι άρρωστος ή ότι έχει τρελαθεί. Η μοναξιά του γίνεται αβάσταχτη! 

Απομονώνεται απ’ όλους (οικογένεια, φίλους), κλείνεται στον εαυτό του και στα αδιέξοδα του ή όταν 

βρίσκεται μαζί τους έχει έντονες ψυχολογικές μεταπτώσεις, γίνεται απρόβλεπτος, επιθετικός και 

βυθίζεται στη σιωπή του. 

 Η χειρότερη, όμως, τιμωρία του Ρασκόλνικωφ έρχεται αργότερα, όταν συνειδητοποιεί ότι δεν 

μπορεί να ξεπεράσει την εγκληματική του πράξη και να παίξει το ρόλο του μεγάλου, όπως είχε 

σχεδιάσει κι όπως έκαναν τόσοι μεγάλοι άντρες της Ιστορίας, που εγκλημάτησαν. Αυτή η σκέψη 

επανέρχεται πολλές φορές μέσα στο έργο και τον βασανίζει διαρκώς. Αυτή η αυτοτιμωρία, που 

επιβάλλει ο ίδιος στον εαυτό του, είναι βαρύτερη κι από την ποινή με την οποία τον τιμώρησε η 

ανθρώπινη δικαιοσύνη, στέλνοντας τον στα κάτεργα της Σιβηρίας, για να εκτίσει την ποινή του.  Ο 

Ντοστογιέφσκι θεωρεί την τιμωρία αναπόφευκτη συνέπεια του εγκλήματος. 

 Τελικά η λύτρωση για τον Ρασκόλνικωφ έρχεται πολύ αργότερα μέσα από τη μετάνοια και  

τη . Η Σόνια, γυναίκα που νοιάζεται γι’ αυτόν, που την ερωτεύεται και που τον ακολουθεί συγχώρεση

στη Σιβηρία, με την άδολη αγάπη της και την αγνή πίστη της στο Θεό κι η επιθυμία του ίδιου για τη 

συνέχιση της ζωής, τον βοηθούν να αποδεχτεί το μέγα σφάλμα του, να μετανιώσει και να ηρεμήσει η 

ψυχή του. Χαρακτηριστική είναι η φράση του: «Αλλ’ απέτυχα, δια τούτο είμαι άθλιος!», (Βλ. Θ. 

Δοστογέφσκη. (1992). Το Έγκλημα και η Τιμωρία, μτφρ. Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, πρόλογος 

Εμμανουήλ Ροΐδη. Αθήνα: Ιδεόγραμμα, σ. 471).  


