


  ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ 
       ΓΙΑ ΤΟΝ 
          ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ… 

Ο Φιόντορ 
Ντοστογιέφσκι 
γεννήθηκε στη 
Μόσχα το 1821 και 
όταν ενηλικιώθηκε 
ακολούθησε 
στρατιωτική 
καριέρα. Γρήγορα 
όμως την 
εγκατέλειψε για να 
ασχοληθεί με την 
λογοτεχνία.  



ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ              

ΕΠΟΧΗΣ… 

Τσαρική Ρωσία 19ου 
αιώνα 



ΚΟΙΝΩΝΙΑ… 

Άθλιες συνθήκες ζωής 
 

Ελάχιστοι 
πλούσιοι που 

κινούν την 
οικονομία 

Φτώχεια, 
πείνα, 

εξαθλίωση, 
πορνεία  

 
=>εγκληματικότητα 

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ 



ΠΟΛΙΤΙΚΗ… 

Εμφάνιση «προοδευτικών κύκλων» στα πλαίσια της «Νέας 
 
 Γενιάς» Έκθεση προοδευτικών ιδεών 

Παρουσιάζονται σοσιαλιστικές ιδέες 
•Θέση της γυναίκας 
•Ιδανική κοινωνία 

Σύγκρουση: Κομμουνιστής       Συντηρητικός 



ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ… 

 Ο Ροντιόν Ρομάνιτς Ρασκόλνικοβ, πρώην 
φοιτητής Νομικής, ζει υπερχρεωμένος στην 

Πετρούπολη. Με την προμελετημένη δολοφονία μιας 
γριάς τοκογλύφου, έχει την πεποίθηση πως θα 

αποκαταστήσει η κοινωνική δικαιοσύνη. Ωστόσο, 
όπως και σε κάθε έγκλημα έτσι και σε αυτό έπεται η 

τιμωρία. Ο Ντοστογιέβσκη μέσα από το έργο του, 
φέρνει στο φως την πραγματική τιμωρία  που δεν 

είναι απλά μια δικαστική απόφαση αλλά η εσωτερική 
πάλη του ανθρώπου να συμπορευτεί με τις επιλογές 

και τις πράξεις του…  
Μήπως τελικά ο σκληρότερος τιμωρός είναι ο ίδιος 
μας ο εαυτός; 



...ΠΡΟΣΩΠΑ 



     Ροντιόν Ρομάνιτς Ρασκόλνικοβ 

 

     Αλιόνα Ιβάνοβνα 

 

     Αρκάδιος Ιβάνοβιτς Σβιντριγκάιλοβ 

 

     Σόνια 

 

     Ραζουμίχιν 

 

     Ντούνια 

 

     Πιοτρ Πετρόβιτς Λούζιν                           

 

     Ναστάσια 
 

 

πρωταγωνιστής: διαπράττει το 
έγκλημα και δέχεται την τιμωρία 

γριά τοκογλύφα που δολοφονείται από τον 
Ρασκόλνικοβ 

εγκληματίας 

κόρη του Μαρμελάντοβ, ακολουθεί τον Ρασκόλνικοβ στη Σιβηρία 
λόγω της άδολης αγάπης της για αυτόν  

συμφοιτητής και πολύ καλός φίλος του Ρασκόλνικοβ 

αδελφή του Ρασκόλνικοβ 

υπηρετικό προσωπικό στην πολυκατοικία του Ρασκόλνικοβ 

μέλλοντας σύζυγος της Ντούνιας, 
αντιπροσωπεύει την ανώτερη τάξη 



ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ… 

 Το ηθικό χρέος του ανθρώπου 

 Ο άνθρωπος και τα μύχια της ψυχή του 

 Η πίστη στο θεό και ο ρόλος της στη ζωή μας 

 Η δυνατότητα πραγμάτωσης ή όχι μιας 
ιδανικής κοινωνίας 

 Η δύναμη της αγάπης 

 



...ΑΠΟΨΕΙΣ 



    «…Δεινούς μεταξύ των μυθιστοριογράφων 
ψυχολόγους έχουσι μεν βεβαίως να επιδείξωσι 
και τα άλλα έθνη. Η Αγγλία τον Δίκενς, η Γαλλία 
τον Βαλζάκ και η Αμερική τον Πόου. Ουδέ 
τούτων όμως ούδ΄ άλλου τινός η σμίλη 
εβυθίσθη ποτέ εις οίον η του Ντοστογιέφσκη 
βαθος…» 

Εμμ. Ροΐδης 



 Το «Έγκλημα και Τιμωρία», δεν είναι τίποτ’ άλλο από μια απλή 
τραγωδία. Όλα πηγάζουν απ’ αυτή· αυτή πλημμυρίζει τα πάντα. 
Βλέπουμε τον Ντοστογιέφσκη ν’ ακολουθεί βήμα προς βήμα- χωρίς να 
χάνει ούτε στιγμή τα ίχνη τους- την πορεία των ηρώων του· να τους 
ακολουθεί ασθμαίνοντας, αχόρταγα, άπληστα. Έτσι όπως αφηγείται 
την πορεία αυτή, μας κάνει να πιστεύουμε πως ζει το δράμα τους, 
στιγμή προς στιγμή. Και ποιος ξέρει; Μπορεί να το έζησε!... Να το 
έζησε; Και γιατί, όχι; 

  Ας εξηγηθούμε όμως καλύτερα: Δεν έχυσε ποτέ αίμα. Αλλά, όταν 
ένας συγγραφέας έχει στη διάθεσή του μια τόσο τρομακτική 
διεισδυτική δύναμη, μια τέτοια δύναμη ανάλυσης, που να δίνει τόσο 
ζωντανά την αίσθηση, πως είναι ο ίδιος ο εγκληματίας, όταν κάθε 
κίνηση, κάθε χειρονομία του εγκληματία –είτε πριν απ’ το έγκλημα 
είτε την ώρα που γίνεται, είτε μέσα από αυτό- του είναι τόσο γνωστή 
και «οικεία» όταν μας δείχνει πως ζει τόσο έντονα όλη τη φρικιαστική 
αγωνία του δολοφόνου, τις βασανιστικές αϋπνίες του, τις μοιραίες 
αυτοματικές του κινήσεις, τον ίλιγγο του κατρακυλίσματος του στο 
βάραθρο, τότε μπορούμε να πούμε ότι κάθε μέρα κάνει κάτι που οι 
άνθρωποι το λένε «έγκλημα» και πως του είναι αδύνατο να βρει 
λυτρωμό, αν δεν εξομολογηθεί σ’ αυτούς. 

ΕΛΙ ΦΟΡ  





ΡΩΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

• Ξεκίνησε από την Ρωσική Αυτοκρατορία 

• Ευρεία ανάπτυξη στη Σοβιετική Ένωση 

• Διεθνείς επιτυχίες 

• Το ετήσιο βραβείο ταινιών ονομάζεται Nika 
και απονέμεται στα πλαίσια του Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου της Μόσχας, που 
πραγματοποιείται στη Μόσχα από το 1935 

 



Συνθήκες  
Ζωής 

Δείτε το αντίστοιχο 

βίντεο της παρουσίασης 

(ξεχωριστό αρχείο) 



Ο Φόνος-  
Το Έγκλημα... 

Δείτε το αντίστοιχο 

βίντεο της παρουσίασης 

(ξεχωριστό αρχείο) 



Ψυχολογική  
κατάσταση  

Δείτε το αντίστοιχο 

βίντεο της παρουσίασης 

(ξεχωριστό αρχείο) 



...Τιμωρία-  
Τα Κάτεργα 

Δείτε το αντίστοιχο 

βίντεο της παρουσίασης 

(ξεχωριστό αρχείο) 



ΚΡΙΤΙΚΕΣ 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

• «…ξεχώριζε. Ήταν ζοφερή, 
ήταν υγρή, ήταν σκοτεινή, 
ήταν ασπρόμαυρη, χωρίς 
στολίδια…» 

• «Η ίδια η ταινία είναι μια 
απολύτως ακριβής 
προσαρμογή του 
μυθιστορήματος.» 

• «Το πιο πιστό στο όραμα του 
Ντοστογιέφσκι για τον 
Ρασκόλνικοβ.»  

• «Ο Georgi Taratorkin είναι 
σκοτεινός, εξωτερικεύει την 
παράνοια,  αλλά είναι είπσης 
όμορφος και υπνωτικός.» 

• «…ή μια βιαστική ανάγνωση 
και κατανόηση του 
μυθιστορήματος του 
Ντοστογιέφσκι, ή, πιο πιθανό, 
μια ώθηση για να φέρει σε ένα 
ευρύτερο κοινό που επιλέγει 
να αγνοεί το γεγονός ότι ο 
μόνος τρόπος πραγματικά που 
μπορεί να αλληλεπιδράσει με 
τον Ντοστογιέφσκι είναι μέσα 
από τα γραπτά του.» 

• «Η υποκριτική, δεδομένου του 
δύσκολου έργου, είναι 
αποδεκτή.» 



“…ΌΠΟΙΟΣ ΈΧΕΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΑΣ 
ΥΠΟΦΕΡΕΙ, ΑΝ ΠΑΡΑΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΛΑΘΟΣ 
ΤΟΥ. ΑΥΤΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΙΟΛΑΣ Η ΤΙΜΩΡΙΑ 

ΤΟΥ…” 

Φιόντορ Ντοστογιέβσκη          
ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ 




