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Κέρινες ταυτότητες στην Κερένια Κούκλα του Κωνσταντίνου Χρηστοµάνου 
Πολυξένη Κ. Μπίστα 

Το έργο του Κωνσταντίνου Χρηστοµάνου Η Κερένια Κούκλα πρωτοδηµοσιεύτηκε  το 
1908 στην εφηµερίδα Νέον Άστυ, σε συνέχειες και εκδόθηκε το 1911, µετά το θάνατο του 
συγγραφέα. Χαρακτηρίστηκε από τον ίδιο «αθηναϊκό µυθιστόρηµα» και από τους κριτικούς 
«ποιητική πεζογραφία» ή ρεαλιστικό µυθιστόρηµα, στο οποίο «δίνεται η ζωή φτωχών 
βιοπαλαιστών». Όπως είναι γνωστό ο συγγραφέας θεωρείται από τους κυριότερους 
εκπροσώπους του αισθητισµού στην Ελλάδα. Αυτός ο «εστέτ και ωραιολόγος»1 στην 
Εισαγωγή της Κερένιας κούκλας αναγγέλλει τις αρχές πάνω στις οποίες χτίζει το έργο του: 
«Εσείς που θα διαβάσετε αυτή την ιστορία θα σκεφθείτε ίσως πως µε περισσότερην υποταγή 
κ’ ευγνωµοσύνη πρέπει να ζήσοµε τη θλίψη της ζωής που µας έδωσε η Μοίρα. Αχ,» Αυτή η 
απαισιοδοξία του Χρηστοµάνου, η ανελπιδοσύνη του, αποτελεί σοβαρό µειονέκτηµα για τον 
Ξενόπουλο στην κριτική που δηµοσιεύει στα Παναθήναια, το 1908, αµέσως µετά την πρώτη 
δηµοσίευση του έργου.  

Ο Κωνσταντίνος Χρηστοµάνος χρησιµοποιεί τον τόπο, το χρόνο και κάποιους 
διαλόγους, ως ρεαλιστική επίφαση διάκρισης του υποκειµενικού από το αντικειµενικό· τα 
κύρια πρόσωπα όµως κινούνται µέσα και έξω από την πραγµατικότητα, «φάσµατα ονείρου 
και υποβολής». Η ρευστότητα χαρακτηρίζει το πλαίσιο µέσα στο οποίο διαγράφεται η ζωή 
αλλά και ο ψυχισµός των γυναικείων προσώπων,  της Βιργινίας και της Λιόλιας οι οποίες ενώ 
στην αρχή φαίνεται να έχουν διακριτή ταυτότητα, βαθµιαία συγχωνεύονται. Παράλληλα και 
ο τίτλος του έργου παραπέµπει στο διπλό, δηλώνοντας ταυτόχρονα το υποκείµενο και το 
αντικείµενο.  

Ο Νίκος και Βιργινία Ρώτα, ένα νιόπαντρο ζευγάρι, ζουν στου Φιλοπάππου µέσα σε µια 
ατµόσφαιρα ιδιαίτερα πνιγηρή. Η Βεργινία αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο του έργου που 
µέσα από τη δική της µοίρα καθορίζει και τη µοίρα όσων σχετίζονται µαζί της. Η 
εικοσιπεντάχρονη γυναίκα φαίνεται να υποφέρει από µια µυστική αρρώστια που µέρα µε τη 
µέρα την εξουθενώνει. Ο αφηγητής δείχνει τη συµπάθεια και τον οίκτο του για τη νεαρή 
γυναίκα. 

Μα πιο λυπητερό ακόµα ήτονε να βλέπατε τη νέα γυναικούλα να κρυφοβογγά και να 
σέρνεται, στραγγίζοντας στα πόδια της, χωρίς να θέλει να τ’ οµολογήσει στον ίδιο τον 
εαυτό της.2 
Κρυφός καηµός αποτελεί για τη Βεργινία η διαφορά ηλικίας που είχε µε τον άντρα της. 

Τα δύο χρόνια που τους χώριζαν µετά την αρρώστια της την έκαναν να φαίνεται δέκα χρόνια 
µεγαλύτερη.  

Κακό πράµα να ’ν’ η γυναίκα και µια µέρα µεγαλύτερη από τον άντρα της! Τον αγαπάει 
µ’ αλλοιώτικη αγάπη από ’κείνονε, µε µια φωτιά που καίει [...]» 3  
Παράλληλα όµως λυπάται και το ανδρικό αγόρι4 που ζει δίπλα σε µια γυναίκα, η οποία 

γίνεται ολοένα και ασχηµότερη.  

Ήτονε µικροκαµωµένος ο Νίκος, ενώ η Βεργινία ήτον αψηλή και ξερακιανή ανέκαθε, µε 
κάτι κοκκάλες στο πρόσωπο, µε µαλλιά κοκκινωπά κι αριά, κ’ έτσι έδειχνε τουλάχιστο 
δέκα χρόνια πιο µεγάλη του, που δεν είχαν ούτε τρία χρόνια διαφορά5  

                                                
1 Στέλιος Ξεφλούδας, Νιρβάνας, Ροδοκανάκης, Χρηστοµάνος και άλλοι, Αθήνα, Βασική Βιβλιοθήκη 30(1953)17. 
2 Κωνσταντίνος Χρηστοµάνος, Η κερένια κούκλα, Αθήνα, Νεφέλη, 1988, σ. 10. 
3 Ό.π., σ. 11. 
4 Ό.π., σ. 17. 
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Κι όµως η Βεργινία, τότε που τα µάτια του Νίκου τής είχαν κάνει µάγια6 και της έκανε 
ταχτικά τα βράδια καντάδες, ήταν µια όµορφη γυναίκα. Εξάλλου από τις πρώτες σελίδες του 
έργου γίνεται φανερή η προτίµηση του Χρηστοµάνου στην οµορφιά η οποία αποτελεί το 
θεµέλιο λίθο του αισθητισµού. «Απόλυτο και µοναδικό ιδεώδες βίου για τους εκπροσώπους 
του αισθητισµού είναι η οµορφιά, η λατρεία της οµορφιάς, η αποκλειστική καλλιέργεια της 
οµορφιάς.»7  

Μέσα στο σπίτι η γυναίκα αγωνιζόταν να ανταποκριθεί στις βασικές απαιτήσεις του 
γυναικείου ρόλου. Καθάριζε, µαγείρευε και έκανε όνειρα. Βαθιά µέσα της είχε την ελπίδα 
πως θα αποκατασταθεί η υγεία της και θα µπορέσει να αποκτήσει ένα παιδί. Εξάλλου οι 
συχνές επισκέψεις του γυναικολόγου, µετά την αποβολή, που λίγο έλειψε να την στείλει στον 
τάφο, πίστευε ότι θα τη βοηθούσαν προς αυτή την κατεύθυνση. 

Δεν της είχε πει ο γιατρός πως την είχε σαβανώσει για πάντα εκείνην την ελπίδα που δεν 
υπάρχει πιο γλυκειά για την γυναίκα: να γίνει µητέρα. Κ’ έτσι έλπιζε πάντα, άµα που θα 
’ρθη το καλοκαίρι  ν’ αλλάξουν τα πράµατα.8 
Κάθε µέρα όµως η Βεργινία γινόταν ολένα και πιο διάφανη, έλιωνε σαν το κερί, 

κιτρίνιζε σαν το λεµόνι, λαχάνιαζε µε το παραµικρό. Τότε ήταν που η ίδια πήρε την απόφαση 
να φέρει στο σπίτι µια µακρινή της συγγενή, ένα δεκαεξάχρονο κορίτσι, τη Λιόλια, για να 
αναλάβει το νοικοκυριό. Οι δύο γυναίκες φαίνεται να έχουν, αρχικά, τη δική τους 
διαφορετική ταυτότητα: σύζυγος του Νίκου Ρώτα, η πρώτη, το κοριτσόπουλο που 
αναλαµβάνει τη φροντίδα της άρρωστης Βεργινίας, η δεύτερη.  

Ένας αέρας αλλοιώτικος, σαν κάποιο φως, µπήκε στο σπίτι που ως τώρα ήταν αφώτιστο, 
πνιγµένο απ’ την περίχυτη κούραση και το βαστηγµένο πόθο της άρρωστης γυναίκας.9 
Αδύναµη, κατάχλωµη, σχεδόν ακινητοποιηµένη πια στο κρεβάτι, απογοητευµένη η 

εικοσιεξάχρονη σύζυγος του Νίκου Ρώτα βρίσκεται µεταξύ ζωής και θανάτου. Γελαστή, 
γεµάτη ζωή, η Λιόλια, ένα κορίτσι χωρίς επώνυµο, η ψυχοκόρη της θείας Ελέγκως, µοιάζει 
να βρίσκεται στους αντίποδες της Βεργινίας Ο ερχοµός της δρα καταλυτικά στη σχέση του 
ζευγαριού, επιταχύνοντας το τέλος της Βεργινίας.  

Ο αφηγητής, που συχνά-πυκνά απευθύνεται στα πρόσωπα του έργου, από τη µια 
πλευρά, συµπονά και κατανοεί την κατάσταση της Βεργινίας αλλά από την άλλη δεν 
επικρίνει το Νίκο και τη Λιόλια, γιατί είναι νέοι και ωραίοι. Μικροκαµωµένη, καστανή, 
χαρούµενη, µοιάζει να βρίσκεται στους αντίποδες της Βεργινίας. Όσο η σύζυγος χάνει την 
οµορφιά της, τόσο ο κοινωνικός περίγυρος οικτίρει τον άντρα που υποχρεώνεται να ζει κοντά 
στη «χτικιιάρα», επειδή είναι παντρεµένος. Εξάλλου ο αισθητισµός αποχωρίζει το ωραίο από 
το ηθικό και το αληθινό. Η αισθητική στέκεται πάνω από την ηθική. «Όπως για όλους τους 
εστέτ, δεν υπήρχε και για το Χρηστοµάνο τίποτε το καλό ή κακό. Όλα έπρεπε να είναι ωραία 
ή άσχηµα.»10  

Όταν η ίδια η Βιργινία αποφασίζει η Λιόλια να κοιµάται στο ίδιο δωµάτιο µε το 
ζευγάρι, δίπλα της στο πάτωµα, το κορίτσι µοιάζει να αποτελεί το διπλό της άρρωστης. 

Μα της Βεργινίας το πρόσωπο ήτον όλο απ’ όξω, σα να φοβότανε µήπως πνιγή, κι 
άσπριζε σα µια χούφτα αφρός απάνω σ’ ένα κύµα απλωτό -αφρός που δεν ήθελε να 
λειώση. Και στα βάθη αυτό το κύµα έκρυβε τη δύναµη και την αρρώστεια- κι η αρρώστεια 
λαχταρούσε τη δύναµη την κοιµισµένη. Και το κύµα έπεφτε από πάνω από της Βεργινίας 

                                                                                                                                                   
5 Ό.π., σ. 11. 
6 Ό.π., σ. 13. 
7 Απόστολος Σαχίνης, Η πεζογραφία του αισθητισµού, Αθήνα, Εστία, 1981, σ. 9. 
8 Ό.π., σ. 18. 
9 Ό.π., σ. 25. 
10 Απόστολος Σαχίνης ό.π., σ. 359.  
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το αδυνατισµένο κορµί και φιλούσε της Λιόλιας, που κοιτότανε στο πάτωµα, το γλυκό 
παρθενικό κεφάλι.11 
Η σύζυγος βαθµιαία χάνει την αίσθηση της οντότητάς της και γίνεται µόνο δυο µάτια 

που παρακολουθούν τη γεµάτη ζωή Λιόλια. 

Όλη η ζωή που της έµεινε είχε µαζευτεί αυτόν τον καιρό στα µάτια της: αυτά µιλούσαν, 
αυτά φώναζαν, αυτά έτρεχαν απάνω- κάτω και σηκώνανε χέρια παρακαλεστά, αυτά 
σπάραζαν και σβήνανε λιγόθυµα. Η ίδια δεν είχε πια δύναµη να τα κάνει όλ’  αυτά κ’ η 
φωνή της δεν µπόραγε να τα πει τα όσα ήθελε.12 

Ακόµα και το τραγούδι της Λιόλιας της θυµίζει τις καντάδες του Νίκου πριν 
παντρευτούν. Όσο µάλιστα βλέπει το Νίκο να γίνεται χαρούµενος και να τη φροντίζει, όσο 
δεν τη φρόντιζε παλιότερα, τόσο αισθάνεται ότι η παρουσία της είναι περιττή. Κάποιες 
στιγµές µάλιστα φαίνεται να παραχωρεί τη θέση της στο κορίτσι, να ζει µέσα από εκείνη, να 
αποτελεί η Λιόλια τον άλλο της εαυτό: Ο καθένας είναι το πεπρωµένο του άλλου, και 
αναµφίβολα το µυστικό  πεπρωµένο του καθένα είναι να καταστρέψει τον άλλο (ή να τον 
σαγηνεύσει), όχι από κατάρα ή κάποια άλλη ενόρµηση θανάτου, αλλά από τον ίδιο του το ζωικό 
προορισµό.13  

Όταν µάλιστα ο Νίκος ένα βράδυ, µέσα στον ύπνο του, την µπερδεύει µε τη Λιόλια, η 
σύζυγος αισθάνεται ευτυχισµένη. Σταδιακά η Βεργινία αποχωρεί από τη ζωή, η κέρινη µορφή 
της γίνεται ένα µε τα λευκά σεντόνια του κρεβατιού της. Η σύγχυση των ταυτοτήτων των δύο 
γυναικών βαίνει ολοένα και εντονότερη. Η ίδια η σύζυγος, καθηλωµένη οριστικά στο 
κρεβάτι, παροτρύνει το Νίκο να πάει µε τη Λιόλια να κόψουν λουλούδια µακριά από το σπίτι. 
Η Βεργινία, έχοντας ταυτιστεί µε την κοπέλα, νιώθει ότι αυτό κάνει ευτυχισµένο τον άντρα 
της και κατ’ επέκταση την ίδια. Όταν µάλιστα µετά το γυρισµό του ζευγαριού βεβαιώνεται 
για τη σχέση  τους, αποφασίζει ότι πρέπει να πεθάνει.  

Από την άλλη πλευρά η Λιόλια ψυχανεµίζεται και τις πιο µύχιες σκέψεις της κυράς της, 
κλαίει παράλληλα µε εκείνη.  Η Λιόλια µε το γλυκό όνοµα, κατά τα λεγόµενα του Νίκου, δεν 
ανέλαβε απλά το ρόλο της κυράς της, όπως φάνηκε στην αρχή, βαθµιαία αποκτά στοιχεία του 
ψυχισµού της Βεργινίας. Μια θλίψη, µια ανεξήγητη θλίψη που πολλές φορές φτάνει στην 
οδύνη, διαβρώνει και στις πιο ευτυχισµένες της στιγµές, όπως συνέβαινε στο παρελθόν και 
στην άλλη ηρωίδα. Εξάλλου η οµορφιά σύµφωνα µε τον Έντγκαρ Άλαν Πόε, σηµαντικό 
πρόδροµο του αισθητισµού, συνδέεται µε τη µελαγχολία και τη λύπη.  

Κανένας ανταγωνισµός δεν διακρίνεται από την πλευρά της για τη σύζυγο, ενώ είναι 
φανερό ότι κάποιες στιγµές η Λιόλια αισθάνεται ενοχικά απέναντι στη σύζυγο. Παρόλα αυτά 
ο αφηγητής θεωρεί αθώα τη Λιόλια στην οποία συχνά πυκνά απευθύνεται στο β΄ ενικό,  
προσφωνώντας την κοριτσάκι. Δεν φταίει η Λιόλια που είναι όµορφη και αυτή η εξωτερική 
οµορφιά κάνει χαρούµενο τον άντρα της Βεργινίας. Παράλληλα το κορίτσι αισθάνεται ότι ζει 
κάτω από τη σκιά του φεγγαριού µέσα στο οποίο βλέπει συχνά το πρόσωπο της Βεργινίας: 

Τι άσπρο που ’τον το φεγγάρι και τι λυπηµένο! – σαν τη Βεργινία. Και καθώς το κύτταζαν 
ακόµα, είδαν πως ήταν το πρόσωπο της Βεργινίας µες το φεγγάρι.14 
Το φεγγάρι που δηλώνει τη ρευστότητα, την αστάθεια, τη µεταβατικότητα αλλά και το 

όνειρο, το φανταστικό και το θάνατο, διεισδύει στις ζωές των τριών ηρώων, παρευρίσκεται 
στις πιο οδυνηρές τους στιγµές. Έτσι η Λιόλια δεν ξέρει αν ζει στην πραγµατικότητα ή σε 
όνειρο κάτω από το φως της πανσελήνου, που την καλεί να παντρευτεί το Νίκο, ενώ την ίδια 

                                                
11 Ό.π., σ. 28. 
12 Ό.π, σ. 29. 
13 Jean Baudrillard, Η διαφάνεια του κακού, Αθήνα, Εξάντας, 1996, σ.176.  
14 Ό.π., σ. 111. 
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στιγµή η Βεργινία σηκώνεται από το κρεβάτι, ύστερα από πολύ καιρό, για να πέσει σε λίγο 
σχεδόν νεκρή,  

σα να ’χε πέσει το ίδιο το φεγγάρι απ’ τον ουρανό και να ’χε ξεψυχήσει εκεί δα τυλιγµένο 
µες τα πέπλα των αχτίδων του.15 

Μέσα σε αυτό το απατηλό περιβάλλον το γεµάτο σκιές και ασαφή περιγράµµατα η 
Λιόλια αναρωτιέται αν είναι η ίδια που φώναξε ή η Βεργινία. Η Βεργινία δεν είναι αυτή τη 
στιγµή για τη Λιόλια το Άλλο, το ξένο. Ταυτίζεται µε την ετοιµοθάνατη, νιώθοντας ό,τι 
νιώθει και η σύζυγος για τον άντρα. Ενστικτωδώς µάλιστα υποδύεται το Νίκο, γιατί 
αισθανόταν πως αυτήν και πεθαµένη θα την ξύπναγε εκείνο το όνοµα.16 

Ολοµόναχο το κοριτσάκι, αλαλιασµένο απ’ το φόβο του θανάτου έτριβε τα χέρια του, 
έπειτα πήγε και γονάτισε µπρος στο κρεβάτι και φιλούσε το χέρι της Βεργινίας που 
κρεµόταν απ’ όξω: 
«Βεργινία µου! Αγάπη µου Βεργινία! Εγώ είµαι, ο Νίκος σου!»17  
Μετά το θάνατο της Βεργινίας, η Λιόλια αντιλαµβάνεται ότι µε τη νεκρή έχουν την ίδια 

ταυτότητα.  
Βεργινία Ρώτα, ετών 26 µες το φωτοσκόταδο της αµίλητης σούρπας! (κι αυτήν την έλεγαν 
τώρα Λιόλια Ρώτα -µε του Νίκου τ’ όνοµα κ’ οι δυο τους!18  
Κοιµάται µε το Νίκο στο κρεβάτι της πεθαµένης, αποκοµµένη από τον έξω κόσµο. 

Όπως η Βεργινία αισθανόταν ότι δεν υπήρχε διαφυγή, το ίδιο νιώθει και η Λιόλια.  
Η ζωή της Λιόλιας έπιασε άλλο δρόµο τώρα -άλλαξε το σκοπό της τον τραγουδιστό. […] 
Απ’ την ηµέρα που ξαναπάτησε το πόδι της στην κάµαρη που ’χε πεθάνει η Βεργινία, 
σκοτείνιασ’ η ψυχή της: ζούσε σα µέσα σε κάποιαν από ’κείνες τις συννεφιασµένες 
νύχτες, τις ασάλευτες και  ναρκωµένες, µε περίχυτο ένα φως χλωµό απ’ το πνιγµένο το 
φεγγάρι.19 
Ο ίδιος «µυστικός εχθρός» κατατρώγει τη χαρά της και δηλητηριάζει τη σχέση της µε 

το Νίκο. Περνά το µεγαλύτερο µέρος της ηµέρας στο υπόγειο του σπιτιού εκεί όπου το φως 
είναι ελάχιστο, γεµάτο σκιές, χωρίς καθαρά περιγράµµατα, χωρίς σαφή αίσθηση της 
πραγµατικότητας µεταξύ αίσθησης και παραίσθησης, σαν µέσα σε όνειρο. Τα νιάτα της, η 
όρεξη για ζωή έχουν σβήσει. Μοιάζει να έχει χαθεί η επαφή µε τον εαυτό και οι λιποθυµίες 
της, συχνές, θυµίζουν εκείνες της Βεργινίας. 

Ο συγγραφέας χρησιµοποιώντας µακροπερίοδο λόγο, µεγάλες παροµοιώσεις, που 
θυµίζουν τις οµηρικές, περιγράφει αυτή την αλλαγή της Λιόλιας. Εκείνο που συνδέει τον 
εσωτερικό µε τον εξωτερικό κόσµο είναι το φεγγάρι, πότε µικρό, πότε πανσέληνος, άλλοτε 
χλωµό και ασηµένιο κι άλλοτε µαυροκόκκινο είναι η Βεργινία και σε αυτές τις στιγµές 
δηλώνει κατά µία έννοια το διπλό.  

[…] κι όταν είχε φεγγάρι, έκλεινε τα µάτια της περίτροµα να µην το δει, µα πάλι τ’ άνοιγε 
λες και της τ’ άνοιγε εκείνο µε τα χέρια του, και τότε το κύτταζε, το κύτταζε; Κ’ ήτον το 
πρόσωπο της Βεργινίας […]20 

Ακόµα και η εγκυµοσύνη δεν αλλάζει την ψυχική της διάθεση. Το εξαιρετικό, το 
ασυνήθιστο, το παράδοξο, το υπερφυσικό, κοινοί τόποι στον Αισθητισµό, διατρέχουν το 
                                                
15 Ό.π., σ.112. 
16 Ό.π., σ. 115. 
17 Ό.π., σ. 115. 
18 Ό.π., σ. 170. 
19 Ό.π., σ. 144. 
20 Ό.π., σ. 149. 
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κείµενο και φτάνουν στην κορύφωσή τους µε τη γέννηση της κερένιας κούκλας. Το κορίτσι 
που έρχεται στον κόσµο πρόωρα, χλωµό και ατροφικό, δεν µοιάζει καθόλου στη µητέρα του. 
Κερένια κούκλα! Καλά λες! Μωρ’ τ’ είναι τούτο; Μπάα! […] Καλέ, δε βλέπετε που µοιάζει της 
µακαρίτισσας; 
Κάλε-κάλε-κάλε! Ίδια η Βεργινία, φτυστή! είπε ένα γραΐδιο µε φακιόλι. 
Μπω-µπω- µπω! έκαναν οι άλλες· η Βεργινία! 
Για δες κατάρα! 
Εκ Θεού! Εκ Θεού! 
Να και τα µαλλιά της τα κόκκινα! 
Αµ’ το µάτι! τι σου λέει το µάτι; 
Έχει και τα κόκκαλα τα πεταγµένα κάτω απ’ τα µάτια!21 

Ένα κέρινο οµοίωµα της Βεργινίας είναι το µωρό. Τα πρώτα ρούχα της κερένιας 
κούκλας είναι οι παλιές φανελίτσες της Βεργινίας, το βλέµµα του είναι το βλέµµα της 
πεθαµένης. Γεννιέται χωρίς πνοή […] σαν από κερί ασπροκίτρινο άφωνο, όπως ήταν η 
Βεργινία, όταν ζούσε. Μοιάζει περισσότερο µε είδωλο της νεκρής παρά µε ανθρώπινη 
οντότητα.  

Σαν κερένια κούκλα ήτον το τσαµένο, σαν κούκλα που ’βγαζε και λίγη φωνή άµα τη 
ζουλούσαν.22 

Σε αυτό το σηµείο αναδύεται το ανοίκειο, που δηµιουργεί φρίκη στη Λιόλια και τον 
Νίκο, και προκύπτει τόσο από το άψυχο που γίνεται έµψυχο, όσο και από το ότι το παιδί  
αποτελεί το σωσία της πεθαµένης.23 Η Βεργινία, µέσω της Λιόλιας, αποκτά µε το Νίκο το 
παιδί που ποθούσε και κατ’ αυτό τον τρόπο επανέρχεται στον κόσµο,24 στοιχειώνοντας τις 
ζωές της Λιόλιας και του Νίκου. Από αυτό το σηµείο και πέρα η σύνδεση των δύο γυναικών 
είναι σχεδόν απόλυτη. Η Λιόλια δείχνει να πιστεύει το αλλόκοτο, το φρικώδες, ότι δηλαδή το 
παιδί της είναι το παιδί της άλλης. Ενώ το σφίγγει στην αγκαλιά της είναι σαν να φροντίζει τη 
Βεργινία, τότε που πρωτοήρθε στο σπίτι του ζευγαριού. Η κέρινη χλωµάδα του βρέφους δεν 
της αφήνει περιθώριο να χαρεί, γιατί αισθάνεται ότι και αυτό θα έχει την ίδια κατάληξη. Ο 
τρόµος που νιώθει η ηρωίδα, θυµίζει εκείνον της Βεργινίας για το δικό της θάνατο που ένιωθε 
να έρχεται. 

Στο κείµενο βαθµιαία και συστηµατικά υποσκάπτεται η εικόνα µιας συµπαγούς και 
ενιαίας ταυτότητας ενός εκάστου από τα γυναικεία πρόσωπα. Η Βεργινία Ρώτα, η Λιόλια 
Ρώτα και η Ευτυχία Ρώτα αποτελούν το κέρινο είδωλο η µια της άλλης.  

Ο συγγραφέας µε τις λέξεις κερί- κερένιος δεν αναφέρεται µόνο στη νεκρική  χλωµάδα 
εκείνων που πρόκειται να πεθάνουν, αλλά και στην ύλη από την οποία πλάθονται τα 
αντίγραφα, συνδέοντας όλα τα πρόσωπα του έργου. Όσο προχωρεί η αφήγηση 
επαναλαµβάνονται λέξεις ή φράσεις οι οποίες, ενώ στην αρχή αναφέρονταν στη Βεργινία, 
τώρα συνδέονται µε την κερένια κούκλα, τη Λιόλια, το Νίκο. […] κι ήτον κίτρινος σαν 
αγιοκέρι […]25 

Ειδικά στο ενδέκατο και τελευταίο κεφάλαιο µε τον τίτλο «Τα τρία κεράκια» όπου το 
υπερφυσικό στοιχείο κυριαρχεί, η Λιόλια χλωµή, ίδιο φάντασµα προσφεύγει στον τάφο της 
Βεργινίας, παρακαλώντας την να της αφήσει το παιδί: 

                                                
21 Ό.π., σ. 164. 
22 Ό.π., σ. 162. 
23 Freud Sigmund, Το ανοίκειο, Μετφ. Έµη Βαΐκούση, Αθήνα, Πλέθρον, 2009, σ. 26. Η αίσθηση του ανοίκειου 
επιτείνεται από το συνδυασµό των µοτίβων του σωσία και της κούκλας ως άψυχο αντικείµενο που είναι τελικά 
έµψυχο. 
24 Σύµφωνα µε το Φρόυντ το όµοιο συµβάλλει στην αίσθηση του ανοίκειου, ό.π., σ. 41.  
25 Ό.π., σ. 180.  
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Λυπήσου µοναχά το Νίκο που τον αγαπούσες, γιατί θα αρρωστήσει. Μη µας πάρεις το 
παιδί µας! Θα του βγάλω τ’ όνοµά σου γιατί σου µοιάζει -αχ, γιατί µου το ’κανες αυτό!26 

Σχετικά ο Φρόυντ, στο Τοτέµ και Ταµπού σηµειώνει ότι «[…] οι νεκροί ζητούν να 
τραβήξουν κοντά τους ζωντανούς, για τους οποίους τρέφουν ανθρωποκτόνους προθέσεις»27. 
Η Λιόλια αποδίδει στη Βεργινία υπερφυσικές δυνάµεις, πιστεύοντας ότι έχει δικαίωµα ζωής 
και θανάτου πάνω στην καινούρια οικογένεια του Νίκου. Φτάνει µάλιστα στο σηµείο να 
ανάψει τρία κεριά πάνω στον τάφο της και να την παρακαλέσει: 

[…] έρριξε τα µάτια της στα κεριά: το κεράκι του παιδιού είχε λειώσει ως κάτω κ’ η 
φλόγα του έβγαινε ακόµα µεσ’ από το χώµα σα να τη ρουφούσε αυτό· έκαιγε και το 
κεράκι του Νίκου µε µια φλόγα πλατειά, πεσµένη ανάποδα µε το κεφάλι κάτω, που 
’γλειφε, ίδια µια γλώσσα πύρινη µεσ’ απ’ τα µαύρα χνώτα της καπνιάς, το κερί, και τ’ 
ανάλυνε σε κίτρινους θρόµπους και το λύγιζε κουλούρα· µα το δικό της το κερί ήτον 
άγγιχτο, σβηστό, όπως το ’χε ανάψει. Πετάχτηκε ορθή! Δεν το ’θελε το κερί της η νεκρή! 
Μα τ’ άλλα δυο; Τ’ άλλα δυο; Το κερί του παιδιού!28 

Η Βεργινία έχοντας σαβανώσει την ελπίδα να γίνει µητέρα αποχώρησε από τη ζωή  και 
παραχώρησε προσωρινά τον αγαπηµένο της στη Λιόλια για να αποκτήσει εκείνη, ως άλλη 
Βεργινία, το παιδί που ποθούσε. Στη συνέχεια και η Λιόλια σαβανώνει το δικό της παιδί, 
έχοντας αποδεχτεί ότι ανήκε στην άλλη:  

[…] έβαλαν την Κερένια Κούκλα µες το χώµα, στα πόδια του τάφου της Βεργινίας […]29 
και χάνει το Νίκο που δολοφονείται: 

κι είδε τότες ένα φεγγάρι πελώριο µαυροκόκκινο που ήτον η πύρινη γλώσσα του κεριού 
που είχε ανάψει για το Νίκο στον τάφο της Βεργινίας, η ίδια φλόγα που έτρωγε το κεράκι 
µεσ’ απ’ τα µαύρα χνώτα της καπνιάς, που τώρα είχε θεριέψει κ’ είχε πεταχτεί στον 
ουρανό! Και ξεκόλλησε απ’ τον ουρανό το πελώριο µαυροκόκκινο φεγγάρι κ’ έπεσε 
απάνω της και τη σώριασε χάµω.30 
Τελικά η ζωή της Λιόλιας συντρίβεται, όπως στο παρελθόν είχε συντριβεί εκείνη της 

Βεργινίας. Κατά βάθος όπως αποδείχτηκε, τα γυναικεία πρόσωπα δεν αποτέλεσαν απόλυτα 
διαφορετικές οντότητες, αλλά µάλλον η µια συµπλήρωνε την άλλη.   
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