
ΑΡΓΥΡΩ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ 
ΓΕΡΣΗ ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΜΟΥ 

«Ήταν, που λες, μια φορά κι έναν καιρό, ένα κορίτσι τόσο 
όμορφο που ο ήλιος βιαζόταν ν’ ανατείλει και δίσταζε να πάει να δύσει, μόνο και μόνο για να τηνε 
βλέπει όσο μπορούσε πιότερο. (…) Κι ένα πρωί καθώς λουζότανε στο χαμάμ, πετούσαν ένας αϊτός 
κι ένας γύπας, τα ράμφη τους στάζαν φιλιά από γυναίκες που σπαράζανε για πάρτη τους, 
γραπώθηκαν στον τρούλο να πάρουν ανάσα, ένα γυαλί σπασμένο, σκύψανε να δουν και το κορμί 
τους σείστηκε, κουρσεύτηκε ο νους τους. Τα μάτια της κάρβουνα πυρακτωμένα, στο κορμί της η 
λυγεράδα της οχέντρας, στο κεμέρι της κεντρί σφήκας.»      
Ένα ερωτικό μυθιστόρημα με ιστορικό υπόβαθρο είναι το καινούργιο βιβλίο της Αργυρώς 
Μαργαρίτη που κυκλοφόρησε την άνοιξη από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Η υπόθεση εξελίσσεται στην 

πολύπαθη Μικρά Ασία και κυρίως στην αριστοκρατική Σμύρνη. Η Γέρση είναι η μοναχοκόρη του 
Λάζαρου Πασαλή, τη γέννηση της συνοδεύει ένα ανομολόγητο έγκλημα. Πόσο μακριά μπορεί να 

φτάσει ένας άνθρωπος για να προστατέψει ό,τι έχει πιο ακριβό και πως αυτό θα το πληρώσει. 
Όμορφη και χαϊδεμένη η Γέρση, με ένα σωρό ανθρώπους γύρω της να τη φροντίζουν και να μην 

της χαλάνε χατίρι, γίνεται περήφανη και ξιπασμένη. Μέχρι που στα δεκαπέντε της έρχεται ο 

έρωτας. 
Ποιο είναι άραγε το πιο ισχυρό συναίσθημα, αυτό της φιλίας ή εκείνο του έρωτα. Δυο φίλοι, ένας 

τούρκος και ένας έλληνας, έγιναν αδέρφια σμίγοντας τα  αίματα τους. Μυστικό ανάμεσα τους δεν 
υπάρχει, ακόμα και πράγματα για τα οποία μπορεί να ντρέπονται, που βάζουν τη ζωή τους σε 

κίνδυνο, τα εξομολογούνται αναμεταξύ τους. Μέχρι που θα έρθει εκείνο το κορίτσι με το δέρμα της 
αλάβαστρο, τα μαλλιά της έβενος, το στόμα της κεράσι και θα τους χωρίσει. Το αίμα του καθενός 

θα εξατμιστεί από τον οργανισμό του άλλου, κι όπως οι δυο λαοί θα παλεύουν με όλα τα μέσα τα 
εγκληματικά να αποκτήσουν τη γη της ‘‘επαγγελίας’’ έτσι κι αυτοί οι δύο θα αγωνιστούν για να 

κερδίσουν τη γυναίκα, βάζοντας αρκετές φορές και την ίδια σε κίνδυνο. Μόνο που το κορίτσι έχει 

διαλέξει ποιον άντρα θέλει στο πλευρό του. Όμως δεν είναι σύμφωνος και ο περίγυρος.          
Μπροστά στα μάτια σου εξελίσσονται όλα τα δεινά των ελληνικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας 

για το γόητρο των πολιτικών και κυρίως του βασιλιά που έσπρωξε το στρατό ως τα βάθη της 
Ανατολίας. Η εξάντληση του στρατού και οι σύμμαχοι που αλλάζουν κάθε φορά φιλίες ανάλογα με 

το ποιος τους εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα. Ο έρωτας, η προστυχιά, η περηφάνια, η τιμή, 
η κακία και η καλοσύνη. Τα μάτια του αναγνώστη γεμίζουν με εικόνες, όχι όμως όλες τις φορές  

ευχάριστες. Ένα βιβλίο με έντονη υπόθεση που αξίζει να συμπεριλάβετε σε αυτά που θα διαβάσετε 
φέτος το καλοκαίρι! 

Μαίρη Β.    
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