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Γέρση. Είσαι το κόκκινο στο αίμα μου, της Αργυρώς 

Μαργαρίτη 

Στα άδυτα των φημισμένων χαμάμ της Ανατολής, ενσαρκώνεται ένας έρωτας 

παραμυθένιος. Ο εξαγνισμός του σώματος μέσα στα ατμόλουτρα θα δοκιμάσει την ψυχή 

της όμορφης αρχοντοπούλας με το όνομα Γέρση. Το πανέμορφο 16χρονο τότε κορίτσι θα 

πληρώσει το τίμημα της σκανδαλιάς της, δοκιμάζοντας μία φιλία χρόνων, που έχει 

σφραγιστεί με το ίδιο αίμα. Ένα παραμύθι εκτυλίσσεται, παίρνοντας λίγο από την αίγλη των 

παραμυθιών της Χαλιμάς. Έρωτας και ιστορία γίνονται ένα κουβάρι, όπου δεσπόζει ένα 

πολύβουο μελίσσι διαφορετικών φυλών∙ ένα κουβάρι από μυστικά, λουλουδένια χρώματα, 

μεθυστικές μυρωδιές, αρμύρα, αλλά και μαχαίρι, σφαγή, θάνατος. 

 

 
Ένα πάντρεμα ιστορίας και παραμυθένιου ρομαντισμού αποτελεί το νέο βιβλίο της 
Αργυρώς Μαργαρίτη «Γέρση, Είσαι το κόκκινο στο αίμα μου». Η ιστορία εκτυλίσσεται στην 
αριστοκρατική Σμύρνη, από τις αρχές του 1900 έως και μετά το 1922, όταν συντελείται και 
το μεγάλο ολοκαύτωμα. Πέτρα του σκανδάλου είναι η Γέρση, μία πάμπλουτη 
αρχοντοπούλα μαγευτικής ομορφιάς. Ατίθαση και κακομαθημένη από μικρή, μαθημένη στη 
χλιδή, με κάθε επιθυμία της να είναι διαταγή, θα νιώσει την περιφρόνηση όταν οι δίδυμες 
τουρκάλες υπηρέτριες αρνούνται τη φιλία της. Τότε, το μαστίγιο γίνεται όργανο υποταγής 
στα χέρια της. Μάγισσα; Μαυλίστρια; Ξιπασμένη εγωίστρια; Όπως και να την 
χαρακτηρίζουν, κάτω από την αθωότητα που εκπέμπει η ομορφιά της, υπάρχει ένα 
αψεγάδιαστο κορμί που απαιτεί να «κουρσευτεί» σκορπώντας μίσος και φωτιά στο διάβα 
του. 

 Όταν στα 16 της παραβιάζει τα άδυτα του χαμάμ για να βρεθεί στο πιο φημισμένο μυστικό 
πορνείο μεταξύ μεγαλομετόχων και πλούσιων εμπόρων, η Γέρση θα γνωρίσει τον Γιώργη, 
ιδιοκτήτη αδαμαντωρυχείου στο Γιοχάνεσμπουργκ, που γοητεύεται από το τρυφερό 
νεανικό κορμί της. Η Γέρση του γίνεται έμμονη ιδέα. Και αυτή η απλήρωτη λαχτάρα του τον 
φέρνει αντιμέτωπο με τον καρντάση του Σελίμ. Κεμαλικός, σπουδαγμένος, με μεγάλη 
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πέραση στο γυναικείο φύλο, ο Σελίμ γίνεται ο δεύτερος πόλος ενός πάθους δυνατού, για 
την πραγμάτωση του οποίου επιστρατεύονται ανάρμοστα μέσα. Μία φιλία που μετράει 
χρόνια, σφραγισμένη με το αίμα των δύο φίλων, δηλητηριάζεται από το κεντρί της 
μάγισσας Γέρσης και στη συνέχεια διαλύεται. 

Ο έρωτας, παγιδευμένος στη δίνη των εξελίξεων, αποτελεί τον πρωτεργάτη μιας ιστορίας 
που, παρότι διαδραματίζεται μέσα στη λαίλαπα του επερχόμενου πολέμου, στο τέλος θα 
κερδίσει, με την αμοιβαιότητα και τον σεβασμό που του αρμόζει. 

Μια σειρά από μεμονωμένες ιστορίες σαν παραμύθια, που ζητούν λίγη από την προσοχή 
μας, παρεμβάλλονται στα κεντρικά δρώμενα, προκειμένου να βοηθήσουν τον αναγνώστη 
να κατανοήσει την ανατολίτικη κουλτούρα αλλά και τον ψυχισμό των ανθρώπων που 
συμπληρώνουν ποικιλοτρόπως τον καμβά της εποχής. Ιστορίες που θα μπορούσαν από 
μόνες τους να αποτελέσουν ένα βιβλίο, άλλοτε φρικιαστικές και σοκαριστικές, άλλοτε 
διδακτικές. 

Η γλώσσα της Μαργαρίτη, εμποτισμένη με μια γλυκιά μικρασιάτικη προφορά, βρίθει 
ιδιωματισμών και ανατολίτικων εκφράσεων. Παραστατική στις περιγραφές της, με μία 
αμεσότητα και ζωντάνια, αποδεικνύει το εύρος της μελέτης της εποχής εκείνης, για την 
οποία έχουν γραφτεί εμβληματικά βιβλία. Η «Γέρση, Είσαι το κόκκινο στο αίμα μου» 
αποτελεί ένα ποιοτικό μυθιστόρημα, που αξίζει να συμπεριληφθεί στα άμεσα 
αναγνώσματά μας. 
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