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• Μελάτες Άρτας :1960 

• 1982 : Αθήνα 

• 2000: Το νερό των ονείρων (Ποιητική συλλογή) 

• 2000: Μεθυσμένος δρόμος (Μυθιστόρημα) 

• 2002 : Μόνο να τους άγγιζα (Διηγήματα) 

• 2005: Παντομίμα Φαντασμάτων (Μυθιστόρημα) 

• 2006:Το παραμιλητό των σκοτεινών θεών (Ποίηση) 

• 2007: Έρωτας νυν και αεί (Ποίηση) 

• 2008:Ιμαρέτ.Στη σκιά του ρολογιού (Μυθιστόρημα) 

• 2011:Άγιοι και δαίμονες. Εις ταν Πόλιν (Μυθιστόρημα)  
•  Υπογραφή στίχων πολλών τραγουδιών και στίχων για το παιδικό 

θέατρο «Τρυφεράκανθος» 

•  Μάρτιος 2013: Ουρανόπετρα, Η Δωδέκατη γενιά (Μυθιστόρημα) 



Iμαρέτ 

• Συγκροτήματα 
οικοδομημάτων με το 
Τζαμί, την αγορά, τους 
χώρους φιλοξενίας και 
διαμονής των ξένων 
εμπόρων και των 
ταξιδιωτών.  

 
• Προσφέρανε τροφή σε 

ταξιδιώτες.  
 
• Λειτουργούσαν και ως 

ορφανοτροφεία και 
πτωχοτροφεία 

 



Λογοτεχνικό Είδος, 
 Τόπος-Χρόνος 

 

• ιστορικό – κοινωνικό 

μυθιστόρημα και 

οικογενειακή 

βιογραφία 

 

•  Άρτα, από το 1854 
μέχρι και το 1882 

  

 



 
Κύρια πρόσωπα  

 • Ο Τούρκος Νετζίπ: 

– Κάνει τα πάντα για να 
φοιτήσει στο ελληνικό 
σχολείο  

– Ξεριζώνεται από τους 
τελευταίους και καταφεύγει 
στην Πόλη 

• Ο Έλληνας Λιόντος: 
– γεννιέται την ημέρα της 

δολοφονίας του πατέρα του 

– τον θηλάζει για τρία χρόνια η 
μάνα του Νετζίπ 

• Η ζωή και η σχέση των δύο 
νέων, ταυτίζεται με αυτήν 
της Άρτας. 

 



Άλλα πρόσωπα 

 

• Οι μανάδες των δύο 
πρωταγωνιστών, η ελληνίδα 
Αγνή και η αλλόδοξη Σαφιγιέ 

• Η Καλίλα, ο Μπεχζάτ, η 
Αγγελινή  

• Ο Φάσγανος, ο Ντογάν,  

• Ο Δαμιανός Μέγης, η 
Αναστασία   

• Ο παππούς Ισμαήλ Μπέης 

 

 



Ύφος - Γλώσσα 
 

• Η αφήγηση είναι ρέουσα, 
ελκυστική, με καθημερινές 
σκηνές γεμάτες 
συναίσθημα με θεατρικούς 
διαλόγους και περιγραφές 
που δεν πλατειάζουν και 
δεν κουράζουν.  

 

• Το λεξιλόγιο είναι πλούσιο, 
μεστό, με λέξεις ξεχασμένες 
ή προσαρμοσμένες πλέον 
στην καθημερινότητά μας.  

 



Γενικά Σχόλια 
 
• Στο Ιμαρέτ υπάρχουν πολλά 

λαογραφικά, πολιτιστικά και 
εθνολογικά στοιχεία 
 

• Ο συγγραφέας, μέσα από τις δύο 
οικογένειες, μοιράζεται 
ακριβοδίκαια στους δυο λαούς. 
 

• Η συμβίωση είναι δυνατή. Κάθε 
ομάδα κρατά το δικό της 
πολιτισμό, είναι όμως ανοιχτή και 
στον πολιτισμό των άλλων.  
 

• Η εκμετάλλευση των ραγιάδων 
είναι το ίδιο ανάλγητη είτε 
προέρχεται από Τούρκους, είτε 
από Έλληνες.  

 
• Στο έργο η λέξη πατρίδα δεν 

προσδιορίζεται τόσο με εθνικά 
σύμβολα (κυρίως για τους 
Τούρκους) όσο με την έννοια των 
πατρογονικών εστιών  
 

 



Επίλογος 

 
• Η πραγματική αγάπη δεν 

έχει να κάνει με έθνη, 
καταγωγή και θρησκεία.  

 
• Το Ιμαρέτ λοιπόν 

ταυτίζεται με τη φιλία, 
την αλληλεγγύη, την 
ανταπόδοση της 
ευεργεσίας 
 

  

 


