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Ιμαρέτ  – Οι δυο φίλοι και ο παππούς Ισμαήλ 

 

Συγγραφέας: Γιάννης Καλπούζος 

Εκδόσεις Ψυχογιός 

 

Ένα από τα πιο διαβασμένα μυθιστορήματα της σύγχρονης ελληνικής 

λογοτεχνίας, το «Ιμαρέτ» του Γιάννη Καλπούζου, διασκευάστηκε από 

τον ίδιο τον συγγραφέα για ένα εφηβικό κοινό ξεκινώντας από το 

πρώτο βιβλίο, «Ιμαρέτ – Οι δυο φίλοι και ο παππούς Ισμαήλ».  

Ακολουθείται από το δεύτερο βιβλίο της σειράς, «Ιμαρέτ 2 – Φάρσες, 

πόλεμος και όνειρα» το οποίο κυκλοφορεί στις 17 Μαρτίου. 

Η ιστορία διαδραματίζεται γύρω από τις ζωές δυο αγοριών, τον Λιόντο 

και τον Νετζίπ, ένα ελληνόπουλο και ένα τουρκόπουλο, την εποχή 

μεταξύ 1854-1875 στην Άρτα. Η έντονα στενή σχέση μεταξύ των δυο 

παιδιών τους ακολουθεί μέχρι την ενηλικίωση τους, έχοντας ζήσει την 

ομορφιά της φιλίας σ’ έναν κόσμο πλασμένο για να τους χωρίσει. 

Αντιστέκονται πεισματικά στις διαφορές ανάμεσα των δύο φυλών 

έχοντας ως ασπίδα την αλληλοσυμπαράσταση, το γέλιο και τους 

μοιρασμένους καημούς.  Συνδετικός κρίκος ανάμεσα τους είναι και ο 

σοφός παππούς Ισμαήλ ο οποίος τους μεταφέρει τα πιο ουσιαστικά 

μαθήματα της ζωής αναδεικνύοντας το μεγαλείο της αλληλεγγύης 

μεταξύ των δυο κόσμων που άλλοτε μοιάζουν όμοιοι και άλλοτε τόσο 

διαφορετικοί. 

«Όσο ήμουν μικρός λέγαμε ‘χριστιανοί’ και ‘μουσουλμάνοι’.  Ούτε 

Έλληνες, ούτε Τούρκους ξέραμε. Έτσι χωρίζονταν οι άνθρωποι μεταξύ 

τους.» 

«…ένα ιμαρέτ είναι η γη.  Το ιμαρέτ του Θεού.  Κι εμείς οι φτωχοί και τα 

ορφανά, που μας φιλοξενεί.  Μας τρέφει, ανοίγει την αγκαλιά του, μας 

δέχεται και μας επιτρέπει ν’ απολαύσουμε και να χαρούμε τη ζωή.» 

Όμως τι εστί ζωή αφού οι δυο φίλοι βιώνουν τις κακουχίες και τα 

επανωτά χτυπήματα της μοίρας μαζί;  Εδώ ίσως βρίσκεται και το πιο 

δυνατό μήνυμα του παππού Ισμαήλ προς τους μικρούς αναγνώστες 

αφού εξηγεί: 

«Ας τον να πονέσει. Κι αυτό ζωή είναι». 

«Ζωή ο πόνος;» 

«Όλα ζωή είναι.  Ό, τι σε κάνει να νιώθεις, και πιο πολύ ό, τι σε αρπάζει 

με δύναμη». 



Τι πιο όμορφο μήνυμα από το να μη φοβάται ένα παιδί να νιώσει τη 

ζωή;  Ο πόνος όπως η αισιοδοξία και η λαχτάρα για ζωή, πηγάζουν σε 

κάθε σελίδα και σε κάθε τους βήμα προς την αναπάντεχη ωριμότητα. Οι 

ασπρόμαυρες εικονογραφήσεις του σκηνογράφου Αντώνη Χαλκιά 

βρίσκονται ως μικρά στολίδια ανάμεσα στο πλούσιο λόγο, τις όμορφες 

περιγραφές και την περιπετειώδη πλοκή του βιβλίου. 
Διαβάστηκε 622 φορές 

Δημοσιευμένο στην κατηγορία Βιβλία στο κατώφλι 
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