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Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του βραβευμένου με το Κρατικό Βραβείο 

Μυθιστορήματος 2011 Θωμά Κοροβίνη, του πολυγραφότατου και πολυσχιδή 

συγγραφέα από τη Θεσσαλονίκη. 

 

Το πεζογράφημα Το αγγελόκρουσμα ‒ Η τελευταία νύχτα του κυρ-Αλέξανδρου 

του Θωμά Κοροβίνη είναι μια αυτοαφήγηση που ξεκινάει την επομένη της 

Πρωτοχρονιάς του 1911, όταν ο κυρ-Αλέξανδρος αρχίζει να εκμετρεί το ζην, 

παρακολουθεί όλη τη δοκιμασία του χαροπατημένου και κορυφώνεται δύο 

νύχτες μετά για να καταλήξει στο «θαύμα» του τέλους αυτού του 

ανεπανάληπτου θνητού, που έχει αυτοσυστηθεί ως «ξένος του κόσμου και της 

σαρκός», και ο οποίος παραδίνει την ψυχή του και μας αποχαιρετά κλείνοντας 

με το ίδιο του το χέρι τα μάτια του. 

Το αφήγημα μπορεί να διαβαστεί είτε σε μοναχική αυτοακρόαση είτε μπροστά 

σε άλλους, ενώπιον του κοινού, ως μονόλογος. Ή να παρουσιαστεί ως 

πολυπρόσωπη θεατρική παράσταση όπου τους βασικούς ρόλους θα κρατούν οι 

τρεις πρωταγωνιστές: ο ίδιος ο κυρ-Αλέξανδρος, που ξεδιπλώνει τα αισθήματα, 

τους λογισμούς, τους απολογισμούς και τα οράματά του καθώς, 

εξομολογούμενος την τελευταία νύχτα της ζωής του, νιώθει το αγγελόκρουσμα 

του θανάτου· ο αναγνώστης και ιεροψάλτης, στον οποίο αναλογούν τα χωρία της 

εξοδίου ακολουθίας και των λοιπών εκκλησιαστικών κειμένων· και έτερος 

αναγνώστης, ο οποίος διαβάζει τα εμβόλιμα αποσπάσματα από διάφορα πεζά 

του Παπαδιαμάντη που έχουν διασπαρεί στο κυρίως κείμενο. Συμπληρωματικοί 

είναι οι ρόλοι των τεσσάρων αδελφάδων του, που παρευρίσκονται διακριτικά στη 

σκιαθίτικη κατοικία του μελλοθάνατου, καθώς και των φίλων του της Αθήνας 

και της Σκιάθου, λογίων, συμποτών, ταβερνιάρηδων, βιοπαλαιστών, ιερέων, 

ξωμάχων, αλλά και των ηρώων των αφηγημάτων του που τον επισκέπτονται 

απροσκάλεστοι την κρισιμότερη ώρα, όπως η Φραγκογιαννού και οι άλλοι.  

 

 



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

O ΘΩΜΑΣ ΚΟΡΟΒΙΝΗΣ, φιλόλογος στη Μέση Εκπαίδευση, έζησε για μια 

οχταετία στην Κωνσταντινούπολη. Εδώ και χρόνια ερευνά πτυχές του ελληνικού 

και του τουρκικού λαϊκού πολιτισμού καθώς και τις σχέσεις μεταξύ τους. 

Συνεργάζεται με διάφορα περιοδικά πολιτιστικού προσανατολισμού. 

Έγραψε τα βιβλία: Τουρκικές παροιμίες, Κανάλ ντ' Αμούρ, Τα πρόσωπα της 

Σωτηρίας Μπέλλου, Φαχισέ Τσίκα, Σκανδαλιστικές και βωμολοχικές ελληνικές 

παροιμίες, Κωνσταντινούπολη – Λογοτεχνική ανθολογία, Τούρκοι ποιητές υμνούν 

την Κωνσταντινούπολη, Ο Μάρκος στο χαρέμι, Το χτικιό της Άνω Τούμπας, Τρία 

ζεϊμπέκικα και ένα ποίημα για τον Γιώργο Κούδα, Οι Ασίκηδες ‒ Εισαγωγή και 

ανθολογία της τουρκικής λαϊκής ποίησης από τον 13ο αιώνα μέχρι σήμερα, Οι 

Ζεϊμπέκοι της Μικράς Ασίας, Αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη, Θεσσαλονίκη 

2005 – Ρεπορτάζ – Στον αδελφό Γιώργο Ιωάννου πού λείπει 20 χρόνια στην 

καταπακτή, Σμύρνη, μια πόλη στην λογοτεχνία, Όμορφη Νύχτα ‒ Χρονογραφία-

μυθιστόρημα για 20 χρόνια λαϊκού τραγουδιού στη Θεσσαλονίκη [1985-2005], Ο 

Καραγκιόζης λαϊκός τραγουδιστής, Ο γύρος του θανάτου, Θεσσαλονίκη 1912-2012 ‒ 

Μέσα στα στενά σου τα σοκάκια.  

Για το μυθιστόρημα Ο γύρος του θανάτου τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο 

Μυθιστορήματος 2011. 

Είναι συνθέτης, στιχουργός και ερμηνευτής λαϊκών τραγουδιών. 

Δισκογραφία: Από έβενο κι αχάτη, Φουζουλή: Λεϊλά και Μετζνούν, Τακίμια, Το 

Κελί. 

Συχνά παρουσιάζει συναυλίες με το δικό του ρεπερτόριο ή με θέματα του 

ρεμπέτικου και του λαϊκού τραγουδιού. 

 


