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Η Μαρίκα η Ταταυλιανή, μια Πολίτισσα κυρά, λογία μα και μποέμισσα, 

μέσα από την μακρά αφήγηση του βίου της, αναφέρεται παράλληλα, 

άλλοτε περιληπτικά κι άλλοτε διεξοδικά, σε περιστατικά και σε πρόσωπα, 

με έμφαση στην κοινωνική ζωή των Ρωμιών και των Τούρκων και στις 

μεταξύ τους σχέσεις, αλλά και συμπολιτών της που ανήκουν σε άλλες 

μειονοτικές ομάδες, οι οποίες συνδιαμορφώνουν την 

ανθρωπογεωγραφική ταυτότητα της Πόλης του περασμένου αιώνα. Ο 

λόγος της διακόπτεται συχνά από σπαρακτικά ιντερμέδια της 

διαταραγμένης μνήμης της που είναι στοιχειωμένη απ’ τα ανεπούλωτα 

τραύματα της συνταρακτικής για την πολίτικη ομογένεια –μα και για όλη 

την Ρωμιοσύνη– εποχής του προσχεδιασμένου τουρκικού πογκρόμ του 

Σεπτεμβρίου του 1955 εναντίον κάθε ρωμαίικου στοιχείου, το οποίο –με 

την συνεπικουρία και άλλων μέτρων που είχαν προηγηθεί ή 

ακολούθησαν τα Γεγονότα– οδήγησε στην συρρίκνωση της 

ελληνορθόδοξης κοινότητας της Κωνσταντινούπολης.  
 

 

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, Το αγγελόκρουσμα – Η τελευταία νύχτα του κυρ-

Αλέξανδρου. Το 1995 τιμήθηκε με το βραβείο Ιπεκτσί. Για το μυθιστόρημά του 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. 

 

 


