20/8/12

Τζίμμυ Κορίνης: o άνθρωπος πίσω από τη Μάσκα | Άρθρα | Protagon

20/08/2012

Πρόσωπ α »

Τζίμμυ Κορίνης: o άνθρωπος πίσω από τη Μάσκα
25/07/2012
Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
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6 εικόνες

τ ου Άρη Μαλαν δράκη

Σχόλια
Ενώ π ράκτορες της Γερμανίας και των ΗΠΑ συναγωνίζονται στα π αρασκήνια του Υπ ουργείου Άμυνας π ροκειμένου να εξασφαλίσουν το νέο
εξοπ λιστικό π ρόγραμμα π ου επ ιβάλλει το ΝΑΤΟ στην Ελλάδα και μια ομάδα «ανταρτών» απ ειλεί να ρίξει την ελληνική κυβέρνηση π ου κρέμεται απ ό
μια ψήφο, ένας φέρελπ ις νέος βουλευτής αυτοκτονεί χωρίς φανερό λόγο, ένας μαχητικός δημοσιογράφος μπ αίνει στο στόχαστρο π ληρωμένων
δολοφόνων κι ένας έντιμος αστυνομικός αναλαμβάνει μια έρευνα π ου θα τον π εράσει μέσα απ ό ένα λαβύρινθο απ όλυτης διαφθοράς και θα τον φέρει
αντιμέτωπ ο π ρώτα με τον θάνατο και μετά με τον σατανικό εγκέφαλο π ου κινεί τα νήματα…
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Θα μπ ορούσε να απ οτελεί απ όσπ ασμα ενός απ οκαλυπ τικού ρεπ ορτάζ απ ό τα σκοτεινά π αρασκήνια της σύγχρονης π ολιτικής σκηνής. Είναι,
αντίθετα, η σύνοψη ενός συναρπ αστικού μυθιστορήματος με τίτλο «Η Τρίτη Ψήφος», π ου κυκλοφόρησε π ρόσφατα απ ό τις εκδόσεις Γαβριηλίδη. Το
υπ ογράφει ο Τζίμμυ Κορίνης, π ου υπ ήρξε ο τελευταίος διευθυντής της (μακροβιότατης) «Μάσκας». Ενός θρυλικού π εριοδικού π ου ξεκίνησε το μακρινό
1935 με π ρώτο διευθυντή τον Απ όστολο Μαγγανάρη, για να ολοκληρώσει τον κύκλο του το 1974 με διευθυντή σύνταξης (απ ό το 1963) τον Τζίμμυ
Κορίνη. Για την στενή σχέση του με την «Μάσκα», καθώς και για τις υπ όλοιπ ες φάσεις της γόνιμης καριέρας του μίλησε εκ βαθέων στο protagon,
δίνοντας το στίγμα του στις απ αντήσεις π ου ακολουθούν:
«Μάσκα»: Τι σημαίνει για εσάς αυτό το περιοδικό με το θρυλικό όνομα;
Η «Μάσκα» υπ ήρξε για μένα (και δυστυχώς εξακολουθεί να είναι) η ερωμένη π ου αγάπ ησα και μίσησα ταυτόχρονα όσο καμιά άλλη στη ζωή μου. Την
αγάπ ησα επ ειδή με έμπ ασε σε έναν κόσμο π ου, όπ ως απ οδείχτηκε, ήταν ο δικός μου κόσμος, ο μοναδικός κόσμος μέσα στον οπ οίο θα μπ ορούσα
να αναπ τυχθώ, να ζήσω, να δημιουργήσω, να εξελιχθώ, να γνωρίσω και να αντιμετωπ ίσω τον φθόνο και την ζήλεια σε μορφές π ου λίγοι έχουν
γνωρίσει, αλλά και να εισπ ράξω εκδηλώσεις αγάπ ης και θαυμασμού π ου σε ελάχιστες άλλες στράτες της ζωής θα μπ ορούσα να απ ολαύσω και την
μίσησα επ ειδή με έμπ λεξε στα δίχτυα της π ολύ νωρίς, με θάμπ ωσε με τα κάλλη της και τα μυστικά π ου έκρυβε, κυριολεκτικά μου φόρεσε π αρωπ ίδες
και με έριξε σε μια π ορεία π ου μου στέρησε χαρές κι επ ιτεύγματα π ου έζησαν και κατάφεραν άλλοι π ου δεν είχαν την ατυχία να την γνωρίσουν.
Πότε ξεκίνησε η μακρόχρονη σχέση σας με τη «Μάσκα» και ποια στάδια ακολούθησε;
Τη γνώρισα στα εννιά μου, όταν ο μεγαλύτερος αδερφός μου έφερε στο σπ ίτι έναν τόμο δέκα τευχών και μου κούνησε το δάχτυλο απ αγορευτικά – δεν
έπ ρεπ ε να διαβάσω «Μάσκα», ήμουν π ολύ μικρός ακόμα. Ατίθασος απ ό τα γεννοφάσκια μου, όχι μόνο διάβασα και τα δέκα τεύχη εκείνου του τόμου,
αλλά διάβασα και τον δεύτερο και τον τρίτο τόμο π ου έφερε, ανύπ οπ τος ότι είχα π αρακούσει την απ αγόρευση ή ότι αυτό το διάβασμα είχε ξυπ νήσει
μέσα μου την σπ ίθα του συγγραφέα π ου, αργότερα, θα επ ιβαλλόταν σε κάθε άλλη μου ικανότητα. Ερωτευμένος π ια μαζί της, ονειρευόμουν ότι κάπ οτε
θα σμίγαμε, κάνοντας μάλιστα την γραπ τή δημόσια π ρόβλεψη ότι μια μέρα θα γινόμουν διευθυντής της. Και στα 17 κατάφερα να βρεθώ κοντά της, όταν
ο Απ όστολος Μαγγανάρης, π αρασυρμένος απ ό την δική μου ορμή για το αστυνομικό μυθιστόρημα, απ οφάσισε να εκδώσει ξανά το π εριοδικό, π αρά
το γεγονός ότι το είχε κλείσει με ζημιά. Το π λησίασμα δεν κράτησε π ολύ γιατί η δική μου ορμή δεν ταίριαζε με την νηφαλιότητα του Μαγγανάρη και
γίναμε αυτό π ου λένε «απ ό δυο χωριά». Απ οτέλεσμα, εγώ π έρασα στο αντίπ αλο στρατόπ εδο, το «Μυστήριο», και χρειάστηκε να π εράσουν 8 χρόνια
για να ξαναβρεθούμε μαζί – τούτη τη φορά εγώ διευθυντής κι εκείνη απ οκλειστική ερωμένη μου.
Εκτός από συγγραφ έας και διευθυντής της «Μάσκας» έχετε ασχοληθεί δημιουργικά με πολλά, και… πολύ, με τελευταίο πόνημα το
βιβλίο που κυκλοφ όρησε πριν λίγο καιρό. Τι μεσολάβησε ανάμεσα σε αυτό και την περίοδο που διευθύνατε τη «Μάσκα»;
Παρά τα λουριά π ου κράταγε σφιχτά η π ρώτη, η μεγάλη ερωμένη μου, ξέκλεβα χρόνο και δούλευα σε σχεδόν όλα τα π εριοδικά της επ οχής εκείνης
(Φαντασία, Πρώτο, Ελληνίδα, Μπ ουκέτο, Φαντάζιο κλπ ) γράφοντας αστυνομικά ή γουέστερν διηγήματα π ότε με το όνομά μου και π ότε με ψευδώνυμα
ή μεταφράζοντας βιβλία π ου δεν είχαν εκδοθεί π οτέ στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, υπ ακούοντας στα κελεύσματα της άλλης ερωμένης (σενάριο/
σκηνοθεσία) π ου π αραμόνευε όλα αυτά τα χρόνια και άρχισε να κονταροχτυπ ιέται με την π ρώτη, έγραψα και σκηνοθέτησα το π ρώτο εξ ολοκλήρου
κινηματογραφημένο αστυνομικό σίριαλ (Ο δολοφόνος π ου έκλαιγε) για την τηλεόραση , συνεχίζοντας με ένα ακόμα σίριαλ (Το μαύρο κλειδί) και μετά με
μια σειρά αυτοτελών ιστοριών μυστηρίου π ου ξεκίνησε ως «Τηλεντετέκτιβ» και κατέληξε «Ποιος είναι ο ένοχος» και στην συνέχεια στα δικαστήρια, γιατί
π ροβλήθηκε το επ εισόδιο π ιλότος χωρίς το όνομά μου και στη συνέχεια βρέθηκα εκτός σειράς (ένεκα οι σχέσεις του π αραγωγού με την χούντα).
Ακολούθησε το κλείσιμο της «Μάσκας» και η αυτοεξορία μου στην Αγγλία, όπ ου έγραψα δύο βιβλία για τον εκδοτικό οίκο New English Library, ένα
σενάριο για τον έλληνα σκηνοθέτη Τζωρτζ Κοσμάτο, ένα σίριαλ για την ελληνική τηλεόραση π ου σκηνοθέτησε ο Νίκος Ζαπ ατίνας, και π έντε
τηλεταινίες π ου έγραψα και σκηνοθέτησα εγώ π άλι για την ελληνική τηλεόραση. Παράλληλα έγραψα τρία μυθιστορήματα π ου δημοσιεύτηκαν σε
π ολλές συνέχειες στο π εριοδικό «Εικόνες», έγινα για π ολύ σύντομο χρονικό διάστημα Γενικός Διευθυντής του STAR CHANNEL και μετά έριξα μαύρη
π έτρα π ίσω μου κι εξαφανίστηκα. Όχι για να απ οσυρθώ, αλλά για να γράψω κάμπ οσα σενάρια στην δεύτερη γλώσσα μου, την Αγγλική, π ου αυτή την
στιγμή κάνουν τον γύρο του Χολιγουντ. Ένα απ ό αυτά βρήκε π αραγωγό, αλλά ο π αραγωγός δεν βρήκε τα απ αιτούμενα κεφάλαια και γυρίσαμε π ίσω
απ ό την αρχή. Πέρυσι κυκλοφόρησε απ ό τον ΔΟΛ το βιβλίο μου ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΘΑΝΑΤΟΥ και φέτος το βιβλίο μου Η ΤΡΙΤΗ ΨΗΦΟΣ απ ό τις Εκδόσεις
Γαβριηλίδη. Τώρα τελευταία, κυκλοφόρησα στο διαδίκτυο το π εριοδικό DETECTIVE STORY π ου είναι η νέα μορφή της «Μάσκας», όπ ως δείχνει και η
ονομασία του site maska.gr.
Το τελευταίο σας βιβλίο μεταφ έρει τις συνταγές της hard boiled περιπέτειας σε ένα σύγχρονο και απολύτως επίκαιρο περιβάλλον.
Βρίσκετε πως αυτή η εποχή των δύσοσμων σκανδάλων και της γενικότερης χρεοκοπίας, προσφ έρονται για τέτοιου είδους (γοητευτικές,
κατά τα άλλα) μυθοπλασίες;
Το είδος του «σκληροτράχηλου» γραψίματος π ου υιοθέτησα και π ου διδάχτηκα απ ό τις μεγάλες π ένες (Ντάσιελ Χάμετ, Τζόναθαν Λάτιμερ, Ερλ Στάνλεϊ
Γκάρντνερ, Ρέιμοντ Τσάντλερ, Ράουλ Γουίτφιλντ κ.α.) είναι το π ιο κατάλληλο για οπ οιοδήπ οτε π εριβάλλον γιατί είναι λιτό, χωρίς φιοριτούρες, ακριβές,
έντονο και π αραστατικό ώστε να δημιουργεί συγκίνηση και οπ ωσδήπ οτε ρεαλιστικό όπ ως απ αιτεί η ωμή π ραγματικότητα π ου γεμίζει κάθε μέρα τις
σελίδες των εφημερίδων ή τα τηλεοπ τικά δελτία ειδήσεων. Αρκεί να διαβάσει κανένας το θρυλικό μυθιστόρημα The Glass Key του Ντάσιελ Χάμετ, π ου
γράφτηκε π ριν απ ό 80 σχεδόν χρόνια, για να διαπ ιστώσει ότι δεν έχει αλλάξει τίπ οτα απ ό τότε – σκάνδαλα απ οκαλύπ τονται το ένα μετά το άλλο,
τεράστια εγκλήματα συγκαλύπ τονται με ένα απ λό νεύμα κάπ οιου ισχυρού και εκατοντάδες υπ οθέσεις όπ ου εμπ λέκονται διάφοροι μεγαλοσχήμονες
και π ου π ρέπ ει να έχουν σαν απ οτέλεσμα γερές καταδίκες καταλήγουν στα αρχεία επ ειδή άλλαξαν χέρια μεγάλα χρηματικά π οσά. Το μόνο π ου
έλειπ ε ήταν τα συμβόλαια θανάτου, άλλοτε απ οκλειστικότητα του αμερικάνικου υπ όκοσμου π ου ήταν το background των αναγνωσμάτων π ου
δημοσίευε η «Μάσκα», αλλά τώρα μπ ήκαν και αυτά στο π αιχνίδι.
Τελικά, τι μπορεί να κρύβει σήμερα πίσω της μια μάσκα;
Μάσκα φορούσαν ανέκαθεν και φορούν ακόμα π ολλοί άνθρωπ οι, άλλοι για να κρύψουν τον π ραγματικό τους εαυτό, φοβούμενοι λανθασμένα, ίσως,
ότι δεν θα είναι αρεστός ή έχει ελαττώματα ή ακόμα επ ειδή είναι π ολύ ευάλωτος κι άλλοι για να κρύψουν αυτό π ου π ραγματικά είναι και π ου σίγουρα
δεν θα είναι αρεστό αν το αφήσουν σε κοινή θέα ή έστω να γίνει αντιληπ τό απ ό του συνανθρώπ ους τους. Γι αυτό, όταν «π έφτουν οι μάσκες», όπ ως
λέμε, ακολουθούν λογιών-λογιών εκπ λήξεις.
*Οι "Μασκόφιλοι" και οι "Μασκονοσταλγοί" προσκαλούνται τη Δευτέρα 30 Ιουλίου στις 9 μ.μ., στο art-bar "Poems & Crimes" (Αγ. Ειρήνης 17,
Μοναστηράκι), όπου θα μπορέσουν να μοιραστούν αναμνήσεις και να κουβεντιάσουν με τον Τζίμμυ Κορίνη για το θρυλικό περιοδικό και για το
τελευταίο του βιβλίο "Η Τρίτη Ψήφος" (Παράκληση: μάσκες, πιστόλια, ρεπούμπλικες και τα συναφή να παραδίδονται στην είσοδο).
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