


Σ το μεγάλο επιβατηγό, που τα μεσάνυχτα 

θα αναχωρούσε από τη Νέα Υόρκη για 

το Μπουένος Άιρες, επικρατούσε η συνη

θισμένη οχλαγωγία και αναταραχή της τελευταίας 

στιγμής. Επισκέπτες, που είχαν ανέβει στο πλοίο για 

να αποχαιρετήσουν τους φίλους τους, σπρώχνονταν 

μέσα στον συνωστισμό, παιδιά του τηλεγραφείου, με 

τα κασκέτα τους βαλμένα λοξά, διέσχιζαν βιαστικά τα 

σαλόνια φωνάζοντας ονόματα, μπαούλα και ανθοδέ

σμες μεταφέρονταν στις καμπίνες, πιτσιρίκια γεμά

τα περιέργεια έτρεχαν πάνω κάτω, ενώ η ορχήστρα 

του πλοίου συνέχιζε ατάραχη να παίζει. Στεκόμουν 

στη γέφυρα περιπάτου, κάπως απόμερα από αυτή τη 

φασαρία, και συζητούσα με έναν γνωστό μου, όταν 

δίπλα μας άστραψαν δυο τρεις φορές τα φλας των 
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φωτογραφικών μηχανών – φαίνεται πως λίγο πριν 

από τον απόπλου οι δημοσιογράφοι είχαν καταφέ

ρει να πάρουν συνέντευξη από κάποιον διάσημο και 
τον φωτογράφιζαν. Ο φίλος μου στράφηκε προς τα 
κει και χαμογέλασε. «Έχετε μαζί σας ένα παράξενο 
φρούτο, τον Τσέντοβιτς». Κι επειδή ήταν ολοφάνερο 
ότι δεν είχα καταλάβει τι εννοούσε, πρόσθεσε: «Είναι 
ο Μίρκο Τσέντοβιτς, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 
σκακιού. Διέσχισε όλη την Αμερική κερδίζοντας τα 
τουρνουά, από την ανατολική μέχρι τη δυτική ακτή, 
και τώρα έχει βάλει πλώρη να κατακτήσει και την 
Αργεντινή».

Πράγματι, θυμήθηκα το όνομα του νεαρού πρω

ταθλητή, καθώς και μερικές λεπτομέρειες για την 

ιλιγγιώδη εκτόξευση της καριέρας του. Ο φίλος μου, 

πιο προσεκτικός αναγνώστης των εφημερίδων από 

ό,τι εγώ, συμπλήρωσε την εικόνα με διάφορες ανεκ

δοτολογικές περιγραφές. Περίπου πριν από έναν 

χρόνο ο Τσέντοβιτς είχε βρεθεί ξαφνικά δίπλα στους 

γκραν μετρ, στον Αλιέχιν, τον Καπαμπλάνκα, τον 

Ταρτακόβερ, τον Λάσκερ και τον Μπογκολιούμποβ. 

Από τότε που ο Ρεζέφσκι, το εφτάχρονο παιδί θαύ

μα, εμφανίστηκε στο τουρνουά του 1922 στη Νέα 

Υόρκη, κανένας άλλος άσημος δεν είχε κατορθώσει 
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να προκαλέσει τόσο μεγάλη αίσθηση σε όλους, ει

σβάλλοντας στον ένδοξο κύκλο των μεγάλων σκα

κιστών. Και καθώς οι διανοητικές ικανότητες του 

Τσέντοβιτς δεν προοιωνίζονταν επ’ ουδενί μια τέ

τοια λαμπρή καριέρα, τα νέα διέρρευσαν γρήγορα: 

ο πρωταθλητής ήταν ανίκανος να γράψει έστω και 

μια φράση χωρίς ορθογραφικά λάθη σε οποιαδήπο

τε γλώσσα και, όπως μάλιστα χλεύαζε από πίκα ένας 

συνάδελφός του, «η αμορφωσιά του ήταν τέλεια σε 

όλους τους τομείς». Ο πατέρας του, ένας πάμφτωχος 

Σλάβος βαρκάρης του Δούναβη, πνίγηκε μια νύχτα 

όταν ένα ατμόπλοιο φορτωμένο σιτηρά παρέσυρε 

τη μικροσκοπική βάρκα του. Μετά τον θάνατό του 

ο εφημέριος του απομακρυσμένου χωριού ανέλαβε 

από οίκτο το δωδεκάχρονο αγόρι. Ο σπλαχνικός ιε

ρέας κατέβαλε φιλότιμες προσπάθειες να μεταδώσει 

στο λιγομίλητο, μαλθακό αγόρι με το πλατύ μέτωπο 

όσα δεν κατάφερνε να μάθει στο σχολείο του χωριού. 

Ο αγώνας του όμως ήταν μάταιος. Ακόμα και 

όταν του είχε εξηγήσει κάτι εκατό φορές, ο Μίρκο 

κοίταζε τα γράμματα και τους αριθμούς πάντα με την 

ίδια απάθεια. Το αργόστροφο μυαλό του αδυνατού

σε να συγκρατήσει ακόμα και τα πιο απλά μαθήμα
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τα. Στα δεκατέσσερά του μετρούσε ακόμα με τα δά

χτυλα κάθε φορά που έπρεπε να κάνει μια πράξη, 

και για να διαβάσει ένα βιβλίο ή την εφημερίδα ο 

νεαρός Μίρκο έπρεπε στα αλήθεια να πασχίσει. Κι 

όμως, κανείς δεν μπορούσε να πει ότι του έλειπε η 

θέληση ή το πείσμα. Έκανε υπάκουα όσα τον πρό

σταζαν, κουβαλούσε νερό, έκοβε ξύλα, βοηθούσε στα 

χωράφια, καθάριζε την κουζίνα και εκτελούσε με 

επιμέλεια, αν και με εκνευριστική βραδύτητα, όλες 

τις δουλειές που του ανέθεταν. Ο σπλαχνικός ιερέας 

όμως δυσανασχετούσε προπάντων με την απόλυ

τη αδιαφορία που επιδείκνυε αυτό το αδέξιο αγόρι. 

Δεν έκανε τίποτα χωρίς προτροπή, δεν είχε ποτέ την 

περιέργεια να ρωτήσει κάτι, δεν έπαιζε με τα άλλα 

παλικαράκια, δεν αναζητούσε ποτέ από μόνος του να 

ασχοληθεί με κάτι αν πρώτα δεν λάμβανε ρητή και 

ξεκάθαρη εντολή. Μόλις τελείωνε τις δουλειές του 

σπιτιού, καθόταν πεισματικά στο δωμάτιο, με άδειο 

βλέμμα, όπως τα πρόβατα όταν βόσκουν στο λιβάδι, 

χωρίς να συμμετέχει ούτε στο ελάχιστο σε όσα συνέ

βαιναν γύρω του. Τα βράδια που ο εφημέριος έπαιζε 

με τον χωροφύλακα τις συνηθισμένες τους τρεις παρ

τίδες σκάκι, απολαμβάνοντας τη μακριά χωριάτικη 
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πίπα του, το ξανθομάλλικο αγόρι καθόταν σιωπηλό 

δίπλα τους και παρακολουθούσε κάτω από τα βαριά 

του βλέφαρα την ασπρόμαυρη σκακιέρα, με βλέμμα 

φαινομενικά νυσταγμένο και αδιάφορο. 

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ, και ενώ οι δύο συμπαί

κτες ήταν απορροφημένοι στην καθημερινή τους 

παρτίδα, ακούστηκαν από τον δρόμο του χωριού τα 

κουδουνάκια ενός έλκηθρου, που πλησίαζε όλο και 

πιο γρήγορα. Ένας χωρικός, με το σκουφί του χιονι

σμένο, μπήκε στο σπίτι αλαφιασμένος και είπε ότι η 

γριά μάνα του πέθαινε και ότι ο ιερέας θα ’πρεπε να 

βιαστεί για να της δώσει την τελευταία της μετάληψη. 

Ο εφημέριος τον ακολούθησε αμέσως. Ο χωροφύ

λακας, που δεν είχε τελειώσει ακόμη την μπίρα του, 

άναψε μια τελευταία πίπα κι έσκυψε να φορέσει τις 

βαριές ψηλές μπότες του, όταν ξαφνικά είδε το βλέμ

μα του Μίρκο που είχε καρφωθεί στη σκακιέρα και 

κοιτούσε επίμονα τη μισοτελειωμένη παρτίδα. 

«Τι λες, θέλεις να παίξουμε;» αστειεύτηκε, βέβαιος 

ότι το κοιμισμένο αγόρι δεν θα κατάφερνε να κου

νήσει ούτε ένα πιόνι σωστά πάνω στη σκακιέρα. Το 

αγόρι σήκωσε ντροπαλά το κεφάλι του, έγνεψε κατα

φατικά και κάθισε στην καρέκλα του ιερέα. Ύστερα 
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από δεκατέσσερις κινήσεις ο χωροφύλακας όχι μόνο 

είχε νικηθεί, αλλά είχε αναγκαστεί να παραδεχθεί ότι 

η ήττα του δεν οφειλόταν σε κάποια δική του απρό

σεκτη, λανθασμένη κίνηση. Το ίδιο συνέβη και στην 

επόμενη παρτίδα. 

 «Μα αυτός είναι ο γάιδαρος του Βαρλαάμ!» φώ

ναξε κατάπληκτος ο ιερέας όταν επέστρεψε, και εξή

γησε στον χωροφύλακα, που δεν γνώριζε τόσο καλά 

τη Βίβλο, ότι πριν από δυο χιλιάδες χρόνια είχε ξα

νασυμβεί ένα παρόμοιο θαύμα με ένα βουβό πλάσμα 

που είχε μιλήσει ξαφνικά τη γλώσσα της σοφίας. Αν 

και η ώρα ήταν περασμένη, ο ιερέας δεν μπορούσε 

να κρατηθεί και προσκάλεσε τον σχεδόν αναλφάβη

το ψυχογιό του σε μονομαχία. Ο Μίρκο τον νίκησε 

κι αυτόν με ευκολία. Έπαιζε επίμονα, αργά, ατάρα

χα, χωρίς να σηκώνει το πλατύ του μέτωπο από τη 

σκακιέρα. Έπαιζε όμως με αδιαμφισβήτητη σιγουριά 

και τις επόμενες μέρες ούτε ο χωροφύλακας ούτε ο 

ιερέας κατόρθωσαν να τον νικήσουν. Ο ιερέας, που 

ήταν σε θέση να κρίνει καλύτερα από τον καθένα 

πόσο υστερούσε σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα ο 

προστατευόμενός του, άρχισε να αναρωτιέται σοβαρά 

αν αυτό το μονόπλευρο, ιδιαίτερο χάρισμα θα άντεχε 
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σε μια πιο αυστηρή δοκιμασία. Αφού πήγε τον Μίρ

κο στον κουρέα του χωριού και του έκοψε τα μπερ

δεμένα, ξανθά σαν άχυρα, μαλλιά του, για να είναι 

όσο ήταν δυνατόν ευπαρουσίαστος, τον πήρε με το 

έλκηθρό του στη γειτονική πολίχνη, στο καφενείο της 

κεντρικής πλατείας, όπου ήξερε ότι μαζεύονταν μερι

κοί ενθουσιώδεις σκακιστές που ο ίδιος δεν διέθετε 

την απαραίτητη εμπειρία για να τους ανταγωνιστεί. 

Η ομήγυρη σάστισε όταν ο ιερέας έσπρωξε μέσα στο 

καφενείο το δεκαπεντάχρονο αγόρι με τα αχυρένια 

μαλλιά και τα κόκκινα μάγουλα, την προβιά για πα

νωφόρι και βαριές, ψηλές μπότες. Ο μικρός στάθηκε 

αμήχανος σε μια γωνιά, χαμηλώνοντας ντροπαλά τα 

μάτια, μέχρι που τον φώναξαν σε ένα τραπέζι. Στην 

πρώτη παρτίδα νικήθηκε, αφού δεν είχε δει ποτέ του 

τον καλό ιερέα να ανοίγει παιχνίδι με την περίφη

μη σικελική άμυνα. Ήδη όμως στη δεύτερη παρτίδα 

και μάλιστα με τον καλύτερο παίκτη της συντροφιάς, 

συμφώνησαν σε ισοπαλία. Μετά την τρίτη και την 

τέταρτη άρχισε να τους κερδίζει όλους, τον έναν μετά 

τον άλλο.

Η αλήθεια είναι ότι σε μια μικρή επαρχιακή νοτιο

σλαβική πόλη σπάνια συμβαίνουν συνταρακτικά γε
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γονότα∙ γι’ αυτό και οι συγκεντρωμένοι προύχοντες 

είδαν την πρώτη εμφάνιση αυτού του χοντροκομμέ

νου πρωταθλητή σαν κάτι εξαιρετικό και αποφάσι

σαν ομόφωνα ότι το παιδί θαύμα έπρεπε οπωσδή

ποτε να μείνει και την επόμενη μέρα στην πόλη, για 

να συγκεντρωθούν στο καφενείο και τα υπόλοιπα 

μέλη της σκακιστικής λέσχης και, προπάντων, να ει

δοποιήσουν τον γεροκόμη Σίμτσικ, έναν φανατικό 

σκακιστή, που βρισκόταν στον πύργο του. Ο ιερέας, 

που κοίταζε το ψυχοπαίδι του με μια πρωτόγνωρη 

περηφάνια, αλλά δεν ήθελε και να αμελήσει την 

υποχρέωση της κυριακάτικης λειτουργίας μπροστά 

στη χαρά της ανακάλυψης, προθυμοποιήθηκε να 

τους αφήσει τον Μίρκο για μια νέα δοκιμασία. Έτσι, 

ο νεαρός Τσέντοβιτς έμεινε στο ξενοδοχείο με έξοδα 

της σκακιστικής λέσχης κι εκείνο το βράδυ είδε για 

πρώτη φορά στη ζωή του τουαλέτα με καζανάκι. Την 

Κυριακή το απόγευμα η αίθουσα ήταν κατάμεστη. Ο 

Μίρκο, καθισμένος τέσσερις ώρες ακίνητος μπροστά 

στη σκακιέρα, νικούσε τον έναν μετά τον άλλο, χωρίς 

να πει ούτε μια λέξη, χωρίς καν να σηκώσει το βλέμ

μα του∙ στο τέλος κάποιος πρότεινε ένα σιμουλτανέ. 

Πέρασε αρκετή ώρα μέχρι να εξηγήσουν στον αδαή 
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ότι σε έναν αγώνα σιμουλτανέ θα έπρεπε να παίξει 

μόνος εναντίον όλων των άλλων παικτών ταυτό

χρονα. Μόλις όμως ο Μίρκο κατανόησε τους κανό

νες, ξεκίνησε ευθύς αμέσως και, αργοσέρνοντας από 

τραπέζι σε τραπέζι τις βαριές του μπότες που έτριζαν, 

κέρδισε τις εφτά από τις οχτώ παρτίδες.

Τότε άρχισαν οι σοβαρές συζητήσεις. Παρόλο 

που αυτός ο καινούργιος πρωταθλητής δεν καταγό

ταν από την πόλη τους, τουλάχιστον με την αυστη

ρή έννοια, η περηφάνια για τον τόπο τους φούντω

σε για τα καλά. Ίσως η μικρή πόλη, που ως τότε δεν 

ήταν παρά μια ασήμαντη κουκκίδα στον χάρτη, να 

είχε επιτέλους την τιμή να παρουσιάσει στον κόσμο 

έναν σπουδαίο άνδρα. Ένας ατζέντης ονόματι Κόλερ, 

που δεν έκανε τίποτα άλλο από το να προμηθεύει 

τραγουδάκια και τραγουδίστριες για το καμπαρέ της 

φρουράς, προθυμοποιήθηκε να συνοδεύσει τον νεα

ρό στη Βιέννη και να φροντίσει να τον εκπαιδεύσει 

κάποιος γνωστός του βετεράνος σκακιστής για έναν 

ολόκληρο χρόνο, με την προϋπόθεση φυσικά ότι κά

ποιος θα κάλυπτε τα έξοδα. Ο κόμης Σίμτσικ, που 

εξήντα χρόνια έπαιζε κάθε μέρα σκάκι, και δεν είχε 

αντιμετωπίσει ποτέ έναν τόσο παράξενο αντίπαλο, 
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διέθεσε αμέσως το ποσό. Την ημέρα εκείνη άρχισε η 

εκπληκτική καριέρα του γιου του βαρκάρη. 
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