Το ταξίδι της φωτιάς – Σοφία
Βόικου

Τελ πξνεγνύκελε Γεπηέξα πνπ είρα πάεη ζην βηβιηνπσιείν Διεπζεξνπδάθεο γηα ηελ
παξνπζίαζε ηνπ λένπ βηβιίνπ ηεο Μαξίαο Τδηξίηα «ηαλ αγαπάο είλαη γηα πάληα»,
αγόξαζα ην θαηλνύξγην κπζηζηόξεκα ηεο Σνθίαο Βόηθνπ «Τν ηαμίδη ηεο θσηηάο», πνπ
θπθινθνξεί από ηηο Δθδόζεηο Ψπρνγηόο.
Τν βηβιίν απηό απνηειεί ην δεύηεξν κπζηζηόξεκα ηεο ζπγγξαθέσο κεηά «Τν θόθθηλν
ζεκάδη» πνπ θπθινθόξεζε ην 2009. Λππάκαη πνπ ην ιέσ, κα εθείλν δελ είρα ηελ
ηύρε λα ην δηαβάζσ. Καη κηιάσ γηα ηύρε, αθνύ δηαβάδνληαο «Τν ηαμίδη ηεο θσηηάο»
πξαγκαηηθά εληππσζηάζηεθα.
Τν θξάηεζα ζηα ρέξηα κνπ θαη θνίηαμα ην εμώθπιιό ηνπ, δηάβαζα ην κηθξό θείκελν
πνπ ήηαλ γξακκέλν ζην πίζσ κέξνο ηνπ βηβιίνπ θαη δελ ακθέβαιια ζηηγκή πσο ζα
επξόθεηην γηα κία πνιύ ελδηαθέξνπζα ηζηνξία. Κη όηαλ ην βξάδπ γύξηζα ζπίηη,
μεθίλεζα ακέζσο λα ην δηαβάδσ. Ήζεια ηόζν λα βξεζώ εθεί! Σηα δάζε ηεο
κεζαησληθήο Γαιιίαο…

Γαλλία 1506
Ο Μηραήι αθνινύζεζε γνξγά ηα βήκαηά ηεο…
«Πνηνο άγηνο άξαγε λα γηόξηαδε θη είραλ ηέηνην παλεγύξη ζ’ εθείλνλ ηνλ ηόπν;»
αλαξσηήζεθε. «Οη θιόγεο ήηαλ ςειέο θαη ζα πξέπεη λα έςεζαλ δεθάδεο ειάθηα θη
άιια ηόζα δαξθάδηα θη αληηιόπεο…»
«Έθαςαλ ηε κεηέξα κνπ», ςηζύξηζε ε Νεξείο θαη ζπλέρηζε λα πεξπαηά ρσξίο λα
γπξίζεη λα θνηηάμεη πίζσ.
Σήμερα
Η Νεθέιε, δηαθεθξηκέλε βνηαλνιόγνο, δέρεηαη κηαλ απξόζκελε επαγγεικαηηθή
πξόηαζε ηε ζηηγκή πνπ ε πξνζσπηθή ηεο δσή έρεη γίλεη ζηάρηε. Θα ζπλεξγαζηεί κε
ηνλ Νηθνιά Σαληέξ, ηζηνξηθό θαη αξραηνιόγν, ν νπνίνο έρεη αλαιάβεη λα θέξεη ζην
θσο έλα κεζαησληθό ρσξηό ζηε Ννξκαλδία. Έλα παιηό ρεηξόγξαθν κε ζπληαγέο
ιατθήο ηαηξηθήο από βόηαλα θαη ξίδεο θη έλα θηαιίδην κ’ έλα πεξίεξγν πεξηερόκελν ζα
θέξνπλ ηνπο δύν επηζηήκνλεο αληηκέησπνπο κ’ έλα ηξνκεξό κπζηηθό πνπ ράλεηαη
πίζσ ζην ρξόλν, ζηε βόξεηα Γαιιία ηνπ 1506. Δύν ηζηνξίεο εθηπιίζζνληαη παξάιιεια
ζην ζήκεξα θαη ην ρζεο. Μηα θξελήξεο θαηαδίσμε ζπάεη ηα ζύλνξα ηνπ ρξόλνπ θαη
δηαξθεί εδώ θαη πέληε αηώλεο. Ο Νηθνιά θαη ε Νεθέιε ζα αλακεηξεζνύλ κε έλαλ
θαλαηηθό ζξεζθόιεπην δηεθδηθεηή ησλ επξεκάησλ ηεο αλαζθαθήο θαη ζα παιέςνπλ
κε ηνπο πξνζσπηθνύο ηνπο δαίκνλεο.
Γε μέξσ ηη είλαη απηό πνπ κε πξσηνεληππσζίαζε ζε απηό ην βηβιίν.
Ο ηξόπνο γξαθήο ηεο ζπγγξαθέσο δε κε θνύξαζε ιεπηό. Γπξλνύζα γξήγνξα ηηο
ζειίδεο γεκάηε δίςα λα κάζσ ηε ζπλέρεηα. Ο ιόγνο ηεο απιόο θαη θαηαλνεηόο ζε
έθαλε λα γίλεζαη έλα κε ηελ ηζηνξία, λα ηαπηίδεζαη κε ηνπο ήξσεο θαη λα αηζζάλεζαη
ό,ηη θαη εθείλνη. Η θα Βόηθνπ είρε ηνλ ηξόπν λα κε ζε αθήλεη ιεπηό ζε εζπρία, αιιά
λα αγσληάο γηα ην πνηό ζα είλαη ην ηέινο.

Φπζηθά ζε απηό παίδεη ξόιν θαη ε ηζηνξία απηή θάζε απηή. Τνπνζεηεκέλε –θαηά έλα
κεγάιν κέξνο- ζηε Γαιιία ηνπ Μεζαίσλα –αγαπεκέλε κνπ πεξίνδνο- είλαη γεκάηε
πεξηπέηεηα, γεκάηε πάζε θαη ζξύινπο. Πάληα κε γνήηεπαλ νη ηζηνξίεο εθείλεο ηεο
επνρήο, αιιά δε μέξσ ην γηαηί. Ίζσο εθείλν ην πξνζσλύκην «Δπνρή ηνπ ζθόηνπο» λα
είλαη θαη απηό πνπ ηελ θάλεη ηόζν ειθπζηηθή θαη γεκάηε κπζηήξην. Μάγηζζεο, ηππόηεο,
βαζηιηάδεο, αιρεκηζηέο, ηξνβαδνύξνη θαη παλεγύξηα ζα απνηεινύλ γηα πάληα ηε
βάζε ελόο παλέκνξθνπ παξακπζηνύ. Μα λαη! Απηό αθξηβώο! Η ηζηνξία απηή έκνηαδε
ηόζν κε παξακύζη. Έλα παξακύζη γηα κεγάινπο.
Κύξην κέξνο ηεο ηζηνξίαο εθηπιίζζεηαη εθηόο από ηα δάζε ηεο βόξεηαο Γαιιίαο, ζηελ
Ολθιέξ, κηα παξαζαιάζζηα πόιε ηεο Ννξκαλδίαο πνπ είρα ηε ραξά λα επηζθεθηώ
πξηλ δπν ρξόληα. Γε κπνξείηε λα θαληαζηείηε ηε ραξά κνπ όηαλ δηάβαδα ηηο
πεξηγξαθέο πνπ αθνξνύζαλ ζε απηήλ. Ήηαλ ιεο θαη έβιεπα μαλά κπξνο ζηα κάηηα
κνπ απηό ην καγηθό ηνπίν. Τα ςειόιηγλα ζπίηηα, ην κηθξό ιηκαλάθη θαη ηα βαξθάθηα
πνπ ήηαλ αξαγκέλα εθεί, ηα κπηζηξό πνπ βξίζθνληαλ παξαηαγκέλα ην έλα δίπια ζην
άιιν πάλσ ζηελ απνβάζξα, ηελ μύιηλε εθθιεζία ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο. Ήηαλ ιεο θαη
αλέπλεα γηα αθόκε κηα θνξά ηελ αξκύξα ηνπ παιηνύ ιηκαληνύ, εθεί πνπ ν Μηραήι ζα
αθήζεη γηα πάληα ηελ Νεξείδα…
Δίλαη κάιινλ νη ζπνπδέο κνπ, ηειείσζα ηε Γαιιηθή Φηινινγία όπσο θαη ε
ζπγγξαθέαο, πνπ κε θάλνπλ λα αγαπώ ηόζν εθείλνλ ηνλ ηόπν θαη νηηδήπνηε γαιιηθό!

πσο είδαηε όκσο, εθείλε ε κεζαησληθή ηζηνξία ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ην παξόλ. Σηε
ζέζε ηεο Νεξείδαο είλαη ηώξα ε Νεθέιε, ελώ ζηε ζέζε ηνπ Μηραήι ν Νηθνιά. Οη δπν
ηνπο ζα ελσζνύλ, ζα γίλνπλ έλα, κα ίζσο γηα άιιε κηα θνξά λα πξέπεη λα κελ

κείλνπλ απηέο νη δπν ςπρέο καδί… Ίζσο είλαη γξαπηό πάληα λα ελώλνληαη θαη κεηά
λα ρσξίδνπλ…

«Τν ηαμίδη ηεο θωηηάο» είλαη έλα κπζηζηόξεκα ην
νπνίν βαζηζκέλν ζε όινπο εθείλνπο ηνπο
κεζαηωληθνύο ζξύινπο θαη δνμαζίεο, απνηειεί
έλα ηαμίδη αλαδήηεζεο κε πξννξηζκό ηελ
απηνγλωζία, ηελ θαηάθηεζε ηεο γλώζεο θαη ηεο
δύλακεο πνπ έρνπκε κέζα καο. Είλαη ν αγώλαο
πνπ θάλεη θάπνηνο γηα λα πνιεκήζεη ηνπο
πξνζωπηθνύο ηνπ δαίκνλεο, ηνπο θόβνπο ηνπ,
ηε «θωηηά ηεο θόιαζεο», όπωο ιέεη θαη ε
ζπγγξαθέαο. Έλαο αγώλαο κέζα από ηνλ νπνίν
ληθεηήο ζα πξέπεη λα βγεη ν εαπηόο καο!

Άξαγε ε Νεθέιε θαη ν Νηθνιά ζα βγνπλ ληθεηέο;
Θα ην κάζεηε δηαβάδνληαο απηή ηελ ππέξνρε ηζηνξία! Κη εύρνκαη κέζα από απηή λα
θάλεηε θη εζείο ην δηθό ζαο ηαμίδη, «ην ηαμίδη ηεο θσηηάο» βγαίλνληαο εζείο νη ληθεηέο!!!
Απόζπαζκα ηνπ βηβιίνπ ζα δηαβάζεηε εδώ

