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Σοφία Βόικου: Το ταξίδι της φωτιάς
Τν ηαμίδη ηεο θσηηάο είλαη ην νδνηπνξηθό πξνο κία επίπνλε θαηάθηεζε. Είλαη αθόκε ν
δξόκνο πξνο ηελ απηνγλσζία, ε θαηαλόεζε ηνπ πνηνη είκαζηε θαη ε απνδνρή ηεο
δηαθνξεηηθόηεηαο. Ταπηόρξνλα είλαη θαη ε αηώληα πάιε, ζύγθξνπζε, αληίθξνπζε
αξζεληθνύ θαη ζειπθνύ, ίδηα κέζα ζηνπο αηώλεο.
Μεηαθεξόκαζηε ζην Μεζαίσλα, ζε κηα Γαιιία όπνπ ε παξέθθιηζε από ην ζπκβαηό
ηηκσξείηαη κε ηε ζαλάησζε ζηελ ππξά. Η Νεξείο αγαπάεη ηε θύζε θη απηή ηεο
καζαίλεη όια ηα κπζηηθά ηεο. Η θνπέια κνηξάδεηαη ηηο γλώζεηο ηεο γηα ην θαιό, όκσο
ε αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο θαη ηα θόθθηλα καιιηά ηεο πξνθαινύλ. Με ηε
κπξσδηά ηεο θακέλεο ζάξθαο λα ηελ θαηαδηώθεη, ζα θύγεη καθξηά κε ζπλνδνηπόξν
ηνλ Μηραήι πνπ ηνλ θπλεγνύλ νη δηθνί ηνπ δαίκνλεο. Οη δηώθηεο όκσο βξίζθνληαη
πάληα ζε απόζηαζε αλαπλνήο. Η Νεξείο ζα αθήζεη πίζσ ηεο ην ζεκάδη ηεο, έλα
ζεκάδη ζακκέλν ζηνπο αηώλεο, κέρξη πνπ ζην ζήκεξα, ε αξραηνινγηθή ζθαπάλε ζα ην
θέξεη ζηελ επηθάλεηα. Έλα ζύγρξνλν δεπγάξη ζα γίλεη ε ζπλέρεηα ηνπ ρζεο. Θα
αθνινπζήζεη ηα ρλάξηα ησλ παιαηόηεξσλ γελεώλ ή ζα ραξάμεη κηα δηαθνξεηηθή
πνξεία;
Με όρεκα ηε ζπλαξπαζηηθή γξαθή ηεο Σνθίαο Βόηθνπ γηλόκαζηε θνηλσλνί κηαο
ηζηνξίαο αγάπεο θαη ελδνζθόπεζεο αιιά θαη ηαμηδηώηεο κε πξννξηζκό ην ζαπκαζηό
άγλσζην θπξηνιεθηηθά θαη κεηαθνξηθά. Τν δεηνύκελν βξίζθεηαη εθεί πνπ ν
κεζαίσλαο θαη ν ζθνηαδηζκόο ζβήλνπλ από ην ιακπξό ρξώκα ηνπ ηξόπαηνπ πνπ δελ
είλαη άιιν από ηελ έλσζε ηνπ αξζεληθνύ θαη ηνπ ζειπθνύ. Μηα έλσζε ςπρήο θαη
ζώκαηνο. Οη δηαθνξεηηθέο νλνκαζίεο δελ έρνπλ ζεκαζία. Άιινη κίιεζαλ γηα
αιρεκεία, γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο θηινζνθηθήο ιίζνπ, ηεο πεκπηνπζίαο, γηα ηε κάρε
αλάκεζα ζην Καιό θαη ην Καθό. Η αλαθνξά ζηνπο ζξύινπο αιιά θαη ζε ηζηνξηθά
ζηνηρεία είλαη ν δξόκνο πξνο ηε κία θαη κνλαδηθή θαηεύζπλζε. Όηαλ ηα δύν γίλνληαη
έλα, ην θόθθηλν θαη ην κπιε ελώλνληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ην πξάζηλν πνπ είλαη ην
λέν, ε ειπίδα θαη ε αγλόηεηα.
Όπνηνο κνηξαζηεί ην ηαμίδη ηεο θσηηάο, ζα βγεη ζίγνπξα πινπζηόηεξνο ζε
ζπλαηζζήκαηα.
Αμηνδήιεπηε ε πξνζσπηθή έξεπλα ηεο ζπγγξαθέσο, ε ηαμηλόκεζε θαη παξάζεζε ησλ
ζηνηρείσλ ηεο. Μηα γξαθή κε ηόικε θαη επαηζζεζία.
Με ην «ηαμίδη ηεο θσηηάο» ε Σνθία Βόηθνπ δείρλεη γηα κία αθόκε θνξά ηε δύλακε
θαη ην εύξνο ηεο δηθήο ηεο ςπρήο.
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