ΟΙ ΛΕΥΚΕΣ ΛΑΜΠΑΔΕΣ
(Από το περιοδικό «Προς τη ΝΙΚΗ»)

Βαλμένες με το γούστο της κυρίας Μίνας καμάρωναν στολισμένες στη
βιτρίνα οι πασχαλινές λαμπάδες. Κόκκινες, γαλάζιες, ροζ, κίτρινες,
διακοσμημένες με χρωματιστές κορδέλες, με λουλούδια, λαγουδάκια,
ακόμα και μικρά παιχνίδια, φάνταζαν στα μάτια των παιδιών, που
κολλούσαν το πρόσωπό τους στο κρύσταλλο, ψάχνοντας την πιο
εντυπωσιακή.
Στη γωνία της βιτρίνας κρέμονταν και δύο λαμπάδες χωρίς ιδιαίτερα
στολίδια πάνω τους. Μόνο δύο λέξεις ήταν χαραγμένες στην καθεμιά με
λεπτά, χρυσά γράμματα: «Χριστός Ανέστη!», «Αληθώς Ανέστη!».
Κόσμος πηγαινοερχόταν στο κατάστημα. Σχημάτιζε ουρά στο ταμείο.
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πασχαλινές

λαμπάδες

συσκευάζονταν σε κουτιά πολυτελείας και καμάρωναν στα χέρια των
πελατών. Τοποθετούνταν άλλες αμέσως στη βιτρίνα. Μόνο οι δύο λευκές
λαμπάδες έμεναν στη θέση τους.
-Δύο μέρες ακόμα και φτάσαμε στην Ανάσταση κι οι πελάτες δε μας
προτιμούν. Βλέπεις, εμείς δεν έχουμε φανταχτερά στολίδια και χρώματα
που χτυπάνε στο μάτι, είπε η μία.
-Λες να μείνουμε εδώ το βράδυ της Ανάστασης; απάντησε η δεύτερη. Τι
κρίμα... Πώς και πώς περίμενα αυτή τη νύχτα, να με πάνε στην Εκκλησία
και να μ’ ανάψουν με το Άγιο φως... Έχω ακούσει τόσα για το Άγιο φως...
Το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου στα Ιεροσόλυμα, στο Ναό της
Αναστάσεως ξεπετάγεται από τον Πανάγιο Τάφο με τρόπο θαυμαστό,
επιβεβαιώνοντας την Ανάσταση του Χριστού, και πάντα, μόνο με την
προσευχή του Ορθόδοξου Πατριάρχη. Ύστερα, ο Ναός πλέει μέσα σε
θάλασσα Αγίου φωτός, που αγιάζει τις λαμπάδες των ευλαβών
προσκυνητών!
Αυτό το Άγιο φως, που ταξιδεύει σ’ όλα τα σημεία της γης περιμένω με
λαχτάρα κι εγώ, να αγιάσει την κορυφή μου κι ύστερα να το δώσω με τη

σειρά μου σ’ άλλη και σ’ άλλη λαμπάδα. Να πλημμυρίσει ο κόσμος με τη
λάμψη του. Γι’ αυτό θέλω, θέλω πολύ να βγω από τη βιτρίνα.
..........................................................................................................................................
Μέγα Σάββατο μεσημέρι και να, μία οικογένεια φουριόζα μπήκε στο
κατάστημα.
-Είμαστε σίγουρα απ’ τους τελευταίους που ερχόμαστε για λαμπάδες κι
όμως η βιτρίνα σας έχει ακόμη μεγάλη ποικιλία, είπε η μητέρα. Τα παιδιά
έχουν πάρει τις δικές τους από τη νονά μας. Σήμερα μας έστειλε εδώ ο
παπα-Λάμπρος απ’ τον Άγιο Δημήτριο για κάτι ιδιαίτερο.
-Δηλαδή; ρώτησε χαμογελαστή η κυρία Μίνα.
-Να, αυτές τις μέρες φιλοξενούμε στην ενορία μας, μία οικογένεια
νεοφώτιστων απ’ την Αφρική. Βαπτίστηκαν τα Χριστούγεννα. Φέτος είναι
το πρώτο τους Πάσχα και μάλιστα εδώ στην Ελλάδα. Έζησαν τη Μ.
Εβδομάδα με πολλή συγκίνηση και τώρα περιμένουν την Ανάσταση.
Ήρθαμε λοιπόν να τους αγοράσουμε τις καλύτερες λαμπάδες.
-Θαυμάσια, ενθουσιάστηκε η κυρία Μίνα. Διαλέξτε όποιες θέλετε.
-Στους μεγάλους θα πάρω αυτές, από αγνό μελισσοκέρι. Για τον
Kasenga και τον Kapanga ας διαλέξουν τα παιδιά.
Μόλις άκουσαν οι πολύχρωμες λαμπάδες της βιτρίνας την ιστορία,
βάλθηκαν να φιγουράρουν περισσότερο. Κι οι λευκές λαμπάδες όμως
σκίρτησαν στη γωνία.
-Αχ και να μας έπαιρναν στα χέρια τους τα δύο μαυράκια... Θα ήμασταν
οι πρώτες αναστάσιμες λαμπάδες τους, σιγομουρμούρισε η πρώτη. Πω,
πω!
Τα παιδιά κοίταζαν από δω, κοίταζαν από κει. Δυσκολεύονταν να
διαλέξουν. Τέλος, τα μάτια τους καρφώθηκαν στις δύο λευκές λαμπάδες
με τα χρυσά γράμματα. Αυτές θα πάρουμε, αποφάσισαν.
-Μπράβο! Οι πιο κατάλληλες για την περίπτωση, συμφώνησαν και οι
μεγάλοι.
-Λευκές λαμπάδες, σαν τις λευκές ψυχές των Αφρικανών φίλων σας.
Δικό μου δώρο στους νεοφώτιστους, είπε η κυρία Μίνα.

..........................................................................................................................................
Μέγα Σάββατο μεσάνυχτα. Η μεγάλη πλατεία του Αγίου Δημητρίου
βυθισμένη στο σκοτάδι, γεμάτη από πιστούς κάθε ηλικίας περίμενε. Και
να! Αντηχεί μελωδική και βροντερή η φωνή του παπα-Λάμπρου. Σχίζει
θριαμβικά τη σιωπή: «Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός και
δοξάσατε Χριστόν τον αναστάντα εκ νεκρών».
Σιγά-σιγά το Άγιο φως ξεχύθηκε κι αγκάλιασε όλους με τη λάμψη και
τη

ζεστασιά

του.

Δύο

μαυράκια,

Ορθόδοξα

Χριστιανόπουλα,

ακολουθούσαν την πομπή των ιερέων και των ιεροψαλτών με τις λευκές
λαμπάδες τους στα χέρια. Οι καμπάνες διαλαλούσαν χαρμόσυνα τη νίκη
του Χριστού πάνω στο θάνατο. Ο Kasenga και ο Kapanga πάνω στην
εξέδρα, κοντά στ’ άλλα παπαδάκια, φωτίστηκαν από χαρά. Αντάλλαξαν
με όλη τους την καρδιά τον αναστάσιμο χαιρετισμό: «Χριστός Ανέστη!».
«Αληθώς Ανέστη!».
Σήκωσαν ψηλά τις χρυσογραμμένες λαμπάδες τους, για να σκορπίσουν
σ’ ουρανό και γη το Άγιο φως. Για να μηνύσουν σ’ όλους τους λαούς της
γης τη δύναμη και τη χαρά της Ανάστασης!

