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Πάσχα των Ελλήνων, ΠΑΣΧΑ!
Η μεγαλύτερη χριστιανική συνάθροιση της Ορθοδοξίας
δικαίως χαρακτηρίζεται το Πάσχα. Όπου γης οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι υμνούν την Ανάσταση του Κυρίου
που φώτισε το δρόμο για το νέο κόσμο, και εξαγνίζουν
τις ψυχές τους ώστε να μπορέσουν να υποδεχθούν την
επουράνια Του Βασιλεία. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε,
που παρά το γεγονός ότι το Πάσχα είναι κινούμενη
εορτή, εντούτοις εορτάζεται πάντα κατά τη διάρκεια
της Άνοιξης. Με αυτό τον τρόπο δίνεται το αλληγορικό
μήνυμα, όπως συνήθιζε και ο Ιησούς να διδάσκει, της
άνοιξης της φύσης και της άνοιξης των ψυχών των
ανθρώπων. Οι Έλληνες της Κύπρου παλαιόθεν είθισται
να εορτάζουν το Πάσχα με κάθε μεγαλοπρέπεια που
αρμόζει, διατηρώντας άσβεστες παραδόσεις που έχουν
αναπόφευκτα ταυτιστεί με αυτό.
Την εβδομάδα των παθών, υποδέχονται με το Σάββατο
του Λαζάρου, όταν μικρά παιδιά πηγαίνουν στο καθιερωμένο «μάζεμα των λαζάρων», και ακολούθως συνεχίζουν με την αναπαράσταση της νεκρανάστασης μέσα
από παραδοσιακά τραγούδια. «Ήλθε ο Λάζαρος, ήλθαν
τα βάγια, ήλθε κι ο Χριστός στη Βηθανία […]». Κι αφού
ο Λάζαρος αναστήθηκε πρώτος, ακολούθησε τον Ιησού
στην είσοδο του στην Ιερουσαλήμ όπου τον υποδέχθηκαν μετά βαΐων και κλάδων. Έτσι, και οι οικοκυρές της
Κύπρου σπεύδουν να μεταφέρουν κλάδους ελιάς στην
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Ελισάβετ Τιμόθεου
Γενική Γραμματέας Δ.Σ. Σωματείου
εκκλησία για να υποδεχθούν τον Ιησού και την Εβδομάδα των Παθών. «Ιδού ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω
της νυκτός» ψέλνεται σε κάθε εκκλησία της Κύπρου σε
μια κατανυκτική μυσταγωγία, προπομπό της ωραιότητας της ανθρώπινης ανάστασης.
Μεγάλη Πέμπτη οι οικοκυρές κοκκινίζουν τα αυγά και
ετοιμάζουν τις φλαούνες. Το παραδοσιακό κοκκίνισμα
των αυγών συμβολίζει το αίμα του Χριστού που χύθηκε
επάνω στο σταυρό για τη λύτρωση των ανθρώπων. Τα
κόκκινα αυγά προορίζονται για τσούγκρισμα μετά την
Δεύτερη Ανάσταση του Κυρίου, τον κυπριακώς αποκα-

λούμενο «Καλόν Λόγον», ως σύμβολο ρήξης των πυλών
του Άδη και την επαναφορά του Ιησού στα εγκόσμια. Οι
εύγεστες και νόστιμες φλαούνες, που δεν μπορούν να
λείπουν από κάθε σπίτι το Πάσχα, θεωρείται ότι προέρχονται από το αρχαίο ελληνικό παλάθη. Η παλάθη (flaon φλαούνα) ήταν παρασκεύασμα με ξηρά φρούτα. Από την
παραμονή ετοιμάζεται η γέμιση, ο «φουκός», από τριμμένο ειδικό τυρί που γίνεται αυτή την εποχή του χρόνου,
προζύμι, πολλά αυγά, σταφίδες, και διάφορα μυρωδικά,
όπως μέχλεπι, μαστίχα, δυόσμο, κανέλα. Για κάθε
«φλαούνα», ορισμένη ποσότητα γέμισης τοποθετείται σε
φύλλο ζύμης ανοιγμένο σε μικρή πίτα, που διπλώνεται
στα πλευρά σε τετράγωνο, τρίγωνο, ή στρογγυλό σχήμα.
Εκστατικά καθηλωμένοι φτάνουμε στη Μεγάλη Παρασκευή, και την αποκαθήλωση του Ιησού από το ξύλο για
την ταφή του. Ο ιερέας τυλίγει με ένα άσπρο σεντόνι,
που ονομάζεται «επιτάφιο», το σώμα του Ιησού και το
τοποθετεί σε ένα ξύλινο κατασκεύασμα που ονομάστηκε
ομοίως από το σεντόνι Επιτάφιος. Ο Επιτάφιος στολίζεται
με λογής – λογής άνθη, που προμηνύουν την άνοιξη του
νεκρού σώματος, ενώ κατά την προσκύνηση οι προσκυνητές ρένονται με μύρο, όπως άλλωστε και το σώμα του
Χριστού από τις τρεις μυροφόρες. Χορωδίες κατά την
περιφορά του Επιταφίου ψέλνουν «ω, γλυκύ μου έαρ,
γλυκύτατο μου τέκνο, που έδυ σου το κάλλος;» Οι Χριστιανοί εις ένδειξη ταπεινοφροσύνης για την υπέρτατη
θυσία του Θεανθρώπου τη Μεγάλη Παρασκευή τρέφονται με δύο κουταλιές ξύδι, όπως και ο Χριστός στο Σταυρό.
«Ανάστα ο Θεός, κρίνων τη γη» και επιτέλους η πρώτη
Ανάσταση του Κυρίου φτάνει το Μεγάλο Σάββατο. Μετά
την εκκλησία, τα παιδιά τρέχουν για να ετοιμάσουν τη
«λαμπρατζιά» και το παραδοσιακό κάψιμο του Ιούδα, ο
οποίος για τριάκοντα αργύρια πρόδωσε τον Χριστό. Τα
πρώτα χρόνια της Αγγλοκρατίας έφτιαχναν το είδωλο του
Ιούδα σατιρίζοντας τους ξένους και ντύνοντας τον σαν
σύγχρονο της εποχής 'Άγγλο με το ημίψηλο καπέλο και το
μπαστούνι του. Οι οικοκυρές ετοιμάζουν την αυγολέμονη, που θα φαγωθεί αμέσως μετά την Δεύτερη Ανάσταση
ώστε να θρέψει το στομάχι πριν το πασχαλινό τραπέζι της
Κυριακής. Η ακολουθία της Αναστάσεως τη νύχτα δίνει
την ευκαιρία της συμφιλίωσης και της αδελφοσύνης. Οι
χωριανοί και οι ενορίτες ανταλλάσσουν ασπασμούς και
το φιλί της αγάπης.
Την Κυριακή έρχεται το μεγάλο φαγοπότι. Απαραιτήτως,
σε κάθε κυπριακό πασχαλινό τραπέζι υπάρχει ένα ψητό
αρνί (αμνός), σε μια παραβολική σημασία για τον Ιησού,
ο οποίος καλείται Αμνός του Θεού. Το τραπέζι ακολουθούν παραδοσιακά παιχνίδια, δείγμα των Κυπριακών
εορτασμών και της χαράς.
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Αν θες αλλαγή, Γ Ι Ν Ε Η Α Λ Λ Α Γ Η !

Εκείνο το ξημέρωμα της 1ης του Απρίλη.

Χριστόδουλος
Χριστοδούλου
Υπεύθυνος
Καλλιτεχνικών
& Νεολαίας Δ.Σ.

Ο ουρανός δεν είχε ακόμα φέξει. Το
μαύρο πέπλο της νύχτας ήταν η
πανοπλία για τους μέχρι πρότινος
αμέριμνους, απλούς ανθρώπους,
που ξεκινούσαν για το νέο μεροκάματο τους: την αντάρτικη ζωή σε
κάθε σπιθαμή της Κύπρου. Στις
05:00 τα ξημερώματα ο ουρανός
φώτισε απότομα από τις αναφλέξεις των μαζικών εκρήξεων που η
Ε.Ο.Κ.Α (Εθνική Οργάνωση Κυπρίων
Αγωνιστών) οργάνωσε για να σηματοδοτήσει την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα ενάντια του
βρετανικού ζυγού, και η γης σείστηκε από τον εκκωφαντικό κρότο των
εκρήξεων και τις κλαγγιές των
όπλων. Ο αγώνας ξεκίνησε…
Από το 1878 που η Κύπρος άλλαξε
χέρια κατακτητών και μεταφέρθηκε
σαν μπαλάκι από τους Τούρκους
στους Βρετανούς, η ανάγκη των
Κυπρίων να ανακτήσουν τη χαμένη
ελληνική εθνικότητά τους είχε
μεστώσει. Αποκορύφωμα στα ιστορικά γεγονότα, υπήρξε η προσάρτηση της Κύπρου το 1914 στην Βρετανία, οπόταν και επίσημα εντάχθηκε
στην ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια
της
ούτω
καλούμενης
«Βρετανικής
Κοινοπολιτείας» .
Χρειαζόταν όμως ένα αυτουργό

μυαλό και μερικές παλικαρίσιες
ψυχές για να λάβει σάρκα και οστά
το υπέρτατο όραμα: η αποτίναξη
του Βρετανικού Ζυγού και η Ένωσις
με την μητέρα Ελλάδα!
Ο Γεώργιος Γρίβας Διγενής, απόστρατος αξιωματικός ελληνικού
στρατού, συλλαμβάνει την ιδέα για
ένοπλη δράση εναντίον των Βρετανών αρχές της δεκαετίας του 1940,
ενόσω βρισκόταν στον Ελλαδικό
χώρο και συμμετείχε στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αρχές του 1950 παρουσιάζει το «Γενικό Σχέδιο» στον
τότε Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Μακάριο Γ’. Το κλίμα υπήρξε αρνητικό
αρχικά στην ιδέα μιας πολεμικής
οργάνωσης, εντούτοις σταδιακά
όλοι οι άμεσα εμπλεκόμενοι φορείς
ενέδωσαν και έτσι το 1954 ο Γρίβας
ξεκινά επίσημα την προετοιμασία
του εδάφους για την υλοποίηση του
σχεδίου.
Η σύσταση της Ε.Ο.Κ.Α διεξήλθε σε
δύο φάσεις: α) την σύσταση και
οργάνωση των πυρήνων της αντίστασης, και τη στρατηγική και μεθοδευμένη λήψη πολεμικού υλικού
από την Ελλάδα, και β) την εκπαίδευση και πολεμική κατάρτιση των
πυρήνων. Τον Νοέμβριο του 1954
είχε ήδη ολοκληρωθεί η πρώτη

φάση του Γενικού Σχεδίου, η οποία
ειρήσθω εν παρόδω είχε ξεκινήσει
ήδη από τον Ιανουάριο του 1951 και
προτού ακόμα εγκριθεί το Γενικό
Σχέδιο. Η Ε.Ο.Κ.Α οργανώθηκε και
στελεχώθηκε με την προσωπική
φροντίδα του ίδιου του αρχηγού
της. Οι μαχητές της Ε.Ο.Κ.Α στρατολογούνταν κατεξοχήν από οργανώσεις της Εθναρχίας και της νεολαίας.
Συγκεκριμένα, τα περισσότερα
μέλης της Ε.Ο.Κ.Α προέρχονταν από
οργανώσεις όπως η ΟΧΕΝ, η ΠΕΟΝ,
η ΣΕΚ και η ΠΕΚ, ενώ δεν ήταν λίγοι
και οι μαθητές σχολείων. Και αφού
η Ε.Ο.Κ.Α είχε πλέον διακλαδωθεί
σε τμήματα, ήταν έτοιμη για να
ξεκινήσει η υλοποίηση της β’ φάσης
του Γενικού Σχεδίου. Ενέργειες
όμως των Βρετανών τον Ιανουάριο
του 1955 για την αναχαίτιση εισόδου πολεμοφοδίων στο έδαφος της
Κύπρου επισπεύδουν το σχέδιο
δράσης της Ε.Ο.Κ.Α..
Έτσι, εκείνο το ξημέρωμα της 1ης
του Απρίλη, με το τουφέκι στον
ώμο, με τη βοήθεια του Θεού και
της Παναγίας, και με πίστη στον
τίμιο αγώνα τους, ξεκίνησε ο απελευθερωτικός αγώνας ενάντια του
Βρετανού αποικιοκράτη.

