ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμαρχος κ. Χρίστος Ζαννέττου και το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Νάπας,
ο Πρόεδρος κ. Χριστάκης Πίττας και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
του Συνδέσμου Φίλων Πάρκου Γλυπτικής « Άρωμα» Αγίας Νάπας,
σας προσκαλούν στις διήμερες εκδηλώσεις που συνδιοργανώνουν
για την Εθνική Παλιγγενεσία 1821 με τίτλο
«200 Χρόνια Εθνικής Παλιγγενεσίας 1821,
Μοναδική Μάχη Αγίας Νάπας 17 Μαρτίου 1826»
που θα γίνουν στις 12-13 Ιουνίου 2021
στο Λιμανάκι Αγίας Νάπας.
Παρακαλώ όπως απαντήσετε μέχρι την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021
στα τηλέφωνα 23 816307, 23 816319, 99 634950
ή στο email: mariacultuaral@agianapa.org.cy

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΜΑΧΗ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 1826
Οι Πρωτεργάτες και Οργανωτές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 για κατάλυση
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σε συνεννόηση με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου
Κυπριανό και τους λοιπούς ΄Έλληνες Κύπριους Προκρίτους αποφάσισαν για
λόγους στρατηγικής και τακτικής και για αποφυγή μαζικών αντιποίνων εκ μέρους
των Τούρκων, όπως η Κύπρος μη συμμετάσχει ενεργά στον ένοπλο Επαναστατικό
Αγώνα. Γι’ αυτό τον λόγο πέραν από την Οικονομική, Ηθική και Εθελοντική
συμμετοχή Κυπρίων στην Ελληνική Επανάσταση, στην Κύπρο δεν έλαβαν χώρα
σοβαρά επαναστατικά πολεμικά γεγονότα.
Για τους παραπάνω λόγους αποτελεί εξαίρεση Ιστορική, η Μοναδική Μάχη που
έλαβε χώρα στις 17 Μαρτίου 1826 στην Αγία Νάπα μεταξύ Ελλήνων Μαχητών της
Επανάστασης και Τούρκων Φρουρών της Αγίας Νάπας και Τουρκικού Στρατιωτικού
Τμήματος της Φρουράς της Αμμοχώστου.
Ιστορική αναφορά για το πιο πάνω αποτελεί η έκθεση του Ολλανδού Πρόξενου στην
Λάρνακα Marco-Antonio Sant, την οποία υπέβαλε στην Κυβέρνηση της χώρας του
και στην οποία αναφέρεται ότι διακόσιοι περίπου ΄Έλληνες Επαναστάτες που είχαν
φθάσει στην θαλάσσια περιοχή της Αγίας Νάπας με είκοσι Ελληνικά Πλοία για να
προμηθευτούν νερό και υπόλοιπα εφόδια, μετά τη διεξαγωγή σφοδρής μάχης,
νίκησαν την Τουρκική Φρουρά της Αμμοχώστου.
«Η Τουρκική Φρουρά που είχε διατεθεί για τη φύλαξη του τόπου δεν δίστασε να
επιτεθεί εναντίον τους, αν και ολιγάριθμη η μάχη έγινε σφοδρότερη όταν έφτασαν
εσπευσμένα από την Αμμόχωστο διακόσιοι Τούρκοι Στρατιώτες. Σε λίγες ώρες
οι Τούρκοι λύγισαν, εγκατέλειψαν τον αγώνα και τράπηκαν σε άτακτη φυγή. Οι
απώλειές τους σε νεκρούς, τραυματίες και αιχμαλώτους υπολογίζονται σε δεκαπέντε
άτομα και στους επιδρομείς περιήλθαν πολλά πολεμοφόδια. Οι ΄Έλληνες μετά τη
φονική αυτή σύγκρουση επιβιβάστηκαν στα πλοία τους συναποκομίζοντας τα
λάφυρα, ενώ η απροσδόκητη αυτή επιδρομή έθεσε τους Τούρκους σε συναγερμό.
Η μανία τους για αντίποινα εναντίον του πληθυσμού θα ήταν δυνατό να οδηγήσει
σε θλιβερά γεγονότα, αν η σωφροσύνη και η ορθή αντιμετώπιση της κατάστασης
από το διοικητή του Αιγυπτιακού στρατού που βρισκόταν στο νησί δεν κατόρθωνε να
διατηρήσει την τάξη και την ηρεμία στον πληθυσμό. Τις ίδιες μέρες ένας ΄Έλληνας
κουρσάρος, με Ρωσική σημαία στο πλοίο του, πλησίασε τις ακτές της Λάρνακας και
απαίτησε προμήθειες από τα ελλιμενισμένα Γαλλικά και Αυστριακά πλοία».
* Τα πιο πάνω αναφέρονται ως επιβεβαιωμένη αναφορά σε Ιστορική έρευνα του
διακεκριμένου ΄Έλληνα Ιστορικού - Ερευνητή Βασίλη Σφυρόερα.

