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     ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ                                                                                           

ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ                                                                            

          ΤΑΞΗ  :  ΣΤ΄  

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ   2020-2021 

 

 

    Αναζητούµε και βρίσκουµε  «αποτυπώµατα»  της Επανάστασης Αναζητούµε και βρίσκουµε  «αποτυπώµατα»  της Επανάστασης Αναζητούµε και βρίσκουµε  «αποτυπώµατα»  της Επανάστασης Αναζητούµε και βρίσκουµε  «αποτυπώµατα»  της Επανάστασης                                                                     

του 1821  στον τόπο µαςτου 1821  στον τόπο µαςτου 1821  στον τόπο µαςτου 1821  στον τόπο µας    

      ΚΑΠΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΛΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
Αγωνιστής από το Καπαρέλλι Θηβών.                                                                   

Έπεσε μαχόμενος κατά την πολιορκία της Ακρόπολης των  Αθηνών  το 1826                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                

     Γιορτάζοντας την επέτειο των  200 χρόνων  από την εθνικοαπελευθερωτική Επανάσταση 

του 1821, αναζητήσαμε  «αποτυπώματα» του σπουδαιότερου  γεγονότος της νεότερης 

ιστορίας  μας  και στο χωριό μας. Πρόσωπα/αγωνιστές  που κατάγονταν από τον μικρό μας  

τόπο ή  γεγονότα που εξελίχθηκαν  στην περιοχή μας.  

     Συζητώντας σχετικά στην τάξη, έγινε αναφορά αρχικά σε κάποιον αγωνιστή του 1821, που 

καταγόταν από  το χωριό μας  και λεγόταν Καπαρέλ(λ)ης. Μάλιστα, θυμηθήκαμε ότι  σε 

προηγούμενο χρόνο και  σε εργασία  αναζήτησης  πληροφοριών  για το πώς και από πού 

πήρε το όνομά του το  χωριό μας,  ανάμεσα στις άλλες απόψεις, που συγκεντρώσαμε μετά 

από μικρή σχετική έρευνα ανάμεσα στους κατοίκους, υπήρχε και εκείνη, η οποία υποστήριζε 

ότι  ονομάστηκε  Καπαρέλλι  από το όνομα του  προαναφερόμενου αγωνιστή .   

     Αποφασίσαμε, λοιπόν, να ασχοληθούμε με  τη συγκέντρωση  στοιχείων για τη ζωή και το 

έργο του αγωνιστή Καπαρέλ(λ)η. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ- ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ- ΑΞΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

� Αναζητώντας, αρχικά,  κάποια στοιχεία τεκμηρίωσης  στο διαδίκτυο, δεν βρήκαμε 

καμία αναφορά.  

� Συνεχίσαμε την αναζήτηση σε εγκυκλοπαίδειες της  Μαθητικής Βιβλιοθήκης του 

Σχολείου μας , όπου και βρήκαμε τα παρακάτω λήμματα : 

1. « Καπαρέλλης Νικόλαος. Ἀγωνιστής ἀπό το Καπαρέλλι (Θηβῶν).  Ἔπεσε μαχόμενος             

εἰς την μάχην του Σερπεντζέ,  εἰς τάς Αθήνας, τῷ 1821. »  
1
                                                                  

2. « Καπαρέλλης Νικόλαος. Ἀγωνιστής εκ Καπαρελλίου των Θηβῶν.  Ἔπεσε μαχόμενος 

ἐν  Ἀθήναις, το 1821. » 
2
 

� Στη συνέχεια, αναζητήσαμε πληροφοριακό υλικό σε βιβλία ιστορικού περιεχομένου 

και λευκώματα και βρήκαμε  

1. Παράθεση ονομάτων αγωνιστών του 1821, που κατάγονταν από τα χωριά της 

ευρύτερης περιοχής των  Πλαταιών, όπου και αναφέρεται, ως καταγόμενος από το 

Καπαρέλλι, εκτός των άλλων και ο  αγωνιστής «Καπαρέλης Δημήτριος». 
3
  

2. Αναφορές στη ζωή και τη δράση καταγόμενων από το  Καπαρέλλι αγωνιστών, όπου –  

εκτός των άλλων  – αναφέρονται και οι αγωνιστές   Καπαρέλης Δημήτριος (πατέρας) 

και Καπαρέλης Νικόλαος (Νικολής) του Δημητρίου (γιός).  
4
    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      Από  τα στοιχεία που συγκέντρωσε και τις πληροφορίες που παραθέτει στο βιβλίο του 

«ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΄21 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΙΩΝ» ο Κων/νος Χρ. Χρήστου, 

εκπαιδευτικός με καταγωγή από το Καπαρέλλι, δεν μπορούμε να  έχουμε εικόνα για τη ζωή 

(οικογενειακή, κοινωνική) των αγωνιστών Δημήτριου και Νικόλαου Καπαρέλη, όμως  έχουμε 

μια σχετικά ικανοποιητική εικόνα για το πατριωτικό έργο και τις θυσίες τους, την οποία και 

αποτυπώνουμε στη συνέχεια, εντάσσοντας τα στοιχεία στο ιστορικό τους πλαίσιο. 

 

                                                           
1
   ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ «ΔΡΑΝΔΑΚΗ», τόμος 13

ος
 , σελ. 737 

2
   ΝΕΩΤΕΡΟ  ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ «ΗΛΙΟΥ», τόμος 10

ος
 , σελ. 235 

3
   «ΠΛΑΤΑΙΕΣ: Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» του Γιάννη Λάμπρου, 2002  ( Στην ενότητα «Αγωνιστές του 

1821 από όλα τα χωριά του Δήμου Πλαταιών» , σελ. 61) 

4
  «ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΄21  ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΙΩΝ» του Κων/νου Χρ. Χρήστου,        

Αθήνα 1984,   μέρος 2
ο
,  Κεφ. Η΄ (Οπλαρχηγοί και αγωνιστές), Ενότητα 5 (Αγωνιστές του ΄21 από το 

Καπαρέλλι), σελ. 138 και 150 -155) 
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                          Καπαρέλης Δημήτριος 

 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ  

    Μετά την απελευθέρωση της Αθήνας στις 28 Απριλίου του 1821, οι Τούρκοι κάτοικοι 

είχαν καταφύγει στην Ακρόπολη.  Οι Έλληνες αγωνιστές από περιοχές της Αττικής, που 

είχαν ελευθερώσει την πόλη,  τους πολιορκούσαν  για πολύ καιρό, χωρίς σημαντικά 

αποτελέσματα. Τελικά, τον Ιούλιο του 1821, ο Ομέρ Βρυώνης έλυσε την πολιορκία, και 

ανακατέλαβε την Αθήνα, αναγκάζοντας τους Αθηναίους  και όσους αγωνιστές από άλλες 

περιοχές βρισκόταν εκεί να καταφύγουν στη Σαλαμίνα και στην Αίγινα.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Η πρώτη μάχη πρώτη των Αθηνών»  (Η πολιορκία της Ακρόπολης από τους Έλληνες, 1821).                         

Έργο του Παναγιώτη Ζωγράφου καθ᾿ υπαγόρευση του στρατηγού Μακρυγιάννη   
5
  

                                                           
5
   Από το έργο «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΙΣΤΟΡΙΑ» του Διονύσιου  Κόκκινου  (Τόμος 2

ος
, ένθετο μετά  τη σελ. 384) 
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Τον Σεπτέμβριο, οι αγωνιστές που είχαν καταφύγει στα νησιά του Σαρωνικού, 

αποφάσισαν  να ανακαταλάβουν την πόλη της Αθήνας και να πολιορκήσουν εκ νέου την 

Ακρόπολη. Ζήτησαν συνδρομή από τους οπλαρχηγούς της Πελοποννήσου, οι οποίοι δεν 

ανταποκρίθηκαν.  Αρχές  Νοεμβρίου ενέργησαν μόνοι τους. Ελευθέρωσαν  την πόλη και 

επιχείρησαν να καταλάβουν  το φρούριο της Ακρόπολης. Το  βράδυ της 13
ης

 προς 14
η
 

Νοεμβρίου 1821 , πραγματοποίησαν  έφοδο  για  να καταλάβουν τη σημαντική θέση του 

«Σερπετζέ», ώστε να αδυνατήσουν την άμυνα των Τούρκων και να κάνουν ευκολότερη την 

επίθεση εναντίον του κυρίως φρουρίου της Ακρόπολης. 

    Ο  Σερπετζές ήταν περιτειχισμένο τμήμα στους πρόποδες της Ακρόπολης των Αθηνών, που 

περιελάμβανε το θέατρο του Ηρώδη του Αττικού και έφτανε μέχρι το θέατρο του Διονύσου.  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

            «Η Ακρόπολη των Αθηνών με τα πρόσθετα οχυρωματικά έργα και τον Σερπετζέ» (Ηübsch, 1819) 
6
     

 ..………………………………………………………………………………………………………………………………………………                         

Στη μάχη για την κατάληψη του «Σερπετζέ», η οποία θα έχει  επιτυχές αποτέλεσμα  για 

τους  Έλληνες και η απώλειά της τοποθεσίας θα δυσκολέψει πολύ τη θέση των 

πολιορκουμένων στην Ακρόπολη Τούρκων, θα τραυματιστεί  σοβαρά και στα δύο του 

πόδια ο αγωνιστής Καπαρέλης Δημήτριος. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα  από τον Κων/νο 

Χρήστου στο βιβλίο του, μεταφέρθηκε στην Κούλουρη (Σαλαμίνα),  όπου λόγω της 

δυσκολίας και του μεγάλου χρόνου που απαιτούσε η θεραπεία των πληγών του, είχε 

καταστεί ανίκανος για εργασία και αναγκάστηκε να φέρει κοντά και την υπόλοιπη 

οικογένειά του.  Πολύτιμη, αυτά τα χρόνια,  ήταν σίγουρα η βοήθεια του γιου του Νικολή.  

                                                           
6
   Από το έργο «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΙΣΤΟΡΙΑ» του Διον. Κόκκινου (τόμος 2

ος
, σελ. 401) 
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Καπαρέλης Νικόλαος (Νικολής )                                                          

του Δημητρίου 

 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ  

   Βρισκόμαστε στο 1826. Μετά την κατάληψη της πόλης του Μεσολογγίου, στις 10 

Απριλίου, ύστερα από τον επικό αγώνα των «Ελεύθερων Πολιορκημένων» κατοίκων της  και 

την ηρωική έξοδό τους, ο Ιμπραήμ θα επιστρέψει με τα αιγυπτιακά στρατεύματα στην 

Πελοπόννησο για να συνεχίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις του. Αντίστοιχα, ο Κιουταχής θα 

κινηθεί ανατολικά, με σκοπό να σβήσει την επανάσταση και στην υπόλοιπη  Στερεά Ελλάδα. 

Στόχος του η Αθήνα και το περίφημο κάστρο της, η Ακρόπολη. Αρχές Ιουλίου θα φθάσει 

κοντά στην Αθήνα , θα  στρατοπεδεύσει στην περιοχή των Πατησίων και  θα αποκλείσει την  

πόλη.  Αρχές  Αυγούστου θα την καταλάβει, αναγκάζοντας τους υπερασπιστές της να  

αποσυρθούν στην Ακρόπολη.  

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  «Η πολιορκία των Αθηνών»  από τον Κιουταχή (1826-1827).                        

Έργο του Δημητρίου Ζωγράφου καθ᾿ υπαγόρευση του στρατηγού Μακρυγιάννη ]   
7
 

 

                                                           
7
   https://www.ascsa.edu.gr/research/gennadius-library-gr/the-collections-gr/modern-greek-history-gr 
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 Εν τω μεταξύ, η  αρχηγία  των ελληνικών στρατευμάτων της 

Στερεάς Ελλάδας έχει ανατεθεί στον Γεώργιο Καραϊσκάκη. Ο 

σπουδαίος στρατηγός,  κερδίζοντας την εμπιστοσύνη και την 

αναγνώριση όλων, θα κατορθώσει να  συγκροτήσει ένα 

αξιόλογο στράτευμα.  Με υπολογισμένες και αποτελεσματικές 

πολεμικές ενέργειες, θα  περιορίσει τη δραστηριότητα των 

Τούρκων στην Αττική και θα ενισχύσει τη δύναμη της φρουράς 

της Ακρόπολης, η οποία συνεχίζει να πολιορκείται από τον Κιουταχή.   

      Τον Νοέμβριο, προέκυψε στην Ακρόπολη πρόβλημα έλλειψης 

πυρομαχικών και ιδιαίτερα πυρίτιδας (μπαρουτιού) και πυριτόλιθων. Η  

αρχηγία της επικίνδυνης επιχείρησης ανεφοδιασμού του πολιορκημένου 

φρουρίου ανατέθηκε  στον Κάρολο Φαβιέρο. 530 γενναίοι άνδρες, με 

επικεφαλής τον  σπουδαίο Γάλλο φιλέλληνα, φορτωμένοι με 8 οκάδες 

μπαρούτι και άλλα υλικά ο καθένας, το βράδυ της 30
ής

  Νοεμβρίου 1826   

θα διασπάσουν  την πολιορκία της Ακρόπολης και θα μπουν στο 

κάστρο,  εφοδιάζοντας τους  υπερασπιστές του με τα απαραίτητα  πυρομαχικά. 

      Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, μετά την επιτυχή επιχείρηση, ο 

Φαβιέρος με τους άνδρες του, έπρεπε  να φύγουν αμέσως από το 

κάστρο. Πιέστηκε, όμως, από τον αρχηγό της φρουράς Νικόλαο 

Κριεζιώτη και τους άλλους οπλαρχηγούς, να αναβάλλει για λίγες ημέρες 

την αναχώρηση και  να παραμείνουν, για να τους  ενισχύσουν. Και  

παρέμειναν. Για την παραμονή τους έπρεπε να επικοινωνήσουν και να 

ενημερώσουν το Ελληνικό στρατόπεδο, στην περιοχή του Φαλήρου.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ένας από τους 530 ηρωικούς αγωνιστές, ήταν και ο Νικόλαος (Νικολής),  ο γιος του 

Δημήτριου Καπαρέλη, που πριν από ακριβώς πέντε χρόνια  είχε τραυματιστεί πολεμώντας 

με ανδρεία στο ίδιο μέρος. Εμπνεόμενος από τον πατριωτισμό του γονιού του, ο νεαρός 

άνδρα είχε πάρει τα όπλα και πολεμώντας κάτω από τις διαταγές του Κάρολου Φαβιέρου 

πήρε μέρος και στην επιχείρηση εφοδιασμού  της φρουράς της Ακρόπολης. 

Ο Νικολής Καπαρέλης,  προσφέρθηκε εθελοντικά  να εκτελέσει το δύσκολο έργο της 

μεταφοράς του μηνύματος από την πολιορκημένη Ακρόπολη στο Ελληνικό στρατόπεδο στο 

Φάληρο. Παρέλαβε τα «γραψίματα» (έγγραφα) και νύχτα βγήκε από το κάστρο. Δυστυχώς, 

έγινε αντιληπτός από τους Τούρκους, που  καιροφυλακτούσαν. Τον συνέλαβαν και τον 

αποκεφάλισαν . 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      Γεώργιος  Καραϊσκάκης (Πηγή : el.wikipedia) 

Κάρολος Φαβιέρος                                                

(Πηγή : el.wikipedia) 

Νικόλαος Κριεζιώτης                                   

(Πηγή: dim-triad-new.eyv.sch.gr ) 
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        ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΥΣΙΕΣ… 

Η επιβίωση  της πολυμελούς οικογένειας του ανίκανου, ως ανάπηρου, να εργαστεί και να 

την συντηρήσει, Δημήτριου Καπαρέλη, έγινε τραγική,  μετά το θάνατο του γιου του Νικόλα,  

ο οποίος ήταν το στήριγμα και ο προστάτης της μετά τον τραυματισμό του πατέρα του.  

Το 1846 συστάθηκε η «Επιτροπή Θυσιών και Εκδουλεύσεων του Ιερού Αγώνος"  
8
, με 

έργο της να ελέγξει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των αγωνιστών του ’21 και των 

οικογενειών τους,  απονέμοντας ανάλογα βαθμούς, συντάξεις και αποζημιώσεις.                          

Σύμφωνα με την έρευνα, την οποία πραγματοποίησε ο Κων/νος Χρήστου στην Εθνική 

Βιβλιοθήκη και συγκεκριμένα στο «Τμήμα Χειρογράφων και Ομοιοτύπων» και τα 

αποτελέσματά της αναφέρει στο βιβλίο του, ο  Δημήτριος Καπαρέλης υπέβαλε αίτηση  στις 

5-11-1846 στην Επιτροπή, με την ελπίδα να εκτιμηθούν οι αγώνες και οι  θυσίες της 

οικογένειάς  του και να δικαιωθεί ως γέροντας αγωνιστής και δυστυχισμένος πατέρας .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                     Η αίτηση του Δημήτριου Καπαρέλη προς την Επιτροπή  
9
 

                                                           
8
    https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/nkh3-n5gw-n4dw  

9
  Από το βιβλίο «ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΄21  ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΙΩΝ» του Κων/νου Χρ. 

Χρήστου (σελ. 152 και 153)  
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Μαζί με την αίτηση  κατέθεσε  και Αποδεικτικό (Πιστοποιητικό), για να πληροφορηθούν 

τα μέλη της Επιτροπής  τους αγώνες του ιδίου, αλλά και τη  θυσία του  γιου  του Νικολή. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Το Πιστοποιητικό  του Δημήτριου Καπαρέλη και του  γιού του Νικολή προς την Επιτροπή  
10

 

Το Πιστοποιητικό υπογράφουν 10 οπλαρχηγοί/αξιωματούχοι αγωνιστές - 

ανάμεσά τους ξεχωρίζουμε τον Ιωάννη Μακρυγιάννη - οι οποίοι βεβαιώνουν, 

ως παρόντες στα γεγονότα,  τον σοβαρό τραυματισμό του πατέρα και την 

πατριωτική δράση και τον αποκεφαλισμό του γιού, προσθέτοντας συνάμα την 

τραγική κατάσταση, λόγω απορίας, της οικογένειας .  

Η  Επιτροπή, σε συνεδρίασή της, θα κατατάξει και τους δύο στην τάξη των Στρατιωτών . 

Θα εγγραφούν στο Βιβλίο Μητρώου Στρατιωτών  ο Δημήτριος με Α.Μ. (Αριθμό Μητρώου) 

10389 και ο Νικόλαος με  Α.Μ. 10390 και με την παρατήρηση «ΑΠΕΚΕΦΑΛΙΣΘΗ».  

Οι ατομικοί φάκελοι των αγωνιστών (όπου περιέχονται οι αιτήσεις και τα πιστοποιητικά 

για την ταυτότητα, τη δράση και  τις θυσίες τους) έχουν εξωτερικά  α.α. (αύξοντες  αριθμούς)  

31929 (του Δημήτριου) και 31930 (του Νικόλαου).  

                                                           
10

  Από το βιβλίο «ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΄21  ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΙΩΝ» του Κων/νου Χρ. 

Χρήστου (σελ. 154 και 155)  
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ΕΤΟΣ  ΘΑΝΑΤΟΥ  ΤΟΥ  ΗΡΩΑ  ΚΑΠΑΡΕΛΗ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΝΙΚΟΛΗ) 

  Οι αναφορές της εγκυκλοπαίδειας «ΔΡΑΝΔΑΚΗ» και του λεξικού «ΗΛΙΟΥ» στον αγωνιστή 

Καπαρέλη Νικόλαο, τις οποίες  έχουμε καταγράψει στην φάση της αναζήτησης στοιχείων 

(σελ. 1) , είναι λανθασμένες, όσον αφορά τη χρονολογία του θανάτου του ήρωα.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ο Νικόλαος Καπαρέλης δεν σκοτώθηκε το 1821 . Όπως πέρα από κάθε αμφιβολία 

βεβαιώνουν στο Πιστοποιητικό «θυσιών και αγώνων»  ο Μακρυγιάννης και άλλοι 9 

πρωταγωνιστές των γεγονότων,  ο ήρωας σκοτώθηκε βγαίνοντας από την Ακρόπολη, όταν 

αυτή επολιορκείτο  από τον Κιουταχή, δηλαδή το 1826. Ακριβή ημερομηνία δεν 

γνωρίζουμε, υπολογίζουμε όμως ότι αυτό έγινε  λίγες ημέρες μετά την 30ή Νοεμβρίου.    

 Το 1821, στην Ακρόπολη και σε έφοδο που πραγματοποίησαν οι Έλληνες  για την 

κατάληψη της οχυρής θέσης  του Σερπετζέ ,  είχε τραυματισθεί ο πατέρας του Δημήτριος. 

Πιθανόν, λόγω του κοινού πιστοποιητικού των δύο ανδρών,  από το οποίο προκύπτουν αυτά 

τα στοιχεία, να  δημιουργήθηκε σύγχυση στους ερευνητές με αποτέλεσμα να εκλάβουν το 

έτος  τραυματισμού του πατέρα ως έτος θανάτου του γιου. 

Αντίστοιχο λάθος υπάρχει και στη αναφορά της εγκυκλοπαίδειας «ΔΡΑΝΔΑΚΗ» ότι ο 

Νικόλαος σκοτώθηκε στη μάχη του Σερπετζέ. Στη μάχη αυτή τραυματίστηκε ο πατέρας του, 

για δε τον Νικόλαο δεν υπάρχει αναφορά συγκεκριμένης τοποθεσίας, στην οποία 

θανατώθηκε από τους Τούρκους κατά την έξοδό του από την πολιορκημένη Ακρόπολη. 
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                       Ο ΚΑΠΑΡΕΛ(Λ)ΗΣ  ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΠΑΡΕΛ(Λ)Ι 

    Η άποψη ότι το χωριό μας ονομάστηκε Καπαρέλλι, από το όνομα του πατριώτη μας 

αγωνιστή Καπαρέλη Νικόλαου,  που  θυσιάστηκε πολεμώντας για την ελευθερία στην 

Επανάσταση του 1821, δεν είναι σωστή. Όπως υποστηρίζει ο Κων/νος Χρήστου, το χωριό 

αναφέρεται ως «χωρίον Καπαρέλι» από τους  Άγγλους  περιηγητές  William Martin Leake  

και  Edward Dodwell,  οι οποίοι επισκέφθηκαν  την περιοχή μας πριν από την Επανάσταση 

και συγκεκριμένα  κατά την χρονική περίοδο από το 1801 έως το 1806 και  έγραψαν βιβλία 

με τις ταξιδιωτικές εντυπώσεις τους, μέσα στα οποία υπάρχουν και αρκετοί  χάρτες και 

σχεδιαγράμματα, μερικά από τα οποία βρήκαμε και παραθέτουμε παρακάτω. 

 

Τοπογραφικός χάρτης των 

Πλαταιών και της γύρω 

περιοχής.    
11

                             

(https://el.travelogues.gr/item.ph

p?view=57246) 

  

 

 

 

Χάρτης του δυτικού τμήματος 

της Βοιωτίας και Φωκίδας. 
12

 

(https://travelogues.gr/archive/fulls

ize/1b2e88d3a1bf8af9878e2fe9070

da8e9.jpg) 

              

                                                           
11

  Από το βιβλίο  «Travels  in Northern Greece» του William Martin Leake  

12
  Όπως παραπάνω 



11 

 

 

 

 

Τοπογραφικός χάρτης Πλαταιών και 

της γύρω περιοχής.  
13

 

                 ΧΑΛΚΟΓΡΑΦΙΑ, 1798 

 

               

     Εξ άλλου, θα έπρεπε να παραμένει «ζωντανό» στην παράδοση του χωριού το 

προηγούμενο, πριν από τη μετονομασία του σε «Καπαρέλ(λ)ι»,  όνομα. Κάτι τέτοιο όμως 

δεν υπάρχει,  όπως επίσης δεν συναντάται στα μητρώα  της κοινότητας – από το 1841 μέχρι 

σήμερα- άτομο ή οικογένεια με το συγκεκριμένο επώνυμο Καπαρέλ(λ)ης ή Καπαρελ(λ)ιώτης. 

    Το πιο πιθανό είναι ότι ο πατέρας του Νικόλαου, αγωνιστής κι εκείνος, Δημήτριος, πήρε 

το επίθετό του από την ονομασία του τόπου καταγωγής του, κάτι ιδιαίτερα συνηθισμένο 

κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Ενδέχεται να τον ονόμασαν  έτσι οι συναγωνιστές του.     

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Όσον αφορά την ορθογράφηση του επωνύμου Καπαρέλ(λ)ης και συγκεκριμένα την γραφή 

της λέξης  με ένα ή δύο  λ , αφού συμπεράναμε  ότι το επίθετο του αγωνιστή  παράγεται από 

την ονομασία του  τόπου της  καταγωγής του Καπαρέλ(λ)ι, την οποία και προσδιορίζει , ως 

παράγωγη λέξη ακολούθησε την ορθογραφία  της. 

   Αφού, λοιπόν,  όπως έχουμε σημειώσει παραπάνω, κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας 

οι ξένοι περιηγητές  γράφουν το όνομα του χωριού συνήθως με ένα λ ( Kapareli, Kaparelli 

και Κaparelio ),  γεγονός το οποίο συνεχίζεται  και μετά την Επανάσταση, οπότε το χωριό  

αναγράφεται ως Καπαρέλι ή Καπαρέλιον, λογικό είναι και το παράγωγο επώνυμο να 

γράφεται με  ένα λ , δηλαδή  Καπαρέλης.  Όπως ακριβώς υπογράφει   στην αίτηση και στο 

Πιστοποιητικό «θυσιών», που καταθέτει την Επιτροπή το 1846, ο αγωνιστής  Δημήτριος 

Καπαρέλης.  

                                                           
13

  Από το «ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΗΣ  ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ» του Γιάννη Λ. Λάμπρου   (σελ.181) 
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    Αρχές της δεκαετίας του  ᾿70 
14

,  επικράτησε και καθιερώθηκε  – χωρίς ετυμολογική 

ερμηνεία – η γραφή  του ονόματος του χωριού να γίνεται με δύο λ (Καπαρέλλι) ,   οπότε και 

το  παράγωγο επώνυμο  θα μπορούσε να γράφεται  Καπαρέλλης 
15

 .  Όμως, επειδή δεν 

υπήρξε γενεαλογική συνέχεια- εξέλιξη  στην οικογένεια  κάτι τέτοιο δεν πρέπει να γίνει , 

αλλά να παραμείνει  η γραφή  Καπαρέλης,  όπως  αποτυπώθηκε από τον πατέρα αγωνιστή 

στην αίτησή του. 

 

 

 

 

Α Ν Τ Ι    Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Υ   

    Ολοκληρώνοντας την αναζήτηση και την καταγραφή στοιχείων για τη ζωή και το έργο του  

αγωνιστή Καπαρέλη,  κατά την οποία διαπιστώσαμε με βεβαιότητα ότι τελικά δεν πρόκειται 

για ένα,  αλλά  για δύο πρόσωπα,  

�  τον πατέρα Δημήτριο Καπαρέλη, ο οποίος τραυματίστηκε πολεμώντας ηρωικά  

κατά την πολιορκία της Ακρόπολης των Αθηνών το 1821,  σε έφοδο, την οποία 

πραγματοποίησαν οι  Έλληνες για να καταλάβουν την οχυρή θέση του Σερπετζέ  και 

� τον γιο του  Νικόλαο (Νικολή) Καπαρέλη, ο οποίος σκοτώθηκε (αποκεφαλίσθηκε)  

κατά την πολιορκία της Ακρόπολης των Αθηνών από τον Κιουταχή το 1826,  βγαίνοντας από 

το κάστρο -  στο οποίο είχε εισέλθει στις 30 Νοεμβρίου 1826  συμμετέχοντας  σε μια 

παράτολμη επιχείρηση ανεφοδιασμού του φρουρίου - με τη δύσκολη αποστολή να 

μεταφέρει γραπτά μηνύματα της φρουράς στο ελληνικό στρατόπεδο στο Φάληρο. 

    με χαρά  αναφέρουμε ότι «συναντηθήκαμε»  και με άλλους αγωνιστές από το χωριό 

μας,  που πολέμησαν κατά την Επανάσταση του 1821. Τιμώντας τη μνήμη και τους αγώνες 

τους, οφείλουμε να παρουσιάσουμε στη μικρή μας εργασία τουλάχιστον  τα ονόματά τους, 

όπως  και όποια βρήκαμε καταγεγραμμένα  

  

                                                           
14

  Στο  αρχείο του  σχολείου διαπιστώσαμε ότι το Καπαρέλλι  γράφεται με δύο λ από το σχολ. έτος 1962-63 

15
  Εγκυκλοπαίδειες «ΔΡΑΝΔΑΚΗ» (έκδοση 1956) και «ΗΛΙΟΥ» (έκδοση 1960) . 
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 α. Στο βιβλίο του Κων/νου Χρ. Χρήστου, «ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΄21  ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΤΕΩΣ 

ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΙΩΝ», Ενότητα 5  (Αγωνιστές του ΄21 από το Καπαρέλλι ), με πληροφορίες και 

στοιχεία από τη ζωή και τη δράση τους, που συγκέντρωσε ο συγγραφέας  μετά από μεγάλη 

έρευνα και μελέτη των φακέλων τους και άλλων πηγών,   όπου  συγκεκριμένα αναφέρονται 

οι  :   

Υ Π Α Ξ Ι Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ι      Β΄ Τ Α Ξ Ε Ω Σ 

1. Αναγνώστης Παπαθανασίου       Α. Μ.  5182       (σελ. 139 έως 149) 

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ε Σ 

1. Δημήτριος ή Μητς Σίννης             Α. Μ.   8874      (σελ. 156 έως 162) 

2. Σωτήριος Θ. Σίννης   
16

                   …………………      (σελ. 163 έως 166) 

3. Ιωάννης Γεωργίου                         Α. Μ.   9484      (σελ. 167 έως 169)              

4. Πανάγος Νικολ.  Μωραΐτης        Α. Μ.   8877      (σελ. 170έως 173) 

5. Δρίτζας ή Δρίτσας  Ιωάννης        Α. Μ.   8948      (σελ. 174) 

         β.  Στο βιβλίο του Γιάννη Λ. Λάμπρου, «ΠΛΑΤΑΙΕΣ: Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» ( Στην 

ενότητα «Αγωνιστές του 1821 από όλα τα χωριά του Δήμου Πλαταιών»,  σελ. 61) , όπου, 

χωρίς άλλα στοιχεία,  γίνεται  απλή παράθεση ονομάτων αγωνιστών του 1821, και 

συγκεκριμένα  από το Καπαρέλλι αναφέρονται οι : 

Ανατολίτης Θανάσης,  Μπουτσίνης Αναστάσιος,  Ζερικιώτης Πανούσης,             

Ζερικιώτης Χρήστος,  Ζυγούρας Χρήστος,  Σίννης Κωνσταντίνος,                                                     

Σίννης Στέργιος,  Λεμονής Πέτρος,  Μπακαράκης Παναής,  Μπόβαλης Πέτρος, 

Μπόβαλης Κωνσταντίνος,  Μπόβαλης Χαράλαμπος,  Πρίφτης Θεμιστοκλής,             

Παπαθανασίου Αναγνώστης (Υπαξιωματικός Β΄),  Σίννης Δημήτριος,                            

Σίννης Θ. Σωτήριος (Οπλαρχηγός), Γεωργίου Ιωάννης, Μωραΐτης Πανάγος,                    

Δρίτσας Ιωάννης,  Κάτζας Γεώργιος,  Παναγιωτάκης Γιάννης, Παππάς Δημήτρης, 

Πολτζάς Παπαδημήτρης, Νίκας Αναστάσης, Σοφέλης Πάνου και  Πέλας Αναστάσιος. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Στον  παραπάνω κατάλογο των αγωνιστών  υπάρχει αναφορά μόνο στον 

Δημήτριο Καπαρέλη, όπως έχουμε αναφέρει και στη σελ. 3 της εργασίας μας.   Σύμφωνα με 

                                                           
16

  
 
 Αναφέρεται ως   οπλαρχηγός 
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τον συγγραφέα Γιάννη Λάμπρου, παρατέθηκαν μόνα « …τα ονόματα όσων, έχουν 

καταθέσει αιτήσεις μετά την απελευθέρωση προκειμένου να εισέπρατταν τιμητική  

σύνταξη.»  Άρα,  «αποκλείστηκε» ο Νικολής Καπαρέλλης, γιατί  δεν υπέβαλλε ο ίδιος 

αίτηση, αλλά ο πατέρας του Δημήτριος. Πώς θα μπορούσε άλλωστε να το κάνει, αφού είχε 

θυσιάσει πολεμώντας για την απελευθέρωση της Πατρίδας  την ίδια του τη ζωή… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   Τελειώνουμε με τη διαπίστωση ότι  η νεώτερη τοπική μας ιστορία έχει ακόμα πολλές 

σημαντικές σελίδες, που το περιεχόμενό τους, δυστυχώς, μας είναι άγνωστο. Σελίδες, 

γεμάτες με τη ζωή και τη δράση σπουδαίων προγόνων μας,  που παρέμειναν αφανείς και τα 

κατορθώματά τους άγνωστα.  

   Αιώνια η  τιμή και δόξα που τους ανήκει  και ευχόμαστε τα έργα και οι θυσίες τους να 

γίνουν γνωστά και να αναδειχθούν με κάθε πρόσφορο τρόπο από την τοπική μας κοινότητα ! 
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       Η εργασία αυτή  υλοποιήθηκε από τους μαθητές και τις μαθήτριες της ΣΤ΄ Τάξης 

του Δημοτικού Σχολείου Καπαρελλίου, στα πλαίσια δραστηριοτήτων  που 

πραγματοποιήθηκαν στη σχολική μονάδα  με την ευκαιρία του εορτασμού της 

επετείου των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821. 

      Συμμετείχαν οι μαθητές και οι μαθήτριες Θανάσαινας Βασίλειος – Αλέξανδρος, 

Κατσάρα Γεωργία, Κατσάρας Γεώργιος, Κοντραλιού Αντριάνα, Κουμπέ Δέσποινα,  

Λύρη Σταυρούλα, Μάλλιος Αναστάσιος,  Μπόβαλης Παναγιώτης,   Μπότση 

Αικατερίνη, Παπαθανασίου Γεώργιος, Στοιχειός Πελοπίδας, Τάρε Αντζελίνα, Χόντο 

Ρετζίνα, Χρήστου Ειρήνη  και Χύσα Εριόν. Εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά με την 

καθοδήγηση και τη βοήθεια της δασκάλας τους κ. Σιάσιου Βίκυς, η οποία 

επιμελήθηκε και τα κείμενα. Αντίστοιχα, τα κείμενα των «πλασίων ιστορικών 

γεγονότων» επιμελήθηκε ο Διευθυντής του Σχολείου κ. Γιαννακός Γεώργιος. 
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