
 

Προς :  Τον Δήμαρχο  Θηβαίων κ. Αναστασίου 

              Καπαρέλλι,  23 Ιουνίου 2021. 

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, 

      Αναζητώντας «αποτυπώματα» της μεγάλης Επανάστασης του 1821 στον τόπο μας,  

αναζητήσαμε στοιχεία για τον αγωνιστή Καπαρέλη, από τον  οποίο,  σύμφωνα με μια 

εκδοχή  της προφορικής μας παράδοσης  -  η οποία τελικά συμπεράναμε ότι δεν είναι 

σωστή  -    πήρε το χωριό μας Καπαρέλλι το όνομά του.      

     Διαπιστώσαμε με βεβαιότητα ότι τελικά δεν πρόκειται για ένα,  αλλά  για δύο πρόσωπα, 

μέλη της ίδιας οικογένειας,  με εξαιρετική πατριωτική δράση κατά την Επανάσταση, που 

αγωνίστηκαν,  σε διαφορετικούς χρόνους και  κατά μια τραγική σύμπτωση  στον ίδιο τόπο : 

�  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» στις 14 

Νοεμβρίου 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 συμμετέχοντας  σε μια παράτολμη 

επιχείρηση ανεφοδιασμού του φρουρίου –  με τη δύσκολη αποστολή να μεταφέρει γραπτά 

μηνύματα της φρουράς στο ελληνικό στρατόπεδο στο Φάληρο. 

Νιώσαμε υπερηφάνεια  για τους αγώνες  και τον πατριωτισμό  τους  και παράλληλα 

πίκρα από την διαπίστωση ότι  οι  πράξεις και οι θυσίες τους παραμένουν άγνωστες και η 

τοπική μας κοινότητα δεν τις έχει αναδείξει και τιμήσει μέχρι σήμερα.  

Προτείνουμε, λοιπόν, για να τιμήσουμε τους ήρωες και να εκφράσουμε τον σεβασμό 

και την ευγνωμοσύνη μας στους αγώνες και τη θυσίες τους 

• να εγγραφεί («χαραχθεί») το όνομα του Νικόλαου (Νικολή) Καπαρέλη στο μνημείο 

των πεσόντων, το οποίο βρίσκεται στην πλατεία του χωριού μας  και  

• να ονομαστεί μία από τις οδούς πρόσβασης στο σχολείο μας ή μια άλλη ανώνυμη  

οδός του χωριού σε:  Οδό Δημητρίου και Νικολή Καπαρέλη, αγωνιστών της 

Επανάστασης του 1821.  

Με τιμή,                                                                                                                                                                      

Οι μαθητές και οι μαθήτριες                                                                                                  

της ΣΤ΄ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου Καπαρελλίου Βοιωτίας 

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, Χύσα Εριόν 

 

 


