
ΔΗΜΟΤΙΚΟ   ΣΧΟΛΕΙΟ   ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 
  

 
 « Ασπίδα  μου, αγλάισμα  της  Θρώσσας  γης  που  εχάθη, 

  στα  λαξευμένα  μάρμαρα  της  μνήμης  τ’  όνομά  σου...» 
  

  

      ΣΚΟΥΤΑΡΙ  ΣΕΡΡΩΝ 
      90   ΧΡΟΝΙΑ 

 

 
 Από  τις  αλησμόνητες  πατρίδες  στους  νέους  τόπους… 



  Η  εκκλησία  της  Κοιμήσεως  της  Θεοτόκου,  Σκούταρι  Αν.  Θράκης 
  

 

  

  



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 

 

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ    ΓΥΝΑΙΚΩΝ   ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 

 

 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΣ 
  

 

 

 

 

 

ΓΙΟΡΤΗ  ΛΗΞΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ 

30   ΜΑΪΟΥ    



     

Με την ευκαιρία συμπλήρωσης 90 χρόνων  

από την ίδρυση του Σκουτάρεως Σερρών,    

υλοποιήθηκε το συγκεκριμένο πρόγραμμα  

στο οποίο συμμετείχε σχεδόν 

 όλο το σχολείο  

με τους μαθητές και  

τους εκπαιδευτικούς του.  



     
Το φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα στόχο είχε: 

  να συνδέσει το σχολείο με την τοπική       

    κοινωνία 

   να δημιουργηθούν ομάδες συνεργασίας και 

οι μαθητές να αναλάβουν δράση  και να 

διοργανώσουν, με τη βοήθεια των 

εκπαιδευτικών, αλλά και των υπόλοιπων 

φορέων που θα συμμετείχαν, μια τελική 

εκδήλωση  όπου θα  παρουσιάζονταν  δράσεις 

που θα είχαν εκπονηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια 

του σχολικού έτους     



 

 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Α) Οι μαθητές να γνωρίσουν:  

    την περιοχή καταγωγής των προγόνων τους  

    τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα που 
σημάδεψαν τη θρακική γη λίγο πριν την 
υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών της Αν. 
Θράκης, τον Αύγουστο του 1924   

     την παράδοση των προγόνων τους μέσα από 
παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια, 
παραδοσιακά παιχνίδια, ήθη και έθιμα που 
έφεραν οι πρόσφυγες μετά τη Μικρασιατική 
καταστροφή 



 

  Β) Οι μαθητές να μάθουν: 
 

   να σχεδιάζουν και να εκτελούν μια 
πολύπλευρη έρευνα μέσα από την 
αναζήτηση και αξιολόγηση πολλών 
διαφορετικών πηγών 
 
   να εξασκηθούν στην ομαδική 
εργασία και στη συνεργασία με τους    
συμμαθητές, αλλά και τους 
εκπαιδευτικούς του σχολείου  

 



  
Στόχοι του προγράμματος ήταν, επίσης: 

 

  ♦ η ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών 

♦ η τόνωση της αυτοπεποίθησής τους 

 ♦ η ανάπτυξη της ικανότητάς τους για 

     υιοθέτηση  θετικών  τρόπων  

και  στάσεων  ζωής   
♦ η κινητοποίηση και δραστηριοποίησή τους  

με την ανάληψη  πρωτοβουλιών 
 



Δραστηριότητες: 
 

1. Συμμετοχή σε παραδοσιακά παιχνίδια  
2. Εκμάθηση παραδοσιακών χορών της 

Θράκης  
3. Εκμάθηση παραδοσιακών τραγουδιών  
4. Αναβίωση και αναπαράσταση εθίμων   
5. Συλλογή και έκθεση φωτογραφικού και 

λαογραφικού υλικού  
6. Έκθεση παραδοσιακών φαγητών     



ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ : 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ  ΣΥΛΛΟΓΟΙ 

 ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΣ 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 

 

ΠΑΛΑΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ 

 « ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ » 
 

  



   Κατακλείδα όλων αυτών ήταν ένα πολιτιστικό διήμερο  

στις  29 και 30  Μαΐου 2014 αντίστοιχα.  

   Την πρώτη μέρα  πραγματοποιήθηκε εισήγηση του 

καθηγητή κου Γιαννογλούδη Βασιλείου με θέμα « Το 

Σκούταρι της Ανατολικής Θράκης». Παράλληλα, 

λειτούργησε λαογραφική και φωτογραφική έκθεση με 

πλούσιο υλικό που διέθεσαν οι γονείς και οι συγγενείς των 

μαθητών, καθώς και έκθεση τοπικών παραδοσιακών 

εδεσμάτων που οργάνωσε ο Σύλλογος Γυναικών 

Σκουτάρεως. 

  Τη δεύτερη  μέρα, στις  30  Μαΐου, πραγματοποιήθηκε 

εκδήλωση  μνήμης με την ευκαιρία συμπλήρωσης  των  

90 χρόνων  από την εγκατάσταση των προσφύγων του 

Σκουτάρεως της Αν. Θράκης στο Σκούταρι Σερρών, τον 

Αύγουστο του 1924.   



 
•   Η εκδήλωση ξεκίνησε με τη ζωή στο Σκούταρι 
της Αν. Θράκης πριν τον ξεριζωμό.  Ο αργαλειός, 
οι πραματευτάδες, το όργωμα, η σπορά, ο 
τελευταίος θερισμός στην πατρίδα ζωντάνεψαν 
μπροστά στα μάτια των θεατών. 
 
•   Έπειτα, ο μακρύς και δύσκολος δρόμος της 
προσφυγιάς και η εγκατάσταση των προσφύγων 
στον νέο  τόπο, το Σκούταρι Σερρών και οι 
πρώτες δυσκολίες που αντιμετώπισαν. 
  
•   Τέλος, η συνύπαρξη και η κοινή πορεία όλων 
των κατοίκων του Σκουτάρεως: των Μακεδόνων, 
των Θρακιωτών και των Μικρασιατών. 



•  Όλα αυτά πλεγμένα μεταξύ τους με 

αφηγήσεις παρμένες από το ιστορικό 

μυθιστόρημα « Χρυσή» του κου Καζακίδη 

Ανέστη, αλλά και  με χορούς, τραγούδια,  

και έθιμα της Θράκης.  



 

« ΚΟΥΤΣΟ  ή  ΜΑΔΑ » 

 



 

« ΤΑ ΜΕΝΤΑ ΜΕΝΤΑ » 

 



  

« ΚΑΜΑΡΑ (ΣΧΟΙΝΑΚΙ) » 

 



 

« ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ » 

 



«ΣΤΕΦΑΝΙ ή ΤΣΕΡΚΙ» 



« ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ » 



 

 

« ΚΕΡΑΜΙΔΑΚΙΑ  ή  ΤΖΙΦΟΣ  ή  ΤΖΑΜΙ » 

 



ΑΦΗΓΗΣΗ  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ  ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ  



 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ  ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ  ΜΕ 

ΤΗΝ  ΠΑΡΟΥΣΙΑ  ΑΣΚΑΥΛΟΥ  (ΓΚΑΪΝΤΑΣ)  

 



 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  

 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ  ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ  ΘΡΑΚΗΣ  

 



 

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ  ΕΚΘΕΣΗΣ 
 



ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 



ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΠΑΡΟΔΟΣΙΑΚΩΝ  ΦΟΡΕΣΙΩΝ 



ΓΕΝΙΚΗ  ΠΡΟΒΑ 



ΝΤΥΣΙΜΟ  ΜΑΘΗΤΩΝ  



ΛΙΓΟ  ΠΡΙΝ  ΤΗΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ 



 « Ο ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ  »                                               

ΤΡΑΓΟΥΔΙ  ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ  



 «ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ» 

«Στεφάνι»  



«TΡΑΓΚΥΛΙ» 



«ΣΧΟΙΝΑΚΙ» 



«ΤΣΙΛΙΚΙ» 



 «Αρνάκι και λύκος» 



« Αλάτι χοντρό » 



«Τυφλόμυγα» 



 « Στον πέτρινο φούρνο »  



« Ζεστό  σαλέπι…  »         

 Γυρολόγοι και πραματευτάδες  



« Σφαρλής »      ( Χορός Β. Θράκης )  

 « Ποδαράκι »     ( Χορός Β. Θράκης )  



ΑΠ’ ΟΞΩ ΑΠ’ ΤΑ ΟΡΓΩΜΑΤΑ ΓΥΡΝΟΥΝ ΟΙ ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΣ…  



         « Η σπορά »                Αναπαράσταση σποράς  



« Οι νταήδες »   Χορός Δ. Θράκης 

  Χορωδία  και χορευτικό τμήμα 



« Τώρα Μάης, τώρα Θέρτης »  

 ( Χορός  Ξεσυρτός Δ. Θράκης ) 



                     « Η  πάλη »         Έθιμο της εορτής του Αγ. Πνεύματος  



Αναπαράσταση  πάλης από αθλητές του  

Παλαιστικού Συλλόγου Σερρών «Άγιος Γεώργιος» 



« Πατρίδα μου, τα στάχυα σου δεν θα ξαναθερίσω…»   

 ( Αναπαράσταση θερισμού ) 



 « Η Κοίμηση της Θεοτόκου »      

      Περιφορά της εικόνας της Παναγίας  
 



« Ντίου, ντίου ήρθ’ η καμήλα... »     

Παιδικά  κάλαντα Χριστουγέννων Σκουτάρεως 



  « Το τραπέζι με τα εννιά φαγιά »                 

  Αναπαράσταση εθίμου  
 



 « Χριστούεννα - Χριστούεννα »              

  Κάλαντα  παλικαριών Σκουτάρεως     

                                                    



 « Ήρθαμε,  κόρη ’μ,  στη  γειτονιά  σου »   

 Κάλαντα - Παινέματα  Σκουτάρεως 



 « Πρίκνος»                                      

                            Έθιμο  της  Αποκριάς   



      « Την αγάπη μου »            ( Χορός  Συρτός  Καλαματιανός )  

                                        Χορεύουν οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου. 

                Χορωδίες  Συλλόγου Γυναικών & Δημοτικού  Σχολείου  Σκουτάρεως   



« ΑΣΠΙΔΑ ΜΟΥ, ΑΓΛΑΪΣΜΑ ΤΗΣ ΘΡΩΣΣΑΣ ΓΗΣ ΠΟΥ ΕΧΑΘΗ...»       

ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ 



« Μήλο μου κόκκινο »  

  ( Παραδοσιακό τραγούδι Μακεδονίας ) 

  

« Δω στα λιανοχορταρούδια »           

     ( Παραδοσιακό τραγούδι Θράκης ) 

             Χορωδίες  Συλλόγου Γυναικών  &  Δημοτικού  Σχολείου  Σκουτάρεως  

         Χορευτικό τμήμα  Δημοτικού Σχολείου 



ΑΥΛΑΙΑ 



 

 

 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: 

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΜΑΡΙΑ  ΠΕ11 

ΓΛΟΥΦΤΣΙΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΠΕ70 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 


