


Ντόπιες Αυθεντικές φορεσιές των 

κατοίκων του χωριού Κάτω Καμήλα



 Η Κάτω Καμήλα είναι χωριό της δημοτικής ενότητας 
Σκουτάρεως του Δήμου Σερρών. Βρίσκεται 12 χλμ
νοτιοδυτικά από την έδρα του Δήμου, τις Σέρρες

 Το χωριό ιδρύθηκε πριν 340 χρόνια περίπου, γύρω
στο 1680, και αποτελούσε τούρκικο τσιφλίκη. Ο
τσιφλικάς ήταν ένας Τούρκος ο οποίος είχε υπό την
κατοχή του μεγάλες εκτάσεις γης. Από αυτές
παραχωρούσε ένα μικρό τμήμα σε ορισμένους
προγόνους μας. Όμως το μεγαλύτερο μέρος της
παραγωγής το δίνανε σ’ αυτόν ως ένα είδος φόρου.
Έτσι οι Ντόπιοι Κάτοικοι του χωριού μας ζούσαν
κάτω από δύσκολες συνθήκες. Στην Κάτω Καμήλα
υπήρχε τούρκικος πληθυσμός μέχρι το 1912. Εκείνη
τη χρονιά οι τούρκοι έφυγαν για την πατρίδα τους .



 Το 1920 (Φεκ 2Α-04/01/1920) συστάθηκε η 
κοινότητα με έδρα τον Οικισμό Κάτω 
Καμήλα (Οσμάν καμήλα) η οποία 
αποτελούνταν από τον ομώνυμο οικισμό 
καθώς και από τους οικισμούς Γκούντελη
(Βαμβακούσα), Κουμαριαννή (κουμαριά), 
Κισπεπεσι (Σκούταρι), Τζαμί Μαχαλέ
(Κουβούκλια), Αγκω Μαχαλά (Αδελφικό) και 
τον Αντά (Αγιά Τριάδα).

 Σταδιακά από το 1926 ως το 1950 
αποσπώνται κάποιοι οικισμοί από την 
κοινότητα της Κάτω Καμήλας και 
σχηματίζονται νέες κοινότητες.



 Στη μακραίωνη ιστορία της 
Μακεδονικής γης ένα μικρό χωριό, 
μια μικρή κουκίδα στο χάρτη δεν 
προβλέπεται να παίξει ιδιαίτερα 
σημαντικό ρόλο στην πορεία των 
γεγονότων. Είναι όμως ο ανθρώπινος 
παράγοντας που πάντα κάνει την 
διαφορά, οι μνήμες, οι γεύσεις, οι 
μυρωδιές, τα ήθη και τα έθιμα που 
δίνουν ζωή σ’ έναν τόπο. Είναι ένα 
χωριό που δεν έχει μεγάλη ιστορία, 
αλλά όσο μικρή και αν είναι αξίζει να 
την αναφέρουμε.



 Η Κάτω Καμήλα ονομαζόταν Μισιλμαν ή 
Οσμάν Καμήλα. Τη σημερινή ονομασία 
την πήρε πολύ αργότερα.  Σύμφωνα με 
την παράδοση το όνομα Κάτω Καμήλα 
είναι συμβολικό. 

Παλιά αυτό το μέρος ήταν βάλτος. Υπήρχαν 
και καμηλιέρηδες, μια καμήλα έπεσε σε ένα 
έλος και πνίγηκε. Γι’αυτό ονομάστηκε Κάτω 
Καμήλα. Η ίδια Καμήλα βγήκε στην 
επιφάνεια μιας άλλης τοποθεσίας. 
Αργότερα σε εκείνο το μέρος ιδρύθηκε ένα 
χωριό και ονομάστηκε Άνω καμήλα.



 Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι το χωριό 
καταστράφηκε δυο φορές από πλημμύρες 
του ποταμού Στρυμόνα, το 1919 την πρώτη 
και το 1923 τη δεύτερη. Το 1928 Επί 
Βενιζέλου, έγιναν αντιπλημμυρικά έργα 
και έτσι σταμάτησαν οι πλημμύρες.  Το 
χωριό κατοικούνταν από το 1685 όταν 
ήρθαν οι πρώτοι άποικοι- Έλληνες, 
βούλγαροι και γιουγκοσλάβοι. Αλλά δεν 
ήταν με τη σημερινή του μορφή. Οι 
κάτοικοι ζούσαν σε καλύβες από καλάμια. 
Η ανοικοδόμηση του χωριού άρχισε το 
1935.



 Υπάρχουν δύο εκκλησίες στο χωριό 
μας. Η μια είναι ο Ευαγγελισμός της 
Θεοτόκου που χτίστηκε μεταξύ 1907-
1908. Η άλλη εκκλησία είναι του 
Άγιου Γεωργίου. Επί τουρκοκρατίας, 
ήταν υπόγεια με αποτέλεσμα όταν 
έβρεχε να γεμίζει νερά. Με τη 
σημερινή της μορφή η εκκλησία 
άρχισε να χτίζεται το 1937 και 
τελείωσε το 1952. Το καμπαναριό 
του Αγίου Γεωργίου άρχισε να 
χτίζεται το 1916 και τελείωσε το 
1930.



 Το δημοτικό σχολείο υπήρχε από 
το 1913 και χτίστηκε με τη 
σημερινή μορφή το 1927. Το 
νηπιαγωγείο υπήρχε από το 1919. 
Το σημερινό νηπιαγωγείο χτίστηκε 
το 1947-48. Ο παιδικός σταθμός 
άρχισε να λειτουργεί ως θερινός το 
1985 και λειτούργησε σε μόνιμη 
βάση το 1989. 



Αρχείο Χρυσάνθης Μήλιου, Ιούνιος 

1937. Δημοτικόν Σχολείον Κάτω 

Καμήλας



Το άγαλμα που υπάρχει στην 
πλατεία του χωριού αρχικά 
βρισκόταν δίπλα στην 
εκκλησία του ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου. Οι βούλγαροι
το κατεδάφισαν το 1942. Το 
ίδιο άγαλμά στήθηκε στο 
μέρος που υπάρχει σήμερα 
το 1945. Στο άγαλμα είναι 
γραμμένοι οι πεσόντες του 
1913.



 Οι περισσότεροι κάτοικοι 
ασχολούνται κυρίως με τη 
γεωργία. Οι καλλιεργούμενες 
εκτάσεις  παρήγαγαν αραβόσιτο, 
τεύτλα, ρύζι, βαμβάκι, λίγα σιτηρά 
και βιομηχανική τομάτα. Σήμερα 
παράγουν Καλαμπόκι, Τριφυλία, 
ρόδια, Ακτινίδια, βαμβάκι, 
Βαμβάκια, Ηλίανθο. Εκτός από τη 
γεωργία αναπτυγμένη είναι και η 
κτηνοτροφία.



Ήθη και έθιμα

 Πολλά ήταν τα έθιμα του  Γάμου

 Της Αποκριάς

 Πανήγυρης  Αγίου Γεωργίου

 Λάζαρος ( τραγούδι Μανώλης Μανωλάκης κ.α.)

 Χριστούγεννα (Σούρβα Σούρβα)

 Της Κυριακές τα απογεύματα στις γειτονιές (χόρευαν)



Κάποια από τα τραγούδια που έλεγαν στο Χωριό

1. Χασάπης (Χασάπικο)

2. Μιλήτσα που είσαι στον γκρεμό (Συρτός)

3. Κίνησα εψές να έρθω (Σεργιάνι)

4. Όλα τα πουλάκια ζυγά ζυγά (Συρτός)

5. Το Πιπέρι

6. Αλέξανδρος (Χασάπικος)

7. Σήκω σήκω Νικόλα



Λύρα:

1. Γκίγκατζης Στογιάννης

2. Κοφινάς Στογιάννης

3. Δεμερτζής Στέφανος

Γκάϊντα:

1) Μίσκας Πασχάλης

2) Ουζούνης Δημήτριος

3) Τοπούζης Κών/νος

Φλογέρα

1. Μίσκας Θωμάς

Αρχείο Γεωργίου Γκίγκατζη

(Ντόπια Μακεδονική Λύρα)



Οικ. Γιαρίμη Θωμά & Αννέτας

Αρχείο Τοπάτση Γεωργίας 

Οικ. Στέκα Δημήτριου & Αριστούλα

Αρχείο Στέκα Βαϊας




