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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
 Μια πόλη, µια ιστορία, δυο κουλτούρες διαφορετικών πολιτισµών που 
εναρµονίζονται µε τον χώρο και τον τόπο, αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της 
σύγχρονης καθηµερινότητάς της µετουσιώνοντας το χρώµα και το άρωµα του 
οθωµανικού παρελθόντος της, αυτή είναι οι Σέρρες. 
 Είναι η πόλη που γεννήθηκα, µεγάλωσα και διαµένω µέχρι σήµερα. Το 
έναυσµα για την περάτωση της παρούσας εργασίας στάθηκε τόσο η ίδια µου η 
καταγωγή, διότι προέρχοµαι από οικογένεια τουρκόφωνων από τη Μικρά Ασία, όσο 
και το γεγονός ότι αυτή η πόλη έχει την ικανότητα να ανακαλεί µνήµες στους 
γεροντότερους και απορίες στους νεότερους για το παρελθόν της, ένα παρελθόν που 
σίγουρα έγινε παρόν για µας τους Σερραίους καθώς τα οθωµανικά αποκτήµατα 
εκείνης της εποχής διατηρούνται µέχρι σήµερα κα µάλιστα κοσµούν µε ένα τρόπο 
διαφορετικό την πόλη µας. 
 Η παρούσα εργασία στάθηκε η αφορµή για να παρατηρήσω ίσως για πρώτη 
φορά τα οθωµανικά αυτά κτίσµατα, να µάθω την ιστορία τους, να θαυµάσω την 
αρχιτεκτονική τους αλλά και να «µυρίσω» το άρωµα µιας άλλης εποχής που 
διαπνέουν στο χώρο. 
 Για αρκετούς από τους κατοίκους της τα οθωµανικά αυτά ενθυµήµατα έγιναν 
το πλοίο που τους ταξίδεψε νοερά πίσω στο χρόνο, στην «πατρίδα» που έχασαν αλλά 
δεν ξέχασαν και στο δρόµο της προσφυγιάς που πήραν µέχρι να φτάσουν στην πόλη 
των Σερρών και να εγκατασταθούν σ’ αυτήν. Αυτό είναι απόλυτο λογικό αν σκεφτεί 
κανείς ότι το 48% του πληθυσµού της είναι πρόσφυγες από τη Μ. Ασία, την 
Ανατολική Θράκη, τον Πόντο και τον Καύκασο. Εντυπωσιακό παραµένει το γεγονός 
ότι οι Σερραίοι αποκαλούν το Τέµενος του Αχµέτ Πασά «Αγιά Σοφιά», 
επιβεβαιώνοντας το ταξίδι της µνήµης στις «χαµένες πατρίδες». 
 Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά την ∆ηµόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Σερρών και ιδιαίτερα το προσωπικό της βιβλιοθήκης, για την πολύτιµη  
βοήθεια τους και για την άµεση ανταπόκρισή τους στο αίτηµα µου για την  
παραχώρηση φωτογραφικού υλικού από το αρχείο του Κ. Βασίλη Γιαννογλούδη το 
οποίο χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα εργασία.  
  Μία πόλη, ένα παρελθόν, ένα συνοθήλευµα διαφορετικών πολιτισµών και 
κουλτούρας, αυτή είναι οι Σέρρες. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 Η πόλη των Σερρών, µία πόλη µε πλούσια ιστορία κατάφερε να περάσει µέσα 
από τους αιώνες, να διατηρήσει τον χαρακτήρα της και την αγωνιστικότητά της και 
να συνεχίσει την πορεία της µέχρι σήµερα. 
 Σ’ αυτή την πορεία µέσα στο χρόνο, γνώρισε τον σκληρό κατακτητή που 
άλλοτε λεγόταν Μεγάβαζος και άλλοτε Βουλγαροκτόνος. Στους επόµενους αιώνες ο 
νοµός Σερρών γίνεται θέατρο αγώνων µεταξύ Βυζαντινών, Βουλγάρων και Σέρβων. 
Το τουρκικό όµως φέσι ήταν αυτό που έµελλε να την βυθίσει στο σκότος της 
αµάθειας και µιας δουλείας τυραννικής και βάναυσης 500 περίπου χρόνων. 
 Όµως οι Σερραίοι µε την υποµονή, την εργατικότητά τους και τον άσβεστο 
πόθο για λευτεριά κατάφεραν να αναπτυχθούν και να αγωνιστούν ενάντια στον 
τουρκικό ζυγό. 
 Η περίοδος αυτή, ίσως η σκληρότερη στην ιστορία της πόλης, άφησε τα 
σηµάδια της στο χώρο. Τα οθωµανικά κτίσµατα εκείνης της εποχής, δηµιουργήµατα 
µεγάλου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που συνδυάζουν µε αριστοτεχνικό τρόπο την 
αραβική µε την βυζαντινή αρχιτεκτονική τεχνοτροπία, κοσµούν µέχρι σήµερα την 
πόλη των Σερρών. 
 Το περίφηµο Μπεζεστένι στην κεντρική πλατεία της πόλης, το Τέµενος του 
Αχµέτ Πασά, το Τζιντζιρλί Τζαµί, το Κοτζά Μουσταφά Πασά Τζαµί, Το Αττίκ ή 
Εσκή Τζαµί είναι ότι έχει αποµείνει στην πόλη από ένα παρελθόν που δεν θέλει να 
θυµάται αλλά όµως σίγουρα θαυµάζει, συντηρεί τις µνήµες του και το µεταβιβάζει µε 
ένα µοναδικό τρόπο, σαν πολιτιστική κληρονοµιά στους νεότερους. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
 

ΟΙ ΣΕΡΡΕΣ 

 
 
Α) Γεωγραφία και ονοµασία της πόλης των Σερρών 

 
 Ο νοµός Σερρών βρίσκεται στην ανατολική Μακεδονία και συνορεύει από τα 
βόρεια µε την Βουλγαρία, από τα ανατολικά µε τους νοµούς ∆ράµας και Καβάλας 
και από τα δυτικά µε τους νοµούς Κιλκίς και Θεσσαλονίκης. Το όρος Κερκίνη 
(Μπέλες) που βρίσκεται βόρεια του νοµού υψώνεται ως περιτείχισµα από τη δύση 
προς την ανατολή όπως και το όρος Όρβηλος που βρίσκεται βορειοδυτικά και 
ορίζουν το νοµό από τη Βουλγαρική Μακεδονία. Από το νοµό ∆ράµας, που βρίσκεται 
βορειοανατολικά, ορίζεται µε γραµµή η οποία ακολουθεί τα όρη της Βροντούς και τις 
ψηλότερες κορυφές του Μενοικίου όρους. Από το νοµό Καβάλας, που βρίσκεται 
νοτιοανατολικά, ορίζεται µε την κορυφογραµµή του Παγγαίου και από το νοµό 
Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται δυτικά, ορίζεται µε την γραµµή την οποία ακολουθούν 
τα χαµηλά όρη Κερδύλιο και ∆ύσωρο. Ο νοµός διαρρέεται από τον ποταµό Στρυµόνα 
ο οποίος πηγάζει από την Βουλγαρία και µε διεύθυνση προς τα νοτιοανατολικά 
εκβάλει στον Στρυµονικό κόλπο (Ορφανού). Κυριότερος παραπόταµος αυτού είναι ο 
Αγγίτης  ο οποίος διασχίζει το ανατολικό τµήµα του νοµού Σερρών.1 
 Οι Σέρρες, πόλη της ανατολικής Μακεδονίας και έδρα του οµώνυµου δήµου, 
επαρχίας και νοµού, έχει πληθυσµό 46.317 κατοίκους. Είναι από τις µεγαλύτερες και 
σηµαντικότερες πόλεις της βόρειας Ελλάδας. Επίσης είναι σηµαντικός 
συγκοινωνιακός κόµβος και αποτελεί το εµπορικό κέντρο ολόκληρου του νοµού.2 
 Οι Σέρρες είναι αρχαία πόλη. Εµφανίζεται πριν από τον Ε′ αιώνα και κατά τη 
µυθολογία την έκτισε κάποιος Φέρητας. Ως πρώτοι κάτοικοί της φέρονται οι 
Σερριοπαίονες ή Σιροπαίονες και κατά καιρούς είχε τα ονόµατα «Σίρις», «Σίρρα», 
«Σίρραι», «Σιρραίων πόλη», «Σάρρα» και «Φερραί». Ο Ηρόδοτος την χαρακτηρίζει 
και παιονική πόλη που ως το 498 π.χ. κατοικούνταν από τους Σερριοπαίονες τους 
οποίους ο Πέρσης στρατηγός Μεγάβαζος τους µετέφερε και τους εγκατέστησε στη 
Μ. Ασία. Αργότερα κατοίκησαν στην πόλη οι Οδόµαντες. Κατά το µεσαίωνα 
εµφανίζεται το όνοµα «Σέρραι» και «Σέρρα». Κατά τη βυζαντινή εποχή τη 
συναντούµε στις γραπτές πηγές µε το όνοµα «Σέρραι» και «Φερραί» και θεωρείται 
όχι µόνο µία από τις σπουδαιότερες επαρχίες του βυζαντινού κράτους , αλλά και µία 
από τις επισηµότερες πόλεις της Μακεδονίας.3 
Πρώτος ο Ηρόδοτος αναφέρει τας Σέρρας ως «πόλιν αξιόλογον» και την ονοµάζει 
«Σίριν». Μετά από αυτόν, από τους Έλληνες συγγραφείς, την µνηµονεύει ο 
Θεόποµπος σε ένα απόσπασµα του εικοστού βιβλίου των «Φιλιππικών» και από τους 
Ρωµαίους µόνο ο Λίβιος αναφερόµενος σ’ αυτήν την αποκαλεί «Σίρας» στον 
πληθυντικό και ιστορεί ότι όταν ο Αιµίλιος Παύλος νίκησε τον Περσέα, ο ίδιος ήρθε 

                                                 
1 ∆ηµήτριος Κ. Σαµσάρης, «Τουριστικός οδηγός νοµού Σερρών», Έκδοσις Νοµαρχίας Σερρών, Σέρρες 
(1970), σελ.7   
2 Εγκυκλοπαίδεια «Υδρόγειος», Εκδόσεις «∆ΟΜΙΚΗ Ο.Ε.», Αθήνα (1991), τόµος Ι∆′, σελ.67  
3 Χαρ. Θ. Μηχιώτη, Εγκυκλοπαίδεια «Θησαυρός Γνώσεων», Αθήναι (1966), τόµος πέµπτος, σελ.74  
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στη Αµφίπολη για να διοργανώσει την Μακεδονία και άφησε το στρατό να 
στρατοπεδεύσει στην πεδιάδα που βρίσκεται κοντά στην πόλη των Σερρών «ad Sıras 
odomanticas». Παρά τους µεσαιωνικούς συγγραφείς συχνά οι Σέρρες συναντώνται ως 
«Φεραί» και τέλος σε µία επιγραφή , η οποία δηµοσιεύθηκε από τον περιηγητή 
LEAKE µνηµονεύεται ως «Σιρραίων πόλις». Η επιγραφή αυτή έχει ως εξής: 

Οί νέοι 
‘Αρχιερέα καί αγωνοθέτην 
Του κοινού των Μακεδόνων 
‘Αρχιερέα δέ καί αγωνοθέτην 
καί της ‘Αµφιπολιτών πόλεως,  

πρώτον δέ αγωνοθέτην 
της Σιρραίων πόλεως δίς εκ των  

ιδίων γυµνασίαρχον 
Τι. Κλαύδιον ∆ιογένους υιόν,  

Κυρίνα, ∆ιογένη, αρετής ένεκεν⋅⋅⋅⋅ 
Επιµεληθέντος Κασσάνδρον του 

Κασσάνδρου.4 
 
   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
4 ∆ηµητρίου Κ. Σαµσάρη, « Το κάστρο των Σερρών», Σέρραι (1968), σελ.23 
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Β) Ιστορική ανασκόπηση της πόλης των Σερρών  

     α) Αρχαϊκή – Ελληνιστική – Ρωµαϊκή περίοδος 

 

 Ως πρώτοι κάτοικοι του νοµού Σερρών αναφέρονται οι Θράκες. Ο τόπος όµως 

κατοικήθηκε από διάφορα παιονικά και θρακικά φύλα µετά τον Τρωικό πόλεµο όπου  

είναι τα εξής: οι Παιόπλες, οι Βισάλτες, οι Ηδωνοί, οι Σιντοί, οι Αγριάνες, οι 

Οδόµαντοι, οι Οδρύσες, οι Σάτρες, οι Σιροπαίονες. Αυτοί οι λαοί κατ’ αρχάς 

αποτελούν αυτόνοµα κράτη µε ίδιο βασιλιά.5  

 Η επαρχία των Σερρών κατοικήθηκε και αυτή από τους Θράκες κατά τους 

αρχαίους χρόνους. Περίπου τον ΙΒ’ π.χ. αιώνα καταλήφθηκε από τους Παίονες οι 

οποίοι ήρθαν από την Φρυγία και ήταν απόγονοι των Τευκρών. Από αυτούς 

ονοµάστηκε και Παιονία. Οι κάτοικοί της ονοµάστηκαν Σιροπαίονες από την 

πρωτεύουσα της χώρας τους, της «Σίρεως της Παιονικής» (σηµερινή Σέρρες). 

Σύµφωνα µε τις ιστορικές µαρτυρίες του Ηρόδοτου, ο Πέρσης βασιλιάς ∆αρείος, 

µετά την ανεπιτυχή εκστρατεία του εναντίον των Σκυθών (513 π.χ.), έστειλε τον 

στρατηγό του Μεγάβαζο να υποτάξει τους Σιροπαίονες. Την ιδέα της εκστρατείας 

ενέπνευσαν στον Πέρση βασιλιά δύο αρχηγοί των Σιροπαιόνων, ο Πίγρης και ο 

Μαντύης, οι οποίοι στόχευαν µε την βοήθεια του ∆αρείου να εγκαθιδρύσουν την 

τυραννία στη χώρα τους. Όταν λοιπόν ο Μεγάβαζος ξεκίνησε από τις ακτές του 

Ελλήσποντου και πλησίαζε την Παιονία διασχίζοντας την Θράκη, οι Σιροπαίονες 

εξοπλίστηκαν και κατέβηκαν στη θάλασσα επειδή νόµιζαν ότι εκεί θα γίνει η εισβολή 

του περσικού στρατού. Το σχέδιο όµως προδόθηκε και οι Πέρσες άλλαξαν πορεία και 

στράφηκαν προς τα όρη. Εκεί έχοντας Θράκες οδηγούς κατέβηκαν στη χώρα των 

Σιροπαιόνων και επιτέθηκαν εναντίον της, την οποία βρήκαν όµως χωρίς 

υπερασπιστές και την κυρίευσαν εύκολα. Μόλις έµαθαν οι Σιροπαίονες για την 

κατάληψη της πόλης τους, διαλύθηκαν και παραδόθηκαν στους Πέρσες (τέλη του 6ου 

αιώνα π.χ.), από τους οποίους οδηγήθηκαν ως αιχµάλωτοι στην Ασία όπου και 

παρέµειναν περίπου 15 χρόνια. Ώσπου το 497 π.χ. µε την έκρηξη της Ιωνικής 

επανάστασης κατόρθωσαν µε πλοία των Χίων και των Λεσβίων να επιστρέψουν στη 

                                                 
5
∆ηµητρίου Κ. Σαµσάρη, « Τουριστικός οδηγός νοµού Σερρών», , Έκδοσις Νοµαρχίας Σερρών, 
Σέρρες (1970), σελ.9 



 8 

χώρα τους η οποία όµως σ’ αυτό το διάστηµα είχε καταληφθεί από τον γειτονικό λαό 

των Οδοµάντων.6  

 Με σκληρούς αγώνες οι Σιροπαίονες αντιστάθηκαν εναντίον του Ξέρξη όταν 

αυτός πέρασε από το νοµό Σερρών στην διάρκεια της εκστρατείας του εναντίον της 

Ελλάδας (480 π.χ.). Ο τότε βασιλιάς της Παιονίας ο Ηιόνος Βόγης έµεινε γνωστός 

στην ιστορία για την γενναία και ηρωική αντίσταση που πρόβαλε εναντίον της 

Περσικής επιβουλής. Ο Ξέρξης τον ονόµασε ως τον γενναιότερο άνδρα της Ελλάδας.7  

 Οι Σιροπαίονες και αργότερα δεν σταµάτησαν να αντιστέκονται και να 

παίρνουν µέρος σε υπερπόντιες εκστρατείες. Έτσι όταν ο Μέγας Αλέξανδρος 

επιχείρησε την µεγάλη εκείνη εκστρατεία εναντίον των Περσών, οι Σιροπαίονες 

ακολούθησαν και αυτοί τον Μακεδόνα Στρατηλάτη. Σ’ αυτή την εκστρατεία και 

συγκεκριµένα στην πρώτη µάχη που έγινε στο Γρανικό ποταµό, πρώτοι οι 

Σιροπαίονες µε την αρχηγία του Αµύντα του Αρραβαίου, αψηφώντας τα βέλη τους 

κατορθώνουν να φτάσουν στην απέναντι όχθη και να αντιµετωπίσουν τον εχθρό. Η 

απαράµιλλη όµως ανδρεία τους διακρίνεται επίσης και στις επόµενες µάχες της Ίσσου 

και των Γαυγαµήλων. Ο Μέγας Αλέξανδρος τόσο τιµούσε τους Σιροπαίονες ώστε σε 

µια δηµηγορία του, τους χαρακτηρίζει ως «µαχιµωτάτους και ευρωστοτάτους των 

λαών της Ευρώπης».8  

 Στην διάρκεια της Ρωµαιοκρατίας ο νοµός Σερρών αποτελεί την «Μακεδόνων 

πρώτην» µε πρωτεύουσα την Αµφίπολη. Η περίφηµη Εγνατία οδός που χαράχθηκε 

εκείνη την εποχή διέρχεται από το νοµό αυτό, όπως αποδεικνύουν οι οδικοί δείκτες.9 

 

 

β) Βυζαντινή περίοδος 

 

 Κατά τη διάρκεια της βυζαντινής περιόδου ο νοµός Σερρών προστέθηκε στη 

Ζ’ επαρχία του βυζαντινού κράτους δηλαδή στην επαρχία του Ιλλυρικού. Αργότερα 

όταν έγινε η διαίρεση του βυζαντινού κράτους σε θέµατα, ο νοµός αποτέλεσε το 

λεγόµενο «θέµα του Στρυµόνος». Το 1014 µ.Χ. στο νοµό Σερρών βρίσκεται ο 

αυτοκράτορας Βασίλειος Β’ ο Βουλγαροκτόνος ως επικεφαλής του βυζαντινού 

εκστρατευτικού σώµατος το οποίο κατευθυνόταν προς το σηµερινό Πετρίτσι µε 

                                                 
6 βλ., ό.π. , σελ.39 -40 
7 βλ., ό.π., σελ.9 
8 βλ., ό.π., σελ.40 
9 βλ., ό.π., σελ.9-10 
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σκοπό να περάσει την πάροδο του Κλειδίου και να εισβάλει στο εσωτερικό της 

Βουλγαρίας. 

 Ο Βουλγαροκτόνος µε ένα ευφυές σχέδιο, παρά τις προσπάθειες του 

Βούλγαρου ηγεµόνα να σταµατήσει την περαιτέρω προέλαση του βυζαντινού 

στρατού οχυρώνοντας τα στενά, κατόρθωσε να βρεθεί στα νώτα των Βουλγάρων 

αφού πέρασε το όρος Μπέλες ( 29η Ιουλίου). Τότε ο βουλγαρικός στρατός 

πανικοβλήθηκε, εγκατέλειψε τις θέσεις του και τράπηκε σε άτακτη φυγή ενώ 

καταδιωκόταν από τον βυζαντινό στρατό. Τότε εδώ έγινε και η τύφλωση των 15 000 

Βουλγάρων, οι οποίοι στη συνέχεια στάλθηκαν στον ηγεµόνα Σαµουήλ ο οποίος 

βλέποντάς τους αρρώστησε βαριά και πέθανε. 

 Στις 7 Νοεµβρίου του 1185 µ.Χ. στο χωριό ∆ηµητρίτσι του νοµού Σερρών 

δόθηκε και η περίφηµη µάχη µεταξύ των Βυζαντινών µε αρχηγό τον στρατηγό 

Αλέξιο Βρανά και των Νορµανδών µε αρχηγό τον κόµη Βαλδουίνο. Στη µάχη εκείνη, 

όπως είναι γνωστό, οι Νορµανδοί ιππότες νικήθηκαν και πολλοί από αυτούς 

αιχµαλωτίστηκαν µεταξύ των οποίων και οι αρχηγοί τους. 

 Στους επόµενους αιώνες ο νοµός Σερρών γίνεται θέατρο αγώνων µεταξύ των 

Βυζαντινών, Βουλγάρων και Σέρβων. Το 1345 µ.Χ. ο νοµός Σερρών βρίσκεται στο 

έλεος των Σέρβων οι οποίοι αφού ερήµωσαν την ύπαιθρο, κατόρθωσαν να 

καταλάβουν µετά από σκληρή και µακρά πολιορκία την πόλη των Σερρών.10 

 Σ’ όλο αυτό το διάστηµα της µακράς πολιορκίας του νοµού Σερρών από τους 

Σέρβους, οι κάτοικοι των Σερρών γεύτηκαν στο πετσί τους την βαναυσότητα των 

Σέρβων κατακτητών. Αυτή η βαναυσότητα έµελλε να γίνει η απαρχή των 

προβληµάτων τους καθώς η επόµενη περίοδος που ακολούθησε, η περίοδος της 

Τουρκοκρατίας πιο σκληρή και τυραννική από την προηγούµενη, ήταν αυτή που θα 

τους βύθιζε στο σκότος της αµάθειας και µιας σκληρής δουλείας 500 περίπου 

χρόνων. 

 

 

γ) Περίοδος Τουρκοκρατίας 

 

 Η περίοδος της Τουρκοκρατίας αρχίζει στο νοµό Σερρών µε την κατάληψη 

της πόλης από τους Τούρκους. Τα γεγονότα της κατάληψης της πόλης εξιστορεί ο 

                                                 
10 βλ., ό.π., σελ.10 
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Τούρκος ιστορικός Σεατεντίν Μωχάµετ ο οποίος συνέγραψε το «Στέµµα των 

Ιστοριών».11
Ο σουλτάνος Μουράτ ο Α’ διέταξε τους διοικητές της Ανδριανουπόλεως 

και της Προύσης, τον Λαλασιαχήν και τον Εβρενό Μπέη να καταλάβουν την Θράκη 

και την Μακεδονία µε την βοήθεια του Χαιρεντίν.  

 Ο πρώτος όπου πολιόρκησε τις Σέρρες ήταν ο Τούρκος στρατηγός Ντέλιο 

Μπεµπάς Μπέης αλλά στάθηκε αδύνατο να την καταλάβει µε τα δικά του 

στρατεύµατα. Τότε ήρθε και ο στρατηγός Λαλασιαχήν για να προσθέσει και το δικό 

του στράτευµα αλλά πάλι στάθηκε αδύνατο. Σ’ αυτούς προστέθηκε τέλος και ο 

εξωµότης στρατηγός Εβρενός Μπέης µε τα δικά του στρατεύµατα. Οι Σέρρες 

πολιορκήθηκε πάρα πολύ ασφυκτικά από τα τουρκικά στρατεύµατα επί οκτώ µήνες. 

Το απόρθητο φρούριο της ανατολικής Μακεδονίας πιεζόταν από έλλειψη τροφών 

χωρίς καµιά ελπίδα σωτηρίας.12 

 Ώσπου στις 19 Σεπτεµβρίου 1383 οι Σέρρες παραδόθηκε στους Τούρκους 

αφού πρώτα τους επέβαλλαν κάποιους όρους τους οποίους και δέχτηκαν. Μετά την 

κατάκτηση ο σουλτάνος Μουράτ ο Α’ ήρθε και ο ίδιος στην πόλη, έµεινε αρκετές 

µέρες και ίδρυσε το πρώτο τουρκικό Εσκή Τζαµί το οποίο σωζόταν µέχρι τις πρώτες 

δεκαετίες του 20ου αιώνα και βρισκόταν δίπλα από το Μπεζεστένι, το σηµερινό 

αρχαιολογικό µουσείο που κτίστηκε και αυτό σχεδόν την ίδια εποχή. 

 Επίσης οι τούρκοι γκρέµισαν τότε το τείχος και το ισχυρό κάστρο των Σερρών 

για να µην γίνει εστία αντιστάσεως σε περίπτωση που οι υπόδουλοι Έλληνες θα 

επαναστατούσαν. Γύρω στα τέλη του 18ου αιώνα όταν το βυζαντινό τείχος 

καταστράφηκε τελείως, η πόλη περιβλήθηκε από ένα νέο τείχος του οποίου το µισό 

κατασκευάστηκε µε «αγγαρείας» των Σερραίων και το άλλο µισό µε έξοδα του τότε 

διοικητή των Σερρών του Ισµαήλ Μπέη ο οποίος φοβόταν επίθεση από τον Αλή 

Πασά των Ιωαννίνων που είχε εισβάλει εκείνη την εποχή στην Μακεδονία. 

 Το τείχος όµως του Ισµαήλ Μπέη εξαιτίας της προχειρότητας µε τη οποία 

κατασκευάστηκε καταστράφηκε πολύ σύντοµα. Την καταστροφή επίσπευσε η νέα 

οδός η οποία χαράχθηκε γύρω στα τέλη του 19ου αιώνα παράλληλα του χειµάρρου 

των Αγίων Αναργύρων. Η οδός άρχιζε από το τέµενος του Αχµέτ Πασά που 

                                                 
11 βλ., ό.π., σελ 47 
12 Κυριάκος Παπακυριάκος, «Συνοπτική ιστορία της πόλεως και της περιοχής Σερρών», (Ανάτυπο από 
τον 20ο τόµο του «Πανσερραικού Ηµερολογίου»), Σέρρες (1994), σελ. 12 
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βρίσκεται ανατολικά και κατέληγε στα βορειότερα καφενεία των Κιόσκ (σηµερινή 

οδός Εξοχών). 13 

 Οι κάτοικοι των Σερρών δέχονταν αδιαµαρτύρητα όλες τις «αγγαρείαι» των 

Τούρκων. Η κατάσταση ήταν απελπιστική. Μεγάλες λεηλασίες και πάρα πολλοί 

ανδραποδισµοί έγιναν τότε από τους Τούρκους κατακτητές. Πολλοί Τούρκοι πασάδες 

και µπέηδες εγκαταστάθηκαν στην πλούσια πεδιάδα των Σερρών και καταπίεζαν τους 

Σερραίους µε κάθε τρόπο. Από το χρονικό του Παπασυνοδινού όπου περιέρχεται το 

ηµερολόγιο από το 1598 µέχρι το 1642 ενός ιερέα από το Μελεγγίτσι, 

πληροφορούµαστε πολλά µαρτύρια, εξευτελισµούς των Ελλήνων, ληστείες, 

εκβιασµοί, δυσβάστακτη φορολογία και αλλεπάλληλοι εξισλαµισµοί από τους 

βάναυσους κατακτητές.  

 Παρόλα αυτά όµως οι Σερραίοι κατόρθωσαν µε την υποµονή, την 

εργατικότητα και τον πόθο για λευτεριά να αναπτυχθούν και να αγωνιστούν ενάντια 

στον τουρκικό ζυγό. Αξιέπαινη είναι η προσπάθειά τους για την ανάπτυξη της 

παιδείας. Από τις αρχές του 18ου αιώνα ίδρυσαν στις Σέρρες και στα περίχωρα 

επίσηµα ελληνικά σχολεία. Λειτούργησαν δεκάδες δηµοτικά σχολεία. Στις Σέρρες 

λειτούργησε Γυµνάσιο, Παρθεναγωγείο και Ακαδηµία. Τόσο πολύ καλλιεργήθηκαν 

τα γράµµατα ώστε χαρακτηρίσθηκαν οι Σέρρες «Αθήνα του Βορρά».14 

 Σ’ αυτό το σηµείο η ιστορική ανασκόπηση της πόλης των Σερρών σταµατά. 

∆εν τελειώνει αλλά σταµατά σε µια περίοδο, στην περίοδο της Τουρκοκρατίας η 

οποία στάθηκε σταθµός για την πόλη των Σερρών. Η θλιβερή αυτή περίοδος 

τελειώνει αφήνοντας τα σηµάδια της παντού, τόσο στον άνθρωπο όσο και στο χώρο. 

Οι ουλές από τον πόνο, την δυστυχία και τα µαρτύρια σηµάδεψαν για πάντα τις ψυχές 

αυτών των ανθρώπων. Ωστόσο και ο χώρος έχει και αυτός τις δικές του ουλές, 

όµορφες ουλές που για τους σηµερινούς Σερραίους αποτελούν τα µεγαλόπρεπα 

µνηµεία µιας άλλης εποχής που κοσµούν την πόλη, ενώ για τους παλιούς ενθυµήµατα 

πόνου και πικρίας. Αυτά τα υπερήφανα και µεγαλόπρεπα µνηµεία σώζονται µέχρι 

σήµερα στην όµορφη πόλη των Σερρών και πιστοποιούν το πέρασµα του Τούρκου 

κατακτητή. 

  
                                                 
13 ∆ηµητρίου Κ. Σαµσάρη, « Τουριστικός οδηγός νοµού Σερρών», , Έκδοσις Νοµαρχίας Σερρών, 
Σέρρες (1970), σελ. 47 
 
14
Κυριάκος Παπακυριάκος, «Συνοπτική ιστορία της πόλεως και της περιοχής Σερρών», (Ανάτυπο από 
τον 20ο τόµο του «Πανσερραικού Ηµερολογίου»), Σέρρες (1994), σελ. 12-13 
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
        

ΟΘΩΜΑΝΙΚΑ ΤΕΜΕΝΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Α) Αττίκ ή Εσκή Τζαµί 

 

  Στην περίοδο της Τουρκοκρατίας οι Σέρρες µεγαλώνουν πολεοδοµικά. Στις 

αρχές του 17ου αιώνα ο Τούρκος συγγραφέας Χατζηκάλφας την αποκαλεί «πόλη των 

σοφών» και το1668 ο Τούρκος περιηγητής Εβλιγιά Τσελεµπή την αναφέρει σαν 

τρίτη σε µέγεθος και σπουδαιότητα ανάµεσα στις δέκα µεγαλύτερες πόλεις της 

Ευρωπαϊκής Τουρκίας. Αξιόλογα είναι πολλά τουρκικά οικοδοµήµατα που δείχνουν 

την επιµιξία της ανατολικής και βυζαντινής τέχνης. Ένα από τα χαρακτηριστικότερα 

και οµορφότερα τεµένη της Ευρωπαϊκής Τουρκίας, φηµισµένο άλλοτε για την 

κοµψότητα, χάρη και ελαφράδα του είναι το τέµενος του Αχµέτ Πασά του 1492. 

Ένα άλλο µνηµείο, το Τζιντζιρλί Τζαµί, παρουσιάζει επίσης σηµαντικά 

αρχιτεκτονικά χαρίσµατα. Από τα παλιότερα κοσµικά τουρκικά κτίσµατα το µόνο 

που διασώθηκε ολόκληρο είναι το Μπεζεστένι. Χτίστηκε πιθανότατα το 1385 και 

χρησιµοποιούνταν για κλειστή αγορά πολυτελών ενδυµάτων ενώ σήµερα είναι 

αρχαιολογικό µουσείο.15 

 Την ίδια χρονιά (1385) ο κυβερνήτης της Θεσσαλονίκης και «ηγενόπαις» 

Μανουήλ, εντελώς ξαφνικά και εν ονόµατι του πατέρα του Ιωάννη Παλαιολόγου 

προσπαθεί να ανακαταλάβει τις Σέρρες αλλά η προσπάθεια του καταστέλλεται από 

τον βεζίρη Χαιρεντίν Πασά. Ύστερα από αυτή την προσπάθεια του Μανουήλ, ο 

σουλτάνος Μουράτ ο Α’ (1360-1389) περνάει από τις Σέρρες οδηγώντας τα 

στρατεύµατά του εναντίον του ηγεµόνος της Σερβίας Λαζάρου. Σε ανάµνηση αυτού 

του περάσµατος ανήγειρε µε τον αρχιτέκτονα Χαλίλ που ήταν γιος του Ελ Τζεντερή 

«…το πρώτον και αρχαιότερον των εν Σέρραις τζαµιών, το Αττίκ ή Εσκή Τζαµί, 

σωζόµενον µέχρι του έτους 1938 εις ερειπιώδη πλέον κατάστασιν, ένεκα της οποίας 

και κατεδαφίσθη…».16 

                                                 
15 Βασίλη Ι. Τζανακάρη, «Εικονογραφηµένη ιστορία των Σερρών», Έκδοση περιοδικού «ΓΙΑΤΙ», 
τόµος Α’, Σέρρας (1991), σελ. 18 
16 βλ., ό.π., σελ. 28 
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 Το Εσκή Τζαµί είναι ένα από τα τζαµιά που κοσµούσαν τις τουρκικές 

συνοικίες και χαρακτηρίζεται για την αραβική του τέχνη. Κτίσθηκε, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, το 1385 δύο χρόνια δηλαδή ύστερα από την οριστική 

κατάληψη της πόλης. Κτίσθηκε από τον αρχιτέκτονα Χαλίλ στο χώρο που σήµερα 

βρίσκεται το υποκατάστηµα της Εµπορικής Τράπεζας. Το τέµενος αυτό κάηκε στα 

1719 και ανακαινίσθηκε το 1837 µε διαταγή του σουλτάνου Μαχµούτ του Β’. Κατά 

τη διάρκεια της σύντοµης βουλγαρικής κατοχής του 1912-1913 το Εσκή Τζαµί 

µετατράπηκε σε βουλγαρικό ναό αφιερωµένο στη µνήµη των αγίων Κυρίλλου και 

Μεθοδίου γκρεµίζοντας το µιναρέ του. Επειδή όµως δεν υπήρχε στην πόλη άλλος 

βουλγαρικός ναός, χρησιµοποιούνταν ως βουλγαρική Μητρόπολη όπου 

εκκλησιάζονταν οι βουλγαρικές αρχές και τελούνταν κάθε φορά οι δοξολογίες. 

 Μετά την απελευθέρωση όµως της πόλης από τους Έλληνες, το τέµενος 

παραδόθηκε σε επίσηµη τελετή και πάλι στους Τούρκους στα 1913. Στη θέση του 

γκρεµισµένου από τους Βουλγάρους µιναρέ, οι Τούρκοι κατασκεύασαν ένα νέο 

µιναρέ πιο κοµψό που κατέληγε, σύµφωνα µε την νεότερη τεχνική, σε θολωτό 

µετάλλινο επιστέγασµα.17  

 

 

 

 

 Στα χρόνια που ακολούθησαν την ανταλλαγή των πληθυσµών 

(Μεσοπόλεµος), το Εσκή Τζαµί περιήλθε ως ανταλλάξιµη περιουσία στην κατοχή 

                                                 
17
Πέτρου Θ. Πέννα, «Ιστορία των Σερρών»,  Α’ Έκδοση, Αθήναι (1938), σελ. 187 
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της Εθνικής Τράπεζας.18 Η διαχειρίστρια Ε.Τ.Ε. εκµίσθωσε στις 14-11-1930 ως 

ανταλλάξιµο υπ’ αριθµόν 117 β’ για κινηµατοθέατρο στους Γ. Χρήστου Καφετζή και 

Σαµουήλ Καµπελή. Επίσης χρησιµοποιήθηκε ως καφενείο, καφωδείο κ.ά. Πουλήθηκε 

στις 15-9-1937 για να γκρεµιστεί τελικά στα 1938. Επίσης στην εκσκαφή για την 

θεµελίωση πολυκατοικίας στη βόρεια πλευρά της πλατείας Ελευθερίας 

αποκαλύφθηκε µέρος του υπόγειου συστήµατος του λουτρού.19  

 Πράγµατι το Εσκή Τζαµί ήταν µεγαλοπρεπές και ήταν χτισµένο σε χώρο που 

βρίσκεται έξω από το νοτιοδυτικό τείχος του παλαιού «Κάστρου των Σερρών».20 

∆ίκαια λοιπόν γύρω στα µέσα του δεύτερου µισού του 17ου αιώνα και αφού 

επισκέφθηκε την πόλη των Σερρών ο Τούρκος περιηγητής Εβλιγιά Τσελεµπή, 

µιλώντας γι’ αυτό στο περίφηµο «Οδοιπορικόν» του (Σεγιαχάτναµέ) γράφει: «…Το 

καλλίτερον όλων είναι το εις την κάτω αγοράν Εσκή Τζαµί, τέµενος αρχαίον, 

µολυβδοσκεπές, µε θόλον. Είναι εκτισµένον εις τόπον στενόν, και δια τούτο δεν έχει 

ιεράν αυλήν (χαρέµ). Έχει µόνον έµπροσθεν της προς το «κιµπλέ» πύλης, εις την 

θέσιν του ιερού, µίαν ιεράν δεξαµενήν (σιντριβάνι), εκ των υδρορροών της οποίας 

όλοι οι πιστοί εκτελούν τας ιεράς προ των προσευχών πλύσεις». 

 Στην πύλη υπάρχει το εξής γραµµένο επίγραµµα στα αραβικά: 

«Εν ονόµατι του Θεού του οικτίρµονος και ελεήµονος, Θεού του υψίστου, έκτισε 

το τέµενος τούτο κατά τους χρόνους του Σουλτάνου Μουράτ χαν του υιού του 

Ορχάν, ω δώη ο θεός βασιλείαν αιωνίαν, ο χρήζων της θείας χάριτος Χαλίλ υιός 

Αλή-Ελ-∆ζεντερί. Είη αυτώ η άφεσις. Έτει επτακοσιοστώ ογδοηκοστώ έβδόµω 

(787) (=1385)».21 

 

                                                 
18
Βασίλη Ι. Τζανακάρη, «Εικονογραφηµένη ιστορία των Σερρών», Έκδοση περιοδικού «ΓΙΑΤΙ», 
τόµος Α’, Σέρρας (1991), σελ. 139 
19 Γιώργου Καφταντζή, «Ιστορία της πόλεως Σερρών και της περιφέρειάς της», τόµος τρίτος, 
Θεσσαλονίκη (1996), σελ. 290 
20 Πέτρου Θ. Πέννα, «Ιστορία των Σερρών», Α’ Έκδοση, Αθήναι (1938), σελ. 187  
21 Πέτρου Θ. Πέννα, «Ιστορία των Σερρών», Β’ έκδοσις, Αθήναι (1966), σελ. 507-508   
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 Το Εσκή Τζαµί ή Αττίκ (=παλιό) βρισκόταν στο κέντρο του Ορτά Τσαρσί, 

αφετηρία της οδού ∆ιοικητηρίου. Ήταν µολυβοσκέπαστο µε θόλο. Εξαιτίας της 

στενότητας χώρου δεν είχε ιερή αυλή (χαρέµ). Μόνο µπροστά της, προς τη Μέκκα 

(κιµπλέ) πύλης υπήρχε ιερή δεξαµενή (οκτάκρουνο σιντριβάνι, το µεγαλύτερο των 

Σερρών) για τις εξαγνιστικές πλύσεις (απτέστ) των πιστών. Στο δυτικό του τµήµα 

λειτουργούσε συσσίτιο απόρων παίδων. Ανάµεσα στους πόρους για την συντήρηση 

του τζαµιού, ήταν αφιερωµένα και τα έσοδα από το Eski hamam. Στη διαθήκη του ο 

κτήτορας του Εσκή Τζαµί βεζίρης Καρά Χαλίλ Χαιρεντίν πασά άφησε πολλά έσοδα 

για την συντήρησή του από φορολογίες των χωριών της περιοχής Καλών ∆ένδρων 

και όλων των χωριών γύρω από τη λίµνη Μπουτκόβου (Κερκίνης) που του χάρισε ο 

Μουράτ Α’ για τις υπηρεσίες του. Άφησε επίσης τα έσοδα από το Eski hamam που 

έκτισε ο ίδιος, όπως αναφέρει ο Εβλιγιά Τσελεµπή και αποκαλύφθηκε το 1965 σε 

εκσκαφή θεµελίων (Εθνικής Αντίστασης). 

 

 

Δρόμος της Κεντρικής Αγοράς (Ορτά Τσαρσί) που οδηγούσε στο Μπεζεστένι, πριν από 

την καταστροφή του 1913. (ταχυδρομικό δελτάριο εποχής). 

 

 Είχε ακόµα ετήσια είσπραξη 7200 άσπρων κατά την απογραφή του 1454/5 

(ΤΤΕ, σ.183:Α, Stojanovski, σ.171) από τον κεφαλικό φόρο (cizye) των κατοίκων 

των Σερρών και τα ενοίκια 5 µαγαζιών και ενός başhâne.22 

Στον πυργίσκο του Εσκή Τζαµί τοποθέτησε τον Ιούνιο του 1928 η τότε 

δηµοτική αρχή, προκειµένου να εφαρµοστούν οι νόµοι «περί ωρών εργασίας, ένα 

ρολόι τεσσάρων όψεων για να φαίνεται από όλη σχεδόν την αγορά αλλά το 

κυριότερο, να ακούγεται από όλους τους ανθρώπους της. Φαίνεται όµως πως αυτό 

                                                 
22 Γιώργου Καφταντζή, «Ιστορία της πόλεως Σερρών και της περιφέρειάς της», τόµος τρίτος, 
Θεσσαλονίκη (1996), σελ. 290  
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από την πρώτη κιόλας στιγµή άρχισε να παρουσιάζει προβλήµατα γιατί λίγες µέρες 

ύστερα από την τοποθέτηση και µε ηµεροµηνία 8 Ιουλίου 1928 η εφηµερίδα 

«Ελεύθερος Πολίτης», δηµοσίευσε άρθρο στο οποίο ανέφερε ότι το ρολόι εξαιτίας 

της κατασκευής του ήταν ευπαθή και σε λίγους µήνες θα ήταν άχρηστο.23 

Εκτός από το Εσκή Τζαµί, την όµορφη πλατεία των Σερρών κοσµούσε και 

ένα άλλο οθωµανικό απόκτηµα, το Μπεζεστένι. Το Μπεζεστένι βέβαια δεν ήταν 

τζαµί, η παρουσία του όµως ήταν άρρηκτα συνδεδεµένη µε το Εσκή Τζαµί. Αξίζει 

λοιπόν τον κόπο να κάνουµε µια εκτενή αναφορά και σ’ αυτό.   

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Βασίλη Ι. Τζανακάρη, «Εικονογραφηµένη ιστορία των Σερρών», Έκδοση περιοδικού «ΓΙΑΤΙ», 
τόµος Α’, Σέρρας (1991), σελ. 358 
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Β) Μπεζεστένι 

 

 Το Μπεζεστένι, κτίσµα του 16ου-17ου αιώνα, βρίσκεται στην κεντρική 

πλατεία της πόλης των Σερρών. Η ανέγερσή του πιθανολογούν ότι έγινε µαζί µε το 

Εσκή Τζαµί το 1385. Η ονοµασία του προέρχεται από την αραβοπερσική λέξη 

µπεζαζιστάν και σηµαίνει «τόπος υφασµάτων». Ήταν αγορά (παζάρ) σκεπασµένη 

όπου εκθέτονταν και φυλάγονταν εµπορεύµατα (κυρίως υφάσµατα) και 

τεχνουργήµατα αξίας και η οποία τη νύχτα κλείνονταν µε ασφαλισµένες θύρες. Τη 

διηύθυναν δύο κεχαγιάδες διορισµένοι από το κράτος. Στα Μπεζεστένια γίνονταν και 

σκλαβοπάζαρα. Αντικατάστησαν την «έµβολο» των Βυζαντινών (δηµόσια θολωτή 

στοά). Ο Εβλιγιά Τσελεµπή στο «Οδοιπορικόν», 8ος τόµος, αναφέρει ότι στις Σέρρες 

υπήρχαν 9 θολωτά µολυβδοσκέπαστα Μπεζεστένια.24 

 

 

 

 Το Μπεζεστένι κτίστηκε κατά το πρότυπο των βυζαντινών αγορών και 

πιθανώς από Έλληνα αρχιτέκτονα. Οι σκεπαστές αυτές αγορές (Μπεζεστένια), ήταν 

πολύ αγαπητές και συνηθισµένες στις µουσουλµανικές πόλεις το παράδειγµα των 

οποίων απέκτησαν και οι κατακτηµένες βυζαντινές πόλεις.25 

 Όλο το κτίριο παρουσιάζει άριστη αρχιτεκτονική γραµµή εξωτερικά και 

εσωτερικά. Έχει τέσσερις θύρες στις τέσσερις πλευρές του καλυµµένες µε σίδερο από 

τις οποίες οι δύο µόνο είναι ανοιχτές. Οι τοίχοι του έχουν κλιµάκωση µε 

                                                 
24 Γιώργου Καφταντζή, «Η Σερραική Χρονογραφία του Παπασυνοδινού»,  έκδοση Ιεράς 
Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης (1989), σελ. 54 
25 «Νοµός Σερρών πρόσκληση γνωριµίας», Σέρρες (1993), σελ. 163 



 18 

αριστοτεχνική συναρµολόγηση λίθων και κεραµιδιών. Το κτίριο είναι ορθογώνιο µε 

εξωτερικές διαστάσεις 31 45×20 60 και καλύπτεται από έξι σφαιρικούς τρούλους. 

 

 

 Ο εσωτερικός του διάκοσµος δίνει άριστη εντύπωση στον επισκέπτη µε τα 

τεθλασµένα του τόξα που στηρίζονται σε δύο µεγάλους τετραγωνικούς κτιστούς 

στύλους διαστάσεων (3,17×3,18), µε την συναρµολόγηση των κεραµιδιών και των 

κροκάλων, µε τα ανακουφιστικά τόξα και τις διάφορες ζώνες από ανάγλυφες 

παραστάσεις ανθεµίων. 

 

 

 

 

 

 Πολλοί επαινούν το κτίριο ως το καλύτερο από τα οθωµανικά Μπεζεστένια. 

Ο Τούρκος περιηγητής Εβλιγιά Τσελεµπή το χαρακτηρίζει τον 17ο αιώνα στο 

«Οδοιπορικόν» του «ως θαυµάσιον λιθόκτιστον κτίριον µολυβδοσκέπαστον». Είναι 

τo µοναδικό Μπεζεστένι στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια στον τύπο αυτό. Πολλές 
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φορές θέλησαν να το γκρεµίσουν αλλά αυτό γλίτωσε από την βάρβαρη σκαπάνη 

εξαιτίας της αρχιτεκτονικής του αξίας. Ο ακαδηµαϊκός Αναστάσιος Ορλάνδος το 

ανακήρυξε διατηρητέο µνηµείο µε Β.∆. της 19-1-1938 κι έτσι µπόρεσε να το σώσει. 

Συντηρήθηκε, και το 1938 έκλεισαν τα κάτω παράθυρα. Το 1955 έστρωσαν το 

δάπεδο µε πλάκες. Το 1968 έβαλαν κεραµίδια στους τρούλους διότι στην Κατοχή 

είχαν αφαιρέσει το µολύβι. Το 1969-70 έκαναν κι άλλες επισκευές τόσο στους 

τοίχους όσο και στην οροφή. 

 

 

 Μέσα στο κτίριο που ως τότε ήταν αποθήκη του δήµου Σερρών, έφεραν από 

τα υπόγεια του Α’ Γυµνασίου Αρρένων Σερρών όλα τα λίθινα αρχαιολογικά 

ευρήµατα που υπήρχαν εκεί και άρχισαν από τις αρχές του 1970 οι εργασίες για 

διευθέτηση του χώρου σε µουσείο. Η επιµελήτρια των κλασικών αρχαιοτήτων Κ. 

Χάιδω Κουκούλη, που εκτελούσε τότε χρέη εφόρου αρχαιοτήτων στην Καβάλα µε 

βοηθό της στις Σέρρες τον υποφαινόµενο τότε έκτακτο επιµελητή αρχαιοτήτων 

Σερρών, εργάστηκαν ένα χρόνο και περισσότερο για τη λειτουργία του Μουσείου. 

 

                       

 

 Συγκεντρώθηκαν όλα τα διασκορπισµένα λίθινα αρχαιολογικά αντικείµενα 

από ολόκληρο το νοµό Σερρών και αφού συγκολλήθηκαν τα σπασµένα τέθηκαν σε 

έκθεση. Στην αρχή χρησιµοποιήθηκε µόνο το µισό κτίριο για µουσείο και το άλλο 
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µισό ήταν αποθήκη. Αργότερα το 1973 η επιµελήτρια των Βυζαντινών αρχαιοτήτων 

Κα. Ελπίδα Κουρκουτίδου-Νικολαίδου µετέφερε από τον παλαιό Μητροπολιτικό 

Ναό Σερρών των Αγίων Θεοδώρων βυζαντινές λίθινες αρχαιότητες και δηµιούργησε 

στη βορειοδυτική γωνία του κτιρίου τµήµα εκθεµάτων βυζαντινών αρχαιοτήτων. Τα 

περισσότερα κλασικά και βυζαντινά εκθέµατα του µουσείου είναι λίθινα, µερικά 

πήλινα, ελάχιστα χάλκινα και είναι τοποθετηµένα σε γυάλινες προθήκες.26 

 

                   

 

 

 

                   

 

 

 Μπορεί βέβαια το Μπεζεστένι να ήταν αγορά και όχι τζαµί όµως η παρουσία 

του ήταν άρρηκτα δεµένη µε το Εσκή Τζαµί. Αυτό είναι απόλυτα δικαιολογηµένο 

καθώς ο Τούρκος καθηγητής του πανεπιστηµίου Κωνσταντινούπολης Β. Unsal 

παρατηρεί µια ιδιορρυθµία των Μπεζεστενιών, ότι δηλαδή τα Μπεζεστένια 

                                                 
26 Κυριάκος Παπακυριάκος, «Σύντοµος οδηγός του αρχαιολογικού µουσείου Σερρών», (Ανάτυπον από 
το «Πανσερραικόν ηµερολόγιο» του έτους 1978), Σέρραι (1978), σελ. 2-3 
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κτίζονταν πάντοτε δίπλα σ’ ένα τζαµί του οποίου ήταν πηγή εισοδήµατος για την 

εξυπηρέτηση των θρησκευτικών και φιλανθρωπικών σκοπών του.27 

 

            

 Σήµερα στην Ελλάδα σώζονται δύο µόνο Μπεζεστένια: της Θεσσαλονίκης 

και των Σερρών.28 

  

Μπεζεστένι της Θεσσαλονίκης 

             

Μπεζεστένι των Σερρών 

 

                                                 
27 Γιώργου Καφταντζή, «Ιστορία της πόλεως Σερρών και της περιφέρειας της», τόµος τρίτος, 
Θεσσαλονίκη (1996), σελ. 283 
28 ∆ηµητρίου Κ. Σαµσάρη, « Τουριστικός οδηγός νοµού Σερρών», , Έκδοσις Νοµαρχίας Σερρών, 
Σέρρες (1970), σελ. 71 
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Γ) Τζαµί του Αχµέτ Πασά 

 
 Το Τζαµί του Αχµέτ Πασά, νεότερο κατά ένα ακριβώς αιώνα από το Εσκή 
Τζαµί, κτίσθηκε, σύµφωνα µε τη χρυσή αραβική επιγραφή που βρίσκεται πάνω από 
τη νότια πύλη της εισόδου, το 898 (1492). Ιδρυτής ήταν ο Μεχµέτ Μπέης που ήταν 
γιος του µεγάλου βεζίρη και διάσηµου Τούρκου στρατηγού Αχµέτ Πασά Κεδίκ 
(Κουτσοδόντη). Το τέµενος αυτό εξαιτίας της κοµψότητας του και της οµοιότητας 
του στο ρυθµό µε χριστιανικό ναό, ονοµάζεται από τους Σερραίους ως τζαµί «Αγιά 
Σοφιά». Σύµφωνα µ’ αυτή την παράδοση περιπλανώµενος ο Cousinery, µε 
ανακρίβεια θεωρεί το τζαµί αυτό ως αρχαίο χριστιανικό ναό. Παρόλα αυτά το τζαµί 
σε καµιά περίπτωση δεν υπήρξε χριστιανικός ναός καθ’ ότι, όπως λέγεται, καµιά 
εκκλησία στις Σέρρες δεν µετατράπηκε σε τζαµί.29 
 

           

 

                         
   Τζαµί του Αχµέτ Πασά ή                                 Μπροστινή πλευρά                              Κεντρική πύλη                    
     Μεχµέτ µπέη                                                                                                                    Τεµένους  
 

Το τζαµί συντηρούνταν επί 291 χρόνια από τα εισοδήµατα των κτηµάτων του 
Αχµέτ Πασά στην Κριµαία. Τα έσοδα αυτά σταµάτησαν όταν ο Ρώσος στρατηγός 
Ποτέµκιν ανέκτησε την Κριµαία στα 1783 οπότε και άρχισε η παρακµή του. Στα 
1892 µετατοπίστηκε η κοίτη του χειµάρρου που περνούσε από δίπλα του και έτσι 
απαλλάχτηκε από την άµµο και τις πέτρες που είχαν αρχίσει να το σκεπάζουν. Την 
ίδια χρονιά καθαρίστηκε από το γραµµατέα του επαρχιακού συµβουλίου Ιµπραήµ 
Φεβρί. Αλλά σε λίγο και πάλι εγκαταλείφθηκε οριστικά αυτή τη φορά.30 

 

                                                
  

Εσωτερικό από το Τέµενος Αχµέτ Πασά Σερρών µε την κόγχη του µιχράπ. 

                                                 
29 Πέτρου Θ. Πέννα, «Ιστορία των Σερρών», Α’ έκδοση, Αθήναι (1938), σελ. 188 
30 Γιώργου Καφταντζή, «Ιστορία της πόλεως Σερρών και της περιφέρειας της», τόµος τρίτος, 
Θεσσαλονίκη (1996), σελ. 289 
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 Το τζαµί του Αχµέτ Πασά ήταν από τα πιο ξακουστά τζαµιά µε µιναρέ που 
διατηρήθηκαν και µετά την απελευθέρωση.31

Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή του 
Εβλιγιά Τσελεµπή για το τζαµί. Χαρακτηριστικά λέει ότι το τζαµί ήταν θολωτό, 
καλυµµένο από πάνω ως κάτω µε µόλυβδο. Περιλάµβανε και σχολείο. Ο βωµός 
(µιχράπ), ο άµβωνας (µινπέρ), το µέρος που προοριζόταν για τους ιερωµένους και τα 
αρχιτεκτονικά κοσµήµατα που βρίσκονταν στη νότια πύλη, ήταν κατασκευασµένα µε 
κοµψότητα και περισσή τέχνη.32 
 
 
 

                                                        
Μπροστινή όψη                                  Εσωτερικό- Ο τρούλος                                       Ερείπια κρήνης 

                                                               έχει διάµετρο 14,58 µ.                                              δίπλα στο  
                                                                                                                                                  Τέµενος  
 Το κοµψό τζαµί ήταν Ιµαρέτι δηλαδή ιερό µωαµεθανικό τέµενος στο οποίο 
υπήρχε µαγειρείο που λειτουργούσε µε κληροδότηµα (σε µερικές περιπτώσεις 
επιβάλλονταν για τη συντήρησή του εισφορές µε σουλτανικό φιρµάνι) και πρόσφερε 
συνήθως ένα πιάτο φαγητό κάθε µέρα ή την Παρασκευή ή στο Ραµαζάνι στους 
απόρους. Σ’ αυτό λειτουργούσε και Ιεροδιδασκαλείο.33 
 Κοντά στο τέµενος βρισκόταν τα «µαυσωλεία των νικητών» (κατακτητών) 
στα τουρκικά «Γκαζί µεζαρλαρί» καθώς και οι τάφοι τόσο των παλιών κατακτητών 
της πόλης όσο και της οικογένειας του διοικητού των Σερρών του Ισµαήλ Μπέη που 
πέθανε στα 1813. Η θαυµάσια µαρµάρινη είσοδος στο χώρο των Μαυσωλείων ήταν 
πλάι σε µια πολύ κοµψή βρύση που στην κορυφή της έγραφε: «Ο Αλλάχ τους ποτίζει 
µε γλυκό ποτό στον παράδεισο».  

                                                       
  

Η κύρια είσοδος του Τεµένους Αχµέτ Πασά (Λήψη Ιανουάριος 1996). 
                                                                                                                    

                                                 
31 Βασίλη Ι. Τζανακάρη, «Εικονογραφηµένη ιστορία των Σερρών», Έκδοση περιοδικού «ΓΙΑΤΙ», 
τόµος Α’, Σέρρας (1991), σελ. 308 
32 Πέτρου Θ. Πέννα, «Ιστορία των Σερρών», Β’ έκδοσις, Αθήναι (1966), σελ. 509 
33 Γιώργου Καφταντζή, «Η Σερραική Χρονογραφία του Παπασυνοδινού»,  έκδοση Ιεράς 
Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης (1989), σελ. 69 
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Το τέµενος Αχµέτ Πασά µετά την κατάρρευση                          Η βόρεια πλευρά του τεµένους µε την       
 του Νάρθηκα (Λήψη Ιανουάριος 1996)                                     πτώση του νάρθηκα (Λήψη Ιανουάριος 
                                                                                                     1996). 
 Θα ήταν παράλειψη να µην αναφερθεί και ο περίφηµος λαϊκός θρύλος τον 
οποίο δηµιούργησαν τόσο το επί χρόνια κρεµασµένο κοµµάτι χοντρής αλυσίδας από 
την κορυφή της θολωτής στέγης στο τέµενος του Αχµέτ Πασά όσο και η πτώση της 
µυτερής κορυφής του µιναρέ του. Σύµφωνα µε το θρύλο ο τελευταίος Χότζας πριν 
από την οριστική αποχώρηση των Τούρκων, αν και δέθηκε µε αλυσίδες λίγο πριν 
αρχίσει την προσευχή του προς τον Αλλάχ, εκσφενδονίστηκε στα τέσσερα σηµεία του 
ορίζοντα.34 
 

 
Προσπάθεια αναστήλωσης του τεµένους Αχµέτ Πασά από Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 

Καβάλας (Λήψη 23/05/2002). 

 

                                                                      
Κρήνη στη βόρεια πλευρά των Μαυσωλείων των                                              Πύλη στη βόρεια πλευρά                                                                                                                              

Κατακτητών. (Λήψη Απρίλιος 1996).                                                                των Μαυσωλείων των                                                   

                                                                                                        κατακτητών . (Λήψη  
                                                                                                                             Απρίλιος 1996).  

                                                 
34 Βασίλη Ι. Τζανακάρη, «Εικονογραφηµένη ιστορία των Σερρών», Έκδοση περιοδικού «ΓΙΑΤΙ», 
τόµος Α’, Σέρρας (1991), σελ. 109 
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 Η βόρεια πλευρά των Μαυσωλείων των                                                Τµήµα της βόρειας πλευράς των  

κατακτητών από το εσωτερικό (Λήψη 8/6/2004)                                    Μαυσωλείων των κατακτητών                        

                                                                                               Λήψη Μάιος 2004) 

 

 

                                                       
Κρήνη στη βόρεια πλευρά των  Μαυσωλείων                                     ∆ιάκοσµος της κρήνης στη βόρεια  

των κατακτητών (Λήψη Απρίλιος 1996)                                              πλευρά των Μαυσωλείων των 

                                                                                                              κατακτητών (Λήψη 8/6/2004) 

 
 

                                                       
Επιγραφή στον περίβολο του τεµένους                                                       Λεπτοµέρεια της κόγχης του  

Αχµέτ Πασά (Λήψη Ιανουάριος 1996)                                                        τεµένους Αχµέτ Πασά  

                                                                                                                     (Λήψη Ιανουάριος 1996)                                                                                                             
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∆) Τζιντζιρλί Τζαµί                                                         

 

 Ένα ακόµη τζαµί στις Σέρρες που διασώζεται µέχρι σήµερα σε καλή σχετικά 

κατάσταση είναι το Τζιντζιρλί Τζαµί. Κρίθηκε διατηρητέο µε απόφαση του 

Υπουργείου Παιδείας υπ’ αριθµό 15 813 στις 19-12-1961.35 

 

 

 

 Χρονολογείται στο β’ µισό του 16ου αιώνα. Βρίσκεται προς το νοτιοανατολικό 

άκρο της πόλεως, κατά την συνοικία Προφήτου Ηλία (πρώην Αραµπατζή µαχαλά). 

Τα σηµερινά του όρια είναι προς ανατολικά οδός ανατολικής Θράκης, προς βόρεια 

οδός ∆υτικής Θράκης (παλιά ταµπάχανε), προς δυτικά οδός Σιδηροκάστρου και προς 

νότια ο συνοικισµός Σηροτρόφων. Το τζαµί παραδόθηκε στις 20-7-1925.36 

 

 

 

 Το τζαµί παρουσιάζει σπουδαίο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Είναι σηµαντικό το 

γεγονός ότι δηλαδή αν και δεν υπήρξε ποτέ χριστιανικός ναός, παρουσιάζει 

                                                 
35 Πέτρου Θ. Πέννα, «Ιστορία των Σερρών», Β’ έκδοσις, Αθήναι (1966), σελ.513 
36 Γιώργου Καφταντζή, «Ιστορία της πόλεως Σερρών και της περιφέρειας της», τόµος τρίτος, 
Θεσσαλονίκη (1996), σελ. 291 
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χαρακτηριστικά βυζαντινής αρχιτεκτονικής τεχνοτροπίας τόσο στο εσωτερικό του 

όσο και στο εξωτερικό.37 

 

                                                 
Το µιαµπίρ και το άνω διάζωµα του                                                          Η στέγη µε τον τρούλο στο  

Τζιντζιρλί Τζαµί Σερρών.                                                                          Τζιντζιρλί Τζαµί Σερρών. 

                                                                                                (Λήψη Μάιος 2004) 

 

 Το Τζιντζιρλί αποτελείται από το νάρθηκα (ένα είδος προαυλίου), 

γυναικωνίτης. Μέσα στην αυλή υπάρχει αναβρυτήριο κυκλικού σχήµατος, διαµέτρου 

3,30µ. και ύψους 0,85µ. από µάρµαρο και περιβάλλεται µε σιδερένια κυκληδώµατα 

0,75µ.38 

 

                                                 
Γεωµετρικός εξωτερικός διάκοσµος πάνω                                       Λεπτοµέρεια της νότιας πλευράς του 

Από τα παράθυρα της εισόδου στο Τζιντζιρλί                                  Τζιντζιρλί Τζαµί (Λήψη 17/7/2006) 

Τζαµί (Λήψη Νοέµβριος 2006) 

 

                                                 
37 Πέτρου Θ. Πέννα, «Ιστορία των Σερρών», Β’ έκδοσις, Αθήναι (1966), σελ.513 
38 Γιώργου Καφταντζή, «Ιστορία της πόλεως Σερρών και της περιφέρειας της», τόµος τρίτος, 
Θεσσαλονίκη (1996), σελ. 291 
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 Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο σωζόµενος µέχρι σήµερα καλλιµάρµαρος 

άµβωνας ο οποίος βρίσκεται στο βάθος δεξιά του κεντρικού κλίτους. Σύµφωνα µε 

τους µελετητές, µοιάζει στους άµβωνες των παλαιοχριστιανικών ναών και ιδιαίτερα 

στους καλυµµένους σταυρούς σε σχήµα τετράφυλλου τριφυλλιού που έχει στο πάνω 

µέρος της εισόδου και στην κορυφή του πυραµοειδούς σκέπαστρου του. 

 

 ∆εν είναι καθόλου παράδοξο ο κατασκευαστής αυτού του άµβωνα να 

επηρεάστηκε από τον παλαιότερο άµβωνα του Μητροπολιτικού Ναού των Αγίων 

Θεοδώρων. Η περιγραφή του άµβωνα του Μητροπολιτικού Ναού των Αγίων 

Θεοδώρων, ο οποίος ακολουθεί στη θέση και στο σχέδιο τους παλαιοχριστιανικούς 

ναούς, συµπίπτει µε την περιγραφή του άµβωνα του Τζιντζιρλί Τζαµί.. Η οµοιότητα 

αυτή θα µας έβαζε στη σκέψη ότι ο αρχιτέκτονας του τζαµιού µπορεί να ήταν 

χριστιανός ή κρυπτοχριστιανός. Αυτή η σκέψη όµως είναι µία εικασία καθώς τα 

πορίσµατα της έρευνας ανήκούν στους ειδικούς µελετητές.39 

 Τέλος θα πρέπει να προσθέσουµε ότι το Τζιντζιρλί Τζαµί παρέµεινε από τα 

πλέον ξακουστά τζαµιά µε µιναρέδες που διατηρήθηκαν και µετά την 

απελευθέρωση.40 

 
Νότια πλευρά του Τζιντζιρλί Τζαµί (Λήψη Μάιος 2004) 

                                                 
39 Πέτρου Θ. Πέννα, «Ιστορία των Σερρών», Β’ έκδοσις, Αθήναι (1966), σελ.513-515 
40 Βασίλη Ι. Τζανακάρη, «Εικονογραφηµένη ιστορία των Σερρών», Έκδοση περιοδικού «ΓΙΑΤΙ», 
τόµος Α’, Σέρρας (1991), σελ. 308 
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Ε) Κοτζά Μουσταφά Πασά Τζαµίσι 

 

 Το Κοτζά Μουσταφά Πασά Τζαµί είναι αυτό που αναφέρεται στους κ.κ. 

(αρ. 1168) ως Χαζνατάρ Τζαµί στα Κάτω Καµενίκια στην οδό Καπετάν Μητρούση. 

Κάλυπτε µια περιοχή 998 τ.µ.. Το κτίριο ήταν ασβεστόκτιστο µε αυλή. Στην κύρια 

πύλη του υπήρχε χρονόγραµµα µε χρυσά γράµµατα σύµφωνα µε το οποίο η κτίση του 

χρονολογείται το έτος Εγείρας 925 (1519).41  

 

 
Κτητορική επιγραφή στο Κοτζά Μουσταφά Πασά Τζαµί, που κτίστηκε 

Το 1519 µ.Χ. Κάτω Καµενίκια Σερρών (Λήψη 27/8/02) 

 

 Το χρονόγραµµα αυτό έγραφε: «Ο Μουσταφά Βέης, ου ωρισµένη ώρα (του 

θανάτου) πιστός εις τους ιστορηµένους λόγους της ιστορίας, έκτισεν δι’ αγάπην του 

Θεού φέρων την φωνήν της σωτηρίας και της ευτυχίας έτει…». Στο χρονόγραµµα 

αυτό υπάρχουν πολλά λάθη για τα οποία ο Τούρκος εκδότης του «Οδοιπορικού» Ο 

Εβλιγιά Τσελεµπή προτείνει διάφορες διορθώσεις.42 

                                                 
41 Γιώργου Καφταντζή, «Ιστορία της πόλεως Σερρών και της περιφέρειας της», τόµος τρίτος, 
Θεσσαλονίκη (1996), σελ. 292  
42 Πέτρου Θ. Πέννα, «Ιστορία των Σερρών», Β’ έκδοσις, Αθήναι (1966), σελ.512 
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Το Κοτζά Μουσταφά Πασά Τζαµί στα Κάτω Καµενίκια Σερρών 

(Λήψη Μάρτιος 98) 

 

 Ο ίδιος κάνει µια ωραία περιγραφή του τζαµιού: «Το Κοτζά Μουσταφά 

Πασά Τζαµίσι, χτισµένο από τον βεζίρη που φέρει το όνοµά του, έχει καλλιτεχνική 

διακόσµηση και πλαισιώνεται από Ιµαρέτ και µεντρεσέ και είναι καλυµµένο 

ολόκληρο µε µολύβι…».43 

 

                                                   

                           

 Ο µιναρές του τζαµιού του Κοτζά Μουσταφά στα Κάτω Καµενίκια ήταν από 

τους πλέον ξακουστούς µιναρέδες.44 Σ’ αυτό το τέµενος είναι πιθανόν να ανήκει ο 

εναποµείνας θόλος τζαµιού στο δυτικό άκρο της πόλης το οποίο αγοράσθηκε ως 

ανταλλάξιµη περιουσία από τον Ηλία Λαυρεντίδη και χρησιµοποιήθηκε ως 

ξυλουργείο γιατί το µνηµείο άργησε να κηρυχθεί διατηρητέο. Αυτό έγινε αργότερα µε 

Βασιλικό ∆ιάταγµα αλλά ήταν πλέον αργά.45 

                                                 
43 Γιώργου Καφταντζή, «Ιστορία της πόλεως Σερρών και της περιφέρειας της», τόµος τρίτος, 
Θεσσαλονίκη (1996), σελ. 287  
44 Βασίλη Ι. Τζανακάρη, «Εικονογραφηµένη ιστορία των Σερρών», Έκδοση περιοδικού «ΓΙΑΤΙ», 
τόµος Α’, Σέρρας (1991), σελ. 308 
45 Πέτρου Θ. Πέννα, «Ιστορία των Σερρών», Β’ έκδοσις, Αθήναι (1966), σελ.512 
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Παράθυρο από το Κοτζά Μουσταφά Πασά                                    Η κόγχη του µιχράµπ στο Κοτζά  

Τζαµί (Λήψη 27/8/02)                                                          Μουσταφά Πασά Τζαµί  
                                                                                                          (Λήψη 27/8/02) 

 

 

                                  
Σφαιρικά τρίγωνα που κρατούν το θόλο                                           Β∆ άποψη του Κοτζά Μουσταφά  

Στο Κοτζά Μουσταφά Πασά Τζαµί                                                  Πασά Τζαµί στα Κάτω Καµενίκια 

(Λήψη 27/8/02)                                                                                  Σερρών (Λήψη 02/02)       

 

                                                              
Λεπτοµέρεια κιονόκρανου στο Κοτζά                                               Παράθυρο στο Κοτζά Μουσταφά  

Μουσταφά Πασά Τζαµί (Λήψη 27/8/02)                                           Πασά Τζαµί (Λήψη 27/8/02) 
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Η κόγχη του µιχράµπ στο Κοτζά Μουσταφά                              Βάση του µιναρέ στο Κοτζά Μουσταφά 

Τζαµί (Λήψη 27/8/02)                                                       Πασά Τζαµί (Λήψη 27/8/02)    
 

                                 
Μια άποψη του Κοτζά Μουσταφά Πασά                                         Β∆ άποψη του Κοτζά Μουσταφά  

Τζαµί στα Κάτω Καµενίκια Σερρών                                                 Πασά Τζαµί στα Κάτω Καµενίκια                                                          

 (Λήψη 02/02)                                                                                    Σερρών (Λήψη 02/02)       
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ΣΤ) Μη διασωθέντα Τζαµιά 

 

 Σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Εβλιγιά τσελεµπή στο «Οδοιπορικό» του (8ος 

τόµος), οι Σέρρες διέθετε 91 τζαµιά εκ των οποίων µόνο σε 12 από αυτά γινόταν 

λειτουργία κάθε Παρασκευή.46 

 Επίσης σύµφωνα µε ένα τουρκικό έγγραφο του 1388, στις Σέρρες ιδρύθηκε 

τότε µια δερβίσικη µονή (mescid) του Subasi Ozbek. Όµως στο ενδιάµεσο από την 

κατάκτηση των Σερρών ως τα µέσα του 15ου αιώνα , γίνονται ακόµη δύο τζαµιά και 

τα βακούφια τους καταγράφονται στο ίδιο φορολογικό κατάστιχο του 1454/55 (ττ3, 

σ. 236-238). Το πρώτο είναι το «Εβρενός Γκαζί Τζαµί» και µε το όνοµα αυτό 

εµφανίζεται στην καταγραφή του 1478/79 µια Σερραική συνοικία, η συνοικία 

Εβρενός Μπέη (σήµερα έναντι του ∆ηµοτικού Σχολείου, όπου η οδός Κρέσνας 5). 

Για την συντήρησή του είχαν διατεθεί εισοδήµατα 6757 άσπρων από 52 µαγαζιά στις 

Σέρρες. Το δεύτερο (mescid) είναι του Ισµαήλ Μπέη (ττ3, σ. 202) του οποίου επίσης 

στην καταγραφή του 1478/79 έχει το όνοµα η οµώνυµη Σερραική συνοικία . Είχε 

έσοδα από 6 µαγαζιά και 1 µύλο.47  

 Στο όνοµα της Αισέ Χατούν , που ήταν άγνωστη η προσωπικότητά της, τα 

κατάστιχα ττ127 και ττ403 (εποχή Σουλεϊµάν του Μεγαλοπρεπούς) καταγράφουν 

τρία τζαµιά (mescid). Το πρώτο σύµφωνα µε τον Ayverdi, αναγέρθηκε στο µαχαλά 

Arab Hatib και είχε εισοδήµατα 1800 άσπρα από ενοίκια 11 µαγαζιών στις Σέρρες. 

Το δεύτερο 2451 άσπρα από 29 µαγαζιά και το τρίτο 16 άσπρα από 9 µαγαζιά. Στους 

ΑΚΚ. της Υ∆ΑΜΚ αναφέρεται η συνοικία της ως Αισέ Χατσόν. Στην πρώτη 

απογραφή της πόλεως το 1478/79 τη βρίσκουµε γειτονιά µε τον ∆ογκάν Μπέη 

Κουρτσού ή Κορουτσού , γιο του Αµπτουλάχ και συµπεραίνουµε πως ήταν κόρη του. 

 Ένα άλλο τζαµί ήταν το «Αράπ Αττίκ (Εγρί Πουτζάκ) και Αραπισλάρ». Με 

αυτό το όνοµα καταγράφεται στους ΑΚΚ.1186. Μερικοί το ταυτίζουν µε το 

«Εβρενός Γκαζί Τζαµί».48   

                                                 
46 Γιώργου Καφταντζή, «Ιστορία της πόλεως Σερρών και της περιφέρειας της», τόµος τρίτος, 
Θεσσαλονίκη (1996), σελ. 287   
47 βλ., ό.π., σελ. 286,291 
48 βλ., ό.π., σελ. 289 
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Πέρασμα από την είσοδο σιταροπάζαρον (της αγοράς δημητριακών - Τερεκέ Παζάρ). 

Δεξιά το Αραπισλάρ Τζαμίσι. (Πηγή: Ε.Η. Ayverdi, βλ. σημ. 6).  

 

 Με το όνοµα της Εσλιµέ Χατούν καταγράφουν ένα ακόµη τζαµί. Αυτό 

βρισκόταν στην οµώνυµη συνοικία της Απάνω Καµενίκιας µεταξύ των οδών 

Γρηγορίου Ρακιτζή, Καραϊσκάκη και Αθανασίου ∆ιάκου. Το τζαµί της Εσλιµέ 

Χατούν, κόρης του Χαλίλ Πασά, πρωτοεµφανίζεται στην απογραφή του 1519 (ττ70, 

σ. 94). Σ’ αυτήν ανήκε το χωριό Πρόσνικ (καταγράφεται το 1454/55 ως τιµάριο των 

Τιµουρτάχ Μπέη και Τουραλή Μπέη) που τα έσοδά του, 7622 άσπρα δίνονταν στους 

διαβαστές του Κορανίου. Εισέπραττε επίσης τα ενοίκια 10 µαγαζιών, 1 σπιτιού και 1 

başhâne (κρεοπωλείο κεφαλιών και εντοσθίων). Ο Ayverdi το αναφέρει στη σ. 227, 

αρ. 2424: «Esline Hâtun mescidi-câmii». Επίσης στη σ. 284, αρ. 2595 στο όνοµα της 

Εσλιµέ Χατούν αναφέρεται και ένα υδραγωγείο (su kemeri). Το τζαµί κατεδαφίσθηκε 

το 1988.49    

 Επίσης είναι γνωστό και το Τζαµί του Κεµάλ Τσελεµπή Μπέη (µεστζίντ). 

Βρισκόταν στη συνοικία Χαζινεντάρ στα Κάτω Καµενίκια. Το τζαµί αυτό αναφέρεται 

στο κατάστιχο καταγραφής ττ167 του 1530/31 και στον Ayverdi σ. 279, αρ. 2452. 

Πιθανόν είναι το τζαµί που τα ερείπιά του σώζονται στην αυλή του σπιτιού Κων. 

Μουτάκη στην οδό Καπετάν Μητρούση 29. Το τζαµί µε το οικόπεδό του είχε έκταση 

508 τ.µ..50 

                                                 
49 βλ., ό.π., σελ. 290-291 
50 βλ., ό.π., σελ. 291-292 
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 Το Τζαµί του Μπεντρεντίν Μπέη βρισκόταν στην οµώνυµη συνοικία. Το 

καταγράφουν τα φορολογικά κατάστιχα 122, e.a.525A-ττ7-ττ167 και ττ403. Είχε 

ετήσια έσοδα τα ενοίκια από 13 µαγαζιά και 1 µύλο 1856 άσπρα. Ο Παπαγεωργίου 

συγχέει τον Μπεντρεντίν Μπέη µε τον σεΐχη Μπεντρεντίν και ήταν αφιερωµένο σ’ 

αυτόν ένα µοναστήρι (zâviye) στο Orta mezarlιk, έχοντας έσοδα από 5 σπίτια και 4 

εργαστήρια.  

 Ένα ακόµη τζαµί ήταν αυτό του Ντεµπάγκ Μουράτ που βρισκόταν στην 

οµώνυµη συνοικία. Καταγράφεται ως «mahalle-i mescid debbag Murâd», τον 15ο 

και 16ο αιώνα. Τα έσοδα του προέρχονταν από ενοίκια  7 µαγαζιών. Στα τέλη του 

18ου αιώνα εκµίσθωνε µαγαζιά στην αγορά των κιβωτοποιών.  

 Το τζαµί που ιδρύθηκε από την συντεχνία των βυρσοδεψών (tabaklar) και 

αναφέρεται στην απογραφή του 1478/9 (ττ7, σ. 221-2), είναι το Τζαµί του Μεσκίντ 

Ντεµπαγκάν. Το 1546 είχε έσοδα 7400 άσπρων που διασφάλιζαν οι βυρσοδέψες του 

µαχαλά από µισθώµατα 3 µαγαζιών, 5 σπιτιών, 1 µύλου και κτηµάτων. Βρισκόταν 

πιθανότατα στην αφετηρία της οδού Ραβινέ στη συνοικία Ταµπάχανε. Αργότερα εκεί 

υπήρχε καφενείο του Αλκιβιάδη Γούναρη. Κατεδαφίστηκε από το ∆ήµο το 1972.51 

 

 

 Επίσης το Τζαµί του Τανρί Βερντί Χατζή Αλή. Βρισκόταν στην συµβολή 

των οδών Αθανασίου Αργυρού και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Ayverdi δεν το 

αναφέρει παρά µόνο τη συνοικία «Tanrı Verdi». Το µοναστήρι είχε κατά τα µέσα 

του 16ου αιώνα έσοδα από εκµισθώσεις εµφυτευτικών γαιών, µαγαζιών, σωµατείων 

στις Σέρρες και εισφορά 120 άσπρων από το τζαµί της Εσλιµέ Χατούν, σύνολο 2194 

άσπρα.52 

                                                 
51 βλ., ό.π., σελ 292 
52 βλ., ό.π., σελ. 292 
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 Επιπλέον το «Βασδάρ Χαιρεντίν» ήταν µικρό τζαµί που βρισκόταν στην 

οµώνυµη συνοικία. Καταγράφεται στα φορολογικά κατάστιχα του 15ου και 16ου 

αιώνα (122A , a.e. 525A –ττ7-ττ167 και ττ403). Ο Ayverdi το αναφέρει: «Basdâr 

Hayreddin Mahallesi Mescidi». Είχε έσοδα από 1 µύλο στο χωριό Μέργιανη και 4 

εργαστήρια στις Σέρρες 1500 άσπρα. Ο Μουσά Τσελεµπή, γιος του Χαιρεντίν είχε 

επίσης τζαµί στις Σέρρες. 

 Το τζαµί «Τατάρ Χατούν» καταγράφεται κατά τα τέλη του 15ου και τις αρχές 

του 16ου αιώνα. Ο Ayverdi, σ. 281, αρ. 2498 το αναφέρει ως «µικρό τζαµί». Υπήρχε 

µέχρι το Μεσοπόλεµο στην νοτιοανατολική γωνία των οδών Χρυσοστόµου Σµύρνης 

και Υψηλάντου. 

 Το Τζαµί του Χατζή Αλή βρισκόταν στην οµώνυµη συνοικία (σήµερα οδός 

Μεγάλου Αλεξάνδρου). Εµφανίζεται στα κατάστιχα του 15ου και 16ου αιώνα. Ο  

Ayverdi το αναφέρει ως: «Hâdji Alî mahallesi mescidi, σ. 278, αρ. 2434» 

αποδίδοντάς του και ένα δεύτερο µικρό τζαµί στις Σέρρες (κατά την Ε. Μπαλτά 

πρόκειται για λάθος). Ο Ayverdi προσθέτει ότι ο Αλή ίδρυσε σχολείο στη συνοικία  

Tanrı Verdi. Χαρακτηριστικό είναι ότι στους Κ.Κ. της Υ∆ΑΜΚ εµφανίζεται η 

συνοικία «Χατζή Χατούν», ΑΚΚ. 1671, 1674, επίσης ως µία οι συνοικίες «Αλή 

Χατζή, Τανρί Βερντί» και «Χατζή Αλή, ∆ογκάν Μπέη», ΑΚΚ. 1827. 

 Επίσης το Τζαµί του Χατζή Σατίκ Μπέη το οποίο βρισκόταν στη γωνία των 

οδών Αθανασίου Μπεκιάρη και ∆ορυλαίου όπου και βρίσκεται σήµερα το ∆ηµοτικό 

Σχολείο. Πουλήθηκε στο ∆ήµο µε το συµβόλαιο αρ. 8963/22.12.1932 του Κ. 

Κατσανού. 

 Επιπλέον το τζαµί «Μεστζίντ Χατζή Χαιρεντίν Χαζινεντάρ» που βρισκόταν 

στη συνοικία «Χαζνεδάρ» της Κάτω Καµενίκιας. Ο Χαιρεντίν µαζί µε το µικρό τζαµί 

ίδρυσε και ένα ιεροδιδασκαλείο. Τα έσοδα τους προέρχονταν από 16 εργαστήρια, 1 

αρτοποιείο (3456 άσπρα) και 1 εργαστήριο µέσα στο Καραβάν – Σαράι (1700 

άσπρα).53 

 Ο Εβλιγιά Τσελεµπή στο «Οδοιπορικόν» του κάνει αναφορά και σε άλλα 

τζαµιά των Σερρών. Συγκεκριµένα γράφει: «Τα τζαµιά της πόλης έχουν µεγάλες 

ενορίες…το Τέµενος Ζεινί Κατή, όµορφο µε θόλους καλυµµένους από αστραφτερό 

µολύβι…το Μακµπέρ Μαλί Τζαµί ωραίος ναός, Το Ελτέ ή Αλατζά Τζαµί λαµπρός 

οίκος της θρησκείας διακοσµηµένος µε περίφηµες χατάτ (= καλλιγραφίες), το 

                                                 
53 βλ., ό.π., σελ. 293 
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Σελτζούκ Σουλτάν Τζαµί (αληθινό αυτοκρατορικό τέµενος), το Τουρµπέι Πούρ 

Ενβάρ Τζαµί του «πάµφωτου µαυσωλείου», …ακόµα υπάρχουν το Καρατζά Αχµέτ- 

Τζαµίσι (βακούφικο), το Ναµαγκιάχ-µουσαλασί και πολλά άλλα…».54 

 Τέλος τζαµιά µε µιναρέδες που διατηρήθηκαν και µετά την απελευθέρωση 

ήταν στην περιοχή «Λελέκ Τσινάρ», κοντά στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων, 

στο συνοικισµό των «40 Μαρτύρων» στη συµβολή των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου 

και του δρόµου του γηροκοµείου καθώς και εκείνο που πάνω του χτίστηκε αργότερα 

η εκκλησία του Τιµίου Σταυρού.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 βλ., ό.π., σελ. 287 
55 Βασίλη Ι. Τζανακάρη, «Εικονογραφηµένη ιστορία των Σερρών», Έκδοση περιοδικού «ΓΙΑΤΙ», 
τόµος Α’, Σέρρας (1991), σελ. 308 
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Ζ) Τζαµιά αγνώστου ονόµατος – Τεκέδες 

 

 Εκτός από τα τζαµιά που αναφέρθηκαν, στις Σέρρες υπήρχαν και άλλα µόνο 

που δεν γνωρίζουµε τα ονόµατά τους. 

 Ένα τζαµί αγνώστου ονόµατος βρισκόταν στο συνοικισµό 40 Μαρτύρων 

(ανατολικά του οµώνυµου ναού),σηµερινή οδός Μάρκου Μπότσαρη. 

 

 

 

 

 

 Ένα άλλο τζαµί, επίσης αγνώστου ονόµατος, βρισκόταν στον συνοικισµό 

Αραµπατζή µαχαλά (πλατεία Λελέκ Τσινάρ, αργότερα οικία Πολυζώη Μπασµατζή). 

∆όθηκε στις 4.6.1937. 

 Αγνώστου ονόµατος ήταν και το τζαµί που βρισκόταν στην ανατολική πλευρά 

του Ορτά Μεζαρλίκ. Εκεί σήµερα βρίσκεται το κατάστηµα του Θεοδόσιου Τσάνταλη 

(οδός 29ης Ιουνίου, αρ. 7). 

 Άγνωστη ονοµασία είχε και το τζαµί που βρισκόταν πίσω από τους Άγιους 

Ανάργυρους. Το τζαµί ήταν λιθόκτιστο και βρισκόταν σε οικόπεδο εκτάσεως 2532 

τ.µ..56 

                                                 
56 Γιώργου Καφταντζή, «Ιστορία της πόλεως Σερρών και της περιφέρειας της», τόµος τρίτος, 
Θεσσαλονίκη (1996), σελ. 287   
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 Επίσης αγνώστου ονόµατος ήταν και ένα τζαµί στην Κάτω Καµενίκια 

(σηµερινή οδός Καπετάν Μητρούση, αρ. 29). Είχε έκταση µε το οικόπεδό του 508 

τ.µ.. Τα ερείπιά του σώζονται στην αυλή της οικίας Κωνσταντίνου Μουτάκη που 

βρίσκεται στην προαναφερόµενη οδό. 

 Τέλος αγνώστου ονόµατος ήταν και το τζαµί που σήµερα στη θέση του 

βρίσκεται ο ναός του Τιµίου Σταυρού, σηµερινή οδός Γεωργίου Παπανδρέου και 

Ιουστινιανού. 

 

 

 

 

  Η πόλη των Σερρών όµως είχε και αξιόλογους τεκέδες. Αυτοί ήταν 

ασκητήρια των Τούρκων δερβίσηδων και κατ’ επέκταση το καταγώγιο των 

χασισοποτών. Τεκέδες στις Σέρρες δεν έχουν διασωθεί αλλά και γι’ αυτούς που 

ξέρουµε αγνοούµε την ονοµασία τους.57  

 

                                                 
57 βλ., ό.π., σελ. 289 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

 Φτάνοντας λοιπόν στο τέλος της εργασίας µου, διαπιστώνω για ακόµα µια 

φορά πόσο όµορφη και ξεχωριστή είναι η πόλη των Σερρών. Πέρασε µέσα από την 

ιστορία και την χάραξε µε την πολύτιµη συµβολή της σε αγώνες και µάχες αλλά 

ταυτόχρονα την σφράγισε µε την σηµαντική της παρουσία. Αν ανατρέξουµε στις 

σελίδες της ιστορίας, δεν είναι λίγες οι φορές που θα συναντήσουµε τις Σέρρες από 

την αρχαϊκή ακόµα περίοδο αλλά και αργότερα στην περίοδο της Τουρκοκρατίας 

µέχρι και στα γεγονότα της οκτάµηνης βουλγαρικής κατοχής του περασµένου αιώνα. 

 Σήµερα η πόλη των Σερρών εξακολουθεί να παραµένει όµορφη και 

ξεχωριστή. Κοσµείται από τα επιβλητικά µνηµεία του οθωµανικού παρελθόντος, 

ενθυµήµατα µιας άλλης εποχής. ∆ιαπρέπει στο εµπόριο και την βιοµηχανία και είναι 

σηµαντικός συγκοινωνιακός κόµβος. Χαρακτηριστικό τέλος είναι αυτό που αναφέρει 

ο καθηγητής της Ιστορίας στο πανεπιστήµιο της Βιέννης Πολυχρόνης Ενεπίδης ότι… 

«αν εξαιρέσουµε την Θεσσαλονίκη, καµιά άλλη µακεδονική πόλη δεν είχε την 

εµπορική και οικονοµική σηµασία που είχαν οι Σέρρες κατά την περίοδο της 

Τουρκοκρατίας».  

 Αυτός ο χαρακτηρισµός δικαιολογεί την οθωµανική κουλτούρα που µπόρεσε 

να βρει διέξοδο στην διάρκεια της Τουρκοκρατίας και να εκφραστεί µε τζαµιά, 

τεκέδες, δερβίσικα µοναστήρια. Αυτά όµως, αν και εκφραστές ενός άλλου 

πολιτισµού, σήµερα θα µπορούσε να παρατηρήσει κανείς ότι είναι δεµένα µε τον 

χώρο και τον τόπο, ίσως για να θυµίζουν την έχθρα, ίσως όµως και την φιλία των δύο 

λαών.  
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ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ 

 

 

Το µεγαλύτερο µέρος από το φωτογραφικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε στην 

παρούσα εργασία προέρχεται από το αρχείο του Κ. Βασίλη Γιαννογλούδη το οποίο 

µου το παραχώρησε η ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη των Σερρών µε µεγάλη 

προθυµία και τους ευχαριστώ θερµά γι’ αυτό. Το παραπάνω αρχείο µπορεί να 

αναζητηθεί στην ακόλουθη ιστοσελίδα: 

http://www.serrelib.gr/othomanikaserron.htm 
 
Το υπόλοιπο µέρος του φωτογραφικού υλικού της παρούσας εργασίας προέρχεται 
από τις παρακάτω ιστοσελίδες από το ίντερνετ: 
 
http://el.wikipedia.org/wiki/Μπεζεστένι 
http://el.wikipedia.org/wiki/Σέρρες 
http://hellas.teipir.gr/Thesis/Serres/greek/tzam_gr.htm 
http://www.naserron.gr/moysia.html 
http://www.serrelib.gr/bezasteni.htm 
http://www.serrelib.gr/mpezesteni_nikolaou.html 
http://www.serrelib.gr/pirkagia.htm 
http://www.serres.gr/index.php?option=com_content&task=view&... 
http://www.trivago.gr/σέρρες-31404/αξιοθεατα/µνηµεία/f_172=1 
http://www.tvserres.tv/gr/?p=10100 
www.serrelib.gr/serres6.htm - Cached - Translate this page 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


