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Η ΑΝΩ ΠΟΛΗ από την ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ

στα ΤΕΙΧΗ της ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
και στις ΠΑΡΥΦΕΣ
των ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

5ος ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ

Άνω Πόλη
Η περιοχή της Άνω Πόλης, το βορειότερο και ψηλότερο τμήμα του παλιού 
οικιστικού πυρήνα της Θεσσαλονίκης, διασώζει σημαντικά στοιχεία από 
τον ιστορικό της χαρακτήρα. Είναι κτισμένη σε έναν λόφο, το “Μπαΐρ”, με 
βραχώδες έδαφος και μεγάλες κλίσεις. Οι πρώτες μαρτυρίες κατοίκησης 
ανάγονται κυρίως στον 4ο και 5ο αιώνα, όταν άρχισε να κατοικείται από 
χριστιανούς. Μετά την κατάκτηση της πόλης από τους Τούρκους (1430) ο 
πληθυσμός της μειώνεται σημαντικά, ενώ από τον 16ο αιώνα και μετά δι-
αμορφώθηκε πιο καθαρά σε τουρκική συνοικία. Η Άνω Πόλη ήταν κυρίως 
περιοχή κατοικίας, ενώ μετά το 1922 ο πληθυσμός της πύκνωσε με την 
εγκατάσταση μεγάλου αριθμού προσφύγων από τη Μικρά Ασία. Τα κτίσμα-
τα, που κατασκευάστηκαν εδώ έχουν τα χαρακτηριστικά της βαλκανικής 
αρχιτεκτονικής, ενώ οι επί μέρους διαφοροποιήσεις που παρουσιάζονται, 
οφείλονται σε οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους. Η μεγάλη πυρκα-
γιά του 1917 δεν επηρέασε τη δόμηση της περιοχής. Το οικιστικό πρόβλημα 
γεννήθηκε μεταπολεμικά, με την παράλογη εκμετάλλευση της αστικής γης 
και το σύστημα ανοικοδόμησης νέων κατοικιών με αντιπαροχή. Τα αξιόλογα 
κτίρια που ακόμη διασώζονται, αποτελούν μεμονωμένες νησίδες, μάρτυρες 
της ιστορίας αυτής της τόσο χαρακτηριστικής συνοικίας της Θεσσαλονίκης.

Αξιόλογα κτίρια στην περιοχή της εκκλησίας της Αγίας Αικατερίνης (1)
Η βορειοδυτική αυτή περιοχή της Άνω Πόλης αντιστοιχεί περίπου με την 
τουρκική συνοικία Yakub Paşa, στην οποία υπήρχαν ακόμη πολλές βρύσες, 
ο μεντρεσές, ο τεκές, πτωχοκομείο και τζαμί με νεκροταφείο.
Αξιόλογα κτίρια βρίσκονται διάσπαρτα στις οδούς Αλ. Παπαδοπούλου, Αντι-
γόνης, Τσαμαδού, Σαχτούρη, ακόμη και δίπλα στα τείχη στην οδό Ισμήνης. 
Τα κοινά χαρακτηριστικά που παρατηρούμε στα κτίρια αυτά, όπως και σε 
όλα της Άνω Πόλης είναι: η παραδοσιακή αρχιτεκτονική, με νεοκλασικά 
στοιχεία, προεξοχές- “σαχνισιά”, συμμετρία σε κάτοψη ή και τις κύριες 
όψεις, ανάλογα με τις ιδιομορφίες του κάθε κτίσματος και του ελεύθερου 
χώρου του οικοπέδου που το περιβάλλει.

Εκκλησία Αγίας Αικατερίνης (2)
Ο κομψός παλαιολόγειος ναός είναι από τους πλέον “άγνωστους” της πό-
λης, αφού αγνοείται το βυζαντινό του όνομα, αλλά και οι ιστορικές πηγές εί-
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Η εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, σε καρτ-ποστάλ εποχής. 

5ος ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ: Η ΑΝΩ ΠΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ

ναι ιδιαίτερα φειδωλές γι’ αυτόν, όπως συμβαίνει με αρκετές εκκλησίες της 
πόλης. Ό,τι γνωρίζουμε για την Αγία Αικατερίνη είναι πως τα χρόνια του Βα-
γιαζήτ Β΄ (1481-1512) μετατράπηκε σε τζαμί από τον μπεηλέρμπεη Yakup 
Paşa, στον οποίο οφείλεται και το τουρκικό του όνομα, ως Yakup Paşa τζαμί. 
Οι ενδείξεις που παρέχει το ίδιο το μνημείο υπονοούν αφιέρωση στο Χριστό, 
γι’ αυτό και ορισμένοι ερευνητές το ταύτισαν με το καθολικό της Μονής του 
Χριστού Παντοδύναμου. Ο ναός ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο του σύνθε-
του τετρακιόνιου σταυροειδούς εγγεγραμμένου, με κλειστή περιμετρική στοά 
που απολήγει ανατολικά σε δύο συμμετρικά παρεκκλήσια. Τυφλά αψιδώμα-
τα, κόγχες, πλίνθινοι ημικίονες και κεραμοπλαστικά κοσμήματα ποικίλουν 
τις όψεις, ενώ ένας μαρμάρινος κοσμήτης διαιρεί σε ύψος το κυβικό σώμα 
του ναού. Η χρονολόγηση του κτιρίου τοποθετείται από διάφορους ερευνητές 
από τα τέλη του 13ου ως την τρίτη δεκαετία του 14ου αι. Κατά τις αναστηλω-
τικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο μνημείο μεταξύ των ετών 1947-
1951, αποκαλύφθηκε και ο αποσπασματικά διατηρούμενος τοιχογραφικός 
του διάκοσμος, η χρονολόγηση του οποίου προτάθηκε για το έτος 1315.

Βορειο-δυτικά, βόρεια τείχη (3)
Το βυζαντινό τείχος που περικλείει την Άνω Πόλη, ανερχόμενο από τη δυτι-
κή πλευρά μετά τη Ληταία Πύλη, ακολουθεί τη μορφολογία του βραχώδους 
εδάφους της περιοχής προς την Ακρόπολη. Να σημειώσουμε ότι στις επι-
γραφές των τειχών μπορεί κανείς να παρακολουθήσει την ιστορία τους μέσα 
από τις επεμβάσεις και τις ανακαινίσεις που αναγράφονται σε αυτές. Η τε-
λευταία διαπιστωμένη βυζαντινή επισκευή των τειχών έγινε από το Μανουήλ 

Die Kirche Agia Ekaterini auf einer historischen Ansichtskarte.
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Δρόμος της παλαιάς Θεσσαλονίκης με φόντο την Άνω Πόλη, σε καρτ-ποστάλ των αρχών του 20ου αιώνα.

Β΄ Παλαιολόγο, όταν βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη ως δεσπότης, στο διάστη-
μα 1369-73. Τετράστιχη επιγραφή από πλίνθους, στην εξωτερική όψη ενός 
πύργου της βορειότερης ακμής της περιμέτρου των τειχών της κυρίως πό-
λης, μάς πληροφορεί για αυτήν την επέμβαση (3α).

Αξιόλογα κτίρια στην περιοχή “Τσινάρι”, στις οδούς Φ. Δραγούμη, 
Κλειούς, Αλ. Παπαδοπούλου και Δημ. Πολιορκητού (4)
Η περιοχή της Άνω Πόλης που βρίσκεται πάνω από το κτίριο του Διοικητη-
ρίου (Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης), είναι γνωστή μέχρι σήμερα με την 
τουρκική ονομασία “Τσινάρι”, από τη λέξη çinarli που σημαίνει πλάτανος. 
Στο κέντρο της βρίσκονταν ο μεντρεσές και το τζαμί. Βασικοί δρόμοι της 
γειτονιάς ήταν οι Κλειούς, Αλ. Παπαδοπούλου και Δημ. Πολιορκητού. Και 
στην ομάδα αυτών των κατοικιών τα χαρακτηριστικά είναι παρόμοια: πα-
ραδοσιακή αρχιτεκτονική με νεοκλασικά στοιχεία, συμμετρία στις κύριες 
όψεις, αρκετές ξύλινες κατασκευές, προεξοχές (“σαχνισιά”), διώροφα κτί-
σματα με ημιυπόγεια σε ορισμένες περιπτώσεις. Επισημαίνουμε κατοικίες 
στην οδό Κλειούς, στην οδό Δημ. Πολιορκητού, ιδιαίτερα εκείνη στο Νο 23 
(γωνία με την οδό Αλ. Παπαδοπούλου), όπου παρατηρούμε διπλό “σαχνισί” 
στη μία όψη και εκείνη στο Νο 37, στην οποία μετά την αποκατάστασή 
της στεγάζεται το Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς 
(4α). Στη συμβολή των οδών Κλειούς και Αλεξ. Παπαδοπούλου διατηρείται 
το τελευταίο παράδειγμα του τυπικού καφενείου της περιόδου της τουρκο-

Eine Straße von Alt-Thessaloniki mit der Oberstadt im Hintergrund auf einer Ansichtskarte des 
frühen 20. Jahrhunderts.
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Το ψηφιδωτό της κόγχης του Ιερού, που απεικονίζει το όραμα του Ιεζεκιήλ, στην παράσταση της 
Θεοφάνειας (τέλη 5ου αιώνα), στην εκκλησία του Οσίου Δαβίδ.
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κρατίας. Είναι το καφενείο “Τσινάρι”, απέναντι από την κρήνη του Μουράτ 
Β΄ (βυζαντινό μνημείο), σημείο συνάντησης των κατοίκων της γειτονιάς. Την 
ομάδα αυτή των κατοικιών της Άνω Πόλης κλείνουμε με το κτίριο στη γωνία 
των οδών Φ. Δραγούμη και Ολυμπιάδος, αξιόλογο δείγμα εκλεκτικιστικής 
αρχιτεκτονικής, με έντονη και την επιρροή του νεοκλασικισμού.

Εκκλησία Οσίου Δαβίδ – Μονή Λατόμου (5)
Η αφιέρωση του ναού, άλλοτε καθολικό μονής, στον όσιο Δαβίδ της Θεσσαλο-
νίκης είναι αυθαίρετη και έγινε μόλις το 1921. Όμως από κείμενο του τέλους 
του 9ου αι. (“Διήγηση του Ιγνατίου”), είναι γνωστό ότι το καθολικό την εποχή 
εκείνη ήταν αφιερωμένο στο Σωτήρα Χριστό του Λατόμου, όπως επιβεβαιώθη-
κε ύστερα από τη θαυμαστή αποκάλυψη του ψηφιδωτού της κόγχης του Ιε-
ρού. Η προσωνυμία «του Λατόμου», ή «των Λατόμων» οφείλεται στα λατομεία 
πέτρας που υπήρχαν στην περιοχή. Ο ναός, αφιερωμένος ίσως στον Προφή-
τη Ζαχαρία ιδρύθηκε στα τέλη του 5ου αιώνα. Την ίδια εποχή ιστορήθηκε με 
ψηφιδωτό και τοιχογραφίες διακοσμητικού χαρακτήρα, με τη χορηγία ανώνυ-
μης γυναίκας, η οποία ταυτίζεται με τη Θεοδώρα, κόρη του αυτοκράτορα Μα-
ξιμιανού, που είχε ασπασθεί το χριστιανισμό. Την εποχή της Εικονομαχίας, το 
περίφημο ψηφιδωτό καλύφθηκε με δέρμα βοδιού και κονίαμα. Η αποκάλυ-
ψή του συνέβη στα χρόνια του αυτοκράτορα Λέοντος του Αρμενίου (813-820), 
στη διάρκεια ενός σεισμού. Το 12ο αιώνα το καθολικό ανακαινίστηκε και κο-
σμήθηκε με νέο τοιχογραφικό διάκοσμο, ο οποίος ολοκληρώθηκε στα τέλη του 
13ου – αρχές 14ου αιώνα. Πιθανά, τον 16ο αιώνα το καθολικό μετατράπηκε 
σε τζαμί. Σήμερα από το αρχικό κτίσμα λείπει το δυτικό τμήμα του. Η σημερι-

Das Mosaik der Konche im Altarraum der Kirche Hosios David, das die Vision des Propheten 
Ezekiel in der Szene der Theophanie (Ende des 5. Jahrhunderts) darstellt.
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Το αναστηλωμένο κτίριο της οδού Θεοφίλου, στην Άνω Πόλη, όπου στεγάζεται η Αντιδημαρχία 
Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

νή ταπεινή εκκλησία διατηρεί ένα από τους σημαντικότερους ψηφιδωτούς και 
τοιχογραφικούς διακόσμους, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, αλλά της παλαιο-
χριστιανικής και βυζαντινής τέχνης γενικότερα.

Αξιόλογα κτίρια στην περιοχή των οδών Θεοφίλου και Επιμενίδου (6)
Η οδός Θεοφίλου αποτελούσε το νότιο όριο της τουρκικής συνοικίας Suluca, η 
οποία έφτανε μέχρι τα τείχη, προς τα βόρεια. Η περιοχή είχε άφθονα νερά και 
πολλές δημόσιες βρύσες. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1970, η οδός διέσωζε 
σχεδόν όλα τα παλιά κτίρια, παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Δυστυχώς σήμερα 
ένα μεγάλο μέρος έχει ήδη κατεδαφιστεί και αντικατασταθεί από νεότερα κτίσμα-
τα. Τέλος από τα εναπομείναντα, ορισμένα έχουν αποκατασταθεί και στεγάζουν 
υπηρεσίες του Δήμου, ή άλλων πολιτιστικών φορέων και οργανισμών.
Στη γωνία της οδού Αγίας Σοφίας με Θεοφίλου 32 διασώζεται κτίριο, που πολύ 
χαρακτηριστικά συνδυάζει τη λαϊκή αρχιτεκτονική με στοιχεία του νεοκλασι-
κισμού. Μέσα στον 20ο αιώνα τα ισόγεια καταστήματα μετασκευάστηκαν σε 
φούρνο, μια πολύ χαρακτηριστική “γωνιά” της παλιάς Θεσσαλονίκης. Το κτί-
σμα της οδού Θεοφίλου 25, ένα ακόμη χαρακτηριστικό δείγμα της αρχιτεκτο-
νικής της Άνω Πόλης με έντονη την παρουσία στοιχείων του νεοκλασικισμού, 

Das restaurierte Gebäude der Theofilou Straße in der Oberstadt, in dem das stellvertretende 
Bürgermeisteramt für Kultur der Stadtgemeinde Thessaloniki beherbergt wird.
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είναι μια διπλή, διώροφη κατοικία, με έντονη συμμετρία στην κύρια όψη της. 
Η αρχική χρήση ήταν πιθανά λειτουργία τουρκικού σχολείου, ενώ σε διάφορες 
εποχές έγιναν σημαντικές τροποποιήσεις στο εσωτερικό του. Τη σημασία του 
εκτίμησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο οποίος και το απέκτησε από τη δεκαετία του 
1980, μετά δε την αποκατάστασή του στεγάζει υπηρεσίες της Αντιδημαρχίας 
Πολιτισμού (6α). Ελάχιστα πλέον αξιόλογα κτίρια απομένουν στην οδό Θεοφί-
λου με τα ίδια γενικά χαρακτηριστικά, αλλά και στην οδό Επιμενίδου. Ιδιαίτερα 
αναφέρουμε εκείνο στη οδό Επιμενίδου 19, στις παρυφές της αυλής της εκκλη-
σίας του Οσίου Δαβίδ, το οποίο ανήκει στο Δήμο Θεσσαλονίκης και στεγάζει πο-
λιτιστικούς και επιστημονικούς φορείς, μεταξύ των οποίων είναι και τα γραφεία 
του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Εταιρείας (6β).

Βυζαντινός λουτρώνας (7)
Είναι δημόσιο κτίριο, που χρονολογείται πιθανά στα τέλη του 13ου, αρχές 14ου 
αιώνα. Τα δημόσια λουτρά στον ελληνορωμαϊκό κόσμο ήταν το πλέον έντονο 
στοιχείο διάκρισης του αστικού από τον αγροτικό πληθυσμό. Κέντρα κοινωνικών 
επαφών και πολιτισμού, διατήρησαν το χαρακτήρα αυτόν και στις παλαιοχρι-
στιανικές πόλεις (6ο-7ο αι.). Τους σκοτεινούς χρόνους (7ο – 8ο αι.) σταμάτησαν 
να λειτουργούν, παρέμειναν μόνον τα ιδιωτικά. Γι’ αυτό το λουτρό της Θεσσαλο-
νίκης είναι από τα σπάνια δείγματα που σώθηκαν στον ελλαδικό χώρο, λειτούρ-
γησε δε συνεχώς έως το 1940. Πρόσφατα έχει ολοκληρωθεί η αναστήλωσή του.

Αξιόλογα κτίρια της περιοχής της εκκλησίας Ταξιαρχών και της
πλατείας Ρομφέης – Κουλέ Καφέ (οδ. Μουσών, Θεοτοκοπούλου) (8)
Η περιοχή αυτή, ως τουρκική συνοικία Iki Şerife, ήταν δύσκολο να ξεχωρίσει 
από τη γειτονική της (χριστιανική) της Μονής Βλατάδων, γιατί χριστιανοί και 
μουσουλμάνοι κατοικούσαν μαζί σε αρκετούς δρόμους της, αναπτύχθηκε δε 
μετά τον 16ο αιώνα.
Στην βόρεια πλευρά της πλατείας Ρομφέης, στην οδό Κρίσπου 7, αναπτύσ-
σεται ένα ιδιαίτερα σημαντικό κτίσμα, μια διπλή – δίδυμη, πλατυμέτωπη 
κατοικία, τυπικό παράδειγμα βαλκανικού σπιτιού. Έχει στοιχεία νεοκλασι-
κής αρχιτεκτονικής, αλλά και έναν ιδιόμορφο εκλεκτικισμό, με τα δύο συμ-
μετρικά καμπύλα “σαχνισιά” στους κεντρικούς άξονες των δύο τμημάτων. 
Σημαντικές, εσωτερικές επεμβάσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα, κυρίως κατά 
την αντικατάσταση κλιμακοστασίων, τοποθετούνται περί το 1959, όταν χρη-
σιμοποιήθηκε (έως και τη δεκαετία του 1980) ως Γυμνάσιο και Λύκειο. Ανα-
στηλωμένο πλέον, με τη συμβολή του ΥΠΠΟ, αλλά και την αγορά του από το 
Δήμο Θεσσαλονίκης, στεγάζει διάφορες χρήσεις πολιτιστικού χαρακτήρα.
Αξιόλογα κτίρια στην περιοχή διατηρούνται στη συμβολή των οδών Θεοτοκο-
πούλου και Μουσών, όπως, στο άμεσο περιβάλλον της εκκλησίας των Ταξι-
αρχών, στην οδό Μουσών 26 με χαρακτηριστική οργάνωση της κύριας όψης 
με τη σειρά των τριγωνικών “σαχνισιών” στο δεύτερο όροφο και στην οδό 
Μουσών 47 (ιδιοκτησίας του ΥΠΠΟ, που στεγάζει τμήμα των υπηρεσιών της 
Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας), όπου παρατηρούμε 
ενδιαφέρουσες ξύλινες διακοσμήσεις στην κύρια όψη του.

Eκκλησία Ταξιαρχών (9)
Πρόκειται για μια ακόμη εκκλησία, της οποίας αγνοείται το βυζαντινό όνο-
μα. Κατά την παράδοση θεωρήθηκε ότι πριν από την τουρκική κατάκτηση 
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Η περιοχή  Κουλέ – Καφέ στην Άνω Πόλη, με το βυζαντινό λουτρό δεξιά, σε καρτ-ποστάλ των αρχών 
του 20ου αιώνα. 

ήταν αφιερωμένη στους Αρχαγγέλους και Ταξιάρχες Μιχαήλ και Γαβριήλ. Ο 
ναός μετατράπηκε σε τζαμί από τον Gazi Hüseyin Bey, με την ονομασία İki 
Şerife Camii, που σήμαινε το τζαμί με τους δύο εξώστες. Η πολύχρονη μα-
κρά χρήση του ως τζαμί τού προξένησε πολλές αλλοιώσεις. Η σημερινή μορ-
φή του μνημείου είναι αποτέλεσμα της αναστήλωσης που έγινε το 1953. Ο 
ναός είναι διώροφος. Η κεντρική ξυλόστεγη αίθουσα περιβάλλεται στις τρεις 
πλευρές με περίστωο, το οποίο συναντάται σε πολλούς ναούς της Θεσσαλονί-
κης τον 14ο αι. Το περίστωο του ναού των Ταξιαρχών στην αρχική του μορ-
φή θα ήταν ανοικτό στη δυτική και στη νότια πλευρά. Η ύπαρξη τάφων με τη 
μορφή αρκοσολίων (χωνευτών δηλαδή σαρκοφάγων με τόξο από πάνω) κατά 
μήκος των τοίχων, συνηγορεί στην υπόθεση ότι ο ναός ήταν καθολικό μο-
νής και θάβονταν εδώ μοναχοί. Από την αρχική τοιχογράφηση διασώθηκαν 
μόνο οι παραστάσεις στα δύο αετώματα, των οποίων η μελέτη δεν επέτρεψε 
την ακριβέστερη χρονολόγηση του ναού στο δεύτερο μισό του 14ου αιώνα.

Αξιόλογα κτίρια στην περιοχή της οδού Ηροδότου και της πλατείας 
Καλλιθέας (10)
Η οδός Ηροδότου, που περνά μπροστά από το παλιό πρόπυλο του ναού του 
Αγίου Νικολάου Ορφανού, είναι ένας από τους λίγους δρόμους της Θεσσα-
λονίκης που με βεβαιότητα διατηρεί τη βυζαντινή χάραξη. Στη διασταύρω-
ση με την οδό Κόδρου υπάρχει το κτίριο στο Νο 17, το οποίο κατασκευάστη-
κε στα τέλη του 19ου αιώνα. Το 1979 αγοράστηκε από το Υπ. Πολιτισμού 
και μετά την αποκατάστασή του από τη δεκαετία του 1980 στεγάζει τα γρα-
φεία της Εφορείας Νεότερων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας. Και άλλα 

Der Bezirk Kule-Kafe in der Oberstadt mit dem byzantinischen Bad rechts auf einer Ansichtskar-
te des frühen 20. Jahrhunderts.
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χαρακτηριστικά κτίρια παραδοσιακής αρχιτεκτονικής αναπτύσσονται στην 
οδό Ηροδότου, στην πλατεία Καλλιθέας και στη ζώνη, εσωτερικά των βυζαντι-
νών τειχών στον ανατολικό τομέα της Άνω Πόλης (Ανδοκίδου, Γοργούς, Κυ-
κλώπων, Αθηνάς, Απ. Παύλου, Αχιλλέως), άλλα σε αρκετά καλή κατάσταση 
διατήρησης και άλλα να περιμένουν δυστυχώς ακόμη την αποκατάσταση.

Εκκλησία Αγίου Νικολάου Ορφανού (11)
Ιδρύθηκε στη δεύτερη δεκαετία του 14ου αιώνα, ως καθολικό μονής, από την 
οποία σώζονται ελάχιστα τμήματα του προπύλου της επί της οδού Ηροδότου. 
Σε πατριαρχικά έγγραφα του 1635 και 1638 της Μονής Βλατάδων, μετόχι 
της οποίας υπήρξε κατά την τουρκοκρατία, απαντάται με την ονομασία «Άγιος 
Νικόλαος Ορφανός», ή «των Ορφανών» σε κώδικα του 1745. Οι προσωνυμίες 
αυτές συσχετίστηκαν είτε με τον ιδρυτή, ή με την οικογένεια των ιδρυτών, είτε 
και με το φιλανθρωπικό έργο του πάτρωνα του ναού Αγίου Νικολάου προς τα 
ορφανά και τις χήρες. Σήμερα η επικρατούσα επιστημονική άποψη είναι ότι 
ιδρυτής του ναού ήταν ο Σέρβος κράλης Μιλούτιν. Η αρχική μορφή του ναού 
ήταν αυτή της τρίκλιτης βασιλικής. Τον πυρήνα του αποτελεί μια μακρόστε-
νη αίθουσα που περιβάλλεται από τις τρεις πλευρές με περίστωο.
Η τοιχοδομία είναι λιτή και αποφεύγεται η ποικιλία του κεραμοπλαστικού 
διακόσμου, τόσο χαρακτηριστική στους παλαιολόγειους ναούς της πόλης. Ο 
γλυπτός διάκοσμος περιορίζεται στα παλαιοχριστιανικά κιονόκρανα που χρη-
σιμοποιήθηκαν σε δεύτερη χρήση και στο σύγχρονο με το ναό μαρμάρινο τέ-

Die Kirche Agios Nikolaos Orphanos aus dem 14. Jahrhundert auf einer historischen Ansichtskarte. 
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Τα ανατολικά τείχη της Θεσσαλονίκης, με τον Πύργο της Αλύσεως στη βορειοανατολική γωνία, σε 
καρτ-ποστάλ των αρχών του 20ου αιώνα.

μπλο, το οποίο βρίσκεται στη θέση του σχεδόν ακέραιο. Ο τοιχογραφικός διά-
κοσμος είναι από τους πληρέστερα διατηρούμενους σε ναούς της Θεσσαλονί-
κης και με τη σαφήνεια του εικονογραφικού του προγράμματος εκφράζει την 
κλασική αντίληψη της παλαιολόγειας ζωγραφικής του τοίχου. Οι τοιχογραφί-
ες του χρονολογούνται στη δεκαετία 1310-1320 και αποτελούν ένα από τα ση-
μαντικότερα έργα του πρώϊμου 14ου αιώνα, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, αλλά 
και του ευρύτερου χώρου της Μακεδονίας και της Σερβίας.

Ανατολικά τείχη (πάνω από τη συμβολή των οδ. Ολυμπιάδος – Ζωγράφου) (12)
Το ευθύγραμμο ανατολικό τείχος, μετά την οδό Αγ. Δημητρίου, όπου κατα-
στράφηκε παλαιότερα κατά τη διάνοιξή της και αργότερα με τη διάνοιξη της 
οδού Ολυμπιάδος, συνεχίζει την πορεία του βόρεια με δύο τριγωνικούς προ-
βόλους και κατόπιν με ορθογώνιους πύργους, καθώς το τείχος ανεβαίνει την 
πλαγιά του λόφου. Ο ορθογώνιος πύργος απέναντι από το νεκροταφείο των 
Διαμαρτυρομένων (στην οδό Κάστρων), είναι αυτός που διατηρεί την πλίνθι-
νη επιγραφή με το όνομα του Ορμίσδα. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να ταυτι-
στεί με τον ομώνυμο διοικητή αποσπάσματος Βαλκανίων, τον οποίον αναφέ-
ρει ο ιστορικός Ζώσιμος και κατά συνέπεια το 390 να θεωρηθεί το χρονικό 
όριο για την έναρξη της κατασκευής των τειχών, την περίοδο δηλαδή του Αυ-
τοκράτορα Θεοδοσίου του Μεγάλου.

Die östlichen Mauern von Thessaloniki mit dem Alysseos Turm in der nordöstlichen Ecke auf einer 
Ansichtskarte des frühen 20. Jahrhunderts.
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Εργαστήρια της Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων Χαμιντιέ - μετέπει-
τα Μηχανουργείο Αξυλιθιώτη (13)
Το κτίριο το οποίο αρχικά είχε αναγνωρισθεί ως Μηχανουργείο Αξυλιθιώτη  
(1989) και είχε χαρακτηρισθεί από το ΥΠ.ΠΟ. ως νεώτερο μνημείο το 1992 (και 
ως τέτοιο, παραχωρήθηκε από την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου το 2003 
στην 4η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων), αναγνωρίστηκε και ταυτίστηκε κατά τη 
διάρκεια της μελέτης αποκατάστασής / επανάχρησής του (2004) ως τα «Εργα-
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Ο εν Κανά Γάμος, τοιχογραφία του 14ου αιώνα, στον Άγιο Νικόλαο τον Ορφανό.

στήρια Τεχνών» της μουσουλμανικής «Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων Χαμι-
ντιέ», συνδεόμενης με το οθωμανικό ίδρυμα του «Ισλαχανέ» (1874). Η Τεχνική 
Σχολή-ορφανοτροφείο στεγαζόταν στον εντός των τειχών μεντρεσέ (ιεροσπουδα-
στήριο) του Νουμάν πασά και αργότερα (1895-96) εκσυγχρονίστηκε κτιριακά/
εκπαιδευτικά με την κατασκευή νέου «Σχολείου»  και «Εργαστηρίων Τεχνών». 
Μετά το 1912, ανήκε στην Μουφτεία, που το εκμίσθωσε στον πρόσφυγα από 
τη Θράκη Θεόφιλο Ζαχαριάδη για να το επισκευάσει. Αυτός το υπεκμισθώνει 

Die Hochzeit zu Kana. Wandmalerei aus dem 14. Jahrhundert in der Kirche 
Agios Nikolaos Orphanos.
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σε επιχειρηματικές δραστηριότητες αρχικά αμαξοποιείου (καροσσερί), ξυλουρ-
γείου και μεταξουργείου. Από τη δεκαετία του 1920 ο Ευθύμης Αξυλιθιώτης, 
αναπτύσσει στο συγκρότημα το ομώνυμο Μηχανουργείο του με ολοκληρωμένη 
γραμμή παραγωγής τήξης μετάλλου, χύτευσης, σιδηρουργείου, μηχανουργείου 
με τελικά προϊόντα εξαρτήματα για τα υδραυλικά έργα της πεδιάδας Θεσσαλο-
νίκης. Το μηχανουργείο-χυτήριο Αξυλιθιώτη συνέχισε τη λειτουργία του μέχρι 
τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Μετά το χαρακτηρισμό του ως μνημείο, άρχισε 
η αποκατάστασή του από το Υπουργείο Πολιτισμού προκειμένου να ενταχθούν 
στο συγκρότημα χρήσεις πολιτισμού. 

Ιστορικοί τόποι νεκροταφείων Ευαγγελιστρίας, Αρμενίων και
Προτεσταντών (14)
Η περιοχή που εκτείνεται ακριβώς έξω από τα ανατολικά τείχη της πόλης και 
φτάνει μέχρι τον Κεδρηνό λόφο, τα λατομεία και το Αγίασμα του Αγίου Παύ-
λου, είχε παραχωρηθεί από τους Τούρκους, πριν από αιώνες, στην Ορθόδοξη 
Ελληνική Κοινότητα για την ταφή των νεκρών της. Το 1875 η Κοινότητα πα-
ραχώρησε αυτό το χώρο στη Φιλόπτωχο Αδελφότητα, που η δραστηριότητά της 
χρονολογείται από το 1871. Παρά τις τότε δυσκολίες από μέρους των Τούρκων 
η Αδελφότητα ίδρυσε το Νεκροταφείο της Ευαγγελίστριας, έκτισε τον ομώνυμο 
ναό και περιέφραξε τμήμα της συνολικής έκτασης. Αργότερα οι Τουρκικές 
αρχές απέσπασαν αυθαίρετα διάφορα τμήματα από τη μεγάλη έκταση και τα 
παραχώρησαν, ένα στο ορφανοτροφείο Ισλά Χανέ, ένα για το Βουλγαρικό νε-
κροταφείο (που δεν διασώζονται) και ένα για την εγκατάσταση του Αρμενικού 
Νεκροταφείου. Σήμερα, στην ίδια αυτή περιοχή μεταξύ της οδού Ελ. Ζωγρά-
φου και των τειχών και δίπλα στο μηχανουργείο Αξυλιθιώτη, αναπτύσσονται 
εκτός από το Αρμενικό και το νεκροταφείο των Προτεσταντών.

Γενικό νοσοκομείο “Άγιος Δημήτριος”
(πρώην Δημοτικό Νοσοκομείο) (15)
Βόρεια από τα Ελληνικά νεκροταφεία της Ευαγγελίστριας και σε μικρή απόστα-
ση έξω από τα ανατολικά τείχη της πόλης, είναι κτισμένο το παλιό Δημοτικό Νο-
σοκομείο, γνωστό σήμερα ως «Άγιος Δημήτριος». Για τη χρονολόγηση ανέγερσης 
του κτιρίου υπάρχουν δύο εκδοχές. Σύμφωνα με τη μία θεωρείται ότι το θερα-
πευτήριο κτίσθηκε γύρω στο 1890-1891 την περίοδο της μεγάλης οικοδομικής 
δραστηριότητας, όπως και τα κτίρια του Διοικητηρίου, του Γ΄ Σώματος Στρατού 
και της Παλιάς Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου. Κατά την άλλη εκδοχή 
η ανοικοδόμησή του τοποθετείται μεταξύ του 1902-1903. Αρχικά έφερε το όνο-
μα Gureba Hastahânesi (Νοσοκομείο Απόρων Ξένων) ή Hamidiye και αργότερα 
Belediye. Μετά την απελευθέρωση το 1912, περιήλθε στον Ελληνικό Δήμο και 
το 1971 το Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης το παραχώρησε κατά πλή-
ρη κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο. Το συγκρότημα του θεραπευτηρίου, μέσα 
σε ένα μεγάλο κήπο έκτασης περίπου 50.000 τ.μ., αποτελούσαν ένα κεντρικό, 
μεγάλο κτίριο γενικού νοσοκομείου, ένα κτίριο “Φθυσιατρείου” στη ΒΑ άκρη 
στο ύψος του Αγιάσματος (που κατεδαφίστηκε το 1955) και ένα κτίριο “Λυσσια-
τρείου” στη νότια πλευρά ανάμεσα στην Ευαγγελίστρια και στο νοσοκομείο. Το 
νοσοκομείο αυτό, μαζί με το νοσοκομείο Χιρς (θεραπευτήριο της Ισραηλιτικής 
Κοινότητας) αποτελούσαν στην αρχή του αιώνα τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της 
πόλης. Η οργάνωση, τόσο των όψεων, όσο και της κάτοψης, διέπεται από από-
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Εικόνα της Άνω Πόλης, των αρχών του 20ου αιώνα. Σε πρώτο πλάνο το δημοτικό νοσοκομείο του Αγίου 
Δημητρίου και τα νεκροταφεία της Ευαγγελίστριας.

λυτη συμμετρία. Οι συνθετικές αρχές είναι κλασικιστικές, ενώ χρησιμοποιού-
νται στοιχεία από τον Κλασικισμό και την Αναγέννηση. Όσον αφορά τη διάτα-
ξη της κάτοψης είναι η τυπική των παλιών νοσοκομείων. Η συνεχής λειτουργία 
του και οι αυξανόμενες συνεχώς ανάγκες δεν μπόρεσαν να καλυφθούν από τις 
υπάρχουσες παλιές εγκαταστάσεις, γι’ αυτό το λόγο σταδιακά κατασκευάστηκαν 
προσθήκες, πρώτα ανάμεσα στις τέσσερις πτέρυγες και αργότερα στον κήπο, σε 
απόσταση από το αρχικό, κεντρικό κτίριο.

Ιστορικοί κήποι του Πασά (16)
Στο μεγάλο οικόπεδο, όπου είναι κτισμένο το νοσοκομείο “Αγ. Δημήτριος”, και 
στο χώρο ανάμεσα στο νοσοκομείο και το κατεδαφισμένο από το 1955 Φθυ-
σιατρείο, υπάρχει μια μικρή ομάδα κτισμάτων προορισμένων για τη διακό-
σμηση του απέραντου κήπου που ανήκε αρχικά στο νοσοκομείο. Η μεγάλη 
αυτή ελεύθερη έκταση περικλείστηκε από ψηλό περίβολο, φυτεύθηκαν πεύ-
κα, ενώ σε ένα τμήμα της οργανώθηκε ένα καθιστικό με σιντριβάνια, βρύσες 
και άλλα διακοσμητικά στοιχεία προκειμένου να χαρίσουν δροσιά και ευχα-
ρίστηση στον επισκέπτη, σε συνδυασμό και με τη θαυμάσια θέα στην πόλη. 
Οι “Κήποι του πασά”, ονομασία που δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο πρό-
σωπο, διαμορφώθηκαν το 1904 σύμφωνα με εντοιχισμένη επιγραφή. Αποτε-
λούν δείγμα φανταστικής αρχιτεκτονικής, σε ελεύθερο χώρο και αποτελούν 
ένα μοναδικό ολοκληρωμένο δημιούργημα του αρχιτεκτονικού αυτού ρεύμα-
τος στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα διασώζονται λίγα μόνο κτίσματα, διάσπαρτα σε 
μια έκταση 1000 τ.μ. και αποτελούνται από ένα σιντριβάνι, μια σήραγγα γύρω 

Die Oberstadt im frühen 20. Jahrhundert, im Vordergrund das städtische Krankenhaus Agios Dimit-
rios und der Friedhof Evangelistria.
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από αυτό, μια στέρνα για τη συγκέντρωση του νερού, μια χαμηλή πύλη που 
οδηγεί σε υπόγειο χώρο και ένα υπερυψωμένο καθιστικό.

Πύργος της Αλύσεως ή του Τριγωνίου
(Τζιντζιρλή Κουλέ ή Κουσακλή Κουλέ) (17)
Η ονομασία είναι νεότερη και του δόθηκε από το βυζαντινό όνομα της περιο-
χής (Τριγώνιο). Από το σημείο αυτό οι Τούρκοι κυρίευσαν την πόλη το 1430. 
Την τουρκοκρατία ονομαζόταν «Τζιντζιρλή Κουλέ» (πύργος της αλυσίδας), ή 
«Κουσακλή Κουλέ» (ζωσμένος πύργος). Τον 15ο αιώνα αντικατέστησε το βυ-
ζαντινό πύργο του Τριγωνίου, τον οποίο και ενσωμάτωσε στην κατασκευή 
του. Στο γεγονός αυτό οφείλεται και η δαιδαλώδης εσωτερική του διαρρύθ-
μιση. Γύρω στα μέσα του 16ου αιώνα τροποποιήθηκε στη μορφή που τον 
βλέπουμε σήμερα. Ο πύργος του Τριγωνίου χρησίμευε πριν από το 18ο αι-
ώνα ως πυριτιδαποθήκη και οπλοστάσιο. Ο τύπος αυτού του πύργου είναι 
αποτέλεσμα της εξέλιξης της τεχνολογίας και της αλλαγής της τεχνικής του 
πολέμου που σημειώθηκε από το β΄ μισό του 15ου αιώνα, με τη χρήση των 
πυροβόλων όπλων. Ο Πύργος του Τριγωνίου, μαζί με το Λευκό Πύργο και το 
Φρούριο του Βαρδαρίου, αποτελούσε μέρος του συστήματος των οχυρών που 
κατασκεύασαν οι Τούρκοι, για να ενισχύσουν κρίσιμα, νευραλγικά σημεία 
της βυζαντινής οχύρωσης και να τα καταστήσουν ικανά να ανταποκριθούν 
στις νέες τεχνικές του πολέμου.

Πύλη της Άννας Παλαιολογίνας – Τριγώνιο (18)
Ακολουθώντας το διάμεσο τείχος μεταξύ Ακρόπολης και Άνω Πόλης, στο άκρο 
του προς τα βορειο-ανατολικά, ανοίγεται η πύλη της Άννας Παλαιολογίνας, 
όπως αναγράφεται σε επιγραφή (1355-56) στη μαρμάρινη πλάκα της παραστά-
δας της. Ήταν δευτερεύουσα πύλη που οδηγούσε από το εσωτερικό της πόλης 
και τη θέση Τριγώνιο, στην εκτός τειχών περιοχή. Από το ίδιο σημείο του Τριγω-
νίου μια ακόμη δευτερεύουσα πύλη οδηγεί προς το χώρο της Ακρόπολης.

Διάμεσο τείχος, μεταξύ Ακρόπολης και Άνω Πόλης (19)
Από τη θέση του Τριγωνίου εκτείνεται το τείχος που διαχώριζε την Άνω Πόλη 
από την περιοχή της Ακρόπολης, έφτανε δε έως απέναντι από τη Μονή Βλατά-
δων και λίγο δυτικότερα. Ο ορθογώνιος πύργος (19α)(απέναντι από την είσοδο 
της Μονής Βλατάδων), που συνδέει το δυτικό τείχος της Ακρόπολης με το 
διάμεσο τείχος, φέρει δύο επιγραφές που σχετίζονται με τη μεγάλη επέμβαση 
που έγινε στην Ακρόπολη κατά τον 12ο αιώνα. Τα ονόματα που αναφέρονται 
σε αυτές, του Ανδρονίκου Λαπαρδά και του Μιχαήλ Προσούχ, είναι γνωστά 
από την προσωπογραφία της εποχής των Κομνηνών (γύρω στα 1167).

Μονή Βλατάδων (20)
Η σταυροπηγιακή μονή των Βλατάδων, εξαρτώμενη από το Οικουμενικό Πατρι-
αρχείο της Κωνσταντινούπολης, είναι το μοναδικό σε λειτουργία βυζαντινό μο-
ναστήρι της Θεσσαλονίκης. Το καθολικό περιβάλλεται από τα σύγχρονα κτί-
ρια του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών, που ιδρύθηκε το 1968. 
Η μονή, αφιερωμένη αρχικά στο Χριστό Παντοκράτορα και σήμερα στη Με-
ταμόρφωση, ιδρύθηκε από το Δωρόθεο Βλατή, μαθητή του Γρηγορίου Παλα-
μά, πνευματικής φυσιογνωμίας της Θεσσαλονίκης και Μητροπολίτη της από το 
1351-1371. Αυτήν την περίοδο τοποθετείται και η ίδρυση της μονής. Υπάρχει 
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Η Μονή Βλατάδων, στην Άνω Πόλη, σε καρτ-ποστάλ των αρχών του 20ου αιώνα.

ΣΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΥΦΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

φιρμάνι του σουλτάνου Μεχμέτ Β΄ στα 1446, ο οποίος απένειμε προνόμια, αν 
και δεδομένα από αρχιτεκτονικά στοιχεία του καθολικού μαρτυρούν ότι μετα-
τράπηκε σε τζαμί. Είναι γνωστή η ονομασία της μονής “Τσαούς Μαναστίρ” κατά 
την τουρκοκρατία, η οποία επιβίωσε ως τις μέρες μας. Υπάρχουν διάφορες εκ-
δοχές για το πρόσωπο του Τσαούς μπέη, στον οποίον οφείλεται η ονομασία. Η 
προνομιακή θέση της μονής στο σημείο διακλάδωσης του αγωγού που έφερνε 
το νερό από το Χορτιάτη και το διοχέτευε στην πόλη, της προσέφεραν και μια 
προνομιακή συμπεριφορά από πλευράς των Τούρκων αξιωματούχων. Πάντως 
τη σημασία της μονής και την οικονομική της ευρωστία, ήδη από την εποχή της 
ίδρυσής της, μαρτυρούν τα μετόχια που διατηρούσε μέσα κι έξω από την πόλη. 
Το καθολικό της μονής αποτελεί μια σχετικά σπάνια παραλλαγή του σταυροει-
δούς εγγεγραμμένου ναού, στην οποία ο τρούλος δεν στηρίζεται σε κίονες, αλλά 
στους τοίχους του Ιερού και σε δύο πεσσούς στη δυτική πλευρά. Η ιδιορρυθμία 
αυτή υπαγορεύθηκε από την ύπαρξη παλαιότερου ναού στην ίδια θέση, τα λεί-
ψανα του οποίου διατηρήθηκαν στο ναό του 14ου αι. και καθόρισαν την κατα-
σκευή του. Διαπιστώθηκε επίσης η ύπαρξη τάφων μέσα και έξω από το καθολι-
κό, που χρονολογούνται από το 14ο ως τις αρχές του 16ου αιώνα. Ο πυρήνας 
του ναού περιβάλλεται με στοά που απολήγει ανατολικά σε δύο παρεκκλήσια. 
Στις αναστηλωτικές εργασίες του 1980-81 αποκαλύφθηκαν επίσης οι τοιχογρα-
φίες του κυρίως ναού και του ανατολικού τοίχου της δυτικής στοάς, οι οποί-
ες χρονολογούνται μεταξύ των ετών 1360-1380. Το τέμπλο ανήκει πιθανά στο 
17ο αιώνα, αλλά ορισμένα τμήματά του είναι επισκευές του 19ου αι. Στο σκευ-
οφυλάκιο της μονής φυλάσσεται μεγάλος αριθμός ιδιαίτερα αξιόλογων εικόνων, 
που χρονολογούνται από τον 12ο ως το 19ο αιώνα.

Das Vlatadon-Kloster in der Oberstadt auf einer Ansichtskarte des frühen 20. Jahrhunderts.
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The UPPER CITY from OLYMPIADOS Street

to the ACROPOLIS WALLS
and the EDGE
of the EASTERN WALLS  

5th WALK

Oberstadt (Ano Poli)
Der Stadtteil der Oberstadt, der nördlichste und höchste Abschnitt des 
alten Stadtkerns, hat vieles von seinem historischen Charakter behalten. 
Er ist auf einem Hügel namens Bair errichtet worden, der einen felsigen 
Boden und steile Anstiege aufweist. Die ersten Siedlungsspuren gehen 
hauptsächlich auf das 4. und 5. Jahrhundert zurück, als dieses Gebiet von 
der christlichen Gemeinde bewohnt wurde. Nach der Eroberung der Stadt 
durch die Osmanen (1430) trat ein Einwohnerrückgang in der Oberstadt 
ein und vom 16. Jahrhundert an entwickelte sie sich zu einem erkennbar 
türkischen Stadtteil. Die Oberstadt hatte vor allem Siedlungscharakter 
und in den Jahren nach 1922 ist es aufgrund der Niederlassung einer 
Vielzahl von griechischstämmigen Flüchtlingen aus Kleinasien zu einem 
Einwohnerzuwachs gekommen. Die Bauten, die hier errichtet wurden, 
stellen Merkmale der balkanischen Architektur dar, während architekto-
nische Unterschiede zueinander auf wirtschaftliche und soziale Faktoren 
zurückzuführen sind. Die Siedlungsstruktur des Gebiets blieb vom Brand 
1917 verschont. Wohnprobleme entstanden in der Nachkriegszeit, als die 
städtischen Grundstücke exzessiv genutzt wurden und alte Häuser oder 
Grundstücke an Bauunternehmern verkauft wurden, um an Stelle des-
sen als Gegenleistung eine Wohnung in einem mehrstöckigen Neubau zu 
erhalten. Die bemerkenswerten, erhaltenen Gebäude sind isolierte Inseln 
im Entwicklungsmeer des Immobilienmarkts und Zeugnisse der langjäh-
rigen Geschichte dieses so distinktiven Stadtteils von Thessaloniki.

Bemerkenswerte Gebäude in der Nähe der Kirche von Agia Ekaterini (1)
Dieses nordwestliche Gebiet der Oberstadt entspricht ungefähr dem türki-
schen Stadtteil Yakub Paşa, in dem es viele öffentliche Brunnen, die Med-
resse, eine Tekke (ein Sufi-Zentrum), ein Armenhaus und eine Moschee mit 
einem Friedhof gab. Bemerkenswerte Gebäude findet man zerstreut in den 
Straßen A. Papadopoulou, Antigonis, Tsamadou, Sachtouri sowie an den 
Mauern in Isminis Straße. Charakteristische Merkmale nicht nur dieser Ge-
bäude, sondern aller sichtbaren Bauten der Oberstadt, sind folgende: eine 
traditionelle Architektur mit neoklassischen Elementen, Erker (Sachnisia), 
Symmetrie der Grundrisse und der Fassaden – je nach den Besonderheiten 

5. SPAZIERGANG

Von der OBERSTADT und OLYMPIADOS STRASSE

bis zu den MAUERN der AKROPOLIS
und dem BEGINN
der ÖSTLICHEN MAUERN
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jedes Baus und des freien Raums im direkten Umfeld des Grundstücks. 

Kirche von Agia Ekaterini (2)
Diese elegante paläologische Kirche ist eines der großen ‘Rätsel’ der Stadt, 
denn ihr byzantinischer Name bleibt unbekannt und in den historischen 
Quellen wird nur sehr begrenzt Bezug darauf genommen, ebenso, wie es bei 
anderen Kirchen der Stadt der Fall ist. Man weiß aber, dass Beylerbey Yakup 
Paşa die Kirche unter der Herrschaft von Bayezid II in eine Moschee umwan-
deln und als Yakup Paşa Moschee umbenennen ließ. Elemente des Denk-
mals deuten darauf hin, dass die Kirche Jesus Christus geweiht war und 
deshalb haben es zahlreiche Forscher mit dem Katholikon des Klosters von 
Christos Megalodynamos (Allermächtigstem Christus) identifiziert. Es han-
delt sich um eine komplexe viersäulige eingeschriebene Kreuzkuppelkirche 
mit einer umkreisenden Säulenhalle, die im Osten an zwei symmetrische Ka-
pellen grenzt. Die Außenseite der Wände verfügt über eine große Vielfalt von 
Blendbögen, Konchen, Halbpfeilern aus Ziegeln und keramischem Schmuck. 
Darüber hinaus grenzt ein dekorativer Fries aus Marmor die Vertikale des 
kubischen Kerns der Kirche optisch ab. Verschiedenen Forschern zufolge 
stammt das Denkmal aus dem Zeitraum zwischen dem späten 13. Jahrhun-
dert und dem dritten Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts. Bei den Restaurie-
rungsarbeiten 1947-1951 wurden auch Wandmalereien in fragmentarischer 
Form freigelegt, für deren Datierung das Jahr 1315 vermutet wird.

Nordwestliche und nördliche Mauern (3)
Die die Oberstadt umschließenden byzantinischen Mauern, die von der 
westlichen Seite über die Lytaia Toranlage hochsteigen, folgen der gleichen 
Morphologie des felsigen Bodens des Gebiets, das zur Akropolis führt. Man 
kann die Änderungen und Restaurierungen der Befestigungsanlagen durch 
die Inschriften nachvollziehen, die noch an den Mauern zu sehen sind. 
Die letzten bestätigten byzantinischen Reparaturarbeiten an den Mauern 
ließ Manuel II Palaiologos durchführen, als er in Thessaloniki Despot war 
(1369-73). Informationen über diese Restaurierungsarbeiten finden sich 
auf einer vierzeiligen Inschrift aus Ziegeln an der Außenwand eines Turms 
am nördlichsten Rand der Hauptmauern der Stadt wieder (3a).

Bemerkenswerte Gebäude im Gebiet Tsinari, in den Straßen F. Dra-
goumi, Kleious, A. Papadopoulou und D. Poliorkitou (4)
Das Gebiet der Oberstadt oberhalb des Ministeriums für Makedonien und 
Thrakien ist bis heute unter dem türkischen Namen ‘Tsinari’ bekannt – vom 
türkischen Wort çinarli, das Platane bedeutet. Im Zentrum des Gebiets be-
fanden sich die Medresse und die Moschee. Hauptstraßen dieser Nachbar-
schaft waren die Kleious, A. Papadopoulou und D. Poliorkitou Straßen. Auch 
an den Häuser hier zeichnen sich charakteristische Merkmale der Oberstadt 
ab: traditionelle Architektur mit neoklassischen Elementen, Symmetrie der 
Hauptfassaden, mehrere hölzerne Konstruktionen, Erker und, in einigen Fäl-
len, zweistöckige Gebäude mit einem Halb-Souterrain. Es lohnt sich, die un-
zähligen Häuser in den Straßen Kleious und D. Poliorkitou zu sehen, beson-
ders das Haus in der D. Poliorkitou 23 (an der Kreuzung zur A. Papadopoulou 
Straße), wo man einen doppelten Erker an der einen Wand betrachten kann, 

 5. SPAZIERGANG: VON DER OBERSTADT UND OLYMPIADOS STRASSE
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Η Αγία Αικατερίνη, σε φωτογραφία εποχής.

TO THE ACROPOLIS WALLS AND THE EDGE OF THE EASTERN WALLS

und das Haus Nr. 37, das seit seiner Restauration das Nationale Zentrum für 
Landkarten und kartographisches Erbe beherbergt (4a). An der Kreuzung der 
Kleious und A. Papadopoulou Straßen ist das letzte Beispiel des klassischen 
Kafeneion (traditionelles Kaffeehaus) aus der Zeit der osmanischen Herrschaft 
erhalten. Es heißt ‘Tsinari’, befindet sich gegenüber dem Brunnen von Mu-
rat II (byzantinisches Denkmal) und stellt einen Treffpunkt der Einwohner 
dieser Nachbarschaft dar. Bevor man diese Häusergruppen in der Oberstadt 
verlässt, sollte man unbedingt das Gebäude an der Kreuzung der Straßen F. 
Dragoumi und Olympiados besichtigen, ein bemerkenswertes Exemplar der 
eklektizistischen Architektur mit klaren neoklassischen Einflüssen.

Kirche von Hosios David – Latomou-Kloster (5)
Die Kirche, die einst ein klösterliches Katholikon war, wurde erst 1921 sozu-
sagen arbiträr dem Hosios David geweiht. Über ein Dokument des späten 9. 
Jahrhunderts (‘die Erzählung des Ignatius’) erfährt man, dass das Katholi-
kon in dieser Zeit Christus dem Erlöser des Latomou (des Steinhauers) oder 
der Latomon (der Steinhauer) geweiht war, ein Name, der auf die Steinbrü-
cke in der Umgebung zurückgeht und auch später durch die beeindrucken-
de Freilegung des Mosaiks in der Konche des Altarraums bestätigt wird. Die 
Kirche wurde am Ende des 5. Jahrhunderts gegründet und ursprünglich 
wahrscheinlich dem Propheten Sacharja geweiht. Die Mosaike und Wand-
malereien, die den Raum verzieren, stammen aus der gleichen Zeit; ihre Kos-
ten wurden durch die Spende einer anonymen Wohltäterin gedeckt, die mit 

Die Kirche Agia Ekaterini auf einem historischen Foto.

BIS ZU DEN MAUERN DER AKROPOLIS UND DEM BEGINN DER ÖSTLICHEN MAUERN
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Ο Όσιος Δαβίδ, εκκλησία του 5ου αιώνα, καθολικό της Μονής του Λατόμου. 
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Theodora, Tochter des Kaisers Maximilian – die zum Christentum konvertiert 
hatte – identifiziert wurde. In der Zeit des Ikonoklasmus (Bildersturms) wur-
de die Mosaik-Verzierung mit Ochsenleder und Mörtel bedeckt und nach ei-
nem Erdbeben zur Regierungszeit des Kaisers Leo V des Armeniers (813-820) 
freigelegt. Im 12. Jahrhundert wurde das Katholikon renoviert und mit neu-
en Wandmalereien verziert, die im späten 13. – frühen 14. Jahrhundert fertig 
gestellt wurden. Im 16. Jahrhundert wurde die Kirche vermutlich in eine 
Moschee umgewandelt. Ihr westlicher Teil ist heute nicht erhalten, aber die 
kleine, bescheidene Kirche verfügt über einige der bedeutendsten Mosaike 
und Wandmalereien nicht nur in der Stadt, sondern in der frühchristlichen 
und byzantinischen Kunstära im Allgemeinen. 

Bemerkenswerte Gebäude im Gebiet der Theofilou und Epimenidou 
Straßen (6)
Die Theofilou Straße stellte die südliche Grenze des türkischen Stadtteils 
Suluca dar, der nordwärts die Stadtmauern erreichte. Dieses Gebiet hatte 
eine üppige Wasserversorgung und viele öffentliche Brunnen. Am Ende 
der ’70er Jahre waren fast alle alten, traditionellen Gebäude der Theofilou 
Straße noch erhalten. Bis heute wurde aber leider ein Großteil davon ab-
gerissen und von Neubauten ersetzt. Manche erhaltene Gebäude wurden 
restauriert und beherbergen Abteilungen der Stadtgemeinde oder andere 
Kulturträger und Organisationen.
Das erhaltene Gebäude in der Theofilou Straße 32 an der Kreuzung zur 
Agias Sofias Straße bietet eine charakteristische Kombination der tradi-

Die Kirche Hosios David aus dem 5. Jahrhundert. Hauptkirche des Latomou-Klosters.
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Το βυζαντινό λουτρό στην περιοχή του Κουλέ – Καφέ, κατά τη διάρκεια των αναστηλωτικών εργασιών. 
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tionellen einheimischen Architektur mit Elementen des Neoklassizismus 
dar. Im 20. Jahrhundert wurden die Geschäftsräume im Erdgeschoss in 
eine Bäckerei umgewandelt und so entstand eine sehr charakteristische 
‘Ecke’ mit traditioneller Thessaloniki-Atmosphäre. Das Gebäude in der 
Theofilou Straße 25 ist ein weiteres Beispiel der Architektur der Oberstadt 
mit eindeutigen neoklassischen Elementen. Hier geht es um ein zweistö-
ckiges Haus mit doppelter Fassade; die Hauptfassade ist außerdem sehr 
symmetrisch. Ursprünglich diente es vermutlich als türkische Schule. Im 
Laufe der Zeit wurden viele Modifizierungen im Inneren durchgeführt. Die 
Stadtgemeinde hat seine historischen Wert erkannt und es 1980 erwor-
ben. Nach seiner Restauration beherbergt es Büros des stellvertretenden 
Bürgermeisteramts für Kultur (6a). Ganz wenige bemerkenswerte Gebäu-
de mit gemeinsamen Merkmalen sind in der Theofilou Straße oder in der 
Epimenidou Straße erhalten. Erwähnenswert ist das Gebäude in der Epi-
menidou Straße 19 am Rand des Kirchenhofs von Hosios David, das der 
Stadtgemeinde von Thessaloniki gehört und kulturelle und wissenschaft-
liche Einrichtungen beherbergt, unter denen sich auch die Büros der Nie-
derlassung der Hellenischen Gesellschaft in Thessaloniki befindet (6b).

Byzantinisches Bad (7)
Das öffentliche Gebäude stammt vermutlich aus dem späten 13. oder frü-
hen 14.  Jahrhundert. In der griechisch-römischen Welt waren die öffentli-
chen Bäder das typischste Merkmal, das die städtische von der ländlichen 
Bevölkerung unterschied. Sie waren Zentren für soziale Kontakte und kul-

Das byzantinische Bad im Gebiet Kule-Kafe während der Restaurierungsarbeiten.

BIS ZU DEN MAUERN DER AKROPOLIS UND DEM BEGINN DER ÖSTLICHEN MAUERN
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Άποψη της Άνω Πόλης, σε φωτογραφία του Μεσοπολέμου.

turelle Tätigkeiten und haben diesen Charakter auch in den frühchristli-
chen Städten (6.-7. Jh.) beibehalten. In der dunklen Ära (7.-8. Jh.) wurden 
die öffentlichen Bäder aufgegeben, nur die privaten blieben in Betrieb. Des-
halb ist dieses Badehaus von Thessaloniki von großer Bedeutung im grie-
chischen Raum, es blieb bis 1940 ununterbrochen in Betrieb. 

Bemerkenswerte Gebäude in der Nähe der Kirche Taxiarches und des Rom-
pfeis-Platzes – Kule Kafe (Mousson und Theotokopoulou Straßen) (8)
Dieses Gebiet, das als der türkische Stadtteil Iki Şerife bekannt war, war 
schwer von dem benachbarten, christlichen Stadtteil des Vlatadon-Klosters zu 

Die Oberstadt auf einem Foto der Zwischenkriegszeit.
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unterscheiden, weil Christen und Muslime in vielen Straßen nebeneinander 
wohnten. Dieses Gebiet begann sich ab dem 16. Jahrhundert zu entwickeln.
Auf der nördlichen Seite des Romfeis-Platzes, in der Krispou Straße 7 gibt 
es ein ganz bedeutendes Haus mit breitem Walm und doppelter Fassade, 
ein typisches Beispiel der balkanischen Wohnarchitektur. Es verfügt über 
klassizistische Elemente sowie einen besonderen Eklektizismus; zwei 
symmetrische bogenförmige Erker sind an den Hauptachsen von jedem 
Teil zu sehen. Wichtige innere Modifizierungen – besonders der Einsatz 
vom Stahlbeton bei dem Ersatz der Treppenhäuser – wurden um 1959 
durchgeführt, als das Gebäude renoviert wurde, um ein Gymnasium (bis 

BIS ZU DEN MAUERN DER AKROPOLIS UND DEM BEGINN DER ÖSTLICHEN MAUERN
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Το αναστηλωμένο κτίριο της οδού Κρίσπου, το οποίο χρησιμοποιείται για πολιτιστικές εκδηλώσεις του 
Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ende der ’80er Jahre) zu beherbergen. Zu seiner Restaurierung hat das 
Kultusministerium finanziell beigetragen und die Stadtgemeinde hat es 
gekauft, um verschiedene kulturelle Tätigkeiten dort unterzubringen. 
Bemerkenswerte Gebäude sind in diesem Bezirk an der Kreuzung der Mous-
son und Theotokopoulou Straßen erhalten sowie in der Nähe der Kirche 
Taxiarches, in der Mousson Straße 26. Letzteres Gebäude bietet eine typi-
sche Gestaltung der Hauptfassade mit einer Reihe von dreieckigen Erkern 
im zweiten Stock dar. Von Interesse ist auch das Gebäude in der Mousson 
Straße 47 – es gehört dem Kultusministerium und beherbergt eine Abteilung 
der Ephorie für Moderne Monumente von Zentralmakedonien –, an dessen 
Hauptfassade man eine besondere, hölzerne Verzierung erkennen kann. 

Kirche Taxiarches (9)
Es geht um eine weitere Kirche, deren byzantinischer Name unbekannt 
ist. Der Tradition nach war sie vor der Eroberung der Stadt durch die Os-
manen den Erzengeln und Führern der himmlischen Heerscharen (Ta-
xiarches) Michael und Gabriel geweiht. Gazi Hüseyin Bey ließ sie in eine 
Moschee umwandeln und in İki Şerife Camii (Moschee mit zwei Emporen) 
umbenennen. Der langjährige Gebrauch als eine Moschee hat viele Ände-
rungen ausgelöst. Das Denkmal in seiner heutigen Form ist ein Ergebnis 
der Restaurierungsarbeiten im Jahre 1953. Das Gebäude ist zweistöckig. 
Die holzüberdachte Haupthalle ist von einem Peristoon an den drei Seiten 

Das restaurierte Gebäude in der Krispou Straße, das heute Kulturveranstaltungen der Stadtge-
meinde Thessaloniki beherbergt. 
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umgeben, was in vielen Kirchen aus dem 14. Jahrhundert in Thessaloniki 
zu sehen ist. Das Peristoon dieser Kirche war auf der westlichen und südli-
chen Seite ursprünglich offen. Das Bestehen von Gräbern in Form von Ar-
kosolien (Wandgräber unter einer Bogennische) entlang den Wänden weist 
darauf hin, dass die Kirche ein klösterliches Katholikon war und Mönche 
hier begraben wurden. Von den ursprünglichen Wandmalereien sind nur 
die Szenen an den zwei Giebeln erhalten. Die Studie dieser Wandmalerei-
en führt leider zu keiner genauen Datierung der Kirche, sondern nur zur 
Schätzung, dass sie aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts stammt.

Bemerkenswerte Gebäude in der Nähe der Irodotou Straße und des 
Kallithea-Platzes (10)
Die vor dem Propylon der Kirche von Agios Nikolaos Orphanos vorbeifüh-
rende Irodotou Straße ist eine der wenigen Straßen in Thessaloniki, die 
ihren ursprünglichen, byzantinischen Straßenentwurf erhalten hat. An 
der Kreuzung zur Kodrou Straße (Irodotou Str. 17) liegt ein Gebäude, das 
im späten 19. Jahrhundert errichtet wurde. 1979 wurde es vom Kultus-
ministerium gekauft und seit den ’80er Jahren beherbergt es die Büros 
der Ephorie für Moderne Monumente von Zentralmakedonien. Weitere Ge-
bäude im architektonisch traditionellen Stil sind in der Irodotou Straße, 
am Kallithea-Platz und in der inneren Zone der byzantinischen Mauern 
im östlichen Teil der Oberstadt (Andokidou, Gorgous, Kyklopon, Athinas, 
Ap. Pavlou, Achilleos Straßen) zu finden. Manche davon sind noch in sehr 

Der kleine Platz der Oberstadt im Gebiet Tsinari mit dem byzantinischen Brunnen rechts.

BIS ZU DEN MAUERN DER AKROPOLIS UND DEM BEGINN DER ÖSTLICHEN MAUERN



154
5th WALK: THE UPPER CITY FROM OLYMPIADOS STREET

Τοιχογραφίες του 14ου αιώνα, του ανατολικού τοίχου του νάρθηκα, από την εκκλησία του Αγίου 
Νικολάου του Ορφανού.
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Wandmalereien aus dem 14. Jahrhundert an der östlichen Wand im Narthex der Kirche Agios 
Nikolaos Orphanos.
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gutem Zustand, doch andere benötigen noch immer eine Restaurierung. 

Kirche von Agios Nikolaos Orphanos (11)
Die Kirche wurde im zweiten Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts als klösterli-
ches Katholikon gegründet, von dem nur wenige Fragmente vom Propylon 
in der Irodotou Straße erhalten sind. In patriarchischen Dokumenten aus 
den Jahren 1635 und 1638, die jetzt im Vlatadon-Kloster aufbewahrt wer-
den – die Kirche gehörte während der osmanischen Herrschaft zu diesem 
Kloster – wird die Kirche als ‘Agios Nikolaos Orphanos’ (der Waise) oder 
‘ton Orphanon’ (der Waisen) in einem Kodex erwähnt. Der Name führt auf 
den Gründer oder die Familie der Gründer oder eventuell auf die karitative 
Tätigkeit des Patrons der Kirche in Bezug auf Witwen und Waisenkinder 
zurück. Nach der aktuellsten herrschenden Ansicht war der serbische Kral 
Milutin der Gründer der Kirche. Die ursprüngliche Bauform der Kirche war 
eine dreischiffige Basilika. Ihr Kern besteht aus einer länglichen Halle, die 
auf den drei Seiten von einem Peristoon umgeben wird. Der Mauerwerkbau 
ist bescheiden und die vielfältige keramische Verzierung, die typisch für 
paläologische Kirchen in der Stadt ist, wird vermieden. Die bildhauerische 
Dekoration beschränkt sich auf die frühchristlichen Kapitelle, die einem 
früheren Gebäude entnommen wurden, und auf die Ikonenwand aus Mar-
mor, die die gleiche Datierung mit der Kirche hat und fast vollständig erhal-
ten ist. Die Wandmalereien sind unter den am besten erhaltenen in Kirchen 
von Thessaloniki und drücken durch einen eindeutigen ikonographischen 
Plan die klassische Wahrnehmung der paläologischen Kunst aus. Diese 
Wandmalereien stammen aus dem Jahrzehnt 1310-1320 und stellen eines 
der wichtigsten Werke des frühen 14. Jahrhunderts dar, nicht nur in Thes-
saloniki, sondern auch im weiteren Gebiet von Makedonien und Serbien. 

Östliche Mauern
(oberhalb der Kreuzung der Straßen Olympiados und Zografou) (12)
Die Gerade der östlichen Mauer hinter der Agiou Dimitriou Straße, wo die 
Mauer bei der Anlegung der Agiou Dimitriou und später der Olympiados 
Straße zerstört wurde, geht mit zwei dreieckigen Auskragungen und dann 
mit rechteckigen Türmen weiter und steigt nordwärts den Hügelhang hi-
nauf. Der rechteckige Turm gegenüber dem protestantischen Friedhof (in 
der Kastron Straße) trägt eine Ziegelinschrift mit dem Namen Ormisdas. 
Diese Person könnte mit dem gleichnamigen Verwalter auf dem Balkan 
identifiziert werden, den der Historiker Zosimos erwähnt. In diesem Fall 
dürfte der Aufbau der Mauern erst 390 unter der Herrschaft des Kaisers 
Theodosius des Großen begonnen haben.

Werkstätten der Handwerks- und Berufsschule Hamidiye – später Ma-
schinenwerkstatt von Axylithiotis (13)
Das Gebäude wurde ursprünglich (1989) als die Maschinenwerkstatt 
von Axylithiotis eingeschätzt, 1992 vom Kultusministerium als modernes 
Monument designiert und deswegen von der staatlichen Grundstücksge-
sellschaft an die 4. Ephorie für Moderne Monumente übergeben. Wäh-
rend seiner Sanierungs- und Umnutzungsstudie wurde es später mit 
den Werkstätten der muslimische Handwerks- und Berufsschule Hami-
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Λεπτομέρεια από τις τοιχογραφίες του Αγίου Νικολάου του Ορφανού, με θέμα θαύματα του Αγίου.

diye identifiziert. Die Schule war mit der osmanischen Stiftung ‘Islaha-
ne’ (1874) verbunden. Sie und das Waisenhaus wurden in der Medresse 
(Schule islamischer Wissenschaften) von Numan Pascha innerhalb der 
Mauern beherbergt. Später (1895-96) gab es eine bauliche Modernisie-
rung durch die Errichtung der neuen ‘Schule’ und der ‘Werkstätten’. 
Nach 1912 hat das Muftiat dem Flüchtling aus Thrakien, Theofilos Za-
chariadis, das Gebäude vermietet. Voraussetzung dafür waren die Um-
bauarbeiten, sodass eine Schmiede, eine Gießerei und eine Schreinerei 
entstehen konnten, sowie die obligatorische Lehre der Waisenkinder. In 
den 20er Jahren hat Efthimis Axylithiotis im Baukomplex seine gleichna-
mige Maschinenwerkstatt kreiert. Diese verfügte über eine vollständige 
Ausstattung für Metallschmelze und Metallguss sowie für eine Schmiede 
und eine Maschinenwerkstatt und produzierte außerdem Teile für hyd-
raulische Infrastrukturwerke. Der Betrieb der Maschinenwerkstatt und 
Gießerei von Axylithiotis wurde nach den Erbeben im Jahre 1978 zuneh-
mend eingeschränkt. Nach 2004 wurde die Sanierung des Gebäudes vom 

Detail von Wandmalereien in der Kirche Agios Nikolaos Orphanos mit Thema Wunder des 
Heiligen.
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Kultusministerium in Auftrag gestellt, mit dem Ziel, kulturelle Aktivitäten 
in den Baukomplex zu integrieren. 

Historischer Friedhof von Evangelistria; Armenischer und Protestan-
tischer Friedhof (14)
Vor Jahrhunderten überließen die Osmanen der orthodoxen griechischen Ge-
meinde das Gebiet, das sich genau hinter den östlichen Stadtmauern bis zum 
Hügel Kedrinos, den Steinbrüchen und der Weihwasserquelle von Agios Pavlos 
erstreckte, sodass ihre Toten dort begraben werden konnten. 1875 übergab 
die Gemeinde diesen Bezirk der Karitativen Bruderschaft, die seit 1871 tätig 
gewesen war. Trotz mancher Einwände vonseiten der Osmanen hat die Bru-
derschaft den Friedhof von Evangelistria eröffnet und ließ die gleichnamige 
Kirche erbauen und einen Teil der Fläche umzäunen. Später haben sich die 
osmanischen Behörden willkürlich verschiedene Teile der breiten Fläche ange-
eignet und dem Waisenhaus Isla Hane, dem bulgarischen Friedhof (beide sind 
nicht erhalten) sowie dem Armenischen Friedhof das Recht zum Gebrauch 
eingeräumt. Heute befinden sich in diesem Gebiet (zwischen der Elenis Zo-
grafou Straße und den Mauern bei der Maschinenwerkstatt von Axylithiotis) 
sowohl der armenische als auch der protestantische Friedhof.

Allgemeinkrankenhaus ‘Agios Dimitrios’ (ehemaliges Städtisches 
Krankenhaus) (15)
Weiter nördlich, in kurzer Entfernung zum griechischen Friedhof von Evan-
gelistria außerhalb der östlichen Stadtmauern, liegt das alte Städtische 
Krankenhaus, heute als ‘Agios Dimitrios’ bekannt. Es besteht eine Unei-
nigkeit über die Datierung der Errichtung des Gebäudes. Einige Stimmen 
behaupten, dass es um 1890-1891 in der Zeit der erhöhten Bautätigkeit 
erbaut wurde, genau wie die Gebäude des Diikitirion, des 3. Armeekorpses 
und der Alten Philosophischen Fakultät. Andere datieren seine Errichtung 
zwischen 1902 und 1903. Ursprünglich war es als Gureba Hastahânesi 
(Krankenhaus für bedürftige Ausländer) oder Hamidiye und später als Be-
lediye bekannt. Nach der Befreiung der Stadt im Jahr 1912 ist das Ge-
bäude in die Hände des griechischen Staates gelangen und 1971 hat es 
der Gemeinderat von Thessaloniki dem Staat vollständig übertragen. Der 
Krankenhauskomplex, der auf einer Fläche von etwa 50.000 Quadratme-
tern liegt, bestand aus dem großen Hauptgebäude des Allgemeinkranken-
hauses, einem Tuberkulose-Sanatorium am nordöstlichen Rand auf der 
Höhe der Weihwasserquelle (es wurde 1955 abgerissen), und einer Tollwut-
Heilstätte am südlichen Rand zwischen dem Friedhof von Evangelistria und 
dem Krankenhaus. Dieses Krankenhaus und die Heilstätte Hirsch (für die 
jüdische Gemeinde) stellten am Anfang des 20. Jahrhunderts die größten 
Krankenhäuser der Stadt dar. Die Fassaden und der Grundriss verfügen 
über eine absolute Symmetrie. Die Kompositionsprinzipien sind klassisch 
und Elemente sowohl des Klassizismus als auch der Renaissance kommen 
zum Einsatz. Der Aufbau des Grundrisses ist typisch für diese traditionel-
len Krankenhäuser. Die immer wachsenden Anforderungen des Kranken-
hauses, das ununterbrochen in Betrieb war, konnten durch die bestehen-
den Anlagen nicht gedeckt werden; deswegen wurden allmählich Anbauten 
hinzugefügt, zuerst zwischen den vier Flügeln und später im Umfeld in 
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einer gewissen Entfernung zum ursprünglichen zentralen Gebäude.

Die Gärten vom Pascha (16)
Auf dem großen Grundstück, auf dem das Krankenhaus ‘Agios Dimitrios’ 
liegt, zwischen dem Krankenhaus und dem 1955 abgerissene Tuberku-
lose-Sanatorium, befindet sich eine kleine Gruppe von Bauwerken, die 
zur Einrichtung der ursprünglich dem Krankenhaus gehörenden riesigen 
Gärten dienten. Diese große architektonische Offenheit wurde mit einer 
hohen Mauer umgegeben und mit Pinien bepflanzt; ein Teil wurde in ei-
nen Sitzbereich mit Brunnen und anderen dekorativen Elementen umge-
wandelt, wo der Besucher erfrischende Entspannung und eine herrliche 
Aussicht auf die Stadt genießen kann. Die Gärten vom Pascha (der Name 
ist nicht mit einem bestimmten Pascha verbunden) wurden einer einge-
mauerten Inschrift zufolge 1904 angelegt. Sie stellen ein Beispiel für die 
Architektur der Phantasie im offenen Raum dar und sind das einzige voll-
kommene Werk in Thessaloniki, das diesen architektonischen Stil reprä-
sentiert. Erhalten sind heute nur wenige Bauwerke, die auf einer Fläche 
von 1000 m2 verstreut aufzufinden sind: ein Brunnen mit einem Tunnel 
rund herum, eine Zisterne zur Wasserspeicherung, ein niedriges Tor, das 
zu einem unterirdischen Raum führt, und ein erhobener Sitzbereich.

Die östlichen Mauern von Thessaloniki.
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Alysseos-Turm oder Trigonion-Turm
(Tzintzirli Kule oder Kousakli Kule) (17)
Der Name ist jünger als der Turm und wurde ihm nach dem byzantinischen 
Namen des Gebiets (Trigonion) verliehen. An diesem Punkt haben die Osma-
nen 1430 eine Bresche in die Verteidigungsreihen der Stadt geschlagen und 
sie erobert. In der Zeit der osmanischen Herrschaft war der Turm als Tzin-
tzirli Kule (Turm der Kette) oder Kousakli Kule (gegürteter Turm) bekannt. 
Im 15. Jahrhundert hat er den byzantinischen Trigonion-Turm ersetzt, so, 
dass einige Teile des alten in die Architektur des neuen Turms integriert 
wurden. Dadurch erklärt sich auch seine labyrinthische innere Gestaltung. 
Um die Mitte des 16. Jahrhunderts wurde der Turm umgebaut und bekam 
seine heutige Form. Der  Trigonion-Turm diente vor dem 18. Jahrhundert 
als Pulvermagazin und Arsenal. Der Typus des Turms entspricht der tech-
nologischen Entwicklung und der Veränderungen in der Kriegstaktik ab der 
zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, d.h. dem Einsatz der Artillerie. Der 
Trigonion-Turm, der Weiße Turm und die Vardari-Festung waren Teile der 
Verteidigungsanlagen, die die Osmanen erbaut hatten, um entscheidende 
neuralgische Punkte der byzantinischen Befestigung zu verstärken und sie 
angesichts der neuen Kriegstechniken widerstandsfähiger zu machen. 

Anna-Paläologina-Tor – Trigonion (18)
Wenn man die Zwischenmauer zwischen der Akropolis und der Oberstadt 
in Richtung Nordosten entlanggeht, kommt man ans Anna-Paläologina-Tor, 
wie es auf einer Inschrift (1355-56) an einer Marmorplatte an der Stützwand 
steht. Dabei handelte es sich um ein Nebentor, das vom Stadtinneren und 
dem Trigonion-Gebiet zu den Bereichen außerhalb der Mauern führte. Vom 
gleichen Punkt aus führt ein weiteres Nebentor zum Akropolis-Gebiet.

Zwischenmauer zwischen der Akropolis und der Oberstadt (19)
Die Mauer, die die Akropolis von der Oberstadt trennte, erstreckt sich von 
Trigonion bis zu einem Punkt etwas westlicher des Vlatadon-Klosters. Der 
rechteckige Turm (19a) gegenüber dem Eingang des Vlatadon-Klosters, der 
die westliche Mauer der Akropolis mit der Zwischenmauer verbindet, trägt 
zwei Inschriften, die in Zusammenhang mit den erheblichen Interventionen 
an der Akropolis im 12. Jahrhundert stehen. Diese zwei Inschriften erwäh-
nen zwei Namen, Andronikos Lapardas und Michail Prosouh, die durch 
andere Quellen der Komnenenzeit (um das Jahr 1167) bekannt sind.

Vlatadon-Kloster (20)
Das stauropegische Vlatadon-Kloster, d.h. das direkt dem Ökumenischen Pa-
triarchat von Konstantinopel unterstehende Kloster, ist das einzige byzantini-
sche Kloster in Thessaloniki, das heute noch in Betrieb ist. Das Katholikon ist 
umgeben von den modernen Bauten der Patriarchischen Stiftung für Patristi-
sche Studien, die 1968 gegründet wurde. Das Kloster war ursprünglich Chris-
tus dem Allmächtigen geweiht und heute verehrt man dort die Verklärung des 
Erlösers. Es wurde vom Mönch Dorotheos Vlatis gegründet, der nicht nur ein 
Schüler von Gregorios Palamas war, sondern auch eine hervorragende spiritu-
elle Persönlichkeit der Stadt und ihr Metropolit von 1351 bis 1371. Zu dieser 
Zeit wurde auch das Kloster gegründet. Im Jahre 1446 erhielt das Kloster 
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durch einen Ferman des Sultans besondere Privilegien, obwohl architektoni-
sche Elemente des Katholikons verraten, dass es in eine Moschee umgewan-
delt wurde. In der Zeit der osmanischen Herrschaft war der Name ‘Tsaous 
Monastir’ nach dem Tsaous Bey weitgehend bekannt, der bis heute existiert. 
Es gibt viele verschiedene Theorien über die Identität von Tsaous Bey. Die 
privilegierte Lage des Klosters am Zweigpunkt der Wasserleitung in Richtung 
Stadt, die sie mit Wasser vom Chortiatis-Berg versorgte, gewährleistete den 
Mönchen eine günstige Behandlung von den osmanischen Offiziellen. Die 
Wichtigkeit und den Reichtum des Klosters schon zu Gründungszeiten bezeu-
gen aber vor allem seine Dependancen innerhalb und außerhalb der Stadt. 
Das Katholikon stellt eine ziemlich rare Variation der Kreuzkuppelkirche dar: 
Keine Säule, sondern die Wände des Altarraums und zwei Pfeiler auf der west-
lichen Seite stützen die Kuppel. Diese Besonderheit hat mit dem Bestehen 
einer älteren Kirche an der gleichen Stelle zu tun, deren Ruinen in der Kirche 
des 14. Jahrhunderts erhalten waren und ihre Errichtung somit praktisch 
mitbestimmt hatten. Das Bestehen von Gräbern innerhalb und außerhalb des 
Katholikons, die aus der Zeit zwischen dem 14. Jahrhundert und Anfang des 
16. Jahrhunderts stammen, wurde auch bestätigt. Der Kern der Kirche ist 
von einem Säulengang umgeben, der östlich an zwei Kapellen grenzt. Bei den 
Restaurierungsarbeiten 1980-81 wurden außerdem die Wandmalereien des 
Hauptraums der Kirche und der östlichen Wand des westlichen Säulengangs 
freigelegt, die aus den Jahren 1360-1380 stammen. Die Ikonenwand datiert 
vermutlich aus dem 17. Jahrhundert, aber manche Teile entstanden erst bei 
Reparaturarbeiten im 19. Jahrhundert. In der Sakristei des Klosters wird eine 
große Sammlung von besonders bemerkenswerten Ikonen aus dem 12. bis 
zum 19. Jahrhundert aufbewahrt.

Das Katholikon des Vlatadon-Klosters.
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