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Εθνικές Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης
National Emergency Services
 Διεθνής Έκτακτης άνάγκης | international emergency         112
 άστυνομία | police           100
 Υπηρεσία ασθενοφόρων ΕκάΒ | ambulance service ΕκάΒ   166
 Πυροσβεστική υπηρεσία | fire service          199
 τουριστική άστυνομία | tourist police          171
 άκτοφυλακή | Coast Guard           108
 οργανισμός άντιτρομοκρατίας | Counterterrorism agency  1014
 Δασική Υπηρεσία | forest agency           191
 Φαρμακεία & νοσοκομεία | pharmacies & Hospitals      1434

Υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης
Thessaloniki’s Services
 Δημαρχείο | City Hall              (+30) 231 3317900
 λιμενική άρχή | port authority               (+30) 231 3325821-4
 ςιδηροδρομικός σταθμός | train station      (+30) 2310 599421
 άεροδρόμιο | airport              (+30) 231 0985000
 
Υπηρεσίες Τουριστών | Tourists’ Services
 άμαξοστοιχία | train                      14511 
   www.trainose.gr
 Δημόσιες μεταφορές | public transportation                    11085 
   www.oasth.gr
 λεωφορεία intercity | intercity Buses         (+30) 2310 595400 
   www.ktelmacedonia.gr
 ταξί | taxi                        18300, 18288
 Γρ. τουριστικών Πληροφοριών
   tourist information office                           (+30) 2310 229070   
   touristinfo@thessaloniki.gr

Heptapyrgion 
NE end of the Acropolis. 
a complex of various construction 
phases from the early Christian–ear-
ly Byzantine period up to the years of 
ottoman rule. When converted into a 
prison in the 19th century, buildings 
and auxiliary areas were added. the 
building currently houses the offices 
of the ephorate of Byzantine antiq-
uities of thessaloniki.

Γενί Χαμάμ (Αίγλη) 
Κασσάνδρου & Αγ. 
Νικολάου. (τέλη 16ου αι.). 

μικρό οθωμα-
νικό λουτρό. 
κτίστηκε από 
τον Χουσρέβ 
κεντούντα, δι-
αχειριστή των 
β α κ ο υ φ ι κ ώ ν 
ακινήτων της 

Θεσσαλονίκης. άνήκει στον τύπο των 
δίδυμων λουτρών με ξεχωριστό αν-
δρικό και γυναικείο τμήμα και τριμερή 
διάταξη. Υπέστη σοβαρές αλλοιώσεις 
λόγω της χρήσης του ως κινηματο-
γράφου.
Yeni Hamam (Aegle) Junction 
of Kassandrou  Street & Aghiou 
Nikolaou Street. 
(late 16th century). 
a small ottoman bathhouse. it was 
built by Hüsrev Kedhuda, manager 
of glebe properties in thessaloniki. 
it belongs to the double bath type, 
with separate sections for men and 
women, and a three-section plan. it 
suffered significant damage due to its 
use as a cinema.

Αλατζά Ιμαρέτ 
(πολύχρωμο άσυλο) 
Κασσάνδρου 91-93. (1484). 

κτίστηκε από 
τον ισάκ Πασά, 
μεγάλο βεζίρη 
επί μωάμεθ 
Β΄ και διοι-
κητή της Θεσ-
σαλονίκης επί 
Βαγιαζήτ Β’. 

με βάση τον αρχιτεκτονικό του τύπο, 
εντάσσεται στην κατηγορία των πρώ-
ιμων οθωμανικών τεμένων κάτοψης 
ανεστραμμένου τ με κεντρικό χώρο, 
με πλάγια διαμερίσματα στη δυτική 
πλευρά και κιονοστήρικτη στοά.
Alaca Imaret 91-93 
Kassandrou Street. (1484). 
Built by ishak pasha, Grand Vizier 
under the rule of mehmed ii and ad-
ministrator under the rule of Bayezid 
ii. Based on its architectural type, it 
belongs to the category of early otto-
man mosques with a reverse-t plan 
with a central area, lateral compart-
ments on the western side and a pil-
lared arcade.

Τουρμπές (μαυσωλείο) - 
Μουσά Μπαμπά Πλατεία 
Τερψιθέας-Άνω Πόλη. 

        (Μέσα του 16ου αι.).
Είναι το μοναδικό σωζόμενο ακέραιο 
οθωμανικό μαυσωλείο στη Θεσσαλο-
νίκη και το μόνο εναπομείναν κτίσμα 
από ένα συγκρότημα κτηρίων που 
στέγαζε τις θρησκευτικές και κοινω-

νικές δραστηριότητες του τάγματος 
των μπεκτασίδων Δερβίσιδων. Έχει 
οκταγωνική κάτοψη και είναι θολο-
σκέπαστο.
Tourbes Musa Baba Terpsitheas 
Square–Ano Poli. (mid-16th 
century). 

it is the only 
intact ottoman 
m a u s o l e u m 
preserved in 
thessaloniki 
and the only 
surviving con-
struction of 

a building complex that housed the 
religious and social activities of the 
order of Bektashi Dervishes. it has an 
octagonal plan and is domed.

Διοικητήριο Αγ. Δημητρίου, 
& Φ. Δραγούμη. (1891). 

Χτισμένο κοντά 
στα ερείπια βυ-
ζαντινού παλα-
τιού, από τον 
αρχιτέκτονα Βι-
ταλιάνο Ποζέλι, 
ήταν το κτίριο 
διοίκησης της 

οθωμανικής περιόδου, το κονάκι, και 
έδρα του βαλή της πόλης. ςτο αρχικό 
κτίριο έχει προστεθεί ένας όροφος και 
η αετωματική διαμόρφωση της πρόσο-
ψης. ςήμερα εδρεύει σ’ αυτό το Υπουρ-
γείο μακεδονίας και Θράκης.
Dioiketerion Junction of Aghiou 
Dimitriou Street & F. Dragoumi 
Street. (1891). 
Built near the ruins of a Byzantine 
palace by architect Vitaliano poselli, 
this was the Konak (administra-
tion building) of the ottoman period 
and seat of the Wali. an additional 
storey has been added to the original 
building, along with the pediment of 
the facade. it currently houses the 
ministry of macedonia & thrace.

Νοσοκομείο Αγ. Δημήτριος 
Ελένης Ζωγράφου 2. 
(1902-1903) 

Χτίστηκε ως 
ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο 
άπορων ξένων, 
Γκουρεμπά Χα-
στάνεσι κι έπει-
τα μετατράπηκε 
σε Δημοτικό 
ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο 

Χαμιδιέ μπελεντιγιέ. Περιελάμβανε 
το κτίριο του λυσσιατρείου (σημερι-
νός παιδικός σταθμός Άνω Πόλης) και 
τους κήπους του Πασά. ςήμερα, ανή-
κει στον Δήμο και λειτουργεί ως το 
νοσοκομείο άγ. Δημήτριος.
Aghios Dimitrios Hospital 2 
Elenis Zografou Street. 
(1902-1903). 
Built as a Hospital for Destitute for-
eigners (Gureba Hastanesi) and then 
converted into a municipal Hospital 
(Hamidiye Belediyesi). it included the 
rabies Clinic building (modern-day 
ano poli nursery) and the Gardens of 
the pasha. it currently belongs to the 
municipality and operates as aghios 
Dimitrios Hospital.

Κήποι του Πασά Είσοδος 
από Ελ. Ζωγράφου και 
από Λεωφόρο του ΟΧΙ. 

         (1904) 
Χώρος πρασί-
νου που αποτε-
λούσε κήπο του 
ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο υ 
που βρίσκεται 
νοτίως. Δια-
μορφώθηκε το 
1904 από άγνω-

στο αρχιτέκτονα. Άγνωστη είναι και η 
προέλευση της ονομασίας του. οι κα-
τασκευές του αποτελούν δείγμα του 
κινήματος της φανταστικής αρχιτεκτο-
νικής, με μοναδικό ανάλογό τους στην 
πόλη μία κρήνη στην έπαυλη μοδιάνο.
Kipoi tou Passa Entrance from 
El. Zografou Street and OCHI 
Avenue. (1904). 
a green space that served as garden 
to the Hospital located to the south. 
the origin of its name is unknown. 
the constructs found there are an 
example of the fantastic architecture 
movement, the only similar construct 
found in the city being a drinking 
fountain in modiano mansion.

Σπίτι Μουσταφά Κεμάλ
(Ατατούρκ) Απ. Παύλου 75, 
(εντός περιβόλου Τουρκικού  

          Προξενείου). (1870). 
άνεγέρθηκε από 
τον μουδερρή 
Χατζή μεχμέτ 
Βακφ. ο ιδρυτής 
της τουρκικής 
Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς 
φέρεται να γεν-
νήθηκε εδώ το 

1881 και να έζησε ως το 1888. μετά 
την υπογραφή της ςυνθήκης της λω-
ζάνης το κτίριο περιήλθε στο Ελληνι-
κό Δημόσιο. Έπειτα πέρασε στα χέρια 
του Δήμου Θεσσαλονίκης ο οποίος το 
δώρισε στον μουσταφά κεμάλ. άπό το 
1953 λειτουργεί ως μουσείο και απο-
τελεί πόλο έλξης για τους τούρκους 
επισκέπτες στην πόλη.
House of Mustafa Kemal Atatürk 
75 Apostolou Pavlou Street 
(within the premises of the 
Turkish Consulate). (1870). 
erected by muderri Hadji mehmed 
Vakf. the founder of the republic of 
turkey is alleged to have been born 
here in 1881 and to have lived here 
until 1888. after the signing of the 
treaty of lausanne, the building be-
came the property of the Greek state. 
it then became the property of the 
municipality of thessaloniki, which 
donated it to mustafa Kemal. since 
1953, it has been operating as a mu-
seum and attracts many turkish visi-
tors to the city.

Βιβλιοθήκη Άνω Πόλης 
Κρίσπου 7 - Πλατεία Ρομφέη 
(Κουλέ-Καφέ). (1897-1905 ).

οικοδομήθηκε ως κατοικία οθωμανού 
στρατιωτικού. Δείγμα βαλκανικού σπι-
τιού με πλατυμέτωπη όψη και καμπύ-
λα σαχνισιά στους κεντρικούς άξονες. 
ςήμερα ανήκει στον Δήμο και στεγάζει 
τη Δημοτική και Παιδική Βιβλιοθήκη 
Άνω Πόλης.

Ano Poli (Upper/Old City) Library 
7 Krispou Street–Romfei Square 
(Kule Kafe). (1897-1905).

erected as the 
residence for 
an ottoman 
military man. 
an example 
of a Balkan 
r e s i d e n c e 
with a broad 

facade and curved windows on the 
central axes. it currently belongs 
to the municipality and houses the 
municipal and Children’s library of 
ano poli.

Κτίριο Θεοφίλου 25 
(Κουλέ Καφέ). 

άξιόλογο κτίριο 
που πιθανόν 
να χτίστηκε για 
τουρκικό σχο-
λείο στο τέλος 
του 19ου αιώνα. 
Φέρει στοιχεία 
ν ε ο κ λ α σ ι κ ή ς 

αρχιτεκτονικής. άνήκει στο Δήμο Θεσ-
σαλονίκης και στέγαζε μέχρι πρόσφατα 
την άντιδημαρχία Πολιτισμού.
Building at 25 Theophilou Street 
(Kule Kafe). 
a remarkable building that was 
possibly built to house an ottoman 
school in the late 19th century, it 
bears elements of neoclassical archi-
tecture. the building belongs to the 
municipality of thessaloniki and, un-
til recently, housed the department of 
the Deputy mayor for Culture.

Αρχοντικό Θεοφίλου 13 
(Κουλέ Καφέ). (τέλη 19ου αι.). 

άρχοντικό κτί-
ριο με χαρακτη-
ριστικό στοιχείο 
τις αετωματικές 
απολήξεις πάνω 
από τα σαχνισιά 
και τα διακο-
σμητικά ξύλινα 

στοιχεία με κυρίαρχη την χρήση της 
καμπύλης. άνήκει στην κτηματική 
Υπηρεσία του Δημοσίου και στεγάζει 
τον ςύλλογο Εκδοτών Βορείου Ελλά-
δος και την Εταιρεία Διάσωσης ιστορι-
κών άρχείων.
Mansion at 13 Theophilou Street 
(Kule Kafe). (late 19th century).
a mansion that stands out for the 
pedimental corners above the bay 
windows and the decorated wooden 
elements dominated by curves. the 
building belongs to the Hellenic pub-
lic real estate service and houses the 
publishers’ association of northern 
Greece and the society for the preser-
vation of Historical archives.

Κτίριο Ηροδότου 17 
(τέλος 19ου αι.). 
η οδός ηροδότου, μπροστά 

από τον άγ. νικόλαο τον ορφανό, εί-
ναι ένας από τους λίγους βυζαντινούς 
δρόμους της πόλης. κατοικήθηκε από 
χριστιανικές οικογένειες καθώς ο ναός 
δεν μετατράπηκε σε τζαμί. το κτίριο 
αγοράστηκε από το Υπουργείο Πολιτι-
σμού το 1979 και στεγάζει έκτοτε την 
Εφορεία νεωτέρων μνημείων κεντρι-
κής μακεδονίας.

Building at 17 Herodotou Street 
(late 19th century).

H e r o d o t o u 
street, passing 
in front of the 
Church of aghi-
os nikolaos or-
phanos, is one 
of the few Byz-
antine streets 

of the city. it was home to Christian 
families as the church was never 
converted into a mosque. the build-
ing was purchased by the ministry of 
Culture in 1979 and has since housed 
the ephorate of Contemporary and 
modern monuments of Central mac-
edonia.

Κτίριο Μουσών 47.
 το διώροφο κτίριο με αυλή και 
ιδιαίτερα διακοσμημένη ξύλινη 

προεξοχή (είδος σαχνισιού), δωρήθη-
κε το 1980 στο Υπουργείο Πολιτισμού. 
ςήμερα συστεγάζει την Εφορεία νεω-
τέρων μνημείων κεντρικής μακεδο-
νίας.
Building at 47 Mousson Street.

the two-storey 
building with a 
courtyard and 
a wooden ex-
tension (type 
of bay window) 
of noteworthy 
design was do-

nated in 1980 to the ministry of Cul-
ture. today, it co-houses the ephorate 
of Contemporary and modern monu-
ments of Central macedonia.

Κοιμητήρια Αρμενίων, 
Κοιμ. Διαμαρτυρομένων 
Ελένης Ζωγράφου - 

          Ευαγγελίστρια.
Δημιουργήθηκαν στα τέλη του 19ου 
αιώνα.
Armenian Cemetery, Protestant 
Cemetery Elenis Zografou Street-
Evangelistria. 
Constructed in the late 19th century.

Πολυχώρος Πολιτισμού 
Πρώην Σχολή Τεχνών 
και Επαγγελμάτων 

         Χαμιδιέ-Ισλαχανέ, 
         Μηχανουργείο Αξυλιθιότη.

το κτηριακό συ-
γκρότημα της 
ςχολής τεχνών 
και Επαγγελμά-
των «Χαμηδιέ» 
κατασκευάστη-
κε το 1903 και 
α π ο τ ε λ ο ύ σ ε 

τμήμα του οθωμανικού ορφανοτροφεί-
ου ισλαχανέ. το 1992, το κτηριακό συ-
γκρότημα χαρακτηρίστηκε από το ΥΠ-
Ποά ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο 
μαζί με τον εξοπλισμό του. ςήμερα λει-
τουργεί ως Πολυχώρος Πολιτισμού και 
αποτελεί σημείο αναφοράς και πόλο 
έλξης για την τοπική κοινωνία και την 
ευρύτερη περιοχή.  
The building complex of the 
School of Arts and Handicrafts 
“Hamidie” was constructed in 
1903 and formed part of the 
Ottoman Orphanage “Islahane”.
in 1992, the building complex was 

designated by the ministry of Culture 
and sport a historic listed monu-
ment, together with its equipment. 
today functions as a Cultural multi-
purpose facility and provides a refer-
ence point and attraction for the local 
community and the wider region.

Λαοδηγήτρια ή Παναγία 
Λαγουδιανή,
Ιουλιανού & Αθηνάς.

Βάσει των πη-
γών ιδρύθηκε 
τον 14ο αι. από 
κάποιο λαγου-
διάτη ή λαγου-
δάτη. Ήταν από 
τον 15ο αι. κα-
θολικό γυναικεί-

ου μοναστηριού εξαρτημένου από τη 
μονή Βλατάδων. η σημερινή του μορ-
φή, τρίκλιτη βασιλική με γυναικωνίτη 
οφείλεται σε ανακαίνιση του 1802.
Laodigitria or Panayia 
Lagoudiani Junction of Ioulianou 
Street & Athinas Street. 
according to sources, the church was 
founded in the 14th century by a man 
named lagoudiatis or lagoudatis. in 
the 15th century, it was the catholicon 
of a nunnery that was a dependency 
of Vlatadon monastery. its present-
day form as a threeaisled basilica 
with a gynaeconite is the result of a 
renovation that took place in 1802.

Κρήνες - Fountains

 άκροπόλεως 45 & ςταγείρων 
   akropoleos 45 & stagiron
 ολυμπιάδος 73 
    olymbiados 73
 κλειούς 17
    Klious 17
 Δημητρίου Πολιορκητού 44
    Dimitriou poliokirtou 44
 Πλατεία Δημητρίων - άλατζά ιμαρέτ
    Dimitria square - alatza imaret
 ηροδότου 1 & άθηνάς
    Herodotou 1 & athinas
 άθηνάς 31 & άποστόλου Παύλου
    athinas 31 & apostolou pavlou
 λυσίας & τιμόθεου
    lisias & timotheou
 ηρακλείτου 8 & Διονυσίου
    Heraklitou 8 & Dionysiou
 Ευρυμέδοντος & ηρακλείδων
    evrimedontos & Heraklidon
 Εράσμου 26
    erasmou 26
 καραδήμου 20 
     Karadimou 20
 Παπαρέσκα
    paparaska
Κινστέρνες - Cisterns 
 ολυμπιάδος 90
    olymbiados 90
 μονή Βλατάδων
    moni Vlatadon
 μωρέας 17 & άιόλου
    moreas 17 & aiolou

Επιμέλεια εντύπου - φωτογραφίες: λένα Ψημένου
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Τείχη
λείψανα της ελληνιστικής και 
διαδοχικά της ρωμαϊκής οχύ-

ρωσης της πόλης ενσωματώθηκαν 
στον νέο οχυρωματικό περίβολο το 
τέλος του 4ου αι. ο περίβολος, τραπε-
ζιόσχημος σε κάτοψη, ενισχύθηκε με 
εναλλασσόμενους τριγωνικούς προ-
βόλους και τετράγωνους πύργους, 
καθώς και προτείχισμα. κατά τη βυζα-
ντινή εποχή μεσολάβησαν επισκευές 
και προσθήκες ενώ η τελική μορφή 
στην οποία σώζονται σήμερα τα τεί-
χη οφείλεται όμως σε επεμβάσεις των 
οθωμανών.
Walls

remains of 
the Hellenistic 
and, subse-
quently, ro-
man fortifi-
cation of the 
city that were 
incorporated 

into its new fortifiedcircuit wall in 
the late 4th century. the surround-
ing wall, trapezoidal in shape, was 
strengthened with alternating trian-

gular cantilevers and square towers, 
as well as a rampart. During the Byz-
antine era, repairs and additions took 
place, but the final present-day form 
of the walls is the result of ottoman 
interventions.

Τείχη Ακροπόλεως - Πύρ-
γος Λαπαρδά-Πύλη Άννας 
Παλαιολογίνας - Πύργος 

          Τριγωνίου ή Άλύσεως. 
το λεγόμενο 
διάμεσο τείχος 
διαχώριζε την 
περιοχή της 
ά κ ρ ό π ο λ η ς 
από την Άνω 
Πόλη. άκολου-
θώντας την 

πορεία προς τα Βά ανοίγεται η Πύλη 
της Άννας Παλαιολογίνας (1355-
1356). η πύλη αυτή οδηγούσε στην 
εκτός των τειχών περιοχή. το διάμεσο 
τείχος καταλήγει στα Βά στον Πύργο 
της άλύσεως ή Πύργο του τριγωνίου. 
Πρόκειται για κυκλικό πύργο που κα-
τασκευάστηκε τον 15ο αι. ενσωματώ-
νοντας προγενέστερο τετράγωνο πύρ-
γο της βυζαντινής οχύρωσης.

Acropolis Walls - Lapardas 
Tower - Anna Paleologina Gate 
- Trigonion Tower or Alysseos 
Tower. 
the so-called intermediate wall sepa-
rated the acropolis from ano poli 
(the upper City). following the wall 
towards the northeast, the Gate of 
anna paleologina (1355-1356) opens 
up, which once led to the area outside 
the walls. the intermediate wall ends 
towards the ne at alysseos tower or 
trigonion tower. this is a circular 
tower constructed in the 15th cen-
tury, incorporating an older square 
tower that formed part of the Byzan-
tine fortifications.

Μονή Βλατάδων Επταπυργί-
ου 64. (1351-1371). 

Πατριαρχική και 
σταυροπηγιακή 
μονή, το μονα-
δικό βυζαντινό 
μοναστήρι της 
πόλης που λει-
τουργεί μέχρι 
σήμερα. ιδρύθη-

κε από τον μαθητή του Γρηγορίου Πα-

λαμά, και μετέπειτα μητροπολίτη Θεσ-
σαλονίκης, μοναχό Δωρόθεο Βλατή. 
Ήταν αρχικά αφιερωμένος στο Χριστό 
Παντοκράτορα ενώ σήμερα τιμάται στη 
μεταμόρφωση του ςωτήρος.
Vlatadon Monastery 64 
Eptapyrgiou Street. 
(1351-1371).
a patriarchal and stauropegic mon-
astery, the only Byzantine monas-
tery still operating in the city. it was 
founded the monk Dorotheus Vlatis, a 
pupil of Gregory palamas and subse-
quently metropolitan Bishop of thes-
saloniki. the monastery was initially 
dedicated to Christ the almighty and 
today honours the transfiguration of 
the saviour.

Ναός Οσίου Δαβίδ (Μονή 
Λατόμου) Μπουμπουλινας & 
Δ. Πολιορκητού - Άνω Πόλη. 

το καθολικό της 
μονής του Χρι-
στού ςωτήρα 
του λατόμου ή 
των λατόμων, 
π ρ ο σ ω ν υ μ ί α 
που οφείλεται 

στην ύπαρξη λατομείων πέτρας, είναι 
γνωστό για την ψηφιδωτή παράστα-
ση με το όραμα του Προφήτη ιεζεκιήλ 
στην κόγχη, ένα από τα σημαντικότερα 
ψηφιδωτά έργα της παλαιοχριστιανι-
κής περιόδου.
Church of Hosios David 
Latomos Monastery) Junction 
of Bouboulinas Street & D. 
Poliorkitou Street–Ano Poli. 
the catholicon of the monastery of 
Christou sotira tou latomou (Christ 
the saviour, the Quarryman) or ton 
latomon (or Quarrymen), a name due 
to the existence of stone quarries, is 
renowned for its mosaic of the vision 
of prophet ezekiel in its alcove, one 
of the most important mosaics of the 
early Christian era.

Ναός Αγίου Νικολάου 
του Ορφανού Ηροδότου 20. 
καθολικό βυζαντινής μονής από 

την οποία σώζονται και τα ερείπια του 
πυλώνα της. ο αριστουργηματικός τοι-
χογραφικός του διάκοσμος είναι ένα 
από τα πληρέστερα διατηρούμενα ζω-
γραφικά σύνολα στη Θεσσαλονίκη και 
αντιπροσωπευτικό δείγμα της παλαιο-
λόγειας τέχνης.

Church of Aghios Nikolaos 
Orphanos 20 Herodotou Street. 

the catholicon 
of a Byzantine 
m o n a s t e r y . 
the ruins of 
its entrance 
have also been 
preserved. the 
exquisite mural 

decoration of the Church constitutes 
one of most complete painting com-
plexes preserved in thessaloniki and 
is representative of paleologan art.

Βυζαντινό λουτρό 
Θεοτοκοπούλου & Κρίσπου 
(Κουλέ Καφέ) (13ος αι.). 

μοναδικό δη-
μόσιο βυζαντι-
νό λουτρό που 
σώζεται σήμερα 
στη Θεσσαλονί-
κη. κτίσμα ορ-
θογωνικής κά-
τοψης, μικρών 
διαστάσεων. Δι-

ατηρεί όλους τους αναγκαίους για ένα 
λουτρό χώρους: προθάλαμο, χλιαρό και 
θερμό χώρο και δεξαμενή.

Byzantine baths unction 
of TheotokopoulouStreet & 
Krispou Street (Kule Kafe). (13th 
century).
the only public Byzantine baths cur-
rently preserved in thessaloniki. a 
small building of rectangular design, 
it retains all the areas necessary for 
a bath: an antechamber, a tepid area, 
a warm area and a reservoir.

Ναός Προφήτη Ηλία 
Ολυμπιάδος & Αμφιλοχίας. 

ο ναός, αφιε-
ρωμένος στον 
Χριστό, ταυ-
τίζεται με το 
καθολικό της 
βυζαντινής μο-
νής άκαπνίου. 
Είναι μοναδι-

κός για τον αρχιτεκτονικό του τύπο & 
γνωστός για την παράσταση της Βρε-
φοκτονίας, αντιπροσωπευτικής για 
την τελευταία φάση της παλαιολόγει-
ας ζωγραφικής.
Church of Profitis Elias Junction 
of Olympiados & Amfilochias 
Street. 
the Church, dedicated to Christ, 
was the catholicon of the Byzantine 
akapniou monastery. it is unique in 
terms of architectural type and is 
known for its portrayal of the infan-
ticide, representative of the final pe-
riod of paleologan painting.

Ναός Αγίας Αικατερίνης 
Τσαμαδού & Οιδίποδα, 
Άνω Πόλη. 

         (τέλη 13ου-αρχές 14ου αι.). 
καθολικό άλ-
λοτε βυζαντι-
νής μονής. οι 
κομψές του 
αναλογίες και η 
διάρθρωση των 
όψεων με βαθ-
μιδωτά αψιδώ-

ματα και τόξα, πλίνθινους ημικίονες 
και κεραμοπλαστικά κοσμήματα καθι-
στούν το μνημείο εξαίρετο δείγμα της 
Παλαιολόγειας αρχιτεκτονικής.
Church of Aghia Ekaterini 
Junction of Tsamadou & 
Oedipoda Street, Ano Poli. 
(late 13th–early 14th century). 
once served as catholicon to a Byz-
antine monastery. its elegant dimen-
sions and the structure of its facades, 
with recessed niches and arches, 
brick half-columns and ceramoplas-
tic decoration, make this monument 
an excellent example of paleologan 
architecture.

Άγιος Δημήτριος - Κρύπτη, 
Αγ. Δημητριου 97.

Χτίστηκε πάνω 
στα ερείπια συ-
γκροτήματος 
ρωμαϊκού λου-
τρού. Εκεί φυ-
λακίστηκε και 
μαρτύρησε το 
303 ο αξιωμα-

τούχος του ρωμαϊκού στρατού Δημή-
τριος. τη θέση αρχικά μικρού ευκτή-
ριου οίκου διαδέχτηκε ναός στον τύπο 
της βασιλικής. καταστράφηκε σχεδόν 

ολοσχερώς στην πυρκαγιά του 1917 
και αναστηλώθηκε μεταξύ των ετών 
1918-1948. ο ναός αφιερωμένος στον 
πολιούχο άγιο της Θεσσαλονίκης είναι 
προσκυνηματικός, γνωστός για τα ψη-
φιδωτά σύνολα που διασώθηκαν από 
τη μεγάλη πυρκαγιά του 1917. κάτω 
από το εγκάρσιο κλίτος του ναού βρί-
σκεται η κρύπτη, που στα υστεροβυζα-
ντινά χρόνια ήταν το κέντρο της μυρο-
βλυσίας του αγίου. ςτους χώρους της 
λειτουργεί έκθεση κατεξοχήν με πα-
λαιοχριστιανικά και βυζαντινά γλυπτά.
Church of Aghios Dimitrios 
- Crypt 97, Aghiou Dimitriou 
Street.
Built on the ruins of a roman bath 
complex.Demetrius, an officer in the 
roman army, was imprisoned and 
martyred there in 303. the original 
small bethel was succeeded by a 
Basilica church. it was destroyed al-
most completely in the fire of 1917 
and rebuilt between 1918 and 1948. 
the church, dedicated to the patron 
saint of thessaloniki, is one of wor-
ship and is renowned for its mosaics 
that survived the great fire of 1917. 
Beneath the transept of the Church is 
the Crypt, which, in the late Byzan-
tine era, was the centre of the saint’s 
miraculous myrrh production. it cur-
rently houses an exhibition primar-
ily consisting of early Christian and 
Byzantine sculptures.

Ναός Ταξιαρχών
Θεοτοκοπούλου 40. 

καθολικό πιθα-
νότατα βυζαντι-
νής μονής, αφι-
ερωμένο στους 
άρχαγγέλους 
και ταξιάρχες 
μιχαήλ και Γα-
βριήλ. Διώροφο 

κτίσμα με υπόγεια κρύπτη ταφικού 
χαρακτήρα. ο τοιχογραφικός του διά-
κοσμος (β΄ μισό του 14ου αι.) έχει σω-
θεί εντελώς αποσπασματικά.
Church of Taxiarches 40 
Theotokopoulou Street.
a catholicon, most likely of a Byz-
antine monastery, dedicated to the 
archangels and taxiarchs, michael 
and Gabriel. a two-storey building 
with an underground sepulchral 
crypt. fragments of its mural décor 
have been preserved (2nd half of the 
14th century).

Επταπύργιο 
ΒΑ άκρο Ακρόπολης. 

ςύμπλεγμα δια-
φορετικών κα-
τασκευαστικών 
φάσεων από 
την παλαιοχρι-
στιανική-πρώ-
ιμη βυζαντινή 
περίοδο έως και 

τα χρόνια της τουρκοκρατίας. κατά τη 
μετατροπή του σε φυλακές το 19ο αι., 
προστέθηκαν κτήρια και βοηθητικοί 
χώροι. ςήμερα, στεγάζονται τα γρα-
φεία της Εφορείας Βυζαντινών άρχαι-
οτήτων Θεσσαλονίκης.
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