
Γ΄ Δημοτικη κοινοτητα



Χαιρετισμόσ 
ΔημαρΧόυ 

η Γ΄ Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης 
αποτελεί ένα ζωντανό κύτταρο της πόλης 
που δονείται δημιουργικά και αντανακλά 
μέσα από την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική  
και  φυσιογνωμία της την παράδοση και 
την ιστορία της Θεσσαλονίκης, όπως έχει διαμορφωθεί στο πέρασμα 
των χρόνων. η αμφιθεατρική γοητεία της παραμένει διαχρονική και 
προσκαλεί δημότες και επισκέπτες να σεργιανίσουν τα στενά καλντε-
ρίμια της και να απολαύσουν μια από τις πλέον δραστήριες γωνιές 
της πόλης.

ό Δήμος Θεσσαλονίκης παραμένει αρωγός και συμπαραστάτης σε 
κάθε αξιόλογη πολιτισμική δράση και προσπάθεια της Γ΄ Δημοτικής 
Κοινότητας που στόχο έχει να αναδείξει την ιστορία της και να την 
αφομοιώσει γόνιμα σε μια σύγχρονη εξωστρέφεια με τη συμμετοχή 
όλων. είμαι βέβαιος ότι οι εκδηλώσεις της Γ΄ Δημοτικής Κοινότητας 
θα συνεχίσουν να αποτελούν συνώνυμο του πολιτισμού, δημιουργώ-
ντας ένα γαϊτανάκι από δράσεις και δυνατότητες, πλήρως εναρμονι-
σμένες με  την καθημερινότητα των πολιτών.

Γιάννης Μπουτάρης
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης



Χαιρετισμόσ 
ΠρόεΔρόυ
Γ΄ΔημότιΚησ Κόινότητασ

αγαπητοί, φίλες και φίλοι, συνδημότες 
και κάτοικοι της Άνω Πόλης, της ωραι-
ότερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, 
σκοπός και στόχος της Γ΄ Δημοτικής 
Κοινότητας ήταν και συνεχίζει να είναι η 
αναβάθμισή της  σε έναν οργανισμό σύγ-
χρονο, αποτελεσματικό, δημιουργικό και 
ανθρώπινο, μέσα από προσωπική, αλλά 
κυρίως συλλογική προσπάθεια τόσο των 
αιρετών όσο και των υπαλλήλων της Κοινότητας. Βασικό μας μέλη-
μα και επίκεντρο των προσπαθειών μας, αποτελεί πάντα το σύνθημα: 
«Πρώτα ο άνθρωπος και η καθημερινότητά του»  με τη συνεχή ανα-
βάθμιση της ποιότητας ζωής του, την ανακούφιση των ευπαθών και 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, την πολιτιστική καλλιέργεια μέσω 
πολιτιστικών εκδηλώσεων, την τουριστική ανάπτυξη και αξιοποίηση 
της περιοχής, με σκοπό την προσέλκυση τουριστών και  επισκεπτών, 
αλλά και την επίλυση όλων των μικρών και μεγάλων καθημερινών 
προβλημάτων, καθώς και το μήνυμα «αγαπώ την πόλη μου υιοθετώ 
τη Γειτονιά μου», ως προγραμματικό στόχο του Δημάρχου κ. ιωάννη 
μπουτάρη, με σκοπό την ενεργοποίηση, ενθάρρυνση και συμμετοχή 
όλων των πολιτών. επίτευγμά μας, η «εξωστρέφεια» και το άνοιγμα 
της Κοινότητας σε όλους τους δημότες αλλά και κατοίκους της περι-
οχής. Πιστεύουμε και το αποδείξαμε, ότι ανταποκρινόμαστε στις ανά-
γκες σας και στις προσδοκίες σας και ενσκύπτουμε στα προβλήματά 
σας. σας υποσχόμαστε ότι θα είμαστε παρόντες, ώστε να συναποφα-
σίζουμε για το μέλλον της περιοχής μας.

Ελισάβετ Καλαϊτζίδου
Πρόεδρος Γ΄Δημοτικής Κοινότητας
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ΓενιΚα στόιΧεια 

η Άνω Πόλη ή Παλιά Πόλη της Θεσ-
σαλονίκης βρίσκεται στα ΒΔ της πό-
λης, κτισμένη σε λόφο με βραχώδες 
έδαφος και μεγάλες κλίσεις. εκτείνε-
ται από τη βόρεια πλευρά της οδού 
αγίου Δημητρίου ως τα τείχη της 
ακρόπολης – επταπυργίου, ενώ ανα-
τολικά, από τα τείχη επί της οδού 
ελένης Ζωγράφου, έως δυτικά στην 
πλατεία μουσχουντή (Παλιά Λαχανα-
γορά).

η διάσωσή της από την καταστροφική 
πυρκαγιά του 1917, όπως και η ανα-
κήρυξή της σε «παραδοσιακό οικισμό» 
το 1979, συντέλεσαν στην διατήρηση 
της παλαιότερης δόμησης και του μο-
ναδικού παραδοσιακού της ύφος. η 
στρατηγική της θέση, χαρίζει πανο-
ραμική θέα της πόλης, του Θερμαϊκού 
κόλπου, έως και της βουνοκορφής 
του επιβλητικού όλύμπου.
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Διοικητικά  υπάγεται  στην Γ΄ Δημοτική Κοινότητα, η οποία πρωτολει-
τούργησε ως 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα το 1997 σύμφωνα με το νόμο 
2539/97 «Καποδίστριας». το 2010 αντικαταστάθηκε από τη νέα διοικη-
τική διαίρεση που προέβλεπε ο ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», όπου μετονομάστηκαν τα «Δημοτικά Διαμερίσματα», «Δημοτικές 
Κοινότητες». το 2018 ο υπ.αρ. ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης» 
νέες τροποποιήσεις αναβαθμίζουν τη διοίκηση των «Δημοτικών Κοινο-
τήτων» για άλλη μία φορά.
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ιστόριΚα  
& ΛαόΓραΦιΚα στόιΧεια

στην Άνω Πόλη, μέχρι και σήμερα, διασώζεται ο παραδοσιακός πο-
λεοδομικός ιστός με τα λιθόστρωτα δρομάκια, τις μικρές πλατείες, 
τα αδιέξοδα και τα διατηρητέα κτίσματα. επικρατεί η μακεδονική 
αρχιτεκτονική, αν και υπάρχουν οθωμανικές ή δυτικοευρωπαϊκές 
επιρροές. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των σπιτιών τα σαχνισιά 
(προεξοχές στους ορόφους), τα χαγιάτια (σκεπαστά μπαλκόνια) και 
τα φουρούσια (ξύλινα ή μεταλλικά στηρίγματα των προεξοχών).

 όι πρώτες μαρτυρίες κατοίκησης ανάγονται 
κυρίως στον 4ό και 5ό αιώνα, όταν η περι-
οχή άρχισε να κατοικείται από χριστιανούς. 
μετά την κατάκτηση της πόλης από τους 
τούρκους το 1430, ο πληθυσμός της μει-
ώθηκε αισθητά, ενώ μετά τον 16όαι,  λόγω 
των καλύτερων συνθηκών διαβίωσης σε 
σχέση με την υπόλοιπη πόλη, επιλέχθηκε 
ως τόπος κατοικίας από πλούσιους τούρ-
κους και εξισλαμισμένους εβραίους, τους 
ντονμέδες. Λόγω της θέσης την ονόμασαν 
μπαϊρι ή μπαίρ δηλ. πλαγιά λόφου. όι κά-
τοικοι αριθμούσαν περί της 25.000. μετά 
το 1923 με την ανταλλαγή των πλυθυσμών 
92.000 πρόσφυγες από τη μ. ασία στεγά-
στηκαν στην περιοχή και λόγω της αδυνα-

2
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μίας στέγασης στα υπάρχο-
ντα κτίσματα, έκαναν την 
εμφάνισή τους ιδιόρρυθμες 
κατασκευές κατά μήκος 
των τειχών, τα λεγόμενα 
«Καστρόπληκτα». σήμερα 
ο πληθυσμός κυμαίνεται 

στους 33.000 κατοίκους ενώ χτίζονται νεοπαραδοσιακά κτήρια ώστε 
να διατηρηθεί το ύφος του οικισμού. 
(Eπιμέλεια Κειμένων: Αραβέλλα - Μαρίνα Σαλονικίδου)

Παλαιοχριστιανικά & Βυζαντινά μνημεία 
στην Άνω Πόλη

ελληνιστικά μνημεία 

  1. Βυζαντινά τείχη (Unesco)
  2. Πύργος τριγωνίου ή αλύσεως
  3. μονή Βλατάδων (Unesco)
  4. I. ναός του Όσιου Δαβίδ - μονή Λατόμου
  5. I. ναός αγίου νικολάου του όρφανού (Unesco)
  6. Βυζαντινό Λουτρό (Unesco)
  7. I. ναός Προφήτη ηλία (Unesco)
  8. ι. ναός αγίας αικατερίνης (Unesco)
  9. ι. ναός Άγιου Δημητρίου - Κρύπτη (Unesco)
10. ι. ναός ταξιαρχών
11. επταπύργιο Βα άκρο ακρόπολης

9

5 6

7

8

στήλη των Όφεων ή Γιλάν μερμέρ (μάρμαρο του φιδιού)
αγ. Δημητρίου 37
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όθωμανικά μνημεία
12. Γενί Χαμάμ (αίγλη)
13. αλατζά ιμαρέτ
14. τουρμπές μουσά μπαμπά
15. Διοικητήριο - υπουργείο εσωτερικών
      (Πρώην υπουργείο μακεδονίας Θράκης)
16. νοσοκομείο αγ. Δημήτριος
17. Κήποι του Πασά
18. όικία μουσταφά Κεμάλ (ατατούρκ)
19. Βιβλιοθήκη Άνω Πόλης

Nεώτερα μνημεία

20. Κτήριο Θεοφίλου 25
21. αρχοντικό Θεοφίλου 13
22. Κτήριο ηροδότου 17
23. Κτήριο μουσών 47
24. Κοιμητήρια ευαγγελίστριας, αρμενίων, Διαμαρτυρομένων 
25. Πολυχώρος Πολιτισμού Πρώην σχολή τεχνών 
       & επαγγελμάτων Χαμιδιέ-ισλαχανέ, μηχανουργείο αξυλιθιώτη

μεταβυζαντινές εκκλησίες

26. Λαοδηγήτρια ή Παναγία Λαγουδιανή
27. I.N. αγίων αναργύρων ακροπόλεως
28. Παλαιοημερολογιτών αγίων Γεωργίου & νέστωρος
29. μετόχι αγίου ιωάννη ελεήμονος

Κρήνες

1. Κρήνη ακροπόλεως 45 & σταγείρων 
    (Κόκκινη Βρύση)
2. Κρήνη όλυμπιάδος 73 & αμφιλοχίας
3. Κρήνη Κλειούς 17
4. Κρήνη Δημητρίου Πολιορκητού 44
5. Κρήνη Πλατεία Δημητρίων - αλατζά ιμαρέτ
6. Κρήνη ηροδότου 1 & αθηνάς
7. Κρήνη αθηνάς 31 & αποστόλου Παύλου
8. Κρήνη Λυσίας & τιμόθεου
9. Κρήνη ηρακλείτου 8 & Διονυσίου

12 13

14
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Γειτονιές - Πλατείες

 τσινάρι 
 Κόκκινη Βρύση (πλατεία μόδη)
 ακρόπολη
 Διοικητήριο (πλατεία)
 τερψιθέα (πλατεία)
 Tσιτσάνη (πλατεία)
 Καλλιθέα (πλατεία)
 αγίων αναργύρων (πλατεία)
 Βλατάδων (πλατεία στ. Πολυδώρου)
 Κουλέ Καφέ (πλατεία Κρίσπου - ρομφέη)
 αγίας αικατερίνης (πλατεία μουσχουντή)

10. Κρήνη ευρυμέδοντος & ηρακλείδων
11. Κρήνη εράσμου 26
12. Κρήνη Καραδήμου 20 
13. Kρήνη Παπαρέσκα
14. Κινστέρνα όλυμπιάδος 90
15. Κινστέρνα μονή Βλατάδων
16. Κινστέρνα μωρέας 17 & αιόλου
17. Φιάλη αγίου Δημητρίου

15 1917
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υπηρεσίες προς τους πολίτες
 αιτήματα πολιτών (καθαριότητα, πράσινο, αποκατάσταση 
   ζημιών πεζοδρομίων - οδοστρωμάτων - πάρκων - πλατειών, 
   τεχνικής φύσεως)
 αιτήματα για παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής Κυε
 αιτήματα ασφαλισμένων εΦΚα αγροτών (ανταποκριτής όΓα)
 επικυρώσεις φωτοαντιγράφων - θεωρήσεις γνησίου υπογραφής
 εξόφληση παραβάσεων Κ.ό.Κ.
 αιτήσεις - Χορήγηση κάρτας στάθμευσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 Για θέματα αποφάσεων του Κοινοτικού συμβουλίου
 Για προγράμματα πολιτιστικών εκδηλώσεων - δράσεων
 Για προγράμματα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών 
   (διανομές τροφίμων τεΒα, διανομές στο πλαίσιο κοινωνικής 
   πολιτικής του Δ.Θ.)
 Πληροφορίες για προγράμματα δια βίου μάθησης του Δ.Θ.
 συνεργασία με όλους τους φορείς για την αναβάθμιση 
    της περιοχής

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

1 2

4

5

    1. Κούλουμα (Καθαρή Δευτέρα)
    2. Πρωτομαγιά 
        «Κατά μήκος των τειχών»
    3. ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής 
    4. μουσικό Φεγγάρι 
    5. Wall Festival
    6. σεργιάνι στη Λαϊκή μας Παράδοση
    7. Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος
    8. Βραδιά τσιτσάνη
    9. αλησμόνητες Πατρίδες
  10. Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στην 
         Πλ. Κρίσπου - ρομφέη (Κουλέ Καφέ)
  11. Πολιτιστικές ανταύγειες 
        στην Άνω Πόλη
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7

8

6

ΔΡΑΣΕΙΣ

  1.  ενημερωτικές δράσεις σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης 
       και άλλους φορείς
 2. το Δωμάτιο της Γειτονιάς είναι ένα δίκτυο χώρων κοινωνικής 

   δημιουργικότητας, ένα πρόγραμμα της Διεύθυνσης Διοικητικής 
  μεταρρύθμισης και Κοινωνίας των Πολιτών του Δήμου Θεσσα   
  λονίκης. το πρόγραμμα υλοποιείται από την Περα (αμΚε) και το 
   Κέντρο επιχειρηματικής και Πολιτιστικής ανάπτυξης, με απο- 
  κλειστικό δωρητή το Ίδρυμα σταύρος νιάρχος.

  3. Διαγωνισμός πίτας Thessaloniki Food Festival.
   4.  Ξενάγηση στο μνημείο μουσά μπαμπά στην πλατεία τερψιθέας   
       σε συνεργασία με την εφορία αρχαιοτήτων Πόλης
  5. Άθληση και ψυχαγωγία στη φύση
  6. Βραδιά Κινηματογράφου
  7. τοίχος της Καλοσύνης

  9. Έκθεση Παραδοσιακών ενδυμάτων 
      «ενδύματα του χθες» του συλλόγου 
      «όι φίλοι της Παράδοσης»
10. Έκθεση ζωγραφικής «Πτήσεις και Πλεύσης»
11. Ζωγραφική
12. ντεκουπάζ, μακραμέ, πλέξιμο, κέντημα κ.ά 
13. Φυτεύσεις, εξορμήσεις καθαριότητας

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 

1. Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Άνω Πόλης - Κρίσπου 7
    τηλ.: 2310 219329
2. Πρότυπη σχολική Βιβλιοθήκη - Κασσάνδρου 17-19
    τηλ.: 2310 274708



12

ΚΑΠΗ

1. ακροπόλεως  14 - τηλ.: 2310 206051
2. σαχτούρη 1 - τηλ.: 2310 234352
3. Χαραλάμπους μόσχου 9 - τηλ.: 2310 213836

ΣΥΣΣΙΤΙΑ 

Δήμου Θεσσαλονίκης
(Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας υγείας) 
σε συνεργασία με την Γ΄ Κοινότητα.
ι.ν. αγίου Δημητρίου, ι.ν. Προφήτη ηλία, ι.ν. Λαοδηγήτριας

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ακροπόλεως 6 - τηλ.: 2310 494401

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ελένης Ζωγράφου 2 - τηλ.: 2310 218518

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ 

Πλατεία τερψιθέας
στ. Πολυδόρου & Χαρ. μόσχου
Γιαλούρου - ιππάτρου αγ. αναργύρων

ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
 30ο Κασσάνδρου 54
τηλ.: 2310 237386
 32ο Φ. Δραγούμη 7-9
τηλ.: 2310 271637
 60ο Πλ. αγ. αναργύρων 4 
τηλ.: 2310 201800
 61ο όλυμπιάδος 94
τηλ.: 2310 209803
 53ο αγ. Δημητρίου 125
τηλ.: 2310 209733
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
 44ο αγ. Δημητρίου 125
 τηλ.: 2310 209733
 45ο όλυμπιάδος 94 
τηλ.: 2310 205550
 50ο Πλ. αγ. αναργύρων 4
τηλ.: 2310 205090
 51ο Κασσάνδρου 54 
τηλ.: 2310 273371
 53ο Φ. Δραγούμη 7-9

τηλ.: 2310 277891
 54ο όλυμπιάδος 29 
τηλ.: 2310221180
ΓΥΜΝΑΣΙΑ 
 3ο απ. Παύλου 28
όλυμπιάδος 137
τηλ.: 2310 207353
 7ο ελ. Ζωγράφου 4
τηλ.: 2310 212173
 26ο Κασσάνδρου 17-19
τηλ.: 2310 284400
 32ο Κασάνδρου 17-19
τηλ.: 2310 279964
ΛΥΚΕΙΑ 
 3ο απ. Παύλου 28 
όλυμπιάδος 137
τηλ.: 2310 209987
 7ο ελ. Ζωγράφου 4
τηλ.: 2310 205287
 23ο Κασσάνδρου 17-19
τηλ.: 2310 278100
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FREE WI-FI

Βιβλιοθήκη Άνω Πόλης, Κρίσπου 7, Πλατεία ρομφέη

ΣΥΛΛΟΓΟΙ

 Πολιτιστικός Λαογραφικός σύλλογος Άνω Πόλης 
   «όι φίλοι της παράδοσης»
 ελληνική εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
    Παράρτημα Θεσσαλονίκης, επιμενίδου 19 
    τηλ. 2310 240665 www.ellet.gr
 σύλλογος αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης, επιμενίδου 19 
    τηλ. 2310 284510

ΕΘΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ

εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς
Δημ. Πολιορκητού 37 - τηλ.: 2310 243120

ΜΟΥΣΕΙΟ

όικία Κεμάλ ατατούρκ
αγ. Δημητρίου 151 - τηλ.: 2310 965070

ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ιδρυμα εθνικού & Θρησκευτικού Προβληματισμού
«Καρίπειον μέλαθρον»
όλυμπιάδος 35Β και Φ. Δραγούμη

ΓΗΠΕΔΑ

Γήπεδο μπάσκετ Κήποι του Πασά

ΦΥΤΩΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Φυτώριο α΄ 
ελένης Ζωγράφου 2 - τηλ.: 2310 208793

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διεύθυνση υποστήριξης Πολιτικών όργάνων
τμήμα υποστήριξης συμβουλίου Γ’ Δημοτικής Κοινότητας
Θεοφίλου 25
Γρ.Προέδρου - τηλ.: 2313 318272
Γρ.Προϊσταμένου - τηλ.: 2313 318273
Γραμματέας συμβουλίου - τηλ.: 2313 318268
Γραμματεία τμήματος - τηλ.: 2313 318271, 2313 318270, 2313 
318275
(Πρωτόκολλο - αιτήματα Πολιτών - επικυρώσεις - εισπράξεις)
ανταποκριτής όΓα - τηλ.: 23130 318269, fax: 2313 316153
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συμβούλιο Γ’ Δημοτικής Κοινότητας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ελισάβετ Καλαϊτζίδου
ΜΕΛΗ
1. στέλλα Βαρσάμη (αντιπρόεδρος)
2. Κωνσταντίνος Ζέρβας
3. Βασίλης Κονιόρδος
4. Θεόδωρος Κοτανίδης
5. αραβέλλα - μαρίνα σαλονικίδου
6. Λένα Ψημένου
7. απόστολος νούσκαλης
8. αικατερίνη Γκοτζαμπάση
9. σοφία τσίλλη

επιτροπές

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Βαρσάμη στέλλα
Οργάνωση - υλοποίηση προτάσεων πολιτιστικών εκδηλώσεων

2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κοτανίδης Θεόδωρος
Οργάνωση - υλοποίηση συσσιτίου και προσφορά βοήθειας σε άπο-
ρους - άστεγους πολίτες

3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
& ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κονιόρδος Βασίλειος
Διαχείριση θεμάτων που αφορούν πάρκα-πλατείες, οδούς, κτίρια, οι-
κόπεδα, πράσινο, καθαριότητα και ανακύκλωση

4. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ψημένου - τσουκαλά Λένα
Διαχείριση θεμάτων για τον πολίτη και τους επιχειρηματίες



ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

 αύλειος χώρος Δημοτικου σχολείου 
    επί της οδού όλυμπιάδος 94
 αύλειος χώρος ι.ν. ταξιαρχών
 Πλατεία Καλλιθέας
 Πλατεία τερψιθέας
 Πλατεία Ζήδρου
 αύλειος χώρος μονής Βλατάδων
 αύλειος χώρος 7ου Γυμνασίου - Λυκείου 
   (όπισθεν νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος)
 αύλειος χώρος ι.ν. αγίου Δημητρίου
 αύλειος χώρος ι.ν. αγίων αναργύρων

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ

 ελεύθερος χώρος 
    εμπροσθεν των παλαιών φυλακών επταπυργίου
 Κήποι του Πασά
 Δάσος σέιχ σου έμπροσθεν Θεάτρου Δάσους

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ & ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ
 Πλατεία στέργιου Πολυδώρου



Θεοφίλου 25, Άνω Πόλη
Τηλέφωνα εξυπηρέτησης: 
2313 318268, 2313 318269, 
2313 318270, 2313 318271

    Fax: 2313 316153
E.-mail: c-koinotita@thessaloniki.gr

www.thessaloniki.gr

 Γ΄Δημοτική Κοινότητα Δήμου Θεσσαλονίκης

Καλντερίμια

Old Town

Thessaloniki
Θεσσαλονίκη
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Γ΄ Δημοτικη κοινοτητα

Επιμέλεια εντύπου - φωτογραφίες: Λένα Ψημένου


