
ΡΩΜΑΪΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΑΛΕΡΙΟΥ(Ανάκτορα)   

Εικόνα 1Αναπαράσταση συγκροτήματος Γαλερίου.                                                                                                                                                            

Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης 

Το 300 μ.Χ. ο Διοκλητιανός  ήταν ο Αύγουστος 

του Ανατολικού μέρους της Ρωμαϊκής 

αυτοκρατορίας και ο Καίσαρας της   περιοχής, 

ο  Γαλέριος  αποφάσισε να μεταφέρει την έδρα του 

στην Θεσσαλονίκη . . 

  

Η ΑΨΙΔΑ ΤΟΥ ΓΑΛΕΡΙΟΥ - Η ΚΑΜΑΡΑ 
Αυτό το μνημείο κατασκευάστηκε γύρω στο  300 μ.Χ. με σκοπό να θυμίζει στο λαό 

τ ις επιτυχίες του Γαλέριου στις εκστρατείες του εναντίον των Αρμενίων και των 

Περσών. Κατασκευάστηκε από πέτρα και κάθε μία από τις χονδρές κ άθετες δοκούς 

στήριξης είναι καλυμμένη με πέτρινα ανάγλυφα σε τέσσερις 

ζώνες.  

 
Εικόνα 2Αψίδα Γαλερίου σήμερα , φωτογρ. Greek Travel 

Pages 
                                                                                      
       Εικόνα 3Αψίδα(Καμάρα) που οδηγούσε από τα ανάκτορα 

στη  Ροτόντα.   Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης. 

  

Η ΡΟΤΟΝΤΑ 
Αυτό το  κυκλικό  μνημείο, που χρονολογείται πριν τον 4ο  αιώνα μ.Χ., υπήρξε το 

πρώτο από τα μνημεία του Γαλέριου. Πιθανόν προοριζόταν να γίνει το μαυσωλείο 

του, ωστόσο ο Γαλέριος 

πέθανε και τάφηκε στη 

Βουλγαρία .  Ροτόντα ονομάστηκε 

από το κυκλικό της σχήμα. Η 

διάμετρος είναι 24,50 μέτρα και το 

ύψος περίπου 30 μέτρα. Είναι το 

«δίδυμό» του Πάνθεου της Ρώμης.  
 

  Εικόνα 4Ροτόντα εξωτερική άποψη.                                                    Εικόνα 5Εσωτερικό 

χριστιανικές τοιχογραφίες.(φωτο. thessaloniki guide.gr) 

 

Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 

 
Η αρχαία αγορά, στην πλατεία Δικαστηρίων, ήρθε στο φως 

το 1966 κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών ανασκαφών στο 

κέντρο της πόλης. Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών ήρθε 

στο φως ένα  ωδείο  με τ ις θέσεις του και μέρος της σκηνής.  

  
                                                            Ε ικ όνα  6  Ρωμα ϊκ ή  Αγορά  Θες /ν ι κ ης (φωτ ο . t hessa l on i k i  t r ve l )   

 



 

Ιππόδρομος 
Τμήμα του ανακτορικού συγκροτήματος του Καίσαρα Γαλερίου, βρισκόταν στο 

νοτιοανατολικό κομμάτι της ρωμαϊκής Θεσσαλονίκης. Κτίστηκε μεταξύ 3ου και 4ου 

αιώνα μ.Χ. στο ανατολικό μέρος του ανακτόρου ως το ανατολικό σκέλος των τειχών 

της πόλης. Η επιφάνειά του υπολογίζεται σε 30.000τ.μ. περίπου και ότι το μήκος 

στα 400-500μ. Πιθανόν η κύρια είσοδός του ήταν 

στα βόρεια, κοντά στη Via Regia (οδική αρτηρία 

που διέσχιζε την πόλη,  περνώντας κάτω από 

την Καμάρα), ενώ η σφενδόνη του έφτανε μέχρι 

το ύψος της σημερινής οδού Μητροπόλεως. Ο 

στίβος του βρισκόταν, κατά ένα μεγάλο μέρος, στη 

σημερινή πλατεία Ιπποδρομίου .  
Εικόνα 7Αναπαράσταση ρωμαϊκού κέντρου Θεσ/νικης (φωτο voria.gr) 

o Πηγές:           http://thessaloniki4all.gr/  

o                        http://hellonet.teithe.gr/ 

 

 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 

Η Εγνατία Οδός, από τους μεγαλύτερους στρατιωτικούς και εμπορικούς 

δρόμους της αρχαιότητας.  Διατηρεί στην πόλη την ίδια θέση με τη σημερινή 

οδό και περνούσε από τη Ρωμαϊκή αγορά και την αψίδα του 

Γαλέριου .Συνέδεε τη Ρώμη με τις Ανατολικές επαρχίες. Κατασκευάστηκε 

μεταξύ 146 και 120 π.Χ. από τον ανθύπατο της Μακεδονίας Γναίο Εγνάτιο, 

πάνω στα ίχνη του πανάρχαιου δρόμου που διέσχιζε τη Μακεδονία και τη 

Θράκη από τα ανατολικά προς τα δυτικά.  
Εικόνα 8Η Εγνατία συνέδεε την Ρώμη με τις Ανατολικές επαρχίες.                                                                                                                  

Από την αρχαϊκή ακόμη εποχή, (7ος-  6ος αιώνας π.Χ.) λόγοι στρατιωτικοί, 

διοικητικοί και εμπορικοί οδήγησαν στην κατασκευή πυκνού οδικού 

δικτύου, το οποίο συμπληρώθηκε από Μακεδόνες βασιλείς. Αυτό το 

δίκτυο ήταν η βάση για τους περισσότερους ρωμαϊκούς, 

βυζαντινούς, οθωμανικούς και σύγχρονους δρόμους, καθώς το 

φυσικό ανάγλυφο του εδάφους είναι καθοριστικό.  

Εικόνα 9. Αρχαίο σωζόμενο πλακόστρωτο Εγνατίας στον Ν, Καβάλας(φωτο .eoskavalas.gr)  

Ξεκινούσε από την Απολλωνία και το Δυρράχιο στην Αλβανία - διέσχιζε 

τη Μακεδονία, περνούσε στη Θράκη και το Βυζάντιο. Για περισσότερα από 

2.000 χρόνια συνδέθηκε με τη Ρώμης, το Βυζάντιο και την Οθωμανική 

Αυτοκρατορία. Κατά μήκος της Εγνατίας, 10 με 20 χλμ. σταθμοί 

ανεφοδιασμού με προσωπικό για την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών.              
Εικόνα 10. Αρχαίο τμήμα με την οδοσήμανσή του.                                                                                          

Υπήρχαν επίσης πανδοχεία, που ήταν εγκατεστημένα στο τέλος μιας 

πλήρους ταξιδιωτικής ημέρας 45 - 60 χλμ.. Ακόμη και σήμερα οι μεγαλύτερες πόλεις, που 

http://thessaloniki4all.gr/


βρίσκονται πάνω στον άξονα της Εγνατίας, απέχουν μεταξύ τους 45 - 60 χλμ: Έδεσσα - Γιαννιτσά 

Θεσσαλονίκη - Απολλωνία - Αμφίπολη - Φίλιπποι (Καβάλα) - Ξάνθη- Κομοτηνή - Αλεξανδρούπολη.  

Το αρχικό μήκος της Εγνατίας Οδού από την Αδριατική μέχρι τον ποταμό Έβρο ήταν 535 μίλια. Ανά 

ένα μίλι στο δρόμο υπήρχαν οδοδείκτες, τα μιλιάρια, που έδιναν πληροφορίες για την απόσταση από 

την αφετηρία. 

 

 

 

 

Εικόνα 11.1,2,3 Αρχαία Εγνατία με Βενιζέλου όπως αποκαλύφθηκε από το μετρό( φωτο. 

typosthes.gr & kathimerini). 

 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

 

Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ο ναός της του Θεού Σοφίας της Θεσσαλονίκης χτίστηκε  στα μέσα του 7ου 

αιώνα σε θέση παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Το 1204, όταν κυριεύουν την 

πόλη οι σταυροφόροι, μετατρέπεται σε καθολικό καθεδρικό ναό της πόλης.                                                                                            

Έγινε μητροπολιτικός ναός της πόλης το 1246, (η Θεσσαλονίκη περνά 

στην  Αυτοκρατορία της Νίκαιας).Το 1524  μετατρέπεται σε τζαμί, από τους 

Οθωμανούς.                                        

Θα υποστεί σημαντική φθορές από την 

πυρκαγιά του 1890, σαν τζαμί. Η 

αποκατάστασή των ζημιών (1907-1909)          Εικόνα12Εξωτερική άποψη(φωτο voria.gr)                                                                             

γίνεται από τον Κάρολο Ντηλ(βυζαντινολόγο).                        

Τότε αποκαλύφθηκε το ψηφιδωτό του τρούλου και γίνεται η διακόσμηση του ναού 

που βλέπουμε σήμερα.                                                               

Εικόνα 13 Τρούλος και εσωτερικό Αγίας Σοφίας θεσ/νικης(φωτο nthessaloniki.com) 

                                                  

Το 1913, μετά την απελευθέρωση της πόλης, ο ναός έγινε πάλι ορθόδοξος.                                                  

Σοβαρή καταπόνησή του έχουμε με τον σεισμό του 1978.  

Ο αρχιτεκτονικός  τύπος της είναι βασιλική με θολωτό. Ο κεντρικός χώρος του ναού έχει σχήμα 

ισοσκελούς σταυρού. Θεωρείται, μορφή μεταβατική, της βασιλικής με τρούλο και εγγεγραμμένου 

σταυροειδούς, ο οποίος κυριαρχεί στη ναοδομία μετά τον 10ο αιών. Η Αγία Σοφία Θες/νικης, 

ο Ναός της Αγίας Θεοδοσίας, τη Μονή του Ουάλεντος στην Κωνσταντινούπολη και την 

κατεστραμμένη Εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Νίκαια, αντιπροσωπεύουν τον βυζαντινό 

αρχιτεκτονικό αυτό τύπο.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/7%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/7%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_(%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82_(1978)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%98%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CF%85%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%98%CE%B5%CE%BF%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%B1_%CE%92%CE%B9%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82


Η πόλη της Θεσσαλονίκης υπήρξε κατά τον Μεσαίωνα σημαντικό οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο 

στην ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής χερσονήσου, πράγμα που αντανακλάται στα πλείστα μνημεία 

-ιδιάιτερης αρχιτεκτονικής αξίας- της περιόδου, που διασώζονται έως και σήμερα. Το 1988, 

δεκαπέντε μεσαιωνικά μνημεία, που χρονολογούνται από τα Παλαιοχριστιανικά χρόνια (4ος αι. μ.Χ.) 

εως και την Υστεροβυζαντινή περίοδο (13ος - 14ος αι.) εντάχθηκαν στον κατάλογο της UNESCO 

ως μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς. 

  

βυζαντινά τείχη της Θεσσαλονίκης (4ος - 5ος αι.)                                                                                                         

O Κάσσανδρος οχυρώνει τη Θεσσαλονίκη το 315 π.χ., εντούτοις τα 

κυριότερα οχυρωματικά έργα που διασώθηκαν σήμερα 

κατασκευάστηκαν από τον αυτοκράτορα Μέγα Θεοδόσιο το (379-                              

395 π.Χ.).                                                                                                                                     

Εικόνα 14 Άνω πόλη τείχη. 

Η βασιλική της Παναγίας Αχειροποίητου (5ος αι.)                                                                                    

Παλαιοχριστιανική Βασιλικού Ρυθμού Εκκλησία που κτίστηκε 

και εγκαινιάστηκε τον 5ο αιώνα (450-470) μετά τη σύνοδο 

της Εφέσου. Η Αχειροποίητος είναι Τρίκλιτη Βασιλική με 

γυναικωνίτη, έχει ξύλινη στέγη και έχει χτιστεί πάνω σε ένα 

παλαιά δημόσια ρωμαϊκά λουτρά.  

Εικόνα 15 Άποψη εσωτερικού και εξωτερικά 

 

Ο ναός του Οσίου Δαυίδ (Μονή Λατόμου) (6ος αι.)                                                                                                      
Ο Ναός του Όσιου Δαβίδ ( Μονή Λατόμου) είναι στην άνω πόλη της Θεσσαλονίκης κοντά στη 

Μονή Βλατάδων και τα Κάστρα. Παλαιοχριστιανικό μνημείο που χτίστηκε τον 5ο αιώνα μ.Χ. σαν 

καθολικό του μοναστηριού της Μονής Λατόμου . 

Εικόνα 16 Εσωτερικό ναού και παράσταση Οσίου Δαυίδ. 

Η βασιλική του Αγίου Δημητρίου (7ος αι.)                                                                               

Χτισμένη πάνω, σε ρωμαϊκά λουτρά, στην Κρύπτη των οποίων, μαρτύρησε ο άγιος 

Δημήτριος . Ο έπαρχος του Ιλλυρικού Λεόντιος ανέγειρε το 412 μια βασιλική και 

μεταφέρθηκε ο τάφος του αγίου μέσα σε κιβώριο.  

Εικόνα 17 Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκης 

Ο ναός της Παναγίας των Χαλκέων (11ος αι.)                                                                                     

Ανήκει στον τύπο του σταυροειδούς εγγεγραμμένου με τρούλο ναού, κατασκευασμένος μόνο με 

βυζαντινούς πλίνθους, Νότια της αρχαίας αγοράς, στη γειτονιά των χαλκωματάδων. Κτίστηκε 

το 1028 από τον Χριστόφορο Πρωτοσπαθάριο και την οικογένειά του ως ταφικό παρεκκλήσι.  

 Εικόνα 18 Παναγία Χαλκέων. 

O ναός του Αγίου Παντελεήμονα (14ος αι.)                                                                                              

Παλαιό καθολικό (Κεντρικός Ναός) της Μονής της Παναγίας της Περιβλέπτου της Θεσσαλονίκης. 

Ιδρύθηκε στα 1295-1314 από τον Κυρ-Ισαάκ Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης. Αρχιτεκτονικά είναι ένας 

σύνθετος σταυροειδής ναός με τέσσερες κίονες, τρούλο και περιστύλιο που καταλήγει σε δύο 

παρεκκλήσια.  

Εικόνα 19 Εξωτερική άποψη Αγίου Παντελεήμονα. 

http://exploringbyzantium.gr/EKBMM/Components_Glossary_249
http://exploringbyzantium.gr/EKBMM/Components_InfoText_227
http://exploringbyzantium.gr/EKBMM/Components_InfoText_227
http://exploringbyzantium.gr/EKBMM/Components_Glossary_34


Ο ναός των Αγίων Αποστόλων (14ος αι.)                                                                                                                                                    

Βρίσκεται δίπλα στα Θεοδοσιανά δυτικά τείχη της πόλης όπου υπήρχε η αρχαία Ληταία 

Πύλη. Μνημείο της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης, από τα ωραιότερα και σπουδαιότερα της 

Βυζαντινής Αυτοκρατορίας της εποχής των Παλαιολόγων. Αρχιτεκτονικά είναι 

σταυροειδής με πέντε τρούλους, τέσσερες, κίονες, στοά και νάρθηκα.  

Εικόνα 20 Ιερός ναός Αγίων Αποστόλων. 

Ο ναός του Αγίου Νικολάου του Ορφανού (14ος αι.)                                                                                                                                       

Βρίσκεται στη βορειοανατολική γωνία της Άνω πόλης, εντός των τειχών, περικλείεται από 

μια όμορφη αυλή. Ήταν καθολικό Βυζαντινής μονής, και μετόχι της πατριαρχικής μονής 

Βλατάδων της Θεσσαλονίκης. Ναός με ένα χώρο ο οποίος καλύπτεται από αμφίκλινη 

κεραμοσκεπή (Σαμαρωτή), με δύο παρεκκλήσια. 

Εικόνα 21Ναός Άγιου Νικολάου Ορφανού. 

Ο ναός της Αγίας Αικατερίνης (13ος αι.)                                                                                                         

Βρίσκεται στο ΒΔ τμήμα της Άνω Πόλης της Θεσσαλονίκης. Αρχιτεκτονικά είναι σύνθετος 

τετρακιόνιος σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός. Στο κέντρο του κτηρίου υψώνεται ένας 

επτάπλευρος τρούλος, ενώ υπάρχουν τέσσερις ακόμα τρούλοι, ένας σε καθεμία από τις 

τέσσερις γωνίες του οικοδομήματος. Εντυπωσιακές Βασικό είναι οι περίτεχνες εξωτερικές 

τοιχοποιίες του με τα πλούσια κεραμοπλαστικά κοσμήματα.                                 Εικόνα 22 Ναός Αγίας Αικατερίνης Θεσσαλονίκη. 

Ο ναός του Σωτήρος (14ος αι.)                                                                                                                                                                              

Αρχικά ήταν αφιερωμένος στη Παναγία, χτίστηκε στα 1340 και ίσως ήταν ιδιωτικό παρεκκλήσι σε 

έναν ταφικό χώρο. Αρχιτεκτονικά ανήκει στον τύπο της εκκλησίας τεσσάρων κογχών, με τρούλο σε 

τετράγωνη βάση. Το μέγεθος του μικρού ναού είναι 5.5Χ6.0 μέτρα.  

Εικόνα 23 Ναΐσκος Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. 

Η Μονή Βλατάδων (14ος αι.)                                                                                                                                                                                       

Πατριαρχικό Σταυροπηγιακό Μοναστήρι(στη θεμελίωσή τους τοποθετούσαν σταυρό), Μονή 

Βλατάδων ή Βλατταίων, στην Άνω Πόλης της Θεσσαλονίκης, λίγα μέτρα από τα τείχη του 

Επταπυργίου και κοντά στην Ανατολική Πορτάρα. Ιδρύθηκε το 1351-1371 από τους μοναχούς 

Δωρόθεο και Μάρκο Βλατή. Σώζεται μόνο το καθολικό σε σχήμα σταυροειδές.  

Εικόνα 24 Μονή Βλαττάδων Θεσσαλονίκη 

Ο ναός του Προφήτη Ηλία (14ος αι.)                                                                                                                

Καθολικό της Νέας Μονής ή της Μονής Ακαπνίου, αντιπροσωπευτικό δείγμα αρχιτεκτονικής 

των Παλαιολόγων(1360-1370). Αρχιτεκτονικά κυριαρχεί ο όγκος του, ο περίτεχνος τρούλος 

του, αλλά και ο εξωτερικός κεραμοπλαστικός διάκοσμος του.  

Εικόνα 25 Ναός Προφήτη Ηλία. 

Τα βυζαντινά λουτρά (14ος αι.)  

Στην Άνω Πόλη, είναι το μοναδικό σωζόμενο στα Βαλκάνια Βυζαντινό Λουτρό, (κατά τη Βυζαντινή κυριαρχία η πόλη 

είχε πολλά λουτρά).Κατασκευάστηκε μεταξύ 1200-1300, και συνέχισε να λειτουργεί μέχρι το 

1940 ως λουτρό ανδρών και γυναικών. Περιλαμβάνει τα αποδυτήρια, τον θερμαινόμενο χώρο 

προετοιμασίας, το υπόγειο όπου ο θερμός αέρας ζέσταινε το δάπεδο, και τη 

δεξαμενή όπου το νερό ζεσταινόταν και διοχετευόταν στο εσωτερικό του λουτρού. 

Την Τουρκοκρατία λέγονταν Κουλέ Χαμάμ (Λουτρό του Κουλέ) όπως και η συνοικία 

που βρίσκεται . Το 1988 έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO μαζί με 14 κορυφαία 

μνημεία της πόλης «Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς».  

Εικόνα 26 Εσωτερικό βυζαντινών λουτρών.                                                                                                   Εικόνα 27 Βυζαντινά λουτρά της πόλης 

Πηγές:http://thessgiatro.gr/index.php/topics/thessaloniki-videos/item/2295-ta-buzantina-mnimeia-tis-thessalonikis-pou-briskontai-

ston-katalogo-tis-unesco-os-mnimeia-pagkosmias-klironomias-binteo 


