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Στη βορειοδυτική πλαγιά του Χορτιάτη, στην είσοδο του ομώνυμου
σύγχρονου χωριού, σώζεται ένα αρκετά μεγάλο μέρος του ρωμαϊκού
υδραγωγείου Χορτιάτη, που ήταν μια γέφυρα νερού για την παροχή
νερού στην πόλη της Θεσσαλονίκης για περίπου δεκαεννέα αιώνες.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Μ. Μανωλεδάκη, το υδραγωγείο χτίστηκε τον 1ο

αιώνα μ.Χ. Το ρωμαϊκό υδραγωγείο του Χορτιάτη είναι το μόνο που
σώζεται στο είδος του στην Κεντρική Μακεδονία. Συνδέεται με το τμήμα του

Ρωμαϊκό Υδραγωγείο Χορτιάτη

σώζεται στο είδος του στην Κεντρική Μακεδονία. Συνδέεται με το τμήμα του
υδραγωγείου που βρίσκεται στην Πυλαία.



Πιθανολογείται πως το υδραγωγείο δημιουργήθηκε στη ρωμαϊκή εποχή, 1ος

αιώνας μ.Χ., όταν στην πόλη ήταν διοικητής ο Γαλέριος σε μια εποχή οικονομικής
άνθησης και ειρήνης, κατά την οποία έγιναν πολλά έργα.

Στο μνημείο διακρίνονται μια δεύτερη παλαιοχριστιανική φάση, που σχετίζεται
με τα υδρευτικά έργα που πραγματοποίησε στη Θεσσαλονίκη ο Μ. Κωνσταντίνος
και μεταγενέστερες κατά τη μεσοβυζαντινή και την υστεροβυζαντινή περίοδο.

Ο Μουράτ Β′, μετά την άλωση της Θεσσαλονίκης, το 1430, μερίμνησε για την
επισκευή της υδατογέφυρας και κατασκεύασε είκοσι νέες κρήνες στην πόλη, καθώς
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επισκευή της υδατογέφυρας και κατασκεύασε είκοσι νέες κρήνες στην πόλη, καθώς
και το «Λουτρό του Μπέη», που έπαιρναν νερό από το Χορτιάτη.



Το νερό μεταφερόταν με φυσική ροή με κανάλι ορθογωνικής διατομής, επιχρισμένο
εσωτερικά με κουρασάνι και σκεπασμένο με πλάκες. Το κανάλι ακολουθούσε την
διαδρομή Χορτιάτης - Καμάρα - Διασταύρωση Πανοράματος - Εξοχή - Άνω Πόλη.
Το νερό συγκεντρωνόταν στη δεξαμενή της μονής Βλατάδων και από εκεί
διανεμόταν στις βρύσες της πόλης.

Η υδατογέφυρα (γνωστή ως υδραγωγείο Χορτιάτη) σώζεται σε συνολικό μήκος 
περίπου 223μ. στην είσοδο του χωριού και κατευθύνεται προς τα ΝΑ προς το 
χωριό, ενώ προς την αντίθετη κατεύθυνση συνεχίζει σχεδόν παράλληλα προς το 
δρόμο Χορτιάτη - Ασβεστοχωρίου και χάνεται κάτω από τις εκτάσεις σύγχρονου 
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δρόμο Χορτιάτη - Ασβεστοχωρίου και χάνεται κάτω από τις εκτάσεις σύγχρονου 
στρατοπέδου. Συνδέει ουσιαστικά δύο λοφώδη εξάρματα του εδάφους, ώστε να 
διατηρείται ομοιόμορφη η απαιτούμενη ελαφρά κλίση στην πορεία του νερού προς 
την πόλη.



Η Θεσσαλονίκη συνέχισε να υδροδοτείται από το νερό του Χορτιάτη μέχρι το 1975.
Το 1980, λόγω στατικών προβλημάτων, έγιναν αποσπασματικές επεμβάσεις στο
υδραγωγείο και το ίδιο συνέβη δύο δεκαετίες αργότερα. Οι τελευταίες, όμως,
αλλοίωσαν την όψη του μνημείου, καθώς χρησιμοποιήθηκε υπερβολική ποσότητα
τσιμέντου.

Το 2012 η 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, πραγματοποίησε εργασίες
στερέωσης και ανάδειξης. Ο Μανόλης Μανωλεδάκης, υπεύθυνος της προμελέτης
για την αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημείου, τότε είχε δηλώσει: «Οι
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Οι φθορές και οι «κακές» επεμβάσεις

για την αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημείου, τότε είχε δηλώσει: «Οι
εργασίες ήταν απολύτως απαραίτητες, γιατί το υδραγωγείο είχε έντονα
στατικά προβλήματα και κάποια στιγμή ήταν βέβαιο ότι θα κατέρρεε κάποιο
κομμάτι του».



Δυστυχώς, το μοναδικό στην κεντρική Μακεδονία ρωμαϊκό υδραγωγείο στην
είσοδο του χωριού Χορτιάτη είναι σε μεγάλο βαθμό παραμελημένο από τους
ντόπιους. Το ότι κατασκευάστηκε μονάδα βιολογικού καθαρισμού ακριβώς δίπλα
στο υδραγωγείο δείχνει ότι αυτό δεν αξιολογείται ως ένα σημαντικό πολιτιστικό
μνημείο.
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Φωτισμός του μνημείου με κατάλληλα σποτ και τακτικός καθαρισμός του 

περιβάλλοντος χώρου από την άγρια βλάστηση.

Δημιουργία περιπατικών μονοπατιών με αφετηρία το υδραγωγείο.

Δημιουργία ιστοσελίδας για το υδραγωγείο, με χάρτες διαδρομών για περπάτημα 

στην περιοχή του μνημείου και μόνιμης διαφήμισής της στην παρακείμενη στάση του 

αστικού λεωφορείου.
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αστικού λεωφορείου.



Κατασκευή ενημερωτικού περιπτέρου και πάγκων στην περιοχή μπροστά από το 

μνημείο, τα οποία θα χρησιμεύσουν ως σημείο ανάπαυσης αλλά και ενημέρωσης 

για το υδραγωγείο.

Κατασκευή μικρού μουσείου για το υδραγωγείο και την ιστορία του χωριού.

 Κατασκευή ενός μικρού ανοιχτού θεάτρου με θέα προς το υδραγωνείο,

αφιερωμένου στο μνημείο και διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων.
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αφιερωμένου στο μνημείο και διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων.



Βιβλιογραφικές πηγές

https://www.hortiatis570.gr/tributes/item/98-το υδραγωγείο-του -
χορτιάτη

https://www.thes.gr/i-poli-mou/chortiatis-to-archeo-ydragogio-pou-https://www.thes.gr/i-poli-mou/chortiatis-to-archeo-ydragogio-pou-
xedipsouse-ti-thessaloniki-vinteo-apo-drone-foto/



“

PRomotion of Identity, European Culture and Tradition”

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!


