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Αρχαία πόλη της Χαλκιδικής κοντά στο μυχό του κόλπου της Κασσάνδρας, 

τέσσερα χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Η λέξη “Όλυνθος” είναι 

προελληνική και σημαίνει “αγριοσυκιά”. Στην περιοχή 

κατοικούσαν άνθρωποι από την ύστερη νεολιθική εποχή. Ο 

Ηρόδοτος αναφέρει ότι στην Όλυνθο είχαν εγκατασταθεί 

Βοττιείς (λαός που κατοικούσε ανάμεσα στους ποταμούς Αξιό και Λουδία) αλλά τους 

έδιωξαν από εκεί οι Μακεδόνες. τη διάρκεια του Χρυσού Αιώνα (5ος π.Χ.) 

ξανακτίστηκε ακολουθώντας το ιπποδάμειο σύστημα, σε τετράγωνα με πλατύς 

δρόμους και τέλεια συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης, μάρτυρες του υψηλού 

βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της. Η αρχαία Όλυνθος είναι μια από τις καλύτερα 

διατηρημένες κλασικές ελληνικές πόλεις. Θαυμάσια είναι τα 

ψηφιδωτά δάπεδα που ήρθαν στο φως, τα οποία είναι τα 

αρχαιότερα γνωστά ελληνικά ψηφιδωτά, πρόδρομοι των 

εντυπωσιακών ψηφιδωτών του Δίου, των Αιγών και της 

Πέλλας.  

Α. ΙΣΤΟΡΙΑ 
Η Όλυνθος ήταν μια πόλη  η οποία χτίστηκε από τους 

Βοττιαίους, που ξεκίνησαν από την περιοχή του Αξιού. 

Χτίστηκε στον Τορωναίο κόλπο. 



Στην αρχή ήταν χτισμένη στο νότιο λόφο, όμως επειδή έφευγαν οι Πέρσες 

πολύ θυμωμένοι, θέλησαν να καταστρέψουν τις πόλεις που είχαν κατακτήσει. 

Έτσι κατέστρεψαν την Όλυνθο και τη δώρισαν στους Χαλκιδείς. Να γιατί η 

ένωση των παραθαλάσσιων πόλεων της περιοχής ονομάστηκε  « Κοινό των 

Χαλκιδέων». 

Όταν η πόλη καταστράφηκε οι κάτοικοί της δεν την 

εγκατέλειψαν. Θέλησαν να τη χτίσουν στο βόρειο λόφο 

και έτσι έγινε. 

Εκεί  η πόλη χτίστηκε σύμφωνα με το Ιπποδάμειο 

σύστημα που επινόησε ο Ιππόδαμος και 

χρησιμοποιήθηκε σε πολλές πόλεις τις αρχαιότητας. Βρίσκετε στη Νότια 

Χαλκιδική και πρόκειται για πεδινή περιοχή. Η απόσταση της από τον 

Πολύγυρο είναι είκοσι τέσσερα χιλιόμετρα. 

Η Όλυνθος αποτελεί την Ιστορική Πρωτεύουσα του ∆ήμου Πολυγύρου. Η 

παράδοση αποδίδει την ίδρυσή της πόλης που το όνομα της οφείλει στον 

ήρωα Όλυνθο, γιο του ποτάμιου θεού Στρυμόνα, ενώ ο Ηρόδοτος αναφέρει 

ότι κατακτήθηκε από τους Βοττιαίους της Ημαθίας του 7ουαι. π.χ. όταν μετά 

την δίωξη τους από τους Μακεδόνες, μετοίκησαν στη Χαλκιδική και 

εγκαταστάθηκαν στο Νότιο λόφο. 

Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού ανέρχεται στους χίλιους ογδόντα εννιά 

(1089) κατοίκους. Η κύρια ασχολία τους ήταν η κτηνοτροφία και η γεωργία 

που τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί και κατατάσσεται πλέον στις πρώτες 

ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας σε βρώσιμη ελιά και αγουρέλαιο. Τα 

προϊόντα που παράγει είναι λάδι, ελιές, και φιστίκια Αιγίνης. 

 Για έναν αιώνα η σπουδαιότερη 

Η Όλυνθος, για έναν αιώνα, υπήρξε η σπουδαιότερη πόλη της Χαλκιδικής. Η κτίση 

της χάνεται στα μυθικά χρόνια. Από αρχαιολογικά ευρήματα προκύπτει ότι στη θέση 

της πόλης υπήρχε ένας αξιόλογος προϊστορικός οικισμός, του οποίου συνέχεια 

υπήρξε η πόλη των κλασικών χρόνων. Σύμφωνα με τη μυθολογία ο Όλυνθος ήταν 

γιος του βασιλιά της Θράκης Στρυμόνα και σκοτώθηκε σε κυνήγι λιονταριού. Μετά 



το θάνατό του ο αδελφός του Βράγγας έκτισε προς τιμή του την Όλυνθο. Κατά μια 

άλλη εκδοχή ο Όλυνθος ήταν γιος του Ηρακλή. Συγκεκριμένες μαρτυρίες για την 

πόλη έχουμε από τον 7ο π.Χ. αι., όταν την κατέλαβαν οι Βοττιείς.  

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 

Τα αξιοθέατα του τόπου αυτού έχουν ιδιαίτερη σημασία. Πρόκειται για τον 

Αρχαιολογικό χώρο της Ολύνθου όπου εκεί βρίσκονται και Βυζαντινά 

μνημεία.Οι Ολύνθιοι διατηρούν και αυτοί τα πατροπαράδοτα πανηγύρια και τα 

γιορτάζουν με όλη τους τη μεγαλοσύνη, αυτά είναι:  

• Γιορτή Αγ. Αθανασίου- 2 Μαΐου  

• Γιορτή Αγ. Γεωργίου- 23 Απριλίου  

• Γιορτή Αγ. Αναργύρων- 1 Ιουλίου (κουρμπάνια)  

• και τέλος το τριήμερο εκδηλώσεων με την επωνυμία "Γιορτή Ελιάς" που 

διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος.  

 

 

Για τα στοιχεία τις Ολύνθου έβαλα Google και πληροφορίες Ολύνθου  

Για τις φωτογραφίες ακριβώς το ίδιο Google και φωτογραφίες Ολύνθου  

Επιμέλεια: Θανάσης Τσουλναράς  


