
Τα Νέα Ρόδα είναι ένα πανέμορφο παραθαλάσσιο χωριό του 

Δήμου Αριστοτέλη. Απέχει 6 χλμ από την έδρα του Δήμου την 

Ιερισσό, 2 χλμ από το λιμάνι της Τρυπητής και 12 χλμ από την 

Ουρανούπολη. Βρίσκεται στο στενότερο σημείο της χερσονήσου του 

Άθω και συνορεύει στα ΒΑ με τη μοναστική πολιτεία. Είναι το 

μεγαλύτερο προσφυγικό χωριό του Δήμου. 

Εδώ ήρθαν και έφτιαξαν τη ζωή τους από την αρχή πρόσφυγες 

της Μικράς Ασίας. Σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο βρήκαν αποκούμπι 

άνθρωποι που ξεριζώθηκαν από την πατρίδα τους που άφησαν πίσω 

το βιος τους, τη ζωή τους ολάκερη. Κοντεύουν 100 χρόνια από την 

ίδρυση του χωριού. Εκατό χρόνια πριν το καλοκαίρι του 1923, όπου 

40 περίπου οικογένειες προσφύγων από τα Ρόδα που βρίσκονται στη 

χερσόνησο Κυζίκου στη θάλασσα του Μαρμαρά στην Προποντίδα, 

έφτασαν στη Χαλκιδική. Μετά από περιπλάνηση σε διάφορα μέρη 

επέλεξαν τη θέση «Πρόβλακας» (=πριν από το αυλάκι, πριν τη 

διώρυγα του Ξέρξη). 

Διώρυγα του Ξέρξη: Ήταν ένα μεγάλο έργο της αρχαιότητας 

που κατασκευάστηκε στη χερσόνησο του Άθωνα, από τον Πέρση 

βασιλιά Ξέρξη κατά τη διάρκεια των Περσικών πολέμων το 480 π.Χ. 

Η διώρυγα είχε μήκος 2 χιλιόμετρα και πλάτος 30 μέτρα. Ήταν ένα 

από τα σημαντικότερα κατασκευαστικά έργα της εποχής εκείνης. Η 

διώρυγα ήταν καίριας σημασίας για το σχέδιο του Ξέρξη να εισβάλει 

στην Ελλάδα, στόχο τον οποίο προσπαθούσε μάταια επί 12 χρόνια να 

επιτύχει σύμφωνα με τον Ηρόδοτο κατά τους Μηδικούς πολέμους ο 

στρατηγός Μαρδόνιος. Ακριβώς επειδή ο στόλος του είχε 

καταστραφεί στη διάρκεια σφοδρής καταιγίδας και θαλασσοταραχής 

την ώρα που έπλεε στην άκρη της χερσονήσου. Ο Ξέρξης θέλοντας 

να αποφύγει μια παρόμοια ήττα, κατασκεύασε τη διώρυγα. 

Η διώρυγα εκτείνονταν από τα σημερινά Ν. Ρόδα μέχρι την 

Τρυπητή και συνέδεε τον κόλπο της Ιερισσού με τον Σιγγιτικό κόλπο 

και εγκαταλείφθηκε μετά τη διάνοιξη της. Η διώρυγα είναι θαμμένη 



στα σημερινά Ν. Ρόδα. Σύμφωνα με την αρχαιολόγο Ιουλία 

Βοκοτοπουλου η διώρυγα όχι μόνο διανοίχτηκε, αλλά και 

χρησιμοποιήθηκε. Παρά τη φυσική επιχωμάτωση της στο στενότερο 

σημείο της χερσονήσου διαφαίνεται κατά τόπους ένα μεγάλο 

χαντάκι. Πρόβλακας άλλωστε έτσι ονομαζόταν η περιοχή δηλαδή 

πριν το αυλάκι. 

Στη θέση Πρόβλακας εγκαταστάθηκαν οι πρώτες οικογένειες 

προσφύγων από τα Ρόδα. Στο σημείο υπήρχαν μετόχια του Αγίου 

Όρους. Σιγά σιγά άρχισαν να φτάνουν και να εγκαθίσταται 

οικογένειες και από αλλά μέρη όπως τη Γωνιά, το Χραράκι, την 

Ανατολική Θράκη, τα Σκουπιά που βρίσκονταν στο νησί Αλώνη 

απέναντι από τα Ρόδα καθώς και από άλλες περιοχές της Μικράς 

Ασίας. Οι Σκουπιώτες το πρώτο που πήραν μαζί τους ήταν η 

θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Σκουπιώτισσας που σήμερα 

είναι η προστάτιδα και το καμάρι των Ν. Ρόδων. 

Παναγία Σκουπιώτισσα: Πρόκειται για μια εικόνα του 16ο 

αιώνα, όπου στο πίσω μέρος της εικόνας είναι ζωγραφισμένη με 

κηρομαστίχη η σταύρωση του Κυρίου. Κατά τη Μικρασιατική 

καταστροφή οι πρόσφυγες κάτοικοι των Σκουπιών πήραν μαζί τους, 

«ως θησαυρόν πολύτιμον και ιερόν κειμήλιον» τη θαυματουργή 

εικόνα της Θεοτόκου. Τον Αύγουστο του 1922 μεταφέρθηκε η εικόνα 

από την πατρίδα τους όπου και παραδόθηκε προσωρινά και μέχρι να 

βρουν τόπο να στεριώσουν οι πρόσφυγες, στον Ιερό Ναό 

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου στο Μούδρο της Λήμνου. Εκεί παρέμεινε 

μέχρι το Σεπτέμβριο του 1933. Αυτό φαίνεται και από επίσημη 

απόδειξη παραλαβής. Η εικόνα φυλάσσεται στον περικαλέστατο Ιερό 

Ναό Παναγίας των Νέων Ρόδων. 

Η Χάρη Της τιμάται στις 23 Αυγούστου τη μέρα απόδοσης της 

Κοιμήσεως της Θεοτόκου -τα εννιάμερα της Παναγίας μας- όπου 

γίνεται πολύ μεγάλη πανήγυρης με πλήθος κόσμου. 



Ενώ οι πρώτοι πρόσφυγες προσπαθούν να ορθοποδήσουν, 

μεσολαβεί η ανταλλαγή των πληθυσμών το 1924. Έτσι και οι 

τελευταίοι Έλληνες της Καππαδοκίας ξεριζώνονται από το Ανταβάλ 

και αναζητούν τη νέα τους πατρίδα. Μια μεγάλη ομάδα 

τουρκόφωνων Χριστιανών Καππαδοκών έφτασε στα Ν. Ρόδα περίπου 

το 1926 και το χωριό πήρε την οριστική του μορφή. Τα πρώτα 

χρόνια κυλούσαν με αντικειμενικές δυσκολίες. Με μια όχι και τόσο 

εύκολη συμβίωση λόγω της διαφορετικότητας τους (αλλά μέρη, 

άλλες συνήθειες, διαφορετική κουλτούρα) με τα χρόνια όμως 

ενσωματώθηκαν όλοι στη νέα τους πατρίδα, στα Νέα Ρόδα! 

Τα Νέα Ρόδα σήμερα: Ο πληθυσμός του χωριού φτάνει τους 

1200 κατοίκους, ένας αριθμός που τους καλοκαιρινούς μήνες 

πολλαπλασιάζεται από τους επισκέπτες που συρρέουν στον τόπο μας. 

Όσοι επισκέπτονται τα Ν. Ρόδα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν 

την απαράμιλλη φιλοξενία των κατοίκων (άλλωστε οι πρόσφυγες 

φημίζονται γι αυτό), αλλά και τις υπέροχες θάλασσες και αμμουδιές 

του. Δαντελένιες ακρογιαλιές, πεντακάθαρα δροσερά νερά, μικροί 

κολπίσκοι που περιμένουν να τους ανακαλύψεις. 

Ο καλύτερος τρόπος για να γνωρίσετε τον τόπο μας είναι να 

τον περπατήσετε. Υπάρχουν υπέροχες περιπατητικές διαδρομές μέσα 

από αμπελώνες και πευκοδάση με πανύψηλα δέντρα δίπλα στο κύμα. 

Ανακαλύψτε μικρούς κρυφούς κολπίσκους με καταγάλανα νερά και 

τολμήστε να βουτήξετε, σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα! Πρέπει 

να πάτε οπωσδήποτε μια βόλτα στο λιμανάκι μας και από εκεί να 

ανεβείτε στο εκκλησάκι των Αγίων Θεοδώρων, που δεσπόζει πάνω 

από το λιμάνι την ώρα που δύει ο ήλιος και πιστέψτε μας, θα σας 

αποζημιώσει αυτό που θα δουν τα μάτια σας! Από εκεί μπορείτε να 

κατηφορίσετε στη «γλώσσα», πρόκειται για έναν βράχο που μπαίνει 

μέσα στη θάλασσα και όταν περπατάς πάνω του νομίζεις ότι 

ταξιδεύεις με πλοίο. Ακόμη μπορείτε να περπατήσετε τη διαδρομή 

της διώρυγας μέχρι το λιμάνι της Τρυπητής όπου καθημερινά 



φεύγουν τα φεριμπότ για το μοναδικό νησί μας την Αμμουλιανή. 

Επίσης στα Νέα Ρόδα υπάρχει η θέση της αρχαίας Ουρανούπολης 

που έχει ταυτιστεί με τις αρχαιότητες που βρέθηκαν στην περιοχή. 

Σημαντικό είναι επίσης το Ιερό που έφερε στην επιφάνεια η 

αρχαιολογική σκαπάνη και έχει ταυτιστεί με Ναό του Θεού Ηλίου. 

Για τους λάτρεις της πολυκοσμίας θα βρείτε οργανωμένες 

παραλίες με κοκτέιλ σε καταπληκτικά beach bar και DJs που σας 

προσφέρουν ευκαιρίες για σύντομες αποδράσεις από την 

καθημερινότητα. 

Και για το βράδυ μια βόλτα στην υπέροχη παραλία να φάτε το 

φρέσκο ψαράκι σας, που μόλις πριν λίγο έβγαλαν οι ψαράδες μας με 

τα γρι γρι που έρχονται για ψάρεμα από τα γύρω λιμάνια. Υπάρχουν 

ταβέρνες, ψησταριές και εστιατόρια δίπλα στο κύμα για όλα τα 

γούστα και όλα τα βαλάντια. Μια στάση στο ζαχαροπλαστείο για να 

φάτε το παραδοσιακό παγωτό και τα παιδιά να τρέξουν ανέμελα στην 

κλειστή από αυτοκίνητα παραλία μας-πεζόδρομο. Αλλά και η 

νυχτερινή ζωή των Ν. Ρόδων δεν πάει πίσω και δεν έχει να ζηλέψει 

τίποτα από τα «in» νησιά. 

Όσον αφορά τα καταλύματα υπάρχουν καθαρά και 

περιποιημένα ενοικιαζόμενα δωμάτια, μικρά, όμορφα και 

οικογενειακά ξενοδοχεία σε προσιτές τιμές. Αλλά και μεγαλύτερες 

ξενοδοχειακές μονάδες στη γύρω περιοχή με όλα τα κομφόρ! 

Ο πολιτισμός έχει εξέχουσα θέση στο χωριό μας. Από τις αρχές 

του καλοκαιριού μέχρι και το τέλος γίνονται διάφορα πολιτιστικά 

δρώμενα από τον πολιτιστικό Σύλλογο Ν. Ρόδων «Προσφυγική 

Αναγέννηση»: Χορευτικά ανταμώματα, η φημισμένη γιορτή της 

σαρδέλας που κάθε χρόνο γίνεται την τελευταία Δευτέρα του 

Ιουλίου, θεατρικές παραστάσεις από το θεατρικό εργαστήρι του 

συλλόγου και από άλλους θιάσους, που γίνονται στο όμορφο ανοιχτό 

θέατρο Ν. Ρόδων. Συναυλίες με σπουδαίους καλλιτέχνες. Το να 

βρεθείτε στο πανηγύρι για τα εννιάμερα της Θεοτόκου 22 και 23 



Αυγούστου είναι εμπειρία. Όλη η παραλία γεμίζει πάγκους με 

μικροπωλητές, μαλλί της γριάς, μουσικές και πλήθος κόσμου. Το 

βράδυ μετά τον εσπερινό γίνεται η λιτανεία της εικόνας στους 

δρόμους του χωριού υπό τους ήχους της δημοτικής μπάντας. Την 

επόμενη μέρα 23 Αυγούστου μετά την πανηγυρική θεία λειτουργία 

γίνεται το Κουρμπάνι στο εκκλησάκι του Αγίου Μόδεστου με τράπεζα 

και παραδοσιακό φαγητό. 

 


