
Ένα από τα 
ωραιότερα 
μέρη της 
Ρόδου είναι οι 
επτά πηγές



• Η περιοχή ονομάστηκε έτσι από τις επτά πηγές που βρίσκονται σε πλαγιά 
και από τις οποίες αναβλύζει νερό προερχόμενο από τον 
ποταμό Λουτάνη.Το νερό από τα επτά αυτά σημεία περνώντας μέσα από 
μια στενή σήραγγα καταλήγει σε μια λίμνη που βρίσκεται στην περιοχή

• Τα νερά καταλήγουν σε μια μικρή λίμνη όπου για να φτάσει κανείς πρέπει 
να διασχίσει μια μικρή στενή στοά 186 μέτρων. Η λίμνη δημιουργήθηκε 
από την κατασκευή φράγματος, τη δεκαετία του ’30, προκειμένου να 
υδροδοτείται το παρακείμενο χωριό Κολύμπια. Στα νερά αυτά, και την 
ειδυλλιακή περιοχή που τα περιβάλλει, ζουν παγώνια, πάπιες, χήνες, 
χελώνες, χέλια και καβούρια.

• Η Ρόδος είναι ένα μεγάλο νησί και έχει στην ενδοχώρα της πολλά 
αξιοθέατα και τοπία με ιδιαίτερη ομορφιά. Αν σχεδιάσει κανείς με έξυπνο 
τρόπο τις διαδρομές του, μπορεί με δύο ή τρεις ημερήσιες εξορμήσεις να 
απολαύσει αυτές τις ομορφιές που στερούνται όσοι έρχονται στην Ρόδο 
και μένουν μόνο στην παραλία. Με το πνεύμα του Οδυσσέα, προχωρήστε 
πιο πέρα από τις συνηθισμένες διαδρομές, γνωρίστε περισσότερα, δείτε 
όλα όσα περιμένετε από τη Ρόδο αλλά κι ακόμα περισσότερα κρυμμένα 
θαύματα.

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
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ΤΟ ΠΛΑΤΟΝΙ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
• Το πλατόνι της Ρόδου, που θεωρείται σύμβολο του νησιού εδώ και 

πάρα πολλά χρόνια, στολίζει τα δάση του και αποτελεί μέρος της 
παράδοσής του, είναι ένα από τα λίγα είδη ελαφιών της Ευρώπης 
που διασώθηκαν μέχρι σήμερα. Δύο αγάλματα ελαφιών, ένα 
αρσενικό και ένα θηλυκό, τοποθετημένα πάνω σε κίονες, βρίσκονται 
και στολίζουν τις δύο πλευρές της εισόδου του παλιού λιμανιού της 
πόλης.

• Είναι πολύ όμορφο ζώο. Η ομορφιά του οφείλεται κυρίως στην τέλεια 
αναλογία του σώματός του αλλά και στον πανέμορφο χρωματισμό 
του. Επί πλέον τα αρσενικά στολίζονται με τέλεια σε συμμετρία και 
ομορφιά κέρατα.




