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Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 
The Valley of Butterflies 



• Αρχικό όνομα της Κοιλάδας 
«Πελεκάνος». 

• Το 1925 η εγκατάσταση των Ιταλών 
στην Κοιλάδα έγινε για λόγους 
αγροτικούς και όχι τουριστικούς . 

• Έναρξη αξιοποίησης της κοιλάδας ως 
τουριστικός προορισμός από το 1950. 

• 1970 περνάει στη δικαιοδοσία του ΕΟΤ 
• Γρήγορα αποτέλεσε κύριο αξιοθέατο 

της Ρόδου. 
• Μείωση πεταλούδων στο τέλος του 

80’, ο θόρυβος ο βασικός παράγοντας. 
• 1994 έργα προστασίας και ανάπτυξης 

από Envireg και Inderreg:  
 ξύλινες περιφράξεις,  σύστημα 

υγροποίησης, ανακύκλωσης και 
πυρασφάλειας. 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 



HISTORY 

• Original name: The Valley 'Pelican'.  

• 1925: Establishment by the Italians 
for agricultural purposes and not 
tourism.  

• Since 50s: Exploitation as a tourist 
destination.  

• 1970: Passes to the jurisdiction of 
EOT  

• Became the main attraction of 
Rhodes.  

• End of 80s: Reduction butterflies 
because of noise.  

• 1994: Conservation and 
development projects of Envireg 
and Inderreg:  
wooden fences, humidification 
system, recycling and fire safety.  

 



Ενήλικο 

Νύμφη 

Προνύμφη 

Αυγό 

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ – Life Cycle 

Egg – Larva – Pupa – Adult  







 Ο ΚΑΒΟΥΡΑΣ – The crab 



Μείωση των πεταλούδων: 
• Ο Θόρυβος από την 

ανθρώπινη δραστηριότητα 
• Η μεταμόρφωση της 

περιοχής σε τουριστική 
• Κλιματική αλλαγή 
• Μειωμένη υγρασία 
• Κίνδυνος πυρκαγιών 
Reduction of Butterflies:  
• Noise caused by humans 
• The area’s transformation to a 

touristic destination 
• Climate change 
• Reduced moisture  
• Risk of fire  

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - Problems 



• Επέκταση κοιλάδας 

• Σύνδεση με μοναστήρι 

• Ανάδειξη μονοπατιών 

• Δημιουργία ξύλινης 
περίφραξης και γεφυριών 

• Έργα πυρασφάλειας 

• Ανακύκλωση νερού – 
υγροποίηση 

• Extension of the Valley 
• Connection with the Monastery 
• Wooden fencing and bridges  
• Fire protective projects  
• Water recycling - liquefaction  

 
 

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ – Implemented projects 



ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ – Fire safety projects 



ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗ - Liquefaction 



ΓΕΦΥΡΕΣ & ΞΥΛΙΝΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ - Wooden fencing and bridges  



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - Recycling 



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - Recycling 



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - Recycling 



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - Recycling 



 

 

 

 

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας! 

 

Thank you for your attention! 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - Recycling 


