


Γεια σας παιδιά!
Καλωσορίσατε στο φράγμα Γαδουρά.

Ξέρω, το όνομα ακούγεται αστείο, αλλά εμένα μου αρέσει 
πολύ καθώς το φράγμα αλλά και το ποτάμι που ξεκινάει από 
εδώ έχουν το όνομα μου. Βλέπετε, στα παλιά τα χρόνια, 
όταν οι άνθρωποι μετέφεραν πράγματα με γαϊδουράκια, 

εκείνα δυσκολεύονταν να περάσουν το ποτάμι. Πολύ συχνά 
μπέρδευαν τα πόδια τους ανάμεσα στις πέτρες κι έπεφταν 

στο νερό. Έτσι, τον κατεργάρη ποταμό, που έκανε δύσκολη τη 
ζωή στα γαϊδουράκια και στους αναβάτες τους, 

τον ονόμασαν “Γαδουρά”.
Την ιστορία αυτή την έμαθα από τον παππού μου που 
με την σειρά του την έμαθε από το δικό του παππού.
Άρα φαντάζομαι ότι έτσι όπως το έλεγε εκείνος, 

έτσι δόθηκε το όνομα στο ποτάμι. 
Κι αν πάλι για άλλο λόγο του δόθηκε το όνομα, 

εμένα μου αρέσει αυτή η ιστορία..



Και τώρα που μάθατε 
από που προέρχεται το όνομα 

του, θα αναρωτιέστε τι κάνει ένα 
φράγμα. Γενικά, τα φράγματα σε 

όλο τον κόσμο είναι σπουδαία έργα. 
Πολύ μεγάλα και πολύ δύσκολα. Κάποια γίνονται 
για να συγκρατήσουν το νερό της θάλασσας και 

να προστατέψουν τις πόλεις από πλημμύρες, άλλα 
γίνονται για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια και 
λέγονται υδροηλεκτρικά, και άλλα για να μαζέψουν 

το νερό της βροχής για να μπορούν να 
το χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι. 

Το δικό μας φράγμα κάνει 
δύο πολύ σημαντικές δουλειές.



Η πρώτη δουλειά είναι να αποθηκεύσει το νερό της βροχής, 
στη μεγάλη του λεκάνη και με τη βοήθεια σωλήνων να το 
στείλει στα περισσότερα σπίτια, επιχειρήσεις και ξενοδοχεία 
της Ρόδου. Η δουλειά αυτή ονομάζεται “υδροδότηση”.

Η δεύτερη δουλειά του είναι να προστατεύει 
το περιβάλλον, αφού οι άνθρωποι δεν ξοδεύουν  
πιά το νερό που είναι κρυμμένο στη γη. 
Θα πρέπει να ξέρετε ότι πριν γίνει το φράγμα, 
οι άνθρωποι έπαιρναν καθαρό νερό από υπόγειες λίμνες 
με βαθιές τρύπες στο έδαφος, τις λεγόμενες γεωτρήσεις. 
Τη μέθοδο αυτή την χρησιμοποιούσαν για πολλά χρόνια 
αλλά επειδή οι άνθρωποι πια είναι πάρα πολλοί, οι υπόγειες 
λίμνες άρχισαν να λιγοστεύουν, και το νερό στον πλανήτη 
να μην φτάνει για όλους.



Οι εταιρείες που είχαν αναλάβει να κάνουν το φράγμα Γαδουρά 
συνάντησαν αρκετές δυσκολίες γιατί σαν έργο είναι το πιο 
μεγάλο που υπάρχει σήμερα σε ολόκληρο το Αιγαίο πέλαγος. 

Η κατασκευή του πρωτοξεκίνησε το 2002 και χρειάστηκαν 13 
ολόκληρα χρόνια για να φτάσουν στο σημερινό αποτέλεσμα. Σε 

αυτά τα 13 χρόνια κατασκευάστηκε ένα τεράστιο τείχος που έχει 
μήκος 585 μέτρα, πάχος 10 μέτρα και ύψος 67 μέτρα. 

Το τείχος αυτό συγκρατεί τόσο πολύ νερό, ώστε να δημιουργεί 
μια αρκετά μεγάλη λίμνη. Σκεφτείτε μόνο αυτό: 

Η λίμνη του φράγματος είναι τόσο μεγάλη, 
ώστε ολόκληρη η πόλη της Ρόδου μαζί με τα σπίτια 

και τα πιο μεγάλα ξενοδοχεία θα μπορούσε να 
κρυφτεί μέσα της. 

Μάλιστα, θα ήταν τόσο καλά κρυμμένη, ώστε στην 
επιφάνεια της λίμνης δεν θα ξεχώριζε 

ούτε μία κεραία.



Βέβαια, επειδή το νερό αυτό του φράγματος Γαδουρά 
προέρχεται από τη βροχή, πρέπει να καθαριστεί για να φτάσει 

στις βρύσες των σπιτιών. Βλέπετε, μπορεί το νερό 
της βροχής καθώς πέφτει να είναι πολύ καθαρό, όταν 
όμως φτάσει στο έδαφος μαζεύει ένα σωρό χώματα, 

μικρόβια και διάφορα άλλα που δεν θέλουμε να καταλήξουν
στο ποτήρι μας. Για το λόγο αυτό, ένα μεγάλο τμήμα 

του έργου είναι αφιερωμένο στο να καθαρίζει το νερό.
Ο καθαρισμός και ο έλεγχος γίνονται σε όλα τα 

στάδια της μεταφοράς του νερού μέχρι τα σπίτια μας και 
χρησιμοποιούνται πολλά και περίπλοκα μέσα. Στο τέλος 
της διαδικασίας, το πολύτιμο νεράκι του φράγματος θα 
καταλήξει στις δεξαμενές κοντά στα σπίτια της πόλης 
της Ρόδου και των κοντινών χωριών, πεντακάθαρο 
κι έτοιμο να δροσίσει ακόμα και τα πιο ζεστά μας 
καλοκαίρια. Το ίδιο νερό όμως παιδιά, μεταφέρεται 
με ειδικά μέσα για να ξεδιψάσει και τους κατοίκους 

των κοντινών, μικρών νησιών όπως η Σύμη, η Χάλκη 
και το Καστελλόριζο. Αυτό είναι φίλοι μου το φράγμα 

Γαδουρά. Με αυτό το φράγμα τώρα
προστατεύουμε το περιβάλλον, έχουμε καθαρό νερό 
και θα έχουμε και για πάρα πολλά χρόνια ακόμα.



Θέλω να θυμάστε πάντα ότι το νερό είναι το πιο πολύτιμο 
αγαθό, δεν το χρειάζονται μόνο οι άνθρωποι και τα ζώα, αλλά κι 
ολόκληρη η φύση. 
Γι’ αυτό θα πρέπει να μην ξεχνάμε να το προστατεύουμε 
και να προσπαθούμε να μην το ξοδεύουμε άδικα.
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