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ΕΚΘΕΣΗ ! ΕΚ∆ΟΣΗ

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Το Πολιτιστικό Ίδρυµα Τραπέζης Κύπρου, σε συνεργασία µε τους γεωλόγους Γεώργιο Κωνσταντίνου και
Ιωάννη Παναγίδη, παρουσιάζει την έκθεση και την έκδοση µε τίτλο «Κύπρος και Γεωλογία. ΕπιστήµηΠεριβάλλον-Πολιτισµός».
Η έκθεση περιγράφει µε σύντοµα, απλά και κατανοητά κείµενα, πανοραµικές φωτογραφίες, κατατοπιστικά
διαγράµµατα και χάρτες, τη γένεση και ανάδυση της Κύπρου. Επίσης, δίνει πληροφορίες για τις γεωλογικές
διεργασίες, οι οποίες δηµιούργησαν ένα νησί µε ιδιαίτερα τοπογραφικά χαρακτηριστικά, ιδιάζουσες
µικροκλιµατολογικές συνθήκες, γόνιµα εδάφη, µεγάλη ποικιλία χλωρίδας και πανίδας, σηµαντικούς ορυκτούς
πόρους και υδρογονάνθρακες καθώς και ένα εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον για ανθρώπινη διαβίωση,
πολιτιστική δηµιουργία και κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
ΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
Στο πλαίσιο της έκθεσης «Κύπρος και Γεωλογία», σχεδιάστηκε το εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Κύπρος και
Γεωλογία. Ένα Ταξίδι στον Χρόνο» για παιδιά ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, µε στόχο να δώσει απαντήσεις σε
βασικά ερωτήµατα που αφορούν στον κόσµο που µας περιβάλλει. Ως «µικροί εξερευνητές», οι µαθητές
καλούνται να κάνουν ένα ταξίδι στον χρόνο για να ανακαλύψουν πως δηµιουργήθηκε η Κύπρος και τη
γεωλογική της εξέλιξη. Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν έντυπο οπτικό υλικό, αληθινά
πετρώµατα, απολιθώµατα καθώς και εργαλεία που σχετίζονται µε τα µεταλλεία της Κύπρου.
Σκοπός του προγράµµατος είναι η κατανόηση της σηµασίας της επιστήµης της γεωλογίας και παράλληλα
η ανάπτυξη της παρατηρητικότητας, αφού οι µαθητές θα δουν τη δική τους χώρα µέσα από µια νέα οπτική
γωνία. Μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τα παιδιά γνωρίζουν, συζητούν και παρατηρούν διάφορα
φαινόµενα και ερωτήµατα που προκύπτουν στην καθηµερινότητά µας, όπως είναι το κλίµα, οι υδατικοί πόροι,
οι πρώτες ύλες, οι φυσικοί, οι ορυκτοί πόροι και τα απολιθώµατα.
Η γνώση και η αγάπη για το φυσικό περιβάλλον είναι απαραίτητα εργαλεία για τη διαφύλαξη του πλούτου
της Κύπρου, την οποία η φύση τόσο απλόχερα µας χάρισε.
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Η ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Η Γεωλογία (γαία ή γέα και λόγος) είναι η επιστήµη που µελετά τη Γη και ασχολείται µε την παρατήρηση και
την ερµηνεία όλων των φαινοµένων που συµβαίνουν στην επιφάνεια ή στο εσωτερικό της. Η γέννηση της
Κύπρου ήταν αποτέλεσµα µιας σειράς γεωλογικών διεργασιών οι οποίες διάρκεσαν µερικές δεκάδες
εκατοµµύρια χρόνια.

Η οροσειρά του Τροόδους σχηµατίστηκε µε µια
ηφαιστειακή δράση στον βυθό ενός µεγάλου, αρχαίου
ωκεανού, γνωστού ως «Τηθύς Θάλασσα», πριν από
90 εκατοµµύρια χρόνια. Στη συνέχεια αναδύθηκε
2.000 µέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Σήµερα, όταν κανείς ανεβαίνει στο Τροόδος συναντά
όλα τα πετρώµατα που θα συναντούσε κανείς
κατεβαίνοντας από τον πυθµένα των ωκεανών µέσα
στα έγκατα της γης, σε βάθος 6 χιλιοµέτρων.

Η οροσειρά του Τροόδους αποτελεί ένα ανοικτό γεωλογικό βιβλίο για τους επιστήµονες και τους ερευνητές
όλου του κόσµου, γιατί βοήθησε στην κατανόηση τής εξέλιξης των ωκεανών και του πλανήτη Γη γενικότερα.
Απλοποιηµένη γεωλογική τοµή της
Κύπρου. Η Γη, µέσω του Τροόδους άνοιξε
όλα τα µυστικά της στους γεωεπιστήµονες

Η εντυπωσιακή τοπογραφία της ορεινής µάζας του Τροόδους επηρεάζει άµεσα ή έµµεσα το περιβάλλον
και κάθε άποψη της ζωής στην Κύπρο. Πρωταρχικά, επηρεάζει το κλίµα του νησιού, ιδιαίτερα τη βροχόπτωση,
η οποία επηρεάζει µε τη σειρά της την ανάπτυξη των δασών, τη γεωργική παραγωγή και το φυσικό περιβάλλον.
Η Κύπρος εξελίχθηκε σ’ ένα εξαιρετικό τόπο διαβίωσης για τον άνθρωπο, καθώς και σε βιότοπο µε πλούσια
χλωρίδα και πανίδα.
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ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ

Απολίθωµα ψαριού ηλικίας 10-16 εκατοµµυρίων χρόνων

Η ιστορία της φύσης, του περιβάλλοντος και της
εξέλιξης της ζωής είναι γραµµένη στα γεωλογικά
στρώµατα µε τα απολιθώµατα. Το απολίθωµα είναι
το λείψανο ενός ζώου ή φυτού (ή το ίχνος του), που
βρίσκουµε εγκλωβισµένο σε ένα πέτρωµα. Απολιθώµατα έχουν βρεθεί σε πολλά σηµεία του πλανήτη
και µας δίνουν πολύτιµες πληροφορίες για µορφές
ζωής, οι οποίες δεν υπάρχουν πια. Η επιστήµη που
ασχολείται µε την µελέτη των απολιθωµάτων είναι
η παλαιοντολογία.

Στην Κύπρο βρέθηκαν απολιθώµατα ζώων κυρίως νάνων ιπποπόταµων, νάνων ελεφάντων, ορισµένα είδη
αρουραίων και νυκτερίδων και ένα είδος µοσχογαλής (µικρό αιλουροειδές ζώο). Στην περιοχή Αετόκρεµµος
στο Ακρωτήρι βρέθηκαν οστά µεγάλου αριθµού νάνων ιπποπόταµων και λιγότερα νάνων ελεφάντων µε
χαρακιές, που πιστεύεται ότι είναι σηµάδια που έγιναν από αιχµηρά λίθινα εργαλεία. Εκτός από λίθινα εργαλεία
βρέθηκαν εστίες φωτιάς, κατάλοιπα πτηνών, µικρών ζώων και οστράκων.

Οι ερευνητές θεωρούν ότι τα ζώα χρησιµοποιήθηκαν για τροφή και ότι η
εξαφάνιση των νάνων ιπποπόταµων και ελεφάντων της Κύπρου οφείλεται
σε ανθρώπινη δραστηριότητα και όχι σε κλιµατολογικές αλλαγές. ∆ηλαδή, η
εµφάνιση του ανθρώπου στο νησί συνοδεύτηκε µε οικολογική καταστροφή!
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Ένα θαυµάσιο περιβάλλον…
Η εµφάνιση των πρώτων ζώων στην Κύπρο, τα οποία ζούσαν στη στεριά, συµπίπτει µε την εποχή που είχε
σχεδόν σχηµατιστεί ολόκληρο το νησί. Τα πρώτα ζώα ήταν κυρίως θηλαστικά.
" Ονόµασε 2 από αυτά: ………………………….…..….…,

…………………....……………….…..

Τι µέγεθος είχαν; …………………………………………………………..…………………..……....

Τα πρώτα ζώα βρέθηκαν κυρίως σε σπήλαια, σε περισσότερες από 40 τοποθεσίες στην Κύπρο, οι οποίες
βρίσκονται κυρίως κοντά στα παράλια.
" Σε ποια επαρχία της Κύπρου βρέθηκαν πολλά από αυτά τα θηλαστικά; Βάλε σε κύκλο την επαρχία
και γράψε το όνοµά της. ……………………………………………………………………………….

Εκτός από τα ίχνη και τα αποτυπώµατα αυτών των ζώων, βρέθηκαν και άλλα απολιθώµατα.
" Βρες και γράψε 3 από αυτά τα απολιθώµατα που βρίσκονται στην προθήκη και αποδεικνύουν ότι
πρώτα το Τρόοδος και στη συνέχεια όλη η Κύπρος, αναδύθηκαν από τη θάλασσα:
1. …………..….…..….……… 2. …………………..…………… 3. ………..……………..………...
" Ποιο απολίθωµα στην προθήκη συνδέεται µε τα κωνοφόρα δέντρα που κάλυπταν την Κύπρο;
………….……………….….….….….….
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ΟΙ Υ∆ΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Η Κύπρος έχει περιορισµένους υδάτινους πόρους, οι οποίοι εξαρτώνται από τη βροχόπτωση. Το Τροόδος
είναι ο τροφοδότης όλων των µεγάλων υδροφορέων της Κύπρου. Οι πολιτισµοί που αναπτύχθηκαν στην
Κύπρο, βασίστηκαν στο νερό που µετέφεραν ποταµοί από µακρινές αποστάσεις. Για παράδειγµα, ο οικισµός
της Χοιροκοιτίας εγκαταλείφθηκε, κατά πάσα πιθανότητα, λόγω της στέρεψης του ποταµού Μαρώνι, ο
οποίος βρισκόταν κοντά στον οικισµό.
Οι κάτοικοι του νησιού διαπίστωσαν ότι µε την άρδευση (δηλαδή το πότισµα µε νερό µέσω κάποιου δικτύου)
αυξανόταν κατακόρυφα η γεωργική παραγωγή. Έτσι, µε έργα εκτροπής και χωµάτινους αγωγούς στις κοίτες
των ποταµών, µετέφεραν νερό σε χαµηλότερες περιοχές, για να ποτίζουν όταν δεν έβρεχε.
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Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας (1571-1878) συνεχίστηκε η εκµετάλλευση του νερού µέσω της κατασκευής
υδραγωγείων, µια µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε από τα αρχαία χρόνια. Τα υδραγωγεία µετέφεραν από ένα
σηµείο σε άλλο, το νερό που αντλούσαν από µια σειρά πηγαδιών. Από τα πιο γνωστά υδραγωγεία ήταν αυτό
του Σιλικτάρ στη Λευκωσία (κοντά στην Πύλη Αµµοχώστου) και του Πεκίρ Πασά (Καµάρες) στη Λάρνακα.
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Τα τελευταία χρόνια καλύπτουµε τη µεγάλη ανάγκη νερού για ύδρευση
(δηλαδή τον εφοδιασµό µε νερό ενός χωριού ή µιας πόλης) µε την
αφαλάτωση θαλασσινού νερού. Ενώ ως µέθοδος είναι αποτελεσµατική,
έχει µεγάλο κόστος και κάποιες περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις στη
θαλάσσια ζωή στην περιοχή απόρριψης του υπεράλµυρου νερού, το
οποίο παράγεται κατά τη λειτουργία των µονάδων.
Το νερό είναι το αίµα της Γης, η τροφή των δασών και των καλλιεργειών
µας. Γι’ αυτό η ποιότητα ζωής στην Κύπρο θα εξαρτηθεί άµεσα από
τη δηµιουργία σχεδίου για τη φύλαξη, την παροχή και ιδιαίτερα την
εξοικονόµηση του νερού για µας και τις επόµενες γενιές.

Νερό: το αίµα της Γης
Το νερό είναι ζωή. Εµείς, αλλά και τα πάντα γύρω µας όπως η χλωρίδα και η πανίδα εξαρτώνται από
το νερό.
" Το κλίµα της Κύπρου και η βροχόπτωσή της επηρεάστηκε από την κατάφυτη µε δάση
οροσειρά του ……….…….….………..
Οι πρώτοι οικισµοί δηµιουργήθηκαν κοντά σε ποτάµια, για να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των κατοίκων.
" Παρόλα αυτά µια µεγάλη περίοδος ανοµβρίας τους ανάγκασε να σκάψουν βαθιά και να δηµιουργήσουν
τα πρώτα ……….…….….… για να βρουν νερό.
" Κοίταξε τον χάρτη στην πινακίδα και βρες τα 2 σηµεία όπου βρέθηκαν τα αρχαιότερα πηγάδια
στην Κύπρο.
ΑΡΧΑΙΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΗΓΕΣ ΝΕΡΟΥ

……….…….….………

……….…….….………
Μια σηµαντική εξέλιξη ήταν η κατασκευή υδραγωγείων για να µεταφέρουν το νερό από πηγές που βρίσκονταν
σε µεγάλες αποστάσεις. ∆ύο από τα σηµαντικότερα υδραγωγεία, τα οποία δηµιουργήθηκαν την περίοδο
της Τουρκοκρατίας, µπορείς να τα επισκεφτείς και σήµερα.
" Κοίταξε τις φωτογραφίες στην πινακίδα και γράψε 2 πόλεις όπου βρίσκονται τέτοια υδραγωγεία:
1. ………………….…….….……….

2. ………..……………..………….

Μέχρι σήµερα η ανοµβρία αποτελεί πρόβληµα για την Κύπρο γι’ αυτό και οι άνθρωποι συνεχίζουν να
βρίσκουν τρόπους να εκµεταλλεύονται και να διαχειρίζονται καλύτερα το νερό.
" Μελέτησε την πινακίδα και γράψε 5 τρόπους «εκµετάλλευσης και διαχείρισης του νερού στους
νεώτερους χρόνους»:
1. ………………….…….….……….

4. ………..……………..………….

2. ……………………………..…….

5. ………..……………..………….

3. ………………………………..….
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Ο ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ
Με την ανύψωση του Τροόδους, όλα τα πετρώµατα και τα µεταλλεύµατά του εκτέθηκαν στην επιφάνεια της
γης. Έτσι, προσέλκυσαν την προσοχή των αρχαίων προγόνων µας και βοήθησαν στη γρήγορη ανακάλυψη
και εκµετάλλευσή τους.
Ήδη, από τη Νεολιθική περίοδο (8000-3900 π.Χ.), ο άνθρωπος
στην προσπάθειά του να βελτιώσει τη ζωή του, χρησιµοποίησε
εργαλεία τα οποία κατασκεύαζε από πετρώµατα που είχαν
την κατάλληλη σκληρότητα και αντοχή στην τριβή και την
κρούση. Επέλεξε, επίσης, πετρώµατα που ικανοποιούσαν
τις αισθητικές του αναζητήσεις. Με τα πετρώµατα αυτά
κατασκεύαζε ειδώλια και άλλα κοµψοτεχνήµατα.

Κατά τη Νεολιθική περίοδο, άρχισε η παραγωγή κεραµικών αγγείων,
διακοσµητικών, αλλά και οικιακών σκευών από πηλό. Από τότε µέχρι
σήµερα, τα αγγειοπλαστεία βρίσκονται κοντά σε περιοχές µε αργιλικά
χώµατα που είναι κατάλληλα για την κατασκευή αγγείων. Στα νεώτερα
χρόνια, γνωστά αγγειοπλαστεία βρίσκονταν στον Κόρνο, το Φοινί, τη
Λάπηθο και την Αµµόχωστο.

Η Κύπρος διέθετε και διαθέτει διάφορα ορυκτά υλικά, όπως
πέτρα, µάρµαρο, χαλίκια, γύψο, χρωµίτη, αµίαντο, µπεντονίτη,
λίγο ασήµι, λίγο χρυσό και πολύ χαλκό, κάποια από τα οποία
χρησιµοποιήθηκαν στο παρελθόν και κάποια χρησιµοποιούνται
ακόµα ως πρώτες ύλες.
Η οροσειρά του Πενταδακτύλου προσφέρει µάρµαρα και
πετρώµατα σε διάφορα χρώµατα, τα οποία χρησιµοποιούνται
στην οικοδοµική βιοµηχανία. Γνωστά είναι τα µωσαϊκά πατώµατα
που συναντάµε σε πολλά κυπριακά σπίτια.

Ξέρεις ότι… στην αρχαιότητα η Κύπρος ήταν από τις πρώτες χώρες
όπου ο άνθρωπος διαπίστωσε τις θεραπευτικές ιδιότητες διάφορων ορυκτών,
τα οποία συνέβαλαν στην εξέλιξη της ιατρικής επιστήµης;
Για πολλούς αιώνες το νησί υπήρξε το µεγαλύτερο κέντρο παραγωγής
και εξαγωγής ορυκτών φαρµάκων.
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Πλούτος… θαµµένος στη γη!
Η πέτρα, είναι το πιο πολυχρησιµοποιηµένο δοµικό υλικό στην Κύπρο από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα.
" Κοίταξε τις φωτογραφίες στην πινακίδα και βρες 3 γνωστά και σηµαντικά κτίσµατα από πέτρα:
1. …………………………………………………….................................…………............................
2. …………………………………………………….................................……...................................
3. …………………………………………………….................................……...................................
Σήµερα, οι σύγχρονοι γεωργοί χρησιµοποιούν
διάφορα µηχανήµατα για τις γεωργικές τους
εργασίες. Οι πρόγονοί µας, µέχρι τα µέσα του
20ού αιώνα χρησιµοποιούσαν χειροποίητα
εργαλεία, όπως η ............................., η οποία
ήταν φτιαγµένη από ξύλο και αιχµηρές πέτρες.

Γεωργός αλωνίζει καθισµένος σε δουκάνη
την οποία σέρνουν βόδια, το 1950

Στο έδαφος της Κύπρου υπάρχει µεγάλη ποικιλία ορυκτών χρωµάτων όπως:

Κίτρινη ώχρα

Πρασινόχρωµα

Κόκκινη ώχρα

Ούµβρα

" Από τους προϊστορικούς χρόνους ο άνθρωπος άρχισε να χρησιµοποιεί τα χρώµατα
για τη διακόσµηση των αγγείων, των υφασµάτων κλπ. Από τα βυζαντινά χρόνια µέχρι
σήµερα χρησιµοποιούνται ιδιαίτερα στην τέχνη της ……………….……….…….….

" Ορυκτά χρώµατα, βρίσκουµε κυρίως στην
οροσειρά του ………………….……..
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Ο ΧΑΛΚΟΣ
Από την 4η χιλιετία π.Χ. οι Κύπριοι άρχισαν να χρησιµοποιούν τον χαλκό. Η µεγάλη άνθηση στην παραγωγή
και εξαγωγή του χαλκού παρατηρείται στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού (1600-1050 π.Χ.). Την περίοδο αυτή,
αναπτύσσονται τα µεγαλύτερα παραλιακά κέντρα όπως η Έγκωµη, το Κίτιo και η Αµαθούντα, από όπου
γίνεται το εµπόριο του χαλκού.
Σταδιακά η Κύπρος έγινε κέντρο θαλάσσιου εµπορίου και ανέπτυξε εµπορικές και πολιτιστικές σχέσεις µε
γειτονικούς λαούς. Την περίοδο αυτή, εξελίχθηκαν οι τέχνες, ο πολιτισµός και η οικονοµία. Η σηµασία του
χαλκού στην αρχαιότητα ήταν τόση, όση είναι σήµερα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Το µεταλλείο στη
Φουκάσα (Σκουριώτισσα),
το οποίο είναι
το µακροβιότερο µεταλλείο
χαλκού στον κόσµο

Έχει υπολογιστεί ότι για την παραγωγή 200 χιλιάδων τόνων
µεταλλικού χαλκού στην αρχαιότητα, σε µια χρονική περίοδο
3.000 τουλάχιστον χρόνων, χρειάστηκαν 60 εκατοµµύρια
τόνοι κάρβουνο. ∆ηλαδή, µόνο για την παραγωγή χαλκού
καταστράφηκε δασική γη 16 φορές το µέγεθος της Κύπρου!
Πλάκες καθαρού χαλκού σε εργοστάσιο
στη Σκουριώτισσα

Ξέρεις ότι… η Κύπρος µε πολλά και πλούσια
κοιτάσµατα χαλκού, είναι µια από τις πέντε
πλουσιότερες περιοχές του κόσµου σε χαλκό ανά
µονάδα επιφάνειας; Οι µεγάλες εξαγωγές χαλκού
έδωσαν το λατινικό όνοµα στον χαλκό µέσα από
τη φράση «aes Cyprium» (µέταλλο της Κύπρου),
που αργότερα συντοµεύτηκε στο Cuprum.
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Το µέταλλο της Κύπρου!
Χιλιάδες χρόνια πριν, ο άνθρωπος διαπίστωσε ότι µε τη χρήση της φωτιάς µπορούσε να επεξεργαστεί τον
χαλκό για τη δηµιουργία νέων εργαλείων, αγαλµάτων, κοσµηµάτων και άλλων αντικειµένων.
" Βρες τον χάρτη στην πινακίδα και συµπλήρωσε ακόµα 3 περιοχές της Κύπρου όπου βρέθηκαν
αρχαία µεταλλεία χαλκού.
ΣΚΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ

ΛΙΜΝΗ
Τ………………….….
Κ………………….….

Π………………….….
Η διαδικασία που ακολουθούσαν οι άνθρωποι για τον διαχωρισµό
του χαλκού από άλλα υλικά που βρίσκονται στη γη, ονοµάζεται
καµίνευση. Κατά την καµίνευση ανακάτευαν το µετάλλευµα µε κάρβουνα.
Αυτό έλιωνε και χωριζόταν σε χαλκό και σκουριά. Η σκουριά δεν
χρησιµοποιήθηκε ποτέ, έτσι στην Κύπρο υπάρχουν πολλοί σωροί από
αυτό το απόβλητο.
" ∆ιάβασε το κείµενο στην πινακίδα και βρες τον αριθµό των
σωρών από αρχαία σκουριά που έχουν βρεθεί στην Κύπρο.
Βρέθηκαν …………………….…. σωροί σε διάφορα σηµεία
του νησιού.
" Ο χαλκός δεν αποτελούσε µόνο µια πηγή πλούτου, αλλά ήταν ένα περιζήτητο προϊόν που ενεθάρρυνε
τις εµπορικές και π………………….…. διασυνδέσεις µεταξύ των χωρών.
" Οι Κύπριοι επινόησαν ένα πρότυπο σχήµα ταλάντου,
που έµοιαζε µε τεντωµένο δέρµα ζώου και το οποίο
διευκόλυνε τη µεταφορά και την αποθήκευσή του
στα αµπάρια των πλοίων και στις αποθήκες.
Σχεδίασέ το.
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Η ΝΕΟΤΕΡΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Η νεότερη µεταλλευτική δραστηριότητα στην Κύπρο άρχισε στις αρχές του 20ού αιώνα, αµέσως µετά την
άφιξη των Βρετανών.
Το 1904 ξεκίνησε η εκµετάλλευση του αµίαντου και το 1921 του χρωµίτη. Ο αµίαντος που έχει τη βασική
ιδιότητα να µην καίγεται, ήταν τότε περιζήτητος. Στις αρχές του 20ού αιώνα, στο µεταλλείο της Σκουριώτισσας
εργοδοτούνταν 6.000 µεταλλωρύχοι, ενώ στον Αµίαντο 10.000 εργάτες. Στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας
του µεταλλείου, η εκσκαφή γινόταν χειρωνακτικά από τους εργάτες, οι οποίοι πωλούσαν την παραγωγή τους
στην εταιρεία.

Με αφορµή την εκµετάλλευση των ορυκτών, ήρθαν
από το εξωτερικό εξαιρετικοί µηχανικοί µεταλλείων,
ηλεκτρολόγοι, γεωλόγοι και τεχνικοί που εκπαίδευσαν
τους ντόπιους. Σηµειώθηκε πρόοδος και στις τεχνικές
υποδοµές αφού οι Κύπριοι άρχισαν να δηµιουργούν
τα δικά τους τεχνικά εργαστήρια.

Εργάτριες στο µεταλλείο Αµιάντου το 1905

Στην αρχή της λειτουργίας του µεταλλείου Αµιάντου,
η παραγωγή κατέληγε στη Λεµεσό για να εξαχθεί από
το λιµάνι της πόλης. Η µεταφορά στη Λεµεσό γινόταν
µε εναέριο σιδηρόδροµο µήκους 30 χιλιοµέτρων, που
ξεκινούσε από το µεταλλείο και κατέληγε στην ακτή
της πόλης, στην περιοχή η οποία σήµερα είναι γνωστή
ως «Εναέριος».
Το τρένο µε µεταλλωρύχους και µετάλλευµα το 1936 στο
µεταλλείο Μαυροβουνίου

Ξέρεις
ότι… η
Κύπρος
διέθετε
το µεγα
λύτερο
κοίτασµ
α αµιάντ
ου
στην Ευ
ρώπη;
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Η παγκόσµια ζήτηση αµιάντου, σταδιακά, µειώθηκε
σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και της Αµερικής.
Σήµερα, θεωρείται επικίνδυνο υλικό για την υγεία
και η χρήση του απαγορεύτηκε. Με το πέρασµα
του χρόνου, ανακαλύφθηκαν νέα υλικά, τα οποία
αντικατέστησαν τον αµίαντο.

Χρησιµοποιώ… Κατασκευάζω… Αναπτύσσοµαι…
Η εκµετάλλευση του µεταλλευτικού πλούτου της Κύπρου στους νεότερους χρόνους σηµάδεψε την οικονοµική
και τεχνολογική ανάπτυξη του νησιού.
" Παρατήρησε τον χάρτη στην πινακίδα µε διάφορα σηµεία στην Κύπρο όπου βρέθηκαν τα 3 βασικά
µεταλλεύµατα του νησιού. Ποια είναι αυτά;
Αγροκηπιά
Κοκκινοπεζούλα
Κοκκινόγια
Μεµί
Κινούσα
Λίµνη
Ευλοηµένη

Απλίκι
Μαυροβούνι
Σκουριώτισσα

Καµπιά
Καπέδες
Περιστερκά

..................

ΚΕΡΥΝΕΙΑ

ΜΟΡΦΟΥ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

..................

ΛΑΡΝΑΚΑ
ΠΑΦΟΣ
Αµίαντος

..................

ΛΕΜΕΣΟΣ
Κοκκινόροτσος
Καννούρες

Καλαβασός

Το µεταλλείο του Αµιάντου ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1904. Έδωσε δουλειά σε χιλιάδες άνδρες, γυναίκες
και παιδιά. Έτσι, αναπτύχθηκε η κοινότητα του Πάνω Αµίαντου.
" Κοίταξε τις φωτογραφίες στην πινακίδα και ανακάλυψε ποιο µεταφορικό µέσο χρησιµοποιούσαν
για να µεταφέρουν το µετάλλευµα από τα βουνά του Τροόδους στο λιµάνι. ……………………………
" Η Σ……………………… είναι το µοναδικό µεταλλείο χαλκού στην Κύπρο, το οποίο εξακολουθεί
να λειτουργεί, γεγονός που το καθιστά το µακροβιότερο µεταλλείο χαλκού στον κόσµο.
" Παρατήρησε τις προθήκες και γράψε 3 αντικείµενα
που χρησιµοποιούσαν οι εργάτες στα παλιά µεταλλεία:
1. ……………………………………….............
2. …………………………………………………
3. …………………………………………………
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ΟΙ Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ
Τα τελευταία χρόνια έχουν εντοπιστεί πολύτιµα αγαθά και στον υπό-θαλάσσιο χώρο της Κύπρου. Τον Σεπτέµβριο
του 2011 άρχισε η ανόρυξη της γεώτρησης, για τον εντοπισµό υδρογονανθράκων στο οικόπεδο µε τον αριθµό
12. Στο οικόπεδο αυτό δόθηκε το όνοµα «Αφροδίτη».
Οι Υδρογονάνθρακες βρίσκονται στα φυσικά αποθέµατα
αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, κάτω από τον βυθό
της θάλασσας. Στην εποχή µας έχουν τεράστια σηµασία
αφού αποτελούν τους κυριότερους ενεργειακούς πόρους.
Το αργό πετρέλαιο µπορεί να χρησιµοποιηθεί όπως αντλείται
από τις πηγές ως καύσιµο ή για κατασκευή δρόµων ή ως
λιπαντικό κ.α.
Το φυσικό αέριο υπερτερεί του πετρελαίου γιατί έχει
χαµηλότερο κόστος παραγωγής και, αφού υγροποιηθεί,
ευκολότερη µεταφορά µε σύστηµα σωληνώσεων. Επίσης,
η καύση του έχει σχεδόν µηδαµινή επιβάρυνση στην ατµόσφαιρα.
Η ανεύρεση φυσικού αερίου στην Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη (ΑΟΖ) της Κύπρου, δηµιουργεί νέες και
µεγάλες προοπτικές για τη χώρα µας στο γεωστρατηγικό, πολιτικό και οικονοµικό πεδίο. Ανοίγει νέες προοπτικές
για το µέλλον του νησιού και µεγάλη οικονοµική ανάπτυξη, από την οποία θα επωφεληθούν τόσο οι σηµερινές
όσο και οι επόµενες γενιές.
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ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ
ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΙΣ ΚΡΥΜΜΕΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ!
Στο κρυπτόλεξο αυτό κρύβονται διάφορες πληροφορίες που έχεις ανακαλύψει κατά την επίσκεψή
σου στο Πολιτιστικό Ίδρυµα Τραπέζης Κύπρου. Θα τις βρεις αν ψάξεις ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ και ΚΑΘΕΤΑ.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
# Το όνοµα του σύγχρονου «θησαυρού» που ανακαλύφθηκε πρόσφατα στον θαλάσσιο βυθό της Κύπρου.
…………………………............. (15 γράµµατα)
# Το όνοµα της επιστήµης που ασχολείται µε θέµατα όπως τον τρόπο του σχηµατισµού, τη δοµή και την
εξέλιξη της Γης, το έδαφος και το κλίµα. …………………………............. (8 γράµµατα)
# Το όνοµα του µετάλλου που αξιοποιήθηκε στη σύγχρονη µεταλλευτική βιοµηχανία της Κύπρου αφού το
νησί διέθετε τα µεγαλύτερα κοιτάσµατα στην Ευρώπη. …………………………............. (8 γράµµατα)
# Το σηµαντικότερο µέταλλο της Κύπρου. …………………………............. (6 γράµµατα)
ΚΑΘΕΤΑ
# Η σηµαντικότερη και µεγαλύτερη οροσειρά της Κύπρου. …………………………........... (7 γράµµατα)
# Πώς ονοµάζεται ο πλούτος που είναι θαµµένος στη Γη; …………………………............. (7 γράµµατα)
# Ένα θηλαστικό που έζησε στην Κύπρο χιλιάδες χρόνια πριν και είχε µέγεθος νάνου.
…………………………............. (9 γράµµατα)
# Οι άνθρωποι τα κατασκεύασαν στα αρχαία χρόνια για να ανακαλύψουν νερό. Η Κύπρος διαθέτει τα
αρχαιότερα στον κόσµο. …………………………............. (7 γράµµατα)
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ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΟΥ!
Χρησιµοποίησε τον χάρτη και ακολούθησε τις εισηγήσεις του Πολιτιστικού Ιδρύµατος Τραπέζης
Κύπρου για να ανακαλύψεις τις οµορφιές της Κύπρου…
ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ
Μπορείς να τις επισκεφθείς ακολουθώντας τον δρόµο Αγίας Νάπας-Ακρωτηρίου Γκρέκο. Με εξαιρετική
θέα και σπηλιές όπου υπάρχουν απολιθώµατα θαλάσσιων οργανισµών. Ακολουθώντας το µονοπάτι µπορείς
να καταλήξεις στο Κάβο Γκρέκο ή στους Αγίους Αναργύρους. Το µονοπάτι έχει µήκος 3,6 χιλιόµετρα.
ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΟΥ ΑΒΑΚΑ
Βρίσκεται στον δρόµο Ακάµα-Λάρας. Ένα πανέµορφο τοπίο, πλούσιο σε πανίδα και χλωρίδα. Θα δεις πεύκα,
άγρια κυπαρίσσια, καθώς και µεγάλη ποικιλία αγριολούλουδων, όπως το σπάνιο ενδηµικό είδος Κενταύρεια
η Ακαµαντίδα (centaurea akamantis), µε τα πορφυρά λουλούδια που ανθίζουν την άνοιξη. Η πανίδα περιλαµβάνει
κατσίκες, αλεπούδες, πεταλούδες, γεράκια και ερπετά. Το φαράγγι έχει µήκος 3 χιλιόµετρα.
ΑΛΥΚΗ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Η αλυκή της Λάρνακας είναι µια µοναδική περιοχή φυσικής οµορφιάς και ένας εξαιρετικός βιότοπος για
ψάρια, οστρακοειδή, αποδηµητικά και διαχειµάζοντα πτηνά. Μπορείς να δεις περισσότερα από 80 είδη
πουλιών, αφού η αλυκή αποτελεί σταθµό για χιλιάδες µεταναστευτικά πουλιά και είναι ιδιαίτερα γνωστή για
τα φλαµίνγκο της που ξεχειµωνιάζουν στο νησί τρώγοντας γαρίδες του αλµυρού νερού.
ΦΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΑΡΜΙΝΟΥ
Θα το βρεις περίπου 15 χιλιόµετρα από τις Πλάτρες και πολύ κοντά στα χωριά Αρµίνου, Φιλούσα και Άγιος
Νικόλαος. Το φράγµα κτίστηκε το 1998 και φιλοξένει ψάρια όπως την πέστροφα, τον κυπρίνο, τον κουνουπιέρη
και την κοκκινοφτέρα. Κοντά στην περιοχή του φράγµατος µπορείς να συναντήσεις και το ενετικό γεφύρι
του Τζιελεφού καθώς και τον εκδροµικό χώρο της Πέρα Βάσας.
ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΩΝ ΚΑΛΗ∆ΟΝΙΩΝ
Το συναντάς στον κύριο δρόµο Πλατείας Τροόδους-Πλατρών. Το µονοπάτι διασχίζει ένα πανέµορφο πυκνό
δάσος και ακολουθεί πορεία κατά µήκους του Κρύου Ποταµού. Ο ποταµός αυτός είναι από τους λίγους
ποταµούς της Κύπρου µε συνεχή ροή νερού ολόχρονα. Το µονοπάτι οδηγεί στον οµώνυµο καταρράχτη και
καταλήγει στο Ψηλό ∆έντρο στις Πάνω Πλάτρες. Το µονοπάτι έχει µήκος 3 χιλιόµετρα.
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