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Τα παιδιά αρχικά παρακολούθησαν ένα ενδιαφέρον
ντοκιμαντέρ που αφορούσε στον τρόπο δημιουργίας της
Κύπρου και στα είδη των πετρωμάτων που απαντώνται στο
νησί μας.

Η Σαλαμιού ανήκει στο Σύμπλεγμα των Μαμωνιών, μια περιοχή με εξαιρετική γεωμορφολογική αξία αφού αποτελεί μια ξεχωριστή και
τεκτονικά πολύπλοκη συγκέντρωση εκρηξιγενών, ιζηματογενών και μεταμορφωμένων πετρωμάτων, των οποίων η ηλικία κυμαίνεται από
το Μέσο Τριαδικό μέχρι το Ανώτερο Κρητιδικό (230-75 εκ. χρόνια). Τα πετρώματα αυτά, θεωρούνται αλλόχθονα σε σχέση με τα
υπερκείμενα αυτόχθονα ανθρακικά πετρώματα και τα οφιολιθικά πετρώματα του Τροόδους και απαντώνται μόνο στο νότιο τμήμα της
Κύπρου και κυρίως στο νοτιοδυτικό τμήμα της επαρχίας Πάφου.

Στα πλαίσια των περιβαλλοντικών προγραμμάτων Ευ ζην και Οικολογικά Σχολεία, στα οποία συμμετέχει το σχολείο μας, στις 18
Φεβρουαρίου τα τμήματα Α2 και Α3 συνοδευόμενα από τις καθηγήτριες της Επιτροπής Περιβάλλοντος του σχολείου μας Αντρούλα
Ευσταθίου και Μαρία Παπαδοπούλου, επισκέφθηκαν το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σαλαμιούς.

Τα παιδιά συμμετείχαν στο πρόγραμμα του Κέντρου
«Η μοναδική γεωλογία της Κύπρου και η ενδιαφέρουσα
περίπτωση του συμπλέγματος των Μαμωνιών».



Στη συνέχεια οι μαθητές μετέβηκαν στη κοιλάδα του Διαρίζου, όπου μελέτησαν την παραποτάμια βλάστηση με τα ψηλά δέντρα και τα 
πετρώματα της περιοχής καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ο ποταμός έχει επιδράσει σε αυτά. 

Ακολούθησε ξενάγηση από την υπεύθυνη του Κέντρου Ντανιέλα Μούγιαννου, στην αίθουσα εκθεμάτων, όπου παρουσιάζονται
τα διάφορα είδη πετρωμάτων της περιοχής που περιλαμβάνουν:

1. εκρηξιγενή (λάβες) και ιζηματογενή πετρωμάτα (ανακρυσταλλωμένοι ασβεστόλιθοι) της Ομάδας Διαρίζου. 

2. πελαγικά ιζηματογενή πετρώματα (ασβεστόλιθοι, πηλίτες, χαλαζιακοί ψαμμίτες) της Ομάδας Αγίου Φωτίου και 

3. μεταμορφωμένα πετρώματα (σχιστόλιθοι και μάρμαρα) του Σχηματισμού Αγίας Βαρβάρας. Τα πετρώματα αυτά προήλθαν από 
μεταμόρφωση πετρωμάτων της Ομάδας Διαρίζου.

Εκεί τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν τις Πέτρες των Χασαμπουλιών
που υψώνονται επιβλητικά στην κοιλάδα του ποταμού Διαρίζου και πρόκειται για 
ογκόλιθους ανακρυσταλλωμένου ασβεστόλιθου κοραλλιογενούς προέλευσης.


