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ΕΚΔΡΟΜΗ 2ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ 

ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ 

 

Σημείο Εκκίνησης (8:20): Υπουργείο Οικονομικών  

 

Στάση 1 (9:00-9:40): Γεώτοπος 3 – Κατώτερος Ορίζοντας Λαβών, Ποταμός Μαρούλλενας, 

514027E-3874360N 

Το πρανές στον ποταμό της Μαρούλλενας είναι μία από τις πιο σημαντικές και εντυπωσιακές 

εμφανίσεις του Κατώτερου Ορίζοντα Λαβών και μία κλασσική τοποθεσία αναφοράς για τη 

μελέτη των πετρωμάτων αυτών.  

Προσκεφαλοειδείς λάβες, που σχηματίστηκαν από τη ροή παχύρευστης λάβας στο βυθό του 

ωκεανού της Νεοτηθύος, μαζί με υαλοκλαστίτες συνολικού πάχους 10 μέτρων, διαπερνώνται 

από σμήνη σχεδόν κάθετων (70°-80°) φλεβών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τους αγωγούς 

μεταφοράς και τροφοδοσίας νεότερων εκχύσεων λαβών στο βυθό του ωκεανού.  

 

Στάση 2 (10:20-10:50): Σκουριώτισσα-Σωρός Αρχαίας Σκουριάς, 489512E-3883315N 

Οι σωροί αρχαίας σκωρίας που βρίσκονται διάσπαρτοι στους πρόποδες του Τροόδους, 

αποτελούν τη μεγαλύτερη απόδειξη για την έντονη μεταλλευτική δραστηριότητα στην 

αρχαιότητα, οι οποίοι προστατεύονται από το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Στην περιοχή της 

Σκουριώτισσας εμφανίζεται ο μεγαλύτερος σωρός αρχαίας σκωρίας που απαντάται στην 

Κύπρο και που χρονολογείται στην ύστερη ρωμαϊκή ή πρώιμη βυζαντινή περίοδο (4ος-7ος 

αιώνας π.Χ.). 

 

Στάση 3 (11:05-12:00): Μουσείο Σιδηρόδρομου, 490315E-3877672N – Διάλειμμα για 

Καφέ/Αλμυρά   

Το Μουσείο Κυπριακού Σιδηρόδρομου στεγάζεται στον παλιό Σιδηροδρομικό Σταθμό της 

Ευρύχου. Ο Κυπριακός Κυβερνητικός Σιδηρόδρομος (ΚΚΣ), που λειτούργησε από το 1905 

μέχρι το 1951 κάλυπτε μια διαδρομή από την Αμμόχωστο στα ανατολικά μέχρι τη Μόρφου στα 

δυτικά περνώντας από τη Λευκωσία. Από τη Μόρφου το τρίτο τμήμα κατέληγε στο νότιο 

τερματικό σταθμό της Ευρύχου. Από το σταθμό εκείνο επέζησε μόνο το κυρίως κτίριο, που 

συντηρήθηκε και αποκαταστάθηκε από το Τμήμα Αρχαιοτήτων. 

Ο σταθμός της Ευρύχου είναι το μοναδικό Μουσείο Σιδηροδρόμων στην Κύπρο. Στα δωμάτια 

του εκτίθενται αυθεντικά έγγραφα, σχέδια, φωτογραφίες και αντικείμενα σχετικά με τους 

σιδηρόδρομους της Κύπρου, καθώς και μοντέλα σταθμών και τροχαίου υλικού. Στην πίσω 

πλευρά έχει κτιστεί η πλατφόρμα και τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής με αυθεντικές ράγιες. 
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Δύο βαγόνια του Κυπριακού Σιδηρόδρομου εκτίθενται κάτω από ένα μεταλλικό στέγαστρο στην 

αυλή. 

(http://www.mcw.gov.cy/mcw/da/da.nsf/All/E9A885735520686EC2257DE7002A8081?OpenDoc

ument)  

 

Στάση 4 (12:10-12:45): Παναγία Ποδίθου, 490513E-3873449N  

Η Eκκλησία της Παναγίας Ποδίθου, που βρίσκεται στο χωριό Γαλάτα, συμπεριλαμβάνεται στον 

κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. 

Η Εκκλησία που ανήκε κάποτε σε μοναστήρι, χτίστηκε το 1502. Η μονή λειτουργούσε μέχρι τις 

αρχές του 19ου αιώνα, αλλά έπεσε σε παρακμή και εγκαταλείφθηκε οριστικά μετά το 1821. 

Το κτίριο είναι μονόκλιτο με μια απότομη, δίρριχτη ξύλινη στέγη. Μια μεταγενέστερη στοά 

περιβάλλει τις τρεις πλευρές του ναού και η οροφή στεγάζει τόσο την εκκλησία όσο και τη στοά. 

Οι τοιχογραφίες είναι Ιταλο-Βυζαντινής τεχνοτροπίας, η οποία εμφανίστηκε στο νησί στα τέλη 

του 15ου αιώνα. 

(https://www.visitcyprus.com/index.php/el/discovercyprus/rural/sites-monuments/item/718-

panagia-podithou-church) 

 

Στάση 5 (13:00-14:00): Κέντρο Επισκεπτών Παγκόσμιου Γεωπάρκου Τροόδους της UNESCO, 

492482E - 3864925N  

Στο Κέντρο Επισκεπτών του Παγκόσμιου Γεωπάρκου Τροόδους της UNESCO θα έχετε την 

ευκαιρία να παρακολουθήσετε την ταινία για τη γεωλογική εξέλιξη του οφιόλιθου του Τροόδους 

και να ξεναγηθείτε στις αίθουσές του, που φιλοξενούν πλούσια εκθέματα για τη γεωλογική και 

μεταλλευτική κληρονομιά του γεωπάρκου. 

 

Προαιρετικό – Στάση 6 (14:15-14:30): Σημείο θέας Μεταλλείου Αμιάντου, 492051E-3865569N 

Το μεταλλείο του Αμιάντου λειτούργησε από το 1904-1988 και για την εξόρυξη του αμιάντου 

εφαρμόστηκαν επιφανειακές μέθοδοι εκμετάλλευσης και κυρίως αυτή της ανοιχτής εκσκαφής με 

ορθές βαθμίδες. Υπολογίζεται, ότι από το χώρο του μεταλλείου εξορύχτηκαν γύρω στους 

150.000.000 τόνους μεταλλεύματος που έδωσαν μετά την επεξεργασία τους 942.000 τόνους 

συμπυκνώματος ινών αμιάντου. 

Γεύμα (14:15-16:00) 


