Γενικά

Το χωριό είναι περιτριγυρισμένο από δάση πεύκων, από πλούσιες πηγές φυσικών νερών και
από κερασιές. Βρίσκεται σε υψόμετρο 1100 μέτρων π.α.θ. και απέχει από Λευκωσία και
Λεμεσό την ιδια σχεδό απόσταση των 80 χλμ.

Ο Πεδουλάς προσελκύει σημαντικό αριθμό ντόπιων και ξένων επισκεπτών ιδιαίτερα τούς
καλοκαιρινούς μήνες, Μπορεί ο ταξιδιώτης να ξεκουραστεί χωρίς οχληρία αυτοκινήτων και
άλλων μέσων μεταφοράς, να απολαύσει το όμορφο κλίμα και το εξαιρετικό φυσικό και
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δροσερό νερό. Επίσης θα απολαύσει την πατροπαράδοτη χωριάτικη φιλοξενία.

Όσοι αγαπούν την φυσική ζωή της υπαίθρου δεν έχει παρα να επισκεφθούν το όμορφο
χωριό του Πεδουλα.

Έχετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε τις 10 εκκλησίες μεταξύ των οποίων και αυτήν του
Αρχαγγέλου Μιχαήλ με τις εξαιρετικές τοιχογραφίες του 14 αιώνα. Το εκκλησάκι είναι
κάτω από την φροντίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων και εντάσσεται μέσα στα μνημεία
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ. Έναντι της εκκλησίας βρίσκεται το Βυζαντινό
Μουσείο με πλούσια χριστιανικά και αλλα εκθέματα από εικόνες, εκκλησιαστικά βιβλία,
εκκλησιαστικά έπιπλα κλπ. Όλα αυτά έχουν συγκεντρωθεί από τα παρεκκλήσια του χωριού
από τον πρωτοπρεσβύτερο Χαράλαμπο Κούρρη. Το κτίριο του Μουσείου ανακαινίστηκε με
έξοδα του μακαριστού Ανδρέα Έλληνα, η προτομή του οποίου βρίσκεται έμπροσθεν του
Μουσείου.

Μερικά μετρα δυτικά ειναι το Λαογραφικό Μουσείο το οποίο στεγάζει πατροπαράδοτα
εκθέματα λαϊκής τέχνης.

Σήμερα ο Πεδουλάς εχει μόνο 136 μόνιμους κατοίκους, την καλοκαιρινή όμως περίοδο ο
πληθυσμός αυξάνεται σημαντικά σε 3500 χιλιάδες. Διαθέτει 550 κατοικίες και 176 δωμάτια
ξενοδοχείων.

Οι κάτοικοι ασχολούνται κατά το πλείστο με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και με εστιατόρια.
Με την πάροδο του χρόνου η κερασοπαραγωγοί μειώθηκαν σημαντικά το δε κεράσι έπαυσε
να είναι η κύρια πηγή εισοδήματος.

Φιλοδοξία του Κοινοτάρχη και των μελών του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι να καταστήσουν
τον Πεδουλα το σημαντικότερο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ της περιοχής και να προωθήσουν
μέτρα προσφοράς ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Ο πρώτος στόχος εχει σχεδόν συμπληρωθεί
με την ίδρυση του «Στέλιος Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» οπου φοιτούν 4000
μαθητές ετήσια και με την εγκατάσταση στο πρώην Γυμνάσιο Πεδουλα του Διεθνούς
Κέντρου Μουσικής Εκπαίδευσης από το κρατικό ίδρυμα συμφωνικής ορχήστρας νέων. Ο
δεύτερος στόχος θα συμπληρωθεί σταδιακά με επί μέρους σεμινάρια και με συστηματική
προσπάθεια των ενδιαφερομένων μερών.
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