
Η κοινότητα Πεδουλά 

Η κοινότητα Πεδουλά είναι  ένα  δημοφιλές ορεινό θέρετρο με ένα συναρπαστικό παρελθόν.  

Βρίσκεται σε υψόμετρο 1100μ. στις βόρειες πλαγιές της οροσειράς του Τροόδους στην κοιλάδα της 

Μαραθάσας. Η κοινότητα είναι φημισμένη για τις κερασιές της και τις πλούσιες υδροφόρες πηγές 

της. Γειτονεύει με τις κοινότητες Μουτουλλά, Πρόδρομου, Λεμύθου, και Καλοπαναγιώτη. Η 

κοινότητα έχει περίπου 650 κατοικίες και 100 νοικοκυριά. 

Η  ιστορία  του  Πεδουλά  χρονολογείται  πίσω  στους  Βυζαντινούς  χρόνους  και  επί Φραγκοκρατίας 

και Ενετοκρατίας  ήταν  βασιλική ιδιοκτησία. Η εκπαίδευση  στο  χωριό ξεκίνησε επίσημα το 1853 

μ.Χ., ενώ ιδιωτικά σχολεία λειτουργούσαν ήδη από το 1700 μ.Χ. Οι Πεδουλιώτες φοιτούσαν στα 

τοπικά σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης του χωριού. 

Η  γεωργία  ήταν  από  την  αρχή  ο  στυλοβάτης  της  οικονομίας  του  χωριού  και  ο  Πεδουλάς ήταν 

πάντα ιδανικός τόπος για την καλλιέργεια κερασιών, μήλων και άλλων οπωροφόρων δέντρων. Η  

γεωργία  από  μόνη  της,  όμως,  δεν  παρήγαγε  αρκετό εισόδημα, έτσι ακόμα και σε δύσκολες εποχές 

της ιστορίας του Πεδουλά, ο τουρισμός, το εμπόριο και οι οικοτεχνίες προωθούνταν ως 

συμπληρωματικές πηγές εισοδήματος. 

Η ύφανση ήταν η αποκλειστική ενασχόληση  των γυναικών κατά  τις χειμερινές μέρες. Τα 

περισσότερα νοικοκυριά διέθεταν αργαλειούς με τους οποίους έφτιαχναν βαμβακερά και μάλλινα 

υφάσματα,  χαλιά και κουβέρτες. Η εμπειρία ακόμα  πολλών βυρσοδεψείων στο χωριό επέτρεπε 

μέχρι πρόσφατα στους κατοίκους του Πεδουλά να ασχολούνται με την επεξεργασία δερμάτων, από 

τα οποία φτιάχνονταν παπούτσια και μπότες. 

Πριν το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και στα χρόνια που ακολούθησαν, η οικονομία του χωριού 

άνθισε. Υπάρχουν ακόμα ενδείξεις από την ευμάρεια εκείνων των προηγούμενων γενιών. Τα 

σχολεία, οι εκκλησίες, τα δημόσια κτήρια, τα ξενοδοχεία και τα βυρσοδεψεία διασώζονται μέχρ  

σήμερα. Ο Πεδουλάς υπήρξε ένα πρωτοποριακό κέντρο τουρισμού και παραγωγής κερασιών κι 

εκείνη την εποχή ήταν το πολιτιστικό και εμπορικό κέντρο των δεκατεσσάρων χωριών της περιοχής 

Μαραθάσας. 

Υπάρχουν δύο εκδοχές σχετικά με την ονομασία της κοινότητας. Σύμφωνα με την πρώτη εκδοχή το 

χωριό πήρε το όνομά του από τους πρώτους κατοίκους του χωριού που έφτιαχναν πέδιλα. Η 

δεύτερη εκδοχή και πιθανότατα η πιο ορθή, αναφέρεται στη λέξη Πεδουλάς η οποία προέρχεται από 

τις λέξεις ‘πεδιάδα’ και ‘λας’ δηλαδή ο λαός της πεδιάδας. 

Η οικονομική ανάπτυξη του Πεδουλά σήμερα βασίζεται σε ποσοστό 95% στον τουρισμό. Ο 

επισκέπτης, εκτός από τη φυσική ομορφιά του τοπίου, τα παραδοσιακά σπίτια και τη φιλοξενία των 

κατοίκων,  μπορεί να επισκεφτεί διάφορους χώρους ενδιαφέροντος. Μπορεί να επισκεφτεί το 

Βυζαντινό Μουσείο του χωριού που κρύβει έναν ανεκτίμητο θησαυρό με βυζαντινές εικόνες που 

προέρχονται από τα 6 από τα 12 παρεκκλήσια που υπάρχουν στο χωριό. Το Λαογραφικό Μουσείο, 

το οποίο περιλαμβάνει εργαλεία, παραστάσεις και φωτογραφίες με όλα τα παραδοσιακά 

επαγγέλματα των κατοίκων του χωριού, όπως καρεκλοποιός, αρτοποιός, παρασκευαστής  ζιβανίας, 

κ.λπ. Μεγάλη εντύπωση κάνουν  τα προικοσύμφωνα και τα κυπριακά χαρτονομίσματα που 

εκτίθενται στο Μουσείο. 


