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Επίσκεψη και συμμετοχή στο Κέντρο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης Πεδουλά (ΚΠΕΠ) 

Στα πλαίσια υλοποίησης των στόχων της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης του σχολείου μας, συμμετείχαμε στο ΚΠΕΠ  σε ένα 

αξέχαστο τριήμερο. Τα παιδιά έμειναν 3 μέρες και 2 βράδια  σε 

δύο ομάδες, η πρώτη με τη Στ΄2 και 

Στ΄3 στις 4 με 6 Δεκεμβρίου και η 

δεύτερη με τη Στ΄1 στις 10 με 12 Ιανουαρίου. Η χρονική επιλογή της επίσκεψης έδωσε την 

ευκαιρία στα παιδιά να βιώσουν τη ζωή των ορεινών περιοχών σε χειμωνιάτικο τοπίο. 

Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν το δάσος στην περιοχή του Τροόδους, να 

γνωρίσουν και να αναγνωρίζουν τα δέντρα της περιοχής, να ξεναγηθούν στον βοτανικό 

κήπο του Αμιάντου, να παρατηρήσουν την 

αρχιτεκτονική των ορεινών χωριών, τον 

τρόπο ζωής και τα επαγγέλματα των 

ανθρώπων στις προηγούμενες δεκαετίες 

μέσα από το λαογραφικό μουσείο του 

χωριού, να έρθουν σε επαφή με την 

πολιτιστική κληρονομιά του Πεδουλά,  τις 

αμέτρητες εκκλησίες του χωριού, το κλίμα 

των ορεινών περιοχών της Κύπρου και ...  . 

Μαγεύτηκαν από τα χρώματα του τοπίου με όλες τις αποχρώσεις του κίτρινου και 

πράσινου, από τα πυκνά δάση, από τις χιονισμένες πλαγιές του Τροόδους απέναντί τους, 

από τη θέα που απλωνόταν ως τον κόλπο της Μόρφου, από τα σύννεφα που χαμήλωναν και κάλυπταν το βουνό, 

ακόμα και από τα εγκαταλελειμμένα  σπίτια του χωριού που έμοιαζαν να κατοικούνται από φαντάσματα.  

Έγινε προσπάθεια να βιώσουν όσα περισσότερα μπορούσαν από τη ζωή 

στο βουνό. Διάβηκαν  τους 

ανηφορικούς ή 

κατηφορικούς δρόμους του 

χωριού, χάθηκαν στους 

λαβύρινθους με σκάλες και 

στενά σοκάκια, περπάτησαν 

στα μονοπάτια που οδηγούν στα περιβόλια των κατοίκων 

προσπαθώντας να αποφύγουν τους αγκαθωτούς βάτους που έφρασσαν 

πολλές φορές τον δρόμο. Περπάτησαν στη βροχή, τριγύρισαν 

βραδιάτικα τραγουδώντας στους έρημους δρόμους, αφού τον χειμώνα οι 

λιγοστοί ηλικιωμένοι που έμειναν στο χωριό δεν κυκλοφορούν το βράδυ, 

απόλαυσαν τα αστέρια μακριά από τα φώτα της πόλης και τόσα άλλα.  

Πέρα από τις γνώσεις και τις εμπειρίες δόθηκε η ευκαιρία στα παιδιά να 

ζήσουν κατασκηνωτικές μέρες μακριά από τη φροντίδα και τη σιγουριά 

της οικογένειας. 

Ενδυνάμωσαν τις 

σχέσεις μεταξύ τους 

αλλά και με τους δασκάλους τους. Έπαιξαν  επιτραπέζια παιχνίδια,  

συνεργάστηκαν για το στρώσιμο του κρεβατιού και  το πακετάρισμα 

της βαλίτσας, απόλαυσαν το πρωινό ξύπνημα μαζί με τους φίλους 

τους…  

Ήταν ένα συναρπαστικό τριήμερο!  

Κάνει κρύο… παγωνιά! 

Ώρα για φαγητό… 


