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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

30 Νοεμβρίου 2022 
 

 
Η Cyprus Wine Consortium σας προσκαλεί στο Cyprus Wine Show, το οποίο θα λάβει χώρα στις 
3 και 4 Δεκεμβρίου 2022 στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στην Διεθνή Έκθεση Κύπρου. 
 
Η συμμετοχή στο Cyprus Wine Show είναι η δεύτερη δράση της Cyprus Wine Consortium στην 
Κύπρο μετά την Έκθεση της ΑΝΤΑΜΩΜΑ τον Ιούνιο 2022  
 
Σας προτρέπουμε πάλι όλους να παρευρεθείτε για μια μοναδική εμπειρία γευσιγνωσίας 
κρασιού και γνωριμίας με τους δεκαέξι οινοποιούς της Cyprus Wine Consortium. Γνωρίστε τα 
θαυμάσια μονοποικιλιακά και πολυποικιλιακά κρασιά τους και τις Κυπριακές ποικιλίες 
σταφυλιού που διασώζουν με την προσπάθεια τους.  
 
H Cyprus Wine Consortium δημιουργήθηκε με όραμα να διαμορφώσει το μέλλον του κυπριακού 
αμπελώνα και των κυπριακών κρασιών - υψηλής ποιότητας κρασιών φτιαγμένων με τις 
κυπριακές ποικιλίες σταφυλιού. 
 
Η εταιρεία επιθυμεί να αναγεννήσει την οινική ιστορία της Κύπρου και αποτυπώνει το όραμα 
της σε ένα σκοπό - να αναδείξει τις κυπριακές ποικιλίες σταφυλιού και τα κυπριακά κρασιά τόσο 
στην Κύπρο, όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο. 
 
Την εταιρεία δημιούργησαν δεκαέξι κυπριακά οινοποιεία και ο Θεόδωρος Θεοχάρης – έχοντας 
σαφή πεποίθηση ότι ο σκοπός είναι μεγαλύτερος από τους ίδιους και ότι αυτός μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο με την ομαδική προσπάθεια τους. Σήμερα, μετά από δεκαεπτά μήνες από την 
ίδρυση της, η Cyprus Wine Consortium έχει ήδη επιτύχει νέες ποιοτικές προδιαγραφές για τα 
Κυπριακά κρασιά. 
 
Αξίζει να αγκαλιάσουμε και να υποστηρίξουμε την προσπάθεια της Cyprus Wine Consortium: 

- Επειδή στοχεύει να κάνει υπερήφανους τους απανταχού Κύπριους να πίνουν το 
κυπριακό κρασί μας. 

- Επειδή αναβιώνει και στηρίζει την οινική παράδοση της Κύπρου, η οποία έχει αποτελέσει 
στυλοβάτη της αγροτικής οικονομίας και των νοικοκυριών της Κύπρου για πάνω από 
5.000 χρόνια, αναδεικνύοντας την ποιότητα του κυπριακού κρασιού και των κυπριακών 
ποικιλιών σταφυλιού στο νησί μας και σε όλο τον κόσμο. 
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Την προσπάθεια της Cyprus Wine Consortium σε σχέση με όλες τις δράσεις marketing και 
επικοινωνίας, την στηρίζουν ευγενικά το ΥΕΕΒ, το ΚΕΒΕ, και οι εταιρείες WINOX, DIAM, και MSC 
Vounos. 
 
 
AYIA MAVRI WINERY | ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΗΣ ΑΜΠΕΛΗΣ | ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΒΛΑΣΙΔΗ | ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΖΑΜΠΑΡΤΑΣ 
| ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | K&K VASILIKON WINERY (KATHIKAS) | KAMANTERENA WINERY | ΚΤΗΜΑ 
ΔΑΦΕΡΜΟΥ | ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ | ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΜΑΛΛΙΑΣ | 
MARATHASA WINES | PAPALOUCAS WINERY | SANTA IRENE WINERY | ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΤΣΙΑΚΚΑΣ | 
VINEYARD ARGYRIDES | FIKARDOS WINERY   


