
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΜΙΛΟΥ 

 

Ο Όμιλος Οινοφίλων Κύπρου ιδρύθηκε στις 13 Ιανουαρίου 1998 στη Λεμεσό.  Την πρωτοβουλία για 

την ίδρυση του Ομίλου είχε μια ομάδα ατόμων που παρακολούθησαν τα μαθήματα Οινολογίας και 

Δοκιμασίας του Κρασιού που διοργανώθηκαν τα χρόνια εκείνα μέσω των επιμορφωτικών κέντρων 

του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και από άτομα που ασχολούνταν ιδιαίτερα με 

θέματα Οινολογίας και της Τέχνης της Δοκιμασίας του Κρασιού. 

Σκοποί του Ομίλου εξακολουθούν να είναι: 

• Η διάδοση της παιδείας του κρασιού και των ευγενών παραγώγων του, με την ολοκληρωμένη 

επιμόρφωση και συνεχή ενημέρωση των μελών του Ομίλου και του κοινού. 

• Η γνώση της ιστορικής διαδρομής του κρασιού, η θρεπτική του αξία, ο ρόλος του στις 

ανθρώπινες σχέσεις και την κοινωνία γενικότερα. 

• Η προσέλκυση του κοινού πιο κοντά στο κρασί, γνωρίζοντάς του πώς να χρησιμοποιεί τις 

αισθήσεις του για την καλύτερη αξιολόγηση του κρασιού και τη μεγαλύτερη γευστική 

ικανοποίηση. 

• Η συμβολή του Ομίλου στην προσπάθεια περαιτέρω αναβάθμισης και προώθησης των 

Κυπριακών κρασιών. 

Για την επίτευξη των στόχων του, ο Όμιλος Οινοφίλων διοργανώνει διαλέξεις, σεμινάρια, 

επιμορφωτικά μαθήματα Οινολογίας και Γευσιγνωσίας για τα μέλη του, αλλά και για το κοινό.  

Δημοσιεύει επίσης άρθρα με θέμα το αμπέλι και το κρασί και διοργανώνει εκπαιδευτικές εκδρομές 

τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό και επισκέψεις σε αμπελοοινικές περιοχές και οινοποιεία.  

Στις προσπάθειες για επίτευξη των σκοπών του, ο Όμιλος συνεργάζεται με διάφορα οργανωμένα 

σύνολο, κρατικά και ιδιωτικά, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.  Συνεργάζεται δε, με τις 

οινοποιίες και τα περιφερειακά οινοποιεία του τόπου μας. 

 

Κατά τη διάρκεια της 20ετούς παρουσίας του ο Όμιλος, διοργάνωσε ιδιαίτερα επιτυχημένες 

εκδηλώσεις, στις οποίες συμμετείχαν αρκετοί οινόφιλοι. 

Διοργανώνει ετησίως στις πλείστες των πόλεων, τις ανοιχτές στο κοινό, εκδηλώσεις «Οίνος-Άρωμα 

Κύπρου» με χιλιάδες επισκέπτες οι οποίοι, γνώρισαν τα κυπριακά οινοποιεία, το κυπριακό κρασί και 

τους κύπριους οινοπαραγωγούς. 

Από το 2016, πιστοποίησε τα μαθήματα του στην Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) και έθεσε 

σε ισχύ το Σχήμα Connoisseur Οίνου, μέσω του οποίου, πέραν των 100 ατόμων μέχρι σήμερα 

πιστοποιήθηκαν ως Connoisseurs Οίνου, αφού προηγουμένως παρακάθονται σε εξετάσεις τις οποίες 

διοργανώνει η ΚΕΠ. 


