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Η Κύπρος ήταν από παλιά φημισμένη για τα κρασιά της και οι πληροφορίες αναφέρουν πως η 
καλλιέργεια του αμπελιού γίνεται εδώ και 6000 χρόνια. Από σκηνές που παρουσιάζονται στα ξακουστά 
ψηφιδωτά της κάτω Πάφου φαίνεται καθαρά η μεγάλη σημασία των σταφυλιών και του κρασιού στην 
καθημερινή ζωή των κατοίκων της Κύπρου κατά την αρχαιότητα.  

Δεν είναι απλά τυχαία που η Κύπρος έχει μακρά παράδοση στην αμπελοκαλλιέργεια. Το κλίμα και το 
έδαφος είναι οι βασικοί συντελεστές στην παραγωγή άριστης ποιότητας σταφυλιών και κρασιών. Η 
ηλιοφάνεια των μακρών καλοκαιριών, ο ήπιος χειμώνας και ασβεστούχο έδαφος είναι οι καθοριστικοί 
παράγοντες που δίνουν το ξεχωριστό άρωμα στα σταφύλια και στα κρασιά.  

Οι κύριες περιοχές καλλιέργειας σταφυλιών για παραγωγή κρασιού βρίσκονται στις νότιες πλαγιές της 
οροσειράς του Τροόδους, ενώ τα αμπέλια για επιτραπέζια σταφύλια βρίσκονται στις πρώιμες εύφορες 
παράκτιες περιοχές που εκτείνονται από την Λεμεσό μέχρι την Πάφο. Καλλιεργούνται σε μια έκταση 
περίπου 19000 εκταρίων καλύπτοντας το 13% της συνολικής γεωργικής έκτασης. Περίπου 1000 
οικογένειες που αντιπροσωπεύουν το 20% των επικερδώς απασχολουμένων στην γεωργία, εξαρτώνται 
σχεδόν αποκλειστικά στην αμπελοκαλλιέργεια. 

Η αμπελοκαλλιέργεια, παρά τη συνεχή πτωτική τάση που παρατηρείται τόσο στην έκταση των αμπελιών 
όσο και στην παραγωγή σταφυλιών, δεν παύει να αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές καλλιέργειες στην 
Κύπρο, από οικονομικής, περιβαλλοντικής, πολιτιστικής αλλά και κοινωνικής άποψης αφού συγκρατεί 
μεγάλο μέρος του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο, και μάλιστα στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές 
οι οποίες διαφορετικά θα ερημώνονταν.  
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Cyprus has long been renowned for its wines and all the evidence suggests that the cultivation of the 
vine first began 6 000 years ago. The scenes depicted on the famed mosaics at Kato Paphos indicate 
the enormous importance of grapes and wine in the daily life of the inhabitants of Cyprus in ancient 
times.  
 
It is not by chance that Cyprus has a long tradition of viticulture. The climate and the soil are the two 
main contributing factors in the production of top quality grapes and wine. Long, sunny summers, mild 
winters and limestone soil are the essential elements that give grapes and wine their special taste and 
aroma. 
 
The main regions where grapes are grown for the production of wine are on the southern slopes of the 
Troodos mountains, while table grapes are cultivated in fertile coastal areas stretching from Limassol to 
Paphos. Vineyards cover approximately 19 000 hectares, representing 13% of the island’s total arable 
land. Some 1 000 families, or 20% of those involved professionally in agriculture, depend almost entirely 
on viticulture for their living. 
 
Despite the steady decline in both the size of the area under cultivation and the amount of grapes 
produced, viticulture remains one of the most important agricultural sectors in Cyprus, not only in terms 
of the economy but also from an environmental, cultural and social standpoint, since it encourages a 
large section of the rural population to remain in the countryside, particularly in mountainous and hilly 
areas which would otherwise be abandoned. 
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