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ΝΟΜΙΙΜΑΤΑ 

Νόμισμα (το). κέρμα ή τραπεζογραμ

μάτιο που ορισμένη από το κράτος 

αξία και αποτελεί το βασικό πληρω

μών για τη διευκόλυνση των εμπορικών 

συναλλαγών. Τα πρώτα νομίσματα τοιι 

δυτικού κόσμου έκοψαν οι Λuδοί και οι Ίω

νες έμποροι ή τραπεζίτες κατά τον 7ο πΧ 

αιώνα. Το κυπριακό νόμισμα ήταν 

ασημένιο και από τον βασιλιά Εuέλ-

θοντα το 538 π.Χ., ενώ το πρώτο 
κυπριακό νόμισμα ο Ευαγόρας Α' 
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tχεί 

ρων και να σuνειδητοηοιεί όη με 

την ανταλλαγή των 

μπορούσε να καλύψει 

Βαθμιαία η αv-cαλλαγή 

οικογεvειιί.iν γίνεται πιο στενή, ενώ 

τερα αρχίζει να και ο εξωτερι~ 

κός Οι 

ανταλλαγές 

σο μένων 

φορεί πως η πρ(iηη 

την αξία cπηv Ελλάδα 

βόδι. π.χ, τα χρυσά όπλα Ι<:άηοωu 

στή στον εκατό 

~ι1οUσείtl, 



χές όπου ήκμασε ο κρητομυκηναϊκός πολι

τισμός και είναι όγκοι χαλκού σε σχήμα 

διπλού πελέκεως καθώς και ράβδοι από 

σίδηρο (οβελοί). Αργότερα το μέταλλο 

εχύνετο σε στερεομετρικά σχήματα, σε 

μορφή δακτυλίων ή τεμαχίων χρυσαφιού ή 

aσημιού ή χαλκού σε ράβδους διαφόρων 

σχημάτων που μπορούσαν να κοπούν και 

σε μικρότερα τεμάχια. Αυτού του είδους το 

χρήμα εχρησιμοποιείτο όχι μόνο σε τοπι

κές συναλλαγές, αλλά και γω συναλλαγές 

ανάμεσα σε γειτονικές χώρες της Μεσο

γείου. Σύμφωνα με ενδείξεις των αρχαιο

λογικών ευρημάτων τα «χρήματα, αυτά 

χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην 

Κύπρο το 16ο αιώνα π.Χ. 

Το νόμισμα είναι ο ώριμος καρπός της 

εξέλιξης του μετάλλου ως χριΊματος. Η 

προέλευση των νομισμάτων έχει σήμερα 

καθοριστεί με σαφηνεια. Νομίσματα επι

νοήθηκαν στις ακτές της Μικράς Ασίας και 

η επινόηση αυτή αποτέλεσε την αφετηρία 

των ελληνικών και ρωμα'(κών νομισμάτων. 

Επίσης νομίσματα επινοήθηκαν ανεξάρ

τητα απ' αυτά και στην Κίνα και στις Ινδίες, 

αλλά στην τελευταία αυτή χώρα πολύ 

aργότερα. Έτσι η των νομισμάτων 

μπορεί να διαιρεθεί σε τέσσερεις ομάδες: 

την ανατολική, την ελληνική και ρωμαϊκή, 

τη μεσαιωνική και τη νεότερη. 

Οι αρχαιότεροι πολιτισμοί, οι οποίοι 

προηγήθηκαν του ελληνικού, δεν είχαν 

ανακαλύψει την κοπή νομισμάτων. Μεταξύ 

των λαών της Ασσuρ!ας και της Αιγύπτου, 

των Φοινίκων και των ηροελληνικών πληθυ

σμών, Κρητών ή Μυκηναίων, τα νομίσματα 
ήσαν άγνωστα, άνκαι κάποια μορφή νομι

σμάτων που αποτελούνταν από μέταλλο σε 

τεμάχια, διακτύλιους Ιl ράβδους χρησιμο

ποιόταν στις συναλλαγές. Οι πρώτοι που 

σκέφθηκαν να ωρισμένο 

βάρος και τύπο σ' ένα 

rΊοαν οι Έλληνες της που 

ζοιίοαν κατά μήκος των aκniJV της Ιωνίας. Η 

αρχαία παράδοση φαίνεται να αποδίδει την 

εφεύρεση στους Λυδούς και η αλήθεια 

ει ναι όη ίσως οι Λuδοί και οι Ίωνες έμποροι 

ή τραπεζίτες να έκοψαν τα πρώτα νομί

σματα του δυτικού κόσμου κατά τον Ίο π.Χ. 

αιώνα. Αυτά κόπηκαν από κάποιο προκά

τοχο του 6ασιλιό. Κροίσου και αποτελούν

ταν αrιό μεlγμα κόrιοιοu μετάλλου που ovo-
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μαζόταν ήλεκτρο και βρισκόταν στην lιl)vtα 

σαν φυσικό κράμα χρυσού και aσημιού υπό 
ποικίλλοuσα σύνθεση. Κατά την ίδιςι περ1ο

δο, δηλαδή περί το 650 π.Χ. εμφανίστηαι:ιν. 
τα αργυρά νομίσματα της Αίγινας, της 
Κορίνθου, της Χαλκίδας και της Ερέτρι:;ιας 

στην κυρίως Ελλάδα. 

ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΛΙΘΙΚΗ 
" 

ΕΠΟΧΗ {7000 - 2500 n.X.) 
ΚΑΙ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ 

(2500 -1050 n.X.) 

Ο αρχαιότερος γνωστός σuνοικιcη:rός; 

στην Κύπρο, ο συνοικισμός της Χοιροcκοι

τ!ας, ανήκει γύρω στο 7000 πΧ Οι,.,.,...,,..,,,,_ 
τατοι κάτοικοι της Κύrιροu, σύμφωνα, με 

ευρήματα από αυτό το συνοικισμό, ζούαι:ιv 

σε σπίτια με θολωτές ή επίπεδες στέy$ς, 

είχαν οργανωμένες κοινωνίες και αοχ(ϊ, 

λούνταν με τη γεωργία, το κuνηγι και rtιθα

νώς τη βοσκή των ζώων. Όλα τα εμπορεύ

ματά τους τα αντάλλασσαν με ένα σύστημa · 
ανταλλακτικού εμπορίου. Στη χαλκολιθική 

εποχή πρωτοεμφανίστηκε και άρχισε 

χρησιμοποιείται το μέταλλο, χωρίς 

του γίνεται ευρεία χρήση. 

Η εποχή του χαλκού είναι 

σημαντική για την Κύπρο, η οποία, 

είναι γνωστό, διέθετε πολλά 

χαλκού. Κατά την εποχή αυτή το νησί 

μια ανθοίισα οικονομία, μια διαρκ6Jς ανα~ 
πτυσσόμενη μεταλλουργική βιομηχανια 

και ακμάζον εξαγωγικό εμπόριο με τη<ι 

Εγγύς Ανατολή και το χώρο του Αγαίοu, 

που διευκολυνόταν αττό την ύπαρξη αξιό

λογων βιομηχανικών κέντρων και αναrrηJγ-

λιμανιών. Την εποχή άρχισαν 

να χρησι.μοττοιοι!νται στο 

«Πρώτο" χρήμα τα ηολύτιμα και ο 

χαλκός. 

Κατι'.ιτη της Ύστερης Εποχ~ς 
του Χαλκού {1600- 1050 π.Χ.) σαν μονάδα 

της αξίας χρησιμοποιόταν το 

τί:Ιλαντο. Ένα κυπριακό τάλαντο είχε 

βάρος 39 περίπου κιλά και για ευνόητους 
λόγους χρησίμευε περισσότερο σαν 

παρονομαστής στις συναλλαγές παρά σαν 

μέσο συναλλαγής .. Προς το της εηο

χής αυτής ο πλούτος και ο πολιτισμός τη<; 

Κι:ιπροu προσείλκυσαν το ενδιαφέρον των 
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Αχαιών, οι οποίοι γύρω στο 1200 π.Χ. εγκα
ταστάθηκαν στο νησί και το εξελλήνισαν. 

Γεωμετρική, ςιpχα'iκή και κλασική περiο· 

δος: οι πόλεις βοσfλεια (1050- 325 π.Χ.) 

Κατά τη διάρκεια των τριών αυτών 

περιόδων η Κύπρος. ήταν διαιρεμένη σε 

διάφορες ανεξάρτητες πόλεις - βασίλεια: 

Σαλαμίς, Αμαθούς, Κίτιον, Ιδάλιον, Κού

ριον, Πάφος, Σόλοι, Ταμασός, Κερίινειά, 

Μάριο, Λάπηθος και οι Χύτροι (σημερινή 

Κυθρέα). 

Από τον 7ο μέχρι τα μέσα του 4ou αι π.Χ. 
η ΚιJπρος υπέcπη διαδοχικές εισβολές από 

μtροuς των Ασσυρίων, των Αιγυπτίων και 

των Περσών. Τα κυπριακά βασίλεια αναγ

κάστηκαν ·rελικά να αναγνωρίσουν την 

πεpσική κυριαρχία και να βοηθήσουν τον 

Πέρση βασιλιά Κύρο να καταλάβει τη Βαβυ

λώνα. tήν περίοδο αυτή αρχίζει και η νομι
σματοκοπία στην Κύπρο, που ήδη συμπλή

ρωσε μια ιστορία πέραν των 2.500 χρόνων. 
Το πρώτο κυπριακό νόμισμα ήταν ασημένιο 

και κόπηκε από το βασιλιά της Σαλαμίνας 

Ευέλθοντα το 538 π.Χ. Το πρώτο νομισμα
τικό σύστημα που υιοθετήθηκε ήταν παρό

μοιο με το πέρσικό και έμεινε σε ως 
τα χρόνια του βασιλιά Ευαγόρα του Α' της 

Σαλαμίνας, ο όποίος υιοθέτησε το Αττικο

Βοιωτικό σύστημα κι αργότερα το Ροδιακό 

(εικ. 2). 

Εικ. 2 Ασημένιο νόμισμα του Εuέλθοντα 
(μπροστινri όψη), π. 560 - 525 πΧ 

Όλοι οι βασιλιάδες της Κύπρου το 

προνόμιο να κόβουν νομίσματα, στοιχείο 

ενδεικτικό της αuτονομίας τους. Το προ

νόμιο αυτό διατήρησαν μέχρι την κατά

λrιψη τηc Κύπρου από τον Πτολεμαίο Α' τnc: 

Αιγύπτου. Ωστόσο νομίσματα του 6aσι-
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λείου της Ταμασού δεν έχουν ςικόμη βρε

θεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι .σε <J'"'Ψ~'ι..ι~:.ιu·<:; 
θησαυρούς που έχουν στο 

ρικό περιέχονται και κυπριοκά νομiσματα. 

Αυτά προέρχονται κυρίως από τη Σαλαμίνα 

και το Κίτιον. Την τρίτη θέση κατέχει η 

Πάφος και ακολουθούν η Αμαθούς, 01 

Σόλοι, το Μόριον, το iδάλιον κ.λ.π. Όλα Ί"'λ 

νομίσματα r1σαν ασημένια. 

Ο πρώτος που έκοψε χρυσό vnιnrn;n 

στην Κύπρο ι~ταν ο Ευαγόρας ο Α' (411 • 3Ί3 
πΧ). Η κοπή του χρυσού αυτού νομίσμα

τος ερμηνεύεται ως μια εκδήλωση 

τησίας από τον Πέρση βασιλιά, αφοu μόνΙJ 

ο Μέγας βασιλεύς της Περσ!ας έίχε το προ

νόμιο να κόβει χρυσά νομίσματα. Ο tlασι

λιός Ευαγόρας , εκτός από την κοπή χρυ
σών νομισμάτων, εισήγαγε καιμιαάλλη καΙ

νοτομία: αντικατέστησε τα Ανατολικής 
προέλευσης σύμβολα που χpησιμοnοιοόν· 

ταν ως τότε στα νομίσματα {π.χ. το 'Αvκχ, 

το άστρο, το κριάρι, κ.λ.π.) με ελληνικά 

σύμβολα, όπως ο Ηρακλής, ο Απόλλφν και η 

Αθηνά· την ίδια εποχή αντικατέστησε 6etθ· 

μιαlα και την κutι:pιακή σuλλα6ικήγραφfj με 
το ελληνικ.ό αλφάβητο. Τα πιο πάνω στ.οι

χεία που ο Ευαγόρας εισήγαγε στα 

σματα είναι ενδεικτικά της γενικότερης 

φιλελληνικής πολιτικής που ακολοίιθησ$. 

(εικ. 3) · 

Εικ. 3 Χρυσό ν6μισμα του Εuσγόρα (μπρο
στινή όψη), 411 - 373 π.Χ. 

Ελληνιστική περίοδος. (325 • 50 π.Κ) Η 
εξάπλωση του ελληνικού κόσj..ιοu 

προς την Ανατολή, που anο1Ί1:λtcμα 

των κατακτήσεων του Μεγάλοu Αλtξόν
δροu, είχε κατά τη διάρκεια της Ελληνιστι

κής και τον αντίκτuπο της οτην 

ι:!Πό MEίiJQLJI.: 



των διαφόρων κρατών που ίδρυσαν οι διά

δοχο[ του. Η εποχή αυτή, στη διάρκεια της 

οποίας γενικεύθηκε η τάση να απεικονίζε

ται στα νομίσματα η μορφή του ηγεμόνα, 

γεγονός που μας φέρνει πιο κοντά στον 

τύπο των συγχρόνων νομισμάτων, άφησε 

τη σφραγίδα της ι<αι στην κυπριακή νομι

σματοκοπία. 

Με την παρουσία του Μεγάλου Αλεξάν

δρου στην Ασία, ιδιαίτερα μετά τις διαδοχι
κές νίκες του στο Γρανικό, το 334, και την 
Ισσό, το 333, αρχίζει μια νέα περίοδος για 
την Κύπρο. Η αυτοκρατορία των Αχαιμενι

δών χωρίς πια τις ακτές της Μικράς Ασίας, 

της Συρίας και της Φοινίκης, που τις χρησι

μοποιούσε ως ναυτικές βάσεις, παρου

σίασε τα πρώτα συμπτώματα κατάρρευσης. 

Η καινούργια αυτή κατάσταση πραγμάτων 
αναπόφευκτα επηρέασε και την Κύπρο. 

Οι Κύπριοι βασιλιάδες μαθαίνοντας τη νίκη 

του Μ. Αλεξάνδρου στην Ισσό (333 π.Χ.), 
άλλαξαν ριζικά τη στάση τους απέναντι στο 

Μέγα Βασιλέα. Αισθάνθηκαν πως αργά η 

γρήγορα ο Μ. Αλέξανδρος θα ήταν ο νέος 
κυρίαρχος του νησιού, αφού η κατοχi'j του 
ήταν αναγκαία (όπως κι εκείνη της Φοινί

κης) για να προχωρt,σει στην Αίγυπτο. Για 

το λόγο αυτό και πρι.κειμένου να διατηρή
σουν την εξουσία τους ο Πνυταγόρας και 

άλλοι Κύπριοι βασιλιάδες διακήρυξαν την 
υποστήριξη τους στον Μ. Αλέξανδρο και 
τον βοήθησαν στις στρατιωτικtς του επι-

. χειρήσεις θέτοντας στην διάθεσή τόυ το 
στόλο που είχαν προηγουμένως στην υπη

ρεσία των Περσών. 

Έτσι, μετά από ολόκληρους αιώνες περ
σικής κυριαρχιας δια της ΠΛηρωμης-φορου 
υnοτελείας, η Κύπρος έπαψε να βρΓόκεται 
κάτω από περσικό έλεγχο.· Με την κατά
κτηση της από τον Μέγα λλtc;::ινδρο (332 -
323 π.Χ.) η Κύπρος περιλήφθηκε στο νομι
σματικό σύστημα του Αλεξάνδρου. Το 

κυπριακό νόμισμα, πρόσθετη ένδειξη της 

ανεξαρτησίας των Κυπρlων βασιλιάδων, 

εντάσσεται προοδευτικά στο νομισματικό 
σύστημα του Μ. Αλεξάνδρου. Οι Κύπριοι 

βασιλιάδες ίπαμάτησαν να κόβουν νομί
σματα για λογαριασμο τους μετό την 

άλωση της Τύρου, το 332 π.Χ., όταν αυτοί 
πήραν το μέρος του Μ. Αλεξάνδρου. Από 

τότε έθεσαν στη διάθεσή του τα νομισμα

τοκοπεία τους, εντάσσοντας έτσι το νόμι-.. 
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σμά τους σ' εκείνο του ΜΌ Αλεξάνδρου, 

Επομένως στο εξής θα βρlσκουμε O'touc; 
θησαυρούς νομίσματα που κόnηκtιν .Οι 
κυπριακά νομισμtιτοkοπεία τα οποία όμfο<; 

θα φέρουν τους τύπους και τα εμβλfptta 
των ηγεμόνων της ελληνιστικής ε~ 
που είχαν σχέση με την Κύπρο θα ~ 
δηλαδή παρόμοια με εκείνα που θα κ68cW
ται και σ' άλλα νομισματοκοπεία, έξ<r'σtιό 
το νησι Έτσι από το 33~ π. Χ. τα νομισματο

κοπεία της Σαλαμίνας και του ~υ 
κόβουν νομίσματα με το όνομα του Αλι
ξάνδρου. Δυο χρόνια aργότερα ακ-ύ
θησε η Πάφος και από το 328 π.Χ. και η'Λμα
θούc;. 

Η Κύπρος δεν έμεινε έξω από τους ο,vτα

γωνισμούς των Διαδόχωv μετά το θ~ 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου τον Ιούνιa ~ 

323 π.Χ. Η διαμάχη μεi:αξύ των Δια~ 
κατέληγε συχνά σε εξοντωτικούς ~ 
τους πολέμους. Γι' αυτό και ο κ~ 
τους φρόντιζε να εξασφαλίσει συμ~ 
κΌ.ι στρατηγικά σημεία. Ήδη από το-~ ο 
Πτολεμαίος κατέφερε να κάνει συ~ 
με τέσσερεις Κύπριους θοσιλιάδε~ ~ν . 
Νικοκρέοντα της Σαλαμίνας, τον Ν~ 

της Πάφου, τον Πασιιφάτη των Ιόλfι~Ν ωι 
τον Αvδpοκλή της Αμαθούντας). Ό~. * 
συνέχεια της δολοφονίας του Ευμέ · · 
τον Αντίγονο το Μονόφθαλμο, το 31 
Κύπρος αποτέλεσε το αντικείμενο ~~ 
χης μεταξύ του Αντίγονου κοι του ~- . 
μαίου, που αγωνίζονταν να εξασφαλ~w;ο 
καθένας νια τον εαυτόν του την ~
σμtνη αχανη ·αυτοκρατορία. ι ο ~·π.Ι. ο 

Πτολεμαιος κατέλαβε οριστικά την~ 
και κατάργησε τα ανεξάρτητα βοαp.eΜΙ 
της. Έκτοτε αρχιζει στην Κόπρο η~
μαιοκρατία που συνεχ(στηκε χωρ(ς. Ιι<Γ . 
κοπή μέχρι την κατάκτηση του νη~· 
τους Ρωμαίους το 58 π.Χ. Βεβαίως • <m• 
αυτή τη χρονολογία η Κύπρος δι . ·. 
υπό την εξουσία του αδελφού του,~
μαlου Μενtλαου, μεταξiJ των ε1.'ών · · • ·· 
υπό τον Αντίγόνο από το 306 μtχρ 
π.Χ. και υπό τον Δημήτριο uιό του 

νου μέχρι το 294 π.Χ. Όλα τα πι.p.~ 
γεγονότα, όπως ήταν φυσικό, εmj~ 
τη νομισματοκοπή της εποχής. 

Από το νομισματοκοπείο της ·~ου 
έχουμε το ασημένιο τετράδραχμο του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου (π. 330- 320 n.X.)teι 
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τα θαυμάσια νομίσματα του βασιλιά Νικο

κλή (π. ;321 -311/310 πΧ) τα οποία απεικο
νίζουν στην μπροστινή όψη τη μορφή της 

Αφροδίτης και στο πίσω μέρος τον Απόλ

λωνα καθισμένο σε «ομφαλό» κρατώντας 

τόξο και βέλος με την επιγραφή «Νικο

κλέοuς Παφίου». Το όνομα του Νικοκλέοuς 

γράφεται και πάνω στα νομίσματα του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου και μάλιστα πάνω 

στη μορφή του. Μερικά από τα νομίσματά 

του φέρουν ανατολικά σύμβολα όπως είναι 

ο αστέρας κ.α. Η χρήση της κυπριακtις και 

της ελληνικής γραφής επικρατεί στα νομί

σματα του Νικοκλή. Έχομε επίσης τα νομί

σματα του Νικοκρέοντα, που είχε διοριστεί 

γενικός κυβερνήτης του νησιού (σης 

aρχαίες πηγές «στρατηγός») στα 312 π.Χ., 
καθώς· και τα νομίσματα του Μενελάου, 

αδελφού του Πτολεμαίου, που ηγήθηκε 

των επιχειρήσεων κατά του Αντιγόνου στο 

νησί και έγινε στρατηγός της Kurφou μετά 
το Θάνατο του Νικοκρέοvτος το 310 π.Χ. Τα 
νομίσματα που ο Μενέλαος έκοψε στη 

Σαλαμίνα, ήταν τα τελευταία με κυπρια

κούς χαρακτήρες στις επιγραφές. Νομί

σματα έκοψε και ο Δημήτρης ο Πολιορκη

τής μέτά την κατάληψη της Κύπρου το 305 
πΧ αφοίι σε μεγάλη ναυμαχία έξω από το 

λιμάνι της Σαλαμίνας νίκησε τον Πτολεμαίο 

και τον αδελφό του Μενέλαο. Για να αηο

θανατίσει τη μεγάλη του αυτή νίκη, ο 

Δημήτρης έκοψε ένα αργυρό 

μο: στην μπροστινή όψη του εικονίζεται η 

Νίκη να κάθεται στην πρώρα ενός rιλοίοu 

και παίζει σάλπιγγα, ενώ στην οπίσθια, 

φέρει τον Ποσειδώνα να κρατά την τρίαινά 

του και την επιγραφή «ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΔΗΜΗ

ΤΡΙΟΣ». 

Τα ~ομιοματα που κόπηκαν μετά το 294 
π.Χ. ανήκουν στην κατηγορία των Πτολε·· 

μαϊκώv νομισμάτων. Τα αηό 

τα νομίσματα αυτά είναι ασημένια και 

το(ιτο οφείλεται πιθανώς στη 

ρυξη aσημιού από τα ορυχεία της Κύπρου, 

Αρχαίοι σογγραφείς αναφέρουν την 

ύπαρξη κοιτασμάτων aσημιού στην Πάφο. 
Τα νομίσματα αυτό φέρουν σuνι1θως την 
κεφαλή του Πτολεμαίου Α' την 

προτομη της Αρσινόης και παραστάσεις 

της Αφροδίτης και του Άμμωνος. Το 58 π .Χ. 
η Κύπρος προσαρτήθηκε στο Ρωμαϊκό 

κρότος από τον Μάρκο Κάτωνα ποu την 

κατέλαβε χωρίς (σοβαρή) αντίσταση. 
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Όμως, λίγο αργότερα ο Ιούλιος Κα!σαρ 

παραχώρησε το νησί στην ερωμένη τοιJ 

Κλεοπάτρα της Αιγύπτου, τελευταία Βασ!

λισοα της δuνασrείας των Πτολεμαίων. Η 

εκχώρηση αυτή επαναβεβαιώθηκε το 36 
π.Χ. από τον Μάρκο Αντώνιο, σύζυγο -της 

Κλεοπάτρας. Η Κλεοπάτρα έκοψε και νομί

σματα σrην Κύπρο, που ήσαν τα τελεuταία 

της ρωμαϊκής περιόδου. Το 30 πΧ με την 
κατάληψη της Αλξάνδρειας από τον Οκτα., 

βιανό Αύγουστο, η Κ(ίπρος επανήλθε ορι

στικά στη Ρώμη. Το 27 π.Χ. έγινε αιηαιφα
τορική επαρχία, ενώ το 220 π.Χ. ονομά
στηκε Συγκλητική Εηαρχία και διοικείτο 

από τη Ρωμαϊκή γερουσία. 

Ρωμαϊκή περίοδος {30 π.Χ.- 330 μ.Χ.) Τα 
ιφώτα κυπριακό νομίσματα της περιόδου 

αυτής κόπηκαν το 270 π.Χ. από τον Αύγου
στο, όταν η Κύπρος απενεμήθη στον αυτο

κράτορα. Τα πρώτα αυτά νομίσματα είναι 

χάλκινα, φέρουν την κεφαλή του Ρwμα(ου 

αυτοκράτορα και κάποτε του Διός Σαλαι.ir
νιου και το ναό της Αφροδίτης στrιν Παλaί

παφο με λατινικούς χαρακτήρες. 

Μετά την κατάληψη της Κύπpοu από 

τοuς Πτολεμαίοuς, στο νησί ιδρύθηκε το 

«Κοινόν Κυπρίων» ως μια παγκurιρια θρη

σκευτική οργάνωση, φαίνεται όΊΊ ονομa,

ζόταν απλώς «κοινόν» δηλαδή ένωση 
πόλεων για τη των 

βασιλιάδων. Το Κοινόν KuπpiαJν διςηηρή

Θηκε ι<αι την υποταγή της σrη 

Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, γιατί ε.πιδlισκαν 

αυτού να ενθαρρύνουν τη τοuς 

Το •<Κοινόν Κυπρίων» 

τρωσε τη δραστηριότητα του 1'\Uρίως 

από τη λατρεία της 

να παραλείπει να κολακεύει, με 

ημών, 

οργανώσεις που 

του στην 

τερη λατρεία της ro «Κοινόν 
Κιιπρίtι>ν» μονοπώλησε τελικ•.J καιά κάrιοιο 

τρόπο τη και 

εξελίχθηκε σ' ένα 

με οημαντικr1 

κοινωνική και 

Κύπρου. 

Η συμβολή του θεσμοu αυτού 

πράγματι αξιόλογη. Όλοι οι Κύπριοι tθεω·· 

ρούvτο ως μια ενια!α rtολι-



τική και θρησκευτική ενότητα. Το γεγονός 

αυτό ε!ναι πολύ αξιόλογο και αποτελε! 

σημαντική εξέλιξη σε σύγκριση με την 

περίοδο κατά την οπο!α κάθε πόλη αποτε

λούσε ξεχωριστό βασίλείο με αποτέλεσμα 
κάθε δραστηριότητά να περιορίζεται μέσα 

στα στενά τοπικά πλα!σια. Οι κάτοικοι ήσαν 

ελεύθεροι για την πρόοδο των πολιτειών 

και την ανάπτυξη του εμπορ!ου. Το «Κοινόν 

Κυπρ!ων», ένας θεσμός που ανοιγόταν στο 

2ο αιώνα π.Χ. ήταν ένα ε!δος ένωσης των 

κυπριακών πόλεων και λειτουργούσε πάνω 

σε δημοκρατική βάση. Το αποτελούσαν 

αντιπρόσώποι όλων των πόλεων της 

Κύπρου που συνέρχονταν περιοδικά ε!τε 

για να τιμήσουν ευεργέτες του νησιού ή 

άλλους διακεκριμένους πολ!τες, είτε για 

σκοπούς θρησκευτικούς ειτε για άλλα 

θέματα κοινού ενδιαφέροντος. 

Η δύναμη που απέκτησε το «Κοινόν 

Κυπρ!ων» ήταν πολύ μεγάλη. Μεταξύ 

άλλων το 43/44 μ.Χ. από τον αυτοκράτορα 
Κλαύδιο στο «Κοινό;Κυπρίων» δόθηκε το 

δικα!ωμα να κόβει δικά του νομίσματα. Το 

«Κοινόν Κυπρ!ων» ήταν αρμόδιο για την 

κοΠή όλων των χάλκινων νομισμάτων στο 

νησί, εvώ τα ασημένια και χρυσά νομ!σματα 

εξακολουθούσαν να κόβονται μόνο από 

τηv Κεντρική Κυβέρνηση του . Ρωμαϊκού 
κρ.άτους. Τα νομίσματα κόβονταν με την 

ευκαιρία των αγώνων που οργάνωνε το 

«Κοινόν» ·τόσο στην Πάφο όσο και στη 

Σαλαμ!να. Αξfζει να σημειωθε[ ιδιαιτερα το 

γεγονός ότι στα νομ!σματα αυτά χρησιμο

ποιήθηκε η ελληνική γλώσσα άνκαι ανή

κουν στη Ρωμαϊκή περίοδο. Τούτο φανε

ρώνει τη μεγάλη σημασ!α που είχε αποδο

θεί στο «Κοινόν». 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων 

της βασιλείας του Βεσπασιανού (76 - 79 
μ. Χ.) και τα πρώτα χρόνια της βασιλε!ας του 

τίτου (79-81 μ.Χ.) κόπη' ~ μιασειpάωραίων 
ασημένιων νομισμάτων αργυρά δίδραχμα 

και τετράδραχμα με λατινικές επιγραφές. 

Τα νομ!σματα αυτά αποτελούν συνέχεια 

των· νομισμάτων πόυ κόβονταν στο νομι
σματοκοπείο της Αντιόχειας πόυ ε!χε μετα

φερθε! στην Κύπρο το 76/77 μ.Χ. Αν και οι 
λόγοι της μεταφοράς του είναι άγνωστοι, 

υποστηρ!ζεται ότι πιθανό τούτο να ε!χε 
σχέση με τα μέτρα που ε!χαν ληφθεί για την 

ανακούφιση της Κύπρου μετά τους σει-
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σμούς που έπληξαν το νησί σ' αυτά τα χρό

νια. 

Ο πιο συνηθισμένος τύπος Κυπρι~ιcού 
νομίσματος της ρωμαϊκής περιόδου ~ι
κοv!ζει στην μπροστινή όψη τη μoρφfitc?u 
Ρωμαίου αυτοκράτορα όπως ήταν η ~Ιιή
θεια της εποχής, γεγονός που αποτελb1)όε 
συνέχεια της παράδοσης των ελληνι~wν 
χρόνων και στην οπ!σθια όψη το νc:i9 'ffiς 
Αφροδ!της στην Πάφο ή τον ΣαλαμίνιqΔkι, 
που αποτελούσαν τις δυο σπουδαιότtρ&ς 
θεότητες που λατρεύονταν στην κοnρο 

κατά την περίοδο αυτή. 

Με την κοπή νομισμάτων των αυ-y;αιφο

τόρων Καρακάλλα και Ηλιογάβαλου φαιν*
ται ότι το Κυπριακό νομισματοιcqne(ο 

καταργήθηκε (235 μ.Χ.). Έκτοτε τq νρμ(
σματα που κυκλοφορούσαν στην κuπΡο 
ήταν νομίσματά της Ρωμαϊκής Αυτοιrψο't()

ρ!ας που κόβονταν στη Ρεδμη ή αλλοΟ •. {tnς. 
4) 
Εικ. 4 Χάλκινο νόμισμα του Καρακάλλa211.-

217 μ.Χ. (Ρωμα'ίκή εποχή). 

Βυζαντινή περiοδος (330- 1191 μ;I;.)'Qq 
αρχή της βυζαντινής περιόδου θεω~η 
βασιλεία του Μεγάλου ΚωνσταντtνΟu, ο 
οπο!ος το 330 μ.Χ. μετέφερε την ~
ουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορ!άς; tιf~v 
Κωσταντινούπολη και παραχώρησιi~Ψ; 
Χριστιανούς θρησκευτική ελευθερlt,ι(J!ί, 
τη δια!ρεση της Ρωμαϊκής αυτοκρ 

ανάμεσα στους δυο γιους του α 
τορα θεοδόσιου, το 395 μ.Χ., η 

αποτέλεσε τμήμα της Βυζαντινή~'? 
κρατορίας.) · 

·οπως ήδη αναφέρθηκε τα τε'~~· 
νομίσματα που κόπηκαν στο κurtρι«t(ρ 
νομισματοκοπειο ήταν εκε!να του Κλιοyά~ 
βαλου (28- 222 μ.Χ.). Από τότε μέχριq ό1ου 
ξανακοπούν νομ!σματα στην Κύπρο, Πtρα
σαν τετρακόσια χρόνια. Αυτό συνέβη κατά 
τη διάρκεια της στάσης του ΗρΦ<Μ&Οtι. 

έξαρχου της Αφρικής και του γιΟι.) του, 
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κατοπινού αυτοκράτορα Ηράκλειου εναν

τίον του αυτοκράτορα Φωκά που διάρκεσε 

οπό το καλοκαίρι του 608 μέχρι το Νοέμ
βριο του 610 μ.Χ. Σ' αυτό ακριβώς το χρο
νικό διάστημα τοποθετείται και η κοπή των 
νομισμάτων. Στην μπροστινή όψη τα νομί- · 
σματα αυτά απεικονίζουν τους δυο Ηρά

κλειους, ενώ στην πίσω του αναγράφε

ται η αξία, η ημερομηνία και το νομισματο

κοπείο. Τα νομίσματα αυτά ήτα:ν τα πρώτα 

που κόπηκαν στην Κύπρο κατά τη Βυζαν

τινή περίοδο. Ως τότε τα νομίσματα που 

κυκλοφορούσαν στην Κύπρο κόβονταν 

εκτός Κύπρου και μεταφέρονταν στο νησί 

όπου εχρησιμοποιούνταν στις διάφορες 

συναλλαγές. 

Λίγα χρόνια μέ:τά το νομισματοκοπείο 

λειτούργησε για δεύτερη φορά και το 

τελευταίο· βυζαντινό νόμισμα κόπηκε το 
628/9 Το νομισματοκοπείο αυτό βρι

σκόταν στη Λευκωσία. Τα νομίσματα που 
κόπηκαν τη φορά αυτή ήσαν φόλλεις των 
40 νοuμμίων που . έφεραν τα γράμματα 
ΚΥΠΡ. Το νόμισμα αυτό, που κόπηκε μόνο 

δυο ή τρία χρόνια, από το 624/5 ως το 627/8, 
απεικόνιζε τον αυτοκράτορα μεταξύ του 

νεαρού γιου του Ηρακλείου Κωνσταντίνου 

και της δεuτερης συζύγου του Μαρτίνος. 

Το χάλΙ<ινο αυτό νόμισμα παράμεινε στην 

κυκλοφορία και επί της βασιλείας του Κιi:ιν

στaντος Β' (641 ~ 668 μ.Χ.). 

Νομίσματα στην Κuπρο έκοψε και ο 

Ισαάκιος Κομνηνός που το 1184, κατά τη 
διάρκεια της βασιλείας του Ανδρονίκοu Α', 

αποστάτησε αηό τη Βυζαντινή αυτοκρατο-· 

ρία και ανακήρυξε τον εαυτό του ανεξάρ

τητο κυρίαρχο της Κύπρου. Κατά τα λίγα 

χρόνια της παραμονής του στην εξουσία, ο 

Ισαάκιος Δούκας Κομνηνός, δεσπότης της 

Κύπρου, έκοψε νομίσματα διαφόρων 

τύπων που διαφέρουν μεταξύ τους ως 

προς τον τρόπο της τέχνης. Είναι γνωστά 

επτά συνολικά νομίσματα του Ισαακίοu από 

τα οποία το ένα έίναι αργυρό και τα άλλα έξι 

χάλκινα. Τα νομίσματα αυτά είχαν ως πρό

τυπό τους τα βυζαντινό νομίσματα. 

Περlοδος Φρογκοκρατiας 1191 ·1489 μ.Χ. 

Στα 1191 ο βασιλιάς της Αγγλίας Ριχάρ
δος Λεοντόκαρδος, που συμμετείχε στην 

τρίτη σταυροφορία, κατέλαβε την Κύπρο 
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αφού νίκησε τον Ισαάκιο Κομνηνό. Στη 

συνέχεια πούλησε το νησί πρώτα .στους 

Ναϊ:τες Ιππότες και έπειτα στον πρώην 
βασιλιά της Ιερουσαλήμ Γκυ ντε Λουζινιάν. 

Με τον τελευταίο εyκαθιδρύθηκε στην 

Κύπρο μια δυναστεία που κρά.τησε τρεις 

περίπου αιώνες. 

Ο Γκυ ντε Λουζινιάν ειQήγ.αγε mην 

Κι1προ το νομισμαηκό σ(ιστημα των Αγίων 

Τόπων με την κοπή του δηναeίοu (deniE!r) 
που απετελείτο από κράμα. ςιρytΊρον και 

χαλκού. Παράλληλα συνέχισε την κοπή 

των λευκών βuζαντίων του σφετεριστή 

Ισαακίοu Κομνηνού που. βασίζονταν στα 

σκuφωτά βυζαντινά νομίσματα. Τα λεuκό 

βυζάντιο χρi)σιμοποιήθηκαν ως πραγμα· 
τικό νόμισμα κατά τα πρώτα εκατό χρόνω 
της Φραγκοκρατίας και κόπηκαν από τσuς 

βασιλιάδες Γκυ, Αμάλριχο, Ouγa Α' και 
Ιωάννη Α'. Η κοπή των λευκών'ίJυζαντfων 
διακόπηκε οριστικά επί βασιλείας τομ 

Ερρίκου e· (1285.- 1304) πqu εισήγαγε. νέο 
αργυρό νόμισμα, το γρόσο, και τοημiγρο

σο, με σκοπό να προσαρμοστεί το κuπ~ιακό 
νόμισμα προς τα νομίσματα που ίσχuαν Οί'η 

λατινοκρατούμενη Ανατολή.· Το γρόσα 
παρέμεινε το επίσημο νόμισμα της Κίιrφιόu 
μέχρι το τέλος της Φραγκοκρι;ιτίας, άνκαι 

παράλληλα εξακολουθούσε χρηqψο~ 

ποιείται και το. λευκό 6uζάνηο όμως ως 

ηραγμαηκό νόμισμα, αλλά μόνο ως ονομα-

αξiα για uπολογιαμοίι Σόμ~ . 
φωνα με υπάρχοντα στοιχεία ότι 

γρόσια έκοψα'{ όλοι οι Λοuζινιανσι 6ασι~ 

λιόδες της ΚίΙπροu μετά τον Ερρίκο e: 
Συνεπώς από τη τοu E,pptκoι.i Β' 

ως το τέλος της Φραγκοκραrίας στο νοι.η
σματικό σύστημα της Κύπρου uηήρχαν το 

τό !:Jf!ίγροσο και το Φ!'JV<!QΙO ως 
πραγματικά νομίσματα, και το λευκό 

βυζάντιο ως ονομαστικη αξία. 

Τον Γκυ, που πέθανε το 1194 διαδέχθηκε 
ο αδελφός του Αμάλριχος (1 ~ 1205). 
Κατά τη διάρκεια της βασιλείας tου Αμάλ

ριχοu, αλλά και μέχρι το 1267, δεν αι,μι;:ιω,.. 
θηκαν αξιόλογες"'"<""'·~ 
κοπή νομισμάτων. Ο 

δικό του νομίσματα. 

1218) συνέχισε την κοπή λεuκ<i1v 8u~s;ντ.t~σν 
και~' ενώ ο διόδοχός τοu EppiκQς 
Α' (1218 -1253) εισήγαγε σημανtικές αλλα• 



γές και έκοψε δυο σειρές χόλκινων νομι

σμά'των. Για τη βασιλεία του Ούγοu Β' δεν 

μπορεί vα λεχθεί με βεβαιότητα αν κόπη
καν νομίσματα. Ο Ούγος Γ κατά τη διάρ

κεια της βασιλείας του -1284) έκοψε 
δηνάρια και ~uζάντια. Στα Qηyάρια αντικα

τέστησε τις λατινικές επιγραφές με γαλλι

κές προσθέτοντας το νέο τίτλο του, του 

βασιλιά της Ιερουσαλήμ. Αυτά ήταν και τα 

πρώτα κυπριακό. νομίσματα που έφεραν το 

έμβλημα των Λουζινιανών της Κύπρου -
ένα όρ(3ιο λιοντάρι. Ο Ερρίκος Β' (1285-
1324), όπως αναφέρθηκε, εισήγαγε σημαν
τικές αλλαγές στο νομισματικό σύστημα 

της Κύπρου με τη διακοπή της κοπής 

~τίJ.ιJ.Υ και της εισαγωγής του γρόσου 

κοι. ημίγροσοu. Η βασιλεία του Ερρίκου Β' 

διακόπηκε για τέσσερα χρόνια (1306 -131 Ο) 
από τον αδελφό του Αμάλριχο που σφετε

ρίστηκε το θρόνο. Όμως, από τα χρόνια 

της βασιλείας του Αμάλριχοu έχουμε 

μερικά από τα ωραιότερα νομίσματα των 

Λοuζινιανών. 

Τον Ερρίκο Β' διαδέχθηκε ο ανέψιός του 

Ούγος Δ' (1324- 1359). Κατά τη διάρκεια 
της βασιλείας του κόπηκαν 9-10 εκατομ
μύρια yeόσia και .!lJ:.ιίγpοσq. Στα χρόνια της 
βασιλείQς του η αξία των νομισμάτων υπο

τιμήθηκε σημαντικά, γεγονός που οδήγησε 

στη διακοπή της κοπής δηναρίων. Ο γιος 

του Πέτρος Α" (1359- 1369) βρήκε το βασι· 
λικό θησαuροψuλάκιο άδειο, ο ίδιος 

υπήρξε ίσως ο πιο φιλοπόλεμος και ριψο

κίνδυνος Λοuζινιανός βασιλιάς και τα 
νομίσματά τον εμφανίζουν για πρώτη φορά 

τον βασιλιά να κρατά γυμνό ξίφος αντι 

σκήπτρο. Στα χρόνια της βασιλείας του 

Πέτρου Β' (γιου του Πέτρου Α', ενώ αυτός 

εrιιτροπεύετο από το θεΙο και τη μητέρα 

έπεσε στα χέρια 

κατά.ρρεuσε η 

ποτιμήθηκε 

ως η 

λιμάνι της Κύπρου, 

διάρκεια της cιu'""·""'""; 
κόβονται τα 
νομίσματα). .,.......;-,-:..... 
Ιάκωβος Α' 

(yeόσα, ημί;tf22.22 και ==o .. c:..~·"' Ιωάνης s· 
(yeόσα και ηι_μyροσα), η """"''π" (γρόσα) 
και ο σύζυγός της ο Λουδοβίκος της 
Σαβοίας (Υ.eό?._~). 
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Η οικονομία της Κίίπρου από την επ<>χή 

του Β" δεν ανέρρωσε πλήρως. Σύμ~ 

φωνα με το χρονογράφο Βοuστρώνιο, ο 

βασιλιάς Ιάκωβος Β' (1460 - 1473) για να 
αντιμετωπίσει ης ανάγκες του νησιού έκο

ψε μεγάλο αριθμό χάλκινων νομισμάτων -
καρτζίων και σιζινίων λuιiJνοντας για το 

ΟΚοπο αυτό μαγειριΚΟ σκεύη. και λέβητες 
λουτρών. Αργότερα όμως έκοψε και αση

μένια νομίσματα. Κατά τον τελευταίο 

αιώνα πjς φραγκοκρατίας το νόμισμα s!χε 
πια υποτιμηθεί στο μισό της αρχικής του. 

αξίας. Η κοπή νομισμάτων του φραγκικοu 

βασιλείου της Κύπρου τελειώνει με την 

υποχρεωτική παραίτηση της Αικατερίνης 

Κορνάρο από τον κυπριακό θρόνο το 1489, 
οπότε το νησί περιέρχεται άμεσα στην 

κυριαρχία της Γαληνοτάτης (Βενετίας). 

Βέβαια νομίσματα έκοψε και η Αικατερίνη 

Κορνάρο. 

Βενετοκρατiα (1489 ·1571) Όταν το 1489 
η τελευταία βασίλισσα της Κι:ιπροu Αικα·τε

pίνη Κορνάρου μεταβίβαζε την εξουσία της 

επί της Κύπρου στη Δημοκρατία της Βενε

τίας, στο νησί κυριαρχούσε το νομισματικό 

σύστημα ποu είχαν εισαγάγει οι Λοuζινιο· 

νοί κατά το πρότυπό του νομισματικού 

συστήματος των Αγίων Τόπων. Τα νομί· 

σματα που έκοψε η Αικατερίνη Κορνάρο 

ήταν τα τελευταία του βασιλείου των Λοu .. 
ζινιανών στην Κύπρο. 

Μετά το 1489, οι Βενετοί εισήγαγαν στο 
νησί το δικό τους νομισματικό σύστημα. 

Όμως, η εισαγωγή των βενετικών νομι· 

σμάτων έγινε σταδιακά, γιατί για αρκετό 

χρονικό διάστημα στην κυκλοφορία εξακο· 

λουθούσαν να βρίσκονται και τα νομίσματα 

των Λοuζινιανών καθώς και άλλα νομίσμ\:1-

τα. Τα και αργυρά αυτά νομίσμ.αΊ:a 

που στην κυκλοφορία στις 

του 16ιηι αιώνα, σφραγίστηκαν επί· 

από αιτf!atις 
της Κύπρου. 

ΊΌ βενετικά νομίσματα που 

καν για την Κύπρο ήταν μικρής ονομαση

κfJς αξίας αυτό από τα πρώτα κιόλος 

χρόνια της Βενετοιφατίας γιαrί πολύ λίγα 

τέτοια νομίσματα είχαν διασωθεί από τηv 

εποχή των Λοuζινιανώv. Τα πρώτα βενετικά 

νομίσματα που κόπηκαν για την Κύπρον έ· 

φεραν στην εμπρόσθια όψη το λιοντόρι της 
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Κύπρου και στην οπίσθια τα γράμματα VES 
(πιθανόν από τη λέξη VENEτUS. Αυτό απο

δίδονται στον Ιερώνυμο Πιζόρο που διετέ

λεσε Τοποτηρητής της Κύπρου από το 1491 
ως το 1493. 

Η έλλειψη νομισμάτων μικρής ονομαστι

κής αξίας ήταν σχεδόν μόνιμη καθόλη τη 

διάρκεια της βενετοκρατίας. Τέτοια νομί

σματα κόπηκαν επανειλημμένα για την 

Κύπρο. Το 1515, με απόφαση του Συμβου
λίου των Δέκα κόπηκαν δηνάρια ή κόρτζια 

συνολικής αξίας 1000 δουκάτων, ενώ 

μεταξύ των ετών 1501 και 1521, όταν Δόγης 
της Βενετίας ήταν ο Λορεντάνο για τις 

ανάγκες της Κύπρου κόπηκαν κάρτζια από 

χαλκό ή κράμα χαλκού (βλ. βενετικό νομί

σματα). Υποστηρίζεται ότι τα νομίσματα 

αυτό κόπηκαν στην Κύπρο και στην Βενε

τία. Το 1553 η βενετική Κυβέρνηση αποφά
σισε να κοπούν στο νομισματοκοπείο της 

Βενετίας νομίσματά για την Κύπρο. Τα 

νομίσματα αυτό, η κοπή των οποίων συνε

χίστηκε μέχρι την κατάκτηση της Κύπρου 
από τους Τούρκους, έφεραν το όνομα του 

εκάστοτε δόγη. Τέτοια νομίσματα ήσαν τα 

κόρτζια, που κόβονταν από χαλκό ή κράμα 

χαλκού και τα σιζ!νια που ήσαν χάλκινα. Οι 

δόγηδες · που aντιπροσωπεύτηκαν με 

τέτοια νομίσματα ήσαν: ο Μαρκαντώνιος 

Τρεβιζιόνι (1533 - 1544), ο Φραγκίσκος 

Βενιέρ (1554 -1556), ο Λαυρέντιος Πριόλι 
(1556 - 1559), ο Ιερώνυμος Πριόλι (1559 -
1567) και ο Πέτρος Λορεντόνο. Ο τελευ
ταίος απ' αυτούς αντί δηναρίων έκοψε 

σιζίνια, δηλαδή εξαπλό δηνάρια, πράγμα 

που δείχνει τη μεγάλη ανάγκη χρημάτων 

που είχε η Βενετία για την υπεράσπιση της 

Κύπρου. 

Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της 

Αμμοχώστου από τους Τούρκους επειδή 

όλα τα νομίσματα εξαφανίστηκαν με απο

τέλεσμα να μην υπάρχουν χρήματα για την 

πληρωμή του στρατού και τη διεξαγωγή 

των συναλλαγών των πολιορκουμένων, ο 

καπετάνιος (στρατηγός) της Αμμοχώστου 

Μαρκαντώνιος Βραγαδίνος διέταξε να 

ιδρυθεί αμέσως νομισματοκοπείο και να 

κοπούν νομίσματα έκτακτης ανάγκης από 

χαλκό ονομαστικής αξίας ενός βυζαντίου 

τα οποία υποσχόταν να εξαργυρώσει όταν 

θα τέλειωνε ο πόλεμος. Ως εγγύηση ανα-
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γραφόταν σ' αυτά «η απαραβίαστη nι:στη. 

των Βενετών» (VENEτORUM FIDE$ 
INVIOLABIL1S) 

Εκτός από τα βενετικά νομίσματα μικρής 
ονομαστικής αξίας, στην Κύπρο κuκ>.i:>ΦΟ
ρούσαν και τα βενετικά νομίσμ~τQ μ~ηq 
ονομαστικής αξίας, Το σημαντικότερο ait' 
αυτό ήταν το βενετικό δουκάτο που έφερε . 
την επιγραγή Dυcatυs Reipub. · 

TOYPKOKPAYIA (1571 - 117$ μ.}(.),~ 
την κατάκτηση της Κύπρου απότοι.ις Το(ιρ

κους το 1570, 1571, εισάγεται στο νf1σι to 
νομισματικό σύστημα της Ο~qνιιdις 
Αυτοκρατορίας. που βασική του μανdδα 
από το 14ο αιώνα ήταν το akae fA.ξιe)jy,q~ 
μικρό ασημένιο νόμισμα, που ιtξαι1:14t;.το·~. 
χρώματος του στα ελληνικά .ονομοζ~ταν 
άσπρο. Η αξία του το 1571 ισοδι.ιναμοa 
με το 1/60 του βενετικού δου~του ~τα 91. 
20 της Αγγλικής χρυσής λίραq,. Etmδ(J το . 
άσπρο, με την πάροδο του χρόν(?u &{xf; 
υποτιμηθεί σε πολύ μεγάλο βαθι.«),.rίι:φοu~ 

σιάστηκε η ανάγκη να εκδοθεί μιανtι:ι,"'ομ~· 
σματική μονάδα μεγαλύτεpηq •. α~. 
πράγμα που έγινε το 1620 με την ίις;~fι 
του ασημένιου παρά, που άξιζε3.~ rια' 
τον ίδιο λόγο η Τουρκική κυβέρνηαη., ~~0"' . 
μήντα περίπου χρόνια αργότερα, τό 1Μ, · 
εξέδωσε ένα πολύ μεγαλύτερα aOfj~iVj:Θ 
νόμισμα, κατ' απομίμηση του c;.uσiρφκα4. 
Groschen, που ονομάστηκε Kυrus, Α~ τόtε 
το νόμισμα αυτό, που στα ελληvικιi αvαμd
στηκε ~ απετέλεσε τή βασιιcή .ναi.ι~~ 
σματική μονάδα της ΟθωμανικήςΑuταιφα
τορίας. Το γρόσι υποδιαιρείτο σ• 40 ncφά., 
δες. Στο ευρωπαϊκό εμπόριο το ~'"Ία~ . 
καλείτο πιάστρο. 

Τα νομίσματα που κυκλοφορα(ι~ν στην · 
Κύπρο κατά την Περίοδο της to\ipti(oκρc~: 
τίας ήταν εκείνα που κόβονmν atiό τι:>, 

Οθωμανικό θησαυροφυλάκιο, ~ .• 
ένας μικρός αριθμός νομισμάτων 't9W 11ou , 
αιοονα μαρτυρεί την ύπαρξη νομισμε:ιτοt(~ 
πείου στην Κύπρο, που έκοβι ασ!'}μtνια " 
νομίσματα μικρής αξίας. 

Οι υποδιαιρέσεις του τουρκικοΟ. νι:>μf ... 
σματος που ίσΧυαν μέχρι το 17$9 ήταν το
μπεσλίκ που αντιστοιχούσε σε δ nαρόδ~. 

το ονλούκ που αντιστοιχούσε σε 10 naf)4~ 
δες. το γιρμιλίκ, που αντιστοιχα!)R~ ao:; 
παράδες, το ιζλότ, που αντιστοιχο!)qι~.~ 



παράδες, το αλτμισλίκ που αντιστοιχούσε 

σε 60 παράδες, το ικιλικ που αντιστοιχούσε 
σε 80 παράδες και το γωυσλούκ που ήταν 
το μεγαλύτερο και ανηστοιχούσε σε 100 
παράδες. 

Το 1789 εκδόθηκαν άλλα γρόσια με 

μικρότερη περιεκτικότητα aσημιού, γεγο

νός που αποτελούσε συνηθισμένο φαινό

μενο στη νομισματική πράξη της Οθωμανι

κής Αυτοκρατορίας. Το 1829 ο Σουλτάνος 
Μαχμούτ Β' (1808 .. 1839) έκοψε την πρώτη 
και το 1833 τη δεύτερη σειρά μεταλλικών 
νομισμάτων. Η πρώτη ήταν γνωστή ως 

σειρά του μπεσλίκ και είχε τίτλο aσημιού 

170 .. 120, ενώ η δεύτερη γνωστή ως 

σειρά του ~ και είχε τίτλο aσημιού 

430. Τα μεταλλικά νομίσματα των δυο 

αυτών σειρών κυκλοφοροuσαν στην Κύπρο 

για πολλές ακόμη μέχρι και τα 

πρώτα χρόνια της Αγγλοκρατίας. 

ΊΌ 1844 ο Σουλτάνος Αβδούλ Μετζίτ 
(1839-1861) στα πλαίσια μεταρρυθμίσεων 
που έγιναν γνωστές ως Tanrimat εισήγαγε 
α) ως νέα νομιομαηκrΊ μονάδα τη χρυσή 

τούρκικη λίρg 6) ασημένια νομίσματα των 
1, 2, 5, 1 Ο και 20 γροσιών που έγιναν γνωστά 
ως «Μετζίτικα» και γ) νέα χάλκινα νομί

σματα των 1, 5, 10, 20 και 40 
--''----

Το 1878 6ταv η Λγγλiα πήρε την Κύπρο, 
στο νησί ακόμη τα εξής 

τουρκικά νομίσματα: α) χρυσά νομίσματα 

των 5, 2 1/2, 1, 1 112 και 1/4 της λίρας β) τα 
ασημένια «μετζίηκα» νομίσματα με τίτλο 

γνησιότητας 830 του 1, 1/2 και 1/4 του 
μετζίτ και των 2, 1 και 1/2 γροσιού γ) τα 
λεγόμενα •<μεταλλικά» γρόσια της πρώτης 

και δεύτερης σειράς του Σουλτάνου Μαχ

μοuτ Β", δ) χάλκινα νομίσματα που είχε 

ως t.~cs.ime>~ που 

-2 
της τσυρκοuκρα-

τίας. 

Αγγλοκρατiα {HI78 ·1960) Μετό τη μεταβί 
βαση της της κωιροu από τψ, 

στη 

από μια μεταβατικrJ 

περίοδο, στην το αγγλικό 

νομισματικό σύστημα. Βέβαια, τα αγγλικά 

χρυσό νομίσματα περιλαμβάνονταν 
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των χρυσών νομισμάτων που κυκλοΦΟ· 

ροίισαv στην Κύπρο και πριν από τηγ άφιξη 

των Τα πρώτα βρεττανικά ατρα· 

τει:ιματα μαζί τους δυο μουλάρια 

φορτωμένα με ασημένια νομίσματα των 6 
πεννών -για να ηληρωθοι1ν οι εκκρεμοyντες 

μισθοί των υπαλλήλων της Οθωμανικής 

δημόσιας υπηρεσίας. Κατά τα χρόνια18"78 

και 1879 μπήκαν σrην κυκλοφορία νσμί" 
σματα αξίας f60,432. Η μεγάλη αυτή ποσό· 
τητα νομισμάτων. που είναι γνωστό ως 

αργυρά νομίσματα της βασίλισσας. Βικτώ· 

ριας, κάλυψε τις εσωτερικές νομισματικές 

ανάγκες της Κύπρου για πολλά Τα 

βρεττανικά στρατεύματα ινδικής κaταγω·· 
γής έφεραν στην Κύπρο τα δικά τους ινδικά 

νομίσματα το ασημένιο ινδικό ρούιπ 

Μερικά απ' αυτά διασώζονται ακόμη σε· 
ιδιωτικές συλλογές. 

Κατά τα πρώτα χρόνια της βρεττανικής 

Διοίκησης στην Κύπρο βρισκόταν σε 

κυκλοφορία μια μεγάλη ποικιλία νομισμά

των Βεττανικών, Τουρκικών, Γαλλικών, 

Ινδικών κ.α. Με μια σειρά βασιλικών διαταγ

μάτων, όλα τα μη βρεττανικά νομίσματα 

αποσύρθηκαν βαθμιαία από την κυκλοφο

ρία και τελικά εφαρμόστηκε το νέο 

κυπριακό νομισματικό σύστημα. 

Τα πρώτα χάλκινα κυπριακά νομί(Jματα 

της Βρεττανικής Διοίκησης 1/2·και 1 
γρόσι) τέθηκαν σε κυκλοφορία το 1879 
αντικαθιστώντας τις βρεττανικές πέννες 

και τα άλλα νομίσματα που κυκλοφορού

σαν. 

Το 190·1 αντικαταστάθηκαν και τα αση· 
μένια βρεττανικά νομίσματα με αντίστοιχα 

κυπριακά που είχαν στη μια όψη τους το 

κεφάλι της βασίλισσας Βικτώριας και στην 

άλλη τη CYPBUS, το λιοντάρι, τη χpο· 
1901 και τον των vrιr>~n;"'"' 

με τα οποία ισοδυναμοί;σαν. Τα νομίσματα 

οιηό. των 3. 41/2,9 και 18 Τα 

rελευταiα ονομό.ζοvτα.v 

rωι δυο ανηστοίχως. 

Περισσότερα νομίσματα κόπηκαν 

τερα, στα της του 

Ίου (1902-1910). Κατά την 

περίοδο αυτή κίιπηκαν 591 ,000 
χάλκινων νομισμάτων 

4, 1/2 και 1 γροσίοu και 62,000 τεμάχια 
αργυρών νομισμάτων ονομαστικής αξίας 9 
και 18 γροσίων. Επί της βασιλείας. ιοιι 

i--
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Γεωργίου Ε' κόπηκαν 4041000 = τεμάχια 
χάλκινων νομισμάτων του 1/4, 1/2 και 1 γρο
σlου και 1720.000 αργυρών νομισμάτων των 
4 112, 9 και 18 γροσίων, Επίσης το 1928 για 
να γιορταστε! η 50 ετία της Βρεττανικής 
Δtο(κησης στην Κύπρο, τέθηκαν σε κυκλο
φορlα 80,000 ασημένια νομίσματα των 45 
γροσlων (πέντε σελινιών). Αυτή υπήρξε η 
μοναδική περ!πτωση που κόπηκαν νομ!
σματα τόσο μεγάλης ονομαστικής αξίας. 
(εικ. 5). · 

Εικ. 5 Ασημένιο νόμισμα των σaρόντα 
πέντε γροσιών, γνωστό ως ασημένιο 

«πεντασέλινο» που κόπηκε το 1928 
από τη βρεττανική κυβέρνηση της 

Κύπρου. 

Επι του Γεωργ\ου Στ' (1937 -1952) κόπη-
. καν 7.020.()00 τεμάχια του 1/2 και 

10.260.000 τεμόχια του 1 γροσίου χάλκινων 
νομισμάτ~ν και 192.000 τεμάχια των 41/2, 
1,304.000 τεμάχια των 9 και 300.000 τεμάχια 
των 1$ γροσlων αργυρό νομίσματα. Επίσης 
κόπηκαν χαλκονικέλλινα νομίσματα του 1/2 
του γροσ!ου και 1 γρο~!ου (το 1938) και του 
1 και 2 σελινιών (το 1947 και 1949). Στα 
νομίσματα του 1947 αναγραφόταν για 

πρώτη φορά η λέξη «σελίνι» (shilling) 
πράγμα που επαναλήφθηκε και στα νομl

σματα του 1949. Αξιοσημείωτο ειναι το 

γεγονός ότι οι Κuπριοι εξακολουθούν να 

· χρησιμοποιούν ακόμη και σήμερα τη λέξη 
σελίνι, παρά το γεγονός ότι στο μεταξύ 

άλλαξε η υποδια!ρεση της Κυπριακής 

λ!ρας. 

Το 19.55, επί βασιλείας της Ελισάβετ Β',· 
που διεδέχθη στο θρόνο το Γεώργιο Στ', 

σημειώθηκε σημαντική αλλαγή στο νομι

σματικό σύστημα της Κuπρου: Τα γρόσια 

κα_ι τα σελίνια "άιαργfιt:ιηκαν και εισήχθη 
νέα υποδιαίρεση της Κυπριακής λlρας, το 

μιλ. Αυτή ήταν και η μόνη πραγματική 
αλλαγή από το 1882 και μετά~ Κόπηκαν 

νομίσματα των 3, 5, 25, και 100 μιλς. (εικόνα 
~) Συγκεκριμένα κόπηκαν 6.25 εκατομ. 
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νομίσματα τωv 3 μιλς, 13 εκάτ. v.ομ~~ά 
των 5 μιλς, 2.5 εκατομ. νομίdι.!α1«τ~ν)2&' 
μιλς, 4 εκατ. νομίσματα των 5Ο μmς ιt{i;i3 
εκατ. νομlσματα των 200 μιλι:;. ι:Ξm~Μοv 
εκτυπώθηκαν χαρτονομίσματα των~ και 
των 500 μιλς,. της 1 λ!ρας και των QΑψΦν. Οι 
παραστάσεις στα νομίσματα Φt~ιf<ονίζοιι;ν 
στοιχεία από τη μακρό ιστορίακtU!J"ΟV~-· 
τισμό της Κύπρου. Το μιλ αΠοτtλa~ "ni~ 
υποδιαίρεση της κυπριάΚijς ~~:Υ · .. · 
σιοκτώ χρόνια, από την 1η Αυ'(ο(ι Ή . . ' 
μέχρι την 1η Οκτωβρίου 19(!$, ότΩν -ι~ .. · 
χθησαν τα σεντ. · · · 

Εικ. 6 Η σειρά των νομισμότφγ. μι ·~~ 
1955. 

.. I 

το 19b7 κόπηκαν ακόμη !f)t}.QO& vι:ιμι .. · 
σματα των 100 μιλς, αλλά εν όψeι πμ; ~l·: 
κείμενης ανακήρυξης της αν~ 
της Κuπρου τέθηκε σε κυ~ρ(4 μ6νο · · 
μια μικρή ποσότητα από αυτό, Τά urιόλοm 
λυώθηκαν και το μέταλλό τouq ~ 
ποιήθηκε στην κοπή νομιομότf:ΙJν ·τηt;' 
Κυπριακής Δημοκρατίας. ' 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ (1960) Η i<ύnpαι; ttrιci.1β 

Αυγούστου 1960 ανακηρύχθηκε . αγe~~ 
τητο κρότος, τη Δημοκρατiα της Knrtρotι 
Όμως, η Κυπριακή Δημοκρατ{α κuκλαψό~ 

ρησε τα πρώτα της νομίσματα μeτά ·n 
τρια ολόκληρα χρόνια, την 1η Noeμβpfou 
1963. Τα νομίσματα αυτό έφερmι~φοριq 
παραστάσεις που καθρέφτιζαν τη ' 
μακραlωνη ιστορία και τον Πόλι~'~ 
νησιοι:ι. Στη σειρά αυτή κόπηκαν κtρμqτα. . 
του.1, των 50 και των 100 μιλς.'Ο~.'rll 
νομίσματα αυτό, όπως κι όλα τα 4UΩmu··. · 
κόπηκαν σε κατοπινό χρόνια μ~·τrtv··' 
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