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εισαγωγή των σεντ τον Οκτώβριο του 1983, 
αποτελούσαν ουσιαστικό συνέχεια εκεί
νων που κόπηκαν το 1955, αφού βασίζον
ταν πόνω στην. ίδια αρχή τη διαίρεση της 

Κυπριακής λίρας σε 1 ,000 μιλς. 

Η έκδοση χαρτονομισμότων της Κυπρια

<ής Δημοκρατίας προηγήθηκε της έκδο

σης κερμότων· αυτή έγινε την 1η Δεκεμ

βρίου 1961 με την έκδοση χαρτο.νομισμό
των των 25Ο·μιλς, των 500 μιλς, της 1 λίρας 
και των 5 λιpών .. 

Εκτός τωv νομισμότων που αναφέρθη

καν κυκλοφόρησαν και ορισμένα όλλα που 

είχαν αναμνηστικό χαρακτήρα, με σχέδια 

Κυπρίων καλλιτεχνών, δημιουργώντας έτσι 

μια πλούσια σειρά. Σ' αυτό περιλαμβάνον

ται το νόμισμα της FAO (1970), του Ηρακλή 
(1975) των Προσφύγων (1976), των Ανθρώ
πων Δικαιωμάτων (1978), των Ολυμπιακών 
Αγώνων (1980) και της FAO (1981). 

Το 1983 αποτελεί ένα νέο σταθμό στην 
ιστορία των κυπριακών νομισμάτων γιατί 

σημειώνεται μιa σημαντική αλλαγή = 
. . \ 

καταργουνται τα μιλς, που για 28 χρόνια 
(1975 - 1983) αποτελούσαν την υποδιαί
ρεση της Κυπριακής λίρας και εισόγονται 

τα σεντ αντικαθιστώντας βαθμιαία τα μιλς. 

Τα τελευταία αποσύρθηκαν και έπαψαν να 

αποτελούν νομίμως κυκλοφορούν χρήμα 

την 1η ΜαΤου 1985. Η βασική, επομένως, 
αλλαγή που έγινε με την εισαγωγή των 

νέών νομισμάτων συνίσταται στο γεγονός 

ότι ενώ από το 1955 μέχι το 1983 η 

Κvπριaκή λίρα υποδιαιρείτο σε χιλιοστά, 
που ονομόζονταν μιλς, μετό το 1983 uπο-

διαιρείται σε εκατοστό, που ονομόζονται 

σεντ. Όμως, παρόλα αυτό το νομισματικό 

σύστημα της Κύπρου στην πραγματικότητα 

παραμένει αμετάβλητο αφού νομισμα

τική μονάδα εξακολουθεί να είναι η 

Κυπριακή λίρα. 

Τα νέα κέρματα που τέθηκαν σε κυκλο

φορία την 1η Οκτωβρίου 1983 έχουν ον& 
μαστική αξία 1, 2, 5, 1 Ο και 20 ~Οι παρα
στάσεις που φέρουν τα νέα κέρματα ε[:ναι 

παρμένες από τη χλωρίδα και την πανtδα 

καθώς και το πολιτισμό της Κύπρου (εικ6vο 

7) 

Εικ. 7 Η σειρά των νομισμάτων με αιιντ, 
1983. 

Εκτός από τα κέρματα, εκδόθηκε .:αι 

τέθηκε στην κυκλοφορία και χαρτονόμι.ομα 

των 50 σεντ, το οποίο ο λαός εξακολοuθει 
να ονομάζει «δεκασέλινο». 

ΧΡ. Γ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΟV 

Ο Ενάρετος 

Έκλεισα τις πόρτες της ψυχής μου 

σ' όλα τα πάθη και δεν άφησα 

ούτε' ένα μικρό παράθυρο 

να μπαίνει λίγος 

αμαρτωλός ήλιος 

Αλίμονο, ζωσμένος τώρα 

τις τύψεις της aρετής μου 

εδίψασα μιόν έξοδο. 
Λυπήσου με, Κύριε, και στείλε μου 

το ρίγος μιός αμαρτίας, 

ελέησε τη μοναξιό της ψυχή μου 

με το αίσθημα μιας ενοχής. 

Τόκης Νικολαiδης 


