
 

 

 

 

Κυπριακά νομίσματα 

Η έκημκε εμπμνηθή δναζηενηόηεηα ηωκ ανπαίωκ Κοπνίωκ, ε πνήζε ηωκ μεηάιιωκ ζηηξ 

ζοκαιιαγέξ θαη ε πνμμδεοηηθή ακηημεηώπηζε ηωκ μηθμκμμηθώκ ελειίλεωκ πμο ζοκηειμύκηακ 

ζηεκ πενημπή μδήγεζε ζηεκ επηκόεζε ημο κμμίζμαημξ.  

Η Κύπνμξ πάνε ζηα πιμύζηα θμηηάζμαηα παιθμύ είκαη ηθακή κα δεμημονγεί ηα δηθά ηεξ 

κμμίζμαηα θαη έηζη εμθακίδμκηαη ηα πνώηα κμμηζμαημθμπεία ζημ κεζί ημ ηειεοηαίμ ηνίημ ημο 

6μο αηώκα π.Χ. Νμμηζμαημθμπεία οπήνπακ ζηηξ μθηώ πόιεηξ-βαζίιεηα όπμο ήηακ πωνηζμέκμ 

ηόηε ημ κεζί, με ημ θάζε βαζίιεημ κα έπεη ημ δηθαίωμα κα θόβεη ημ δηθό ημο κόμηζμα με ημ 

δηθό ημο ζύμβμιμ έζηω θη ακ ήηακ οπόδμοια ζηεκ πενζηθή αοημθναημνία. Ωξ πνώηα 

κμμίζμαηα εμθακίδμκηαη αοηά ηεξ 

Σαιαμίκαξ από παιθό, με επηγναθή ημ 

όκμμα ημο βαζηιηά Εοέιζμκηα. Οη επηγναθέξ 

ήηακ γναμμέκεξ ζημ θοπνηαθό ζοιιαβάνημ 

(ειιεκηθή γιώζζα ζηεκ ανθαδμθοπνηαθή 

δηάιεθημ), θάηη πμο άιιαλε ανγόηενα, ζηηξ 

ανπέξ ημο 4μο αηώκα π. Χ., όηακ μ βαζηιηάξ Εοαγόναξ Α΄ ηεξ Σαιαμίκαξ εηζήγαγε πνώημξ 

ζηα κμμίζμαηά ημο ημ ειιεκηθό αιθάβεημ πανάιιεια με ηε ζοιιαβηθή γναθή. Ωζηόζμ ζηα 

κμμίζμαηα ημο θμηκηθηθμύ βαζηιείμο ημο Κηηίμο μη επηγναθέξ παναμέκμοκ ζηε θμηκηθηθή 

γιώζζα.  

Με ηα κμμίζμαηα κα θένμοκ παναζηάζεηξ μόκμ ζηε μία πιεονά θαη ηε ζθναγίδα ημο 

βαζηιείμο πμο ημ ελέδηδε, εγγοώκηαξ έηζη ηεκ αλία ημο, θοθιμθμνμύκ μθηώ δηαθμνεηηθά 

κμμίζμαηα ζημ κεζί. Τμ δωηθό βαζίιεημ θαη ε μοζμιμγία, όπωξ ημ θνηάνη, ημ ιημκηάνη, μ 

ηαύνμξ, μ αεηόξ, ε ζθίγγα, ε Μέδμοζα απμηειμύκ ηηξ θονηόηενεξ απεηθμκίζεηξ ηωκ πνώηωκ 

κμμηζμάηωκ, απμδίδμκηαξ ημκ ζνεζθεοηηθό παναθηήνα ηωκ Κοπνίωκ εθείκεξ ηεξ επμπήξ. 

Εηθόκεξ από ημοξ εθάζημηε βαζηιηάδεξ ηεξ Κύπνμο θαη άιιεξ μοζμιμγηθέξ μμνθέξ 



εμθακίδμκηαη ζηα θοπνηαθά κμμίζμαηα μέπνη θαη ηα ηέιε ημο 4μο αηώκα π. Χ., όπμο 

ηενμαηίδεηαη ε πενζηθή θονηανπία ζημ κεζί. Μαδί με αοηή ηεκ πενίμδμ θιείκεη θαη ημ πνώημ 

θεθάιαημ ημο θοπνηαθμύ κμμίζμαημξ.  

 

 

Άσκηση : 

Χνεζημμπμίεζε ηηξ πιενμθμνίεξ πμο δηάβαζεξ γηα κα θηηάλεηξ ημ δηθό ζμο κόμηζμα 

ανπαϊθήξ επμπήξ. Σηε ζοκέπεηα ελήγεζε ηη απεηθμκίδεη ημ κόμηζμά ζμο θαη ηη ζομβμιηζμό 

έπεη ε απεηθόκηζε. 
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