
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Η κοπή των νομισμάτων ήταν προνόμιο 

όλων των βασιλιάδων της Κύπρου. Τούτο 
ήταν στοιχείο ενδεικτικό της αυτονομίας 

που απολόμβανε το κάθε βασίλειο. Το 
δικαίωμα κοπής δικών τους νομισμάτων, τα 

βασlλεια αυτό διατήρησαν μέχρι την κατά
ληψη της Κύπρου από τον Πτολεμαίο της 

Αιγύπτου, Ωστόσο νομίσματα του βασι

λείου της Κeρύνειaς και της Ταμασού δεν 
έχουν ακόμη βρεθεl. 

Όλα τα νομίσματα ήταν ασημένια, Ο 

πρώτος που έκοψε χρυσό στην Κύπρο ήταν 
ο Ευαγόρας ο Α' (411-373 π.Χ.). Η κοπή του 
Χρυσού aυτού νομίσματος ερμηνεύεται 
από μερικούς ως μια εκδήλωση ανεξαρτη

σίας από τον Πέρση βασιλιά, αφού μόνο ο 
Μέγας Βασιλεύς της Περσίας εΙχε το προ

νόμιο να κόβει νομlοματα. Οι λόγοι της 
κοπής του ωστόσο μπορεl να ήταν οικονο
μικοί. 

Χρυσ6 νόμιομα του Ευαγόρα (μηροστινή 
όψη), 411-373 π,Χ. το πρώτο χρυσ6 νόμισμα 

που κόπηκε στην Κύηρο. 
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Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι το γεγονός 

ότι για πρώτη φορά ο Ευαγόρας χρησιμο

ποιεί για τις επιγραφές ε πΙ των νομισμάτων 
τούτων χαρακτήρες του Ελληνικού αλφα

βήτου, ενώ προηγουμένως χρησιμοποιό

ταν το Κυπριακό αλφάβητο. Έκτοτε το 
Ελληνικό αλφάβητο αρχίζει να εκτοπίζει το 

Κυπριακό από τα νομίσματα. Εκτός από την 
επιγραφή, τα νομίσματα του Ευαγόρα 

έχουν Ελληνικό χαρακτήρα και ως προς τα 
άλλα τους γνωρίσματα, με τη μορφή του 

Ηρακλή να κυριαρχεί σ' αυτό. Γενικό, ο 
Ευαγόρας ακολούθησε φιλελληνική πολι

τική και αντικατέστησε όλα τα ανατολικό 
σύμβολα με Ελληνικό, όπως ο Ηρακλής, ο 

Απόλλων και η Αθηνά. 

Γενικό, μπορούμε να πούμε ότι με την 

κοπή του πρώτου νομίσματος στην Κύπρο, 
που ήταν μάλιστα και ασημένιο, από τον 

Ευέλθοντα το 538 π.Χ. αρχίζει η Ιστορία της 
κυπριακής νομισματοκοπίας, που έχει ήδη 
ουμπληρώσει πέραν των 2.500 χρόνων. Στο. 
διάστημα αυτό, σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας 

και του γεγονότος ότι η Κόπρος διετέλεσε 

κάτω από πολλούς κατακτητές, στο νησί 
κόπηκαν και χρησιμοποιήθηκαν πολλά και 
διάφορα νομίσματα, που συνθέτουν ένα 

σπάνιο νομισματικό θησαuρό. 
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