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Η ΚΟΠΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΟΥ 

ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

Του Δρος Χρlοτου Γ. Αριοτεfδου 

Η πρώτη μορφή ανταλλαγής αγαθών 
μεταξύ των ανθρώπων ήταν η φυσική αλλα

γή, δηλαδή η ανταλλαγή ενός αγαθού με 

ένα όλλο αγαθό. Όμως με την πόροδο του 

χρόνου και την ανόmυξη των συναλλαγών, 
η φυσική ανταλλαγή παρουσίασε πολλές 

δυσκολίες και εγκαταλεlφθηκε. 

Επισημόνθηκε η ανόγκη χρησιμοποlησης 

κόποιου ενδιάμεσου αγαθού, που θα διε
δραμότιζε ρόλο μετρητή της αξfας. Με 

αυτό το αγαθό θα συγκρίνονταν όλα τα 

όλλα αγαθά και θ' ανταλλόσσονταν μεταξύ 
τους. Το ενδιόμεσο αυτό αγαθό ονομό· 

οτηκε χρήμα (από το ρήμα χρώμαι), Ως 

χρήματα χρησιμοποιήθηκαν διόφορα 

αγαθό της καθημερινής ζωής και τα ζι!Jα, 

Από τον Όμηρο μαθαlναυμε πι.ις η πρΦτη 

μανόδα με την οποία μετρούcιαν την αξία 
cιτην Ελλόδα ήταν το βόδι. Αναφέρεται για 

παρόδειγμα πως τα χρυσό όπλα κόποιου 

πολεμιστή στον ΤρωΙκό πόλεμο όξιζαν 

εκατό βόδια. Η παρόδοση να θεωρείται το 

βόδι, ως μονόδα υπολογισμpιJ της αξίας, 

όφησε τα Ιχνη της και σε κατοπινό μέτρα 

βόρους της αξίας: Το 13ο αιώνα π.Χ. γlνον
ταν από τυν '<ύπρο εξαγωγές χί!λκινιαιι 
πλακών ταλάντων fτΜαντο μgνόδα 

βόρους και aξlας), τα οποία είχαν σχήμΑ 

δέρματος βοδιού, τεντωμένο για ξήρανση. 

Ένα τέτοιο τάλαντο 6ρfσκ~ται gτp 

Κυπριακό μουσεlο στη Λευκωσfα. 

Τ όλα ντο, π. 1200 π.Χ. 

Στο Βρετανικό μουσεlο εξόλλου βρίσκε

ται μια ορειχόλκινη βάση (1200-1100 π.Χ). 
Στη μια πλευρά της η βάση αυτή φέρει μια 
ανθρώπινη μορφή που μεταφέρει στους 

ώμους της ένα τόλαντο. Η απεικόνιση αυτή 

χρησιμοποιήθηκε στο νόμισμα των πέντε 

μιλς του 1955. 

Ως χρήμα χρησlμευαν κατά καιρούς διά

φορα αγαθό. Όλα αυτό εlχαν τα ακόλουθα 
κοινό χαρακτηριστικό; χρησιμοποιο(ινταν 

σε ευρεlα κλίμακα, εlχαν σταθερές ιδιότη· 

τες και γlνονταν ειJκολα αποδεκτό. Σε διά· 
φορες εποχές κqι σε διι\φαρες κοινωνίες 

ως χρήμα χρησιμοποιήθηκαν διάφορα αγα

θό, όπΟ>ς το σιτάρι, τα δέρματα, τα πρόβα
τα, τα βόδια, οι δ ο Ολοι ~α ι διάφορα μtταλ· 
λα, κοι κυρlι.ις ο χαλκός, το χρυσάφι και το 

ασήμι. 

Τα πρΦτα χρήματα &lχαν τη μορφή 
δοκτuλ!Ο>ν ή τεμαχ!ων χρuσαφιού, ασημιαu 
ή χαλκο(ι παu χρησιμοποιοuντqν όχι μόνο 
για τοπικές σuναλλαγές, αλλό και για 
συνρλλαγtς ανόμ&σα σ~ γ~ιτονικtς χώρες. 

Σι)μΦΟ>να μ& τις ενδεlξεις τι.ιν αρχαιολογι· 
κΦν ευρημι'ηων τι1 χρήματα αυτό χρησιμο· 

ποιήθηκςιν για πρώτη φορό στην Κίιπρσ το 
16ο αιΦνα π.Χ. 

Ιδιοlτφα σημαντική γι<.1 rην Κόπρο είναι 
η εποχή του Χαλκού, Κατό την περ!οδο 

αυτή, όπως; είναι γνΟ>στό, η Κuπρσς &!χε 

πολλό μεταλλεlα, ~μια ανθι;Η)οa οικονομία 
και ακμόζον εξαγωγικό εμπόριο με την 

Εγγύς Ανατολή και τον χώρο τσu Αιγαlοu. 

Στο εμπόριο αυτό, ποu η επtκτασή τοu 

διεuκολυνόταν με την αν!\rπuξη λιμανιΦν 
και βιgμηχανικΦν κέντρων, ι.ις πρΦτο 
χρήμα χρηαιμοποιοιJνταν ο χαλκός και τα 
πολύτιμq μέταλλα. Κατ<\ την iιστερη εποχη 
TPU χαλκού (1600-1050 π.Χ,) 0>ς μονόδα 

μέτρησης της αξft:Ις ΤΟ>ν αγαθΦν χρησιμο
ποιόταν το τόλqντο. Ένα κυπριακό 
τόλαντο που διεδραμότιζε ρόλο κοινού 

παρονομαστή στις συναλλαγές, είχε βόρος 

39 περίπου κιλό. 



Τα νομlσματα με τη μορφή που τα γνωρl

ζουμε σήμερα ειναι εφεύρεση των Ιωνικών 

πόλεων της Μικράς Ασlας. Αυτό πρωτοχρη

σιμοποιήθηκαν στη Λυδlα και την Ιωνlα της 

Μικράς Ασίας τον Ίο π.Χ. αιώνα από κάποιο 

προκάτοχο του βασιλιά Kpolσou. Κατά τον 

Ξενοφόνη και τον Ηρόδοτο πρώτοι οι Λυδο( 

έκοψαν χρυσό και αργυρό νόμισμα. Η 
κοπή του νομίσματος υπήρξε το αποτέλε

σμα μακράς εξέλιξης στη χρησιμοποlηση 

rων μετάλλων ως μέσων συναλλαγής. 
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Fig. 2 

ΔιιJγραμμα που δείχνει την Ελληνική 

μεθοδο νομισματοκοnής. 

Στα Ομηρικά Έπη, τον μετρητή της αξ[ας 

αnοτελεl ακόμη το βόδι ως μέσο όμως πλη

ρωμής χρησιμοποιούνταν ήδη τα αντικει

μενα από μέταλλο. Τέτοια χρήματα από 

μέταλλο σώζονται μέχρι miμερα. Βρέθη

καν σε περιοχές στις ο ποΙες ήκμασε ο Κρη

τομuκηναϊκός πολιτισuός_, και ε!ναι όγκο~ 

χαλκού σε σχήμα οιπλού πελέκεως καθώς 

και ράβδοι από σlδερο (οβελοl). Με την 

πάροδο του χρόνου αποδείχτηκε πως τα 

μετάλλινα αντικεlμενα, που ήσαν ως νομί
σματα, δεν ήταν πια κατάλληλα για χρήση, 

αλλά ήταν μέταλλο που διατηρούσε το 

σχήμα μόνο από συνήθεια. τtλος, εισήχθη 

το απλό μέταλλο, όπου το ορισμένο σχήμα 

αντικαταστάθηκε από την ορισμένη ποσό

τητα που καθοριζόταν με ζύγισμα. Κάποτε 

το μέταλλο χυνόταν σε στερεομετρικά 
σχήματα, σε ράβδους διαφόρων σχημάτων, 

που μπορούσαν να κοπούν και σε. uικρό

τερα σχήματα. Το νόμισμα ειναι ο ώριμος 

καρπός τηq εξέλιξης του μετάλλου ως 
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χρήματος. 

Κατά την διάρκεια της Γεωμετρικής, 

Αρχαϊκής και Κλασσικής περιόδου (1 050-
325π.Χ), η Κύπρος ηταν χωρισμέν}l σε διά

φορα ανεξάρτητα πόλεις-βασlλεια: Σαλα

μlς, Αμαθούς, Κίτιον, Κούριον, Πάφος, 

Σόλοι, Ταμασός, Γόλγοι, Κερύνεια, Μάριο 
και Λάπηθος. Για μια μακρά περ(οδο, τεσ

σάρων σχεδόν αιώνων, από το 700 ως το 
350 π.Χ. η Κύπρος υπέστη διαδοχικές 
εισβολές από μέρους των Ασσυρ(ων, των 

Αιγuπτ(ων και των Περσών. Οι επιθέσεις 

αυτές κι' ιδια!τερα εκείνες των Περσών των 

οπο!ων το κρότος, από τα μέσα του 6ου π.Χ. 
αιώνα, άρχισε ν' ακμάζει στη Μέση Ανατολή 

συνιστούσαν σοβαρό κlνδυνο για την 

Κύπρο. Για το λόγο αυτό κι' ιδια!τερα μετά 

την υποταγή της Λυδlας, οι Κύπριοι βασι

λεlς φάνηκαν πολιτικοί. Επειδη έβλεπαν 

ότι η επίθεση των Περσών ηταν βέβαιη, 
προθυμοποιήθηκαν να τους βοηθήσουν 

στις εκστρατείες τους. Μετά την κατάληψη 

και της Αιγύπτου οι Κύπριοι βασιλείς υπο
χρεώθηκαν εκ των πραγμάτων ν' αναγνω

ρίσουν την Περσική κυριαρχlα και να πλη
ρώνουν φόρο υποτελεlας. 

Το 538 π.Χ. από το βασιλιά της Σαλαμίνας 
Ευέλθοντα κόπηκε και το πρώτο κυπριακό 

νόμισμα, που ηταν ασημένιο. Τα νομlσματα 

αυτό ειναι και τα πρώτα γνωστά στην 
Κυπριακή ιστορfα. Το πρώτο νομισματικό 

σύστημα που υιοθετήθηκε ηταν παρόμοιο 

με το Περσικό και έμεινε σε χρήση για 

περισσότερο από ένα αιώνα, ως τα χρόνια 

του βασιλιά Ευαγόρα του Α' της Σαλαμlν

νας, ο οποfος υιοθέτησε το Αττικό-Βοιω

τικό σύστημα κι αργότερα το Ροδιακό. 

Ασημένιο νόμισμα του Ευέλθοvτα (μπρο· 

στινή όψη), π. 560-525 π.Χ. το πρώτο 

κυπριακό νόμισμα. 




