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Γ΄ Ηµερίδα Ιστορικού Αρχείου Τράπεζας Κύπρου:  
«Η Κύπρος τον 20ό αιώνα: κράτος, κοινωνία και οικονοµία» 
 
Συνδιοργανωτές: Πανεπιστήµιο Κύπρου, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Κύπρου, 
Ιστορικό Αρχείο Τράπεζας Κύπρου 
 
Οργανωτική Επιτροπή: 
Γιώργος Καζαµίας, Σωφρόνης Κληρίδης, Αλέξανδρος Αποστολίδης, Χριστόδουλος 
Χατζηχριστοδούλου 
 
Ηµεροµηνία: Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015, 09:00 -1800 
 
Γλώσσες του Συνεδρίου: Ελληνική και µία ανακοίνωση στην Αγγλική. Οι 
ανακοινώσεις θα είναι διάρκειας 15 λεπτών. Στο τέλος κάθε συνεδρίας θα υπάρχει 
χρόνος για ερωτήσεις και συζήτηση.  
 
Τόπος Ηµερίδας: Αίθουσα Ανδρέας Πατσαλίδης, Πολιτιστικό Ίδρυµα Τραπέζης 
Κύπρου, Φανερωµένη 86-88-90, Λευκωσία. 
 

 
Η Ηµερίδα είναι ανοικτή στους φοιτητές και στο ευρύτερο κοινό. 
Στους συµµετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. 
Οι ανακοινώσεις προγραµµατίζεται να εκδοθούν σε συλλογικό τόµο εντός του 2015. 
 
Περιγραφή:  
Η Ηµερίδα θα εξετάσει όψεις της οικονοµίας της Κύπρου τον 20ό αιώνα. Η Κύπρος 
έχει το χαρακτηριστικό ότι η µετάβασή της από την προβιοµηχανική στη 
µεταβιοµηχανική κοινωνία (και  οικονοµία) έγινε σχετικά σε σύντοµο διάστηµα. Το 
διάστηµα 1878-1980 (λίγο παραπάνω από 100 χρόνια), η οικονοµία και η κοινωνία 
της Κύπρου έζησαν την µετάβαση στην αποικιακή περίοδο, δύο παγκόσµιους 
πολέµους, µετάβαση από την αποικιακή στην µετα-αποικιακή περίοδο, την τουρκική 
εισβολή του 1974 και την ανασυγκρότηση σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου 
κυριάρχησαν αλλαγές παγκόσµιας εµβέλειας (ενδεικτικά: δύο παγκόσµιοι πόλεµοι, 
µακροχρόνια αντιπαράθεση ΗΠΑ - Σοβιετικής Ένωσης, δηµιουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κλπ).  
Καθένα από αυτά και ο συνδυασµός τους συνιστά προκλήσεις προσαρµογής στο νέο 
περιβάλλον, συχνά µε βίαιο τρόπο. Τίθενται λοιπόν ερωτήµατα, όπως ο τρόπος και ο 
βαθµός προσαρµογής της κυπριακής κοινωνίας και της οικονοµίας στις αλλαγές, 
αυτές. Το συνέδριο θα επιχειρήσει να ανασκοπήσει κάποιες από τις εξελίξεις και τις 
προκλήσεις που τις συνόδευσαν και να εξετάσει τους τρόπους αντιµετώπισής τους, 
στη διάρκεια κυρίως του 20ού αιώνα. 
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Οµιλητές (µε αλφαβητική σειρά), τίτλοι ανακοινώσεων και στοιχεία 
επικοινωνίας 
 

1. Αλέξανδρος Αποστολίδης, Επίκουρος Καθηγητής Οικονοµικής Ιστορίας, 
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Κύπρου & Lorans Tanatar Baruh, Associate 
Director of Research and Programs at SALT, Istanbul,  Η Οθωµανική 
Τράπεζα στην Κύπρο 
alexapostolides@gmail.com 

lorans.baruh@saltonline.org 

2. Γιώργος Γεωργής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Κύπρου, 
Ιωάννης Οικονοµίδης, 1864-1934, ο κοινωνικός παράγων και ο 
πρωτοπόρος τραπεζίτης  
 ggeorgis @ucy.ac.cy 

3. Κύπρος Γεωργαλλής, Υποψ. Διδάκτ., Πανεπιστήµιο Κύπρου, Η επιβάρυνση 
της κυπριακής οικονοµίας µε το κυπριακό πλεόνασµα κατά τις πρώτες 
δύο δεκαετίες του 20ού αιώνα 
kgiorg01@ucy.ac.cy   

4. Αθανάσιος Γκέκας, Αναπλ. Καθηγητής, Πανεπιστήµιο York, Τορόντο, 
Καναδάς, Βρετανική αποικιοκρατία στα Επτάνησα (1815-1864) και η 
σηµασία της για την ιστοριογραφία των νησιών της Μεσογείου 
agekas@yorku.ca  

5. Ελένη Ζαπίτη, Έφορος Πολιτιστικό Ίδρυµα Τραπέζης Κύπρου, Η έκθεση 
Κυπριακά Χαρτονοµίσµατα στο Πολιτιστικό Ίδρυµα Τραπέζης Κύπρου 
eleni.z@boccf.org 

6. Σωφρόνης Κληρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Κύπρου, Το 
κλειστό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα της Κύπρου, 1980-2000 
s.clerides@ucy.ac.cy 

7. Αριστείδης Κουδουνάρης, Ερευνητής, Νικόλαος Π. Λανίτης και Γαβριήλ Π. 
Κουδουνάρης 
τηλ. 22376635  

8. Diana Markides, Special Scientist, University of Cyprus, Laying the 
Foundations of Modernisation in Cyprus 1878 – 1918 
diana@ucy.ac.cy      

9. Ματθοπούλου Ευαγγελία, Υποψ. Διδάκτ., Πανεπιστήµιο Κύπρου, Ο 
δασµολογικός προστατευτισµός της Οττάβα (1932) και η εκβιοµηχάνιση 
της Κύπρου µέσα από τη µελέτη των εβραϊκών επιχειρήσεων 
mathopoulou.evangelia@ucy.ac.cy 
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10. Συµεών Μάτσης, Οικονοµολόγος, πρώην γενικός διευθυντής υπουργείων, Ο 
σχεδιασµός της οικονοµίας, 1960-1974 
smatsis@mtnmail.com.cy 

 
11. Μαρία Παναγιώτου, Υποψ. Διδάκτ., Πανεπιστήµιο Κύπρου, Δηµοσιονοµική 
διαχείριση της Κύπρου, 1878-1927: η περίπτωση των δηµοσίων 
επενδύσεων 
happy1@cytanet.com.cy 

12. Χαράλαµπος Χαραλάµπους, Συνεργάτης του Ιστορικού Αρχείου της 
Τράπεζας Κύπρου, Το φαινόµενο της µαύρης αγοράς στην Κύπρο κατά τη 
διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου 
cchara40@ucy.ac.cy  

13. Κυριάκος Χατζηκυριακίδης, Διδάκτωρ Ιστορίας Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Η Σπογγαλιεία στην Κύπρο. Συµβολή στην 
οικονοµική ιστορία της µεγαλονήσου στην περίοδο της Αγγλοκρατίας 
Kyriakoschatz@gmail.com  

14. Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου, Διευθυντής, Ιστορικό Αρχείο Τράπεζας 
Κύπρου, Κυπριακά χαρτονοµίσµατα µε γκράφιτι 
christodoulos.h@cy.bankofcyprus.com 
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Περιλήψεις (αλφαβητικά) 

 
Αλέξανδρος Αποστολίδης, Επίκουρος Καθηγητής Οικονοµικής Ιστορίας, Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστήµιο Κύπρου & Lorans Tanatar Baruh, Associate Director of Research and 
Programs at SALT, Istanbul,  
Η Οθωµανική Τράπεζα και ο ρόλος της στην Κύπρο: Αναζητώντας το κοµµένο 
νήµα της Οικονοµικής Ιστορίας της Νήσου 
 
Η Οθωµανική Τράπεζα εισήλθε στην οικονοµική ζωή της νήσου κατά την 
προσπάθεια µεταρρύθµισης της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Η έλευση της τράπεζας 
ήταν καταλυτική για την διεθνοποίηση της κυπριακής οικονοµίας, και νευραλγική για 
την εµπορική ζωή του τόπου µέχρι και την αποχώρησή της από την Κυπριακή αγορά 
το 1969. Δυστυχώς η συλλογική µνήµη των Κυπρίων προς το ρόλο της τράπεζας έχει 
διαβρωθεί. Μια τυχαία φωτογραφία στο βιβλίο “Old Nicosia Revealed” στο facebook 
µας ώθησε να δουλέψουµε το καλοκαίρι του 2014 και συλλέξαµε στοιχεία για την 
Οθωµανική Τράπεζα στην Κύπρο, τα οποία παρουσιάζουµε στην ανακοίνωσή µας 
αυτή. Όµως υπάρχει ακόµη µεγάλη ανάγκη για περαιτέρω έρευνα. Διαγράφοντας µια 
πορεία 105 χρονών, η Οθωµανική Τράπεζα και ο ρόλος της θα πρέπει να ερευνηθεί 
εις βάθος. 
 
Γιώργος Γεωργής, Αναπληρωτής  Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Κύπρου, 
Ιωάννης Οικονοµίδης, 1864-1934, ο κοινωνικός παράγων και ο πρωτοπόρος 
τραπεζίτης 
 
Ο Ιωάννης Οικονοµίδης (1864-1934), υπήρξε µια από τις σηµαντικότερες 
προσωπικότητες της κυπριακής ιστορίας στο πρώτο µισό του 20ού αιώνα. Πολιτικός, 
νοµικός, µέλος του Νοµοθετικού Συµβουλίου, υπήρξε ο ιδρυτής από το 1899 της 
Τράπεζας Κύπρου (που άρχισε τις εργασίες της ως Ταµιευτήριο Λευκωσίας) και ο 
θεµελιωτής του Κυπριακού Συνεργατισµού. 
 
Κύπρος Γεωργαλλής, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Πανεπιστήµιο Κύπρου,  
Η επιβάρυνση της κυπριακής οικονοµίας µε το κυπριακό πλεόνασµα κατά τις 
πρώτες δύο δεκαετίες του 20ού αιώνα 
 
Η ανακοίνωση θα καταπιαστεί µε την περιγραφή και την ιστορική ανασκόπηση της 
κυπριακής οικονοµίας τα πρώτα χρόνια του 20ού αιώνα. Θα αναλύσει τους 
προϋπολογισµούς της κυπριακής κυβέρνησης, έτσι ώστε να είναι αντιληπτό το 
µέγεθος της αφαίρεσης του κυπριακού πλεονάσµατος σε σχέση µε τις συνολικές 
ετήσιες δαπάνες και έσοδα. Μέσα από τη σύντοµη περιγραφή της οικονοµικής 
κατάστασης θα σκιαγραφείται ο τρόπος αντίδρασης της βρετανικής κυβέρνησης, σε 
περιόδους έντονης ύφεσης της οικονοµίας, καθώς επίσης τα µέτρα που λάµβανε για 
αντιµετώπιση των εγχώριων αντιδράσεων, όπως για παράδειγµα, η παγίωση του 
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χορηγήµατος στο νησί στις 50.000 λίρες. Η σύντοµη ιστορική ανασκόπηση των δύο 
δεκαετιών θα αναδείξει τις οικονοµικές πραγµατικότητες, που επέβαλαν τη 
διατήρηση της επιβάρυνσης του κυπριακού προϋπολογισµού, ακόµα και µετά τη 
προσάρτηση της Κύπρου από τη Βρετανική αυτοκρατορία, τις αντιδράσεις των 
Κυπρίων µε την αποστολή των Πρεσβειών στο Λονδίνο (οικονοµική πτυχή των 
αιτηµάτων) κοκ. 
 
Αθανάσιος Γκέκας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήµιο York, Τορόντο, 
Καναδάς, 
Βρετανική αποικιοκρατία στα Επτάνησα (1815-1864) και η σηµασία της για την 
ιστοριογραφία των νησιών της Μεσογείου 
 
Τα Επτάνησα έχουν περιφερειακή θέση ή απουσιάζουν εντελώς από εθνικές 
αφηγήσεις για τη διαµόρφωση του ελληνικού κράτους και την ενσωµάτωσή του στο 
διεθνές / Ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η ανακοίνωση τονίζει τη θέση των Επτανήσων ως 
εθνικό και αυτοκρατορικό σύνορο, ενταγµένο σε αποικιοκρατικές γεωγραφίες, 
συγκρούσεις και πολιτική και συνεισφέρει στις συζητήσεις για την Ιστορία της 
Μεσογείου προτείνοντας τέσσερις προσεγγίσεις: 1) ιστορίες ανάπτυξης, από την 
αγροτική οικονοµία της ελιάς και του κρασιού στην οικονοµία του τουρισµού, 2) 
ιστορίες της αποικιοκρατίας στη Μεσόγειο του 19ου και 20ού αιώνα, 3) τα ζητήµατα 
που αφορούν την µετα-αποικιακή ενσωµάτωση σε έναν εθνικό χώρο, 4) τις 
γεωιστορικές και περιβαλλοντικές πτυχές. Τα Επτάνησα κάθε άλλο παρά µια αποικία 
χωρίς συνέπειες ήταν και προσφέρουν µια ευκαιρία να ξαναστοχαστούµε την ιστορία 
των νησιών της Μεσογείου στη διάρκεια του 19ου και 20ού αιώνα. 
 
Ελένη Ζαπίτη, Έφορος Πολιτιστικό Ίδρυµα Τραπέζης Κύπρου,  
Η έκθεση Κυπριακά Χαρτονοµίσµατα στο Πολιτιστικό Ίδρυµα Τραπέζης 
Κύπρου 
 
Τον Μάιο του 2014 το Πολιτιστικό Ίδρυµα Τραπέζης εγκαινίασε την περιοδική 
έκθεση, «Κυπριακά Χαρτονοµίσµατα. Περιβάλλον-Ιστορία-Λαϊκή Τέχνη. Η 
εικονογραφία τους µέσα από τις Συλλογές του Πολιτιστικού Ιδρύµατος Τραπέζης 
Κύπρου». Η έκθεση εντάχθηκε στις δραστηριότητες του Μουσείου Ιστορίας της 
Κυπριακής Νοµισµατοκοπίας και διοργανώθηκε σε συνεργασία µε το Ιστορικό 
Αρχείο Τράπεζας Κύπρου. 
Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί στο σκεπτικό και στους στόχους της έκθεσης, µε 
αναφορά στους βασικούς σταθµούς από την πρώτη έκδοση κυπριακού 
χαρτονοµίσµατος από τους Βρετανούς το 1914. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί 
εκτενέστερα η εικονογραφία των χαρτονοµισµάτων της Κυπριακής Δηµοκρατίας, 
στις σειρές που εκδόθηκαν από το 1961 µέχρι το 1997, µε κύριους άξονες το 
Περιβάλλον, την Ιστορία και τη Λαϊκή Τέχνη της Κύπρου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
αποτελεί η σύνδεση των εικονογραφικών αυτών θεµάτων µε αντικείµενα από τις 
Συλλογές του Πολιτιστικού Ιδρύµατος Τραπέζης Κύπρου: Εθνογραφική, 
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Νοµισµατική, Χαρτών, Χειρογράφων και Παλαίτυπων, Χαρακτικών - Παλαιών 
Φωτογραφιών και Υδατογραφιών. 
 
Σωφρόνης Κληρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Κύπρου,  
Το κλειστό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα της Κύπρου, 1980-2000 
 
Μέχρι το έτος 2000, η Κύπρος διέθετε ένα κλειστό, προστατευµένο 
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Τα χρεωστικά επιτόκια καθορίζονταν 
νοµοθετικά ενώ η Κεντρική Τράπεζα καθόριζε τα καταθετικά επιτόκια 
και ρύθµιζε τα επίπεδα τραπεζικής πίστης. Ακολουθείτο πολιτική 
σταθερής συναλλαγµατικής ισοτιµίας και οι εισροές και εκροές 
κεφαλαίων ελέγχονταν αυστηρά. Πόσο αποτελεσµατικό ήταν αυτό το 
πλαίσιο στην προσέλκυση αποταµιεύσεων και τη διοχέτευσή τους στους 
παραγωγικούς τοµείς της οικονοµίας; Ποιες οι καινοτοµίες και 
ιδιοµορφίες του συστήµατος; Σε ποιο βαθµό ενδέχεται το πλαίσιο να 
καλλιέργησε παθογένειες οι οποίες συνέβαλαν στην παράτολµη πορεία 
και τελική κατάρρευση του τραπεζικού συστήµατος µετά την 
απελευθέρωσή του; 

 

Αριστείδης Κουδουνάρης, Ερευνητής 

Νικόλαος Π. Λανίτης & Γαβριήλ Κουδουνάρης 

Λανίτη Νικόλαος του Παναγή (1872-1952): Εγεννήθη εις την Λεµεσό, αλλά εκ 
πατρός καταγωγή εκ Λάνιας. Ιδρυτής εις Λεµεσό του οίκου Ν.Π. Λανίτης (1896). Εις 
αυτόν οφείλεται ένα µεγάλο µέρος της οικονοµικής αναπτύξεως της Λεµεσού, δια της 
ιδρύσεως πολλών εταιρειών, και αγοράς πολλών κτηµάτων, τα οποία αξιοποιούσε 
δραστηριοποιώντας τα. Δεν µερίµνησε µόνον δια προσωπικά οφέλη, αλλά υπήρξε και 
µέγας ευεργέτης των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων της πόλεως. Δαπάνης του Λανίτη 
ανεγερθεί κτήριο, το οποίο προς τιµή του ονοµάστηκε Λανίτειον Γυµνάσιο, δηλαδή 
το σχολικό κτήριο του Ελληνικού Γυµνασίου Λεµεσού. Έτσι έβλεπε να µένει εσαεί 
το όνοµα Λανίτης.  

Κουδουνάρης Γαβριήλ του Προκοπίου (1883-1947): Εγεννήθη εις Λεµεσό και ήτο 
συνέταιρος εις το µεγάλο οικογενειακό και εµπορικό οίκο. Το 1910 αποχώρησε από 
την οικογενειακή επιχείρηση κατόπιν τιµητικού διορισµού του υπό της Τραπέζης 
Αθηνών Ελλάδος, ανέλαβε τη γενική Διεύθυνση της Τραπέζης Αθηνών Λεµεσού, ως 
και την ίδρυση αυτής, ως πρώτης Ελληνικής Τράπεζας εν Κύπρω.  

Μεταξύ των πελατών της Τραπέζης Αθηνών ήτο και το Ορυχείο του Αµιάντου, το 
οποίο εργοδοτούσε 5000 εργάτες. Εις την µεγάλη οικονοµική κρίση του 1928-1932, η 
Εταιρεία Αµιάντου, που είχε ως έδρα της την Βιέννη, διέταξε τον Κουδουνάρη να 
σταµατήσει κάθε επιχορήγηση. Τότε ο Κουδουνάρης διαφώνησε να χάσει ούτε και 
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ένας εργάτης τη θέση του. Έτσι υποθήκευσε την προσωπική του περιουσία, µε 
αποτέλεσµα ο Αµίαντος να συνεχίσει να εργάζεται χάριν εις την χειρονοµία του.  

 
Ευαγγελία Ματθοπούλου, Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήµιο Κύπρου,  
Ο δασµολογικός προστατευτισµός της Οττάβα (1932) και η εκβιοµηχάνιση της 
Κύπρου µέσα από τη µελέτη των εβραϊκών επιχειρήσεων 
 
Τον Ιούλιο του 1932 η Μεγάλη Βρετανία συγκάλεσε το Αυτοκρατορικό Οικονοµικό 
Συνέδριο στην Οττάβα του Καναδά προκειµένου να καθορίσει τρόπους 
αντιµετώπισης των επιπτώσεων της οικονοµικής ύφεσης εντός του αποικιακού της 
δικτύου. Αποφασίστηκε όπως εγκαταλειφθεί η πολιτική του ελεύθερου εµπορίου κι 
υιοθετηθεί η πολιτική του προστατευτισµού εφαρµόζοντας το αυτοκρατορικό 
σύστηµα προτιµήσεων, δηλαδή ευνοϊκή δασµολογική µεταχείριση (µειωµένοι 
δασµοί) στην εµπορία πρώτων υλών και προϊόντων µεταξύ της µητρόπολης και των 
αποικιών της. Παράλληλα, επιβλήθηκαν δασµοί ύψους 10% στα προϊόντα που 
εισάγονταν στη Βρετανία από άλλες χώρες. Στην περίπτωση της Κύπρου, ο 
προστατευτισµός της δεκαετίας του 1930 καταγράφεται από την ιστοριογραφία ως µη 
αποτελεσµατικός στη βιοµηχανική ανάπτυξη τουλάχιστον µέχρι το 1938 
(Apostolides, 2010). Η εισήγηση πραγµατεύεται τον αντίκτυπο της πολιτικής της 
Οττάβας στην εκβιοµηχάνιση του νησιού µέσα από µια διαφορετική προσέγγιση. 
Μέσα από τη µελέτη τριών επιχειρήσεων, της Cyprus-Palestine Plantations Company 
Ltd στη Λεµεσό, της Dominion Manufacture Company Ltd και της Empire Dental 
Industry Ltd στη Λάρνακα, οι οποίες ιδρύθηκαν από Εβραίους κεφαλαιούχους της 
Παλαιστίνης µεταξύ 1933 και 1936, θα καταγραφεί ότι η δασµολογική πολιτική 
συνέβαλε στην προσέλκυση ιδιωτικού κεφαλαίου, το οποίο επενδύθηκε στη σύσταση 
των πρώτων σύγχρονων βιοµηχανιών του νησιού. Στόχος της εισήγησης είναι να 
θέσει το ιστοριογραφικό ερώτηµα κατά πόσο οι συνθήκες για την εκβιοµηχάνιση της 
Κύπρου δηµιουργήθηκαν µε τον προστατευτισµό του 1930 κι ωρίµασαν τη δεκαετία 
του 1940, όταν πλέον η βιοµηχανία γνώρισε σηµαντικούς ρυθµούς ανάπτυξης.   
 
Συµεών Μάτσης, Οικονοµολόγος, πρώην γενικός διευθυντής υπουργείων 
Ο σχεδιασµός της οικονοµίας, 1960-1974 
 
Η δηµοσιονοµική και οικονοµική πολιτική της Κυπριακής δηµοκρατίας µε την 
ανεξαρτησία και τα αποτελέσµατα της. Ποια η φιλοσοφική προσέγγιση και πως 
εφαρµόστηκε. Ποια τα επιτεύγµατα της οικονοµίας την περίοδο 1960 - 1973. Ποιες οι  
οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις της εισβολής. Η αναγκαία διαφοροποίηση της 
οικονοµικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής της Κυβέρνησης για αντιµετώπιση της 
κρίσης. Υπήρξε οικονοµικό θαύµα όπως περιγράφηκαν τα επιτεύγµατα της Κύπρου 
την περίοδο µετά την εισβολή και γιατί; Ποια συµπεράσµατα µπορεί να βγάλει 
κάποιος 
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Diana Markides, Ειδική Επιστήµονας, Πανεπιστήµιο Κύπρου, 
Laying the Foundations of Modernisation in Cyprus 1878 - 1918 
 
This paper will examine the extent to which social, political and economic 
developments in Cyprus during the early years of British rule, laid the foundations for 
modernisation. The developments will be considered in the context of the stringent 
financial regime imposed on the local colonial administration by the Treasury in 
London. The reasons for this stringency and its consequences will be considered. By 
the beginning for the 20th century the albeit modest social and infrastructural 
developments within the island, and also within the region, most particularly in Egypt, 
were beginning to make a difference. 
 
Μαρία Παναγιώτου, Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήµιο Κύπρου,  
Δηµοσιονοµική διαχείριση της Κύπρου, 1878-1927: η περίπτωση των δηµοσίων 
επενδύσεων 
 
Η ανακοίνωση στοχεύει στην παρουσίαση των δηµοσίων επενδύσεων της Βρετανικής 
διοίκησης Κύπρου στο διάστηµα 1878-1927. Ειδικότερα, θα παρουσιαστεί η υποδοµή 
της Κυπριακής οικονοµίας (έσοδα, έξοδα) και οι περιορισµοί στην υλοποίηση 
δηµοσίων επενδύσεων υποδοµής και ανάπτυξης. Η έµφαση θα δοθεί στην Βρετανική 
πολιτική και στο βαθµό που οι επιλογές και οι αποφάσεις της επηρέασαν τις δηµόσιες 
επενδύσεις και κατ’ επέκταση το ρυθµό ανάπτυξης του νησιού. Τα χρονικά όρια της 
παρουσίασης, 1878-1927, δεν είναι τυχαία: σηµατοδοτούν την έναρξη της 
Αγγλοκρατίας στο νησί και τον τερµατισµό της καταβολής του λεγόµενου Φόρου 
Υποτελείας, του σηµαντικότερου, όπως έχει χαρακτηριστεί, «βάρους» στον 
οικονοµικό προϋπολογισµό του νησιού. 
 
Χαράλαµπος Χαραλάµπους, Συνεργάτης του Ιστορικού Αρχείου της Τράπεζας 
Κύπρου, 
Το φαινόµενο της µαύρης αγοράς στην Κύπρο κατά τη διάρκεια του Β΄ 
Παγκοσµίου Πολέµου 
 
Το ξέσπασµα του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, αρχές Σεπτεµβρίου του 1939, οδήγησε 
τους κατοίκους του νησιού στα διάφορα παντοπωλεία για να προµηθευτούν µε 
διάφορα είδη πρώτης ανάγκης. Αυτοί που ωστόσο επωφελήθηκαν της εµπόλεµης 
κατάστασης ήταν οι µεγαλέµποροι. Αφού προµηθεύτηκαν µε µεγάλες ποσότητες 
ειδών πρώτης ανάγκης, διέθεταν στην αγορά τόσα εµπορεύµατα όσα χρειαζόταν για 
να αυξηθεί η ζήτηση και ταυτοχρόνως οι τιµές. Μαζί µε «µερικούς ερασιτέχνες 
επιχειρηµατίες, µεταπράττες και µεσεµπόρους ειδών τροφίµων», αποτέλεσαν, 
σύµφωνα µε τους όσα τους καταλογίζει ο τοπικός Τύπος της περιόδου, την «Πέµπτη 
Φάλαγγα» της Κύπρου κατά τη διάρκεια του πολέµου. Παρά τα µέτρα που 
εξήγγειλαν οι βρετανικές αρχές και τις αυστηρές ποινές που προνοούσαν αυτά, το 
φαινόµενο της µαύρης αγοράς άνθισε κατά τη διάρκεια του πολέµου, ειδικότερα την 
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περίοδο Μαΐου-Οκτωβρίου του 1941, όταν ο αστικός πληθυσµός, µπροστά στο 
φάσµα της εισβολής και των αεροπορικών βοµβαρδισµών των δυνάµεων του Άξονα, 
εγκατέλειψε τις πόλεις και εγκαταστάθηκε στα διάφορα χωριά του νησιού. 
 
 
Κυριάκος Στ. Χατζηκυριακίδης, Διδάκτωρ Ιστορίας Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης, 
Η σπογγαλιεία στην Κύπρο. Συµβολή στην οικονοµική ιστορία της µεγαλονήσου 
στην περίοδο της Αγγλοκρατίας 
 
Η ανακοίνωση παρουσιάζει τη σπογγαλιεία, µια άγνωστη πτυχή της οικονοµικής 
ιστορίας της Κύπρου, µέσα από βρετανικά έγγραφα του Κρατικού Αρχείου Κύπρου 
και δηµοσιεύµατα του Τύπου της µεγαλονήσου. Παρά τις µεγάλες ποσότητες 
σφουγγαριών εξαιρετικής ποιότητας κατά µήκος των ακτών της Κύπρου, οι κάτοικοί 
της δεν ασχολήθηκαν ποτέ µε την αλίευσή τους. Η αποκλειστική εκµετάλλευση 
αυτού του ενάλιου πλούτου ανήκε στους δεινούς σφουγγαράδες των νησιών του 
Αιγαίου Πελάγους, κυρίως των Δωδεκανήσων.  
Όπως προκύπτει από την αρχειακή έρευνα που είναι σε εξέλιξη, η βρετανική 
διοίκηση κατέβαλλε, ήδη από τις πρώτες δεκαετίες κατοχής του νησιού, προσπάθειες 
ελέγχου, προστασίας και ενίσχυσης της συγκεκριµένης επαγγελµατικής 
δραστηριότητας (λ.χ. νοµικό πλαίσιο µεθόδων και αδειών αλίευσης, συνθηκών 
εργασίας κ.λπ.), µε στόχο την αύξηση της παραγωγής και την εξασφάλιση του 
µέγιστου δυνατού οικονοµικού οφέλους. 
 
Χριστόδουλος Α. Χατζηχριστοδούλου, Διευθυντής, Ιστορικό Αρχείο Τράπεζας 
Κύπρου, 
Κυπριακά χαρτονοµίσµατα µε γκράφιτι 
 
Η συνήθεια παλιότερα να χρησιµοποιούν και στην Κύπρο τα χαρτονοµίσµατα ως 
καµβά ζωγραφικής και ως πίνακα για να εκφράσουν µε σηµειώσεις και σχέδια 
πόθους, ανησυχίες και προβληµατισµούς φαίνεται ότι ήταν µια έµπνευση της στιγµής, 
που φάνταζε ως εύκολη λύση.  
Η πράξη αυτή αποτελούσε φαινόµενο βανδαλισµού και φανέρωνε την έλλειψη 
πολιτισµού. Όταν το χαρτονόµισµα µετατρεπόταν σε πανό, καµβά, σηµειωµατάριο, 
τοίχο, πολλά µπορούν να προκύψουν. 
Στην ανακοίνωση παρουσιάζονται χαρτονοµίσµατα της Κυπριακής Δηµοκρατίας µε 
γκράφιτι από τη συλλογή του Ανδρέα Γεωργιάδη. 
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Πρόγραµµα Ηµερίδας 
 
08:30-09:00 Εγγραφή συνέδρων 
  
Χαιρετισµοί 09:00-09:30 
Καθηγ. Λίνα Κασσιανίδου, Πρόεδρος ΔΣ Πολιτιστικού Ιδρύµατος Τραπέζης Κύπρου 
Καθηγ. Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, Πρύτανης Πανεπιστηµίου Κύπρου  
Εκπρόσωπος Πρύτανη Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµίου Κύπρου  
 
Εναρκτήρια συνεδρία, 09:30-10:30 
Προεδρεύει: Σωφρόνης Κληρίδης 
09:30-09:50 Αθανάσιος Γκέκας, Αναπλ. Καθηγητής, Πανεπιστήµιο York, Τορόντο, 
Καναδάς, Βρετανική αποικιοκρατία στα Επτάνησα (1815-1864) και η σηµασία 
της για την ιστοριογραφία των νησιών της Μεσογείου 
09:50-10:10 Συµεών Μάτσης, Οικονοµολόγος, πρώην γενικός διευθυντής 
υπουργείων, Ο σχεδιασµός της οικονοµίας, 1960-1974 
 

10:10-10:30 Ερωτήσεις, Συζήτηση 
 
1η Συνεδρία, 10:50-11:15:  Κυπριακή οικονοµία: Στους ώµους Γιγάντων; 
Προεδρεύει: Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου  

15. 10:30-10:45 Γιώργος Γεωργής, Αναπλ. Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Κύπρου, 
Ιωάννης Οικονοµίδης, 1864-1934, ο κοινωνικός παράγων και ο 
πρωτοπόρος τραπεζίτης  

16. 10:45-11:00 Αριστείδης Κουδουνάρης, Ερευνητής, Νικόλαος Π. Λανίτης και 
Γαβριήλ Π. Κουδουνάρης 

 
11:00-11:15 Ερωτήσεις, Συζήτηση 
 

       11:15-12:00 Διάλειµµα για καφέ  
 
2η Συνεδρία, 12:00-13:20: Εκσυγχρονισµός της οικονοµίας  
Προεδρεύει: Γιώργος Γεωργής 

17. 12:00-12:15 Μαρία Παναγιώτου, Yποψ. Διδάκτ., Πανεπιστήµιο Κύπρου, 
Δηµοσιονοµική διαχείριση της Κύπρου, 1878-1927: η περίπτωση των 
δηµοσίων επενδύσεων 

18. 12:15-12:30 Diana Markides, Special Scientist, Univ. of Cyprus, Laying the 
Foundations of Modernisation in Cyprus 1878 – 1918 

19. 12:30-12:45 Κύπρος Γεωργαλλής, Yποψ. Διδάκτ., Πανεπιστήµιο Κύπρου, Η 
επιβάρυνση της κυπριακής οικονοµίας µε το κυπριακό πλεόνασµα κατά 
τις πρώτες δύο δεκαετίες του 20ού αιώνα 

20. 12:45-13:00 Χαράλαµπος Χαραλάµπους, Συνεργάτης Ιστορικού Αρχείου 
Τράπεζας Κύπρου, Το φαινόµενο της µαύρης αγοράς στην Κύπρο κατά τη 
διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου 

 
13:00-13:20 Ερωτήσεις, Συζήτηση 
 
13:20-15:30 Μεσηµβρινή διακοπή 
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3η Συνεδρία, 15:30-16:30 Η Κυπριακή οικονοµία και παγκοσµιοποίηση  
Προεδρεύει: Γιώργος Καζαµίας 

21. 15:30-15:45 Αποστολίδης Αλέξανδρος, Επίκουρος Καθηγητής Οικονοµικής 
Ιστορίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Κύπρου & Lorans Tanatar Baruh, 
Associate Director of Research and Programs at SALT, Istanbul,  Η 
Οθωµανική Τράπεζα στην Κύπρο 

22. 15:45-16:00 Ματθοπούλου Ευαγγελία, Υποψ. Διδάκτ., Πανεπιστήµιο 
Κύπρου, Ο δασµολογικός προστατευτισµός της Οττάβα (1932) και η 
εκβιοµηχάνιση της Κύπρου µέσα από τη µελέτη των εβραϊκών 
επιχειρήσεων 

23. 16:00-16:15 Σωφρόνης Κληρίδης, Αναπλ. Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Κύπρου, 
Το κλειστό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα της Κύπρου, 1980-2000 

 
16:15-16:30 Ερωτήσεις, Συζήτηση 
 
16:30-16:50 Διάλειµµα 

 
4η Συνεδρία, 16:50-18:00: Σελίδες Ιστορίας της οικονοµίας της Κύπρου 
Προεδρεύει: Αλέξανδρος Αποστολίδης 

24. 16:50-17:05 Χατζηκυριακίδης Κυριάκος, Ιστορικός, Η σπογγαλιεία στην 
Κύπρο. Συµβολή στην οικονοµική ιστορία της µεγαλονήσου στην περίοδο 
της Αγγλοκρατίας 

25. 17:05-17:20 Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου, Διευθυντής, Ιστορικό Αρχείο 
Τράπεζας Κύπρου, Κυπριακά χαρτονοµίσµατα µε γκράφιτι 

26. 17:20-17:35 Ελένη Ζαπίτη, Έφορος Πολιτιστικό Ίδρυµα Τραπέζης Κύπρου, Η 
έκθεση Κυπριακά Χαρτονοµίσµατα στο Πολιτιστικό Ίδρυµα Τραπέζης 
Κύπρου 

 
17:35-18:00 Ερωτήσεις, Συζήτηση και Κλείσιµο του συνεδρίου, (Γιώργος 
Καζαµίας) 

 

 

 

 

 

 

 


