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Κυπριακά Χαρτονομίσματα. Περιβάλλον - Ιστορία - Λαϊκή Τέχνη
Η εικονογραφία τους μέσα από τις Συλλογές του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου

Η έκθεση, την οποία διοργανώνει το Μουσείο Ιστορίας της Κυπριακής Νομισματοκοπίας και το 
Ιστορικό Αρχείο της Τράπεζας Κύπρου, παρουσιάζει βασικούς σταθμούς από την πρώτη έκδοση 
κυπριακού χαρτονομίσματος από τους Βρετανούς το 1914, μέχρι τα τελευταία χαρτονομίσματα 
της Αγγλοκρατίας που εκδόθηκαν το 1955. Στη συνέχεια, μελετά την εικονογραφία των 
χαρτονομισμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας στις σειρές που εκδόθηκαν από το 1961 μέχρι 
το 1997.

Eικόνες, κείμενα και μια επιλογή αντικειμένων συνδέουν την εικονογραφία των κυπριακών 
χαρτονομισμάτων με τις Συλλογές του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου: την 
Εθνογραφική, τη Νομισματική, τη Συλλογή Χαρτών, τη Συλλογή Χειρογράφων και Παλαιτύπων, 
και τη Συλλογή Χαρακτικών, Παλαιών Φωτογραφιών, Καρτ Ποστάλ και Υδατογραφιών.

Κυπριακά Χαρτονομίσματα: Εικόνες και Σύμβολα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Κυπριακά Χαρτονομίσματα: Εικόνες και Σύμβολα” εισάγει 
τα παιδιά με σύντομο τρόπο στην ιστορία του κυπριακού χαρτονομίσματος καθώς και στην 
εικονογραφία του μέσα από θέματα της ιστορίας, του φυσικού περιβάλλοντος και της λαϊκής 
τέχνης της Κύπρου. Με διαδραστικό τρόπο τα παιδιά μαθαίνουν να παρατηρούν τα βασικά 
χαρακτηριστικά των χαρτονομισμάτων καθώς και τη σημασία τους.

Η ΕΚΘΕΣΗ
      

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Έτοιμοι για παιχνίδι!

£18

£18



Από την Αγγλική Διοίκηση (1878-1960) στην ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας (1960)

Ενώ τα νομίσματα άρχισαν να χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές πριν από 2500 χρόνια, το 
χαρτονόμισμα καθιερώθηκε ως χρήμα πριν από 200 χρόνια περίπου.

Η ανάγκη για την εκτύπωση χαρτονομισμάτων δημιουργήθηκε για να καλυφθούν κυρίως οι 
ανάγκες της έλλειψης χρήματος εξαιτίας ενός πολέμου ή μιας οικονομικής κρίσης.

Στην Κύπρο πριν από 100 χρόνια, το 1914, κυκλοφόρησε το πρώτο χαρτονόμισμα. Εκείνο τον 
καιρό η Κύπρος βρισκόταν κάτω από την κυριαρχία των Άγγλων και μόλις είχε αρχίσει ο Πρώτος 
Παγκόσμιος Πόλεμος. Οι Άγγλοι για να καλύψουν τις ανάγκες σε χρήμα, που δημιούργησε 
ο Πόλεμος, εξέδωσαν στην Κύπρο χαρτονόμισμα. Τελικά, τα χαρτονομίσματα καθιερώθηκαν 
επίσημα στην Κύπρο ως μόνιμο χρήμα το 1928.

Τα τελευταία χαρτονομίσματα της Αγγλοκρατίας κόπηκαν το 1955 και παρουσιάζουν το 
πορτραίτο της βασίλισσας της Αγγλίας, Ελισάβετ Β΄. 

Τα πρώτα χαρτονομίσματα της Κυπριακής Δημοκρατίας κυκλοφόρησαν το 1961, ένα χρόνο 
μετά την ίδρυσή της. Τα χαρτονομίσματα αυτά φέρουν πλούσια εικονογράφηση από την 
ιστορία, το περιβάλλον και την τέχνη της Κύπρου. 

Το νόμισμα της Κύπρου ήταν η λίρα. Η λίρα υποδιαιρούνταν σε 1000 μιλς μέχρι το 1983, όταν 
το σύστημα άλλαξε με τη λίρα να υποδιαιρείται σε 100 σεντ. Το 2008 η λίρα τελικά καταργήθηκε 
καθώς η Κυπριακή Δημοκρατία ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησε το ευρώ.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου είναι η τράπεζα, η οποία έχει το δικαίωμα έκδοσης των 
χαρτονομισμάτων και των κερμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Κεντρική Τράπεζα της 
Κύπρου είναι, επίσης, μέρος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ



ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

                                 

Τα πρώτα χαρτονομίσματα εκδόθηκαν το 1914 με αφορμή τον Πρώτο Παγκόσμιο 
Πόλεμο και τις ανάγκες που προέκυψαν στην προμήθεια χρήματος. Η Βρετανική 
Διοίκηση καθιέρωσε το χαρτονόμισμα ως μόνιμο χρήμα το 1928. Τα τελευταία 
χαρτονομίσματα υπό Βρετανική Διοίκηση εκδόθηκαν το 1955. Η εικονογραφία των 
πρώτων χαρτονομισμάτων παρουσιάζει άγγλους βασιλιάδες και βρετανικά εμβλήματα. 

1 λίρα, χρόνος έκδοσης 1955
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Μπροστά

Πίσω
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Στην ίδια προθήκη με τα γραμματόσημα θα δεις και χαρτονομίσματα με πορτραίτο βασιλιά 
ή βασίλισσας, αλλά και το έμβλημα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας με δύο λιοντάρια στο 
πίσω μέρος. Πήγαινε στην προθήκη με αριθμό 21, παρατήρησε τα νομίσματα και βρες 
ένα νόμισμα με το ίδιο έμβλημα. Αφού το βρεις, σημείωσε εδώ  τον αριθμό του: ...................

2

3
Στις προθήκες Β και Γ, θα δεις όλες τις σειρές χαρτονομισμάτων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Γράψε τη χρονιά που εκδόθηκε το πρώτο και το τελευταίο χαρτονόμισμα.

• Πρώτο ........................................        • Τελευταίο .......................................

1

Παρατήρησε την προθήκη Α στο μουσείο και πρόσεξε τα γραμματόσημα. Το 1942 
τα γραμματόσημα γίνονταν δεκτά και ως χρήμα, καθώς υπήρχε έλλειψη χρήματος 
σε μικρές αξίες εξαιτίας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πόλεμου (1939-1945). Εντόπισε το 
γραμματόσημο, στο οποίο απεικονίζεται ο άγγλος βασιλιάς Γεώργιος ΣΤ΄, αναγνώρισε 
το κάστρο που διακρίνεται σε αυτό και βρες την αξία του γραμματοσήμου. 

• Ονομασία του κάστρου ............................................

• Αξία του γραμματοσήμου ......................................... πιάστρες

Μικροί μου φίλοι σας χαιρετώ! 
Είμαι η βασίλισσα Λίζα και μαζί θα μάθουμε 
πληροφορίες για τα χαρτονομίσματα που 

κυκλοφόρησαν κατά τη διάρκεια της Βρετανικής 
Διοίκησης. Παρατηρήστε τα προσεκτικά για να 

λύσετε τις πιο κάτω ασκήσεις.

Στην μπροστινή πλευρά του 
χαρτονομίσματος στην αριστερή σελίδα,

ένα σημαντικό στοιχείο έχει σβηστεί. Για να το
συμπληρώσεις, σύγκρινέ το με το ίδιο χαρτονόμισμα

που βρίσκεται στην προθήκη.



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

                                 

Το όμορφο φυσικό περιβάλλον της Κύπρου υπήρξε έμπνευση για την εικονογράφηση 
των κυπριακών χαρτονομισμάτων. Ενδημικά ζώα, πουλιά, φυτά και λουλούδια 
παρουσιάζονται κυρίως στα χαρτονομίσματα των 10 λιρών. 

10 λίρες, χρόνος έκδοσης 1997
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Μπροστά

Πίσω



1

Το χαρτονόμισμα των 10 λιρών, που είχε εκδοθεί το 1977, παρουσιάζει ένα ενδημικό 
πουλί. Η εικόνα αυτή προέρχεται από το βιβλίο “Πουλιά της Κύπρου” που βρίσκεται σε 
μία από τις προθήκες της έκθεσης. Βρες το όνομα του πουλιού και συμπλήρωσε τις 
γραμμές. 

• Τ __  __  __  __  __  __  __  __  __  

3

Στην πλούσια κυπριακή φύση μπορεί κανείς να συναντήσει όμορφα ενδημικά 
λουλούδια. Στο χαρτονόμισμά σου απεικονίζονται κάποια από αυτά. Βρες το λουλούδι 
που το 1996 ανακηρύχθηκε το εθνικό φυτό της Κύπρου. 

2

• Πώς ονομάζεται; ..............................................

• Ονόμασε ακόμη ένα ενδημικό λουλούδι, το οποίο εντυπωσιάζει με τα ολοκόκκινα 

πέταλά του .....................................................

Φίλοι μου γεια σας!
Είμαι η Ιάνθη η περιβαλλοντολόγος και 

μέσα από το χαρτονόμισμα των 10 λιρών έχω 
πάρει πληροφορίες για τη χλωρίδα και την πανίδα της 

Κύπρου. Παρατηρήστε το προσεκτικά και λύστε 
τις πιο κάτω ασκήσεις.

7

• Ποιο είναι; ......................................................... 

Το ζώο αυτό είναι το μεγαλύτερο της κυπριακής πανίδας, βρίσκεται μόνο στην Κύπρο 
και το συναντάς στο δάσος της Πάφου. 

1

Στην μπροστινή πλευρά του 
χαρτονομίσματος στην αριστερή σελίδα, ένα 

σημαντικό στοιχείο έχει σβηστεί. Για να το συμπληρώσεις, 
σύγκρινέ το με το ίδιο χαρτονόμισμα στις πινακίδες της 

έκθεσης ή στον πίνακα χαρτονομισμάτων στο πίσω 
μέρος του τετραδίου σου.



ΙΣΤΟΡΙΑ
(μέρος A΄)

                                             

Αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, αγάλματα και τοποθεσίες εικονογραφούν τα κυπριακά 
χαρτονομίσματα καταφέρνοντας έτσι να μεταφέρουν τη μακραίωνη ιστορία του 
νησιού. Για παράδειγμα, το αρχαίο μαρμάρινο άγαλμα της θεάς Αφροδίτης και το 
ομοίωμα του Καραβιού της Κερύνειας αποτελούν τα δύο σημαντικά ιστορικά στοιχεία 
στην εικονογράφηση του χαρτονομίσματος των 20 λιρών.  

20 λίρες, χρόνος έκδοσης 1997
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Μπροστά

Πίσω



Γνωρίζεις ότι το ομοίωμα του καραβιού βρίσκεται στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου;
Σε ποιο μουσείο εκτίθεται; Βάλε σε κύκλο τη σωστή απάντηση.

Το καράβι που παρουσιάζεται στο πίσω μέρος του χαρτονομίσματος αποτελεί το 
ομοίωμα ενός εμπορικού καραβιού, το οποίο βυθίστηκε στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. 
στα ανοικτά της Κερύνειας.

• Το καράβι αυτό είναι γνωστό ως ............................................................. 

2

• Δημοτικό Μουσείο Αγίας Νάπας Θάλασσα
• Κυπριακό Μουσείο
• Μουσείο Αρχαίου Ιδαλίου

Παρατήρησε στο βάθος του χαρτονομίσματος και αναγνώρισε την παραθαλάσσια 
τοποθεσία της Κύπρου που εικονίζεται. Το μέρος αυτό, συνδέεται με τον βυζαντινό 
ήρωα Διγενή Ακρίτα αλλά και με την ανάδυση της θεάς Αφροδίτης από τους αφρούς 
της θάλασσας.

• Πώς ονομάζεται η τοποθεσία αυτή; ........................................................

• Σε ποια επαρχία βρίσκεται; ........................................................................

3

Στην κύρια όψη του χαρτονομίσματός σου παρουσιάζεται το άγαλμα μιας θεάς του 
Ολύμπου, η οποία ταυτίζεται με την Κύπρο. Το άγαλμά της βρέθηκε στην αρχαία πόλη 
των Σόλων και θεωρείται σήμα κατατεθέν της Κύπρου.

• Ποια θεά παριστάνει; ................................................................................ 

1

Γεια χαρά φίλοι μου!
Είμαι ο Μανώλης ο αρχαιολόγος και 

στο χαρτονόμισμα των 20 λιρών έχω βρει 
πληροφορίες για την ιστορία της Κύπρου. 
Παρατηρήστε το προσεκτικά και λύστε τις 

πιο κάτω ασκήσεις.

9

Στην μπροστινή πλευρά του 
χαρτονομίσματος στην αριστερή σελίδα, μια 

βοηθητική πληροφορία έχει σβηστεί. Για να το συμπληρώσεις, 
σύγκρινέ το με το ίδιο χαρτονόμισμα στις πινακίδες της 

έκθεσης ή στον πίνακα χαρτονομισμάτων στο πίσω 
μέρος του τετραδίου σου.



ΙΣΤΟΡΙΑ
(μέρος B΄)

                                             

Ένα άλλο παράδειγμα αποτελεί το χαρτονόμισμα των 5 λιρών. Σε αυτό παρουσιάζεται 
μια κεφαλή από ένα αρχαίο άγαλμα και στην άλλη πλευρά το θέατρο της Σαλαμίνας. 
Η Σαλαμίνα, η οποία βρίσκεται κοντά στη σημερινή Αμμόχωστο, υπήρξε μια σημαντική 
αρχαία πόλη της Κύπρου.

5 λίρες, χρόνος έκδοσης 1979
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Μπροστά

Πίσω



1 Ένα αρχαίο θέατρο απεικονίζεται στο πίσω μέρος του χαρτονομίσματός σου.

• Σε ποια κατεχόμενη αρχαία πόλη της Κύπρου βρίσκεται; ...................................... 

Στο ίδιο χαρτονόμισμα απεικονίζεται η κεφαλή από ένα αρχαίο κυπριακό άγαλμα. 
Παρατήρησε την πινακίδα και βάλε σε κύκλο τις αξίες άλλων χαρτονομισμάτων που 
παρουσιάζουν αρχαία αγάλματα.

• Χαρτονόμισμα 10 λιρών

• Χαρτονόμισμα 1 λίρας

• Χαρτονόμισμα 20 λιρών

Φίλοι μου σας χαιρετώ!
Είμαι ο Λι ο αρχιτέκτονας και στο 

χαρτονόμισμα των 5 λιρών έχω βρει πληροφορίες 
για διάφορα αρχαία μνημεία της Κύπρου, όπως 
θέατρα, γυμνάσια, κάστρα κ.ά. Παρατηρήστε το 

προσεκτικά και λύστε τις πιο κάτω ασκήσεις.
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3

Στο πίσω μέρος του χαρτονομίσματος 
των 5 λιρών υπάρχει ακόμη ένα στοιχείο 
που σχετίζεται με θεατρική παράσταση. 
Εντόπισέ το και σχεδίασέ το. 

2

Στην μπροστινή πλευρά του 
χαρτονομίσματος στην αριστερή σελίδα, ένα 

σημαντικό στοιχείο έχει σβηστεί. Για να το συμπληρώσεις, 
σύγκρινέ το με το ίδιο χαρτονόμισμα στις πινακίδες της έκθεσης 

ή στον πίνακα χαρτονομισμάτων στο πίσω μέρος του 
τετραδίου σου.



ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ

                                 

Η παράδοση και η λαϊκή τέχνη του νησιού μας παρουσιάζεται σε διάφορα κυπριακά 
χαρτονομίσματα. Τα σχέδια περιλαμβάνουν μοτίβα εμπνευσμένα από ξυλόγλυπτα έπιπλα, 
περίτεχνα κεντήματα και υφαντά της Κύπρου, καθώς και  παραδοσιακά πήλινα αγγεία.

1 λίρα, χρόνος έκδοσης 1997
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Μπροστά

Πίσω



• Πώς ονομάζεται το εργαλείο που χρησιμοποιούσαν για την ύφανση των ρούχων τους;

  Α __  __  __  __  __  __  __  __  

• Βρες ένα είδος γνωστού κυπριακού κεντήματος ............................................................

1

Το σεντούκι (μπαούλο) ήταν έπιπλο που βρισκόταν σχεδόν σε κάθε κυπριακό σπίτι. Εκεί 
οι νεαρές Κύπριες τοποθετούσαν την προίκα του γάμου τους. Το σεντούκι που βλέπεις 
στην έκθεση εκτός από κεντήματα και υφαντά περιλαμβάνει εικόνες με Κύπριες να 
υφαίνουν και να κεντούν.

Στο πίσω μέρος του χαρτονομίσματος που κρατάς, 
εκτός από κεντήματα, απεικονίζονται και δύο πήλινα 
αγγεία.

• Παρατήρησε τις πινακίδες της έκθεσης και 
εντόπισε στο κρυπτόλεξο ένα χωριό που συνδέεται 
με την κατασκευή πήλινων αγγείων.

2

Γεια σας φίλοι μου!
Είμαι ο Άλεξ ο ενδυματολόγος και μέσα 

από το χαρτονόμισμα της 1 λίρας έχω πάρει 
πληροφορίες για τις παραδοσιακές φορεσιές, τα 
κεντήματα αλλά και τα πολύχρωμα υφαντά της 

Κύπρου. Παρατηρήστε το προσεκτικά και 
λύστε τις πιο κάτω ασκήσεις.

13

Στην μπροστινή πλευρά του 
χαρτονομίσματος στην αριστερή σελίδα, ένα σήμα 

ασφαλείας έχει σβηστεί. Για να το συμπληρώσεις, σύγκρινέ 
το με το ίδιο χαρτονόμισμα στις πινακίδες της έκθεσης ή 

στον πίνακα χαρτονομισμάτων στο πίσω μέρος 
του τετραδίου σου.

3
Στο χαρτονόμισμα της 1 λίρας, δεσπόζει μια Κυπριοπούλα ντυμένη με την 
παραδοσιακή αστική ενδυμασία. 

• Παρόμοια κοπέλα εικονίζεται και σε ένα άλλο χαρτονόμισμα.
Βρες το στην πινακίδα και γράψε την αξία του: .................................................................
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

250 μιλς, χρόνος έκδοσης 1961

500 μιλς, χρόνος έκδοσης 1961

1 λίρα, χρόνος έκδοσης 1961

5 λίρες, χρόνος έκδοσης 1961
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

500 μιλς, χρόνος έκδοσης 1982

1 λίρα, χρόνος έκδοσης 1982

5 λίρες, χρόνος έκδοσης 1979

10 λίρες, χρόνος έκδοσης 1977
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

50 σεντ, χρόνος έκδοσης 1983

1 λίρα, χρόνος έκδοσης 1997

5 λίρες, χρόνος έκδοσης 1997

10 λίρες, χρόνος έκδοσης 1997
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

20 λίρες, χρόνος έκδοσης 1992

20 λίρες, χρόνος έκδοσης 1997
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩ

5 ευρώ, χρόνος έκδοσης 2013

10 ευρώ, χρόνος έκδοσης 2002

20 ευρώ, χρόνος έκδοσης 2002

50 ευρώ, χρόνος έκδοσης 2002
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩ

100 ευρώ, χρόνος έκδοσης 2002

200 ευρώ, χρόνος έκδοσης 2001

500 ευρώ, χρόνος έκδοσης 2002

Το 2008 η κυπριακή λίρα αντικαταστάθηκε από το ευρώ όταν η Κύπρος υιοθέτησε το ευρώ ως 
το νόμιμο νόμισμά της. Το ευρώ αποτελεί το ενιαίο νόμισμα των χωρών που συμμετέχουν στην 
Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) της Ευρώπης. 

Τα χαρτονομίσματα ευρώ παρουσιάζουν στην εικονογραφία τους την ιδεολογία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η οποία προωθεί τη συνεργασία, την επικοινωνία και την ενότητα μεταξύ των χωρών γι’ αυτό 
και οι παραστάσεις των χαρτονομισμάτων απεικονίζουν πύλες, ανοικτά παράθυρα και γέφυρες. 

Αν θες να μάθεις περισσότερα για τα χαρτονομίσματα ευρώ μέσω διασκεδαστικών  παιχνιδιών 
στον υπολογιστή σου, επισκέψου την επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Σύνδεσμος για το παιχνίδι: https://www.ecb.europa.eu/euro/play/html/index.en.html



ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 
Για να παίξεις τα παιχνίδια αυτά χρειάζεσαι μόνο 
παρατηρητικότητα και βασικές μαθηματικές γνώσεις!

Παιχνίδι 1
Από τον κατάλογο κυπριακών χαρτονομισμάτων, ο οποίος 
βρίσκεται στο τετράδιό σου, βρες σε ποιο χαρτονόμισμα 
αντιστοιχούν οι πιο κάτω λέξεις-κλειδιά και σημείωσε την αξία 
του. Όταν βρεις τις απαντήσεις, πρόσθεσε τις αξίες και έλεγξε το 
αποτέλεσμα. Η σωστή απάντηση είναι γραμμένη στα τετράδια 
που κρατούν τα παιδιά στην εισαγωγή του τετραδίου.

Μετά, αντιστοίχισε τις λέξεις-κλειδιά με τις εικόνες. Πρόκειται για 
ένα άγαλμα, μια γκραβούρα και έγχρωμες καρτ ποστάλ από 
τις Συλλογές του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου.

20

Αββαείο του Μπέλαπαϊς      
(επαρχία Κερύνειας)

Εκκλησία Αγίων Βαρνάβα και 
Ιλαρίωνος 
(στην Περιστερώνα)

Γυμνάσιο Σαλαμίνας 
(επαρχία Αμμοχώστου)

Υδραγωγείο του Μπεκίρ Πασά 
(επαρχία Λάρνακας)

Αρχαίο κεφάλι νέου με μακριά μαλλιά 
και διακοσμητική ταινία

=

+

+

+

+



Εσύ πώς θα ήθελες να μοιάζει το δικό σου χαρτονόμισμα;
Σχεδίασέ το.

Το νόμισμα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας πριν από την εισαγωγή 
του ευρώ ήταν η λίρα:

1 λίρα = 1000 μιλς

Μετά το 1983:
1 λίρα = 100 σεντ
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Παιχνίδι 2

Βρες ποια αξία σε χαρτονόμισμα στο σύστημα των μιλς δεν 
είχε αντικατασταθεί με χαρτονόμισμα στο σύστημα των σεντ. 

Βρες την αξία στο σύστημα των σεντ η οποία αντικατέστησε 
το χαρτονόμισμα των 500 μιλς.

B

A



Εάν θέλεις να γνωρίσεις
περισσότερα για τον κόσμο των
κυπριακών χαρτονομισμάτων,

μπορείς να έρθεις ξανά στην έκθεση
ή να συμβουλευτείς τον συνοδευτικό 

κατάλογο: Ε. Ζαπίτη, Χρ. Χατζηχριστοδούλου, 
Κυπριακά Χαρτονομίσματα.

Περιβάλλον - Ιστορία - Λαϊκή Τέχνη, 
Λευκωσία 2014.

Βρες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας 
www.boccf.org

και στη σελίδα μας στο facebook
www.facebook.com/boccf










