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Το Μουσείο Ιστορίας της Κυπριακής Νομισματοκοπίας παρουσιάζει μια μοναδική συλλογή με
νομίσματα της Κύπρου, από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Τα νομίσματα παρουσιάζονται
χωρισμένα σε ιστορικές περιόδους οι οποίες καλύπτουν 2500 χρόνια από την Ιστορία της Κύπρου:

Κυπριακές πόλεις-βασίλεια
Ελληvιστική περίοδος
Ρωuαϊκή περίοδος
Βυ αvτινή περίοδος
Φραγκοκρατία
Βεvετοκρατία
Αγγλοκρατία
Κυπριακή ∆ημοκρατία

6ος-4ος αιώνας π.Χ.
334-30 π.Χ.
30 π.Χ.-330 .Χ.
330-1191
1192-1489
1489-1571
1878-1960
1960 κ.ε.

προθήκες 1-8
προθήκες 9-12
προθήκη 13
προθήκη 14
προθήκες 15-18
προθήκη 19
προθήκη 21
προθήκη 22-23

Από το Μάϊο του 2009 το Μουσείο λειτουργεί στο νέο του χώρο στο κτήριο του Πολιτιστικού
Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου στη καρδιά της παλιάς πόλης της Λευκωσίας. Στο νέο Μουσείο
παρουσιάζονται ακόμη περισσότερα νομίσματα τα οποία συνοδεύονται με εικόνες και κείμενα.
Ο επισκέπτης έχει επίσης τη δυνατότητα να πληροφορηθεί για το θαυμαστό κόσμο
των νομισμάτων μέσα από τις οθόνες αφής που υπάρχουν στον ίδιο χώρο.

Ένα κομμάτι μετάλλου, το οποίο
έχει σφραγιστεί με μια εικόνα, η οποία συχνά συνοδεύεται
από επιγραφή. Η σφραγισμένη εικόνα είναι πολύ σημαντική
γιατί αποτελεί την επίσημη σφραγίδα της πόλης ή
του βασιλιά που έκοψε το νόμισμα και η οποία εγγυάται
το βάρος και το μέταλλο του νομίσματος, τα οποία
καθορίζουν την αξία του. Τα αρχαία νομίσματα ήταν
φτιαγμένα από άργυρο, χρυσό και χαλκό.

Τι είναι
νόμισμα
Οι αρχαίοι Κύπριοι χρησιμοποίησαν
τα νομίσματα στις συναλλαγές τους και γενικά στο εμπόριο
από πολύ νωρίς, από τον 6ο αιώνα π.Χ. Όταν κόπηκαν τα πρώτα
νομίσματα στην Κύπρο το νησί ήταν χωρισμένο σε πόλεις-βασίλεια.
Αν και οι βασιλιάδες των πόλεων-βασιλείων ήταν υπόδουλοι
στην περσική αυτοκρατορία, είχαν το δικαίωμα να διοικούν
τα βασίλεια τους και να κόβουν τα δικά τους νομίσματα.
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Τα πρώτα
νομίσματα
στην κύπρο

Κάθε πόλη-βασίλειο της Κύπρου
έκοβε νομίσματα με τα δικά της σχέδια.
Στην αρχή τα νομίσματα παρίσταναν θέματα
από τη φύση όπως πουλιά, ζώα και φυτά.
Αργότερα παρουσιάζονται πιο συχνά ήρωες,
θεοί και σκηνές από την ελληνική μυθολογία.
Η επιλογή των θεμάτων γινόταν πολύ προσεκτικά
καθώς αυτά συμβόλιζαν την εξουσία, τη θρησκεία
ή συνδέονταν με την πόλη ή την περιοχή
στην οποία εκδίδονταν.
Οι μύθοι είχαν σημαντικό ρόλο
στη ζωή των αρχαίων Ελλήνων, οι οποίοι πίστευαν
σε αυτούς. Οι μύθοι μιλούν για τα κατορθώματα των θεών
και των ηρώων, για τις περιπέτειές τους και για άλλα φανταστικά
πλάσματα. Ακόμη ερμηνεύουν διάφορα γεγονότα όπως
τη δημιουργία του κόσμου ή άλλων φυσικών φαινομένων,
τα οποία οι άνθρωποι τότε δεν μπορούσαν να εξηγήσουν.
Οι μύθοι αυτοί έφτασαν μέχρι τις μέρες μας μέσα από αρχαία
κείμενα και με την απεικόνιση τους σε έργα τέχνης, όπως γλυπτά
και αγάλματα, σε αντικείμενα καθημερινής χρήσης
όπως αγγεία αλλά και νομίσματα.

Εικόνες
στα Νομίσματα
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Πόλεις-βασίλεια
της Κύπρου
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Προθήκη 2
Τα νομίσματα του βασιλείου της Σαλαμίνας περιλαμβάνονται
μεταξύ των πρώτων νομισμάτων που κόπηκαν στην Κύπρο.
Το όνομα του βασιλιά Ευέλθοντα το διαβάζουμε στα πρώτα
νομίσματα που κόπηκαν στο βασίλειο της Σαλαμίνας,
στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ.
Ο πατέρας της Ιστορίας, Ηρόδοτος, αναφέρει το όνομα
του βασιλιά της Σαλαμίνας Ευέλθοντα (560-520 π.Χ.)
όταν διηγείται το επεισόδιο με τη βασίλισσα Φερετίμη
της Κυρήνης (στη σημερινή Λιβύη). Η Φερετίμη
έφτασε στη Σαλαμίνα και ζήτησε από το βασιλιά
Ευέλθοντα να της δώσει στρατό για να επαναφέρει
το γιο της στην εξουσία. Ο Ευέλθοντας αρνήθηκε
και της πρόσφερε αδράχτι και μαλλί, δώρα που,
όπως αναφέρεται στην επιστολή που τα συνόδευε
άρμοζαν σε μια γυναίκα.

1. Γράψε από τι μέταλλο είναι φτιαγμένα
τα νομίσματα στην προθήκη:.......................
2. Στα νομίσματα απεικονίζεται ένα ζώο που συνήθιζαν
να θυσιάζουν στους θεούς. Γράψε το όνομά του:
.............................................

5

Προθήκη 3
Ο βασιλιάς Ευαγόρας Α΄ (411-374/3 π.Χ.) υπήρξε μια σημαντική μορφή
στην αρχαία Ιστορία της Κύπρου και ένας από του σπουδαιότερους
βασιλιάδες της Σαλαμίνας. Αντιστάθηκε στην κυριαρχία
των Περσών, δυνάμωσε τους δεσμούς με την Αθήνα και
ευεργέτησε το βασίλειό του. Στα νομίσματα του διάλεξε
να απεικονίζει τον Ηρακλή, έναν ήρωα ο οποίος επίσης
ευεργέτησε
ευεργέτη τους ανθρώπους με τους άθλους τους.
Ο Ηρακλής, ο πιο σπουδαίος από τους αρχαίους Έλληνες ήρωες,
γεννήθηκε στη Θήβα και ήταν γιος του Δία και της Αλκμήνης.
Ο Ηρακλής για να συγχωρεθεί που είχε σκοτώσει τη γυναίκα του και τα παιδιά του,
μπήκε στην υπηρεσία του βασιλιά της Τίρυνθας Ευρυσθέα, ο οποίος τον διέταξε
να πραγματοποιήσει δώδεκα άθλους. Οι άθλοι τον έκαναν ξακουστό για τη δύναμη
το
του και αγαπητό ανάμεσα στους ανθρώπους. Πρώτος άθλος ήταν να εξοντώσει ένα
λιοντάρι που ζούσε στην περιοχή της Νεμέας και σκόρπιζε το φόβο.
Ο Ηρακλής πάλεψε με το λιοντάρι με γυμνά χέρια και το σκότωσε. Στη συνέχεια
το έγδαρε χρησιμοποιώντας τα δόντια του ίδιου του ζώου, γιατί το δέρμα ήταν πολύ
σκληρό και δεν μπορούσε να τρυπηθεί από όπλο. Ο ήρωας κράτησε το δέρμα,
τη λεοντή και από τότε τη φορούσε πάντα, ως πανοπλία.
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Μύθος:
Το λιοντάρι
της Νεμέας

1. Παρατήρησε
το νόμισμα με αριθμό 5
και γράψε τι φορεί
ο Ηρακλής: ......................
..................................

2. Οι διάδοχοι του βασιλιά Ευαγόρα Α΄
απεικόνιζαν στα νομίσματα τους θεούς και θεές
του Ολύμπου. Διάβασε τα ονόματά τους και
αντιστοίχισε τα νομίσματά τους με το όνομα του
θεού ή της θεάς που απεικονίζεται σε αυτά.

3. Μετά αντιστοίχισε
τα ονόματα των θεών
με το σύμβολο που τους ταιριάζει.

Νικοκλής (374-361 π.Χ.)

Άρτεμις

Ευαγόρας Β΄ (361-351 π.Χ.)

Πνυταγόρας (351-332 π.Χ.)

Απόλλωνας

Αφροδίτη

Νικοκρέων (331-310 π.Χ.)

Αθηνά
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Προθήκη 5

Ο πιο γνωστός μύθος θέλει την Αφροδίτη να είναι
κόρη του Ουρανού και της Θάλασσας.
Όταν η Αφροδίτη γεννήθηκε από τους αφρούς
της θάλασσας, οι άνεμοι την έσπρωξαν στα Κύθηρα και
μετά την έφεραν στην Κύπρο όπου βγήκε στη στεριά.
Τότε σ’ εκείνο το μέρος άρχισαν να φυτρώνουν
και να ανθίζουν λουλούδια σαν χαιρετισμός
στη νεογέννητη θεά, τη θεά του έρωτα.

Μύθος: Η γέννηση
της Αφροδίτης

Ο Όμηρος, στην Ιλιάδα, ονομάζει την Αφροδίτη
Κύπριδα και στην Οδύσσεια μιλά για το ιερό
της στην Πάφο. Σύμφωνα με μια πολύ αρχαία
παράδοση η θεά αναδύθηκε από τη θάλασσα
στην Πέτρα του Ρωμιού, κοντά στη Παλαίπαφο
όπου βρίσκεται και το ιερό της, ένα από
τα σημαντικότερα του αρχαίου κόσμου.
Η θεά Αφροδίτη άρχισε να εμφανίζεται
στα νομίσματα του βασιλείου της Πάφου
τον 4ο αιώνα π.Χ.
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Παρατήρησε προσεκτικά
τα χάλκινα νομίσματα
στην προθήκη και βρες ένα
που απεικονίζει
το κεφάλι της θεάς Αφροδίτης.
Γράψε τον αριθμό του:.................

Προθήκη 6
Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι το 499 π.Χ., ο βασιλιάς της Σαλαμίνας
Ονήσιλος, μαζί με τους υπόλοιπους Κυπρίους επαναστάτησε
εναντίον των Περσών. Στην επανάσταση δεν έλαβαν μέρος
οι κάτοικοι της Αμαθούντας. Ο Ονήσιλος αφού πολέμησε
γενναία εναντίον των Περσών, σκοτώθηκε.
Οι Αμαθούσιοι του έκοψαν το κεφάλι και το κρέμασαν
στις πύλες της πόλης τους. Μετά από λίγο καιρό ένα
σμάρι μελισσών φώλιασε μέσα στο κρανίο.
Οι Αμαθούσιοι τότε ζήτησαν χρησμό που έλεγε
να θάψουν τον ήρωα με τιμές και στο εξής να
του προσφέρουν θυσίες κάθε χρόνο.
Οι βασιλιάδες επέλεγαν με προσοχή τις
απεικονίσεις στα νομίσματα, καθώς αυτές
μετέφεραν μηνύματα και συμβολισμούς.

Αναγνώρισε
το ζώο που απεικονίζεται
στα νομίσματα, της Αμαθούντας και γράψε
τι μπορεί να συμβολίζει:
..........................................................................
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Προθήκη 8
Σύμφωνα με τη μυθολογία,
τα αδέλφια Φρίξος και Έλλη, παιδιά του Αθάμαντα
και της Νεφέλης, έπεσαν θύματα του μίσους της μητριάς
τους Ινώς, που ήθελε να τους εξοντώσει. Για να σωθούν από
τις δολοπλοκίες της, κατάφεραν να διαφύγουν από τη χώρα τους
ανεβαίνοντας πάνω σε ένα χρυσόμαλλο κριάρι το οποίο μπορούσε
να πετάξει και να μιλά! Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους η Έλλη
έπεσε στη θάλασσα που ονομάστηκε αργότερα Ελλήσποντος (δηλαδή
θάλασσα της Έλλης), ενώ ο Φρίξος κατάφερε να φθάσει στην Κολχίδα
για να σωθεί! Εκεί θυσίασε το χρυσόμαλλο κριάρι
και πρόσφερε το δέρας του στο βασιλιά της Κολχίδας.

Μύθος:
Ο Φρίξος
και η Έλλη
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Η Ευρώπη ήταν μια όμορφη βασιλοπούλα
που κατοικούσε στα παράλια της Συρίας. Μια μέρα πήγε
με τις φίλες της να μαζέψει λουλούδια. Εκεί την είδε ο Δίας
και την ερωτεύτηκε. Μεταμορφώθηκε, λοιπόν, σε άσπρο ταύρο
και όταν τον πλησίασε η Ευρώπη, αυτός την άρπαξε και μαζί
της υψώθηκε στον ουρανό. Τη μετέφερε στην Κρήτη,
εκεί έσμιξε μαζί της και γεννήθηκε ο Μινώταυρος.
Η Ευρώπη έδωσε το όνομά της στο τμήμα της γης
στο οποίο ζούμε, στην γηραιά ήπειρο Ευρώπη!

Μύθος:

Η αρπαγή
της Ευρώπης

1. Αφού διαβάσεις
τους δύο μύθους γράψε
κάτω από τα νομίσματα
τον τίτλο του μύθου
που απεικονίζουν.
2. Ακολούθως γράψε
το όνομα του βασιλείου
στο οποίο ανήκουν και τον αριθμό
που έχουν στην προθήκη.

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

................................. Αρ.........

................................. Αρ.........
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Προθήκη 9
Τον 4ο αιώνα π.Χ., ο Μέγας Αλέξανδρος (336-323 π.Χ.) βασιλιάς
της Μακεδονίας, μαζί με άλλους Έλληνες, σε μια μεγάλη
εκστρατεία κατάφερε να νικήσει τους Πέρσες, να ιδρύσει
τη δική του αυτοκρατορία και να εξαπλώσει τον ελληνικό
πολιτισμό μέχρι και τη μακρινή Ινδία. Η Κύπρος υπήρξε
τμήμα της αυτοκρατορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου και
τα νομισματοκοπεία των κυπριακών πόλεων-βασιλείων
έκοβαν τα δικά του νομίσματα.
Ο Μέγας Αλέξανδρος απεικονίζει στα αργυρά
τετράδραχμά του, τον ήρωα Ηρακλή με τον οποίο
έμοιαζε για τη δύναμη και τη γενναιότητά του, και
το θεό Δία, τον πατέρα των θεών και των ανθρώπων,
ως μέγας βασιλιάς που ήταν και ίδιος. Στα χρυσά
του νομίσματα απεικονίζεται η θεά Αθηνά,
η οποία τον καθοδηγούσε με τη σοφία και
την εξυπνάδα της και η φτερωτή Νίκη για να
θυμίζει τις νίκες του στις μάχες.
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Παρατήρησε το νόμισμα με αριθμό 14
και συμπλήρωσε τα πιο κάτω:
Ο θεός Δίας, βασιλιάς των θεών και των ανθρώπων,
κάθεται σε ένα .......................και κρατεί ...........................
στο αριστερό του χέρι και ............................στο δεξί.

Προθήκη 10
Μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το 323 π.Χ., ξέσπασε
διαμάχη ανάμεσα στους στρατηγούς του για το μοίρασμα
της μεγάλης του αυτοκρατορίας. Το 306 π.Χ. σε μια ναυμαχία
στη θάλασσα της Σαλαμίνας, ο Δημήτριος Πολιορκητής
νίκησε τον Πτολεμαίο και πήρε την Κύπρο για δέκα χρόνια..
Τα νομίσματα που έκοψε ο Δημήτριος θυμίζουν τη νίκη
του στη ναυμαχία. Στη μια πλευρά παρουσιάζεται
η θεά Νίκη πάνω στην πλώρη πλοίου και
στην άλλη ο Ποσειδώνας, ο θεός της θάλασσας.
Το 294 π.Χ. την Κύπρο την πήρε τελικά
ο Πτολεμαίος που πήρε και την Αίγυπτο.
Στα νομίσματα των Πτολεμαίων συναντούμε για
πρώτη φορά το πορτραίτο του βασιλιά.

Παρατήρησε
το νόμισμα με αριθμό 12
και γράψε το όνομα του θεού
που αναγνωρίζεις...........................
Aκολούθως συμπλήρωσε
το σχέδιο στο γραμμικό νόμισμα.
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Η κοπή των νομισμάτων
σ’ ένα αρχαίο νομισματοκοπείο
1.Οι χαράκτες φτιάχνουν 2 μεταλλικές σφραγίδες, τον ακμονίσκο

και το χαρακτήρα, χαράσσοντας πάνω σ’ αυτές τις παραστάσεις
που θα αποτυπωθούν στις δύο όψεις των νομισμάτων.

3.

2. Σε κλίβανο λιώνει το μέταλλο.

Το ζεστό λιωμένο μέταλλο χύνεται σε ειδικά καλούπια
για να δημιουργηθούν τα μικρά μεταλλικά δισκία, τα πέταλα.

4.

Από κάτω τοποθετείται ο ακμονίσκος, η σφραγίδα
στην οποία είναι χαραγμένη η παράσταση και που θα
αποτυπωθεί στην εμπρόσθια όψη του νομίσματος.

5. Πάνω σ’ αυτή τη σφραγίδα τοποθετείται με λαβίδα
το ζεσταμένο πέταλο πάνω στο οποίο
θα αποτυπωθούν οι παραστάσεις.

6.

Από πάνω τοποθετείται ο χαρακτήρας,
δηλαδή η δεύτερη σφραγίδα στην οποία είναι
χαραγμένη η παράσταση που θα αποτυπωθεί
στην οπίσθια όψη του νομίσματος.

7.

Ο τεχνίτης κτυπά δυνατά το χαρακτήρα και
το πέταλο σφηνώνεται ανάμεσα στις δύο σφραγίδες.

8. Το πέταλο θα αποκτήσει στις δύο επιφάνειές

του τα αποτυπώματα των σχεδίων που υπήρχαν
στις δύο σφραγίδες.

9. Το νόμισμα είναι έτοιμο. Η διαδικασία θα
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επαναληφθεί για κάθε νόμισμα!

Ασκήσεις
για το σπίτι

Γράψε τις λέξεις
στην ορθή θέση στο σχέδιο:
Ακμονίσκος, Πέταλο, Χαρακτήρας

Χρησιμοποίησε τα σχέδια
(που θα κόψεις από τη διπλωμένη σελίδα)
για να συναρμολογήσεις μια σκηνή από
το μύθο Περσέας και Μέδουσα.

Οι πιο κάτω λέξεις αναφέρονται
σε ένα μύθο. Χρησιμοποίησε τις για να
τον διηγηθείς και μετά σχεδίασε μια σκηνή από αυτόν.
Περσέας - Πολυδεύκης - Δανάη - Γοργόνα - Μέδουσα φίδια - κεφάλι - Αθηνά - Ερμής - περικεφαλαία αόρατος - φτερωτά - αστραφτερή ασπίδα σπαθί - Γραίες -Πήγασος

Όνομα:...................................................................................

Σχολείο:................................................................................
Εάν θέλεις να γνωρίσεις
περισσότερα για τον κόσμο των νομισμάτων
μπορείς να εξερευνήσεις την παραγωγή
«Από το ήλεκτρον στο ευρώ. Ένα ταξίδι στην ιστορία του
νομίσματος» καθώς και τις “Ασκήσεις”,
στην ιστοσελίδα: www.boccf.org

Βιβλιογραφία:
Λ. Μιχαηλίδου, Ε. Ζαπίτη, Τα νομίσματα της Κύπρου. Από τη Συλλογή του Πολιτιστικού
Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, Λευκωσία 2007

Εκπαιδευτικά τετράδια, αριθμός 20
Υπεύθυνη εκπαιδευτικού προγράμματος και επιμέλεια τετραδίου: Ελένη Ζαπίτη
Για πληροφορίες: τηλέφωνο: 22128157, τηλεομοιότυπο: 22662898
www.boccf.com
© 2010 Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου
ISSN: 1986-230X
ISBN: 978-9963-42-885-4

Β. Καραγιώργης, Αρχαία Τέχνη της Κύπρου στη συλλογή Γεωργίου και Νεφέλης
Τζιάπρα Πιερίδη, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου,
Λευκωσία 2002
Η ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, www.boccf.org
Ancient Greece: Gods and goddesses, Visit resource for teachers, Key Stage 2,
The British Museum, www.brititshmuseum.org/learning/schools_and_teachers.aspx

Θεοί
ήρω

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου
Φανερωμένης 86-90, 1011 Λευκωσία, Κύπρος
Τ.Θ. 21995, 1515 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: +357 22128157,Τηλεομοιότυπο: +357 22662898
Ηλ. Ταχυδρομείο: info@cultural.bankofcyprus.com

ΜΟΥ ΣΕIΟ ΙΣΤΟΡIΑΣ Τ ΗΣ ΚΥ

