Νοµισµατικό πρόγραµµα έτους

2012

Αναµνηστικό κέρµα € έτους 2012,
σε συσκευασία απλού εντύπου blister µε θέµα τα «10 χρόνια ευρώ»

Με αφορµή τη δέκατη επέτειο της κυκλοφορίας των τραπεζογραµµατίων και κερµάτων
ευρώ, οι πολίτες της ζώνης του ευρώ επέλεξαν το σχέδιο για το νέο αναµνηστικό νόµισµα
των δύο ευρώ (€2), εκδόσεως Ιανουαρίου του 2012.
Σχεδόν 35.000 άτοµα συµµετείχαν σε ηλεκτρονική ψηφοφορία, επιλέγοντας µεταξύ πέντε
σχεδίων. Τα υποψήφια σχέδια ανέδειξε κριτική επιτροπή αποτελούµενη από ειδικούς,
κατόπιν διαγωνισµού που προκηρύχθηκε σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ.
Το νέο αναµνηστικό νόµισµα των 2 ευρώ θα εκδοθεί από όλα τα κράτη-µέλη της ζώνης του
ευρώ. Εκτιµάται ότι θα κυκλοφορήσουν περίπου 90 εκατ. τεµάχια.
Το σχέδιο που βραβεύθηκε συµβολίζει την ανάδειξη του ευρώ σε παγκόσµιο νόµισµα την
τελευταία δεκαετία και τη σηµασία του για την καθηµερινή ζωή των πολιτών (όπως
συµβολίζονται από τις ανθρώπινες µορφές), το εµπόριο (πλοίο), τη βιοµηχανία (εργοστάσιο)
και την ενέργεια (ανεµογεννήτριες).
Σχήµα: κυκλικό
Βάρος: 8,50 γραµµάρια
Διάµετρος: 25,75 χιλιοστά
Πάχος στεφάνης: 2,20 χιλιοστά
Μορφή στεφάνης: λεπτή οδόντωση/περιφερειακή γραφή
Χρώµα: εξωτερικά: άσπρο, εσωτερικά: κίτρινο
Σύνθεση κράµατος: εξωτερικό στεφάνι: χαλκονικέλιο,
εσωτερικός πυρήνας: χαλκονικέλιο-νικέλιο-ψευδάργυρος
Ποσότητα: 5.000 τεµάχια

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ
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Επιµεληµένη σειρά ελληνικών κερµάτων ευρώ, κοπής 2012,
στις οποίες συµπεριλαµβάνεται αργυρό συλλεκτικό νόµισµα ονοµαστικής
αξίας €10, σε συσκευασία τρίπτυχου εντύπου blister
µε θέµα τον «ιατρό Γεώργιο Ν. Παπανικολάου»
Ο Γεώργιος Παπανικολάου υπήρξε διαπρεπής
Έλληνας γιατρός και ερευνητής, παγκοσµίως
γνωστός για την κυτταρολογική εξέταση, που φέρει
το όνοµά του (τεστ Παπανικολάου ή τεστ Παπ) και
αποσκοπεί στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του
τραχήλου της µήτρας. Γεννήθηκε στην Κύµη
Ευβοίας. Σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήµιο
Αθηνών και ακολούθησε µεταπτυχιακές σπουδές
στο Ινστιτούτο Πειραµατικής Βιολογίας του
Πανεπιστηµίου του Μονάχου όπου αναγορεύθηκε
διδάκτωρ (1910). Αφού πολέµησε στους
Βαλκανικούς πολέµους, το 1913 έφυγε για τις ΗΠΑ.
Αρχικά εργάστηκε στο παθολογοανατοµικό
εργαστήριο του Νοσοκοµείου της Νέας Υόρκης και
στη συνέχεια στο Τµήµα Παθολογοανατοµίας του
Πανεπιστηµίου Κορνέλ. Έφθασε στο βαθµό του
τακτικού καθηγητή, υπηρετώντας πιστά την ιατρική
έρευνα επί 47 συναπτά έτη . Ο Γεώργιος
Παπανικολάου υπήρξε υπόδειγµα αφοσιωµένου
επιστήµονα, καλλιεργηµένου ανθρώπου και ηθικής
προσωπικότητας. Όπως έγραφε σε µια επιστολή
προς τους γονείς του, «το ιδανικόν µου δεν είναι να
πλουτίσω ούτε να ζήσω ευτυχής, αλλά να εργασθώ, να
δράσω, να δηµιουργήσω, να κάµω κάτι τι αντάξιον
ενός ανθρώπου ηθικού και δυνατού».
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Επιµεληµένη σειρά ελληνικών κερµάτων ευρώ, κοπής 2012,
στις οποίες συµπεριλαµβάνεται αργυρό συλλεκτικό νόµισµα ονοµαστικής
αξίας €10, σε συσκευασία τρίπτυχου εντύπου blister
µε θέµα τον «ιατρό Γεώργιο Ν. Παπανικολάου»
Στην πρόσθια όψη του ασηµένιου συλλεκτικού
νοµίσµατος απεικονίζεται ο Γ. Παπανικολάου
µπροστά στο µικροσκόπιό του και στην οπίσθια
όψη το εθνόσηµο της Ελληνικής Δηµοκρατίας και,
περιµετρικά, σχηµατοποιηµένες µορφές κυττάρων.

Στοιχεία ασηµένιου νοµίσµατος
νο
10
Ονοµαστική αξία: €10
Σχήµα: κυκλικό
Διάµετρος: 28,25 χιλιοστά
Πάχος στεφάνης:: 1,92 χιλιοστά
άρια
Βάρος: 9,75 γραµµάρια
Μορφή στεφάνης: 5 διπλές περιφερειακές εγκοπές
Υλικό: άργυρος (92,5%)
Ποιότητα τύπωσης: “proof like”
µάχια
Ποσότητα: 10.000 τεµάχια
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: 10/09/2012
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Επιµεληµένη σειρά ελληνικών κερµάτων ευρώ, έτους 2012 σε συσκευασία
απλού εντύπου Blister µε κεντρικό θέµα το «Νησί της Σαντορίνης»
Η Σαντορίνη ή Θήρα, όπως είναι το αρχαίο της
όνοµα, είναι νησί των Κυκλάδων και αποτελεί
έναν από τους δηµοφιλέστερους τουριστικούς
προορισµούς στον κόσµο χάρη στο µοναδικό
τοπίο της, µε την εντυπωσιακή Καλντέρα, η οποία
σχηµατίστηκε µετά την ηφαιστειακή έκρηξη κατά
την Εποχή του Χαλκού. Το νησί υπήρξε κέντρο
του κυκλαδικού πολιτισµού, ενός από τους
αρχαιότερους της Ευρώπης, από τον οποίο
σώζεται σε άριστη κατάσταση η προϊστορική
πόλη του Ακρωτηρίου.
Η Σαντορίνη γοητεύει τον επισκέπτη µε τα
εξαιρετικά δείγµατα κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής
των παραδοσιακών οικισµών της, αλλά και µε τα
περίφηµα τοπικά προϊόντα της
της.

Στην πρόσθια όψη του blister απεικονίζεται ο χάρτης
του νησιού, δείγµα θηραϊκής γης από τη Βλυχάδα και
λεπτοµέρεια από τη µικρογραφική ζωφόρο της Δυτικής
Οικίας της προϊστορικής πόλης του Ακρωτηρίου µε
παραστάσεις ποτάµιου τοπίου, παράλιας πόλης και
πλοίου (γύρω στα 1600 π.Χ.).
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Επιµεληµένη σειρά ελληνικών κερµάτων ευρώ, έτους 2012 σε συσκευασία
απλού εντύπου Blister µε κεντρικό θέµα το «Νησί της Σαντορίνης»

Την οπίσθια όψη του blister κοσµούν
χαρακτηριστικές εικόνες του νησιού, η
τοιχογραφία µε θέµα τον έφηβο «Ψαρά»
να κρατά αρµαθιές ψάρια και
λεπτοµέρεια από τη µικρογραφική
ζωφόρο της Δυτικής Οικίας της
προϊστορικής πόλης του Ακρωτηρίου που
απεικονίζει πλοίο (γύρω στα 1600 π.Χ.).

Ποσότητα:: 20.000 τεµάχια
άχια
πρή ακυκλοφόρητη
Ποιότητα τύπωσης: λαµπρή
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: 02/07/2012
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Xρυσό συλλεκτικό νόµισµα, κοπής 2012, µε κεντρικό θέµα την επέτειο των
100 χρόνων από την «Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης»
Η Θεσσαλονίκη αποτελεί σηµαντικό κέντρο του Ελληνισµού από την
ίδρυσή της στους ελληνιστικούς χρόνους. Η γεωγραφική της θέση
σταδιακά την κατέστησε στρατηγικό κόµβο για τα Βαλκάνια και
σταυροδρόµι λαών και πολιτισµών, τόσο τη βυζαντινή περίοδο όσο και
την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Η Θεσσαλονίκη απελευθερώθηκε από
την οθωµανική κυριαρχία κατά τη διάρκεια του Α΄ Βαλκανικού Πολέµου,
στις 26 Οκτωβρίου 1912, και εντάχθηκε οριστικά στην ελληνική
επικράτεια µετά τη λήξη του Β΄ Βαλκανικού Πολέµου µε τη Συνθήκη του
Βουκουρεστίου της 28ης Ιουλίου 1913. Η απελευθέρωσή της
σηµατοδότησε µια νέα περίοδο ανάπτυξης και προόδου, ιδίως µετά τη
προσφύγων
Μικρασιατική Καταστροφή και την υποδοχή πολυάριθµων προσφύγων,
που αναζωογόνησαν την οικονοµική και κοινωνική ζωή της πόλης.

Στην πρόσθια όψη του χρυσού συλλεκτικού νοµίσµατος
µ µατος απεικονίζεται,
απεικονίζεται µ
µε φόντο την
α µε ρόδακα που πιθανότατα κοσµούσε
κοσ
ελληνική σηµαία, χρυσό κυκλικό έλασµα
ένδυµα
νεκρού (αρχαίο νεκροταφείο Ν. Φιλαδέλφειας Θεσσαλονίκης, γύρω στα 480 π.Χ.).
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Ονοµαστική αξία: €100
Σχήµα: κυκλικό
Διάµετρος: 22,1 χιλιοστά
Βάρος: 7,9881 γραµµάρια
Μορφή στεφάνης: λεία
Υλικό: χρυσός (91,67%)
Ποιότητα τύπωσης: proof
Μέγιστη ποσότητα: 1.500 τεµάχια
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: 15/10/2012
Στην οπίσθια όψη του νοµίσµατος
ατος απεικονίζονται ο Λευκός Πύργος
µο της Ελληνικής Δηµοκρατίας
οκρατίας,
της Θεσσαλονίκης και το εθνόσηµο
Δηµοκρατίας,
ένα φύλλα δάφνης.
πλαισιωµένα από σχηµατοποιηµένα
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Χρυσό συλλεκτικό νόµισµα, κοπής 2012, µε κεντρικό θέµα την
«Έναρξη των Βαλκανικών Πολέµων»
Στην πρόσθια όψη του νοµίσµατος απεικονίζεται ο ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης µε φόντο την ελληνική σηµαία.

Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι κατέχουν κεντρική θέση στη
νεότερη ελληνική ιστορία. Η νικηφόρος έκβασή τους
οδήγησε στην απελευθέρωση σηµαντικών ελληνικών
εδαφών από την οθωµανική κυριαρχία και σε
διπλασιασµό της ελληνικής επικράτειας. Κατά τον Α΄
Βαλκανικό Πόλεµο απελευθερώθηκαν η Ήπειρος, η
δυτική και κεντρική Μακεδονία και τα νησιά του βόρειου
και ανατολικού Αιγαίου, ενώ κατά τον Β΄ Βαλκανικό
Πόλεµο εξασφαλίστηκε η ελληνική κυριαρχία επί της ήδη
απελευθερωµένης Θεσσαλονίκης και της ανατολικής
Μακεδονίας. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των
πολέµων αυτών ήταν η εντυπωσιακή ταχύτητα των
επιχειρήσεων. Οι νίκες των ελληνικών όπλων ασφαλώς
αντανακλούν την προηγηθείσα προσπάθεια
εκσυγχρονισµού του ελληνικού κράτους, τη σύµπνοια και
το υψηλό φρόνηµα του ελληνικού λαού, αφήνοντας
σηµαντική παρακαταθήκη για τις νεότερες γενεές.
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Χρυσό συλλεκτικό νόµισµα, κοπής 2012, µε κεντρικό θέµα την
«Έναρξη των Βαλκανικών Πολέµων»

Στην οπίσθια όψη του νοµίσµατος απεικονίζεται σύνθεση µε το θωρηκτό «Αβέρωφ» και το εθνόσηµο της Ελληνικής Δηµοκρατίας.

Ονοµαστική αξία: €100
Σχήµα: κυκλικό
Διάµετρος: 22,1 χιλιοστά
Βάρος: 7,9881 γραµµάρια
Μορφή στεφάνης: λεία
Υλικό: χρυσός (91,67%)
Ποιότητα τύπωσης: proof
Μέγιστη ποσότητα: 1.500 τεµάχια
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: 15/10/2012
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Αργυρό συλλεκτικό νόµισµα ονοµαστικής αξίας €10, µε θεµατολογία από τον
«Ελληνικό πολιτισµό», ήτοι «Τραγωδοί – Αισχύλος»

ΑΙΣΧΥΛΟΣ (525/524-456/455 π.Χ.)
Ο αρχαιότερος από τους τρεις µεγάλους
τραγικούς ποιητές της Αθήνας του 5ου
αιώνα, γεννήθηκε στην Ελευσίνα της
Αττικής και ανδρώθηκε στο περιβάλλον της
αθηναϊκής δηµοκρατίας, όπως
διαµορφώθηκε µετά τις µεταρρυθµίσεις του
Κλεισθένη. Ήταν αυτός που ουσιαστικά
έδωσε στην τραγωδία τη µορφή της,
εισάγοντας δεύτερο υποκριτή και
περιορίζοντας τα χορικά µέρη, αλλά και την
εξύψωσε σε έκφραση υψηλής τέχνης. Του
αποδίδονται 13 νίκες στους δραµατικούς
αγώνες της Αθήνας. Οι Πέρσες του (472
π.Χ.) είναι το αρχαιότερο σωζόµενο έργο
του ευρωπαϊκού θεάτρου. Κορυφαίο
δηµιούργηµά του η τριλογία Ορέστεια, που
έχει χαρακτηριστεί ως «ο Παρθενώνας του
θεάτρου». Πέθανε στη Γέλα της Σικελίας.
Στο επιτύµβιο επίγραµµά του προτίµησε να
µνηµονεύεται για τη συµµετοχή του στη
µάχη του Μαραθώνα παρά για την ποιητική
του ιδιότητα.
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Αργυρό συλλεκτικό νόµισµα ονοµαστικής αξίας €10, µε θεµατολογία από τον
«Ελληνικό πολιτισµό», ήτοι «Τραγωδοί – Αισχύλος»
Η οπίσθια όψη φέρει ρητά του Αισχύλου και το εθνόσηµο
εθνόσηµ της Ελληνικής Δηµοκρατίας.
Δηµοκρατίας

Ονοµαστική αξία: €10
Σχήµα: κυκλικό
Διάµετρος: 40 χιλιοστά
Βάρος: 34,1 γραµµάρια
Μορφή στεφάνης: λεία
Υλικό: άργυρος (92,5%)
Ποιότητα τύπωσης: proof
Μέγιστη ποσότητα: 5.000 τεµάχια
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: 05/11/2012
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Αργυρό συλλεκτικό νόµισµα ονοµαστικής αξίας €10, µε θεµατολογία από τον
«Ελληνικό πολιτισµό», ήτοι «Φιλόσοφοι – Σωκράτης»
ΣΩΚΡΑΤΗΣ (469-399 π.Χ.)
Ο Αθηναίος φιλόσοφος Σωκράτης αποτελεί µια από
τις µεγαλύτερες µορφές του αρχαίου ελληνικού
είο
πνεύµατος. Συνήθιζε να διαλέγεται σε κάθε σηµείο
της πόλης µε ανθρώπους κάθε κοινωνικής τάξης,
χωρίς να παίρνει χρήµατα από τους µαθητές του, σε
αντίθεση µε τους σοφιστές. Δεν άφησε κανένα
σύγγραµµα και οι διδασκαλίες του έγιναν γνωστές
µέσα από τα έργα των µαθητών του, ιδίως του
Πλάτωνα. Ο Σωκράτης αντιπροσωπεύει µια
σηµαντική τοµή στη φιλοσοφία, η οποία
εγκαταλείπει την κοσµολογία των προσωκρατικών
και στρέφεται στον κόσµο του ανθρώπου.
Πεπεισµένος ότι «ουδείς εκών κακός», ο Σωκράτης
θέλησε να θεµελιώσει την ηθική πάνω στη γνώση
γνώση,,
κατευθύνοντας τους συνοµιλητές του στην εύρεση
της έµφυτης στον άνθρωπο αλήθειας µέσω της
διαλεκτικής, της µαιευτικής και της επαγωγικής
µεθόδου, που αποτέλεσαν τη βάση της επιστήµης
της λογικής. Όµως, η διεισδυτική κριτική του στις
ηθικές συµβάσεις της αθηναϊκής κοινωνίας
προκάλεσε παρεξηγήσεις, µε αποτέλεσµα να
κατηγορηθεί για ασέβεια και να καταδικαστεί σε
θάνατο σε µεγάλη ηλικία. Η ηθική συνέπεια που
χαρακτήριζε τον βίο του επισφραγίστηκε µε την
άρνησή του να αποδράσει και την οικειοθελή
υποταγή του στην απόφαση της πόλης που τον
ανέθρεψε.
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Αργυρό συλλεκτικό νόµισµα ονοµαστικής αξίας €10, µε θεµατολογία από τον
«Ελληνικό πολιτισµό», ήτοι «Φιλόσοφοι – Σωκράτης»
Η οπίσθια όψη φέρει αρχαία ελληνικά ρητά και το εθνόσηµο της Ελληνικής Δηµοκρατίας.

Ονοµαστική αξία: €10
Σχήµα: κυκλικό
Διάµετρος: 40 χιλιοστά
Βάρος: 34,1 γραµµάρια
Μορφή στεφάνης: λεία
Υλικό: άργυρος (92,5%)
Ποιότητα τύπωσης: proof
Μέγιστη ποσότητα: 5.000 τεµάχια
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: 05/11/2012
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Mini gold – Χρυσό συλλεκτικό νόµισµα €50, κοπής 2012,
αφιερωµένο στην Αρχαία Πέλλα
Η Πέλλα έγινε πρωτεύουσα του µακεδονικού
ακεδονικού
κράτους στο τέλος του 5ου – αρχές 4ου αι.
µ
µα
π.Χ., αντικαθιστώντας τις Αιγές, και σύντοµα
µ
µικό
εξελίχθηκε σε σηµαντικό πολιτικό, οικονοµικό
και πολιτιστικό κέντρο της Ελλάδος. Είναι η
γενέτειρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η εποχή
της µεγάλης ακµής της Πέλλας ήταν η
ατα
Ελληνιστική περίοδος. Τα πλούσια ευρήµατα
των ανασκαφών, ανάµεσα στα οποία
ξεχωρίζουν το κτιριακό συγκρότηµα του
ανακτόρου, ιερά και πολυτελείς ιδιωτικές
κατοικίες, δίνουν πλήθος πληροφορίες για την
ική
αρχιτεκτονική, αλλά και για την οικονοµική
ζωή της πόλης. Ο πλούτος της πόλης και των
κατοίκων της επιβεβαιώνεται από τα
ψηφιδωτά δάπεδα και τη χρωµατική
διακόσµηση των τοίχων, η οποία αποτελεί
σπάνιο δείγµα διατηρηµένης ελληνικής
ζωγραφικής. Το 168/167 π.Χ. η Πέλλα
καταλήφθηκε από τους Ρωµαίους. Με τη
δηµιουργία της ρωµαϊκής επαρχίας της
αίου
Μακεδονίας το 148 π.Χ. η έδρα του Ρωµαίου
διοικητή µεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη,
οπότε η Πέλλα άρχισε σταδιακά να χάνει τη
ετά
δύναµή της. Η καταστροφή της επήλθε µετά
από σεισµό, πιθανόν την πρώτη δεκαετία του
1ου αι. π.Χ.

Στην πρόσθια όψη του νοµίσµατος εικονίζονται διακοσµητικά στοιχεία
(κύµα και γεωµετρικό µοτίβο) από λίθινη πλάκα τραπεζιού (εύρηµα
από το ιερό της λεγόµενης οικίας του Ποσειδώνος στην Πέλλα,
Ελληνιστική εποχή).
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Mini gold – Χρυσό συλλεκτικό νόµισµα €50, κοπής 2012,
αφιερωµένο στην Αρχαία Πέλλα
Στην οπίσθια όψη εικονίζεται το εθνόσηµο της Ελληνικής Δηµοκρατίας και, περιµετρικά, διακοσµητικό µοτίβο (κύµα) από λίθινη
πλάκα τραπεζιού (εύρηµα από το ιερό της λεγόµενης οικίας του Ποσειδώνος στην Πέλλα, Ελληνιστική εποχή).

Ονοµαστική
αστική αξία:
αξία €50
Σχήµα: κυκλικό
Διάµετρος:: 14 χιλιοστά
άριο
Βάρος: 1 γραµµάριο
στεφάνης λεία
Μορφή στεφάνης:
(999,9‰)
Υλικό: χρυσός (999,9
ποσότητα: 4.000 τεµάχια
Μέγιστη ποσότητα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:
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Σειρά κερµάτων ευρώ, έτους 2012, σε ποιότητα τύπωσης proof

H σειρά περιλαµβάνει τα ελληνικά κέρµατα ευρώ στις οκτώ
διαθέσι
διαθέσιµες ονοµαστικές αξίες (από 1 λεπτό έως και 2 ευρώ), καθώς
και το αναµνηστικό κέρµα των 2 ευρώ µε θέµα: 10 χρόνια ευρώ
Mέγιστη ποσότητα: 2.500 τεµάχια
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:
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Για περισσότερες πληροφορίες (τιµή, διαθεσιµότητα)
µπορείτε να επισκεφθείτε:
 www.minfin.gr ,
www.bankofgreece.gr
Παραγγελίες:
 d25@glk.gr,
 www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/commemorative_Order_form_Gr.doc

