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ΑΡΓΥΡΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (SILVER) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €10 με θεμα:
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ — ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ — ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ
Ο Αρχιμήδης γεννήθηκε το 287 π.Χ. στις Συρακούσες,
όπου έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του και
πέθανε το 212 π.Χ. κατά την άλωση της πόλης από τους
Ρωμαίους. Σπούδασε πιθανώς στην Αλεξάνδρεια και
εξελίχθηκε στον σημαντικότερο μαθηματικό, φυσικό,
μηχανικό, εφευρέτη και αστρονόμο της εποχής του.
Σύμφωνα με ένα ιστορικό ανέκδοτο, όταν ανακάλυψε
την αρχή της άνωσης («αρχή του Αρχιμήδη») ενώ
βρισκόταν στο λουτρό του, τόσος ήταν ο ενθουσιασμός
του που βγήκε στους δρόμους χωρίς καν να ντυθεί,
φωνάζοντας «εύρηκα». Όσον αφορά τη συμβολή του
στην εξέλιξη της επιστήμης, στα μαθηματικά παρουσίασε
τη μέθοδο υπολογισμού του αριθμού π («σταθερά του
Αρχιμήδη»), στη μηχανική διατύπωσε τους νόμους των
μοχλών, έκανε μεγάλες ανακαλύψεις στην υδραυλική κ.ά.
Στις εφευρέσεις του περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο
υδραυλικός ατέρμων κοχλίας («αρχιμήδειος έλιξ») και
το «τρίσπαστον» (ανυψωτική τριπλή τροχαλία), ενώ
περίφημα έχουν μείνει στην ιστορία τα μηχανήματά του
με τα οποία κατέστρεφε τα ρωμαϊκά πλοία κατά την
πολιορκία των Συρακουσών.
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ΑΡΓΥΡΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (SILVER) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €10 με θεμα:
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ — ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ — ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»

Τεχνικές προδιαγραφές:
Ονομαστική αξία: €10
Διάμετρος: 40 χιλ.
Βάρος: 34,10 γρ.
Μορφή στεφάνης: λεία
Μέταλλο: άργυρος 92,5% (Ag)
Συσκευασία: κουτί με πιστοποιητικό γνησιότητας
Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 1.500 τεμάχια
Ποιότητα τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof)
Τιμή διάθεσης: 52,85€ πλέον Φ.Π.Α.
Καλλιτέχνης: Γ. Σταματόπουλος
Ημερομηνία διάθεσης: 31/03/2015

3

ΑΡΓΥΡΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (SILVER) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €10 με θεμα:
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ — ΑΡΧΑΙΑ ΚΩΜΩΔΙΑ — ΑΡΙστοφανηΣ»

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ
Ο Αριστοφάνης ήταν ο σημαντικότερος κωμικός
ποιητής του 5ου αιώνα π.Χ. και από το έργο του
σώζονται 11 ακέραιες κωμωδίες. Η κωμωδία την εποχή
του Αριστοφάνη, η οποία αναπτύχθηκε στις συνθήκες
ελευθερίας του λόγου που χαρακτήριζαν την αθηναϊκή
δημοκρατία, ήταν κατ’ εξοχήν πολιτική. Τα έργα του
Αριστοφάνη καυτηριάζουν τα κακώς κείμενα της
πόλης του. Άλλα είναι αντιπολεμικά (Αχαρνής, Ειρήνη,
Λυσιστράτη), άλλα στηλιτεύουν ελαττώματα των
συμπολιτών του (Σφήκες, Όρνιθες) και άλλα σατιρίζουν
προσωπικότητες της εποχής του (τον Σωκράτη στις
Νεφέλες, τον Ευριπίδη στις Θεσμοφοριάζουσες, τον
Κλέωνα στους Ιππής) ή εκφράζουν προβληματισμούς
σχετικά με το ρόλο του ποιητή στην κοινωνία (Βάτραχοι).
Ο λόγος του Αριστοφάνη, τολμηρός, καυστικός, αλλά
και ιδιαίτερα εύστοχος, παραμένει επίκαιρος στις μέρες
μας, όπως δείχνουν οι πολυάριθμες παραστάσεις των
κωμωδιών του από σύγχρονους θιάσους.
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ΑΡΓΥΡΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (SILVER) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €10 με θεμα:
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ — ΑΡΧΑΙΑ ΚΩΜΩΔΙΑ — ΑΡΙστοφανηΣ»

Τεχνικές προδιαγραφές:
Ονομαστική αξία: €10
Διάμετρος: 40 χιλ.
Βάρος: 34,10 γρ.
Μορφή στεφάνης: λεία
Μέταλλο: άργυρος 92,5% (Ag)
Συσκευασία: κουτί με πιστοποιητικό γνησιότητας
Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 1.500 τεμάχια
Ποιότητα τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof)
Τιμή διάθεσης: 52,85€ πλέον Φ.Π.Α.
Καλλιτέχνης: Γ. Σταματόπουλος
Ημερομηνία διάθεσης: 22/06/2015
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ΑΡΓΥΡΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (MINI SILVER) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €6 με θεμα:
«2015 — διεθνεσ ετοσ φωτοσ και τεχνολογιασ φωτοσ»

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΦΩΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΩΤΟΣ
Με απόφαση των Ηνωμένων Εθνών, το 2015
ανακηρύχθηκε «Διεθνές έτος φωτός και τεχνολογίας
φωτός». Οι πρόοδοι της επιστήμης και της τεχνολογίας
του φωτός, από τις καθημερινές εφαρμογές στο
φωτισμό και την ενέργεια μέχρι τις συσκευές λέιζερ,
τους ψηφιακούς αισθητήρες και τις οπτικές ίνες, έχουν
ζωτική σημασία για την ιατρική, την πληροφορική και
τις επικοινωνίες, τη γεωργία, την αστρονομία, την
αρχαιολογία, την τέχνη και τον πολιτισμό, καθώς και
πολλές άλλες πτυχές της ζωής των ανθρώπων. Το έτος
2015 συμπίπτει με μια σειρά από επετείους σημαντικών
οροσήμων στην ιστορία της επιστήμης του φωτός,
όπως η διατύπωση της ηλεκτρομαγνητικής θεωρίας της
μετάδοσης του φωτός από τον Μάξγουελ το 1865 και
της θεωρίας του φωτοηλεκτρικού φαινομένου από τον
Αϊνστάιν το 1905.
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ΑΡΓΥΡΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (MINI SILVER) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €6 με θεμα:
«2015 — διεθνεσ ετοσ φωτοσ και τεχνολογιασ φωτοσ»

Τεχνικές προδιαγραφές:
Ονομαστική αξία: €6
Διάμετρος: 28,50 χιλ.
Βάρος: 10 γρ.
Μορφή στεφάνης: λεία
Μέταλλο: άργυρος 92,5% (Ag)
Συσκευασία: κουτί με πιστοποιητικό γνησιότητας
Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 1.000 τεμάχια
Ποιότητα τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof)
Τιμή διάθεσης: 32,50€ πλέον Φ.Π.Α.
Καλλιτέχνης: Μ. Αντωνάτου
Ημερομηνία διάθεσης: 22/09/2015
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Σειρα με τα οκτω ελληνικα κερματα ευρω
σε συσκευασια τριπτυχου blister ΜΕ ΘΕΜΑ: «τουρισμοσ — ΗΠΕΙΡΟΣ»

ΗΠΕΙΡΟΣ
Η Ήπειρος καταλαμβάνει το βορειοδυτικό τμήμα της
Ελλάδος. Βρέχεται δυτικά από το Ιόνιο Πέλαγος, ενώ
ανατολικά δεσπόζει η οροσειρά της Πίνδου. Στην
αρχαιότητα η περιοχή της Ηπείρου είχε ιδιαίτερη
θρησκευτική σημασία λόγω του Μαντείου της
Δωδώνης. Σταθμοί στη μετέπειτα ιστορία της είναι το
βασίλειο του Πύρρου, το Δεσποτάτο της Ηπείρου στην
υστεροβυζαντινή περίοδο, ενώ στην Τουρκοκρατία
συνδέθηκε με τους αγώνες των Ελλήνων και με τόπους
θυσίας όπως το Κούγκι και το Ζάλογγο. Οι μεγάλοι
Ηπειρώτες ευεργέτες (Αρσάκης, Τοσίτσας, Ζάππας,
Σίνας, Αβέρωφ) συνέβαλαν τα μέγιστα στην οικοδόμηση
του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, στο οποίο η
Ήπειρος ενσωματώθηκε τμηματικά (η περιοχή της Άρτας
το 1881 και το υπόλοιπο μέρος μετά τους Βαλκανικούς
πολέμους του 1912-13). Στα βουνά της Ηπείρου
εκτυλίχθηκε η εποποιία του ελληνικού στρατού κατά
των Ιταλών εισβολέων το 1940-41. Σήμερα η Ήπειρος
γοητεύει τους επισκέπτες με τις φυσικές καλλονές της
όπως το φαράγγι του Βίκου, τα ονομαστά της θέρετρα
(Πάργα, Σύβοτα), τους παραδοσιακούς της οικισμούς
(Ιωάννινα, Μέτσοβο, Ζαγοροχώρια) και την πλούσια
λαϊκή της παράδοση στη μουσική, την αργυροχρυσοχοΐα
και την αρχιτεκτονική της πέτρας.
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Σειρα με τα οκτω ελληνικα κερματα ευρω
σε συσκευασια τριπτυχου blister ΜΕ ΘΕΜΑ: «τουρισμοσ — ΗΠΕΙΡΟΣ»

Τεχνικές προδιαγραφές:
Συσκευασία: τρίπτυχη συσκευασία σε θήκη
Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 15.000 τεμάχια
Ποιότητα τύπωσης: λαμπρή ακυκλοφόρητη
Τιμή διάθεσης: 13,01€ πλέον Φ.Π.Α.
Καλλιτέχνης συλλεκτικής συσκευασίας:
Α. Μιχελιουδάκη
Ημερομηνία διάθεσης: 22/06/2015
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blister SET με ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €5 ΜΕ ΘΕΜΑ:
«100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΤΣΑΝΗ»

Βασίλης Τσιτσάνης (1915-1984)
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Ο Βασίλης Τσιτσάνης, κορυφαίος συνθέτης, στιχουργός,
δεξιοτέχνης του μπουζουκιού και τραγουδιστής, από
τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες της ελληνικής λαϊκής
μουσικής του 20ού αιώνα, γεννήθηκε στα Τρίκαλα
το 1915. Δημιούργησε εκατοντάδες τραγούδια, που
διαδόθηκαν σε όλη την Ελλάδα με τις ηχογραφήσεις
της εποχής, αλλά και με τις εμφανίσεις του σε θρυλικά
κέντρα διασκέδασης όπως το Χάραμα της Καισαριανής,
όπου δεν έπαψε να χαρίζει «νύχτες μαγικές» σε ένα κοινό
που τον λάτρεψε.
Ο Τσιτσάνης έβγαλε το λαϊκό τραγούδι από το
περιθώριο, ανανεώνοντας τη μορφή και την ερμηνεία
του, και ανέδειξε το μπουζούκι, που μέχρι τότε ήταν
απαγορευμένο, σε πρωταγωνιστή της λαϊκής ορχήστρας,
συνδυάζοντάς το με δυτικά όργανα όπως το ακορντεόν.
Το 1980 κυκλοφόρησε με πρωτοβουλία της UNESCO ο
διπλός δίσκος με τίτλο «Χάραμα», στον οποίο ερμήνευε
μια σειρά από κλασικά του τραγούδια, αλλά και πολλά
αυτοσχεδιαστικά κομμάτια στο μπουζούκι. Το 1985, μετά
το θάνατό του, η γαλλική έκδοση του δίσκου τιμήθηκε με
το βραβείο της Μουσικής Ακαδημίας Charles Cros.
Γενιές Ελλήνων έχουν μεγαλώσει με τα τραγούδια του,
που εκφράζουν αυθεντικά τους καημούς και τις ελπίδες
του λαού. Όπως είχε πει ο ίδιος, «…ό,τι αισθάνομαι το
στιχουργώ, το μελοποιώ, του δίνω ζωή και φτερά, με το
μπουζούκι και το μπαγλαμαδάκι μου. Οι στίχοι και οι
νότες είναι εκφράσεις της ψυχής μου. Είναι η ίδια η ζωή
μου, είναι η ζωή όλων των ανθρώπων με τις λύπες και τις
χαρές της…».

blister SET με ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €5 ΜΕ ΘΕΜΑ:
«100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΤΣΑΝΗ»

Τεχνικές προδιαγραφές:
Ονομαστική αξία: €5
Διάμετρος: 30,50 χιλ.
Βάρος: 18,8 γρ.
Μορφή στεφάνης: λεία
Μέταλλο: κράμα χαλκού, ψευδαργύρου, νικελίου
Συσκευασία: τρίπτυχη συσκευασία σε θήκη
Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 7.500 τεμάχια
Ποιότητα τύπωσης: κυκλοφορίας
Τιμή διάθεσης: 6,50€ πλέον Φ.Π.Α.
Καλλιτέχνης νομίσματος: Γ. Σταματόπουλος
Καλλιτέχνης συλλεκτικής συσκευασίας:
Α. Μιχελιουδάκη
Ημερομηνία διάθεσης: 13/11/2015
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ΕΘΝΙΚΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ €2 ΜΕ ΘΕΜΑ:
«75 ΧΡΟΝΙΑ μνημησ σπυρου λουη»

75 ΧΡΟΝΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ
Ο Σπύρος Λούης (1873-1940), νερουλάς από το
Μαρούσι, ήταν ο πρώτος νικητής του μαραθωνίου,
που καθιερώθηκε ως ολυμπιακό αγώνισμα με
τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες
της Αθήνας το 1896. Εισήλθε θριαμβευτικά στο
Καλλιμάρμαρο, επευφημούμενος από 80.000 θεατές.
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ΕΘΝΙΚΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ €2 ΜΕ ΘΕΜΑ:
«75 ΧΡΟΝΙΑ μνημησ σπυρου λουη»

Τεχνικές προδιαγραφές:
Ονομαστική αξία: €2
Διάμετρος: 25,75 χιλ.
Βάρος: 8,50 γρ.
Πάχος στεφάνης: 2,20 χιλ.
Μορφή στεφάνης: λεπτή οδόντωση/περιφερειακή
γραφή
Υλικό δακτυλίου: χαλκονικέλιο
Υλικό πυρήνα: νικέλιο - ορείχαλκος
Ποιότητα τύπωσης: κυκλοφορίας
• Μέγιστη ποσότητα διάθεσης σε φυσίγγια:
741.000 τεμάχια
Τιμή διάθεσης: 50€
• Μέγιστη ποσότητα διάθεσης σε συσκευασία coin
card blister: 7.500 τεμάχια
Τιμή διάθεσης: 4,07€ πλέον Φ.Π.Α.
Καλλιτέχνης: Γ. Σταματόπουλος
Ημερομηνία διάθεσης: 23/12/2015
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κοινο ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ €2
ΓΙΑ ΤΗΝ «30ή ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ»

30ή επέτειος της ευρωπαϊκής σημαίας
Η ευρωπαϊκή σημαία καθιερώθηκε επίσημα το 1985 με
απόφαση των ηγετών των δέκα κρατών-μελών της τότε
ΕΟΚ. Βασίστηκε σε σχέδιο που είχε επιλέξει το 1955
ένας άλλος ευρωπαϊκός οργανισμός, το Συμβούλιο της
Ευρώπης, για δική του χρήση. Η σημαία αποτελείται
από δώδεκα χρυσά αστέρια σε κύκλο με μπλε φόντο. Τα
αστέρια συμβολίζουν τα ιδανικά της αλληλεγγύης και
της αρμονίας ανάμεσα στους λαούς της Ευρώπης, ενώ ο
κύκλος συμβολίζει την ενότητα. Ο αριθμός των αστεριών
δεν έχει σχέση με τον αριθμό των μελών, αλλά ο αριθμός
δώδεκα είθισται να αντιπροσωπεύει έναν τέλειο κύκλο.
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κοινο ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ €2
ΓΙΑ ΤΗΝ «30ή ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ»

Τεχνικές προδιαγραφές:
Ονομαστική αξία: €2
Διάμετρος: 25,75 χιλ.
Βάρος: 8,50 γρ.
Πάχος στεφάνης: 2,20 χιλ.
Μορφή στεφάνης: λεπτή οδόντωση/περιφερειακή
γραφή
Υλικό δακτυλίου: χαλκονικέλιο
Υλικό πυρήνα: νικέλιο - ορείχαλκος
Ποιότητα τύπωσης: κυκλοφορίας
• Μέγιστη ποσότητα διάθεσης σε φυσίγγια:
741.000 τεμάχια
Τιμή διάθεσης: 50€
• Μέγιστη ποσότητα διάθεσης σε συσκευασία coin
card blister: 7.500 τεμάχια
Τιμή διάθεσης: 4,07€ πλέον Φ.Π.Α.
Καλλιτέχνης: Γ. Σταματόπουλος
Ημερομηνία διάθεσης: 23/12/2015
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ΧΡΥΣΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (GOLD) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €200 ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ — ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ — ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ
Ο Αρχιμήδης γεννήθηκε το 287 π.Χ. στις Συρακούσες,
όπου έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του και
πέθανε το 212 π.Χ. κατά την άλωση της πόλης από τους
Ρωμαίους. Σπούδασε πιθανώς στην Αλεξάνδρεια και
εξελίχθηκε στον σημαντικότερο μαθηματικό, φυσικό,
μηχανικό, εφευρέτη και αστρονόμο της εποχής του.
Σύμφωνα με ένα ιστορικό ανέκδοτο, όταν ανακάλυψε
την αρχή της άνωσης («αρχή του Αρχιμήδη») ενώ
βρισκόταν στο λουτρό του, τόσος ήταν ο ενθουσιασμός
του που βγήκε στους δρόμους χωρίς καν να ντυθεί,
φωνάζοντας «εύρηκα». Όσον αφορά τη συμβολή του
στην εξέλιξη της επιστήμης, στα μαθηματικά παρουσίασε
τη μέθοδο υπολογισμού του αριθμού π («σταθερά του
Αρχιμήδη»), στη μηχανική διατύπωσε τους νόμους των
μοχλών, έκανε μεγάλες ανακαλύψεις στην υδραυλική κ.ά.
Στις εφευρέσεις του περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο
υδραυλικός ατέρμων κοχλίας («αρχιμήδειος έλιξ») και
το «τρίσπαστον» (ανυψωτική τριπλή τροχαλία), ενώ
περίφημα έχουν μείνει στην ιστορία τα μηχανήματά του
με τα οποία κατέστρεφε τα ρωμαϊκά πλοία κατά την
πολιορκία των Συρακουσών.
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ΧΡΥΣΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (GOLD) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €200 ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ — ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ — ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»

Τεχνικές προδιαγραφές:
Ονομαστική αξία: €200
Διάμετρος: 22,10 χιλ.
Βάρος: 7,98 γρ.
Μορφή στεφάνης: λεία
Μέταλλο: χρυσός 916‰ (Au), άργυρος 53‰ (Ag)
Συσκευασία: ξύλινο κουτί με πιστοποιητικό
γνησιότητας
Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 750 τεμάχια
Ποιότητα τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof)
Τιμή διάθεσης: 365,86€ πλέον Φ.Π.Α.
Καλλιτέχνης: Γ. Σταματόπουλος
Ημερομηνία διάθεσης: 23/04/2015
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ΧΡΥΣΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (MINI GOLD PLUS) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €100 ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ — ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ — ΗΡΑ»

ΗΡΑ
Η Ήρα ήταν η κορυφαία θεά του δωδεκάθεου, σύζυγος
του Δία και μητέρα άλλων θεών όπως ο Άρης και ο
Ήφαιστος. Ήταν προστάτιδα του γάμου και με αυτή
την ιδιότητα έφερε το επίθετο Τελεία. Άλλα επίθετα
που της αποδίδονταν ήταν Παρθένος, Βασιλεία κ.ά. Στη
μυθολογία περιγράφεται μεγαλοπρεπής και ωραία, αλλά
και ζηλότυπη για τις απιστίες του Δία και εκδικητική
προς τις ερωμένες του, όπως η Λητώ, η Ιώ και η Σεμέλη,
και προς τα παιδιά που απέκτησε ο Δίας από αυτές, με
χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τον Ηρακλή. Προς
τιμήν της Ήρας γίνονταν γιορτές σε πολλές πόλεις της
αρχαίας Ελλάδας, όπως ιδίως τα Ηραία της Ολυμπίας,
που περιλάμβαναν αγώνες δρόμου παρθένων. Σημαντικά
κέντρα της λατρείας της κατά την αρχαιότητα ήταν
το Άργος, η Σάμος και η Κόρινθος (με το ιερό της
Περαχώρας). Σήμερα η τελετή αφής της Ολυμπιακής
Φλόγας γίνεται μπροστά από το ναό της Ήρας στην
Ολυμπία.
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ΧΡΥΣΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (MINI GOLD PLUS) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €100 ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ — ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ — ΗΡΑ»

Τεχνικές προδιαγραφές:
Ονομαστική αξία: €100
Διάμετρος: 17,50 χιλ.
Βάρος: 3,89 γρ.
Μορφή στεφάνης: λεία
Μέταλλο: χρυσός 99,99% (Au)
Συσκευασία: ξύλινο κουτί με πιστοποιητικό
γνησιότητας
Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 1.000 τεμάχια
Ποιότητα τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof)
Τιμή διάθεσης: 162,60€ πλέον Φ.Π.Α.
Καλλιτέχνης: Μ. Αντωνάτου
Ημερομηνία διάθεσης: 22/09/2015
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ΧΡΥΣΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (MINI GOLD) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €50 με θεμα:
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ — ΔΕΛΦΟΙ»

ΔΕΛΦΟΙ
Οι Δελφοί, κέντρο λατρείας του Απόλλωνα στους
πρόποδες του Παρνασσού, ήταν ένα από τα
σημαντικότερα πανελλήνια ιερά. Χάρη στο περίφημο
μαντείο τους, με τους αμφίσημους χρησμούς της Πυθίας,
οι Δελφοί απέκτησαν μεγάλη θρησκευτική και πολιτική
σημασία για τους αρχαίους Έλληνες, για τους οποίους
ήταν «ο ομφαλός της γης», αλλά και για όλο τον αρχαίο
κόσμο. Στους Δελφούς διεξάγονταν τα Πύθια, οι δεύτεροι
σε σημασία πανελλήνιοι αγώνες μετά τα Ολύμπια. Η
πνευματικότητα των Δελφών αναδεικνυόταν ιδιαίτερα
με τα ρητά που αφιέρωσαν στο ιερό οι σοφοί της
αρχαίας Ελλάδος («Γνῶθι σαυτὸν», «Μηδὲν ἄγαν»). Η
ακτινοβολία των Δελφών αναβίωσε στους νεότερους
χρόνους με τις Δελφικές Εορτές του Άγγελου Σικελιανού
το 1927 και το 1930, αλλά και με τις σύγχρονες
δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου
Δελφών.
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ΧΡΥΣΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (MINI GOLD) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €50 με θεμα:
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ — ΔΕΛΦΟΙ»

Τεχνικές προδιαγραφές:
Ονομαστική αξία: €50
Διάμετρος: 14 χιλ.
Βάρος: 1 γρ.
Μορφή στεφάνης: λεία
Μέταλλο: χρυσός 99,99% (Au)
Συσκευασία: ξύλινο κουτί με πιστοποιητικό
γνησιότητας
Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 1.000 τεμάχια
Ποιότητα τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof)
Τιμή διάθεσης: 60,98€ πλέον Φ.Π.Α.
Καλλιτέχνης: Μ. Αντωνάτου
Ημερομηνία διάθεσης: 31/08/2015
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ΕΘΝΙΚΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ €2 ΜΕ ΘΕΜΑ:
«75 ΧΡΟΝΙΑ μνημησ σπυρου λουη»

75 ΧΡΟΝΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ
Ο Σπύρος Λούης (1873-1940), νερουλάς από το
Μαρούσι, ήταν ο πρώτος νικητής του μαραθωνίου,
που καθιερώθηκε ως ολυμπιακό αγώνισμα με τους
πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας
το 1896. Εισήλθε θριαμβευτικά στο Καλλιμάρμαρο,
επευφημούμενος από 80.000 θεατές.

22

ΕΘΝΙΚΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ €2 ΜΕ ΘΕΜΑ:
«75 ΧΡΟΝΙΑ μνημησ σπυρου λουη»

Τεχνικές προδιαγραφές:
Ονομαστική αξία: €2
Διάμετρος: 25,75 χιλ.
Βάρος: 8,50 γρ.
Πάχος στεφάνης: 2,20 χιλ.
Μορφή στεφάνης: λεπτή οδόντωση/περιφερειακή
γραφή
Υλικό δακτυλίου: χαλκονικέλιο
Υλικό πυρήνα: νικέλιο - ορείχαλκος
Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 1.500 τεμάχια
Ποιότητα τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof)
Τιμή διάθεσης: 13,01€ πλέον Φ.Π.Α.
Καλλιτέχνης: Γ. Σταματόπουλος
Ημερομηνία διάθεσης: 23/12/2015
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κοινο ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ €2
ΓΙΑ ΤΗΝ «30ή ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ»

30ή επέτειος της ευρωπαϊκής σημαίας
Η ευρωπαϊκή σημαία καθιερώθηκε επίσημα το 1985 με
απόφαση των ηγετών των δέκα κρατών-μελών της τότε
ΕΟΚ. Βασίστηκε σε σχέδιο που είχε επιλέξει το 1955
ένας άλλος ευρωπαϊκός οργανισμός, το Συμβούλιο της
Ευρώπης, για δική του χρήση. Η σημαία αποτελείται
από δώδεκα χρυσά αστέρια σε κύκλο με μπλε φόντο. Τα
αστέρια συμβολίζουν τα ιδανικά της αλληλεγγύης και
της αρμονίας ανάμεσα στους λαούς της Ευρώπης, ενώ ο
κύκλος συμβολίζει την ενότητα. Ο αριθμός των αστεριών
δεν έχει σχέση με τον αριθμό των μελών, αλλά ο αριθμός
δώδεκα είθισται να αντιπροσωπεύει έναν τέλειο κύκλο.
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κοινο ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ €2
ΓΙΑ ΤΗΝ «30ή ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ»

Τεχνικές προδιαγραφές:
Ονομαστική αξία: €2
Διάμετρος: 25,75 χιλ.
Βάρος: 8,50 γρ.
Πάχος στεφάνης: 2,20 χιλ.
Μορφή στεφάνης: λεπτή οδόντωση/περιφερειακή
γραφή
Υλικό δακτυλίου: χαλκονικέλιο
Υλικό πυρήνα: νικέλιο - ορείχαλκος
Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 1.500 τεμάχια
Ποιότητα τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof)
Τιμή διάθεσης: 13,01€ πλέον Φ.Π.Α.
Καλλιτέχνης: Γ. Σταματόπουλος
Ημερομηνία διάθεσης: 23/12/2015
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Σειρα με τα οκτω ελληνικα κερματα ευρω
(Proof coin set) σε συσκευασια ΚΑΣΕΤΙΝΑΣ

Τεχνικές προδιαγραφές:
Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 2.000 τεμάχια
Ποιότητα τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof)
Τιμή διάθεσης: 60,97€ πλέον Φ.Π.Α.
Συσκευασία: ξύλινη κασετίνα με πιστοποιητικό
γνησιότητας
Ημερομηνία διάθεσης: 15/12/2015
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Η εν λόγω ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ θα επικαιροποιείται κατά διαστήματα με ανάρτηση επιπλέον στοιχείων
όταν ολοκληρώνονται, κατά περίπτωση, οι διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης των προϊόντων.
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Πληροφορίες για το Νομισματικό Πρόγραμμα της χώρας μας δημοσιεύονται στους δικτυακούς τόπους
του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr) και της Τράπεζας της Ελλάδος (www.bankofgreece.gr).
Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό Δελτίο για τα νομισματικά μας προϊόντα, θα πρέπει να
αποστείλετε σχετικό αίτημα στο d25@glk.gr
Για παραγγελίες μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος μπορείτε να επισκεφθείτε:
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Euro/Notes-coins/Collectors/default.aspx

