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

ΔΙΟΓΕΝΗΣ (412 ή 404-323 π.Χ.)
Ο Διογένης γεννήθηκε στη Σινώπη του Πόντου και
ήταν ο χαρακτηριστικότερος κυνικός φιλόσοφος.
Ήλθε εξόριστος στην Αθήνα, όπου μαθήτευσε κοντά
στον Αντισθένη, μαθητή του Σωκράτη και ιδρυτή της
κυνικής σχολής, ιδανικά της οποίας ήταν η απλότητα,
η αυτάρκεια, η λιτότητα, η αυτογνωσία και η ηθική
ευθύτητα. Οι κυνικοί πιθανότατα ονομάστηκαν έτσι από
τη λέξη κύων (σκύλος), που ήταν και το προσωνύμιο του
Διογένη, ο οποίος συνήθιζε να ελέγχει με δηκτικό τρόπο
τους συμπολίτες του. Στην Αθήνα λέγεται ότι ζούσε σε
ένα πιθάρι και ότι περιφερόταν την ημέρα κρατώντας ένα
φανάρι και λέγοντας «ἄνθρωπον ζητῶ», με την έννοια
του έντιμου ή αληθινού ανθρώπου. Τελευταίος σταθμός
της ζωής του Διογένη ήταν η Κόρινθος, όπου λέγεται ότι
επιδίωξε να τον συναντήσει ο Μέγας Αλέξανδρος. Στην
ερώτησή του «Τι χάρη θέλεις να σου κάνω;», ο Διογένης
απλά απάντησε «Σταμάτα να μου κρύβεις τον ήλιο»,
χαρακτηριστικό της περιφρόνησής του για τις κοινωνικές
συμβάσεις και τα υλικά αγαθά.
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ΑΡΓΥΡΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (SILVER) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €10 με θεμα:
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ - ΔΙΟΓΕΝΗΣ»

Τεχνικές προδιαγραφές:
Ονομαστική αξία: €10
Διάμετρος: 40 χιλ.
Βάρος: 34,10 γρ.
Μορφή στεφάνης: λεία
Υλικό: άργυρος 92,5% (Ag)
Συσκευασία: κουτί με πιστοποιητικό γνησιότητας
Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 2.000 τεμάχια
Ποιότητα τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof)
Τιμή διάθεσης: 52,42€ πλέον Φ.Π.Α.
Καλλιτέχνης: Γ. Σταματόπουλος
Ημερομηνία διάθεσης: 03/04/2017
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2017

ΑΡΓΥΡΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (SILVER) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €10 με θεμα:
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΛΥΡΙΚΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ - ΣΑΠΦΩ»

Σαπφώ (περ. 630-570 π.Χ.)
Η ποιήτρια Σαπφώ από τη Λέσβο υπήρξε μία από τις
σημαντικότερες λυρικές φωνές της αρχαίας ελληνικής
γραμματείας και από τις πρώτες στο δυτικό κόσμο που
εξέφρασαν συστηματικά την προσωπική ευαισθησία.
Συνέθετε ποιήματα στην αιολική διάλεκτο και τα απέδιδε
με συνοδεία λύρας. Η ποίησή της, που διασώθηκε ως επί
το πλείστον σε αποσπασματική μορφή, εκτείνεται σε έναν
ευρύ θεματολογικό ορίζοντα: ποιήματα φυσιολατρικά,
ερωτικά, υμέναιοι και επιθαλάμια (γαμήλια άσματα),
ωδές και επικλήσεις θεών. Η απαράμιλλη λυρική
εικονοποιία, η πειστική έκφραση της γυναικείας
ευαισθησίας και οι τολμηρές περιγραφές της ερωτικής
συγκίνησης προκάλεσαν διαχρονικά τεράστιο, αν και
αμφίσημο, ενδιαφέρον. Η Σαπφώ εκτιμήθηκε ιδιαίτερα
στην αρχαιότητα και χαρακτηρίστηκε «δέκατη Μούσα»,
αλλά και στα νεότερα γράμματα η επιρροή της παραμένει
αμείωτη.
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ΑΡΓΥΡΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (SILVER) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €10 με θεμα:
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΛΥΡΙΚΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ - ΣΑΠΦΩ»

Τεχνικές προδιαγραφές:
Ονομαστική αξία: €10
Διάμετρος: 40 χιλ.
Βάρος: 34,10 γρ.
Μορφή στεφάνης: λεία
Υλικό: άργυρος 92,5% (Ag)
Συσκευασία: κουτί με πιστοποιητικό γνησιότητας
Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 2.000 τεμάχια
Ποιότητα τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof)
Τιμή διάθεσης: 52,42€ πλέον Φ.Π.Α.
Καλλιτέχνης: Γ. Σταματόπουλος
Ημερομηνία διάθεσης: 01/06/2017
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2017

ΑΡΓΥΡΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (MINI SILVER) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €6 με θεμα:
«ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Με απόφαση των Ηνωμένων Εθνών, το 2017
ανακηρύχθηκε «Διεθνές έτος βιώσιμου τουρισμού για
την ανάπτυξη». Με την απόφαση αυτή αναγνωρίζεται ο
αναπτυξιακός ρόλος του βιώσιμου τουρισμού, ο οποίος
αποτελεί βασικό εργαλείο για την εξάλειψη της φτώχειας,
την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής και μπορεί να συμβάλει στις τρεις
διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης (οικονομική,
κοινωνική και περιβαλλοντική). O τομέας του τουρισμού
συνδέεται στενά με άλλους τομείς και μπορεί να
δημιουργήσει αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας. Η σημασία
του αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι περιλαμβάνεται
σε τρεις από τους 17 Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
Ο διεθνής τουρισμός ειδικότερα προσφέρει ευκαιρίες
για αύξηση των εμπορικών συναλλαγών, ενισχύει
την αλληλοκατανόηση των λαών, φέρνοντάς τους σε
επαφή με την πλούσια κληρονομιά και τις τοπικές αξίες
διαφόρων πολιτισμών, και με αυτό τον τρόπο συμβάλλει
στην παγκόσμια ειρήνη.
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ΑΡΓΥΡΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (MINI SILVER) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €6 με θεμα:
«ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Τεχνικές προδιαγραφές:
Ονομαστική αξία: €6
Διάμετρος: 28,50 χιλ.
Βάρος: 10 γρ.
Μορφή στεφάνης: λεία
Υλικό: άργυρος 92,5% (Ag)
Συσκευασία: κουτί με πιστοποιητικό γνησιότητας
Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 1.500 τεμάχια
Ποιότητα τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof)
Τιμή διάθεσης: 32,26€ πλέον Φ.Π.Α.
Καλλιτέχνης: Μ. Αντωνάτου
Ημερομηνία διάθεσης: 16/11/2017
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2017

Σειρα με τα οκτω ελληνικα κερματα ευρω ΚΟΠΗΣ 2017
σε συσκευασια τριπτυχου ΕΝΤΥΠΟΥ blister ΜΕ ΘΕΜΑ: «τουρισμοσ - ΚΡΗΤΗ»

ΚΡΗΤΗ
Η Κρήτη είναι το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας. Στο
ανάγλυφό της κυριαρχούν ψηλά βουνά, όπως τα Λευκά
Όρη, ο Ψηλορείτης (Ίδη) και η Δίκτη, που εναλλάσσονται
με εύφορες πεδιάδες και εντυπωσιακά φαράγγια, ενώ το
Κρητικό Πέλαγος προς βορρά και το Λιβυκό προς το
νότο σχηματίζουν απάνεμα λιμάνια, βραχώδεις ακτές
και αμμώδεις παραλίες. Ήταν κοιτίδα του μινωικού
πολιτισμού και, κατά τη μυθολογία, γενέτειρα του Δία.
Λόγω της στρατηγικής της θέσης μεταξύ τριών ηπείρων,
η Κρήτη γνώρισε σειρά κατακτητών (των Ρωμαίων, των
Αράβων, των Ενετών και τέλος των Οθωμανών) μέχρι
την ένωσή της με την Ελλάδα το 1913. Η πολυκύμαντη
ιστορία του νησιού σφυρηλάτησε το αδούλωτο φρόνημα
του κρητικού λαού, ενώ οι γόνιμες πολιτιστικές
ανταλλαγές ανά τους αιώνες άφησαν τη σφραγίδα τους
σε πλήθος μνημείων, καθώς και σε μια λαϊκή αλλά και
λόγια παράδοση στο μεταίχμιο Ανατολής και Δύσης. Η
πατροπαράδοτη κρητική φιλοξενία, τα εξαίρετα τοπικά
προϊόντα, το ήπιο κλίμα και η ομορφιά και η ποικιλία του
τοπίου κάνουν την Κρήτη έναν από τους κορυφαίους
τουριστικούς προορισμούς της χώρας.
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Σειρα με τα οκτω ελληνικα κερματα ευρω ΚΟΠΗΣ 2017
σε συσκευασια τριπτυχου ΕΝΤΥΠΟΥ blister ΜΕ ΘΕΜΑ: «τουρισμοσ - ΚΡΗΤΗ»

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: 15/05/2017
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2017

blister με ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €5 ΜΕ ΘΕΜΑ:
«175 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΖΗ»

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ (1842-1901)
Ο Νικόλαος Γύζης, ένας από τους κορυφαίους νεοέλληνες
ζωγράφους, γεννήθηκε στην Τήνο αλλά μεγάλωσε στην
Αθήνα, όπου παρακολούθησε μαθήματα στο Σχολείον
των Τεχνών (μετέπειτα Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών).
Το 1865 έλαβε υποτροφία για σπουδές στην περίφημη
Ακαδημία Καλών Τεχνών του Μονάχου, όπου αφομοίωσε
την άψογη τεχνική και τα διδάγματα του ακαδημαϊκού
ρεαλισμού. Με εξαίρεση μικρά διαστήματα που έζησε
και εργάστηκε στην Ελλάδα, πέρασε το υπόλοιπο της
ζωής του κυρίως στο Μόναχο, όπου και έφθασε να γίνει
τακτικός καθηγητής της Ακαδημίας. Μετά το ταξίδι του
στη Μικρά Ασία μαζί με τον Νικηφόρο Λύτρα, το έργο
του εμπλουτίζεται χρωματικά και στρέφεται κυρίως σε
ελληνικά ηθογραφικά θέματα. Στην ύστερη φάση της, η
τέχνη του είναι περισσότερο ποιητική και ιδεαλιστική,
εμπνεόμενη συχνά από την ελληνική μυθολογία και
θρησκευτικά θέματα, με εμφανή την επίδραση του
συμβολισμού.
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blister με ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €5 ΜΕ ΘΕΜΑ:
«175 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΖΗ»

Τεχνικές προδιαγραφές:
Ονομαστική αξία: €5
Διάμετρος: 30,50 χιλ.
Βάρος: 18,80 γρ.
Μορφή στεφάνης: λεία
Υλικό: κράμα χαλκού, ψευδαργύρου, νικελίου
Συσκευασία: τρίπτυχη συσκευασία σε θήκη
Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 5.000 τεμάχια
Ποιότητα τύπωσης: κυκλοφορίας
Τιμή διάθεσης: 6,45€ πλέον Φ.Π.Α.
Καλλιτέχνης νομίσματος: Γ. Σταματόπουλος
Καλλιτέχνης συλλεκτικής συσκευασίας:
Α. Μιχελιουδάκη
Ημερομηνία διάθεσης: 12/12/2017
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2017

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ €2 ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ»

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
Η αρχαία πόλη των Φιλίππων πήρε το όνομά της από
τον Φίλιππο Β΄, πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο
αρχαιολογικός χώρος, που περιλαμβάνει αρχαίο θέατρο,
τρεις χριστιανικές βασιλικές και άλλα μνημεία, κηρύχθηκε
Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ το 2016.
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ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ €2 ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ»

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 συσκευασία coin
card blister: 4.500 τεμάχια
Τιμή διάθεσης: 4,03€ πλέον Φ.Π.Α.
Ημερομηνία διάθεσης: 12/10/2017
Καλλιτέχνης: Γ. Σταματόπουλος
Καλλιτέχνης συλλεκτικής συσκευασίας:
Α. Μιχελιουδάκη
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2017

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ €2 ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ»

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:
744.000 τεμάχια
Τιμή διάθεσης: 50€
Ημερομηνία διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
Καλλιτέχνης: Γ. Σταματόπουλος
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2017

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ €2 ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ - 60 ΧΡΟΝΙΑ ΜΝΗΜΗΣ»

ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957)
Ο Νίκος Καζαντζάκης (1883-1957) είναι από τους
σημαντικότερους Έλληνες συγγραφείς του 20ού αιώνα.
Έγινε διεθνώς γνωστός κυρίως για τα μυθιστορήματά
του, που χαρακτηρίζονται από μεταφυσικό βάθος
και εμβληματικούς ήρωες και μεταφράστηκαν σε
περισσότερες από 30 γλώσσες.
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ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ €2 ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ - 60 ΧΡΟΝΙΑ ΜΝΗΜΗΣ»

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 συσκευασία coin
card blister: 4.500 τεμάχια
Τιμή διάθεσης: 4,03€ πλέον Φ.Π.Α.
Ημερομηνία διάθεσης: 10/07/2017
Καλλιτέχνης: Γ. Σταματόπουλος
Καλλιτέχνης συλλεκτικής συσκευασίας:
Α. Μιχελιουδάκη
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2017

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ €2 ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ - 60 ΧΡΟΝΙΑ ΜΝΗΜΗΣ»

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:
744.000 τεμάχια
Τιμή διάθεσης: 50€
Ημερομηνία διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
Καλλιτέχνης: Γ. Σταματόπουλος
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ΧΡΥΣΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (GOLD) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €200 ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ - ΔΙΟΓΕΝΗΣ»

ΔΙΟΓΕΝΗΣ (412 ή 404-323 π.Χ.)
Ο Διογένης γεννήθηκε στη Σινώπη του Πόντου και
ήταν ο χαρακτηριστικότερος κυνικός φιλόσοφος.
Ήλθε εξόριστος στην Αθήνα, όπου μαθήτευσε κοντά
στον Αντισθένη, μαθητή του Σωκράτη και ιδρυτή της
κυνικής σχολής, ιδανικά της οποίας ήταν η απλότητα,
η αυτάρκεια, η λιτότητα, η αυτογνωσία και η ηθική
ευθύτητα. Οι κυνικοί πιθανότατα ονομάστηκαν έτσι από
τη λέξη κύων (σκύλος), που ήταν και το προσωνύμιο του
Διογένη, ο οποίος συνήθιζε να ελέγχει με δηκτικό τρόπο
τους συμπολίτες του. Στην Αθήνα λέγεται ότι ζούσε σε
ένα πιθάρι και ότι περιφερόταν την ημέρα κρατώντας ένα
φανάρι και λέγοντας «ἄνθρωπον ζητῶ», με την έννοια
του έντιμου ή αληθινού ανθρώπου. Τελευταίος σταθμός
της ζωής του Διογένη ήταν η Κόρινθος, όπου λέγεται ότι
επιδίωξε να τον συναντήσει ο Μέγας Αλέξανδρος. Στην
ερώτησή του «Τι χάρη θέλεις να σου κάνω;», ο Διογένης
απλά απάντησε «Σταμάτα να μου κρύβεις τον ήλιο»,
χαρακτηριστικό της περιφρόνησής του για τις κοινωνικές
συμβάσεις και τα υλικά αγαθά.
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ΧΡΥΣΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (GOLD) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €200 ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ - ΔΙΟΓΕΝΗΣ»

Τεχνικές προδιαγραφές:
Ονομαστική αξία: €200
Διάμετρος: 22,10 χιλ.
Βάρος: 7,98 γρ.
Μορφή στεφάνης: οδόντωση
Υλικό: χρυσός 916‰ (Au), άργυρος 53‰ (Ag)
Συσκευασία: ξύλινο κουτί με πιστοποιητικό
γνησιότητας
Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 1.000 τεμάχια
Ποιότητα τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof)
Τιμή διάθεσης: 362,90€ πλέον Φ.Π.Α.
Καλλιτέχνης: Γ. Σταματόπουλος
Ημερομηνία διάθεσης: 26/04/2017
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ΧΡΥΣΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (MINI GOLD PLUS) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €100 ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ - ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ - ΑΘΗΝΑ»

ΑΘΗΝΑ
Η Αθηνά, αγαπημένη κόρη του Δία, ήταν θεά της σοφίας,
του πολέμου και των τεχνικών επαγγελμάτων. Γεννήθηκε
πάνοπλη από το κεφάλι του Δία, αντιπροσωπεύοντας
τη σοφία και τη βούλησή του. Στην ελληνική τέχνη
εικονίζεται με περικεφαλαία, κρατώντας συχνά δόρυ
και ασπίδα. Η λατρεία της ήταν διαδεδομένη σε όλο
τον ελληνικό κόσμο, ιδίως στην Αθήνα, της οποίας ήταν
πολιούχος. Στην Αθηνά Παρθένο ήταν αφιερωμένος ο
Παρθενώνας, που στέγαζε το χρυσελεφάντινο άγαλμα
της θεάς, έργο του Φειδία, ενώ ένα άλλο έργο του στο
βράχο της Ακρόπολης, η κολοσσιαία Αθηνά Πρόμαχος,
δέσποζε πάνω από την πόλη. Άλλα προσωνύμιά της ήταν
Παλλάς, Πολιάς, Αρχηγέτις, Νίκη. Ιερό της δέντρο ήταν
η ελιά και σύμβολό της η γλαύκα, η οποία εικονιζόταν
στις αθηναϊκές δραχμές.
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ΧΡΥΣΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (MINI GOLD PLUS) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €100 ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ - ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ - ΑΘΗΝΑ»

Τεχνικές προδιαγραφές:
Ονομαστική αξία: €100
Διάμετρος: 17,50 χιλ.
Βάρος: 3,89 γρ.
Μορφή στεφάνης: λεία
Υλικό: χρυσός 99,99% (Au)
Συσκευασία: ξύλινο κουτί με πιστοποιητικό
γνησιότητας
Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 1.200 τεμάχια
Ποιότητα τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof)
Τιμή διάθεσης: 173,39€ πλέον Φ.Π.Α.
Καλλιτέχνης: Μ. Αντωνάτου
Ημερομηνία διάθεσης: 19/06/2017
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ΧΡΥΣΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (MINI GOLD) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €50 με θεμα:
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ - ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»

ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ο μινωικός πολιτισμός άρχισε να αναπτύσσεται στην
Κρήτη στις αρχές της τρίτης χιλιετίας π.Χ. και έφθασε
στο απόγειό του το 16ο και 15ο αιώνα π.Χ. Πήρε το
όνομά του από τον μυθικό βασιλιά της Κνωσού Μίνωα
και ήταν ο λαμπρότερος πολιτισμός της Εποχής του
Χαλκού στο Αιγαίο. Το μνημειώδες ανάκτορο της
Κνωσού που ανέσκαψε ο Άρθουρ Έβανς στις αρχές του
20ού αιώνα, καθώς και τρία ακόμα σημαντικά ανάκτορα
που ανακαλύφθηκαν αργότερα στη Φαιστό, τα Μάλια
και τη Ζάκρο, αποκάλυψαν μια άρτια οργανωμένη και
πλούσια κοινωνία με στενές εμπορικές σχέσεις με όλη την
Ανατολική Μεσόγειο. Το υψηλό επίπεδο του μινωικού
πολιτισμού μαρτυρούν η ανάπτυξη συστημάτων γραφής
(αρχικά της κρητικής ιερογλυφικής και στη συνέχεια της
Γραμμικής Α΄, οι οποίες δεν έχουν αποκρυπτογραφηθεί) και
η υψηλής ποιότητας τέχνη των Μινωιτών (αρχιτεκτονική,
τοιχογραφίες, αγγειοπλαστική, ειδώλια). Το τέλος του
μινωικού πολιτισμού ήλθε για αδιευκρίνιστους ακόμα
λόγους το 15ο αιώνα π.Χ., οπότε την Κρήτη κατέλαβαν
οι Μυκηναίοι.
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ΧΡΥΣΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (MINI GOLD) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €50 με θεμα:
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ - ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»

Τεχνικές προδιαγραφές:
Ονομαστική αξία: €50
Διάμετρος: 14 χιλ.
Βάρος: 1 γρ.
Μορφή στεφάνης: λεία
Υλικό: χρυσός 99,99% (Au)
Συσκευασία: ξύλινο κουτί με πιστοποιητικό
γνησιότητας
Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 1.500 τεμάχια
Ποιότητα τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof)
Τιμή διάθεσης: 60,48€ πλέον Φ.Π.Α.
Καλλιτέχνης: Μ. Αντωνάτου
Ημερομηνία διάθεσης: 18/09/2017
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ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ €2 (PROOF) ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ»

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
Η αρχαία πόλη των Φιλίππων πήρε το όνομά της από
τον Φίλιππο Β΄, πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο
αρχαιολογικός χώρος, που περιλαμβάνει αρχαίο θέατρο,
τρεις χριστιανικές βασιλικές και άλλα μνημεία, κηρύχθηκε
Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ το 2016.
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ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ €2 (PROOF) ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ»

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
Συσκευασία: κουτί με πιστοποιητικό γνησιότητας
Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 1.500 τεμάχια
Ποιότητα τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof)
Τιμή διάθεσης: 12,90€ πλέον Φ.Π.Α.
Καλλιτέχνης: Γ. Σταματόπουλος
Ημερομηνία διάθεσης: 12/10/2017
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ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ €2 (PROOF) ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ - 60 ΧΡΟΝΙΑ ΜΝΗΜΗΣ»

ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957)
Ο Νίκος Καζαντζάκης (1883-1957) είναι από τους
σημαντικότερους Έλληνες συγγραφείς του 20ού αιώνα.
Έγινε διεθνώς γνωστός κυρίως για τα μυθιστορήματά
του, που χαρακτηρίζονται από μεταφυσικό βάθος
και εμβληματικούς ήρωες και μεταφράστηκαν σε
περισσότερες από 30 γλώσσες.
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ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ €2 (PROOF) ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ - 60 ΧΡΟΝΙΑ ΜΝΗΜΗΣ»

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
Συσκευασία: κουτί με πιστοποιητικό γνησιότητας
Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 1.500 τεμάχια
Ποιότητα τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof)
Τιμή διάθεσης: 12,90€ πλέον Φ.Π.Α.
Καλλιτέχνης: Γ. Σταματόπουλος
Ημερομηνία διάθεσης: 10/07/2017
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ΑΡΓΥΡΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (SILVER) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €10, ΣΕΙΡΑΣ EUROPA STAR 2017 με θεμα:
«ΕΠΟΧΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΟΥ»

ΕΠΟΧΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΟΥ
Η Εποχή του Σιδήρου και του Γυαλιού στην Ελλάδα
συμπίπτει με τις πρώτες δεκαετίες της οικοδόμησης του
ελληνικού κράτους μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας
του το 1830. Εμβληματική φυσιογνωμία στο χώρο
των γραμμάτων είναι ο εθνικός ποιητής της Ελλάδος,
Διονύσιος Σολωμός (1798-1857), το έργο του οποίου
ταυτίστηκε κατ’ εξοχήν με τον απελευθερωτικό αγώνα
του ελληνικού λαού. Τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου
αιώνα γίνονται τα πρώτα μεγάλα τεχνικά έργα στη χώρα,
μεταξύ των οποίων περίοπτη θέση κατέχουν η διώρυγα
του Ισθμού της Κορίνθου, που εγκαινιάζεται το 1893,
και η κατασκευή της σιδερένιας γέφυρας που ενώνει την
Πελοπόννησο με τη Στερεά Ελλάδα, έργα καινοφανή για
τα δεδομένα της εποχής. Ένα άλλο σημαντικό ορόσημο
της εποχής είναι η αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων
και η διεξαγωγή της πρώτης σύγχρονης Ολυμπιάδας
στην Αθήνα το 1896, την οποία συμβολίζει το κύπελλο
Μπρεάλ που έλαβε τότε ως έπαθλο ο νικητής του
μαραθωνίου Σπύρος Λούης.
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ΑΡΓΥΡΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (SILVER) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €10, ΣΕΙΡΑΣ EUROPA STAR 2017 με θεμα:
«ΕΠΟΧΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΟΥ»

Τεχνικές προδιαγραφές:
Ονομαστική αξία: €10
Διάμετρος: 38,61 χιλ.
Βάρος: 31,10 γρ.
Μορφή στεφάνης: λεία
Υλικό: άργυρος 92,5% (Ag)
Συσκευασία: κουτί με πιστοποιητικό γνησιότητας
Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 5.000 τεμάχια
Ποιότητα τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof)
Τιμή διάθεσης: 48,39€ πλέον Φ.Π.Α.
Καλλιτέχνης: Γ. Σταματόπουλος
Ημερομηνία διάθεσης: 16/03/2017
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Σειρα με τα οκτω ελληνικα κερματα ευρω
(Proof coin set) ΚΟΠΗΣ 2017 σε συσκευασια ΚΑΣΕΤΙΝΑΣ

Τεχνικές προδιαγραφές:
Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 1.200 τεμάχια
Ποιότητα τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof)
Τιμή διάθεσης: 68,55€ πλέον Φ.Π.Α.
Συσκευασία: ξύλινη κασετίνα με πιστοποιητικό
γνησιότητας
Ημερομηνία διάθεσης: 16/11/2017

30

2017

Η παρουσίαση αυτή θα επικαιροποιείται κατά διαστήματα με ανάρτηση επιπλέον στοιχείων καθώς
θα ολοκληρώνονται 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
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