


Τεχνικές προδιαγραφές επετειακού κέρµατος  

Σχήµα: κυκλικό 
Βάρος: 8,50 gr 
Διάµετρος: 25,75 mm 
Πάχος στεφάνης: 2,20 mm 
Μορφή στεφάνης: περιφερειακή γραφή-λεπτή οδόντωση 
Χρώµα: εξωτερικά: άσπρο, εσωτερικά: κίτρινο 
Υλικό: δακτύλιος: χαλκονικέλιο, πυρήνας: νικέλιο-
ορείχαλκος  
Ποσότητα: 742.500 τεµάχια 
Ποσότητα σε συλλεκτική συσκευασία: 7.500 τεµάχια  
Τιµή διάθεσης: €2 ανά κέρµα, €50 ανά φυσίγγιο 
Τιµή διάθεσης σε συλλεκτική συσκευασία: €5 
Ποιότητα τύπωσης: κυκλοφορίας 
Καλλιτέχνης συλλεκτικής συσκευασίας: Α. 
Μιχελιουδάκη 
Καλλιτέχνης κέρµατος: Γ. Σταµατόπουλος 

Επετειακό κέρµα €2, έτους 2013, σε συσκευασία 
φυσιγγίων και «coin card blister» για την επέτειο 100 
χρόνων από την ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα.  
Η οπίσθια όψη φέρει παράσταση που συµβολίζει τους 
αγώνες της Κρήτης για την ένωση. 
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ΚΡΗΤΗ – 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ  
ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Η µεγαλόνησος Κρήτη ήταν πάντοτε άρρηκτα 
συνδεδεµένη µε το ελληνικό έθνος και τις ιστορικές του 
περιπέτειες. Στρατηγικά τοποθετηµένη µεταξύ 
Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής, γνώρισε πολλούς 
κατακτητές, από τους Ρωµαίους και τους Σαρακηνούς 
µέχρι τους Ενετούς και τους Οθωµανούς. Η ένωσή της 
µε την Ελλάδα επιτεύχθηκε µετά από αιµατηρούς 
αγώνες, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τη µεγάλη 
επανάσταση του 1866, που σφραγίστηκε µε το 
ολοκαύτωµα της Μονής Αρκαδίου. Μετά την 
επανάσταση του 1897-98 το νησί ανακηρύχθηκε 
αυτόνοµο κράτος µε το όνοµα «Κρητική Πολιτεία», 
υπό τον Πρίγκιπα Γεώργιο ως Ύπατο Αρµοστή. Η 
ένωσή της µε την Ελλάδα αναγνωρίστηκε το 1913 µε 
τη Συνθήκη του Λονδίνου µετά τους Βαλκανικούς 
Πολέµους του 1912-13. 
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Colour: outer white/ inner yellowColour: outer white/ inner yellowColour: outer white/ inner yellowColour: outer white/ inner yellow
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Τεχνικές προδιαγραφές επετειακού κέρµατος  

Σχήµα: κυκλικό 
Βάρος: 8,50 gr 
Διάµετρος: 25,75 mm 
Πάχος στεφάνης: 2,20 mm 
Μορφή στεφάνης: περιφερειακή γραφή-λεπτή οδόντωση 
Χρώµα: εξωτερικά: άσπρο, εσωτερικά: κίτρινο 
Υλικό: δακτύλιος: χαλκονικέλιο, πυρήνας: νικέλιο-
ορείχαλκος  
Ποσότητα: 742.500 τεµάχια 
Ποσότητα σε συλλεκτική συσκευασία: 7.500 τεµάχια  
Τιµή διάθεσης: €2 ανά κέρµα, €50 ανά φυσίγγιο 
Τιµή διάθεσης σε συλλεκτική συσκευασία: €5 
Ποιότητα τύπωσης: κυκλοφορίας 
Καλλιτέχνης συλλεκτικής συσκευασίας: Μ. Αντωνάτου 
Καλλιτέχνης κέρµατος: Γ. Σταµατόπουλος 

Επετειακό κέρµα €2, έτους 2013, σε συσκευασία 
φυσιγγίων και «coin card blister» για την επέτειο 2.400 
χρόνων από την ίδρυση της Ακαδηµίας Πλάτωνος.  
Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται η µορφή του Πλάτωνα. 
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2.400 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

Ο Αθηναίος φιλόσοφος Πλάτων (427-347 π.Χ.) 
ήταν ο επιφανέστερος µαθητής του Σωκράτη και 
εκείνος που κατ’ εξοχήν διέσωσε τη διδασκαλία του 
µε τη µορφή των Διαλόγων του.  Το 387 π.Χ., 
επιστρέφοντας στην Αθήνα µετά το πρώτο του 
ταξίδι στην Ιταλία, ίδρυσε τη φιλοσοφική σχολή 
του, την Ακαδηµία, στην περιοχή του σηµερινού 
Κολωνού, όπου υπήρχε ιερό του ήρωος Ακαδήµου. 
Στη σχεδόν χιλιετή λειτουργία της, µέχρι το 529 
µ.Χ., η Ακαδηµία διατήρησε την ακτινοβολία της, 
διευρύνοντας και ανανεώνοντας τη διδασκαλία του 
ιδρυτή της. Οι ιδέες της µεταλαµπαδεύθηκαν στον 
αραβικό κόσµο και µέσω αυτού στη µεσαιωνική 
Ευρώπη. Η λέξη ακαδηµία και τα παράγωγά της 
χρησιµοποιούνται σήµερα σε όλες σχεδόν τις 
γλώσσες για να δηλώσουν έννοιες όπως η υψηλής 
στάθµης παιδεία, η επιστηµονική κοινότητα και το 
ανώτατο πνευµατικό ίδρυµα.  
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Συλλεκτικό κέρµα €5, έτους 2013, σε σακουλάκια και 
σε συσκευασία «wallet blister» για την επέτειο 150 
χρόνων από τη γέννηση και 80 χρόνων από το θάνατο 
του Κωνσταντίνου Καβάφη.  
Στην πρόσθια όψη απεικονίζεται η µορφή του Κ. Π. 
Καβάφη και στην οπίσθια όψη συµβολική 
αναπαράσταση του ταξιδιού στην Ιθάκη, εµπνευσµένη 
από το οµώνυµο ποίηµά του. 

Τεχνικές προδιαγραφές συλλεκτικού κέρµατος  

Υλικό:  CuZn18Ni12 
Βάρος: 18,8 gr  
Διάµετρος: 30,5 mm 
Μορφή στεφάνης: λεία  
Πάχος στεφάνης: 3,20 mm 
Ποσότητα: 40.000 τεµάχια 
Τιµή διάθεσης: €5 ανά κέρµα 
Ποσότητα σε συλλεκτική συσκευασία: 10.000 τεµάχια 
Τιµή διάθεσης σε συλλεκτική συσκευασία: €8  
Ποιότητα τύπωσης: κυκλοφορίας 
Καλλιτέχνης συλλεκτικής συσκευασίας: Α. 
Μιχελιουδάκη 
Καλλιτέχνης κέρµατος: Γ. Σταµατόπουλος 

Οι παραπάνω προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν για 
τεχνικούς λόγους πριν από την τελική έκδοση του νοµίσµατος 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΑΒΑΦΗΣ (1863-1933) 

Ο Κωνσταντίνος Καβάφης είναι ένας από τους 
σηµαντικότερους ποιητές της νεότερης Ελλάδος και 
ίσως ο γνωστότερος και περισσότερο 
µεταφρασµένος στο εξωτερικό. Γεννήθηκε στην 
Αλεξάνδρεια και έζησε στο κοσµοπολίτικο 
περιβάλλον αυτής της πόλης που ήταν και τότε, 
όπως και στους Ελληνιστικούς χρόνους, 
σταυροδρόµι πολιτισµών. Έγραψε σχετικά λίγα και 
σύντοµα ποιήµατα, τα οποία επεξεργαζόταν 
σχολαστικά ξανά και ξανά. Χρησιµοποιούσε λιτά 
εκφραστικά µέσα και συνήθως ελεύθερο στίχο, 
µακριά από τις ποιητικές συµβάσεις της εποχής του, 
µε απόλυτα προσωπικό ύφος και µε ιδιότυπη 
γλώσσα, που κινείται ανάµεσα στην καθαρεύουσα 
και τη δηµοτική. Χαρακτηριστικά της ποίησής του 
είναι η δραµατικότητα, η ειρωνεία, ο αισθησιασµός 
και ο φιλοσοφικός στοχασµός, συχνά µε αφετηρία 
ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα.  
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Έντυπο blister αφιερωµένο στον τουρισµό µε θέµα: 
«Μύκονος – Δήλος», µε τη σειρά των οκτώ ελληνικών 
κερµάτων ευρώ, έτους κυκλοφορίας 2013. 
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Τεχνικές προδιαγραφές απλού blister 

Ποσότητα: 20.000 τεµάχια 
Ποιότητα τύπωσης: λαµπρή ακυκλοφόρητη  
Τιµή διάθεσης: €15 
Καλλιτέχνης συλλεκτικής συσκευασίας: Μ. Αντωνάτου 



ΜΥΚΟΝΟΣ – ΔΗΛΟΣ  

Η Μύκονος είναι από τα πρώτα ελληνικά νησιά που 
αναπτύχθηκαν τουριστικά. Ήδη από τη δεκαετία του 
1960 άρχισαν να συρρέουν ολοένα περισσότεροι 
επισκέπτες και σήµερα η Μύκονος είναι το πιο 
κοσµοπολίτικο νησί στην Ελλάδα, µε τουριστική 
κίνηση ολόκληρο το χρόνο. Με το λιτό, άδενδρο και 
βραχώδες ανάγλυφο και την άριστα διατηρηµένη 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική, το «νησί των ανέµων» 
είναι ίσως το αντιπροσωπευτικότερο δείγµα 
κυκλαδικού τοπίου. Σε µικρή απόσταση από τη 
Μύκονο βρίσκεται η ιερή κατά την αρχαιότητα 
νήσος Δήλος, τόπος γέννησης του Απόλλωνος και 
της Αρτέµιδος, η οποία κηρύχθηκε το 1990 µνηµείο 
παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς από την 
UNESCO. Ακατοίκητο και απαλλαγµένο από κάθε 
αισθητική όχληση, το µικροσκοπικό κυκλαδονήσι 
διατηρεί σήµερα την ιερότητά του ως αρχαιολογικός 
χώρος µε πλήθος ευρηµάτων από την κλασική, 
ελληνιστική και ρωµαϊκή περίοδο. 
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ΜΥΚΟΝΟΣ – ΔΗΛΟΣ
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Αργυρό συλλεκτικό νόµισµα ονοµαστικής αξίας €10 
µε θέµα: Ελληνικός πολιτισµός – Ιπποκράτης ο Κώος 
Ιητρός.  
Στην πρόσθια όψη απεικονίζεται η µορφή του 
Ιπποκράτη και στην οπίσθια όψη ο Ασκληπιός ενώ 
θεραπεύει ασθενείς. 

Τεχνικές προδιαγραφές αργυρού νοµίσµατος: 

Υλικό: κράµα αργύρου 925‰ και χαλκού 75‰ 
Βάρος: 34,10 gr  
Διάµετρος: 40 mm 
Μορφή στεφάνης: λεία  
Ποσότητα: 1.000 τεµάχια 
Ποιότητα τύπωσης: Proof 
Τιµή διάθεσης: €65 
Καλλιτέχνης: Γ. Σταµατόπουλος 
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ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ (460-377 π.Χ.) 

Ο Ιπποκράτης ο Κώος θεωρείται ο πατέρας της 
ιατρικής, γιατί θεµελίωσε τη διάγνωση και θεραπεία 
των νόσων σε ορθολογικές αρχές, απαλλάσσοντάς τις 
από το υπερφυσικό στοιχείο, τις προλήψεις και τις 
δεισιδαιµονίες της εποχής. Είδε τον άνθρωπο ως όλον 
και την υγεία ως συνάρτηση πολλών και ποικίλων 
παραγόντων, όπως το περιβάλλον και η διατροφή. Η 
Ιπποκράτειος Συλλογή, έργο του ιδίου και των 
µαθητών του, πραγµατεύεται όλους σχεδόν τους 
κλάδους της ιατρικής, καταγράφει µε συστηµατικό 
τρόπο κλινικά συµπτώµατα και θεραπείες, µε γνώµονα 
την αρχή του «ὠφελέειν, ἢ µὴ βλάπτειν». Ο Όρκος του 
Ιπποκράτη εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση της 
δεοντολογίας του ιατρικού επαγγέλµατος. 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
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Αργυρό συλλεκτικό νόµισµα ονοµαστικής αξίας €10  
µε θέµα: Ελληνικός πολιτισµός – Πυθαγόρας ο Σάµιος.  
Στην πρόσθια όψη απεικονίζεται η µορφή του 
Πυθαγόρα και σχηµατική παράσταση του πυθαγόρειου 
θεωρήµατος. Η οπίσθια όψη φέρει σχηµατική 
παράσταση του πυθαγόρειου θεωρήµατος.  

Τεχνικές προδιαγραφές αργυρού νοµίσµατος: 

Υλικό: κράµα αργύρου 925‰ και χαλκού 75‰ 
Βάρος: 34,10 gr  
Διάµετρος: 40 mm 
Μορφή στεφάνης: λεία  
Ποσότητα: 1.000 τεµάχια 
Ποιότητα τύπωσης: Proof 
Τιµή διάθεσης: €65 
Καλλιτέχνης: Γ. Σταµατόπουλος 
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ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (περ. 570-495 π.Χ.) 

Ο Πυθαγόρας ο Σάµιος είναι ίσως ο γνωστότερος 
από τους προσωκρατικούς φιλοσόφους και, κατά 
την παράδοση, ο πρώτος που αυτοχαρακτηρίστηκε 
«φιλόσοφος». Η φιλοσοφική του θεώρηση 
βασίζεται στους αριθµούς και στα µαθηµατικά  
(σε αυτόν οφείλουµε το περίφηµο πυθαγόρειο 
θεώρηµα), τα οποία εφάρµοσε στη µουσική, αλλά 
και στην ερµηνεία του σύµπαντος, 
χρησιµοποιώντας τη λέξη «κόσµος» µε την έννοια 
της συµπαντικής τάξης. Ο Πυθαγόρας και οι 
µαθητές του αποτέλεσαν την πρώτη γνωστή 
οργανωµένη φιλοσοφική κίνηση, αρχικά µε βάση 
τον Κρότωνα στη Μεγάλη Ελλάδα. Η διδασκαλία 
του Πυθαγόρα επηρέασε την ελληνική φιλοσοφία 
στην ώριµη φάση της, κατέχοντας κεντρική θέση 
ιδίως στη σκέψη του Πλάτωνος, της Ακαδηµίας και 
των νεοπλατωνικών.  
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Αργυρό συλλεκτικό νόµισµα ονοµαστικής αξίας €10 µε 
θέµα: Ελληνικός πολιτισµός – Σοφοκλής.  
Στην πρόσθια όψη απεικονίζεται η µορφή του Σοφοκλή 
και περιµετρικά της στεφάνης µαίανδρος. Στην οπίσθια 
όψη απεικονίζεται αρχαίο θεατρικό προσωπείο.  

Τεχνικές προδιαγραφές συλλεκτικού κέρµατος: 

Υλικό: κράµα αργύρου 925‰ και χαλκού 75‰ 
Βάρος: 34,10 gr  
Διάµετρος: 40 mm 
Μορφή στεφάνης: λεία  
Ποσότητα: 1.000 τεµάχια 
Ποιότητα τύπωσης: Proof 
Τιµή διάθεσης: €65 
Καλλιτέχνης: Γ. Σταµατόπουλος 



ΣΟΦΟΚΛΗΣ (496-406 π.Χ.) 

Ο Σοφοκλής είναι ο δεύτερος χρονολογικά και ο πιο 
δηµοφιλής από τους τρεις µεγάλους τραγικούς 
ποιητές της κλασικής Αθήνας, µε τις περισσότερες 
νίκες στους δραµατικούς αγώνες. Έδωσε στην 
τραγωδία την οριστική της µορφή εισάγοντας τον 
τρίτο υποκριτή (µετά τον δεύτερο που προσέθεσε ο 
Αισχύλος), αλλά και τη σκηνογραφία. Έγραψε 
περίπου 120 τραγωδίες, από τις οποίες σήµερα 
σώζονται ολόκληρες µόνον επτά. Στον Σοφοκλή το 
τραγικό πηγάζει από την αδυναµία και ανεπάρκεια 
του ανθρώπου απέναντι στη βούληση των θεών και το 
πεπρωµένο. Οι ήρωές του, ο Οιδίπους, η Αντιγόνη, η 
Ηλέκτρα, παραµένουν αρχέτυπα τραγικών µορφών 
που παρά τη συντριβή τους διατηρούν το µεγαλείο 
και την αξιοπρέπειά τους. Ιδιαίτερα ευσεβής, 
φιλόπολις και ικανός στην άσκηση των πολιτικών και 
στρατιωτικών καθηκόντων που ανέλαβε, ο Σοφοκλής 
αποτελεί την επιτοµή του ολοκληρωµένου πολίτη της 
κλασικής εποχής. 
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Χρυσό συλλεκτικό νόµισµα «mini gold» 
ονοµαστικής αξίας €50 αφιερωµένο στον 
αρχαιολογικό χώρο της Τίρυνθας, ο οποίος έχει 
ανακηρυχθεί από την Unesco ως «Μνηµείο 
παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς».  
Στην πρόσθια και στην οπίσθια όψη 
απεικονίζονται µυκηναϊκά διακοσµητικά µοτίβα.  

Τεχνικές προδιαγραφές χρυσού νοµίσµατος: 

Υλικό: χρυσός 999,99‰ Au 
Βάρος: 1 gr  
Διάµετρος: 14 mm 
Μορφή στεφάνης: λεία 
Ποσότητα: 1.000 τεµάχια 
Ποιότητα τύπωσης: Proof 
Τιµή διάθεσης: €75 
Καλλιτέχνης: Γ. Σταµατόπουλος 



Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ 

Η Τίρυνθα είναι η δεύτερη σε έκταση µυκηναϊκή 
ακρόπολη της Αργολίδας µετά τις Μυκήνες. Ο 
λόφος της Τίρυνθας ήταν οικιστικό κέντρο ήδη από 
τη Νεολιθική εποχή. Η µεγάλη ακµή της Τίρυνθας 
συνδέεται µε τη Μυκηναϊκή εποχή (1600-1200 
π.Χ.). Εντυπωσιάζουν τα κυκλώπεια τείχη, η µεγάλη 
αναβάθρα, το µέγαρο, οι γαλαρίες (πιθανότατα 
αποθηκευτικοί χώροι) και οι σύριγγες (προσβάσεις 
σε υπόγειες πηγές νερού). Ενταγµένη, µαζί µε τις 
Μυκήνες, στον κατάλογο των µνηµείων της 
παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς της 
UNESCO, η Τίρυνθα δεν παύει να συγκλονίζει τον 
επισκέπτη, ανακαλώντας µνήµες των ηρώων της 
αργολικής µυθολογίας, αλλά και της νεότερης 
εποποιίας των ανασκαφών, από τον Ερρίκο Σλήµαν 
µέχρι σήµερα. 
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Χρυσό συλλεκτικό νόµισµα ονοµαστικής αξίας €200 
µε θέµα: Ελληνικός πολιτισµός – Ιπποκράτης ο 
Κώος Ιητρός.  
Στην πρόσθια όψη απεικονίζεται η µορφή του 
Ιπποκράτη και στην οπίσθια όψη  ο Ασκληπιός ενώ 
θεραπεύει ασθενείς. 

Τεχνικές προδιαγραφές χρυσού νοµίσµατος: 

Υλικό: χρυσός 916,66‰ Au, 53‰Ag, 30‰Cu 
Βάρος: 7,9881 gr  
Διάµετρος: 22,10 mm 
Μορφή στεφάνης: λεία 
Ποσότητα: 1.200 τεµάχια 
Ποιότητα τύπωσης: Proof 
Τιµή διάθεσης: €500 
Καλλιτέχνης: Γ. Σταµατόπουλος 
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ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ (460-377 π.Χ.) 

Ο Ιπποκράτης ο Κώος θεωρείται ο πατέρας της 
ιατρικής, γιατί θεµελίωσε τη διάγνωση και θεραπεία 
των νόσων σε ορθολογικές αρχές, απαλλάσσοντάς 
τις από το υπερφυσικό στοιχείο, τις προλήψεις και 
τις δεισιδαιµονίες της εποχής. Είδε τον άνθρωπο ως 
όλον και την υγεία ως συνάρτηση πολλών και 
ποικίλων παραγόντων, όπως το περιβάλλον και η 
διατροφή. Η Ιπποκράτειος Συλλογή, έργο του ιδίου 
και των µαθητών του, πραγµατεύεται όλους σχεδόν 
τους κλάδους της ιατρικής, καταγράφει µε 
συστηµατικό τρόπο κλινικά συµπτώµατα και 
θεραπείες, µε γνώµονα την αρχή του «ὠφελέειν, ἢ 
µὴ βλάπτειν». Ο Όρκος του Ιπποκράτη εξακολουθεί 
να αποτελεί τη βάση της δεοντολογίας του ιατρικού 
επαγγέλµατος. 
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Σειρά κερµάτων ευρώ, έτους κυκλοφορίας 2013, 
σε ποιότητα τύπωσης proof. Η σειρά  
περιλαµβάνει τα ελληνικά κέρµατα ευρώ στις 
οκτώ διαθέσιµες ονοµαστικές αξίες (από 1 λεπτό 
έως και 2 ευρώ), καθώς και τα δύο επετειακά 
κέρµατα των 2 ευρώ µε τα αντίστοιχα θέµατα: 
«100 χρόνια από την ένωση της Κρήτης µε την 
Ελλάδα» και «2.400 χρόνια από την ίδρυση της 
Ακαδηµίας Πλάτωνος». 

Τεχνικές προδιαγραφές κασετίνας µε σειρά 
κερµάτων ευρώ, σε ποιότητα τύπωσης Proof 

Ποσότητα: 4.000 τεµάχια 
Ποιότητα τύπωσης: Proof 
Τιµή διάθεσης: €90 
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Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε: 
  www.minfin.gr / www.bankofgreece.gr  

Παραγγελίες: 
   d25@glk.gr,  

  www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/commemorative_Order_form_Gr.doc 
  www.bankofgreece.gr/BoGDocumentsEn/commemorative_Order_form_En.doc 




