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Η Μικρασιατική Καταστροφή αποτέλεσε τη δραματική κατάληξη της τριετούς Μικρασιατικής Εκστρατείας, η οποία 
με το όραμα της Μεγάλης Ιδέας αποσκοπούσε στην ανάκτηση εδαφών που επί αιώνες θεωρούνταν ελληνικά. Τον 
Αύγουστο του 1922, μετά τη σφοδρή αντεπίθεση των Τούρκων, κατέρρευσε το μικρασιατικό μέτωπο και άρχισε η 

αποχώρηση των ελληνικών στρατευμάτων, που είχαν αποβιβαστεί στη Σμύρνη το 1920 με τη σύμφωνη γνώμη των Συμμάχων 
και είχαν προελάσει στη μικρασιατική ενδοχώρα. Το Σεπτέμβριο του 1922 οι Τούρκοι πυρπόλησαν τη Σμύρνη, αναγκάζοντας 
χιλιάδες Έλληνες να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους εστίες και να διαφύγουν στην Ελλάδα. Ο απολογισμός της 
καταστροφής ήταν τραγικός: χιλιάδες νεκροί και τραυματίες, λεηλασίες, εξαφάνιση του μικρασιατικού ελληνισμού. 
Η Ελλάδα δέχθηκε ένα τεράστιο κύμα προσφύγων, ιδίως μετά τη Συνθήκη της Λωζάννης (1923) και τη συμφωνία 
για την ανταλλαγή πληθυσμών. Το προσφυγικό ζήτημα σημάδεψε τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές 
εξελίξεις στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Οι Μικρασιάτες πρόσφυγες ενσωματώθηκαν 
σταδιακά στην ελληνική κοινωνία, εμπλουτίζοντάς την με τις επιχειρηματικές τους ικανότητες και τις 
πολιτιστικές τους παραδόσεις, αλλά και διατηρώντας ανεξίτηλη την ανάμνηση της χαμένης πατρίδας.

The Asia Minor Disaster was the dramatic conclusion of the three-year Asia Minor Campaign, 
fuelled by the irredentist Great Idea (Megali Idea). A fierce counterattack by the Turks in 
August 1922 led to the collapse of the front and the withdrawal of the Greek troops, which 

had landed in Smyrna with the Allies’ authorisation in 1920 and then advanced inland into Anatolia. In 
September 1922, the Turks burned down Smyrna, forcing thousands of Greeks to abandon their ancestral 
homes and flee across the Aegean. The toll was tragic: thousands of deaths and casualties, pillaging, and the 
eradication of the Greek element from Asia Minor. Greece received a huge wave of refugees, especially after the 
Lausanne Treaty of 1923 and the convention on the exchange of populations. The refugee question would dominate 
political, social and economic developments in interwar Greece. The refugees gradually assimilated into Greek society, 
which they enriched with their spirit of enterprise and their culture and traditions, while always keeping alive the 
memory of their lost homeland.
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ΧΡΥΣΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (GOLD) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €200 ΜΕ ΘΕΜΑ:

«100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ»

Τεχνικές προδιαγραφές:
Ονομαστική αξία: €200

Διάμετρος: 22,10 χιλ.
Βάρος: 7,98 γρ.

Μορφή στεφάνης: οδόντωση 
Υλικό: χρυσός (Au) 917‰, άργυρος (Ag) 53‰ Συσκευασία: 

ξύλινο κουτί με πιστοποιητικό γνησιότητας
Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 750 τεμάχια

Ποιότητα τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof)
Καλλιτέχνης νομίσματος: Γ. Σταματόπουλος

Τιμή διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
Ημερομηνία διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

€200 GOLD COIN DEDICATED TO:

“100 YEARS FROM THE ASIA MINOR DISASTER”

Technical specifications:
Denomination: €200
Diameter: 22.10 mm

Weight: 7.98 g
Edge: milled 

Material: gold (Au) 917‰, silver (Ag) 53‰
Packaging: wooden box with certificate of authenticity

Maximum issue: 750 pieces
Minting quality: proof

Coin designed by: G. Stamatopoulos
Price: TO BE ANNOUNCED

Launch of sales: TO BE ANNOUNCED
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Ο  Άρης, θεός του πολέμου, ήταν γιος του Δία και της   Ήρας. Από την ερωτική σχέση του με την Αφροδίτη, που ήταν 
παντρεμένη με τον Ήφαιστο, γεννήθηκαν η Αρμονία, μετέπειτα σύζυγος του Κάδμου, ιδρυτή της Θήβας, καθώς και 
ο Φόβος και ο Δείμος (τρόμος), που συνόδευαν τον Άρη στη μάχη. Σε αντίθεση με την αδελφή του την Αθηνά, 

που εκπροσωπούσε την προστασία της πόλης και τη στρατηγική, ο Άρης ταυτιζόταν με την τυφλή βία του πολέμου. Γι’ αυτό 
και δεν ήταν δημοφιλής μεταξύ των Ελλήνων, οι οποίοι, παρά τους συχνούς πολέμους τους και την υψηλή εκτίμησή τους 
για την πολεμική αρετή, δεν ήταν φιλοπόλεμος λαός. Ακόμη και ο Δίας στην Ιλιάδα τον χαρακτηρίζει ως τον πιο μισητό 
από τους Ολύμπιους θεούς λόγω του πολεμοχαρούς χαρακτήρα του. Ελάχιστοι ναοί του Άρη μαρτυρούνται στον 
ελληνικό κόσμο (Τροιζήνα, Γερόνθραι, Αλικαρνασσός). Μάλιστα, ο ναός του Άρη στην αρχαία αγορά της Αθήνας 
είχε μεταφερθεί εκεί την εποχή του Αυγούστου από άλλο δήμο της Αττικής (όπου πιθανόν να ήταν αρχικά 
αφιερωμένος σε άλλο θεό), ενδεχομένως υπό την επίδραση της ρωμαϊκής λατρείας του Άρεως Τιμωρού 
(Mars Ultor).

Ares, son of Zeus and Hera, was the god of war. His children from his adulterous affair 
with Aphrodite, the wife of Hephaistos, included Harmonia (who later wed Cadmos, the 
founder of Thebes) and his companions in battle, Phobos and Deimos (embodiments of fear 

and dread, respectively). In contrast with his sister Athena, who represented protection of cities and 
strategy, Ares was associated with the blind brutality of war. This explains why he was not popular with the 
Greeks, who – despite their frequent wars and high regard for military valour – were not a bellicose people. 
Even his own father, Zeus, in the Iliad calls him the most loathsome of the Olympian gods because of his belligerent 
nature. Very few temples were devoted to Ares in the Greek world (in Troizina, Geronthrai and Alikarnassos). As for 
the Temple of Ares in the ancient agora of Athens, it had originally been erected in some other community of Attica, in 
honour perhaps of another god, before being moved to the centre of Athens and rededicated to Ares during the reign 
of Augustus, probably in connection with the Roman cult of Mars Ultor.
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ΧΡΥΣΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (MINI GOLD PLUS) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ  ΑΞΙΑΣ €100 ΜΕ 
ΘΕΜΑ:

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ -  ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ -  ΑΡΗΣ»
Τεχνικές προδιαγραφές:

Ονομαστική αξία: €100
Διάμετρος: 17,50 χιλ.

Βάρος: 3,89 γρ.
Μορφή στεφάνης: λεία 

Υλικό: χρυσός (Au) 99,99% 
Συσκευασία: ξύλινο κουτί με πιστοποιητικό γνησιότητας

Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 1.200 τεμάχια
Ποιότητα τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof)

Καλλιτέχνης νομίσματος: Μ. Αντωνάτου
Τιμή διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Ημερομηνία διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

€100 MINI GOLD PLUS COIN DEDICATED TO:

“GREEK MYTHOLOGY - THE OLYMPIAN GODS - ARES”

Technical specifications:
Denomination: €100
Diameter: 17.50 mm

Weight: 3.89 g
Edge: plain 

Material: gold (Au) 99.99% 
Packaging: wooden box with certificate of authenticity

Maximum issue: 1,200 pieces
Minting quality: proof

Coin designed by: M. Antonatou
Price: TO BE ANNOUNCED

Launch of sales: TO BE ANNOUNCED
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Το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου βρίσκεται στο ιερό του Ασκληπιού και είναι από τα καλύτερα σωζόμενα θέατρα της 
αρχαιότητας. Χρονολογείται στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. και είναι έργο του αρχιτέκτονα Πολυκλείτου, με κάποιες 
μεταγενέστερες προσθήκες. Το κοίλο του θεάτρου, κτισμένο στη φυσική πλαγιά ενός λόφου, αποτελείται από δύο 

μέρη που χωρίζονται από διάζωμα. Στην κυκλική ορχήστρα, διαμέτρου 19,54 μ., εμφανιζόταν ο χορός, ενώ οι ηθοποιοί 
κινούνταν στο προσκήνιο του διώροφου σκηνικού οικοδομήματος, από το οποίο σώζονται μόνο τα θεμέλια. Το θέατρο 
ανασκάφηκε από τον Παναγιώτη Καββαδία το 1881-83 και χρειάστηκε περιορισμένες μόνο αναστηλώσεις. Μετά την πρώτη 
αναβίωση του αρχαίου δράματος στο χώρο από τον Δημήτρη Ροντήρη το 1938, το θέατρο αποτελεί την έδρα του 
Φεστιβάλ Επιδαύρου από το 1954. Φιλοξενεί κυρίως παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας και κωμωδίας που κάθε 
χρόνο προσελκύουν χιλιάδες θεατές, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν τη φημισμένη ακουστική 
του και να απολαύσουν τη μοναδική εμπειρία του αρχαίου δράματος στο φυσικό του περιβάλλον.

The ancient theatre of Epidaurus, one of the best preserved of antiquity, is located on the 
grounds of a sanctuary to the healing god Asclepius. Attributed to the architect Polykleitos, 
it was constructed in the late 4th century BC, with subsequent additions. The cavea of the 

theatre, built into the natural hillside, comprises an upper and lower tier, separated by a walkway. The 
circular orchestra, 19.54 m. in diameter, was where the chorus performed, while the actors moved about 
the proscenium of a two-storey stage building, of which only the foundations survive. Excavated by Panagiotis 
Kavvadias in 1881-83, the theatre required only limited restoration. The first modern-day revival of Greek drama at 
Epidaurus was directed by Dimitris Rontiris in 1938. Since 1954, the theatre has become the venue of the Epidaurus 
Festival, hosting mainly ancient tragedy and comedy productions. Thousands of spectators thus have an opportunity 
every summer to admire the theatre’s renowned acoustics and enjoy the unique experience of ancient drama in its 
natural setting.
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ΧΡΥΣΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (MINI GOLD) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €50 ΜΕ ΘΕΜΑ:

«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ - ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ»

Τεχνικές προδιαγραφές:
Ονομαστική αξία: €50

Διάμετρος: 14 χιλ.
Βάρος: 1 γρ.

Μορφή στεφάνης: λεία 
Υλικό: χρυσός (Au) 99,99% 

Συσκευασία: ξύλινο κουτί με πιστοποιητικό γνησιότητας
Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 1.500 τεμάχια

Ποιότητα τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof)
Καλλιτέχνης νομίσματος: Μ. Αντωνάτου

Τιμή διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
Ημερομηνία διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

€50 MINI GOLD COIN DEDICATED TO:

“CULTURAL HERITAGE - THE ANCIENT THEATRE OF 
EPIDAURUS”  

Technical specifications:
Denomination: €50

Diameter: 14 mm
Weight: 1 g
Edge: plain 

Material: gold (Au) 99.99% 
Packaging: wooden box with certificate of authenticity

Maximum issue: 1,500 pieces
Minting quality: proof

Coin designed by: M. Antonatou
Price: TO BE ANNOUNCED

Launch of sales: TO BE ANNOUNCED
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Ο Λόρδος Βύρων (George Gordon Byron, Λονδίνο 1788-Μεσολόγγι 1824) ήταν εμβληματική μορφή του 
ευρωπαϊκού ρομαντισμού και ένας από τους σημαντικότερους ποιητές του 19ου αιώνα. Από πολύ 
νέος έτρεφε φιλελεύθερα και φιλελληνικά αισθήματα. Γνώρισε από κοντά την Ελλάδα το 1809 στη 

διάρκεια του μεγάλου ταξιδιού του (Grand Tour) στη Μεσόγειο. Καρπός αυτού του ταξιδιού ήταν το ποιητικό 
έργο που τον καταξίωσε, Το προσκύνημα του Τσάιλντ Χάρολντ, το δεύτερο άσμα του οποίου είναι αφιερωμένο 
στην Ελλάδα. Το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης συνεπήρε τη ρομαντική ψυχή του Βύρωνα, ο 
οποίος τελικά το 1823 αποφάσισε να έρθει στην Ελλάδα για να στηρίξει πιο ενεργά τον αγώνα. 
Εγκαταστάθηκε στο Μεσολόγγι, όπου ξόδεψε μεγάλα ποσά από την προσωπική του περιουσία 
για τη συγκρότηση στρατιωτικών και ναυτικών μονάδων. Όμως, δεν πρόλαβε να πολεμήσει, 
γιατί αρρώστησε και εν τέλει πέθανε στις 19 Απριλίου 1824. Ο πρόωρος θάνατος του 
Βύρωνα αποτέλεσε τραγική απώλεια που συγκλόνισε τον ελληνισμό, αλλά ταυτόχρονα 
ενίσχυσε το φιλελληνικό κίνημα παγκοσμίως.

George Gordon Byron (London 1788-Missolonghi 1824) was an emblematic figure 
of European Romanticism and one of the most important poets of the 19th 
century. From a very young age, he embraced liberal and philhellenic ideals. His 

Grand Tour of the Mediterranean in 1809 brought him to Greece, to which he dedicated the 
second canto of his defining poetic work, Childe Harold’s Pilgrimage. The outbreak of the Greek 
Revolution in 1821 set fire to Byron’s romantic soul. He ultimately moved to Greece in 1823 in order 
to take part in the struggle and settled in Missolonghi, where he spent much of his fortune on setting up 
military and naval units. However, he was never to see action, as his life was cut short on 19 April 1824, 
following a serious illness. His untimely death was a tragic loss and was deeply mourned by the Greeks, but 
at the same time boosted philhellenic sentiment around the world. 
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ΑΡΓΥΡΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (SILVER) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €10 ΜΕ ΘΕΜΑ:

«ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ - ΛΟΡΔΟΣ ΒΥΡΩΝ»

Τεχνικές προδιαγραφές:
Ονομαστική αξία: €10

Διάμετρος: 40 χιλ.
Βάρος: 34,10 γρ.

Μορφή στεφάνης: λεία 
Υλικό: άργυρος (Ag) 92,5% 

Συσκευασία: ξύλινο κουτί με πιστοποιητικό γνησιότητας
Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 2.000 τεμάχια

Ποιότητα τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof)
Καλλιτέχνες νομίσματος: Γ. Σταματόπουλος -  

Μ. Αντωνάτου
Τιμή διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Ημερομηνία διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

€10 SILVER COIN DEDICATED TO:

“PHILHELLENES - LORD BYRON”

Technical specifications:
Denomination: €10

Diameter: 40 mm
Weight: 34.10 g

Edge: plain 
Material: silver (Ag) 92.5% 

Packaging: wooden box with certificate of authenticity
Maximum issue: 2,000 pieces

Minting quality: proof
Coin designed by: G. Stamatopoulos - M. Antonatou

Price: TO BE ANNOUNCED
Launch of sales: TO BE ANNOUNCED
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Ο Ξενοφών (430-355 π.Χ.) ανδρώθηκε στην Αθήνα του Πελοποννησιακού Πολέμου και υπήρξε μαθητής του Σωκράτη. 
Μετά την ήττα της Αθήνας συμμετείχε μαζί με άλλους  Έλληνες (οι «μύριοι») ως μισθοφόρος στην εκστρατεία του 
Κύρου του νεότερου κατά του αδελφού του Αρταξέρξη για τη διεκδίκηση του περσικού θρόνου και ηγήθηκε των 

μυρίων στην επικίνδυνη και μακρά πορεία της επιστροφής τους στην Ελλάδα, αφηγούμενος αργότερα τα γεγονότα στην 
Κύρου Ανάβαση. Εξορίστηκε από την Αθήνα, πιθανότατα εξαιτίας της στάσης του υπέρ της Σπάρτης. Ο Ξενοφών υπήρξε 
πολύπλευρη προσωπικότητα και άφησε πλούσιο έργο, διαχρονικά δημοφιλές λόγω του απλού και γλαφυρού ύφους 
του. Κύριο ιστορικό έργο του είναι τα Ελληνικά, που καλύπτουν την περίοδο από το σημείο όπου σταμάτησε 
ο Θουκυδίδης (411 π.Χ.) μέχρι το τέλος της θηβαϊκής ηγεμονίας (362 π.Χ.). Αν και ο Ξενοφών αποσιωπά 
πολλά λόγω της μεροληψίας του, το έργο αυτό αποτελεί βασική πηγή για την ελληνική ιστορία εκείνης της 
περιόδου. Έγραψε επίσης πρωτοποριακά έργα, μεταξύ των οποίων ένα διάλογο περί οικιακής οικονομίας 
(Οικονομικός), πραγματείες δημόσιων οικονομικών (Πόροι) και πολιτειολογίας (Λακεδαιμονίων πολιτεία, 
Ιέρων), καθώς και σωκρατικά έργα (Απολογία, Απομνημονεύματα, Συμπόσιο), βιογραφίες (Αγησίλαος) κ.ά.

Xenophon (430-355 BC) spent his formative years in Athens during the Peloponnesian 
War and was a disciple of Socrates. After the defeat of Athens, he fought as a mercenary, 
alongside other Greeks (known as the myrioi, “the Ten Thousand”), in Cyrus the Younger’s 

campaign against his own brother, King Artaxerxes of Persia. Xenophon led the myrioi on their long 
and perilous march back to Greece and later recounted the events in his Expedition of Cyrus (Anabasis). 
He was banished from Athens, probably because of his Spartan sympathies. A military leader and a man of 
letters, Xenophon left a rich oeuvre, popular over the ages for its simple and graceful style. His main historical 
work, Hellenica, picks up where Thucydides broke off (411 BC) and continues up to the end of the Theban hegemony 
(362 BC). Albeit far from an unbiased or full account, it remains a valuable source for that period of Greek history. 
Xenophon also wrote seminal works, including a dialogue on household economics (Oeconomicus), treatises on public 
finances (Ways and means) and government (Constitution of the Spartans, Hiero), Socratic works (Apology, Memorabilia, 
Symposium), biographies (Agesilaos) and others.
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ΑΡΓΥΡΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (SILVER)  ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €10 ΜΕ ΘΕΜΑ:

«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ - ΞΕΝΟΦΩΝ»

Τεχνικές προδιαγραφές:
Ονομαστική αξία: €10

Διάμετρος: 40 χιλ.
Βάρος: 34,10 γρ.

Μορφή στεφάνης: λεία 
Υλικό: άργυρος (Ag) 92,5% 

Συσκευασία: κουτί με πιστοποιητικό γνησιότητας
Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 1.500 τεμάχια

Ποιότητα τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof)
Καλλιτέχνης νομίσματος: Γ. Σταματόπουλος

Τιμή διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
Ημερομηνία διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

€10 SILVER COIN DEDICATED TO:

“GREEK CULTURE - HISTORIANS - XENOPHON”

Technical specifications:
Denomination: €10

Diameter: 40 mm
Weight: 34.10 g

Edge: plain 
Material: silver (Ag) 92.5% 

Packaging: coin box with certificate of authenticity
Maximum issue: 1,500 pieces

Minting quality: proof
Coin designed by: G. Stamatopoulos

Price: TO BE ANNOUNCED
Launch of sales: TO BE ANNOUNCED
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Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων ανελκύστηκε από ναυάγιο που εντόπισαν σφουγγαράδες το 1900 κοντά στα 
Αντικύθηρα. Χρονολογείται στην ελληνιστική περίοδο και χρησίμευε για αστρονομικούς υπολογισμούς. Έχει 
χαρακτηριστεί ως μια πρώιμη μορφή «αναλογικού υπολογιστή». Αποτελείται από 30 και πλέον ορειχάλκινα γρανάζια 

που έθεταν σε κίνηση δείκτες πάνω σε διαφορετικούς δίσκους ενδείξεων. Η χειροκίνητη επιλογή μιας ημερομηνίας στο 
μεγάλο δίσκο, που αναπαριστούσε το ζωδιακό κύκλο και το ηλιακό και σεληνιακό έτος, ενεργοποιούσε τα γρανάζια και τους 
υπόλοιπους δείκτες. Αυτοί με τη σειρά τους έδειχναν στους αντίστοιχους δίσκους ενδείξεων τη θέση της επιλεγείσας 
ημερομηνίας στην τετραετή περίοδο των πανελλήνιων αγώνων (Ολύμπια, Πύθια, Ίσθμια, Νέμεα), τις θέσεις των πέντε 
τότε γνωστών πλανητών και τη συσχέτιση με αστρονομικούς κύκλους που ενδιέφεραν ιδιαίτερα τους αρχαίους 
Έλληνες. Ο μηχανισμός επίσης προέβλεπε ηλιακές και σεληνιακές εκλείψεις. Η μελέτη του μηχανισμού 
έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές εδώ και δεκαετίες και συνεχίζεται από το Πρόγραμμα Έρευνας 
για το Μηχανισμό των Αντικυθήρων με προηγμένες απεικονιστικές μεθόδους, οι οποίες διαρκώς 
αποκαλύπτουν νέες εντυπωσιακές λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία του.

The Antikythera mechanism was recovered from a shipwreck found in 1900 by sponge divers 
off the island of Antikythera. Built in Hellenistic times, this intricate device was used for 
astronomical calculations and has been described as the oldest analogue computer. Its more 

than 30 bronze gearwheels rotated pointers over different dials. Thus, manually selecting a date on the 
main dial – which represented the zodiac, as well as the solar and lunar years – shifted the smaller gears, 
so that the pointers on the other dials indicated the position of the selected date in the four-year cycle of the 
Panhellenic games (Olympia, Pythia, Isthmia, Nemea), the positions of the five then-known planets and the correlation 
with astronomy cycles that were of particular interest to the ancient Greeks. The mechanism also predicted solar 
and lunar eclipses. Research on the mechanism, which has fascinated scholars for decades, is still ongoing under the 
Antikythera Mechanism Research Project, which, using advanced imaging technologies, continues to provide impressive 
new insights into the mechanism’s complex inner workings.
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ΑΡΓΥΡΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (SILVER) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €10 ΜΕ ΘΕΜΑ: 

«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - 
Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ»

Τεχνικές προδιαγραφές:
Ονομαστική αξία: €10

Διάμετρος: 40 χιλ.
Βάρος: 34,10 γρ.

Μορφή στεφάνης: λεία 
Υλικό: άργυρος (Ag) 92,5% 

Συσκευασία: ξύλινο κουτί με πιστοποιητικό γνησιότητας
Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 2.000 τεμάχια

Ποιότητα τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof)
Καλλιτέχνης νομίσματος: Γ. Σταματόπουλος

Τιμή διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
Ημερομηνία διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

€10 SILVER COIN DEDICATED TO: 

“GREEK CULTURE - ANCIENT GREEK TECHNOLOGY -  
THE ANTIKYTHERA MECHANISM”

Technical specifications:
Denomination: €10

Diameter: 40 mm
Weight: 34.10 g

Edge: plain 
Material: silver (Ag) 92.5%

Packaging: wooden box with certificate of authenticity
Maximum issue: 2,000 pieces

Minting quality: proof
Coin designed by: G. Stamatopoulos

Price: TO BE ANNOUNCED
Launch of sales: TO BE ANNOUNCED
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Η αλιεία είναι μια πανάρχαιη ανθρώπινη δραστηριότητα, που σήμερα έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό χάρη στην 
τεχνολογία και στη δραστηριοποίηση μεγάλων επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα όμως, εκατομμύρια άτομα σε όλο τον 
κόσμο απασχολούνται στην παραδοσιακή παράκτια αλιεία ή σε μικρής κλίμακας ιχθυοτροφεία. Σε αναγνώριση της 

συμβολής τους στην κάλυψη των διατροφικών αναγκών του παγκόσμιου πληθυσμού, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων 
Εθνών ανακήρυξε το 2022 Διεθνές Έτος Παραδοσιακής Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας. Ο εορτασμός επιδιώκει αφενός 
να προβάλει παγκοσμίως το ρόλο αυτών των εργαζομένων στη διατροφική ασφάλεια, στην εξάλειψη της φτώχειας και 
στη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, ούτως ώστε να ενισχυθούν οι δράσεις για τη στήριξή τους, και αφετέρου 
να ενθαρρύνει τους ίδιους τους μικροαλιείς και μικροϊχθυοτρόφους να συνενωθούν και να δυναμώσουν τη 
φωνή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων που τους αφορούν. Η Ελλάδα συμμετέχει στον εορτασμό ως 
χώρα με μακρά αλιευτική παράδοση και δεδομένου ότι η μικρής κλίμακας παράκτια αλιεία έχει ιδιαίτερη 
οικονομική και κοινωνική σημασία για τους τοπικούς πληθυσμούς της, αλλά και χαμηλό περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα.

Fishing, one of man’s oldest activities, has changed significantly in recent times on account of 
technology and the emergence of large fishing companies. However, millions of people all over 
the world still earn their living as small-scale fishers, fish farmers and fish workers. In recognition 

of their contribution to meeting the world’s food needs, the United Nations General Assembly has 
declared 2022 the International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture (IYAFA 2022). The objective 
of the celebration is twofold: to focus world attention on the role that these people play in food security, 
poverty eradication and sustainable natural resource use – thereby increasing global action to support them – and to 
encourage small-scale producers to join forces and make their voices heard in policy decision-making that affects their 
lives. Greece takes part in the celebration as a country with an age-long fishing tradition and in view both of the major 
economic and social importance of small-scale fishing for its local populations and of the activity’s low environmental 
footprint.
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ΑΡΓΥΡΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (MINI SILVER) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €6 ΜΕ ΘΕΜΑ:

«2022 - ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ»

Τεχνικές προδιαγραφές:
Ονομαστική αξία: €6
Διάμετρος: 28,50 χιλ.

Βάρος: 10 γρ.
Μορφή στεφάνης: λεία 

Υλικό: άργυρος (Ag) 92,5% 
Συσκευασία: κουτί με πιστοποιητικό γνησιότητας

Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 2.000 τεμάχια
Ποιότητα τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof)

Καλλιτέχνης νομίσματος: Μ. Αντωνάτου
Τιμή διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Ημερομηνία διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

€6 MINI SILVER COIN DEDICATED TO:

“2022 - INTERNATIONAL YEAR OF ARTISANAL FISHERIES  
AND AQUACULTURE”

Technical specifications:
Denomination: €6

Diameter: 28.50 mm
Weight: 10 g

Edge: plain 
Material: silver (Ag) 92.5%

Packaging: coin box with certificate of authenticity
Maximum issue: 2,000 pieces

Minting quality: proof
Coin designed by: M. Antonatou

Price: TO BE ANNOUNCED
Launch of sales: TO BE ANNOUNCED
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Οι κάτοικοι της Χίου ξεσηκώθηκαν κατά του οθωμανικού ζυγού στις 11 Μαρτίου 1822, υποκινούμενοι από τους 
Σαμιώτες με επικεφαλής τον Λυκούργο Λογοθέτη. Με εντολή του Σουλτάνου, που εξοργίστηκε με τη στάση των 
Χιωτών, οι οποίοι απολάμβαναν προνομιακό καθεστώς, έφθασε στο νησί ο τουρκικός στόλος υπό τον Καρά Αλή. 

Μετά από έντονο βομβαρδισμό, αποβιβάστηκαν στο νησί 7.000 άνδρες. Η κακοσχεδιασμένη ελληνική εξέγερση κατεστάλη 
με ευκολία, καθώς ο Λογοθέτης και οι Σαμιώτες εγκατέλειψαν το νησί. Ακολούθησε πυρπόληση όλου του νησιού και 
τρομερές σφαγές. Δεκάδες χιλιάδες Χριστιανοί σφαγιάστηκαν και πολλοί κατέληξαν σκλάβοι. Το γεγονός συγκλόνισε τους 
Ευρωπαίους, προκαλώντας ένα κύμα φιλελληνικών αισθημάτων. Tον Ιούνιο του 1822 οι Έλληνες πήραν ηρωική εκδίκηση με 
την πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας από τον Κωνσταντίνο Κανάρη, που κατέληξε και στο θάνατο του ίδιου 
του Καρά Αλή. Η σφαγή της Χίου απαθανατίστηκε στον ομώνυμο πίνακα του Ευγένιου Ντελακρουά και στο 
ποίημα «Το ελληνόπουλο» του Βίκτωρος Ουγκώ.

The inhabitants of Chios rose up against Ottoman rule on 11 March 1822, incited by the revolted 
Samians led by Lykourgos Logothetis. The Sultan, infuriated with the defiance of the Chiots, who 
enjoyed a privileged status, dispatched Kara Ali and his fleet against the island. Heavy bombardment was 

followed by the landing of 7,000 Ottoman troops. The poorly planned uprising was easily suppressed, as Logothetis 
and the Samians abandoned the island to its fate. All of Chios was set ablaze and tens of thousands of Christians were 
massacred or enslaved. The events provoked outrage across Europe, sparking a new wave of philhellenism. In June 1822, 
the Greeks heroically avenged themselves with the burning of the Turkish flagship by Konstantinos Kanaris, in which 
Kara Ali himself was fatally injured. The Chios massacre was immortalised by Eugène Delacroix in his painting Scène des 
massacres de Scio and by Victor Hugo in his poem L’enfant.
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ΑΡΓΥΡΟ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €5 ΜΕ ΘΕΜΑ: 

«200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΦΑΓΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ»

Τεχνικές προδιαγραφές:
Ονομαστική αξία: €5

Διάμετρος: 31 χιλ.
Βάρος: 17 γρ.

Μορφή στεφάνης: λεία 
Υλικό: άργυρος (Ag) 33,3% 

Συσκευασία: τρίπτυχη συσκευασία σε θήκη
Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 5.000 τεμάχια

Ποιότητα τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof-like)
Καλλιτέχνες νομίσματος: Γ. Σταματόπουλος -  

Μ. Αντωνάτου
Τιμή διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Ημερομηνία διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

BLISTER PACK WITH A COLLECTOR SILVER €5 COIN DEDICATED TO:  

“200 YEARS FROM THE CHIOS MASSACRE”

Technical specifications:
Denomination: €5

Diameter: 31 mm
Weight: 17 g

Edge: plain 
Material: silver (Ag) 33.3% 

Packaging: blister pack
Maximum issue: 5,000 pieces

Minting quality: proof-like
Coin designed by: G. Stamatopoulos - M. Antonatou

Price: TO BE ANNOUNCED
Launch of sales: TO BE ANNOUNCED
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Από τα πολυάριθμα φυτά της ελληνικής φύσης, λίγα μπορούν να συναγωνιστούν σε ομορφιά και λαμπρότητα τις άγριες 
παιώνιες. Στην Ελλάδα απαντούν επτά είδη παιώνιας, από τα οποία τα Paeonia clusii (Κρήτη, Κάρπαθος και Ρόδος) και  
Paeonia parnassica (Παρνασσός και Ελικώνας) είναι ενδημικά της χώρας.

Paeonia parnassica (Παιώνια του Παρνασσού)
Πολυετής πόα με ισχυρό ρίζωμα. Διακρίνεται από τα άλλα είδη παιώνιας από το χαρακτηριστικό έντονα σκούρο κόκκινο 
χρώμα των πετάλων της. Είναι γνωστή μόνο από λίγες διασκορπισμένες θέσεις στα όρη Παρνασσός και Ελικώνας 
της Στερεάς Ελλάδας. Αναπτύσσεται σε υγρά λιβάδια, χαράδρες και ανοίγματα δασών με κεφαλληνιακή ελάτη 
(Abies cephalonica), σε υψόμετρο 800-1.500 μ. Ανθίζει από τα τέλη Απριλίου έως και τις αρχές Ιουνίου. 
Περιλαμβάνεται στο Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας (2009) 
ως «Τρωτό». Μία από τις κυριότερες απειλές που αντιμετωπίζει είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα, 
ιδίως η συλλογή των ριζωμάτων της ή ολόκληρων φυτών. 

Of the numerous plants of Greek nature, few can 
rival the wild peony in beauty and splendour. 
Seven species of peony are found in Greece, of 

which Paeonia clusii (Crete, Karpathos and Rhodes) and 
Paeonia parnassica (Mounts Parnassos and Elikonas) are 
Greek endemics.

Paeonia parnassica (Peony of Mt. Parnassos) 
Herbaceous, perennial plant with strong rhizome. It is distinguished from other peony species by its 
characteristic deep dark red petals. Known only from a few scattered localities on Mounts Parnassos and Elikonas 
in Central Greece, it grows in wet meadows, ravines and openings of Greek fir (Abies cephalonica) forests, at an 
altitude of 800-1,500 m, and blooms from late April to early June. It is listed in the Red Data Book of Rare and Threatened 
Plants of Greece (2009) as «Vulnerable». One of the main threats it faces is human activity, notably the collection of its 
rhizomes or whole plants. 
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ΑΡΓΥΡΟ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €5  ΜΕ ΘΕΜΑ:

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΔΗΜΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - 
PAEONIA PARNASSICA»

Τεχνικές προδιαγραφές:
Ονομαστική αξία: €5

Διάμετρος: 31 χιλ.
Βάρος: 17 γρ.

Μορφή στεφάνης: λεία 
Υλικό: άργυρος (Ag) 33,3% 

Συσκευασία: τρίπτυχη συσκευασία σε θήκη
Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 5.000 τεμάχια

Ποιότητα τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof-like)
Καλλιτέχνης νομίσματος: Μ. Αντωνάτου

Καλλιτεχνική επιμέλεια συσκευασίας: Ι.Ε.Τ.Α.
Τιμή διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 

Ημερομηνία διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

BLISTER PACK WITH A COLLECTOR SILVER €5 COIN DEDICATED TO: 

“ENVIRONMENT - ENDEMIC FLORA OF GREECE - 
PAEONIA PARNASSICA”

Technical specifications:
Denomination: €5

Diameter: 31 mm
Weight: 17 g

Edge: plain 
Material: silver (Ag) 33.3% 

Packaging: blister pack
Maximum issue: 5,000 pieces

Minting quality: proof-like
Coin designed by: M. Antonatou

Packaging artwork: Printing Works Department  
Price: TO BE ANNOUNCED

Launch of sales: TO BE ANNOUNCED
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Η Χίος είναι νησί του ανατολικού Αιγαίου, το πέμπτο σε μέγεθος στην 
Ελλάδα. Στην αρχαιότητα γνώρισε οικονομική ακμή, κυρίως χάρη στις 
εξαγωγές των φημισμένων κρασιών της. Η βυζαντινή περίοδος άφησε στη 

Χίο πλήθος εκκλησιών, καθώς και τη Νέα Μονή με τα περίφημα ψηφιδωτά της. 
Σημαντικός σταθμός υπήρξε η κυριαρχία των Γενουατών (1346-1566), οι οποίοι 
ενδιαφέρθηκαν κυρίως για την εκμετάλλευση της μαστίχας, που ευδοκιμεί μόνο 
στο νότιο τμήμα του νησιού, και έδωσαν στα μαστιχοχώρια τη χαρακτηριστική 
μορφή οχυρού οικισμού. Κατά την τουρκοκρατία η μαστίχα αποτελούσε 
αυτοκρατορικό μονοπώλιο και το νησί απολάμβανε ευνοϊκό καθεστώς. Η Χίος 
πλήρωσε ακριβά τη συμμετοχή της στην Ελληνική Επανάσταση με την περιβόητη 
σφαγή της Χίου (1822), και τελικά απελευθερώθηκε με τους Βαλκανικούς 
Πολέμους (1912). Σήμερα η Χίος διατηρεί την παράδοση της πλούσιας αγροτικής 
παραγωγής της, με εξαιρετικής ποιότητας εσπεριδοειδή, κρασιά, ελαιόλαδο, και 
φυσικά τη μοναδική μαστίχα. Προσελκύει επίσης χιλιάδες 
επισκέπτες χάρη στις φυσικές ομορφιές, τα μνημεία και την 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική της.

Chios is situated in the eastern Aegean and is Greece’s 
fifth largest island. It prospered in antiquity, primarily 
as an exporter of its famed wines. The Byzantine 

era adorned Chios with numerous churches, as well as the renowned Nea 
Moni monastery with its exquisite mosaics. From 1346 to 1566, Chios was 
occupied by the Genoese, who were principally interested in the island’s 
famous mastic, a resin extracted from the lentisk trees that grow only in the 
south of the island. It was at this time that the mastic-producing villages were 
given their characteristic fortress-like structure. Under Ottoman rule, mastic 
became an imperial monopoly and Chios enjoyed a privileged status. The 
island would, however, pay dearly for its participation in the Greek War of 
Independence, with the massacre of Chios (1822). Liberation came only much 
later with the Balkan Wars (1912). Today, Chios continues its rich agricultural 
tradition, producing top quality citrus fruit, wines, olive oil and, of course, the 
unique mastic, while the island’s natural beauties, historical monuments and 
traditional architecture make it an appealing tourist destination.

20 NUMISMATIC PROGRAMME 202220
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ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΤΑ ΟΚΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΚΕΡΜΑΤΑ ΕΥΡΩ  ΚΟΠΗΣ 2022  

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΙΠΤΥΧΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 
BLISTER ΜΕ ΘΕΜΑ:

«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΧΙΟΣ»

Τεχνικές προδιαγραφές:
Συσκευασία: τρίπτυχη συσκευασία σε θήκη
Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 7.500 τεμάχια
Ποιότητα τύπωσης: λαμπρή ακυκλοφόρητη

Καλλιτεχνική επιμέλεια συσκευασίας: Ι.Ε.Τ.Α.
Τιμή διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Ημερομηνία διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

BLISTER SET CONTAINING 
ALL EIGHT DENOMINATIONS  

OF 2022 GREEK EURO COINS DEDICATED TO:  

“TOURISM - CHIOS”

Technical specifications:
Packaging: blister set

Maximum issue: 7,500 pieces
Minting quality: brilliant uncirculated

Packaging artwork: Printing Works Department  
Price: TO BE ANNOUNCED

Launch of sales: TO BE ANNOUNCED
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Α πό τις 20 Δεκεμβρίου 1821 μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 1822 πραγματοποιείται 
η Α’ Εθνοσυνέλευση των επαναστατημένων Ελλήνων στη Νέα Επίδαυρο 
(Πιάδα), η οποία ψηφίζει το Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος, το πρώτο 

ελληνικό  σύνταγμα.

From 20 December 1821 to 16 January 1822, the revolted Greeks held 
their first National Assembly at Nea Epidavros (known then as Piada), 
which adopted modern Greece’s first government charter, the Provisional 

Constitution of Greece. 

Συσκευασία: coin card blister
Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 3.000 τεμάχια
Ποιότητα τύπωσης: λαμπρή ακυκλοφόρητη

Packaging: coin card blister
Maximum issue: 3,000 pieces

Minting quality: brilliant uncirculated

Συσκευασία: φυσιγγια
Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 745.000 τεμάχια

Ποιότητα τύπωσης:κυκλοφορίας

Packaging: rolls

Maximum issue: 745,000 pieces

Minting quality: circulation
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ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ €2  ΜΕ ΘΕΜΑ::

«200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ»

Τεχνικές προδιαγραφές:
Ονομαστική αξία: €2
Διάμετρος: 25,75 χιλ.

Βάρος: 8,50 γρ.
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)
Καλλιτέχνης κέρματος: Γ. Σταματόπουλος

Τιμή διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
Ημερομηνία διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

€2 COMMEMORATIVE CIRCULATION COIN DEDICATED TO: 

“200 YEARS FROM THE FIRST GREEK CONSTITUTION”

Technical specifications:
Denomination: €2

Diameter: 25.75 mm
Weight: 8.50 g

Edge: fine milled/edge lettering 
Ring material: copper nickel
Inner material: nickel brass

Packaging: coin box with certificate of authenticity
Maximum issue: 1,500 pieces

Minting quality: proof
Coin designed by: G. Stamatopoulos

Price: TO BE ANNOUNCED
Launch of sales: TO BE ANNOUNCED
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Επί 35 χρόνια, το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών “Erasmus” προωθεί την 
κίνηση ανθρώπων και ιδεών στην ενωμένη Ευρώπη.

For 35 years, the “Erasmus” student exchange programme has promoted the 
movement of people and ideas across a united Europe. 

Συσκευασία: coin card blister
Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 3.000 τεμάχια
Ποιότητα τύπωσης: λαμπρή ακυκλοφόρητη

Packaging: coin card blister
Maximum issue: 3,000 pieces

Minting quality: brilliant uncirculated

Συσκευασία: φυσιγγια
Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 745.000 τεμάχια

Ποιότητα τύπωσης:κυκλοφορίας

Packaging: rolls

Maximum issue: 745,000 pieces

Minting quality: circulation
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ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ €2  ΜΕ ΘΕΜΑ::

«1987 - 2022 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS»

Τεχνικές προδιαγραφές:
Ονομαστική αξία: €2
Διάμετρος: 25,75 χιλ.

Βάρος: 8,50 γρ.
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)
Καλλιτέχνης κέρματος:  Joaquin Jimenez

Τιμή διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
Ημερομηνία διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

€2 COMMEMORATIVE CIRCULATION COIN DEDICATED TO: 

“1987 - 2022 ERASMUS PROGRAMME”

Technical specifications:
Denomination: €2

Diameter: 25.75 mm
Weight: 8.50 g

Edge: fine milled/edge lettering 
Ring material: copper nickel
Inner material: nickel brass

Packaging: coin box with certificate of authenticity
Maximum issue: 1,500 pieces

Minting quality: proof
Coin designed by:  Joaquin Jimenez

Price: TO BE ANNOUNCED
Launch of sales: TO BE ANNOUNCED
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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, www.mint.bankofgreece.gr).

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό Δελτίο για τα νομισματικά μας προϊόντα, θα πρέπει να αποστείλετε σχετικό 
αίτημα στο Υπουργείο Οικονομικών στη διεύθυνση d25e@glk.gr.

Αιτήσεις εμπόρων υποβάλλονται στο Υπουργείο Οικονομικών στη διεύθυνση d25nomismaticorders@glk.gr και στο fax  
(+30) 2103338959 με τη διάθεση κάθε νομισματικού προϊόντος, εντός των εκάστοτε τηρουμένων προθεσμιών. 

Για παραγγελίες μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος μπορείτε να επισκεφθείτε: 
https://www.bankofgreece.gr/euro/Trapezogrammatia-kai-kermata-eyrw#linkAnamnhstikaEuro 
(Φόρμα Παραγγελίας Νομισματικών Προϊόντων 2022).

Οι τιμές και οι ημερομηνίες διάθεσης θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια του έτους με χωριστές υπουργικές αποφάσεις.

Το Υπουργείο Οικονομικών διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, εφόσον κριθεί αναγκαίο, τα προϊόντα, τις μακέτες και τις 
τεχνικές προδιαγραφές τους χωρίς προειδοποίηση.

For further information on Greece’s Numismatic Programme, please visit the websites of the Ministry of Finance 
(www.minfin.gr) and the Bank of Greece (www.bankofgreece.gr, www.mint.bankofgreece.gr).

If you wish to subscribe to the Newsletter on our numismatic products, please email your request to the Ministry of 
Finance at: d25e@glk.gr.

Dealers must place their orders directly with the Ministry of Finance, via email addressed to d25nomismaticorders@glk.
gr or via fax to (+30) 2103338959, upon the launch of each numismatic product, within the applicable deadlines.

To place orders via the Bank of Greece, please visit:  
https://www.bankofgreece.gr/en/the-euro/euro-banknotes-and-coins  
(Numismatic Products Order Form 2022).

Product prices and release dates will be determined in the course of the year 
by ministerial decisions.

The Ministry of Finance reserves the right to change the products or their designs and/or their technical specifications 
without prior notice, if deemed necessary.
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Η παρουσίαση αυτή θα επικαιροποιείται κατά διαστήματα 
με ανάρτηση επιπλέον στοιχείων καθώς θα ολοκληρώ-
νονται οι διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης των 

προϊόντων.

This presentation will be periodically updated as the design 
and production of the numismatic products are finalised.



HELLENIC REPUBLIC
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