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Νέα εθνική όψη κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία
(2013/C 200/05)

Εθνική όψη του νέου αναμνηστικού κέρματος των δύο ευρώ έκδοσης Σλοβακίας που προορίζεται για κυκλο
φορία
Τα κέρματα ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία έχουν την ιδιότητα νομίμου χρήματος σε ολόκληρη την ζώνη
του ευρώ. Προκειμένου να πληροφορήσει το κοινό και όσους χειρίζονται κέρματα, η Επιτροπή δημοσιεύει
περιγραφή των σχεδίων όλων των νέων κερμάτων (1). Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης
Φεβρουαρίου 2009 (2), επιτρέπεται στα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και στις χώρες που έχουν συνάψει με την
Κοινότητα νομισματική συμφωνία στην οποία προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης κερμάτων ευρώ να εκδίδουν
αναμνηστικά κέρματα ευρώ τα οποία προορίζονται για κυκλοφορία, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις,
ιδίως ότι χρησιμοποιείται μόνον η ονομαστική αξία των 2 ευρώ. Τα εν λόγω κέρματα έχουν τεχνικά χαρακτηρι
στικά ίδια με εκείνα των υπολοίπων κερμάτων των 2 ευρώ, αλλά στην εθνική τους όψη εμφαίνεται ένα αναμνη
στικό σχέδιο με υψηλή συμβολική αξία, εθνικής ή ευρωπαϊκής εμβέλειας.
Χώρα έκδοσης: Σλοβακία
Αναμνηστικό θέμα: Η 1150ή επέτειος της αποστολής του Κωνσταντίνου και του Μεθόδιου στην Μεγάλη
Μοραβία
Περιγραφή του σχεδίου:
Το σχέδιο απεικονίζει τους Θεσσαλονικείς αδελφούς Κωνσταντίνο και Μεθόδιο μαζί με το συμβολικό διπλό
σταυρό στημένο σε τρεις λόφους. Ο σταυρός κρατείται συγχρόνως ως ποιμαντορική ράβδος επισκόπου, συνδέο
ντας έτσι τα σύμβολα της κρατικής εξουσίας και του χριστιανισμού και δίνοντας έμφαση στη σημασία της
αποστολής των δύο αδελφών, η οποία βοήθησε να διασφαλιστεί η πλήρης κυριαρχία και νομιμότητα της Μεγάλης
Μοραβίας — που ήταν το πρώτο σλαβικό κράτος της Κεντρικής Ευρώπης. Η μορφή του Κωνσταντίνου κρατά ένα
βιβλίο που αντιπροσωπεύει την εκπαίδευση και την πίστη, ενώ ο Μεθόδιος απεικονίζεται με μια εκκλησία που
συμβολίζει την πίστη και τον θεσμικό χριστιανισμό. Κατά μήκος του κάτω άκρου του εσωτερικού μέρους του
κέρματος βρίσκεται το όνομα της εκδότριας χώρας «SLOVENSKO», το έτος «863» και το έτος «2013», με ένα
διαχωριστικό σημείο μεταξύ κάθε χρονολογίας. Κατά μήκος του άνω άκρου του εσωτερικού μέρους βρίσκονται οι
ονομασίες «KONŠTANTÍN» και «METOD». Αριστερά των δύο αδελφών είναι το τυποποιημένο γράμματα «mh», τα
αρχικά του σχεδιαστή του κέρματος Miroslav Hric, και δεξιά βρίσκεται το σήμα του νομισματοκοπείου της
Σλοβακίας (Kremnica Mint), που περιλαμβάνει τα γράμματα «MK» τοποθετημένα μεταξύ δύο μητρών.
Στον εξωτερικό δακτύλιο του κέρματος απεικονίζονται τα 12 αστέρια της ευρωπαϊκής σημαίας.
Αριθμός κερμάτων της έκδοσης: 1 εκατ.
Ημερομηνία έκδοσης: Ιούλιος 2013

(1) Βλ. ΕΕ C 373 της 28.12.2001, σ. 1, όπου απεικονίζονται όλες οι εθνικές όψεις των κερμάτων που εκδόθηκαν το έτος 2002.
(2) Βλ. τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, της 10ης Φεβρουαρίου 2009 και τη
σύσταση της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κατευθυντηρίων γραμμών όσον αφορά τις
εθνικές όψεις και την έκδοση των κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία (ΕΕ L 9 της 14.1.2009, σ. 52).
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