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Νέα εθνική όψη κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία
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Εθνική όψη του νέου αναμνηστικού κέρματος των δύο ευρώ έκδοσης Φινλανδίας που προορίζεται για κυκλο
φορία
Τα κέρματα ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία συνιστούν νόμιμο χρήμα σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ.
Προκειμένου να πληροφορήσει το κοινό και όσους χρησιμοποιούν τα 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 Ευρωπαϊκή
Ένωση νομισματική συμφωνία για την έκδοση κερμάτων ευρώ, τα οποία προορίζονται για κυκλοφορία, να εκδίδουν
ορισμένο αριθμό αναμνηστικών κερμάτων ευρώ προς κυκλοφορία υπό τον όρο, μεταξύ άλλων, ότι πρόκειται μόνο
για κέρματα των 2 ευρώ. Τα εν λόγω κέρματα έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά ίδια με εκείνα των υπολοίπων
κερμάτων των 2 ευρώ, αλλά στην εθνική τους όψη εμφαίνεται ένα αναμνηστικό σχέδιο με υψηλή συμβολική
αξία, εθνικής ή ευρωπαϊκής εμβέλειας.
Χώρα έκδοσης: Φινλανδία
Αναμνηστικό γεγονός: η 125η επέτειος γέννησης του συγγραφέα F. E. SILLANPÄÄ που τιμήθηκε με το Βραβείο
Νόμπελ.
Περιγραφή του σχεδίου:
Το εσωτερικό μέρος του κέρματος απεικονίζει προσωπογραφία του Sillanpää. Στο άνω μέρος, σε ημικύκλιο, οι
λέξεις «F. E. SILLANPÄÄ». Στο αριστερό μέρος, το έτος «1888» και το σήμα του νομισματοκοπείου. Στο δεξί μέρος,
το έτος «1964», η ένδειξη της εκδίδουσας χώρας «FI» και το έτος έκδοσης «2013».
Πρόκειται για ειδικό αναμνηστικό κέρμα αφιερωμένο στον «παππού» ενός ολόκληρου έθνους. Ο F. E. SILLANPÄÄ
ήταν ένας αριστοτέχνης του ύφους ο οποίος χάρισε στη φινλανδική λογοτεχνία μια βαθιά ενόραση της σχέσης
μεταξύ των ανθρώπων και της φύσης. Το 1939 του απονεμήθηκε το Βραβείο Νόμπελ κυρίως για τα έργα του
«Meek Heritage» και «The Maid Silja». Αυτός ο αριστοτέχνης συγγραφέας απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη εθνική
φήμη με τις δημοφιλείς ραδιοφωνικές εκπομπές του και τις αλησμόνητες χριστουγεννιάτικες στήλες του. Μετά τα
χρόνια του πολέμου, ο αριστουργηματικός συγγραφέας έγινε ο «Taata» με τη μακριά γενειάδα, ο ανεπίσημος
«παππούς» της χώρας. Από τις αναμνήσεις της παιδικής του ηλικίας προέκυψε μια δημοφιλής παράδοση: Ο
παππούς συγκέντρωνε γύρω από τα ραδιόφωνα ολόκληρο το έθνος που παρακολουθούσε με ευλάβεια τις ανέμελες
χριστουγεννιάτικες «ιστορίες» του.
Στον εξωτερικό δακτύλιο του κέρματος απεικονίζονται τα 12 αστέρια της ευρωπαϊκής σημαίας.
Αριθμός κερμάτων της έκδοσης: 1,5 εκατ.
Ημερομηνία έκδοσης: Νοέμβριος 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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