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ΣΕΙΡΑ ΣΕΤ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ
ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩ
Η σειρά τρίπτυχων συλλεκτικών σετ (2019-2021) είναι αφιερωμένη στις εθνικές όψεις
των κυπριακών κερμάτων ευρώ.
Το πρώτο σετ της σειράς είναι αφιερωμένο στο σταυρόσχημο ειδώλιο του Πωμού (3000 π.Χ.)
της Χαλκολιθικής περιόδου, που απεικονίζεται στα κέρματα 1 και 2 ευρώ. Ως χαρακτηριστικό
δείγμα της προϊστορικής τέχνης της Κύπρου, αντιπροσωπεύει την αρχαιότητα και προβάλλει
τον πολιτισμό της χώρας με ιστορία πέραν των 10.000 χρόνων.
Το δεύτερο σετ, το οποίο θα εκδοθεί το 2020, θα παρουσιάζει το «καράβι της Κερύνειας»
(4ος αιώνας π.Χ.). Η απεικόνισή του στα κέρματα 10, 20 και 50 σεντ συμβολίζει τη σημασία
της θάλασσας, της ναυτιλίας και του εμπορίου, διαχρονικά, στην ιστορία της Κύπρου.
Η σειρά θα ολοκληρωθεί το 2021 με το τρίτο σετ αφιερωμένο στο αγρινό της Κύπρου,
το οποίο απεικονίζεται στα κέρματα 1, 2 και 5 σεντ. Πρόκειται για σπάνιο ενδημικό είδος
της πανίδας της Κύπρου.

COIN SET SERIES DEDICATED TO
THE NATIONAL SIDES OF THE CYPRUS EURO COINS
Τhe series of collectible three-ply sets (2019-2021) is dedicated to the national
sides of the Cyprus euro coins.
The first set of the series is dedicated to the cross-shaped sculpture (idol) of Pomos
(3000 B.C.) from the Chalcolithic period. The said idol is depicted on the €1 and €2 coins.
Being a characteristic example of Cyprus prehistoric art, it represents the heritage and
civilization of the country endowed with a history of over 10.000 years.
The second set, to be issued in 2020, will present the “Kyrenia ship” (4th century B.C.).
Its depiction on the 10, 20 and 50 cent coins symbolizes the importance of sea, shipping
and trade throughout Cyprus’ history.
The series will be completed in 2021 with the third set to be dedicated to the Cyprus mouflon.
This is depicted on the 1, 2 and 5 cent coins and is a unique species of the Cyprus fauna.

“Το σχέδιο είναι προκαταρκτικό και το τελικό σετ ενδέχεται να διαφέρει.” “The design is preliminary and hence the final set may differ”
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