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ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 



Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ 

1) ΛΕΠΤΑ 10 
Μάχη Θεών καί Γιγάντων. Ή Αθηνά καταβάλλουσα 
τόν Γίγαντα Άλκυονέα. Έκ τής ζωφόρου του ΒωμοΟ 
τοΟ Διός ( 180 π.Χ.) τής Περγάμου — Staatliche Museen 

"Ανατολ. Βερολίνου 
2) ΛΕΠΤΑ 20 

Αθηνά φέρουσα πολεμικήν στολήν. Έκ χαλκίνου αγάλ
ματος ύψους 2,35 μέτρων ( 2 ο ς αΙών π.Χ.) άνευρεθέντος 
κατά τό 1959 είς Πειραιά. 

3 ) ΛΕΠΤΑ 50 
Μέγας Αλέξανδρος. Έκ τής σαρκοφάγου τοΟ Α λ ε 
ξάνδρου τής Σιδώνος (περί τό 310 π.Χ.). "Αρχαιολο-
γικόν Μουσείον Κωνσταντινουπόλεως. 

4) ΔΡΑΧΜΗ 1,50 
Βυζαντινόν ψηφιδωτόν (άρχαί 11ου ή τέλος 10ου αί-
ώνος) . Οί αυτοκράτορες Κωνσταντίνος καί Ιουστι
νιανός προσφέρουσιν είς τήν Θεομήτορα, τήν πόλιν 
τής Κωνσταντινουπόλεως ό πρώτος καί τόν ναόν τής 

Αγίας Σοφίας ό δεύτερος. Ή πρωτεύουσα τού Βυζαν
τίου εύρίσκετο ύπό τήν προστασίαν τής Παρθένου. 

Α γ ί α Σοφία, Κωνσταντινούπολις. 
5) ΔΡΑΧΜΑΙ 2,50 

Ό αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Λιθογρα
φία τού Έλληνος ζωγράφου Δ. Τσόκου ( 1859 ). Ι σ τ ο 
ρικόν Έθνολογικόν Μουσείον, "Αθήναι. 

6 ) ΔΡΑΧΜΑΙ 3 
"Η "Ελλάς είς τό Μεσολόγγιον. Πίναξ τού Γάλλου 
φιλέλληνος ζωγράφου Ε. Delacroix. Μουσείον Μπορ-
ντώ Γαλλίας. 

7 ) ΔΡΑΧΜΑΙ 4,50 
Εΰζωνος (ελαφρώς ώπλισμένος Έλλην στρατιώτης). 
Έκ του πίνακος τοΟ επίσης Γάλλου φιλέλληνος ζωγρά
φου G . Β. Scott. 

8) ΔΡΑΧΜΑΙ 6 
Νίκη τής Σαμοθράκης. "Αγαλμα πρός τιμήν τής Ελευ
θερίας. Έστήθη είς τήν νήσον Σαμοθράκην ώς άνα-
μνηστικόν μιάς νίκης κατά τίνος εχθρού. Έργον πιθα
νώς Ροδίου γλύπτου (περί τό 190 π .Χ. ) . Μουσείον 
Λούβρου, Παρίσιοι. 

Π Ο Σ Ο Τ Η Τ Ε Σ — Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ 

1) Λεπτά 10 τεμάχια 4.000.000 χιλιοστά 31x43,5 
2 ) » 20 » 3.000.000 » 27x40 
3) » 50 » 3.500.000 » 27x40 
4 ) Δραχμαί 1,50 » 4.500.000 » 31x43,5 
5 ) » 2,50 » 6.800.000 » 27x40 
6 ) » 3.— » 2.500.000 » 31x43,5 
7) » 4,50 » 1.000.000 » 31x43,5 
8) » 6.— » 700.000 » 31x43,5 
"Απαντα είς φύλλα τών 50 τεμαχίων. 
ΤΙΜΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ: $ 1 =29,85 δραχμαί 



Τήν 28ην "Απριλίου έ. 6., είς τό έν "Αθήναις Ζάππειον Μέγαρον, εγκαινιάζεται ή «Έκθεσις τής Πολεμικής "Ιστορίας τών Ε λ 
λήνων», είς τήν οποίαν, διά τών διαφόρων σχετικών κειμηλίων, αναπαραστάσεων καί πάσης φύσεως μνημειακών στοιχείων, 
θά απεικονίζεται ή Ιστορική έξέλιξις τών εθνικών αγώνων τών "Ελλήνων, άπό τών αρχαιοτάτων χρόνων, μέχρι σήμερον. 
"Επί τή ευκαιρία ταύτη, ή Γενική Διεύθυνσις τών "Ελληνικών Ταχυδρομείων εκδίδει είδικήν σειράν αναμνηστικών γραμματοσήμων. 

Λ Ο Ι Π Α Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ : Πολυχρωμία Offset. 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ : «'Ασπιώτη-"Ελκα ». "Αθήναι. 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ: Τά ώς άνω γραμματόσημα θά κυκλοφορήσωσι τήν 27ην "Απριλίου 1968 καί θά πωλώνται μέχρι καί τής 27ης 
"Απριλίου 1969, πλήν έάν ήθελον έξαντληθή ένωρίτερον. 

Φ Α Κ Ε Λ Ο Ι Π Ρ Ω Τ Η Σ Η Μ Ε Ρ Α Σ Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Σ 

Ή Ταχυδρομική "Υπηρεσία θά έκδώση επίσης φακέλους πρώτης ημέρας κυκλοφορίας, έσφραγισμένους δι' ειδικής αναμνηστι
κής σφραγίδος. Ή παράστασις τών φακέλων προέρχεται άπό χρυσοΟν νόμισμα τοΰ Βασιλέως τής Μακεδονίας Φιλίππου I I 
(359/336 π.Χ.) τό όποιον είκονίζει τόν Μέγαν "Αλέξανδρον είς νεαράν ήλικίαν. "Ανά δύο φάκελοι θά φέρωσιν άπαντα τά έν 
λόγω γραμματόσημα καί θά διατίθενται είς τήν όνομαστικήν ά);ίαν τής σειράς, ήτοι αντί δραχμών 18,30. 



r 

Π Ο Λ Ε Μ Ι Κ Η Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Τ Ω Ν Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν 

Ή "Ιστορία τών "Ελλήνων είναι αλυσίδα αγώνων καί μα
χών. "Από τούς αιώνες πού βρίσκονται ακόμη χαμένοι 
στήν άχλύ τοϋ Μύθου ώς τίς σύγχρονες στιγμές τής πιό 
απτής πραγματικότητας, πρόσωπα καί πράξεις εναλλάσ
σονται συνεχώς σέ ποικιλία μορφών καί σχημάτων, πρα
γματώνοντας, ωστόσο, τό Ιδιο πάντα νόημα : τήν έξαρση 
τοϋ άνθρωπου μέσα στό βασίλειο τής δημιουργίας. "Η 
έξαρση όμως αυτή, ή δικαίωση τοϋ άνθρωπου δέν γίνεται 
βέβαια «ώς έξ αυτομάτου». Απαιτείται συνεχής, συνε
πής καί δίχως τήν παραμικρή κάμψη ή καταβολή όλων 
τών δυνάμεων τοϋ άνθρωπου, έτσι πού τό περιβάλλον-
χώρος, χρόνος καί δ,τι άλλο — νά δένεται μέ τόν Ιδιον 
αρμονικά χωρίς νά δημιουργείται σχέση δυνάστη καί δυ-
ναστευομένου. Γιατί, σκοπός έσχατος αυτής τής συνθέ
σεως είναι νά δημιουργηθή καθεστώς ελεύθερον, δπως ol 
Ιδιοι οί "Ελληνες άπεκάλεσαν τό καθεστώς αυτό πού οί 
Ιδιοι καί τό έδημιούργησαν στήν "Ιστορία τοϋ άνθρωπου. 

Γενικά, τοϋ άνθρωπου ή "Ιστορία δέν είναι σύνθεση αυ
τόματη, είναι δημιουργία, πράγμα πού προϋποθέτει υπεύ
θυνη στάση ένανη τής ζωής καί τών προβλημάτων της. 
"Υπεύθυνο Ναι καί υπεύθυνο "Οχι, άπό τήν σύγκρουση 
τών οποίων καί έκπηδά ή αρμονία τής συνθέσεως. Στό 
δυτικό αέτωμα τοϋ ναοϋ τοϋ Διός στήν "Ολυμπία ή σύν
θεση αυτή γίνεται άπτή στήν γαλήνια μορφή τοϋ "Απόλ
λωνος, καθώς τό φώς τοϋ ©εοϋ τούτου εναρμονίζει ύπό τό 
βλέμμα του τήν σύγκρουση τών Κενταύρων καί Λαπηθών. 
Στήν Τραγωδία ή σύγκρουση τών παθών συνθέτει λύσεις 
αρμονικές πού « καθαίρουν » τήν ανθρώπινη ψυχή καί τήν 
αποδίδουν στήν ζωή ασφαλή καί γαλήνια. 

Αυτή ή εναρμόνιση τών στοιχείων πού άντιφερόμενα 
συνήθως συνθέτουν τήν ζωήν, γίνεται άπό τούς "Ελληνες 
κατά τήν μακραίωνη Ιστορική διαδρομή τους μέ συνεχείς 
αγώνες, ή, καλύτερα, μέ έναν αγώνα άδιάκοπον πού μ" 
αυτόν τά στοιχεία τά συστατικά τής ζωής άποκαθαίρον-
ται άπό πάσαν υπερβολή πού μπορεί νά διασπά τήν αρ
μονία : «Μηδέν άγαν», κατά τό άπολλώνειο ρήμα. Τό 
«μέτρο » τούτο γίνεται κανών τής συνθέσεως, έτσι πού 
σύμφωνα μ" αυτό καμιά υπερβολή δέν βαραίνει μέ έτερό-
πλευρη επιβολή τό σύνθεμα. Γι" αυτό καί δλα κινούνται 
ενεργά καί καταβάλλουν τήν ΰψιστην επίδοση τους γιά 
τήν εξασφάλιση τής αρμονίας στήν ελληνική δημιουργία, 
πού ώς πολιτιστικό σύστημα ορίζει άπό χιλιάδες χρόνια 
τώρα τήν μοίρα τοϋ άνθρωπου. 

Αυτός ό αγώνας, κατά τήν ατέρμονη εξέλιξη του, πού 
αποτυπώνεται σέ ποικιλία μοναδική νικών καί θυσιών 

στήν μακραίωνη πορεία τοϋ λαοϋ τούτου, είναι ό αγώνας 
τών "Ελλήνων. "Αρχίζει στους αΙώνες πού θεοί καί θεό
μορφα όντα αντιμάχονταν γιά νά πλαστουργήσουν σέ 
συγκρούσεις μυθικές τόν άνθρωπο, τότε πού οί Γίγαντες 
τόλμησαν ν'άντιμετρηθοϋν μέ τούς Θεούς γυρεύοντας νά 
προσπελάσουν τό καταθλιπτικά κυρίαρχο μυστικό τους. 
Περνάει στά χρυσά τά χρόνια πού ό άνθρωπος πλαστουρ-
γεί τούς Θεούς του κατ' είκόνα καί ομοίωση δική του 
στό "Ιλιο καί στόν Μαραθώνα καί στις Θερμοπύλες, ορί
ζοντας άνέκλητα τόν κανόνα τοϋ πολιτισμού πού οροθε
τεί τά όρια ανθρωπισμού καί βαρβαρότητας. Ακολουθεί 
έπειτα στά βήματα τοΰ Αλεξάνδρου τόν δρόμο πρός τήν 
"Ανατολή, γυρεύοντας νά ξεθαμπώσει τόν ήλιο άπό τήν 
πάχνη τής δεισιδαιμονίας τοΰ δγκου καί τοΰ μεγέθους, 
πού τήν ψεύτικην όφρϋ τους είχε τόσο θαυμαστά κατα
στείλει στόν ελληνικό χώρο ή αρμονία τοϋ μέτρου. Στήν 
μεγάλη χριστιανικήν αυτοκρατορία χαράζει ανεξίτηλα τήν 
παρουσία τοΰ "Ελληνος στις άκρες τοϋ Βυζαντίου καί μέ 
τήν γενναία θυσία ορθώνει τό παράστημα τοΰ Νεώτερου 
"Ελληνισμοΰ στά τείχη τής Βασιλεύουσας. Ή θυσία τοΰ 
αυτοκράτορα, κατακάθαρα ελληνική στις διαστάσεις άλ
λα καί στήν ουσία της, κινεί τήν έλληνικήν "Ιστορία καί 
δένεται χέρι χέρι μέ τό Μεσολόγγι γιά νά βεβαιώσει τήν 
συνέχεια καί τήν συνέπεια τοΰ άνθρωπου. Καί σταθερά 
πιά, ή συνέπεια τούτη περνώντας άπό συγκρούσεις ήμι-
θεϊκές οδεύει πρός τά μέλλοντα, ολότελα ασφαλής καί 
βέβαιη γι' αυτά. Τήν βεβαιότητα όμως τούτη ό "Ελληνας 
καί πάλι δέν τήν αποκτά παθητικά σάν πεπρωμένο θέ
σφατο τών έξω άπ* αυτόν δυνάμεων. Τήν βλέπει σάν χρέος, 
σάν σκοπό καί σάν δικαίωση τοΰ ίδιου τοΰ εαυτού του 
καί τήν κερδίζει μέ τόν αγώνα του. Γιά τοΰτο καί πάντα 
ή κάθε σύγχρονη, ή κάθε σημερινή στάση τοϋ "Ελληνος 
είναι καί μένει πάντα ή Ιδια : ή εγρήγορση, ή ανησυχία 
ή γόνιμη πού ανιχνεύει τίς λύσεις τοϋ ένεστώτος μέ τόν 
ενθουσιασμό, τήν λαχτάρα, τήν αποφασιστικότητα άλλά 
καί τήν συναίσθηση τής ευθύνης γιά τήν συνέπεια τής 
πορείας καί τήν συνέχεια τής "Ιστορίας τοϋ άνθρωπου. 

Γ. Π. ΚΟΥΡΝΟΥΤΟΣ 
Διευθυντής Γραμμάτων 

"Υπουργείου "Εθνικής Παιδείας 


