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Αίτημα Μάνας που Έχασε το Παιδί της στον
Πόλεμο του 1940
Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Σαν σήμερα για να μην ξεχνιόμαστε... (ιστορικά γεγονότα &
Παγκόσμιες ημέρες)

Η Ελένη Ιωάννου Ιωαννίδου είναι μια από τις Ελληνίδες μάνες που όταν έμαθε ότι
έχασε το παιδί της στον πόλεμο της Αλβανίας τηλεγράφησε στον τότε
πρωθυπουργό Αλέξανδρο Κορυζή, λες και ήταν μια νέα σπαρτιάτισσα για να του
πει με το τηλεγράφημά της για μια ακόμη φορά «ή ταν ή επί τας».
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ομολογήσω ότι μόλις διάβασα το τηλεγράφημα της
μάνας από την Κυπαρισσία προς την Πρωθυπουργό Αλέξανδρο Κορυζή το ’41,
ανατρίχιασα. Τότε ήρθαν στο μυαλό μου οι θρυλικές αρχαίες Σπαρτιάτισσες μάνες
που όταν έφευγαν τα παιδιά τους για το πολεμικό μέτωπο, τους παρέδιδαν την
ασπίδα με την ρητή εντολή «ή ταν ή επί τας», δηλαδή, ή μ’ αυτήν (εννοώντας να
επιστρέψει κρατώντας την ως νικητής) ή πάνω σ’ αυτήν (δηλαδή τιμημένος
νεκρός, πάνω στην ασπίδα του, πεσών στην εκτέλεση του καθήκοντος).
Επειδή όμως πολλές φορές κυκλοφορούν και μερικοί «ελληνοφρενείς» αστικοί
μύθοι, θέλησα να εξακριβώσω την αλήθεια του γεγονότος κάτι που για μένα ήταν
πολύ εύκολο δεδομένης της μεσσηνιακής μου καταγωγής. Έτσι διαπίστωσα ότι η
συγγραφέας του τηλεγραφήματος είναι απολύτως υπαρκτό πρόσωπο, όπως επίσης

και το κείμενό της. Μάλιστα η ελληνική πολιτεία την έχει τιμήσει ως σύμβολο της
Ελληνίδας Μητέρας του έπους του 1940 και το 2009 στην Κυπαρισσία έγιναν τα
αποκαλυπτήρια του αγάλματος της.

Το συγκλονιστικό τηλεγράφημα
«Προς τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως κ. Αλ. Κορυζήν
Ο υιός μου Ευάγγελος Ιωάννου Ιωαννίδης απωλέσθη εις τας επιχειρήσεις της
Κλεισούρας. Παρήγγειλα εις τους τέσσαρας ήδη υπηρετούντας Χρήστον, Κώσταν,
Γεώργιον και Νίκον Ιωάννου Ιωαννίδην να εκδικηθώσιν τον θάνατον του αδελφού
των.

Κρατώ εις εφεδρείαν άλλους τέσσαρας Πάνον, Αθανάσιον, Γρηγόριον και Μενέλαον
Ιωάννου Ιωαννίδην, κλάσεων 1917 και νεωτέρων.
Παρακαλώ κληθώσιν ονομαστικώς και ούτοι εις πάσαν περίπτωσιν ανάγκης της
πατρίδας ή τυχόν απωλείας ετέρου τέκνου μου προς εκδίκησιν εχθρού.
Γνωρίσατε βασιλέα μας ότι ύστατον επιφώνημά μου θέλει είναι:
Ζήτω η Πατρίς!
Ελένη Ιωάννου Ιωαννίδου,
Κυπαρισσία 2 Φεβρουαρίου 1941»
Τιμή από την Ελληνική πολιτεία
Η Ελένη Ιωαννίδου τιμήθηκε από την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων
Αττικής και το Δήμο Κυπαρισσίας, σε διήμερο εκδηλώσεων (28-29 Μαρτίου 2009)
στην Κυπαρισσία υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, όπου ανακηρύχθηκε
«σύμβολο
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Πηγή: fourtounis.gr

του

Έπους

του

1940»

και

έγιναν

τα

