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Ἡ θρυλική «Μάνα τοῦ Στρατιώτη» 

Καλλιόπη Λύκα   

Ἡ Καλλιόπη Λύκα πού ὀνομάσθηκε ἀπό τό Βασιλιά 

Γεώργιο «Μάνα τοῦ Στρατιώτη» ὑπῆρξε τό πρότυπο τῆς 

σύγχρονης Ἑλληνίδας. Σύζυγος ἥρωα, μητέρα ἥρωα, 

στοργική νοσοκόμα στό πλευρό τοῦ τραυματία καί 

λέαινα στή μάχη! Σ’ ὁλόκληρη τή ζωή της συμμετεῖχε 

ἐνεργά σ’ ὅλους τούς Ἐθνικούς Ἀγῶνες καί προσέφερε 

ἀνεκτίμητες ὑπηρεσίες ἀπόλυτα ἀφοσιωμένη στό Ἱερό 

Καθῆκον.  

Τό Ἑλληνικό Κράτος δυστυχῶς ὄχι μόνο δέν τίμησε 

ὅπως θά ἔπρεπε τήν προσφορά της ἀλλά τῆς ἀρνήθηκε 

ἀκόμα καί τήν νοσοκομειακή φροντίδα στό στρατιωτικό 

νοσοκομεῖο, ὅταν αὐτή τή χρειάσθηκε. 

Ψηλή μέ ὡραῖο παράστημα, παρά τήν προχωρημένη 

ἡλικία της καί μέ τήν καλοσιδερωμένη της στολή γεμάτη παράσημα καί μετάλλια, 

πάντα χαμογελαστή μιλοῦσε μέ ἐνθουσιασμό γιά τήν Πατρίδα. Ἔτσι θυμᾶμαι 

μικρό παιδάκι τότε στά Γιάννενα τή θρυλική «Μάνα τοῦ Στρατιώτου». 

Ἀγαποῦσε ὅλο τόν κόσμο ἀλλά εἰδικά τό Στρατό. Κυριολεκτικά τόν λάτρευε 

καί συχνά ἔλεγε: «ὅπου ὑπάρχει Στρατός εἶναι ἐλεύθερη ἡ Πατρίδα!».  

Ἡ Καλλιόπη Ζάγκλη, αὐτό ἦταν τό πατρικό της ὄνομα, εἶχε γεννηθεῖ στίς 30 

Ἰανουαρίου τοῦ 1889 στήν Ἄρτα. Ὁ πατέρας της ὀνομαζόταν Κωνσταντῖνος, ἡ 

μητέρα της Ἀγγελική καί καταγόντουσαν ἀπό τούς Καλαρρύτες, ἕνα ὀρεινό 

χωριό κοντά στά Γιάννενα. Ἡ οἰκογένειά της ἦταν πολύ εὔπορη ἀλλά καί 

ἐξαιρετικά φιλάνθρωπος. Ἡ σπλαχνική μητέρα της πάντρευε ἄπορα κορίτσια καί 

μαζί μέ τό γενναιόδωρο σύζυγο της διέθετε μεγάλα ποσά γιά συμπαράσταση 

στούς φτωχούς τῆς Ἄρτας καί στούς φυλακισμένους. Εἶχαν βαθιά Χριστιανική 

Πίστη καί ἀπέραντη ἀγάπη γιά τήν Πατρίδα……. 

Μπαρουτοκαπνισμένος μέ τή μορφή τοῦ Ὑπολοχαγοῦ Πεζικοῦ, ὁ σύζυγός 

της, ὁ Δημήτριος Λύκας δέν ἔλειψε ἀπό καμμία μάχη. Παντοῦ ἔδινε τό παρών καί 



ἔδειχνε τήν ἀνδρεία του. Τό στῆθος του γέμισε παράσημα καθώς καί πολεμικά 

μετάλλια καί τό κορμί του πληγές. 

Παράλληλα ἡ σύζυγος του Καλλιόπη δέν σταμάτησε οὔτε μία στιγμή τό 

φιλανθρωπικό της ἔργο. Μέρα καί νύκτα μέσα στά Στρατιωτικά Νοσοκομεῖα 

ἔδειχνε τή στοργή της σέ κάθε τραυματία καί στεκόταν δίπλα σέ κάθε οἰκογένεια 

πού τήν εἶχε ἀνάγκη, συμπαραστεκόμενη ὄχι μόνο ἠθικά ἀλλά καί ὑλικά.  

Μετά καί ἀπό τή Μικρασιατική Ἐκστρατεία ὁ σύζυγος της ἔπαθε φυματίωση 

πού ξεκίνησε ἀπό ἕνα ἀπό τά τραύματά του στούς πνεύμονες. Αὐτό τόν ὁδήγησε 

σέ πρόωρο θάνατο. Τό 1930 ὁ Δημήτριος Λύκας ὡς Συνταγματάρχης ἔφυγε ἀπό 

τόν κόσμο μας, ἀφήνοντας χήρα τή σύζυγό του καί ὀρφανό τόν ἀνήλικο γιό του. 

Ἡ γενναία Ἠπειρώτισσα στάθηκε στό ὕψος τῶν περιστάσεων. 

Ἀνέθρεψε μέ στοργή καί φροντίδα τό μοναχογιό της ἐμπνέοντάς του 

ἀπέραντη ἀγάπη γιά τήν Πατρίδα……. 

Ἡ Καλλιόπη Λύκα μέ μεγάλη της εὐχαρίστηση παρακολουθοῦσε τίς προόδους 

του ἐνῶ συνέχιζε μέ ἀμείωτη ἔνταση τό κοινωνικό καί φιλανθρωπικό της ἔργο....... 

Ἤδη ἀπό τό 1911 εἶχε ἱδρυθεῖ ἡ πρώτη Σχολή Ἀδελφῶν Νοσοκόμων τοῦ 

Ἐρυθροῦ Σταυροῦ. Μέ τήν ἔναρξη τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων εἶχε ξεκινήσει καί 

ἕνα ἀνθρωπιστικό κίνημα συμπαραστάσεως στούς τραυματισμένους μαχητές. 

Πλῆθος κυριῶν ἀπό τήν καλή κοινωνία, εἶχαν σπεύσει τότε νά ντυθοῦν τή στολή 

τῆς ἐθελόντριας ἀδελφῆς νοσοκόμας γιά νά φροντίζουν τούς τραυματίες. Ἀνάμεσά 

τους καί ἡ Καλλιόπη Λύκα....... 

Ἡ ὄμορφη εἰκόνα τῆς ἐθελόντριας ἀδελφῆς ἐξακολουθοῦσε νά γοητεύει τίς 

Ἑλληνίδες τοῦ Μεσοπολέμου. Ἄρχισαν λοιπόν νά συγκροτοῦνται πλῆθος ὁμάδων 

ἐθελοντριών ἀδελφῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ. Μία τέτοια ὁμάδα 

ἱδρύθηκε στά Γιάννενα τό 1939. 

Πολλές Γιαννιώτισσες ἔτρεξαν πρόθυμα νά καταταγοῦν. Ἀνάμεσά τους καί ἡ 

Καλλιόπη Λύκα πού βρῆκε ἄλλη μία εὐκαιρία γιά νά σταθεῖ ὅλο στοργή δίπλα σέ 

ὅποιον εἶχε ἀνάγκη. Δέν πέρασε πολύς καιρός καί ἦρθε ἡ 28η Ὀκτωβρίου 1940 μέ 

τήν ἐπίθεση τῶν Ἰταλῶν. Ἄγρυπνη ἡ στοργική ἀδελφή Καλλιόπη Λύκα, παρέμενε 

στό πλευρό τῶν τραυματισμένων στρατιωτῶν προσφέροντάς τους τήν ἀγάπη 

της. Αὐτά πού ἔζησε στά Νοσοκομεῖα καί στά Ὀρεινά Χειρουργεῖα δέν 

περιγράφονται. Τά κρυοπαγήματα τότε ἦταν κάτι φοβερό. Πολλές φορές ὅταν οἱ 

νοσοκόμες ἔβγαζαν τίς ἀρβύλες τῶν φαντάρων, τά δάκτυλα καί ἄλλα μέρη τῶν 

κάτω ἄκρων τούς ἔμεναν μέσα σ’ αὐτές. Ἡ ἴδια διηγεῖτο ὅτι εἶδε μέσα σέ μία μέρα 

νά ἀκρωτηριάζονται ἑκατό στρατιῶτες. 

Τό σπίτι της τό εἶχε κυριολεκτικά διαλύσει. Σεντόνια, πετσέτες, σκεύη 

φαγητοῦ, ροῦχα τά εἶχε πάει στό Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο γιά νά προσθέσει κάτι 

καί ἐκείνη στόν ἐξοπλισμό του. Συχνά ἔφευγε ἐπικεφαλῆς σέ ἀποστολές γιά 

συνοδεία τραυματιῶν σέ Νοσοκομεῖα τῆς ἐνδοχώρας. Οἱ μεταφορές αὐτές ἦταν 

πολύ ἐπικίνδυνες καί ἐκτελοῦνταν μόνο τή νύκτα γιατί τήν ἡμέρα οἱ φάλαγγες 

βομβαρδίζονταν. Μέσα σέ αὐτοκίνητα πού δέν ἦταν προορισμένα γιά τέτοιες 



μεταφορές, οἱ τραυματίες μας ὑπέφεραν φρικτά ἀπό τήν ἔλλειψη τῶν 

στοιχειωδῶν ἀνέσεων....... 

Ἡ Καλλιόπη Λύκα πῆγε στό Ἀργυρόκαστρο, στήν Πρεμετή στό Λάμποβο, 

στό Καλαράτι καί ὅπου ἀλλοῦ ὁ Στρατός μας πολεμοῦσε. Στό Ἀργυροκάστρο 

τήν περίμενε μία ὑπέροχη ἔκπληξη. Ὁ Βασιλεύς Γεώργιος τήν εἶχε ὀνομάσει 

«Μάνα τοῦ Στρατιώτου». Ἐκεῖ ἦταν πού τήν φώναξαν γιά πρώτη φορά οἱ 

στρατιῶτες μας «Μάνα» ζητωκραυγάζοντας. Ἀπό τότε ἔφερε μέ ὑπερηφάνεια 

αὐτό τόν τίτλο καί ἔτσι τήν ἀποκαλοῦσαν καί τήν προσφωνοῦσαν ὅλοι οἱ 

στρατιωτικοί. Παράλληλα τῆς ἀνατέθηκαν καθήκοντα ὑπεύθυνης γιά τή 

«Φανέλλα τοῦ Στρατιώτου», μιᾶς ὀργανώσεως πού φρόντιζε ἠθικά καί ὑλικά τόν 

Ἕλληνα Στρατιώτη. Ἡ ὀργάνωση αὐτή στήν περίοδο τοῦ Πολέμου μέ ἐντατική 

ἐθελοντική ἐργασία πολλῶν χιλιάδων Ἑλληνίδων ἀπ’ ὅλη τήν ἐπικράτεια μπόρεσε 

νά στείλει στό μέτωπο 127.000 δέματα μέ μάλλινο ἱματισμό γιά τίς ἀνάγκες τῶν 

στρατιωτῶν μας. 

Στίς 31 Δεκεμβρίου 1940, λίγο πρίν ἀλλάξει ὁ χρόνος ἔφθασε μέσα στούς 

τραυματίες καί ὁ γιός της, ὁ Ἀνθυπολοχαγός Γεώργιος Λύκας. Ἡ γενναία 

Ἑλληνίδα Μητέρα ἀφοῦ περιποιήθηκε στοργικά τό τραῦμα τοῦ παιδιοῦ της, τό 

ἔστειλε νά πάρει ἀμέσως τό φύλο πορείας γιά τή θέση του στό μέτωπο. Ὁ 

Διευθυντής τοῦ Νοσοκομείου θέλησε νά τόν κρατήσει μία μέρα ἀκόμη γιά ἰατρική 

παρακολούθηση. Τήν βρῆκε ὅμως ἀντίθετη, καί ἦταν ἀπόλυτη: «Τό κρεβάτι ἔχω 

νά τό δώσω σέ ἄλλον πού εἶναι βαρύτερα τραυματισμένος!». Γιατί εἶναι ἀλήθεια 

ὅτι ἡ Καλλιόπη Λύκα αἰσθανόταν Μάνα τοῦ κάθε Στρατιώτη καί δέν ξεχώριζε 

κανένα οὔτε βέβαια καί το φυσικό της τέκνο.......  

6 Ἀπριλίου τοῦ 1941.  Άτέλειωτες ὀρδές Γερμανῶν ἔφθασαν στά σύνορά μας 

καί μᾶς ἐπετέθησαν. Ἡ Μάνα τοῦ Στρατιώτου τότε ἔζησε τίς φρικτότερες στιγμές 

τῆς ζωῆς της μαζί μέ τούς πυροβολητές τῆς VIII Μεραρχίας πού λόγω τῆς 

συνθηκολογήσεως ἀναγκάσθηκαν νά ἀποχωρισθοῦν τά πυροβόλα τους. Μέ 

δάκρυα στά μάτια καί ἀναφιλητά τά στεφάνωσαν μέ ἀγριολούλουδα. Ὁ 

Ταγματάρχης Κωνσταντῖνος Βερσής, ἥρωας ἀπό τή Μικρασιατική Ἐκστρατεία, 

Διοικητής τῆς Μοίρας Πυροβολικοῦ, ἀποφάσισε νά τιμήσει μέ μεγαλειώδη τρόπο 

τό Ὅπλο του. Συγκέντρωσε τούς στρατιῶτες του καί ἀφοῦ ἀσπάσθηκαν τά 

πυροβόλα, τούς κάλεσε νά στραφοῦν πρός νότο μέ μέτωπο τήν ὑπόλοιπο 

Ἑλλάδα καί νά ψάλλουν τόν Ἐθνικό Ὕμνο. Στήν συνέχεια διέταξε τήν 

καταστροφή τῶν πυροβόλων μέ δυναμίτιδα. Τή στιγμή πού ἐσείετο τό ἔδαφος 

ἀπό τίς ἐκρήξεις, ὁ γενναῖος Πυροβολάρχης θέλοντας νά πεθάνει «στό κανόνι τοῦ 

ἐπάνω» ὅπως λέει τό ἐμβατήριο, στήριξε τό περίστροφο στόν κρόταφό του καί 

πυροβολήθηκε. Ταυτόχρονα αὐτοκτόνησαν καί δύο Λοχίες, ἐνῶ καί πολλοί ἄλλοι 

ἑτοιμάσθηκαν νά κάνουν τό ἴδιο. Εὐτυχῶς ὅμως πού ἀκούστηκε ἡ φωνή τῆς 

Μάνας: «Σταματῆστε! Ἡ Πατρίδα δέν πέθανε καί σᾶς ἔχει ἀνάγκη! Ἄν χαθεῖτε 

ἐσεῖς ποιός θά τήν ἐλευθερώσει;». Ὁ σεβασμός πού ἔτρεφαν οἱ στρατιωτικοί στό 

πρόσωπο της ἀλλά καί τό καθ’ ὅλα λογικό ἐπιχείρημα της σταμάτησε τό κακό.  



Ἡ Κατοχή ἔπεσε βαριά στήν Πατρίδα μας. Πείνα, δυστυχία ἀλλά καί 

προδοσίες δυστυχῶς! Ἡ Μάνα δέν ἔμεινε μέ δεμένα χέρια. Ἀρχικά μέχρι τό τέλος 

Αὐγούστου 1941 ἀσχολήθηκε μέ τήν περίθαλψη τῶν τραυματιῶν. Στήν συνέχεια 

δραστηριοποιήθηκε στήν Ἐθνική Ἀντίσταση. Ξεκίνησε ἐκστρατεία γιά 

στρατολόγηση ἀγωνιστῶν. Ταξίδευε σέ ὅλα τά χωριά ξεσηκώνοντας μέ πύρινα 

λόγια τους συμπατριῶτες της.  

Πολλοί πατριῶτες κυρίως ἀπό τήν Ἤπειρο βγῆκαν στά βουνά γιά νά 

πολεμήσουν τόν κατακτητή. Ἀνάμεσά τους βέβαια καί ἡ Καλλιόπη Λύκα ὄχι 

τώρα μόνο σάν ἐθελόντρια νοσοκόμα ἀλλά σάν μάχιμη Ἀντάρτισσα. Ντυμένη 

πάντα στό χακί, φορώντας ἀρβύλες καί μέ τό ὅπλο στό χέρι ὁρμοῦσε πρώτη στή 

μάχη. Ἦταν ἤδη πενήντα τριῶν χρονῶν καί εἶχε περάσει μία δύσκολη ζωή 

ἀπόλυτα ταυτισμένη μέ τήν ἔννοια τοῦ Καθήκοντος. Ἡ καρδιά της ὅμως ἦταν ὅλο 

φλόγα καί ἀγάπη γιά τήν Πατρίδα ἀλλά καί γιά τό συμπολεμιστή της. Μετά τή 

μάχη ξαναγινόταν νοσοκόμα καί ἡ ἁγνή φίλη καθενός πού ἤθελε νά ἀκούσει μία 

καλή κουβέντα ἐκεῖνα τά δύσκολα χρόνια. 

Ὅταν ἀπελευθερωθήκαμε ἀπό τούς Γερμανούς ἡ Καλλιόπη Λύκα ἐπέστρεψε 

στίς Τάξεις τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ ξαναπαίρνοντας πάλι τή θέση της σάν 

«Μάνα τοῦ Στρατιώτου». Δυστυχῶς ὅμως γιά τήν Πατρίδα μας τά βάσανα δέν 

εἶχαν τελειώσει. 

Σέ ὅλο αὐτό τό διάστημα ἡ Μάνα τοῦ Στρατιώτη συνέχισε μέ αὐταπάρνηση 

τόν ἀγώνα της. Πιστή στό Καθῆκον βρισκόταν πάντα στήν πρώτη γραμμή τοῦ 

πυρός ἐνθαρρύνοντας τούς φαντάρους στή μάχη καί παρηγορώντας ἤ 

περιθάλπτωντας τούς τραυματίες στήν ἀνάπαυλα τῶν ἐπιχειρήσεων. Στίς 

φονικές μάχες πού διεξήχθησαν στό Νεστόριο τραυματίσθηκε ξανά ὁ μοναχογιός 

της. Ἐπειδή μάλιστα τῆς εἶπαν ὅτι εἶναι σοβαρά βρῆκε λίγο χρόνο νά τρέξει νά 

τόν δεῖ. Ὅταν ἔμαθε τίς ἡρωικές του πράξεις πού προηγήθηκαν τοῦ 

τραυματισμοῦ του, ἡ καρδιά της γέμισε ὑπερηφάνεια. Τόν ἀγκάλιασε καί τοῦ εἶπε: 

«Τώρα εἶσαι παιδί μου! Θά σέ φιλήσω σάν «Μάνα τοῦ Στρατιώτου» καί τό φιλί 

αὐτό θά εἶναι τό εὖγε τῆς παλικαροσύνης σου!». Καί ἀμέσως ἔφυγε τρέχοντας γιά 

νά γυρίσει στούς συμπολεμιστές της. Ὁ γιός της τελικά ἐπέζησε ἀλλά ἔμεινε 

τυφλός ἀπό τό ἕνα μάτι γιά ὁλόκληρη τήν ὑπόλοιπη ζωή του!  

Δέν ἄργησε ὅμως καί ἡ σειρά της. Στίς 9 Μαΐου τοῦ 1948 στήν Κοίτη Βροντοῦ 

τραυματίσθηκε καί ἡ «Μάνα» ἀπό νάρκη. Ἡ ἡρωίδα μας ὅμως μέ δεμένα τά 

τραύματα της συνέχισε τό ἔργο της, πολεμώντας ἀλλά καί προσφέροντας τήν 

ἀγάπη της στόν συμπολεμιστή της μέχρι τό τέλος τῶν ἐπιχειρήσεων. 

Ὅταν τελείωσαν ὅλα αὐτά ἡ Καλλιόπη Λύκα γύρισε στό σπίτι της στά 

Γιάννενα. Τό βρῆκε λεηλατημένο. Δέν ὑπῆρχε οὔτε καρέκλα νά καθίσει. Τήν 

περίμεναν καί ἄσκημα νέα. Εἶχαν σκοτώσει τήν ἀγαπημένη τῆς ἀνιψιά, μία 

ὄμορφη γιατρίνα πού εἶχε προσφέρει τόσα πολλά στούς συνάνθρωπους της ἐκείνη 

τή φρικτή περίοδο. Παρ’ ὅλα αὐτά ἡ γενναία Ἠπειρώτισσα δέν λύγισε. Στάθηκε 



ὄρθια καί σάν γνήσια Ἑλληνίδα συνέχισε τό ἔργο της δίπλα στόν στρατιώτη καί 

γενικά σέ κάθε συνάνθρωπό της πού εἶχε ἀνάγκη.  

Στίς 25 Ἰουνίου 1950 ξέσπασε ὁ πόλεμος στήν Κορέα. Σ’ αὐτόν τόν πόλεμο 

πού κράτησε μέχρι τίς 27 Ἰουλίου τοῦ 1953 δέν ἦταν δυνατόν νά λείψει ἡ «Μάνα 

τοῦ Στρατιώτου». Ἦταν καί ἐκεῖ παροῦσα προσφέροντας τίς πολύτιμες ὑπηρεσίες 

της. 

 

Μετά καί ἀπ’ αὐτό τελείωσαν οἱ πόλεμοι καί οἱ ἀνταρσίες, ἀλλά οἱ πληγές 

τους δέν εἶχαν ἐπουλωθεῖ. Παντού  ὑπῆρχαν τραυματίες, μαυροφορεμένες 

γυναῖκες καί ὀρφανά παιδάκια. Ἡ «Μάνα» βρέθηκε πάλι στήν πρώτη γραμμή τοῦ 

Καθήκοντος, ἀπό τό πρωί μέχρι τό βράδυ στά Στρατιωτικά Νοσοκομεῖα καί στά 

Στρατόπεδα.......  

Οἱ Γιαννιῶτες συχνά τήν ἔβλεπαν νά περιφέρεται στίς φτωχογειτονιές γιά 

συμπαράσταση στούς δυστυχεῖς καί γιά νά μοιράζει ὅ,τι μποροῦσε νά ἀγοράσει μέ 

τά δικά της χρήματα. Τό φτωχικό της σπίτι δέν εἶχε ποτέ θέρμανση καί πολλές 

φορές διαθέτοντας ὅλα της τά χρήματα σέ φιλανθρωπίες, ἔφθασε στό σημεῖο νά 

μήν ἔχει ἡ ἴδια οὔτε νά φάει! 

Τά χρόνια περνοῦσαν καί ἀλύπητα γέρασαν τή Μάνα. Τά κουρασμένα ἀπό 

τίς ἀρβύλες πόδια της ἄρχισαν νά πιάνονται καί οἱ πόνοι ἦρθαν στό 

ταλαιπωρημένο κορμί της. Μεγάλη ὅμως ἡ δύναμη τῆς ψυχῆς της. Τακτική στήν 

Ἐκκλησία παρακολουθοῦσε μέ κατάνυξη τή λειτουργία. Μοναδική της παρηγοριά 

ἡ Παναγία τήν ὁποία πάντα παρακαλοῦσε, ὄχι γιά τόν ἑαυτό της ἀλλά πάντα 

γιά τήν Ἑλλάδα, τήν Πατρίδα πού τόσο πολύ ἀγάπησε αὐτή ἡ ἀξιολάτρευτη 

Ἠπειρώτισσα. Σιγά σιγά ἄρχισαν νά ἐξαντλοῦνται οἱ δυνάμεις της καί κάποια 

στιγμή χρειάστηκε νοσοκομειακή φροντίδα.  

Δυστυχῶς ὅμως δέν τή δέχθηκαν στό Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο, ἐκεῖ πού 

ἐκείνη ὅλα τά δύσκολα χρόνια εἶχε προσφέρει τόσα πολλά! Ξεχασμένη παντελῶς 

ἀπό τήν Πολιτεία ἀλλά περιτριγυρισμένη ἀπό πολλούς φίλους, συμπολεμιστές 

ἀλλά καί ἀπό τούς εὐεργετηθέντες της, στίς 15 Φεβρουαρίου τοῦ 1982, πλήρης 

ἡμερῶν σέ ἡλικία 93 ἐτῶν, ἡ ἡρωίδα ἔφυγε ἀπ’ αὐτόν τόν κόσμο. Ἀνάλαφρη ἡ 

ψυχή της πέταξε πάνω ἀπό τό Γράμμο, τήν Πίνδο καί τά ἄγρια βουνά τῆς 

Βορείου Ἠπείρου γιά νά ἐπιστρέψει στό Θεῖο Δημιουργό, πλάι στίς ψυχές τόσων 

ἄλλων ἡρωίδων πού μόνο ἡ δική μας ἱστορία ἔχει νά ἐπιδείξει.  

Ἡ ἀείμνηστη Καλλιόπη Λύκα ὑπῆρξε τό πρότυπο τῆς Ἑλληνίδας. Σύζυγος 

ἥρωα, μητέρα ἥρωα, στοργική νοσοκόμα στό πλευρό τοῦ τραυματία καί λέαινα 

στή μάχη! Τό φέρετρό της σκεπάσθηκε μέ τή γαλανόλευκη καί τά παράσημά της 

πῆραν τή θέση τους. Ὅμως δέν τῆς ἀπενεμήθησαν οἱ τιμές πού θά ἔπρεπε καί δέν 

ἀκούστηκε τίποτα γι’ αὐτή ἀπό τά «μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης»!                  
 

(Αντιναυάρχου ε.α. Δρα Στυλιανοφ Πολίτη) 
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