
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 Μεγάλη Δωρεά στη Δωδεκανησιακή Μέλισσα

Με  πολύ  μεγάλη  επιτυχία  πραγματοποιήθηκε  την  Κυριακή  19 
Ιανουαρίου  2020  η  εκδήλωση  κοπής  πίτας  του  Σωματείου 
Δωδεκανησιακής Μέλισσας, στο Λύκειο Ελληνίδων Αθηνών.  

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την ομιλία της Προέδρου της Μέλισσας κυρίας 
Μαρίας Αφθονίδου. 

Η  φετινή  κοπή  της  πίτας  ήταν  ιδιαίτερη  και  συγκινητική  καθώς  η 
Μέλισσα είχε τη χαρά να γίνει αποδέκτης μία  σπουδαίας δωρεάς.  Η 
κυρία  Μαρία Μίχαλου Καλούδη από τη Νίσυρο  δώρισε ένα ακίνητο 
στη  Δωδεκανησιακή Μέλισσα για  να συμβάλλει  στο  θεάρεστο  έργο 
της.  Η  Μέλισσα  ευχαριστούσα,  τίμησε  τη  Μεγάλη  Ευεργέτιδα,   την 
σπουδαία Κυρία  από τη Νίσυρο,  με τιμητική πλακέτα, τίτλο τιμής και 
ένα βίντεο που προβλήθηκε προς τιμήν της. Η ταμίας του Σωματείου 
κυρία  Μπέτυ  Νικολοπούλου  από  τη  Νίσυρο,  η  οποία  συνέβαλε  τα 
μέγιστα  στην δωρεά του ακινήτου, απηύθυνε  έναν συγκινητικό λόγο 
προς  τιμήν  της.  Τα  ανίψια   της  κυρίας   Μαρία  Μίχαλου  Καλούδη 
παρευρέθησαν  στην εκδήλωση και  μετέφεραν  την  εγκάρδια επιστολή 
της, καθότι η ίδια κατοικεί μόνιμα στη Νέα Υόρκη και δεν μπορούσε να 
παρευρεθεί.  

Η  Αντιπρόεδρος  και  Πρόξενος  της  Αυστρίας  στα  Δωδεκάνησα  κυρία 
Μαίρη Μοσχή ευχαρίστησε θερμά την κυρία Μπέτυ Νικολοπούλου για 
την συμβολή της, στην πραγματοποίηση αυτής της σπουδαίας δωρεάς, 
λέγοντας  ότι:  «Αυτού  του  είδους  οι  προσπάθειες  και  ακόμα  
περισσότερο  οι  επιτεύξεις  τους,   χρήζουν  πολλών  θερμών  
συγχαρητηρίων και κρατάνε το έργο της Μέλισσας περαιτέρω ζωντανό»  
Η βραδιά συνεχίστηκε με την παρουσίαση βιβλίου από τον Αντιναύαρχο 
κύριο Κώστα Χαρτοφύλλη,  με  τίτλο  «Μητροπολιτικός  κώδικας  νήσου 



Χάλκης,  Δωδεκανήσου».  Η  συγγραφέας  του  βιβλίου είναι  η   κυρία 
Σοφία Ηρακλείδη, κόρη της εκπροσώπου της Χάλκης στο Σωματείο. 

Ένα ακόμα συγκινητικό σημείο της βραδιάς ήταν η παρουσία και ομιλία 
των παιδιών, στα οποία η Δωδεκανησιακή Μέλισσα δίνει υποτροφίες. 
Ο  ζεστός  αληθινός  γεμάτος  αγάπη,  λόγος  των  παιδιών,  γέμισε  την 
αίθουσα με δάκρυα συγκίνησης. Τα παιδιά ευχαρίστησαν θερμά τους 
παρευρισκόμενους που  βοηθούν  το  Σωματείο  να υλοποιεί  το  σκοπό 
του,  που  χωρίς  τη  βοήθεια  του  δεν  θα  είχαν  τη  δυνατότητα   να 
σπουδάσουν.

Το  Δ.Σ  της  Δωδεκανησιακής  Μέλισσας   απευθύνει  τις  θερμές  του 
ευχαριστίες  σε  όλους  όσους  συνέβαλαν  με  την  παρουσία  τους  στην 
επιτυχία  της εκδήλωσης αυτής. 


