
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΥ-ΚΑΛΟΥΔΗ 

Μια πλούσια δωρεά αγάπης και ανθρωπιάς 

Η συμπατριώτισσα από τη Νίσυρο από την Αμερική Μαρία Μίχαλου- Καλούδη το γένος 

Νικολάου Μίχαλου δώρισε στο σύλλογο Δωδεκανησιακή Μέλισσα ιδιόκτητο διαμέρισμα της στην 

περιοχή της Κυψέλης στην Αθήνα προκειμένου να ενισχύσει το πρόγραμμα παροχής υποτροφιών του 

Συλλόγου σε οικονομικά αδύνατους φοιτητές, μεταξύ των οποίων και παιδιά από τη Νίσυρο. Είναι μια 

είδηση που σκορπά μεγαλείο ψυχής και μοσχοβολά ανθρωπιά, αλληλεγγύη και αλτρουισμό. Μία 

είδηση που έρχεται να αποδείξει για μια ακόμα φορά πως μεγάλοι δωρητές και ευεργέτες δεν γίνονται 

μόνο όσοι έχουν μεγάλο πορτοφόλι αλλά και αυτοί που έχουν μέσα τους τη φλόγα για προσφορά και 

συμπαράσταση και περιμένουν την ευκαιρία. Αυτή την ευκαιρία περίμενε και η αγαπητή Μαρία και 

πέτυχε.  

Γιατί πράγματι το έργο που τόσο αθόρυβα και χωρίς φαμφάρες επιτελεί η Δωδεκανησιακή 

Μέλισσα είναι έργο σπουδαίο και θεάρεστο και χαρά σ’ εκείνον που μπορεί να συμπαρασταθεί και να 

ενισχύσει. Και η Μαρία μπόρεσε όχι γιατί είχε πλούτη αλλά γιατί είχε τη θέληση είχε την ευαισθησία 

είχε την εσωτερική παρόρμηση να βοηθήσει. Και πρέπει να νιώθει περήφανη γιατί  η προσφορά της 

αυτή θα βρει το στόχο της. Θα βοηθήσει παιδιά που έχουν την όρεξη για σπουδή και μόρφωση αλλά 

δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Και την πίκρα που προκαλεί αυτή η ανέχεια μόνο όποιος την 

έζησε μπορεί να την νιώσει και να εκτιμήσει τη σημασία της χειρονομίας αυτής. Μπράβο λοιπόν στη 

Μαρία τη Λαγκαδιώτισσα τη φίλη από τα παλιά και αιωνία η μνήμη των γονιών της που την προίκισαν 

με αυτό το συναίσθημα της προσφοράς και της αλληλεγγύης και τώρα που ήρθε η κατάλληλη στιγμή 

έσπευσε να το εκδηλώσει!  

Ευχαριστούμε επίσης τον ανιψιό της Μεγάλης ευεργέτιδας Νικόλαο Ι. Μίχαλο για την αμέριστη 

βοήθεια του στη μεταβίβαση του ακινήτου. Μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο τη Μεγάλη ευεργέτιδα 

μας ευγνωμονούν και όλοι οι υπότροφοι Δωδεκανήσιοι φοιτητές μας σημερινοί και μελλοντικοί που 

ωφελούνται από την πράξη της αυτή.  

 

Το Διοικητικό συμβούλιο της Δωδεκανησιακής Μέλισσας εις αναγνώρισίν της προσφοράς 

αποφάσισε να ανακηρύξει τη Μαρία Μίχαλου-Καλούδη ως Μεγάλη Ευεργέτιδα του συλλόγου και η 

ανακήρυξη της θα γίνει σε ειδική τελετή στην Αθήνα. 

 

 


