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Αγαπητοί Φίλες και Φίλοι LIONS, και LEO 

Προχωρούμε με περισσότερη αισιοδοξία 

στο δεύτερο εξάμηνο της Λαϊονικής μας 

χρονιάς, έστω και αν πλησιάζει προς το 

τέλος της. Πολλά, ευχάριστα και καλά 

συνέβηκαν μέσα στους μήνες Απρίλιο και 

Μάϊο, περιλαμβανομένου και του 

Συνεδρίου του Θέματος μας, που διεξήχθη 

διαδικτυακά με μεγάλη επιτυχία στις 21 

Μαϊου 2021, μέσα στα πλάισια του 53ου 

Εθνικού μας Συνεδρίου. Μέσα στα πλαίσια 

του Συνεδρίου μας εκλέξαμε και τη νέα 

ηγεσία του Θέματός μας που θα αναλάβει 

τα ινία από την 1η Ιουλίου 2021. Στον 

εκλεγέντα Κυβερνήτη και εκλεγέντες 

Αντικυβερνήτες εύχομαι κάθε επιτυχία στο 

έργο τους.  

Και ενώ φάνηκε επιτέλους φως στην άκρη 

της σήραγγας με την έναρξη των 

εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού, κάτι 

που πιστεύουμε μακροπρόθεσμα θα 

δώσει ένα τέλος σε αυτό τον λοιμό, σε 

αυτή την πανδημία, συνεχίσαμε κατά 

κύριο λογο με διαδικτυακές εκδηλώσεις 

και συναντήσεις προσδοκώντας πως μέσα 

στον Ιούνιο θα μπορέσουμε να 

ξανασυνατηθούμε δια ζώσης! 

Στο Συνέδριο μας είχαμε την ευκαιρία να 

αποτιμήσουμε όλα 

όσα πετύχαμε τους 

τελεταίους 11 σχεδόν 

μήνες, και πιστέψετε 

με δεν ήταν καθόλου 

λίγα. Οι αριθμοί 

μιλούν από μόνοι τους 

και οι αναφορές των προσκεκλημένων 

ομιλητών από τους Διεθνείς LIONS στο 

Συνέδριό μας, του Διεθνούς Α’ 

Αντιπροέδρου  Douglas Alexander και του  

Προηγούμενου Διεθνούς Συμβούλου και 

Μέντωρά μου Phil Nathan, τους 

επιβεβαιώνουν.   

Όλα αυτά τα πετύχαμε συλλογικά με τη 

συμμετοχή όλων εσάς των LIONS και τη 

στήριξη και συντονισμό των 

αξιωματούχων μου. Σας ευχαριστώ όλους 

από καρδιάς. 

Το έργο της χρονιάς μας, ως LIONS 

Θέματος 117Β, που εστιάζεται στον 

Νεανικό Διαβήτη (Διαβήτη Τύπου 1) 

αγκαλιάστηκε από μεγάλο αριθμό Λεσχών 

του Θέματος, με τις εισφορές τους να 

συμπληρώνουν το απαιτούμενο ποσό για 

την υλοποίηση του, πέραν της 

γενναιοδωρίας του LCIF. Έγινε ήδη η 

Διεθνής Οργάνωση Λεσχών LIONS 

Θέμα 117Β Βόρεια Ελλάς – Κύπρος 

Λαϊονική Χρονιά 2020-2021 
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επίσημη παράδοση όλου του εξοπλισμού 

στη Κλινική Παιδικού/Νεανικού Διαβήτη 

στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος 

ΙΙΙ στη Λευκωσία, και ελπίζουμε να 

τελέσουμε και την επίσημη παράδοση του 

εξοπλισμού και στην αντίστοιχη κλινική 

στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης μέσα στον Ιούνιο.   

Συνεχίζουμε τη Λαϊονική μας πορεία 

ενωμένοι, με σύμπνοια, αγάπη και 

καλωσύνη, γιατί μόνο μια υπηρεσία με 

τέτοια χαρακτηριστικά μετρά ανάμεσα 

στους συναθρώπους μας που έχουν 

ανάγκη. Δώσαμε Φτερά στα Όνειρα 

πολλών συναθρώπων μας και θα 

συνεχίσουμε να «Δινουμε Φτερά στα 

Όνειρα» πραγματοπιόντας τα. 

Με βαθιά εκτίμηση και αγάπη 

Δρ Ντία Βωνιάτη 

Κυβερνήτης Θέματος 117Β 

2020-2021 

 

 

   

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ» εκδίδονται ηλεκτρονικά από τη 

Γραμματεία του Θέματος 117Β (2020-2021) 

Επιμέλεια Ύλης: Δρ Μιχάλης Βωνιάτης, Συντονιστής 

                              Γραμματείας 

Επικοινωνία: voniatism@gmail.com  ή 

                         d117b.secretary@gmail.com 

Μπορείτε να αποστέλλεται τις δράσεις και εκδηλώσεις της 

Λέσχης σας (φωτογραφίες με σύντομες λεζάντες) 

ηλεκτρονικά το αργότερο 30 ημέρες μετά την εκδήλωση  

 

Απολογούμαστε για τυχόν 

παραλήψεις. Με τη δική σας 

συνδρομή μπορούμε πάντοτε 

να επανορθώσουμε. 
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Ο εθελοντισμός που θέλουμε και μπορούμε 

Πολλά συμβαίνουν και κάνουν τίτλους ειδήσεων σχετικά με τον 

Εθελοντισμό. Το πιο σοβαρό γεγονός ήταν η παραίτηση του Κύπριου 

Επιτρόπου για τον Εθελοντισμό, μια παραίτηση που έγινε αποδεκτή 

από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και που είχε 

υπόβαθρο μια εξεταζόμενη παλστογραφία. 

 

Ένοιωσα την ανάγκη να γράψω μερικά λόγια για αυτό το γεγονός 

επειδή πολλές εθελοντικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

διαχώρησαν ήδη τη θέση τους εν σχέσει με το γεγονός αυτό. Εμείς ως LIONS που ο 

εθελοντισμός μας στηρίζεται στον Λαϊονικό κώδικα ηθικής και δεοντολογίας δεν μπορούμε 

παρά να πούμε πως τέτοιου είδους γεγονότα μόνο ζημιά μπορούν να προκαλέσουν στον 

εθελοντισμό. Όσο για το θέμα που προέκυψε με τον τέως Επίτροπο Εθελοντισμού δεν 

είμαστε ούτε κριτές ούτε επικριτές, αφορά καθαρά τη διακαιοσύνη. 

 

Εμείς θα πρέπει να παραμείνουμε πιστοί στις αρχές και πρακτικές του εθελοντισμού όπως 

καθορίζονται τόσο από το καταστατικό μας όσο και από τον κώδικα ηθικής και δεοντολογίας 

των LIONS. Παραμένουμε πιστοί στην ανιδιοτελή προσφορά με αγάπη και σεβασμό προς 

τους συνανθρώπους μας, γνωρίζοντας πως για κάθε προσφορά μας το μόναδικό 

αντάλλαγμα που υπάρχει είναι η ηθική ικανοποίηση για την αποτελεσματικότητά μας στις 

ανάγκες της κοινωνίας και των συναθρώπων μας. Δεν επιδιώκουμε αλλά και ούτε 

αναμένουμε καμμιά υλική ανταμοιβή. 

 

Αυτό που ενώνει όλους μέσα στη Λέσχη μας είναι η αγάπη, η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός 

μεταξύ μας, αλλά και προς όλους τους συναθρώπους μας. Έτσι και μόνον έτσι μπορούμε να 

λειτουργούμε ως πραγματικοί εθελοντές που αφιερώνουμε τον ελεύθερό μας χρόνο για 

όσους μας έχουν ανάγκη. Έτσι και μόνον έτσι μπορούμε να «Δίνουμε Φτερά στα Όνειρα» 

και να τα πργαματοποιούμε σε όσους το έχουν ανάγκη.  

 

Αυτός είναι ο Εθελοντισμός που θέλουμε και μπορούμε. Είμαστε LIONS με αρχές και αγάπη. 

Είμαστε περήφανοι που είμαστε LIONS!  

   

 
L. Δρ Μιχάλης Βωνιάτης 

Υπέυθυνος Έκδοσης 
«Τα Νέα του Θέματος» 

 

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 
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3 Απριλίου 2021: Θερμά συγχαρητήρια στη Λέσχη Αμμοχώστου D117B, στον Πρόεδρο Captain Ανδρέα 

Μιχαήλ και σε όλα τα μέλη της Λέσχης για την σημαντική αυτή προσφορά του ρουχισμού αξίας 35 χιλιάδων 

ευρώ, στη Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου και στον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κωνσταντίας και 

Αμμοχώστου Βασίλειο για τα άπορα παιδιά για τις γιορτές του Πάσχα. Αξιοι Lions, Αξια προς μίμηση μέλη 

που υπηρετούν με αγάπη και καλοσύνη. #WeServe Congratulations to the 67 years old Lions Famagusta 

Club of District 117B who donated clothing for the poor children, worth 35 thousand euros to the Bishop of 

Constantia and Famagusta. #kindnessmatters 
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3 Απριλίου 2021: Θερμά συγχαρητήρια στη Λέσχη Αμμοχώστου D117B, στον Πρόεδρο Captain Ανδρέα 

Μιχαήλ και σε όλα τα μέλη της Λέσχης για την σημαντική αυτή προσφορά του ρουχισμού αξίας 35 χιλιάδων 

ευρώ, στη Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου και στον Πανιερώτατο Βασίλειο για τα άπορα παιδιά 

για τις γιορτές του Πάσχα. Αξιοι Lions, Αξια προς μίμηση μέλη που υπηρετούν με αγάπη και καλοσύνη. 

#WeServe. Congratulations to the 67 years old Lions Famagusta Club of District 117B who donated clothing 

for the poor children, worth 35 thousand euros to the Bishop of Constantia and Famagusta. 

#kindnessmatters 

 

 

4 Απριλίου 2021: Διαδικτυακή Εκστρατεία συλλογής χρημάτων των Λεσχών της Περιοχής Λάρνακας. 

Συγχαρητήρια στις Λέσχες LIONS Λάρνακας, Λάρνακας Liberty, Αμμοχώστου ΕΥΑΓΟΡΑΣ και Λάρνακας-

Αμμοχώστου ΣΑΛΙΝΑ για την ωραία τους πρωτοβουλία. 
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4 Απριλίου 2021: Συγκλονιστικό και συνάμα ανθρώπινο, μάθημα ζωής και αξιοπρέπειας για όλους μας. 

Υποκλινόμαστε στις Γυναίκες ΑμΕΑ, Γυναίκες που δεν γνωρίζουν εμπόδια, Γυναίκες που διέπρεψαν στον 

τομέα τους στη Δημοσιογραφία. Εύγε στην Αθηνά, στη Χριστιάνα και στην Στέλλα. Σαν LIONS είμαστε δίπλα 

σας. Θερμά συγχαρητήρια στις Επιτροπές για τη Γυναίκα Lion Β.Ελλαδος και Κύπρου που για πρώτη φορά 

συνεργάζονται σαν Επιτροπές του Θέματος για να μας δώσουν αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα. Εύγε στις 

Προέδρους Αρετή Μικράκη (β. Ελλάς) και Τασούλα Χταζηπροδρόμου (Κύπρος). 
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5 Απριλίου 2021: Η Λέσχη LIONS Λευκωσίας ΟΝΑΣΑΓΟΡΑΣ με περηφάνεια ανακοινώνει ακόμη μία διάκριση 

που έλαβε πρόσφατα από το Διεθνές Ίδρυμα των LIONS (Lions Clubs International Foundation - LCIF) για τη 

διαχρονική οικονομική συνεισφορά της στο έργο των Διεθνών LIONS, πετυχαίνοντας το πρώτο της Melvin 

Jones Fellowship. Θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο και όλα τα μέλη της Λέσχης. Συνεχίζουμε να 

προσφέρουμε! 

 

 

14 Απριλίου 2021: Προσφορά στο Νοσοκομείο Δράμας ενός αναπνευστήρα και δύο απινιδωτών από την 

λέσχη Lions Δράμας με την υποστήριξη της λέσχης "Ορφέας" Κομοτηνής και την επιχορήγηση από το Ίδρυμα 

LCIF των Διεθνών Lions. Συγχαρητήρια στις Λέσχες LIONS Δράμας και Κομοτηνής ΟΡΦΕΑΣ.   
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Δράσεις Απριλίου 2021 

Λέσχη LIONS Αμμοχώστου Αρσινόη Θέμα 117Β 

1. Μαγιάτικα – Λαμπριάτικα Στεφάνια 

Η συγκυρία του Πάσχα με την Πρωτομαγιά μας έδωσε την δυνατότητα να προχωρήσουμε φέτος με μια 

διαφορετική δράση. Μέλη μας ετοίμασαν και πώλησαν Μαγιάτικα – Λαμπριάτικα Στεφάνια. Η δράση αυτή 

είχε τρομερή επιτυχία και μας βοήθησε να συνεχίσουμε το φιλανθρωπικό μας έργο. Ευχαριστούμε όλες τις 

φίλες που σύνδραμαν στην κατασκευή, πώληση και αγορά των υπέροχων στεφανιών μας. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Διαβητικά Είδη 

Στις 19 Απριλίου 2021 η Λέσχη μας ετοίμασε και παρέδωσε 18 πακέτα με διαβητικά είδη σε πάσχοντες 

συνανθρώπους μας με τις ευχές μας για Χαρούμενη Ανάσταση! 
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20 Απριλίου 2021: Παράδοση εξοπλισμού στην κλινική Παιδικού Διαβήτη του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου 

στη Θεσσαλονίκη. Η παράδοση του εξοπλισμού στην Θεσσαλονίκη, έγινε απο τον Α' Αντικυβερνήτη Νίκο 

Κοτόπουλο, τον Πρόεδρο Περιοχής Ι Δημήτριο Τραίανο και την GST του Θέματος 117B Ειρήνη 

Γεωργοπούλου. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις Λέσχες Β.Ελλάδος-Κύπρου που συνέβαλαν στην επιτυχία 

της συλλογικής αυτής προσπάθειας. 

 

 

Διαχρονική Δράση Ανακύκλωσης Γυαλιών  Όρασης του Θέματος 117Β 

Ολοκληρώθηκε την 21ην Απριλίου 2021 η Διαχρονική 

Δράση Ανακύκλωσης Γυαλιών Όρασης του Θ117 B. 

Συγχαρητήρια στη Πρόεδρο της Επιτροπής Ανακύκλωσης 

Γυαλιών Κύπρου, L. Μάρω Κούζη, η οποία με την 

επίμονη προσπάθεια της έφερε σε πέρας με επιτυχία 

αυτή την δράση. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στις Λέσχες 

Κύπρου που συμμετείχαν: 

Λέσχη Lions Ονασαγόρας 

Λέσχη Lions Λήδα 

Λέσχη Lions Ακάμας 

Λέσχη Lions Ύψωνας – Ηλιαχτίδα - Κούριο 

Λέσχη Lions Αρσινόη Αμμοχώστου 

Τα κιβώτια με τα γυαλιά στάλθηκαν στο Τορίνο της 

Ιταλίας για να επιδιορθωθούν, και να σταλούν σε φτωχές 

χώρες!!! 
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27 Απριλίου 2021: Ολοκλήρωση του Έργου της Χρονιάς: Σε μια απλή τελετή έγινε σήμερα η παράδοση 

σύγχρονου εξοπλισμού αξίας € 22,000 για τις ανάγκες της Κλινικής Παιδικού/Νεανικού Διαβήτη στο 

Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ στη Λευκωσία και μία εβδομάδα νωρίτερα στην αντίστοιχη κλινική 

του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη. Η παράδοση του εξοπλισμού στην Κύπρο έγινε στον 

Επιστημονικό Διευθυντή του Νοσοκομείου Αρχιεπ. Μακάριος ΙΙΙ Δρ Αντρέα Νεοφύτου, στον Διευθυντή της 

Παιδιατρικής Κλινικής Δρ Αβραάμ Ηλία και στο Ιατρικό Προσωπικό της Ενδοκρινολογικής Κλινικής από την 

Κυβερνήτη των LIONS Βόρειας Ελλάδας-Κύπρου Δρ Ντία Βωνιάτη με αντιπροσωπεία Λέσχών LIONS της 

Κύπρου που συμμετείχαν στηνυλοποίηση του έργου. Η προσφορά αυτή των LIONS της Βόρειας Ελλάδας 

και Κύπρου αποτελεί το κύριο έργο της χρονιάς το οποίο στήριξαν 24 Λέσχες  LIONS και γενναιόδωρη 

χορηγία του Διεθνούς Ιδρύματος Λεσχών LIONS (LCIF= LIONS Clubs International Foundation). Ο σύγχρονος 

αυτός εξοπλισμός θα βοηθήσε ι στην ουσιαστική βελτίωση της ιατρικής παρακολούθησης των παιδιών και 

εφήβων με Σακχαρώδη Διαβήτη τόσο στην Κύπρο όσο και στη Βόρεια Ελλάδα.  
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8 Μαϊου 2021: The LCIF (LIONS Clubs International Foundation) Constitutional Area IV (Europe) Online 

Recognition Event, 8 May 2021 took place. The new Melvin Jones Fellow and new Progressive Melvin Jones 

Fellows were honoured, as well as the Model LIONS Clubs. In our Multiple District 117 Greece-Cyprus 8 new 

Melvin Jones Fellows and 2 Progressive Melvin Jones Fellows were honoured, mostly from District 117B 

North Greece-Cyprus. One LIONS Club from our District 117B was honoured as Model Club, i.e., LIONS 

Nicosia COSMOPOLITAN Club. Lion Athanasios Maimaris of LIONS Nicosia COSMOPOLITAN Club was 

especially mentioned and honoured as a major donor to L.C.I.F. and addressed the event. Congratulations 

to L. Athanasios Maimaris and to all new Melvin Jones Fellows and Progressive Melvin Jones Fellows. 

Congratulations also to LIONS Nicosia COSMOPOLITAN Club. 

 

  

 

9 Μαϊου 2021: Διαδικτυακό Σεμινάριο από τη Λέσχη LIONS Λευκωσίας ΟΝΑΣΑΓΟΡΑΣ με θέμα «Θωρακίστε 

το Ανοσοποιητικό σας Σύστημα στην Πανδημία». Έγινε με μεγάλη επιτυχία και με συμμετοχή πέραν των 60 

LIONS τόσο από Κύπρο όσο και από Βόρεια Ελλάδα. Συγχαρητήρια στη Λέσχη LIONS Λευκωσίας 

ΟΝΑΣΑΓΟΡΑΣ. 
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15 Μαΐου 2020 : Πραγματοποιήθηκε ανοικτή συνεστίαση της Λέσχης LIONS Αμμοχώστου ΑΡΣΙΝΟΗΣ, η 

πρώτη μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων. Η συμμετοχή των μελών και φίλων της Λέσχης μας ήταν 

αθρόα. Το πρωινό brunch μας κύλησε όμορφα και έκλεισε με την υπόσχεση ότι σύντομα θα υναντηθούμε 

ξανά όλες μαζί. Γιατί όλες μας ενώνει η φιλία, η αγάπη και η προσφορά προς τους συνανθρώπους μας!!! 

 Όλοι μαζί υλοποιούμε το σύνθημα της Κυβερνήτου μας «Δίνουμε φτερά στα όνειρα»!  
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21 Μαϊου 2021: Συνέδριο Θέματος 117Β μέσα στα πλαίσια του Διαδικτυακού 53ου Εθνικού Συνεδρίου. 

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το Συνέδριο του Θέματος 117Β Βόρεια Ελλάς-Κύπρος με τη 

συμμετοχή πέραν των 70 εκλεκτόρων. Στο Συνέδριο απήυθηναν χαιρετισμό ο Προηγούμενος Διεθνής 

Συμβουλος Γιώργος Παπάς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κυβερνητών ΠΘ117 Τάκης Αλικανιώτης. Η 

Κυβερνήτης Θ117Β Ντία Βωνιάτη έκανε αναφορά στο Λαϊονικό Έργο που επιτελέστηκε στη χρονιά 2020-

2021 και ευχαρίστησε τους αξιωματούχους της αλλά και όλους τους LIONS για την εκτεταμένη συμμετοχή 

τους και διοργάνωση εκδηλώσεων κάτω από τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας. Απολογισμό 

παρουσίασαν ο Προηγούμενος Κυβερνήτης Μάριος Θαλασσέτης για τη Λαϊονική Χρονιά 2018-2019 και ο 

Αμέσως Προηγούμενος Κυβερνήτης Νικόλαος Παπαχρίστου για τη χρονιά 2019-2020. Οι σύνεδροι 

(εκλέκτορες) ενέκριναν τους οικονομικούς ισολογισμούς και για τις δύο χρονιές. Ομιλία έκανε ο 

Προηγούμενος Διεθνής Σύμβουλος και Μέντορας Phil Nathan ως προσκεκλημένος ομιλητής, ενώ ο Α΄ 

Διεθνής Αντιπρόεδρος των LIONS Douglas Alexander απήυθηνε βιντεογραφημένο μήνυμα στο οποίο 

ανάμεσα στα άλλα εγκωμίασε το έργο του Θέματος 117Β ειδικά όσον αφορά την αύξηση μελών και την 

προσφορά υπηρεσιών. Η γνωστή εθελόντρια (μη Λάϊον) Στάλω Βωνιάτη έκαμε σύντομη παρουσίαση... 

«Ιστορία Αγάπης», της καθημερινής προσφοράς της με γεύματα σε απόρους συμπολίτες μας και 

αναφέρθηκε στη στήριξη και συνεργασία της με τους LIONS της περιοχής Λάρνακας. Τέλος έγινε 

παρουσίαση των υποψηφίων Αξιωματούχων του Θ117Β για τη Λαϊονική Χρονιά 2021-2022.  
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23 Μαϊου 2021: Εκλογές Νέας Ηγεσίας του Θέματος 117Β μέσα στα πλαίσια του Διαδικτυακού 53ου Εθνικού 

Συνεδρίου. 

Κυβερνήτης 2021-2022 Νίκος Κοτόπουλος   Α΄Αντικυβερνήτης 2021-2022 Στέλιος  Στυλιανίδης  

          

 Β΄Αντικυβερνήτης 2021-2022 Τάνια Μπεκροδημήτρη           
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30 Μαϊου 2021: The LEO Limassol Phoenician Club celebrated its 10th Birthday on Sunday 30th May 2021. 

The President of the Club gave an account of the 10 years of LEO Phoenician service to the Cyprus community 

including a significant amount of financial support. The LIONS District Governor D117B Dia Voniatis 

congratulated the President, the members and the LEO Guiding LIONS for the work of service they have 

produced over the last 10 years and wish them to continue and grow. The District Governor also 

congratulated the LEO Guiding Lion Anna Razouk and the LEO District Chairperson Lion Athos Maimaris for 

their support to the Club but also for being able to charter this year another LEO Club of older young people, 

the LEO Omega Phoenician Club 

.  
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Συνεχίζουμε να «Δίνουμε Φτερά στα Όνειρα» !!! 

 

 

 

 


