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Αγαπητοί Φίλες και Φίλοι LIONS, και LEO 

Με ιδιαίτερη χαρά και αγάπη επικοινωνώ 

και πάλιν μαζί σας μέσα από «Τα Νέα του 

Θέματος». Ήδη έχουμε διανύσει το πρώτο 

τρίμηνο της Λαϊονικής μας χρονιάς και 

βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να πω πως 

πολλά έχουν γίνει τόσο στην Κύπρο όσο 

και στην Βόρεια Ελλάδα. Τα συγχαρητήριά 

μου σε όλους τους LIONS και LEO για το 

έργο που έχουν επιτελέσει μέχρι σήμερα 

κάτω από τις δύσκολες και δύσβατες 

συνθήκες της πανδημίας.  

Τις ευχαριστίες μου και τα συγχαρητήριά 

μου σε όλους τους Αξιωματούχους μου 

που με πλαισιώνουν που με τις δράσεις 

τους συντόνισαν, στήριξαν και 

ενθάρρυναν τις Λέσχες να επιτελέσουν το 

έργο τους.   

Φέτος ως διοίκηση του Θέματος 117Β 

επικεντρωθήκαμε όχι μόνο στην επαύξηση 

της παρουσίας και της δράσης στην 

κοινωνία αλλά και στη στήριξη όλων των  

LIONS και των Λεσχών ώστε να μπορέσουν 

να επιτελέσουν το έργο τους κάτω από τις 

δύσκολες συνθήκες της πανδημίας. 

Ενθαρρύνουμε τη συνεργασία, συλλογική 

και διαλεσχική εργασία και συμβάλουμε 

στην εξομάλυνση ανεπιθύμητων 

καταστάσεων με βάση τον Κώδικα Ηθικής 

των  LIONS. Στηρίζουμε 

τις Λέσχες στην 

περαιτέρω εφαρμογή 

των καινοτόμων 

διοικητικών αλλαγών 

από τους Διεθνείς 

LIONS και 

ανταποκρινόμαστε άμεσα στα 

οποιαδήποτε προβλήματα που πιθανό να 

αναφυούν στη Λαϊονική μας χρονιά.  

Στηρίζουμε τα Ιδρύματα των LIONS της 

Κύπρου και Βόρειας Ελλάδας που τόσα 

προσφέρουν διαχρονικά, όπως και το 

Διεθνές Ίδρυμα των LIONS L.C.I.F. που τόσα 

μας ανταποδίδει.  

Το έργο της χρονιάς μου που εστιάζεται 

στον Νεανικό Διαβήτη (Διαβήτη Τύπου 1) 

είναι και το δικό σας έργο. Ήδη 

προχωρούμε στην υλοποίησή του μετά και 

από την έγκριση της οικονομικής βοήθειας 

από το L.C.I.F. 

Όπως βλέπετε μέσα και από αυτή την 

έκδοση μας συνεχίζουμε να εργαζόμαστε 

και να πετυχαίνουμε στόχους της 

Λαϊονικής μας χρονιάς.  

Στηρίζομαι σε όλους και όλες σας γιατί μου 

δώσατε την εμπιστοσύνη σας. Όλοι μαζί      

Διεθνής Οργάνωση Λεσχών LIONS 
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με αγάπη και καλωσύνη «Δίνουμε Φτερά 

στα Όνειρα» και τα πραγματοποιούμε. 

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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6 Αυγούστου 2020: Σε άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες που προέκυψαν από την τραγική καταστροφική έκρηξη 

στο Λιμάνι της Βηρυτού, το Θέμα 117Β των LIONS σε συνεργασία με την Επιτροπή Alert του Θέματος απέστειλε με 

την πρώτη πτήση της Κυπριακής Δημοκρατίας αμέσως μετά την έκρηξη Ιατροφαρμακευτικό υλικό και είδη ρουχισμού 

(αξίας €11.000) για τις άμεσες ανάγκες των τραυματιών μεσω του Ταμείου Εθνικής Προσφοράς και Ετοιμότητας και 

των Εταιρειών Blue Pharmacies και Voici la Mode. Την όλη διαδικασία συντόνισαν η Κυβερνήτης του Θέματος με 

αξιωματούχους της. 

 

 

 

13 Αυγούστου: Οι LIONS της περιοχής Λεμεσού και των προσφυγικών Λεσχών LIONS Αμμοχώστου 

ετοίμασαν εμπορευματοκιβώτιο με τρόφιμα και ιατροφαρμακευτικό υλικό, μια αποστολή προς τους 

πληγέντες συνανθρώπους μας στη Βηρυτό. Την οργάνωση συντόνισε ο Πρόεδρος Περιοχής Τάσος 

Καραντώνης και οι Πρόεδροι Ζωνών Άννα Σωκράτους και Γιούλα Λεωνίδου. Η ετοιμασία και αποστολή του 

Εμπορευματοκιβωτίου έγινε στην παρουσία της Κυβερνήτη Θέματος 117Β Ντίας Βωνιάτη.  
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2 Σεπτεμβρίου 2020: Έγινε η 2η Διαδικτυακή Συνεδρία της Σφαιρικής Ομάδας Δράσης (GAT) του Θέματος 117Β 

 

4 Σεπτεμβρίου 2020: Στην παρουσία της Κυβερνήτη των LIONS Θέματος 117Β Δρ Ντίας Βωνιάτη έγινε 

παράδοση υπερσύγχρονου αναισθησιολογικού μηχανήματος για το 3ο Χειρουργείο για Παιδιά με Καρκίνο 

στο Νοσοκομείο Αρχιεπ. Μακάριος ΙΙΙ, αξίας €65.000, από τον Πρόεδρο Γιώργο Σαββίδη, PDG και μελών του 

Δ.Σ. του Λαϊονικού Ιδρύματος «Περπατώ και Προσφέρω» στον Επιστημονικό Διεθυντή του Νοσοκομείου Δρ 

Αντρέα Νεοφύτου. Το όλο έργο αποτελεί μια σημαντική συνεισφορά των LIONS της Κύπρου σε συνδυασμό 

με την συνεισφορά κατά 50% του Διεθνούς Λαϊονικού Ιδρύματος L.C.I.F. (επί κυβερνείας του Αμέσως 

Προηγούμενου Κυβερνήτη Νίκου Παπαχρήστου), ώστε το 3ο Χειρουργείο να λειτουργήσει με τον πιο 

σύγχρονο εξοπλισμό και να προσφέρει αποκλειστικές υπηρεσίες στα παιδιά με καρκίνο.   

 

 
 

 

7 Σεπτεμβρίου 2020: Διαδικτυακό Σεμινάριο της Σφαιρικής Ομάδας Ηγεσίας (GLT) του Θέματος για τους 

Προέδρους των Επιτροπών του Θέματος για τους Πυλώνες. Συμμετείχαν οι Προέδροι των Επιτροπών του 

Θέματος για τους Πυλώνες αλλά και Πρόεδροι άλλων Επιτροπών του Θέματος. 
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8 Σεπτεμβρίου 2020: Οι Λέσχες LIONS Β.Ελλάδος 

1.Leo Θεσσαλονίκης Εύελπις 

2.Λέσχη Δράμας 

3.Λέσχη Σερρών "Στρυμονιάς" 

4.Λέσχη Κομοτινής"Ορφέας" 

5.Λέσχη Καβάλας"Λυδία" 

6.Λέσχη Κατερίνης 

7.Λέσχη Βεροίας 

8.Λέσχη Κοζάνης"Ελίμεια" 

9.Λέσχη Κέρκυρας 

10.Λέσχη Ιωαννίνων"Σελλοί" 

11.Λέσχη Βόλου "Ιωλκία" 

12.Λέσχη Θεσσαλονίκης"Εγνατία" 

13.Λέσχη Θεσσαλονίκης"Αριστοτέλης" 

14.Λέσχη Θεσσαλονίκης "Host" 

15.Λέσχη Θεσσαλονίκης"Λευκός Πύργος" 

16.Λέσχη Θεσσαλονίκης"Θερμαίς" 

17.Λέσχη Θεσσαλονίκης"Μακεδονία" 

18.Χορηγία Ιωάννη Σούμπαλη 

19.Χορηγία Εφης Κοτοπούλη 

Υλοποιώντας μία δράση του προγράμματος reading action των Διεθνών και λόγω της Παγκόσμιας μέρας 

Αναλφαβητισμού, πρόσφεραν βιβλία βρεφικής και νηπιακής ηλικίας στην βρεφονηπιακή βιβλιοθήκη του 

Ασύλου του παιδιού στη Θεσσαλονίκη και στο Θερσπευτήριο Χρονίων Παθήσεων στη Δράμα. Η Πρόεδρος 

του Ασύλου του παιδιού Κυρία Μαίρη Ευθυμιάδου και το ΔΣ ποδέχθηκαν και ξενάγησαν στους χώρους της 

νεοϊδρυθείσης βρεφονηπιακής βιβλιοθήκης και έγινε αναφορά στο έργο του Ασύλου του παιδιού. Με 

συγκίνηση όλες οι Λέσχες παρέλαβαν από τα χέρια της Προέδρου Μ.Ευθυμιάδου το Λεύκωμα των εκατό 

χρόνων προσφοράς του Ασύλου Του Παιδιού προς τιμήν της παρουσίας τους. Η όλη δραστηριότητα 

συντονίστηκε από την GST του Θέματος Ειρήνη Γεωργοπούλου. 
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8 Σεπτεμβρίου 2020: Επίσημη επίσκεψη της Κυβερνήτη Ντίας Βωνιάτη στη Λέσχη LIONS Λευκωσίας ΛΗΔΑ. 

Η Κυβερνήτης συνεχάρει τη Λέσχη για την ουσιαστική διαχρονική προσφορά της και στην παρουσία της 

επιδόθηκε επιταγή στον Πρόεδρο της Επιτροπής Θέματος για το ΛΙΑΑΠ για τις ανάγκες του Ιδρύματος. 

 

 
 

 

9 Σεπτεμβρίου 2020: Επίσημη επίσκεψη στη Λέσχη LIONS Λευκωσίας-Κερύνειας Lioness. Η Κυβερνήτης  Ντία 

Βωνιάτη συνεχάρει τη Λέσχη για το έργο που επιτελεί και επέδωσε τη σημαιούλα της και το βιβλιαράκι 

Ευρετήριο/Διοικητική Διάρθρωση του Θέματος 117Β. 
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10 Σεπτεμβρίου 2020: Γενική Συνέλευση του Λαϊονικού Ιδρύματος MedicAlert Κύπρου.Η Κυβερνήτης 

συμμετείχε και προσφώνησε τη Γενική Συνέλευση. Στη συνέλευση εξελέγει για την επόμενη διετία το 

επταμελές Συμβούλιο της Εκτελεστικής Γραμματείας ως ακολούθως: Μιχάλης Βωνιάτης, Κώστας 

Χατζηγιάννης, Σοφούλης Παπαβαρνάβας, Ντία Βωνιάτη, Λουκία Κυπριανού, Ειρήνη  Χρυσού και Άθως 

Μαϊμάρης. 

 

 

10 Σεπτεμβρίου 2020: Επίσημη επίσκεψη της Κυβερνήτη του Θέματος 117Β στη Λέσχη LIONS Κερύνειας. 

Επιδόθηκαν διακρίσεις σε διακεκριμένα μέλη της Λέσχης. 
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10 Σεπτεμβρίου 2020: Οι μαραθωνοδρόμοι Lions της Β.Ελλάδος ενωμένοι στη δεύτερη δράση τους. Η 

Πρόεδρος του Ασύλου του παιδιού Μαίρη Ευθυμιάδου και το ΔΣ μας υποδέχθηκαν με χαρά,μας 

ευχαρίστησαν για την προσφορά βιβλίων και παιχνιδιών στους μικρούς μας φίλους και για την αέναη στήριξη 

μας στο ίδρυμα,αναφέρθηκε στην ιστορία και στο έργο του Ασύλου του παιδιού και μας προσέφερε τό 

λεύκωμα των 100 χρόνων προσφοράς του Ασύλου του ΠαιδιούΤην προηγούμενη μέρα παράλληλα με αυτή 

τη δράση παραδώσαμε βιβλία στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων στη Δράμα.Επόμενη δράση μας η 

προσφορά παιχνιδιών στα παιδιά της Παιδοογκολογικής κλινικής του Ιπποκρατείου νοσοκομείου 

Θεσσαλονίκης. 
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11 Σεπτεμβρίου 2020: Επίσημη επίσκεψη της Κυβερνήτη Ντίας Βωνιάτη στη Λέσχη LIONS ΑΚΑΜΑΣ. Αρχικά 

έγινε και ξενάγηση στα λουτρά της Αφροδίτης. Έγινε αναφορά στο σημαντικό έργο της Λέσχης και 

απονεμήθηκαν διακρίσεις. 
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11 Σεπτεμβρίου 2020: Σε μία εποχή COVID και τηρώντας τις αποστάσεις, πραγματοποιήθηκε στο 

Εντευκτήριο των Lions η ενημέρωση, από την GST coordinator, των προέδρων επιτροπών δραστηριοτήτων 

των Λεσχών Β.Ελλάδος(CST) σχετικά με τα καθήκοντα τους,τις αρμοδιότητες τους και τις υποχεώσεις τους.Η 

συνέργεια και η συνεργασία στο συντονισμό δράσεων προσφοράς στην κοινότητα τους από τις Λέσχες 

Β.Ελλάδος με απόφαση κοινής πλεύσης στην εξυπηρέτηση των 5 πυλώνων προσφοράς των Lions:ΟΡΑΣΗ-

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ-ΠΕΙΝΑ-ΔΙΑΒΗΤΗΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 
 

 
 

 

12 Σεπτεμβρίου 2020:  Λέσχη LIONS Ορφέας Κομοτηνή. Μια εξαιρετική ατμόσφαιρα με συντονισμό δράσεων 

προσφοράς και συμμετοχή σε όλους τους πυλώνες και δράσεις των Διεθνών Lions σε συνεργασία με τις 

Λέσχες Lions Βορείου ΕλλάδοςΔρομολογήθηκε η πραγματοποίηση δράσεων ανά μήνα και η δράση για την 

περίοδο των Χριστουγέννων. 
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12 Σεπτεμβρίου 2020: Η Λέσχη LIONS Καβάλα Λυδία ενωμένη όσο ποτέ κατέθεσε το πρόγραμμα δράσεων 

στους πυλώνες προσφοράς των LIONS. Το χαλί της αγάπης θα μας βρεί τους Lions της Β.Ελλάδος παρόντες 

σ'αυτή τη γιορτή προσφοράς. Εγινε συντονισμός δράσεων και αποφασίστηκαν κατά μήνα οι δράσεις 

προσφοράς σε συνεργασία με τις Λέσχες της Β.Ελλάδος. 

 

 

13 Σεπτεμβρίου2020:  Διαδικτυακό Σεμινάριο για το My Lion στα Αγγλικά από την Σφαιρική Ομάδα 

Ηγεσίας GLT του Θέματος .   

 

16 Σεπτεμβρίου 2020: Εγκατάσταση του νέου Δ.Σ. (2020-2021) από την Κυβερνήτη Ντία Βωνιάτη στη Λέσχη 

LIONS Αμμοχώστου ΕΥΑΓΟΡΑΣ και βράβευση καταξιωμένωνμελών της Λέσχης. 
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25 Σεπτεμβρίου 2020: Οι Λέσχες Lions Β.Ελλάδος: 

1.Leo Θεσσαλονίκη "Εύελπις" 

2.Κομοτηνή"Ορφέας" 

3.Καβάλα"Λυδία" 

4.Δράμας 

5.Σέρρες "Στρυμωνιάς" 

6.Ιωάννινα"Σελλοί" 

7.Κέρκυρας 

8.Κοζάνη"Ελίμεια" 

9.Βεροίας 

10.Κατερίνης 

11.Βόλος"Ιωλκία" 

12.Θεσσαλονίκη Εγνατία 

13.Θεσσαλονίκη"Ηράκλεια" 

14.Θεσσαλονίκη"Αριστοτέλης" 

15.Θεσσαλονίκη "Λευκός Πύργος" 

16.Θεσσαλονίκη "Θερμαίς" 

17.Θεσσαλονίκη"Host" 

18.Θεσσαλονίκη"Μακεδονία" 

19.Χορηγία: Εφης Κοτοπούλη 

20.Χορηγία:ωΒασίλη Ακτύπη Αντιπροέδρου Επιτροπής Παιδικού Καρκίνου 

Προσέφεραν παιχνίδια για τα παιδιά της Παιδοογκολογικής κλινικής του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου 

Θεσσαλονίκης.Τα παιχνίδια παρέλαβε η Διευθύντρια της Παιδοογκολογικής κλινικής του Ιπποκρατείου 

Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης κα.Παπακωνσταντίνου Ευγενια. 
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26 Σεπτεμβρίου 2020: Η Λέσχη LIONS Λευκωσίας ΟΝΑΣΑΓΟΡΑΣ στη 2η Ολομέλειά της, τα μέλη της 

ξεναγήθηκαν στον Δασοβοτανικό κήπο Αθαλάσσας από τον Δασικό Λειτουργό Γλαύκο Κυριάκου και 

φύτεψαν 25 ποώδη φυτά μεταξύ αυτών και σπάνια είδη από τα κατεχόμενα. 
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29 Σεπτεμβρίου 2020: ΛΕΣΧΗ LIONS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΙΛΙΠΠΟΣ / ΤΑΞΙΔΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, σύμφωνα με το ετήσιο 

πρόγραμμα της Λέσχης, η Πρόεδρος και δύο μόνο μέλη της Λέσχης ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ταξιδέψαμε στην Ιερισσό 

Χαλκιδικής, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας που ισχύουν, (καθώς στο Νομό ισχύουν περιοριστικά 

μέτρα προς περιορισμό της διασποράς του COVID-19) για να προσφέρουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας 

(ρύζι, φασόλια και φακές), στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αριστοτέλη, όπως μας ζητήθηκαν, για 

την ενίσχυση 106 ευάλωτων, πιστοποιημένων ατόμων του Δήμου.  

 

 
 

 

 

 

 

Συνεχίζουμε την Προσφορά μας  

και το Έργο μας   

 

 


