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Αγαπητοί Φίλες και Φίλοι LIONS, και LEO 

Δίνοντας Φτερά στα Όνειρα και 
πραγματοποιόντας τα όσες φορές αυτό 
ήταν κατορθωτό φτάσαμε στα μισά της 
Λαϊονικής μας χρονιάς και στο τέλος του 
ημερολογιακού έτους 2020, μιας χρονιάς 
με μύριες δυσκολίες, εξ αιτίας της 
πανδημίας του κορωνοϊού, αλλά και 
επιτυχίες και επιτεύγματα επειδή το 
θέλαμε και μπορέσαμε. Είναι πάντοτε με 
ιδιαίτερη χαρά και αγάπη να επικοινωνώ 
και πάλιν μαζί σας μέσα από «Τα Νέα του 
Θέματος» για να δηλώσω για ακόμη μια 
φορά πως συνεχίζουμε να τα 
καταφέρνουμε.  

Ο μήνας Δεκέμβριος με την επιδείνωση της 
πανδημίας τόσο στη Βόρεια Ελλάδα όσο 
και στην Κύπρο περιόρισε τη φυσική μας 
παρουσία σε εκδηλώσεις αλλά ήταν 
πλούσιος σε επικοινωνία διαδικτυακά και 
με στοχευμένες συνδυασμένες δράσεις 
των Λεσχών του Θέματος 117Β για την 
Ανακούφιση της Πείνας. Η συλλογή 
τροφίμων από υπεραγορές από τους 
LIONS στην Κύπρο στις 19 Δεκεμβρίου και 
η αντίστοιχη δραστηριότητα από τους 
LIONS της Βόρειας Ελλάδας στις 18, 19 και 
20 Δεκεμβρίου στέφθηκε με απόλυτη 

επιτυχία και εκατοντάδες  οικογένειες και 
παιδιά μπόρεσαν να 
χαρούν ένα γεμάτο 
Χριστουγεννιάτικο 
τραπέζι. 

Σε όλη αυτή την 
προσπάθεια η 
συμμετοχή και 
στήριξη μου από όλους τους 
αξιωματούχους μου συνεχίζει να είναι 
είναι μαζική, αποτελεσματική και 
ουσιαστική. Όλοι τους απέδειξαν την 
Λαϊονική τους ταυτότητα αλλά και τις 
ηγετικές τους ικανότητες. Τους ευχαριστώ 
ακόμη μια φορά για το έργο τους και την 
πραγματική στήριξη που προσφέρουν στις 
Λέσχες. 

Το έργο της χρονιάς μας, ως LIONS 
Θέματος 117Β, που εστιάζεται στον 
Νεανικό Διαβήτη (Διαβήτη Τύπου 1) 
αγκαλιάστηκε από σημαντικό αριθμό 
Λεσχών του Θέματος και αναμένουμε να 
παραδώσουμε τον εξοπλισμό για τις 
Κλινικές Παιδικού/Νεανικού Διαβήτη τόσο 
στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος 
ΙΙΙ΄στη Λευκωσία, όσο και στο Ιπποκράτειο 
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μέσα στον 
Φεβρουάριο-Μάρτιο 2021. Με τη 

Διεθνής Οργάνωση Λεσχών LIONS 
Θέμα 117Β Βόρεια Ελλάς – Κύπρος 
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συλλογική μας προσπάθεια και τη 
συμβολή του L.C.I.F. θα ολοκληρώσουμε 
και αυτό το σημαντικό Λαϊονικό έργο. 
Ταυτόχρονα προγράμματα προβολής του 
Λαϊονισμού στην Ελλάδα και Κύπρο 
τρέχουν με χρηματοδότηση των Διεθνών 
LIONS, μια πρωτοβουλία του Θ.117Β για το 
πολλάπλό, και τα αποτελέσματα θα 
παρουσιαστούν μέσα στους επόμενους 2 
μήνες. Η συγκράτηση και αύξηση των 
μελών φαίνεται καθαρά από τα 
αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου με 
μια καθαρή αύξηση των μελών του Θ.117Β  
35 τον αριθμό.   

Συνεχίζουμε τη Λαϊονική μας πορεία με τη 
στήριξη και συμμετοχή όλων σας γιατί 
ξέρουμε όλοι καλά να υπηρετούμε και να 
αγαπούμε τους συνανθρώπους μας. Με 
την ευκαιρία του νέου έτους 2021 εύχομαι 
να συνεχίσουμε να δίνουμε φτερά στα 

όνειρα όλου του κόσμου για να γίνονται 
πραγματικότητα. Εύχομαι επίσης να φέρει 
σε όλους μας απαλλαγή από την 
πανδημία,  Ευτυχία, Υγεία, Προσφορά και 
Αγάπη 

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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1 Δεκεμβρίου 2020: Η Λέσχη LIONS ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ οργάνωσε σε φιλανθρωπικό παζαράκι που έγινε σε ειδικά 
διαρρυθμισμένο χώρο στο εργοστάσιο του L. Νίκου Πρωτοπαπά, στην Βιομηχανική περιοχή Αγ. Αθανασίου. 
Πωλήθηκαν σε τιμές κάτω του κόστους καινούργια παιδικά ρούχα γνωστής μάρκας (MADE IN SPAIN). 

 

 

1 Δεκεμβρίου 2020: Μια εξαιρετική συνεδρίαση Ζώνης Ι Περιοχής (Β) με Πρόεδρο την L Χριστίνα Μπαφκοπούλου και 
την Πρόεδρο Περιοχής Ερμιόνη Μαυρομμάτη, με θέμα το πρόγραμμα ανάπτυξης μελών, και την πολύ κατατοπιστική 
ομιλία της GMT D117B Μαρίας Ζιαμπρα και τους GMT των μελών με έμφαση στη συγκράτηση των μελών, ένας από 
τους στόχους της Κυβερνήτη Ντίας Βωνιατη. Θερμά συγχαρητήρια στους Προέδρους των Λεσχών HOST, ΕΓΝΑΤΊΑ, 
ΗΡΑΚΛΕΙΑ και METROPOLITAN για τις εξαιρετικές τοποθετήσεις τους. 
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2 Δεκεμβρίου 2020: Συλλογή τροφίμων για τους συνανθρώπους μας!!! Σας ευχαριστούμε συνεχίζουμε μέχρι 16:00 
FiveStar_SportCenter Larnaca Liberty Lions Club Larnaca Lions Club - Λέσχη Lions Λάρνακας. Θερμά συγχαρητήρια 
σε όλες τις Λέσχες LIONS Λευκωσίας και Λάρνακας για την αγάπη τους για προσφορά σε όσους έχουν 
ανάγκη. Λίγα έργα καλοσύνης μπορούν να κάνουν την διαφορά.  
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2 Δεκεμβρίου 2020: Περιοχή 4 (Ζώνες 1&2) και Περιοχή 5 (Ζώνες 1&2) Θ.117Β. Εξαιρετικές υπηρεσίες! 
Εξαίρετη Δοθλειά! Σας ευχαριστούμε όλους για την αφοσίωση σας να βοηθάτε αυτούς που έχουν ανάγκη. 
Region 4 (zones1&2)and Region 5 ( zones 1&2) D117B.  

 

 

3 Δεκεμβρίου 2020: Οι δράσεις των LIONS εν μέσω πανδημίας από την Κυβερνήτη Ντία Βωνιάτη στο Plus TV. Η 
Κυβερνήτης ανέπτυξε τις δράσεις των LIONS εν μέσω των δυσκολιών και εμποδίων της πανδημίας του κορωνοϊού. 
Μια προβολή του διαχρονικού έργου των LIONS και όχι μόνο.  
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4 Δεκεμβρίου 2020:  Μια ιστορία ανθρώπινης καλωσύνης που μιλά από μόνη της! Ενωμένοι με Καλωσύνη. 

Η ιστορία σε μια επιστολή  

Αγαπητή Κυβερνήτη Lion Ντία Βωνιάτη, Αγαπητέ Lion DG Roberto Trovarelli, DG Mauro Colombo και Lion 
PDG Davide D'Eliseo, 
Δεν υπάρχουν λέξεις για να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους εσάς, που κάνατε αυτό εφικτό. 
Η ανταπόκρισή σας, χωρίς δεύτερη σκέψη, το ενδιαφέρον και η άμεση δράση σας πρόσφεραν 
ανακούφιση σε ένα γλυκό κορίτσι και τη μητέρά της.  
Η κυρία Ο.Σ. και η κορούλα της βρίσκονται ακόμη στην Αθήνα για συμπλήρωση της θεραπείας και ελπίζουμε 
ότι θα είναι πίσω στην Κέρκυρα μέχρι το τέλος του χρόνου. Επικοινώνησε μαζί μας πολλές φορές για να μας 
εκφράσει πόσο συγκινήθηκε και βοηθήθηκε από όλους τους εμπλεκόμενους Lions. 
Γι’ αυτό, σας ευχαριστούμε και πάλιν, και ελπίζουμε να συναντηθούμε όλοι, εδώ στην Κέρκυρα, όπου είστε 
ευπρόσδεκτοι να επισκεφθήτε ή στην Ιταλία!! 
Παρακαλώ, βρείτε την επισυνημμένη ευχαριστήρια επιστολή!! 
Με τους καλύτερους Λαϊονικούς χαιρετισμούς 
Πρόεδρος 
Αθηνά Αλτάνη 
Γραμματέας 
Ελισάβετ Κατσιμπέλη 
 
Φωτογραφία της αρχικής επιστολής στα Ιταλικά 
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5 Δεκεμβρίου 2020: Πραγματοποιήθηκε χθες 5 Δεκεμβρίου στη Λευκωσία με μεγάλη επιτυχία το 2ο 
Συμβούλιο LIONS Θ.117Β Βόρειας Ελλάδας-Κύπρου με τη συμμετοχή 75 και πλέον αξιωματούχων του 
Θέματος, Περιοχής, Ζώνης, GAT, PCCs, PDGsκαι στην παρουσία του PID Γιώργου Παπά. Η συνεδρία έγινε 
δια ζώσης με περιορισμένο αριθμό λόγω πανδημίας και μεγάλο αριθμό διαδικτυακά τόσο από τη Βόρεια 
Ελλάδα όσο και από την Κύπρο. Η Κυβερνήτης του Θέματος 117Β Ντία Βωνιάτη καλοσώρισε επίσης τον 
Προηγούμενο Διεθνή Σύμβουλο και Διεθνή LION Phil Nathan, που ευγενώς αποδέχθηκε την πρόσκληση. Η 
Κυβερνήτης έκαμε την αναφορά της για τους πρώτους 5 μήνες της Λαϊονικής χρονιάς, όπως και οι 
αξιωματούχοι του Θέματος. Τέλος έγινε με ανοικτή ψηφοφορία η επιλογή της Αφίσας Ειρήνης που θα 
εκπροσωπήσει το Θ.117Β. Ο LION Phil Nathan μετά το πέρας των εργασιών του 2ου Συμβουλίου Θ.117Β 
έκαμε μια ευμπνεσμένη ομιλία για την συγκράτηση και αύξηση των μελών των Λεσχών LIONS. 
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Η Αφίσα Ειρήνης που κέρδισε, από Κύπρο                             Η Αφίσα Ειρήνης από Βόρεια Ελλάδα 

 

6 Δεκεμβρίου 2020: Οι Λέσχες LIONS που εδρεύουν στη Λεμεσό πραγματοποίησαν την αναβληθείσα λόγω 
των μέτρων κατά του κορωνοϊού εκδήλωση ενημέρωσης για τον Διαβήτη. 
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9 Δεκεμβρίου 2020: Μια ευχαριστήρια επιστολή στην Κυβερνήτή μας για τη διαδικτυακή συμμετοχή και 
εισφορά της στο Διαδικτυακό Europa Forum που πραγματοπιήθηκε στις 3 Οκτωβρίου 2020.  

From Sandro Castellana, 

Dear Dia Voniatis 
 
During the registration process you have been so kind to make a donation to support Lions clubs and Leo 
clubs in Europe to develop sustainable environmental service projects in their communities. 
 
We are very grateful to you for your efforts which made it possible to create a remarkable Fund to support 
Environmental Projects Grants; projects from European Lions and Leo clubs arrive every day! 
 
The surplus resulting from the voluntary contribution of MD and District, after deducting the cost of the 
event, was added to the Fund for the European Environmental Projects, increasing the number of projects 
that will be supported and their impact. 
 
We take this opportunity to wish you, your family and friends a Merry Christmas and a Happy New Year. 
 

The Organizing Team 

 

 

10 Δεκεμβρίου 2020:  Διαδικτυακή επίσκεψη της Κυβερνήτη Θ.117Β Ντίας Βωνιάτη στη Λέσχη LIONS 
Θεσσαλονίκης Μακεδονία. Μια Λέσχη σημαιοφόρος της προσφοράς και της αγάπης, της σύμπνοιας και της 
διαφάνειας. Θερμά συγχαρητήρια αγαπημένοι μου Lions . Συγχαρητήρια στην Πρόεδρο και GST του 
Θέματος Ειρήνη Γεωργοπούλου. Συνεχίστε με το ίδιο σθένος και ήθος για το καλό του Λαιονισμου που 
υπηρετούμε και δίνουμε φτερά σε αυτούς που μας έχουν ανάγκη. 
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13 Δεκεμβρίου 2020: Διαδικτυακή επίσκεψη της Κυβερνήτη Θ.117Β Ντίας Βωνιάτη στη , Λέσχη LIONS Καβάλα 
"Λυδία". Μία πολύ υποσχόμενη Λέσχη με ενεργούς και δραστήριους νεαρούς LIONS που έχουν καλύψει 
όλους σχεδόν τους πυλώνες των Διεθνών. Θερμά συγχαρητήρια και καλή συνέχεια στην επιτυχημένη πορεία 
σας με αγάπη, ομαδικότητα, προσφορά και με νέα μέλη. 

 

 

14 Δεκεμβρίου 2020: Επίσκεψη της Κυβερνήτη Θ.117Β Ντίας Βωνιάτη, διαδικτυακά στη Λέσχη LIONS Υψωνας 
Ηλιαχτιδα- Κουριο. Μία ακόμη εξαιρετική Λέσχη με εξαιρετικούς LIONS. Θερμά συγχαρητήρια για την 
επιτυχημένη πορεία σας, την αγάπη σας για προσφορά και τον άξιο ηγέτη σας Γιώργο Κιτεο. Ευχαριστώ την 
GAT του Θέματος και την Ζωναρχη Θάλεια Παπαντωνίου για τις άοκνες προσπάθειες τους μέσα στη δύσκολη 
αυτή περίοδο που καταφέρνουν να κρατούν ζωντανό τον Λαιονισμο και να υπηρετούν με πάθος. 
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15 Δεκεμβρίου 2020: Διαδικτυακή επίσκεψη της Κυβερνήτη Θ.117Β Ντίας Βωνιάτη στην αγαπημένη Λέσχη 
LIONS Αμαθούς Νεάπολη. Άξια Πρόεδρος με όραμα και στόχους. Θερμά συγχαρητήρια Πρόεδρε Κάλια 
Σταύρου, Θέλμα Σταύρου και όλα τα άξια μέλη της Λέσχης για όσα κάνετε για να κρατάτε τη φλόγα 
αναμμένη. Συνεχίστε με την ίδια αγάπη για προσφορά. Είμαστε όλοι δίπλα σας. 

 

 

16 Δεκεμβρίου 2020:  Διαδικτυακή Επίσκεψη της Κυβερνήτης Θ.117Β Ντίας Βωνιάτη στη Λέσχη LIONS Λευκωσίας 
COSMOPOLITAN. Μία εξαιρετική και άρτια αναδομημενη Λέσχη με αξιόλογους παλιούς και νέους Lions . 
Θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο Ζήση Κακουλίδη και σε όλους τους αξιωματούχους του Θέματος Θ117Β 
που κοσμούν τη Λέσχη αυτή. Σας ευχαριστούμε για την προσφορά και αγάπη σας. 

 



12 
 

 

19 Δεκεμβρίου 2020: Οι LIONS της Κύπρου και Βορείου Ελλάδος Θ117Β ΟΛΟΙ μαζί και ταυτόχρονα έδωσαν 
το παρών τους με περηφάνεια και απέραντη αγάπη στη συλλογή και διάθεση τροφίμων για τους 
συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Κανένας χωρίς φαγητό φέτος τα Χριστούγεννα. Υπηρετούμε με 
καλωσύνη και δίνουμε φτερά στα όνειρα. Θερμά συγχαρητήρια και στις 35 Λέσχες Β.Ελλάδος και Κύπρου 
και σε όλους τους LIONS. Περηφανοι για τους Προέδρους μας των Επιτροπών του Θέματος για την 
Ανακούφιση της Πείνας Γιώργο Κιτέο, Εριέττα Δεινά και σε όλους τους αξιωματούχους του Θέματος που 
συντόνισαν τις δραστηριότητες αυτές με μεγάλη επιτυχία. Ευχαριστούμε τις Υπεραγορές ΑλφαΜέγα και 
Παπαντωνίου και στη Β.Ελλάδα τη 2η δράση του προγράμματος ''Τριήμερο Αγάπης και Προσφοράς '' της 
Επιτροπής Ανακούφισης της Πείνας Β.Ε (18 – 20 Δεκεμβρίου 2020) 
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22 Δεκεμβρίου 2020: Ο Πρόεδρος της Λέσχης LIONS Λευκωσίας ΟΝΑΣΑΓΟΡΑΣ Κυριάκος Θεοφίλου 
παρέδωσε στον Δήμαρχο Αγλαντζιάς Αντρέα Κωνσταντίνου στην παρουσία της Κυβερνήτη Θ.117Β Ντίας 
Βωνιάτη 5 Κιβώτια τροφίμων για να διανεμηθούν σε δυσπραγούσες οικογένειες του δήμου τις ημέρες των 
Χριστουγέννων. 
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23 Δεκεμβρίου 2020: Το Θ.117Β με ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρθηκε στο πώς οι LIONS 
της Λέσχης Πάφου μέσα στα πλαίσια του Εθνικού Συνεδρίου τον Απρίλη 2003 τίμησαν τον διακεκριμμένο 
ανά το παγκόσμιο και συμπατριώτη μας Δρ Κύπρο Νικολαϊδη για την προσφορά του στην ιατρική και ειδικά 
στην εμβρυολογία. 

 

 

 

29 Δεκεμβρίου 2020: Η Λέσχη LIONS Δράμας παρουσίασε για πρώτη φορά διαδικτυακά την καθιερωμένη δράση της 
ΧΑΛΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ. Μια εκδήλωση συγκέντρωσης πόρων και αγάπης στην οποία μπόρεσαν για πρώτη φορά να 
μετέχουν και LIONS από την Κύπρο. Οι δυσκολίες της πανδημίας δεν μας πτοούν, συνεχίζουμε το έργο μας. 
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Καλή Χρονιά 

και 

Ένα Ευτυχισμένο Έτος Προσφοράς το 2021 
 

 

 

 


