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Αγαπητοί Φίλες και Φίλοι LIONS, και LEO 

Έχουμε ήδη διανύσει τα τρία τέταρτα της 
Λαϊονικής μας χρονιάς προσφέροντας με 
καλωσύνη και αγάπη κάτω από τις 
πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας 
του κορωνοϊού. Δυστυχώς όμως μέσα σε 
αυτή την ανήσυχη ηρεμία της πανδημίας 
χάσαμε ξαφνικά και αναπάντεχα στις 13 
του Μάρτη τον καταξιωμένο και 
αξιαγάπητο Πρόεδρο του Συμβουλίου 
Κυβερνητών του Πολλαπλού Θέματος 117 
Λάΐον Μανώλη Σαμόλη. Η απώλειά του 
οδυνηρή. Εκφράζουμε τη θλίψη μας και τα 
ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην 
οικογένειά του. 

Παρόλες τις δυσκολίες και αντιξοότητες 
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. 

Και ενώ εκδηλώσεις με ζωντανή τη 
συμμετοχή μας ήταν πολύ περιορισμένες 
σε αριθμό, συνεχίσαμε το έργο μας με την 
βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας. 
Ολοκληρώσαμε τις επισκέψεις μας στις 
Λέσχες τόσο της Κύπρου όσο και της 
Βόρειας Ελλάδας διαδικτυακά και αυτό 

μας έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσουμε 
τόσο το έργο τους όσο 
και τα εκλεκτά μέλη 
τους, έστω και 
εικονικά. Στις δε 27 
Φεβρουαρίου 2021 
πραγματοποιήσαμε 
επιτυχώς εξ 
ολοκλήρου διαδικτυακά το 3ο Συμβούλιο 
του Θέματος μας.  

Όλα αυτά τα πετύχαμε συλλογικά με τη 
συμμετοχή και τη στήριξη των 
αξιωματούχων μου. Πάντοτε μαζική, 
ουσιαστική και αποτελεσματική. Εκφράζω 
ακόμη μια φορά τις θερμές μου 
ευχαριστίες για το σημαντικό 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 μεγάλο αριθμό Λεσχών 
του Θέματος, με τις εισφορές τους να 
συμπληρώνουν το απαιτούμενο ποσό για 
την υλοποίηση του, πέραν της 
γενναιοδωρίας του LCIF. Ήδη ανεπίσημα 
έχουμε παραδώσει όλο τον εξοπλισμό 
τόσο στην Κλινική Παιδικού/Νεανικού 

Διεθνής Οργάνωση Λεσχών LIONS 
Θέμα 117Β Βόρεια Ελλάς – Κύπρος 
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Διαβήτη στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος 
Μακάριος ΙΙΙ στη Λευκωσία, όσο και στην 
αντίστοιχη κλινική στο Ιπποκράτειο 
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Μόλις οι 
συνθήκες της πανδημίας μας το 
επιτρέψουν θα πραγματοπιήσουμε και την 
επίσημη παράδοση του εξοπλισμού στις 
κλινικές.  

Τα προγράμματα προβολής του 
Λαϊονισμού στην Ελλάδα και Κύπρο που 
τρέχουν με χρηματοδότηση των Διεθνών 
LIONS, μια πρωτοβουλία του Θ.117Β για το 
πολλάπλό Θ.117, βρίσκονται στο τελικό 
στάδιο της υλοποίησής τους. Ήδη το 
φιλμάκι ντοκιμαντέρ που παράχθηκε μέσω 
αυτού του προγράμματος και που 
εγκρίθηκε από τους Διεθνείς LIONS, 
προβλήθηκε στην εκπομπή του ΡΙΚ «Εμείς 
κι΄ο Κόσμος μας», μια εκπομπή που 
αφιέρωσε μία ολόκληρη ώρα για τον 
Ελλαδοκυπριακό Λαϊονισμό, με τη 
συμμετοχή της Κυβερνήτη μας, του 
Διεθνούς μας Συμβούλου και του 
Προέδρου του Συμβουλίου του 

Πολλαπλού Θέματος στις 25 Φεβρουαρίου 
2021. Επίσης όλες οι εισφορές των Λεσχών 
LIONS του Θέματος 117Β στο LCIF που 
κατατέθηκαν στο Θέμα για τον Διαβήτη 
έχουν ήδη κατατεθεί ομαδικά στο LCIF και 
το ανάλογο ποσό έχει πιστωθεί για κάθε 
Λέσχη.  

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.  

Με βαθιά εκτίμηση και αγάπη 

Δρ Ντία Βωνιάτη 
Κυβερνήτης Θέματος 117Β 
2020-2021 
 

 

   

 
 

                          

 

 

 

 
 

Διορθώσεις 
Στο προηγούμενο Τευχος Αρ. 6 (Ιανουάριος 2021) εκ παραδρομής και έλλειψης φωτογραφικού υλικού 
παραλείψαμε να καταγράψουμε την διαδικτυακή επίσκεψη της Κυβερνήτη του Θ.117Β στη Λέσχη LIONS 
Λεμεσού. Η δημοσίευση αυτή γίνεται στο παρόν τεύχος με προτεραιότητα. 

«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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Μανώλης Σαμόλης, CC, PDG 
 Έφυγε ξαφνικά και αναπάντεχα 
από τη ζωή μετά από πολύ 
σύντομη νόσηση ο καταξιωμένος 
και αγαπητός Λάϊον Πρόεδρος 
του Συμβουλίου Κυβερνητών του 
Πολλαπλού Θέματος 117 Ελλάς–
Κύπρος (2020-2021) Μανώλης 
Σαμόλης στις 13 Μαρτίου 2021. 

Διετέλεσε Κυβερνήτης του 
Θέματος 117Α και Εκδότης του 
Περιοδικού LION στα Ελληνικά. 
Το Λαϊονικό του έργο σημαντικό 
και διαχρονικό. 

Τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας 
στην οικογένειά του. 

Αιωνία του η μνήμη 
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Γιατί είμαι Lion 
Σκεφτηκα, πως με τα όσα παράλογα και αντιδεοντολογικά συνέβηκαν τις 
τελευταίες εβδομάδες με επώνυμες αλλά ανυπόγραφες προσβλητικές επιστολές 
εναντίον του προσώπου της Κυβερνήτη μας, αλλά και του θεσμού του/της 
Κυβερνήτη των Lions γενικότερα, από μια μικρή ομάδα προηγούμενων 
Κυβερνητών, πως θα ήταν σκόπιμο να κάνω μια προσωπική ενδοσκόπηση και 
αυτοανάλυση γιατί είμαι Lion και να την μοιραστώ με όλους τους Lions του 
Θέματος. 
 
Μπήκα στον Λαϊονισμό  πριν από 30 χρόνια και ο κύριος και μοναδικός λόγος ήταν 

και παραμένει η πίστη μου στην κοινωνική και ανθρωπιστική προσφορά μια και αυτό ταιριάζει απόλυτα 
και με το λειτούργημά μου ως γιατρός. Αντελήφθηκα πολύ νωρίς τις ενισχυμένες δυνατότητες προσφοράς 
μέσα από την ομάδα των εθελοντών Lions.  
 
Πέραν όμως από την δυνατότητα προσφοράς προς την κοινωνία και τους συνανθρώπους μου ήταν και ο 
κώδικας ηθικής και δεοντολογίας, με το αίσθημα πως ανήκω σε μια όμάδα κοινωνικά, πολιτιστικά και 
πολιτισμικά εκλεκτών εθελοντών που τους διέπει ο σεβασμός, η αγάπη και η καλωσύνη τόσο προς όλους 
τους  Lions αλλά και όλους τους ανθρώπους.  
 
Πίστεψα και πιστεύω πως θα πρέπει να αποδεικνύω την πίστη μου στην αξία της επαγγελματικής φήμης 
μου, απασχόλησης με εντατική και φιλόπονη επίδοση και προσήλωση ώστε να αναδεικνύω ότι είμαι άξιος 
εκτίμησης και προσφοράς ανωτέρου επιπέδου. 
 
Επιδιώκω την επιτυχία και επιζητώ δίκαιη και λογική ανταμοιβή και οφέλη, όπως τα δικαιούνται όλοι, αλλά 
δεν δέχομαι κανένα κέρδος ή επιτυχία, με τίμημα την απώλεια του αυτοσεβασμού μου εξ αιτίας εκτέλεσης 
αξιόμεμπτων ενεργειών και πράξεων από μέρους μου. 

 
Θυμάμαι και δεν λησμονώ ότι για να δημιουργήσω και να αναπτύξω την εργασία μου δεν είναι απαραίτητο 
να καταστρέψω την εργασία ενός άλλου. Είμαι ειλικρινής και τίμιος με όσους συναλλάσσομαι και με τον 
ίδιο τον εαυτό μου. 
 
Όταν δημιουργείται αμφιβολία σχετικά με το δίκαιο, δικαιώματα και ηθικότητα της θέσεως ή των πράξεων 
μου προς τον συνάνθρωπο, διαλύω μια τέτοια αμφιβολία εναντίον του εαυτού μου, έστω και αν αυτό είναι 
αντίθετα προς το συμφέρον μου. 

 
Έχω δημιουργήσει φιλίες ως το τέλος της ζωής μου, αλλά όχι σαν μέσο για την ωφέλειά μου. Πιστεύω ότι η 
πραγματική φιλία υπάρχει όχι εξ αιτίας των εξυπηρετήσεων που προσφέρει ο ένας στον άλλο, και πως η 
αληθινή φιλία δεν επιδιώκει και δε ζητά τίποτα, αλλά αποδέχεται εξυπηρετήσεις που προσφέρονται με 
καλή καρδιά και αφιλοκερδώς. 
 
Πάντοτε γνωρίζω, θυμάμαι και αναλαμβάνω τις υποχρεώσεις μου ως πολίτης, προς το Έθνος μου, την 
Πατρίδα μου, το Κράτος και την Κοινότητά μου και προσφέρω χωρίς παρέκκλιση την πίστη και 
νομιμοφροσύνη μου με λόγια και έργα. Σέβομαι τους συνανθρώπους μου και όλες τις συμφωνίες μαζί τους. 

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 
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Επίσης τους παραχωρώ ευχαρίστως και αφιλοκερδώς το χρόνο, την εργασία και τα μέσα που έχω στη 
διάθεσή μου. 

 
Βοηθώ τους συνανθρώπους μου προσφέροντας τη συμπάθειά μου σ’ εκείνους που δοκιμάζονται, τη 
βοήθειά μου στους αδύνατους και το υστέρημά μου στους φτωχούς. 

 
Είμαι επιφυλακτικός και προσεκτικός στις κρίσεις μου και γενναιόδωρος στους επαίνους μου. Δημιουργώ 
και δεν καταστρέφω. Δημιουργώ, ενθαρρύνω και προωθώ γόνιμα το πνεύμα κατανόησης μεταξύ όλων των 
συνανθρώπων στον κόσμο για μελέτη όλων των υφιστάμενων προβλημάτων. Προωθώ και προάγω 
θεωρητικά και πρακτικά τις αρχές καλής διακυβέρνησης, νομιμοφροσύνης και αγωγής του καλού πολίτη. 
 
Ενδιαφέρομαι και συμμετέχω ενεργά στην πολιτιστική, κοινωνική και ηθική ευημερία της κοινωνίας. 
Προωθώ τη συνένωση όλων των μελών, των Λεσχών και των Θεμάτων με δεσμούς φιλίας, αγνού 
συναδελφικού πνεύματος και αμοιβαίας κατανόησης. 
 
Προσφέρω και παρέχω χώρο για πλήρη ελεύθερη συζήτηση όλων των ζητημάτων και θεμάτων δημόσιου 
ενδιαφέροντος, εξαιρουμένων των πολιτικών και θρησκευτικών θεμάτων. 
 
Ενθαρρύνω άτομα που είναι διατεθειμένα να προσφέρουν υπηρεσίες προς το κοινωνικό σύνολο χώρις 
προσωπική οικονομική ανταμοιβή. Ενθαρρύνω την ικανότητα και αποδοτικότητα, και προάγω σε ψηλό 
επίπεδο και στα καλύτερα ηθικά πρότυπα τις εμπορικές και επαγγελματικές συναλλαγές σε όλα τα 
επαγγέλματα, δημόσια έργα, ατομικές προσπάθειες και πρωτοβουλίες. 
 
Σέβομαι τον/την Κυβερνήτη μας, όλους τους αξιωματούχους του Θέματος, τους αξιωματούχους της Λέσχης 
μου και όλους τους  Lions, επικοινωνώ με ευγένεια και καλωσύνη με όλους τους Lions, ασκόντας πάντοτε 
καλόπιστη κριτική. Δεν υποσκάπτω, ούτε δημιουργώ προβλήματα σε κανένα Lion. 
 
Δεν διασπείρω αναλήθειες για να υποβαθμίσω το έργο ουδενός. Αναγνωρίζω τα λάθη μου και λαμβάνω 
εκείνα τα μέτρα ώστε να επανορθώνω. Είμαι ειλικρινής και προωθώ την διαφάνεια. 
 
Όταν διαφωνώ επικοινωνώ άμεσα και δεν καταγγέλω πισόπλατα, αλλά ούτε επισυνάπτω κατηγορητήρια 
σε οποιονδήποτε Lion. Ως Lion δεν μου επιτρέπεται να δικάζω ή και να καταδικάζω κανένα και ειδκότερα 
κανένα άλλο Lion. 
 
Είμαστε όλοι εθελοντές χωρίς ιδιοτελή κίνητρα, διαθέτουμε τον ελεύθερο χρόνο μας για προσφορά με 
καλωσύνη και αγάπη, και προβάλλουμε το έργο μας περήφανα για το καλό του Λαϊονισμού. Κανένας δεν 
περισσεύει. Κρινόμαστε στο τέλος κάθε χρονιάς από τις πράξεις μας και την προσφορά μας. 
 
Είμαι περήφανος που είμαι Lion!  
 

L. Δρ Μιχάλης Βωνιάτης 
Υπέυθυνος Έκδοσης 

«Τα Νέα του Θέματος» 
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19 Ιανουαρίου 2021: Διαδικτυακή Επίσημη επίσκεψη της Κυβερνήτη Ντίας Βωνιατη στη Λέσχη LIONS Λεμεσού, μια 
έμπειρη, καλά δομημένη και αξιόλογη Λέσχη με σημαντικό αριθμό εξαιρετικών αξιωματούχων του Θέματος, του 
ΠΘ117 και των Διεθνών Lions. Θερμά συγχαρητήρια για την πλούσια προσφορά σας και την αφοσίωση στα ιδανικά 
του Λαιονισμου και την αγάπη σας προς αυτούς που μας έχουν ανάγκη. Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο Στέλιο 
Κωνσταντινίδη και σε όλα τα αγαπημένα μέλη της Λέσχης. #kindnessmatters   

 

 

 

 

 

 

Μια παράλειψη 
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7 Φεβρουαρίου 2021: Την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου το βράδυ, πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία 
Διαδικτυακή Συνάντηση των Λεσχών LIONS Βόρειας Ελλάδας και Κύπρου με την Κυβερνήτη των LIONS 
Βόρειας Ελλάδας-Κύπρου Δρ Ντία Βωνιάτη και τους αξιωματούχους της Σφαιρικής Ομάδας Δράσης (GAT). 
Η συνάντηση είχε στόχο το καλωσόρισμα των Νέων και υποψήφιων μελών LIONS, την ενημέρωση τους από 
την GAT για την Οργάνωση των LIONS, όπως και την ενημέρωση των Λεσχών για θέματα ηγεσίας όπως 
προνοείται από τους Διεθνείς LIONS από τους συντονιστές ομάδας ηγεσίας Λ. Μαρίνο Λοϊζίδη, PCC, PDG 
(GLT Κύπρος) και Λ. Δημήτρη Παπαδόπουλο, PDG (GLT Βόρεια Ελλάδα). Στη συνάντηση συμμετείχαν πέραν 
των 120 LIONS, από τους οποίους περισσότεροι των 50 ήταν νέα και υποψήφια μέλη. 

 

 

 

Ειμαι περήφανος που είμαι Lion! 
 

 
 
 

 
 

 



8 
 

 

8 Φεβρουαρίου 2021: Επίσημη διαδικτυακή επίσκεψη της Κυβερνήτη του Θέματος 117Β Ντίας Βωνιάτη 
στην Λέσχη Θεσσαλονίκης Μέγας Αλέξανδρος. Μία εξαιρετική Λέσχη με μέλη της Λέσχης ως 
αξιωματούχους του Θέματος, με νέα και παλιά μέλη με πολύ αξιόλογα μέλη. Συγχαρητήρια στην Πρόεδρο 
Αγάπη Χαραλαμπίδου και σε όλα τα μέλη της Λέσχης για την προσφορά τους και την αγάπη τους. 

 

 

9 Φεβρουαρίου 2021: Επίσημη διαδικτυακή επίσκεψη της Κυβερνήτη Θ.117Β στην πολύ υποσχόμενη 
Λέσχη με πολλές προοπτικές, με όρεξη και θέληση, στη Λέσχη Lions Πυλαίας Χορτιάτης Ατραπός που 
απέδειξε ότι όλα τα μπορεί και όλα μπορεί να τα κάνει. Θερμά συγχαρητήρια στην Πρόεδρο Φανή 
Ρεβυθιαδη και σε όλα τα αξιόλογα μέλη της Λέσχης. Συνεχίστε με την ίδια αγάπη και σύνεση όπως 
ξεκινήσατε και είμαστε δίπλα σας. #WeServe 
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11 Φεβρουαρίου 2021: Θερμά συγχαρητήρια στην Λέσχη Θεσσαλονίκης "Ηράκλεια" για τις εξαιρετικές και 
πρωτότυπες δράσεις τους. Μία Λέσχη με νεαρούς Lions γεμάτους όρεξη για δράση και προσφορά, μια 
Λέσχη άξια προς μίμηση, μια Λέσχη στολίδι στο Θέμα 117Β με καθοδηγητή τον προηγ. Κυβερνήτη Α. Μιλάνο 
και στο πηδάλιο τον άξιο Πρόεδρο της Άκη Πουλακα. Ευχαριστώ τους άξιους αξιωματούχους μου, Χριστίνα, 
Πέτρο, Ίωνα, Πάνο, Αθανάσιο, που τιμούν το Θέμα μας φέτος και υπηρετούν με σεβασμό και αγάπη. 
#kindnessmatters. Επίσημη διαδικτυακή επίσκεψη της Κυβερνήτη Θ.117Β στη Λέσχη LIONS Θεσσαλονίκης 
«Ηράκλεια». 

 

 

12 Φεβρουαρίου 2021: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ INTERNATIONAL DAY 
FOR CHILDHOOD CANCER 15 FEBRUARY LIONS MD117 (D117A and D117B). Άρχισε η μετάδοση του 
τηλεοπτικού σποτ των Lions για τον Παιδικό Καρκίνο από το τα τηλεοπτικά κανάλια του ΡΙΚ στην Κύπρο.  
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17 Φεβρουαρίου 2021:  Πραγματοποιήθηκε η συμπληρωματική δωρεά με εξοπλισμό (αξίας € 13,500) για 
το 3ο Χειρουργείο του Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ για παιδιά με καρκίνο, από τον Πρόεδρο 
του Λαϊονικού Ιδρύματος «Περπατώ και Προσφέρω» προηγούμενο Κυβερνήτη Γιώργο Σαββίδη, στην 
παρουσία της Κυβερνήτη του Θέματος 117Β Ντίας Βωνιάτη, και μελών του Δ.Σ. του «Περπατώ και 
Προσφέρω». 

 

 

21 Φεβρουαρίου 2021: Επίσημη διαδικτυακή επίσκεψη της Κυβερνήτη Θ.117Β Ντίας Βωνιάτη στη Λέσχη 
LIONS Θεσσαλονίκης «Εγνατία». Μια ξεχωριστή Λέσχη με ξεχωριστούς και αγαπημένους Lions. Η Λέσχη 
Θεσσαλονίκης Εγνατία με τις πλούσιες δραστηριότητες της και με το μέλλον λαμπρό για μια συνέχεια 
αγάπης και προσφοράς απέδειξε ακόμη μια φορά το μεγαλείο της. Ευχαριστούμε την άξια Πρόεδρο Μίρκα 
Σαντουρη, την προηγούμενη Κυβερνήτη Σάσα Ιωαννίδου, τους αξιωματούχους του Θεματος που τίμησαν 
με την παρουσία τους και την διακεκριμένη ομιλήτρια ψυχίατρο Δρ Κατερίνα Βλαχάκη για την 
ενδιαφέρουσα διάλεξη και ανάλυση των επιπτώσεων της πανδημίας στην ψυχική υγεία. Congratulations to 
Thessaloniki Egnatia Lions club on the very successful seminar on the topic of Covid pandemic and its impact 
on Mental health. 
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23 Φεβρουαρίου 2021: Επίσημη διαδικτυακή επίσκεψη της Κυβερνήτη Θ.117Β Ντίας Βωνιάτη στη Λέσχη 
LIONS Λάρνακας. Θερμά συγχαρητήρια στον ακούραστο Πρόεδρο Γιώργο Λακκοτρυπη που κατάφερε σε 
λιγότερο από δύο χρόνια να ανεβάσει τη Λέσχη Lions Λάρνακας στα ύψη και να γίνει μια Λέσχη 
αξιοζήλευτη, άξια προς μίμηση. Πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα άξια μέλη της Λέσχης που με την προσφορά 
τους δίνουν φτερά στα όνειρα και προχωρούν με περηφάνια που είναι LIons. Congratulations to Lions 
Larnaca club for their excellent service and tremendous efforts to succeed and fulfill their goals. #WeServe  
#kindnessmatters. 

 

 

 

 

 

 

. 
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23 Φεβρουαρίου 2021: Salina Lions Club  μία εξαιρετική Λέσχη με εξαιρετικούς Lions γεμάτη προσφορά και 
αξιόλογες δράσεις. Θερμά συγχαρητήρια στην Πρόεδρο Φούλα Χριστόδουλου και σε όλα τα μέλη για την 
αφοσίωση τους στα ιδανικά της οργάνωσης μας και την αγάπη τους σε αυτούς που μας έχουν ανάγκη. 
Congratulations to Salina Lions Club for their services and their continuous efforts to give to those who need 
our help. #We serve. Επίσημη διαδικτυακή επίσκεψη της Κυβερνήτη Θ.117Β Ντίας Βωνιάτη στη Λέσχη 
LIONS Λάρνακας Αμμοχώστου Σαλίνα. 

 

 

24 Φεβρουαρίου 2021: Δύο ιστορικές Λέσχες Lions με αξιόλογα μέλη με μεγάλη διαχρονική προσφορά και 
αγάπη και αφοσίωση γι'αυτο που κάνουν. Θερμά συγχαρητήρια στη Λέσχη Ακρόπολις Στρόβολος στην άξια 
Πρόεδρο Φανουλα Φοινιρη και στη Λέσχη Αμμοχώστου Σαλαμίς και στον άξιο Πρόεδρο Δώρου Ηλιόδωρου  
που συνεχίζουν τις υπηρεσίες του με καλωσυνη και δίνουν φτερά στα όνειρα. Υπηρετούμε και μαζί 
ενωμένοι, μπορούμε! Congratulations to the two historic Lions clubs Akropolis-Strovolos and Famagusta 
Salamis for their dedication to serving their communities with kindness and love. #We Serve. Επίσημη 
διαδικτυακή επίσκεψη της Κυβερνήτη Θ.117Β Ντίας Βωνιάτη στις Λέσχες LIONS Ακρόπολις Στρόβολος και 
Αμμοχώστου Σαλαμίς. 
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24 Φεβρουαρίου 2021: Παρουσίαση από την τηλεόραση του ΡΙΚ του πληροφοριακού σποτ των LIONS για 
την όραση. 

 

 

 

25 Φεβρουαρίου 2021: Η τηλεόραση του κρατικού καναλιού της Κύπρου ΡΙΚ αφιέρωσε μια ολόκληρη ώρα 
στο προγραμμα «Εμείς και ο Κόσμος μας» για το διαχρονικό έργο των LIONS της Ελλάδας και Κύπρου 
(Πολλαπλού Θέματος 117). Στο πρόγραμμα συμμετείχαν ο Προηγούμενος Διεθνής Σύμβουλος Γιώργος 
Παπάς, ο Προέδρος του Συμβουλίου Κυβερνητών Πολλαπλού Θέματος 117 Ελλάς-Κύπρος Μανώλης 
Σαμόλης και η Κυβερνήτης Θ.117Β Ντία Βωνιάτη. Επίσης προβλήθηκε μεγάλο μέρος του ντοκιμαντέρ για τα 
διαχρονικά Έργα των LIONS της Ελλάδας και Κύπρου και τα τηλεοπτικά σποτ που ετοιμάστηκαν με χορηγία 
των Διεθνών LIONS. 
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26 Φεβρουαρίου 2021: A great Lions Club with great service and great Lion members. Lions Phoenicians 
Club at the meeting with the District Governor D117B Dia Voniatis and District Cabinet Officers excel 
themselves with a promise to continue their dedicated services to the community and those in need. 
Congratulations to the President L. Ghassan Khalife and to all members of Lions Phoenicians. Great to see 
also the very capable Leo Phoenicians. #WeServe 

 

 

27 Φεβρουαρίου 2021: Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με μεγάλη επιτυχία και με συμμετοχή πέραν των 
70 αξιωματούχων το 3ο Συμβούλιο Θέματος 117Β, προηγούμενων Κυβερνητών και προηγούμενων 
Προέδρων Συμβουλίου Κυβερνητών του Πολλαπλού Θέματος 117, υπό την Προεδρία της Κυβερνήτη 
Θ.117Β Ντίας Βωνιάτη. Οι εργασίες του Συμβουλίου διεξήχθησαν μέσα σε πνεύμα ομοψυχίας και με στόχο 
την επιτυχή ολοκλήρωση της δύσκολης αυτής χρονιάς, της χρονιάς της πανδημίας «Δίνοντας Φτερά στα 
Όνειρα». 
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2 Μαρτίου 2021: Δημοσιεύθηκε εκτενής συνέντευξη της Κυβενήτη Θ.117Β Ντίας 
Βωνιάτη στο Polis magazino της Βόρειας Ελλάδος με τίτλο: Το moto μου είναι 
«Δίνουμε Φτερά στα Όνειρα» και το λογότυπο μου είναι η Ονειροπαγίδα (Dream 
catcher).  Μια συνέντευξη που παρουσιάζει ποιοι είναι οι LIONS όπως και τη 
σημαντική εθελοντική δράση τους τόσο ανά το παγκόσμιο όσο και στον 

Ελλαδοκυπριακο χώρο. 

 

5 Μαρτίου 2021: Congratulations to Lion Elena Patsiou, New Voice of Service from 
District 117 B, of the Liberty Larnaca Lions club! Nominated by District Governor Dia 
Voniatis 

Notable segment from story: 

WHAT DO I ENJOY MOST: 

Being a Lion all these years I served in many positions in the 
organizational structure of my Club and my District as a 
treasurer, a secretary, a vice president, a president, Zone 
Chairperson, President of Alert and Hunger Committees with 
the latest service being that of Global Service Team 
Chairperson. I enjoyed all of these positions because of the 
opportunity they gave me to become involved with many 
people, work together and service our local community 
which was suffering through a financial and health crisis and 
succeeding to make their lives a little better, a little easier. 
Lions is also about friendship, growing through service, 

becoming a better person and this is a great benefit I gained. 

HOW DO I DEDICATE MY TIME AS A LION / WHICH IS MY BIGGEST ACCOMPLISHMENT: 

Over the last few years, I was a leader in organizing various fund-raising events with very good results which 
gave my club and my district the opportunity of generous contributions to children with special needs, to 
children with cancer, to diabetes, to improving our environment, to the relief of hunger. In my hometown 
Larnaca we cooperate with the municipality organizing regular food collection for the Food Bank and Larnaca 
Kitchen for the needy. During the COVID19 lockdown in April 2019 and under the auspices of the mayor of 
Larnaca, following strict health measures we organized a food collection for our fellow citizens who lost their 
jobs with great success and widely recognized. We staged an opera evening, and all the net proceeds were 
donated to Makarios Hospital for children with cancer. I was also an active member of the committee that 
succeeded to donate the MOLLI costumes to St. George School for children with Special Needs with the help 
of LCIF contribution (total funds donated Eur.44.000.-) 
— μαζί με Elena Patsiou. 
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6 Μαρτίου 2021: Ευχαριστώ θερμά τα αγαπημένα μας LEO Εύελπις και την Πρόεδρο Μελίνα Παντελή για 
την όμορφη και παραγωγική διαδικτυακή μας συνάντηση. Αφοσιωμένοι νέοι άνθρωποι στην δύναμη της 
δράσης που μαζί με τους LIONS αποτελείται ένα δυναμικό συναιτερισμο. Συγχαρητήρια για τις δράσεις σας 
και εύχομαι σύντομα μελλοντικοί ηγέτες. Διαδικτυακή Επίσκεψη της Κυβερνήτη Θ.117Β Ντίας Βωνιάτη στη 
Λέσχη LEO Εύελπις Θεσσαλονίκης. 

 

 

6 Μαρτίου 2021: Virtual participation of our DG Dia Voniatis at the D133 (Ireland) Convention. 
Congratulations my dear friend FVDG Ann Ellis for the invitation and for your election as a DG of D133. 
Congratulations to DG Des Ryan and his team for the excellent virtual Convention and online voting and to 
the inspirational presentation of VP Patti Hill and Teresa Dineen's new post as ID. It is really enlightening to 
participate in such successful District Conventions. 
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7 Μαρτίου 2021: Ανακοινώνεται η διοργάνωση του 53ου Εθνικού Συνεδρίου που τελικά θα διεξαχθεί 
διαδικτυακά με κέντρο την Αθήνα από τις 21 μέχρι 23 Μαϊου 2021. Παραθέτουμε αντίγραφο της επιστολής 
του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής που αναφέρει και τις σχετικές αρχικές λεπτομέρειες. 
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11 Μαρτίου 2021: Λέσχη LIONS Αμμοχώστου Αρσινόη Θέμα 117Β. Οι δράσεις της Λέσχης Αμμοχώστου 
Αρσινόη συνεχίστηκαν και τον Μάρτιο. Καρναβαλίστικο Πάρτι: Την Πέμπτη 11/3/21, αντιπροσωπεία της 
Λέσχης μας επισκέφθηκε το Ίδρυμα Άγιος Στέφανος και προσέφερε στους  φίλους  μας την αγαπημένη τους 
πίτσα, χυμούς, και καρναβαλίστικα αξεσουάρ για το πάρτι το οποίο φέτος οργάνωσε η διεύθυνση του 
Ιδρύματος χωρίς τη φυσική μας παρουσία λόγω της πανδημίας. Μια διαχρονική, όμορφη δράση της Λέσχης 
μας, γεμάτη αγάπη και όμορφα συναισθήματα. Ευχαριστούμε την διεύθυνση του Ιδρύματος για την άψογη 
συνεργασία. Ευχόμαστε ολόψυχα στο επόμενο καρναβαλίστικο πάρτι να χορέψουμε όπως πάντα όλοι μαζί. 
Όλοι μια μεγάλη αγκαλιά!!!!! 

 

 

13 Μαρτίου 2021: Participation of our DG Dia Voniatis at the virtual Convention of District 105CW (in UK). 
Great Virtual Convention dear DG Richard. Congratulations to you and your #TeamCW for an excellent 
organization and program. Congratulations to District 105CW. Thank you for inviting me. 
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13 Μαρτίου 2021: Μια εξαιρετική ημερίδα με θέμα «Κορωνοϊός-Καραντίνα & Ψυχική Υγεία» που 
διοργανώθηκε από την Λέσχη LIONS ΚΈΡΚΥΡΑ σε συνεργασία με τη Λέσχη LIONS ΕΥΑΓΟΡΑΣ Αμμοχώστου. 
Την ημερίδα παρακολούθησαν πέραν των 60 Lions από την Β. Ελλάδα και Κύπρο. Συγχαρητήρια στις 
διοργανώτριες Λέσχες. Στην έναρξη της εκδήλωσης τηρήθηκε μονόλεπτη σιγή στη μνήμη Μανώλη Σαμόλη. 
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14 Μαρτίου 2021: Έγινε σήμερα από τη Λέσχη  Λευκωσίας Ονασαγορας στην παρουσία της Κυβερνήτη 
Ντίας Βωνιατη, του Δημάρχου Αγλαντζιάς Ανδρέα Κωνσταντίνου και του βουλευτή Νίκου Τορναριτη , του 
Προέδρου της Λέσχης Κυριάκου Θεοφίλου και μελών της Λέσχης δενδροφύτευση εις μνήμη του 
αγαπημένου μας Προέδρου των Κυβερνητων του Πολλαπλού θέματος 117, Μανώλη Σαμολη που έφυγε 
από τη ζωή χθες αδοκητα. Αιωνία η μνήμη του.  Lions club Nicosia Onasagoras planted trees today in 
memory of the late CC of MD 117 Manolis Samolis who left us suddenly yesterday. 

 

 

 

 

 

 



22 
 

14 Μαρτίου 2021: Congratulations to Lions New Voices of D117B N.Greece- Cyprus for the excellent 
Symposium on Domestic Violence. The panel of speakers consisted of prominent lawyers/doctors who gave 
all aspects related to domestic violence such as legal, social, medical and psychological issues. More than 25 
Lions Clubs from D117B participated in this event and the discussions lead to taking decisions to contribute 
as Lions to the State initiatives in helping victims of domestic violence.  

 

Θερμά Συγχαρητήρια στις Επιτροπές Lions New Voices του Θέματος D117B Βόρεια Ελλάς-Κύπρος για το 
εξαιρετικό Συμπόσιο για την Ενδοοικογενειακή Βία και στις Προέδρους των Επιτροπών Αρετή Μικράκη και 
την GST Ειρήνη Γεωργοπούλου για την άρτια διοργάνωση. Το πάνελ των ομιλητών απαρτιζόταν από 
εξέχοντες επιστήμονες την Δρ Ασημίνα Φιλιοπούλου και Δρ Σπυριδούλα Κώτση και Άνδρεα Μανώλη, που 
έδωσαν με επιτυχία όλες τις πτυχές που σχετίζονται με την ενδοοικογενειακή βία όπως νομικά, κοινωνικά, 
ιατρικά και ψυχολογικά θέματα. Περισσότερες από 25 Λέσχες Lions του Θέματος 117Β συμμετείχαν σε 
αυτήν την εκδήλωση και οι συζητήσεις ήταν πολύ καρποφόρες και οδήγησαν στη λήψη αποφάσεων ως 
Lions για να συμβάλουν στις κρατικές πρωτοβουλίες για να βοηθήσουν τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας. 
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21 Μαρτίου 2021: Θερμά συγχαρητήρια στη Λέσχη Ορφέας Κομοτηνή και στα μέλη της, στο ζεύγος και 
συντονιστές της βραδιάς L. Στέλιο και Ζωνάρχη Ελένη Βαχανελιδη και στην Πρόεδρο της Επιτροπής LIONS 
Quest και GST Συντονίστρια Β.Ελλαδος Ειρήνη Γεωργοπούλου για το εξαιρετικό σεμινάριο για την Εφηβεία, 
για εκπαιδευτικούς, γονείς και LIONS. Πάντα χαρά και περηφάνια του Θέματος 117Β να φιλοξενεί ποιοτικά 
σεμινάρια κάτω από την αιγίδα του. Congratulations to LIONS Club Orfeas Komotini and to GST and 
chairperson of LIONS QUEST for the excellent Symposium on educating teachers, parents, and Lions on youth 
issues. #WeServe  #kindnessmatters. 

 

 

 

21 Μαρτίου 2021: Πραγματοποιήθηκε σήμερα μια ωραία και συγκινητική εκδήλωση εις μνήμη των 
συναθρώπων μας που έχασα τη ζωή τους από τη Φυματίωση, με πρωτοβουλία του Βουλευτή Λεμεσού 
Κώστα Κώστα και τη διοργάνωση από τον Διευθυντή του Νοσοκομείου Τροόδους Δρ Μαρίνο Λεμέσιο και 
τους κοινοτάρχες Κυπερούντας Γιώργο Παναγιώτου και Αμιάντου Κρίτωνα Κυριακίδη και με την ευκαιρία 
της Παγκόσμιας Ημέρας για τη Φυματίωση (24 Μαρτίου). Έγινε αρχικά εκκλησιαστικό μνημόσυνο των 
θανόντων από Φυματίωση στον μεγαλοπρεπή ιερό Ναό Αγίου Αρσενίου στην Κυπερούντα. Μετά το πέρας 
της θείας λειτουργίας τιμήθηκε από την εκκλησία ο Σταύρος Ολύμπιος για τη συνολική κοινωνική 
προσφορά του. Ακολούθησε τρισάγιο στο ανακαινισμένο κοιμητήριο του Σανατορίου Κυπερούντας στη 
μνήμη των συνανθρώπων μας που έχουν ταφεί εκεί επειδή οι οικείοι τους αρνήθηκαν να παραλάβουν και 
να τιμήσουν τους νεκρούς αυτούς. Για μένα που παρευρέθηκα εκπροσωπόντας τη Λέσχη LIONS Λευκωσίας 
ΟΝΑΣΑΓΟΡΑΣ ήταν ταυτόχρονα συγκίνηση και μεγάλη χαρά που αξιοποιήθηκε ένα μνημιώδες έργο των 
LIONS (για τα 100χρονα των LIONS) που ολοκληρώσαμε πριν από τρία χρόνια. 
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26 Μαρτίου 2021: Λέσχη Αμμοχώστου Σαλαμίς, μία αξιόλογη ιστορική Λέσχη που για 40 τόσα χρόνια 
υπηρετεί με αγάπη τους συνανθρώπους μας. Έξω από το εστιατόριο Ματθαίος , κούτες από τρόφιμα για 
οικογένειες που έχουν ανάγκη  αφημένες μαζί με ρουχισμό για τους άπορους περαστικούς. Θερμά 
συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία στον Πρόεδρο Δώρο Ηλιόδωρου, και στους προηγούμενους 
αξιωματούχους της Λέσχης Χρίστο Χρίστου και Ευάγγελο Αχεριωτη. Congratulations to Lions club 
Famagusta Salamis for their initiative to offer foods to passerby families in need. #WeServe 
#kindnessmatters 

 

 

 

27 Μαρτίου 2021: Did anybody say that during the Covid-19 pandemia Lions cannot continue their services 
with safety and kindness? 1200 people are fed everyday for free and the lady behind this Stalo Voniatis with 
the assistance of Larnaca Lions clubs D117B Cyprus has been awarded the woman Lion of the year award . 
Congratulations to all 4 Larnaca Lions clubs and our District Cabinet GST Elena Patsiou #WeServe 
#kindnessmatters 
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28 Μαρτίου 2021: Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιυχία η Διαδικτυακή Εσπερίδα της Λέσχης LIONS 
Κατερίνης με αφορμη τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Την εκδήλωση χαιρέτισε η Κυβερνήτης 
του Θ.117Β Ντία Βωνιάτη, ενώ έκαναν αξιόλογες και σημαντικές ομιλίες για την Ελληνική Επανάσταση και 
τα 200 χρόνια Ελληνικού Κράτους ο Ιστορικός-Φιλόλογος Θεόδωρος Ζαπουνίδης και ο Ιστορικός Ερευνητής 
Γιώργος Καρατάσιος. Την εκδήλωση παρακολούθησαν πέραν των 90 LIONS από Β. Ελλάδα και Κύπρο. Η 
εκδήλωση έκλεισε με τον Εθνικό Ύμνο. 

 

 



27 
 

 

 

 

 



28 
 

 

 

 

 

 

 



29 
 

29 Μαρτίου 2021: Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η διαδικτυακή εκδήλωση των Λεσχών LIONS 
Λάρνακας, Λάρνακας Liberty, Αμμοχώστου Ευαγόρας και Αμμοχώστου-Λάρνακας Σαλίνα για τις επετείους 
της 25ης Μαρτίου 1821 και 1ης Απριλίου 1955. Την εκδήλωση χαιρέτισε η Κυβερνήτης του Θ.117Β Ντία 
Βωνιάτη. Κύριος ομιλητής ήταν ο Ιστορικός Δρ Χάρης Αλεξάνδρου που ανέπτυξε το θέμα: «25 Μαρτίου 
1821 – 1η Απριλίου 1955 Η νοηματοδότηση και ο χαρακτήρας των επαναστάσεων». Την εκδήλωση 
παρακολούθησαν πέραν των 60 LIONS από Κύπρο και Β. Ελλάδα. Στη διάρκεια της εκδήλωσης όπως και για 
μια εβδομάδα γίνονταν εισφορές διαδικτυακά για την ανακαίνιση Ιατρικού Κέντρου Ανωγείων εις μνήμη 
του L. Μανώλη Σαμόλη CC, και για το έργο της Χρονιάς του Θέματος 117Β για τον Παιδικό Διαβήτη. 
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30 Μαρτίου 2021: Μια σειρά από εξαιρετικές διαλέξεις του κύκλου σεμιναρίων Lions Quest τα οποία 
αφορούσαν πρόγραμμα δεξιοτήτων για την Εφηβεία που υποστηρίζει τους γονείς διδάσκοντας τους 
δεξιότητες ζωής για μια αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων των καιρών μας έχει φτάσει στο 
τέλος με εξαιρετική επιτυχία. Θερμά συγχαρητήρια στη Λέσχη Κομοτηνής Ορφέας και στον Πρόεδρο Στέλιο 
Βαχανελιδη και στην εξαιρετική εκπαιδεύτρια , Ειρήνη Γεωργοπούλου  GST του θέματος D117B. 
Συγχαρητήρια σε όλους τους Lions που το παρακολούθησαν και άνοιξαν τα φτερά τους και σε άλλους 
ορίζοντες. #WeServe 

 

 
 

30 Μαρτίου 2021:  

 Δημιουργία νέας Λέσχης LIONS στο Θ.117Β στη Βόρεια Ελλάδα. Μετά από πετυχημένη 
προετοιμασία μηνών δημιουργήθηκε η νέα Λέσχη LIONS στη Θεσσαλονίκη «Νέα Μηχανιώνα 
Αινεία». Θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο και τα μέλη της Λέσχης όπως και στις αναδόχους 
Λέσχες. 

 Η Λέσχη LIONS Λευκωσίας ΟΝΑΣΑΓΟΡΑΣ δημιούργησε 2 Branches, το Branch «Σωκράτης» και το 
Specialty Branch «Ιπποκράτης». 

 Η Λέσχη LIONS Θεσσαλονίκη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ δημιούργησε το Branch «Νέα Μηχανιώνα Αινεία», που 
αργότερα μετεξελίχθηκε σε Λέσχη. 

 Η Λέσχη LIONS Θεσσαλονίκη ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ δημιούργησε επίσης το Branch «Θεσσαλία Πηνειός» 

 
Συνεχίζουμε με Καλωσύνη την 

Προσφορά μας 

 


