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Αγαπητοί Φίλες και Φίλοι LIONS, και LEO 

Μπαίνουμε δυναμικά και με αισιοδοξία 

στο νέο έτος 2021 συνεχίζοντας να 

Δίνουμε Φτερά στα Όνειρα και 

πραγματοποιόντας τα όσες φορές αυτό 

ήταν κατορθωτό. Εύχομαι σε όλους καλή 

χρονιά, υγεία και οικογενειακή ευτυχία. 

Προσβλεπουμε πως η νέα χρονιά θα μας 

απαλλάξει από την πανδημία που μας 

περιόρισε και δεν μας επέτρεψε να 

κάνουμε όλες τις Λαϊονικές μας δράσεις 

όπως είχαμε προγραμματίσει. Η νεά 

χρονιά αποτελεί μια πολύ σημαδιακή 

χρονιά και για το Έθνος μας, 

σηματοδοτόντας 200 χρόνια από την 

Ελληνική Επανάσταση. Την αναγέννηση 

του είναι μας.  

Ο μήνας Ιανουάριος 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.  

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 2021. Με τη 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 

στον επόμενο μήνα. Η συγκράτηση και 

αύξηση των μελών φαίνεται καθαρά από 

τα αποτελέσματα των πρώτων επτά μηνών 
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της Λαϊονικής Χρονιάς με μια καθαρή 

αύξηση των μελών του Θ.117Β  54 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 

 

 

   

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

Διορθώσεις 

Στη σελίδα 4 στα νέα του Θέματος Δεκεμβρίου 2020 (Τεύχος 5) γράφτηκε: 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.  

Διορθώνουμε Στο Fivestar sport center στη περισυλλογή των τροφίμων ήταν παρούσες επίσης η Λέσχη 

Lions Αμμοχώστου Ευαγόρας και η Λέσχη Lions Λάρνακα Αμμοχώστου Σαλίνα. 

 

 

 

«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   Η Γ Ε Τ Η Σ 

 

Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί για τον Ηγέτη. 

Πόσα, όμως, από όλα αυτά μας έχουν γίνει συνείδηση έτσι ώστε να μπορούμε με 
άνεση να τον διακρίνουμε, ανάμεσα στο πλήθος και να τον βάζουμε μπροστάρη μας 
με απόλυτη επίγνωση της πράξης μας;  
Και βέβαια μιλώ για τον αληθινό Ηγέτη και όχι για τον ψευδεπίγραφο η 
αυτοαποκαλούμενο Ηγέτη. 
Γιατί από " κατά φαντασία " Ηγέτες, η καθημερινή μας ζωή είναι γεμάτη.  Οι αληθινοί 
μας έλειψαν και μάλιστα πολύ!! 
Είναι αλήθεια, Ηγέτης όποιος ζητά εκείνα που ο ίδιος ποτέ του δεν εφάρμοσε; 
Είναι Ηγέτης αυτός που δεν παίρνει ξεκάθαρες η και καθόλου θέσεις; 
Είναι Ηγέτης εκείνος που υπολογίζει πριν από κάθε του ενέργεια τις επιπτώσεις στη 
"ησυχία" του η στην "λαϊκή " απήχηση του; 
Είναι πεδίο ανάπτυξης ηγετικών εμπειριών τα "μετόπισθεν"; 
Μήπως είναι άραγε, αυτός που πριν την εκλογή του είναι "λαϊκιστής" και μετά "καβαλά 
το καλάμι"; 
Είναι, άραγε, Ηγέτης αυτός που αγωνίζεται για την καρέκλα και όχι για το Καλύτερο 
Αύριο; 
Είναι Ηγέτης, τέλος, του Αύριο εκείνος που φοβάται να "αποκολληθεί "  από το Χθες; 
Τούτα όλα είναι μερικά από τα δικά μου ερωτήματα. 
Πιστεύω και δικά σας. 
Ερωτήματα που κάποτε οφείλουν να απαντηθούν. 
Όχι με λόγια και θεωρίες, όμως!! 
Αλλά με μεγάλη περίσκεψη και βαθειά μελέτη στις επιλογές μας. 
 
Μαρίνος Λοϊζίδης PCC 
Συντονιστής Ηγεσίας (GLT) Θ.117Β (Κύπρος) 

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 
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8 Ιανουαρίου 2021: Η Λέσχη Lions Αμμοχώστου Αρσινόη, όπως πάντα, πιστή στο καθήκον και δίπλα στους 

συνανθρώπους μας, επισκέφθηκε το Ίδρυμα Άγιος Στέφανος. Η επίσκεψη μας ξεκίνησε διαφορετικά φέτος, 

χωρίς χαιρετισμούς αγκαλιές και φιλιά με τους αγαπημένους μας φίλους λόγω της πανδημίας. 

Παραδώσαμε βασιλόπιτα, κουραμπιέδες, καθώς και δώρα για τα 25 παιδιά του Ιδρύματος. Ευχή όλων μας, 

στην επόμενη μας επίσκεψη, να μπορέσουμε να συναντηθούμε, να αγκαλιαστούμε, και να χορέψουμε όλοι 

μαζί όπως παλιά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Ιανουαρίου 2021:  Η Κυβερνήτης Ντία Βωνιάτη στον ΣΤΑΡ TV Ελλαδα. Πληροφορίες για την ενεργητική 

ανοσοποίηση με το εμβόλιο κατά του ιου COVID19 με την δημοσιογράφο Κική Ξεριστανίδου 

 
 
YOUTUBE.COM 

Παρεμβάσεις 13-1-2021 ΝΤΙΑ ΒΩΝΙΑΤΗ (Δ Μέρος) 
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13 Ιανουαρίου 2021: Επίσημη επίσκεψη της Κυβερνήτη στην Λέσχη Θεσσαλονίκης Αριστοτέλης. Μια 

εξαιρετική Λέσχη με πλούσια προσφορά και άξιους ηγέτες και αξιωματούχους που για 30 και τόσα χρόνια 

προσφέρουν με αγάπη και σύμπνοια. Μπράβο στην αγαπητή Πρόεδρο Λίτσα Δείνα και στα εξαιρετικά μέλη 

της Λέσχης Αριστοτέλης. Thessaloniki Aristotelis an excellent LIONS club with lots of activities and 30 years 

of serving their community. #WeServe 

 

 

14 Ιανουαρίου 2021: Επίσημη επίσκεψη της Κυβερνήτη Ντίας Βωνιάτη στη Λέσχη LIONS Θεσσαλονίκης 

Θερμαϊς.  Thank you, Lions club Thessaloniki Thermaϊs that for 17 years now are serving your community 

and those in need giving them wings to their dreams. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Λέσχη Lions Θεσσαλονίκη 

Θερμαϊς και στην άξια Πρόεδρο Στέλλα Μεϊμάρογλου και την Εύη Κοτοπούλη, για την εξαιρετική συνάντηση 

μας και την ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων δίνοντας φτερά στα όνειρα #WeServe 
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14 Ιανουαρίου 2021: Διαλεσχιακή δράση αγάπης: Οι Λέσχες Lions: Λεμεσού, Λεμεσού Αφροδίτη, 

Αμμοχώστου Οθέλλος και Αμμοχώστου Αρσινόη, πρόσφεραν προς τον Παγκύπριο Σύνδεσμον 

Καρκινοπαθών και Φίλων, μια συσκευή οξυγόνου για τις ανάγκες των καρκινοπαθών συνανθρώπων μας. 

Μέρος των εσόδων, π ροήλθε από την Συμμετοχή φίλων και μελών των Λεσχών Λεμεσού και Αμμοχώστου 

Οθέλλος στην πεζοπορία στο μονοπάτι της φύσης «Λούματα των Αετών» που έγινε στις 28/10/2020. Η 

Λέσχη Lions Αμμοχώστου Αρσινόη συνείσφερε το ποσό €140, που προήλθε από μέλη και φίλου μας, τους 

οποίους και ευχαριστούμε. 

 

 

20 Ιανουαρίου 2021:  Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση με την Κυβερνήτη Θ.117Β Ντία Βωνιάτη 

στη Λέσχη Lions Αμμοχώστου Αρσινόη. Η Κυβερνήτης συνεχάρη την Πρόεδρο Ισαβέλλα Καλλινίκου και τα 

μέλη της Λέσχης για το σημαντικό και αξιόλογο έργο που επιτελεί διαχρονικά η Λέσχη και ευχήθηκε 

σύντομα να βρεθεί η Λέσχη στην Αμμόχωστο. Η Πρόεδρος της Λέσχης εξέφρασε τις ευχαριστίες της στην 

Κυβερνήτη και την Dream Team της. 
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22 Ιανουαρίου 2021: Διαδικτυακή επίσκεψη της Κυβερνήτη Θ.117Β στη Λέσχη Lions Αμμοχώστου. Η Λέσχη 

Lions Αμμοχώστου η μακροβιότερη Λεσχη Lions στην Κύπρο με 67 χρόνια αδιάλειπτης προσφοράς στον 

συνάνθρωπο μας που με αγάπη και καλωσυνη μας δίνουν δείγματα γραφής. Σας ευχαριστούμε που μας 

δείχνετε τον δρόμο αγαπητοί μας Lions. Θερμά συγχαρητήρια στον άξιο Πρόεδρο της Λέσχης Αμμοχώστου 

Captain Ανδρέα Μιχαήλ και σε όλα τα άξια μέλη και προηγ. αξιωματούχους του Θέματος. 

  

 

 

22 Ιανουαρίου 2021: Λέσχες Lions Δράμας και Κομοτηνής (από δημοσιεύση τους στο Facebook) 

Εγκρίθηκε από το LCIF η επιχορήγηση με $11,000 η αγορά ενός αναπνευστήρα και 2 απινιδωτών από τις 

Λέσχες LIONS Δράμας κια Κομοτηνής, που θα προσφερθούν στο Νοσοκομείο Δράμας. Ευχαριστούμε την 

Κυβερνήτη Ντία Βωνιάτη και τον L. Μιχάλη Βωνιάτη για την ουσιαστική συμβολή τους στην σύνταξη του 

GRANT αλλά και για την έγκαιρη αποστολή της αίτησης από την Κυβερνήτη στο αρμόδιο τμήμα του LCIF. 

Σημειώνουμε ότι είναι η 4η φορά που η Λέσχη μας θα επιχορηγηθεί από το LCIF για τα μεγάλα έργα της. 

Οι προσφορές προς το LCIF βοηθούν τις Λέσχες να πραγματοποιούν μεγάλα έργα!!! 
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23 Ιανουαρίου 2021: Πράσινες Πολιτικές και Φιλοπεριβαλλοντική Συμπεριφορά στη Σύγχρονη Κοινωνία 

Το Σάββατο 23 Ιανουάριου 2021 και ώρα 18:00 πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή Λεσχών LIONS Β. 

Ελλάδας και Κύπρου Διαλεσχιακό, Διαδικτυακό Σεμινάριο υπό την αιγίδα του Θέματος 117Β για το 

περιβάλλον με τίτλο: Πολιτικές και Φιλοπεριβαλλοντική Συμπεριφορά στη Σύγχρονη Κοινωνία 

Ομιλήτρια στο σεμινάριο θα είναι η Δρ. Ζαχαρούχα Ανδρεοπούλου Ph.D, Καθηγήτρια ΑΠΑ στην 

Πληροφορική και Τεχνολογίες Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μετά το πέρας της διάλεξης θα ακολουθήσει συζήτηση με ερωτήσεις και 

απαντήσεις. 

 

 

23 Ιανουαρίου 2021: Διαδικτυακή επίσκεψη της Κυβερνήτη Θ.117Β Ντίας Βωνιάτη στη Λέσχη Lions 

Λεμεσού Fraternite. Μια πολύ υποσχόμενη νέα Λέσχη με άξιους ηγέτες και μέλη με όραμα και πλούσια 

προσφορά. Θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο Μιχάλη Κασπαρη και σε όλα τα μέλη της Λέσχης. 

Congratulations to the 2-year-old Lions Club Limassol Fraternite, to the President and to all the members for 

their continued efforts to serve those in need. 
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24 Ιανουαρίου 2021: District Cabinet D117B GAT meeting in Action!! Διαδικτυακή Συνεδρία της Σφαιρικής 

Ομάδας Δράσης (GAT= Global Action Team) Θέματος 117Β. 

 

 

25 Ιανουαρίου 2021: Διαδικτυακή Επίσκεψη της Κυβερνήτη Θ.117Β Ντίας Βωνιάτη στη Λέσχη Lions 

Λάρνακας Liberty. Ωραία και δραστήρια μέλη της Λέσχης Lions Λάρνακας Liberty. Μια Λέσχη που έκανε τη 

διαφορά μέσα στην πανδημία COVID-19. Θερμά συγχαρητήρια σε μια εξαιρετικά σημαντική και σπουδαία 

Λέσχη Larnaca Liberty Lions Club που έκαναν τη διαφορά. Μπράβο στην Πρόεδρο Λουκία Χατζηκωνσταντή 

και όλα τα μέλη της Λέσχης ιδιαίτερα την GST του θέματος μας 117Β, Έλενα Πατσιου. 
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26 Ιανουαρίου 2021: Διαδικτυακή επίσκεψη της Κυβερνήτη Θ:117Β Ντίας Βωνιάτη στη Λέσχη Lions 

Αμμοχώστου ΟΘΕΛΛΟ.  47 χρόνια αδιάλειπτης προσφοράς και αγάπης στον συνάνθρωπο. Λέσχη 

Αμμοχώστου 'Οθελλο' μια ιστορικη Λέσχη με άξιους   Lions και αξιωματούχους νέους και παλιούς. Συνεχίστε 

με το ίδιο σθένος και σεβασμό το έργο σας και δίνετε φτερά στα όνειρα. Θερμά συγχαρητήρια στον 

Πρόεδρο Γιαννάκη Δημητρίου και σε όλα τα μέλη της Λέσχης. 

 

 

27 Ιανουαρίου 2021: Επίσημη διαδικτυακή επίσκεψη της Κυβερνήτη Θ.117Β στη Λέσχη Lions Λεμεσού 

Αφροδίτη. Μία πολύ υποσχόμενη Λέσχη Lions Λεμεσού Αφροδίτη με νεαρά μέλη και πολλή όρεξη για 

προσφορά. Θερμά συγχαρητήρια στην Πρόεδρο Ελένη Στυλιανίδη και σε όλα τα μέλη για την σωστή 

οργάνωση, λειτουργία και αγάπη τους, πού δίνει φτερά στα όνειρα και τα κάνει πραγματικότητα. 
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28 Ιανουαρίου 2021: Διαδικτυακή επίσκεψη της Κυβερνήτη Θ.117Β στη Λέσχη Lions Αμμοχώστου 

Ευαγόρας. 38 χρόνια αγάπης και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Θερμά συγχαρητήρια στην ιστορική 

Λέσχη Αμμοχώστου Ευαγόρας και στους αξιόλογους παλιούς και νέους Lions, μια πετυχημένη συνεργασία 

διαχρονική με πολλές εξαιρετικές δραστηριότητες και με την άξια ηγεσία της Προέδρου Λουίζας Βερεσιε 

και των μελών της. 
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31 Ιανουαρίου 2021: Πραγματοποιήθηκε Διαδικτυακή Ημερίδα των LIONS για τον πυλώνα Όραση υπό την 

αιγίδα της Κυβερνήτη Ντίας Βωνιατη Θέμα 117Β. Δύο εξαίρετοι ομιλητές LIon Δρ Θάνος Βαχτσεβανος και 

Δρ Έφη Καρακώστα με ένα εξαίρετο ακροατήριο των Λεσχών LIONS Β.Ελλαδος-Κυπρου για τις κύριες αιτίες 

τύφλωσης στον δυτικό κόσμο και τις συχνές παθήσεις στα παιδιά. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις Λέσχες 

LIons και στα μέλη τους και στην Συντονίστρια Υπηρεσιών Ειρήνη Γεωργοπούλου για την οργάνωση. 
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Καλή Χρονιά 

και 

Ένα Ευτυχισμένο Έτος Προσφοράς το 2021 
 

 

 

 


