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Αγαπητοί Φίλες και Φίλοι LIONS, και LEO 

Με ιδιαίτερη χαρά και αγάπη επικοινωνώ 

μαζί σας από την πρώτη έκδοση του 

φετινού «Τα Νέα του Θέματος» για να σας 

ευχαριστήσω θερμά για την εμπιστοσύνη 

που μου δείξατε αναδεικνύοντάς με στο 

αξίωμα του Κυβερνήτη του Θέματος μας. 

Το αξίωμα αυτό δεν το θεωρώ δική μου 

κατάκτηση αλλά όλων μας που συλλογικά 

και υπεύθυνα συνεχίζουμε το έργο της 

εθελοντικής προσφοράς ως LIONS με 

αγάπη και σεβασμό προς τον άνθρωπο. 

Μέσα στις δύσκολες και πρωτόγνωρες 

συνθήκες που έζησε πρόσφατα και ακόμη 

ζει ο πλανήτης μας με την πανδημία του 

κορωνοϊού, ο προσωπικός μου ρόλος δεν 

περιορίζεται απλά στη διοίκηση του 

Θέματος 117Β αλλά μου δίνει 

επαυξημένες ευθύνες στην τακτική και 

καλή επικοινωνία. Η συμβολή μου 

προσβλέπει στην περαιτέρω βελτίωση και 

επαύξηση των ουσιαστικών δράσεων των  

LIONS στη Βόρεια Ελλάδα και Κύπρο με 

γνώμονα τους πέντε βασικούς πυλώνες 

δράσης των Διεθνών LIONS (όραση, 

διαβήτης, παιδικός καρκίνος, περιβάλλον 

και ανακούφιση πείνας). Με τη στήριξη 

των προηγούμενων αξιωματούχων του 

Θέματος, όπως και όλων εσάς, με στόχο τη 

σύσφιξη και επέκταση 

της οργάνωσης των 

LIONS θα τα 

καταφέρουμε. Ο 

βασικός μας όμως 

προσανατολισμός 

πρέπει να παραμένει η 

υπηρεσία και ανταπόκρισή μας στις 

ανάγκες των συνανθρώπων μας και των 

μελών μας.  

Η επιλογή του συνθήματός μου «Δίνουμε 

Φτερά στα Όνειρα» δεν είναι καθόλου 

τυχαία αλλά ουσιαστική. Το λογότυπό μου 

είναι εμπνευσμένο από τους Αμερικανούς 

Ιθαγενείς, η ονειροπαγίδα (dream 

catcher), που αποτελεί ένα σύμβολο 

προστασίας και άνεσης γι’ αυτούς που το 

έχουν και το βλέπουν. Μαζεύει και 

αποθηκεύει όνειρα και παγιδεύει τους 

εφιάλτες, οι οποίοι με το φως της ημέρας 

διαλύονται. Τα καλά όνειρα με τη βοήθεια 

των φτερών περνούν μέσα από τον κύκλο 

της ονειροπαγίδας   (που αντιπροσωπεύει 

τον κύκλο της ζωής) και όπου οι LIONS τα 

πραγματοποιούν. Το λευκό και το γαλάζιο 

χρώμα συμβολίζουν την ελπίδα και την 

αγνότητα. Τα φτερά μας υπενθυμίζουν ότι 

υπάρχουν άπειροι άνθρωποι στη γη και 
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στον ουρανό που μας αγαπούν. 

Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των 

συνανθρώπων μας, τις προσδοκίες και τα 

όνειρα τους και τα κάνουμε 

πραγματικότητα. Ανταποκρινόμαστε στα 

πλαίσια των δυνατοτήτων μας και 

γινόμαστε συμπαραστάτες τους.  

Φέτος ως διοίκηση του Θέματος 117Β θα 

επικεντρωθούμε 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 αλλά και να 

ενισχύθουν οι Λέσχες συγκρατώντας τα 

μέλη τους και αυξάνοντάς τα. Θα 

ενθαρρύνουμε τη συνεργασία, συλλογική 

και διαλεσχική εργασία και θα 

συμβάλουμε στην εξομάλυνση 

ανεπιθύμητων καταστάσεων με βάση τον 

Κώδικα Ηθικής των  LIONS. Θα στηρίξουμε 

τις Λέσχες στην περαιτέρω εφαρμογή των 

καινοτόμων διοικητικών αλλαγών από 

τους Διεθνείς LIONS και θα 

ανταποκριθούμε άμεσα στα οποιαδήποτε 

προβλήματα που πιθανό να αναφυούν στη 

Λαϊονική μας χρονιά.  

Η επιμόρφωση των LIONS θα συνεχιστεί 

μέσα από τις Λαϊονικές Ακαδημίες με 

στόχο την ανάδειξη καλά ενημερωμένων 

LIONS και νέων ηγετών. Θα στηρίξουμε 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.  

Εκφράζω ολόψυχα ευχές για υγεία, 

δύναμη και προσφορά στη Λαϊονική 

χρονιά που μας έρχεται για την 

πραγματοποίηση των στόχων μας και των 

ονείρων μας. 

Το έργο της χρονιάς μου που εστιάζεται 

στον Νεανικό Διαβήτη (Διαβήτη Τύπου 1) 

θα είναι το δικό σας έργο.  

Όπως θα διαπιστώσετε μέσα από αυτή την 

πρώτη μας έκδοση πολλά ήδη έχουμε 

πετύχει ως LIONS του Θέματος 117Β μέσα 

στον πρώτο μήνα της θητείας μου. 

Στηρίζομαι σε όλους και όλες σας γιατί μου 

δώσατε την εμπιστοσύνη σας. Όλοι μαζί      

«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 στην πρώτη αυτή 

έκδοση μας. Μπορούμε 

πάντοτε να επανορθώσουμε. 
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1η Ιουλίου 2020: Διαδικτυακή Ορκομωσία της Κυβερνήτη Θέματος 117Β Β. Ελλάς-Κύπρος Δρ Ντίας Βωνιάτη 

από τον Διεθνή Πρόεδρο των LIONS Dr Jung-Yul Choi 
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2 Ιουλίου 2020: Πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου (2020-2021) της 

Λέσχης LIONS Αμμοχώστου  

 
 

3 Ιουλίου 2020: Μια ευχάριστη βραδιά με τη Λέσχη LIONS Λάρνακας-Αμμοχώστου ΣΑΛΙΝΑ 

  
 

 

5 Ιουλίου 2020: 1ο Σεμινάριο Κατάρτισης Lions για Προέδρους Περιοχών και Προέδρους Ζώνης Θ.117Β υπό 

την αιγίδα της Κυβερνήτη L. Ντίας Βωνιάτη και της GAT (με Διαδικτυακή σύνδεση με Β. Ελλάδα) 
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8 Ιουλίου 2020 : Εγκατάσταση του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου (2020-2021) και εισδοχή Νέου Μέλους στη 

Λέσχη LIONS Λάρνακας Liberty. 

 
 

10 Ιουλίου 2020: Στο Λατσί, σε μια πανηγυρική συνεστίαση των Λεσχών LIONS Πάφου και Ακάμας η 

Κυβερνήτης του Θέματος 117Β Ντία Βωνιάτη τέλεσε την εγκατάσταση των Διοικητικών Συμβουλίων (2020-

2021) των Λεσχών και την εισδοχή νέου μέλους στη Λέσχη LIONS Ακάμας. 

 
 

11 Ιουλίου 2020:  Το Σάββατο 11 Ιουλίου ο Πρόεδρος της Επιτροπής Θέματος 117Β για την Ανακούφιση της 

Πείνας Λ. Κιτέος με τη Λέσχη LIONS Ύψωνας Ιλιακτίδα, τη Λέσχη LEO Phoenician και τη Διοίκηση των 

Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου διοργάνωσε συλλογή τροφίμων για τις ανάγκες κατοίκων κοινοτήτων της 

Δυτικής Λεμεσού.    
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12 Ιουλίου 2020:  Η Λέσχη Lions Θεσσαλονίκη Μακεδονία διοργάνωσε Fashion Show-Prive Cocktail Party 

σε συνεργασία με τον οίκο SAMARAS FIRENZE στο Mediterranean Palace Hotel. Τα έσοδα της εκδήλωσης  

θα δοθούν σε είδη καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής που προορίζονται για την στέγη κακοποιημένων 

γυναικών και για τη στέγη αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκη 

 

                                                                                         

15 Ιουλίου2020: Αφιέρωμα στην Κωνσταντινούπολη και Αγία Σοφία από τη Λέσχη LIONS Λευκωσίας 

ΟΝΑΣΑΓΟΡΑΣ με κύριο Ομιλητή τον διακεκριμένο δημοσιογράφο και Τουρκολόγο Σπύρο Αθανασιάδη

 

 

16 Ιουλίου 2020: Παράδοση τροφίμων για δυσπραγούσες οικογένειες σε 11 Κοινότητες δυτικά της Λεμεσού 

στην παρουσία της πρώτης Κυρίας Άντρης Αναστασιάδη. 
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16 Ιουλίου 2020: Η Λέσχη Lions Θεσσαλονίκη Μακεδονία παρέδωσε στις κοινωνικές δομές του Δήμου 

Θεσσαλονίκης είδη καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής που προορίζονται για την στέγη κακοποιημένων 

γυναικών και για τη στέγη αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκη,κατόπιν υποδείξεως της Αντιδημαρχίας αντί 

τροφίμων. 

 

 

16 Ιουλίου 2020: Η Κυβερνήτης του Θέματος Δρ Ντία Βωνιάτη τέλεσε την εγκατάσταση του Δ.Σ. (2020-2021) 

και την εισδοχή δύο νέων μελών στη Λέσχη LIONS Ύψωνας Ηλιακτίδα Κούριον.  

 

 

 

 

 



8 

 

18 Ιουλίου 2020: 1ο Συμβούλιο Θέματος 117Β στη Λευκωσία με Διαδικτυακή σύνδεση με Βόρεια Ελλάδα 

 

 

 

18 Ιουλίου 2020: Στις 8:30 το βράδυ στο Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα στη Λευκωσία έγινε η Τελετή Ανάληψης 

Επισήμως των Καθηκοντων της Κυβερνήτη Θεματος 117Β Ντίας Βωνιάτη από τον Διεθνή Σύμβουλο (2014-

2016) Γιώργο Παπά. 

 

.  
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21 Ιουλίου 2020: Επίσκεψη της Κυβερνήτη  στη Λέσχη LIONS Λευκωσίας όπου αφού αναφέρθηκε στους στόχους της 

χρονιάς και το πρόγραμμά της για το 2020-2021, τέλεσε την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της 

Λέσχης. 

 

 

 

22 Ιουλίου 2020: Η Κυβερνήτης Ντία Βωνιάτη σε επίσκεψη της στις Λέσχες LIONS Λεμεσού PHOENICIANS και LEO 

Phoenicians έγινε τελετή παράδοσης ενός αυτοκινήτου για τις ανάγκες  του Κυπριακού Συνδέσμού Τυφλών. Τέλεσε 

επίσης την εγκατάσταση των Διοικητικών Συμβουλίων (2020-2021) των Λεσχών. Στον Πρόεδρο της LIONS Λεμεσού 

PHOENICIANS Mr Toufic Abil Abdallah απονεμήθηκε το Melvin Jones Fellowship.  
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25 Ιουλίου 2020: Με επίσκεψή της στη Λέσχη LIONS Coer de Lion η Κυβερνήτης του Θέματος 117Β Ντία 

Βωνιάτη τέλεσε την εισδοχή 2 νέων μελών ενώ ο Προηγούμενος Κυβερνήτης Αντρέας Πολυκάρπου τέλεσε 

την εγκατάσταση του νέου Δ.Σ. (2020-2021) της Λέσχης. Ο Πρόεδρος της Λέσχης L. Howard και ο νέος 

Πρόεδρος (2020-2021) L. Richard παρέδωσαν στηνΚυβερνήτη επιταγή €250 ως χορηγία για το έργο της 

χρονιάς της Κυβερνήτη για τον Διαβήτη Τύπου 1.  

 

 

 

29 Ιουλίου 2020: Η Κυβερνήτης των LIONS Θ117Β Ντία Βωνιάτη με αξιωματούχους της είχε συνάντηση με 

μέλη και αξιωματούχους της Λέσχης LIONS Πάφου ΑΓΑΠΗΝΩΡ με σκοπό την επανένταξη της Λέσχης στο 

Θέμα 117Β. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η ένταξη της Λέσχης LIONS Πάφου 

ΑΓΑΠΗΝΩΡ έχει γίνει επιτυχώς. Καλοσωρίζουμε τη Λέσχη LIONS Πάφου ΑΓΑΠΗΝΩΡ στο Θέμα μας. 
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30 Ιουλίου 2020: Σε μια ξεχωριστή και ευχάριστη βραδιά της Λέσχης LIONS COSMOPOLITAN και των Κλάδων 

της “RUΝNERS” και “INTERCULTURAL”, η Κυβερνήτης Ντία Βωνιάτης εγκατέστησε τα νέα Δ.Σ. της Λέσχης 

και των Κλάδων και τέλεσε την εισδοχή 4 νέων μελών (2 στη Λέσχη και 2 στον Κλάδο “INTERCULTURAL”). Η 

Κυβερνήτης επέδωσε επίσης τιμητική διάκριση στον Λάϊον Γιώργο Χριστοδουλίδη, PCC. 

 

 

 

 

 

 

Ευχόμαστε Καλή και Παραγωγική 

Λαϊονική Χρονιά  

 

 


