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Αγαπητοί Φίλες και Φίλοι LIONS, και LEO 

Με  Λαϊονικό  σθένος  και  επιμονή 

συμπληρώσαμε το πρώτο πεντάμηνο μιας 

χρόνιας που συνεχίζει να την επισκιάζει η 

πανδημία  του  κορωνοϊού  με  όλους  τους 

περιορισμούς  που  επιβάλλουν  οι 

περιστάσεις.  Και  όμως με  ιδιαίτερη  χαρά 

και αγάπη επικοινωνώ και πάλιν μαζί σας 

μέσα  από «Τα Νέα  του Θέματος»  για  να 

σας  πω  πως  συνεχίζουμε  να  τα 

καταφέρνουμε.  Ο  μήνας  Νοέμβριος 

συνέχισε να είναι γεμάτος από εκδηλώσεις 

και  δραστηριότητες,  κυρίως  μέσω  του 

διαδικτύου.  Δυστυχώς  τα  μέτρα  για  την 

πανδημία  δεν  μου  επέτρεψαν  να 

πραγματοποιήσω  με  τη  φυσική  μου 

παρουσία  όλες  τις  προγραμματισμένες 

επισκέψεις  μου  στις  Λέσχες  τόσο  της 

Βόρειας  Ελλάδας  όσο  και  της  Κύπρου, 

παρά μόνο διαδικτυακά.  

Αυτή η διαδικτυακή μας επικοινωνία μας 

φέρνει  κοντά  και  μας  επιτρέπει  να 

συζητούμε τους προβληματισμούς μας και 

τα σχέδια μας για δράσεις και προσφορά 

κάτω από τις παρούσες αντίξοες συνθήκες. 

Είναι  σημαντικό  να  συνεχίσουμε  να 

έχουμε επαφή και ανταλλαγή απόψεων. 

Σε όλη αυτή την προσπάθεια η συμμετοχή 

και  στήριξη  μου  από  όλους  τους 

αξιωματούχους  μου 

είναι  μαζική  και 

ουσιαστική.  Τους 

ευχαριστώ  ακόμη  μια 

φορά για  την επιμονή 

και τη στάμινά τους. 

Και ενώ πλησιάζουν οι 

γιορτές των Χριστουγέννων οι δράσεις μας 

συνεχίστηκαν  τόσο  για  το  Σακχαρώδη 

Διαβήτη  στις  14  Νοεμβρίου  (Παγκόσμια 

Ημέρα Διαβήτη  και Πορείας  STRIDES  των 

LIONS)  όσο  και  για  άλλους  από  τους 

βασικούς  πυλώνες  δράσης  των  Διεθνών 

LIONS,  προσαρμοσμένες  ανάλογα  με  τα 

περιοριστικά  μέτρα  προστασίας  για  τον 

κορωνοϊο.      

Το  έργο  της  χρονιάς  μας,  ως  LIONS 

Θέματος  117Β,  που  εστιάζεται  στον 

Νεανικό  Διαβήτη  (Διαβήτη  Τύπου  1) 

βρίσκεται  στην  τελική  του  ευθεία  και 

πιστεύουμε  πως  θα  είμαστε  σε  θέση  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 

Διεθνής Οργάνωση Λεσχών LIONS 

Θέμα 117Β Βόρεια Ελλάς – Κύπρος 
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Φεβρουάριο‐Μάρτιο  2021.  Ευχαριστώ 

από καρδιάς τις Λέσχες από την Κύπρο και 

Βόρεια Ελλάδα που συνέδραμαν αλλά και 

το  L.C.I.F.  που  με  την  εισφορά  τους 

κάμνουν  αυτό  το  σημαντικό  έργο 

προσφοράς πραγματικότητα. 

Συνεχίζουμε να στηριζόμαστε σε όλους και 

όλες  σας  γιατί  όλοι  υπηρετούμε.  Με  την 

ευκαιρία  των  γιορτών  εύχομαι  σε  όλους 

και  όλες  από  καρδιάς  Χαρούμενα 

Χριστούγεννα  και  το  νέο  έτος 2021  να 

συνεχίσουμε  να  δίνουμε  φτερά    στα 

όνειρα  όλου  του  κόσμου  για  να  γίνονται 

πραγματικότητα  και    να  φέρει 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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7 Νοεμβρίου 2020: Πραγματοποιήθηκε με πλήρη συμμετοχή και επιτυχία η Συνεδρία Προέδρων Ζωνών, 

Προέδρων  Περιοχών  και  GAT  της  Κύπρου  υπό  την  Προεδρία  της  Κυβερνήτη  Θ117Β  στο  ξενοδοχείο 

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ στη Λευκωσία με τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας για τον κορωνοϊό. 

   

 

7  Νοεμβρίου 2020:  Πραγματοποιήθηκε  στο  Ξενοδοχείο  ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ  με  μεγάλη  επιτυχία  η 3η  Ολομέλεια  της 

Λέσχης LIONS Λευκωσίας ΟΝΑΣΑΓΟΡΑΣ, με την επίσημη επίσκεψη της Κυβερνήτη Δρ Ντίας Βωνιάτη, την 

εισδοχή 11 νέων μελών, όλων καταξιωμένων επαγγελματιών και γιατρών, και γιορτάστηκαν τα 6α Γενέθλια 

της Λέσχης. Συμμετείχαν γύρω στα 40 μέλη και αξιωματούχοι του Θ.117Β  (Με τη λήψη όλων των αναγκαίων 

μέτρων προστασίας για τον κορωνοϊό). 
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10 Νοεμβρίου 2020: Πραγματοποιήθηκε η Διαδικτυακή Επίσημη Επίσκεψη της Κυβερνήτη Θ.117Β Ντίας 

Βωνιάτη στη Λέσχη LIONS Πάφου. Η γραμματεία και τα μέλη της Λέσχης LIONS Πάφου συζήτησαν με την 

Κυβερνήτη  και  τους  αξιωματούχους  του  Θέματος  117Β  τις  προκλήσεις  που  παρουσιάζονται  λόγω  των 

περιορισμών  της  πανδημίας  του  κορωνοϊού  και  την  αποτελεσματική  αντιμετώπισή  τους  μέσω  της 

τεχνολογίας. Η Κυβερνήτης συνεχάρει τους αξιωματούχους και όλα τα μέλη της Λέσχης LIONS Πάφου τόσο 

για το διαχρονικό έργο που επιτελούν όσο και για τις σημαντικές δράσεις και εκδηλώσεις της Λέσχης τη 

φετεινή χρονιά. 
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14 Νοεμβρίου 2020: Λόγω του μερικού αποκλεισμού από τα μέτρα για την πανδημία στην Πάφο και τη 

Λεμεσό,  εκδηλώσεις  εκδηλώσεις  για  την  Παγκόσμια  Ημέρα  Διαβήτη  έγιναν  μόνο  στη  Λευκωσία  και 

Λάρνακα, χωρίς πορείες STRIDES λόγω των μέτρων κατά του κορωνοϊού. Στη Λευκωσία μέλη των Λέσχών 

LIONS και αξιωματούχοι του Θέματος με την παρουσία της Κυβερνήτη Ντίας Βωνιάτη στο Mall of Cyprus 

διένειμαν στο κοινό πληροφοριακό/ενημερωτικό υλικό για τον Σακχαρώδη Διαβήτη, φρούτα για υγιεινή 

διατροφή ενώ γιατρός  και  διατροφολόγος παρείχαν συμβουλές.  Στη Λάρνακα μέλη  των Λέσχών LIONS, 

αξιωματούχοι  του  Θέματος,  με  την  παρουσία  της  Κυβερνήτη  Ντίας  Βωνιάτη  και  της  Προηγούμενης 

Κυβερνήτη  Μαρίας  Νικολαϊδου  διένειμαν  στην  Πλατεία  Ερμού  στο  κοινό  πληροφοριακό/ενημερωτικό 

υλικό για τον Σακχαρώδη Διαβήτη με τις συμβουλές Διαβητολόγου και φρουτοσαλάτες ως μέρος υγιεινής 

διατροφής. 
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16 Νοεμβρίου 2020: Διαδικτυακή Επίσημη Επίσκεψη της Κυβερνήτη Θ.117Β Ντίας Βωνιάτη στην ολομέλεια 

της Λέσχης LIONS Θεσσαλονίκη Λευκός Πύργος και LEO Ευελπις. Συμμετείχαν ο Γραμματέας του Θέματος 

L.  Χρίστος  Πετσίδης,  ο  Αμ.Προηγ.  Κυβερνήτης  Νίκος  Παπαχρήστου,  ο  Α’  Αντικυβερνήτης  L.Νίκος 

Κοτόπουλος , ο Β’ Αντικυβερνήτης L. Στέλιος Στυλιανίδης , η GST coordinator L. Ειρήνη Γεωργοπούλου και 

οι Προέδροι Περιοχής και Ζώνης Δημήτρης Τραιανός και Άρης Πρασσάς. 
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17 Νοεμβρίου 2020: Πραγματοποιηθηκέ η επίσημη επίσκεψη της Κυβερνήτη Δρ Ντίας Βωνιάτη στη Λέσχη 

LIONS  Αμμοχώστου ΣΑΛΑΜΙΣ στο  εστιατόριο  της  ΕΘΑ Έγκωμης στη Λευκωσία με συμμετοχή μελών  και 

αξιωματούχων  του  Θ.117Β.  Η  Κυβερνήτης  συνεχάρη  τη  Λέσχη  για  τη  μακροχρόνια  πορεία  της  και  το 

διαχρονικό  Λαϊονικό  της  έργο  και  επέδωσε  διακρίσεις  σε  καταξιωμένα  μέλη  της  Λέσχης.’Εγινε  επίσης 

εισδοχή νέου μέλους της Ελπίδας Ιωάννου. 

 

 

  

21 Νοεμβρίου 2020: Προκήρυξη Φωτογραφικού Διαγωνισμού μέσα στα πλαίσια προβολής του Λαϊονισμού 

στο Πολλαπλό Θέμα 117 Ελλάς‐Κύπρος 

 

 

Κανονισμοί και Εντυπα συμμετοχής για τον φωτογραφικό Διαγωνισμό 
https://www.clubslions117.gr/.../kanonismoi_2020_PHOTOS.pdf 

Δικαίωμα συμμετοχής http://www.e‐district.org/sites/117b/page‐9.php 
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24 Νοεμβρίου 2020: Διαδικτυακή Επίσημη επίσκεψη Κυβερνήτη Ντίας Βωνιατη Θ.117Β στην ολομέλεια της 
Λέσχης Λευκωσίας ¨Εντός των Τειχών¨ στην παρουσία αξιωματιούχων του Θέματος και του προηγ.Κυβερνήτη 

Χρίστου Μίτσιγκα. Μια αξιόλογη Λέσχη με αξιόλογους Lions και αξιόλογες δράσεις. Θερμά συγχαρητήρια σε 
όλους. 

 

 

25 Νοεμβρίου 2020: Αξιωματούχοι LIONS Περιοχής /Ζώνης/ GAT D.117B, Β.Ελλάδος, με ήθος, αξιοπρέπεια 
και αγάπη για προσφορά, εθελοντές πρώτης γραμμής. Διαδικτυακή συνάντηση και κατάρτιση από GAT. Πόσο 
τυχερός μπορεί να είναι κάποιος! Θερμά συγχαρητήρια για το δύσκολο έργο σας σε αυτές τις πρωτόγνωρες 
καταστάσεις. Ολοι μαζί μπορούμε. Και συνεχίζουμε με καλωσύνη #Unitedwithkindness. 
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27 Νοεμβρίου 2020: Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία Διαδικτυακά Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου και 
Ολομέλεια της Λέσχης LIONS Λευκωσίας ΟΝΑΣΑΓΟΡΑΣ. Της συνεδρίας που έγινε στην παρουσία της 
Κυβερνήτη Θέματος 117Β Ντίας Βωνιάτη προήδρευσε ο Πρόεδρος της Λέσχης Κυριάκος Θεοφίλου. Ο 
Πρόεδρος καλωσόρισε τα νέα μέλη της Λέσχης και ακολούθησε συζήτηση για τον προγραμματισμό κάτω από 
τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας. Συμφωνήθηκε η συμμετοχή της Λέσχης στη συλλογή τροφίμων για 
άπορες οικογένειες που θα πραγματοποιηθεί διαλεσχικά στις 19 Δεκεμβρίου 2020. 

 

 

 

 

 

 



10 
 

28 Νοεμβρίου 2020: Δεν είναι μόνο ιστορική αλλά και μοναδική. Μια Λέσχη με εξαίρετους και αγαπητούς 
LIONS, μία Λέσχη άξια προς μίμηση. Διαδικτυακή επίσημη επίσκεψη της Κυβερνήτη Θ117Β στην Λέσχη 
Δράμας. Ευχαριστίες σε όλους τους αξιωματούχους, Πρόεδρο Ζώνης Δημήτρη Πάππο, Πρόεδρο Περιοχής 
Αγγέλα Φλαμούρη τον Πρόεδρο της Λέσχης Γρηγόριο Ιωαννίδη και τη Γραμματέα Μαριάννα Λαζαρίδου, την 
GAT Β.Ελλάδος, Λ.Μαρία  Ζιαμπρα PCC, Δημήτρη Παπαδόπουλο  PDG και Ειρήνη Γεωργοπούλου και GLT 
Κύπρου Λ.Μαρίνο Λοιζίδη PCC και όλα τα μέλη της Λέσχης. Θέρμα συγχαρητήρια για μία δομημένη και καλά 
οργανωμένη συνάντηση. 

 
 

 

 

29  Νοεμβρίου  2020:  Η περιφέρεια πετάει!! Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις Λέσχες Δράμας, Σέρρες 
Στρυμόνιας, Καβάλας, Κομοτηνής Ορφέας για την εξαιρετική διαδικτυακή  συνεδρίαση της 2ης 
Συμβουλευτικής της Κυβερνήτη. Πολλά ευχαριστώ στους Αξιωματούχους μου Προέδρους Ζώνης Ελενη 
Βαχανελιδου και Δημήτρη Παππο και την Πρόεδρο Περιοχής Αγγέλα Φλαμουρη και Πρόεδρο Επ. Θέματος 
για το Περιβάλλον Εμμανουέλλα Τοπαλίδου. Πολλά ευχαριστώ στην GAT Β.Ελλαδος, GMT Μαρία Ζιαμπρα 

PCC,   GLT Δημήτρη  Παπαδόπουλο  PDG  και  GST  Ειρήνη  Γεωργοπουλου  για την εξαιρετική δουλειά! 
Μπράβο D117B Β.Ελλας- Κύπρος.  
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Χαρούμενα Χριστούγεννα 

Και  

Ένα Ευτυχισμένο Έτος Προσφοράς το 2021 
 

 

 

 


