
                 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Κουδούνια Φιλίας- Best Buddies Friendship Bells 

2022 

Μια ξεχωριστή δράση στο κέντρο της Λαµίας 

Λαµία 9/5/2022. Την Τετάρτη  11 Μαΐου 2022 δίνουµε ραντεβού στην πλατεία 

Ελευθερίας στις 10.30 π.µ. για να διαδώσουµε όλοι µαζί το µήνυµα «Η Φιλία είναι 
∆ώρο» κρεµώντας τα Κουδούνια Φιλίας που δηµιούργησαν & κατασκεύασαν 

τα  µέλη της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος –∆οµή 

Φθιώτιδας που συµµετέχουν στο πρόγραµµα Φιλαράκια Ελλάδας – Best 

Buddies Greece, εθελοντές & σχολεία της πόλης µας. Η δράση θα 

πραγµατοποιηθεί σε διάφορα σηµεία στο κέντρο της Λαµίας και συγκεκριµένα 

στις οδούς Βύρωνος Τρούµαν, ∆ιάκου, Ρήγα Φεραίου, Ροζάκη Αγγελή, 

Κολοκοτρώνη και Καραγιαννοπούλου. 

Ιδιαίτερη τιµή για εµάς θα είναι και η παρουσία στην εκδήλωση 

εκπροσώπων του Best Buddies Greece. 

Η εκδήλωση θα περιλαµβάνει: 

 Μουσικά σύνολα από το ∆ηµοτικό Ωδείο Λαµίας: 

 Σόλο βιολί (Μπουλιανίτη Βιβή) 

 Ντουέτο κιθάρας – βιολιού (Λεµονής Αλ/νδρος & Λεµονής 

Αναστάσης) 

 Ντουέτο ακορντεόν – κιθάρας (Παπαδογιάννης Θεόδωρος & 

Αναστασίου Κώστας) 

Βιωµατικές ∆ράσεις: 

 « Θέλεις να γίνουµε φίλοι; Ανέβα!» 

  « Η αλυσίδα της φιλίας» 

Τα «Κουδούνια Φιλίας», είναι µία ιδέα που γεννήθηκε από την ανάγκη µας να 

επικοινωνήσουµε το µήνυµα της φιλίας, της ισότητας, της αποδοχής και της 

ένταξης των ατόµων µε αναπτυξιακές δυσκολίες ή/και ψυχοκοινωνικά 

προβλήµατα 



Ψάξε – Βρες! Τα Κουδούνια Φιλίας, τα πιο όµορφα & πολύχρωµα κουδούνια 

αγάπης & ισότητας είναι στη διάθεση όποιου τα βρίσκει, προτρέποντάς τον να 

ανεβάσει φωτογραφία του κουδουνιού στα social media µε hashtags 

#LetsBeFriends #BestBuddiesGreece. 

Με αυτόν τον τρόπο συµµετέχουµε ενεργά στην κοινωνικοποίηση και στην 

κοινωνική ένταξη των ατόµων µε  αναπτυξιακές δυσκολίες  ή/και ψυχοκοινωνικά 

προβλήµατα. 

 

 

Πολύτιµοι σύµµαχοι στην εκστρατεία µας θα είναι οι φορείς: 

 
  

 Ομάδα εθελοντών Best Buddies Λαμίας της Ε.Κ.Ψ. Π. 

Σακελλαρόπουλος 

 Γραφείο Εθελοντών Δήμου Λαμιέων  

 Δημοτικό Ωδείο Λαμίας 

 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 

 Μικτό Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ 

 Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση διαμέσου του 

Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων Δευτεροβάθμιας: 

o 4
ο
 Δημοτικό Σχολείο Λαμίας 

o 8
ο
 Δημοτικό Σχολείο Λαμίας 

o Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λαμίας 

o 6
ο
 Γυμνάσιο Λαμίας  

o Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης 

o 2
ο
 ΕΠΑΛ Λαμίας  

 
 

 


