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Υδάτινος δρόμος πολιτισμού

ΣΤΗ ΜΕΪΝΤΑΝΗ Η ΒΩΒΟΥΣΙΩΤΙΣΑ

Αώος
Δελτίο ενημέρωσης για όσα κάνουμε και όσα γίνονται στη Βόρεια Πίνδο

Πολλαπλά ατυχή συμβάντα σημειώθηκαν σήμερα το 
πρωί ανά τη Βωβούσα, όταν ανύποπτοι οι μόνιμοι 
κάτοικοι και οι επισκέπτες έκαναν την πρωινή τους 
τουαλέτα χωρίς να ξέρουν ότι σε λίγο θα ξέμεναν από 
νερό! Επιφωνήματα δυσαρέσκειας πλημμύρισαν το 
χωριό όταν σφουγγαρίσματα έμειναν στη μέση, 
σαπουνισμένα μαλλιά δεν ξεπλύθηκαν ποτέ και 
καζανάκια δεν τραβήχτηκαν στην ώρα τους. Οι 
θαμώνες του Δημοτικού Σχολείου ωστόσο, που αυτό 
τον καιρό χρησιμεύει ως βάση του Φεστιβάλ Βωβούσας, 
είχαν ήδη βιώσει την πίκρα της λειψυδρίας, αφού το 
κτήριο ξέμεινε από νερό δυο μέρες νωρίτερα από όλους 
τους άλλους.
  
Δύο ξένοι περιπατητές κατέφτασαν χτες στη Βωβούσα 
με αφετηρία το Μέτσοβο και τελικό προορισμό την 
Ηγουμενίτσα, όπου θα έπαιρναν το φέρι για Ιταλία. Ο 
Άρθουρ από την Αυστρία και η Γιοχάννα από τη 
Γερμανία, κάτοικοι Βερολίνου, άκουσαν ότι γίνεται 
φεστιβάλ στην περιοχή και αποφάσισαν να κάνουν μια 
μικρή παράκαμψη, ενοικιάζοντας μάλιστα δωμάτιο 
ώστε να απολαύσουν με την ησυχία τους το πρόγραμμα. 
Έχοντας τρακάρει τυχαία τον καλλιτεχνικό διευθυντή 
του φεστιβάλ, Καμίλο Νόλλα, πέρασαν το βράδυ 
πίνοντας τσίπουρα και μιλώντας για τις χαρές της 
Πίνδου. Η αγωνία κορυφώνεται, καθώς ενδέχεται να 
επιμηκύνουν την διαμονή τους για μια ακόμη νύχτα. 

Μετά από ένα άκρως διασκεδαστικό παιδικό εργαστήριο, ο Μπάμπης Αλεξιάδης επιστρέφει στις 11:00 στον 
πολιτιστικό σύλλογο για μια γαργαλιστική παρουσίαση της ιστορίας του animation, ειδικά σχεδιασμένη για ενηλίκους 
και εντελώς δωρεάν!

Λαρίσα Βέργου 
Αεικίνητη και πάντα δημιουργική, η ηθοποιός, μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου του ΟΠΑΝΔΑ και ιδρύτρια του 
allaboutfestivals.gr Λαρίσσα Βέργου, αποδεικνύει έμπρακτα 
την αγάπη της για τα φεστιβάλ της Ελλάδας, δίνοντας αυτές 
τις μέρες ένα χεράκι βοηθείας στους διοργανωτές της 
Βωβούσας. Μετρώντας ήδη μερικές δεκαετίες φιλίας με τον 
ιδρυτή Καμίλο Νόλλα, η Βέργου ξεκίνησε μια προσπάθεια 
ηλεκτρονικής χαρτογράφησης των απανταχού φεστιβάλ της 
Ελλάδας σε συνεργασία με την Ναυσικά Μουζακίτη. Η 
φιλοσοφία του allaboutfestivals.gr βασίζεται στην ίση 
μεταχείριση, αλλά και τη σωστή οργάνωση της πληροφορίας, 
είτε πρόκειται για το πρόγραμμα της εκάστοτε διοργάνωσης, 
είτε για τις επιλογές διαμονής των επισκεπτών. 

Το portal έκανε το ντεμπούτο του στις αρχές Ιουνίου και ήδη μετράει περισσότερα από 130 
φεστιβάλ στο πλούσιο database του, το οποίο συνεχώς ανανεώνεται. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 
Φεστιβάλ Βωβούσας ήταν από τα πρώτα που προβλήθηκαν στην πλατφόρμα αλλά και το πρώτο 
εκτός Αθηνών event που παρακολούθησε αυτοπροσώπως η Βέργου. «Η Βωβούσα είναι 
εκπληκτική!», παραδέχεται η Βέργου. «Παρόλο που αγαπώ πολύ το βουνό, δεν είχα έρθει ποτέ 
καλοκαίρι και μετά τη ζέστη της Αθήνας, μου φαίνεται σαν θαύμα!». Στόχος του allaboutfesti-
vals.gr είναι η ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας, αυξάνοντας την επισκεψιμότητα των 
προβεβλημένων περιοχών και σύντομα αναμένεται να μεταφραστεί στα Αγγλικά.

(Υπαίθρια ανοιχτή έκταση σε κατοικημένη περιοχή ή κοντά σε αυτή.
Συνώνυμα: πλατεία, αλάνα.)

της Δέσποινας Παυλάκη
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“Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ animation ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ”
με τον Μπάμπη Αλεξιάδη

3 μέρες για το DigiRaid!



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ ΒΩΒΟΥΣΑΣ!
Δύο πράγματα μπορεί να πάρει κανείς μαζί του για να θυμάται το 
Φεστιβάλ Βωβούσας. Τις καλές του εντυπώσεις και το ασημένιο 
συλλεκτικό μενταγιόν που εμπνεύστηκε η σχεδιάστρια Ηλιάνα 
Αλεξάνδρου από την υλοτομία, μια δραστηριότητα που είναι στενά 
συνυφασμένη με την ιστορία του χωριού. Ο λεπτοσχεδιασμένος 
κορμός δέντρου σε κάθετη τομή αποτυπώθηκε σε ασήμι 925 από τη 
σχεδιάστρια κοσμημάτων Κατερίνα Κούκου, παράγοντας μια σειρά 
συλλεκτικών κοσμημάτων που θα σας θυμίζουν για πάντα τον 
καθαρό αέρα και τα ψηλά βουνά της Πίνδου. Το μοναδικό αυτό 
κρεμαστό, που είναι φτιαγμένο για να φοριέται τόσο από άντρες 
όσο και από γυναίκες, πωλείται στην τιμή των 20 Ευρώ προς 
ενίσχυση του φεστιβάλ και διατίθεται στο Δημοτικό Σχολείο αλλά 
και σε επιλεγμένα venues του φεστιβάλ. Αναζητήστε τον κορμό και 
κάντε ένα κομμάτι της Βωβούσας δικό σας για πάντα!

ΑΝΘΟΝΕΡΑ

ΧΘΕΣ του Γιώργου Δέτση
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Αώος

Η εφημερίδα Αώος κυκλοφορεί
καθημερινά κατά τη διάρκεια 

του Φεστιβάλ Βωβούσας
(οκτώ φορές το χρόνο).

Ιδιοκτησία και διεύθυνση εφημερίδας 
stilLandmoving AMKE 
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Του νερού τα ποιήματα. Αποσπάσματα.

«Άκου το γέλιο της χτισμένης στα πέρατα οικουμένης» 
του Μιχάλη Γκανά

Κρυμμένο μέσα στα πλατάνια

ακούει τ΄ άγρυπνο νερό,

ένα γεφύρι πέτρινο

που ταξιδεύει στον καιρό.

Ξέρω τα χέρια που το χτίσανε

τα χείλη που το τραγουδήσανε.

ΣΕΜΙΝΑΡΙO

Φωτογραφία Τοπίου (2η μέρα) με τους
Κωνσταντίνο Βασιλάκη & Κώστα Πετράκη 
09:00-11:00 (ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ)
 
 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Φωτογραφία Γάμου (2η μέρα) με την Mindart
  
11:00-13:00 (ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ)
 

ΣΕΜΙΝΑΡΙO

Εργαστήρι Photoshop (2η μέρα) με τον Στράτο Αγιάνογλου
Ενθαρρύνονται συμμετοχές με δικό τους εξοπλισμό (laptop)
 
13:00-15:00 (ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ)

 
ΣΕΜΙΝΑΡΙO

«Η Ιστορία του animation» (για ενηλίκους) 
με τον Μπάμπη Αλεξιάδη
 
11:00-13:00 (ΠΟΛΙΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ)
Σε συνεργασία με το Exile Room
 

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΖΗΣΗΣ: “Ζαγόρι, μπροστά απ’ τον ήλιο”
 Ο φωτογράφος, ως μόνιμος κάτοικος του Ζαγορίου, 
έχει εξερευνήσει και καταγράψει όλη την περιοχή πέτρα-πέτρα.
 
19:00 (ΠΟΛ. ΣΥΛΛΛΟΓΟΣ)
Παραγωγή του Φεστιβάλ Βωβούσας
 

ΠΡΟΒΟΛΗ

"Rafiki" σκην. Christian Lo
Παιδική τανία  μυθοπλασίας, 75΄

Σε συνεργασία με τη Νορβηγική Πρεσβεία

20:00 (ΖΗΣΗΣ)

ΠΡΟΒΟΛΗ

Τα Παιδιά του Δράκου (Dragon Girls) της Ίνιγκο Βεστμάγιερ
«Τι συμβαίνει όταν οι άνθρωποι αιχμαλωτίζουν και
εκπαιδεύουν ένα από τα πιο άγρια κι επικίνδυνα θηλαστικά 
του πλανήτη;»

Παιδικό, 90'
Σε συνεργασία με το Exile Room
 
21:30 (ΖΗΣΗΣ)

ΠΡΟΒΟΛΗ

«Μαύρο Κήτος» (Blackfish)  της Gabriela Cowperthwaite
«Τι συμβαίνει όταν οι άνθρωποι αιχμαλωτίζουν και 
εκπαιδεύουν ένα από τα πιο άγρια κι επικίνδυνα θηλαστικά 
του πλανήτη;»
 
Nτοκιμαντέρ, 83' ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΠΟ 16 ΕΤΩΝ
Σε συνεργασία με το Exile Room
 
23:00 (ΖΗΣΗΣ)

 Έχετε παιδιά; Είσαστε τυχεροί! Σήμερα το βράδυ θα προβληθούν 
ταινίες για μικρούς και μεγάλους σε απόλυτη διαδοχή για να 
απολαύσετε τη βραδυά σας χωρίς πονοκεφάλους. Στην 
ξυλαποθήκη Ζήσης θα παρακολουθήσουμε την ταινία «Τα Παιδιά 
του Δράκου», κατάλληλο για ηλικίες από 11 και πάνω. Τρία 
κορίτσια ονειρεύονται να πετάξουν. Αφήνοντας πίσω τις 
οικογένειές τους, γράφονται στην πιο φημισμένη σχολή Kung Fu 
της Κίνας μαζί με άλλους 27.000 εξαντλημένους μαθητές που 
ακολουθούν ένα ανελέητο πρόγραμμα εκπαίδευσης προκειμένου 
να κατακτήσουν την πανάρχαια αυτή πολεμική τέχνη. Θα 
αντέξουν μέχρι το τέλος; Ακολουθεί το «Μαύρο Κήτος», για να 
διαπιστώσετε τι συμβαίνει όταν οι άνθρωποι αιχμαλωτίζουν ένα 
από τα πιο επικίνδυνα θηλαστικά του πλανήτη. Το σπάνιο αυτό 
ντοκιμαντέρ-θρίλερ ξετυλίγει το χρονικό ενός τρομακτικού 
ατυχήματος σε θαλάσσιο πάρκο, αποκαλύπτοντας ότι αυτό που 
μετατρέπει τις φάλαινες όρκα σε δολοφόνους είναι η αλαζονεία 
του ανθρώπου και όχι η αιμοβόρα φύση τους.


