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Υδάτινος δρόμος πολιτισμού

Ο ΒΩΒΟΥΣΙΩΤΗΣ

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

Bασίλης Σπύρου Δήμαρχος Ζαγορίου

Ο Δήμαρχος Ζαγορίου κ. Βασίλης Σπύρου που παραυρέθηκε 
στα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας του Boissonnas, 
απήυθυνε χαιρετισμό σε διοργανωτές, επισκέπτες και 
ντόπιους, κλείνοντας με μια νότα αισιοδοξίας που δεν 
μπορούμε παρά να ελπίζουμε ότι είναι μεταδοτική: «Το 
φεστιβάλ Βωβούσας αποτέλεσε μια ευχάριστη έκπληξη για το 
Ζαγόρι το  φετινό καλοκαίρι. Η καταπληκτική προσπάθεια 
των  διοργανωτών, των εθελοντών και όλων των χωριανών 
είχε ως αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν  ποιοτικές 
εκδηλώσεις στο ορεινό χωριό της Βωβούσας, στην καρδιά της 
Β. Πίνδου, απ’ όπου ξεκινάει ο δρόμος ενός  από τα 
ωραιότερα ποτάμια της Ηπείρου, ο Αώος. Η διοργάνωση του 
φεστιβάλ συντελεί στην κατανόηση της αναγκαιότητας 

προστασίας της φύσης και ειδικότερα του ποταμού Αώου από κάθε μορφής παρεμβάσεις  και 
την αποτροπή των σχεδίων εκτροπής του. Συντελεί επίσης στην αειφορική ανάπτυξη της 
περιοχής μέσα από την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων  του τόπου δηλαδή το 
απείρου κάλλους φυσικό περιβάλλον σε συνδυασμό με το ανθρωπογενές περιβάλλον και τα 
πολιτισtiκά μνημεία του.  Ο Δήμος Ζαγορίου προσβλέπει σε μία ήπιας μορφής ανάπτυξη της 
περιοχής, με εναλλακτικό τουρισμό και   ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής, ώστε να 
προσελκύσει νέους ανθρώπους, για εργασία και μόνιμη εγκατάσταση στα χωριά του Ζαγορίου,
Συγχαίρουμε την πρωτοβουλία του Καμίλο Νόλλα καθώς και όλων των συνδιοργανωτών και 
ευχόμαστε το φεστιβάλ Βοβούσας να καταστεί μόνιμος θεσμός, ως πρότυπο ανάδειξης του 
πολιτισμικού πλούτου των ορεινών περιοχών».

της Δέσποινας Παυλάκη
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ΑΝΘΟΝΕΡΑ
Του νερού τα ποιήματα. Αποσπάσματα.

«Τα ποτάμια» 
του Μίλτου Σαχτούρη

Πρέπει να βγούμε στα ποτάμια
ακόμα λίγο και θα σπάσει το πουλί

μες στο κεφάλι μας
ακόμα λίγο και θα πήξει

το αίμα μέσα στην καρδιά μας
πρέπει να βγούμε σύρριζα

πρέπει να βγούμε μέσα απ’ τα ποτάμια

“ΑΩΟΣ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ”

Λίγο πριν τη λήξη του φεστιβάλ, καλό θα ήταν να θυμηθούμε όλοι ότι η διοργάνωση ξεκίνησε ως ειρηνική διαμαρτυρία ενάντια στο φράγμα του 
ποταμού Αωού. Ενώνοντας τη φωνή μας με το Protect Aoos, την "Κίνηση Πολιτών για την Προστασία του Αώου ποταμού", δηλώνουμε ρητά την 
αντίθεσή μας σχετικά με τη Β’ φάση του σχεδίου Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου, με αντικείμενο την μεταφορά νερού από την 
υδρολογική λεκάνη του ποταμού Αώου προς την περιοχή του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων. Οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τον χαρακτήρα του 
περιβάλλοντος και απειλεί την ευαίσθητη ισορροπία του οικοσυστήματος της περιοχής και του γειτονικού Εθνικού Δρυμού της Βάλια Κάλντα
θα έχει να αντιμετωπίσει τη δυναμική και με κάθε μέσο κινητοποίησή μας.

Τουρνουά πινγκ-πονγκ στη Βωβούσα!
Αγαπάτε το πινγκ-πονγκ; Ήρθε η ώρα να (απο)δείξετε τις 
δεξιότητές στην πλατεία Βωβούσας, αποχαιρετώντας το 
φεστιβάλ με τον καλύτερο τρόπο! Το τουρνουά θα διεξαχθεί 
το Σάββατο 8 Αυγούστου ξεκινώντας στις 10.00 το πρωί και 
οι συμμετέχοντας θα χωριστούν σε τρεις ηλικιακές 
κατηγορίες (ανδρών-γυναικών):

Παιδιά μέχρι 12 ετών
Έφηβοι 12 έως 15 ετών
Γενική κατηγορία 15 και άνω

Δηλώστε συμμετοχή στο 6976682762 (Βραζιτούλης Νίκος).
Στους νικητές θα απονεμηθούν μετάλλια, ενώ όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα 
λάβουν αναμνηστικά συμμετοχής.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΤΗ ΜΕΪΝΤΑΝΗ 

Αμέτρητοι πατημένοι φρύνοι παρατηρήθηκαν σήμερα 
στο δρόμο για το Καταφύγιο «Βάλια Κάλντα», όπου 
αμέριμνοι οδηγοί πατούσαν το ένα αμφίβιο μετά το άλλο 
χωρίς να δίνουν την παραμικρή σημασία. Επισκέπτης της 
περιοχής δήλωσε ότι είναι πολύ πιθανόν οι φρύνοι αυτοί 
να είναι τοξικοί , καλύτερα να μην τους αγγίξετε, αλλά 
λίγη προσοχή στο δρόμο δεν βλάπτει για να βάλουμε ένα 
τέλος στα διάσπαρτα μικρά πτώματα!

Παρέα φεστιβαλιστών, μετά από βόλτα στον Εθνικό 
Δρυμό Πίνδου επέστρεψε με τάπερ γεμάτο σμέουρα, κάτι 
που ενδεχομένως να καθυστέρησε την επιστροφή τους 
στο χωριό, προκαλώντας έντονες ανησυχίες σε γνωστούς 
και φίλους. Μην έχοντας τι να κάνει τόσα σμέουρα, η 
παρέα παρέδωσε το πολύτιμο φορτίο της στον Ξενώνα 
Κερασιές για το πρωινό των εργαζομένων του φεστιβάλ, 
και μισή ώρα αργότερα έλαβε πίσω μια ολόφρεσκη 
μαρμελάδα από τα χεράκια της κυρίας Αθηνάς. Σύμφωνα 
με μάρτυρες, η παρέα εθεάθη να απολαμβάνει σήμερα το 
πρωί τη μαρμελάδα της στα τραπεζάκια του La Pounti, 
σνομπάροντας τις υπόλοιπες μαρμελάδες που προσφέρει 
το καφέ με το πρωινό. 

Παιδιά,

Χτες βράδυ, βγαίνοντας απ' του Ζήση,
αγκαζέ για να μη γλυστράμε, είδα τις σκιές 
μας ψηλότερες... Γιατί ψηλώσαμε αυτές τις 
μέρες εδώ... Από τις τόσες ομορφιές, απ' τα 
τόσα μαλάματα ψυχής και φύσης που μας 
δόθηκαν απλόχερα με το πιο ζεστό χαμόγελο. 

Του χρόνου και πάλι εδώ λοιπόν!!!
Σαν τις σταγόνες της βροχής στον αέναο 
κύκλο των νερών της αγαπημένης μας 
Βωβούσας.

Μαρία – Σεβαστή Κυριακίδου

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

ΧΘΕΣ του Γιώργου Δέτση
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Εκδότης
Καμίλο Νόλλας

Διευθύντρια σύνταξης
Δέσποινα Παυλάκη

Art Director
Ηλιάνα Αλεξάνδρου

Φωτογράφος
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Ειδικός σύμβουλος
Δημήτρης Δρούγιας

Σύμβουλος έκδοσης
Στέφανος Νόλλας

Αώος

Η εφημερίδα Αώος κυκλοφορεί
καθημερινά κατά τη διάρκεια 

του Φεστιβάλ Βωβούσας
(οκτώ φορές το χρόνο).

Ιδιοκτησία και διεύθυνση εφημερίδας 
stilLandmoving AMKE 

Δοξαπατρή 31, Αθήνα 114 71
T  2114005028

E  info@vovousafestival.gr

Τηλ. ανάγκης  6932495695

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΣΕΜΙΝΑΡΙO

Εργαστήριο δημιουργικής γραφής (2η μέρα)
με την Αμάντα Μιχαλοπούλου
 
10:00-12:00 (ΠΟΛΙΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ)
Σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Καστανιώτη
 

ΟΜΙΛΙΑ

«Η ανωτερότητα του ελαιόλαδου στη διατροφή»
με τον Βασίλη Καμβύση
σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ελληνικής Γαστρονομίας.
 
12:00-13:00 (ΠΟΛΙΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ)
 

DigiRaid  11:00 -15:00 
4 ώρες, 4 θέματα, 4 φωτογραφίες, 1 βραβείο (tamrac αξίας €100).
Ο διαγωνισμός ψηφιακής φωτογραφίας DigiRaid
μετακομίζει στη Βωβούσα. Το DigiRaid απευθύνεται σε ερασιτέχνες
και επαγγελματίες φωτογράφους όλων των ηλικιών.

Συμμετοχή €5
 

18:00-21:00 Έκθεση φωτογραφιών DigiRaid
 
21:00-22:00  Ψηφοφορία / Ανακοίνωση νικητών
 

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΒΑΛΛΗΣ: «Η Βωβούσα, μέσα από το φακό»
Ο πρώτος συμμετέχων στο πρόγραμμα φιλοξενίας του 
Φεστιβάλ Βωβούσας για το 2015 εκθέτει ένα ολόκληρο μήνα εντυπώσεων
 
19:30 (ΖΗΣΗΣ)
Παραγωγή του Φεστιβάλ Βωβούσας
 
ΟΜΙΛΙΑ

Αστρονομία «Ο Κόσμος των Γαλαξιών» με τον Νίκο Ματσόπουλο
Θα ακολουθήσει παρατήρηση με τηλεσκόπια.
 
20:30 (ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ - εκκίνηση: Πολιτ. Σύλλογος )
Σε συνεργασία με την Ανοιχτή Τέχνη  και την Ομάδα Ερασιτεχνικής 
Αστρονομίας Ιωάννίνων
 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ  21:30 (ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΒΩΒΟΥΣΙΩΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ
Δίπλα στο «σπίτι» του φεστιβάλ, στο προαύλιο του Αγίου Γεωργίου

B
U

S Οποίος ενδιαφέρεται να πάρει το ΚΤΕΛ των 11:30 απο τη 
Βωβούσα για Γιάννενα την Κυριακή 9/8, μπορεί να 
προσέλθει στην πλατεία του χωριού στις 11 για μετάβαση 
με το βανάκι του Δήμου. Δηλώσεις συμμετοχής στα 
γραφεία του φεστιβάλ.


