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Υδάτινος δρόμος πολιτισμού

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

#09

“ KAI TOΥ ΧΡΟΝΟΥ! ”

Mετά από οχτώ μέρες γεμάτες πολιτισμό και βουνίσιο αέρα, το Φεστιβάλ Βωβούσας παίρνει μια βαθιά 
ανάσα και αρχίζει προετοιμασίες για την επόμενη σεζόν. Μπορεί να ρίχνουμε αυλαία για φέτος, αλλά αυτό δεν 
σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε την παρουσία μας αισθητή κατά τη διάρκεια του χρόνου.
 
Η εφημερίδα Αώος θα βγάλει άλλα δύο τεύχη μέσα στους επόμενους μήνες, ανακοινώνοντας μελλοντικές 
δράσεις και νέα του φεστιβάλ, ακόμα κι όταν ο τελευταίος παραθεριστής έχει πάρει το δρόμο της επιστροφής.  
Όσο για φέτος, ο απολογισμός είναι πανηγυρικός: 5 εκθέσεις φωτογραφίας, 5 ομιλίες, 5 ειδικές εκδηλώσεις, 7 
εργαστήρια και 36 ώρες ταινιών έβγαλαν τη Βωβούσα από τη θερινή ραστώνη και δημιούργησαν αρκετές 
αναμνήσεις για να μας φτάσουν μια ζωή.

Επισκέπτες, φίλοι και απλοί περαστικοί, κατασκήνωσαν, πάρκαραν τα τροχοαυτοκίνητά τους, φιλοξενήθηκαν 
και ξεχείλισαν τα καταλύματα του χωριού και της γύρω περιοχής, παρακολουθώντας καθημερινά σωρεία 
εκδηλώσεων που δύσκολα φανταζόταν κανείς ότι θα έφταναν μέχρι τις βουνοκορφές της Πίνδου.

Ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει στο 1ο πρόγραμμα φιλοξενίας του φεστιβάλ (15 Μαΐου – 15 Ιουνίου), που έδωσε 
στον Αχιλλέα Ζαβαλλή την ευκαιρία να περάσει ένα ολόκληρο μήνα ενσωματωμένος στην τοπική κοινότητα, 
φωτογραφίζοντας μια σκληρή αλλά άκρως συγκινητική καθημερινότητα που αποτυπώθηκε στην τελευταία 
έκθεση της εβδομάδας, «Η Βωβούσα, μέσα από το φακό». Πριν περάσουμε στους αποχαιρετισμούς, οφείλουμε 
να ευχαριστήσουμε θερμά το Δήμο Ζαγορίου, τους συντελεστές και τους συνεργάτες του φεστιβάλ που 
συνέβαλλαν αποφασιστικά στην επιτυχία της διοργάνωσης, αλλά και τους Βωβουσιώτες που προσέφεραν 
χώρους και εθελοντική εργασία, αποδεικνύοντας ότι έχουν πάρει τα ελληνικά βουνά προσωπικά.

Και του χρόνου!
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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 11:00. 

Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή! 


