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Δελτίο ενημέρωσης για όσα κάνουμε και όσα γίνονται στη Βόρεια Πίνδο

Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ!

Ελάτε να δείτε τον κήπο μας! Ραντεβού στο STEKI την Πέμπτη 3/8, στις 19.30.

Η ΒΩΒΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ

Eύη Τάσιου
Η Βωβούσα, με την δημιουργία του Φεστιβάλ πριν
πέντε χρόνια, άνοιξε μια καινούργια σελίδα στα
πολιτιστικά πράγματα του τόπου. Διαμέσου ενός
Φεστιβάλ που ξεκίνησε με αφορμή την προστασία
του Αωού ποταμού, άρχισαν να θίγονται μέσω της
τέχνης σοβαρά οικολογικά ζητήματα και
παράλληλα να γίνεται ένα επικοινωνιακό άνοιγμα
στον ορεινό πλούτο της Πίνδου και της ζωής στην
ευρύτερη περιοχή.

Το Φεστιβάλ Βωβούσας ήδη έχει ξεκινήσει να
βάζει το λιθαράκι του, παρακινώντας τους
συμμετέχοντες και επισκέπτες της περιοχής να
γνωρίσουν από κοντά τη φύση, με ένα πλούσιο καθημερινό πρόγραμμα που με
διαδραστικό τρόπο σε καλεί να ανακαλύψεις τον τόπο αλλά και τη μεγάλη ποικιλία ζώων
και φυτών, πάντα μέσα από μια καλλιτεχνική ματιά. Αυτή η πρωτοβουλία, είναι σε θέση
να αποτελέσει σε βάθος χρόνου μια νέα βάση για την ανάδειξη, εκμετάλλευση και φυσικά
την προστασία της ευρύτερης περιοχής της Βόρειας Πίνδου.
Αυτό το δεκαήμερο των εκδηλώσεων του φεστιβάλ, η Βωβούσα έχει τόσο κόσμο όσο δεν
έχει όλο μαζί το Ζαγόρι. Μας το επιβεβαίωσε το εποχούμενο αστυνομικό κλιμάκιο. Η
καλλιτεχνική επιμέλεια του προγράμματος που γίνεται από τον Καμίλο Νόλλα ενισχύει
την προσέλευση στην Βωβούσα. Αυτό δίνει μια δυναμική για τις υπόλοιπες εποχές του
χρόνου καθώς επισκέπτες του Φεστιβάλ ξεχωρίζουν το χωριό ως ιδανικό προορισμό
διακοπών κι επιστρέφουν το φθινόπωρο, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα.
Επίσης, με αφορμή τον ποδηλατικό αγώνα που πραγματοποιείται στα τέλη Αυγούστου, η
Βωβούσα μπορεί μελλοντικά να μετατραπεί σε προπονητικό πεδίο ορεινής ποδηλασίας.
Τέτοιου είδους διοργανώσεις, όταν πραγματοποιούνται με γνώμονα τον σεβασμό στον
τόπο, ευνοούν την τοπική οικονομία και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για περαιτέρω
ανάπτυξη και σε πολλούς άλλους τομείς.
Η Εύη (Ευλαλία) Τάσιου είναι η τοπική εκπρόσωπος Τ.Κ. Βωβούσας στον Δήμο
Ζαγορίου.

ΣΤΗ ΜΕΪΝΤΑΝΗ

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

Ρεπορτάζ τρούφας μέρος δεύτερο. Η επιστροφή έγινε με εκδορές
και διαφόρου τύπου τσιμπήματα για τους άμαθους Αθηναίους
φίλους μας. Αντίθετα, οι πιο προπονημένοι βουνίσιοι
συμμετέχοντες δεν αντιμετώπισαν κανένα απολύτως πρόβλημα και
ήρθαν χορτάτοι από το γεύμα γευσιγνωσίας. Με τα «κρούσματα»
τσιμπημάτων να αυξάνονται, ίσως θα πρέπει να οργανώσουμε έναν
περίπατο στο δάσος για να εξοικειωθούν τα έντομα της Βόρειας
Πίνδου με το «αστικό αίμα».
Το βράδυ της Τρίτης, το εργαστήριο του Φεστιβάλ «Πολυφωνία,
τόπος, τοπίο και φύση» κορυφώθηκε με συναυλία των μελών του
εργαστηρίου, μαζί με το σχήμα «Χαονία», στην πλατεία του χωριού.
Στην πλατεία δεν έπεφτε καρφίτσα, όπου μικροί και μεγάλοι
παρακολούθησαν μαγεμένοι την συναυλία. Η μουσική δε θα λείψει
όμως κι από τις υπόλοιπες ημέρες του Φεστιβάλ, με τις συναυλίες
από τον Δημήτρη Παράσχο και το σχήμα του την Παρασκευή το
βράδυ στον Άγιο Γεώργιο και με τον Νίκο Κυριακού και τα
ρεμπέτικα τραγούδια του το Σάββατο το βράδυ.
Σήμερα το πρωί οι εθελοντές του Φεστιβάλ φόρτωσαν χρώματα,
διαλυτικά, μπατανόβουρτσες και κινήθηκαν προς τη μάντρα Ράπτη.
Αποστολή τους, να την βάψουν λευκή ώστε να μπορούν το
Σάββατο οι μικροί συμμετέχοντες του καλλιτεχνικού εργαστηρίου
«Μια λέξη για τη Βωβούσα» -καθοδηγούμενοι από τον Γιάννη
Καρλόπουλο και τον Βασίλη Γεωργίου- να δημιουργήσουν σε αυτό
τον τεράστιο «καμβά» μια τοιχοκαλλιγραφία, καλωσόρισμα για
κάθε επισκέπτη στη Βωβούσα!
Το ταξί από το Ζαγόρι –συγκεκριμένα από την περιοχή της
Δόλιανης- κινείται μαζί μας σε φεστιβαλικούς ρυθμούς φέρνοντας
κοντά μας τις δύο συνεργάτιδες της APIVITA από τα Γιάννενα, μία
το πρωί και μία το βράδυ. Η βοτανολόγος Ειρήνη Βαλλιανάτου
έρχεται με όρεξη και μεγάλες πάνινες τσάντες να μας μάθει να
αγαπάμε, να ξεχωρίζουμε και να ξεχωρίζουμε τα βότανα και φυτά
της Ηπειρώτικης γης στη βοτανολογική περιήγηση που θα κάνει την
Πέμπτη το μεσημέρι.

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ του Γιώργου Δέτση

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ
08:00-10:00 Πρωινή εξάσκηση στο βουνό, με την Τζίνα Αποστολοπούλου
08:00-10:00 Φτιάχνοντας Ντοκιμαντέρ με Ανθρώπινες Ιστορίες.
Κινηματογραφικό εργαστήριομε τον Βασίλη Λουλέ, ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ
17:00-19:00 «Δίνοντας φωνή και χρώμα στη ζωή των αδελφών Μανάκια»,
19:30 Tour φωτογραφικών εκθέσεων με τη Μάιρα Φωτάκη

Πέμπτη 3 Αυγούστου 2017
ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ
10:00-12:00 Πατώντας το χωριό, παιδικό εργαστήριο εκτύπωσης με την Ηρα
Σπαγαδώρου και τον Χρηστο Κωτσίνη ή αλλιώς γνωστοί και ως IRAK, ΣΤΕΚΙ
12:00-14:00 Θέατρο για ντετέκτιβ ένα παιδικό εργαστήριο θεάτρου με την
Φρόσω Κορρού και τον Δημήτρη Κουρούμπαλη, ZHΣΗΣ
ΓΙΑ ΜEΓΑΛΟΥΣ
10:30 – 11:30 Ο Κώστας Μπαλάφας στο υδροηλεκτρικό έργο Κρεμαστών
Αχελώου. Θα προβληθεί και η ταινία Κρεμαστά (18’)Ομιλία της Γεωργίας
Ιμσιρίδου, επιμελήτριας των φωτογραφικών αρχείων του Μουσείου Μπενάκη,
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΩΒΟΥΣΑΣ
11:30 - 12:30 «Γεωπάρκο Βίκου Αώου, ένα από τα Παγκόσμια Γεωπάρκο της
UNESCO», ομιλία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου και
Πίνδου, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΩΒΟΥΣΑΣ
12:30 - 13:30 Βοτανολογική Περιήγηση με την Ειρήνη Βαλλιανάτου,
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΩΒΟΥΣΑΣ
16:45 - 19:30 Η Τροφή των Ορέων, διατροφικό εργαστήριο με τον Γιώργο
Κεράνη, ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ
17:00 - 20:00 The Art of Felting, εργαστήριο χειροτεχνιών με την Ελίνα Δέτση,
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
18:00 - 20:00 «Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων από την Πίνδο και παρασκευή
Φυσικών Εκχυλισμάτων», Δωρεάν εργαστήριο για μεγάλους από την Ελένη
Σπανίδη, Τεχνολόγος Περιβάλλοντος, MSc, Υπεύθυνος Φυτοχημικού
Εργαστηρίου, APIVITA, STEKI
20:00 Εγκαίνια του Κήπου του Ιπποκράτη, στο Οικόπεδο Κληρονόμων Γεωργίου
Δήμου - ραντεβού όλοι στο STEKI μετά το τουρ των εκθέσεων
20:30 Προβολή: The Garden του Σκοτ Χάμιλτον Κένεντι (2008, 80’, ΗΠΑ),
ΖΗΣΗΣ
21:50 Προβολή: Εκδρομή στη Βάλια Κάλντα του Γιώργου Φετουρή και της
Τζίνας Αποστολοπούλου (2016, 11’, Ελλάδα), ΖΗΣΗΣ

ΠΡΟΒΟΛΕΣ
ΠΕΡΙΒΟΛΙ, 20:00
Ξενοδοχείο Βάλια Κάλντα

Πεμπτη 3/8
“Πέρασα κι εγώ από κει κι είχα
παπούτσια από χαρτί” (2014, 91’,
Ελλάδα), του Βασίλη Λουλέ
Παρασκευή 4/8
“Ραφίκι” (2009. 79’, Νορβηγία), του
Christian Lo (σε συνεργασία με τη
Νορβηγική Πρεσβεία)

Παρακαλείται ο απρόσεκτος
φίλος που έριξε το σκούτερ
του Γιώργου να έρθει στο
STEKI ώστε να γίνει φιλική
δήλωση ατυχήματος.
ευχαριστούμε!

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Καθώς οι μέρες περνούν, ενθαρρύνεται η
εξερεύνηση των μονοπατιών εντός της
Βωβούσας. Τρεις διαφορετικές επιλογές για μια
γρήγορη βόλτα. Εφοδιαστείτε με νερό, γυαλιά,
καπέλο, φορέστε κλειστά παπούτσια και
ξεκινήστε τη βόλτα σας από το γεφύρι-σήμα
κατατεθέν του χωριού. Εκεί υπάρχουν και τα
βελάκια που θα σας κατατοπίσουν σχετικά. Η
πιο σύντομη –και βατή- διαδρομή είναι εκείνη
της Εικονίτσας (60’). Ανταμοιβή της διαδρομής
η θέα του χωριού.
Για τους λίγο πιο τολμηρούς, το πρόγραμμα
περιλαμβάνει Φέζω-Ανάθεμα (100’). Το
μονοπάτι μπορεί να ξεκινά κάπως πιο απότομα
αλλά σε πολλά σημεία οι διαφορετικές εικόνες
της Βωβούσας κάνουν τον κόπο της ανάβασης
λιγότερο επίπονο. Αν τώρα ψάχνετε μια
διαδρομή
κι
έναν
προορισμό
σχεδόν
παραμυθένιο, τότε μην χάσετε το μονοπάτι της
Αγίας Παρασκευής (90’). Λίγο πιο ανώμαλο
αλλά αρκετά σκιερό, η φύση σε περικυκλώνει
και το δάσος σε ταξιδεύει.

Ο ΚΑΙΡΟΣ
3/8

Σάββατο 5/8
“StringLess” (2017, 85’, Ελλάδα) του
Άγγελου Κοβότσου

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΞΕΜΟΥΔΙΑΣΤΕ ΣΤΗ ΒΩΒΟΥΣΑ

Ανεβαίνει η θερμοκρασία στη Βωβούσα...
Μην ξεχνάτε το καπέλο και το αντιηλιακό σας!
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

• Μπλουζάκια
• Περιοδικά “Διάσελο”
• Χάρτες “Ανάβαση”
• Κοσμήματα
• Pindos Wild Herbs
• Mood of the Day
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Υδάτινος δρόμος πολιτισμού
Εκδότης
Καμίλο Νόλλας
Διευθύντρια σύνταξης
Λήδα Αδαμάκη Τράντου
Art Director
Ηλιάνα Αλεξάνδρου
Φωτογράφος
Γιώργος Δέτσης
Ειδικός σύμβουλος
Δημήτρης Δρούγιας
Σύμβουλος έκδοσης
Στέφανος Νόλλας
Η εφημερίδα Αώος κυκλοφορεί
καθημερινά κατά τη διάρκεια
του Φεστιβάλ Βωβούσας.

34-14°C

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΔΩΡΩΝ

Ιδιοκτησία και διεύθυνση εφημερίδας
stilLandmoving
Δοξαπατρή 31, Αθήνα 114 71
Τηλ. ανάγκης 6932495695
E info@vovousafestival.gr
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