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Υδάτινος δρόμος πολιτισμού

Ο ΚΑΤΑΦΑΝΤΑΣΙΑΝΒΩΒΟΥΣΙΩΤΗΣ

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

Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομα τους. Ο Μπομπ 
δεν είναι πραγματικά Βωβουσιώτης αφού η μοίρα τα 
έφερε να γεννηθεί στη Ζάκυνθο. 

Ναι, τρελοεπτανήσιος με μεγάλη φαντασία που 
ερωτεύθηκε το χωριό μας αμέσως μόλις 
πρωτοκατέβηκε στις όχθες του Αώου. Από τότε ο 
Μπόμπ δηλώνει, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, 
Βωβουσιώτης γέννημα-θρέμμα.  Δεν θέλει βλέπετε να 
θυμάται και πολύ τα πάτρια εδάφη του. 

Τον πέταξαν στα σκουπίδια μαζι με τα  έξι αδέρφια 
του όταν ήταν μόλις λίγων ημερών και σίγουρα θα 
πέθαινε αν δεν τον έσωζει ο Γιάννης που τον πήρε και 
τον περιέθαλψε σπίτι του. 

"Είναι μαγικό μέρος η Βωβούσα" λέει ενθουσιασμένος ο Μπομπ. "Δεν είναι μόνο το 
ποτάμι και ο υπέροχος ήχος του καθώς διασχίζει το χωριό, είναι οι άνθρωποι που σε 
κάνουν να νιώθεις ότι ανήκεις κι εσύ σε αυτό εδώ τον τόπο" εξηγεί και προσθέτει με 
νόημα, "εντάξει είναι και η Άρια που πρέπει να ομολογήσω πως έκανε τη σημερινή ημέρα 
ακόμη πιο ευχάριστη, αλλά σκύλες υπάρχουν παντού...".

Ο Μπομπ τα λέει έξω από τα δόντια. Είναι άλλωστε 
συνάδελφος δημοσιογράφος κάτω στην Αθήνα όπου μένει 
με τους θετούς γονείς του. Θεωρείται μάλιστα ένας από 
τους καλύτερους συντάκτες με πλούσια αρθρογραφία 
στον "Αδέσποτο Τύπο", την “Κυνοτυπία” και το “Γαβ
Mag”. 

"Ποιος ξέρει, μπορεί και να ψάχνεις για δουλειά του 
χρόνου" λέει όλο νόημα στον διευθυντή σύνταξης της 
εφημερίδας “Αώος” λίγο πριν αποχωρήσει για άλλη μια 
βόλτα στα δεκάδες μονοπάτια κατά μήκος του ποταμού.

Mποοοοοοοοοομπ!

#33

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

Αναστάτωση προκάλεσε στο χωριό η απογευματινή πρόβα των 
μελών του συγκροτήματος "Ευρίτικη Ζυγιά" στον Άγιο Αθανάσιο 
αφού από ένα λάθος του φροντιστή έπεσε ο διακόπτης που δίνει 
σήμα στις τηλεοράσεις, με αποτέλεσμα στις 18:00, λίγα μόλις λεπτά 
πριν την έναρξη του τελικού του Μουντιάλ, να μην υπάρχει εικόνα. 
Ευτυχώς το πρόβλημα αποκαταστάθηκε άμεσα και ο κόσμος που 
είχε μαζευτεί στο καφενείο του Στέφου, La Pounti, παρακολούθησε 
ολόκληρο τον αγώνα της Γαλλίας με την Κροατία. 

Καθυστερημένος ήρθε στο ραντεβού μας χθες το μεσημέρι ο κ. 
Μαυρής, αν και απολύτως δικαιολογημένα. Ποιος μπορεί να 
αντισταθεί άλλωστε σε αυτή τη φύση; Ούτε καν ένας διαπρεπής 
πολιτικός επιστήμονας που συνήθως “την βρίσκει” με αριθμούς και 
ποσοστά. Ο κ. Μαυρής μας έβαλε όμως τα γυαλιά αφού κρατώντας 
τα μπατόν του αναρριχήθηκε ως το Αυγό και πίσω, σε ύψος που 
πολλά κόμματα θα ζήλευαν να φτάσουν στις επόμενες εθνικές 
εκλογές.

Αβέβαιη παράμενει η τύχη του ταλαίπωρου σανδαλιού του Φώντα 
που ακόμη παραμένει υπό πίεση κάτω από το ξύλο στο STEKI μπας 
και επιτέλους συγκολληθεί ξανά με την αγαπημένη του σόλα - 
αποκλειστικές πληροφορίες αναφέρουν ότι το χθεσινό ρεπορτάζ 
ήταν παραπλανητικό, αφού τελικά χρησιμοποιήθηκε ξυλόκολλα και 
όχι βενζινόκολλα.

Κατενθουσιασμένη έφυγε η Ευρίτικη Ζυγιά με την υπόσχεση να 
επιστρέψει του χρόνου. Πιστέψτε το ή όχι, μετά τη συναυλία, αφού 
έφαγαν, ήπιαν και ξανατραγούδησαν, πήραν τον δρόμο της 
επιστροφής, καθώς σε λίγες ώρες θα ξαναεμφανιζόντουσαν, σε 
άλλη εκδήλωση.  

Κατα τα άλλα στο STEKI ακόμα περιμένουμε το ευγενές θηλαστικό, 
(νυχτερίδα), που μπήκε απο το δυτικό παράθυρο να βρει τον δρόμο 
για την έξοδο.

FREE DAY - MOUNTAIN DAY MAY ROOSEVELT

Η ταλαντούχα θερεμινίστρια επιστρέφει για μια βραδιά ατμοσφαιρική 
στο προαύλιο του Valia Calda Hotel στο Περιβόλι!

Όπως και κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η φύση μας καλεί να την 
εξερευνήσουμε! 

Πρωί Bράδυ

Δυναμωτικό ΣΝΑΚ εκπληξη 
μας περιμένει όσους  
#πάρουμε_τα_βουνά_προσωπικά
στο MOYNTAIN DAY

Δηλώστε
συμμετοχή
στο STEKI!

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 

18:00 ME ΤΟΥΣ IRAK & 3dots



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ

Η εφημερίδα Αώος κυκλοφορεί
καθημερινά κατά τη διάρκεια 

του Φεστιβάλ Βωβούσας.

Ιδιοκτησία και διεύθυνση εφημερίδας 
stilLandmoving
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Από το εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής , 
Day 2 

Κάποιες σημειώσεις από την κρυφή ζωή της 
κοιλάδας του κάμπινγκ:

- Μηχανισμός Ανάποδης Μπότας
- Poison barrels 
- Σύστημα Πυρηνικής Άντλησης
- Το πέρασμα της λασπωμένης παντόφλας
- Βάλτος από Σάλια Γίγαντα
- Η μέγκα θερμάστρα

Εξερευνητές: Αγγελική, Βαλέρια, Βιβιάνα, 
Γιώργος, Δημήτρης, Ελισάβετ, Ηρακλής, 
Μίλτος

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

08:15-10:00   Γυμναστική
10:00-14:00   Εργαστήρια
13:00-15:00   Γεύμα
17:00-20:00   Εργαστήρια
19:00              Φωτοξενάγηση
20:00              Σινεμά
21:30              Συναυλία 

Τρίτη 17 Ιουλίου 2018

ΦΤΙΑΞΤΕ ΤΗ ΜΕΡΑ ΣΑΣ! ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
(Δηλώσεις συμμετοχής: Steki)

• Κυνήγι τρούφας και γευσιγνωσία με τα aromatroufas εκπαιδευμένα σκυλιά.

9:00 Αναχώρηση από το Καταφύγιο Βάλια Κάλντα με ίδια μέσα.
10:00 Άφιξη στο πεδίο αναζήτησης τρούφας – Κυνήγι τρούφας.
12:00 Γευσιγνωσία Τρούφας μέσα στο δάσος.
Μενού:
– Μανιταρόσουπα με άγρια μανιτάρια (porcini, αμανίτη καισαρικό) και τρούφα.
– Πατάτες σουφλέ με τρούφα
– Κριθαρότο με porcini και τρούφα
– Επιδόρπιο: γιαούρτι με Raspberry
– Κρασί από το κτήμα ΚΑΤΩΓΙ και λίκερ από ντόπια κράνα και αγριοφράουλες.

15:00 Αναχώρηση από το Άρωμα Τρούφας
16:00 Άφιξη στη Βωβούσα

Απαραίτητα μποτάκια, παγούρι, καπέλο, αντιηλιακό. Απαιτείται καλή φυσική 
κατάσταση. Οι κυνηγοί τρούφας συμμετέχουν με δική τους ιατρική ευθύνη. 

Διάρκεια: 7 ώρες. (90 λεπτά κυνήγι – 120 λεπτά γευσιγνωσία)
Τιμή: €25

• Βάλια Κάλντα, η απόλυτη διάσχιση

Ο αναγνωρισμένος ορειβάτης Θανάσης Νόλλας -γνωστός και ως πρόεδρος– 
επιβλέπει την διαδρομή. 

7:00 Αναχώρηση από την πλατεία Βωβούσας με ίδια μέσα (μόνο 4Χ4). Σε περίπτωση 
μεγάλου ενδιαφέροντος και ανάγκης οχημάτων το Φεστιβάλ θα μισθώσει δικά του 
οχήματα 4Χ4.
9:00 Άφιξη στον πυρήνα της Βάλια Κάλντα (Ζεστή Κοιλάδα στα βλαχικά)
9:00 -14:00 Διάσχιση από τον πυρήνα και μέσω του ρέματος της Βάλια Κάλντα 
(Αρκουδόρεμα), άφιξη στο Καταφύγιο Βάλια Κάλντα (Βωβούσα)

Απαραίτητα μποτάκια, παγούρι, καπέλο, αντιηλιακό. Απαιτείται καλή φυσική 
κατάσταση. Οι ορειβάτες συμμετέχουν με δική τους ιατρική ευθύνη. 

Βαθμός δυσκολίας: 4/7
Διάρκεια: 7 ώρες.
Τιμή: Δωρεάν σε όσους διαθέτουν ίδια μέσα 4Χ4 ή €50/όχημα σε περίπτωση 
μίσθωσης.

• Ανάβαση στο Αβγό

7:00 Αναχώρηση από την πλατεία Βωβούσας.

Ο αναγνωρισμένος ορειβάτης Κώστας Ζέρβας -γνωστός και ως δάσκαλος– επιβλέπει 
την ανάβαση από τη Βωβούσα (υψ: 1000 μ.) στην κορυφή Αβγό στα 2.200μ. 

Απαραίτητα μποτάκια, παγούρι, καπέλο, αντιηλιακό. Απαιτείται καλή φυσική 
κατάσταση. Οι ορειβάτες συμμετέχουν με δική τους ιατρική ευθύνη. 

Βαθμός δυσκολίας: 5/7
Διάρκεια: 7 ώρες.
Τιμή: Δωρεάν

20:30  ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ!

ΣΥΝΑΥΛΙΑ:
May Roosevelt, η ταλαντούχα θερεμινίστρια επιστρέφει στο

Φεστιβάλ Βωβούσας και αναλαμβάνει να μας ταξιδέψει με τους
ήχους της. Μια βραδιά ατμοσφαιρική στο προαύλιο του

Valia Calda Hotel στο Περιβόλι!

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΟΡΗΓΟΙ ∆ΩΡΩΝΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΡΟΦΙΜΑ ∆ΙΑΜΟΝΗ

Είστε στην“Κορυφή”.
 

• Μπλουζάκια
• Φλις
• Kαπέλα
• Ποδιά
• Κοσμήματα
• Περιοδικά “Διάσελο”
• Kαρτ - Ποστάλ
  Βωβούσας
• Σημειωματάρια
• Πόστερ

Πάντa (σ)το CarBar


