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Υδάτινος δρόμος πολιτισμού

Ο ΒΩΒΟΥΣΙΩΤΗΣ

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

Την Παρασκευή 20 Ιουλίου στις 21:00, οι φίλοι του 
Φεστιβάλ θα έχουν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν ένα αφηγηματικό μικροφίλμ από 
τον Θανάση Καλαφάτη, βασισμένο στο σχεδόν 
σαραντάχρονο βιωματικό του παρελθόν από τη 
Βωβούσα. 

“Η ταινία είναι ένα μικροφίλμ προσωπικής 
ερασιτεχνικής δημιουργίας”, λέει ο ίδιος. “Είναι ένα 
συμμάζεμα πολλών φωτογραφιών-σλάιτς και μιας 
βιντεοταινίας ενός πολύ προσωπικού γεγονότος το 
οποίο διαδραματίστηκε στη Βωβούσα πριν 30 χρόνια 
δηλαδή ο γάμος μας με την συμβία της ζωής μου την 
Ιφιγένεια. Πρόκειται για ένα νοσταλγικό αφήγημα 
μαγικών βιωματικών εικόνων και συναισθημάτων 
που τόσο απλόχερα μας χάρισαν η Βωβούσα σαν 
τόπος αλλά και οι άνθρωποί της.  

Οι ρίζες είναι βαθιές και το δέσιμο δεν κόβεται με αυτόν τον τόπο.  Κάθε καλοκαίρι στη 
Βωβούσα τα τελευταία χρόνια πραγματώνεται η ουτοπία μέσα από ένα πολύ ποιοτικό 
φεστιβάλ με πολύ ιδιαίτερες εκδηλώσεις συλλογικού χαρακτήρα. 

Ένα ουτοπικό όνειρο που λίμναζε στη φαντασία κατω από τις έναστρες δροσερές 
καλοκαιρινές νύχτες της Βωβούσας υπό το φως της βροχής μετεωριτών προβάλλοντας 
σλαιτς μπροστά από το παλιό κτίριο της κοινότητας επάνω στον τοίχο του σπιτιού του 
θαναση Βραζιτούλη.

Την δεκαετία του 90 και ενώ παραθερίζαμε ανελλιπώς κάθε χρόνο για ένα μήνα. 
Ένα όνειρο που ήρθε να το πραγματοποιήσει ο μέγιστος των Βωβουσιωτών Καμίλο 
Νόλλας. Το όλο εγχείρημα δεν θα μπορούσε να με αφήσει αδιάφορο. Αγαπάω πολύ αυτό 
τον τόπο γιατί τον θεωρώ τόπο συνάντησης ανθρώπων που αγάπησα και με αγάπησαν. 
Η Βωβούσα μου χάρισε μοναδικές βιωματικές στιγμές. 

Κάθε φορά που έφτανα σε ένα από τα τρία περάσματα Ντιζα Εικονίσματα -Πλακα η και 
Μόρφα αισθανόμουν ότι άγγιζα τον ουρανό και μετά πετούσα με λαχτάρα προς την 
κοιλάδα της ευτυχίας και της ευφορίας συναισθημάτων την κοιλάδα του Αώου με σκοπό 
να συναντήσω την γέφυρα με τους δυο οικισμούς της Μακεδονίας και της Ηπείρου και 
τους ανθρώπους αυτής της πολιτείας 

Ξυπνούσε μέσα μου η ποίηση και διαρκώς μου ερχόταν στο νου οι στοίχοι του Αντρέα 
Εμπειρίκου από την ΟΚΤΑΝΑ....”

Θανάσης Καλαφάτης

#36

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

Ολοκληρώθηκε και το μάθημα: "Περίπατος και άσκηση στην Αγία 
Παρασκευή Βωβούσας" Η Διαδρομή του μονοπατιού ιδιαίτερη,  γεμάτη 
όμορφες εικόνες. Οι μαθητές απόλαυσαν το μάθημα στον προαύλιο χώρο 
του Ναού που ήταν ξεχωριστό!

Επίσκεψη εργασίας πραγματοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ την Πέμπτη το πρωί στο 
χωριό μας με κλιμάκιο της υπηρεσίας να πραγματοποιεί τη καθιερωμένη 
απογραφή του τοπικού πληθυσμού.

Σε άλλα νεα, αποκαταστάθηκε επιτέλους η ζημιά  στο σανδάλι του one and 
only CarBar barman Φώντα, και επέστρεψε το χαμόγελο στα χείλη του.

Μια τεράστια κολοκύθα έφερε για δώρο 
στον Καμίλο το φανταστικό δίδυμο 
Πάρης και Σωτήρης, την οποία και 
άφησαν στο καταφύγιο ώστε να 
αναρωτιούνται όλοι αν ήταν μέρος του 
εξοπλισμού της συναυλίας των Καρίπη 
Κλωνή και Λαμπράκη! Εν τέλει, η 
κολοκύθα σφαγιάστηκε και κατέληξε 
στα πιάτα των φεστιβαλιστών! 

Ιδιαίτερη κινητικότητα παρατηρείται 
στην πλατεία του χωριού με τους 

συμμετέχοντες στο εργαστήρι του Βασίλη Λουλέ "φτιάχνοντας 
ντοκιμαντέρ με ανθρώπινες ιστορίες" να καταγράφουν με τις κάμερες τους 
σκηνές από την τοπική καθημερινότητα.

Ενθουσιασμένοι είναι οι φεστιβαλιστες με την ηχηρή απουσία των 
κουνουπιών (και άλλων συμπαθών εντόμων) από το χωριό σε αντίθεση με 
πέρσι που οι επισκέπτες κυκλοφορούσαν με μπαλακλάβες στον δρόμο τις 
νύχτες για να μην καταλήξουν με τσιμπήματα-καρούμπαλα.
Οι ντόπιοι υποστηρίζουν ότι δυναμική επανεμφάνιση θα κάνουν τα 
κουνούπια την επόμενη εβδομάδα που γιορτάζει η Αγία Παρασκευή στις 
26 Ιουλίου.  ( Που να πα να γιατρευτεί; Στην Αγιά Παρασκευή, που ‘χει 
δώδεκα γιατρούς και σαράντα πυρετούς )

ΟΚΤΑΝΑ, του Ανδρέα Εμπειρίκου

Και τώρα (αμήν, αμήν) λέγω υμίν:

Οκτάνα, φίλοι μου, θα πη μεταίχμιον της Γης και του Ουρανού, όπου το ένα 
στο άλλο επεκτεινόμενο ένα τα δύο κάνει.

Οκτάνα θα πη πυρ, κίνησις, ενέργεια, λόγος σπέρμα.

Οκτάνα θα πη έρως ελεύθερος με όλας τας ηδονάς του.

Οκτάνα θα πη ανά πάσαν στιγμήν ποίησις, όμως όχι ως μέσον εκφράσεως 
μόνον, μα ακόμη ως λειτουργία του πνεύματος διηνεκής.

Οκτάνα θα πη η εντελέχεια εκείνη, που αυτό που είναι αδύνατον να γίνη 
αμέσως το κάνει εν τέλει δυνατόν, ακόμη και την χίμαιραν, ακόμη και την 
ουτοπίαν, ίσως μια μέρα και την αθανασίαν του σώματος και όχι μονάχα της 
ψυχής.

Οκτάνα θα πη το «εγώ» «εσύ» να γίνεται (και αντιστρόφως το «εσύ» «εγώ») εις 
μίαν εκτόξευσιν ιμερικήν, εις μίαν έξοδον λυτρωτικήν, εις μίαν ένωσιν 
θεοτικήν, εις μίαν μέθεξιν υπερτάτην, που ίσως αυτή να αποτελεί την θείαν 
Χάριν, το θαύμα του εντός και εκτός εαυτού, κάθε φοράν που εν εκστάσει 
συντελείται.

Απόσπασμα από το ποίημα “Όχι Μπραζίλια μα Οκτάνα” (1965).
ΠΡΟΒΟΛΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στις 21:30



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Η εφημερίδα Αώος κυκλοφορεί
καθημερινά κατά τη διάρκεια 

του Φεστιβάλ Βωβούσας.

Ιδιοκτησία και διεύθυνση εφημερίδας 
stilLandmoving
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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 

Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018

08:15 – 10:00 
Γυμναστική με την Δώρα Τζαλονίκου, ξεμούδιασμα στην πρωινή αχλή, στον Άγιο 
Αθανάσιο.

10:00 - όσο πάει!
• Φτιάχνοντας Ντοκιμαντέρ με Ανθρώπινες Ιστορίες, 
   εργαστήριο κινηματογράφου με τον Βασίλη Λουλέ

13:00 – 15:00 
Ώρα για διάλειμμα! Ραντεβού στο Kαταφύγιο Βάλια Κάλντα!
Και μετά στο ποτάμι για βουτιές!

18:00 – 20:00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

• Ξύλο, πρώτη ύλη της Βωβούσας-πρώτη ύλη design, το design studio των the three dots, 
φιλοξενείται στα ξυλουργεία της Βωβούσας και μοιράζεται τους τρόπους που μία 
ιδεά μεταμορφώνεται σε χρηστικό αντικείμενο, 
• Print your own souvenir and keep Vovousa with you forever, μετά τη βράβευση από τα 
βραβεία ΕΒΓΕ του περσινού εργαστηρίου, «Πατώντας το χωριό», η Ήρα 
Σπαγαδώρου κι ο Γιάννης Καπέλος εισάγουν τους συμμετέχοντες στον κόσμο της 
χαρακτικής! ΣΤΕΚΙ

19:00   Ξενάγηση στις φωτογραφικές εκθέσεις, ξεναγός Θανάσης Νόλλας ΣΤΕΚΙ

20:00 
Προβολή “Ecocide – Voices from Paradise“

Η Juliet Brown αποκαλύπτει τις καταστροφικές συνέπειες της χειρότερης 
περιβαλλοντικής καταστροφής, συνέπεια ανθρώπινης παρέμβασης.

21:00
Προβολή: “Οκτάνα”
Ένα αφηγηματικό μικροφίλμ από τον πιστό φίλο της Βωβούσας Θανάση 
Καλαφάτη, από το σχεδόν 40χρονο βιωματικό του παρελθόν στη Βωβούσα.

Η Οκτάνα αποτελεί ένα από τα κορυφαία έργα της ελληνικής λογοτεχνίας, στο οποίο 
ο Ανδρέας Εμπειρίκος είχε οραματιστεί την ύπαρξη μιας ερωτικής οικουμενικής 
ουτοπίας, όπου οι άνθρωποι ζουν σε μια απόλυτη ευδαιμονία.

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

Το panda ρεί στην “Κορυφή”

ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ

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

Η Βωβούσα βρίσκεται μέσα στον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα, με αξιόλογη φυσική ομορφιά και γεωφυσικό 
ενδιαφέρον, καθώς βρίσκεται ανάμεσα σε μεγάλους ορεινούς όγκους. 
Ειδικότερα, η γύρω περιοχή χαρακτηρίζεται από φαράγγια, κοιλάδες, καταρράχτες και λίμνες, βάραθρα, υπέροχα 
δάση και μεγάλη ποικιλία φυτών.
 
Ο Εθνικός Δρυμός Πίνδου “Βάλια Κάλντα” είναι ένας από τους σπουδαιότερους και πιο παρθένους Δρυμούς της 
Ελλάδας. Ιδρύθηκε με το Β.Δ. 487/1966 (ΦΕΚ 120/Α΄/66) με σκοπό την προστασία της πλούσιας χλωρίδας και 
πανίδας. Έχει έκταση περίπου 69.000 στρέμματα που χωρίζονται στον πυρήνα και την περιφερειακή ζώνη του 
δρυμού. Βρίσκεται στην οροσειρά της Πίνδου στα όρια των νομών Γρεβενών και Ιωαννίνων.

Το όνομα “Βάλια Κάλντα” σημαίνει στα βλάχικα ζεστή κοιλάδα. 

Ο Εθνικός Δρυμός Πίνδου αποτελεί έναν από τους τελευταίους βιότοπους της καφετιάς αρκούδας και τόπος που 
βρίσκουν χειμερινό καταφύγιο διάφορα είδη της ελληνικής πανίδας. όπως αγριόγιδα, ζαρκάδια, αγριογούρουνα, 
γύπες, δρυοκολάπτες, χρυσαετοί, μαυροπελαργοί, αρπακτικά νυχτόβια πουλιά και άλλα πτηνά, ερπετά, αμφίβια και 
θηλαστικά. Συνολικά έχουν καταμετρηθεί 72 είδη πουλιών, 6 είδη αμφιβίων και 7 είδη ερπετών, τα οποία είναι 
αρκετά σπάνια και προστατεύονται σε όλο τον κόσμο. 

(πηγή:  visit-grevena.gr)


