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ΑΔΕΛΦΙΑ ΞΥΠΝΗΣΤΕΟ ΒΩΒΟΥΣΙΩΤΗΣ, Θάνος Κουτσιανάς

Αώος

Κινηματογραφική προβολή στο ξενοδοχείο “Βάλια Κάλντα”, 20:30

«Στα Ορεινά Βοσκοτόπια» (2012) 60’ .  Σκηνοθεσία: Βασίλης Λουλές  

“ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ”
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  Ο Θάνος Κουτσιανάς, περιβαλλοντολόγος και brand strategist 
της APIVITA, έχει μάθει να παίρνει τις μέλισσες προσωπικά. 
“Από το ξεκίνημά της η APIVITA, έχει τρεις εμπνεύσεις: την 
ελληνική φύση, την κοινωνία των μελισσών και την ολιστική 
φιλοσοφία του Ιπποκράτη,» εξηγεί.  «Οι εμπνεύσεις αυτές 
οδήγησαν στην δημιουργία μιας εταιρείας που έχει στο 
κέντρο της τον άνθρωπο, τη φύση, τον ελληνικό πολιτισμό, 
την επιστήμη και φυσικά την αειφόρο ανάπτυξη».  Η εταιρεία 
βρίσκεται για δεύτερη συνεχή χρονιά στο πλευρό του 
Φεστιβάλ Βωβούσας, υποστηρίζοντας από κοινού έναν 
εναλλακτικό τρόπο σκέψης και ζωής, με ιδιαίτερες 
οικολογικές ευαισθησίες. «Είναι ένας  ιδανικός τρόπος για να 
γνωρίσει ακόμη περισσότερος κόσμος την ομορφιά των 
χωριών, την κουλτούρα, την φιλοξενία και τον πολιτισμό 
τους, αλλά και αυτό το μοναδικό φυσικό περιβάλλον,» λέει ο 
Κουτσιανάς. 

 Το Φεστιβάλ Βωβούσας, ξεκινάει με “προεόρτια εκδήλωση” 
στο Περιβόλι, σηματοδοτώντας την έναρξη της επέκτασής μας 
προς τα άλλα χωριά της περιοχής.
  
 Πιο συγκεκριμένα, το ξενοδοχείο “Βάλια Κάλντα”, είχε την 
ευαισθησία να επικοινωνήσει μαζί μας από το χειμώνα και να 
προσφέρει δωρεάν φιλοξενία στους καλλιτέχνες που 
συμμετέχουν στις εκδηλώσεις μας. Αντίστοιχα, στη Βωβούσα, 
το Καταφύγιο "Βάλια Κάλντα", παραχώρησε με ευχαρίστηση 
την κουζίνα του ώστε οι 50 άνθρωποι του Φεστιβάλ, 
εργαζόμενοι, εθελοντές και καλλιτέχνες, να μπορούν 
καθημερινά να σιτίζονται και να ανταλλάσσουν σκέψεις και 
ιδέες γύρω από τα μοναστηριακά τραπέζια του.

 Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε πόσο σημαντική είναι μια 
τέτοια χειρονομία από δύο επαγγελματίες που ενισχύουν την 
άποψη πως το Φεστιβάλ μπορεί να αποτελέσει ισχυρό πόλο 
έλξης επισκεπτών και να δημιουργήσει τις κατάλληλες 
προϋποθέσεις για βιωσιμότητα και εναλλακτική τουριστική 
προοπτική.

Γιατί σήμερα το Περιβόλι, αύριο η Αβδέλλα, η Λάιστα κι 
όποιος άλλος αντέξει!

Καμίλο Νόλλας 

  Η APIVITA άνοιξε πρόσφατα μια νέα «κυψέλη» στο Μαρκόπουλο, επενδύοντας σε νέες 
οικολογικές εγκαταστάσεις, κάνοντας τη φιλοσοφία της πράξη. «Διαθέτει συστήματα για τη 
διαχείριση φυσικών πόρων, για την εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και σύστημα επεξεργασίας 
στερεών και υγρών αποβλήτων, φυτεμένεs ταράτσες -μπαλκόνια αλλά και ένα πιστοποιημένο 
βοτανικό κήπο, με 200 διαφορετικά είδη αρωματικών και φαρμακευτικών ελληνικών φυτών και 
δέντρων!»  λέει με καμάρι ο brand strategist της εταιρείας. Το νέο εργοστάσιο της APIVITA έχει 
αποτελέσει πόλο έλξης πληθώρας ανθρώπων που ασχολούνται με την αειφορία και τα 
βιοκλιματικά κτίρια, παράγοντας όχι μόνο προϊόντα περιποίησης, αλλά και πολιτισμό! Η 
απόδειξη στη φετεινή διοργάνωση...

Δελτίο ενημέρωσης για όσα κάνουμε και όσα γίνονται στη Βόρεια Πίνδο



  Στο σπίτι του Βασίλη Νόλα βρέθηκαν χτες οι εθελοντές του 
Φεστιβάλ Βωβούσας, μετά από μια εξαντλητική μέρα 
προετοιμασίας! Πεινασμένοι και κατάκοποι βρήκαν ένα ζεστό πιάτο 
φαί και μια καλή κουβέντα στο πρώτο σπίτι που καλωσόρισε τον 
καλλιτεχνικό διευθυντή Καμίλο Νόλλα όταν ήταν ακόμη 6 χρόνων – 
πριν ακόμα ο παππούς του χτίσει το εξοχικό της οικογενείας τη 
δεκαετία του ‘80. Τα καλούδια που παρέλασαν από το τραπέζι 
συμπεριλάμβαναν αγριογούρουνο, σπιτικές τηγανητές πατάτες, 
σαλάτα από το μποστάνι του Βασίλη και ένα υπέροχο τουρλού! Η 
μικρή Ανθή και ο αδερφός της ο Βασίλης έδωσαν μια νότα ανεμελιά 
στην όλη συνεύρεση, μαζί με τα δίδυμα σκυλάκια Λαγκότο που 
καραδοκούσαν στην πόρτα.
 
  Ο Χρόνης Δρούγιας, συνεργάτης του Μετεωρολογικού Δελτίου 
Βωβούσας, επικοινώνησε από το Άμστερνταμ, καθ οδόν για τον 
αγώνα ΠΑΣ Γιάννινα - Άλκμααρ (ως γνήσιος blue vayero), για να 
μας ενημερώσει ότι δεν θα μπορέσει να αποστείλει την ανταπόκρισή 
του για το πρώτο τεύχος. Άντε με τη νίκη!

ΞΕΜΟΥΔΙΑΣΤΕ ΣΤΗ ΒΩΒΟΥΣΑ
Έτοιμοι για πρωινή γυμναστική; Έχετε μία μόνο μέρα για να βρείτε τη δική σας κουρελού 
(ρωτήστε τους ντοπιους!) και να ακολουθήσετε την Τζίνα Αποστολοπούλου σε ένα 
υπαίθριο εργαστήριο σωματικής άσκησης!

 Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ασκήσεις σύνδεσης με την αναπνοή, ασκήσεις μυϊκής 
ενδυνάμωσης και ελαστικότητας, ασκήσεις ισορροπίας, εγρήγορσης, ενσυναίσθησης και 
τέλος ασκήσεις με τον χρόνο, τον χώρο και τον ρυθμό. Οι συμμετέχοντας να φροντίσουν 
να έχουν ένα λεπτό στρωματάκι εδάφους ή μια κουρελού. Οι αθλούμενοι συμμετέχουν με 
δική τους ιατρική ευθύνη. Απολαύστε την πρωινή σας γυμναστική καθημερινά, εκτός 
Τετάρτης 3/8.

8:00 – 8:15, συνάντηση στο STEKI και πεζοπορία προς
το σημείο γυμναστικής (ενδέχεται να είναι άλλο κάθε μέρα)

8:15 – 8:45, ασκήσεις σωματικής ενεργοποίησης

8:45 – 9:15, πρακτικές εξοικείωσης με το σώμα και την
κίνηση

9:15 – 9:30, αποθεραπεία / χαλάρωση

Τιμή: 5€ το διήμερο €10 για όλο το φεστιβάλ

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

Μερικώς συννεφιασμένος με υγρασία που θα 
ακολουθηθεί απο ένα απογευματινό shower ή και 
καταιγίδα! Το βραδυ θα εχουμε καθαρό ουρανό.

  Οι εθελοντές του φεστιβάλ μετά απο ταξίδι 9 ωρών, ρίχτηκαν με τα μούτρα στη 
δουλειά! Το κοινοτικό κατάστημα και ο περιβάλλων χώρος καθαρίστηκαν απο μπάζα
και σκουπίδια. Ακολούθησαν οι αποθήκες “ Γεωργία ” και  “ Στέφος ” οι οποίες 
παρέμεναν απο την περσίνη χρονιά σε πολύ καλή κατάσταση. 

  Tο Φεστιβάλ Βωβούσας διοργανώνει για πρώτη φορά προεόρτια 
εκδήλωση στο κοντινό χωριό Περιβόλι, προσκαλώντας όλες τις 
γύρω περιοχές να πάρουν τα βουνά προσωπικά! 
 
 Σύντροφος σε αυτή τη νέα περιπέτεια η γαλακτοβιομηχανιά 
ΟΛΥΜΠΟΣ, που θα ανοίξει το φεστιβάλ με δύο προβολές στο 
ξενοδοχείο "Βάλια Κάλντα". Πιστό στο ορεινό πνεύμα της 
διοργάνωσης, το ντοκιμαντέρ "Στα Ορεινά Βοσκοτόπια" (2012) είναι 
σκηνοθετημένο από το Βασίλη Λουλέ, τον τιμώμενο σκηνοθέτη της 
φετινής διοργάνωσης, σε σενάριο του βραβευμένου Σταύρου 
Ψυλλάκη. Η παραγωγή έγινε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της 
ΟΛΥΜΠΟΣ "Όσο Υπάρχουν Έλληνες...", με στόχο να αποκαλύψει 
στους κατοίκους της πόλης μια Ελλάδα ζωντανή, πλούσια και 
αυθεντική, που ζει και αναπνέει στα ψηλά βουνά. Η εκδήλωση θα 
κλείσει με την προβολή του ντοκιμαντέρ «Ορεινές διαδρομές: 
Γρεβενά» (2015) σε σκηνοθεσία Γιάννη Ακιόζογλου, μέρος 
τηλεοπτικής σειράς του ΣΚΑΙ σε παραγωγή της ΟΛΥΜΠΟΣ. 

 Οι εκδηλώσεις στο Ξενοδοχείο "Βάλια Κάλντα" στο Περιβόλι δε 
σταματούν εκεί. Η "πολυφωνική" ΧΑΟΝΙΑ, τη Δευτέρα 1η 
Αυγούστου (11:00), και το κουαρτέτο νυκτών εγχόρδων PlectrumLab, 
την Τρίτη 2 Αυγούστου (20:30), θα επισφραγήσουν τη νέα εποχή με 
τον καλύτερο τρόπο. 
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Εκδότης
Καμίλο Νόλλας

Διευθύντρια σύνταξης
Δέσποινα Παυλάκη

Art Director
Ηλιάνα Αλεξάνδρου

Φωτογράφος
Γιώργος Δέτσης

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
Τηλ. ανάγκης  6932495695
E  info@vovousafestival.gr

ΧΘΕΣ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΒΩΒΟΥΣΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016  

ΠΕΡΙΒΟΛΙ  

“Προεόρτια” στο ξενοδοχείο “Βάλια Κάλντα”, σε συνεργασία  με την 
γαλακτοβιομηχανία ΟΛΥΜΠΟΣ.

Προβολή δύο ταινιών ντοκιμαντέρ.

ΠΡΟΒΟΛΗ  - Είσοδος δωρεάν

20:30 “Στα Ορεινά Βοσκοτόπια” (2012) 60’ σε σκηνοθεσία Βασίλη Λουλέ.

22:00 “Ορεινές διαδρομές: Γρεβενά” (2015) 30’ σε σκηνοθεσία Γιάννη 
Ακιόζογλου.

• Την τσάντα του φεστιβάλ
• Μπλουζάκι του φεστιβάλ
• Το περιοδικό του φεστιβάλ “ Διάσελο ”
• Χάρτης “Ανάβαση ” για τη Βάλια Κάλντα
• Μενταγιόν του φεστιβάλ
• Δαχτυλίδι του φεστιβάλ 

ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ

14° - 24°


