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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 1ο  Festival  ΧρυσοΒούβαλου  Υγρoτόπου  Κερκίνης      

                   24-25 Ιουνίου 2017    

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

  -Άφιξη καλεσμένων το απόγευμα, τακτοποίησή τους στα δωμάτια. 

-Δείπνο στις 9μ.μ.. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 24  ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

-Στις 10 π.μ. πρωινό. 

Θα προσφέρονται στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου στα 

Χρυσοχώραφα, καφές, τοπικοί χυμοί (π.χ. αρώνιας κ.α.), μπουγάτσα (με κρέμα 

από βουβαλινό γάλα κ.α.). 

-10.30 π.μ. Έναρξη του Festival στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιερού Ναού 

Αγίου Νικολάου, όπου θα λειτουργεί έκθεση Φωτογραφίας των μαθητών 

Αριστείδη Τσαντόπουλου και Μερσίνας Τσαντοπούλου και των φωτορεπόρτερ 



Σπύρου Τσαντόπουλου και Βασιλικής Πασχάλη με θέμα τον Ελληνικό 

Νεροβούβαλο. 

        -Χαιρετισμοί 

-Ημερίδα 

Ομιλίες επιστημόνων με θέμα τον Ελληνικό Νεροβούβαλο, 

 τα διατροφικά του οφέλη, το περιβάλλον της λίμνης όπου ζει, την υπεραξία που 

προσδίδει στην περιοχή, όπως στον τουρισμό, στις τοπικές επιχειρήσεις κ.α.. 

-Βραβεύσεις σημαντικών προσωπικοτήτων και ατόμων που κράτησαν και 

αύξησαν την βουβαλοτροφία στην Ελλάδα. 

         Θα βραβευτούν επίσης και οι τρεις πρώτοι νικητές του Μαθητικού 

Διαγωνισμού Ζωγραφικής από τα πολιτικά και άλλα εξέχοντα πρόσωπα. 

         -Φαγητό 

 Βουβάλι, κριθαράκι, σαλάτες, ποτά στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού 

Αγίου Νικολάου στα Χρυσοχώραφα με το catering Γατίδη, από την Σχολή 

Μαγείρων του ΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ  με γνωστό σεφ. 

-Παράλληλα από το πρωί θα γίνεται βαρκάδα, τοξοβολία, ιππασία και 

ποδηλασία στις όχθες της λίμνης και περιήγηση σε κοντινές αγέλες βουβαλιών 

και φάρμες.  

-Θα υπάρχουν ζωγράφοι από την Σχολή Καλών Τεχνών με τα καβαλέτα 

τους που θα ζωγραφίζουν βούβαλους και την ευρύτερη περιοχή της λίμνης. 



-Στο Πολιτιστικό Κέντρο θα είναι σε ειδικό σταντ αναρτημένες όλες οι 

ζωγραφιές των μαθητών κατά  Δημοτικό (από όσα Δημοτικά του Νομού λάβουν 

μέρος στον Διαγωνισμό Ζωγραφικής «Το γειτονάκι μας ο Νεροβουβαλάκης».   

Στον χώρο θα υπάρχουν τρεις μεγάλες κούκλες από τον Δημιουργικό 

Κουκλοθίασο «Ονειροπαίγνια» ντυμένες παραδοσιακά μέσα σε σκηνικό από  

βούρλα και καλάμια. Θα υπάρχει παιδική μουσική,  τραπέζια με μπλοκ και 

μπογιές για να ζωγραφίζουν τα παιδιά και υλικά για την κατασκευή της 

κουταλόκουκλας «ο Νεροβουβαλάκης». 

-Έξω θα υπάρχουν τα ξύλινα περίπτερα των εκθετών-επαγγελματιών που 

ασχολούνται με τον Βούβαλο και τα προϊόντα του, των ξενοδόχων του νομού, 

των τοπικών επιχειρήσεων, των χορηγών της εκδήλωσης, των χορηγών 

επικοινωνίας κ.α..  

-9.30μμ  Συναυλία  

-Φαγητό-ψησταριά με βουβαλινά λουκάνικα, κρεατοσκευάσματα και ποτά. 

 

                   

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

 -Στρογγυλό τραπέζι- συζήτηση με εκπροσώπους φορέων διαχείρισης 

περιοχών που έχουν βουβάλια στο Κέντρο Πληροφόρησης Υγροτόπου Κερκίνης 

στην δημοτική κοινότητα Κερκίνης Δήμου Σιντικής. Στον χώρο θα 

κατασκευάζονται χελιδονοφωλιές και ταΐστρες.  



-Το πρωί θα γίνονται αθλητικές εκδηλώσεις για παιδιά στο ανατολικό 

ανάχωμα της λίμνης Κερκίνης (έξοδος Χρυσοχωράφων). 

-Παράλληλα από το πρωί θα γίνεται βαρκάδα, τοξοβολία, ιππασία και 

ποδηλασία στις όχθες της λίμνης και περιήγηση σε κοντινές αγέλες βουβαλιών 

και φάρμες.  

-Θα υπάρχουν ζωγράφοι από την Σχολή Καλών Τεχνών με τα καβαλέτα τους 

που θα ζωγραφίζουν βούβαλους και την ευρύτερη περιοχή της λίμνης. 

-Βραβεύσεις των νικητών των αθλητικών εκδηλώσεων. 

-Φαγητό- Παρασκευή  Καβουρμά και Καζάν Ντιπί στον αύλειο χώρο του 

Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου στα Χρυσοχώραφα με το catering Γατίδη και από 

την Σχολή Μαγείρων του ΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ  με γνωστό σεφ. 

-Εδώ θα υπάρχει μουσική από νεανικά σχήματα.  

-Λήξη του Festival.                                                                                                                                          

          

Ο Πρόεδρος 
Βουβαλοτρόφων  Ελλάδας 

 
 

                Τρύφων Γιαντσίδης 

 

Η Διευθύντρια 
του Festival ΧρυσοΒούβαλου 

Υγροτόπου  Κερκίνης 
 

Βασιλική Πασχάλη 
 

 
 


