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ΓΗΜΗΣΡΗ ΠΙΠΔΡΙΓΗ - ΚΩΣΑ ΒΑΜΒΑΚΙΓΗ 
___________________________________________________________

___________________________ 
Εωή θαη θόηα...κε ραβίηο θαη κε θνξθόηα! 

 
 

Δπηζεώξεζε !! 
 

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ίζωο  ήηαλ  ε  ζηηγκή πνπ  πεξίκελε  ηνλ  ζπνπδαίν , από ζαινλίθε κεξηά  , 
θαιιηηέρλε  καο θώζηα  βνπηζά  ……. 
 
ίζωο  θαη ν αμέραζηνο  δηαρξνληθόο  κπνζη  όηαλ   ζθηηζάξηδε θαη ζαηίξηδε ηελ 
…ΔΛΛΑ …απηό πεξίκελε !  
ν γηνο  ηνπ  γηάλλεο  κπνζηαληδόγινπ  λα  ζθελνζεηήζεη  ηνλ κέγα  θώζηα  βνπηζά  
ζηνλ ξόιν ηεο …ΔΛΛΑ …. 
 

               
 

ζηελ κεγάιε  επηηπρία  ηνπ ρεηκώλα 
 

‘’ Εωή θαη θόηα...κε ραβίηο θαη κε θνξθόηα! 
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Ο  γλωζηόο  θαηαμηωκέλνο  εξκελεπηήο   αιέμεο   παξραξίδεο  πνπ εξκελεύεη  
ζεζπέζηα  θαη ηνλ  ξόιν ηεο πόληηαο  γξηάο  θαη ν   ηάθεο  βακβαθίδεο    ζα  έρνπλ 
ην θαινθαίξη  ζπλνδνηπόξν   ζηελ ζθελή  ηελ  ηζηνξία  ηνπ  θηλεκαηνγξάθνπ θαη  
ζεάηξνπ καο  ηνλ θώζηα  βνπηζά ! 
 

                     
 
Έλα αιεζηλό... pontischecomedyshow,  ππόζρεηαη άθζνλν γέιην, ηεξώληαο 
παξάιιεια ηηο παξαδόζεηο ηεο πνληηαθήο θνπιηνύξαο... 
Μηα ζαηηξηθή, αιιά θαη λνζηαιγηθή κνπζηθνζεαηξηθή «πεξηπέηεηα» πνπ ε 
ξαρνθνθαιηά ηεο είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηνλ πνληηαθό ιόγν, ην ηξαγνύδη θαη ην ρνξό, 
πεξηιακβάλεη όκωο  θη αξθεηέο ζθελέο ( νη 3 εκθαλίζεηο ηνπ θώζηα  βνπηζά ) πνπ 
δελ είλαη γξακκέλεο ζηελ πνληηαθή δηάιεθην αιιά ζηελ  θαζνκηινπκέλε γηα  λα ηα 
απνιαύζνπλ θαη νη κε πόληηνη! 
 
Απηέο θαπηεξηάδνπλ ηα θαθώο θείκελα ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ Έιιελα, πνπ είρε 
κάζεη  λα ηελ πεξλά  «δωή θαη θόηα», αιιά ζήκεξα κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ην έρεη 
ξίμεη ζην...ραβίηο θαη ζηα θνξθόηα, παξαδνζηαθά εδέζκαηα κε απιά πιηθά, πνπ 
έθεξλαλ γξήγνξα, λόζηηκα θαη νηθνλνκηθά έλα πηάην θαΐ ζηα ηξαπέδηα ηωλ Πνληίωλ... 
 

Τελ Γεπηέξα  3 ηνπιίνπ  μεθηλάεη  ην νδνηπνξηθό από ηελ βέξνηα θαη ζπλερίδεη 
Σρίτη 4 μαυρονζρι κιλκίσ Σετάρτη 5 ςιδηρόκαςτρο  … 
Καη ζε όιε ηελ  ειιάδα !!  
 Σην θαηξάθεην ( ΝΊΚΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ) 22 ςεπτεμβρίου  θαη  ζηνθρόικε ζνπεδίαο 
25/11 
 

Σπληειεζηέο: 
 
ΤΓΓΡΑΦΕΙ 
  
Δημήτρησ  πιπερίδησ  
Κώςτασ  βαμβακίδησ  
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θελνζεζία: Γηάλλεο Μπνζηαληδόγινπ   

 
 

 

 
 
 
 
Βνεζόο ζθελνζέηε: Γακηαλόο Νηθνιαΐδεο 
Μνπζηθή (ζύλζεζε - επηκέιεηα - ελνξρήζηξωζε): Γηώξγνο Αηκαηζίδεο 
θελνγξαθία: Νίθνο Καζαπάθεο 
Κνζηνύκηα: Νίθνο Καζαπάθεο - Διεπζεξία Κνπξηδόγινπ 
Χνξνγξαθία: νθία αββίδνπ 
Φωηνγξαθίεο:  Milton Luiz Αληώλεο  πκεωλάθεο - Inna Kara 
Photography- γιοφλη  γεωργαντίδου  

Video art: Αιέμαλδξνο Λνπηδίδεο    
Καιιηηερληθή επηκέιεηα: Νίθνο ηξαηεγόο 
 
Πξωηαγωληζηνύλ  
 
ΚΩΣΤΑο  ΒΟΥΤΣΑΣ 
 
ο ΣΑΚΗ  ΒΑΜΒΑΚΙΔΗ  
 ο ΑΛΕΞΗ  ΠΑΡΧΑΡΙΔΗ (τραγούδι & ςτο ρόλο τησ Πόντιασ γριάσ) 
η Χρύςα υμεωνίδου  η φανή  αδαμίδου  
και ο  δαμιανόσ  Νικολαΐδησ 
ςτη λύρα ο Δημήτρησ Πιπερίδησ 
Διάρκεια παράςταςησ:  2+15 ώρεσ  
 
 

 
Πιεξνθνξίεο:  τάκης   βαμβακίδης   695 3004209 
 
tvamvakidis@gmail.com  
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