
Πρόσκληση από τη θεατρική ομάδα του ΕΜΠ 
 

 
«Βάτραχοι» του Αριστοφάνη, 
σε μια ακόμη απόδοση, από την Θεατρική Ομάδα του ΕΜΠ 

 

Ένας διαχρονικός προβληματισμός γύρω από τη Τέχνη. Τι συμβαίνει όταν όλοι οι μεγάλοι 

τραγωδοί πεθαίνουν και δεν υπάρχει κανένας άξιος εκπρόσωπος στον επάνω κόσμο; Πως 

μπορεί άραγε να κριθεί η αξία ενός καλλιτέχνη;  

Ο Διόνυσος, θεός του κρασιού, των διασκεδάσεων, αλλά και πατρόνας του θεάτρου, 

αναλαμβάνει να δώσει λύση, ταξιδεύοντας στον Κάτω Κόσμο, με σκοπό να αναστήσει έναν 

ποιητή! Πως θα καταφέρει να επιλέξει ποιος θα είναι αυτός όταν κι ο Αισχύλος κι ο 

Ευριπίδης θεωρούν πως είναι οι καλύτεροι στο είδος τους;  

Με χιούμορ και σάτιρα ο Αριστοφάνης πραγματεύεται την αξία και τον διδακτικό ρόλο του 

θεάτρου και της τέχνης γενικότερα σε μια ταραγμένη εποχή που δεν είναι δα και τόσο 

μακριά από τη δική μας.  

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

 

Σκηνοθεσία: Μύρωνας Βουράκης 

Παίζουν κατά αλφαβητική σειρά οι: Αντωνίδου Ιφιγένεια, Βρανάς Νίκος, Δρακόπουλος 

Γιώργος, Καλλιμάνη Βασιλική, Μπόζα Μαρυλία, Μαυρουδής Δημήτρης, Μελίδης Νίκος, 

Νικολάου Νίκος, Νικολοπούλου Κατερίνα, Παναγοπούλου Μαριάννα, Τζιρώνη Γεωργία, 

Τούντα Αναστασία  

 

Σκηνικά, κοστούμια, μακιγιάζ: Η ομάδα 

Αφίσα: Η Ομάδα 

 

Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 στις 21:45  

Τρίτη 26 Ιουνίου 2018 στις 21:45 

Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 στις 21:45  

Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 στις 21:45 

Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 στις 21:45 

 

ώρα προσέλευσης: 21:30 

 

Αυτοδιαχειριζόμενο Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ, Ρήγα Παλαμήδου 2, Ψυρρή 

 



Τηλέφωνα κρατήσεων: 6975837594, 6979945646 

 

Φόρμα ηλεκτρονικών κρατήσεων: https://goo.gl/forms/rrEBTMXNhpMFA5v33  

Είσοδος Ελεύθερη 

 

Link εκδήλωσης: https://www.facebook.com/events/598396600528697/ 

 

Η θεατρική ομάδα του ΕΜΠ, είναι μια αυτοδιαχειριζόμενη ερασιτεχνική φοιτητική ομάδα, 

με ανοιχτά σεμινάρια, παραστάσεις και δρώμενα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, για 

όλους όσους ενδιαφέρονται για την θεατρική τέχνη και τα παρελκόμενα της.  

 

Η ομάδα παρουσίασε και παρουσιάζει, επίσης, τα έργα: 

«Ο κατά φαντασίαν ασθενής» του Μολιέρου, 3 με 7 Ιουνίου, Θέατρο Εμπρός  

https://www.facebook.com/events/196322384501335/  

& «Πλατόνοφ» του Άντον Τσέχωφ, 17 με 23 Ιουνίου, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου | 

Υπαίθριο Ξύλινο Θέατρο Δ. Μπίρη (απέναντι από το εστιατόριο) 

https://www.facebook.com/events/2031759737076430/?active_tab=about 


