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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2019
ΠΑΛΑΙΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ
Επειδή ο Πολιτισμός είναι για την Ελευσίνα τρόπος ζωής
Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2019
Τα 45 του χρόνια γιόρτασε το Φεστιβάλ Αισχύλεια 2019, που διοργανώνει με
συνέπεια ο Δήμος Ελευσίνας, με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει
προτάσεις πολιτισμού υψηλής αισθητικής και ποιότητας. Πρόκειται για ένα από τα
επιδραστικότερα και μακροβιότερα φεστιβάλ στην ελληνική επικράτεια, που έχει
τιμηθεί με ευρωπαϊκή διάκριση ως ένα από τα καλύτερα Φεστιβάλ της Ευρώπης, το
οποίο αποτελεί σημαντικό βήμα πολιτισμού όχι μόνο για τους κατοίκους της πόλης,
αλλά της Αττικής γενικότερα. Ο Πολιτισμός είναι σήμα κατατεθέν για την Ελευσίνα
και το «όχημά» της για μια άλλη εικόνα της πόλης που καταξιώνεται ολοένα και
περισσότερο στη συνείδηση του κοινού.
Στα Αισχύλεια 2019,
παρακολουθήσαμε εκδηλώσεις υψηλής ποιότητας και
αισθητικής, θεατρικές, μουσικές, κινηματογραφικές και εικαστικές, καθώς στόχος
του φεστιβάλ είναι να αγκαλιάσει και να προβάλλει όλες τις μορφές της τέχνης. Οι
περισσότερες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο Παλαιό Ελαιουργείο, έναν
χώρο, που έχει άρρηκτα συνδεθεί με τα Αισχύλεια, έχει αγαπήσει το φιλότεχνο κοινό,
που φτάνει στην πόλη από διάφορους Δήμους της Αττικής, προκειμένου να ζήσει
την εμπειρία της παρακολούθησης μιας παράστασης, με φόντο την παραλία της
Ελευσίνας. Είναι η άλλη εικόνα της πόλης που συνδέεται με τον πολιτισμό της, και ας
μην ξεχνάμε άλλωστε, ότι ο Πολιτισμός είναι για την Ελευσίνα τρόπος ζωής.
Η επιτροπή του Φεστιβάλ Αισχύλεια συνέβαλε στη διαμόρφωση του προγράμματος
το οποίο αγκάλιασε το κοινό στο σύνολο του.
Το πρόγραμμα
Οι φετινές εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 25 Αυγούστου με μια μαγευτική βραδιά στον
αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας. Η στιχουργός των μεγάλων επιτυχιών Λίνα
Νικολακοπούλου μας κάλεσε να «Πάμε κάπου…» και έδωσε το στίγμα της σε μια
μοναδική βραδιά με βασική ερμηνεύτρια την Αργυρώ Καπαρού.
Συμμετείχαν σε μια διαφορετική συνύπαρξη ο πολυδιάστατος καλλιτέχνης Άγγελος
Παπαδημητρίου και ο Σταύρος Σιόλας. Μια βραδιά γεμάτη συμβολισμούς σε έναν
ιδιαίτερο χώρο, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, σε μια πάγια προσπάθεια του
Δήμου Ελευσίνας, ο πολιτισμός να ανήκει σε όλους. Οι θεατές τίμησαν την πόλη με
τον αριθμό τους να αγγίζει τους 2.500.
Στο Φεστιβάλ Αισχύλεια υποδεχόμαστε κάθε χρόνο τους μικρούς θεατρόφιλους. Στις
27 Αυγούστου φιλοξενήσαμε τη θεατρική παράσταση «Αλαντίν», σε σκηνοθεσία
Δημήτρη Δεγαϊτη από το Θέατρο Τέχνης. Η προσέλευση των θεατών ήταν
ικανοποιητική και τα παιδιά απόλαυσαν μια παράσταση υψηλού επιπέδου με
μηνύματα και νοήματα προσαρμοσμένα ειδικά για την ηλικία τους. Η παράσταση
είχε ελεύθερη είσοδο.
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Η σκυτάλη πέρασε στον Παύλο Παυλίδη & τους B-movies, οι οποίοι παρουσίασαν
ένα ανανεωμένο δυναμικό συναυλιακό πρόγραμμα, με αναδρομή σε όλη τη
μουσική πορεία του Παύλου Παυλίδη, τόσο από την αξέχαστη εποχή των Ξύλινων
Σπαθιών, όσο και από τη μετέπειτα δισκογραφία του. Η προσέλευση του κοινού δεν
ήταν η αναμενόμενη αλλά ο καλλιτέχνης και οι μουσικοί του μας χάρισαν μια βραδιά
αξέχαστη. Ο Παύλος Παυλίδης απέδειξε για μια ακόμα φορά το εκτόπισμα του
μουσικού του ταλέντου. Τη συναυλία άνοιξαν οι
Next Time Passions, ένα
συγκρότημα που ξεκίνησε ως μια παρέα φίλων από την Ελευσίνα και σηματοδότησε
την αρχή της εγχώριας indie σκηνής.
Στις 30 Αυγούστου υποδεχτήκαμε την παρέα των Χαΐνηδων. Σε μια μουσική
παράσταση όπου «πεινασμένα άγρια θηρία, παράτολμοι ακροβάτες,
σεληνιασμένοι προφήτες, ριψοκίνδυνοι ταξιδευτές, αλλόκοτοι μάγοι, αλογάρηδες
τσιγγάνοι, θαλασσοδαρμένοι κουρσάροι και παιγνιδιάρηδες ληστές τεντώνουν στα
άκρα το λευκό πανί του χωροχρόνου. Πάνω σ' αυτό χορεύει μια σκιά. Η σκιά της
αρχέγονης φλόγας της ύπαρξης». Η προσέλευση του κοινού ήταν μεγάλη και η
ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε στο θεατράκι της Μαγούλας άκρως συναυλιακή.
Την 1η Σεπτεμβρίου μια καινοτόμα πρόταση παρουσιάστηκε από το Εθνικό Θέατρο:
Τρεις σκηνοθέτιδες, η Ιώ Βουλγαράκη, η Λίλλυ Μελεμέ και η Γεωργία Μαυραγάνη,
παρουσιάζουν σε ενιαία παράσταση την «Ορέστεια» του Αισχύλου, τη μοναδική
σωζόμενη τριλογία του αρχαίου δράματος. Η κάθε μια σκηνοθέτης είχε αναλάβει
από ένα έργο της τριλογίας δίνοντας τη σκυτάλη στην επόμενη. Οι σχεδόν 1.500
θεατές απόλαυσαν την εξαιρετική αυτή παράσταση.
Στις 2 Σεπτεμβρίου τα Αισχύλεια σύστησαν στο κοινό το συγκρότημα Κοινοί Θνητοί
που ήρθε από την Εύβοια. Η μουσική τους δεν ανήκει σε ένα συγκεκριμένο είδος
αλλά αποτελεί μίξη από ροκ, χιπ χοπ, και ελληνική παραδοσιακή μουσική. Η
συναυλία αυτή στόχο είχε την παρουσίαση ενός νέου συγκροτήματος και η
προσέλκυση μικρότερης ηλικίας κοινού, κάτι που όντως καταφέραμε με μεγάλη
επιτυχία.
Στις 3 Σεπτεμβρίου φιλοξενήσαμε το αριστούργημα του Μολιέρου «Δον Ζουάν», σε
σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη, ο οποίος έχει στο ενεργητικό του πολλές
παραγωγές υψηλού επιπέδου και αισθητικών απαιτήσεων που παρουσιάστηκαν με
επιτυχία σε όλη την Ελλάδα, επί σειρά ετών. Το κοινό άγγιξε τους 1.400.
Στις 4 Σεπτεμβρίου είχαμε την τιμή να ακούσουμε για τελευταία φορά τον αξέχαστο
Λαυρέντη Μαχαιρίτσα. Οι δύο τραγουδοποιοί με παράλληλες διαδρομές σχεδόν
τεσσάρων δεκαετιών, ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας και ο Νίκος Πορτοκάλογλου,
προσγειώθηκαν δυναμικά στη σκηνή του Παλαιού Ελαιουργείου παρουσιάζοντάς
μας την πολύ επιτυχημένη παράστασή τους «Τι έχει μείνει απ’ τη φωτιά». Μαζί τους
οι SteveTesser και η Αγάπη Διαγγελάκη. Μια βραδιά γεμάτη, οι 1.800 θεατές
συμμετείχαν ενεργά, τραγουδώντας μαζί με τους καλλιτέχνες, αγαπημένες μελωδίες.
Με την τραγωδία «Ιφιγένεια η εν Αυλίδι» του Ευριπίδη έφτασε το Κρατικό Θέατρο
Βορείου Ελλάδος στις 6 Σεπτεμβρίου στα Αισχύλεια. Η μετάφραση είναι του Παντελή
Μπουκάλα και η σκηνοθεσία του Γιάννη Καλαβριανού.
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Ο ημιμαραθώνιος «Στα ίχνη της Ιεράς Οδού» επανήλθε ακόμα πιο δυναμικά με την
τέταρτη διοργάνωση του, στις 8 Σεπτεμβρίου προσελκύοντας για ακόμα μια χρονιά
μεγάλο αριθμό αθλητών στη διαδρομή των 21 αλλά και 5 χιλιομέτρων. Τα σχόλια
τους στη φόρμα αξιολόγησης, διθυραμβικά για τη διοργάνωση, ανταμείβοντας
τους κόπους όλων των συντελεστών. Αξίζει να σημειωθεί πως σε αυτή τη
διοργάνωση συνέβαλαν καταλυτικά οι εργαζόμενοι των συνεργείων του Δήμου
μας.
Στις 9 Σεπτεμβρίου μια ανατρεπτική όπερα-περφόρμανς με κυβερνο-πανκ αισθητική
που εμπνέεται από το αλληγορικό κείμενο του Πλάτωνα, σε σύλληψη, λιμπρέτο,
σκηνοθεσία Έλλης Παπακωνσταντίνου, μουσική σύνθεση–ενορχήστρωση
Τηλέμαχου Μούσα παρουσιάστηκε στο Παλαιό Ελαιουργείο."Το Σπήλαιο" ήταν μια
παράσταση που το θεατρόφιλο κοινό καταχειροκρότησε.
Η Ελεονώρα Ζουγανέλη προσέλκυσε κοντά στους 2.900 θεατές στο Παλαιό
Ελαιουργείο της Ελευσίνας στις 11 Σεπτεμβρίου. Μας τραγούδησε «Κάπου σε έχω
ξαναδεί» και άλλες αγαπημένες επιτυχίες της, έχοντας στο πλευρό της τον συνθέτη
Γιάννη Χριστοδουλόπουλο.
Στις 13 Σεπτεμβρίου το Θέατρο Τέχνης παρουσίασε τη μουσική εκδοχή της κωμωδίας
του Αριστοφάνη "Εκκλησιάζουσες-Η οπερέτα» σε μία παράσταση σκηνοθετημένη
από την Μαριάννα Κάλμπαρη. Η παράσταση αυτή έγινε με την χορηγία της
Περιφέρειας Αττικής και η είσοδος ήταν ελεύθερη για το κοινό.
Στις 15 Σεπτεμβρίου παρακολουθήσαμε τις «Ικέτιδες» του Ευριπίδη, σε μια
συμπαραγωγή του Εθνικού Θεάτρου και του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου. Μια
εμβληματική τραγωδία για τον πόλεμο, τους νεκρούς του, την υπαρξιακή αγωνία,
την αξιοπρέπεια, την πίστη και τη γυναικεία αντοχή, σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού.
Μια μοναδική βραδιά στις 16 Σεπτεμβρίου με το μουσικό αφιέρωμα στον στιχουργό
και ποιητή Μάνο Ελευθερίου παρουσίασαν ο Γιώργος Νταλάρας, μαζί με τον Μίλτο
Πασχαλίδη και την Ασπασία Στρατηγού. Αξίζει να σημειωθεί πως ήταν η πρώτη
φορά που φιλοξενήσαμε τον Γιώργο Νταλάρα στο φεστιβάλ Αισχύλεια, η σωστή
επιλογή της επιτροπής επιβεβαιώθηκε με την μεγάλη συμμετοχή του κοινού.
Στις 18 Σεπτεμβρίου είδαμε την παράσταση “Θεογονία, ένα μεγάλο γλέντι” της
θεατρικής ομάδας Patari Project σε σκηνοθεσία Σοφίας Πάσχου. Εμπνευσμένη από
το ομώνυμο επικό, αφηγηματικό ποίημα του Ησιόδου (7ος αι. π.Χ.) για τις απαρχές
του κόσμου, που έφερε στο Φεστιβάλ Αισχύλεια, ένα γαμήλιο γλέντι αλλιώτικο από τ’
άλλα.
Η παράσταση χορού του Παύλου Κουρτίδη, «Γενοκτονία» παρουσιάστηκε στις 20
Σεπτεμβρίου. Ήταν είναι ύμνος σε μία από τις πιο αμφιλεγόμενες πτυχές της
ελληνικής και παγκόσμιας ιστορίας. Μία εναλλακτική ματιά της τραγικής ιστορίας,
μέσα από τη δυναμική της ανθρώπινης κίνησης. Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη
γενοκτονία των Ποντίων φιλοξενήσαμε μια συγκλονιστική χορευτική δημιουργία.
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Απολαύσαμε μια βραδιά σε τζαζ ηχοχρώματα στις 23 Σεπτεμβρίου με το
συγκρότημα AVLOS.
Στις 24 Σεπτεμβρίου ακολούθησαν οι μουσικές Περιπλανήσεις, μια μουσική
συναυλία συνοδευόμενη από video-art εγκατάσταση. Οι τρείς νέοι καλλιτέχνες μας
χάρισαν μια αξέχαστη βραδιά. Λυδία Λινάρδου (πιάνο), Κώστας Παρισιάδης (
μουσική σύνθεση και κιθάρα), Κατερίνα Βλάχμπεη (Σενάριο, σκηνοθεσία, μοντάζ)
Η αυλαία έπεσε στις 28 Σεπτεμβρίου με τη Θεατρική Σκηνή του Δήμου Ελευσίνας,
που συμπλήρωσε 13 δημιουργικά χρόνια θεατρικής διαδρομής με συστηματική
δουλειά και θεατρική αγωγή, υπηρετώντας το θέατρο και τον πολιτισμό. Φέτος
παρουσιάζει το «Ρωμέϊκο Πανόραμα», ένα θεατρικό οδοιπορικό που διατρέχει
ανάγλυφα και γλαφυρά την ιστορία της νεότερης Ελλάδας από την παλιγγενεσία
μέχρι σήμερα. Σκηνοθεσία: Δημήτρης Θεοδώρου.
Στο κινηματογραφικό πρόγραμμα προβολών προβλήθηκαν ταινίες ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος από 26 Αυγούστου ως τις 17 Σεπτεμβρίου στον Θερινό
Κινηματογράφο στην παραλία της Ελευσίνας.
«Ακίνητο ποτάμι» σκηνοθεσία Άγγελου Φραντζή , «1968» σκηνοθεσία Τάσου
Μπουλμέτη, The waiter σκηνοθεσία Στιβ Κρικρή, «Η δουλειά της» σκηνοθεσία Νίκου
Λαμπότ και οι ταινίες μικρού μήκους: Η σιγή των ψαριών όταν πεθαίνουνσκηνοθεσία Βασίλη Κεκάτου, Όλα για όλα- σκηνοθεσία Μαρίνου Σκλαβουνάκη,
Χρυσόψαρο σκηνοθεσία Γιώργου Αγγελόπουλου.

ΠΡΟΒΟΛΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Δέσποινα Σαββοπούλου
Δημοσιογράφος
Υπεύθυνη επικοινωνίας – γραφείο τύπου Αισχυλείων
Κέρδισε τη μάχη με τη δημοσιότητα γι’ άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ Αισχύλεια 2019,
που διοργανώνει με μεγάλη επιτυχία η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου
Ελευσίνας, εδώ και 45 χρόνια. Ένα από τα μακροβιότερα ελληνικά πολιτιστικά
φεστιβάλ, το οποίο βρίσκει καθολική υποστήριξη των εκδηλώσεών του στον
ελληνικό Τύπο και τα ΜΜΕ στο σύνολό τους, τα οποία προωθούν τις εκδηλώσεις
του με πολλαπλές αναρτήσεις, αναφορές, μεταδόσεις, συνεντεύξεις, προβολές.
Πολυδιάστατη, πολύπλευρη και διευρυμένη σε όλα τα είδη των μέσων ενημέρωσης
ήταν και η χορηγική υποστήριξη των Αισχυλείων 2019.
Πιο συγκεκριμένα η επικοινωνία του Φεστιβάλ Αισχύλεια 2019 επεκτάθηκε σε όλα τα
Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης,
εφημερίδες,
περιοδικά,
τηλεοπτικούς και
ραδιοφωνικούς σταθμούς, ενώ και φέτος μεγάλη ήταν η στήριξη από τα sites με
συνεχείς αναρτήσεις για τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ.
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Είχαμε στο πλευρό μας και αυτήν την χρονιά την ΕΡΤ Ελληνική Ραδιοφωνία και
Τηλεόραση, η οποία ήταν γι άλλη μια φορά χορηγός επικοινωνίας και υποστήριξε
το Φεστιβάλ τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο με τρέιλερ που έπαιξε δωρεάν τόσο
στην τηλεόραση της ΕΡΤ 1, σε ώρες μεγάλης θεαματικότητας, όσο και στις δύο
κύριες ραδιοφωνικές του συχνότητες το Πρώτο και το Δεύτερο Πρόγραμμα.
Ο τηλεοπτικός απολογισμός δημοσιότητας για τα Αισχύλεια 2019 είναι πολύ
πλούσιος. Πέρα από τα τρέιλερ που προβλήθηκαν από την ΕΡΤ 1 και άλλοι σταθμοί,
όπως ο Alpha, ο Antenna, o Star και ο ΣΚΑΙ υποστήριξαν τις εκδηλώσεις του
Φεστιβάλ με θέματα στα δελτία ειδήσεων και σε άλλες εκπομπές.
Αλλά και η ραδιοφωνική χορηγική υποστήριξη του Φεστιβάλ συνεχίστηκε με
συνέπεια από τη δέσμη των ραδιοφωνικών μας χορηγών. Εκτός από τις δύο
κρατικές ραδιοφωνικές συχνότητες, είχαμε στο πλευρό μας ως χορηγούς τον Αθήνα
9,84, τον Στο Κόκκινο 105,5. Νέα χορηγική επιτυχία για τα Αισχύλεια 2019 ήταν η
προσθήκη στη δέσμη των χορηγών του ραδιοσταθμού Μέντα 88 FM, ο οποίος έχει
μεγάλη ακροαματικότητα. Όλοι οι σταθμοί έπαιζαν από 3-5 τρέιλερ καθημερινά τον
Αύγουστο και ως το τέλος Σεπτεμβρίου. Μάλιστα έκαναν διαγωνισμούς στους
ακροατές τους για τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ, με αποτέλεσμα ακόμα μεγαλύτερη
προβολή τους, με τη συμμετοχή του κοινού.
Παράλληλα και άλλοι ραδιοφωνικοί σταθμοί όπως οι: RealNews, 24,7, ΣΚΑΙ, Alpha,
Κανάλι 1 του Πειραιά, κ.ά. πρότειναν στο ακροατήριό τους τις εκδηλώσεις του
Φεστιβάλ Αισχύλεια και έκαναν συνεντεύξεις με τους καλλιτεχνικούς συντελεστές
του, τον δήμαρχο της πόλης και τα στελέχη της ΚΕΔΕ που επιμελούνται της
διοργάνωσης.
Είχαμε επίσης τη χορηγία των εφημερίδων «Ελεύθερος Τύπος» και «Τύπος της
Κυριακής» που δημοσίευσαν δωρεάν διαφημίσεις για τις εκδηλώσεις και πολλά
θέματα για το θεσμό του Φεστιβάλ Αισχύλεια.
Συνεχίστηκε επίσης η χορηγική υποστήριξή μας από το Culturenow.gr το οποίο έδινε
και προσκλήσεις για τους αναγνώστες του, όπως και το monopoli.gr και με
διαφημιστικό υλικό και προβολή του μέσα από συνεχείς αναρτήσεις.
Γενικότερα όσον αφορά τη συνολική αποδελτίωση το Φεστιβάλ Αισχύλεια 2019, είχε
περισσότερα από τα 350 δημοσιεύματα και 2500 αναρτήσεις σε sites!
Εξαιρετικά μεγάλη ήταν η δημοσιότητα που έλαβε η συνέντευξη τύπου παρουσίασης
του Φεστιβάλ που έγινε στον Ιανό στο τέλος Ιουνίου. Η συνέντευξη γίνεται κάθε
χρόνο στον Ιανό και μια φορά είχε γίνει στο Μουσείο της Ακρόπολης.
Να σημειώσουμε ότι όλοι οι παραπάνω χορηγοί προέβαλαν τις εκδηλώσεις του
Φεστιβάλ Αισχύλειακαι στα social media με συνεχείς αναρτήσεις και ενημέρωση.
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Πιο συγκεκριμένα:
Οι ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ που στήριξαν τα Αισχύλεια 2019 ήταν οι:
ΕΡΤ1:άρχισε να προβάλλει τρέιλερ δωρεάν για το Φεστιβάλ από τις 17 Αυγούστου
2019 ως την ολοκλήρωση του Φεστιβάλ. Συνολικά έπαιξε 100 τρέιλερ. Πολύ συχνά
έστειλε κάμερα στις εκδηλώσεις μας και πρόβαλλε θέματα τόσο από την συνέντευξη
τύπου, όσο και την έναρξη του Φεστιβάλ και άλλες εκδηλώσεις του.
-Πρώτο Πρόγραμμα: υποστήριξη των εκδηλώσεων από τις εκπομπές, με
συνεντεύξεις και αναφορές, αλλά και με 80 ραδιοφωνικά τρέιλερ που έπαιξε δωρεάν.
-Δεύτερο Πρόγραμμα: υποστήριξη των εκδηλώσεων από τις εκπομπές, με
συνεντεύξεις και αναφορές, αλλά και με 100 ραδιοφωνικά τρέιλερ που έπαιξε
δωρεάν.
-Αθήνα 9,84: αναφορές στις εκδηλώσεις, υποστήριξη, συνεντεύξεις και 180
διαφημιστικά τρέιλερ.
-Στο Κόκκινο: αναφορές στις εκδηλώσεις, υποστήριξη, συνεντεύξεις και 180
διαφημιστικά τρέιλερ.
-Μέντα: πολλαπλές αναφορές στις εκδηλώσεις, υποστήριξη επί της ουσίας του
Φεστιβάλ και 120 διαφημιστικά τρέιλερ.
-Ελεύθερος Τύπος και Τύπος της Κυριακής: μεγάλα θέματα για το Φεστιβάλ, αλλά
και αναφορές των εκδηλώσεων στην ατζέντα και δημοσίευση δωρεάν διαφημίσεων
για το σύνολο των εκδηλώσεων.
-Culturenow.gr, monopoli.gr:συνεχείς αναρτήσεις και υποστήριξη των εκδηλώσεων
στην πρώτη σελίδα των site.
AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Η εταιρεία TQS GROUP IKE ανέλαβε τα παρακάτω:
- Την ανακατασκευή της Ιστοσελίδας aisxylia.gr
- Την μετάφραση του λευκώματος Φεστιβάλ Αισχύλεια με τίτλο «40 χρόνια
Αισχύλεια» στα αγγλικά.
- Παροχή Υπηρεσιών και ενεργειών προβολής & προώθησης με χρήση
πλατφόρμας GoogleAds (Search-Display) και χρήση πλατφόρμας FacebookAds
- Δημιουργία e-book του λευκώματος Φεστιβάλ Αισχύλεια
Ανακατασκευή σελίδας:
Έγινε εξολοκλήρου ανακατασκευή της Ιστοσελίδας aisxylia.gr. Προστέθηκε και πεδίο
όπου ο χρήστης βάζοντας το email του μπορεί να κατεβάσει το Λεύκωμα του
Φεστιβάλ σε όλες τις συσκευές.
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Μετάφραση Λευκώματος στα αγγλικά:
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η μετάφραση του Λευκώματος στην αγγλική γλώσσα.
Παροχή Υπηρεσιών και ενεργειών προβολής & προώθησης:
Σε αυτό το τμήμα οι υπηρεσίες χωρίζονται σε social media (Facebook &
Instagram)και Google Ads.
Facebook- Instagram
Η διαχείριση των Social Media (Facebook-Instagram) των Αισχυλείων ξεκίνησε μέσα
Ιουλίου 2019 και ολοκληρώθηκε τέλη Νοεμβρίου 2019.
Αρμοδιότητά μας ήταν η διαχείριση εξολοκλήρου των καναλιών FacebookInstagram.Το ανέβασμα όλων των εκδηλώσεων σε event, η κοινοποίηση αυτών και
η προώθηση τους. Επιπλέον η διαχείριση σχολίων και μηνυμάτων που δέχονταν τα
κανάλια.Το ανέβασμα διαφόρων post για την αύξηση της επισκεψιμότητας τόσο της
σελίδαςaisxylia.gr αλλά και την προτροπή αγοράς εισιτηρίων στο εκάστοτε link στο
viva.gr. Επιπρόσθετα μετά το πέρας της κάθε εκδήλωσης ανεβάζαμε το υλικό που
λαμβάναμε από τον φωτογράφο.
Τα στοιχεία που αποκομίσθηκαν για αυτήν την περίοδο είναι:
•

Ο αριθμός των like της σελίδας Φεστιβάλ Αισχύλεια / AeschyliaFestival
από8.189 σε 10.743

•

Στο Instagram οι followers από 1.040 αυξήθηκαν στους 1.438

Από τις διαφημίσεις έχουμε τα ακόλουθα στατιστικά αποτελέσματα:
Απήχηση: 210.927 - 57% Γυναίκες | 43% Άνδρες
Εμφανίσεις: 1.519.287 - 64% Γυναίκες | 36% Άνδρες
Μοναδικά κλικ: 10.308
Έξοδα: 1.389,13€
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Google Ads:
Στο κομμάτι διαφήμισης στην Google οι ενέργειες που κάναμε ήταν οι εξής:
Search: Στην αναζήτηση στην google είχαμε βάλει λέξεις κλειδιά όπου στην
αναζήτηση αυτών έβγαιναν τα Αισχύλεια Διαφημιζόμενα.
Display: Όλα τα banner που είχαμε ζητήσει από τους γραφίστες προωθήθηκαν σε
site μεγάλης επισκεψιμότητας για την εκάστοτε εκδήλωση καθώς επίσης και banner
με το πρόγραμμα του Φεστιβάλ.
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Αναλυτικά:
CTR (Click through rate):
Το CTR είναι ο αριθμός των κλικ που λαμβάνει η διαφήμιση, διαιρούμενος με τον
αριθμό των εμφανίσεων της διαφήμισης: κλικ χ εμφανίσεις =CTR. Για παράδειγμα,
αν λάβατε 5 κλικ και 100 εμφανίσεις, τότε το CTR θα είναι5%.)
CTR Search campaigns : 56.10% ( to average CTR για search campaigns είναικάτω
από 3% )
CTR Display campaigns : 0.65% ( to average CTR είναιπερίπου 0.35% )
H σύγκριση του CTR των διαφημίσεων του Φεστιβάλ Αισχύλεια με το μέσο όρο CTR
είναιπολύ σημαντική και επιβεβαιώνει την επιτυχία των διαφημίσεων.
Τα 3/4 των clicks των διαφημίσεων ήρθαν από την Αττική
Αναλυτικά παρακάτω είναι :
•

Τα clicks που έγιναν όσο έτρεχε η διαφήμιση: 24.796

•

Τις εμφανίσεις που έγιναν συνολικά στις διαφημίσεις (impressions): 803.117

•

Τα keywords που χρησιμοποιήθηκαν για το search, πόσα clicks έγιναν ,
τιςεμφανίσεις και το κόστος ανά διαφήμιση.

•

DisplayAds (Banners) που έτρεχαν με τα αντίστοιχα στοιχεία

•

Τα αναλυτικά γεωγραφικά στοιχεία της διαφήμισης

•

Τα αναλυτικά στοιχεία που δείχνουν από τι είδους συσκευή συνδέθηκε

ο

κάθε χρήστης
•

Το φύλο και η ηλικία των χρηστών
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Επιπρόσθετα καθώς είχε συνδεθεί το Google Ads με το Google my Business και
έτρεξαν και εκεί διαφημίσεις βλέπουμε ότι από εκεί συνέβησαν τα ακόλουθα:

Ύστερα από επισκόπηση και ανάλυση του Google Analytics που έχουμε προσθέσει
στο site aisxylia.gr παρατηρήθηκε ότι την περίοδο 01 Ιουνίου 2019 – 01 Δεκεμβρίου
2019 έχουμε 30.055 χρήστες στο site όπου οι 29.745 είναι νέοι χρήστες.

Ο μέσος χρόνος σύνδεσης μέσα στο site είναι 01:45
Με ελάχιστο ποσοστό εγκατάλειψης : 4,61%
12

Απολογισμός Φεστιβάλ Αισχύλεια 2019

Παρακάτω βλέπουμε αναλυτικά και τα δημογραφικά στοιχεία των χρηστών:

Τέλος είχαμε 130 νέα email εγγραφής στο site.

13

Απολογισμός Φεστιβάλ Αισχύλεια 2019

Συνολικά καταφέραμε να αυξήσουμε την απήχηση του φεστιβάλ στο διαδίκτυο.
Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στην επικοινωνία σε όλα τα μέσα είναι η συνεργασία
με επαγγελματία φωτογράφο με εμπειρία στην κάλυψη καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
και αθλητικών γεγονότων μεγάλου βεληνεκούς. Το αποτέλεσμα ήταν να έχουμε
υψηλού επιπέδου υλικό οπότε τα μέσα (έντυπος και ψηφιακός τύπος) πρόβαλλαν
τις δράσεις μας με μεγάλη συχνότητα. Επιπλέον αυξήθηκε η αλληλεπίδραση με
τους θεατές οι οποίοι κοινοποιούσαν τις εικόνες των εκδηλώσεων που
παρακολούθησαν ενισχύοντας τη γενικότερη απήχηση.
Η επίσημη ιστοσελίδα του φεστιβάλ καθ όλη τη διάρκειά του παρουσίαζε το
διαφημιστικό σποτ, το πρόγραμμα , πληροφορίες, έκδοση εισιτηρίων με
απευθείας link προς τη Viva.gr. καθώς και άμεση επικοινωνία με το γραφείο
διοργάνωσης.
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ -ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Για άλλη μια χρονιά το αμείωτο ενδιαφέρον του κοινού αντικατοπτρίζεται στον
αριθμό των 9.741 εισιτηρίων που πουλήθηκαν χωρίς να έχουμε υπολογίσει τους
περίπου 6.988 θεατές που παρακολούθησαν τις παραστάσεις με ελεύθερη είσοδο,
τις προσκλήσεις που ανήλθαν στους 968 θεατές, τις κάρτες διαρκείας που αν τις
αναλύσουμε θα δούμε ότι αντιστοιχούν σε 591 θεατές. Οι τιμές των εισιτηρίων
παρέμειναν στα περσινά χαμηλά επίπεδα (12 ευρώ το κανονικό και 5 ευρώ το
φοιτητικό, ανέργων, άνω των 65 και ΑΜΕΑ) όπως επίσης και οι κάρτες διαρκείας
(120 η ομαδική, 40 η ατομική και 30 η μειωμένη) .
Ο συνολικός αριθμός των θεατών και επαναλαμβανόμενων θεατών (κάρτες
διαρκείας)που παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις υπολογίζεται στους 25.380.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ
Σε ότι αφορά αυτό καθ' εαυτό το οικονομικό σκέλος του Φεστιβάλ έχει ως εξής:
Οι συνολικές δαπάνες των φετινών Αισχυλείων ανήλθαν στις 363.476,34 ευρώ, εκ
των οποίων 115.497,42 ευρώ καλύπτονται από τα έσοδα του φεστιβάλ και
247.978,92 ευρώ τα εξασφαλίζει ο Δήμος Ελευσίνας.
Αναλυτικότερα:
Όσον αφορά τα έσοδα το Φεστιβάλ και τις χορηγίες εξασφαλιστήκαν 10.000,00
ευρώ από χορηγίες, 105.497,42 ευρώ εξοικονομήθηκαν από τα εισιτήρια, από τις
κάρτες διαρκείας και το υποκατάστημα.
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ΧΟΡΗΓΟΙ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Δήμος Ελευσίνας
Εθνική Τράπεζα
Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής
ΕΛ.ΠΕ.
ΤΙΤΑΝ
ΜΕΤΡΟΝ
ΗΛΕΚΤΩΡ
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΧΡΩΤΕΧ
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Άλλη μία χρονιά έκλεισε με επιτυχία για τα Αισχύλεια, σκορπίζοντας χαμόγελα σε
διοργανωτές και συμμετέχοντες.
Ευχαριστούμε θερμά την επιτροπή του Φεστιβάλ Αισχύλεια, τους εθελοντές, τους
εργαζόμενους του Δήμου όλων των υπηρεσιών, τους τεχνικούς κι όλους όσους
στήριξαν το εγχείρημα με την προσφορά τους, την προθυμία τους και τη
διαθεσιμότητά τους.
Σας ενημερώνουμε πως στην ιστοσελίδα μας αλλά και στο facebook έχει αναρτηθεί
φόρμα αξιολόγησης του φετινού φεστιβάλ και σας καλούμε να μας πείτε τη γνώμη
σας , τις προτάσεις σας ώστε να βαδίσουμε όλοι μαζί με έμπνευση, πρωτοτυπία και
ενέργεια για καλύτερα και δημιουργικότερα Αισχύλεια το 2020.
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