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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2021 

 

Αύγουστος - Οκτώβριος 

 

Το Φεστιβάλ Αισχύλεια, ένα από τα μακροβιότερα και πλέον συνεπή πολιτιστικά 

φεστιβάλ στην Ελλάδα, που έχει τιμηθεί με ευρωπαϊκή διάκριση ως ένα από τα 

καλύτερα Φεστιβάλ της Ευρώπης, ολοκλήρωσε τη 47η διοργάνωση του, με τη 

δυναμική επιδραστικότητα του στην πόλη, αλλά και έξω από αυτήν, να συνεχίζει να 

αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα πολιτισμού. 

Στα Αισχύλεια 2021, 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, ένα 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.  

Μετά τη ματαίωση του Φεστιβάλ Αισχύλεια 2020, η διοργάνωση επανήλθε δυναμικά, 

ενώ κατόπιν απόφασης της Κοινωφελούς  Επιχείρησης διεξήχθη τηρουμένων όλων 

των υγειονομικών πρωτοκόλλων και με ελεγχόμενη προσέλευση, μέσω 

πιστοποιητικών εμβολιασμού/νόσησης αλλά και διαγνωστικών tests κορωνοϊού. 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση, λόγω των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας και 

στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής που ασκεί, επέλεξε τη διατήρηση του εισιτηρίου 

στα 10 ευρώ και του μειωμένου στα 5 ευρώ, ενώ δεν εξέδωσε κάρτες διαρκείας, με 

σκοπό να δοθεί η ευκαιρία σε ολοένα και μεγαλύτερη μερίδα του κοινού να 

παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις, δεδομένης μάλιστα και της εξαιρετικά μειωμένης 

χωρητικότητας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. 

Σημειώνεται, πως η χωρητικότητα στο θέατρο των σχεδόν 2.500 θεατών (καθήμενοι 

και μη) περιορίστηκε σε περίπου 1000 θέσεις καθήμενων. 

Το Φεστιβάλ Αισχύλεια 2021 τελούσε για 2η χρονιά υπό την αιγίδα του Ελληνικού 

Οργανισμού Τουρισμού και για 1η φορά υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού. 

Οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Αισχύλεια ξεκίνησαν στις 25 Αυγούστου με τη Φωτεινή 

Δάρρα και τον Γιώργο Παπαχριστούδη, με ελεύθερη –για το κοινό- είσοδο. 

Η θεατρική αυλαία του Φεστιβάλ άνοιξε στις 27 Αυγούστου με την Αντιγόνη του 

Σοφοκλή,  σε σκηνοθεσία Σάββα Στρούμπου και μετάφραση Δημήτρη Δημητριάδη. 

Ακολούθησε στις 29 Αυγούστου ο Ορέστης του Ευριπίδη από το Κρατικό Θέατρο 

Βορείου Ελλάδος σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα. 
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Στις 30 Αυγούστου τον λόγο πήρε η ενότητα «Συστήνει» του Φεστιβάλ Αισχύλεια με 

τους George Avramidis & The Invented Memories ft Alexandra Sietti. Μία βραδιά 

που συνδύαζε ήχους και τραγούδια από jazzακούσματα με παραδοσιακά στοιχεία 

κέλτικης μουσικής. Το συγκρότημα δημιούργησε μία μοναδική ατμόσφαιρα, σε ένα 

χαλαρό ταξίδι μέσα σε smoothieμελωδίες. 

Στις 31 Αυγούστουυποδεχτήκαμε τον Γιάννη Κότσιρα και τη Δήμητρα Μπουλούζου, 

οι οποίοι χάρισαν μία αισθαντική βραδιά στο κατάμεστο Παλαιό Ελαιουργείο, 

προσφέροντας υψηλής ποιότητας ερμηνείες στο κοινό. 

Η 1η μέρα του Σεπτέμβρη, βρίσκει στο Παλαιό Ελαιουργείο τη Δήμητρα Γαλάνη, με τη 

μουσική παρέα της, απαρτιζόμενη από την Κατερίνα Πολέμη, τον Ευστάθιο Δράκο, 

με ειδική συμμετοχή την Παυλίνα Βουλγαράκη και τον Δημήτρη Κόψη. 

Πέρα από την υπέροχη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη και των συνεργατών της, που 

ταξίδεψαν τους ακροατές, η βραδιά συνοδεύτηκε και από την άφιξη της μικρής 

Αμάλ, της κούκλας που αναπαριστά μία μικρή προσφυγοπούλα στο ταξίδι της 

προς την πατρίδα της. Η διάδραση της με τη Δήμητρα Γαλάνη στο θέατρο του 

Παλαιού Ελαιουργείου αλλά και η προσφορά ενός συμβολικού, λευκού περιστεριού, 

υπό του τραγουδιού «Ασπρο Περιστέρι», δεν άφησε ασυγκίνητο το κοινό. 

Το δρώμενο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ελευσίνα 2023 – Πολιτιστική 

Πρωτεύουσα Ευρώπης. 

Τα Αισχύλεια δεν θα μπορούσαν να ξεχάσουν τους μικρούς τους φίλους. Έτσι στις 7 

Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του προγράμματος, παρουσιάστηκε  η παράσταση Το 

Όνειρο του Σκιάχτρουσε σκηνοθεσία Γιάννη Παπαθανασίου, Σπύρου Καψίλη και 

πρωτότυπη μουσική Μίμη Πλέσσα,με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η παιδική 

παράσταση ήταν soldout. 

Στις 5 Σεπτεμβρίουτο Φεστιβάλ Αισχύλεια φιλοξένησε την παράσταση Όρνιθες του 

Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία Γιάννη Ρήγα από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, 

ενώ στις 6 Σεπτεμβρίου έκαναν άφιξη στη σκηνή ο Δημήτρης Ζερβουδάκης με τη 

Γεωργία Νταγάκη, που ξεσήκωσαν κυριολεκτικά το κοινό, με τις μουσικές τους 

ερμηνείας από τον «Βορρά μέχρι τον Νότο». 

Την ίδια ημέρα ξεκίνησαν και οι κινηματογραφικές βραδιές του Φεστιβάλ Αισχύλεια 

με την «Περσεφόνη». Μία ταινία του Κώστα Αθουσάκη, η οποία μάλιστα 

παραχωρήθηκε και δωρεάν από τον σκηνοθέτη, τιμής ένεκεν. 

Στις 7 Σεπτεμβρίου, οι κινηματογραφικές προβολές συνεχίστηκαν με την ταινία «Όταν 

ο Βάγκνερ συνάντησε τις ντομάτες» της Μαριάννας Οικονόμου, που προβλήθηκε 

στον θερινό κινηματογράφο Ελευσίνας. 

Στις 8 Σεπτεμβρίου, το Φεστιβάλ Αισχύλεια επιστρέφει στη «βάση» του, το Παλαιό 

Ελαιουργείο για να υποδεχτεί την παράσταση Φιλική Εταιρεία, αφιερωμένη στα 200  
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χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, με την ευγενική χορηγία της Περιφέρειας 

Αττικής και με δωρεάν είσοδο, με πρόσκληση από την Περιφερειακή Ενότητα Δ. 

Αττικής. Η ξαφνική βροχή δεν ανησύχησε καθόλου το κοινό, το οποίο 

παρακολούθησε απρόσκοπτα την παράσταση. 

Την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της εικαστικής 

εγκατάστασης του Ανδρέα Λόλη, η οποία έλαβε χώρα πίσω από το θέατρο, 

φέροντας και τον ομώνυμο τίτλο. Την έκθεση επισκέφθηκαν καλλιτέχνες, εικαστικοί, 

κριτικοί αλλά και δημοσιογράφοι από όλη την Ελλάδα, ενώ κατά τη διάρκεια 

παραμονής της στον χώρο συνέρρεε πλήθος κόσμου, καθημερινά. Η διοργάνωση 

της εικαστικής εγκατάστασης διεξήχθη σε συνεργασία με την Ελευσίνα 2023 – 

Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης. Την ίδια ημέρα, στον θερινό κινηματογράφο 

Ελευσίνας, πραγματοποιήθηκε και η προβολή της ταινίας «Winona» του 

Αλέξανδρου Βούλγαρη. 

Στις 10 Σεπτεμβρίου, στο Παλαιό Ελαιουργείο «ανέβηκε» η παράσταση Βάκχες του 

Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Νικαίτης Κοντούρη, η οποία και αποτέλεσε ευγενική χορηγία 

της Περιφέρειας Αττικής, με δωρεάν είσοδο για το κοινό. Το κατάμεστο Ελαιουργείο 

καταχειροκρότησε τους ηθοποιούς και συντελεστές της παράστασης, η οποία και 

απέσπασε διθυραμβικά σχόλια. 

Την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου, η Ελευσίνα και το Φεστιβάλ Αισχύλεια υποδέχτηκαν το 

Εθνικό Θέατρο και την παράσταση Φοίνισσες του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Γιάννη 

Μόσχου. Η παράσταση ήταν χορηγία της Περιφέρειας Αττικής και τελούσε υπό την 

αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Παρόντες στην παράσταση ήταν και Πρέσβεις 

ξένων χωρών οι οποίοι και παρακολούθησαν το έργο σε μεταγλώττιση. 

Η 13η Σεπτεμβρίου ήταν αφιερωμένη στην προβολή ταινιών μικρού μήκους, στον 

Θερινό Κινηματογράφο, όπου και έπαιξαν οι : ElectricSwan, της Κωνσταντίνας 

Κοτζαμάνη, PatisionAvenue, του Θανάση Νεοφώτιστου, Η απόσταση ανάμεσα 

στον Ουρανό κι εμάς, του Βασίλη Κεκάτου, με δωρεάν είσοδο. 

Το διήμερο που ακολούθησε, 15&16 Σεπτεμβρίου, παρουσιάστηκε σε πανελλήνια 

πρεμιέρα, η μουσικοχορευτική παράσταση ΟΜΜΑ, του Γάλλου χορογράφου 

JosefNadj, σε συνδιοργάνωση με την Ελευσίνα 2023 – Πολιτιστική Πρωτεύουσα 

Ευρώπης. Χορευτές με καταγωγή από το Μάλι, τη Σενεγάλη, την Ακτή 

Ελεφαντοστού, την Μπουρκίνα Φάσο και το Κονγκό χόρεψαν στη σκηνή του Π. 

Ελαιουργείου δημιουργώντας ένα ενιαίο σώμα. 

Στις 17 Σεπτεμβρίου, προβλήθηκε η ταινία Το Θαύμα της Θάλασσας των 

Σαργασσών, σε σκηνοθεσία Σύλλα Τζουμέρκα. 

Η θεατρική αυλαία στο Φεστιβάλ Αισχύλεια 2021 έπεσε με την παράσταση Ιππείς του 

Κωνσταντίνου Ρήγου, από το Εθνικό Θέατρο, η οποία ήταν και soldout. 

Τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκαν και οι μουσικές βραδιές στο Παλαιό 

Ελαιουργείο, με την επίσης soldoutμοναδική συναυλία της Νατάσας Μποφίλιου, η  
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οποία ταξίδεψε το κοινό με τα τραγούδια και τη διαδραστική σκηνική της παρουσία. 

Μαζί της στην «Εποχή του Θερισμού» ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος 

Ευαγγελάτος. 

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αισχύλεια 2021, έκλεισε την Τρίτη 21 

Σεπτεμβρίου, στον θερινό κινηματογράφο Ελευσίνας, με την ταινία Άλυτη, του Μίνου 

Νικολακάκη. 

Από το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αισχύλεια, δεν θα μπορούσε να λείπει η 

καθιερωμένη και άκρως επιτυχημένη διοργάνωση του Ημιμαραθωνίου Αγώνα «Στα 

Ίχνη της Ιεράς Οδού» 351 Συμμετέχοντες στα 21 χλμ και 104 στα 5 χλμ έτρεξαν, 

τιμήθηκαν με μετάλλια, ενώ κύπελλα έλαβαν οι 3 πρώτοι άνδρες και 3 πρώτες 

γυναίκες από κάθε κατηγορία. 

Η  εικαστική εγκατάσταση «Πίσω από το Θέατρο» του Ανδρέα Λόλη, συνέχισε έως 

και την 21η Οκτωβρίου, προσελκύοντας πλήθος θεατών, που επισκέφθηκαν το 

Παλαιό Ελαιουργείο για να θαυμάσουν ή και να προβληματιστούν με τα έργα και 

την ενδιαφέρουσα ξενάγηση του καλλιτέχνη. 

ΠΡΟΒΟΛΗ (ΜΜΕ-ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ) 

Η επικοινωνία του Φεστιβάλ Αισχύλεια 2021 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.  

Σταθερή και η στήριξη της ΕΡΤ Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόρασηως χορηγός 

επικοινωνίας του Φεστιβάλ, η οποία υποστήριξε τονθεσμό τον Αύγουστο και τον 

Σεπτέμβριο με τρέιλερ που έπαιξε δωρεάν, όσο και στις δύο κύριες ραδιοφωνικές του 

συχνότητες το Πρώτο και το Δεύτερο Πρόγραμμα. Ο BlueSkyήταν ένας ακόμη 

τηλεοπτικός σταθμός – αρωγός στην επικοινωνία του Φεστιβάλ. 

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 Μέντα 88Fm,τον Στο Κόκκινο  105,5, ενώ πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις 

με τους καλλιτεχνικούς συντελεστές του Φεστιβάλ και τον δήμαρχο της πόλης. 

Είχαμε επίσης τη χορηγία της εφημερίδας H ΑΥΓΗ αλλά και των ηλεκτρονικών sites 

CultureNow.gr, Monopoli.gr & Mikrofwno. 

Συνεχίστηκε επίσης η χορηγική υποστήριξη μας από το Culturenow.gr το οποίο έδινε 

και προσκλήσεις για τους αναγνώστες του, όπως και το monopoli.gr 

Να σημειώσουμε ότι όλοι οι παραπάνω χορηγοί προέβαλαν τις εκδηλώσεις των 

Αισχυλείων και στα social media με συνεχείς αναρτήσεις και ενημέρωση.  

Εξαιρετικά μεγάλη ήταν η δημοσιότητα που έλαβε η συνέντευξη τύπου παρουσίασης 

του Φεστιβάλ που έγινε στα μέσα Ιουλίου, με ισχυρή παρουσία δημοσιογράφων,  
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τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών αλλά και ηλεκτρονικών μέσων αλλά και εκπροσώπων 

της Ελευσίνα 2023 – Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης, όπου και παρουσιάστηκε το 

πρόγραμμα του 2021. 

Μετά την περσινή επιτυχημένη παρουσία στα social media  φέτος συνεχίσαμε την 

στρατηγική που εφαρμόσαμε και καταφέραμε να αυξήσουμε τους επισκέπτες με τις 

προβολές να διαμορφώνονται πάνω από 2.000.000 (impressions). 

Facebook 

Ο αριθμός των like της σελίδας σημείωσε άνοδο και έφθασε τις 12.717. 

 

 

 

 

 

 

*  impressions 
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* επισκεψιμότητα / μοναδικοί επισκέπτες 
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Στατιστικά εκδηλώσεων 

22 εκδηλώσεις 

215.929 απήχηση εκδηλώσεων 

9.697 απαντήσεις σε εκδηλώσεις 

 

Instagram 

Oι ακόλουθοι του Φεστιβάλ Αισχύλεια στο Instagram έφθασαν τους 1898 έναντι 

1003 της περασμένης χρονιάς. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ 

Σε ότι αφορά αυτό καθ' εαυτό το οικονομικό σκέλος του  Φεστιβάλ έχει ως εξής:  

Οι συνολικές δαπάνες του φετινού Φεστιβάλ Αισχύλεια ανήλθαν στις 324.701,25  

ευρώ,  εκ των οποίων 71.090,82  ευρώ  καλύπτονται από τα έσοδα του φεστιβάλ και  

253.610,43 ευρώ τα εξασφαλίζει  ο Δήμος Ελευσίνας. 

Αναλυτικότερα:  

Όσον αφορά τα έσοδα το Φεστιβάλ και τις χορηγίες  εξασφάλισε 11.700 ευρώ από 

χορηγίες, 50.615 ευρώ εξοικονομήθηκαν από τα εισιτήρια, και 8.775,82 ευρώ από το 

υποκατάστημα. 
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ΧΟΡΗΓΟΙ: 

1. Δήμος Ελευσίνας 

2. Εθνική Τράπεζα 

3. Περιφέρεια Αττικής- Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής 

4. ΜΕΤΡΟΝ- Ενεργειακές Εφαρμογές 

5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. 

6. ΕΛ.ΠΕ. 

7. ΥΙΟΙ Γ. ΦΙΛΗ Ο.Ε. 

8. ΑΦΟΙ  ΠΑΠΑΔΑΚΗ  Α.Β.Ε.Τ.Ε 

9. Σκλαβενίτης ΑΕΒΕ 

 

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 2022. 

 


