
 
 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΟΔΗΓΊΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ COVID-19 

Η χρήση προστατευτικής μάσκας καθόλη τη διάρκεια των 

παραστάσεων είναι υποχρεωτική. 

Κατά την είσοδο και έξοδο θα πρέπει να τηρείται απόσταση 1,5 

μέτρου μεταξύ του κοινού. 

Κατά την έξοδο σας από τον χώρο του Παλαιού Ελαιουργείου, όλα 

τα προστατευτικά είδη μιας χρήσεως απορρίπτονται στους ειδικούς 

κάδους. 

Το Φεστιβάλ Αισχύλεια έχει μεριμνήσει για την ασφάλεια των θεατών 

λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας για την άρτια διεξαγωγή 

των παραστάσεων, σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες όλων των 

συναρμόδιων Υπουργείων 

 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΟ- ΜΟΥΣΙΚΗ 

Ώρα έναρξης: 20.30 

Γενική Είσοδος: 10€ , μειωμένο: 5€ 

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝ/ΦΟΥ 

Ώρα  Έναρξης: 21.15 

Γενική είσοδος: 5€  

Χώρος: Θερινός Κινηματογράφος, Παραλία Ελευσίνας 

 έναρξη προπώλησης εισιτηρίων θα ανακοινωθεί στο site 

aisxylia.gr 

-Κ.Ε.Π. Ελευσίνας, Δευτ.-Παρ. 9.00-19.00 και Σαβ. 9.00-13.00. 

-Διαδικτυακά μέσω viva.gr 

-Κ.Ε.Δ.Ε., Παγκάλου & Κίμωνος 11 Ελευσίνα, Δευτ.-Παρ. 8.00-14.00 

Επισκεφθείτε το aisxylia.gr για περισσότερες πληροφορίες και 

επιβεβαίωση του οριστικού προγράμματος του Φεστιβάλ.  

 



 
 

 

ΠΩΣ ΘΑ ΕΡΘΕΤΕ 

Η πρόσβαση στο χώρο μπορεί να πραγματοποιηθεί και με τα μέσα 

μαζικής μεταφοράς: 

Προαστιακός: Αποβίβαση Σταθμός Μαγούλας και μετά επιβίβαση 

στα λεωφορεία Αρ. Γραμμής  

879 ή 863 (Θριάσιο Νοσοκομείο - Ελευσίνα). 

Σταθμός Μετρό "Αγία Μαρίνα": Αποβίβαση στο Σταθμό "Αγία 

Μαρίνα" και μετά επιβίβαση στο λεωφορείο της γραμμής 876 

(Σταθμός Μετρό Αγία Μαρίνα – Ελευσίνα). 

Λεωφορεία: 

ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Μέγαρα- Αθήνα επιβίβαση από Θησείο  

881 Ελευσίνα - Ασπρόπυργος – Ρουπάκι 

861 Μάνδρα – Ελευσίνα 

845 Πειραιάς - Ελευσίνα (μέσω Θηβών) 

871 Πειραιάς - Ελευσίνα (μέσω Λ. Σχιστού) 

876 Σταθμός Μετρό Αγίας Μαρίνας – Ελευσίνα 

Στάθμευση 

Αυτοκίνητο 

Αν και στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν αρκετές θέσεις 

στάθμευσης, μέσα στον χώρο του Παλαιού Ελαιουργείου έχει 

προβλεφθεί χώρος στάθμευσης 150 θέσεων. Η είσοδος του χώρου 

στάθμευσης βρίσκεται επί της οδού Δραγούμη. Υπάρχουν 5 

Parking στο κέντρο της πόλης. Η χρησιμοποίησή τους θα σας 

δώσει την ευκαιρία να περπατήσετε κατά μήκος του αρχαιολογικού 

χώρου, στον πεζόδρομο της οδού Νικολαϊδου (απόσταση 1χλμ. 

περίπου) και να αποφύγετε το συνωστισμό στο χώρο πλησίον του 

Παλαιού Ελαιουργείου πριν την έναρξη των εκδηλώσεων.  

Πούλμαν 

Υπάρχουν 5 Parking στο κέντρο της πόλης. Για περισσότερες 

πληροφορίες επικοινωνήστε με το γραφείο διοργάνωσης του 

φεστιβάλ Αισχύλεια (210-5565613 &2105565621).  

Κυλικείο: 

Στον προαύλιο χώρο, στην είσοδο του Παλαιού Ελαιουργείου, 

λειτουργεί αναψυκτήριο με ποτά, αναψυκτικά, καφέ και σνακ. 


