
 
 

 

Ομιλία Προέδρου Κ.Ε.Δ.Ε. κ.Ζωή Στραϊτουρη 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Σας καλωσορίζω με τη σειρά μου, στη συνέντευξη τύπου του 

Φεστιβάλ Αισχύλεια 2021, σε έναν ιδιαίτερο χώρο με ιδιαίτερους 

προσκεκλημένους, στην πρώτη επίσημη παρουσίαση του φετινού 

μας προγράμματος. 

Όλοι γνωρίζουμε ότι τα τελευταία δύο χρόνια, οι συνθήκες δεν 

ευνόησαν τα πολιτιστικά θεάματα και τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, 

όμως όντες αισιόδοξοι διαμορφώσαμε ένα πρόγραμμα αντάξιο 

του θεσμού και των θεατών που ακολουθούν τα Αισχύλεια επί 

μακρά σειρά ετών. 

Μετά την ακύρωση της περσινής διοργάνωσης, επιλέξαμε να 

στηρίξουμε τους καλλιτέχνες που θα συνεργαζόμασταν το 2020, 

εντάσσοντάς τους στο φετινό μας πρόγραμμα, το οποίο φυσικά, 

εμπλουτίσαμε και με νέες αξιόλογες προτάσεις. 

Το Φεστιβάλ Αισχύλεια 2021 ξεκινά λοιπόν, στις 22 Αυγούστου και 

ολοκληρώνεται στις 26 Σεπτεμβρίου. 

Το πρόγραμμα αποτελείται από 7 μουσικές παραστάσεις 

απαρτιζόμενες από σημαντικούς καλλιτέχνες, όπως η Φωτεινή 

Δάρρα με τον Γιώργο Παπαχριστούδη, η Δήμητρα Γαλάνη, η 

Νατάσσα Μποφίλιου, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Σωκράτης Μάλαμας, 

ο Δημήτρης Ζερβουδάκης με τη Γεωργία Νταγάκη και ο Γιώργος 

Αβραμίδης. 

Στις θεατρικές παραστάσεις συγκαταλέγονται 8 προτάσεις όπως η 

ο Ορέστης, οι Φοίνισσες και οι Ιππείς από το Εθνικό Θέατρο, η 

Αντιγόνη του Σοφοκλή, οι Βάκχες, η Φιλική Εταιρεία, οι Όρνιθες και 

μία παιδική παράσταση, το Ονειρο του Σκιάχτρου. 

Όπως κάθε χρόνο, στον Θερινό μας κινηματογράφο θα 

προβληθούν ταινίες, 4 στον αριθμό οι οποίες είναι οι: 



 
 

 

Άλυτη, Όταν ο Βάγκνερ συνάντησε τις ντομάτες, Το θαύμα της 

θάλασσας των Σαργασσών, η Winona, ενώ μία ημέρα του 

Φεστιβάλ είναι αφιερωμένη σε ταινίες μικρού μήκους και θα 

προβληθούν: Το ElectricSwan, η απόσταση ανάμεσα στον ουρανό 

κι εμάς, η Πατησίων Avenueκαι η Περσεφόνη. 

Φέτος, έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να συνεργαζόμαστε με 

την Ελευσίνα 2023 – Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης, στη 

συνδιοργάνωση της εικαστικής εγκατάστασης «Πίσω από το 

Θέατρο» του καλλιτέχνη Ανδρέα Λόλη, καθώς και τη 

συνδιοργάνωση του ΟΜΜΑ, μιας χορευτικής παράστασης που θα 

προβληθεί σε πρώτη πανελλήνια μετάδοση, στο Φεστιβάλ μας. 

Σε συνέχεια της περσινής πρωτοβουλίας της Δημοτικής Αρχής και 

της Κοινωφελούς Επιχείρησης, αποφασίσαμε και φέτος το εισιτήριο 

να είναι μειωμένο, στα 10 από τα 12 ευρώ για τη γενική είσοδο και 

σταθερά στα 5 ευρώ το εισιτήριο ειδικών κατηγοριών. 

Στόχος άλλωστε, του Φεστιβάλ –ιδίως με τις τρέχουσες συνθήκες- 

είναι η πρόσβαση του κοινού σε ποιοτικές και υψηλού επιπέδου 

παραστάσεις που θα έχουν όλοι την ευκαιρία να απολαύσουν. 

Θα ήθελα με τη σειρά μου, να ευχαριστήσω κι εγώ την Περιφέρεια 

Αττικής για τη σταθερή της υποστήριξη στον θεσμό, τον Ελληνικό 

Οργανισμό Τουρισμού που επί δεύτερη συνεχόμενη χρονιά 

προβάλλει και στηρίζει την προσπάθειά μας, το Υπουργείο 

Εξωτερικών για την παραχώρηση αιγίδας στην παράσταση 

Φοίνισσες, την Επιτροπή του Φεστιβάλ Αισχύλεια για την ενέργεια, 

την αισιοδοξία και την προσφορά τους στη διοργάνωση και 

βέβαια, το προσωπικό της Κ.Ε.Δ.Ε. που φροντίζει για το αποτέλεσμα 

που παρουσιάζεται στο Φεστιβάλ μας. 

Είμαι σίγουρη πως και φέτος, το Φεστιβάλ Αισχύλεια θα στρέψει 

όλα τα βλέμματα πάνω του. 

Σας ευχαριστώ. 

 

 


