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Το κλείσιμο τριών ιστορικών κινηματογράφων της Αθήνας και η 
αφωνία του δημάρχου 

Τρεις ιστορικοί κινηματογράφοι της Αθήνας, το ΙΝΤΕΑΛ στην οδό Πανεπιστημίου, το ΑΣΤΟΡ 
στην Σταδίου και το ΑΕΛΛΩ στην Πατησίων, κινδυνεύουν με κλείσιμο λόγω «αξιοποίησης» από 
τον ΕΦΚΑ των κτηρίων στα οποία στεγάζονται. Το κέντρο της πόλης αποψιλώνεται 
συστηματικά από ιστορικούς χώρους πολιτισμού και χάνει σταδιακά την ταυτότητά του. 
Μετατρέπεται σε ένα τουριστικό θεματικό πάρκο, που απευθύνεται αποκλειστικά σε επισκέπτες, 
των οποίων η σχέση με τα τοπόσημά της πόλης είναι ευκαιριακή. 

Από την πλευρά του, ο ΕΦΚΑ, ένας υποτίθεται κοινωνικός-κρατικός οργανισμός, ο οποίος έχει 
στηθεί διαχρονικά με τα λεφτά των εργαζόμενων, δεν έχει ως προτεραιότητα την αξιοποίηση 
της περιουσίας του με γνώμονα την κοινή ωφέλεια, αλλά μπαίνει στο παιχνίδι του real estate 
και παραχωρεί εν λευκώ την περιουσία του σε ιδιώτες, ώστε να την εκμεταλλευτούν χωρίς 
κανέναν έλεγχο. 

Εκτός από το τοπίο της πόλης, η απώλεια τριών σημαντικών εστιών πολιτισμού αλλάζει και το 
τοπίο στην ίδια την τέχνη του κινηματογράφου. Όσο εκλείπουν οι ανεξάρτητες φωνές, η 
διανομή περνά στις μεγάλες αλυσίδες κινηματογραφικών αιθουσών, που θα επιλέγουν τις 
ταινίες με μόνο γνώμονα το γρήγορο κέρδος. Μία τέτοια εξέλιξη θα επηρεάσει αρνητικά την 
ίδια την κινηματογραφική δημιουργία, αφού η διανομή ταινιών που δεν πληρούν τις στενές 
προδιαγραφές της μαζικής κατανάλωσης θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο. 

Ως Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα συντασσόμαστε με τους/ις χιλιάδες 
Αθηναίους/ες και τους φορείς της τέχνης, που αντέδρασαν άμεσα και απαιτούν την 
προστασία και τη διατήρηση των χώρων ως κινηματογράφων. Απαιτούμε να χαρακτηριστούν 
διατηρητέοι ως προς την χρήση τους οι τρεις ιστορικοί κινηματογράφοι. Καλούμε τα 
Υπουργεία Εργασίας και Πολιτισμού, καθώς και τον ΕΦΚΑ να δεσμευτούν ότι οι 
κινηματογράφοι στο κέντρο της πόλης θα συνεχίσουν να λειτουργούν. Εγκαλούμε ιδιαίτερα 
τον, κατά τα άλλα λαλίστατο δήμαρχο Αθηναίων, που παίρνει θέση επί παντός επιστητού, που 
καταγγέλλει εύκολα και άμεσα κάθε συλλογικότητα που υπερασπίζεται τη γειτονιά της, να 
τολμήσει να μιλήσει, και να απαιτήσει όσα ζητούν δεκάδες φορείς του πολιτισμού και των 
τεχνών. 


