
 
Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2022 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τους κ. κ. Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

                                                Πολιτισμού και Αθλητισμού 

 

Θέμα: «Οι ιστορικοί κινηματογράφοι της Αθήνας πρέπει να διασωθούν» 

 

Οι ιστορικοί κινηματογράφοι της Αθήνας ένας ένας γκρεμίζονται και εξαφανίζονται 

για πάντα από τον οικιστικό και πολιτιστικό χάρτη της πόλης. Από διάφορους 

εταίρους του χώρου του Πολιτισμού και από την Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών 

ενημερωθήκαμε για την κραυγή αγωνίας που εκπέμπει, αυτή τη φορά, ο διαχειριστής 

του κινηματογράφου ΑΣΤΟΡ, Μπάμπης Κονταράκης.  

Ιδιοκτήτης των ακινήτων που στεγάζουν τους ιστορικούς κινηματογράφους του 

κέντρου Ιντεάλ, Άστορ και Αελλώ, οι οποίοι συνιστούν ιστορικά τοπόσημα και χώρους 

πολιτισμού της Αθήνας είναι ο ΕΦΚΑ (Υπ. Εργασίας), ο οποίος πρόσφατα αποφάσισε 

να «αξιοποιήσει» τα ακίνητα, χωρίς ωστόσο να δεσμεύεται για τη διατήρηση της 

λειτουργίας τους ως κινηματογράφων. Συνεπώς η «αξιοποίηση» και η βέλτιστη 

οικονομική εκμετάλλευση αυτών των ακινήτων κινδυνεύει να οδηγήσει σε αφανισμό 

και τις τρεις αίθουσες. 

Σε ό,τι αφορά το Άστορ, οι ενδιαφερόμενοι πληροφορήθηκαν ότι στόχος είναι το 

ακίνητο να δοθεί για χρήση γραφείων ή ξενοδοχείου χωρίς καμία δέσμευση 

διατήρησης του κινηματογράφου Άστορ, ενώ για το Ιντεάλ η πληροφορία είναι ό,τι 

πολύ πιθανόν να γκρεμιστεί! 

Το πρόβλημα ωστόσο δεν είναι πρόβλημα οικονομικής φύσης, που απαιτεί την 

ανάλογη διαχείριση, παρά βούλησης και θέσης απέναντι στον πολιτισμό και την 

πολιτιστική κληρονομιά της πόλης.  

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί  

1. Δεσμεύονται οι υπουργοί ότι οι χώροι θα παραμείνουν ως έχουν, δηλαδή 

χώροι κινηματογραφικού πολιτισμού και κοινωνικής συνάντησης; 
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2. Δεσμεύονται οι υπουργοί  ότι θα προβούν άμεσα στην ψήφιση νόμου για την 

ανακήρυξη διατηρητέας χρήσης των χειμερινών κινηματογράφων, αντίστοιχη 

με αυτή του νόμου Μερκούρη που έσωσε τα θερινά σινεμά; 

3. Αναγνωρίζουν οι Υπουργοί τη σημασία οι κινηματογράφοι που στηρίζουν 

διαχρονικά το ελληνικό και το ανεξάρτητο σινεμά να παραμείνουν ζωντανοί 

ως χώροι πνευματικής συνάντησης στην πόλη; 

 

Οι Ερωτώντες Βουλευτές 

 

Γιάνης Βαρουφάκης 

 

Μαρία Απατζίδη 

 

Κρίτων Αρσένης 

 

Κλέων Γρηγοριάδης 

 

Γιώργος Λογιάδης 

 

Σοφία Σακοράφα 

 

 

 




