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Η αίθουσα «Ιρις» αποκτά νέα πνοή χάρη στις προσπάθειες του ΕΚΠΑ

Η αποκατεστημένη αίθουσα «Ιρις».

Ο παλιός τεχνολογικός εξοπλισμός αναβαθμίστηκε.

Οσοι σινεφϊλ ins Αθήνας, αλλά 
κυρίως οι πτυχιούχοι του Πα
νεπιστημίου Αθηνών, δεν μπο
ρεί να μην έχουν έστω και μία 
ανάμνηση από την «Ιριδα». Επί 
χρόνια η αίθουσα στο ισόγειο 
του κτιρίου της Πανεπιστημια- 
κήε Λέσχης, στη συμβολή των 
οδών Ακαδημίας και Ιπποκρά- 
τους, έχει μυήσει στο σινεμά 
γενιές φοιτητών και Αθηναί
ων. Ηλθε η ώρα να λάμψει ξα
νά. Συγκεκριμένα, η αίθουσα 
«Ιρις», με επιφάνεια 370 τε
τραγωνικών μέτρων και ύψος 
σχεδόν 12 μέτρων, ανεγέρθη 
το 1927 και αποτελεί έργο του 
αρχιτέκτονα Αλέξανδρου Νικο- 
λούδη, όπως και ολόκληρη η 
Πανεπιστημιακή Λέσχη. Σημα
ντικό τμήμα της πρωτότυπης 
μελέτης (περίπου 25 σχέδια) 
έχει διασωθεί και βρίσκεται στο 
Κέντρο Τεκμηρίωσης Νεοελ
ληνικής Αρχιτεκτονικής του 
Μουσείου Μπενάκη. Ξεκίνη
σε ως κινηματοθέατρο αποτε
λώντας μια από τις πρώτες κι
νηματογραφικές αίθουσες της 
Αθήνας. Από τη δεκαετία του 
’80 ο ρόλος της ενισχύθηκε, και 
συγκεκριμένα όταν ιδρύθηκε ο 
Πολιτιστικός Ομιλος Φοιτητών 
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η 
«Ιρις» συνέβαλε ιδιαίτερα στην 
κινηματογραφική παιδεία, κα
θώς οργάνωνε κινηματογραφι
κές προβολές, σεμινάρια και 
εκδηλώσεις σχετικές με την 
έβδομη τέχνη. Παράλληλα, στο 
πλαίσιο του Πολιτιστικού Ομί
λου των φοιτητών του ΕΚΠΑ 
οργανώθηκαν θεατρικές πα
ραστάσεις οι οποίες παρουσι
άστηκαν στην «Ιριδα».

Ωστόσο, τα τελευταία χρό
νια ο χώρος είχε «γεράσει» και 
είχε ατονήσει η δραστηριότητά 
του. «Η ιστορική αίθουσα “Ιρις”

ακτινοβολεί και πάλι στο Εθνι
κό και Καποδιστριακό Πανεπι
στήμιο Αθηνών, καθώς έπει
τα από επίμονες προσπάθειες 
των πρυτανικών αρχών, ύστε
ρα από πολλά χρόνια, επανήλ
θε στην αρχική της μορφή, με 
απόλυτο σεβασμό στην αρχιτε
κτονική της, αλλά με σύγχρονο 
εξοπλισμό. Η ιστορική αίθουσα 
είναι και πάλι σε θέση να φιλο
ξενήσει εκδηλώσεις», αναφέρει 
ο πρύτανης του ιδρύματος, Θά- 
νος Δημόπουλος, ο οποίος κατά

τη θητεία του έχει σκύψει με 
έγνοια στο κτιριακό απόθεμα 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
ώστε αυτό να αξιοποιηθεί με 
τον καλύτερο τρόπο. Σύμφωνα 
με την ανακοίνωση του ιδρύ
ματος, η αποκατάσταση που 
πραγματοποιήθηκε περιλάμ
βανε εργασίες επισκευής και 
συντήρησης των εσωτερικών 
τουσυμάτων, βαφή όλης της 
αίθουσας (πλατεία - εξώστες - 
οροφή), επισκευή και συντή
ρηση του δαπέδου στον άνω

εξώστη, επισκευή και λείανση 
του μωσαϊκού στο δάπεδο της 
πλατείας, επισκευή και στίλ- 
βωμα του μεγάλου ξύλινου βά
θρου της σκηνής και επισκευή 
- αποκατάσταση των καθισμά
των της αίθουσας. Πραγματο
ποιήθηκαν επίσης ηλεκτρολο- 
γικές εργασίες, όπως επισκευή 
των φωτιστικών της αίθουσας 
και της οροφής καθώς και του 
περιμετρικού φωτισμού, αντι
κατάσταση των λαμπτήρων με 
τοποθέτηση λαμπτήρων led,

αντικατάσταση διακοπτών και 
πινάκων. Τέλος, στα WC του 
υπογείου της Πανεπιστημιακής 
Λέσχης έγιναν οι απαραίτητες 
εργασίες επισκευής και ανακαί
νισης προκειμένου ο χώρος να 
είναι προσβάσιμος από την αί
θουσα «Ιρις» και να χρησιμο
ποιείται από τους φοιτητές, το 
εκπαιδευτικό και διοικητικό 
προσωπικό.
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