
Φοιτητική Εστία Αρρένων “Βασιλεύς Παύλος”
(1964-1970)

Το φθινόπωρο του 1964, έγινε δεκτή η αίτησή μου, στην Φοιτητική Εστία Αρρένων “Βασιλεύς Παύλος” (οδός
Χορτατζήδων, στις 40 Εκκλησιές). Κληρώθηκα το δωμάτιο 404, στον 1o όροφο, πάνω απ’ την αίθουσα μουσικής. 

Ήταν  πλήρως  εξοπλισμένο
και στον διάδρομο υπήρχαν
κοινόχρηστες  τουαλέτες  και
ντους.  ‘Ολα  έλαμπαν  από
καθαριότητα.

Το δωμάτιό μου στην Φοιτητική 
Εστία Αρρένων “Βασιλεύς 
Παύλος”.

Το κτίριο της Φοιτητικής  Εστίας,  ήταν επταώροφο,  με μορφή  “Η”.  Διέθετε μεγάλους χώρους υποδοχής στο
ισόγειο, θυρωρείο με θυρωρούς ολόκληρο το 24ωρο, θυρίδες αλληλογραφίας, ιατρείο με γιατρό  (τον νεαρό,
τότε,  Δημοσθένη Κατσάρκα), μοντέρνα εκκλησία  στον  7ο όροφο  (την  Κυριακή ερχόταν,  ο  νεαρός,  τότε,  ιερέας,
Δημήτριος Βακάρος), μεγάλο ζαχαροπλαστείο, μεγάλη αίθουσα κινηματογράφου, αίθουσα πιγκ-πογκ και σκακιού,
αίθουσα μουσικής, εργαστήριο φωτογραφίας με “σκοτεινό θάλαμο”, μεγάλο εστιατόριο με πολύ καλό φαγητό
(αρχιμάγειρας την περίοδο 1968-1970, ήταν ο πρώην chef του ξενοδοχείου “King Georg” των Αθηνών) και κυρίως,
ασφαλές  περιβάλλον,  επειδή  τότε  ήταν  περίοδος  με  βίαιες  πολιτικές  συγκεντρώσεις  (συλλαλητήρια,  “114”,
κυβερνητικές ανατροπές, χούντα…).

Στην Εστία, οργανώναμε “λέσχες” (κινηματογράφου, φωτογραφίας, λογοτεχνίας, μουσικής, χορού, αθλητισμού κ.ά.)
και προβολές ταινιών με προσκαλεσμένους σκηνοθέτες  (π.χ. τον Ροβήρο Μανθούλη), ομιλίες και συζητήσεις με
λογοτέχνες (π.χ. τον Παύλο Ζάννα, τον Ι. Μ. Παναγιωτόπουλο κ.ά.), πάρτι και χορούς με συγκροτήματα, όπως τους
“Forminx”  (Τάσος  Παπασταμάτης,  Βαγγέλης  Παπαθανασίου),  τους  “Aphrodite's  Child”  (Ντέμης  Ρούσσος,  Λουκάς
Σιδεράς,  Βαγγέλης  Παπαθανασίου), τους  “Olympians”  (Πασχάλης  Αρβανιτίδης) κ.ά.,  εκθέσεις  φωτογραφιών,
μουσικές εκδηλώσεις με το συγκρότημα της Εστίας, ποδοσφαιρικούς αγώνες, εκδρομές κ.ά. 

Για όλ’ αυτά (διαμονή, φαγητό, ποιοτικό περιβάλλον, δραστηριότητες, διασκέδαση), πλήρωνα 700 δραχμές τον μήνα
(ο καϋμένος ο μπαμπάς, απ’ τις 1.800 δραχμές, που ήταν ο μισθός του, μου έστελνε τις 900 δραχμές).  Τα ρούχα μου,
τα έπλενε, με 10 δραχμές το μήνα, η κα. Δέσποινα, η καθαρίστρια, που καθάριζε το δωμάτιό μου. Εγώ, έπλενα τις
κάλτσες μου... Ευτυχώς, απ’ το 1963, ο Γεώργιος Παπανδρέου (“Ένωσις Κέντρου”), είχε εφαρμόσει την δωρεάν
παιδεία (κατάργηση διδάκτρων, δωρεάν πανεπιστημιακά βιβλία).

Η είσοδος στην Φοιτητική Εστία επιτρέπονταν ως τις 23.00 (γι’ αργότερα, χρειαζόταν ειδική άδεια απ' τον διευθυντή).
Δεν  επιτρέπονταν  επίσκεψη  “ξένου”  στα  δωμάτια  και  τηρούνταν  αυστηρά,  οι  κανόνες  κοινής  ησυχίας.  Οι
συνθήκες  ήταν  ιδανικές  για  διάβασμα  και  γι  αυτό,  φρόντιζαν  με  συνέπεια,  οι  επόπτριες,  Ανδρεάδου
(αυστηρότατη) και Ανδρίτσου, ο υποδιευθυντής Παπαλουκάς (πρώην αρχιμανδρίτης, που αποσχηματίστηκε για να
παντρευτεί) και ο διευθυντής, Μιλτιάδης Κουμπλής, απόστρατος στρατηγός. Όποιος δεν τηρούσε τους κανόνες,
αποβάλλονταν απ’ την Εστία ή δεν γίνονταν δεκτή η αίτησή του, την επόμενη χρονιά.

Στην βορινή πλευρά της Φοιτητικής Εστίας (ως το 1968, που χτίστηκε η Φοιτητική Εστία Θηλέων και παραδίπλα, η
Κλινική  “Κυανούς  Σταυρός”), υπήρχε  το  νυχτερινό  κέντρο  διασκέδασης  “Αστέρια”,  με  τραγουδιστές,  όπως  ο
Καζαντζίδης και η Μαρινέλα.  Οι φοιτητές που είχαν δωμάτια απ’ την πλευρά του νυχτερινού κέντρου, είχαν



σοβαρό  πρόβλημα,  κατά  την  εξεταστική  περίοδο,  επειδή  το  κέντρο  δεν  είχε  ηχομόνωση  και  η  μουσική,
ακούγονταν ως τα ξημερώματα. Οι πιο “εκδικητικοί” απ’ τους φοιτητές, πετούσαν απ’ τις μπαλκονόπορτές τους,
κόκαλα, πέτρες, γλάστρες και πλαστικές σακούλες γεμάτες με νερό, που έσκαζαν με εκκωφαντικό κρότο, πάνω
στην λαμαρινένια οροφή του κέντρου και οι θαμώνες έβγαιναν, έντρομοι, έξω απ’ το κέντρο, ενώ οι μπράβοι του
κέντρου, φώναζαν και απειλούσαν, έξαλλοι, μέσα στη νύχτα... 

Στην  Φοιτητική  Εστία  είχαμε  και  πολλούς  “τύπους”...  Ένας  απ’  αυτούς,  ήταν  ο  Παντελής,  ο  “μάγκας”,  λόγω
καταγωγής (Τρίκαλα) και εμφάνισης (περπατούσε αργά, γέρνοντας απ’ τον έναν ώμο). Αυτό, όμως, ως το 1968, που
εμφανίστηκε  στην  Εστία,  ο  Λουκάς  Καρούλας.  Ο  Λουκάς  είχε  υπηρετήσει  τη  στρατιωτική  θητεία  και  μετά,
γράφτηκε στο Μαθηματικό Τμήμα της ΦΜΣ.  Ήταν εύστροφος,  σωματώδης,  πάντοτε κουστουμαρισμένος,  με
εμφάνιση  “βουλευτή”.  Κάποτε  (πρωί  28ης Οκτωβρίου), ήθελε  να  πάει  στον  Σιδηροδρομικό  Σταθμό,  αλλά  ο
τροχονόμος  στο  Συντριβάνι,  απαγόρευε  τη  διέλευση  των  αυτοκινήτων  απ’  την  Εγνατία,  λόγω  παρέλασης.
Κατεβάζοντας το παράθυρο του ταξί, λέει στον τροχονόμο, “Λουκάς Καρούλας, του Εθνικού Ιδρύματος Βασιλεύς
Παύλος”.  Ο τροχονόμος, νομίζοντας ότι πρόκειται για κάποιον επίσημο, που πάει στην εξέδρα των επισήμων,
στάθηκε προσοχή, χαιρέτησε στρατιωτικά και έκανε σήμα να περάσει...  Έτσι, ο Καρούλας πέρασε με το ταξί,
μπροστά απ’ την εξέδρα των επισήμων, συνεχίζοντας για τον Σ.Σταθμό, κοιτάζοντας αγέρωχα μπροστά, με τον
σαστισμένο ταξιτζή, που δεν ήξερε αν έπρεπε να μείνει σοβαρός ή να σκάσει στα γέλια... Ο “μάγκας” Παντελής
ακούγοντας τα “κατορθώματα” του Καρούλα, ένιωθε την “απειλή”,  αλλά δεν έβρισκε τρόπο να αποδείξει την
υπεροχή του...,  ώσπου ένα απόγευμα,  βρέθηκαν αντιμέτωποι  στον διάδρομο.  Ο Παντελής  άρθρωσε,  βαριά,
μάγκικα, “για που;” και ο εύστροφος Καρούλας απάντησε, “δυτικά”... Ο Παντελής, μη μπορώντας να απαντήσει
αμέσως,  αποχώρησε  “ταπεινωμένος”...  Άλλος  χαρακτηριστικός  τύπος  στην  Εστία  ήταν  ο  Νίκος  Πολίτης,  που
συνήθως  γυρνούσε  τα  ξημερώματα  στους  διαδρόμους  της  Εστίας,  χτυπώντας  με  το  κουτάλι  nescafe  στο
φλυτζάνι... Επίσης, ήταν ο Μάξιμος απ' την Κωνσταντινούπολη, που σπούδαζε χημικός, ο οποίος απ’ τη στιγμή,
που γράφτηκε στον φωτογραφικό όμιλο, αγόρασε δυο όμοιες φωτογραφικές μηχανές “Minolta”  (“τα κορίτσια
μου”, όπως έλεγε), που τις είχε στο λαιμό του, για να βγάζει έγχρωμες διαφάνειες με τη μία και ασπρόμαυρες
φωτογραφίες με την άλλη...

Έκανα  παρέα  με  τους  Γιάννη  Βασιλείου  (νομική),  Βασίλη  Κατερίνη  (γεωπονική),  Σωτήρη  Αθανασιάδη
(αρχιτεκτονική), Βασίλη Αλεξόπουλο (ιατρική), Μπάμπη Ιωαννίδη (νομική), Τηλέμαχο Γκότση (ιατρική) κ.ά. Φώναζα
τον Τηλέμαχο, “Μαξ” κι εκείνος με φώναζε “προφέσορ”, μετά το κινηματογραφικό έργο, που είδαμε το 1968, το
“The Great Race” (“Η μεγάλη κούρσα γύρω απ' τον κόσμο”), με τους Τόνυ Κέρτις, Τζακ Λέμον (“προφέσορ Κατάρας”),
Νάταλι Γουντ και Πήτερ Φολκ (“Μαξ”).

Συχνά,  το  βράδυ  του  Σαββάτου  οργανώναμε  πάρτι  στο  Ζαχαροπλαστείο  της  Εστίας,  ενώ  το  απόγευμα  της
Κυριακής,  πηγαίναμε,  σε  κινηματογράφο  Β'  προβολής  (“Μακεδονικόν”,  “Έλση”  κ.α.) και  βλέπαμε  διπλά
κινηματογραφικά έργα, με ένα εισιτήριο. 

Καθημερινά, παρακολουθούσα τα μαθήματα και τα εργαστήρια, απ’ το πρωί ως το βράδυ. Μόλις επέστρεφα
στην Εστία, έκανα ένα μπάνιο, έτρωγα, συναντούσα για λίγο τους φίλους και έπεφτα για ύπνο.

Την  περίοδο  1964-1965  γινόταν  συνεχώς  συλλαλητήρια,  υπέρ  της  ΕΡΕ  (Κ.  Καραμανλής)  ή  υπέρ  της  “Ένωσις
Κέντρου”  (“ΕΚ”,  Γ.  Παπανδρέου).  Πολλοί  συμφοιτητές  μου,  μετά  το  εργαστήριο  οστεολογίας,  το  απόγευμα,
πήγαιναν στα συλλαλητήρια, στην πλατεία του Χημείου. Μια φορά πήγα κι εγώ, αλλά με τα “επιχειρήματα”, που
κυριαρχούσαν (βρισιές, ουρλιαχτά, πετροπόλεμος, ξύλο με ρόπαλα), δεν ξαναπήγα σε “πολιτική” συγκέντρωση...

Στις 27.1.1965, επισκέφτηκε την Φοιτητική Εστία, η βασίλισσα Άννα-Μαρία  (στις 18.9.1964 είχε παντρευτεί τον
διάδοχο Κωνσταντίνο). Ήταν πολύ νέα, πολύ ψηλή και πολύ σοβαρή.



Στις  27.2.1965,  στον  αποκριάτικο  χορό  της  Φοιτητικής  Εστίας,  είχαμε  το  συγκρότημα  “The  Forminx“ με  τον
Βαγγέλη Παπαθανασίου και χορεύαμε με την επιτυχία τους,  “Jeronimo Yanka”, απ’ τις 24.00 ως τις 06.30. Μετά,
πήγαμε βόλτα στην παραλία του Λευκού Πύργου...


