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Εμείς, φίλοι Συνάδελφοι, 
τη γης που την πονάμε, 
αφ' ότου γνωριστήκαμε 
αντάμα προχωράμε. 
  
Καθένας, όπου υπηρετεί, 
και την ψυχή θα δώσει. 
Όρκο στην Δήμητρα θεά, 
βαρύ, έχουμε ομώσει. 
  
Κι αφ' ότου ξεσχολήσαμε, 
ολούθε σκορπισμένοι, 
στους φίλους της Γεωπονικής 
η σκέψη πάντα μένει. 
  
Ο χρόνος αν αμείλικτος 
δεν σταματάει να τρέχει, 
της ΑΓΣΑ είν' ο Δεσμός γερός, 
μισό αιώνα αντέχει. 
  
Στα χρόνια τα φοιτητικά 
φιλίες σμιλευτήκαν. 
Δεν τις ξεθώριασε ο καιρός, 
πιο λαμπερές γινήκαν. 
  
Ας ταξιδέψουμε μαζί, 
σ' αυτά τα χρόνια πίσω, 
στιγμές απ' την φοιτητική, 
ζωή, να σας θυμίσω. 

Τα πρωινά που τρέχαμε 
με τόση αγωνία, 
να 'ρθούμε εγκαίρως στη Σχολή, 
με την συγκοινωνία. 
  
Τον Καραντούνια, αν είχαμε, 
πρώτη ώρα Ζωοτεχνία, 
και φτάναμε, αφού είχε μπει, 
αντίο ...παρουσία. 
 
Νέα, στις Δωδεκάμιση, 
πιλάλα θα γευτούνε, 
όσοι κουπόνι έχουνε, 
στον Μάνθο να τραφούνε. 
  
Ύστερα απ' την επίπονη 
την πρωινή θεωρία, 
να πας στο εργαστήριο, 
στη Φυσιολογία, 
 
όπου με ήλιο μπαίναμε, 
ήδη ξεθεωμένοι, 
σαν βγαίναμε, σκότος βαθύ, 
και μεις ξεκουτιασμένοι. 
  
Ήμαστε όμως ακούραστοι. 
Πάλι την άλλη μέρα, 
τρέχαμε, είχαμε οδηγό, 
της νιότης τον αέρα. 



Ωραία ήταν η Άνοιξη, 
στους κήπους, στη Σχολή μας. 
Τον ήλιο απολαμβάναμε, 
έφτιαχνε η διάθεσή μας. 
 
Όμορφες συναδέλφισσες, 
με τα κοντά που βάζαν, 
τα κέφια μας, κι άλλα τινά, 
ψηλά τα ανεβάζαν. 
  
Τόσες χρονιές, όλοι μαζί, 
που είχαμε βιώσει, 
πολλοί απ' τους συνάδελφους, 
είχανε ζευγαρώσει. 
  
Οι ερωτευμένοι μας λοιπόν, 
αφού πήραν πτυχία, 
τις σκάλες ανεβήκανε,  
μετά στην εκκλησία. 
  
Τις ώρες μας τις λεύτερες, 
βολτίτσες, περαντζάδες, 
όταν οι τσέπες αδειανές, 
ήταν, από παράδες. 
  
Κάποιες φορές μας έλειπε 
ένα πενηνταράκι, 
σαν θέλαμε να πάρουμε 
με πίτα ένα σουβλάκι. 
  
Τότε η παρέα έβγαζε 
τα κέρματα, μετρούσε, 
καθένας απ' το υστέρημα 
τον άλλον τον βοηθούσε. 
  
Σπάνια, που στα χρήματα, 
δεν είχαμε ελλείψεις, 
στα ταβερνεία οδεύαμε,  
για κρασοκατανύξεις. 
 
Βραδιές πολύ ξεχωριστές, 
με γέλια, με αστεία, 
στο πόδι ξεσηκώναμε  
όλη την πελατεία. 
  
 
 

Μα τα λεφτά που είχαμε, 
δεν ήταν σ' αφθονία, 
λίγοι μεζέδες και κρασί, 
φτωχή παραγγελία. 
 
Κεφάτοι τραγουδούσαμε, 
κόσμος χειροκροτούσε, 
ρετσίνα σε μισόκιλα  
συνέχεια μας κερνούσε. 
  
Χορτάτοι όμως δεν είμαστε, 
ισχνό το παραδάκι, 
για κέρασμα θα θέλαμε, 
κανένα παϊδάκι. 
  
Στα σπίτια πάρτυ κάναμε, 
στ' άψε – σβήσε στημένα. 
Με κεφτεδάκια και βερμούτ 
ήταν πλαισιωμένα. 
  
Είχαμε όμως έλλειψη 
πάντα του ώραίου φύλου, 
λίγες κοπέλες, αδελφές, 
ή εξαδέλφες φίλου. 
  
Μας σώζαν οι φοιτήτριες 
από την επαρχία, 
από το σπίτι μακριά, 
είχαν ελευθερία. 
  
Γυρίζει ο δίσκος στο πικ – απ, 
γυρίζουν τα ζευγάρια, 
στο ημίφως περιστρέφονται 
κούκλες και παλληκάρια. 
  
Σε ροκ ρυθμούς, τουίστ και σέικ, 
οι νέοι ξεφαντώνουν, 
στα αγκαλιάσματα των μπλουζ, 
οι πειρασμοί φουντώνουν. 
  
Τότε ανθίζαν κι οι μπουάτ, 
στης Πλάκας τα στενάκια, 
που καθισμένοι ακούγαμε 
σε χαμηλά σκαμνάκια, 
 
 
 



Αρλέτα και Σαββόπουλο, 
Ζωγράφο, Χωματά, 
κι άλλους, και τον αξέχαστο, 
τον Λάκη τον Παππά. 
  
Φορές μας τραγουδούσανε, 
 πολύ προφυλαγμένα, 
τραγούδια που το καθεστώς, 
είχε απαγορευμένα. 
 
Τα γεγονότα εποχής, 
γύρω μας βομβαρδίζουν. 
Στον κόσμο, όλα φαίνονται, 
ανάποδα γυρίζουν. 
  
Ο Μάης του εξήντα οκτώ, 
κινήματα ειρήνης, 
γενούσαν, τότε, σ' όλους μας 
αισθήματα ευθύνης. 
  
Παντού ξεσπούνε ταραχές, 
φωνές, διαμαρτυρίες, 
οι νέοι διαδηλώνουνε, 
τρέχουνε σε πορείες. 
  
Πορτογαλία ο Σαλαζάρ, 
Φράνκο στην Ισπανία, 
Απρίλης του εξήντα επτά, 
κι εδώ Δικτατορία. 
  
Μεσ' την Σχολή μας κλείδωναν, 
σαν τους φυλακισμένους, 
να μας μιλήσουν Χουντικοί 
με λόγους......εμπνευσμένους. 
 
Κάποιοι γενναίοι Συνάδελφοι, 
πιο αποφασισμένοι, 
μες σε μποντρούμια βρέθηκαν 
άσχημα χτυπημένοι. 
  
Αυτούς που εναντιώθηκαν, 
κι  όσους βασανιστήκαν, 
πάντοτε να θυμόμαστε 
τι παλληκάρια ήταν. 
 
 
 

Υπήρχαν και ευτράπελα 
την εποχή εκείνη. 
Κάποτε που ξεχνιόμαστε 
μας έπιανε βιασύνη. 
  
Αργά όταν βρισκόμαστε, 
στο κέντρο, στην Αθήνα, 
και ούτε λόγος για ταξί, 
για μας, τα χρόνια εκείνα, 
  
τρέχαμε σαν τους παλαβούς, 
με ζέστη και με κρύο, 
στο τελευταίο της γραμμής, 
να μπούμε λεωφορείο. 
  
Αλλά και αν το χάναμε, 
δεν είχε γίνει κάτι, 
μία και δυο το κόβαμε, 
στο σπίτι, ποδαράτοι. 
  
Τ' αγόρια μακριά μαλλιά, 
οι νιές μίνι έχουν βάλει, 
βλέπουν οι μεγαλύτεροι, 
κουνάνε το κεφάλι. 
  
Λέει ο ένας στον άλλονε :  
Τι άλλο να δούμε μένει ; 
Η νεολαία, δυστυχώς, 
είναι κατεστραμμένη. 
  
Πάντα οι μεγαλύτεροι, 
για τους νέους γκρινιάζουν, 
γιατί είναι διαφορετικοί, 
και με αυτούς δεν μοιάζουν. 
  
Κάθε νεώτερη γενιά 
τα ίχνη της αφήνει, 
ελπίδα, απ' την παλιότερη,  
καλύτερη να γίνει. 
  
Γλυκές, νοσταλγικές, σκηνές, 
αυτές οι αναμνήσεις. 
Όμως τέτοια βιώματα 
είναι ισχυρές ωθήσεις, 
  
 
 



τα ώριμα τα νιάτα μας 
να ζήσουμε ωραία, 
κοντά σε φίλους ακριβούς, 
κι ένα κρασί παρέα. 
 

 Γι αυτό φροντίζει ο ΔΕΣΜΟΣ, 
με εκδρομές, συνάξεις, 
με εκδηλώσεις σαν αυτές, 
με δώρα, κι άλλες δράσεις. 

 
 

Της εκλεκτής ομήγυρης, 
ας πιούμε στην υγεία, 
και σ' ένα χρόνο πάλι εδώ, 
υγιείς, στην Ροζαλία. 

  


