
MOΔΑ: Πι θα υξοέσξυμε τξμ ειμώμα ; 

Όιεξ μη ηάζεηξ είκαη εμπκεοζμέκεξ από ηα 60's θαη ηα 70's. 

Οπόηε ημ Retro ζηοι είκαη αοηό πμο ζα επηθναηήζεη θέημξ όπςξ 

θαη ε δακηέια , πμο είκαη ζηα must ηεξ επμπήξ. Αθόμα μηα 

πνόηαζε πμο ζα ζπμιηαζηεί πμιύ είκαη ηα θανδηά νμύπα. Κάπμηε 

είπαμε μόκμ πακηειόκηα , ηώνα όμςξ επεθηάζεθε ε μόδα θαη ζηα 

παιηά , ηα μπιμοδάθηα θαη όηη μπμνείξ κα θακηαζηείξ. 

Οη γμύκεξ ζα θμνεζμύκ πμιύ θέημξ, επίζεξ. 

Οη εηδηθμί πνμηείκμοκ δηάθμνα έκημκα πνώμαηα όπςξ ημ μπιε, ημ 

μςβ θαη ημ πμνημθαιί . 

 

Βάλια Ηαοκαλάτξυ-Έλεμα Λινή 

Ε ΙΜΡΟΖΗΕ 

Η Μμοζηθή , γκςζηή θαη ςξ ''Αππμιώκηα ηέπκε'', παίνκεη 

ημ όκμμα ηεξ από ηηξ 9 Μμύζεξ ηεξ Ανπαίαξ Γιιεκηθήξ 

Μοζμιμγίαξ. Σηεκ Ανπαία Γιιάδα, μ όνμξ ''μμοζηθήξ'' 

εκκμμύζε ηεκ Πμηήζε θαη ημκ Χμνό ςξ ηέπκεξ πμο 

θάιιηενγήζεθακ ζημ ζέαηνμ. Η μμοζηθή δηαθένεη από 

πμιηηηζμό ζε πμιηηηζμό. Η μμοζηθή ελειίζζεη ηεκ ηζημνία 

ηεξ, όπςξ θαη μ άκζνςπμξ ηε δηθή ημο.     

Μενηθά από ηα πημ θμηκά είδε μμοζηθήξ είκαη: 

 

 ΞΜΗ,ΗΘΑΟΖΗΕ,ΙΘΜΡΔ,ΠΔΑΔ,ΖΝ ΜΝ,ΝΜΝ,ΝΑΚΗ ΗΑΖ ΦΑΚΗ                                                                  

Νέγκυ Ηότσιυα, Ιιοέλλα Ιώοξυ, Α2 

 

ΜΖ ΓΗΘΜΓΓΟ ΓΖΑ ΠΜ 15ΙΓΘΓΟ  

 

Σηηξ 11 Οθηςβνίμο πναγμαημπμηήζεθακ ζημ ζπμιείμ μαξ μη εθιμγέξ γηα ημ 15μειέξ.Αθμύ 

μιμθιενώζεθε ε δηαδηθαζία με ηηξ ρήθμοξ, ζεηνά είπε ε θαηαμέηνεζή ημοξ από ηεκ εθμνεοηηθή 

επηηνμπή. Γμείξ είπαμε ηεκ εοθαηνία θέημξ κα είμαζηε ζηεκ εθμνεοηηθή επηηνμπή εθπνμζςπώκηαξ 

ηα 2 ημήμαηα ηεξ Β΄. Έηζη, μαδί με  άιιεξ ηνεηξ μαζήηνηεξ ηεξ Β΄ λεθηκήζαμε ηεκ θαηαμέηνεζε.  

Πνώηε ζε ρήθμοξ ήηακ ε Καννά Κςκ/κα, δεύηενε ε Ακαγκώζημο Κςκ/κα θαη ηνίηε ε Μαθνή 

Απμζημιία. Θα ζέιαμε θαη ημο πνόκμο κα λακαπάνμομε μένμξ ζηεκ επηηνμπή, αθμύ ήηακ μηα πμιύ 

ςναία θαη δηαζθεδαζηηθή δηαδηθαζία, ηαοηόπνμκα όμςξ θαη με 

πμιιή αγςκία γηα ημ πμημξ ζα βγεη πνώημξ, θαη θαζόιμο 

θμοναζηηθή, όπςξ ηεκ πενημέκαμε. Πανεμπηπηόκηςξ 

οπήνλακ θαη 13 άθονα. Ήμαζηακ αοζηενέξ, ημ λένμομε, αιιά 

ηη κα θάκμομε, αθμύ ακηί γηα ζηαονό βάδακε βμοιίηζεξ, 

αζηενάθηα θαη θάζε είδμοξ γεςμεηνηθό ζπήμα! Παναδίδμκηαξ 

ηα απμηειέζμαηα ζημκ δηεοζοκηή, μ μπμίμξ είπε ηα  


