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Η AiΘoυoo TΞxτηc Kαnndτoq oδξ Aγioq Erρηvηζ 6 & AΘηvoζ, τηλ. 2La 32L7931, nαρoυoι6(ρι, ono τo
Σdββoτo 13 MοηΙoυ κοι δρο 8-11 μμ oε nμbτη αroμrκη θκθεoη τηv

Ληδα Πdττα '' Theraρy "

ι1 Ληfo Πατταγεwηθηκε τo L972 orη ΣτoιrryδΦη. Σno0δooε Kαvωvlη AνΘρωnoλoγiα αro Πdvrεlo
Ποvεnιατημlo Koιvωvικδv κol Πoλmκδv Enιαrημδv, Aθηvo, κοι Zωγμφrκη αrηv Avωταrη ΣxoΜ Kαλδv
Τερcbv τηq ΑΘηvog. Zει κoI εργdΦτoI αrηv Aθηvo.

Στo θργo Theraρy η Λιiδo Πdπa καroγβφει μlo θεφπεio noυ nφκoλεi rqxυρθq nορεvθργεrεg τδoo αro
oωμαrlκδ δoo κoι σTo voητικδ κοl oυvοlΦημαrlκδ εninεδo.
Στo xδρo τηg γκoλερi θo υndρxουv τθooερlg βlvrεoπρoβoλis κοΘδg εnΙηg q1Ξδlα κol ζιυγραφlκoi
nivακεg μεroξ0 τωv onoiωv υndρ1ει oυvε1ηg διoλoγoq. 'Evog δdλoγζ ΠoU κιvεiτοl ovoμεoo αro δvεlφ κoι
τov εφrdλτη. Σ κοθε μlo oπδ τlg βιιrrεonφβoλθg nρωτoγωvlαrεi oπoι<λεlαrικo η φιγoOφ-oρxθτυno τηg
voοoκδμοg θτoι δnωg Tηv oροματiξτol η κoΜιτθxvηg. Πβκεrol γlcl μιo voooκδμo δroφoρετικη onδ τlg dΜεq
οΦεvη, τρouμoτισμθvη ,γλυκιo oαv θvo noιδi. Τo δρομo τηζ voσoκδμοξ εμφοviξrαr αχεδδv ωg cποκθλυψη.
Ei.;c: η δι}vομη τηg oκθψηζ noυ κατευΘυιεr κol επovοφiρεl καθε φοΦ Πoυ TcI δpiο ovomζ τηζ Ιδιog τηg
0nαρhg τεΙvoυv vο ξεnεφαro0v.
H voooκδμα-κλδoυv δεixvεl τo δρδμo δrov το nρδγμαro ooβορε0ouv εnlκivδυvo.

H φγo0μ τηg voooκδμoq σTo θργo nερrθμι τδoo οληΘlvο voσoκoμεlοκο οξεooυδρ oo'o κol ψεtrπκo. Φoβεr
τo εnΙoημo εnoψελμαrικδ voooκoμειoκδ noυκδμroo τoι.rrδxφvα με θγo oετ nλoαrικδv not1vιδιιbv γlo τo
nοιxyiδl τoU <<γlcΙτρoιj>. Mε τo πλοαrικi oκoυαrlκd στη μlο περΙrπωoη ιooρφπεΙ τov xrOπo τηg κορδrδξ τηζ
μθoο onδ τηv κivηoη, εvΦ με μio norδrκη κδρvo cπo δrnλovδ &υμαrro nρooπoΘεΙ vo Πεl κΦrι. Στo τρho βiιrεo
περlεργοζπol με πovrκδ μtο πλoαrlκη αι)ρrwo εvιb ατo τθτoηo βλθnoυμε Τηv κcΙTcΙγρClφη τηq τελετουργΙoq
οvoληψηg τoυ Φλoυ τηζ. Eδιil τo θθομo μordζει δlοφoρεrικδ. Νoμiζειg δτι nρδκεlτol γιo θγo εiδoζ
Πoρvoγρoφικηq oφηγηηζ εvδ σTηv Προγμαrlκδτητο nβκειτoι γlo τηv οιπιμετδπιση θlξ nρογμαrικoΟ
nφβλημαrog μtoω τηg norητlκηg.

Η κοMπε}yηζ εxεl τonoθεrηoεt μlα τοΠετσoρio καrd μηκog τoυ τoixoυ τηg oκiλoζ ΠoU Φηγεi αrov κυρiωg
xΦρo τηg γκολερi. Πβκετol γlcl μιο τοnεrooρiο οnδ ρζ o0μψεg. o εφrdλτηζ μεrατρθnετol αro δvεlρo με Tlξ
εvθoεlg oε καπ 6Μo. oι α.lριψεg Tηζ ToΠεΓσορΙοg μoιdζouv με ζoxoρolτi. NιδΘειg σov vο nβκειτoι vο μΠεtζ
οε θvο nοIδικδ &υμαrιo κoΘδζ αrη oυvθχεlo onoκoλ0rrrειg δτl τo Θθμα Tηζ τonεΓσoρiog δεv εivαr οι.rrδ noυ
μoloΦl vο εivol εκ πβτηq δψεωζ. EΙvαι φζ δεv noιjoυv 6μωg vo εivol oυρlψεg.

<<ol "εt(λUτικθζ'oιτΙεg τωv οΦοrειΦv δεv εivol υλlκθq, oMθ ndwoτε δυvομlκθg (arεργειoκθΦ ωg Πρoζ Tη φ0oη
τoug εiτε oι-rεg εΙvor βοιcrηρiδIο, εiτε loi, εiτε μ0κητεg, εiτε αrεvοxδρlα!> γφφει o Γεciργιog Bυθo0λκog.
Aπδ τη μlο πλευφ o nδvog κοl o τρδμog τoυ nδvoυ κοt onδ τηv iΜη oυτδ πoυ oε κdva vo vlδΘεlg κoλο. 'oλo
τo θργo δlοnρογμαrειjεroι το δ0o noλlκ6 οιπiθετo μiαο onδ γλυκδnικρεg εrκδvεq Πδvog-ευεξiο, δαroφxη-
tooρρoπiο, φδβoq-Θdρρoζ, μθXμ noro βoθμδ μnoρεΙ κonoιog vo ελθγξει τηv κoτoαrοση Tηζ 0πορξηgτoυ;
Ev καroκλεiδl, θvο ουτoKΙvητιστικδ ευτιixημο r<λε[vεl τov κιir<λo τηg ΘεμnεΙog μθoω εvξ rcrxυφι] ooκ.
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