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Κάθε μαραθώνιος αποτελεί μια διαδρομή στην οποία το σώμα και το μυαλό δοκιμάζουν τα όριά τους στην
προσπάθεια των αθλητών να τερματίσουν. Όταν οι δυνάμεις εξαντλούνται, ένα δίλημμα που αφορά σχεδόν κάθε αθλητή είναι το εξής: απ’ τη μια η φωνή του κορμιού, που του λεει «φτάνει, ώς εδώ, σταμάτα»,
κι απ’ την άλλη η φωνή του δρομέα, που τον παρακινεί πεισματικά να συνεχίσει μέχρι τον τερματισμό. Η
ζωή έχει πολλά κοινά μ’ ένα μαραθώνιο δρόμο. Και μια μεγάλη διαφορά. Στη ζωή δεν υπάρχει τερματισμός.
Μόνο δρόμος. Η Mπέκυ είναι 50 ετών, έχει διδακτορικό στην ψυχολογία, είναι αθλήτρια, μαραθωνοδρόμος και θύμα παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Στην εφηβεία της έχασε την ακοή της και την επανέκτησε
μόλις το 2008, οπότε και τοποθέτησε με επιτυχία κοχλιακά εμφυτεύματα. Η Mπέκυ το 2009 έτρεξε την διαδρομή του Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών.
At some point in every marathon route, almost every runner has to face the following dilemma: to listen to the body that screams it’s had enough, or to the inner voice urging the runner to stay the course
to the finish line. Life has a lot in common with a marathon race with one significant difference: there is
no finish line – just running. Dr. Becky Clark, 50, athlete and writer, is a licensed clinical social worker and
sport psychologist in New York City. Deaf since her early teens, she successfully reconnected to the world
of sound in 2008 with the aid of cochlear implants. In 2009, she ran the Athens Classic Marathon as a celebration of her healing journey from child physical/sexual trauma.
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Φιλμογραφία/Filmography
2005 Τα πάντα ρει/Ta panta ri
2008 The Archelon Bubble (μμ/short)
2009 Evolution (μμ/short)
2009 Ενεργό μέλος/Active member (μμ/short)
2011 26.2 The Road to Here
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