Είδος: Εφημερίδα / Κύρια
Ημερομηνία: Τρίτη, 23-02-2010
Σελίδα: 19
Μέγεθος: 432 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 4600
Επικοινωνία εντύπου: (211) 365.7000
Λέξη κλειδί: ΛΟΥΚΙΑ ΡΙΚΑΚΗ

Παιδιά ms Ρόδου αισθάνονταιώριμοι noAvces
ρεπορταζ
Γιάννης Ζουμπουλάκης

MaOrrrcsκαι μαθήτριες
συμμετέχουν
Η
μικρή Εμιλυ ήταν n μόνη
μαθήτριαπου σήκωσετο χέρι σε παιχνίδι
ms όταν την περασμένη κινηματογράφουΠαρασκευήπερίπου 100 παιδιά ms
Στ1Δημοτικούαπό τέσσερα σχολεία οικολογικής avnouxias
ms Ρόδου ρωτήθηκαν «noios μαθητής
με αφορμή
θα ήθελενα γίνει ο επόμενος
δήμαρχος ms Ρόδου;». Παρουσία το ΦεστιβάλEcokids

είωνκά, αλλάνα τις αΕιοποιούνδημιουργικά»
σημείωσε n ίδια.
To βιβλίοτου φεστιβάλ άλλωστε
δεν περιέχει μόνο το πρόγραμμα
αλλά και ns δραστηριότητε5γύρω
από κάθε ταιvia. Αν, για παράδειγμα,
Ecokkfc2010
προβληθεί
«* Πόικ Δευτέρα 8 - Παρασκευή 12
μια ταινία
Μαρτίου
για m μαγειρική
-* Πού: Δημοτικό Θέατρο και Ενυδρείο
στην
Ρόδου
Ινδία, ο μαθηms
-* Σύνολο ταινιών: 16
καλείταινα
Πρόγραμμα - πΑηροφορϊεβ:
κάνει κάπ παρόμοιο
http: /ecokidsrodos.bloghspot.com/
είτε κινηματογραφώνταε

του δημάρχου ΧατΖη ΧατΖηευθυμίου
n ερώτησε ετέθη από m Λούκια
Ρικάκη, καλλιτεχνικήδιευθύντρια
του 5ου ΚινηματογραφικούΦεστιβάλ
Irttp://www.ecofilms.gr/
Ecokids («παιδί» του φεστιβάλ
Απρόβλεπτα μεγάλη
οικολογικώνταινιώνEcofilms),το
με το κινητό
οποίο για πρώτη φορά εφέτο5 πραγματοποιεί ήταν n συμμετοχή παιδιών
του m μητέρα
otis προφεστιβαλικέβ
του να μαγειρεύει ή να δοκιμάζει
δραστηριότητεεπριν από
εκδηλώσειβ ιού Ecokids
ο iSiosμια συνταγή. «Η τέχνη
την έναρΕήτου(8Μαρτίου).Καιεφόσον
n Εμιλυήταν n μόνη μαθήτρια
μπορεί να σου αλλάίειm aon» ισχυρίστηκε
που θα ήθελε να ακολουθήσει καριέρα
τοποιημένα σε περιβαλλοντικά θέματα
που ετέθησαναπό τα παιδιάστον δήμαρχο
Λ. Ρικάκηtvas, από tous otoxous του
ένα αγόρι από το Δημοτικό
στην πολιτική, στάθηκε στο
Σχολείο Κοσκινού με αφορμή τα
και κυρίως σε θέματα ανακύκλωσης» για το θέμα ms ανακύκλωσα Ecokids είναι τα παιδιά να μην καταναλώνουν
πλευρό του δημάρχου την ώρα που
pas είπε n Λ. Ρικάκη,που ήταν πολύ συγκεκριμένεε, με αποτέλεσμα
anAoosεικόνεβ, oncos αποσπάσματαms lancoviKnsraivias
διαβαζόταντο κείμενοτου.
αυτή την εποχή κάνει το μιΕάί του
ο δήμαρχοΞνα είναιεΕίσου συμβαίνειστην τηλεόραση,αλλάνα κινουμένωνσχεδίων «Pianoforest».
«Είχεπολύ ενδιαφέρον και χιούμορντοκυμαντέρ ms «Ονειρα σε άλλη oacpns αναφερόμενθ5 στο τπλοΉκό βρίσκουν σημείο επαφή5 ανάμεσα «Σε κάνει να σκέφτεσαι ελεύθερα
και να έχεις εμπιστοσύνη στις δημιουργικές
eras ταινίεε και αε θέματα ms κοιvcovias.
όλη αυτή n κατάσταση,γιατί τα γλώσσα» με φόντο την Πράσινη πρόγραμμα ms ανταποδοτική5ανακύκλωσα
«Να μη βλέπουν τις ταινίες
του Δήμου Ροδίων.Γιαm
δυνάμεις σου».
παιδιά είναι πλέον άκρως ευαισθη- Γραμμή ms Κύπρου. Οι ερωτήσει
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