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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 Τζολί: «Δε νομίζω ότι θα τελειώσει σύντομα το δράμα των

προσφύγων»
Στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

 (/article/author/16101-marinos) marinos (/article/author/16101-marinos)
 - 17|03|2016 16:14

Στη Γενική Γραμματεία στην οποία η κ. Τζολί κατευθύνθηκε αμέσως μετά την άφιξη της στο νησί, είχε συνάντηση με μέλη
μη Κυβερνητικών Οργανώσεων από τους οποίους ενημερώθηκε για την κατάσταση που επικρατεί στη Λέσβο και τον
τρόπο δράσης τους. Σύμφωνα με πληροφορίες η κ. Τζολί ανταποκρίθηκε θετικά στον θέμα της ασφαλούς διάβασης των
προσφύγων από το Αιγαίο, ενώ στα ζητήματα που τέθησαν σχετικά με τις επιπτώσεις στην οικονομία της Λέσβου από το
προσφυγικό και στην ανάγκη τόνωσης του τουριστικού προϊόντος η κ. Τζολί υποσχέθηκε πως θα έρθει για διακοπές με την
οικογένεια της στο νησί.

«Δε νομίζω ότι θα τελειώσει σύντομα το δράμα των προσφύγων» δήλωσε πριν λίγα λεπτά αναχωρώντας από τη Γενική
γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής πολιτικής στη Μυτιλήνη η γνωστή ηθοποιός και πρέσβειρας καλή θέλησης της Ύπατης
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες Αντζελίνα Τζολί.

Στη Γενική Γραμματεία στην οποία η κ. Τζολί κατευθύνθηκε αμέσως μετά την άφιξη της στο νησί, είχε συνάντηση με μέλη
μη Κυβερνητικών Οργανώσεων από τους οποίους ενημερώθηκε για την κατάσταση που επικρατεί στη Λέσβο και τον
τρόπο δράσης τους. Σύμφωνα με πληροφορίες η κ. Τζολί ανταποκρίθηκε θετικά στον θέμα της ασφαλούς διάβασης των
προσφύγων από το Αιγαίο, ενώ στα ζητήματα που τέθησαν σχετικά με τις επιπτώσεις στην οικονομία της Λέσβου από το
προσφυγικό και στην ανάγκη τόνωσης του τουριστικού προϊόντος η κ. Τζολί υποσχέθηκε πως θα έρθει για διακοπές με την
οικογένεια της στο νησί.

Αυτή τη στιγμή η κ. Τζολί επισκέπτεται το χοτ σποτ στη Μόρια ενώ σύμφωνα με το πρόγραμμα της αμέσως μετά θα
αναχωρήσει για το Λονδίνο.
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Κλιματιζόμενες αίθουσες στη Λέσβο - EmprosNet.gr
1 comment • 20 μέρες πριν•

Στέλιος Παππάς — - Είναι κλιματιζόμενη κι η «Αίθουσα Πολιτισμού
“Οδυσσέας Ελύτης”», ΠολύκεντροΠαπάδου, όπως γράψατε;

Ο Θεός να βάλει το χέρι του! - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

jim — Η εκπρόσωποι της Εκκλησίας κωλυσιεργούν εσκεμμένα για να
κρύψουν τις οικονομικές ατασθαλίες που έχουν κάνει. …

Τα Δηκτικά - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

Mr charri nobert — Γεια σας, εταιρεία Charri Loan Company. Η εταιρεία μας
παρέχει δάνεια με χαμηλό συντελεστή 2%. Χρειάζεστε …

Άνοδος της παραγωγής στη Λήμνο, πτώση στη Λέσβο -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Συγχαρητήρια για το τέλειο εμπεριστατωμένο άρθρο σας. Αυτό ναι ,
λέγεται δημοσιογραφία.
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