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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 Η Αντζελίνα έδωσε τη λάμψη της στη Λέσβο

Απόλυτα συνειδητοποιημένη η Αμερικανίδα σταρ εκτίμησε χωρίς περιστροφές πως το δράμα δε θα
τελειώσει σύντομα και υποσχέθηκε να κάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στο νησί!

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 18|03|2016 14:02

Μετά από δύο αναβολές, η Αντζελίνα Τζολί επισκέφτηκε τελικά τη Μυτιλήνη χθες, με την ιδιωτική της πτήση να
προσγειώνεται στο «Οδυσσέας Ελύτης» λίγο μετά τις 10 το πρωί.

Μετά από δύο αναβολές, η Αντζελίνα Τζολί επισκέφτηκε τελικά τη Μυτιλήνη χθες, με την ιδιωτική της πτήση να
προσγειώνεται στο «Οδυσσέας Ελύτης» λίγο μετά τις 10 το πρωί.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός, που ως πρέσβειρα Καλής Θέλησης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ πρωτοστατεί τα τελευταία
χρόνια σε μία καμπάνια ευαισθητοποίησης γύρω από το μείζον ανθρωπιστικό ζήτημα της εποχής μας, επέμεινε τελικά να
επισκεφτεί τη Μυτιλήνη, που ήταν και ο αρχικός της προορισμός και, σύμφωνα με πληροφορίες, παρά το ότι ήταν κοντά
να επισκεφτεί μετά τον Πειραιά και τα Διαβατά, επέλεξε τελικώς τη Λέσβο της αλληλεγγύης, πριν αναχωρήσει οριστικά από
τη χώρα μας με προορισμό το Λονδίνο.
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Η χολιγουντιανή ηθοποιός, με μία σπάνια απλότητα που «κέρδισε» όλους όσους συνάντησε στη Μυτιλήνη, δε χάιδεψε
αφτιά στο διάστημα της παρουσίας της και υποστήριξε ευθέως πως δεν τρέφει ιδιαίτερες ελπίδες ότι θα τελειώσει
σύντομα το δράμα των προσφύγων, βάσει των όσων έχει αποκομίσει ως τώρα σαν εντύπωση.

 

Το ιδιωτικό αεροσκάφος που έφερε την πρέσβειρα Καλής Θέλησης του ΟΗΕ στο «Οδυσσέας Ελύτης»

Αφού επαίνεσε τους κατοίκους και όλους εκείνους που διαχειρίζονται την κρίση στο νησί, υποσχέθηκε πως θα έρθει
σύντομα για διακοπές με την οικογένειά της!
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Η Αμερικανίδα σταρ εισερχόμενη στην αίθουσα όπου θα πραγματοποιούνταν το Συντονιστικό των οργανώσεων στη
Λέσβο, με την ιδιότητα της ειδικής απεσταλμένης του ΟΗΕ 

Κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, που κράτησαν μακριά της τα φλας των φωτορεπόρτερ, η Αντζελίνα Τζολί μπήκε σε
ένα γκρι βαν που την περίμενε άμα τη αφίξει της στο αεροδρόμιο και κατευθύνθηκε στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής.  

«Δεν πιστεύω ότι θα τελειώσει σύντομα το δράμα…» 
Εκεί συμμετείχε στην καθιερωμένη εβδομαδιαία συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και
υπό την αιγίδα και το συντονισμό της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ με την ιδιότητα φυσικά της ειδικής απεσταλμένης του
ΟΗΕ.
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Το γκρι βαν που μετέφερε την Αντζελίνα Τζολί, περιτριγυρισμένο από εθελοντές και πρόσφυγες που την αποχαιρετούν
από το hot spot της Μόριας

Κρατώντας σημειώσεις και ακούγοντας με προσοχή τους προβληματισμούς μελών των ΜΚΟ, η Αμερικανίδα ηθοποιός
συμμετείχε ενεργά στη συζήτηση που έγινε -όπως είναι προγραμματισμένη κάθε Πέμπτη- στην αίθουσα της Γενικής
Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Μάλιστα, αναφορικά με τους προβληματισμούς που έθεσαν κάποιες ΜΚΟ για να βρεθούν τρόποι ώστε οι πρόσφυγες να
φτάνουν πιο ασφαλείς και να μην ταλαιπωρούνται, εκείνη υπογράμμισε την αναγκαιότητα να προστατεύονται ώστε να
μην κινδυνεύει η ζωή τους. Ωστόσο, χωρίς περιστροφές, η ηθοποιός σχολιάζοντας την κατάσταση σήμερα υποστήριξε
πως δεν ελπίζει ότι θα τελειώσει σύντομα το δράμα των προσφύγων.  

«Θα έρθω ξανά στη Λέσβο για διακοπές»! 
Εκτός όμως από μηνύματα συμπαράστασης στους εθελοντές, η Αντζελίνα Τζολί, σε μία κίνηση που πραγματικά θεωρείται
ήδη πολύ σημαντική για το νησί, υποσχέθηκε πως το καλοκαίρι θα έρθει για διακοπές με την οικογένειά της στη Λέσβο.

Η υπόσχεσή της αυτή δίνεται ως απάντηση στους προβληματισμούς εκείνους ότι πλήττεται ο τουρισμός του νησιού λόγω
του προσφυγικού! Έτσι, η ενδεχόμενη νέα επίσκεψη της Αμερικανίδας σταρ με τον εξίσου διάσημο σύζυγό της Μπραντ
Πητ σαφέστατα μπορεί να στείλει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο, προβάλλοντας τη Λέσβο
ως ελκυστικό τουριστικό προορισμό, ενισχύοντας έτσι το τουριστικό ρεύμα προς το νησί μας.  

Και στο hot spot 
Η Τζολί ωστόσο, στο πλαίσιο της παρουσίας της στο νησί, επισκέφτηκε και το hot spot της Μόριας, όπου ενημερώθηκε για
τη διαδικασία της καταγραφής. Επίσης, επισκέφθηκε οικογένειες προσφύγων που διαμένουν σε οικίσκους στον
καταυλισμό του hot spot και συνάντησε ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες, τους οποίους διαβεβαίωσε για το
ενδιαφέρον των Αρχών προκειμένου να φτάσουν ασφαλείς στον προορισμό τους.

Η Αμερικανίδα σταρ, που παρά το ότι την περιέβαλαν δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, κέρδισε τον κόσμο που συναντήθηκε
μαζί της με την απλότητά της και την ειλικρινή της ευαισθητοποίηση τόσο για το δράμα των προσφύγων όσο και για τη
μεγάλη προσπάθεια συμπαράστασης της χώρας μας στη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση.

(/koinonia/sto-
evropaiko-
dikastirio-

prosefyge-o-
str-balaskas)
Στο ευρωπαϊκό
δικαστήριο

προσέφυγε ο Στρ.
Μπαλάσκας

(/koinonia/sto-
evropaiko-dikastirio-

prosefyge-o-str-
balaskas)

(/paideia/adedy-
kai-elme-

zitoyn-
posostosi)
ΑΔΕΔΥ και ΕΛΜΕ

ζητούν ποσόστωση
(/paideia/adedy-kai-

elme-zitoyn-
posostosi)

(/paideia/i-
mytilinia-

maria-
kofopoylou-

paei-ti-nomiki-
brosta)

Η Μυτιληνιά Μαρία
Κωφοπούλου πάει τη
Νομική μπροστά!

(/paideia/i-mytilinia-
maria-kofopoylou-

paei-ti-nomiki-brosta)

(/paideia/ana-
pedio-kai-

omada-
prosanatolismoy)
Ανά πεδίο και ομάδα
προσανατολισμού

(/paideia/ana-pedio-
kai-omada-

prosanatolismoy)

(/paideia/apofasi-
gia-tin-

prosorini-
stegasi-tou-

sxoleiou-
vrisas)

Απόφαση για την
προσωρινή στέγαση
του σχολείου Βρίσας
(/paideia/apofasi-gia-
tin-prosorini-stegasi-
tou-sxoleiou-vrisas)

ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ



http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi
http://www.emprosnet.gr/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi
http://www.emprosnet.gr/paideia/i-mytilinia-maria-kofopoylou-paei-ti-nomiki-brosta
http://www.emprosnet.gr/paideia/i-mytilinia-maria-kofopoylou-paei-ti-nomiki-brosta
http://www.emprosnet.gr/paideia/ana-pedio-kai-omada-prosanatolismoy
http://www.emprosnet.gr/paideia/ana-pedio-kai-omada-prosanatolismoy
http://www.emprosnet.gr/paideia/apofasi-gia-tin-prosorini-stegasi-tou-sxoleiou-vrisas
http://www.emprosnet.gr/paideia/apofasi-gia-tin-prosorini-stegasi-tou-sxoleiou-vrisas


17/7/2017 Η Αντζελίνα έδωσε τη λάμψη της στη Λέσβο - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/koinonia/82020-i-antzelina-edose-ti-lampsi-tis-sti-lesvo 5/6

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 …

55.447 Τούρκοι τουρίστες στο βόρειο Αιγαίο - EmprosNet.gr
1 comment • 6 μέρες πριν•

Βογιατζής Βασίλης — επειδή δυστυχώς κάποια πράγματα φαίνονται μεγάλα
αλλά δεν είναι, θα επισημάνω τούτο..7236 αφίξεις με μια …

Δημιουργώντας γέφυρες - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — Ευχαριστώ θερμά την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΜΠΡΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Γιατί το κλιμάκιο έφτασε κατόπιν… σεισμού - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

John Greek — Οταν δεν ξέρετε τι γίνεται μετά από σεισμούς , μην γράφετε
ανακρίβειες.. Μετά από κάθε σεισμό ο ΟΣΚ (νυν ΚΤΥΠ) κάνει …

ALSO ON EMPROSNET.GR | ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΣΒΟ - ΝΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

0 Comments EmprosNet.gr | Ειδήσεις απο τη Λέσβο - Νέα Μυτιλήνης Login1

 Share⤤ Ταξινόμηση με βάση τα καλύτερα

LOG IN WITH

OR SIGN UP WITH DISQUS 

Name

Start the discussion…

?

Be the first to comment.

Subscribe✉ Προσθέστε το Disqus στην ιστοσελίδα σαςAdd DisqusAddd Ιδιωτικότητα🔒

 Recommend

 (/component/banners/click/40)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
17|07|2017 12:21

Με το «Πόλιον» (/politismos/me-to-polion)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
16|07|2017 19:26

Βιβλιοπαρουσίαση (/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ (/KOINONIA)

(/politismos/me-to-polion)

(/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017)

(/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas)



https://disqus.com/
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fstiles%2Fb3ad03cb-afd9-450c-b972-52e8cdd6c1f9%3AWrVKhpNqBICbwX-32exM1J6AuG4&imp=6vufnj1u6vgcv&prev_imp=6vufpi3sspv0h&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968135869&thread=5959808130&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5959808130
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fstiles%2Fb3ad03cb-afd9-450c-b972-52e8cdd6c1f9%3AWrVKhpNqBICbwX-32exM1J6AuG4&imp=6vufnj1u6vgcv&prev_imp=6vufpi3sspv0h&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968135869&thread=5959808130&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5959808130
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Foikonomia%2F55-447-toyrkoi-touristes-sto-voreio-aigaio%3AXsmWT9DKf_2gmc7_jiN5skG9Dn8&imp=6vufnj1u6vgcv&prev_imp=6vufpi3sspv0h&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968135869&thread=5980244724&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5980244724
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Foikonomia%2F55-447-toyrkoi-touristes-sto-voreio-aigaio%3AXsmWT9DKf_2gmc7_jiN5skG9Dn8&imp=6vufnj1u6vgcv&prev_imp=6vufpi3sspv0h&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968135869&thread=5980244724&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5980244724
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpolitismos%2Fdimiourgontas-gefyres%3AeLwU9lZYHGQJk8PwOsPHNezS6FE&imp=6vufnj1u6vgcv&prev_imp=6vufpi3sspv0h&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968135869&thread=5894392617&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5894392617
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpolitismos%2Fdimiourgontas-gefyres%3AeLwU9lZYHGQJk8PwOsPHNezS6FE&imp=6vufnj1u6vgcv&prev_imp=6vufpi3sspv0h&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968135869&thread=5894392617&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5894392617
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fgiati-to-klimakio-eftase-katopin-seismoy%3AaOQkwdl_-dlYTx8t-upi-HlAb9E&imp=6vufnj1u6vgcv&prev_imp=6vufpi3sspv0h&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968135869&thread=5948455000&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5948455000
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fgiati-to-klimakio-eftase-katopin-seismoy%3AaOQkwdl_-dlYTx8t-upi-HlAb9E&imp=6vufnj1u6vgcv&prev_imp=6vufpi3sspv0h&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968135869&thread=5948455000&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5948455000
https://disqus.com/home/forums/emprosnet/
https://disqus.com/home/inbox/
https://publishers.disqus.com/engage?utm_source=emprosnet&utm_medium=Disqus-Footer
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/1657951?utm_source=disqus&utm_medium=embed-footer&utm_content=privacy-btn
http://www.emprosnet.gr/component/banners/click/40
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/me-to-polion
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/koinonia
http://www.emprosnet.gr/politismos/me-to-polion
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas


17/7/2017 Η Αντζελίνα έδωσε τη λάμψη της στη Λέσβο - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/koinonia/82020-i-antzelina-edose-ti-lampsi-tis-sti-lesvo 6/6

« (/index.php?
option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=6&year=2017&Itemid=1391)

Δευ Τρί Τετ

     

3 (/article/date/2017/7/3)
4

(/article/date/2017/7/4)
5

(/article/date/2017/7/5)

10 (/article/date/2017/7/10)
11

(/article/date/2017/7/11)
12

(/article/date/2017/7/12)

17 (/article/date/2017/7/17) 18 19

24 25 26

31    

16|07|2017 16:41
Στο ευρωπαϊκό δικαστήριο προσέφυγε ο Στρ… (/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-
prosefyge-o-str-balaskas)

ΥΓΕΙΑ (/YGEIA)
16|07|2017 15:19

Απλήρωτοι και σε αναμονή επί μήνες! (/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines)

ΠΑΙΔΕΙΑ (/PAIDEIA)
16|07|2017 13:12

(/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines)

(/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Πρωτοσέλιδο 15/7/2017 (/article/protoselido-15-7-2017)

(/article/protoselido-15-7-2017)

ΣΚΙΤΣΑ



http://www.emprosnet.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=6&year=2017&Itemid=1391
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/3
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/4
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/5
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/10
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/11
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/12
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/17
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/ygeia
http://www.emprosnet.gr/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines
http://www.emprosnet.gr/paideia
http://www.emprosnet.gr/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines
http://www.emprosnet.gr/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi
http://www.emprosnet.gr/article/protoselido-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/article/protoselido-15-7-2017

