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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 Σ' αναμμένα κάρβουνα άφησε η Τζολί τους ρεπόρτερ-

Ακύρωσε το ταξίδι της στη Λέσβο

 (/article/author/13392-pazianouold) pazianouold (/article/author/13392-pazianouold)
 - 16|03|2016 14:21

Σε αναμμένα κάρβουνα άφησε η Ατζελίνα Τζολί ρεπόρτερ από πολλά μέσα ενημέρωσης, τοπικά και πανελλαδικά, αλλά και
διεθνή που ξεροστάλιαζαν από το πρωί στο αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος" περιμένοντας την επίσκεψή τη
(http://emprosnet.gr/article/81919-allagi-shedioy-ptisis-gia-tin-tzoli-ayrio-proi-i-a�xi-tis-sti-lesvo)ς που εν τέλει ματαιώθηκε,
αφού είχε αναβληθεί ήδη δύο φορές. 

Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων:

Ματαιώθηκε η επίσκεψη στη Λέσβο της γνωστής ηθοποιού και πρέσβειρας καλής θέλησης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες Αντζελίνας
Τζολί.

  Η κ. Τζολί είχε προγραμματισθεί να έλθει στη Λέσβο από τον Λίβανο όπου βρισκόταν, αρχικά χθες στις 9 το βράδυ. Μάλιστα είχε υποβληθεί σχετικό σχέδιο
πτήσης, το οποίο ακυρώθηκε στις 6 το απόγευμα. Η πτήση επανασχεδιάστηκε, με ώρα άφιξης στη Μυτιλήνη στις 9 σήμερα το πρωί.

   Τελικά, περί τις 7.30 σήμερα το πρωί, πηγές της ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες έκαναν γνωστό ότι η επίσκεψη σε ότι αφορά το σκέλος της
στη Μυτιλήνη ματαιώνεται. Η είδηση επιβεβαιώθηκε και από πηγή του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, καθώς στελέχη του θα συνόδευαν την κ. Τζολί,
κατά την επίσκεψη της στους καταυλισμούς μεταναστών και προσφύγων στο νησί.
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