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 Αποκλειστικό: Η Αντζελίνα Τζολί σήμερα στη Λέσβο

Μετά την Σούζαν Σάραντον σήμερα αναμένεται στο νησί άλλη μία λαμπερή χουλιγουντιανή ηθοποιός
και ακτιβίστρια

 (/article/author/16101-marinos) marinos (/article/author/16101-marinos)
 - 15|03|2016 13:35

Ας σημειωθεί ότι η Τζολί είναι Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και έχει καταφερθεί πολλές φορές
εναντίον των κυβερνήσεων που δεν βοηθούν στο να σταματήσει ο πόλεμος στη Συρία.

Μετά την Σούζαν Σάραντον σήμερα αναμένεται στο νησί άλλη μία λαμπερή χουλιγουντιανή ηθοποιός, για να δει από
κοντά την κατάσταση που επικρατεί στην μεγαλύτερη πύλη εισόδου των προσφύγων.

Ο λόγος για την Αντζελίνα Τζολί, τη γνωστή μεταξύ άλλων και ακτιβίστρια η οποία αναμένεται να προσγειωθεί με ιδιωτική
πτήση στο «Οδυσσέας Ελύτης» στις 8 το απόγευμα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Τζολί θα παραμείνει στη
Μυτιλήνη για τουλάχιστον μία ημέρα, χωρίς ωστόσο να έχει διαρρεύσει τίποτα ακόμη για το πρόγραμμά της και τα
επίμαχα σημεία που διαδραματίζεται καθημερινά το προσφυγικό δράμα που θα θελήσει να επισκεφτεί.

Ας σημειωθεί ότι η Τζολί είναι Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και έχει καταφερθεί πολλές φορές
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