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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 Στέλνει την αγάπη της στη Μυτιλήνη

Από το Βερολίνο η βραβευμένη δις με Όσκαρ, Έμμα Τόμσον θυμάται τα καλοκαίρια της στην Εφταλού,
συγκινείται για το προσφυγικό και για τον πόλεμο στη Συρία

 (/article/author/2160-stamatis) stamatis (/article/author/2160-stamatis)
 - 19|02|2016 21:48

H 57χρονη Αγγλίδα ηθοποιός Έμμα Τόμσον που πέρα από σπουδαία ηθοποιός και σεναριογράφος, τιμημένη μάλιστα με
δύο Όσκαρ, είναι και μαχόμενη οικολόγος και ακτιβίστρια, αιφνιδίασε ευχάριστα και συγκίνησε με την στάση της στο
μεγάλο προσφυγικό ζήτημα, τους εκπροσώπους του Τύπου στο φετινό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Βερολίνου.

 

H 57χρονη Αγγλίδα ηθοποιός Έμμα Τόμσον που πέρα από σπουδαία ηθοποιός και σεναριογράφος, τιμημένη μάλιστα με
δύο Όσκαρ, είναι και μαχόμενη οικολόγος και ακτιβίστρια, αιφνιδίασε ευχάριστα και συγκίνησε με την στάση της στο
μεγάλο προσφυγικό ζήτημα, τους εκπροσώπους του Τύπου στο φετινό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Βερολίνου.

Η ηθοποιός δεν ήθελε να ξεκινήσει τη συνέντευξη που παραχώρησε στο site �ix.gr, για το φιλμ «Alone in Berlin» αν πρώτα
δε μάθαινε τα νεότερα από την Ελλάδα κι αν δεν έστελνε τα φιλιά, τη συμπαράσταση και τα ευχαριστώ της στους
κατοίκους της Μυτιλήνης. 
Το �ix.gr συνάντησε την Έμμα Τόμσον με αφορμή τη νέα της ταινία «Alone in Berlin», στο πλαίσιο του 66ου Διεθνούς
Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου.

«Ευχαριστώ, στ’ αλήθεια σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Ελλάδα για όσα κάνει για τους πρόσφυγες. Διαβάζω κι
ενημερώνομαι καθημερινά για όσα συμβαίνουν στη Λέσβο. Είναι ένα νησί που αγαπώ κι έχω επισκεφθεί πολλές φορές. Το
βρίσκω υπέροχο. Ειδικά την Εφταλού, όπου συνηθίζω να μένω. Όμως δεν έχω ξανααισθανθεί τέτοιο δέσιμο μαζί με τους
υπέροχους ανθρώπους σας, όσο τώρα…», είπε χαρακτηριστικά.

 

Περί «τρομοκρατίας»

«Η χώρα μου δεν έχει πάρει χαμπάρι τι συμβαίνει στον κόσμο. Τι προκαλέσαμε εμείς οι δυτικοί βομβαρδίζοντας το Ιράκ
και προκαλώντας όλη αυτή την αναταραχή στη Μέση Ανατολή. Πιστέψαμε πραγματικά ότι δε θα γύριζε όλο αυτό εναντίον
μας; Νομίζουμε ότι οι άνθρωποι της Συρίας που έχουν βιώσει τον πόλεμο, δε θα χτυπούσαν τις πόρτες των συνόρων μας;
Τι νομίζαμε δηλαδή; Μιλάμε για τρομοκράτες. Εμείς γεννήσαμε τους τρομοκράτες.

. Πέραν όμως κάθε πολιτικής θέσης, η δική μου είναι πάντα καθαρή, δημόσια και αμετακίνητη, θέλω να ευχαριστήσω τους
Έλληνες για την ανθρωπιά τους. Είστε υπέροχοι. Σας αγαπώ.
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Ρεσιτάλ για δύο βιολιά στη Δημοτική Πινακοθήκη! - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — It was a wonderful music event. Thank
you for your support.

«Νυχτερινή» πεζοδρόμηση στα Λαδάδικα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Anthony — δεν θα πρεπει ομως να ληφθει υποψην και το γεγονος οτι το
εχουν παρακανει με τα τραπεζακια στα λαδαδικα;ειναι δυνατον …

Αναβολή μέχρι νεοτέρας - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Ο Δήμος Λέσβου ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη τα σχολεία της Λέσβου
θα παραμείνουν κλειστά. Κάποιοι διευθυντές …

Ρεσιτάλ εικαστικών και μουσικής! - EmprosNet.gr
1 comment • 7 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — Gracias de todo corazón por divulgarlo.
Ευχαριστούμε πολύ
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Μόλις επιστρέψετε στη χώρα σας, σάς παρακαλώ από καρδιάς να δώσετε τα ευχαριστώ μου και την αγάπη μου στους
ανθρώπους της Μυτιλήνης. Πρέπει να είστε περήφανοι...», ανέφερε χαρακτηριστικά.
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