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Τη Λέσβο θα επισκεφτεί το Σάββατο 18/2 και την Κυριακή 19/2 ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, Καθηγητής Νότης Μαριάς
προκειμένου να συναντηθεί με τοπικούς φορείς και πολίτες για να συζητήσει μαζί τους για το προσφυγικό, τις
μεταναστευτικές ροές, τη Συμφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας και να τους ενημερώσει για τις θέσεις του με έμφαση στην πρότασή του
για αποχώρηση της Ελλάδας από τη Συνθήκη Σένγκεν.

Τη Λέσβο θα επισκεφτεί το Σάββατο 18/2 και την Κυριακή 19/2 ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, Καθηγητής Νότης Μαριάς
προκειμένου να συναντηθεί με τοπικούς φορείς και πολίτες για να συζητήσει μαζί τους για το προσφυγικό, τις
μεταναστευτικές ροές, τη Συμφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας και να τους ενημερώσει για τις θέσεις του με έμφαση στην πρότασή του
για αποχώρηση της Ελλάδας από τη Συνθήκη Σένγκεν.

Στο πλαίσιο αυτό ο Νότης Μαριάς θα μιλήσει στην πόλη της Μυτιλήνης σε ανοιχτή εκδήλωση που διοργανώνει η
Συντονιστική Επιτροπή Λέσβου στο Επιμελητήριο Λέσβου (αιθ. Ι. Παυλακέλλη), το Σάββατο 18/2 στις 19:00.

Το πλήρες πρόγραμμα της επίσκεψης του Ανεξάρτητου Ευρωβουλευτή Νότη Μαριά έχει ως εξής:

Σάββατο 18/2

07.50:  Άφιξη στη Λέσβο.

09.00: Συνάντηση με τον Αστυνομικό Διευθυντή Λέσβου.

09.30: Συνάντηση με τον Δήμαρχο Λέσβου κ. Γαληνό.

10.30: Συνάντηση με τον Λιμενάρχη Λέσβου.

11.00: Συνάντηση με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μυτιλήνης, Ερεσσού και Πλωμαρίου κ.κ. Ιάκωβο.

11.30: Συνάντηση με το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Λέσβου.

12.00: Συνάντηση με το Δ.Σ. της Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβου.

13.00: Συνάντηση με τον Σύνδεσμο Πολυτέκνων νήσου Λέσβου.

 

Κυριακή 19/2

08.30 Επίσκεψη στη Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών στον Μανταμάδο.

10.30 Επίσκεψη στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας στην Αγιάσο.

12.30 Επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας  Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου στο Σίγρι.
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12.30 Επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας  Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου στο Σίγρι.

16.25 Αναχώρηση από Λέσβο για Αθήνα.
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