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 Θα πάει και στο χωριό της Μόριας

Υπό διαμόρφωση ακόμα το πρόγραμμα της επίσκεψης του προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη,
στη Μυτιλήνη
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Βαίνει προς την οριστικοποίησή του, το πρόγραμμα της επίσκεψης του προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη, την
Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου στη Μυτιλήνη, με τη ΝΟΔΕ να ενημερώνει ότι -όπως και πέρυσι- στο πλαίσιο της παρουσίας
του προέδρου, θα πραγματοποιηθεί και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

 
Βαίνει προς την οριστικοποίησή του, το πρόγραμμα της επίσκεψης του προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη, την
Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου στη Μυτιλήνη, με τη ΝΟΔΕ να ενημερώνει ότι -όπως και πέρυσι- στο πλαίσιο της παρουσίας
του προέδρου, θα πραγματοποιηθεί και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Βασικό σκέλος της επίσκεψης Μητσοτάκη στη Μυτιλήνη, θα είναι φυσικά η ομιλία του στο Δημοτικό Θέατρο στις 6 το
απόγευμα, όμως μέχρι την τελευταία στιγμή οι συνεργάτες του, προσθέτουν και επιπλέον συναντήσεις αλλά και επί
μέρους επισκέψεις. Με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν πως ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφτεί, μεταξύ άλλων, και
το Hot-spot αλλά και το χωριό της Μόριας.

 

Θέλει να δει ει δυνατόν περισσότερο κόσμο

Ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμένεται με την πρωινή πτήση της Παρασκευής και, όπως φαίνεται, θα
κατευθυνθεί άμεσα προς το Hot-spot της Μόριας για να δει από κοντά τις συνθήκες που επικρατούν. Ωστόσο οι
πληροφορίες αναφέρουν πως ο κ. Μητσοτάκης θέλει στην επικείμενη επίσκεψή του, να έρθει ει δυνατόν κοντά, με
περισσότερο κόσμο και δη με εκείνον που βιώνει σε μεγαλύτερη ένταση τις επιπτώσεις της προσφυγικής κρίσης. Γι’ αυτό
θα επισκεφτεί και το χωριό της Μόριας για να συζητήσει με τους κατοίκους, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να
ακούσει τους προβληματισμούς τους.

Ο κ. Μητσοτάκης ακολούθως θα έχει συναντήσεις με τοπικούς φορείς και στόχος είναι, όπως λέγεται από το περιβάλλον
του, να «γεμίσει» η ημέρα του στη Μυτιλήνη και να έχει αποκτήσει μία ακριβή εικόνα της κατάστασης ενός νησιού που
ομολογουμένως θεωρείται από τις πιο ευαίσθητες περιοχές της χώρας τα τελευταία δύο χρόνια.

Σε κάθε περίπτωση, όπως παραδέχεται και η ΝΟΔΕ Λέσβου της ΝΔ, το πρόγραμμα του προέδρου θα διαμορφώνεται μέχρι
την τελευταία στιγμή, με το μόνο «ανακοινώσιμο» χθες συγκεκριμένο νέο, να είναι πως με την ευκαιρία της επίσκεψης του
προέδρου του κόμματος, θα γίνει στο Δημοτικό Θέατρο και η κοπή της πίτας της τοπικής οργάνωσης.
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