
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ  ΝΟ. Δ.Ε. ΒΑΥΑΡΙΑΣ 

(απόσπασμα) 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ στο Μόναχο, 9.12.12 

Σε μια προσπάθεια να αναθερμανθούν οι παραδοσιακές  σχέσεις της πατρίδας μας με την Βαυαρία 

ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας  και Πρόεδρος της Ν.Δ. κ. Αντώνης Σαμαράς, συνοδευόμενος από τον 

Υπουργό Οικονομικών  κ. Γιάννη Στουρνάρα, τον Υφυπουργό  Ανάπτυξης κ. Νότη Μηταράκη και 

ειδικούς συνεργάτες, επισκέφθηκε την 9.12.12 επίσημα τον Πρωθυπουργό της Βαυαρίας, κ. Χόρστ 

Ζεεχόφερ, με τον οποίο είχε ουσιαστικό και καρποφόρο διάλογο.  Επρόκειτο για μιας ύψιστης 

σημασίας πολιτική κίνηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο οποίος με ειλικρίνεια και ουσιαστικά 

επιχειρήματα κατάφερε να αναστρέψει το αρνητικό κλίμα για την χώρα μας, το οποίο είχαν 

δημιουργήσει ορισμένες δημαγωγικές δηλώσεις βαυαρών πολιτικών σε βάρος της Ελλάδας, που 

έγιναν στο παρελθόν για εσωτερική κατανάλωση.    ….. 

Παράλληλα ο κ. Πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να συναντήσει ολιγομελή αντιπροσωπεία της 

Κομματικής Οργάνωσης Ν.Δ., στην οποία συμμετείχαν ο  Συντονιστής των  κομμ. Οργ. Ν.Δ. κεντρ. 

Ευρώπης κ. Κ. Ξεπαπαδάκος, ο Πρόεδρος  ΝΟ.Δ.Ε. Βαυαρίας κ. Θ. 

Λίκκας  και η πρόεδρος της Τ.Ο.  Ν.Δ. Μονάχου κ.  Δ. Κοντοπούλου.    

Ο κ. Πρόεδρός μας δέχτηκε τα μέλη μας στο τέλος του επίσημου 

προγράμματός του, ώστε να υπάρξει ο μέγιστος δυνατός χρόνος για 

την συζήτηση των σοβαρών θεμάτων που απασχολούν την 

παράταξη αλλά και τον απόδημο  Ελληνισμό γενικότερα, 

ανταποκρινόμενος έτσι στην επιθυμία του Συμβουλίου Προέδρων ΝΟ.Δ.Ε.  Γερμανίας. 

Ο Πρόεδρος Αντώνης Σαμαράς διάβασε με προσοχή τις θέσεις των Προέδρων ΝΟ.Δ.Ε. που του 

παρουσίασε με εισήγησή της η αντιπροσωπεία των μελών μας… Στη συνέχεια ο Πρόεδρός μας 

ενημερώθηκε πλήρως για τα φλέγοντα θέματα των Αποδήμων, ιδιαίτερα το αίτημα για συνέχιση 

της  παροχής ελληνικής παιδείας  στους απόδημους, την υλοποίηση της ανέγερσης του ελληνικού 

σχολικού κτιρίου στο Μόναχο    (όπου μας ανακοίνωσε ότι ήδη είχε δώσει οδηγίες στον αρμόδιο 

Υπουργό για την επίλυση του θέματος)…. Παρά την κούραση της ημέρας με τις πολύωρες 

συναντήσεις και συζητήσεις και το, σε λίγες μόλις ώρες, ταξίδι του στο Όσλο,  ο Πρόεδρος Αντώνης 

Σαμαράς μας αφιέρωσε τον απαραίτητο χρόνο και άφησε την θετική εντύπωση πως έχει 

ενστερνισθεί τον προβληματισμό μας, υιοθετεί τις προτάσεις μας και έχει την πίστη και την θέληση 

να τις πραγματοποιήσει. 

                                                         


