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Θέμα: Στέγαση του Ελληνικού Λυκείου Στουτγάρδης / Γερμανίας 
 
Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, 

ως Ελληνική Κοινότητα Στουτγάρδης αισθανόμαστε συνυπεύθυνοι για την διατήρηση 

και την εξέλιξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο ομόσπονδο κρατίδιό μας Βάδη 

Βυρτεμβέργη. 

Θεωρούμε ότι η ελληνόγλωσση εκπαίδευση είναι καίριας σημασίας για την 

διασφάλιση της Ελληνικότητας των αποδήμων Ελλήνων, και ιδιαίτερα της νέας γενιάς. Στο 

ομόσπονδο κρατίδιο της Βάδης Βυρτεμβέργης κατοικούν και πάλι, περίπου 160.000 

Έλληνες ομογενείς. Στο δήμο Στουτγάρδης, δίχως την περιφέρεια, κατοικούν περίπου 

15.000 Έλληνες ομογενείς, στους οποίους δεν συμπεριλαμβάνονται οι έχοντες διπλή 

υπηκοότητα, δηλαδή Ελληνική και Γερμανική, διότι το γερμανικό κράτος τους λογίζει ως 

Γερμανούς μόνον. 

Η οικονομική κρίση που έπληξε την Ελλάδα από το έτος 2011 και έπειτα είχε ως 

συνέπεια την αύξηση των Ελλήνων ομογενών στον δήμο και το ομόσπονδο κρατίδιό μας 

και παράλληλα την διακοπή χρηματοδότησης των τμημάτων ελληνόγλωσσης παιδείας και 

εκπαίδευσης και στο κρατίδιό μας. 
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Όπως σας ενημέρωσαν με επιστολή διαμαρτυρίας της 16ης Ιουλίου 2019 προς την 

υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Βάδης 

Βυρτεμβέργης α.Σ. και της Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Γονέων και Κηδεμόνων 

Γερμανίας αναφορικά και στο φλέγον θέμα αυτό, καθώς και με επιστολή διαμαρτυρίας του 

Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Λυκείου Στουτγάρδης, κινδυνεύει το μοναδικό αμιγές 

ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, δηλαδή το Λύκειο Στουτγάρδης, να μείνει από το σχολικό 

έτος 2020/2021 χωρίς στέγη. 

Στο κτήριο του Λυκείου στεγάζονται 400 μαθητές (200 μαθητές του Λυκείου και 200 

μαθητές του Νηπιαγωγείου και των Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ). 

 Είναι απολύτως απαραίτητες οι διαπραγματεύσεις με την ιδιοκτήτρια του κτηρίου, 

όπου σήμερα στεγάζεται το ελληνικό Λύκειο Στουτγάρδης, με σκοπό την επίτευξη της 

ανανέωσης του μισθωτηρίου συμβολαίου. Σύμφωνα με τους όρους του μισθωτηρίου 

συμβολαίου, το ελληνικό δημόσιο δια μέσου του Γενικού Προξενείου όφειλε να αιτηθεί την 

ανανέωση του μισθωτηρίου συμβολαίου εντός του έτους 2018 και για τα επόμενα πέντε έτη. 

Δυστυχώς οι διαπραγματεύσεις δεν έλαβαν χώρα εμπροθέσμως. Κατόπιν τούτου, η 

ιδιοκτήτρια έχει πλέον δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μίσθωσης μέχρι την 31η 

Αυγούστου για το επόμενο σχολικό έτος. 

Κατά συνέπεια, η στέγαση του λυκείου στη Στουτγάρδη, ήτοι 400 μαθητές, απειλείται 

στο μέλλον, εάν οι αρμόδιοι θεσμοί δεν μεριμνήσουν για την άκρως αναγκαία ανανέωση του 

μισθωτηρίου συμβολαίου για τουλάχιστον τα επόμενα πέντε έτη. 

Η μεγάλη ζήτηση ακινήτων στην αγορά της Στουτγάρδης καθιστά επιτακτική την 

ανάγκη άμεσης διευθέτησης του ανωτέρω αναφερόμενου θέματος. 

Η Ελληνική Κοινότητα Στουτγάρδης λόγω του άμεσου κινδύνου, να βρεθεί το Λύκειο 

το επόμενο σχολικό έτος δίχως στέγαση, ενημέρωσε αμελλητί τη διοίκηση του δήμου 

Στουτγάρδης επί του θέματος για να βοηθήσει ο δήμος ή/και το κρατίδιο σε περίπτωση που 

το Λύκειο βρεθεί εκτός κτηρίου. Η διοίκηση του δήμου Στουτγάρδης απάντησε, ότι περιμένει 

να επικοινωνήσει ο αρμόδιος ελληνικός διοικητικός φορέας για να επιληφθούν του θέματος. 

 

Για όλους τους ανωτέρω λόγους  

σας καλούμε όπως προβείτε επειγόντως στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της 

κτηριακής στέγασης και της συνέχισης λειτουργίας του μοναδικού ελληνικού Λυκείου στη 

Βάδη Βυρτεμβέργη. 
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