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Αναλυτικό Δελτίο Τύπου   

 

Η Συνομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Γερμανίας, ενημερώνει τις Ομοσπονδίες μέλη 

της και όλους τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, ότι την Κυριακή 7 Ιουνίου και 

ώρα 14.00 μ.μ., 

διεξάχθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση με τον κ. Μιχάλη Κόκκινο, Γενικό Διευθυντή 

της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και την Γραμματέα του ομώνυμου 

θεσμού, κα Εύα Παπαδάτου. Στην συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Γιάννης 

Αμανατίδης, Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής για θέματα του Ελληνισμού της 

Διασποράς και μέλος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής όπως και ο 

Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Στουτγάρδη κ. Παναγιώτης Πάρτσος, που 

οργάνωσε και συντόνισε την συνάντηση. 

 

Από πλευράς των βασικών ομογενειακών οργανώσεων, συμμετείχαν οι ακόλουθοι 

βασικοί θεσμοί: 

 > Ελληνική Συνομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Γερμανίας, 

 > Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Βάδης Βυρτεμβέργης, 

 > Σύλλογος Καθηγητών Βάδης Βυρτεμβέργης ΕΛΜΕ, 

 > Σύλλογος Δασκάλων „Αριστοτέλης“, 

 > Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Λυκείου Στουτγάρδης, 

 > Ελληνική Κοινότητα Ludwigsburg και εκπρόσωποι Ελληνικών Κοινοτήτων Β.Β.    



Την εμφάνισή της έκανε και η αυτοαποκαλούμενη Ένωση Γ&K  Β.Β. 

 

Βασικό χαρακτηριστικό της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στην Βάδη 

Βυρτεμβέργη είναι τα Τ.Ε.Γ. / Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας 

  

Η πολυμελής συνάντηση έδωσε στους βασικούς φορείς της Βάδης Βυρτεμβέργης την 

ευκαιρία να καταθέσουν τις απόψεις τους, να παρουσιάσουν την ιδιαιτερότητα του 

κρατιδίου μας σε σχέση με τα άλλα κρατίδια, να μοιραστούν τις ανησυχίες τους και να 

προτείνουν επικείμενες λύσεις. Η μετάβαση του γερμανικού μορφωτικού συστήματος 

στην ολοήμερη εκπαίδευση, δημιουργεί πλέον προβλήματα στην ελληνόγλωσση 

μόρφωση με την σημερινή μορφή των Τ.Ε.Γ.  Η άποψη ότι η ελληνόγλωσση εκπαίδευση 

μπορεί να συμπιεστή σε μια μέρα της εβδομάδος και δη την παρασκευή, είναι λαθεμένη 

και απορρίφθηκε ομόφωνα από την ολομέλεια των βασικών ομογενειακών 

οργανώσεων. Εξάλλου η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Βάδης Βυρτεμβέργης, 

επισήμανε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, αρκετά χρόνια πριν. 

Δημιουργεί αρνητική εντύπωση πως είναι δυνατόν να υπάρχουν μεμονωμένοι 

υποστηρικτές για την διατήρηση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης με την σημερινή της 

μορφή, η οποία εάν δεν ενταχθεί στο γερμανικό εκπαιδευτικό ωρολόγιο πρόγραμμα, θα 

εξαλειφθεί εντελώς. 

 

Ελληνικό Λύκειο  Στουτγάρδης 

 

Ένα από τα θέματα που συζητήθηκε διεξοδικά, ήταν η βιωσιμότητα του Ελληνικού 

Λυκείου της Στουτγάρδης. Παρουσιάστηκαν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

μαθητές, οι γονείς, οι καθηγητές και η διεύθυνση του Λυκείου. Ο Λυκειάρχης κ. Σιωπίδης 

εξέφρασε τις ανησυχίες του για το μέλλον του Λυκείου και έκανε θερμή παράκληση στο 

κ. Κόκκινο και το επιτελείο του, να μεταφέρει την γενικότερη αγωνία της ομογένειας στις 

αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους, ώστε να διαφυλαχθεί η λειτουργία του ελληνικού 

Λυκείου της Στουτγαρδης. Στο ίδιο μήκος κύματος τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος του 

Συλλόγου  Γονέων και Κηδεμόνων Λυκείου Στουτγάρδης. 

 



Η Συνομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Γερμανίας παρουσίασε και ανέλυσε στο κ. 

Κόκκινο την διαφορετικότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων των κρατιδίων της 

ομόσπονδης Γερμανίας. Η προσαρμογή της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στα κατά 

τόπους κρατίδια είναι βασική προϋπόθεση για την διατήρησή της. Οι θεσμοί μας 

επισημάνουν διαχρονικά και διαρκώς τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στην Γερμανία. 

Για τον λόγο αυτό επιμέναμε στην αποστολή κλιμακίου που θα καταγράψει τα 

προβλήματα σε κάθε κρατίδιο ξεχωριστά. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η επίσκεψη αυτή 

θα έχει συνέχεια. 

 

 

Άλλα θέματα που συζητήθηκαν ήταν: 

 

Οι επιπτώσεις του Νόμου 4027 

Η χρηματοδότηση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης από το γερμανικό κράτος. 

Η προσφορά των Τ.Ε.Γ. στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση 

Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και η θωράκιση 

της από τα ιδιωτικά συμφέροντα, ιδιαίτερα στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Το νέο νομοσχέδιο για την Παιδεία που επεξεργάζεται το Υπουργείο Παιδείας και θα 

κατατεθεί προσεχώς στην Βουλή. 

   

Με ευχαρίστηση λοιπόν, βλέπουμε ότι ένα πάγιο, διαχρονικό και δίκαιο αίτημά μας, 

(Ειδική καταγραφή των προβλημάτων της ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης) 

πραγματοποιήθηκε με το κλιμάκιο του κυρίου Κόκκινου που επισκέφθηκε τα κρατίδια 

Βάδη Βυρτεμβέργη, Εσση, Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία , Βερολίνο και Βαυαρία. 

Η Συνομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Γερμανίας, οι Ομοσπονδίες  μέλη της, όπως 

και οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων των Κρατιδίων της Έσσης, της Ρηνανίας και του 

Παλατινάτου, βρίσκονται σε συνεχή επαφή μεταξύ τους και όλοι μαζί διασφαλίζουμε την 

ροή πληροφοριών από και προς το Υπουργείο Παιδείας. Κοινός στόχος μας είναι η 

διατήρηση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα της, 

και η εναρμόνισή της με τις ανάγκες των μαθητών της. 

 



Η Συνομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Γερμανίας σε συνεργασία με τις Ομοσπονδίες 

μέλη της και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των Κρατιδίων, ανέλαβαν την 

σύνταξη έκθεσης που θα συμπεριλαμβάνει τις θέσεις και απόψεις όλων των βασικών  

οργανώσεων των Γονέων και των Εκπαιδευτικών. Στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε 

μια συνολική εικόνα της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στην Γερμανία προς το 

Υπουργείο Παιδείας και να συμμετάσχουμε από κοινού στην αναζήτηση πιθανών 

λύσεων. 

 

Στο σημείο αυτό ευχαριστούμε τον κ. Κόκκινο και το μεικτό κλιμάκιο που βρέθηκε κοντά 

μας για να μοιραστεί μαζί μας τις ανησυχίες και την αγωνία της Ομογένειας. 

Τέλος ευχαριστούμε θερμά τον Γενικό Πρόξενο της Στουτγάρδης  κ. Παναγιώτη Πάρτσο, 

που για άλλη μια φορά στάθηκε δίπλα στις θέσεις των θεσμών μας στηρίζοντας πάντα 

τους αγώνες μας για διατήρηση της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης. 

 

 
   

 

Για την Συνομοσπονδία  Ομοσπονδιών Γερμανίας 

 

 
  Ο Πρόεδρος  της              Η Πρόεδρος της 

 Συνομοσπονδίας                  Ομοσπονδίας  Γ&K Β.Β                                              

  

 

 

Κήπας Αθανάσιος                                                                       Βαλκάνη Ξανθίππη 
 


