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Πρακτικό συνεδρίασης Θερινού Τµήµατος της Βουλής: Συζήτηση πάνω στην ερώτηση του βουλευτή του 
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, κ. Φώτη Κουβέλη για την µείωση των ωρών διδασκαλίας της 
δεύτερης ξένης γλώσσας. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΙΑ 
ΣΥΝΟ∆ΟΣ Α 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Α΄ 
 
Τρίτη 5 Ιουλίου 2005 
 
Θ Ε Μ Α Τ Α 
 
Α. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
1. Επί διαδικαστικού θέµατος σελ. 
2. Ανακοινώνεται η συγκρότηση του Τµήµατος ∆ιακοπής Εργασιών της Βουλής σελ. 
3. Ανακοινώνεται η συγκρότηση των ∆ιαρκών Επιτροπών του Τµήµατος ∆ιακοπής των Εργασιών της Βουλής για τις 
τρεις διαδοχικές συνθέσεις του (Α΄, Β΄, Γ΄) σελ. 
 
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
1. Κατάθεση αναφορών, σελ. 
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ. 
3. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων. 
α) Προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την στεγαστική συνδροµή σε άγαµους 
δικαιούχους του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας µε αναπηρία άνω του 67% σελ. 
β) Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την µη εξόφληση των ντοµατοπαραγωγών του 
Νοµού Καρδίτσας για την σοδειά που παρέδωσαν λόγω των προβληµάτων της βιοµηχανίας «ΠΡΟΝΤΑΚΤΑ» σελ 
γ) Προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την απόφαση της Αγροτικής Τράπεζας για το κλείσιµο 
της «ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ» στη Θεσσαλονίκη σελ. 
δ) Προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την µείωση των ωρών 
διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας στα σχολεία σελ. 
 
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
1. Συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης «Τροποποίηση, 
αντικατάσταση και συµπλήρωση του ν. 703/1977 «Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του 
ελεύθερου ανταγωνισµού» σελ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Σας παρακαλώ, κύριε Τζέκη. Αφού δεν έχετε δικαίωµα. Το καταλαβαίνετε.  
Θα συζητηθεί η τελευταία µε αριθµό 4/30-6-2005 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής 
Αριστεράς κ. Φωτίου Κουβέλη προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη µείωση των 
ωρών διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας στα σχολεία κλπ.. 
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Κουβέλη έχει ως εξής: 
«Με εγκύκλιό του το Υπουργείο Παιδείας προβαίνει στη µείωση των ωρών διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας.  
Η απόφαση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε τις εκφρασµένες θέσεις της ΟΛΜΕ, του ΚΕΜΕΤΕ, των επιστηµονικών 
ενώσεων των καθηγητών/τριών γαλλικής και γερµανικής γλώσσας, καθώς και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Παράλληλα, αγνοεί τις οδηγίες του «Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς» του 
Συµβουλίου της Ευρώπης για την αναβάθµιση της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών.  
Με δεδοµένο ότι στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο χρόνος της υποχρεωτικής διδασκαλίας των ξένων 
γλωσσών αντιστοιχεί στο 15% του συνολικού εκπαιδευτικού-διδακτικού χρόνου και την αρνητική θέση των µελών 
της εκπαιδευτικής κοινότητας για τη µείωση των ωρών διδασκαλίας για τη δεύτερη ξένη γλώσσα, ερωτάται η κυρία 
Υπουργός: 
Προτίθεται να προβεί, όπως οι συνθήκες επιβάλλουν, σε πλήρη αναθεώρηση του προγράµµατος σπουδών που 
παρέχεται σήµερα στη γενική εκπαίδευση; 
Προτίθεται να ανακαλέσει την εν λόγω απόφασή της και να επιβάλλει την υποχρεωτική διδασκαλία της δεύτερης 
ξένης γλώσσας στην Α΄ και Β΄ τάξη Λυκείου;» 
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Καλός. 
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, 
το Υπουργείο Παιδείας θεωρεί πολύ σηµαντικό τµήµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας τη διδασκαλία των ξένων 
γλωσσών και την τοποθετεί ακριβώς δίπλα στην ανάγκη ποιοτικής αναβάθµισης της διδασκαλίας και της µητρικής 
γλώσσας, της ελληνικής γλώσσας. 
Θα θέλαµε, λοιπόν, να υποστηρίξουµε και να πούµε εις απάντησην αυτής της ερωτήσεως του εκλεκτού συναδέλφου 
ότι πρώτα απ’ όλα η προσπάθειά µας για την τόνωση αυτής της εκπαιδευτικής διαδικασίας στηρίζεται σε δύο 
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πυλώνες: Ο πρώτος είναι η ποιοτική αναβάθµιση της διδασκαλίας και η αλλαγή των προγραµµάτων, και κυρίως η 
µετατόπιση της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών, έτσι ώστε να ξεκινούν συµµετρικά, παράλληλα µε τη διδασκαλία 
της µητρικής γλώσσας, από τις πρώτες κιόλας τάξεις του δηµοτικού σχολείου. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουµε 
αυτή η διδασκαλία να µη γίνεται αποσπασµατική και κυρίως να µην επιβαρύνει ασύµµετρα το µεσαίο κυρίως 
πρόγραµµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δηλαδή το πρόγραµµα του γυµνασίου, όπως γίνεται µέχρι τώρα. Αυτός 
είναι ο ένας στόχος. 
Ο άλλος στόχος είναι αυτός που υλοποιείται βήµα προς βήµα -και τούτο φαίνεται και από τη θεσµική αναβάθµιση 
αυτού του µεγάλου ζητουµένου- και αναφέρεται στο όλο σύστηµα που χορηγεί το πιστοποιητικό γνώσης της ξένης 
γλώσσας στην Ελλάδα. Το κρατικό πιστοποιητικό πρέπει να µπορεί ν΄ αγκαλιάσει όλες τις ξένες γλώσσες και όλα τα 
επίπεδα εκείνα για τα οποία απαιτείται πιστοποίηση. 
Θα ήθελα, λοιπόν, να σας πω ότι κανένας λόγος ανησυχίας δεν υπάρχει εξαιτίας της περικοπής κατά µία ώρα του 
προγράµµατος διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας στο γυµνάσιο. Για τον απλούστατο λόγο, κύριε Κουβέλη, ότι 
εµείς δώσαµε, µε σύµφωνη γνώµη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, από την επόµενη σχολική χρονιά την 
υποχρεωτικότητα όσον αφορά τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας στο δηµοτικό σχολείο και συγκεκριµένα 
στην πέµπτη και στην έκτη δηµοτικού.  
Πρώτον, τον πρώτο χρόνο θα λειτουργήσει πιλοτικά το πρόγραµµα σε διακόσια δέκα δηµοτικά σχολεία όλης της 
χώρας, για να επεκταθεί στη συνέχεια σε όλα τα σχολεία αυτά. ∆εύτερον, ήδη βρίσκεται στο τελικό της στάδιο η 
µελέτη που εκπονεί το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έτσι µας ενηµέρωσε- για την ανάγκη να καθιερωθεί υποχρεωτική η 
διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας και στις τρεις τάξεις του λυκείου.  
Αυτό βέβαια θα είναι από την επόµενη σχολική χρονιά πολύ ρεαλιστικό, για τον απλούστατο λόγο ότι εµείς από-
πολώσαµε το λύκειο από τις πολλές πανελλαδικές εξετάσεις, αφαιρώντας από φέτος τις εξετάσεις της Β’ λυκείου και 
αναβαθµίζοντας το συνολικό πρόγραµµα προκειµένου να υπάρχει κέρδος ωρών, υπέρ ακριβώς της διδασκαλίας των 
ξένων γλωσσών και κυρίως της δεύτερης ξένης γλώσσας. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό. 
Ο κ. Κουβέλης έχει το λόγο. 
 
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
Κύριε Υπουργέ, είναι γεγονός ότι µε τη ρύθµιση που προωθείτε θα εξακολουθήσουµε να είµαστε ως χώρα από τις 
τελευταίες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά µε τον διατιθέµενο χρόνο για την εκµάθηση ξένων γλωσσών. 
Ήδη και νοµίζω ότι βασίµως σας το επισηµαίνω- στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο χρόνος της 
υποχρεωτικής διδασκαλίας των ξένων γλωσσών αντιστοιχεί στο 15% του εκπαιδευτικού διδακτικού χρόνου. 
Εποµένως εµείς µειώνουµε το ποσοστό αυτών των ωρών διδασκαλίας των ξένων γλωσσών και θα βρεθούµε να 
είµαστε από τις τελευταίες χώρες µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά µε την εκµάθηση ξένων γλωσσών.  
Επίσης θέλω να σας πω ότι εφαρµόζετε πιλοτικά σε διακόσια δέκα δηµοτικά σχολεία την εκµάθηση της δεύτερης 
ξένης γλώσσας. Το ερώτηµα είναι γιατί πιλοτικά, κύριε Υπουργέ; ∆ιότι το πιλοτικό πρόγραµµα έχει σχέση µε την 
παραδοχή και την επισήµανση ότι δεν ξέρουµε τι θα βρούµε µπροστά µας, ανιχνεύουµε τα πράγµατα γι’ αυτό και 
ακολουθούµε πιλοτικό πρόγραµµα. Ενώ το συγκεκριµένο ζήτηµα έχει κατακτηµένο χώρο και τόπο. ∆εν χρειάζεται 
εποµένως πιλοτικό πρόγραµµα. Όπως επίσης δεν δεσµεύεστε από ποιου χρονικού σηµείου και µετά θ΄ αρχίσει η 
διδασκαλία µέχρι και την τρίτη τάξη του λυκείου όπως είπατε λίγο πριν.  
Και τέλος να επισηµάνω στο πλαίσιο του χρόνου µου ότι η ρύθµιση αυτή, κύριε Υπουργέ, θα έχει ως αποτέλεσµα και 
νοµίζω ότι και εσάς και εµένα και όλους µας ενδιαφέρει αυτό που θίγω, το 1/3 των καθηγητών των ξένων γλωσσών 
να χάσουν τις οργανικές τους θέσεις. Και βεβαίως θα ενταθεί η αδιοριστία. Και αυτό είναι ένα µέγεθος που δεν µπορεί 
κανείς να το περιφρονεί προτάσσοντας βέβαια το ζήτηµα της εκµάθησης των ξένων γλωσσών, αλλά χωρίς όµως να 
υποτιµά και τούτο το στοιχείο το οποίο είναι πάρα πολύ σηµαντικό.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ ( Σωτήρης Χατζηγάκης): Ευχαριστώ, κύριε Κουβέλη. Ορίστε, κύριε Υπουργέ. 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων): Θα ήθελα να υπογραµµίσω ότι καµία 
ανησυχία δεν δικαιολογείται. ∆εν συµφωνώ, κύριε συνάδελφε, µαζί σας για το πρόβληµα της αδιοριστίας ούτε για την 
µείωση των οργανικών θέσεων των καθηγητών γερµανικής και γαλλικής, που ήταν συνήθως οι επιλεγόµενες µέχρι 
σήµερα ως δεύτερες γλώσσες, από πλευράς επιθυµίας των µαθητών να τις µάθουν.  
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Πρόεδρος της Βουλής, κ. ΑΝΝΑ ΜΠΕΝΑΚΗ- ΨΑΡΟΥ∆Α) 
Θα ήθελα να σας πω ότι και µόνο η µελέτη που έκανε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και οι αρµόδιες υπηρεσίες του 
Υπουργείου Παιδείας για το πώς αντιµετωπίζεται το συγκεκριµένο θέµα για τη µείωση της κατά µια ώρα διδασκαλίας 
στο πρόγραµµα του γυµνασίου, απέδειξε ακριβώς ότι δεν υπάρχει τέτοιο πρόβληµα. Ενηµερώσαµε µάλιστα και τις 
αντίστοιχες συνδικαλιστικές ενώσεις των καθηγητών γαλλικής και γερµανικής και πιστεύω ότι υπήρξε ικανοποίηση. 
∆εν υπάρχει πρόβληµα, λοιπόν, γιατί ήδη µε τα µέτρα που εξήγγειλε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για 
τη µείωση, κύριε Κουβέλη, του αριθµού των µαθητών ανά τµήµα στα γυµνάσια και τα λύκεια της χώρας δεν φαίνεται 
να υπάρχει παρά συµµετρική απορρόφηση όλων των καθηγητών που έχουν οργανικές θέσεις σήµερα στη διαδικασία 
της διδασκαλίας της δεύτερης γλώσσας έστω και µ’ αυτή τη µείωση κατά µια ώρα.  
Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή η µείωση δεν υλοποιήθηκε όχι επειδή εµείς θέλαµε να είµαστε ασύµµετροι ή ασύνταχτοι 
προς την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά γιατί υπήρχε µια θλιβερή ελληνική πραγµατικότητα και το 
γνωρίζετε. Φάνηκε από τα γκάλοπ, το αναγνωρίζουν όλοι οι έλληνες. Βγαίνουν τα παιδιά µας χωρίς γνώση ουσιαστική 
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της πρώτης, της µητρικής τους γλώσσας. Γι’ αυτό αυξήσαµε κατά µια ώρα τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών, 
προκειµένου να εξαλείψουµε ακριβώς στο πρόγραµµα την έλλειψη εκείνη που υπήρχε και να έχουµε ένα καλύτερο και 
ποιοτικότερο αποτέλεσµα στη διδασκαλία της µητρικής γλώσσας. Ταυτοχρόνως πήγαµε σε πιλοτικό πρόγραµµα στο 
δηµοτικό. 
Ολοκληρώνω, απαντώντας στην ανησυχία σας ότι τάχα δεν είναι δίκαιο να πάµε µε πιλοτικό πρόγραµµα. Θα ήθελα να 
σας πω ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο συνέστησε για φέτος τη δηµιουργία του προγράµµατος αυτού γιατί φάνηκε 
ότι όλες οι ελλείψεις σε επίπεδο γυµνασιακής διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας, κύριε συνάδελφε, προήλθαν 
από την έλλειψη συµµετρικότητας στο πρόγραµµα όσον αφορά στην πρώτη ξένη γλώσσα και στη µητρική γλώσσα. 
άρα καλό θα ήταν να µην τα πάθουµε αυτά και στο δηµοτικό σχολείο. Γι’ αυτό πήγαµε σε πιλοτικό πρόγραµµα.  
Ταυτοχρόνως, όµως, µε τη δήλωσή µας ότι εντός ολίγου θα έχουµε στα χέρια µας την πλήρη και αναλυτική µελέτη 
του επισήµου συµβούλου της κυβερνήσεως, που είναι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, για την καθιέρωση της 
υποχρεωτικότητας -το τονίζω και στην δευτερολογία µου- της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας και σε επίπεδο 
λυκείου, δεν αφήνουµε κανένα περιθώριο για παρανόηση ή για ανησυχία. Μόλις αυτό κατατεθεί ως ιδέα στην 
Κυβέρνηση, η αλλαγή του προγράµµατος του Λυκείου για να χωρέσει αυτή η διδασκαλία θα γίνει παραυτά.  
Σας ευχαριστώ.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Άννα Μπενάκη- Ψαρούδα): Ευχαριστούµε και εµείς.  
 Με τη συναίνεση του Τµήµατος και ώρα 23.40΄ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Τετάρτη 6 Ιουλίου 2005 και 
ώρα 10.30΄ µε αντικείµενο εργασιών του Τµήµατος νοµοθετική εργασία: µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων 
και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων αθλητισµού» σύµφωνα µε την 
ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί. 
 
 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                 ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 
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