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Κυρία Βοκοτοπούλου, 

Σας ευχαριστούμε για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα σας των 
πληροφοριών που αφορούν το συνέδριο: «Καλλιεργώντας τη φιλαναγνωσία: 
Πραγματικότητες και προοπτικές», το οποίο συνδιοργάνωσαν το Π.Τ.Δ.Ε. 
του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. του Πανεπιστημίου Πατρών 
(Αθήνα, 7-9 Μαρτίου 2013). 

Η επιτυχία του Συνεδρίου, τόσο σε επίπεδο εισηγήσεων όσο και σε 
επίπεδο προσέλευσης συνέδρων, εκπλήρωσε τις αρχικές προσδοκίες μας, 
ενώ η συνεχιζόμενη ανταπόκρισή του σε όσους το παρακολούθησαν μας 
γεμίζει αισιοδοξία για το μέλλον. Να θυμίσουμε ότι κύριος στόχος του 
Συνεδρίου ήταν να  εξετάσει τα ζητήματα προώθησης της ανάγνωσης στα 
παιδιά, ενώ το γεγονός ότι επί τρεις ημέρες οι συνεδρίες αποτέλεσαν πεδίο 
γόνιμης συζήτησης, ανταλλαγής θέσεων και απόψεων, κατάθεσης προτάσεων 
για περαιτέρω διερεύνηση ζητημάτων που απασχολούν τόσο την επιστημονική 
κοινότητα όσο και εκείνους που ενδιαφέρονται για το βιβλίο και την 
προώθηση της ανάγνωσης στη χώρα μας, παραμένει αδιαμφισβήτητο. Για το 
λόγο αυτό το να χρεώνετε στην Οργανωτική Επιτροπή την πρόθεση «να 
λειτουργήσει το συνέδριο και ως μια μορφή απολογισμού για τη μέχρι τώρα 
υλοποίηση του προγράμματος φιλαναγνωσίας που εφαρμόζεται πιλοτικά σε 
επιλεγμένα δημοτικά σχολεία σε όλη τη χώρα» μας βρίσκει τουλάχιστον 
αντίθετους, ενώ κάθε εμμονή στην προβολή της «ασάφειας» των στόχων του 
Προγράμματος Φιλαναγνωσίας θεωρούμε ότι υποβαθμίζει την επιτυχία του 
Συνεδρίου και υποτιμά τις επιδιώξεις του. 

Δε θα εκθέσουμε ξανά τους στόχους του εν λόγω προγράμματος, όλες 
οι λεπτομέρειες του οποίου, καθώς και η όλη "μυθολογία" του, είναι 
αναρτημένες διαδικτυακά και στη διάθεση κάθε καλοπροαίρετου να τις κρίνει 
και να διαμορφώσει άποψη· χρειάζεται, ωστόσο, να διευκρινίσουμε για μια 
ακόμη φορά ότι το συγκεκριμένο συνέδριο ήταν πολύ ευρύτερο, έδωσε 
συνειδητά βήμα σε όλες τις απόψεις, ακόμη και σε αυτές που μπορούσαν να 
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ελεγχθούν αμέσως ως ανακριβείς ή μη καλοπροαίρετες, ενώ δε θεώρησε 
αναγκαίο να εξασφαλίσει άλλοθι για καμία ενέργεια ή πρόθεση τόσο των 
συντελεστών του προγράμματος (να σας θυμίσουμε ότι είχαμε εμπλακεί 
ενεργά στην Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή και στο Δ.Σ. του 
Ε.ΚΕ.ΒΙ.) όσο και των φορέων που είχαν αναλάβει την υλοποίησή του. Το να 
επαναλαμβάνονται όμως μονότονα παραποιημένες αλήθειες και 
προκαταλήψεις που νομιμοποιούν τουλάχιστον "περίεργες" εμμονές συνιστά 
αδικία και προκαλεί δικαιολογημένη αγανάκτηση.  

Κυρία Βοκοτοπούλου, τα όσα επαναλαμβάνετε και στην παρούσα 
ανάρτηση τα είχατε θέσει με διάφορους τρόπους στις τοποθετήσεις σας κατά 
τη διάρκεια του Συνεδρίου και νομίζουμε ότι απαντήθηκαν άμεσα. Δε 
γνωρίζουμε, ωστόσο, γιατί συνεχίζετε να προβάλλετε τις ίδιες απόψεις 
αναφερόμενη επιλεκτικά από όλες τις συνεδρίες και τις εισηγήσεις στο 
περιεχόμενο δύο μόνο, της μίας (αυτής του κ. Κατσουλάρη) που αφορούσε 
αποκλειστικά το εν λόγω πρόγραμμα και της άλλης (αυτής της κας Βελισσάρη) 
που αναφέρθηκε και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά συνδέεται δυστυχώς 
γενικότερα με τη μοίρα του Ε.ΚΕ.ΒΙ. Το να ταυτίζετε ουσιαστικά ένα 
ολόκληρο συνέδριο με τις διαπιστώσεις σας που θέλουν ως "αιτία όλων των 
κακών" το Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας και το "δαιμονοποιούν" είναι, κατά τη 
δική μας άποψη, τουλάχιστον άστοχο, ενώ θεωρούμε ότι μας προσβάλλει. Σας 
παρακαλούμε, λοιπόν, να εκθέσετε και τα γραφόμενά μας στην ιστοσελίδα σας, 
και ας αποφασίσει ο κάθε αναγνώστης πώς θα κατανοήσει λόγους και έργα. 
Εξάλλου, για φιλαναγνωσία κάνουμε λόγο και η ουσία της εντοπίζεται μακριά 
από σκοπιμότητες ή εμμονές στην εκούσια και αβίαστη πραγμάτωση του 
έντυπου λόγου. 
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