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Πολιτιστική Παρέμβαση και Θεραπεία Πε
ριβάλλοντος - Δημιουργία Βιβλιοθήκης 
στην Κασσαβέτεια. 

d~ "~V 
Το Υπουργείο Πολιτισμού α- Ι 

νακοίνωσε το 1994 στα πλαίσια Ι 
της άμεσης πολιτικής του για το Ι V 
βιβλίο κπι r r tv nvri wr.-»rm ττι 8π- Ι ^.Γ Ι 
μιουργία «Πιλοτικής Βιβλιο-
θήκης» στο Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα 
Ανηλίκων στην Κασσαβέτεια. Με τη διυπουργική 
συνεργασία του Υπουργού Πολιτισμού και του Υ
πουργού Δικαιοσύνης, καθώς και με τ η συνεργασία 
της Ενωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκάριων ξεκίνησε αυ
τό το Πιλοτικό Πρόγραμμα. 

Για την υλοποίηση του προγράμματος δημιουργή
θηκε ομάδα στο ΥΠΠΟ με το χαρακτήρα της πολιτι
στικής παρέμβασης, τα μέλη της ομάδας ήταν: Μ. 
Ζορμπά (Δρ. Παντείου Πανεπιστημίου - Σύμβου
λος του Υπουργού Πολιτισμού), Χρ. Οικονομο-
π ο ύ λ ο υ (Βιβλιοθηκονόμος - πρόεδρος ΕΕΒ), Ηλίας 
Σιακανδάρης (συνεργάτης του Υπουργού Πολιτι
σμού) και Γ. Αοχρ ινάκης (Ψυχίατρος - ειδικός σε 
ιδρυματικούς χώρους). 

Η ομάδα όταν κρίθηκε αναγκαίο βοηθήθηκε και 
από άλλους ειδικούς (γιατρούς, ψυχολόγους, δικη
γόρο, φιλόλογο κλπ.). 

Το βασικό σκεπτικό πάνω στο οποίο εργάστηκε η 
ομαοα ήταν οτι οεν έπρεπε να «μεταφέρει» μια έτοι
μη βιβλιοθήκη αλλά να τ η σχεδιάσει και να την 
οικοδομήσει με τ η συμμέτοχη των ίδιων των κρα
τουμένων, μια βιβλιοθήκη που θα ανταποκρινόταν 
στις δίκες τους ανάγκες, στη δική τους επικοινωνία. 

Πρόκειται για έναν χρονοβόρο και κοπιαστικό αλ
λά αποτελεσματικό τρόπο, έτσι σήμερα η βιβλιοθή
κη είναι δημιούργημα, των ίδιων των κρατουμένων. 
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που σηματοδοτεί πραγματικά τ η σχέση τους με τον 
έξω κόσμο. 

Η πρώτη συνάντηση της Ομάδας με τους κρατού-

μένος - ανηλίκους ξεκίνησε με κοινές συναντησεκ 
με όλους χωρίς διάκριση, τον Απρίλιο του 1994, 
προσπαθώντας να δημιουργήσει κίνητρα που Ηο 
τους έκαναν να ενδιαφερθούν για την ανάγνωση. 
S~T~\ s f \ Ο Χ s * &τσι παρατηρήθηκε το ενδιαφέρον στην αρχή anc 
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περιέργεια για ό,τι προερχόταν από τον έξω κόσμο, 
διάθεση σε ορισμένους να ασχοληθούν με κάτι ευχά
ριστο (ζωγραφική, χειροτεχνία), έως και ενδιαφέρον 
για πολύ συγκεκριμένα βιβλία. 

Από την πρώτη κιόλας επίσκεψη διαπιστώθηκε το 
ενδιαφέρον των παιδιών για βιβλία, περιοδικά, επι
τραπέζια παιχνίδια, ζωγραφική, χειροτεχνία κλπ. η 
διάθεση αρκετών αναλφάβητων να συλλαβίσουν και 
να κατανοήσουν κείμενα, η διάθεση όσων ήξεραν να 
διαβάσουν να ζητήσουν βιβλία συγγραφέων που εί
χαν ακούσει στην τηλεόραση ή είχαν διαβάσει παλιό
τερα. 

Η ομάδα είχε διαπιστώσει από τ η ν αρχή ότι μέσα 
στις ατέλειωτες ώρες απραξίας και στις δύσκολες 
συνθήκες του εγκλεισμού, το βιβλίο και η ανάγνωση 
μπορούν να κινητοποιήσουν στη μάθηση όσους δεν 
έχουν τις στοιχειώδεις γνώσεις ή να αποτελέσουν 
μια διέξοδο επικοινωνίας και απασχόλησης. Για ό
σους ξέρουν να διαβάζουν, να αναζωογονήσουν τα 
ενδιαφέροντα τους που είχαν ατονήσει, να δημιουρ
γήσουν κίνητρα διαλόγου και αναζήτησης. Κάθε 
επίσκεψη της Ομάδας έφερνε στο φως νέα ενδιαφέ
ροντα, με βάση τα οποία ετοιμάζονταν οι νέες αγορές 
των ριρλιων, περιοδικών, κασετών μουσικής και 
γενικά όλου του υλικού που είναι απαραίτητο σε μια 

* 
Λαϊκή Βιβλιοθήκη. Οι επισκέψεις της Ομαοας γίνο
νταν τακτικά κάθε Ιδνθήμερο, ήταν ένα ραντεβού 
που κρατήθηκε με μεγάλη συνέπεια, στοιχείο σήμα-
ντικο για την καλλιέργεια της εμπιστοσύνης των 
κρατουμένων (οι οποίοι δυσπιστούν έντονα σε κάθε 
είδους υποσχέσεις που συνήθως δεν κρατιούνται) 
αλλά και ανανέωσης του ενδιαφέροντος, καθώς κάθε 
φορά εκτελούνται οι παραγγελίες της προηγούμε
νης και ερχόταν νέο υλικό. 

Στην αρχή καθήκοντα Βιβλιοθηκάριου ανέλαβαν 
τα ίδια τα παιδιά που προθυμοποιήθηκαν από την 
αρχή να καταγράψουν, τα βιβλία και να δανείζουν 
στα άλλα παιδιά που ήθελαν να διαβάσουν. 

Η δουλειά αυτή γινόταν με πολλή φροντίδα και 
επιμέλεια εκ μέρους τους και παρατηρείτο μια στα
θερή άνοδος των δανειζόμενων βιβλίων. 

Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην 
' Ελλάδα. Είχε ως κεντρικό άξονα τ η σταδιακή ανά

πτυξη των συλλογών της βιβλιοθήκης μέσα από την 
διερεύνηση και την καλλιέργεια των ενδιαφερόντων 

\ των κρατουμένων. Την αναζωογόνηση του ενδιαφέ
ροντος για την ανάγνωση, την προσέλκυση στον 
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αλφαβητισμό, τ η δημιουργ ία ευνο ϊκού κλίματος γ ια 
την ανάπτυξη πολ ι τ ιστ ικών παραμέτρων τόσο γ ια 
τους κρατούμενους , όσο και γ ια το προσωπικό, τ η 
συμβολή στη βελτ ίωση τ ω ν γεν ικότερων όρων δια
βίωσης και συμβίωσης και, τέλος τ η ν καλλιέργεια 
στους κρατούμενους θε τ ικών π ρ ο τ ύ π ω ν κοινωνι
κής επανένταξης και επαγγελματ ικού προσανατολι
σμού. 

Η εφαρμογή τ ο υ προγράμματος συνέλεξε στοιχεία 
έμπρακτης ανταπόκρ ισης εκ μέρους των κρατουμέ
ν ω ν και έδοσε ισχυρά δε ίγματα ότι υπάρχουν δυνα
τότητες βελτ ιώσεων στο κατάστημα, όσο αφορούσε 
το προσωπικό και τ ο υ ς κρατούμενους . 

Το πρόγραμμα α υ τ ό μπορούμε να πούμε ότι απο
φορτίζει το κλ ίμα έντασης που υπάρχε ι γεν ικά στη 
φυλακή , βοήθησε και βοηθά τους κρατούμενους και 
το προσωπικό ώστε να αποκτούν σημεία επικοινω-
ν ιας και δ ιαλόγου μεταξύ τους , να προσφέρουν πρα
κτ ικές λύσεις σε άμεσα προβλήματα και να σπάζουν 
το κλίμα απομονωτισμού, καλλ ιεργώντας τ ις δυνα
τότητες ομαλότερης κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς επανένταξης. 

Η ομάδα το δ ιάστημα α υ τ ό εργάστηκε ως εξής: 
* Ανάπτυξε τ η συλλογή της βιβλιοθήκης και εξασφά

λισε την καθημερινή ενημέρωση των κρατουμένων 
με εφημερίδες (πολιτικές και αθλητικές). 
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* Ι ΐρομηθευτηκε με βιβλία στην αλβανική γλωσσά, 
πολλά από τα οποία ήταν μεταφράσεις γνωστών 
ελλήνων συγγραφέων (Βασιλικού, Σαμαράκη, Κα
ζαντζάκη) και εφημερίδες στην αλβανική γλώσσα. 

* Ή ρ θ ε σε συνενόηση με το δάσκαλο και συνεργάστη
κε μαζί του σε θέματα σύγχρονων μεθόδων, διδασκα
λίας, οργανώνοντας σε νέα βάση τα μαθήματα. Η 
προεργασία που είχε κάνει η ομάδα με τους αναλφά
βητους κρατούμενους οδήγησε στο σχολείο ένα με
γάλο αριθμό κρατουμένων, που θεωρήθηκε αριθμός 
έκπληξη γ ια τα τελευταία τρία χρόνια που λειτουρ
γεί το Σχολείο. 

* Εφοδιάστηκαν οι ξενόγλωσσοι κρατούμενοι με μεθό
δους και λεξικά γ ια την εκμάθηση της ελληνικής 
γλώσσας. 

* Δόθηκαν στους κρατούμενους χαρτοφάκελλα αλλη
λογραφίας και γραμματόσημα και βοηθήθηκαν να 
χρησιμοποιήσουν τ η γραφή ως μέσο επικοινωνίας με 
τις οικογένειες τους. Επίσης τους ζητούσαμε να μας 
δίνουν γραπτώς παραγγελίες για βιβλία και υλικά 
ωθώντας τους με τον τρόπο αυτό πρακτικά στη 

χρήση της γραφής. 
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* Με τη βοήθεια του Τεχνικού προσωπικού του ΥΠ-
ΠΟ σε συνεργασία με το εργαστήριο ξυλουργικής 
και σιδηρουργίας της φυλακής διαμορφώθηκε η αί
θουσα ψυχαγωγίας σε βιβλιοθήκη και Αναγνωστή
ριο. Η βοήθεια για το όλο στήσιμο της Βιβλιοθήκης 
εκ μέρους των κρατουμένων ήταν εποικοδομητική. 

* Η Ομάδα είχε επαφές με ιδιωτικούς φορείς, και εξα
σφάλισε κατ ' επανάληψη ένδυση, παπούτσια, τσιγά
ρα και άλλα προϊόντα απαραίτητα για τους 
κρατουμένους. 

* Οργάνωσε εκδηλώσεις όσο αφορά το AIDS και την 
προληπτική ιατρική και συναυλίες μουσικής. 

* Διαμόρφωσε πρόταση ύψους 200 εκατ. δρχ. στα 
πλαίσια του Β ' λειτουργικού προγράμματος της Ευ
ρωπαϊκής Ένωσης , που εντάχτηκε στο πρόγραμμα 
του ΥΠΠΟ και έγινε δεκτή από την περιφέρεια Θεσ
σαλίας, προκειμένου να αναγερθεί αίθουσα Βιβλιο
θήκης και Αναγνωστηρίου, Σχολείου και αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων. 

* Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση της φυλακής από 
τον Φεβρουάριο του 1995 εργάζεται Βιβλιοθηκονό
μος (Ευγ. Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς ) . 

Ζητήθηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης δημιουρ
γία θεσμικού πλαισίου και συνέχ ιση τ ο υ προγράμ-

ματος. Ζ,ημερα η επ ι τυχ ία αυτού τ ο υ προγράμματος 
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μπορούμε να πούμε οτι έχει ςεπερασει τ ι ς προσδο
κίες της Ομάδας, οι αναγνώστες τ η ς Βιβλιοθήκης 
δεν περιορίζονται μόνον στους κρατούμενους . 

Με τους κατάλογους π ο υ έχει συντάξει ο Βιβλιο
θηκονόμος γ ίνεται ενημέρωση στους εξωτερικούς 
κρατουμένους (Μάρτυρες του Ιεχωβά) και τους ερ
γαζόμενους, που είναι π ια τ α κ τ ι κ ο ί αναγνώστες της 
βιβλιοθήκης. Ακόμα ο Βιβλιοθηκονόμος έχει κάνει 
συνεργασία με τους δασκάλους τ ω ν πλησιέστερων 
Δήμων και Κοινοτήτων, Ηοη η β ιβλ ιοθήκη έχει 
αναγνώστες απο την κοινότητα. Η β ιβλ ιοθήκη της 
Κασσαβέτειας, μπορούμε ν α πούμε ότι σε ένα μ ικρό 
βαθμό παίζει το ρόλο τ η ς Λαϊκής Β ιβλ ιοθήκης στη 

περιοχή, γ ι αυτό χρειάζεται ν α αναπτυχτε ι και να 
λειτουργήσει στην αίθουσα τ ω ν πολλαπλών χρή
σεων όπως έχει σχεδιαστεί και ν α γ ίνε ι κέντρο πολι-
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τισμου, ψ υ χ α γ ω γ ί α ς και επ ικοινωνίας και 
παράδειγμα γ ια τ η δημιουργ ία άλλων β ιβλ ιοθηκών 
σε όλα τα Σωφροντ ιστ ικά Καταστήματα τ η ς χώρας. 

Παρουσίαση του Προγράμματος εκ μέρους της ομάδας 
από την Χριστίνα Οικονομοπούλου. 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ -ΤΕΥΧΟΣ 12,13 - ΙΟΥΛΙΟΣ 1995 


