
Η Βιβλιοθήκη του Αγροτικού  Καταστήµατος Κράτησης Αγιάς ξεκίνησε να λειτουργεί από το 2002, 

στεγάστηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Καταστήµατος και είναι ανοιχτή καθηµερινά πρωί και απόγευµα 

προκειµένου να έχουν πρόσβαση όλοι οι κρατούµενοι. ∆ηµιουργήθηκε προκειµένου να διευκολύνει την 

αυτοµόρφωση των κρατουµένων αλλά την προώθηση της ψυχαγωγίας και της δηµιουργικής αξιοποίησης του 

ελεύθερου χρόνου τους. Εµπλουτίζεται διαρκώς µέσα από δωρεές οργανισµών, φορέων, εκδοτικών οίκων αλλά και 

ιδιωτών µε ενέργειες των Κοινωνικών Λειτουργών του Καταστήµατος οι οποίοι έχουν και την ευθύνη λειτουργίας 

της.  

Σήµερα πια, διαθέτει περισσότερους από 6000 τίτλους βιβλίων περιλαµβάνοντας βιβλία ιστορικά, 

επιστηµονικά, λογοτεχνικά, επαγγελµατικά, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, περιοδικά και άλλα, ενώ υπάρχουν και αρκετά 

βιβλία σε διάφορες άλλες γλώσσες πέραν της Ελληνικής. Επιπλέον λειτουργεί και ως αναγνωστήριο καθώς διαθέτει 

πολλά τραπεζοκαθίσµατα και ένα αρκετά φιλόξενο περιβάλλον για ανάγνωση ενώ συχνά υποστηρίζει και τα 

εκπαιδευτικά προγράµµατα που πραγµατοποιούνται στο Κατάστηµα µε τη χρήση του υλικού της (λεξικά, 

εγκυκλοπαίδειες κ.α.) 

Η καθηµερινή της φροντίδα γίνεται από κρατούµενους οι οποίοι εργάζονται µε ευεργετικό υπολογισµό 

ηµερών ποινής στη θέση του βιβλιοθηκάριου. Επίσης, συνδέεται µε τη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Χανίων κι έτσι δίνεται η 

δυνατότητα στους κρατούµενους να έχουν πρόσβαση και σε τίτλους βιβλίων που δεν υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του 

Καταστήµατος.  

Το καλοκαίρι που µας πέρασε έγινε µια προσπάθεια εκσυγχρονισµού της  προκειµένου να γίνει πιο 

ελκυστική στους κρατούµενους και να αυξηθεί η αναγνωσιµότητα. Επιχειρήθηκε λοιπόν µια στοιχειώδης καταγραφή 

και κατηγοριοποίηση των βιβλίων από µέλη του προσωπικού (καθώς δεν υπάρχει κάποιος ειδικός βιβλιοθηκονόµος 

ούτε πρόσβαση σε ψηφιακές πηγές πληροφόρησης), παραχωρήθηκαν τα όποια πολλαπλά αντίτυπα σε άλλες 

βιβλιοθήκες της πόλης µας και συγκεντρώθηκαν όσα παλαιά βιβλία εντοπίστηκαν προκειµένου να συντηρηθούν και 

να αντέξουν στο χρόνο καθώς βρήκαµε βιβλία µε έτος έκδοσης το 1892! 

Έπειτα από αυτή τη διαδικασία και παρατηρώντας το βιβλίο δανεισµού, διαπιστώσαµε ότι πράγµατι 

αυξήθηκε ο δανεισµός από τους κρατούµενους και µάλιστα πέρα από τις κλασσικές επιλογές τους σε λογοτεχνία, 

υπήρξε ενδιαφέρον και για ιστορία, ψυχολογία, φιλοσοφία αλλά και εκµάθηση ξένων γλωσσών. 

Στη συνέχεια, αιτηθήκαµε την ένταξη της βιβλιοθήκης µας στο ∆ίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών προκειµένου 

να διασυνδεθούµε και µε άλλες βιβλιοθήκες και να έχουµε υποστήριξη για την ανάπτυξη σχετικών προγραµµάτων 

και δράσεων, µε αποτέλεσµα από τον Ιανουάριο του 2018 να αποτελούµε κι εµείς µέλος του ∆ικτύου Ελληνικών 

Βιβλιοθηκών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Έτσι δηµιουργήθηκε και η σελίδα µας στα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης ώστε να διευκολύνουµε την επικοινωνία µας µε άλλες βιβλιοθήκες, φορείς αλλά και ιδιώτες που 

υποστηρίζουν το βιβλίο και να αναζητήσουµε συνεργασίες και καλές πρακτικές στον τοµέα αυτό. 

Τη δεδοµένη στιγµή η βιβλιοθήκη µας φιλοξενεί πρόγραµµα εκµάθησης της Ελληνικής Γλώσσας διάρκειας 

(60) ωρών σε συνεργασία µε την ΕΠΑΝΟ∆Ο στο οποίο συµµετέχουν (17) κρατούµενοι και θα ολοκληρωθεί το 

Μάρτιο. Επίσης κατά τη διάρκεια του 2017 υλοποιήθηκαν δηµιουργικά εργαστήρια µε θέµα το βιβλίο σε συνεργασία 

µε το ∆ίκτυο «∆ιαβάζω για τους άλλους», συµµετέχοντας και στην εκστρατεία της Εθνικής Βιβλιοθήκης µε τα 

«σηµεία ανάγνωσης» όπου κι εδώ συµµετείχαν µε µεγάλο ενδιαφέρον (20) κρατούµενοι και τέλος φιλοξένησε και 

εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε θέµα: «Υποστήριξη στην καθηµερινή ζωή: Επικοινωνία στις δηµόσιες υπηρεσίες» σε 

συνεργασία µε το ∆ίκτυο για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισµό «Γεώργιος Ζουγανέλης» το οποίο είχε σαν στόχο 

την προετοιµασία των κρατουµένων για την κοινωνική τους επανένταξη. 

Σήµερα πια και καθώς στο Κατάστηµά µας δεν λειτουργεί κάποια ξεχωριστή εκπαιδευτική δοµή όπως τα 

Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας ή τα ΙΕΚ, στόχος µας είναι να εµπλουτίσουµε και να αξιοποιήσουµε περαιτέρω τη 

βιβλιοθήκη µας, να αναδείξουµε τη σπουδαιότητα του ρόλου της και ως φορέα εκπαίδευσης, µάθησης αλλά και 

προετοιµασίας της επανένταξης των κρατουµένων στο κοινωνικό σύνολο και να εστιάσουµε στην αναζήτηση καλών 

πρακτικών  που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν µέσα από την  ανάπτυξη συνεργασιών µε φορείς που µπορούν να 

υποστηρίξουν τέτοιες δράσεις 

Στοιχεία επικοινωνίας µε τη Βιβλιοθήκη µας: 

Κοινωνική Υπηρεσία  

Αγροτικού Καταστήµατος Κράτησης  

Τηλ: 28210-31751 (∆ευτέρα έως Παρασκευή 07:00-15:00) 

Email: agiaprisonlibrary@gmail.com 

 


