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Εγχειρίδιο για την ορθή διεξαγωγή συνεντεύξεων σε θύματα 

εγκληματικών ενεργειών από τους δημοσιογράφους 

 

 

          

Εισαγωγή  

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο των επιστημονικών δράσεων του Crime & 

Media Lab του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος [ΚΕ.Μ.Ε.] από την Μαρίνα Τσαλούπη, 

μεταπτυχιακή φοιτήτρια του University of Essex στην εγκληματολογία και εγκληματική 

ψυχολογία υπό την επίβλεψη της Επιστημονικά Υπεύθυνης Αγγελικής Καρδαρά, Δρος 

Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ, Φιλολόγου, Συγγραφέως-Εισηγήτριας και Εκπαιδεύτριας E-

Learning ΕΚΠΑ. Στόχος της παρούσας μελέτης αποτελεί η παρουσίαση βασικών προτάσεων 

για την ορθή διεξαγωγή τηλεοπτικών συνεντεύξεων από δημοσιογράφους σε θύματα. Οι 

προτάσεις αντλούνται από τα ακόλουθα εγχειρίδια, τα οποία έχουν δημοσιευτεί στις 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: 1) «A Guide for Journalists Who Report on Crime and Crime 

Victims» των Bucqueroux & Seymour (2009), 2) «A News Media Guide for Victim Service 

Providers» των Bucqueroux & Seymour, (2009) και 3) «Tips for Crime Victims and 

Περίληψη 

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση προτάσεων που αποσκοπούν στην 

ορθή διεξαγωγή τηλεοπτικών συνεντεύξεων από επαγγελματίες δημοσιογράφους σε 

θύματα εγκληματικών ενεργειών. Οι προτάσεις στοχεύουν στην αποφυγή της 

δευτερογενούς θυματοποίησης που συχνά βιώνει το θύμα κατά την εξιστόρηση ενός 

τραυματικού συμβάντος. Κοινή τομή των προτάσεων αποτελεί ο σεβασμός του 

δημοσιογράφου προς το θύμα, η καλλιέργεια μιας ανθρώπινης σχέσης μεταξύ των δυο, η 

αποφυγή αναφοράς του δημοσιογράφου σε πιθανή υπαιτιότητα του θύματος, καθώς και η 

αποφυγή του εξαναγκαστικού καταιγισμού συναισθημάτων προς το θύμα σε τηλεοπτικό 

επίπεδο. 

Λέξεις κλειδιά: τηλεοπτικές συνεντεύξεις, Μ.Μ.Ε., δημοσιογράφοι, θύματα, Η.Π.Α., 

δευτερογενής θυματοποίηση. 
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Survivors: Guidelines for Media Interviews» του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Βίας και 

Θυματοποίησης/National Μass Violence Victimization Research Centre, (2020).Τα 

εγχειρίδια των Bucqueroux & Seymour (2009) δημοσιεύτηκαν από την μη κυβερνητική 

οργάνωση «Justice Solutions» σε συνεργασία με την αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία 

για τα θύματα εγκληματικών ενεργειών «Office for Victims of Crime». 

Ο ρόλος των δυο (2) πρώτων εγχειριδίων είναι συμπληρωματικός. Από τη μια πλευρά, έχουν 

σκοπό να καθοδηγήσουν τα Μ.Μ.Ε. στη διαχείρισή τους με τα θύματα εγκληματικών 

ενεργειών. Από την άλλη, έχουν σκοπό να καθοδηγήσουν τα θύματα και τις υπηρεσίες 

υποστήριξης θυμάτων στη διαχείρισή τους με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ο ρόλος του 

τρίτου εγχειριδίου είναι επίσης να καθοδηγήσει τα θύματα κατά την αλληλεπίδρασή τους με 

τους δημοσιογράφους. 

Η παρούσα μελέτη αντλεί τις βασικές προτάσεις που αναγράφονται και στα τρία (3) 

εγχειρίδια με σκοπό να συμβουλεύσει επαγγελματίες δημοσιογράφους κατά τη διεξαγωγή 

τηλεοπτικών συνεντεύξεων, ώστε να αποφευχθεί μια ενδεχόμενη δευτερογενούς μορφής 

θυματοποίηση. Η δευτερογενή θυματοποίηση ορίζεται από τον Montada (1994) ως η 

αρνητική αντίδραση της κοινωνίας προς το θύμα, εφόσον έχει λάβει χώρα η πρώτη μορφή 

θυματοποίησης, δηλαδή το τραυματικό γεγονός. Κατ’ επέκταση η αρνητική στάση της 

κοινωνίας προς το θύμα επιφέρει στο τελευταίο ψυχολογική βλάβη για δεύτερη φορά. Για 

παράδειγμα, η δευτερογενής θυματοποίηση μπορεί να προκληθεί όταν το θύμα έρχεται 

αντιμέτωπο με την ποινική δικαιοσύνη (Gutheil et al., 2000; Koss, 2000; Orth, 2002). Μέσα 

από τη διαδικασία της ποινικής δικαιοσύνης, το θύμα βιώνει ξανά το τραυματικό γεγονός, 

γεγονός που μπορεί να το οδηγήσει σε ψυχολογική κατάρρευση. Κατά παρόμοιο τρόπο, το 

άτομο το οποίο καλείται από έναν δημοσιογράφο να θυμηθεί ξανά ένα τραυματικό γεγονός 

και να το εξιστορήσει δημόσια έρχεται αντιμέτωπο με τον ίδιο κίνδυνο. Ως εκ τούτου, 

παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες προτάσεις, οι οποίες απευθύνονται στους 

δημοσιογράφους που αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή τηλεοπτικών συνεντεύξεων με άτομα που 

έχουν υποστεί  στο παρελθόν ένα τραυματικό γεγονός. Κύριος στόχος είναι το άτομο να είναι 

σε θέση να εξιστορήσει δημόσια το τραυματικό γεγονός χωρίς να οδηγηθεί σε 

συναισθηματική κατάρρευση. 
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Οι προτάσεις για την ορθή διεξαγωγή τηλεοπτικών συνεντεύξεων σε 

θύματα: 

1. Συνιστάται τα άτομα που έχουν θυματοποιηθεί να μην εμφανίζονται ως 

τηλεοπτικοί επισκέπτες εντός σύντομου χρονικού διαστήματος από το 

τραυματικό γεγονός, ιδίως στην περίπτωση που δεν συμβουλεύονται κάποιον 

ειδικό. Παραδόξως, αρκετά θύματα εμφανίζονται αμέσως μετά το τραυματικό 

γεγονός σε τηλεοπτικές εκπομπές. Έτσι το θύμα έχει λιγότερες πιθανότητες να 

διαχειριστεί το τραύμα μαζί με τον ψυχικό του σύμβουλο. Συνεπώς, αυτό το γεγονός 

επηρεάζει και την αντίληψη του θύματος να προβλέψει είτε τις ψυχολογικές, είτε τις 

νομικές συνέπειες της δημόσιας εξιστόρησης του τραυματικού συμβάντος. Για 

παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της δημόσιας εξιστόρησης του γεγονότος το θύμα είναι 

πιθανό να έρθει αντιμέτωπο με έναν κατακλυσμό συναισθημάτων χωρίς να γνωρίζει 

πώς να το διαχειριστεί. Παράλληλα, η πρώιμη δημόσια περιγραφή της ιστορίας του 

θύματος μπορεί να αποβεί καταστροφική για την πορεία της εγκληματολογικής 

έρευνας. Παρ’ όλα αυτά, όταν το ίδιο άτομο που έχει υποστεί το τραύμα, επιθυμεί 

συνειδητά να μιλήσει επί τούτου τηλεοπτικά, καθίσταται σημαντική η καθοδήγηση 

του από επαγγελματίες ειδικούς, όπως από έναν σύμβουλο ψυχικό υγείας, καθώς και 

έναν νομικό σύμβουλο, ώστε να αποφευχθούν οι προαναφερθέντες κίνδυνοι. 

 

2. Ειδικότερα, συνιστάται να επιλέγονται για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων μόνο τα 

άτομα που συμβουλεύονται κάποιον επαγγελματία σύμβουλο στη διαχείριση 

κρίσεων και έναν νομικό σύμβουλο. Ο σύμβουλος θα πρέπει να εποπτεύει το θύμα 

κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, πριν και μετά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο 

καλεσμένος/η καλεσμένη είναι περισσότερο  προετοιμασμένος/η για τη δημόσια 

τηλεοπτική του εμφάνιση. Εάν ακόμα ο σύμβουλος εντοπίσει πιθανά σημάδια 

τραύματος την ώρα της συνέντευξης μπορεί να βοηθήσει το άτομο. Υπάρχουν αρκετά 

παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι τα θύματα εγκληματικών ενεργειών δεν ήταν 

προετοιμασμένα ή ψυχικά έτοιμα να εξιστορήσουν το τραυματικό γεγονός που είχαν 

βιώσει. Τέτοιες περιπτώσεις έχουν ως αποτέλεσμα, αφού ξεκινήσει η ηχητική 

καταγραφή ή και η σε απευθείας μετάδοση τηλεοπτική εκπομπή, να μην είναι έτοιμα 

να μιλήσουν. Κατ’ επέκταση, θεωρείται απαραίτητη η ηθική στήριξη του ατόμου που 

καλείται δημόσια να εξιστορήσει το τραυματικό γεγονός που έχει υποστεί. 
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3. Συνιστάται το θύμα της εγκληματικής ενέργειας που παραχωρεί συνέντευξη να 

αντιμετωπίζεται με σεβασμό από τον συνεντευκτή καθ’ όλη τη διάρκεια της 

συνέντευξης, πριν και μετά. Ο δημοσιογράφος θα πρέπει να είναι σε θέση να 

αποδέχεται μια πιθανή απόρριψη της πρότασης για τηλεοπτική συνέντευξη του 

θύματος (National Μass Violence Victimization Research Centre, 2020). Επιπλέον, 

το θύμα που δεν επιθυμεί να παρευρεθεί τηλεοπτικά αλλά επιθυμεί να τοποθετηθεί 

επί του γεγονότος, μπορεί να εκπροσωπηθεί από κάποιο μέλος της οικογένειας του, 

ένα εμπιστευτικό πρόσωπο ή και από τον νομικό του σύμβουλο, στον οποίο θα δίνει 

σαφείς οδηγίες για αυτά που πρέπει να ειπωθούν (NMVVRC, 2020). Εναλλακτικά, 

μπορεί ακόμα να γνωστοποιήσει τη θέση του, μέσω μιας γραπτής ή προφορικής 

δήλωσης (NMVVRC, 2020). Το γεγονός αυτό παρέχει στον δημοσιογράφο τη 

δυνατότητα της λήψης των σχετικών πληροφοριών, ενώ παράλληλα το άτομο που 

έχει θυματοποιηθεί αφήνει στον δημοσιογράφο και κατ’ επέκταση στο ευρύτερο 

κοινό λιγότερες πιθανότητες για παρερμηνεία των λεγόμενών του. 

 

4. Συνιστάται τα θύματα να ενημερώνονται για την επιλογή που έχουν να 

προστατέψουν την ανωνυμία τους. Η ανωνυμία του θύματος μπορεί να επιτευχθεί 

μέσω της μεταμφίεσης του, μέσω της αλλοίωσης της φωνής του ή και μέσω της 

θολής προβολής των χαρακτηριστικών του προσώπου του. Από τη μια, η ανωνυμία 

μπορεί να προστατεύσει τα θύματα από τον κοινωνικό στιγματισμό, καθώς και από 

ενδεχόμενες απειλές προς το πρόσωπό τους. Από την άλλη, τα άτομα που επιλέγουν 

να μιλήσουν επώνυμα, χωρίς δηλαδή να κρύβουν τα προσωπικά τους στοιχεία, 

μπορεί να βοηθηθούν περισσότερο να ξεπεράσουν το αίσθημα της ντροπής που 

συχνά βιώνει το άτομο γι’ αυτό που του έχει συμβεί. Παράλληλα, τα άτομα που 

καταγγέλλουν δημόσια ένα τραυματικό γεγονός μπορούν να μεταδώσουν ένα ηχηρό  

μήνυμα ενθάρρυνσης και σε άλλα άτομα. Είναι χαρακτηριστικό, ότι κατόπιν μιας 

δημόσιας καταγγελίας θύματος που υπέστη σεξουαλική κακοποίηση, αναδύθηκε και 

στην Ελλάδα το κίνημα «me too». Όλο και περισσότερα θύματα παρόμοιων 

περιστατικών ξεπέρασαν το αίσθημα ντροπής και αποφάσισαν να καταγγείλουν τα 

περιστατικά τους δημόσια και μη. Συνεπώς, τα θύματα  εγκληματικών ενεργειών θα 

πρέπει ελεύθερα να επιλέγουν είτε τη διατήρηση της ανωνυμίας τους είτε όχι, 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν και στις δυο περιπτώσεις τις διαφορετικές συνέπειες των 

πράξεων τους. 
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5. Συνίσταται η αποφυγή κατευθυνόμενων ερωτήσεων από τους δημοσιογράφους 

προς τα θύματα. Ερωτήσεις κατευθυνόμενου τύπου που δεν συμπεριλαμβάνουν μια 

αντικειμενική παρουσίαση των γεγονότων, είναι πιθανό να οδηγήσουν σε σφάλματα, 

υπερβολές, καθώς και διαστρέβλωση των λεγόμενων του ατόμου. 

 

6. Συνιστάται η αποφυγή φράσεων και λέξεων που ενέχουν ευαίσθητο περιεχόμενο 

για το θύμα. Συγκεκριμένα, προτείνεται να αποφεύγεται η χρήση ερωτήσεων από 

δημοσιογράφους όπως είναι η ακόλουθη ερώτηση: «Πώς αισθάνεσαι;». Πολλές 

φορές οι δημοσιογράφοι επιδιώκουν τα θύματα να μοιραστούν δημόσια τα 

συναισθήματα τους. Παρ’ όλα αυτά, η ωμή διατύπωση ερωτήσεων καθιστά λιγότερο 

πιθανό για τους δημοσιογράφους να αποσπάσουν μια ακριβή απάντηση. Επιπλέον, 

επιβαρύνεται η ψυχολογία του ατόμου που έχει υποστεί το τραύμα, καθώς φαίνεται 

να μη λαμβάνεται υπ’ όψιν η σοβαρότητα του γεγονότος. Γι’ αυτούς τους λόγους, 

συνιστάται η αναδιατύπωση τέτοιου είδους ερωτήσεων από τους δημοσιογράφους 

μέσω της ένδειξης συμπαράστασης προς το θύμα. Για παράδειγμα, η παραπάνω 

ερώτηση θα μπορούσε να αναδιατυπωθεί ως εξής: «Ξέρω πως δεν είμαι σε θέση να 

γνωρίζω τι υπομένεις αυτήν τη στιγμή. Θα ήθελες να μοιραστείς με εμένα και με το 

κοινό τις σκέψεις και τα συναισθήματα που βιώνεις;» Επιπλέον, είναι σημαντικό να 

εξωτερικεύεται η συμπαράσταση του συνεντευκτή όχι μόνο μέσω της επιλογής 

κατάλληλων λέξεων, αλλά και μέσω του ανάλογου τόνου της φωνής και της γλώσσας 

του σώματος. 

 

7. Συνίσταται η αποφυγή ερωτήσεων/τηλεοπτικών τίτλων που υπονοούν την 

υπαιτιότητα του θύματος. Πολλά θύματα σκέφτονται συχνά μετά το τραυματικό 

γεγονός, τι θα μπορούσαν να είχαν πράξει διαφορετικά ώστε να το αποφύγουν. Κατ’ 

επέκταση, ερωτήσεις δημοσιογράφων ή και τίτλοι τηλεοπτικών εκπομπών που 

υπονοούν την υπαιτιότητα του θύματος μπορεί να επιδεινώσουν την ήδη επιβαρυμένη 

ψυχοσύνθεση τους, ενισχύοντας έτσι το αίσθημα ενοχής τους. Για παράδειγμα, αν 

παρουσιάζεται τηλεοπτικά η προσωπική ιστορία ενός ατόμου και μπορεί να 

συσχετιστεί με συμβουλές προς την ασφάλεια των πολιτών, θα πρέπει να χορηγείται 

με προσοχή ο τίτλος του θέματος. Έτσι ο τηλεοπτικός τίτλος όπως: «συμβουλές για 

το πώς να αποφύγετε να πέσετε θύμα» θα μπορούσε να αντικατασταθεί από τον 

τίτλο: «στρατηγικές για τη μείωση του ρίσκου». 
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8. Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή με τη χρήση της λέξης «φερόμενος». Η φράση 

«φερόμενος ως δράστης» συνηθίζεται να χρησιμοποιείται από τους δημοσιογράφους, 

όταν γίνεται αναφορά στον κατηγορούμενο. Αυτό συμβαίνει επειδή υφίσταται νομικά 

το τεκμήριο της αθωότητας, μέχρι της απόδειξης ενοχής του κατηγορούμενου. Παρ’ 

όλα αυτά, όταν η λέξη «φερόμενος» χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει το θύμα της 

εγκληματικής ενέργειας, μπορεί για το κοινό να εννοηθεί ή να υπονοηθεί ότι το θύμα 

ψεύδεται. Γι’ αυτό, προτείνεται η αναφορά προς το πρόσωπο του θύματος να γίνεται 

ως εξής: «το άτομο που κατήγγειλε το περιστατικό στις αστυνομικές αρχές». 

 

9. Συνιστάται η αποφυγή του εξαναγκαστικού καταιγισμού συναισθημάτων στο 

θύμα τηλεοπτικά. Θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στις ερωτήσεις 

περιεχομένου που οδηγούν τα θύματα να εκφράσουν τα αληθινά τους συναισθήματα 

και στις χειριστικές τεχνικές δημοσιογράφων που οδηγούν τα θύματα στη 

συναισθηματική κατάρρευση. Επιπλέον, ακόμη και η παρουσία πολλών 

δημοσιογράφων στον ίδιο χώρο μπορεί να εντείνει τη συναισθηματική πίεση του 

θύματος. Γι’ αυτό  καθίσταται σημαντικό το άτομο να συνομιλεί με έναν 

δημοσιογράφο τη φορά. 

 

10. Συνιστάται η αναγνώριση κατανόησης της σοβαρότητας του τραύματος από τον 

δημοσιογράφο που αναλαμβάνει τη συνέντευξη. Είναι σημαντικό να κατανοηθεί 

πως το τραύμα υπάρχει ακόμα και όταν είναι ελλιπή τα σημάδια της σωματικής 

βλάβης. Γι’ αυτό, οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να ενημερώνονται όσο περισσότερο 

μπορούν για το τραυματικό στρες και την επίδραση που έχει αυτό πάνω στο θύμα 

αλλά και στους ίδιους, εφόσον αναλαμβάνουν τη συνέντευξη. Επιπλέον, ιδιαίτερα 

σημαντική είναι και η εκδήλωση συμπαράστασης από τον δημοσιογράφο προς το 

θύμα με σκοπό την δημιουργία μιας ανθρώπινη σχέση μεταξύ των δυο. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι τo πρόγραμμα των Μ.Μ.Ε. και θυμάτων στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο 

Δημοσιογραφίας του Μίσιγκαν (Michigan State University’s School of Journalism) 

διδάσκει τους νεαρούς δημοσιογράφους να χρησιμοποιούν μια από τις δυο ασφαλείς 

φράσεις, όπως: «Λυπάμαι για ό,τι σου συνέβη», «Λυπάμαι για την απώλεια σου». 

Αυτές οι φράσεις καλύπτουν σχεδόν όλες τις πιθανές υποθέσεις θυμάτων και 

μπορούν να βοηθήσουν ακόμη και δημοσιογράφους χωρίς εμπειρία να προλάβουν 

τυχόν προσβλητικές συμπεριφορές προς το θύμα.  
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11. Συνιστάται η προειδοποίηση πριν από την τηλεοπτική προβολή σκηνών από τον 

τόπο του εγκλήματος. Άτομα από το τηλεοπτικό κοινό είναι πιθανόν να έχουν 

βιώσει τραυματικές εμπειρίες στο παρελθόν. Γι’ αυτό, καθίσταται σημαντική η 

ενημέρωση για την προβολή του ευαίσθητου περιεχομένου. Επίσης, θα ήταν καλό οι 

τηλεοπτικοί παραγωγοί να ανακοινώνουν στο τέλος της εκπομπής τις αρμόδιες 

υπηρεσίες στις οποίες μπορούν να απευθυνθούν άτομα από το κοινό και να 

ζητήσουνε βοήθεια. 

 

Προτάσεις για τη διεξαγωγή τηλεοπτικών συνεντεύξεων σε 

συγκεκριμένους πληθυσμούς θυμάτων 

 

Οι παρακάτω προτάσεις αντλούνται από το εγχειρίδιο: «A Guide for Journalists Who Report 

on Crime and Crime Victims» των Bucqueroux & Seymour (2009): 

12. Για τις περιπτώσεις θυμάτων που έχουν υποστεί σεξουαλική βία και 

παρενόχληση: Τα άτομα που έχουν υποστεί αυτήν τη μορφή βίας καθίστανται 

ιδιαίτερα διστακτικά ως προς την αναφορά τέτοιων εγκλημάτων (Malloy et al., 2007) 

λόγω του στίγματος που είναι πιθανό να βιώσουν από την κοινωνία. Οι 

δημοσιογράφοι και οι αρχισυντάκτες θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν ότι το 

έγκλημα της σεξουαλικής βίας δεν αποτελεί μόνο έγκλημα σεξουαλικής φύσης αλλά 

και  ένα έγκλημα βίας, δύναμης και ελέγχου πάνω στο θύμα. Γίνεται ισχυρή σύσταση 

ώστε οι δημοσιογράφοι να αποφεύγουν να αναφέρουν τις λεπτομέρειες της 

σεξουαλικής κακοποίησης με τέτοιο τρόπο που να υπονοούν ότι η συμπεριφορά του 

θύματος προκάλεσε τον δράστη. Για παράδειγμα, προτείνεται να αποφεύγονται 

πιθανές αναφορές στο ότι το θύμα περπατούσε μόνο του στο δρόμο αργά τη νύχτα ή 

ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ όταν ο δράστης προέβη στην επίθεση. 

 

13. Για τις περιπτώσεις θυμάτων που έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία: Αξίζει να 

ληφθεί υπ’ όψιν από τους δημοσιογράφους ότι τα θύματα αυτών των περιπτώσεων 

δυσκολεύονται να καταγγείλουν τους δράστες λόγω συναισθημάτων όπως αυτών της 

ντροπής και του φόβου. Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα ΜΜΕ αποτελεί η 

προβολή περίπτωσης αυτοκτονίας του δράστη που λαμβάνει χώρα αμέσως μετά τη 

δολοφονία του θύματος του. Για παράδειγμα, οι δημοσιογραφικοί οργανισμοί που 
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αντιμετωπίζουν τον δράστη που προέβη σε αυτοκτονία ως θύμα είναι πιθανόν να 

αυξάνουν τις πιθανότητες της θυματοποίησης στην οικογένεια του θύματος.  

 

14. Για τις περιπτώσεις ανήλικων θυμάτων: Αρχικά, συνιστάται τα ανήλικα θύματα να 

μην εμφανίζονται ως τηλεοπτικοί επισκέπτες. Τα ανήλικα άτομα είναι περισσότερο 

ευάλωτα από τους ενήλικους κατά τη διαδικασία αφήγησης ενός τραυματικού 

γεγονότος και αυτό καθιστά και ευκολότερη την παρερμηνεία των λεγόμενών τους 

από τα Μ.Μ.Ε., καθώς και από το τηλεοπτικό κοινό. Ακόμη, λόγω του νεαρού τις 

ηλικίας και της έλλειψης της εμπειρίας στη ζωή ένα παιδί είναι λιγότερο πιθανό να 

αντιληφθεί τις συνέπειες της απόφασης του. Για παράδειγμα, το παιδί που λαμβάνει 

μέρος σε μια τηλεοπτική συνέντευξη και δημοσιοποιεί την ταυτότητά του, μπορεί να 

στιγματιστεί για πάντα ως «θύμα» ανάμεσα στους συνομήλικους του και κατ’ 

επέκταση στη μετέπειτα ενηλικίωση του. Στις Η.Π.Α. διατίθεται εξειδικευμένο 

προσωπικό στις αστυνομικές αρχές και σε δικαστήρια, το οποίο αναλαμβάνει τις 

συνεντεύξεις σε ανήλικα θύματα. Το εξειδικευμένο προσωπικό λαμβάνει ειδική 

εκπαίδευση σχετικά με το πώς θα πρέπει να διεξαχθεί ορθά μια συνέντευξη σε ένα 

ανήλικο θύμα αποφεύγοντας τη δευτερογενή θυματοποίηση του, καθώς και την 

εξαγωγή μιας λανθασμένης κατάθεσης. Ακόμη, το Εθνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης της 

Παιδικής Υγείας (National Institute of Child Health Development/NICHD) στις 

Η.Π.Α. διαθέτει πρωτόκολλο για τον τρόπο διεξαγωγής συνεντεύξεων σε ανήλικα 

παιδιά (Lamb et al., 2018), το οποίο χρησιμοποιείται σε παιδιά στις Η.Π.Α, στο 

Καναδά, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Ισραήλ (Lamb et al., 2009; Cyr & Lamp, 

2009). 

 

Εμπειρικά δεδομένα που αφορούν στην ορθή διεξαγωγή συνεντεύξεων 

σε θύματα εγκληματικών ενεργειών 

 

Στη διεθνή βιβλιογραφία, μια πληθώρα ερευνών (Roberts et al., 2004; Vymětal et al., 2008; 

Bucqueroux & Seymour, 2009; McKay & Lawther, 2019; Tran et al., 2020; Kim et al., 2020) 

αναδεικνύουν την σημαντικότητα της δημιουργίας μιας καλής σχέσης ανάμεσα στον 

συνεντευκτή και τον συνεντευξιαζόμενο, όταν ο τελευταίος αποτελεί θύμα εγκληματικής 

ενέργειας. Συγκεκριμένα, οι Kim et al. (2020) συνιστούν ότι η ανθρώπινη προσέγγιση του 



10 
 

συνεντευκτή προς το συνεντευξιαζόμενο επηρεάζει θετικά την προσαρμοστική συμπεριφορά 

και των δυο. Με διαφορετικά λόγια, όταν ο συνεντευκτής προσεγγίζει το συνεντευξιαζόμενο 

με ανθρώπινο τρόπο, αυξάνει τις πιθανότητες προσαρμογής του ενός ατόμου στο άλλο. Κατ’ 

επέκταση η προσαρμοστική συμπεριφορά μεταξύ των δυο οδηγεί σε ομαλότερη διεξαγωγή 

της συνέντευξης (Kim et al., 2020). 

H ανθρώπινη προσέγγιση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης είναι δυνατόν να επιτευχθεί 

μέσω της υιοθέτησης των βασικών προτάσεων των εγχειριδίων που αναλύθηκαν διεξοδικά 

παραπάνω. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι μια ανθρώπινη προσέγγιση επέρχεται όχι μόνο 

μέσω της υιοθέτησης τεχνικών κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αλλά και μέσω της 

υιοθέτησης των «άγραφων κανόνων» του ατόμου που έχει θυματοποιηθεί. Συγκεκριμένα, οι 

Tran et al. (2020) επισημαίνουν τη σημαντικότητα της αναγνώρισης των πολιτιστικών ορίων 

του συνεντευξιαζόμενου. Συμπεριφορές  που θεωρούνται συνηθισμένες στις ΗΠΑ μπορεί να 

είναι προσβλητικές σε άλλες χώρες (Tran et al., 2020). Για παράδειγμα, στην Σαουδική 

Αραβία θεωρείται προσβλητική κίνηση εάν ένα άτομο σταυρώσει τα πόδια του με απρόσεκτο 

τρόπο ή αφήσει να φανεί η σόλα του παπουτσιού του (Tran et al., 2020). Τέτοιου είδους 

πολιτισμικές διαφορές, όταν δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν από τον συνεντευκτή, είναι πιθανό να 

επηρεάσουν την καλή σχέση μεταξύ του συνεντευκτή και του συνεντευξιαζόμενου (Tran et 

al., 2020). 

Η ανθρώπινη προσέγγιση του συνεντευκτή προς τον συνεντευξιαζόμενο είναι ορθό να 

διαμορφώνεται, όχι μόνο στο πλαίσιο των γενικότερων πολιτισμικών ορίων του ατόμου, 

αλλά και στο πλαίσιο των προσωπικών ορίων του ατόμου. Τα προσωπικά όρια του ατόμου 

μπορεί να διαμορφωθούν με βάσει τον χαρακτήρα του. Είναι επίσης πιθανό να 

αναδιαμορφωθούν αφού το άτομο έχει υποστεί μια εγκληματική ενέργεια. Για παράδειγμα, 

μια γυναίκα που έχει υπάρξει θύμα βαριάς σωματικής βλάβης και φέρει σοβαρά και εμφανή 

σημάδια σε όλο της το σώμα και το πρόσωπο της, είναι πιθανό να νιώσει άβολα απέναντι σε 

μια γυναίκα δημοσιογράφο που τη στιγμή της συνέντευξης εμφανίζεται με έντονο μακιγιάζ 

στο πρόσωπο της και τονίζει την εξωτερική της εμφάνιση. Η έλλειψη άνεσης που νιώθει το 

άτομο που έχει θυματοποιηθεί καθιστά δυσκολότερη την ανάπτυξη μιας ανθρώπινης σχέσης 

μεταξύ του συνεντευκτή και του συνεντευξιαζόμενου και κατ’ επέκταση μπορεί να 

επηρεάσει αρνητικά την έκβαση της συνέντευξης (Tran et al., 2020). 
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Επίλογος 

Το φαινόμενο των τηλεοπτικών συνεντεύξεων σε θύματα εγκληματικών ενεργειών τείνει να 

παρατηρείται όλο και περισσότερο στη χώρα μας. Ως εκ τούτου καθίσταται σημαντικό οι 

δημοσιογράφοι που αναλαμβάνουν συνεντεύξεις από τον συγκεκριμένο πληθυσμό ατόμων 

να λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση. Αξίζει να τονιστεί ότι, τα άτομα που έχουν υποστεί ένα 

τραυματικό γεγονός στο παρελθόν, χρήζουν διαφορετικής προσέγγισης σε σύγκριση με τα 

άτομα που παραχωρούν τηλεοπτικές συνεντεύξεις για διαφορετικούς λόγους. 

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάστηκαν κάποιες από τις βασικές προτάσεις για την ορθή 

διεξαγωγή τηλεοπτικών συνεντεύξεων σε θύματα εγκληματικών ενεργειών, οι οποίες 

απευθύνονται σε δημοσιογράφους. Κοινός σκοπός των βασικών προτάσεων είναι η 

συνέντευξη των θυμάτων χωρίς εκείνα να βιώσουν δευτερογενή θυματοποίηση. Με βάση την 

παραπάνω παρουσίαση των εγχειριδίων και ερευνών, η αποφυγή μιας δευτερογενούς 

θυματοποίησης μπορεί να επιτευχθεί μέσα από: 1) Σεβασμό των πολιτισμικών και 

προσωπικών ορίων του θύματος 2) Ηθική υποστήριξη του θύματος κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης πριν και μετά, 3) Κατανόηση της σοβαρότητας του σωματικού και ψυχικού 

τραυματισμού που έχει υποστεί το θύμα, 4) Δημιουργία μιας καλής σχέσης ανάμεσα στον 

συνεντευξιαζόμενο και συνεντευκτή.  

Συμπερασματικά, καθίσταται σκόπιμη η υιοθέτηση των παραπάνω προτάσεων από τους 

δημοσιογράφους στη χώρα μας, οι οποίοι κρίνουμε -και υπογραμμίζουμε μέσω αυτής της 

μελέτης και της έρευνας που πραγματοποιήσαμε- ότι είναι σημαντικό να λαμβάνουν ειδική 

εκπαίδευση πριν από τη διεξαγωγή συνεντεύξεων με ευαίσθητο περιεχόμενο για τα θύματα 

εγκληματικών ενεργειών, το κοινό αλλά και για τους ίδιους. 
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