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Εγχειρίδιο για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων σε θύματα/ επιζώντες 
και επιζήσασες εγκληματικών ενεργειών από δημοσιογράφους 

 

Η μελέτη για τη σύσταση ενός εγχειριδίου με στόχο την αποτελεσματικότερη και πιο ασφαλή 

διεξαγωγή συνεντεύξεων με θύματα εγκληματικών ενεργειών πραγματοποιήθηκε στο 

πλαίσιο των επιστημονικών δράσεων του Crime & Media Lab του Κέντρου Μελέτης του 

Εγκλήματος από την Ανδριάνα Σελιανίτη, Κοινωνιολόγο – Εγκληματολόγο και Συντονίστρια 

υποστήριξης εθελοντών και θυμάτων στον οργανισμό Victim Support Scotland υπό την 

επίβλεψη της Επιστημονικά Υπεύθυνης Αγγελικής Καρδαρά, Δρος Τμήματος ΕΜΜΕ 

ΕΚΠΑ, Φιλολόγου, Συγγραφέως-Εισηγήτριας και Εκπαιδεύτριας E-Learning ΕΚΠΑ. 

Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι από τους πρώτους που καλούνται να απεικονίσουν σε 

ένα ευρύ κοινό τα εγκλήματα είναι οι δημοσιογράφοι. Μέσα στα πολλά καθήκοντά τους, 

είναι και η διεξαγωγή συνεντεύξεων από οικογένειες θυμάτων και επιζώντες/επιζήσασες 

τραυματικών γεγονότων όπως βία, εγκλήματα, καταστροφές ή ατυχήματα. Η συνέντευξη 

θυμάτων είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο ζήτημα το οποίο χρήζει ιδιαίτερης  προσοχής. Στην 

Ελλάδα δυστυχώς ο τομέας αυτός δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος με αποτέλεσμα όχι μόνο 

παλαιοί, αλλά και νέοι δημοσιογράφοι στην προσπάθειά τους να πάρουν συνέντευξη από 

θύματα εγκλημάτων να τους προκαλούν δευτερογενή θυματοποίηση και να εντείνουν το 

τραύμα τους.  

Λίγοι δημοσιογράφοι αντιλαμβάνονται και γνωρίζουν τι εστί τραύμα. Είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση όμως να εκπαιδευτούν σε αυτό τον τομέα με στόχο την προστασία του ψυχικού 

κόσμου των θυμάτων (Crooks, 1987). Δυστυχώς ακόμα και σήμερα σε αρκετές χώρες, όπως 

και στην Ελλάδα, οι δημοσιογράφοι χρησιμοποιούν τα θύματα ως απαραίτητα «στηρίγματα» 

για τις ιστορίες τους σχετικά με την ανθρώπινη σκληρότητα, χωρίς να έχουν την ευκαιρία να 

επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο λέγονται οι ιστορίες τους. Οι σύγχρονες κοινωνίες έχουν 

εθιστεί στη βία και γοητεύονται από τις ιστορίες των θυμάτων,  οι οποίες όμως δεν πρέπει να 

αποτελέσουν από τον μιντιακό κόσμο αντικείμενο εκμετάλλευσης προκειμένου να 

διατηρούνται τα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης.  Αντίθετα, μέσα από κάθε ιστορία πρέπει να 

περνά ο δημοσιογράφος σημαντικά κοινωνικά μηνύματα στο κοινό.  

Είναι επίσης σαφές ότι ο τρόπος με τον οποίο οι δημοσιογράφοι καλύπτουν το γεγονός 

πιθανότατα θα επηρεάσει το πώς μια κοινότητα αντιδρά στον απόηχο της τραγωδίας, καθώς 

και το πώς το κοινό αντιλαμβάνεται τα θύματα (Dart Center for Journalism & Trauma, 2003; 



Pimenta, 2019). Οι δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν ασυνήθιστες προκλήσεις όταν καλύπτουν 

βίαιες ή μαζικές τραγωδίες. Αντιμετωπίζουν την πιθανότητα να είναι οι πρώτοι ανταποκριτές 

σε ένα βίαιο γεγονός. Αυτοί αλληλεπιδρούν με θύματα που αντιμετωπίζουν ασυνήθιστη 

θλίψη. Δημοσιογράφοι που καλύπτουν οποιαδήποτε βιαιοπραγία συχνά χτίζουν ένα 

απαραίτητο και κατάλληλο «επαγγελματικό τείχος» ανάμεσα σε αυτούς, ως επαγγελματίες, 

και τα θύματα ή/και άλλους μάρτυρες που τους παραχωρούν συνέντευξη. Δεδομένου όμως 

ότι οι δημοσιογράφοι μιλούν με ανθρώπους που έχουν υποστεί ένα εκτεταμένο τραύμα/ μια 

μεγάλη απώλεια, αυτό το τείχος μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά στο να κατανοήσουν 

και οι ίδιοι ότι έχουν υποστεί τραύμα με την έκθεσή τους σε μια τόσο επώδυνη ιστορία.  

«Ρεπόρτερ, φωτορεπόρτερ, μηχανικοί, ηχολήπτες και παραγωγοί πεδίου συχνά εργάζονται 

αγκώνα με αγκώνα με τους εργαζόμενους έκτακτης ανάγκης. Συμπτώματα τραυματικού στρες 

των δημοσιογράφων μοιάζουν εντυπωσιακά με αυτά των αστυνομικών και πυροσβεστών που 

εργάζονται αμέσως μετά την τραγωδία, όμως οι δημοσιογράφοι είναι αυτοί που συνήθως 

λαμβάνουν μικρή υποστήριξη αφού καταθέσουν τις ιστορίες τους. Ενώ στους εργαζόμενους 

δημόσιας-ασφάλειας παρέχονται ενημερώσεις και συμβουλές μετά από ένα τραύμα, στους 

δημοσιογράφους αναθέτουν απλώς μια άλλη ιστορία». 

Al Tompkins, 2001 

Στόχος λοιπόν του εγχειριδίου αυτού είναι να μπορούν οι δημοσιογράφοι που λαμβάνουν 

συνεντεύξεις από θύματα εγκλημάτων να ανατρέχουν στον εν λόγω οδηγό, με στόχο την 

αποφυγή της δευτερογενούς θυματοποίησης και της επιδείνωσης του τραύματος που φέρουν.  

 

Τι Εστί Τραύμα;  

Οι δημοσιογράφοι που θα κατανοήσουν το τραύμα πρέπει να ξεκινήσουν πρώτα με το να 

κατανοήσουν τον σημαντικό ρόλο που παίζουν τα συναισθήματα στη ζωή των ανθρώπων. Τα 

συναισθήματα κατευθύνουν του ανθρώπους στο πώς και πότε να δράσουν και μερικές φορές 

μεταφέρουν μηνύματα ότι τα άτομα δεν μπορούν να δράσουν. Αυτό καθιστά τα άτομα 

αιχμάλωτα φρικτών και οδυνηρών συνθηκών και δεν είναι δυνατή ούτε η φυγή ούτε η 

αντεπίθεση (Simpson, Coté και Scherer, 2006). 

Αν και τα άτομα συνήθως επιζούν από αυτές τις επιθέσεις/ επώδυνα γεγονότα, ο εγκέφαλος 

και το συναισθηματικό σύστημά τους θα ανταποκριθούν στις προκλήσεις της ζωής 

διαφορετικά και το σώμα τους δεν θα τους επιτρέψει να ξεχάσουν πως δεν μπορούσαν να 



δράσουν τη στιγμή εκείνη. Tο τραύμα τραυματίζει τα θύματά του με διάφορους τρόπους. 

Aπενεργοποιεί το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης – «ραντάρ επιβίωσης του ανθρώπου». 

Μπερδεύει τους ανθρώπους και όχι μόνο αναστέλλει την έκφραση κάποιων συναισθημάτων, 

αλλά μπορεί να στερήσει από ένα άτομο τις λέξεις που χρειάζεται για να μιλήσει για αυτήν 

την απώλεια (Simpson, Coté και Scherer, 2006). Αντίστοιχα, οι τρόποι με τους οποίους οι 

άνθρωποι θυμούνται επίσης αλλάζουν, θάβοντας την τραυματική εμπειρία βαθιά στον 

εγκέφαλο. Μερικές φορές ο εγκέφαλος καταστέλλει αποτελεσματικά αυτές τις τραυματικές 

αναμνήσεις, αλλά μπορεί να φτάσουν στους/στις επιζώντες/επιζήσασες με τρομακτικούς 

εφιάλτες ή παρεμβατικές αναδρομές στο γεγονός, μια αναβίωση που στην πραγματικότητα 

«βλέπει» αλλά μπορεί να δυσκολεύονται να μεταφράσουν σε λέξεις. 

Μορφές τραύματος μπορεί να είναι η διαταραχή μετά-τραυματικού στρες (PTSD), η 

κατάθλιψη και το άγχος, οι αυτοκτονικές σκέψεις. Η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία 

χαρακτηρίζει το PTSD ως τουλάχιστον ένα μήνα με επαναλαμβανόμενες και παρεμβατικές 

αναμνήσεις του γεγονότος, συναισθηματικά μουδιάσματα, και αποφυγή ατόμων και χώρων 

που θυμίζουν το γεγονός. Άλλο κοινό σύμπτωμα είναι η υπερδιέγερση, η οποία μπορεί να 

περιλαμβάνει ευερεθιστότητα, νευρική συμπεριφορά, κακή συγκέντρωση, διαταραχές ύπνου 

και αίσθημα έλλειψης ασφάλειας. Οι επιζώντες από τραύμα συχνά έρχονται αντιμέτωποι με 

την κατάθλιψη και έχουν προβλήματα με την εργασία και οικογενειακές σχέσεις. Τα άτομα 

με τη διαταραχή αυτή μπορεί να μην καταλαβαίνουν τι προκαλεί τα συμπτώματά τους και 

μπορεί να μη διαγνωστούν ποτέ, υποφέροντας στη σιωπή, ίσως για χρόνια.  

Αντιστοίχως, η κατάθλιψη, το άγχος, οι αυτοκτονικές τάσεις κ.ά. έχουν τα δικά τους ανάλογα 

συμπτώματα και πιθανές αντιδράσεις που ένα δημοσιογράφος οφείλει να έχει μελετήσει 

προτού προχωρήσει στη διεξαγωγή μιας τέτοιας συνέντευξης (Dart Center, 2003).   

Συνεπώς η υπόθεση ενός ατόμου με τραύμα λαμβάνει άλλη συναισθηματική υπόσταση, την 

οποία χρειάζεται να διαχειριστούν με λεπτότητα άνθρωποι με γνώση των μορφών τραύματος.  

 

Συνέντευξη με Θύματα Εγκλημάτων: ο Ρόλος του Δημοσιογράφου  

Οι δημοσιογράφοι έχουν βρεθεί στο «μάτι του κυκλώνα», έχουν δεχθεί πολλές κριτικές και 

τους έχουν επιρρίψει κατηγορίες στο πέρασμα των χρόνων πως εκμεταλλεύονται άτομα που 

είναι ευάλωτα ή βρίσκονται στο κέντρο μιας προσωπικής τραγωδίας (Μπακουνάκης, 2009; 

Ward, 2009). Το θέμα της εκμετάλλευσης όμως στην πραγματικότητα δεν έγκειται στο εάν οι 



δημοσιογράφοι ωφελούνται από το να πάρουν μια καλή ιστορία καλύπτοντας ένα πολύ 

σοβαρό και επώδυνο γεγονός, όπως τον θάνατο, την τραγωδία ή την καταστροφή. Το θέμα 

είναι πώς και ποιοι δημοσιογράφοι προσεγγίζουν και πραγματικά αναφέρουν αυτές τις 

δύσκολες καταστάσεις.  

Για να διεξάγει λοιπόν ένας δημοσιογράφος συνέντευξη από ευάλωτα άτομα όπως είναι τα 

θύματα/επιζώντες και επιζήσασες εγκληματικών ενεργειών οφείλει να είναι εκπαιδευμένος 

και προετοιμασμένος κατάλληλα. Ως στόχο οφείλει να έχει πάντα την ενημέρωση του κοινού 

και όχι την «χρησιμοποίηση» (εκμετάλλευση) των ανθρώπων (θυμάτων) ως μέσα για την 

εκπλήρωση των στόχων του (Ward, 2009).  

Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να τονισθεί για ακόμα μια φορά η σημασία του 

συγκεκριμένου εγχειριδίου, καθώς οι καλές και κακές πρακτικές που θα αναφερθούν 

παρακάτω υπάρχουν και έχουν γραφτεί ακριβώς για τον λόγο αυτό. Βασίζεται δηλαδή σε 

τεκμηρίωση από τη διεθνή βιβλιογραφία με σκοπό να προετοιμάσουν και να ενημερώσουν 

του δημοσιογράφους σχετικά με το πώς να λάβουν συνέντευξη από θύματα με σεβασμό και 

με προσοχή για να μην τους εντείνουν το συναισθηματικό τραύμα.  

Λόγω του επαγγέλματος, ο δημοσιογράφος φαίνεται να μπορεί να επηρεάσει τα πάντα, όμως 

οι καλύτεροι δημοσιογράφοι είναι όσοι αναγνωρίζουν πως ο ρόλος τους στην κοινωνία είναι  

η ερμηνεία των γεγονότων και η λειτουργία τους ως μέσα ροής των πληροφοριών. Βέβαια, 

στη σημερινή εποχή και λόγω της τεχνολογικής επανάστασης και την είσοδο των κοινωνικών 

μέσων οι δημοσιογράφοι πέραν από απλοί ερμηνευτές των γεγονότων, έχουν και τη 

δυνατότητα να συνομιλήσουν απευθείας με το ακροατήριό τους, να βρουν πληροφορίες και 

άτομα στα οποία δεν θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση χωρίς την τεχνολογία και 

παράλληλα να αποκτήσουν πρόσβαση σε ιστορίες που συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή 

(Kolodzy, 2015).    

Μπορεί επομένως κανείς να πει πως οι δημοσιογράφοι σήμερα λειτουργούν και σαν 

κοινωνικοί επιστήμονες. Οφείλουν δηλαδή, να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να 

χρησιμοποιήσουν μεθοδολογίες και να προσεγγίσουν θέματα όπως είναι οι συνεντεύξεις με 

θύματα και επιζώντες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ο στόχος τους δεν είναι η απλή 

αναπαραγωγή των ειδήσεων (Kolodzy, 2015).    

Ακολούθως, μετά την αναφορά στον ρόλο του δημοσιογράφου εν γένει και πιο ειδικά στο 

πλαίσιο της συνέντευξης με θύματα εγκληματικών ενεργειών, θα γίνει ανάλυση στον ρόλο 

του δημοσιογράφου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. 



Σε μια συνέντευξη με ένα θύμα/επιζών/επιζήσασα, ο δημοσιογράφος οφείλει να είναι σε 

επαγρύπνηση, να είναι υπομονετικός και να δείχνει κατανόηση. Η προσοχή του κατά την 

Turati (2021), οφείλει να είναι εστιασμένη σε τέσσερα στοιχεία ταυτόχρονα, τα οποία 

συνοψίζονται στα εξής:  

1. Τι σας λέει ο ερωτώμενος. Παρακολουθήστε προσεκτικά τη διήγηση της ιστορίας του, 

ώστε να έχετε μια πλήρη εικόνα και να αναδείξετε τα σημεία που είναι ουσιαστικά για την 

ενημέρωση του κοινού.  

2. Ποια είναι τα συναισθήματα του ερωτώμενου. Προσέξτε τον τόνο και τη χροιά της 

φωνής του, τις κινήσεις του, τη στάση του σώματος και τις εκφράσεις του προσώπου. Θα σας 

βοηθήσει να αντιληφθείτε ποια είναι τα συναισθήματα του (αναστατωμένος, θυμωμένος, 

πικραμένος, ήρεμος κ.ά.).   

3. Τι συμβαίνει γύρω σας. Παρατηρήστε το περιβάλλον γύρω σας όπως είναι ο χώρος, ο 

φωτισμός (εάν για παράδειγμα νυχτώνει), ο θόρυβος (εάν υπάρχουν έντονοι ήχοι που 

ενοχλούν) και εάν αισθάνεστε την παρουσία άλλων ατόμων στο χώρο. Όλα αυτά μπορεί να 

επηρεάσουν αρνητικά τον ερωτώμενο με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται να απαντήσει στις 

ερωτήσεις και να αισθάνεται άβολα.  

4. Πού κατευθύνεται η συνέντευξη. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αντιληφθείτε όσο το 

δυνατόν γρηγορότερα την πορεία της συνέντευξης. Είναι αυτό που θέλετε; Εξάγεται ένα 

ουσιαστικό νόημα για το ευρύ κοινό; Αν κρίνετε ότι η πορεία της συνέντευξης οδηγεί κάπου 

που δεν θα έπρεπε (π.χ. έμφαση σε λεπτομέρειες και στοιχεία που δεν θα έπρεπε να βγουν 

στη δημοσιότητα, πολύ σκληρό περιεχόμενο κλπ.) μπορείτε να διακόψετε τη συζήτηση. 

Φυσικά η διακοπή θα πρέπει να γίνει ομαλά και με τέτοιο τρόπο ώστε να μη νιώσει ο 

ερωτώμενος ότι έκανε κάτι λάθος.  

 

Καλές/ Κακές Πρακτικές Συνέντευξης με Θύματα/Επιζώντες και 
Επιζήσασες Εγκληματικών Ενεργειών 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι δημοσιογράφοι σπεύδουν να τηρήσουν τις προθεσμίες 

απέναντι στους αρχισυντάκτες τους και τους ιδιοκτήτες των Μέσων, αναζητώντας αμέσως 

μετά τις εγκληματικές ενέργειες τους επιζώντες/τις επιζήσασες/ τις οικογένειές τους κλπ., 

συνεπώς η αναφορά τους μπορεί να μην αντικατοπτρίζει την επιθυμητή ευαισθησία στα 

τραυματισμένα θύματα. Λόγω του γεγονότος ότι πολλοί ρεπόρτερ δεν λαμβάνουν 



εκπαίδευση σχετικά με το πώς να αλληλεπιδρούν με τα θύματα, θα έχουν την ευκαιρία μέσω 

του εγχειριδίου αυτού να προσεγγίσουν τις υποθέσεις εγκληματολογικού ενδιαφέροντος με 

μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία αλλά και την απαιτούμενη επιστημονική τεκμηρίωση.  

Στο παρόν σημείο θα γίνει αναφορά σε καλές και κακές πρακτικές που έχουν παρατηρηθεί 

και μελετηθεί μέσα από τη διεθνή εμπειρία και κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχη θεματική στην ελληνική 

βιβλιογραφία.   

Προετοιμασία για τη Συνέντευξη  

 Την πρώτη φορά προσέγγισης του θύματος να μην έχετε πάνω σας εξοπλισμό 

(σημειωματάρια, μαγνητόφωνα, κάμερες κ.ά.) και προσπαθήστε να δημιουργήσετε 

μια ανθρώπινη επαφή (Pimenta 2019). Κάντε μια ουδέτερη συζήτηση με τον 

ερωτώμενο που δεν αφορά το θέμα της συνέντευξης, ώστε να χαλαρώσετε και οι δύο 

και να είσαστε ήρεμοι κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης.   

 Να σκέφτεστε πάντα πως κάθε περίπτωση είναι μοναδική και παρουσιάζει τις δικές 

της προκλήσεις και διλήμματα (Turati, 2021). Δεν μπορείτε να γνωρίζετε από πριν τι 

πρόκειται να ακολουθήσει και αυτό είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο.  

 Στην αρχή της συνέντευξης δώστε μερικά στοιχεία για εσάς (όνομα, για ποιόν 

εργάζεστε, ίσως μια επαγγελματική κάρτα κ.ά.) ώστε να γνωρίζουν με ποιον μιλάνε. 

Να είστε ειλικρινείς και ξεκάθαροι για το τι πρόκειται να ακολουθήσει.    

 Να μην είστε επικριτικοί. Να κάνετε έρευνα πριν από τη διεξαγωγή της συνέντευξης 

σχετικά με το περιστατικό, καθώς και σχετικά με τι μπορεί αυτό να προκαλέσει 

ψυχικά στο θύμα. Ο κάθε άνθρωπος επηρεάζεται διαφορετικά από τα γεγονότα, 

τραυματικά ή μη και είναι σημαντικό να έχετε μια στοιχειώδη τουλάχιστον γνώση 

του θέματος.   

 Αναγνωρίστε πως τα θύματα μπορεί να αντιμετωπίζουν σοκ και τραύμα. Να είστε 

επομένως προετοιμασμένοι σε περίπτωση που προκληθούν οδυνηρά συναισθήματα 

που μπορεί με τη σειρά τους να προκαλέσουν έντονες  αντιδράσεις (κλάμα, 

ξέσπασμα, θυμός κ.ά.). Σε περίπτωση τέτοιας έντονης αντίδρασης παραμείνετε 

ψύχραιμοι και μην τους απευθύνετε τον λόγο για κάποια λεπτά. Αφήστε τους να 

ηρεμήσουν και μετά ρωτήστε εάν μπορείτε να τους βοηθήσετε με κάποιο τρόπο ή εάν 

θέλουν να διακόψουν την συνέντευξη. Μην προσφέρετε αμέσως χαρτομάντιλα καθώς 



μπορεί να αισθανθούν άσχημα για την αντίδρασή, αφού ο σκοπός είναι να μπορέσουν 

να αισθανθούν ασφαλείς.   

 Μην ξεχνάτε ότι σε συνεντεύξεις για τόσο ευαίσθητα θέμα χρειάζεται ενσυναίσθηση, 

ευαισθησία και σεβασμός.   

 Εκφράστε ενδιαφέρον για το θύμα λέγοντας: «Λυπάμαι για αυτό που σου συνέβη» ή 

«Λυπάμαι για την απώλειά σου» (Bucqueroux and Seymour, 2009). 

 Ρωτήστε τα θύματα πώς θα προτιμούσαν να τους απευθυνθούν και παρατηρήστε αυτή 

την προτίμηση σε όλες τις ερωτήσεις σας (να τους μιλάτε στον πληθυντικό/ενικό, με 

το όνομα ή επώνυμο κ.α.). 

 Πριν ξεκινήσετε τη συνέντευξη, μιλήστε γενικά για τα θέματα που θα θιγούν στην 

πορεία της συζήτησής σας. Είναι σημαντικό να εξηγήσετε τον σκοπό της έρευνάς σας 

και τι ελπίζετε να επιτύχετε. Αυτό επιτρέπει στον ερωτώμενο να προετοιμαστεί 

συναισθηματικά, ώστε να μην αισθάνεται επίθεση από ερωτήσεις, να μην έχει 

διαφορετικές προσδοκίες από τη δουλειά σας και να έχει μια δίκαιη πιθανότητα να 

αποφασίσει εάν μπορεί - ή θέλει - να μιλήσει μαζί σας. 

 Ενημερώστε το θύμα πόσο χρόνο χρειάζεστε για την συνέντευξη και τηρήστε αυτό το 

χρονικό όριο. 

 Αποδεχτείτε ευγενικά την άρνηση του θύματος, εάν δεν είναι πρόθυμος να σας 

παραχωρήσει τη συνέντευξη. 

 Βοηθήστε τον συνεντευξιαζόμενο/τη συνεντευξιαζόμενη να αισθανθούν άνετα.  

Προσφέρετε μια καρέκλα ή προτείνετε ένα άνετο, ασφαλές μέρος για να μιλήσετε. 

 Σεβαστείτε τον χώρο του ανθρώπου που έχει θυματοποιηθεί. Επειδή τα άτομα που 

βιώνουν τραύμα συχνά δεν θέλουν να τα αγγίζουν, δώστε το μικρόφωνο στο θύμα και 

εξηγήστε πώς να το προσαρμόσουν. 

 Ρωτήστε τον συνεντευξιαζόμενο/τη συνεντευξιαζόμενη εάν αισθάνεται άνετα όταν 

ηχογραφείται. Εξηγήστε ότι οτιδήποτε λέει το θύμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη 

συνέντευξη. Εάν χρησιμοποιείτε σημειωματάριο, προσπαθήστε να κοιτάτε στα μάτια 

του συνεντευξιαζόμενου ενώ γράφετε, γιατί η οπτική επαφή είναι σημαντική. Εάν 

ηχογραφείτε, να είστε καλά προετοιμασμένοι και βεβαιωθείτε ότι δεν πρόκειται να 

διακόψετε λόγω τεχνικών προβλημάτων. Επίσης, μην ξεχάσετε να δημιουργήσετε ένα 

αντίγραφο ασφαλείας. Εάν μια μαρτυρία είναι σημαντική, όπως η πρώτη κατάθεση 

ενός μάρτυρα ή ενός επιζώντος/μιας επιζήσασας που δεν έχει μιλήσει πριν, η 



καταγραφή είναι απαραίτητη. Η μαρτυρία μπορεί να γίνει δικαστική απόδειξη ή να 

χρησιμοποιηθεί από μια επιτροπή αλήθειας για τη διερεύνηση μιας υπόθεσης.  

 

Η Συνέντευξη 

 Το ερωτώμενο άτομο δεν πρέπει να νιώσει πίεση. Αντιθέτως, πρέπει να γνωρίζει από 

την αρχή της συνέντευξης πως αυτό έχει τον έλεγχο της συζήτησης. Θα απαντήσει 

μόνο στις ερωτήσεις που θέλει, θα κάνει διάλειμμα όποτε νιώσει πως χρειάζεται ή θα 

ζητήσει να διακοπεί η συνέντευξη εάν νιώσει πως δεν αντέχει άλλο. Επιπλέον, μπορεί 

να ζητήσει να μην αποκαλυφθούν ορισμένες δυνητικά κρίσιμες πληροφορίες. Αυτά 

είναι θεμελιώδη δικαιώματα που έχουν τα θύματα και οι δημοσιογράφοι πρέπει να τα 

σέβονται.  

 Η συνέντευξη με το θύμα ενός πολύ σοβαρού γεγονότος απαιτεί ενσυναίσθηση και να 

βάλετε τον εαυτό σας στη θέση του θύματος. Επιπλέον, είναι σημαντικό να κάνετε 

ερωτήσεις που απαιτούν ανοιχτές απαντήσεις. Αυτό επιτρέπει στο άτομο να έχει 

μεγαλύτερη ελευθερία στο να επιλέξει τα λόγια που θα χρησιμοποιήσει. 

 Τα θύματα πολλές φορές υποφέρουν από ενοχές. Μπορεί να αισθάνονται μοναξιά, 

φόβο και να νιώθουν πως δεν τους πιστεύει κανένας ή πως το ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον τους επιρρίπτει ευθύνες. Για τον λόγο αυτό οφείλετε να είστε 

προσεκτικοί με το είδος και το περιεχόμενο των ερωτήσεων αποφεύγοντας έτσι την 

ποινικοποίηση του θύματος. Ένα τέτοιο παράδειγμα θα μπορούσε να είναι το εξής:  

Αντί να ρωτήσετε «Δεν φοβηθήκατε να περπατήσετε μόνος/μόνη σας σε ένα σκοτεινό 

μέρος;», ρωτήστε εάν τα φώτα της γειτονιάς σας είναι συχνά εκτός λειτουργίας τη 

νύχτα ή εάν η γειτονιά σας είναι επικίνδυνη. Το βάρος της ευθύνης δεν πρέπει να 

πέσει στο θύμα, γιατί με αυτό τον τρόπο το κάνετε να νιώθει άσχημα αλλά και 

έμμεσα του επιρρίπτετε ευθύνες που δεν του αναλογούν. 

Το ίδιο και με ακόμα μεγαλύτερη προσοχή συμβαίνει και με έρευνες που απαιτούν 

συγκεκριμένες λεπτομέρειες για να διερευνηθεί ένα έγκλημα, όπως η σεξουαλική 

επίθεση, μοτίβα βιασμών ή αστυνομικών βασανιστηρίων, δηλαδή καταστάσεις που 

«γεννούν»  θύματα με ακραίο τραύμα. Τέτοιου είδους συνεντεύξεις είναι απαραίτητο 

να διεξάγονται μόνο όταν το θύμα συμφωνεί και όποτε έχει πραγματικό νόημα να 

διεξάγονται οι εν λόγω έρευνες. Σε αυτό το πλαίσιο οι ερωτήσεις μπορεί να 

θεωρηθούν και ως ένα είδος βασανιστηρίων, γι’ αυτό πρέπει να είναι διατυπωμένες 

με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επανατραυματιστούν τα θύματα (Turati, 2021). Αν η 



έρευνα δεν χρειάζεται τις λεπτομέρειες αυτές, είναι προτιμότερο να μη διεξαχθεί η 

συνέντευξη.  

 Εναλλακτικοί τρόποι για κατανοήσετε τα συναισθήματα των ερωτώμενων χωρίς 

όμως να προκληθεί περαιτέρω τραύμα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης είναι, αντί 

για ερωτήσεις ανάκλησης της μνήμης, να ζητήσετε να μοιραστούν ένα τραγούδι που 

έχουν συνθέσει, ένα ποίημα, ένα σχέδιο, μια προσευχή, μια σκέψη ή ένα απόσπασμα 

από το ημερολόγιο τους. Ακόμα και όνειρά τους μπορούν να περιγράψουν αν θέλουν 

καθώς αυτά πολλές φορές είναι τόσο περιγραφικά και αφηγηματικά που γίνεται 

αντιληπτή η συναισθηματική κατάσταση ενός ατόμου.  

 Αυτού του είδους οι συνεντεύξεις, όπως είναι φυσικό, μπορεί να προκαλέσουν 

αντιδράσεις. Αν οι ερωτήσεις δεν είναι σωστά διατυπωμένες, μπορεί να προκαλέσουν 

έντονα συναισθήματα ή να απελευθερωθούν νέα συναισθήματα με αποτέλεσμα ο 

ερωτώμενος/η ερωτώμενη να ξεσπάσει σε κλάματα ή να αντιδράσει έντονα. Στην 

περίπτωση αυτή μην αντιδράσετε υπερβολικά και μην τους διακόψετε. Δεν είναι 

πάντα καλή ιδέα να παραδίδετε ένα χαρτομάντιλο, καθώς αυτό θα μπορούσε να 

ερμηνευθεί ως ο δημοσιογράφος που προτρέπει το θύμα να χαλιναγωγήσει τα 

συναισθήματά του και να συνεχίσει τη συνέντευξη (Simpson,Coté και Scherer, 2006). 

Η αγκαλιά μπορεί να είναι αδιάκριτη και δεν συνιστάται, ειδικά όταν μιλάτε με 

θύματα βασανιστηρίων ή σεξουαλικής βίας. Όλα τα συναισθήματα και οι αντιδράσεις 

είναι απολύτως φυσιολογικά και ακόμα και αν παραπονεθούν για τον Τύπο καλό 

είναι να μην αντιδράσετε. Αντιθέτως ακούστε τους, δείξτε κατανόηση και 

προσπαθήστε να τους επαναφέρετε διακριτικά στη συζήτηση με την επόμενη 

ερώτηση.  

 Ολοκληρώνοντας τη συνέντευξη, είναι σκόπιμο να θέσετε μερικές ερωτήσεις όπως 

«Θα ήθελες να μοιραστείς τα συναισθήματα, τις σκέψεις σου και το πως αντιμετώπισες 

και εξακολουθείς να αντιμετωπίζεις αυτό που βίωσες;», «Τι πιστεύεις ότι είναι 

σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος;» και «Θα ήθελες να μας περιγράψεις πως σε έχει 

επηρεάσει αυτή η εμπειρία/ αυτό το συμβάν;». Είναι σημαντικό εξεταστεί η 

ανθεκτικότητα των θυμάτων και να τους δοθεί η δυνατότητα να μιλήσουν για το τί 

είναι κατορθωτό/εφικτό, για τη δύναμη των ατόμων, καθώς και τη σπουδαιότητα του 

συλλογικού αγώνα. Είναι απαραίτητο στο τέλος να αναφέρετε στους 

συμμετέχοντες/στις συμμετέχουσες και κατ’ επέκταση στο ευρύ κοινό που 



παρακολούθησε τη συνέντευξη τα όσα επιτεύχθηκαν μέσω αυτής της συνέντευξης, 

αντί να τελειώνετε με μια νότα θλίψης ή τραύματος. 

 Κλείνοντας,  ευχαριστείστε τον συνεντευξιαζόμενο/την συνεντευξιαζόμενη για την 

εμπιστοσύνη που σας έδειξε και που μοιράστηκε τις εμπειρίες του/της για κάτι τόσο 

επίπονο. Ανταλλάξτε στοιχεία επικοινωνίας, αλλά αποφύγετε να δώσετε υποσχέσεις 

που δεν μπορείτε να εκπληρώσετε ή να δημιουργήσετε προσδοκίες σχετικά με την 

επίδραση που μπορεί να έχει αυτή η συνέντευξη στην απονομή δικαιοσύνης.  

 

 

Μετά τη Συνέντευξη 

 Προτού δημοσιευθεί το εκάστοτε άρθρο μιας τέτοιου είδους συνέντευξης ή 

προβληθεί τηλεοπτικά/διαδικτυακά/ραδιοφωνικά, ο δημοσιογράφος οφείλει να 

σκεφτεί τις πιθανές συνέπιες που θα έχει η δημοσίευση στα θύματα. Αναλύστε με 

τους ίδιους τους συνεντευξιαζόμενους εάν διατρέχουν κινδύνους με τη 

δημοσιοποίηση της συνέντευξης αυτής και εάν ναι, αν είναι έτοιμοι να τους 

αντιμετωπίσουν και πώς μπορείτε εσείς να τους περιορίσετε.   

 Σε συνεργασία με τον εκδότη/αρχισυντάκτη σας, ξαναδιαβάστε και αξιολογήστε εκ 

νέου τις πληροφορίες που λάβατε και εξετάστε ποια μέρη ενδεχομένως θα μπορούσαν 

να επιφέρουν συνέπειες για τα θύματα και να σκεφτείτε μια στρατηγική για την 

προστασία τους. Ορισμένες στρατηγικές θα μπορούσαν να είναι η παράλειψη 

ορισμένων λεπτομερειών, η αναμονή για άλλη πιο κατάλληλή στιγμή ή η αναζήτηση 

άλλου τρόπου δημοσίευσης των πληροφοριών. Τέτοιες επιβλαβείς πληροφορίες είναι 

η ταυτότητα του δράστη, η ταυτότητα άλλων εμπλεκομένων κ.ά. 

 Τα τραυματικά γεγονότα συχνά επηρεάζουν τη μνήμη. Οι αναμνήσεις μπορούν να 

αλλάξουν, να αλλοιωθούν ακόμα και να διαγραφούν. Τέτοιου είδους συνεντεύξεις 

χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να οι πληροφορίες που θα πάρετε να είναι 

σωστές και να μπορούν να υποστηρίξουν την ιστορία σας. Δώστε χρόνο στον εαυτό 

σας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης για να διευκρινίσετε λεπτομέρειες. Εάν η 

συνέντευξη αποτελεί απόσπασμα έρευνας, είναι απαραίτητο να πραγματώσετε 

έγκυρο ραπόρτο, να αναζητήσετε πιθανούς μάρτυρες, να αναζητήσετε στοιχεία που 

μπορούν να βοηθήσουν στην υποστήριξη των μαρτυριών που έχετε συγκεντρώσει και 

να βεβαιωθείτε ότι δεν παραλείπετε τυχόν αντιφατικές πληροφορίες (εάν έρθετε 

αντιμέτωποι/ες με τέτοιες) .  



 Όταν παίρνετε συνέντευξη από έναν επιζώντα/επιζήσασα, είναι σημαντικό να τους 

ενημερώσετε εάν πρόκειται να αναζητήσετε συνεντεύξεις για να υποστηρίξετε, να 

επαληθεύσετε ή να προσφέρετε ένα αντιστάθμισμα στη μαρτυρία τους. Μην 

επιτρέψετε στον εαυτό σας και στην ποιότητα δουλειά σας να θυματοποιήσετε εκ 

νέου κάποιον που σας έδωσε τη μαρτυρία του. Το θύμα θα πρέπει να έχει την 

ευκαιρία να απαντήσει σε τυχόν αντικατηγορίες που του διατυπώνονται πριν από τη 

δημοσίευση/προβολή της συνέντευξης. 

 Ένας από τους κανόνες της δημοσιογραφίας είναι η επαλήθευση των πληροφοριών 

σας. Ο κανόνας, όταν καλύπτετε δημοσιογραφικά αυτά τα θέματα, είναι να μην 

θυματοποιείτε εκ νέου τα θύματα.  

 Τέλος, πάντα να προσέχετε τον εαυτό σας και την ψυχική σας υγεία. Μιλήστε με τους 

φίλους, την οικογένειά σας, τον σύμβουλο ή τον αρχισυντάκτη σας. Μην καταπιέζετε 

τα συναισθήματά σας. Μην ξεχνάτε ότι η κάλυψη ενός τραυματικού συμβάντος 

μπορεί να επηρεάσει και εσάς - φροντίστε να βρείτε τρόπους να μιλήσετε για την 

εμπειρία με τους φίλους, την οικογένειά σας, τον σύμβουλο ή τον 

εκδότη/αρχισυντάκτη σας. Μπορεί να έχουν καλύψει κάτι παρόμοιο ή/και να είναι 

απλώς ένα αυτί που ακούει, εξίσου σημαντικό. Το να μοιραστείτε την εμπειρία σας 

είναι ένας τρόπος για να αντιμετωπίσετε τη μαρτυρία και την αναφορά σε ένα τόσο 

δύσκολο γεγονός (Dart Center, 2014).  

 

Επίλογος 

Το πιο σημαντικό στοιχείο αυτού του εγχειριδίου το οποίο είναι απαραίτητο να έχετε στο νου 

όλοι οι δημοσιογράφοι που πρόκειται να πάρετε μέρος σε συνέντευξη με θύματα/ επιζώντες 

και επιζήσασες είναι η κατάλληλη φροντίδα και ασφάλεια.      

Εντός αυτών συγκαταλέγονται: 

 Η ασφάλεια των ερωτηθέντων (για να αποφευχθεί η εκ νέου θυματοποίηση 

τους). 

 Προστασία πληροφοριών. 

 Η ασφάλεια των συναδέλφων με τους οποίους συνεργάζεστε. 

 Η προσωπική σας ασφάλεια. 



Αν και η ανθρώπινη οδύνη, η αδικοπραγία και οι συνέπειες της ανισότητας, του πολέμου ή 

των φυσικών καταστροφών είναι ζητήματα που ενδιαφέρουν τους δημοσιογράφους, 

προτείνεται πριν επιχειρήσετε οποιαδήποτε συνέντευξη, να αναλογιστείτε την ιστορία που 

θέλετε να πείτε. Οι συνεντεύξεις αυτού του είδους ενέχουν πολλές δυσκολίες και μπορεί να 

αποβούν τραυματικές για τα θύματα, ωστόσο λόγω του μεγάλου δημοσιογραφικού, 

ερευνητικού αλλά και κοινωνικού ενδιαφέροντος, είναι πολύ σημαντικό να διεξάγονται αλλά 

πάντα αφού ο δημοσιογράφος έχει περάσει από κατάλληλη εκπαίδευση. 

Συνοψίζοντας, οι συνεντεύξεις με θύματα και επιζώντες/επιζήσασες εγκληματικών ενεργειών 

είναι πολύ σημαντικές για το θύμα, για το ευρύ κοινό αλλά και για τον δημοσιογράφο. Πιο 

συγκεκριμένα, οι δημοσιογράφοι στην ελληνική μιντιακή πραγματικότητα οφείλουν να είναι 

πλήρως εκπαιδευμένοι για να μπορέσουν, όχι μόνο να διεξάγουν μια τέτοιου είδους 

συνέντευξη, αλλά και να είναι σίγουροι πως δεν θα προκαλέσουν περαιτέρω τραύμα στα 

θύματα.  

Τα βασικά σημεία επομένως που αξίζει να τονιστούν και που πρέπει να προσέξει ο 

δημοσιογράφος στην ελληνική πραγματικότητα, ώστε να αποφευχθεί η δευτερογενής 

θυματοποίηση, είναι:  

1. Να προσπαθήσετε να κάνετε την προσέγγισή σας όσο το δυνατόν πιο σεβαστή και 

ευγενική, να είστε ευέλικτοι και υπομονετικοί με ενσυναίσθηση ακροατές.  

2. Να αφήσετε τον ερωτώμενο/την ερωτώμενη να καθοδηγήσει τη συνέντευξη και 

σεβαστείτε τις επιθυμίες τους.  

3. Να λάβετε τη συγκατάθεση των ερωτώμενων και να έχετε βεβαιωθεί ότι το θύμα ή ο 

επιζών/η επιζήσασα κατανοεί τον σκοπό της συνέντευξης πού και πότε θα 

παρουσιασθεί η συνέντευξή του/της.  

4. Να δώσετε προτεραιότητα στην ασφάλεια και ήρεμη ψυχική κατάσταση του θύματος 

και μετά στην ιστορία.  

5. Να έχετε μια λίστα με εύχρηστους πόρους και στοιχεία επικοινωνίας για υπηρεσίες 

(συμβουλευτικές υπηρεσίες, ομάδες υπεράσπισης επιζώντων, υπηρεσίες αστέγων και 

κοινοτικές κλινικές υγείας) που μπορεί να φανούν χρήσιμες.   

6. Να μεριμνήσετε για τη διασφάλιση της ψυχικής ηρεμίας του συνεντευξιαζόμενου/της 

συνεντευξιαζόμενης, καθώς και της δικής σας και των συναδέλφων σας.  
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