
Θυμηθείτε να επικοινωνήσετε μαζί της σε ώρα που η επιζώσα σας έχει ορίσει ως ασφαλή για την ίδια. 

Σημείωση: Η ιδέα είναι να έχετε μια ανεπίσημη συζήτηση με την επιζώσα ως κάποιος που ενδιαφέρεται για την 
ασφάλεια της. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε άπλετο χρόνο όταν τηλεφωνήσετε, έτσι ώστε να μην είστε βιαστικές/
οι και ότι υπάρχει χρόνος να συζητήσετε οποιαδήποτε ζητήματα επιθυμεί η επιζώσα να αναφέρει. Παρακάτω θα 
βρείτε μια ομάδα ερωτήσεων για να καθοδηγήσετε τη συζήτηση, αλλά θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσετε και το 
ένστικτο σας για τις ερωτήσεις που θα ακολουθήσουν. 

Εισαγωγή:  Συστηθείτε και ενημερώστε τη γυναίκα ότι επικοινωνείτε μαζί της από ενδιαφέρον για την ασφάλεια 
της. Ρωτήστε την αν  μπορείτε να μιλήσετε εκείνη τη στιγμή, και αν όχι, προγραμματίστε μαζί την επικοινωνία σας.  

1. Πως είσαι από την τελευταία συνεδρία μας στο (την Υπηρεσία σας);  (Ο σκοπός αυτής της ερώτησης
είναι να αρχίσει η συζήτηση χαλαρά, παρά σαν παράθεση ερωτήσεων) 

2. Πως εκτιμάτε την κατάσταση σας όσον αφορά την Ενδο-συντροφική βία και την Προβληματική Χρήση 
Ουσιών τώρα, σε σχέση με την περίοδο που ήσασταν μαζί μας/ ωφελούμενη του Φορέα μας; 

3. Περιγράψτε μου μια τυπική μέρα σας τελευταία. (Εδώ στοχεύετε να μάθετε αν εργάζεται, παραμένει 
δραστήρια, κοινωνική και γενικότερα αν ζει μια σχετικά δομημένη ζωή)

4. Αισθάνεστε ασφαλής; Είστε ακόμη μαζί με το σύντροφο σας; Συζείτε; Ποιος έχει την επιμέλεια των 
παιδιών; Αν δεν είστε ζευγάρι με τον σύντροφο σας, έχετε ακόμη επικοινωνία μαζί του;  (Κάποιες από τις 
ερωτήσεις δεν είναι σχετικές, και η/ο σύμβουλος θα επιλέξει ποιες θα χρησιμοποιήσει, ανάλογα με την 
κατάσταση της επιζώσας)

5. Κάνετε χρήση ουσιών; Ποιες; 

a. Αν ναι, ανησυχείτε για την τωρινή σας χρήση; 

b. Αν όχι, είναι δύσκολο για εσάς να μην κάνετε χρήση; Πως διαχειρίζεστε την αποχή; 

Ακόμη και αν δεν λαμβάνεται πολλές πληροφορίες από τις παραπάνω ερωτήσεις, μην τερματίσετε  τη συζήτηση 
αμέσως. Ρωτήστε αν τα παιδιά της είναι καλά (σε περίπτωση που έχει), ή διατηρείστε για λίγο μια ελαφριά κουβέντα, 
όπως π.χ., αν κάνει κάποια σωματική άσκηση, ή αν έχει πάει τελευταία σε κάποια παράσταση ή πολιτιστικό γεγονός, 
ή αν παρακολουθεί την τρέχουσα επικαιρότητα. Εδώ ο σύμβουλος θα πρέπει να ασκήσει τις δεξιότητες του αλλά 
και τις υπάρχουσες γνώσεις για την επιζώσα, για να διαπιστώσει αν προκύψει κάποιο θέμα κατά τη διάρκεια αυτής 
της συζήτησης.   

Τερματίζετε τη συζήτηση, υπενθυμίζοντας στην επιζώσα ότι ο σκοπός της επικοινωνίας σας ήταν να τη ρωτήσετε 
αν είναι καλά, και ότι εσείς και ο Οργανισμός σας είναι στη διάθεση της σε οποιαδήποτε περίπτωση σας χρειαστεί 
ξανά.   

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΒΙΏΝΟΥΝ 
ΕΝΔΟ-ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΏΝ 

Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του έργου MARISSA και δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


