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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συγκριτική μελέτη της ψυχικής ανθεκτικότητας  
και του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης  
των επαγγελματιών πεδίου που εξυπηρετούν  
αιτούντες άσυλο στα κέντρα υποδοχής και  
ταυτοποίησης και κέντρα φιλοξενίας στην Ελλάδα

Περίληψη
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της ψυχικής ανθεκτικότητας και της επαγγελματικής εξουθένωσης σε επαγγελ-
ματίες πεδίου που εξυπηρετούν αιτούντες άσυλο στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης και κέντρα φιλοξενίας στην Ελλάδα. 
Ταυτόχρονα, σκοπός ήταν η μελέτη της σχέσης των εν λόγω μεταβλητών με μια σειρά κοινωνικο-δημογραφικών παραγόντων και 
ειδικότερα το φύλο, την ηλικία, το εκπαιδευτικό επίπεδο, την ύπαρξη ή όχι εξαρτημένων τέκνων, τις ώρες εργασίας, τη διάρκεια 
του διαστήματος απασχόλησης με πρόσφυγες, την εκπαίδευση στη διαχείριση κρίσεων, τις μηνιαίες αποδοχές, καθώς και την 
ύπαρξη ή απουσία χρόνιου νοσήματος. Για τη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν τρία ερωτηματολόγια: (α) Κοινωνικο-δημογραφικά 
δεδομένα, (β) Κλίμακα Ψυχικής Ανθεκτικότητας Connor-Davidson (CD-RISC), και (γ) Ερωτηματολόγιο Εργασιακής Εξουθένω-
σης του Oldenburg (OLBI). Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 118 εργαζόμενοι σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης και κέντρα 
φιλοξενίας στην Ελλάδα. Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν υψηλά επίπεδα ψυχικής 
ανθεκτικότητας και μέτρια-υψηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης. Ωστόσο, δεν βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές σχέ-
σεις μεταξύ της ψυχικής ανθεκτικότητας και της επαγγελματικής εξουθένωσης με τους κοινωνικο-δημογραφικούς παράγοντες 
οι οποίοι μελετήθηκαν. Η προσέγγιση των εν λόγω παραγόντων θα πρέπει να είναι πολυδιάστατη και κοινωνικά ενημερωμένη, 
δηλαδή να μελετά τις πολυεπίπεδες σχέσεις μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών μεταβλητών, καθώς και να λαμβάνει σοβαρά 
υπόψη το εκάστοτε κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο διεξάγεται η έρευνα, τις ιδιαιτερότητες και τις δυναμικές αυτού. 

Λέξεις-κλειδιά: ψυχική ανθεκτικότητα, επαγγελματική εξουθένωση, αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες
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1. Εισαγωγή 
Οι παράγοντες «ώθησης» που οδηγούν τους ανθρώπους να 
εγκαταλείψουν τις χώρες τους και να αναζητήσουν καταφύ-
γιο και προστασία φαίνεται κυρίως να συνδέονται με την ανα-
σφάλεια, τον πόλεμο, την πολιτική καταπίεση, την ξηρασία, 
την πείνα κ.ά. Από το 2015 η οδός της Ανατολικής Μεσογείου 
μέσω της Τουρκίας προς την Ελλάδα ήταν η πιο δημοφιλής 
μεταναστευτική οδός. Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του 
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ο αριθμός των διά της βίας εκτοπι-
σμένων ανήλθε στο τέλος του 2016 σε 65.600.000 ανθρώπους 
– στο υψηλότερο επίπεδο από την εποχή του Δευτέρου Παγκο-

σμίου Πολέμου. Συγκεκριμένα, οι πρόσφυγες και μετανάστες 
εισέρχονται κυρίως διά της θαλάσσιας οδού από την Τουρκία 
μέχρι τα παράλια των νησιών της Λέσβου, της Χίου, της Σάμου, 
της Λέρου και της Κω. Ως πύλη εισόδου στην Ελλάδα έχουν 
επίσης χρησιμοποιηθεί, σε μικρότερη κλίμακα, το Αθαγονήσι, 
το Φαρμακονήσι, το Καστελόριζο, η Ρόδος και η Σύμη, ενώ 
σημαντικός αριθμός προσφύγων και μεταναστών διασχίζει τον 
Έβρο, περνώντας τα σύνορα από την Τουρκία. Ενδεικτικά, 
το 2021 έφτασαν στην Ελλάδα συνολικά 9.157 πρόσφυγες και 
μετανάστες, δηλαδή 31,7% λιγότεροι σε σύγκριση με το 2020 
(15.696) [1]. Τον Δεκέμβριο του 2021 στις δομές προσωρινής 
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φιλοξενίας στην ενδοχώρα (30 στο σύνολο) φιλοξενήθηκαν 
15.793 άτομα – τα περισσότερα από τα οποία ήταν παιδιά (39%) 
και γυναίκες (24%) [2]. 

Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και Οργανώσεις 
της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚΠ) και οι Διεθνείς Οργανισμοί 
που δραστηριοποιούνται με αιτούντες άσυλο έχουν αναφέρει 
αρκετές ελλείψεις και προβλήματα ως προς τη διαπίστωση της 
ευαλωτότητας των προσφύγων και μεταναστών, το περιορι-
σμένο (ή και ανύπαρκτο) ψυχοκοινωνικό έλεγχο, δυσκολίες 
ως προς την παραπομπή των αιτούντων από την Υπηρεσία 
Πρώτης Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ) σε δημόσια 
νοσοκομεία, χαμηλή ποιότητα ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοι-
νωνικής υποστήριξης κ.ά.

Στην ενδοχώρα, οι κύριες ανησυχίες αφορούν την απομα-
κρυσμένη τοποθεσία των δομών φιλοξενίας, την περιορισμένη 
πρόσβαση των διαμενόντων σε διάφορες υπηρεσίες, την έλλειψη 
επαρκούς εξοπλισμού και ηλεκτρικού ρεύματος, τους δυσανά-
λογους περιορισμούς μετακίνησης την περίοδο της πανδημίας, 
την περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση για τα παιδιά 
και την κατασκευή ψηλών τσιμεντένιων τοίχων γύρω από τις 
δομές που επιδεινώνουν το αίσθημα απομόνωσης. Είναι γενι-
κά παραδεκτό ότι οι συνθήκες διαμονής στους χώρους των 
Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) και των δομών 
φιλοξενίας στην ενδοχώρα δημιουργούν αισθήματα ανασφά-
λειας και ανησυχίας στους αιτούντες άσυλο, αλλά και στους 
εργαζόμενους που τους παρέχουν υπηρεσίες. Τα βασικότερα 
προβλήματα στις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των εργα-
ζομένων προκαλούνται από τον υπερπληθυσμό στις δομές, τους 
μολυσματικούς παράγοντες λόγω έλλειψης επαρκών εγκατα-
στάσεων υγιεινής και μέσων ατομικής προστασίας, το αίσθημα 
ανασφάλειας λόγω της έκρυθμης κατάστασης που προκαλεί η 
καθυστέρηση εξυπηρέτησης και εξέτασης των υποθέσεων των 
ωφελούμενων, καθώς και το εργασιακό άγχος που οι εργαζόμε-
νοι βιώνουν καθημερινά λόγω του τεράστιου όγκου εργασίας.

Στα νησιά, οι επαγγελματίες βρίσκονται κυριολεκτικά στην 
«πρώτη γραμμή» του προσφυγικού/μεταναστευτικού ζητήματος 
και έρχονται άμεσα αντιμέτωποι με το τραύμα, τον ξεριζωμό 
και τον προσφυγικό πόνο και, επομένως, είναι αναμενόμενο να 
βιώνουν ισχυρότερη ψυχολογική επιβάρυνση, κόπωσης συμπό-
νιας, διαταραχή μετατραυματικού στρες, σε ορισμένες περιπτώ-
σεις επαγγελματικής εξουθένωσης αλλά και μετατραυματικής 
ανάπτυξης (post-traumatic growth). Ενδεικτικά, οι επαγγελμα-
τίες πεδίου μπορεί να εκδηλώνουν σωματικές ασθένειες που 
σχετίζονται με το στρες ή και να εμφανίσουν αδυναμία ύπνου, 
δυσκολία διαχωρισμού της επαγγελματικής από την προσωπι-
κή τους ζωή, ακόμη και αποφυγή δραστηριοτήτων που τους 
θυμίζουν το συγκεκριμένο γεγονός. Επιπλέον, συμπτώματα 
όπως άγχος, κατάθλιψη, εναλλαγές διάθεσης, δυσαρέσκεια, 
οργή, εσφαλμένη κρίση, εκρήξεις θυμού, είναι μερικές από τις 
συναισθηματικές εκδηλώσεις των ατόμων που πάσχουν από 
κόπωση συμπόνιας (compassion fatigue) [3]. Καθεμία από αυτές 
έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει αρνητικά όχι μόνο την ποι-
ότητα της φροντίδας των ωφελούμενων, αλλά και τις σχέσεις 
με τους συναδέλφους.

Οι αιτούντες άσυλο πολύ συχνά μοιράζονται με τους επαγ-
γελματίες υγείας, τους ψυχολόγους, τους πολιτισμικούς δια-
μεσολαβητές/μεταφραστές, τους προαγωγούς υγείας, τους 
κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους επαγγελματίες τα τραυ-
ματικά γεγονότα που έχουν βιώσει, αλλά και τους τρόπους με 

τους οποίους καταφέρνουν να ανακάμπτουν και να αναπτύσ-
σονται καθ’ όλη τη διάρκεια της προσφυγιάς τους. Η έμμεση 
αυτή επαφή των επαγγελματιών με το τραύμα αλλά και οι 
θετικές αλλαγές ανάπτυξης της ζωής των προσφύγων συχνά 
έχουν θετικές αλλαγές στους ίδιους τους επαγγελματίες πεδί-
ου (μετατραυματική ανάπτυξη/post-traumatic growth), οι οποίες 
σχετίζονται με την αυξημένη εκτίμηση της ζωής, την αίσθηση 
ανθρωπιάς, την ενσυναίσθηση, την αυτοαντίληψη και τη γενι-
κότερη φιλοσοφία της ζωής [4]. 

Παρά το έντονο προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα που 
απασχολεί πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας 
ως η χώρα πρώτης υποδοχής αιτούντων άσυλο, λίγες μελέτες 
έχουν εξετάσει τις επιπτώσεις στη συναισθηματική, ψυχολογι-
κή ευημερία των επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες στον 
εν λόγω πληθυσμό. 

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της σχέ-
σης μεταξύ της επαγγελματικής εξουθένωσης και της ψυχικής 
ανθεκτικότητας, καθώς και της σχέσης των μεταβλητών αυτών 
με άλλα δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά 
εργαζομένων, όπως οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι ψυχολόγοι, 
οι επαγγελματίες υγείας, οι πολιτισμικοί διαμεσολαβητές και 
διερμηνείς, οι προαγωγοί υγείας κ.ά., που παρέχουν υπηρεσίες 
σε πρόσφυγες και αιτούντες ασύλου στην Ελλάδα.

Ωστόσο, έχει επιχειρηθεί να διερευνηθεί το φαινόμενο της 
επαγγελματικής εξουθένωσης σε επαγγελματίες που εργάζονται 
με πρόσφυγες. Σύμφωνα με τους Gemignani και Giliberto [5], οι 
άνθρωποι που εργάζονται με πρόσφυγες, λόγω της συχνής επα-
φής με το τραύμα αυτών, αναφέρουν τις αρνητικές επιπτώσεις 
του πλαισίου αυτού και πιο συγκεκριμένα αναφέρουν συμπτώ-
ματα δευτερογενούς τραύματος, κόπωσης συμπόνιας καθώς και 
συναισθηματική και επαγγελματική εξουθένωση. Αντίστοιχα 
ήταν και τα αποτελέσματα της έρευνας των Akinsulure-Smith, 
et al. [6] σε εργαζομένους στις ΗΠΑ, οι οποίοι ταυτόχρονα 
διαπίστωσαν τη σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης ως 
προστατευτικού παράγοντα για τα παραπάνω συμπτώματα και 
την επαγγελματική εξουθένωση. Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν 
και τα αποτελέσματα της έρευνας των Jobst et al. [7], στην οποία 
βρέθηκε ότι οι επαγγελματίες που παρουσίαζαν καταθλιπτικά 
συμπτώματα έφτασαν στο 68% των συμμετεχόντων, ενώ εμφά-
νιζαν αυξημένο στρες και συμπτώματα δευτερογενούς τραύ-
ματος, κόπωσης συμπόνιας, και επαγγελματικής εξουθένωσης. 

Η ψυχική ανθεκτικότητα είναι ένα επίκτητο χαρακτηρι-
στικό το οποίο επιτρέπει σε κάποιον άνθρωπο να αποκομίζει 
πιο θετικά αποτελέσματα όταν βιώνει μία στρεσογόνα ή τραυ-
ματική κατάσταση, γεγονός ή σειρά γεγονότων, από άλλους 
ανθρώπους που έχουν βιώσει τις ίδιες καταστάσεις [8]. Ωστόσο, 
έχουν διαμορφωθεί πολλοί ορισμοί σχετικά με αυτή, με τους 
ειδικούς να συγκλίνουν σε δύο διαστάσεις αυτής. Ειδικότερα, 
η πρώτη διάσταση αφορά την ύπαρξη ενός γεγονότος που θα 
ενεργοποιήσει τους σχετιζόμενους με αυτή μηχανισμούς και 
τον βαθμό έκθεσης σε αυτό, ενώ η δεύτερη αφορά το επίπεδο 
προσαρμογής του ατόμου στις νέες συνθήκες [9]. 

Ως προς τους παράγοντες που φαίνεται να σχετίζονται 
θετικά με την ψυχική ανθεκτικότητα, έχουν μελετηθεί έννοιες 
όπως οι εσωτερικές ή εξωτερικές δυνατότητες, οι πηγές υπο-
στήριξης καθώς και οι προστατευτικοί παράγοντες, μεταβλητές 
οι οποίες χρησιμοποιούνται και κατά την κατασκευή αντίστοι-
χων εργαλείων αξιολόγησης [10]. Μια γενική διάκριση η οποία 
μπορεί να γίνει ως προς τους παραπάνω παράγοντες είναι αυτή 
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σε ατομικούς, αυτούς δηλαδή που υπάρχουν στον ίδιο τον 
άνθρωπο, ή εσωτερικούς, και σε εξωτερικούς ή περιβαλλοντι-
κούς, αυτού δηλαδή που εντοπίζονται στην οικογένεια και το 
κοινοτικό και κοινωνικό του πλαίσιο [11]. Ειδικότερα, οι δυνα-
τότητες αφορούν τα εσωτερικά ή εξωτερικά χαρακτηριστικά τα 
οποία έχει φανεί ότι σχετίζονται με υψηλό επίπεδο ανάπτυξης 
σε κάποιον συγκεκριμένο τομέα [12], οι πηγές στήριξης, αφο-
ρούν τους ανθρώπινους, υλικούς και κοινωνικούς πόρους που 
διαθέτει κάποιο άτομο κατά την προσπάθεια προσαρμογής 
του, ενώ προστατευτικοί παράγοντες είναι τα ατομικά χαρα-
κτηριστικά ή χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος ενός ατόμου 
τα οποία δρουν προστατευτικά ως προς τις πιθανές συνέπειες 
ενός στρεσογόνου ή τραυματικού γεγονότος και ταυτόχρονα 
δρουν αντισταθμιστικά ως προς τις αρνητικές συνέπειες αυτών 
[13]. Οι προστατευτικοί παράγοντες, επομένως, είναι αυτοί που 
ευνοούν και προβλέπουν θετικά αποτελέσματα και καλό επίπε-
δο ψυχικής υγείας έπειτα από ένα άσχημο γεγονός.

Εκτός, όμως, από τους παράγοντες αυτούς, οι οποίοι έχει 
φανεί ότι δρουν υποστηρικτικά ως προς την ψυχική ανθεκτι-
κότητα, έχουν μελετηθεί και οι παράγοντες κινδύνου, αυτοί 
δηλαδή που μπορούν να μειώσουν την προσαρμοστικότητα 
ενός ατόμου και να εντείνουν τα αποτελέσματα ενός δύσκολου 
γεγονότος. Έχει εντοπιστεί μια σειρά γεγονότων που μπορούν 
να βιώσουν οι άνθρωποι κατά την παιδική τους ηλικία και τα 
οποία έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη μετέπειτα εξέλιξη και προ-
σαρμοστικότητά τους [14]. Ένα σημαντικό στοιχείο στη μελέτη 
των παραγόντων κινδύνου είναι πως σε πολλές περιπτώσεις 
εμφανίζονται και δρουν αθροιστικά και, επομένως, αξιολο-
γούνται ως σύνολο γεγονότων κινδύνου στη ζωή ενός ατόμου 
[15]. Έτσι, οι παράγοντες κινδύνου συνήθως συσσωρεύονται 
και αυξάνουν την πιθανότητα για εμφάνιση προβλημάτων σε 
κάποιον αναπτυξιακό τομέα, όπως είναι τα προβλήματα προ-
σαρμοστικότητας ή ψυχικής υγείας.

Έχει υποστηριχθεί ότι η ψυχική ανθεκτικότητα μπορεί να 
καλλιεργηθεί μέσω κατάλληλων παρεμβάσεων σε χώρους όπως 
η εκπαίδευση ή η εργασία, ή ακόμη και σε θεραπευτικά πλαί-
σια ομαδικών και ατομικών παρεμβάσεων. Η ύπαρξη ψυχικά 
ανθεκτικών εργαζομένων σε κάποιον οργανισμό, όπως είναι 
λογικό, αυξάνει και την ίδια την αποτελεσματικότητα και παρα-
γωγικότητα του ίδιου του οργανισμού [16].

Η επαγγελματική εξουθένωση εισήχθη ως έννοια το 1974, 
από τον Freudenberger, ο οποίος την προσέγγισε ως μία κατά-
σταση σχετιζόμενη με ψυχοδυναμικές διεργασίες του ατόμου. 
Ακόμη, μία σημαντική σημείωση του Freudenberger, η οποία 
υποστηρίζεται μέχρι και σήμερα, ήταν πως η επαγγελματική 
εξουθένωση βιώνεται κυρίως από ανθρώπους που απασχο-
λούνται σε επαγγέλματα σχετικά με την παροχή βοήθειας και 
τον ανθρώπινο πόνο [17, 18].

Μία ιδιαίτερα σημαντική προσέγγιση η οποία αποτέλεσε 
τομή για τον χώρο της μελέτης της επαγγελματικής εξουθένω-
σης ήταν αυτή που εκφράστηκε από τις Maslach και Jackson, οι 
οποίες πρότειναν ένα μοντέλο βασισμένο σε μια πιο κοινωνι-
κο-ψυχολογική προσέγγιση, το μοντέλο των τριών διαστάσεων 
[19]. Σύμφωνα με αυτό, η επαγγελματική εξουθένωση προκα-
λείται περισσότερο από εξωτερικά χαρακτηριστικά της ίδιας 
της εργασίας και όχι από ενδογενή χαρακτηριστικά προσωπι-
κότητας του ατόμου. Περαιτέρω, μέσω συστηματικής έρευνας 
προσδιόρισαν τρία συστατικά στοιχεία της επαγγελματικής 
εξουθένωσης, και ειδικότερα τη συναισθηματική εξάντληση, 

την αποπροσωποποίηση και την προσωπική επίτευξη. Ωστόσο, 
παρά την επιρροή του εν λόγω μοντέλου, ασκήθηκε σε αυτό 
κριτική η οποία αφορούσε κυρίως την εγκυρότητα της τρίτης 
διάστασης, δηλαδή της επίτευξης. Υποστηρίχθηκε ότι η διά-
σταση αυτή αποτελεί περισσότερο συνέπεια, παρά συστατικό 
στοιχείο της επαγγελματικής εξουθένωσης ή χαρακτηριστικό 
της προσωπικότητας ενός ατόμου, αντίστοιχο της αυτο-απο-
τελεσματικότητας [20].

Ως αποτέλεσμα της κριτικής αυτής αναπτύχθηκε σειρά 
μοντέλων δύο διαστάσεων τα οποία συμπεριλαμβάνουν τις 
πρώτες δύο διαστάσεις: της συναισθηματικής εξάντλησης και 
της αποπροσωποποίησης. Ένα τέτοιο μοντέλο δύο διαστάσε-
ων, το μοντέλο απαιτήσεων-πόρων, αναπτύχθηκε από τους 
Demerouti et al. [21]. Το μοντέλο αυτό υποστηρίζει ότι η επαγ-
γελματική εξουθένωση είναι αποτέλεσμα της ασυμφωνίας μετα-
ξύ των εργασιακών απαιτήσεων και των εργασιακών πόρων. 
Με βάση το εν λόγω μοντέλο δημιουργήθηκε ένα από τα πιο 
δημοφιλή και έγκυρα εργαλεία μέτρησης της επαγγελματικής 
εξουθένωσης, το Oldenburg Burnout Inventory (OLBI), το οποίο 
αξιολογεί τα αποτελέσματα των δύο βασικών διαστάσεων του 
μοντέλου, την εξάντληση και την αποπροσωποποίηση, ως τα 
κύρια στοιχεία της επαγγελματικής εξουθένωσης. Σε αντίθε-
ση με άλλα εργαλεία που απευθύνονταν σε συγκεκριμένους 
επαγγελματικούς κλάδους, το OLBI μπορεί να χορηγηθεί σε 
επαγγελματίες οποιουδήποτε κλάδου [22].

Εκτός από την προσπάθεια προσδιορισμού των διαστάσεων 
της επαγγελματικής εξουθένωσης, μεγάλο μέρος της έρευνας 
έχει στραφεί και στους παράγοντες αυτούς οι οποίοι σχετίζονται 
θετικά ή αρνητικά με την εμφάνισή της. Ως προς τους παράγο-
ντες αυτούς έχει εντοπιστεί μία γενική διάκριση, με ορισμένους 
ερευνητές να υποστηρίζουν ότι η επαγγελματική εξουθένω-
ση είναι αποτέλεσμα ενδογενών παραγόντων, και άλλους να 
υποστηρίζουν ότι είναι αποτέλεσμα εξωγενών παραγόντων. Η 
τάση η οποία φαίνεται να έχει επικρατήσει είναι αυτή της προ-
σέγγισης της επαγγελματικής εξουθένωσης ως αποτελέσματος 
ενός συνδυασμού ενδογενών και εξωγενών παραγόντων [23]. 

Η παρούσα μελέτη διερευνά τις έννοιες της ψυχικής ανθε-
κτικότητας και της επαγγελματικής εξουθένωσης ειδικότερα 
στον πληθυσμό των επαγγελματιών που εξυπηρετούν αιτού-
ντες άσυλο και εργάζονται στο πεδίο. Παρότι τα ερευνητικά 
δεδομένα για την Ελλάδα, η οποία είναι μία από τις κύριες 
χώρες υποδοχής προσφύγων, είναι περιορισμένα, ιδιαίτερη 
εντύπωση προκαλούν τα ευρήματα της μελέτης των Chatzea 
et al. [24]. Στην εν λόγω έρευνα, στην οποία συμμετείχαν δια-
σώστες προσφύγων που δραστηριοποιούνται στη Λέσβο, το 
ποσοστό της επαγγελματικής εξουθένωσης ανήλθε στο 57% και 
το προσλαμβανόμενο μετατραυματικό στρες στο 17,1%, με τις 
δύο αυτές μεταβλητές να συνδέονται σημαντικά μεταξύ τους 
και αρνητικά με την προσλαμβανόμενη ευημερία. Η διάρκεια 
της εργασίας, η εγγύτητα με το τραύμα, ο φόρτος εργασίας, η 
έλλειψη επαγγελματικής εμπειρίας και οι πολλές ώρες εργασίας 
φάνηκε να αποτελούν προβλεπτικούς παράγοντες της εξουθέ-
νωσης. Τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι η συναισθηματική 
φύση και οι απαιτήσεις αυτού του είδους των επαγγελμάτων, 
καθώς και οι αυξημένες υποχρεώσεις που τις συνοδεύουν μαζί 
με τον περιορισμένο διαθέσιμο χρόνο, καθιστούν τους επαγ-
γελματίες αυτούς ιδιαίτερα ευάλωτους στην εξουθένωση [25].
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2. Μέθοδος
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθεί η ψυχική 
ανθεκτικότητα και το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης 
των επαγγελματιών πεδίου που εξυπηρετούν αιτούντες άσυλο 
στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης και στα κέντρα φιλο-
ξενίας. Επίσης, να μελετηθεί η σχέση του βαθμού ψυχικής 
ανθεκτικότητας με το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης, 
καθώς και με διάφορους ανθρωπομετρικούς και κοινωνικο-δη-
μογραφικούς παράγοντες.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω διανομής και συλλογής 
τριών ερωτηματολογίων σε επαγγελματίες πεδίου που εξυπηρε-
τούν αιτούντες άσυλο και εργάζονται σε κέντρα υποδοχής και 
ταυτοποίησης, καθώς και κέντρα φιλοξενίας στην Ελλάδα. Πριν 
από την έναρξη συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου δόθηκε 
ένα εισαγωγικό ενημερωτικό σημείωμα που αφορά την ιδιό-
τητα της ερευνήτριας, τον σκοπό της έρευνας, τη διασφάλιση 
της ανωνυμίας, τον εθελοντικό χαρακτήρα συμμετοχής, καθώς 
και οδηγίες συμπλήρωσης. Η διανομή-συλλογή των ερωτημα-
τολογίων έγινε αποκλειστικά από την ερευνήτρια.

Ειδικότερα, τον Νοέμβριο του 2020 το ερωτηματολόγιο αναρ-
τήθηκε στο Facebook στην προσωπική ιστοσελίδα της ερευνήτρι-
ας, στις ομάδες του Σωματείου Βάσης Εργαζομένων σε ΜΚΟ 
και Εργαζόμενους σε ΜΚΟ και διεθνείς οργανισμούς κατά της 
Covid-19 στο Facebook. Επίσης, 87 επαγγελματίες πεδίου που 
εξυπηρετούν αιτούντες άσυλο έλαβαν το ερωτηματολόγιο μέσω 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Επιπλέον, το ερωτηματολόγιο 
στάλθηκε στην υπεύθυνη Παιδικής Προστασίας της UNICEF, 
την υπεύθυνη Προγραμμάτων του Διεθνούς Οργανισμού Μετα-
νάστευσης, καθώς και στη Διεθνή Επιτροπή Διάσωσης (IRC). 
Τέλος, το ερωτηματολόγιο μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφί-
ας στάλθηκε στην κοινωνική υπηρεσία του ανοιχτού κέντρου 
φιλοξενίας προσφύγων στον Ελαιώνα στην Αθήνα.

Για την παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν τρία ερωτη-
ματολόγια: 

–  Κοινωνικο-δημογραφικά δεδομένα. Το ερωτηματολόγιο 
αυτό ήταν αυτοσχέδιο και περιλαμβάνει ερωτήσεις που 
αφορούν κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά των 
συμμετεχόντων. Ειδικότερα, οι ερωτήσεις αφορούν το 
φύλο, την ηλικία, το εκπαιδευτικό επίπεδο, την οικογενεια-
κή κατάσταση, την ύπαρξη ή όχι εξαρτώμενων τέκνων, τις 
ημερήσιες ώρες εργασίας, τις μηνιαίες αποδοχές από την 
εργασία, τη διάρκεια επαγγελματικής δραστηριότητας με 
αιτούντες άσυλο, την εμπειρία στη διαχείριση καταστρο-
φών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και την 
ύπαρξη χρόνιου νοσήματος. Οι δημογραφικές μεταβλητές 
επιλέχθηκαν γιατί από τη βιβλιογραφία φαίνεται ότι έχουν 
σχέση με την επαγγελματική εξουθένωση. 

–  Κλίμακα Ψυχικής Ανθεκτικότητας Connor-Davidson – The 
Conor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Πρόκειται για 
μία κλίμακα η οποία ποσοτικοποιεί την ψυχική ανθεκτικό-
τητα. Περιλαμβάνει 25 δηλώσεις, τις οποίες βαθμολογούν 
οι ερωτώμενοι σε μία πεντάβαθμη κλίμακα Likert ανάλογα 
με τον βαθμό στον οποίο κάθε δήλωση εκφράζει τη συναι-
σθηματική τους κατάσταση τον τελευταίο μήνα. Εκτός της 
βασικής κλίμακας του ερωτηματολογίου υπολογίζονται 
και 5 υποκλίμακες: Προσωπική ικανότητα, Εμπιστοσύνη, 
Θετική αποδοχή, Έλεγχος, και Πνευματικές επιδράσεις. 
Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 0 έως 100. Όσο 
υψηλότερη είναι, τόσο υψηλότερο το επίπεδο ψυχικής 
ανθεκτικότητας [26].

–  Ερωτηματολόγιο Εργασιακής Εξουθένωσης του Oldenburg 
(OLBI). Αποτελείται συνολικά από δεκαέξι ερωτήσεις. Οκτώ 
ερωτήσεις που μετρούν τη διάσταση «αποπροσωποποίησης» 
και οκτώ ερωτήσεις που μετρούν τη διάσταση «εξάντληση». 
Η βαθμολογία κάθε υποκλίμακας κυμαίνεται από 8 έως 32. 
Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 16 έως 64. Η υψη-
λή συνολική βαθμολογία δεικνύει ότι ο εργαζόμενος έχει 
επαγγελματική εξουθένωση.

	 Γράφημα 1. Στικτόγραμμα βαθμολογιών ψυχικής ανθεκτικότητας (CD-RISK) και επαγγελματικής εξουθένωσης (OLBI)
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Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 118 άνθρωποι (91 γυναίκες 
και 27 άνδρες). Περίπου επτά στους δέκα συμμετέχοντες ήταν 
ηλικίας 26-40 ετών. Έξι στους δέκα κατέχουν μεταπτυχιακό 
τίτλο. Δύο στους τρεις ανθρώπους είναι άγαμοι. Ένας στους 
πέντε συμμετέχοντες είναι γονιός. Δύο στους τρεις εργάζονται, 
καθημερινά, περισσότερες από οκτώ ώρες. Οι συμμετέχοντες 
του δείγματος κατανέμονται σχεδόν ισόποσα στις τρεις διαφο-
ρετικές κατηγορίες μηνιαίων αποδοχών. Δύο στους τρεις συμ-
μετέχοντες έχουν επαγγελματική δραστηριότητα με αιτούντες 
άσυλο από 1 έως και 5 έτη. Δύο στους τρεις έχει εμπειρία στη 
διαχείριση καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. 
Τέλος, ένας στους πέντε ανθρώπους πάσχει από χρόνιο νόση-
μα (Πίνακας 1).

Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων χρησιμο-
ποιήθηκε το λογισμικό SPSS 25. Η ελάχιστη τιμή του επιπέδου 
στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε στο 5%. Για τον έλεγχο 
της συνθήκης της κανονικότητας χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία 
Shapiro-Wilk με παράλληλη μελέτη των γραφικών αναπαραστά-
σεων «Normal Q-Q plot», «Detrended Normal Q-Q plot» και «Box 
Plot» [27]. Οι έλεγχοι του δείγματος έδειξαν ότι οι βαθμολογίες 
των κλιμάκων OLBI και CD-RISK κατανέμονται κανονικά σε 
όλες τις υποκατηγορίες των υπό μελέτη κατηγορικών μετα-
βλητών. Ως εκ τούτου, έγινε χρήση παραμετρικών δοκιμασιών. 

                              Πίνακας 1. Περιγραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος

n n%

Φύλο
Γυναίκα 91 77,1%
Άνδρας 27 22,9%

Ηλικία (έτη)

<26 ετών 6 5,1%
26-30 ετών 24 20,3%
31-35 ετών 41 34,7%
36-40 ετών 20 16,9%
41-45 ετών 13 11,0%
46-50 ετών 9 7,6%
> 50 ετών 5 4,2%

Εκπαιδευτικό επίπεδο

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 3 2,5%
Μεταλυκειακή εκπαίδευση 5 4,2%
Τριτοβάθμια εκπαίδευση 37 31,4%

Μεταπτυχιακό 69 58,5%
Διδακτορικό 4 3,4%

Οικογενειακή κατάσταση

Άγαμος/η 80 67,8%
Έγγαμος/η 29 24,6%

Διαζευγμένος/η 9 7,6%
Χήρος/α 0 0,0%

Εξαρτώμενα παιδιά
Όχι 92 78,0%
Ναι 26 22,0%

Ώρες εργασίας καθημερινά
≤8 ώρες 38 32,2%
>8 ώρες 80 67,8%

Μηνιαίες προσωπικές αποδοχές
500-1.000 € 38 32,2%

1.001-1.500 € 47 39,8%
>1.500 € 33 28,0%

Διάρκεια επαγγελματικής δραστηριότητας  
με αιτούντες άσυλο

<1 έτος 19 16,4%
1-5 έτη 76 65,5%
6-10 έτη 13 11,2%
>10 έτη 8 6,9%

Εμπειρία στη διαχείριση καταστροφών  
και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

Όχι 39 33,3%
Ναι 78 66,7%

Αντιμετωπίζετε χρόνιο νόσημα;
Όχι 93 78,8%
Ναι 25 21,2%

3. Ευρήματα
Η μέση συνολική τιμή της κλίμακας OLBI (mean = 36,5) δείχνει 
ένα μέτριο-υψηλό επίπεδο επαγγελματικής εξουθένωσης (Πίνα-
κας 2). Η μέση συνολική τιμή της κλίμακας CD-RISK (mean = 69) 
δείχνει ένα υψηλό επίπεδο ψυχικής ανθεκτικότητας (Πίνακας 3). 
Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι υψηλό επίπεδο ψυχικής 

ανθεκτικότητας αντιστοιχεί σε χαμηλό επίπεδο επαγγελματι-
κής εξουθένωσης (r (118) = -0,447, p < 0,001). Οι κλίμακες OLBI 
και CD-RISK συσχετίστηκαν με μία σειρά κοινωνικο-δημογρα-
φικών παραγόντων και ειδικότερα με το φύλο, την ηλικία, το 
εκπαιδευτικό επίπεδο, την ύπαρξη ή όχι εξαρτημένων τέκνων, 
τις ώρες εργασίας, τη διάρκεια του διαστήματος απασχόλη-
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σης με πρόσφυγες, την εκπαίδευση στη διαχείριση κρίσεων, τις 
μηνιαίες αποδοχές, καθώς και την ύπαρξη ή απουσία χρόνιου 
νοσήματος. Ωστόσο, δεν βρέθηκε στατιστικώς σημαντική σχέση 
με καμία από τις παραπάνω μεταβλητές (Πίνακας 4). 

Πίνακας 2. Στατιστικοί δείκτες των βαθμολογιών της κλίμακας 
OLBI και των υποκλιμάκων της

Mean Standard 
Deviation

Percentile 
25 Median Percentile 

75
OLBI [16-64] 36,5 7,7 31 36 41
Εξάντληση [8-32] 19,7 4,3 17 20 23
Αποστασιοποίηση 
από την εργασία 
[8-32]

16,8 4,2 14 16 19

Μέσα στις αγκύλες καταγράφεται το εύρος τιμών των αντίστοιχων 
βαθμολογιών

Πίνακας 3. Στατιστικοί δείκτες των βαθμολογιών της κλίμακας 
CD-RISK και των υποκλιμάκων της

Mean Standard 
Deviation

Percentile 
25 Median Percentile 

75
CD-RISK [0-100] 69,0 10,5 62 69 74
Προσωπική  
ικανότητα [0-100]

20,0 3,7 17 20 22

Εμπιστοσύνη 
[0-100]

18,5 3,7 16 18 21

Θετική αποδοχή  
[0-100]

15,7 2,3 14 16 17

Έλεγχος [0-100] 8,6 1,8 7 9 10
Πνευματικές  
επιδράσεις [0-100]

3,4 2,2 2 3 5

Μέσα στις αγκύλες καταγράφεται το εύρος τιμών των αντίστοιχων 
βαθμολογιών

Πίνακας 4. Σχέση (p-value) μεταξύ κοινωνικο-δημογραφικών  
παραγόντων και κλιμάκων CD-RIDK/ OLBI 

Μεταβλητή CD-RISK OLBI
Φύλο 0,823 0,251
Ηλικία 0,852 0,093
Εκπαιδευτικό επίπεδο 0,692 0,359
Εξαρτώμενα παιδιά 0,484 0,493
Ώρες εργασίας 0,474 0,439
Διάρκεια επαγγελματικής  
δραστηριότητας με αιτούντες 
άσυλο

0,494 0,302

Εμπειρία στη διαχείριση  
καταστροφών και καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης

0,447 0,455

Αποδοχές 0,268 0,674
Χρόνιο νόσημα 0,568 0,809

4. Συζήτηση
Ως προς τη μεταβλητή της επαγγελματικής εξουθένωσης, τα 
αποτελέσματα της παρούσας έρευνας ήταν εν μέρει αναμενό-
μενα, δείχνοντας μέτρια-υψηλά επίπεδα αυτής στους συμμετέ-
χοντες εργαζόμενους πεδίου. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην 
άμεση επαφή των εργαζομένων αυτών με τον ανθρώπινο πόνο 
και το τραύμα, γεγονός που τους καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτους 
στην εξουθένωση.

Ωστόσο, τα μέτρια-υψηλά επίπεδα επαγγελματικής εξου-
θένωσης σε επαγγελματίες οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σε 
πρόσφυγες δεν έχουν εντοπιστεί σε αντίστοιχους πληθυσμούς. 
Ειδικότερα, οι Mette et al. (2020) εντόπισαν χαμηλά επίπεδα 
επαγγελματικής εξουθένωσης σε εργαζόμενους πεδίου στη 
Γερμανία. Αυτή η διαφοροποίηση, επομένως, μπορεί να οφεί-
λεται στο γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί μία εκ των κύριων 
χωρών εισόδου προσφύγων στην Ευρώπη, και, ως εκ τούτου, 
οι εργαζόμενοι στη χώρα αλλά κυρίως στα νησιά βρίσκονται 
κυριολεκτικά στην «πρώτη γραμμή» του προσφυγικού ζητή-
ματος στην Ευρώπη. Έτσι, οι εργαζόμενοι σε δομές υποδοχής 
της Ελλάδας έρχονται άμεσα αντιμέτωποι με το τραύμα, τον 
ξεριζωμό και τον προσφυγικό πόνο και, συνεπώς, είναι ανα-
μενόμενο να βιώνουν ισχυρότερη ψυχολογική επιβάρυνση. 

Με βάση προηγούμενες έρευνες στην Ελλάδα, όπως αυτή 
των Chatzea et al. (2017), θα μπορούσε να ειπωθεί ότι το επί-
πεδο της επαγγελματικής εξουθένωσης δεν ήταν τόσο υψηλό 
όσο αναμενόταν. Αυτό, μεταξύ άλλων, μπορεί να οφείλεται σε 
άλλους παράγοντες που μπορούν να δρουν προστατευτικά ως 
προς αυτή. Τέτοιοι παράγοντες, όπως έχουν εντοπιστεί σε αντί-
στοιχες έρευνες, μπορεί, μεταξύ άλλων, να είναι η εποπτεία, οι 
εργασιακοί πόροι, η υποστήριξη και η θετική νοηματοδότηση 
της εργασίας [28], καθώς και η ιδιαίτερα σημαντική μεταβλητή 
της ικανοποίησης συμπόνιας των επαγγελματιών, η οποία σχε-
τίζεται τόσο με την ικανότητά τους να είναι αποτελεσματικοί 
όσο και με την καλή σωματική και ψυχική τους υγεία, και έχει 
φανεί πως μπορεί να δράσει ενισχυτικά προς την ανθεκτικότητα 
και προστατευτικά απέναντι στην εξουθένωση [29].

Τα δεδομένα της παρούσας έρευνας έδειξαν υψηλά επίπε-
δα της ψυχικής ανθεκτικότητας μεταξύ των συμμετεχόντων, 
επομένως, μπορεί, πράγματι, να λειτούργησε προστατευτικά 
απέναντι στην επιβάρυνση των επαγγελματιών αυτών. Η στα-
τιστικώς σημαντική αρνητική σχέση της ανθεκτικότητας με την 
επαγγελματική εξουθένωση, που εντοπίστηκε στην παρούσα 
έρευνα, έρχεται σε συμφωνία με σειρά προηγούμενων δεδο-
μένων τα οποία καταδεικνύουν την προστατευτική αξία της 
ανθεκτικότητας ως προς την επαγγελματική εξουθένωση [26]. 
Καθώς, λοιπόν, εντοπίστηκε σχέση μεταξύ των δύο μεταβλη-
τών, θα παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η πολυεπίπεδη μελέτη 
αυτής και η προσπάθεια εξαγωγής συμπερασμάτων για τις ενδε-
χόμενες αιτιολογικές σχέσεις ή ακόμη και την ύπαρξη άλλων, 
διαμεσολαβητικών ή ρυθμιστικών μεταβλητών. Όπως έχει υπο-
στηριχθεί και σε αντίστοιχες έρευνες, ειδικότερα, υπάρχει ενδε-
χόμενη συσχέτιση μεταξύ αυτών και της ενσυναίσθησης [30].

Η απουσία σχέσης της εξουθένωσης και της ανθεκτικότητας 
με τις κοινωνικο-δημογραφικές μεταβλητές δείχνει την ανα-
γκαιότητα για έρευνα και δημιουργία νέων μοντέλων που θα 
εξηγούν, τόσο τη σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών όσο και 
καθαυτά τα επίπεδά τους σε συγκεκριμένους πληθυσμούς. Η 
προσέγγιση των εν λόγω μεταβλητών θα πρέπει να είναι πολυ-
διάστατη και κοινωνικά ενημερωμένη, δηλαδή να μελετά τις 
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πολυεπίπεδες σχέσεις μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών μετα-
βλητών, καθώς και να λαμβάνει σοβαρά υπόψη το εκάστοτε 
κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο διεξάγεται η έρευνα, 
τις ιδιαιτερότητες και τις δυναμικές αυτού.

Η παρούσα ήταν μία διαδικτυακή έρευνα, και επομένως 
δεν ήταν δυνατή η διασφάλιση της ταυτότητας των ατόμων 
που συμμετείχαν στην έρευνα, δηλαδή εάν, πράγματι, πλη-
ρούσαν τα κριτήρια συμμετοχής στη μελέτη. Ταυτόχρονα, η 
αυτο-αναφορικότητα των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν 
αποτελεί σημαντικό περιορισμό της έρευνας, γενικά, καθώς 
υπάρχει η πιθανότητα οι συμμετέχοντες να απάντησαν ψευδώς 
ή με τρόπο που οι ίδιοι θεωρούσαν κοινωνικά αποδεκτό και 
αναμενόμενο. Ακόμη, ως προς τον ερευνητικό σχεδιασμό, θα 
μπορούσε να ειπωθεί ότι το γεγονός πως η παρούσα είναι μία 
συγχρονική μελέτη, στερεί τη δυνατότητα εξαγωγής συμπε-
ρασμάτων για τις αιτιακές σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών, 
γεγονός που δυσχεραίνει την κατανόηση των πραγματικών 
σχέσεων μεταξύ τους. Τέλος, ένας σημαντικός περιορισμός 
αφορά τη γενικευσιμότητα των αποτελεσμάτων της έρευνας. 
Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα αυτά είναι δύσκολο να 
γενικευτούν στο σύνολο του υπό μελέτη πληθυσμού, δηλαδή 
των εργαζομένων που εξυπηρετούν αιτούντες άσυλο και πρό-
σφυγες σε δομές υποδοχής και φιλοξενίας, καθώς το ερευνη-
τικό δείγμα ήταν μικρό σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των 
εργαζομένων, ενώ η δειγματοληψία έγινε με ευκαιριακή και 
όχι τυχαιοποιημένη διαδικασία.

Αντλώντας από τα αποτελέσματα καθώς και από τα συμπε-
ράσματα της παρούσας έρευνας, θα μπορούσαν να διατυπωθούν 
ορισμένες προτάσεις για τη βελτίωση της μελλοντικής έρευνας 
σχετικά με τις μεταβλητές της ψυχικής ανθεκτικότητας και της 
επαγγελματικής εξουθένωσης σε επαγγελματίες που προσφέ-
ρουν υπηρεσίες σε αιτούντες άσυλο σε κέντρα υποδοχής και 
ταυτοποίησης και κέντρα φιλοξενίας στην Ελλάδα. Αρχικά, 
προτείνεται η πολυεπίπεδη μελέτη των παραγόντων αυτών που 
μπορεί να σχετίζονται και να εξηγούν τη σχέση ανάμεσα στις 
δύο κύριες μεταβλητές, δεδομένου ότι η υπάρχουσα βιβλιογρα-
φία αδυνατεί συστηματικά να εξαγάγει σαφή συμπεράσματα 
για τη σχέση και την επιρροή των κοινωνικο-δημογραφικών 
μεταβλητών. Θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η μελέτη ατομικών 
συναισθηματικών παραγόντων, καθώς και η επικέντρωση στους 
οργανωσιακούς παράγοντες που μπορούν να δράσουν ενισχυ-
τικά ή κατασταλτικά απέναντι στις δύο αυτές μεταβλητές. Στο 
σημείο αυτό θα ήταν χρήσιμη και η διεξαγωγή διαχρονικών 
μελετών, οι οποίες θα δώσουν πιο ξεκάθαρα στοιχεία για τις 
αιτιακές σχέσεις μεταξύ των δύο αυτών αλλά και άλλων μετα-
βλητών. Επιπλέον, θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η σύγκριση των 
μετρήσεων των εν λόγω μεταβλητών μεταξύ των εργαζομένων 
στα ΚΥΤ και στις δομές φιλοξενίας προσφύγων/μεταναστών, 
στο αν δηλαδή εντοπίζονται ομοιότητες ή διαφορές σε σχέση 
με τις υπό εξέταση μεταβλητές. 

Επιπλέον, δεδομένου ότι η έρευνα στην Ελλάδα είναι ακόμη 
σε πρώιμο στάδιο, θα είχε σημασία και η διεξαγωγή ποιοτικών 
ερευνών για τη μελέτη του βιώματος των εργαζομένων πεδίων 
στη χώρα και η οποία μπορεί να οδηγήσει στην κατασκευή νέων 
εργαλείων και στη βελτίωση των υπαρχόντων. Ταυτόχρονα, 
σημαντική είναι η μελέτη των οργανωσιακών αυτών παραγό-
ντων που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα και την εξουθέ-
νωση. Αυτό θα ήταν σημαντικό, καθώς τα αποτελέσματα των 
ερευνών αυτών θα μπορούσαν να δώσουν σημαντικά στοιχεία 

για τη βελτίωση του συστήματος, των συνθηκών εργασίας 
των επαγγελματιών πεδίου καθώς και για τον σχεδιασμό των 
κατάλληλων παρεμβάσεων για την ενίσχυση της ψυχικής τους 
ανθεκτικότητας και την αποφυγή ή καταπολέμηση της επαγ-
γελματικής τους εξουθένωσης. Η μελλοντική έρευνα, τέλος, 
είναι σημαντικό να γίνεται με γνώμονα την υποστήριξη των 
επαγγελματιών πεδίου, με τα αποτελέσματά της να είναι αξι-
οποιήσιμα προς την κατεύθυνση αυτή. Άλλωστε, δεν θα πρέ-
πει να λησμονείται ότι οι επαγγελματίες αυτοί είναι ιδιαίτερα 
σημαντικοί στην προσπάθεια διαχείρισης του προσφυγικού 
ζητήματος, αποτελούν πρόσωπα αναφοράς και βρίσκονται 
στην πρώτη γραμμή επαφής της Ευρώπης με τον πόνο και το 
τραύμα των ανθρώπων που φέρουν μαζί τους μόνο την ελπίδα 
για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.

Comparative study of mental resilience and burnout 
syndrome of field workers providing services to asylum 
seekers in reception and identification centers and refugee 
camps in Greece
Evanggelia Motska1, (Supervisor) Archontoula (Diane) Charila2 
1 Master’s Degree in Health Promotion and Education
2 EDIP, Department of Psychology, EKPA

Abstract
The purpose of this study is to investigate mental resilience and 
burnout in field professionals serving asylum seekers in reception and 
identification centers as well as accommodation centers in Greece. At 
the same time, the aim is to study the relationship of these variables 
with a number of socio-demographic factors, such as gender, age, 
educational level, the existence or absence of dependent children, 
working hours, the duration of the period of employment with 
refugees, training in crisis management, monthly earnings as well 
as the existence or absence of a chronic disease. Three questionnaires 
were used for the study: a) Socio-demographic data, b) Connor-
Davidson Mental Resilience Scale (CD-RISC) and c) Oldenburg 
Burnout Questionnaire (OLBI). The sample of the study consisted of 
118 workers in hotspots and shelters in Greece. The findings showed 
that the workers surveyed had high levels of mental resilience and 
moderately high levels of burnout. However, no statistically significant 
links were found between mental resilience and burnout with the 
socio-demographic factors studied. The approach to these factors 
should be multidimensional and socially informed, i.e. to study the 
multilevel relationships between internal and external variables as 
well as to take into account the socio-cultural context in which the 
research is carried out, its particularities and dynamics.
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