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Oρισμός, ρόλος και εκδήλωση της θεραπευτικής ενσυ-
ναίσθησης στo πλαίσιo της θεραπευτικής σχέσης     
Ο όρος “ενσυναίσθηση” έχει τις ρίζες του στην ελληνική λέξη 
“εμπάθεια” που απαρτίζεται από τα συνθετικά “εν” και “πάθος”, 
τα οποία αντίστοιχα σημαίνουν “μέσα σε” και “αίσθημα”. Προς 
το τέλος του 20ου αιώνα  χρησιμοποιήθηκε από τους κοινωνικούς 
και εξελικτικούς κλάδους της ψυχολογίας με σκοπό να μελετηθεί 
επιστημονικά για να περιγράψει στην αγγλική γλώσσα το συναι-
σθηματικό συντονισμό ανάμεσα σε ανθρώπους (1).
Η θεραπευτική ενσυναίσθηση έχει αναγνωριστεί ως ένας ση-
μαντικός θεραπευτικός παράγοντας σε διάφορες μορφές ψυ-
χοθεραπείας. Ωστόσο, παρά την ευρέως αποδεκτή κλινική ση-
μασία της, η ενσυναίσθηση είναι εννοιολογικά πολύπλοκη, και 
η σχέση της με άλλες ψυχοθεραπευτικές κατασκευές και με το 
θεραπευτικό αποτέλεσμα παραμένει εμπειρικά ασαφής. Πολ-
λοί συγγραφείς έχουν προσδιορίσει την ενσυναίσθηση ως ένα 
από τα βασικά συστατικά για την θεραπευτική αλλαγή (2, 3). 
Σύμφωνα με μία μετανάλυση (4), η  ενσυναίσθηση αντιπροσω-
πεύει μεταξύ 7-10% της διακύμανσης σε μελέτες αναφορικά 
με τη θεραπευτική έκβαση. 

Ο Carl Rogers (2), περισσότερο από κάθε άλλο συγγραφέα, 
έχει συμβάλλει στην ανάδειξη του ρόλου της ενσυναίσθησης 
κατά την ψυχοθεραπευτική διαδικασία και βάσισε την προ-
σέγγισή του σε αυτή. Σύμφωνα με τον Rogers (5), η ενσυναί-
σθηση αφορά την ικανότητα και την προθυμία του θεραπευτή 
να κατανοήσει τις σκέψεις, τα αισθήματα και τους προβλημα-
τισμούς του πελάτη του μέσα από την οπτική του τελευταίου, 
να υιοθετήσει το δικό του πλαίσιο αναφοράς. Ο Rogers (2), 
προσθέτει την αναγκαιότητα να μπορεί ο θεραπευτής να επι-
κοινωνεί στον πελάτη του κάτι από αυτή την κατανόηση. 
Οι άλλοι  θεραπευτικοί παράγοντες, τους οποίους ο Rogers 
όρισε ως σημαντικούς και συνυπάρχοντες με την ενσυναίσθη-
ση για την κατανόηση του πελάτη είναι η ζεστασιά, η αποδοχή 
και η αυθεντικότητα του θεραπευτή απέναντι στον πελάτη του, 
σε όλα τα στάδια της θεραπείας. Οι προαναφερθέντες  πα-
ράγοντες απαρτίζουν μεταξύ άλλων παραγόντων την αλληλε-
πίδραση μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου, όπως αυτή 
αναπτύσσεται ήδη από τα πρώτα στάδια της θεραπείας (6) και 
αποτελούν συστατικά στοιχεία της θεραπευτικής σχέσης και 
κατ’ επέκταση της θεραπευτικής συμμαχίας (7). Τόσο η θε-
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Περίληψη
Η παρούσα εργασία αποτελεί μια βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφορικά με την εκδήλωση της ενσυναίσθησης, στο πλαίσιο 
της θεραπευτικής σχέσης ως συστατικό της, αποτελώντας κατ’ επέκταση και ένα από τα βασικά συστατικά στη διαδικασία της 
θεραπευτικής αλλαγής. Στην παρούσα εργασία, θα αποσαφηνιστούν οι ορισμοί της θεραπευτικής ενσυναίσθησης, όπως και 
συναφών εννοιών, της συμπαράστασης, της επικύρωσης συναισθήματος, της συμπόνιας. Σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή 
ενός γνωσιακού-συμπεριφοριστικού μοντέλου για τη θεραπευτική ενσυναίσθηση, στο οποίο παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά 
στοιχεία, τα συστατικά της και οι δεξιότητες του θεραπευτή. Επίσης, παρουσιάζεται το νευρο-γνωστικό μοντέλο για την ενσυναί-
σθηση, σύμφωνα με το οποίο εντοπίζονται στον εγκέφαλο μηχανισμοί - κλειδιά μέσω των οποίων αναπτύσσεται η ενσυναίσθηση. 
Επιπλέον, γίνεται αναφορά στην εκπαίδευση και εποπτεία, καθώς και στις γενικότερες προσεγγίσεις στη μέτρηση της θερα-
πευτικής ενσυναίσθησης και παρουσιάζονται κατευθύνσεις και προτάσεις για μελλοντικές έρευνες στον κλάδο αυτό. Υπάρχει 
η αναγκαιότητα περαιτέρω διερεύνησης και κατανόησης του τρόπου με τον οποίο αναπτύσσεται και λειτουργεί η θεραπευτική 
ενσυναίσθηση όσον αφορά τόσο στη θεραπευτική διαδικασία όσο και στο θεραπευτικό αποτέλεσμα στη γνωσιακή -συμπεριφο-
ριστική θεραπεία. Ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης αφορούν στον ορισμό της, στη νευροβιολογική της βάση, στη 
συσχέτιση μεταξύ των χαρακτηριστικών και των συστατικών της στοιχείων, στην ανάπτυξη και λειτουργία της κατά τη θεραπευ-
τική διαδικασία και τη συμβολή της στο θεραπευτικό αποτέλεσμα.   
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ραπευτική σχέση όσο και η θεραπευτική συμμαχία τείνουν να 
χρησιμοποιούνται στη βιβλιογραφία αλληλοεπικαλυπτόμενα.   
Ο όρος θεραπευτική σχέση αναφέρεται στη σχέση που ανα-
πτύσσεται ανάμεσα στο θεραπευτή και το θεραπευόμενο από 
την πρώτη στιγμή της συνεργασίας τους (7). Αφορά στη συνδι-
αλλαγή μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου που αναπτύσ-
σεται με σκοπό το μοίρασμα απόψεων, πεποιθήσεων και συ-
ναισθημάτων σε μια προσπάθεια διευκόλυνσης της αλλαγής. 
Αυτή η σχέση χαρακτηρίζεται από μια ασφαλή, ανοιχτή, μη 
επικριτική ατμόσφαιρα που διαπνέεται από εμπιστοσύνη (8).
Η θεραπευτική συμμαχία αποτελεί έναν συνασπισμό που βα-
σίζεται στη θεραπευτική σχέση και περιλαμβάνει τη συμβατό-
τητα μεταξύ στρατηγικών και συνδιαλλαγών που διευκολύνουν 
την αλλαγή. Η συμμαχία αναπτύσσεται μέσα από τη θεραπευ-
τική σχέση και απαρτίζεται από τις γνώσεις και τις δεξιότητες 
του θεραπευτή, την ανοιχτή συμφωνία για τους στόχους, τη συ-
νεργασία στα έργα της θεραπείας, παράλληλα με την παροχή 
της κατάλληλης φροντίδας (8). Πρόκειται για ένα είδος συμ-
μαχίας που αναπτύσσεται ανάμεσα στο θεραπευτή και το θε-
ραπευόμενο με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος του 
τελευταίου (7), καθώς επίσης και την ασφαλή βάση πάνω στην 
οποία θα οικοδομηθεί η θεραπεία (8). Στην παρούσα εργασία, 
η θεραπευτική συμμαχία εξετάζεται ως αναπόσπαστο στοι-
χείο της θεραπευτικής σχέσης. Η καλή και αρμονική σχέση με 
το θεραπευόμενο αποτελεί βασικό στοιχείο και της γνωσια-
κής – συμπεριφοριστικής θεραπείας. Η εδραίωση αυτού του 
είδους σχέσης σημαίνει ότι ο θεραπευόμενος αντιλαμβάνεται 
το θεραπευτή ως κάποιον που είναι συντονισμένος με τις σκέ-
ψεις και τα συναισθήματά του. Επίσης, βιώνει το θεραπευτή 
ως έναν άνθρωπο που δείχνει ενσυναίσθηση και κατανόηση, 
τον αποδέχεται με όλα τα μειονεκτήματά του (χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι συμφωνεί με όλες του τις σκέψεις και τα στοιχεία) 
και δεν είναι επικριτικός, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του 
χωρίς ο ίδιος να χρειάζεται να εξηγήσει με λεπτομέρειες πώς 
νιώθει ή τί σκέφτεται και θέλει και μπορεί να τον βοηθήσει 
(10). Η θεραπευτική σχέση φαίνεται να παίζει κρίσιμο ρόλο 
στη διαμόρφωση του τελικού θεραπευτικού αποτελέσματος 
(11) και αποτελεί σημαντικό κομμάτι της αλλαγής κατά τη θε-
ραπευτική διαδικασία. Ανεξαρτήτως θεωρητικής κατεύθυν-
σης,  παράγοντες, όπως η  ενσυναίσθηση, η ζεστασιά, η γνησι-
ότητα του θεραπευτή (12), και η κατανόηση (13),  επηρεάζουν 
τη στάση και τη συμπεριφορά του θεραπευτή κατά τη θεραπευ-
τική διαδικασία και γι’ αυτό είναι απαραίτητα συστατικά της 
θεραπείας και δεξιότητες κάθε καλού θεραπευτή. 
Ο Bordin (14) αναφέρει ως κύρια στοιχεία της θεραπευτικής 
συμμαχίας τη συμφωνία θεραπευτή και θεραπευόμενου για 
τους ευρύτερους στόχους - σκοπούς της θεραπείας, την από 
κοινού απόφαση για τις εργασίες που αναλαμβάνει ο θερα-
πευόμενος και τον συναισθηματικό δεσμό ανάμεσά τους. 
Yποστηρίζει ότι όταν ο θεραπευόμενος έχει καλή συμμαχία 
με το θεραπευτή, αντιμετωπίζει θετικότερα τις τεχνικές και 
τις παρεμβάσεις του τελευταίου, αλλά και αντίστροφα, όταν οι 
παρεμβάσεις του θεραπευτή είναι εύστοχες και αποτελεσματι-
κές, ενισχύεται η εμπιστοσύνη του θεραπευόμενου και ισχυρο-
ποιείται η θεραπευτική συμμαχία. H θεραπευτική συμμαχία δε 
θεωρείται από μόνη της θεραπευτική, αλλά είναι περισσότερο 
ένα στοιχείο που συμβάλλει στο να δεχτεί ο θεραπευόμενος 
πιο εύκολα τη θεραπεία.  Η εγκαθίδρυση της αίσθησης του 
“εμείς”, η εστίαση στον υποκειμενικό τρόπο βίωσης της πραγ-

ματικότητας από τον θεραπευόμενο, η επικέντρωση στο παρόν 
και η παροχή εποικοδομητικής κριτικής αποτελούν γενικές 
αρχές που διέπουν την εκδήλωση θεραπευτικής ενσυναίσθη-
σης από τον θεραπευτή προς το θεραπευόμενο (15).
Στην επιστημονική κοινότητα δεν υπάρχει κοινά συμφωνη-
μένος ορισμός της έννοιας της θεραπευτικής ενσυναίσθησης 
(4,16). Έχει περιγραφεί ως θεραπευτική στάση, χαρακτηρι-
στικό προσωπικότητας, ακόμα και ως βιωματική διαδικασία, 
αντιληπτική δεξιότητα και μορφή επικοινωνίας. Οι περισσό-
τεροι ορισμοί της θεραπευτικής ενσυναίσθησης στην ψυχοθε-
ραπεία έχουν επικεντρωθεί στο γνωσιακό στοιχείο της κατα-
νόησης της οπτικής του θεραπευόμενου (4). Σε αντιδιαστολή, 
ερευνητές της εξελικτικής θεώρησης πραγματεύονται την εν-
συναίσθηση ως συναισθηματική απάντηση. Ο Hoffman (17) 
περιγράφει την ενσυναίσθηση ως μια συναισθηματική απά-
ντηση πιο αρμόζουσα στην κατάσταση κάποιου άλλου παρά 
του ίδιου του εαυτού. Οι Eisenberg και Fabes (18) αναφέρουν 
πως η ενσυναίσθηση είναι μια συναισθηματική απάντηση που 
πηγάζει από τη σύλληψη και την κατανόηση της συναισθηματι-
κής κατάστασης του άλλου και η οποία είναι πολύ παρόμοια με 
τη συναισθηματική κατάσταση του άλλου, ή με το αίσθημα που 
θα ήταν αναμενόμενο να νιώθει. Τέλος, σύμφωνα με τους Beck 
και συν. (2), η θεραπευτική ενσυναίσθηση περιλαμβάνει την 
ικανότητα αποστασιοποίησης του θεραπευτή από τα αρνητικά 
αισθήματα του θεραπευόμενου για να κρατήσει την αντικει-
μενικότητα που χρειάζεται απέναντι στα προβλήματα του τε-
λευταίου. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσει ο θεραπευτής να 
δει τον κόσμο μέσα από τα μάτια του θεραπευομένου, διατη-
ρώντας όμως ταυτόχρονα την αντικειμενικότητά του απέναντι 
στις δυσκολίες του και στον τρόπο που ο ίδιος ο θεραπευόμε-
νος τις βιώνει και τις αντιλαμβάνεται.
Σημαντικό είναι να μην συγχέονται συγγενείς έννοιες με την 
ενσυναίσθηση, όπως η συμπαράσταση (sympathy), η συμπό-
νια (compassion) και η επικύρωση συναισθήματος (emotion 
validation). Οι Thwaites & Bennett-Levy (16) αναφέρουν πως 
ανάμεσα στην ενσυναίσθηση και την συμπαράσταση, η δια-
φορά είναι πιο διακριτή. Στην ενσυναίσθηση, κεντρικό στοι-
χείο αποτελεί η κατανόηση των εμπειριών του άλλου, ενώ 
στη συμπαράσταση κεντρικό στοιχείο αποτελεί η προσέγγιση 
του ανθρώπου σε μία προσπάθεια να ανακουφιστεί ο πόνος 
του, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Gilbert (19). Η ενσυ-
ναίσθηση μπορεί να οδηγήσει στη συμπαράσταση, αλλά είναι 
χαρακτηριστικά διακριτή από αυτήν. Οι γνωσιακοί συμπερι-
φοριστικοί θεραπευτές πιο συχνά ασχολούνται με την συγγε-
νή έννοια της ενσυναίσθησης, την επικύρωση συναισθήματος 
(20).  Ο Leahy (20) περιγράφει την επικύρωση συναισθήματος 
ως την εύρεση της αλήθειας σε αυτά που νιώθουμε και σκεφτό-
μαστε και την θεωρεί ως ενδιάμεση γέφυρα ανάμεσα στην εν-
συναίσθηση και τη συμπόνια. Συγκεκριμένα, επιδεικνύοντας 
ενσυναίσθηση αναγνωρίζουμε το συναίσθημα του άλλου, ενώ 
εκφράζοντας συμπόνια, νιώθουμε μαζί με τον άλλο και για τον 
άλλο και νοιαζόμαστε για τον πόνο του, βιώνοντας κάποια από 
τα συναισθήματα του άλλου και προχωρώντας σε  πράξεις για 
την ανακούφισή του.

Νευροβιολογική βάση της ενσυναίσθησης
Βάσει του νευρο-γνωστικού μοντέλου των Baron-Cohen (21) 
για την ενσυναίσθηση, εντοπίζονται στον εγκέφαλο μηχανι-
σμοί - κλειδιά μέσω των οποίων αναπτύσσεται η ενσυναίσθη-
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ση. Ένας τέτοιος μηχανισμός είναι ο “Aνιχνευτής Συναισθη-
μάτων”, ο οποίος επιτρέπει στους ανθρώπους την αναγνώριση 
και αναπαράσταση συναισθηματικών καταστάσεων στους άλ-
λους και στους ίδιους τους εαυτούς τους, αναφορικά με τις 
συναισθηματικές τους αντιδράσεις (π.χ. “στενοχωριέμαι που 
υποφέρεις”). Ένας άλλος μηχανισμός - κλειδί είναι το “Σύ-
στημα Eνσυναίσθησης”, που επιτρέπει στους ανθρώπους να 
αναπαριστούν νοερά γνωσιακές καταστάσεις του άλλου (π.χ. 
“ο θεραπευόμενός μου θεωρεί πως είναι ανάξιος”).   
Οι Elliott, Bohart, Watson, & Greenberg (22) αναφέρουν πως 
η ενσυναίσθηση αποτελείται από τρείς νευροανατομικές δια-
δικασίες: 1. Μια μιμητική διαδικασία που αντανακλά τα συ-
ναισθηματικά στοιχεία της σωματικής εμπειρίας του άλλου, 
μέσω εγκεφαλικής ενεργοποίησης που εδράζει στο μεταιχμι-
ακό σύστημα. 2. Μια εννοιολογική λήψη της προοπτικής του 
άλλου, διαδικασία που εδράζει σε σημεία του προ-μετωπιαίου 
και του κροταφικού λοβού, και 3. Μια διαδικασία ρύθμισης 
του συναισθήματος που ενεργοποιείται για να καταπραΰνει 
την ταραχή που προκαλεί η δυσφορία και ο πόνος του άλλου, 
ώστε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός της συμπόνιας και της 
παροχής βοήθειας, που πιθανά εδράζει σε σημεία του μετω-
πιαίου, προ-μετωπιαίου και του δεξιού πλευρικού φλοιού. 
Όπως αναφέρουν οι Vyscocilova, Prasko & Slepecky (23), 
υπάρχει  νευροβιολογική βάση της εμπειρίας της ενσυναίσθη-
σης και συσχέτιση της ενεργοποίησης νευρικών δομών στον 
εγκέφαλο, όταν μοιραζόμαστε τα αισθήματα κάποιου άλλου, 
με την ενεργοποίηση των ίδιων κέντρων, όταν βιώνουμε αντί-
στοιχες εμπειρίες προσωπικά. Η ενεργοποίηση αυτή φαίνεται 
να λαμβάνει χώρα αυτόματα με τον εντοπισμό συγκεκριμένων 
εκφράσεων προσώπου, όπως έχει καταγραφεί από ηλεκτρο-
μυογράφους προσώπου. Η μιμητική πρακτική / τάση του αυ-
τόματου συγχρονισμού μεταξύ δύο ανθρώπων, των προσωπι-
κών τους εκφράσεων, της φωνητικής συχνότητας, των στάσεων 
σώματος και κινήσεων, μπορεί να ενεργοποιήσει αλλαγές στο 
κεντρικό και αυτόνομο νευρικό σύστημα και των δύο. Νευ-
ροαπεικονιστικές και ψυχοφυσιολογικές μελέτες που έχουν 
διεξαχθεί για τον πόνο και τον φόβο, με τη χρήση αξονικών 
τομογράφων και μηχανημάτων μέτρησης της αγωγιμότητας 
του δέρματος και του καρδιακού παλμού (1, 24) επικυρώνουν 
την ύπαρξη κοινών νευρικών αναπαραστάσεων ψυχοφυσιολο-
γικών λειτουργιών που ενεργοποιούνται ανάμεσα σε ανθρώ-
πους για τα δύο αυτά συναισθήματα, τόσο σε σωματικό, όσο 
και σε γνωσιακό / εννοιολογικό και συναισθηματικό επίπεδο. 
Αντίστοιχα, νευροαπεικονιστικές μελέτες έχουν καταδείξει 
τον εντοπισμό συγκεκριμένων σημείων στον εγκέφαλο, όταν 
ενεργοποιούνται θετικά συναισθήματα και διεργασίες, όπως 
είναι αυτά της ενσυναίσθησης και της συμπόνιας (1).  

Ρόλος και χρήση της ενσυναίσθησης στη γνωσιακή - 
συμπεριφοριστική θεραπεία      
Σύμφωνα με τους Vyscocilova, Prasko & Slepecky (23), παρα-
δοσιακά στη γνωσιακή - συμπεριφοριστική θεραπεία αναφορι-
κά με την θεραπευτική ενσυναίσθηση, ο ρόλος του θεραπευτή 
είναι να αντιλαμβάνεται και να αναγνωρίζει στοιχεία, όπως τη 
συναισθηματική έκφραση, συσχετισμούς ερεθισμάτων, μοτίβα 
συμπεριφοράς, γνωσιακά λάθη, παράλογες εικασίες, δυσλει-
τουργικά σχήματα, το αφηγηματικό περιεχόμενο γενικευμέ-
νων εικασιών, την οικογενειακή δομή, μύθους και περιβάλλον 
(2, 25, 26). Ο θεραπευτής επικεντρώνεται μαζί με τον θερα-

πευόμενο στο συνεργατικό εμπειρισμό στο πλαίσιο της θερα-
πευτικής σχέσης, με τον πρώτο να συντονίζει το θεραπευτικό 
του ύφος και τη θεραπευτική διαδικασία στις εξατομικευμένες 
ανάγκες του θεραπευόμενου και με τον δεύτερο να αναλαμβά-
νει ρόλο ενεργητικού πληροφοριοδότη. Επιπλέον, ο θεραπευ-
τής εκδηλώνει θεραπευτική ενσυναίσθηση για να αναπτύξει 
και να διαμορφώσει έναν κατάλληλο, καίριο και αποτελεσμα-
τικό θεραπευτικό σχεδιασμό σε όλα τα στάδια της θεραπείας 
για το θεραπευόμενο και για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει 
(2,27,26). Ο γνωσιακός συμπεριφοριστικός θεραπευτής πρέ-
πει ταυτόχρονα να ενσυναισθάνεται συμπτωματικά, αφηγημα-
τικά και βιωματικά. Καλείται συνεχώς να συγκρίνει αυτό που 
ακούει με αυτό που βλέπει, αναζητώντας ασυμφωνίες μεταξύ 
συναισθηματικής έκφρασης και περιεχομένου της σκέψης, κα-
θώς και να συγκρίνει αυτό που φαίνεται και λέγεται με εκείνο 
που λεγόταν και φαινόταν πρωτύτερα κατά τη διάρκεια μίας 
συνεδρίας (22, 27). Σύμφωνα με τους Vyscocilova, Prasko & 
Slepecky (23), ο θεραπευτής έρχεται σε επαφή με τη δική του 
αντίδραση στην εμπειρία του θεραπευόμενου και επεξεργάζε-
ται τις δικές του επιθυμίες, φόβους, ανάγκες και αισθήματα. 
Είναι μάλλον απίθανη η κατανόηση του θεραπευόμενου, εάν 
απουσιάζει η συνθήκη της αυτεπίγνωσης. 
Οι γνωσιακοί συμπεριφοριστικοί θεραπευτές θα συμφωνού-
σαν με τον Rogers για τη σημασία της ενσυναίσθησης στην 
παροχή βοήθειας των θεραπευόμενων. Επιπρόσθετα, οι γνω-
σιακοί συμπεριφοριστικοί θεραπευτές δεν θα έδιναν έμφαση 
μόνο στη συναισθηματική διάσταση της θεραπευτικής ενσυ-
ναίσθησης προς τους θεραπευόμενους, δείχνοντάς τους ότι 
καταλαβαίνουν πώς αισθάνονται, αλλά και τη γνωσιακή της 
διάσταση, δείχνοντάς τους ότι κατανοούν και την υποκείμε-
νη φιλοσοφία τους, δηλαδή τις πεποιθήσεις και τους κανόνες 
πάνω στα οποία βασίζονται τα συναισθήματά τους (23).
Σύμφωνα με τους Greenberg και συνεργάτες (28), υπάρχει 
ανάγκη να επικεντρωθεί ο θεραπευτής στην κατανόηση πε-
ρισσότερο των εμπειριών, παρά των λέξεων. Οι πραγματικά 
ενσυναισθητικοί θεραπευτές δεν επαναλαμβάνουν επακριβώς 
τα λόγια του θεραπευόμενου, ούτε απλώς παραφράζουν το πε-
ριεχόμενο του λόγου του. Αντίθετα, κατανοούν τόσο τους γε-
νικούς στόχους του θεραπευόμενου, όσο και την ρητή και άρ-
ρητη εμπειρία του, όπως αυτή εξελίσσεται σε κάθε στάδιο της 
θεραπείας. Σε κάποιο βαθμό, η ενσυναίσθηση  περιλαμβάνει 
την κατανόηση σαφών, ασαφών και ασχημάτιστων νοημάτων 
που δεν είναι πάντα αποσαφηνισμένα από τον θεραπευόμενο 
και ο ίδιος έχει ανάγκη από καθοδήγηση για να αναγνωρίσει 
πώς νιώθει ή τι σκέφτεται. Ο θεραπευτής επικοινωνεί την κα-
τανόησή του στον θεραπευόμενο για το υποκειμενικό του βίω-
μα, και σταδιακά τον βοηθάει να  μπορέσει εκείνος να επεξερ-
γαστεί τα συναισθήματα, τις πεποιθήσεις, να εμβαθύνει στην 
εμπειρία του και να επιτύχει τους στόχους του (28, 16, 23). 
Υπάρχουν θεραπευόμενοι που λόγω της φύσης της ψυχοπα-
θολογίας τους ενδέχεται να βιώσουν την έκφραση ενσυναί-
σθησης ως παρεμβατική, όπως είναι οι άνθρωποι με ψυχω-
σική συμπτωματολογία (29, 30). Επίσης, θεραπευόμενοι  με 
διαταραχές προσωπικότητας που συχνά αντιμετωπίζουν προ-
βλήματα στις σχέσεις τους, μπορεί να βιώσουν την έκφραση 
της ενσυναίσθησης ως πολύ κατευθυντική ή μη αυθεντική, αν 
δεν εκδηλωθεί στον κατάλληλο χρόνο και με τον κατάλληλο 
τρόπο (26, 31, 32). Τέλος, θεραπευόμενοι που βρίσκονται σε 
συνθήκες κρίσης, όπως είναι εκείνοι που εκδηλώνουν ενεργή 
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αυτοκτονικότητα, χρήζουν ειδικής θεραπευτικής αντιμετώπι-
σης, ακόμα και ως προς την ενσυναίσθηση που εκφράζεται 
από τον θεραπευτή (2, 27). Συμπερασματικά, είναι σημαντικό 
ο θεραπευτής να γνωρίζει πότε, πώς και σε ποιο επίπεδο να 
απευθύνεται ενσυναισθητικά στον θεραπευόμενο και σε ποιες 
περιπτώσεις να το αποφεύγει.
Ο ρόλος της θεραπευτικής ενσυναίσθησης ως παράγοντα εν-
δυνάμωσης της θεραπευτικής σχέσης έχει αναφερθεί από 
πολλούς ερευνητές στην υπάρχουσα βιβλιογραφία (4, 23). 
Σύμφωνα με τη γνωσιακή - συμπεριφοριστική προσέγγιση, η 
κατάλληλη εκδήλωση ενσυναίσθησης από την πλευρά του θε-
ραπευτή αναφέρεται στο βαθμό, στον οποίο θα κατανοήσει τη 
γνωστική και συναισθηματική κατάσταση του θεραπευόμενου 
και τον τρόπο και βαθμό ανταπόκρισης του θεραπευόμενου σε 
συγκεκριμένες καταστάσεις και συσχετίσεις. Η θεραπευτική 
ενσυναίσθηση περιλαμβάνει τα γνωσιακά και συναισθηματικά 
συστατικά της εμπειρίας του θεραπευόμενου και του θεραπευ-
τή (2). Θεραπευτική ενσυναίσθηση υφίσταται, όταν ο θεραπευ-
τής παρουσιάζει μια συναισθηματική κατάσταση αντίστοιχη με 
του θεραπευόμενού του. Η συναισθηματική αυτή κατάσταση 
του θεραπευτή δημιουργείται από την παρατήρηση / κατανό-
ηση της συναισθηματικής κατάστασης του θεραπευόμενου και 
την επίγνωση του θεραπευτή πως η δική του συναισθηματική 
κατάσταση αποτελεί απόρροια της συναισθηματικής κατάστα-
σης του θεραπευόμενου (23, 28). 

Το Μοντέλο Θεραπευτικής Ενσυναίσθησης κατά 
Thwaites & Bennett-Levy 
Στο συγκεκριμένο μοντέλο, στα πλαίσια της γνωσιακής - συ-
μπεριφοριστικής θεραπείας, η θεραπευτική ενσυναίσθηση 
αντιμετωπίζεται ως πολυδιάστατη έννοια. Αναφορικά με την 
εκδήλωση της θεραπευτικής ενσυναίσθησης στη γνωσιακή συ-
μπεριφοριστική θεραπεία, οι Thwaites & Bennett-Levy (16) 
πρότειναν ένα μοντέλο το οποίο ονόμασαν “Μοντέλο Θε-
ραπευτικής  Ενσυναίσθησης”. Οι συγγραφείς εντόπισαν στη 
βιβλιογραφία και πρότειναν ως βασικά, τέσσερα συστατικά 
που απαρτίζουν τη θεραπευτική ενσυναίσθηση:  1. Τον ενσυ-
ναισθητικό συντονισμό, 2. Την ενσυναισθητική στάση, 3. Τις 
δεξιότητες ενσυναισθητικής επικοινωνίας και 4. Την γνώση 
της ενσυναίσθησης. 
1. Ο ενσυναισθητικός συντονισμός, περιλαμβάνει τα γνωσια-
κά, σωματικά και συναισθηματικά στοιχεία κατανόησης, ως 
μία αντιληπτική δεξιότητα του θεραπευτή στις λεπτές ενδεί-
ξεις και τις μη λεκτικές εκφράσεις του θεραπευόμενου για 
την εμπειρία του. O ενσυναισθητικός συντονισμός επιτρέπει 
στο θεραπευτή να παραμένει κάθε στιγμή συντονισμένος με 
τις εκτυλισσόμενες συναισθηματικές και γνωσιακές διεργασί-
ες του θεραπευόμενου και με τους τρόπους επικοινωνίας του. 
Όπως αναφέρουν οι Bohart και συν. (4), ο ενσυναισθητικός 
συντονισμός επιτρέπει στο θεραπευτή να λειτουργεί μέσα από 
το εσωτερικό σημείο αναφοράς του θεραπευόμενου και να τον 
ακούει σαν να είναι αυτός ο ίδιος ο θεραπευόμενος. Επιτρέ-
πει, επιπλέον, στο θεραπευτή να κατευθύνει την προσοχή του 
κατάλληλα, παραμένοντας ανοιχτός σε αυτό που εκτυλίσσεται 
με μη επικριτική στάση (16). Ο ενσυναισθητικός συντονισμός 
στη γνωσιακή - συμπεριφοριστική θεραπεία επικεντρώνεται 
στην περιγραφή του προβλήματος, στη διατύπωση περίπτωσης 
και στο σχεδιασμό στρατηγικών θεραπευτικών παρεμβάσεων. 
Επιπρόσθετα, όπως αναφέρει ο Shamasundar (33), οι παρα-

πάνω ορισμοί υπογραμμίζουν τη δυνατότητα αναστοχασμού 
του θεραπευτή, δηλαδή να μπορεί να νιώσει και να νοημα-
τοδοτήσει τις εμπειρίες του θεραπευόμενου, ανακαλώντας 
προσωπικές του αναμνήσεις και αναγνωρίζοντας τα δικά του 
συναισθήματα. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να συντονίζονται με 
τις εναλλασσόμενες εσωτερικές καταστάσεις του θεραπευόμε-
νου, ανά πάσα στιγμή εντός της θεραπευτικής συνεδρίας. Για 
παράδειγμα, όταν ο θεραπευόμενος βιώνει ενοχές, μπορεί ο 
θεραπευτής να χρειάζεται να φέρει στο νου του περιστάσεις, 
στις οποίες και εκείνος ένιωσε κάποτε ενοχές. Υπό αυτή την 
έννοια, η ψυχοθεραπευτική διεργασία περιλαμβάνει από την 
πλευρά του θεραπευτή την χρήση του εαυτού του και τον ανα-
στοχασμό του, ώστε να επεξεργαστεί και να κατανοήσει  την 
εμπειρία του θεραπευόμενου (ενσυναισθητικός αναστοχα-
σμός) (16) . 
2. Η ενσυναισθητική στάση, το γνήσιο ενδιαφέρον και η 
καλή προαίρεση του θεραπευτή για τον θεραπευόμενο. Από 
μόνες τους, οι δεξιότητες που προαναφέρθηκαν δεν αποτε-
λούν εγγύηση για μια ενσυναισθητική θεραπευτική στάση. 
Η ενσυναισθητική στάση είναι σημαντικό να περιλαμβάνει 
χαρακτηριστικά, όπως τη γνήσια περιέργεια και το ενδια-
φέρον, αλλά και την καλοπροαίρετη πρόθεση του θεραπευ-
τή (16). Πολλοί θεραπευτές διαλέγουν το επάγγελμά τους, 
λόγω μιας προϋπάρχουσας, εγγενούς διάθεσης να βοηθούν 
άλλους ανθρώπους, οπότε η ενσυναισθητική τους στάση 
σε κάποιο βαθμό είναι ήδη αναπτυγμένη ακόμα και πριν 
ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους.  Παρά το γεγονός ότι 
αναπτυξιακοί παράγοντες διαδραματίζουν σημαντικό και 
ξεκάθαρο ρόλο στη δυνατότητα των ανθρώπων να συντονί-
ζονται και να ανταποκρίνονται ενσυναισθητικά, υπάρχουν 
αποδείξεις που καταδεικνύουν τη δυνατότητα των θερα-
πευτών να αναπτύξουν περαιτέρω τις ενσυναισθητικές τους 
δεξιότητες, μέσα από την παρακολούθηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων (34). 
3. Οι δεξιότητες ενσυναισθητικής επικοινωνίας εκφράζονται 
σωματικά και λεκτικά από τον θεραπευτή προς τον θεραπευ-
όμενο. Κατά την εκδήλωσή τους, ο πρώτος επικοινωνεί ενερ-
γητικά στο δεύτερο την κατανόησή του για τα προβλήματα και 
την εμπειρία που βιώνει, μέσω ενσυναισθητικών απαντήσεων, 
αναστοχασμών, ερωτήσεων, εικασιών και προτροπών. Χρη-
σιμοποιούνται, επίσης, θεραπευτικές τεχνικές και η γλώσσα 
του σώματος, ο τόνος της φωνής, αλλά και το λεκτικό περιεχο-
μένο του θεραπευτή. Μέσω των δεξιοτήτων ενσυναισθητικής 
επικοινωνίας, ο θεραπευτής βοηθάει τον θεραπευόμενο να 
νοηματοδοτήσει την εμπειρία του, να την εκφράσει, προσφέ-
ροντάς του αποδοχή  και επικυρώνοντας τα συναισθήματά του 
για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στο πλαίσιο της προσω-
πικής του ιστορίας. Η ενσυναισθητική επικοινωνία αφορά τη 
διαφοροποίηση ανάμεσα στα αντιληπτικά και στα επικοινωνι-
ακά μέρη της. Τα αντιληπτικά μέρη της ενσυναισθητικής επι-
κοινωνίας αφορούν την ικανότητα του θεραπευτή να συντονί-
ζεται στις μη λεκτικές συμπεριφορές του θεραπευόμενου. Τα 
επικοινωνιακά μέρη της σχετίζονται με την ικανότητά του να 
επικοινωνεί ενεργητικά την κατανόησή του στο θεραπευόμε-
νο, αναφορικά με τη συναισθηματική εμπειρία και την οπτική 
του τελευταίου (4). Η επικοινωνία αυτή επιτυγχάνεται μέσω 
της χρήσης τόσο ενσυναισθητικών ερωτήσεων, όσο και με τη 
χρήση εικασιών και θεραπευτικών τεχνικών. Ενώ η γνωσιακή 
- συμπεριφοριστική θεραπεία έχει την τάση να επικεντρώνεται 
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σε μικρότερο βαθμό στις μη λεκτικές δεξιότητες στις θεραπευ-
τικές συνεδρίες, η ενσυναίσθηση μπορεί να επιδειχθεί τόσο 
μέσω της χρήσης μη λεκτικής συμπεριφοράς και τόνου φωνής, 
όσο και μέσω του ίδιου του περιεχομένου του λόγου, διευκο-
λύνοντας τη δημιουργία περιβάλλοντος ασφάλειας, ζεστασιάς, 
κατανόησης και αποδοχής (16).  
4. Η γνώση της ενσυναίσθησης περιλαμβάνει δύο κατηγορίες, 
την άδηλη / διαδικαστική και την ρητή / δηλωτική. Οι δεξιό-
τητες αυτές αποκτώνται ως μέρος της εκπαίδευσης του θερα-
πευτή συνδυαστικά με την προϋπάρχουσα ενσυναισθητική του 
ικανότητα και εμπειρία και τη δυνατότητα αναστοχασμού. Η 
γνώση της ενσυναίσθησης που είναι ρητή / δηλωτική, όπως 
καταγράφεται και σε εποπτικές διαδικασίες εκπαίδευσης 
θεραπευτών (35, 23), αφορά στο θεραπευτή ως άνθρωπο και 
προσωπικότητα με προϋπάρχουσα ικανότητα και δυνατότητα 
επίδειξης ενσυναίσθησης, σε συνδυασμό με τις διαπροσωπικές 
και επαγγελματικές δεξιότητες, και τις γνώσεις που έχει απο-
κομίσει ως θεραπευτής. Η γνώση της ενσυναίσθησης που είναι 
διαδικαστική / άδηλη, αφορά στη μη συνειδητή επίγνωση των 
κανόνων και των διαδικασιών που καθοδηγούν το θεραπευτή, 
όταν εκφράζει ενσυναίσθηση προς το θεραπευόμενο (35). Η  
δηλωτική γνώση της ενσυναίσθησης διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στην αναγνώριση μοτίβων και σε συσχετίσεις, γεγονός 
που επιτρέπει να εφαρμοστούν οι κατάλληλοι κανόνες μέσω 
των μηχανισμών της διαδικαστικής γνώσης (35). 
Στο μοντέλο, ο θεραπευτής κάνει χρήση των γνωσιακών και 
συναισθηματικών στοιχείων της θεραπευτικής ενσυναίσθη-
σης.  Μέσω αυτών μπορεί να κατανοήσει και να περιγράψει 
το πρόβλημα του θεραπευόμενου, να διαμορφώσει τη γνωσι-
ακή διατύπωση περίπτωσης με κατάλληλο τρόπο για τον κάθε 
θεραπευόμενο ξεχωριστά, ανάλογα με τις ανάγκες του, να 
σχεδιάσει το θεραπευτικό πλάνο και να εφαρμόσει τις κατάλ-
ληλες τεχνικές. Αναγνωρίζει, επίσης, τα σχήματα του εαυτού 
του, μέσω της διαδικασίας του αναστοχασμού, ώστε να μπορέ-
σει να σχετιστεί αποτελεσματικά με τον θεραπευόμενο και να 
κατανοήσει την εμπειρία του με ενσυναισθητικό τρόπο. Επι-
πλέον, χρησιμοποιεί τα τέσσερα συστατικά της θεραπευτικής 
ενσυναίσθησης που προαναφέρθηκαν. Ένα μέρος των δεξιο-
τήτων της ενσυναισθητικής επικοινωνίας αποτελεί και η ίδια 
η γνωσιακή διατύπωση περίπτωσης. Η γνωσιακή διατύπωση 
αντιπροσωπεύει την θεραπευτική ενσυναίσθηση σε όλες τις 
εκφάνσεις της, καθώς οι θεραπευτές δείχνουν ότι κατανοούν 
την εσωτερική πραγματικότητα ή κοσμοθεωρία του θεραπευό-
μενου με μη επικριτικό τρόπο, μέσα από μία στάση αποδοχής. 
Ακόμα και οι τεχνικές δεξιότητες / γνώσεις που είναι εγγενείς 
στη γνωσιακή - συμπεριφοριστική θεραπεία, όπως η σωκρα-
τική μαιευτική, αλλά και η αναζήτηση ανατροφοδότησης από 
το θεραπευόμενο σε κάθε στάδιο της θεραπείας, αποτελούν 
δεξιότητες ενσυναισθητικής επικοινωνίας (8). Τέλος, ο θε-
ραπευτής δεν παραλείπει την υιοθέτηση της ενσυναισθητικής 
στάσης, συστατικού απαραίτητου για την θεραπευτική πράξη 
και την καλή κλινική πρακτική, αξιοποιώντας τη δηλωτική 
και την διαδικαστική γνώση της ενσυναίσθησης, ως δεξιότη-
τα που κατέχει εγγενώς ως άνθρωπος και έχει καλλιεργήσει 
περαιτέρω ως θεραπευτής. Στην καλή κλινική πρακτική, ένας 
ενσυναισθητικός θεραπευτής είναι σε θέση να εκδηλώσει τα 
προαναφερόμενα χαρακτηριστικά και στοιχεία της θεραπευ-
τικής ενσυναίσθησης με τον κατάλληλο τρόπο, στον κατάλληλο 
χρόνο και πλαίσιο (16) .

Συμπερασματικά, αναφορικά με τη θεραπευτική ενσυναίσθη-
ση στη γνωσιακή -συμπεριφοριστική θεραπεία, οι Thwaites & 
Bennett-Levy (16) υπογραμμίζουν το ρόλο της: 1. Στη δημιουρ-
γία θεραπευτικής σχέσης, 2. Στη λήψη πληροφοριών και τη 
διαδικασία αξιολόγησης, 3. Στη διαμόρφωση και παρουσίαση 
της γνωσιακής διατύπωσης περίπτωσης, 4. Στην εφαρμογή πα-
ραδοσιακών γνωσιακών -συμπεριφοριστικών τεχνικών, 5. Στη 
διατήρηση της θεραπευτικής σχέσης και 6. Ως  παράγοντα θε-
ραπευτικής αλλαγής.

Εκπαίδευση στη θεραπευτική ενσυναίσθηση 
Έχει αποδειχθεί (16) πως ο θεραπευτής μπορεί να εκπαιδευ-
τεί στην αναγνώριση της μη λεκτικής επικοινωνίας του θερα-
πευόμενου και στην ανταπόκρισή του σε αυτή. Στο πλαίσιο της 
γνωσιακής - συμπεριφοριστικής θεραπείας, η προσωπική βιω-
ματική δουλειά, συνδυαστικά με τις δεξιότητες αναστοχασμού 
του θεραπευτή για τα δικά του σχήματα, δείχνουν να αποτε-
λούν παράγοντες που ενισχύουν τη θεραπευτική ενσυναίσθη-
ση. Ερευνητές του πεδίου έχουν αποφανθεί πως η θεραπευ-
τική ενσυναίσθηση είναι προϊόν, τόσο της προσωπικότητας 
του θεραπευτή, όσο και της εξειδικευμένης γνώσης που αυτός 
λαμβάνει από την εκπαίδευσή του (35). 
Οι Nerdrum και Ronnestad (34), έχουν καταδείξει πως κατό-
πιν παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη θε-
ραπευτική ενσυναίσθηση, οι ενσυναισθητικές δεξιότητες των 
θεραπευτών βελτιώθηκαν. Οι θεραπευόμενοι αναγνώρισαν τη 
βελτίωση αυτή, και ειδικά στο επίπεδο των δεξιοτήτων ενσυ-
ναισθητικής επικοινωνίας. Επίσης, παρατηρήθηκε βελτίωση και 
στη στάση τους απέναντι στη θεραπευτική διαδικασία. 
Οι Vyscocilova, Prasko και Slepecky (23), αναφέρουν πως πη-
γές εκμάθησης της θεραπευτικής ενσυναίσθησης αποτελούν, 
τόσο η εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία, όσο και η εποπτική 
διαδικασία. Οι νέοι και έμπειροι θεραπευτές μπορούν να καλ-
λιεργήσουν και να βελτιώσουν τις θεραπευτικές τους δεξιότη-
τες σχετικά με τη θεραπευτική ενσυναίσθηση, την επαύξηση 
της αυτογνωσίας τους, τον αναστοχασμό των προσωπικών τους 
σχημάτων και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί αυτά να εμπλα-
κούν στη θεραπεία. Υπογραμμίζεται ο ρόλος της βιωματικής 
εκπαίδευσης σε αντίστοιχα πλαίσια με σκοπό την απόκτηση 
και αύξηση θεραπευτικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη 
θεραπευτική ενσυναίσθηση. Επιπλέον, κρίνεται σημαντικός ο 
ρόλος της προσωπικής θεραπείας του θεραπευτή, όταν εγεί-
ρονται ζητήματα δυσπροσαρμοστικών σχημάτων του, που πρέ-
πει να αντιμετωπιστούν θεραπευτικά, ώστε να μην εμπλακούν 
στην άσκηση της κλινικής του πρακτικής. Σχετικά με την επο-
πτική διαδικασία, προτείνεται από τους συγγραφείς η βιωματι-
κή εκμάθηση της θεραπευτικής ενσυναίσθησης εκ μέρους των 
εποπτών προς τους εποπτευόμενους, με τρόπο που να προσο-
μοιάζει στη θεραπευτική διαδικασία, διατηρώντας τα χαρα-
κτηριστικά της. Για παράδειγμα, ο επόπτης πρέπει να αποτε-
λεί πρότυπο για τον εποπτευόμενο με τη δική του στάση και 
τον τρόπο επικοινωνίας προς τον εκπαιδευόμενο, αναφορικά 
με το πώς είναι καλό να αντιμετωπίζονται οι θεραπευόμενοι 
(ενσυναισθητική στάση) (23, 35).
Όσον αφορά στην εκπαίδευση της θεραπευτικής ενσυναί-
σθησης, οι Thwaites και Bennett-Levy (16), αναγνωρίζουν 
την αξία της προσωπικής βιωματικής δουλειάς του θεραπευ-
τή και της ανάπτυξης των διαπροσωπικών του δεξιοτήτων 
και των δεξιοτήτων του αναστοχασμού. Οι ίδιοι ερευνητές 
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αναφέρουν πως για διαφορετικά συστατικά της θεραπευτι-
κής ενσυναίσθησης, μπορεί να απαιτούνται συγκεκριμένες 
εκπαιδευτικές στρατηγικές για τη μεγιστοποίηση των εκπαι-
δευτικών αποτελεσμάτων: για παράδειγμα, ενώ η δηλωτική 
γνώση για τη θεραπευτική ενσυναίσθηση, μέσω της μελέτης, 
μπορεί να προάγει τη γνώση της ενσυναίσθησης, από μόνη 
της δεν μπορεί να προάγει τις δεξιότητες ενσυναισθητικής 
επικοινωνίας και την ενσυναισθητική στάση. H προσωπική 
ανάπτυξη του θεραπευτή φαίνεται να είναι αναπόσπαστα 
συνδεδεμένη με την απόκτηση και τη βελτίωση ενσυναισθητι-
κών δεξιοτήτων. Τέλος, η εφαρμογή των γνωσιακών και συ-
μπεριφοριστικών τεχνικών από τον ίδιο το θεραπευτή στον 
εαυτό του, αναφορικά με την πρακτική του και συγκεκριμένα 
με τη θεραπευτική σχέση, ενθαρρύνεται ως μέσο ανάπτυξης 
των δεξιοτήτων  αναστοχασμού.
Οι Bennett – Levy και  Thwaites (35) πρότειναν ένα συγκεκρι-
μένο μοντέλο με έμφαση στην εκπαίδευση, την εποπτεία και την 
αυτό-εποπτεία των θεραπευτών σε διαπροσωπικές δεξιότητες: 
ανέφεραν πως παράγοντες, όπως οι πεποιθήσεις και τα σχήμα-
τα των θεραπευτών, σε συνδυασμό με τις διαπροσωπικές τους 
δεξιότητες και τη δυνατότητα αναστοχασμού, διαδραματίζουν 
καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη θεραπευτικών δεξιοτήτων, 
όπως είναι η ενσυναίσθηση. Μερικές από τις προτεινόμενες τε-
χνικές για διδασκαλία περιλαμβάνουν την πρακτική αναστοχα-
σμού, τη χρήση γνωσιακών - συμπεριφοριστικών τεχνικών ανα-
φορικά με την δική τους κλινική πρακτική και την προσωπική 
τους εμπειρία από τη θεραπευτική διαδικασία, τη χρήση παιχνι-
διού ρόλων, τη χρήση ζωντανών απεικονιστικών τεχνικών ή πο-
λυμέσων με επικέντρωση σε συγκεκριμένα στοιχεία των απει-
κονίσεων ανάλογα με τη δεξιότητα που χρειάζεται κάθε φορά 
να μάθουν, την πρακτική και την αναζήτηση ανατροφοδότησης 
(27). Τέλος, η εκπαίδευση σε τεχνικές αναγνώρισης συναισθή-
ματος και εξωλεκτικών στοιχείων επικοινωνίας, αναφέρεται ως 
σημαντική για την εκμάθηση και βελτίωση των αντιληπτικών δε-
ξιοτήτων των θεραπευτών (35) . 

Προσεγγίσεις στη μέτρηση της θεραπευτικής ενσυναί-
σθησης
Δεδομένης της απουσίας ενιαίου τρόπου κατανόησης της έν-
νοιας της θεραπευτικής ενσυναίσθησης στην επιστημονική 
κοινότητα και του διαφορετικού τρόπου προσέγγισής της, ορι-
σμού και μέτρησής της από ερευνητές, ακόμα δεν υπάρχουν 
αρκετά έγκυροι και αξιόπιστοι τρόποι αξιολόγησής της (36, 
22, 28, 16). Τα αποτελέσματα της απόπειρας μέτρησής της από 
ερευνητές επί σειρά ετών, ήταν από αντιφατικά έως ασυνεπή 
σε σημείο να μειωθεί το ενδιαφέρον για τη μελέτη της για εί-
κοσι περίπου χρόνια, μεταξύ της δεκαετίας του 1970 και του 
1990 (36). Επίσης, υπήρχε δυσκολία σχεδιασμού μελέτης που 
να περιλαμβάνει οικολογική εγκυρότητα, καθώς λόγω δεοντο-
λογίας δεν είναι εφικτή η δημιουργία της συνθήκης περιβάλ-
λοντος πλήρως στερημένου της ενσυναίσθησης ως παράγοντα 
της θεραπευτικής διαδικασίας, γεγονός που θα συνιστούσε 
κακή κλινική πρακτική. Το πρόβλημα αυτό ξεπεράστηκε με τη 
διεξαγωγή ερευνών, στις οποίες ο θεραπευτής τηρούσε ουδέ-
τερη θεραπευτική στάση στην ομάδα ελέγχου, σε αντιδιαστολή 
με την πειραματική ομάδα, στην οποία ο θεραπευτής τηρούσε 
ενσυναισθητική στάση (24). 
Τα βασικά / παραδοσιακά εργαλεία μέτρησης της θεραπευ-
τικής ενσυναίσθησης είναι τα ερωτηματολόγια που απευθύ-

νονται σε θεραπευόμενους, θεραπευτές και παρατηρητές της 
θεραπευτικής διαδικασίας, η εγκυρότητα των οποίων όμως 
είναι περιορισμένη και οι παράγοντες που υποτίθεται πως 
μετριούνται είναι συγκεχυμένοι, οι δε συσχετίσεις μεταξύ 
τους είναι συχνά αδύναμες, κυμαινόμενες και ασαφείς  (36, 
24, 28, 16). Μερικές από τις κλίμακες που έχουν χρησιμοποι-
ηθεί στη μέτρηση της θεραπευτικής ενσυναίσθησης είναι οι 
ακόλουθες: 1. Barrett-Lennard Relationship Inventory (36), 
2. Truax’s Accurate Empathy Scale (38), 3. Lister’s Scale (39), 
4. Response Empathy Rating Scale (40), 5. Cognitive Therapy 
Scale (41) και Empathy Scale (42). 
Πιο πρόσφατα, έρευνες έχουν διεξαχθεί με τη χρήση ψυχο-
φυσιολογικών εργαλείων, τα οποία μετρούν την αγωγιμότητα 
του δέρματος και του καρδιακού παλμού των συμμετεχόντων 
θεραπευτών και θεραπευόμενων και τη μεταξύ τους συμφω-
νία αναφορικά με τις διερευνώμενες ψυχοφυσιολογικές λει-
τουργίες, όταν τα αντιλαμβανόμενα επίπεδα ενσυναίσθησης 
μεταξύ τους ήταν υψηλά. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι το 
αποφευκτικό βλέμμα του κλινικού και η αποτυχία επικύρωσης 
των λεγομένων του θεραπευόμενου με εξωλεκτικό τρόπο  επη-
ρεάζουν τη συμφωνία στις μετρήσεις των ψυχοφυσιολογικών 
λειτουργιών τους, καθώς και τις αξιολογήσεις των ασθενών 
για την αντιλαμβανόμενη ενσυναίσθηση. Η αντιλαμβανόμενη 
συναισθηματική απόσταση του θεραπευτή από τους θεραπευ-
όμενους έχει ως επίπτωση τη μειωμένη ψυχοφυσιολογική συμ-
φωνία μεταξύ κλινικού και ασθενούς και χαμηλές υποκειμενι-
κές μετρήσεις της αντιλαμβανόμενης ενσυναίσθησης από τον 
θεραπευόμενο (24).
Επίσης, μέσω της μεθόδου της βιολογικής επανατροφοδότη-
σης που επιτρέπει τη χρήση ειδικών συσκευών, όπως οι ηλε-
κτρομυογράφοι, καταγράφονται με τη μορφή οπτικών ή ακου-
στικών σημάτων, οι εσωτερικές διεργασίες ενός ατόμου, όπως 
είναι η θερμοκρασία του δέρματός του και η συχνότητα της 
αναπνοής του είτε αυτές είναι φυσιολογικές, είτε είναι παθο-
λογικές,  με σκοπό την τροποποίηση ή τον έλεγχο των διεργα-
σιών αυτών (23).
Τέλος, σύγχρονες νευροαπεικονιστικές μέθοδοι, όπως είναι η 
χρήση αξονικού τομογράφου, βοηθούν στον εντοπισμό θετι-
κών και αρνητικών συναισθημάτων στον ανθρώπινο εγκέφα-
λο. Επιπλέον, ανιχνεύουν το φαινόμενο του συναισθηματικού 
συντονισμού ανάμεσα σε δύο ή και περισσότερους ανθρώ-
πους, όταν ενεργοποιούνται σε αυτούς ταυτόχρονα αισθήματα 
συμπόνιας και ενσυναίσθησης  (1).
Σύμφωνα με την Judith Beck (27), ο θεραπευτής προτείνεται 
να μαγνητοφωνεί ή να βιντεοσκοπεί τις συνεδρίες και να ανα-
τρέχει σε αυτές, είτε μόνος, είτε με συναδέλφους ή και με επό-
πτη, μία διαδικασία που συμβάλλει σε διεξοδικότερη ανάλυση 
και αποτελεσματικότερη αυτοπαρατήρηση, αναφορικά με τη 
δεξιότητα ενσυναίσθησης, ώστε να τη βελτιώσει. Επίσης, η 
χρήση ψυχομετρικών εργαλείων / τεστ και των υποκειμενικών 
αναφορών του ίδιου του θεραπευόμενου, αποτελεί ένδειξη εν-
συναισθητικής στάσης του θεραπευτή και σεβασμού απέναντι 
στον ίδιο, όπως και η λήψη ανατροφοδότησης και η ενεργή του 
προσπάθεια να αντιμετωπίσει όποια προβλήματα εντοπίζει ή 
αναφέρει ο θεραπευόμενος. Αυτή η πρακτική ενδυναμώνει τη 
θεραπευτική σχέση και τη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα σε 
θεραπευτή και θεραπευόμενο.
Είναι κοινά παραδεκτό από την ερευνητική κοινότητα πως η 
χρήση ψυχοφυσιολογικών εργαλείων και νευροαπεικονιστι-
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κών μεθόδων, ενέχει λιγότερους κινδύνους, αναφορικά με την 
αξιοπιστία και την εγκυρότητα των μετρήσεων, σε σύγκριση με 
τα ερωτηματολόγια (1).

Προβληματισμοί αναφορικά με  την εκδήλωση της θε-
ραπευτικής ενσυναίσθησης
Μέσω της ενσυναίσθησης, ο θεραπευτής δείχνει στον θεραπευ-
όμενο πως νοιάζεται για εκείνον και πως τον υπολογίζει, πως 
θέλει να τον καταλάβει και να προσπαθήσει να δει τον κόσμο 
μέσα από τα δικά του μάτια. Αποτελεί βασική προϋπόθεση για 
τη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσά τους (2). Αν ο 
θεραπευτής δεν επιδεικνύει ενσυναίσθηση προς το θεραπευό-
μενο, δημιουργούνται προβλήματα στη θεραπευτική σχέση και 
στο συνεργατικό εμπειρισμό, καθώς ο θεραπευόμενος μπορεί 
να νιώσει ότι ο θεραπευτής δεν καταλαβαίνει τον τρόπο που 
σκέφτεται και αισθάνεται. Προβλήματα ενσυναίσθησης, ποιο-
τικά ή ποσοτικά, μπορούν και πρέπει να εντοπίζονται και να 
αντιμετωπίζονται από τον θεραπευτή μέσω της ανίχνευσης και 
της αξιολόγησης των αισθημάτων του θεραπευόμενου και του 
θεραπευτή καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας (43).
Έρευνες (16, 35, 23, 22) αναφέρονται διεξοδικά στους προ-
βληματισμούς που έχουν εντοπιστεί στη βιβλιογραφία ανα-
φορικά με την εκδήλωση της θεραπευτικής ενσυναίσθησης με 
ακατάλληλο τρόπο, στη γνωσιακή - συμπεριφοριστική θερα-
πεία. Είναι γεγονός ότι συγκριτικά με άλλες ψυχοθεραπευτι-
κές προσεγγίσεις, η γνωσιακή - συμπεριφοριστική θεραπεία 
επικεντρώνεται στη χρήση τεχνικών και στην επίτευξη στόχων 
με τρόπο που μπορεί να επηρεάσει το συναισθηματικό συντο-
νισμό ιδιαίτερα των νέων θεραπευτών με τους θεραπευόμε-
νούς τους, ειδικά όταν αυτοί εκπαιδεύονται και προσπαθούν 
να μάθουν τα τεχνικά κομμάτια της χρήσης των τεχνικών και 
της θεραπείας. Σε αυτές τις περιπτώσεις η θεραπεία κινδυνεύ-
ει να βιωθεί από την πλευρά του θεραπευόμενου ως μια απο-
στασιοποιημένη και μηχανιστική διαδικασία.      
Επιπλέον, όταν οι γνωσιακές και συμπεριφοριστικές τεχνικές 
εφαρμόζονται από το θεραπευτή με λανθασμένο τρόπο ή σε 
ακατάλληλη χρονική στιγμή ή φάση της θεραπείας, η θερα-
πευτική ενσυναίσθηση μπορεί να υπονομευθεί (16, 35, 23, 22). 
Συμπληρωματικά, οι γνωσιακές διατυπώσεις που βασίζονται 
σε συγκεκριμένες διαγνωστικές κατηγορίες χωρίς να λαμβά-
νεται υπόψη η υποκειμενική εμπειρία του κάθε θεραπευόμε-
νου εξατομικευμένα, μπορεί να οδηγήσουν το θεραπευτή σε 
τυποποιημένες ή και λανθασμένες ερμηνείες για την εμπειρία 
του θεραπευόμενου (16, 35, 23, 22). 
Είναι, λοιπόν, σημαντικό ο θεραπευτής να λαμβάνει τη σωστή 
εκπαίδευση και να αναζητά εποπτική καθοδήγηση, προκειμέ-
νου να αποκτήσει και να εμπλουτίσει τις θεραπευτικές δεξι-
ότητες που απαιτούνται αναφορικά με τη θεραπευτική ενσυ-
ναίσθηση, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο. 
Παράγοντες όπως είναι η έλλειψη  αυτογνωσίας, οι ελλιπείς 
διαπροσωπικές δεξιότητες και προσωπικά δυσλειτουργικά 
σχήματα, μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη θεραπευτική 
ενσυναίσθηση και να δυσχεράνουν τη θεραπευτική διαδικα-
σία (16, 35, 23, 22). Συμπληρωματικά, γεγονότα ζωής και προ-
βλήματα του θεραπευτή αποτελούν και αυτά παράγοντες ικα-
νούς να επηρεάσουν αρνητικά τη θεραπευτική ενσυναίσθηση 
και το σύνολο της θεραπευτικής διαδικασίας (35). 
Ο θεραπευτής είναι, επίσης, σημαντικό να λαμβάνει υπόψη 
τους διαφορετικούς τύπους προσωπικοτήτων, στους οποίους 

απαιτούνται και διαφορετικές μορφές συναισθηματικού συ-
ντονισμού από τον ίδιο (6). Ο πραγματικά ενσυναισθητικός 
θεραπευτής είναι εκείνος που συντονίζεται συναισθηματικά 
κατάλληλα, ευέλικτα και ανάλογα με τις ανάγκες του θερα-
πευόμενού του, ως προς την ποσοτική και ποιοτική έκφραση 
της θεραπευτικής  ενσυναίσθησης απέναντί του (16, 35, 23, 22). 

Μελλοντικές ερευνητικές κατευθύνσεις  
Οι πρόσφατες εννοιολογικές συλλήψεις της θεραπευτικής εν-
συναίσθησης στο πλαίσιο της γνωσιακής - συμπεριφοριστικής 
προσέγγισης, παρέχουν στην ερευνητική και κλινική κοινότη-
τα τη δυνατότητα βελτίωσης της κλινικής  πρακτικής, της εκ-
παίδευσης, της εποπτικής καθοδήγησης και της έρευνας. Με 
δεδομένο τον κεντρικό ρόλο της θεραπευτικής ενσυναίσθη-
σης στη θεραπευτική διαδικασία σε όλα της τα στάδια, είναι 
σημαντικό μελλοντικές έρευνες να διεξαχθούν προς αυτή την 
κατεύθυνση. Μολονότι έχει αναγνωριστεί η σημασία της θε-
ραπευτικής ενσυναίσθησης ως σημαντικού θεραπευτικού πα-
ράγοντα (2), εξακολουθεί να παραμένει εννοιολογικά πολύ-
πλοκη (16, 22, 28, 36). 
Δεδομένου του ρόλου της θεραπευτικής ενσυναίσθησης στη 
γνωσιακή - συμπεριφοριστική θεραπεία ως παράγοντα θερα-
πευτικής αλλαγής και αποτελέσματος, είναι σκόπιμο μελλοντι-
κές έρευνες να επικεντρωθούν στη δημιουργία αξιόπιστων και 
έγκυρων εργαλείων μέτρησής της και των παραμέτρων της. Τα 
ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της θεραπευτικής εν-
συναίσθησης, όπως και η μεταξύ τους συσχέτιση, τα επιμέρους 
στοιχεία της (όπως είναι το γνωσιακό και το συναισθηματικό 
κομμάτι), η κατάλληλη εκδήλωσή της και η σχέση της τόσο με 
τη θεραπευτική αλλαγή όσο και με το θεραπευτικό αποτέλε-
σμα στο πλαίσιο της γνωσιακής - συμπεριφοριστικής θεραπεί-
ας αποτελούν κατάλληλα πεδία μελλοντικών ερευνών (16, 35, 
23, 22). 
Αναμένονται σημαντικά αποτελέσματα από έρευνες που θα 
εμβαθύνουν στην κατανόηση και λειτουργία της θεραπευτι-
κής ενσυναίσθησης από νευροβιολογική σκοπιά. Επιπλέον, 
με τη χρήση νευροαπεικονιστικών μεθόδων, είναι δυνατόν να 
λάβουμε δεδομένα που θα βοηθήσουν στην εννοιολογική της 
αποσαφήνιση και στην εμπειρική της ψυχοθεραπευτική κατα-
σκευή (23, 1).
Σημαντική παραμένει η δημιουργία επιπρόσθετων εκπαιδευ-
τικών προγραμμάτων στη θεραπευτική ενσυναίσθηση, καθώς 
και η επαρκής εποπτική καθοδήγηση των νέων θεραπευτών 
και η αξιολόγηση των προγραμμάτων αυτών (23, 36, 35). 
Σύμφωνα με το Μοντέλο Θεραπευτικής Ενσυναίσθησης κατά 
Thwaites & Bennett-Levy (16) η θεραπευτική ενσυναίσθηση 
αντιμετωπίζεται ως πολυδιάστατη έννοια και συμπεριλαμβά-
νονται στοιχεία για τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τα συστα-
τικά της, την εκδήλωση και τον ρόλο της στη γνωσιακή - συ-
μπεριφοριστική θεραπεία. Για αυτό τον λόγο, αποτελεί ένα 
καλό εφαλτήριο, από το οποίο μελλοντικές έρευνες μπορούν 
να διερευνήσουν διεξοδικότερα τα ζητήματα του ορισμού και 
της μέτρησης της ενσυναίσθησης, καθώς και θέματα που αφο-
ρούν την εκπαίδευση των θεραπευτών για την ανάπτυξή της, 
ως σημαντική δεξιότητα στην κλινική πρακτική.
Από τη βιβλιογραφία προκύπτει πως σε διαφορετικά θεραπευ-
τικά πλαίσια υπάρχει αναγκαιότητα εκδήλωσης διαφορετικών 
μορφών ενσυναισθητικής στάσης (6, 29, 30, 26, 31, 32, 2, 43) 
και μελλοντικές έρευνες μπορούν να στραφούν προς αυτή την 
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ερευνητική κατεύθυνση. Επιπλέον, θα ήταν σκόπιμο οι γνωσι-
ακοί - συμπεριφοριστές μελετητές να στραφούν στην έρευνα 
της θεραπευτικής ενσυναίσθησης σε πολυπολιτισμικά πλαίσια.
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Abstract
The purpose of this review is to present the current knowledge 
on the role of therapeutic empathy, in the context of cognitive 
behavioural therapy. In doing so, we take into account current 
definitions of therapeutic empathy and of relative terms. We 
report its characteristics, components and neurobiological basis 
and we examine its role and use in cognitive behaviour therapy 
as a component of the therapeutic relationship, as well as a key 
facilitating factor, of the therapeutic outcome. According to an 
existing cognitive behavioural model of therapeutic empathy, 
there is a distinction between four elements of empathy: 
empathic attunement, empathic attitude / stance, empathic 
communication, empathy knowledge. The model highlights 
the person of the therapist, and self-reflection, in empathic 
responding. Furthermore, we present the existing tools for its 
measurement, as well as current training programs. Appropriate 
use of therapeutic empathy is of paramount importance 
and we state reflections with regards to this issue. Different 
empathic therapeutic styles constitute important factors in the 
therapeutic process and outcome. We make suggestions and 
proposals regarding future studies in this field. Alongside the 
development of efficacious measures and the design of training 
and supervision programs enhancing therapeutic empathy, 
there is a need to further investigate and understand the way in 
which it develops and functions within the therapeutic process 
as well as with regards to the therapeutic outcome.
   
Key words: empathy, cognitive behaviour therapy, therapeutic 
relationship, review   
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