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Οι βασικές συνθήκες  
της διευκολυντικής 
θεραπευτικής σχέσης
CARL R. ROGERS 

Η οπτική γωνία που εκπροσωπώ έχει συχνά παρερμηνευθεί σε μεγάλο 
βαθμό και ελπίζω να σας δώσω μια σαφή εικόνα τού τι πραγματικά είναι 
η πελατοκεντρική ή προσωποκεντρική προσέγγιση. Πρόκειται για έναν 
βιωματικό τρόπο ύπαρξης. Επιτρέψτε μου να αναφέρω μερικά από τα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα της πελατοκεντρικής θεραπείας που ίσως τη 
διαχωρίζουν κάπως από ορισμένες θεραπείες με τις οποίες είστε πιθανόν 
εξοικειωμένοι. Η πελατοκεντρική οπτική είναι ιδιαίτερη, διότι ξεκινάει από 
διαφορετικές υποθέσεις σε σχέση με πολλές άλλες ψυχοθεραπείες. 

Αρχικά, η προσωποκεντρική θεραπεία βασίζεται στην εποικοδομητική 
τάση πραγμάτωσης του ανθρώπινου οργανισμού που θεωρείται η κινητή-
ριος δύναμη για ψυχοθεραπεία. Δεν βρίσκω ενδείξεις εγγενών καταστρο-
φικών τάσεων, ούτε αναγκαιότητα να κρατηθεί η ανθρώπινη φύση υπό 
έλεγχο. Αντιθέτως, βρήκαμε ότι μπορείς να αγγίξεις μια θετική δύναμη μέσα 
στο άτομο που είναι εποικοδομητική και αναπτυξιακή από τη φύση της. 

Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό της προσωποκεντρικής προσέγγισης είναι 
ότι απορρίπτει αναμφίβολα το ιατρικό μοντέλο, που περιλαμβάνει τη διε-
ρεύνηση της παθολογίας και τη διατύπωση συγκεκριμένης διάγνωσης, τη 
θεραπευτική συλλογιστική με όρους ίασης. Αυτό το μοντέλο μού φαίνεται 
εντελώς ακατάλληλο για την αντιμετώπιση των περισσότερων ψυχολογικών 
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προβλημάτων. Προτιμάμε ένα μοντέλο βασισμένο στην προσωπική ανάπτυξη 
και εξέλιξη. Με άλλα λόγια, ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της 
πελατοκεντρικής προσέγγισης είναι ότι προσπαθούμε να απελευθερώσουμε 
την ανάπτυξη και την εξέλιξη, παρά να σκεφτούμε τα ψυχολογικά προβλή-
ματα σαν να είναι μια παθολογία που πρέπει να θεραπευτεί. Η θεωρία μας 
αναπτύσσεται πάνω στην εμπειρία μας με πελάτες, δεν είναι μια αυθαίρετη 
θεωρία που αναπτύχθηκε και έπειτα προσαρμόσαμε τους πελάτες σε αυτή. 

Γιατί μιλάω για «πελάτη» και όχι για «ασθενή»; Για εμένα αυτό έχει 
πραγματική σημασία. Ασθενής σημαίνει κάποιος που είναι άρρωστος, που 
αφήνει τον εαυτό του στα χέρια του γιατρού, που νιώθει ότι ο γιατρός είναι 
πιθανόν η αυθεντία που θα του πει τι να κάνει. Ο πελάτης, από την άλλη 
πλευρά, είναι ένα σεβόμενο εαυτόν πρόσωπο που πηγαίνει σε κάποιον άλλο 
για να λάβει μια υπηρεσία: Πηγαίνω σε έναν δικηγόρο για βοήθεια, αυτό 
που θέλω είναι ειδημοσύνη. Αλλά εξακολουθώ να είμαι αυτός που έχει τον 
έλεγχο, εγώ είμαι αυτός που θα αποφασίσει εάν θα ακολουθήσω ή όχι τη 
συμβουλή του, εγώ είμαι αυτός που είμαι υπεύθυνος για τον εαυτό μου. Η 
χρήση του όρου «πελάτης» γίνεται για να τονιστεί το γεγονός ότι θεωρούμε 
το άτομο που έρχεται για βοήθεια υπεύθυνο για τον εαυτό του, αυτόνομο 
άνθρωπο, που αναζητά βοήθεια και εμείς προσπαθούμε να παρέχουμε ένα 
κλίμα μέσα από το οποίο θα μπορέσει να βρει αυτή τη βοήθεια για τον 
εαυτό του. Η χρήση της λέξης «πελάτης» δηλώνει μεγαλύτερο σεβασμό 
στην αυτονομία αυτού του προσώπου. 

Η βασική υπόθεση είναι ότι, εάν ο θεραπευτής μπορεί να παρέχει ένα 
διευκολυντικό, αναπτυξιακό ψυχολογικό κλίμα, το ίδιο το άτομο μπορεί 
να κινηθεί προς μεγαλύτερη αυτο-κατανόηση, προς πιο καίριες επιλογές 
σχετικά με την αλλαγή συμπεριφοράς ή την αλλαγή αυτο-εικόνας6. Όλα 
τα αποτελέσματα που πιστεύουμε ότι μπορεί να αποφέρει η ψυχοθεραπεία 
θα προκύψουν σταδιακά, εάν ο θεραπευτής δύναται να παρέχει ένα θετικό 
διευκολυντικό κλίμα, που επιτρέπει στην τάση πραγμάτωσης να πάρει τον 
έλεγχο και να αρχίσει να αναπτύσσεται. Μία από τις πιο σημαντικές συνει-
σφορές μας είναι η προσπάθεια να ορίσουμε τι είδους ατμόσφαιρα είναι 
αυτή, η οποία δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να ψάξει μέσα στον εαυτό 
του, ώστε να αναπτύξει καλύτερη ενόραση, να αναπτύξει καλύτερη κατα-
νόηση, να δημιουργήσει μια εποικοδομητική αλλαγή στον τρόπο με τον 
οποίο αντιμετωπίζει τη ζωή.   

6. [Σ.τ.Ε.] «Self-concept» στο πρωτότυπο. 
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Υπάρχουν τρεις συνθήκες που είναι ουσιώδεις: ο θεραπευτής να είναι 
ο ίδιος ένα πραγματικό πρόσωπο, ένα αυθεντικό πρόσωπο· ο θεραπευτής 
να νοιάζεται για τον πελάτη, να εκτιμά τον πελάτη· και ο θεραπευτής να 
δείχνει αληθινή ενσυναίσθηση γι’ αυτό που συμβαίνει στον πελάτη. 

Η ενσυναίσθηση είναι ίσως η περισσότερο εύκολα περιγράψιμη και κατα-
νοήσιμη συνθήκη. Πιστεύω ότι είναι περισσότερο μια διαδικασία παρά μια 
κατάσταση. Ο ενσυναισθητικός τρόπος να υπάρχεις με ένα άλλο άτομο έχει 
αρκετές όψεις. Σημαίνει να εισέρχεσαι στον ιδιωτικό αντιληπτικό κόσμο 
του άλλου και να σου γίνεται απόλυτα οικείος. Περιλαμβάνει το να είσαι 
ευαίσθητος, λεπτό προς λεπτό, στα μεταβαλλόμενα βιωμένα νοήματα που 
ρέουν μέσα στο άλλο άτομο, στον φόβο, στην οργή, την τρυφερότητα, τη 
σύγχυση ή οτιδήποτε αυτό βιώνει. Σημαίνει να ζεις προσωρινά μέσα στη 
ζωή του άλλου, να κινείσαι εκεί διακριτικά χωρίς να κρίνεις, να αισθάνεσαι 
νοήματα για τα οποία το άλλο άτομο έχει ελάχιστη επίγνωση, αλλά χωρίς να 
προσπαθείς να αποκαλύψεις αισθήματα τα οποία δεν είναι καθόλου συνει-
δητά στο άτομο, εφόσον αυτό θα ήταν πολύ απειλητικό. Περιλαμβάνει την 
επικοινωνία των αισθήσεών σου από τον κόσμο του ατόμου, καθώς με φρέ-
σκια και άφοβη ματιά βλέπεις στοιχεία τα οποία το άτομο φοβάται. Σημαίνει 
να ελέγχεις συχνά με το άλλο άτομο την ακρίβεια των αισθήσεών του και 
να καθοδηγείσαι από τις αποκρίσεις που λαμβάνεις. Είσαι ένας έμπιστος 
συνοδός του ατόμου μέσα στον εσωτερικό κόσμο του. Υποδεικνύοντας 
τα πιθανά νοήματα μέσα στη ροή της εμπειρίας του, βοηθάς το άτομο να 
εστιάσει σε αυτό τον ωφέλιμο τύπο αναφερόμενου, να βιώσει τα νοήματα 
πληρέστερα και να προχωρήσει στη βιωματική διαδικασία. 

Το να είσαι με κάποιον άλλον με αυτόν τον τρόπο σημαίνει ότι, προσω-
ρινά, βάζεις στην άκρη τις δικές σου απόψεις και αξίες, με σκοπό να εισέλθεις 
στον κόσμο του άλλου χωρίς προκατάληψη. Κατά μία έννοια σημαίνει ότι 
βάζεις στην άκρη τον εαυτό σου και αυτό μπορεί να γίνει μόνο από άτομα 
που είναι αρκετά ασφαλή με τον εαυτό τους, ώστε να γνωρίζουν ότι δεν θα 
χαθούν σε κάτι που ίσως αποδειχθεί ο άγνωστος ή παράξενος κόσμος του 
άλλου και να μπορούν άνετα να επιστρέψουν στον δικό τους κόσμο όταν το 
επιθυμούν. Αυτή η περιγραφή κάνει πιο σαφές ότι το να είσαι ενσυναισθητι-
κός είναι ένας σύνθετος, απαιτητικός και ευγενής τρόπος να υπάρχεις. 

Το να διδάσκεις αυτό το είδος θεραπείας γίνεται μέσα από την προσπά-
θεια να διδάξεις τους ανθρώπους τι σημαίνει να είσαι ενσυναισθητικός 
με αυτή την έννοια, να μην είσαι επικριτικός και όμως να κατανοείς πολύ 
διακριτικά ό,τι είναι διαθέσιμο στη συνειδητότητα του άλλου προσώπου 
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και ίσως λίγο πιο κάτω από το επίπεδο της συνειδητότητας. Γινόμενος 
ενσυναισθητικός, ο θεραπευτής δεν προσπαθεί να πάει πίσω στο παρελθόν, 
δεν προσπαθεί να κάνει άλμα στο μέλλον, προσπαθεί να συλλάβει το νόημα 
που είναι αληθινό για τον πελάτη, εκείνη τη στιγμή. Αυτό που συζητάει ο 
πελάτης ίσως αναφέρεται στο παρελθόν ή στο μέλλον, αλλά το νόημα για 
το οποίο συζητάει είναι άμεσο, είναι εκείνο το νόημα στο οποίο θα θέλαμε 
να είμαστε ευαίσθητοι, να εισέλθουμε σε αυτό και να το συντροφεύσουμε. 

Η δεύτερη στάση που είναι σημαντική εκ μέρους του θεραπευτή είναι 
μια στάση τίμησης ή φροντίδας7 του πελάτη, το να έχει άνευ όρων απο-
δοχή για τον πελάτη. Δεν είναι πάντα εύκολο να νοιάζεσαι για το πρόσωπο 
που έρχεται σε εσένα. Το είδος του ενδιαφέροντος για το οποίο μιλώ είναι 
ιδανικά μη κτητικό και επικριτικό. Είναι ίσως πιο κοντά στο αίσθημα που 
νιώθει ένας γονέας για το παιδί του, όπου το παιδί μπορεί να έχει άσχημη 
συμπεριφορά κάποιες φορές, μπορεί να κάνει πράγματα που είναι λάθος 
στα μάτια του γονέα, αλλά συνολικά ο γονέας εκτιμά το παιδί, θεωρεί ότι 
έχει αξία, ότι είναι ένα άτομο που το αγαπά και το νοιάζεται, ανεξάρτητα 
από συγκεκριμένες συμπεριφορές. Αυτό το είδος φροντίδας είναι το πλέον 
αποτελεσματικό στη θεραπεία. Είναι κάτι που ο θεραπευτής δεν μπορεί να 
προστάξει μέσα του. Αλλά η σχέση θα είναι πιο ωφέλιμη εάν υπάρχει αυτό 
το είδος φροντίδας. Ένας όρος που έχω χρησιμοποιήσει μερικές φορές για 
τη φροντίδα είναι «άνευ όρων αποδοχή». Είναι ένα θετικό ενδιαφέρον που 
δεν έχει συνδεδεμένους όρους8. Εάν εγώ πω, «Λοιπόν, μου αρέσεις όταν 
κάνεις αυτό και εκείνο, αλλά όχι όταν κάνεις το άλλο», αυτός είναι ένας 
τρόπος φροντίδας υπό όρους και βλέπουμε συχνά γονείς να το κάνουν. Δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό έχει επίσης κάποιο νόημα. Αλλά για τη συναι-
σθηματική ανάπτυξη, για την εξέλιξη του ατόμου, η σχέση γίνεται καλύτερη 
σύμφωνα με την εμπειρία μας όταν η φροντίδα είναι αληθινά χωρίς όρους. 
Όταν είναι μια μέριμνα για το άτομο, όπως είναι το άτομο εκείνη τη στιγμή. 

Η τρίτη συνθήκη που ανακαλύψαμε ως σημαντική είναι, σύμφωνα με 
την εμπειρία μας, ότι η θεραπευτική σχέση είναι πιο πιθανό να είναι απο-
τελεσματική όταν ο θεραπευτής είναι αληθινό πρόσωπο στη σχέση. Αυτό 
το εννοώ με κάθε έννοια της λέξης. Εάν είμαι σε σχέση με ένα άλλο άτομο, 
θα ήθελα να γνωρίζω τι είναι αυτό που βιώνω εντός μου. Θα ήθελα να έχω 

7. [Σ.τ.Ε.] Ο Rogers χρησιμοποιεί τη λέξη «care» ή «caring» η οποία στο κείμενο αποδίδε-
ται ως φροντίδα/νοιάξιμο.  

8. [Σ.τ.Ε.] Αναφέρεται στους όρους αξίας, όπως φαίνεται από τα παρα δείγματα που δίνει 
στη συνέχεια (στο Κεφάλαιο 8 του παρόντος εξηγείται περαιτέρω η έννοια των όρων αξίας).
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επίγνωση του τι βιώνω σε σχέση με τον πελάτη· θα ήθελα να μπορώ να το 
εκφράσω στον πελάτη, εάν αυτό φαίνεται κατάλληλο. Αυτό σημαίνει ότι ο 
πελάτης είναι σε σχέση όχι με ένα πρόσωπο με λευκή ρόμπα, όχι με έναν 
επαγγελματία, όχι με ένα προσωπείο, αλλά με ένα αληθινό και πλήρως 
αυθεντικό πρόσωπο. Αυτό αφαιρεί από κάτι το οποίο ορισμένοι θεραπευτές 
εκτιμούν πολύ, πιο συγκεκριμένα, από το επαγγελματικό προσωπείο που 
φοράνε όταν συναντούν κάποιον άλλον. Είναι πιο αποτελεσματικό όταν 
ο/η θεραπευτής/τρια είναι ο εαυτός του/της, όπως είναι εκείνη τη στιγμή. 
Για αυτό το είδος αυθεντικότητας χρησιμοποιούμε τον όρο «συμφωνία»9, 
ώστε να αναδείξουμε την αντιστοιχία μεταξύ αυτού που βιώνεται εσω-
τερικά, αυτού που είναι σε επίγνωση στο νοητικό επίπεδο και αυτού που 
εκφράζεται λεκτικά. 

Εάν αυτές οι τρεις συνθήκες συνδυάζονται σε έναν θεραπευτή, τότε 
πιστεύω ότι ο πελάτης είναι πολύ τυχερός και είναι πολύ πιθανό να επέλθει 
εποικοδομητική προσωπική αλλαγή. 

Μιλώντας γι’ αυτές τις τρεις συνθήκες και διαβάζοντας γι’ αυτές, κάποιες 
φορές οι άνθρωποι τις μετατρέπουν σε πρέπει: πρέπει να είσαι ενσυναι-
σθητικός. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με ό,τι συζητώ. Δηλαδή με το ότι εάν 
σε μια σχέση υπάρχει αυτό το είδος ενσυναίσθησης ή φροντίδας, τότε η 
σχέση θα είναι εποικοδομητική, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πεις στον 
εαυτό σου να είναι ενσυναισθητικός και αυτό θα συμβεί αμέσως. Αυτό 
που εννοώ είναι ότι, εάν αυτές οι τρεις συνθήκες υπάρχουν, τότε η αλλαγή 
είναι πολύ πιο πιθανή. Αλλά δεν μπορείς να απαιτήσεις από τον εαυτό σου 
να το κάνει αυτό. 

Ίσως ρωτήσετε πώς προκύπτει η αλλαγή σε έναν πελάτη υπό το πρίσμα 
αυτών των διευκολυντικών συνθηκών, πώς εντέλει παράγουν οποιοδήποτε 
αποτέλεσμα. Θα ήθελα να δώσω μια πολύ απλή εξήγηση, η οποία ενδεχομέ-
νως να βοηθήσει να υποδείξουμε γιατί αυτές οι συνθήκες φαίνεται να είναι 
αποτελεσματικές στη θεραπεία. Ας υποθέσουμε για μια στιγμή ότι ο πελάτης 
είναι γυναίκα10. Εάν η πελάτισσα νιώσει ότι ακούγεται αληθινά με αυτόν 

9. [Σ.τ.Ε.] Χρησιμοποιείται ο όρος «congruence» που στην προσωποκεντρική θεωρία με-
ταφράζεται συχνά ως αυθεντικότητα –κάτι που διατηρείται και στο παρόν ανά περίπτωση– αλ-
λά στην ουσία του αποδίδει αυτό το βαθύ εσωτερικό και εξωτερικό ταίριασμα εμπειρίας, βιώ-
ματος και έκφρασης αυτών, όπως εξηγεί και ο ίδιος ο Rogers. Στο Κεφάλαιο 13 γίνεται ενδε-
λεχής ανάλυση της πολύπλοκης αυτής έννοιας. 

10. [Σ.τ.Μ.] Επεξήγηση του Rogers βασιζόμενη στην ιδιαιτερότητα της αγγλικής γλώσσας 
όπου το «client» δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο φύλο. 
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τον ιδιαίτερα ευαίσθητο και βαθύ τρόπο, αρχίζει να ακούει τον εαυτό της 
περισσότερο: «Τι συμβαίνει μέσα μου;». Με άλλα λόγια, η ενσυναισθητική 
στάση από την πλευρά του θεραπευτή ενθαρρύνει στην πελάτισσα μια πιο 
ευαίσθητη ακρόαση του εαυτού της. Καθώς ο θεραπευτής δείχνει πιο πολύ 
ένα θετικό, χωρίς όρους, νοιάξιμο προς την πελάτισσα, αυτή αρχίζει να 
αισθάνεται: «Πιθανώς αξίζω, ενδεχομένως μπορώ να φροντίσω περισσότερο 
τον εαυτό μου, ίσως μπορώ να εκτιμήσω τον εαυτό μου περισσότερο». Και, 
σε αυτό το σημείο, αρχίζει να αλλάζει τις συχνά πολύ αρνητικές στάσεις 
προς τον εαυτό της, που είναι τόσο κοινές στους πελάτες. Έτσι αρχίζει να 
αναπτύσσεται μια πιο θετική αυτο-εικόνα στην πελάτισσα. Με άλλα λόγια, 
αυτό που συμβαίνει στην πελάτισσα είναι πραγματικά αμοιβαίο με αυτό 
που συμβαίνει στον θεραπευτή. Καθώς ο θεραπευτής ακούει τον/την πελά-
τισσα, ο/η ίδιος/α αρχίζει να ακούει περισσότερο τον εαυτό του/της· καθώς 
ο θεραπευτής δείχνει μεγαλύτερη άνευ όρων αποδοχή για την πελάτισσα, η 
αυταξία της αρχίζει να αναπτύσσεται. Καθώς η πελάτισσα ανταποκρίνεται 
στον εαυτό της και με τους δύο αυτούς τρόπους, τότε γίνεται πιο αληθινή, 
πιο αυθεντική, εκφράζει περισσότερο τι πραγματικά συμβαίνει μέσα της.  

Από τις απαρχές είχαμε ως μέλημα να πλαισιώσουμε τη θεωρία μας, 
που με τη σειρά της βασίζεται στην πρακτική μας, να την πλαισιώσουμε 
με όρους που να κάνουν δυνατή την εμπειρική της διερεύνηση. Το 1957 
άρχισα να διατυπώνω μερικές από αυτές τις συνθήκες της ψυχοθεραπείας 
ως απαραίτητες και επαρκείς συνθήκες. Εκείνο το άρθρο (Rogers, 1957) 
έχει πιθανώς δώσει το έναυσμα για περισσότερη έρευνα σε σχέση με οτι-
δήποτε άλλο έχω γράψει και τώρα υπάρχει ένα τεράστιο υλικό από έρευνες 
που βασίζεται στην αποτελεσματικότητα αυτών των συνθηκών, σε όλα τα 
διαφορετικά είδη πελατών – στους αποκαλούμενους νευρωτικούς πελάτες 
που έρχονται σε μια κλινική, σε άτομα της πτέρυγας σχιζοφρενών στο δημό-
σιο νοσοκομείο, σε κανονικούς ανθρώπους. Αυτές οι συνθήκες περιγράφουν 
ορισμένα πολύ σημαντικά στοιχεία στη θεραπεία που έχουν επιβεβαιωθεί 
από έναν μεγάλο όγκο έρευνας σε πολλές διαφορετικές χώρες. 
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