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Βιβλιογραφική ανασκόπηση της έννοιας  
της τελειοθηρίας και της αποτελεσματικότητας  
της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας  
εστιασμένης στην κλινική τελειοθηρία

Περίληψη
Η παρούσα εργασία αποτελεί μια βιβλιογραφική ανασκόπηση της τελειοθηρίας και της αποτελεσματικότητας της Γνωσιακής 
Συμπεριφοριστικής Θεραπείας εστιασμένης στην τελειοθηρία. Περιγράφονται οι διαφορετικοί ορισμοί και προσεγγίσεις, η αιτιο-
παθογένεια της τελειοθηρίας, η σχέση της με ψυχικές διαταραχές, τα προτεινόμενα μοντέλα και τα θεραπευτικά πρωτόκολλα 
της ΓΣΘ για την τελειοθηρία. Επίσης, εξετάζεται η αποτελεσματικότητά της στη μείωση των τελειοθηρικών διαστάσεων και 
των συμπτωμάτων άλλων διαταραχών. Ο ορισμός της τελειοθηρίας αποτελεί σημείο διαφωνίας ανάμεσα στους ερευνητές, οι 
οποίοι, ωστόσο, συμφωνούν στο ότι η τελειοθηρία μπορεί να έχει δυσμενείς συνέπειες στη ζωή του ατόμου. Για την αιτιοπα-
θογένεια δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα, αν και φαίνεται να επιδρούν τόσο περιβαλλοντικοί όσο και γενετικοί παράγοντες. 
Επιπλέον, η συσχέτιση της τελειοθηρίας με πληθώρα διαταραχών παρέχει στοιχεία για τη θεώρηση της τελειοθηρίας ως δια- 
διαγνωστική διαδικασία. Τέλος, η ΓΣΘ εστιασμένη στην τελειοθηρία έχει βρεθεί αποτελεσματική στη μείωση της τελειοθηρίας 
και των συμπτωμάτων διαταραχών που εμφανίζουν συννοσηρότητα. Η πραγματοποίηση περισσότερων μελετών για τα αίτια, τη 
σχέση της τελειοθηρίας με ψυχικές διαταραχές και τη θεραπεία της κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να διεξαχθούν ασφαλή 
συμπεράσματα και να ενισχυθεί η κλινική πράξη. 
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1. Ορισμοί και διαφορετικές προσεγγίσεις για την τελειοθηρία
Τα τελευταία χρόνια έχουν διατυπωθεί πολλοί ορισμοί για την 
τελειοθηρία από θεωρητικούς και ερευνητές [1]. Ο ορισμός 
που προτείνεται από διάφορους μελετητές για την τελειοθηρία 
εξαρτάται, κυρίως, από τον τρόπο θέασής της ως μονοδιάστα-
της ή πολυδιάστατης έννοιας.

Οι ερευνητές που προσεγγίζουν την τελειοθηρία ως μονο-
διάστατη έννοια θεωρούν την τελειοθηρία ένα αποκλειστικά 
δυσπροσαρμοστικό χαρακτηριστικό. Η Horney περιγράφει την 
τελειοθηρία ως «τυραννία των πρέπει» [2], ενώ ο Hollender την 
ορίζει ως «την απαίτηση από τον εαυτό ή τους άλλους για υψη-
λότερης ποιότητας επίδοση από αυτό που απαιτεί μια κατάστα-
ση» [3]. Αντίστοιχα, ο Burns όρισε τα τελειοθηρικά άτομα ως 
«άτομα που έχουν πρότυπα τα οποία δεν είναι εφικτά ή λογικά, 
και αφιερώνουν τον εαυτό τους καταναγκαστικά και αδιάκοπα 

σε αδύνατους στόχους, αξιολογώντας την προσωπική τους αξία 
βασιζόμενοι στην παραγωγικότητα και την επίτευξη στόχων» [4].

Ο πρώτος που έκανε λόγο για δύο πτυχές της τελειοθηρίας 
ήταν ο Hamachek (1978), o οποίος χώρισε την τελειοθηρία σε 
φυσιολογική και νευρωτική, υποστηρίζοντας ότι τα άτομα με 
φυσιολογική τελειοθηρία βιώνουν απόλαυση από την προσπά-
θειά τους να επιτύχουν τα υψηλά πρότυπα που έχουν θέσει, ενώ 
τα άτομα με νευρωτική τελειοθηρία υποφέρουν [5]. Ακολού-
θησαν και άλλοι ερευνητές που αντιμετώπισαν την έννοια της 
τελειοθηρίας με παρόμοιο τρόπο, διαχωρίζοντάς τη σε θετική 
και αρνητική [6], λειτουργική και μη λειτουργική [7], προσαρμο-
στική και μη προσαρμοστική [8], εισάγοντας έτσι μια νέα αντί-
ληψη της έννοιας.

Τη δεκαετία του 1990, ορισμένοι ερευνητές άσκησαν κριτι-
κή στη μονοδιάστατη θεώρηση της τελειοθηρίας, ισχυριζόμενοι 
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ότι δεν διαφοροποιεί τα άτομα που θέτουν υψηλά πρότυπα και 
προσπαθούν προς την επίτευξή τους με υγιή τρόπο από εκείνα 
που θέτουν υψηλά πρότυπα και διακατέχονται από άγχος εάν 
δεν επιτύχουν [9]. Κατά συνέπεια, προτάθηκε μια νέα θεώρηση 
της τελειοθηρίας ως πολυδιάστατης έννοιας [9]. Οι εισηγητές 
αυτής της προσέγγισης βασίστηκαν στις κλινικές περιγραφές των 
ατόμων με δυσλειτουργική τελειοθηρία, τα οποία αναφέρουν ότι 
διακρίνονται από χαρακτηριστικά όπως: υπερβολική ανησυχία 
για λάθη, αμφιβολία για τις πράξεις τους, σημαντική αξία στις 
προσδοκίες των γονέων και έμφαση στην τάξη και την οργάνω-
ση, τα οποία θεωρούσαν ότι πρέπει να εμπεριέχονται στον ορι-
σμό της τελειοθηρίας [9]. Μια επιπλέον κριτική, που ασκήθηκε 
στη μονοδιάστατη αντίληψη της τελειοθηρίας, είναι ότι αγνοεί 
και άλλα διαπροσωπικά στοιχεία που διαδραματίζουν ισχυρό 
ρόλο στη λειτουργικότητα των τελειοθηρικών ατόμων, όπως η 
επιβολή τελειοθηρικών προτύπων στους άλλους ή η αντίληψη 
ότι οι άλλοι έχουν τελειοθηρικές προσδοκίες από τους ίδιους [9].

Προκειμένου να αξιολογηθούν οι παράγοντες που θεωρού-
νταν από τους υποστηρικτές της πολυδιάστατης προσέγγισης 
ότι πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον ορισμό της τελειοθηρί-
ας, κατασκευάστηκαν κλίμακες μέτρησης που αξιολογούν την 
τελειοθηρία ως πολυδιάστατη έννοια. Οι δύο σημαντικότερες 
κλίμακες είναι η Πολυδιάστατη Κλίμακα του Frost [9] και η 
Πολυδιάστατη Κλίμακα Τελειοθηρίας του Hewitt [10]. 

Η Πολυδιάστατη Κλίμακα Τελειοθηρίας του Frost (Frost 
Multidimensional Perfectionism Scale) περιλαμβάνει 35 προτάσεις, 
στις οποίες οι ερωτώμενοι καλούνται να βαθμολογήσουν από 
το 1 έως το 5 (όπου 1 = διαφωνώ απόλυτα και 5 = συμφωνώ 
απόλυτα) και αποτελείται από 6 υποκλίμακες που αντιστοιχούν 
στις διαστάσεις της τελειοθηρίας που ξεχώρισαν: προσωπικές 
απαιτήσεις, ανησυχία για λάθη, αμφιβολίες για τις πράξεις, 
γονικές προσδοκίες, γονική κριτική και οργάνωση. Η κλίμακα 
διαθέτει υψηλή αξιοπιστία και εγκυρότητα στη μέτρηση της 
τελειοθηρίας [9].

Η δεύτερη ευρέως χρησιμοποιούμενη κλίμακα για τη μέτρη-
ση της τελειοθηρίας (Multidimensional Perfectionism Scale-H) 
κατασκευάστηκε από τους Hewitt και Flett (1991) και χωρίζεται 
σε 3 υποκλίμακες. Η πρώτη αφορά τις υψηλές απαιτήσεις του 
ατόμου από τον εαυτό, η δεύτερη τις υψηλές απαιτήσεις του 
ατόμου από τους άλλους και η τρίτη τις υψηλές απαιτήσεις των 
άλλων από το άτομο. Η κλίμακα αποτελείται από 45 προτάσεις, 
τις οποίες το άτομο καλείται να βαθμολογήσει από το 1 έως το 
7 (όπου 1 = διαφωνώ απόλυτα και 7 = συμφωνώ απόλυτα). Και 
αυτή η κλίμακα διαθέτει υψηλή αξιοπιστία και εγκυρότητα ως 
προς τη μέτρηση της τελειοθηρίας [10].

Οι πολυδιάστατες κλίμακες μέτρησης της τελειοθηρίας 
συνέβαλαν στην έρευνα της τελειοθηρίας. Ωστόσο, κάποιοι 
ερευνητές υποστηρίζουν ότι η αξιολόγηση της τελειοθηρίας με 
τα συγκεκριμένα εργαλεία έχει προβληματικά σημεία [11]. Το 
πιο σημαντικό από αυτά είναι ότι οι πολυδιάστατες κλίμακες 
δεν μετρούν μόνο τα δομικά χαρακτηριστικά της τελειοθηρίας, 
όπως έχουν παρουσιαστεί από κλινικούς και θεωρητικούς, αλλά 
και επιπλέον παράγοντες που μπορεί να σχετίζονται, αλλά δεν 
αποτελούν δομικά στοιχεία της έννοιας [11]. Σύμφωνα με τους 
επικριτές της πολυδιάστατης προσέγγισης, οι μοναδικές διαστά-
σεις των εν λόγω κλιμάκων που προσεγγίζουν πραγματικά την 
έννοια της τελειοθηρίας είναι «η τελειοθηρία προς τον εαυτό», 
«τα υψηλά πρότυπα» και κάποιες δηλώσεις της υποκλίμακας 
«ανησυχία για λάθη» [11].

Οι Shafran, Cooper και Fairburn (2002) τόνισαν ότι οι ερευ-
νητές είναι σημαντικό να εστιάσουν στη θεωρητική κατανόηση 
της τελειοθηρίας, προκειμένου να αξιοποιήσουν τα αποτελέ-
σματα των ερευνών για την καλύτερη κατανόηση του ρόλου 
της τελειοθηρίας στην ψυχοπαθολογία και τη θεραπεία των 
σχετιζόμενων διαταραχών. Ως εκ τούτου, εισήγαγαν τον όρο 
«κλινική τελειοθηρία» και πρότειναν έναν πιο σαφή ορισμό. 
Έτσι, όρισαν την κλινική τελειοθηρία ως «την υπερβολική 
εξάρτηση της αξιολόγησης του εαυτού από την επιδίωξη απαι-
τητικών αυτοεπιβαλλόμενων προτύπων σε τουλάχιστον έναν 
σημαντικό τομέα, παρά τις δυσμενείς συνέπειες» [11].

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον παραπάνω ορισμό, ένα βασικό 
χαρακτηριστικό των κλινικά τελειοθηρικών ατόμων είναι ότι 
επιβάλλουν στον εαυτό τους απαιτητικά πρότυπα, τα οποία συνο-
δεύονται από αυτοεπίκριση, εάν δεν επιτευχθούν. Τα πρότυπα 
αυτά δεν χρειάζεται να είναι αντικειμενικά απαιτητικά, αλλά 
να γίνονται αντιληπτά ως τέτοια από τα ίδια τα άτομα. Καθώς 
η αυτοαξιολόγηση του ατόμου βασίζεται αποκλειστικά στην 
επίτευξη των απαιτητικών προτύπων που έχει θέσει σε τομείς 
που το απασχολούν, η αυτοεκτίμηση του ατόμου καθίσταται 
εξαιρετικά ευάλωτη, αφού μια αποτυχία στην εκπλήρωση των 
προτύπων αυτών ενδέχεται να οδηγήσει στην αυτοαξιολόγησή 
του ως ολοκληρωτικά αποτυχημένου. Αυτός, ίσως, είναι και 
ο λόγος που επιμένουν να επικεντρώνονται στην εκπλήρωση 
των προτύπων τους, παρά τις δυσμενείς για τα ίδια συνέπειες, 
οι οποίες μπορεί να εκδηλώνονται σωματικά, συναισθηματικά, 
κοινωνικά, γνωστικά ή συμπεριφορικά (π.χ. με διαταραχή ύπνου, 
διαταραχή διάθεσης, κοινωνική απομόνωση, δυσκολία στη 
συγκέντρωση, αναβλητικότητα και συνεχείς ελέγχους κ.λπ.) [11].

2. Αιτιοπαθογένεια
Μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε πολλά για τα αίτια της ανάπτυ-
ξης της τελειοθηρίας. Οι έρευνες που έχουν μελετήσει το θέμα 
της αιτιοπαθογένειας της τελειοθηρίας αναζητούν απαντήσεις, 
εξετάζοντας περιβαλλοντικούς και βιολογικούς παράγοντες.

Οι περισσότερες έρευνες σχετικά με τα αίτια της τελειοθηρίας 
εξετάζουν τη γονεϊκή επίδραση στην ανάπτυξη της τελειοθη-
ρίας. Οι Frost και συνεργάτες (1990) αναγνώρισαν την επίδρα-
ση των γονέων στην ανάπτυξη της τελειοθηρίας, εισάγοντας 
στην Πολυδιάστατη Κλίμακα Μέτρησης της Τελειοθηρίας, που 
κατασκεύασαν, 2 υποκλίμακες που αφορούν τον γονεϊκό παρά-
γοντα: τις προσδοκίες των γονέων και τη γονεϊκή κριτική [9].

Στο μοντέλο ανάπτυξης της τελειοθηρίας, που κατασκεύα-
σαν οι Flett και συνεργάτες (2002), αναγνωρίζουν τρεις παρά-
γοντες κινδύνου που μπορεί να επιδράσουν στην ανάπτυξη της 
τελειοθηρίας: παράγοντες που αφορούν τους γονείς, παράγο-
ντες που αφορούν το παιδί και περιβαλλοντικούς παράγοντες. 
Στους παράγοντες που αφορούν τους γονείς περιλαμβάνονται: 
ο αυταρχικός τρόπος άσκησης του γονεϊκού ρόλου, που μπο-
ρεί να εκπορεύεται από την τελειοθηρία και την τελειοθηρική 
συμπεριφορά των γονέων (π.χ. υψηλές προσδοκίες, προσανατο-
λισμός στον στόχο), η οποία λειτουργεί ως μοντέλο για το παιδί. 
Στους παράγοντες που αφορούν το παιδί συμπεριλαμβάνονται 
η ιδιοσυγκρασία του παιδιού και ο τύπος προσκόλλησης. Τέλος, 
στους περιβαλλοντικούς παράγοντες συμπεριλαμβάνονται 
η κουλτούρα της κοινωνίας στην οποία μεγαλώνει το παιδί, 
η επίδραση των συμμαθητών και το σχολικό κλίμα. Οι τρεις 
αυτοί παράγοντες αλληλοεπιδρούν και μπορεί να οδηγήσουν 
στην ανάπτυξη τελειοθηρίας ως προς τον εαυτό, τελειοθηρίας 
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απέναντι στους άλλους ή να αποφευχθεί η ανάπτυξη τελειο-
θηρίας, ανάλογα με τον συνδυασμό που προκύπτει κατά περί-
πτωση. Συνεπώς, εάν ένα παιδί είναι κοινωνικό και έχει δυνα-
τότητες, μπορεί να αναπτύξει τελειοθηρία προς τον εαυτό, εάν, 
όμως, είναι ικανό και έχει υποστεί τραύμα, μεγαλώνοντας σε 
ένα χαοτικό περιβάλλον, μπορεί να αναπτύξει τελειοθηρία ως 
προς τους άλλους. Τέλος, στην περίπτωση που το παιδί κατα-
φέρει να αναπτύξει στρατηγικές αντίστασης στην πίεση που 
του ασκείται, δεν θα αναπτύξει τελειοθηρία [12]. 

Το παραπάνω μοντέλο, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί ερευ-
νητικά [13]. Οι μόνοι παράγοντες για τους οποίους υπάρχουν 
ευρήματα, που να υποστηρίζουν τη σχέση τους με την ανά-
πτυξη της τελειοθηρίας, είναι ο αυταρχικός τρόπος άσκησης 
του γονεϊκού ρόλου και η τελειοθηρία του γονέα ως μοντέλο 
συμπεριφοράς. Συγχρονικές έρευνες, που μελετούν την επίδρα-
ση του τρόπου άσκησης του γονεϊκού ρόλου στην ανάπτυξη 
τελειοθηρίας των παιδιών κατά την ενήλικη ζωή, έχουν δείξει 
συσχέτιση της τελειοθηρίας των γονέων και του αυταρχικού-επι-
κριτικού τρόπου άσκησης του γονεϊκού ρόλου με την ανάπτυξη 
τελειοθηρίας [13, 14, 15, 16, 17, 18]. Παρ’ όλα αυτά, λόγω του 
συγχρονικού σχεδιασμού αυτών των μελετών, δεν είναι δυνα-
τή η διεξαγωγή συμπεράσματος ύπαρξης αιτιώδους σχέσης. 

Μόνο μια προοπτική μελέτη που διερευνά την επίδραση 
της γονεϊκής συμπεριφοράς στην ανάπτυξη της τελειοθηρίας 
έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα [19]. Στη μελέτη αυτή, οι 
ερευνητές διερευνούν την επίδραση του ψυχολογικού ελέγχου 
των γονέων στα παιδιά, δηλαδή της χειριστικής συμπεριφοράς 
εκ μέρους των γονέων προκειμένου να επιβάλουν στα παιδιά 
τη δική τους οπτική –μέσω τακτικών όπως η πρόκληση τύψε-
ων, η ακύρωση της οπτικής των παιδιών και η απόσυρση της 
αγάπης– στην ανάπτυξη της τελειοθηρίας στην εφηβική ηλικία. 
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υψηλά επίπεδα ψυχολογικού 
ελέγχου των γονέων προέβλεπαν την ανάπτυξη τελειοθηρίας 
των παιδιών, καθώς συνδέονταν με αύξηση της βαθμολογίας 
στις διαστάσεις «ανησυχία για λάθη» και «αμφιβολία για τις 
πράξεις», έναν χρόνο μετά την αρχική μέτρηση [19]. 

Όσον αφορά την επίδραση γενετικών παραγόντων στην 
ανάπτυξη της τελειοθηρίας, τα υπάρχοντα δεδομένα προκύ-
πτουν από μελέτες διδύμων, στις οποίες φαίνεται ότι οι γενε-
τικοί παράγοντες επηρεάζουν ως έναν βαθμό την ανάπτυξη 
της τελειοθηρίας. Συγκεκριμένα, σε έρευνα με δείγμα 1.022 
δίδυμων γυναικών βρέθηκε σημαντικά υψηλότερη συσχέτιση 
στις διαστάσεις «ανησυχία για λάθη», «υψηλά πρότυπα» και 
«αμφιβολίες για τις πράξεις» ανάμεσα στα μονοζυγωτικά δίδυ-
μα σε σχέση με τα διζυγωτικά. Η στατιστική ανάλυση έδειξε 
ότι η συσχέτιση εξηγούνταν τόσο από γενετικούς όσο και από 
περιβαλλοντικούς παράγοντες. Οι γενετικοί παράγοντες εξη-
γούσαν το 29% στη διάσταση «ανησυχία για λάθη», το 42% στη 
διάσταση «υψηλά πρότυπα» και το 32% στη διάσταση «αμφιβο-
λία για τις πράξεις». Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες εξηγούσαν 
το 60%, το 58% και το 68% σε κάθε διάσταση, αντίστοιχα [20]. 

Ανάλογα αποτελέσματα έδειξε και έρευνα σε 4.268 ενήλι-
κες διδύμους, όπου οι προαναφερθείσες διαστάσεις εμφάνιζαν, 
επίσης, μεγαλύτερη συσχέτιση για τους μονοζυγωτικούς δίδυ-
μους σε σχέση με τους διζυγωτικούς. Και σε αυτή την έρευνα 
ένα μέρος των αποτελεσμάτων εξηγούνταν από γενετικούς 
παράγοντες, καθώς αντιστοιχούσαν στις τιμές των διαστάσε-
ων «ανησυχία για λάθη» κατά 39%, «υψηλά πρότυπα» κατά 
36% και «αμφιβολία για τις πράξεις» κατά 27% [21]. Τέλος, 

ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έρευνα που πραγματοποιήθηκε 
σε 162 ενήλικες δίδυμες γυναίκες με διατροφικές διαταραχές, 
όπου η συσχέτιση για την υποκλίμακα της τελειοθηρίας στην 
κλίμακα διατροφικών διαταραχών ήταν σημαντικά μεγαλύτερη 
για τις μονοζυγωτικές δίδυμες σε σχέση με τις διζυγωτικές, με 
σημαντική συμβολή τόσο γενετικών όσο και περιβαλλοντικών 
παραγόντων – με τους γενετικούς παράγοντες να εξηγούν το 
37% [22].

Συμπερασματικά, βάσει των παραπάνω ερευνών, φαίνεται 
ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες ασκούν μεγαλύτερη επί-
δραση στη γένεση της τελειοθηρίας, και ότι οι γονείς αποτε-
λούν ίσως τον ισχυρότερο παράγοντα. Ωστόσο, δεν πρέπει να 
παραβλέπεται και ο ρόλος των γενετικών παραγόντων, καθώς 
φαίνεται ότι και αυτοί σχετίζονται ως έναν βαθμό με την ανά-
πτυξη της τελειοθηρίας. 

3. Ο ρόλος της τελειοθηρίας στις ψυχικές διαταραχές
Τα τελευταία χρόνια η τελειοθηρία έχει γίνει αποδεκτή από τους 
ερευνητές ως μια δια-διαγνωστική διαδικασία [23, 24], δηλαδή 
ως μια γνωσιακή και συμπεριφορική δομή που σχετίζεται με 
την έναρξη και τη διατήρηση μιας διαταραχής και είναι κοινή 
σε πολλές διαταραχές [25]. Η αντίληψη της τελειοθηρίας ως 
δια-διαγνωστικής διαδικασίας βασίζεται στα αποτελέσματα 
των ερευνών που δείχνουν ότι η τελειοθηρία αυξάνει την πιθα-
νότητα έναρξης και διατήρησης πολλών διαταραχών, όπως οι 
διαταραχές πρόσληψης τροφής, οι διαταραχές διάθεσης, οι 
αγχώδεις διαταραχές, η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και 
ορισμένες διαταραχές προσωπικότητας, ενώ αυξημένα επίπεδα 
τελειοθηρίας έχουν βρεθεί ότι σχετίζονται με συννοσηρότητα 
ψυχικών διαταραχών. Επιπλέον, η τελειοθηρία φαίνεται να 
αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα στην αποτελεσματικότητα 
της θεραπείας ορισμένων διαταραχών και η στόχευση της θερα-
πείας στην αντιμετώπιση της τελειοθηρίας μπορεί να συμβάλει 
στη μείωση των συμπτωμάτων συγκεκριμένων διαταραχών [23].

Η σχέση τελειοθηρίας και διαταραχών πρόσληψης τροφής 
είναι η περισσότερο μελετημένη. Πληθώρα ερευνών έχουν δεί-
ξει ότι τα άτομα με νευρογενή ανορεξία και νευρογενή βουλι-
μία εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα τελειοθηρίας, 
συγκριτικά με υγιή άτομα και άτομα με άλλες διαταραχές. Επι-
πλέον, η τελειοθηρία φαίνεται να αποτελεί ισχυρό προβλεπτικό 
παράγοντα για την εμφάνιση διατροφικής διαταραχής, αλλά 
και παράγοντα κινδύνου αύξησης βουλιμικών επεισοδίων σε 
γυναίκες με νευρογενή βουλιμία [23, 24].

Έρευνες που εξετάζουν τη σχέση της τελειοθηρίας με τις 
καταθλιπτικές διαταραχές υποδεικνύουν τη μεταξύ τους σύν-
δεση. Συγκεκριμένα, έρευνες σε πληθυσμούς με καταθλιπτι-
κές διαταραχές έχουν δείξει ότι τα άτομα αυτά σκοράρουν 
υψηλότερα στις κλίμακες μέτρησης της τελειοθηρίας, και ιδι-
αίτερα στη διάσταση «ανησυχία για λάθη», συγκριτικά με τον 
υγιή πληθυσμό. Επιπλέον, η τελειοθηρία φαίνεται να αποτελεί 
σημαντικό παράγοντα κινδύνου στην εμφάνιση καταθλιπτικών 
διαταραχών, ενώ έρευνες σε κλινικό πληθυσμό έχουν καταδεί-
ξει τη συσχέτιση της τελειοθηρίας με καταθλιπτική συμπτωμα-
τολογία [23, 24]. 

Η τελειοθηρία φαίνεται, επίσης, να σχετίζεται και με τις 
αγχώδεις διαταραχές. Η σύνδεσή της με την κοινωνική φοβία 
είναι και η ισχυρότερη σε αυτή την κατηγορία. Αναγνωρίζε-
ται και από τη γνωσιακή θεωρία, η οποία συμπεριλαμβάνει 
την τελειοθηρία στον μηχανισμό διατήρησης της κοινωνικής 
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φοβίας, αναφέροντας την τελειοθηρική αντίληψη των ατόμων 
με κοινωνική φοβία για τις κοινωνικές συναναστροφές ως προ-
εξέχουσα αιτία της αντίληψης των κοινωνικών καταστάσεων 
ως απειλητικών. Η συσχέτιση της τελειοθηρίας με το κοινωνικό 
άγχος επιβεβαιώνεται και από συγχρονικές μελέτες. Επιπλέον, 
κλινικές μελέτες που εξετάζουν την αποτελεσματικότητα της 
ΓΣΘ για το κοινωνικό άγχος έδειξαν μείωση της τελειοθηρίας 
μετά το τέλος της θεραπείας, ενώ, περαιτέρω, τόνισαν την ανά-
γκη εστίασης στην αντιμετώπιση της τελειοθηρίας νωρίς στη 
θεραπεία του κοινωνικού άγχους, καθώς πολύ υψηλά επίπεδα 
τελειοθηρίας πριν από την παρέμβαση φάνηκε να σχετίζονται 
με μικρότερη αποτελεσματικότητα της θεραπείας [23, 24].

Όσον αφορά τη σχέση της τελειοθηρίας με άλλες αγχώδεις 
διαταραχές, έρευνες έχουν γίνει και σχετικά με τη σχέση της 
τελειοθηρίας με τη διαταραχή πανικού, τα αποτελέσματα των 
οποίων, ωστόσο, παρουσιάζουν ασυνέπεια. Ευρήματα ορισμέ-
νων μελετών έχουν δείξει ότι ασθενείς με διαταραχή πανικού 
εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα τελειοθηρίας συγκριτικά με τον 
υγιή πληθυσμό. Επιπλέον, η τελειοθηρία αποτελεί παράγοντα 
κινδύνου εμφάνισης διαταραχής πανικού και αυξάνει την πιθα-
νότητα εμφάνισης και διατήρησης αγοραφοβίας σε ασθενείς 
με διαταραχή πανικού [26, 27, 28, 29]. Από την άλλη πλευρά, οι 
Wheeler και συνεργάτες (2011) βρήκαν ότι τα επίπεδα τελειοθη-
ρίας των ασθενών με διαταραχή πανικού δεν διαφέρουν από 
αυτά του υγιούς πληθυσμού [30], ενώ οι Iketani και συνεργάτες 
(2002), εξετάζοντας ξεχωριστά δείγματα ασθενών με διαταρα-
χή πανικού με αγοραφοβία και χωρίς αγοραφοβία, κατέληξαν 
ότι η τελειοθηρία σχετίζεται με την αύξηση των συμπτωμάτων 
μόνο στο δείγμα των ασθενών με αγοραφοβία και πρότειναν 
ότι τα αποτελέσματα των προηγούμενων ερευνών οφείλονται 
στο γεγονός ότι δεν είχαν διαφοροποιηθεί οι συμμετέχοντες ως 
προς τον παράγοντα της αγοραφοβίας [31, 32].

Επιπλέον, τα δεδομένα για τη σχέση της τελειοθηρίας με τη 
Γενικευμένη Αγχώδη Διαταραχή (ΓΑΔ) είναι ελάχιστα. Ουσι-
αστικά, μόνο μία έρευνα έχει διεξαχθεί για τη σχέση της τελει-
οθηρίας με την παθολογική ανησυχία και τη ΓΑΔ σε 36 άτομα 
με υψηλά επίπεδα τελειοθηρίας και διάγνωση ΓΑΔ. Τα άτομα 
του δείγματος αυτού αντλήθηκαν από ένα μεγαλύτερο δείγμα 
42 ατόμων, τα οποία προσήλθαν για θεραπεία εστιασμένη στην 
τελειοθηρία. Η τελειοθηρία μετρήθηκε με τη χρήση των υποκλι-
μάκων «ανησυχία για λάθη», «υψηλά πρότυπα», «αμφιβολία 
για τις πράξεις» της Πολυδιάστατης Κλίμακας Μέτρησης της 
Τελειοθηρίας του Frost και με το Ερωτηματολόγιο Κλινικής 
τελειοθηρίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν συσχέτιση της «ανη-
συχίας για λάθη», των «υψηλών προτύπων» και της κλινικής 
τελειοθηρίας με την παθολογική ανησυχία, ενώ η «αμφιβολία 
για τις πράξεις» φάνηκε να αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα 
στη διάγνωση της ΓΑΔ. Ωστόσο, είναι απαραίτητη η περαιτέρω 
διερεύνηση του θέματος, προκειμένου να διεξαχθούν ασφαλή 
συμπεράσματα [33].

Ο ρόλος της τελειοθηρίας έχει αναγνωριστεί, επίσης, στην 
ανάπτυξη της Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής (ΙΨΔ), καθώς 
φαίνεται να αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση 
της διαταραχής, ενώ ορισμένοι ερευνητές θεωρούν την τελει-
οθηρία απαραίτητο, αλλά μη επαρκές χαρακτηριστικό για την 
εκδήλωση ΙΨΔ. Τα άτομα με ΙΨΔ παρουσιάζουν υψηλότερα 
επίπεδα τελειοθηρίας σε σχέση με τον υγιή πληθυσμό, ενώ η 
διάσταση «αμφιβολία για τις πράξεις» της Πολυδιάστατης 
Κλίμακας Μέτρησης της τελειοθηρίας του Frost φαίνεται να 

σχετίζεται με την υψηλότερη συσχέτιση με την ΙΨΔ. Συγκε-
κριμένα, βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα στην ΙΨΔ από ό,τι 
στον γενικό πληθυσμό και σε άτομα με αγχώδεις διαταραχές. 
Σε μη κλινικά δείγματα, η τελειοθηρία φαίνεται να σχετίζεται 
με ιδεοψυχαναγκαστικά συμπτώματα. Επιπρόσθετα, κάποιοι 
ερευνητές ενθαρρύνουν την εστίαση της θεραπείας στην τελειο-
θηρία σε άτομα με ΙΨΔ, καθώς έχει παρατηρηθεί βελτίωση των 
ιδεοψυχαναγκαστικών συμπτωμάτων. Επιπλέον, η διατήρηση 
υψηλών επιπέδων τελειοθηρίας φαίνεται να επιδρά αρνητικά 
στο θεραπευτικό αποτέλεσμα της ΙΨΔ [23].

Όσον αφορά τη σχέση της τελειοθηρίας με τις διαταραχές 
προσωπικότητας, η σύνδεσή της είναι εμφανής στην περί πτωση 
της Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής Προσωπικότητας, καθώς 
αποτελεί ένα από τα διαγνωστικά κριτήρια της διαταραχής κατά 
το διαγνωστικό εγχειρίδιο DSM-5 [34] και η μεταξύ τους σχέση 
επιβεβαιώνεται και ερευνητικά [35]. Για τη σχέση της τελειο-
θηρίας με τις υπόλοιπες διαταραχές δεν διαθέτουμε αρκετές 
πληροφορίες [36]. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθούν ευρήματα 
από δύο έρευνες που δείχνουν συσχέτιση της τελειοθηρίας ως 
προς τους άλλους με τη Ναρκισσιστική [37] και την Οριακή 
Διαταραχή Προσωπικότητας [38]. 

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί και η σχέση της τελει-
οθηρίας με την αυτοκτονικότητα, όπου πρόσφατη μετα-ανάλυ-
ση έδειξε συσχέτιση όλων των διαστάσεων της τελειοθηρίας, 
πλην των διαστάσεων της τελειοθηρίας απέναντι στους άλλους 
και της ανάγκης για τάξη και οργάνωση, με τον αυτοκτονικό 
ιδεασμό και τις απόπειρες αυτοκτονίας [39]. Συγκεκριμένα, οι 
διαστάσεις της τελειοθηρίας που σχετίζονται με τις τελειοθη-
ρικές προσπάθειες (τελειοθηρία ως προς τον εαυτό και υψηλά 
πρότυπα) βρέθηκε να σχετίζονται με τον αυτοκτονικό ιδεασμό, 
ενώ οι διαστάσεις που σχετίζονται με την τελειοθηρική ανησυ-
χία (κοινωνική τελειοθηρία, ανησυχία για λάθη και αμφιβολία 
για τις πράξεις) βρέθηκε να σχετίζονται με τις απόπειρες αυτο-
κτονίας. Τα αποτελέσματα της μετα-ανάλυσης έδειξαν επίσης 
ότι η κοινωνική τελειοθηρία αποτελεί παράγοντα κινδύνου για 
την εμφάνιση αυτοκτονικού ιδεασμού [39].

4. Το γνωσιακό συμπεριφοριστικό μοντέλο  
της κλινικής τελειοθηρίας
Η ανάγκη για την ανάπτυξη ενός γνωσιακού συμπεριφοριστι-
κού μοντέλου για την τελειοθηρία προέκυψε, όταν οι εισηγητές 
του διαπίστωσαν ότι αποτελεί προεξέχοντα παράγοντα στις 
διατροφικές διαταραχές και κρίθηκε απαραίτητο η αντιμε-
τώπισή της να ενσωματωθεί στη θεραπεία [40]. Το γνωσιακό 
συμπεριφοριστικό μοντέλο της τελειοθηρίας επικεντρώνεται 
στον μηχανισμό διατήρησής της και βασίζεται στον ορισμό της 
κλινικής τελειοθηρίας, σύμφωνα με τον οποίο δεν είναι πρό-
βλημα τα υψηλά πρότυπα που θέτει το άτομο, αλλά η αρνητι-
κή αυτοαξιολόγηση που κάνει το ίδιο όταν δεν καταφέρνει να 
ικανοποιήσει αυτά τα πρότυπα [11].

Το αρχικό μοντέλο κατασκευάστηκε από τους Shafran, 
Cooper και Fairburn το 2002 και περιγράφει τους βασικούς 
παράγοντες διατήρησης της τελειοθηρίας: τα υψηλά και ανε-
λαστικά πρότυπα, τον διχότομο τρόπο αξιολόγησης της επι-
τυχίας, την αυτοεπίκριση, την αποφυγή και τον προσδιορισμό 
νέων υψηλότερων προτύπων, όταν το άτομο δεν θεωρεί ότι 
κάλυψε τα πρότυπα που είχε θέσει, είτε επειδή απέτυχε, είτε 
επειδή τα αξιολόγησε ως ασήμαντα, όταν τελικά κατάφερε να 
τα ικανοποιήσει [11].
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Το μοντέλο αναθεωρήθηκε το 2010, προκειμένου να εντά-
ξει τις συμπεριφορές που διατηρούν την τελειοθηρία και τις 
συναισθηματικές διαστάσεις της κλινικής τελειοθηρίας [40]. 
Έτσι, στο αναθεωρημένο μοντέλο, οι συγγραφείς περιγράφουν 
τον μηχανισμό διατήρησης της τελειοθηρίας ως εξής [40]: Ο 
πυρήνας του προβλήματος στην τελειοθηρία είναι η υπερβολι-
κή εξάρτηση της αξιολόγησης της προσωπικής αξίας από την 
προσπάθεια και την επίτευξη. Τα τελειοθηρικά άτομα θέτουν 
απαιτητικά και ανελαστικά πρότυπα, τα οποία θεωρούν ότι 
πρέπει να ικανοποιούν και να επιδιώκουν την επίτευξή τους. 

Η αξιολόγηση της επίδοσής τους, ωστόσο, χαρακτηρίζεται 
από διεργασιακά λάθη, με κυριότερα τα ακόλουθα: 
(α)  Διχότομη σκέψη. Το άτομο αξιολογεί την επίδοσή του με 

τρόπο «όλα ή τίποτα». Ως εκ τούτου, είτε θα επιτύχει ολο-
κληρωτικά τον στόχο που είχε θέσει εξαρχής, είτε θα θεω-
ρήσει ότι απέτυχε ακόμα και αν η επίδοσή του είναι αντι-
κειμενικά επιτυχής.

(β)  «Πρέπει». Η σκέψη του τελειοθηρικού ατόμου χαρακτηρί-
ζεται από άκαμπτους κανόνες. Εκφράζονται από δηλώσεις 
που εμπεριέχουν «πρέπει» που απαιτεί από τον εαυτό του να 
ακολουθεί, προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του και 
από τους οποίους, αν παρεκκλίνει, επιπλήττει τον εαυτό του.

(γ)  Επιλεκτική προσοχή. Το άτομο επικεντρώνεται στα λάθη 
του, όσο μικρά και αν είναι, και παραγνωρίζει οτιδήποτε 
θετικό επιτυγχάνει. 

(δ)  Υπεργενίκευση. Οποιοδήποτε λάθος γενικεύεται από το 
άτομο ως ολοκληρωτική αποτυχία. 

(ε)  Διπλά πρότυπα. Το άτομο θέτει διαφορετικές απαιτήσεις 
στον εαυτό τους και στους άλλους. Έτσι, θεωρεί, για παρά-
δειγμα, επιτρεπτό για τους άλλους να κάνουν λάθη, αλλά 
για τον ίδιο και το παραμικρό λάθος δεν επιτρέπεται. 

Ταυτόχρονα, τα τελειοθηρικά άτομα, προκειμένου να αξιο-
λογήσουν πόσο καλά επιτυγχάνουν τους στόχους τους, 
εκδηλώνουν διάφορες συμπεριφορές που σχετίζονται με 
την επίδοση. Έτσι, υιοθετούν συμπεριφορές υπερβολικά 
εστιασμένες στον στόχο (όσο επίπονες ή χρονοβόρες και αν 
είναι), πραγματοποιούν διαρκώς ελέγχους της επίδοσής τους, 
συγκρίνουν τον εαυτό τους με άλλα άτομα που θεωρούνται 
καλύτερα από τον ίδιο στον τομέα που πραγματοποιεί τη 
σύγκριση, και αναζητούν συνεχώς επιβεβαίωση. Ωστόσο, η 
επιβεβαίωση αυτή λειτουργεί ανακουφιστικά μόνο για λίγο 
και στη συνέχεια διατηρεί ή και εντείνει το άγχος του ατό-
μου σχετικά με την επίδοσή του [40]. 

Αν μετά την αξιολόγηση της επίδοσής του το άτομο κρίνει 
ότι δεν έχει πετύχει το πρότυπο που έχει θέσει, γίνεται εξαιρε-
τικά επικριτικό απέναντι στον εαυτό του, πιστεύοντας ότι δεν 
αξίζει. Προκειμένου να αντιμετωπίσει το αίσθημα αναξιότητας, 
πραγματοποιεί αντιπαραγωγικές συμπεριφορές, οι οποίες, όπως 
επισημαίνουν οι συγγραφείς, ομοιάζουν με τις μη βοηθητικές 
συμπεριφορές ασφαλείας και μπορεί να είναι διαφορετικές 
για κάθε άτομο. Κοινό χαρακτηριστικό αποτελεί η υιοθέτηση 
δυσλειτουργικών τρόπων για να αποφευχθεί μια ενδεχόμενη νέα 
αποτυχία. Επιπλέον, η πεποίθηση των τελειοθηρικών ατόμων 
ότι η αξία τους εξαρτάται αποκλειστικά από την προσπάθεια 
και την επίτευξη, τα οδηγεί στην επιμονή τους να καταφέρουν 
να επιτύχουν τα απαιτητικά τους πρότυπα, θέτοντας μάλιστα 
συχνά ακόμα υψηλότερους στόχους, συντηρώντας έτσι έναν 
φαύλο κύκλο. Ακόμα, όμως, και αν καταφέρουν να εκπληρώ-

σουν τις υψηλές απαιτήσεις που θέτουν στον εαυτό τους, δεν 
αισθάνονται ικανοποιημένα και παραγνωρίζουν την αξία του 
επιτεύγματος. Εν συνεχεία, συχνά, θέτουν νέους πιο απαιτη-
τικούς στόχους, συντηρώντας έτσι και σε αυτή την περίπτωση 
τον φαύλο κύκλο της τελειοθηρίας [40].

Τέλος, οι συγγραφείς διακρίνουν μια ακόμα συμπεριφορά, 
που συχνά υιοθετούν τα τελειοθηρικά άτομα: την αποφυγή 
(και την αναβλητικότητα) της προσπάθειας προς την επίτευξη 
των αυτοεπιβαλλόμενων προτύπων. Η αποφυγή οφείλεται στο 
άγχος που βιώνουν τα τελειοθηρικά άτομα, εξαιτίας των άκα-
μπτων κανόνων που ακολουθούν. Και σε αυτή την περίπτωση, 
τα άτομα γίνονται επικριτικά απέναντι στον εαυτό τους και 
εντείνεται η πεποίθηση ότι η προσωπική τους αξία εξαρτάται 
από την ικανοποίηση υψηλών προτύπων [40].

5. Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία της τελειοθηρίας
Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία για την τελειοθη-
ρία βασίζεται στην αναδόμηση των μηχανισμών διατήρη-
σης, που περιγράφονται στα γνωσιακά μοντέλα της κλινικής 
τελειοθηρίας. Ο γενικός οδηγός που προτείνουν οι εισηγητές 
των παραπάνω μοντέλων αποτελείται από τέσσερα στοιχεί-
α-βήματα [11]. Πρώτον, είναι απαραίτητο ο θεραπευτής να 
διερευνήσει και να αποσαφηνίσει κατά πόσο ο θεραπευόμε-
νος αναγνωρίζει την τελειοθηρία ως πρόβλημα και συνεργα-
τικά να διαμορφώσουν μια ατομική διατύπωση περίπτωσης 
που να περιγράφει τους μηχανισμούς ανάπτυξης και –κυρί-
ως– διατήρησης της κλινικής τελειοθηρίας του θεραπευόμε-
νου. Το δεύτερο βήμα αφορά τον προσδιορισμό των στόχων 
της θεραπείας. Ο κύριος στόχος πρέπει να είναι η υιοθέτηση 
νέων τρόπων σκέψης και συμπεριφοράς που θα συμβάλουν 
στη διεύρυνση των τομέων στους οποίους ο θεραπευόμενος 
βασίζει την αυτοεκτίμησή του. 

Στο τρίτο βήμα, εισάγονται συμπεριφορικά πειράματα, 
προκειμένου να ελέγξει ο θεραπευόμενος κατά πόσο είναι 
ρεαλιστικές οι τελειοθηρικές πεποιθήσεις του. Τα πιο συχνά 
πειράματα μπορεί να περιλαμβάνουν τη μείωση συμπεριφορών 
ελέγχου και την έκθεση σε καταστάσεις που μέχρι πρότινος ο 
θεραπευόμενος απέφευγε ή ανέβαλλε [40]. 

Τέλος, το τέταρτο βήμα περιλαμβάνει γνωσιακές συμπερι-
φοριστικές τεχνικές που βοηθούν τον θεραπευόμενο να ανα-
γνωρίσει τα γνωσιακά λάθη και να τροποποιήσει τον τρόπο 
με τον οποίο διαμορφώνει τα άκαμπτα κριτήρια αξιολόγησης 
του εαυτού του [11].

Τονίζεται ότι τα παραπάνω βήματα αποτελούν οδηγό της 
θεραπείας και σε κάθε περίπτωση ο θεραπευτής είναι απαραίτητο 
να τα προσαρμόζει σύμφωνα με τις ανάγκες του θεραπευόμε-
νου. Συνεπώς, πριν από την έναρξη της θεραπείας, ο θεραπευτής 
πρέπει να αποφασίσει τη μορφή της θεραπείας (π.χ. ατομική ή 
ομαδική), βάσει της διατύπωσης περίπτωσης του θεραπευόμε-
νου, εάν θα είναι εστιασμένη αποκλειστικά στην τελειοθηρία ή 
και στη θεραπεία επιπλέον διαταραχών κ.λπ. [40, 41]. 

Ένα τυπικό πρωτόκολλο ατομικής γνωσιακής συμπερι-
φοριστικής θεραπείας της τελειοθηρίας απαρτίζεται από 8-10 
συνεδρίες, οι οποίες εμπεριέχουν [40]:
1.  Ενίσχυση κινήτρου για αλλαγή.
2.  Διατύπωση περίπτωσης για τελειοθηρία.
3.  Ψυχοεκπαίδευση και αυτοπαρατήρηση.
4.  Καταπολέμηση αντιπαραγωγικών συμπεριφορών (π.χ. έλεγχος, 

αποφυγή) μέσω ασκήσεων και συμπεριφορικών πειραμάτων. 
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5.  Αναδόμηση σχημάτων αυτοαξιολόγησης.
6.  Αμφισβήτηση ανελαστικών κανόνων και προτύπων μέσω 

συμπεριφορικών πειραμάτων.
7.  Γνωσιακή αναδόμηση μέσω συμπλήρωσης ημερολογίων 

σκέψης και ευχάριστων γεγονότων.
8.  Τεχνικές επίλυσης προβλημάτων, χαλάρωσης και διαχεί-

ρισης χρόνου.
9.  Αύξηση αυτοσυμπόνιας και μείωση αυτοεπίκρισης με τη 

χρήση ημερολογίων σκέψης.
10. Πρόληψη υποτροπής [40].

6. Αποτελεσματικότητα ΓΣΘ για την τελειοθηρία
Γενικά, έχει πραγματοποιηθεί ένας περιορισμένος αριθμός 
μελετών για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της ΓΣΘ 
στην τελειοθηρία. Σύμφωνα με μια πρόσφατη μετα-ανάλυση, 
υπάρχουν στοιχεία που υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα 
της ΓΣΘ στη μείωση της τελειοθηρίας σε κλινικό και μη κλινι-
κό πληθυσμό. Επιπλέον, η ΓΣΘ εστιασμένη στην τελειοθηρία 
μπορεί να είναι αποτελεσματική στη μείωση των συμπτωμά-
των άγχους, κατάθλιψης, διαταραχών πρόσληψης τροφής και 
των ιδεοψυχαναγκαστικών συμπτωμάτων [42]. Στη συνέχεια 
παρουσιάζονται οι σημαντικότερες έρευνες σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ εστιασμένης στην τελειοθηρία, 
χωρισμένες ανάλογα με το αν η παρέμβαση που εφαρμόζεται 
είναι θεραπεία διά ζώσης (ατομική και ομαδική), θεραπεία 
μέσω διαδικτύου ή καθοδηγούμενη και απλή θεραπεία με υλι-
κό αυτοβοήθειας. 

6.1. Ατομική ΓΣΘ
Για την ατομική ΓΣΘ της τελειοθηρίας υπάρχουν περιορισμέ-
να δεδομένα, καθώς έχουν διεξαχθεί ελάχιστες έρευνες που 
εξετάζουν την αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ εστιασμένης σε 
αυτή τη μορφή και οι περισσότερες μάλιστα έχουν αδύναμο 
σχεδιασμό. Ωστόσο, τα αποτελέσματα των ερευνών που έχουν 
πραγματοποιηθεί δείχνουν ότι είναι αποτελεσματική στη μεί-
ωση της τελειοθηρίας. Σε μια μελέτη επιλέχθηκαν 20 ενήλικες 
με υψηλά επίπεδα τελειοθηρίας μέσω με ημι-δομημένης συνέ-
ντευξης. Τυχαιοποιήθηκαν σε δύο ομάδες: την ομάδα παρέμ-
βασης, όπου οι συμμετέχοντες ακολούθησαν ατομική ΓΣΘ 10 
συνεδριών σε διάστημα 8 εβδομάδων, και την ομάδα ελέγχου 
που δεν δέχθηκε θεραπεία. Στο τέλος, παρατηρήθηκε σημαντι-
κή βελτίωση της τελειοθηρίας στην ομάδα παρέμβασης, όπως 
προέκυψε από τα ψυχομετρικά και την κλινική εξέταση, σε 
σύγκριση με την ομάδα ελέγχου [43]. 

Ατομικές μελέτες περίπτωσης ενηλίκων με υψηλά επίπεδα 
τελειοθηρίας έδειξαν σημαντική μείωση της κλινικής τελειοθη-
ρίας μετά από ΓΣΘ 10 εβδομάδων για την κλινική τελειοθη-
ρία [44]. Ανάλογα αποτελέσματα βρέθηκαν και σε μια ακόμα 
σειρά ατομικών μελετών περίπτωσης σε τέσσερις ενήλικες με 
υψηλά επίπεδα τελειοθηρίας και συννοσηρότητα με κατάθλιψη 
ή αγχώδη διαταραχή, όπου για δύο από τους τρεις παρατηρή-
θηκε σημαντική μείωση της τελειοθηρίας [45].

6.2. Ομαδική ΓΣΘ
Περιορισμένα είναι, επίσης, και τα ερευνητικά δεδομένα που 
έχουμε για την ομαδική ΓΣΘ εστιασμένη στην τελειοθηρία. Σε 
μια τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη, που πραγματοποιήθηκε σε 
δείγμα 42 ενηλίκων με υψηλή τελειοθηρία και διάγνωση αγχώ-
δους διαταραχής, διατροφικής διαταραχής ή διαταραχής διά-

θεσης, εξέτασαν την αποτελεσματικότητα της ομαδικής ΓΣΘ 
στην τελειοθηρία. Χώρισαν το δείγμα με τυχαίο τρόπο σε δύο 
ομάδες, ώστε η μια ομάδα να συμμετέχει σε ομαδική ΓΣΘ εστι-
ασμένη στην τελειοθηρία και η δεύτερη να αποτελέσει ομάδα 
ελέγχου που δεν δέχεται παρέμβαση. Τα αποτελέσματα έδειξαν 
σημαντική μείωση στην ομάδα παρέμβασης, σε σύγκριση με την 
ομάδα ελέγχου, στα επίπεδα τελειοθηρίας, στα συμπτώματα 
κατάθλιψης, διατροφικών διαταραχών, κοινωνικού άγχους, 
ευαισθησίας στο άγχος και τον μηρυκασμό, καθώς και σημα-
ντική αύξηση της αυτοεκτίμησης και της ποιότητας ζωής [46].

6.3. ΓΣΘ μέσω διαδικτύου
Έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες έρευνες για την απο-
τελεσματικότητα της ΓΣΘ της τελειοθηρίας μέσω διαδικτύ-
ου. Σε μια τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη σε 24 ενήλικες με 
υψηλή αυτοαναφερόμενη τελειοθηρία, το δείγμα διαιρέθη-
κε με τυχαίο τρόπο σε μια ομάδα όπου παρακολούθησε ένα 
πρόγραμμα ΓΣΘ εστιασμένο στην αναδόμηση τελειοθηρικών 
πεποιθήσεων μέσω διαδικτύου για 12 εβδομάδες και μια ομά-
δα ελέγχου που δεν δέχθηκε παρέμβαση. Τα αποτελέσμα-
τα έδειξαν ότι η ΓΣΘ ήταν αποτελεσματική στη μείωση της 
ευαισθησίας στο άγχος και των αυτόματων αρνητικών σκέ-
ψεων [47]. Ανάλογα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και σε 
μια τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη σε δείγμα 83 φοιτητών, 
οι οποίοι είχαν σημειώσει υψηλά σκορ στην Κλίμακα Τελει-
οθηρικών Γνωσιών (Perfectionism Cognition Inventory – PCI). 
Οι συμμετέχοντες τυχαιοποιήθηκαν σε τρεις ομάδες, όπου η 
πρώτη εκπαιδεύτηκε σε τεχνικές διαχείρισης άγχους, η δεύτερη 
εκπαιδεύτηκε σε τεχνικές διαχείρισης άγχους σε συνδυασμό 
με τεχνικές ΓΣΘ, που στόχευαν στην αλλαγή τελειοθηρικών 
πεποιθήσεων, και η τρίτη αποτέλεσε την ομάδα ελέγχου που 
δεν δέχθηκε παρέμβαση. Οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθη-
καν μέσω διαδικτύου και ο χρόνος παρέμβασης διήρκησε 10 
εβδομάδες. Μετά το πέρας της παρέμβασης, η ομάδα που 
εκπαιδεύτηκε συνδυαστικά σε τεχνικές διαχείρισης άγχους 
και γνωσιακές-συμπεριφοριστικές τεχνικές για την αλλαγή 
τελειοθηρικών πεποιθήσεων παρουσίασε σημαντικά περισ-
σότερη μείωση και στην κλίμακα κατάθλιψης από τις άλλες 
δύο ομάδες. Επίσης, ενώ βρέθηκε υψηλή αποτελεσματικό-
τητα στη μείωση των τελειοθηρικών γνωσιών, σχετιζόταν με 
μεγαλύτερη μείωση στα επίπεδα άγχους [48]. 

Σε μια παρόμοια έρευνα λίγα χρόνια αργότερα σε 77 ενή-
λικες με υψηλά σκορ σε κλίμακα μέτρησης τελειοθηρίας, οι 
ερευνητές κατένειμαν με τυχαίο τρόπο το δείγμα σε τρεις 
ομάδες: μία ομάδα που έλαβε παρέμβαση ΓΣΘ μέσω διαδι-
κτύου εστιασμένη στην τροποποίηση τελειοθηρικών γνωσιών, 
μία ομάδα που εκπαιδεύτηκε μέσω διαδικτύου στη διαχείριση 
άγχους και μία ομάδα ελέγχου που δεν έλαβε παρέμβαση. Η 
ομάδα που έλαβε ΓΣΘ παρέμβαση είχε σημαντικότερη μείω-
ση της τελειοθηρίας από τις άλλες δύο ομάδες. Επιπλέον, ενώ 
και οι δύο ομάδες παρέμβασης σημείωσαν σημαντική μείωση 
στις κλίμακες μέτρησης στρες, στην ομάδα ΓΣΘ παρέμβασης 
βρέθηκε ότι η μείωση της τελειοθηρίας σχετιζόταν με τη μεί-
ωση στα σκορ της κλίμακας κατάθλιψης, του άγχους και της 
ευαλωτότητας στο άγχος [49].

6.4. ΓΣΘ με υλικό αυτοβοήθειας
Μια ακόμα ΓΣΘ παρέμβαση, η αποτελεσματικότητα της οποίας 
έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον ορισμένων ερευνητών, είναι η 
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ΓΣΘ αυτοβοήθειας (με καθοδήγηση και χωρίς). Στις έρευνες 
αυτές χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο ως υλικό αυτοβοήθει-
ας το βιβλίο των Antony και Swinson για την αντιμετώπιση της 
τελειοθηρίας [50].

Σε μια τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη του 2007, οι ερευνητές 
συνέκριναν την αποτελεσματικότητα της χρήσης βιβλίου αυτο-
βοήθειας γνωσιακής προσέγγισης για την τελειοθηρία με ή χωρίς 
καθοδήγηση θεραπευτή σε δείγμα 49 ενηλίκων με υψηλό σκορ 
στην Πολυδιάστατη Κλίμακα Τελειοθηρίας. Τα αποτελέσματα 
έδειξαν εξίσου σημαντική μείωση στις κλίμακες τελειοθηρίας 
και κατάθλιψης και για τις δύο ομάδες, ενώ επιπλέον η ομάδα 
καθοδηγούμενης τελειοθηρίας σημείωσε μεγαλύτερη μείωση 
στην κλίμακα συμπτωμάτων ιδεοψυχαναγκαστικής διαταρα-
χής [51]. Έναν χρόνο αργότερα πραγματοποιήθηκε μία ακόμα 
τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη, προκειμένου να ερευνηθεί αν η 
ΓΣΘ καθοδηγούμενης αυτοβοήθειας για την τελειοθηρία είναι 
αποτελεσματική στη μείωση της τελειοθηρίας και αν, επιπλέον, 
η διαχείρισή της επιδρά στη νευρογενή βουλιμία. Οι ερευνητές 
συνέλεξαν ένα δείγμα 48 γυναικών με υψηλά επίπεδα τελειοθηρίας 
και διάγνωση ψυχογενούς βουλιμίας ή διατροφική διαταραχή μη 
προσδιοριζόμενη αλλιώς, το οποίο τυχαιοποίησαν σε τρεις ομά-
δες: Η πρώτη ομάδα διάβασε και πραγματοποίησε ασκήσεις από 
βιβλίο αυτοβοήθειας γνωσιακής κατεύθυνσης για τελειοθηρία, η 
δεύτερη από βιβλίο αυτοβοήθειας γνωσιακής τελειοθηρίας για 
διατροφικές διαταραχές και η τρίτη έλαβε ως placebo μεμονωμέ-
νες τεχνικές ενσυνειδητότητας. Και οι τρεις ομάδες σημείωσαν 
σημαντική μείωση στις κλίμακες τελειοθηρίας, στα συμπτώμα-
τα διατροφικών διαταραχών και κατάθλιψης, καθώς και αύξη-
ση της αυτοεκτίμησης. Τα αποτελέσματα έμειναν σταθερά στις 
μετρήσεις στις επαναληπτικές μετρήσεις, μετά από 6 μήνες [52]. 

Παρόμοια αποτελέσματα προέκυψαν και από έρευνα για 
τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της ΓΣΘ, μέσω υλικού 
αυτοβοήθειας στην τελειοθηρία, τη συμπτωματολογία διατρο-
φικών διαταραχών, την καταναγκαστική σωματική άσκηση και 
την αθλητική εξουθένωση. Η συλλογή του δείγματος έγινε με 
δημόσια πρόσκληση στο διαδίκτυο και επιλέχθηκαν 67 ενήλι-
κες, οι οποίοι πληρούσαν τα κριτήρια της υψηλής βαθμολογίας 
στην κλίμακα τελειοθηρίας και της συστηματικής άσκησης. Οι 
συμμετέχοντες τυχαιοποιήθηκαν σε δύο ομάδες: την ομάδα 
παρέμβασης, που λάμβανε εβδομαδιαία υλικό αυτοβοήθειας 
γνωσιακής προσέγγισης για την τελειοθηρία, και την ομάδα 
ελέγχου, που παρέμεινε σε λίστα αναμονής και δεν έλαβε παρέμ-
βαση κατά τη διάρκεια της έρευνας. Τα αποτελέσματα έδειξαν 
σημαντική μείωση στην κλίμακα τελειοθηρίας, τα συμπτώματα 
διατροφικών διαταραχών και την καταναγκαστική άσκηση σε 
σύγκριση με την ομάδα ελέγχου [53].

Οι έρευνες για την αποτελεσματικότητα των βιβλίων αυτο-
βοήθειας γνωσιακής συμπεριφοριστικής προσέγγισης παρου-
σιάζουν κάποιους περιορισμούς, όπως τα μικρά δείγματα, με 
αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται περαιτέρω γενίκευση. Ωστόσο, 
συμβάλλουν σημαντικά στην έρευνα για τη θεραπεία της τελει-
οθηρίας, καθώς δίνουν πληροφορίες για την αποτελεσματικό-
τητα της ΓΣΘ σε κλινικό και μη πληθυσμό [45].

7. Συζήτηση
Στις προηγούμενες ενότητες επιχειρήθηκε μια σύντομη ανα-
σκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, προκειμένου να επι-
τευχθεί η πληρέστερη κατανόηση της έννοιας της τελειοθηρίας 
και των χαρακτηριστικών της. Συμπερασματικά, παρά τη δια-

φωνία των ερευνητών σχετικά με τον ορισμό της τελειοθηρίας 
και του προτεινόμενου τρόπου διερεύνησής της, είναι κοινή η 
παραδοχή ότι η τελειοθηρία μπορεί να αποτελέσει έναν σοβαρό 
παράγοντα δυσφορίας και δυσλειτουργίας στη ζωή του ατόμου. 

Επιπλέον, η συσχέτιση της τελειοθηρίας με πλήθος διαταρα-
χών σε έναν σημαντικό αριθμό ερευνών παρέχει αρκετά στοιχεία, 
ώστε να υποστηριχθεί η ιδέα ότι αποτελεί ένα δια-διαγνωστικό 
παράγοντα και, ως εκ τούτου, να χρήζει προσοχής κατά τον 
σχεδιασμό του θεραπευτικού πλάνου για πολλές διαταραχές. 
Ωστόσο, η βιβλιογραφία πάνω στο θέμα είναι ελλιπής, καθώς 
υστερεί σε έρευνες των οποίων ο σχεδιασμός να επιτρέπει τη 
διεξαγωγή συμπερασμάτων αιτιώδους σχέσης. Κατά συνέπεια, 
προτείνεται οι μελλοντικές έρευνες να στραφούν προς την πραγ-
ματοποίηση περισσότερων προοπτικών και κλινικών μελετών 
που θα επιτρέψουν τη διεξαγωγή συμπερασμάτων αιτιώδους 
σχέσης, θα προωθήσουν τη γνώση σχετικά με τη συννοσηρό-
τητα της τελειοθηρίας και θα ευνοήσουν αποτελεσματικότερες 
κλινικές πρακτικές.

Όσον αφορά τη θεραπεία της τελειοθηρίας, κρίνεται σκό-
πιμη η διεξαγωγή επιπλέον ερευνών σε αυτόν τον τομέα. Η 
ΓΣΘ εστιασμένη στην τελειοθηρία έχει βρεθεί αποτελεσματι-
κή στη μείωση της τελειοθηρίας και των συμπτωμάτων άλλων 
διαταραχών. Μολονότι τα συμπεράσματα των συγκεκριμένων 
ερευνών δεν μπορούν να γενικευθούν στον κλινικό πληθυσμό, 
καθώς είτε πραγματοποιήθηκαν σε μη κλινικά δείγματα, είτε 
χρησιμοποίησαν μικρά δείγματα, στοιχειοθετούν την υπόθεση 
ότι η ΓΣΘ εστιασμένη στην τελειοθηρία μπορεί να ενισχύσει 
την αποτελεσματικότητα της θεραπείας για κάποιες ψυχικές 
διαταραχές. Περαιτέρω έρευνα σχετικά με το θέμα θα βοηθή-
σει στη δημιουργία ισχυρότερων θεραπευτικών πρωτοκόλλων 
για τις διαταραχές αυτές. 
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Abstract
This paper is a literature review of perfectionism and the effectiveness 
of Cognitive Behavioral Therapy of perfectionism. We investigated the 
different definitions and approaches of perfectionism, the etiology of 
perfectionism, the relation between perfectionism and mental disorders, 
as well as the proposed models and the therapeutic protocols of CBT of 
perfectionism. The effectiveness in reducing perfectionism dimensions 
and the symptoms of other disorders are also examined. The definition 
of perfectionism is a point of disagreement between researchers, who 
agree, however, that perfectionism may have adverse effects on the 
individual’s life. As far as the etiology of perfectionism is concerned, 
we do not have sufficient data, although both environmental and genetic 
factors seem to contribute to the development of that trait. Additionally, 
the correlation of perfectionism with a variety of disorders provides 
evidence for the perception of perfectionism as a transdiagnostic 
process. CBT of perfectionism has been found effective in reducing 
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perfectionism and symptoms of comorbid disorders. There is a need to 
further investigate the relationship between perfectionism and mental 
disorders, as well as the effectiveness of treatment interventions in 
order to reach into safe conclusions and strengthen the clinical practice.
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