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Έννοια Τελειοθηρίας

Η τυραννία των πρέπει

Horney

H πρακτική της 
απαίτησης από τον 
εαυτό ή από τους 

άλλους υψηλότερης 
ποιότητας απόδοση 

από την απαιτούμενη 
της κατάστασης 

Hollender Burns

Ένα δίκτυο γνωστικών 
λειτουργιών, που 

περιείχαν προσδοκίες, 
ερμηνείες των 
γεγονότων, και 

αξιολογήσεις του 
εαυτού και των άλλων 



• Αξιολόγηση & Θεραπεία : Frost και οι 

συνεργάτες Multidimensional Perfectionism 

Scale (FMPS)

1. Τελειοθηρία προσανατολιζόμενη στον εαυτό
2. Τελειοθηρία προσανατολιζόμενη στον περίγυρο
3. Κοινωνικά προσανατολιζόμενη τελειοθηρία 

• Οι Hewitt και Flett 

3 είδη 

Τελειοθηρίας

Περιγραφή & Αξιολόγηση

1. Ανησυχία λάθους
2. Επιβολή αυστηρών προσωπικών 

προτύπων σχετικά με την επίδοση
3. Ανησυχία μήπως δεν ανταποκριθούν 

στις γονικές προσδοκίες
4. Γονική Κριτική
5. Αμφισβήτηση ποιότητας επίδοσης
6. Εφαρμογή Οργανωτικών Δεξιοτήτων



Κατάθλιψη
Ιδεοψυχαναγκαστική

Διαταραχή
Προσωπικότητας

Διαταραχές Πρόσληψης
Τροφής

Τελειοθηρία

Κοινωνική 
Φοβία

Ιδεο
ψυχαναγκαστική

ΔιαταραχήΆγχος

Πανικός

Ναρκισσιστική
Διαταραχή
Προσωπικότητας 



Γνωσιακό - Συμπεριφορικό
Μοντέλο Τελειοθηρίας 

(CBT-P)



Ανθρώπινη Αξία =
Ποιότητα επίδοσης

Άκαμπτα Πρότυπα

• Συσχετιζόμενες 
με την επίδοση 
συμπεριφορές

✔ Βραχυπρόθεση
ικανοποίηση από
επίτευξη στόχου

✔ Ανάθεση νέων
δυσκολότερων στόχων

Μη επίτευξη στόχου

• Αναβολή - Αποφυγή

✔ Επίκριση προς εαυτό και 
συμπεριφορές υπεραναπλήρωσης 

της ματαίωσης

Γνωσιακές Διαστρεβλώσεις



Θεραπεία Τελειοθηρίας

1. Λειτουργία και δυσκολίες λόγω 
δυσπροσαρμοστικών σκέψεων  και 
όχι τόσο στο περιεχόμενο τους

2. Παρατήρηση των
μη λειτουργικών συμπεριφορών και 
σκέψεων που διαιωνίζουν το πρόβλημα 
και αντικατάσταση με πιο επιδέξιες και 
αποτελεσματικές συμπεριφορές

3. O τελικός στόχος θεραπείας δεν 

είναι να εξαλειφθεί η τελειοθηρία, 

δεδομένης της λειτουργικής της 

πλευράς



Ενσυνειδητότητα

Συμπόνια

• Ενίσχυση γνωσιακών και 
συμπεριφορικών δεξιοτήτων που 
σχετίζονται με την υγεία και την 
ευημερία 

Αποδοχή

Προσωπικές 
Αξίες

Ψυχολική
Ευελιξία

Γνωσιακές – Συμπεριφορικές Θεραπείες
Τρίτου Κύματος

• Αναγνώριση και παρέμβαση στους 
τρόπους με τους οποίους σχετίζεται 
με τις εσωτερικές και εξωτερικές του 
εμπειρίες 



Ενσυνειδητότητα

Η σκόπιμη παρατήρηση της 
παρούσας στιγμής χωρίς 
επίκριση και απόρριψη.

Επίπεδα Ευχάριστων συναισθημάτων

- Άγχος
- Κατάθλιψη
- Χρόνιος πόνος
- Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής
- Οριακή Διαταραχής 

Προσωπικότητας

Αποδοχή
&

Επίγνωση



Πρόγραμμα μείωσης του στρες μέσω της 
ενσυνειδητότητας (MBSR) και Τελειοθηρία

Deanna Kerrigan
και οι συνεργάτες

• 23 συνεντεύξεις σε 13 φοιτητές σε 
γνωστό για Πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ

Άγχος λόγω υποχρεώσεων και 
τελειοθηρικής κουλτούρας 

απαιτητικών Πανεπιστημίων

Αποστασιοποίηση από τελειοθηρικό τρόπο ζωής

Αναζήτηση ισορροπίας βάσει προτεραιοτήτων στη ζωή

Τεχνικές διαχείρισης έντονου άγχους



Βασισμένη στην Ενσυνειδητότητα Γνωσιακή 
Θεραπεία (MBCT) και Τελειοθηρία

James και Rimes

• MBCT Vs CBT ψυχοεκπαίδευση • Αξιολόγηση κατά την έναρξη
8 και 10 εβδομάδες αργότερα

Αναδόμηση
Τελειοθηρικών 
πεποιθήσεων

Συναισθηματική 
Δυσφορία

Ανησυχία

✔ Σημαντική Υπεροχή MCBT έναντι CBT ως προς: 



Radically Open
Διαλεκτική – Συμπεριφορική (RO DBT) και 

Τελειοθηρία

Fifth, Codd και Little 

Ψυχολογικ
ή

Υγεία

Νέες 
εμπειρίες και 

εξέλιξη

Ψυχολογική 
Ευελιξία

Οικειότητα
και

Σύνδεση

• Υποδοχή εξωτερικών και 
εσωτερικών εμπειριών.

• Μάθηση και την εξέλιξη

Ριζοσπαστική Αποδοχή

44 ετών         νευρική ανορεξία, οριακή 
διαταραχή προσωπικότητας και έντονο άγχος. 

Διαχείριση τελειοθηρικών πεποιθήσεων 



Θεραπείας Αποδοχής και Δέσμευσης και Τελειοθηρία (ACT)
Ong  και οι συνεργάτες 

ACTΔέσμευση 
σε

Προσωπικές
Αξίες

Ψυχολογική
Ευελιξία

Αποδοχή

Δυσφορικά συναισθήματα και μη λειτουργικές 
συμπεριφορές

Ψυχολογική υγεία

• 10 εβδομαδιαίες ατομικές συνεδρίες 
εστιασμένες στην αντιμετώπιση 
τελειοθηρικών τάσεων και συμπεριφορών 

• Αξιολόγηση και την έναρξη, μετά τις δέκα 
συνεδρίες και μετά από ένα μήνα 



Θεραπεία Εστιασμένη στη 
Συμπόνια και Τελειοθηρία (CFT)

Matos και Steindl 

CFT

• Αυτοκριτική
• Επίκριση
• Ντροπή

Ευγένεια 
&

Ενσυναίσθηση

Ανοχή
στη

Δυσφορία

• 28ετών με μείζονα καταθλιπτική διαταραχή 

• Αντικατάσταση άκαμπτων 
τελειοθηρικών πεποιθήσεων 

Αγάπη & Συμπόνια προς 
εαυτό



Αύτο-επίγνωση
Ψυχολογικής ευελιξία
Δεξιότητες ανοχής στις δύσφορες εσωτερικές 
εμπειρίες

Ποιότητα ζωής προσαρμόζοντας τα τελειοθηρικά 
στοιχεία σε ένα σημείο λειτουργικό και 
αποτελεσματικό για τους ίδιους. 

Έρευνα και κλινικές μελέτες 

Αξιόπιστα συμπεράσματα για κλινικό πληθυσμό

Τελειοθηρία δια – διαγνωστικός παράγοντας σε 
θεραπευτικά πρωτοκόλλα σύγχρονων θεραπειών.



Σας ευχαριστώ!


