
    ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΛΗΣΗΣ  

 

Ζούμε σε μια ιδιαίτερη εποχή, «κυκλοθυμική», για πολλούς. Σε μια κοινωνία που το 

άγχος έγινε μόδα, η στενοχώρια καθημερινότητα, οι συγκρουσιακές εντάσεις της 

ζωής μας, μονοτονία. Γυρνάς το βλέμμα σου και βλέπεις ανθρώπους, που ο 

καταναλωτισμός τους σπρώχνει όλο και περισσότερο σε οικονομικές αμετροέπειες. 

Το άνω+θρώσκω=άνθρωπος, σημειολογικά, όλο και περισσότερο, μετατρέπεται 

σε… ψυχωτικό+θρώσκω=ψυχωτικός άνθρωπος. Δυστυχώς, το πρόβλημα των 

ανθρωπίνων σχέσεων, μέρα με την μέρα, διογκώνεται. Αξίες και ιδανικά 

συρρικνώνονται και ένα ερώτημα αρχίζει να  πλανιέται: «που πάμε;».  

 

 Η μοναξιά και η αποξένωση, πάντοτε διάβαιναν το κατώφλι της ανθρώπινης 

ύπαρξης. Σήμερα τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Σήμερα, όλες αυτές τις 

μελαγχολικές καταστάσεις, τις συναντούμε όλο και περισσότερο δίπλα μας, ως 

συναισθηματική καταπίεση, υστερικές εκφράσεις, σωματική κόπωση, 

επαγγελματική εξουθένωση, επιλογές ματαίωσης, μηδενισμό προσπαθειών 

(παραίτηση), παρανοήσεις και άλογες σκέψεις.  

 Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα, ο άνθρωπος, να αποζητά άνθρωπο και 

άνθρωπο να μην βρίσκει. Η ψυχολογική βοήθεια έγινε μόδα και προσφέρεται 

απλόχερα από πολλούς. Όμως την πραγματική γιατρειά, δύσκολα κανείς την 

βρίσκει. Ίσως γιατί η Πλατωνική και Αριστοτελική θεωρία, έδωσαν την θέση τους 

στον Πυθαγόρειο μυστικισμό, ένα μυστικισμό που κλείνει τις ψυχές, αντί να τις 

ανοίγει. Έγινε εσωστρεφής ο άνθρωπος, καχύποπτος. Δεν ζητά πλέον την βοήθεια, 

την στήριξη των συνανθρώπων του, αλλά είναι πρόθυμος να ακούσει  αμετροεπείς 

μυστικιστές, που ευαγγελίζονται δήθεν την «σωτηρία» της ψυχής του. 

  

 Ο ατομικισμός της καπιταλιστικής κοινωνίας, μέσα από την ιδιαιτερότητα της 

προσωπικότητας, έφερε την μοναξιά στις μεγαλουπόλεις. Ποιος είναι ο διπλανός 

μας δεν γνωρίζουμε, γιατί απλούστατα, η παλιά μας γειτονιά, αντικαταστάθηκε με 

την χωροταξική πολυκατοικία και δεν μπορούμε να δούμε, με τα μάτια μας τον 

γείτονα, αφού αυτός πλέον ζει είτε πάνω από το διαμέρισμά μας είτε κάτω από εμάς, 

και όχι δίπλα μας, απέναντί μας, να μας κοιτάει, κάθε μέρα και να μας «καλημερίζει». 

Προχωράμε, ξημερώνοντας, βραδιάζοντας, χωρίς να αλλάξουμε κάτι από όλα αυτά, 



χωρίς να βάλουμε τέλος σε όλα αυτά, να κάνουμε ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ μια νέα αρχή, γιατί 

άραγε ;  

 Γιατί μας λείπει η Θέληση, η θέληση ώστε να ορθώσουμε ένα μικρό εμπόδιο, 

να κάνουμε μια μικρή αντίσταση, σε όλα αυτά που μας συνθλίβουν, σε όλα αυτά 

που μας αποπροσανατολίζουν.  

 Γιατί μας λείπει η Θέληση, η θέληση ώστε να πούμε, σε όλους αυτούς που 

μας πιέζουν, μας αγχώνουν: «ΕΓΩ θέλω να ζήσω… θέλω να δω ποιος πραγματικά 

είμαι… ποιες είναι οι αξίες… τι είναι σωστό και τι είναι λάθος… να διορθώσω το 

λάθος». 

  Θέλουμε να βροντοφωνάξουμε και δεν μπορούμε: «….ότι δεν είμαι 

κατσούφης… δεν θέλω να σκύβω συνεχώς το κεφάλι… δεν μπορώ να τα δέχομαι 

όλα αυτά παθητικά…δεν θέλω να μου λέτε συνεχώς τι πρέπει να κάνω… δεν θέλω 

να οργίζομαι…να συγκρούομαι καθημερινά με το κάθε τι που ΔΕΝ έχει αξία, γιατί 

όλα αυτά με φθείρουν και με οδηγούν σε αδιέξοδο».  

  Έχουμε ανάγκη να χαράξουμε μια νέα πορεία, αλλά μπορούμε; Θέλουμε να 

αλλάξουμε όλα εκείνα που μας πονούν, αλλά μπορούμε;  

 Σε αυτή την εργασία, εκτιμούμε, ότι όλοι μας έχουμε την δύναμη, να αδράξουμε 

την ευκαιρία, να προχωρήσουμε σε ορθολογιστικές αποφάσεις, αποφάσεις για μας, 

για το μέλλον μας, αποφάσεις που θα τις στηρίξουμε μέχρι τέλους. Αρκεί να 

συνειδητοποιήσουμε, κάτι απλό: το «ΘΕΛΩ και ΜΠΟΡΩ». Αυτή η σύζευξη, αυτή η 

διπολική έκφραση, δεν είναι τίποτα πάρα ένας αλληλοεξαρτώμενος, αλληλένδετος 

και αλληλοσυμπληρούμενος μηχανισμός γνώσης, Θέληση και επιλογή.  

Στην θεωρία της Ψυχοσύνθεσης, η Θέληση παρίσταται σχηματικά» γύρω από τον 

εαυτό (ΕΓΩ) μας:  

 

 

 

 

 

 

 

 



Στην δική μας θεωρητική πρόταση, η Θέληση, δεν είναι η κατεπίφαση 

κλεισάρα ερεθισμάτων του Assagioli, αλλά η δρώσα ενεργή, καταλυτική ψυχική 

λειτουργία, μια λειτουργία που ρυθμίζει με αρμονικότητα, την ψυχοσωματική 

σύνθεση του ατόμου και έχει την ευχέρεια της πολλαπλής δράσης.  

Αυτό πιο απλά σημαίνει, ότι «ενεργοποιείται» ΠΟΛΥ νωρίτερα, από εκεί που 

την τοποθετεί Assagioli. Που; Στις άκρες (ενοποιητικά) του αστεροειδούς 

σχήματος* εκεί που το εξωτερικό ερέθισμα, το ΕΓΩ μας, αρχίζει να το 

επεξεργάζεται, σε συνέργεια με τις υπόλοιπες ψυχικές λειτουργίες* εκεί που ΔΕΝ 

έχει ακόμα κωδικοποιηθεί* εκεί, θα μπορεί η Θέληση, ως ψυχική λειτουργία, να 

διαμορφώσει αυτό το νέο ερέθισμα* εκεί είναι λογικό να βρίσκεται η Θέληση, και 

όχι δίπλα στο ΕΓΩ (θέση που την τοποθετεί ο Assagioli):  
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Υπόμνημα

1. Αισθήσεις  

2. Συναισθήματα

3.Παρορμήσεις /επιθυμίες  

4. Φαντασία 

5. Σκέψεις 

6. Ενόραση 

7.Θέληση 

8. Εαυτός/ΕΓΩ

 

 

 

 

 



 

 Διατυπώνουμε την δική μας θεωρητική πρόταση:  

 «Η Θέληση, ως ψυχική λειτουργία, αυτενεργεί στην περιφέρεια της 

ψυχικής δομής του ανθρώπου, ταυτόχρονα με τα εισερχόμενα 

περιβαλλοντικά ερεθίσματα. Στην περιφέρεια, τα εισερχόμενα 

ερεθίσματα, μέσω της Θέλησης, επεξεργάζονται, συνδιαμορφώνονται 

με ορθολογισμό, κωδικοποιούνται σε συνεργία με τις άλλες ψυχικές 

λειτουργίες και εξέρχονται πλέον ως έκδηλη εκπεφρασμένη πραξιακή 

συμπεριφορά, προβολικής αποτύπωσης του ΕΓΩ.»  

 
Η διαφοροποίησή μας αυτή, μπορεί να γίνει πιο κατανοητή, πιο απτή, με ένα 

παράδειγμα: o φόβος που έχει ο άνθρωπος για τα ποντίκια ή τα φίδια.  

Ο Assagioli, σε αυτή την περίπτωση, θα έλεγε, ότι το ερέθισμα «φόβος», 

εισέρχεται στην άκρη (2) του αστεροειδούς σχήματος, και κωδικοποιείται χωρίς 

προφανώς την παραμικρή συμμετοχή της Θέλησης. Αφού λοιπόν κωδικοποιηθεί, 

μετατρέπεται σε επεξεργασμένο ερέθισμα (φοβικό ερέθισμα). Στην συνέχεια, το 

κωδικοποιημένο αυτό φοβικό ερέθισμα, αρχίζει σιγά – σιγά, να κατευθύνεται προς 

το κέντρο του αστεροειδούς, εκεί που βρίσκεται ο εαυτός μας (ΕΓΩ). Περνώντας 

από τις παρυφές του ΕΓΩ, συναντά την ψυχική λειτουργία της Θέλησης. Εκεί λοιπόν 

ο εαυτός μας (ΕΓΩ), μέσω της Θέλησης, συναντιέται με το κωδικοποιημένο 

ερέθισμα και υπόκειται σε μια «αναψηλάφηση» .  

Το εύλογο ερώτημα, που τίθεται από μας: Μπορεί άραγε, να συμβαίνει αυτό, 

όταν ήδη το ερέθισμα, έχει κωδικοποιηθεί και έχει πάρει την ΟΡΙΣΤΙΚΗ του μορφή 

ως φοβία, φοβία για τα ποντίκια ή για τα φίδια* μπορεί άραγε η θέληση,  ΕΚΕΙ, να 

κάνει «κάτι»; Ασφαλώς δύσκολα, πολύ δύσκολα, μα ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ δύσκολα.   

  

 Εμείς εκτιμούμε, ότι το ερέθισμα /φόβος, φθάνει πράγματι στην άκρη 2 του 

αστεροειδούς. Πριν όμως προλάβει να κωδικοποιηθεί, σε επενέργεια με τις άλλες 

ψυχικές λειτουργίες του ανθρώπου, ενεργεί η Θέληση. Πως; Με πολλές τεχνικές, 

όπως η τεχνική, της πειθούς με ορθολογισμό: …«ένα ποντικάκι είναι… δεν θα με 

φάει» ή συνειρμικού ορθολογισμού: «….τα φίδια είναι ακίνδυνα πλην της οχιάς, αυτό 

δεν είναι φίδι οχιά», και άλλες πολλές τέτοιες τεχνικές, εξαρτώμενες κυρίως από τις 

νοητικές δυνατότητες του ατόμου και την προσωπικότητά του.  



 Εκεί λοιπόν το εισερχόμενο ερέθισμα, αρχίζει να διαφοροποιείται, σιγά -σιγά, 

και η κωδικοποιημένη συμπεριφορά, λόγω της Θέλησης, έχει πλέον δραστικά 

τροποποιηθεί, αμβλυνθεί. Τώρα, η πραξιακή συμπεριφορά του ατόμου, είναι πολύ 

διαφορετική από την εισερχομένη, φοβιστική. Σαφώς διαβλέπεις πλέον, ένα πιο 

«δυνατό», πιο αποφασιστικό άνθρωπο.  

 Η τροποποιημένη αυτή συμπεριφορά, αμβλυμμένη ως προς την φοβία, φθάνει 

τελικά στο ΕΓΩ* εκεί θα εξέλθει πλέον, ως εκπεφρασμένη, πλήρως 

τροποποιημένη συμπεριφορά του ατόμου.    

Αυτή είναι η πρόταση μας. Μια πρόταση της Θέλησης, Θέληση που είναι ο 

δημιουργός κάθε ανθρώπινης δράσης. Θέληση, που προϋποθέτει γνώση του 

εαυτού μας, ικανότητα φαντασίας, για κείνα που θέλουμε να κάνουμε και μπορούμε 

να κάνουμε.  

Ο άνθρωπος, μπορεί να βρεθεί, εκεί που μπορεί να φανταστεί. Χωρίς όμως 

την Θέληση, ακόμα κι αν πρακτικά θα μπορούσε, ΔΕΝ έχει τη δυνατότητα να το 

κάνει* γιατί θα του λείπει η ώθηση, η κινητήριος δύναμη, αυτό το «κάτι» διαφορετικό 

στην ζωή μας….η ΘΕΛΗΣΗ. 

ΥΓ : Μια άλλη, εξίσου σημαντική διαφοροποίηση της πρότασης μας, σε 

σχέση με την θεωρία του Assagioli, είναι ότι έμμεσα, δίπλα στην Θέληση, 

βάζουμε την εννοιολογική ταυτότητα του «μπορώ», ως συναίσθημα 

παρώθησης, βουλησιαρχική επιθυμία του ατόμου, για κάθε ενεργή πράξη. 

Έτσι η Θέληση, αποκτά το διττό χαρακτήρα…Θέλω και Μπορώ.            

 

 

 

 


