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Το Όνειρο ως η γνησιότερη «οδός» κατανόησης του εαυτού µας: Η ψυχο-

θεραπευτική λειτουργία των συµβολικών ονείρων και η διαφοροποίησή τους από 

τους εφιάλτες. 

Σειρά εκπαιδευτικών διαλέξεων «ΕΠΕΚΕΙΝΑ» 

Εισηγητής: Σάββας Μπακιρτζόγλου, Ψυχολόγος-Ψυχαναλυτής 

 

 

Πρόκειται για ένα ψυχικό φαινόµενο, µια ψυχική παραγωγή καµωµένη από 

εκβλαστήσεις του ψυχικού µας οργάνου αφού φιλοτεχνείται   από  τα «υλικά» της 

ψυχής µας.   

Ονειρευόµαστε κατά τη διάρκεια του ύπνου και  το περιεχόµενο των ονείρων µας 

αποτελείται κυρίως από οπτικές εικόνες και αναπαραστάσεις. Αυτές µαζί και µε τις 

υπόλοιπες αισθήσεις οι οποίες µπορεί να υπεισέρχονται αποτελούν την πεµπτουσία 

του ονείρου καθώς πλέκονται και εξελίσσονται σε µια σκηνοθεσία,  ένα δράµα κατά 

το µάλλον ή το ήττον αδιάλειπτο.  

Η µορφή του ονείρου είναι µια ιστορία άλλοτε εµβρυώδης, άλλοτε πολυσύνθετη και 

µακρά. Η ιστορία του ονείρου τοποθετείται και λαµβάνει χώρα σε µια άλλη σκηνή 

στην οποία ο ονειρευόµενος δεν έχει πρόσβαση σε συνειδητό επίπεδο. Το 

περιεχόµενο του ονείρου συνήθως είναι προϊόν του ασυνειδήτου µας. Άλλοτε το 

όνειρο µας   περιλαµβάνει ως πρωταγωνιστές και άλλοτε ως παρατηρητές. Ας 

σηµειωθεί ότι, όταν ονειρευόµαστε, τη στιγµή ακριβώς που βλέπουµε τ’ όνειρο η 

συνειδησιακή µας κατάσταση είναι τέτοια ώστε να πιστεύουµε στην πραγµατικότητα 

του ονειρικού δράµατος που ζούµε εκείνη τη στιγµή. Συχνά επίσης ξεχνάµε τα όνειρά 

µας όταν ξυπνάµε. Άλλοτε πάλι µπορεί να κρατάµε την ανάµνησή τους αλλά αυτή να 

διακόπτεται κατά τις ώρες που ακολουθούν. Αυτό συµβαίνει πρωτίστως όταν το 

περιεχόµενο του ονείρου µας είναι µπερδεµένο και απόκρυφο. Γνωρίζουµε άλλωστε 

οι περισσότεροι  τον αινιγµατικό-γριφώδη χαρακτήρα των περισσοτέρων από τα 

όνειρά µας . 

 Τα όνειρά µας έχουν οθόνη. Πρόκειται για την επιφάνεια πάνω στην οποία φαίνεται 

ότι προβάλλονται οι εικόνες τους. Πράγµατι, είναι πάνω σε αυτήν την οθόνη  ή 

µπροστά της όπου λαµβάνει χώρα το (έκδηλο) περιεχόµενο του ονείρου. Σπανίως 

κάνουµε αναφορά στην οθόνη του ονείρου όταν αφηγούµαστε όνειρα  Κατά τον 

Lewin µέσω της οθόνης του ονείρου αναπαρίσταται το στήθος της µαµάς. Τη στιγµή 
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που αποκοιµιόµαστε το στήθος –στη φαντασία µας- επιπεδώνεται ή τείνει να γίνει 

επίπεδο, εποµένως το όνειρο προβάλλεται πάνω στο επίπεδο στήθος. Με την  

αφύπνιση το στήθος εξαφανίζεται. 

Ας σηµειωθεί ότι ονειρευόµαστε στις φάσεις αυτές του ύπνου τις οποίες ονοµάζουµε 

«Παράδοξο Ύπνο». Πρόκειται για τη τρίτη διαβάθµιση της εγρήγορσης. Η φάση του 

«Παράδοξου Ύπνου» αντιστοιχεί στο 20% του ύπνου του ενήλικα. Παρατηρήθηκαν 

στη διάρκεια αυτού του ύπνου γρήγορες οφθαλµικές κινήσεις οι οποίες αποδόθηκαν 

στην οπτική παρακολούθηση των οπτικών εικόνων, αφού τα όνειρά µας είναι 

πρωτίστως οράµατα. Το 70%των ατόµων τα οποία ξυπνούν κατά τη διάρκεια του 

Παράδοξου Ύπνου είναι ικανά µε ευκολία να διηγηθούν το όνειρό τους. 

 Παρά την  καθολικότητα της ονειρικής εµπειρίας το περιεχόµενό τους, η  πλοκή του 

καθενός είναι αυστηρά προσωπικά, µοναδικά για τον καθένα µας. Είναι µοναδικός, 

παράδοξος, και απρόβλεπτος ο χαρακτήρας των καταστάσεων των στοιχείων και των 

λειτουργιών του ονείρου και συνυφασµένος κάθε φορά µε την ιδιαίτερη και 

διαφορετική ζωή του κάθε ονειρευµένου. Έτσι από τη µια  υποστηρίζουµε την 

παγκοσµιότητα των ονείρων ως εµπειρία  αλλά από την άλλη, ταυτόχρονα, 

γνωρίζουµε κάθε φορά  και τη µοναδικότητα του περιεχοµένου τους. 

Λέµε πάντα «είδα ένα όνειρο» η «έκανα ένα όνειρο» ή «ονειρεύτηκα ότι...». 

Μετερχόµαστε πάντα  του αορίστου  χρόνου. Η χρήση του αόριστου χρόνου 

προσηµαίνει το όνειρο  του ύπνου δηλαδή το όνειρο του κοιµώµενου, αυτό που βλέπει 

κάποιος όταν κοιµάται. Μάλιστα η χρήση του αόριστου χρόνου µας βάζει αυτόµατα 

στη θέση του αφηγητή, φερ’ειπείν «είδα ότι ταξίδευα µέσα σ’ ένα αεροπλάνο και 

πήγαινα….κ.λ.π.». Η χρήση του αόριστου χρόνου διαφοροποιεί  τα όνειρα αυτά που 

βλέπουµε τη νύχτα από την ονειροπόληση,  τον ρεµβασµό, την οπτασία, το όραµα 

κ.λ.π. τα οποία προκύπτουν στην κατάσταση του ξύπνιου δηλαδή όταν δεν 

κοιµόµαστε. Η ονειροπόληση διαφέρει από το όνειρο. Ονειροπόληση είναι όταν το 

υποκείµενο λέει π.χ.  «τώρα βλέπω, ή φαντάζοµαι ότι βρίσκοµαι σε µια καταγάλανη 

παραλία και περπατώ» κ.λ.π.. Αντιλαµβανόµαστε λοιπόν ότι την ονειροπόληση που 

κάνουµε στην κατάσταση του ξύπνιου, άλλως ειπείν  την  συνειδητή φαντασία  την 

περιγράφουµε πάντα σε ενεστώτα χρόνο ενώ το όνειρο του ύπνου σε παρελθοντικό 

χρόνο. 

Τα όνειρά µας δεν αναπαράγονται, είναι  µοναδικά σαν τα έργα τέχνης όπως π.χ. ένας 

πίνακας ζωγραφικής που φιλοτεχνείται άπαξ. Εντούτοις ορισµένα ονειρικά σενάρια, 

µοτίβα η περιεχόµενα µπορεί να επαναλαµβάνονται στη διάρκεια µιας µακράς 
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περιόδου της ζωής ή κατά τη διάρκεια όλης της ζωής εν είδει «ονειρικής επωδού». 

Πρόκειται για τα  «επαναλαµβανόµενα όνειρα». 

Τα όνειρα που βλέπουµε είναι όπως  τα βιώµατα και οι πραγµατικές εµπειρίες µας . 

Όπως οι εµπειρίες µας διαφέρουν και είναι κάθε λογής έτσι και τα όνειρά µας είναι 

κάθε είδους. Λιγότερο η περισσότερο πλούσια, λιγότερο η περισσότερο κοινότυπα. 

Άλλα µας εντυπωσιάζουν, άλλα µας κυριεύουν  ακριβώς όπως και οι διάφορες 

εµπειρίες µας στη κατάσταση του ξύπνιου. 

 Τι είναι λοιπόν αυτό που  διαφοροποιεί  τα όνειρα του ύπνου από την πραγµατική ζωή; 

Είναι το µη πραγµατικό των ονειρικών επεισοδίων που τα διαφοροποιεί από την  

πραγµατικότητα των εµπειριών και των βιωµάτων. 

Ας σηµειωθεί επίσης ότι το περιεχόµενο των ονείρων µας φτιάχνεται αυτόµατα και 

διαφεύγει της προσοχής και της συνειδητότητας είναι δηλαδή ασυνείδητο. Όταν 

ονειρευόµαστε είµαστε ηµιπαράλυτοι και ξεκοµµένοι από τον εξωτερικό κόσµο. 

Καθώς επανερχόµαστε στην κατάσταση του ξύπνιου έχουµε την αίσθηση ότι κάτι 

έλαβε χώρα µέσα µας, συνέβη κάτι  µέσα στον ψυχικό µας χώρο για το οποίο ούτε 

πήραµε την πρωτοβουλία (δεν το είχαµε προσχεδιάσει)  και ούτε µπορούµε να το 

εξηγήσουµε . 

 Το όνειρο απασχόλησε µεταξύ πολλών άλλων φιλοσόφων το γέρο-Αριστοτέλη (έτσι 

τον έλεγε ο Freud) ο οποίος έβλεπε σ’αυτό ένα είδος ψυχικού παράγωγου. Γενικά 

στην πορεία της εξέλιξης του ανθρωπίνου είδους η έννοια του ονείρου πέρασε δια 

πυρός και σιδήρου. Στη Βυζαντινούς συγγραφείς η διαδικασία του ονείρου 

παρουσιάζει µια εντυπωσιακή οµοιότητα µε τη φροϋδική  σχετική θεωρία. Αυτοί  

πίστευαν ότι στο όνειρο καταγράφονται και µεταφέρονται οι απαγορευµένες 

ενορµήσεις µας, άλλως ειπείν εκείνες οι οποίες διέπονται από την αρχή της ηδονής. Οι 

βυζαντινοί  υποστήριζαν ότι το όνειρο σχετίζεται µε τις λογοκριµένες επιθυµίες µας.  

Ο Τιµόθεος Αλεξανδρείας τον 4ο αιώνα µΧ. απέδιδε στο όνειρο λιβιδινική προέλευση 

και ποιότητα.  Πίστευε ότι το όνειρο σχετίζεται µε την επιθυµία, την ενόρµηση (ορµή) 

και µε τους τρόπους µε τους οποίους αυτή ψάχνει  να ευχαριστιέται. Άλλως 

Κατ’αυτόν το όνειρο αφορά στους  τρόπους µε τους οποίους οι πόθοι µας γυρεύουν 

να βρουν την ικανοποίησή τους.  

Παρατηρούµε γενικότερα αντιφατικές στάσεις στο θέµα του ονείρου. Στην 

Αναγέννηση  ο Καρτέσιος (Rene Descartes) υποτίµησε την ονειρική δραστηριότητα 

θεωρώντας την ως κάτι ψευδό, κίβδηλο, άτοπο, µωρό, όπως ο λόγος των 

παραφρόνων. Αντίθετα ο Σπινόζα (B.Von Spinoza) απέδωσε στο όνειρο µια ιδιαίτερη 
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θέση. Στα µεταγενέστερα χρόνια βλέπουµε το όνειρο να βρίσκεται στο επίκεντρο της 

πλειοψηφίας του γερµανικού ροµαντισµού (w.Von Schelling , F. Nietzsche,  

A.Schopenhauer κ.λ.π). Ενδιαφέρον έχει ο σκεπτικισµός των γάλλων όπως οι 

Montaigne και  Pascal oι οποίοι ψάχνουν να βρουν ένα κριτήριο ικανό να διακρίνει 

το όνειρο από την πραγµατικότητα. Έχουµε ίσως ξυπνήσει κάποιες φορές σε σύγχυση 

µετά από ένα όνειρο το οποίο ζήσαµε  τόσο έντονα ώστε να  έχουµε την αίσθηση ότι 

όνειρο και πραγµατικότητα είναι ένα και το αυτό, ότι το όνειρο που µόλις είχαµε δει 

µοιάζει να είναι ρεαλιστικότερο και πιο αληθοφανές από την  πραγµατική κατάσταση 

του ξύπνιου. Ιδού το «φλέγον» φιλοσοφικό ερώτηµα: ποιος ξέρει εάν-τελικά- αυτό το 

οποίο καλείται όνειρο δεν είναι η πραγµατικότητα  και  όνειρο αυτό που ονοµάζεται 

πραγµατικότητα;    Στη σύγχρονη δυτική σκέψη ο G.W.Hegel απέρριψε το όνειρο.  

Και φτάνουµε στον 19ο αιώνα στην περίοδο της ακµής της θετικής σκέψης όπου 

εγκαταλείφθηκαν οι παραδοσιακές απόψεις για το όνειρο. Στο νου των θετικιστών 

της εποχής  το όνειρο περιορίστηκε να αποτελεί ένα καθαρό προϊόν της βιολογικής 

εγκεφαλικής δραστηριότητας εποµένως απορρίφθηκε η σηµασία και  η συµβολική –

αναπαραστατική αξία της ονειρικής εικονοποίησης. Έτσι εν µέσω της  θετικής 

επιστηµοσύνης της εποχής η οποία έψαχνε µετρήσιµες πραγµατικές αποδείξεις για 

όλα τα φαινόµενα διαγράφεται και εκπίπτει η σηµαντικότητα του ονείρου ως 

εκπρόσωπος των ψυχικών λειτουργιών και ως φορέας –συµπυκνωτής - µηνυµάτων:  

« Και τι θα πει ψυχή ;» θα έλεγε ο επιστήµων της θετικής σκέψης της εποχής « τη 

βλέπουµε ; την είδαµε ποτέ; Μπορούµε να την πιάσουµε; Να την µετρήσουµε;». 

Οι φυσιολόγοι του 19ο αιώνα ασχολήθηκαν µόνο µε τις βιολογικές διαδικασίες της 

ονειρικής λειτουργίας. Καθόλου τους απασχόλησε το προϊόν αυτό καθεαυτό, το 

περιεχόµενο  του ονείρου. Εν κατακλείδι ο θετικισµός (Λόγος της Γνώσης) 

αποκηρύττει το ακατάληπτον και ασύλληπτον του ονείρου, δε δίνει προσοχή στο 

έκδηλο περιεχόµενό του κι ούτε επερωτά το λανθάνον νόηµά του. Παρόλα αυτά 

ανάβλυσαν  και τότε ριζοσπαστικές απόψεις οι οποίες επανέφεραν την παραδοσιακή  

ιδέα του ονείρου ιδωµένου ως  µια σηµαίνουσα εκδήλωση της ψυχικής 

δραστηριότητας. Μεταξύ αυτών οι ιδέες ψυχιάτρων της δυναµικής ψυχιατρικής, και, 

βεβαίως οι θεωρίες του Freud.  Οι Υπερρεαλιστές (sourrealistes) ποιητές, συγγραφείς, 

ζωγράφοι κ.λ.π. του 20ου αιώνα µε επικεφαλής τον γάλλο Andre Breton αναγνώρισαν 

το όνειρο µε τη φροϋδική έννοια του όρου. 

Υπάρχει αναλογία ανάµεσα στο µύθο και τη µορφή του ονείρου.  Αµφότερα είναι 

προϊόντα της ανθρώπινης φαντασίας µέσα στην οποία και µέσω της οποίας 
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πραγµατώνεται, ικανοποιείται ψευδαισθητικά η επιθυµία. Μύθος και Όνειρο είναι 

«εικονοπλαστικά» δηλαδή πλάθουν και παράγουν εικόνες, χρησιµοποιούν τη 

συµβολική εικονοποίηση. 

Στις περιόδους της ιστορίας του ανθρώπου κατά της οποίες αναγνωρίσθηκε και 

αξιολογήθηκε η σηµασία του ονείρου προέκυψε -και εξακολουθεί να υφίσταται- το 

θέµα της ερµηνείας των ονείρων.  

Στο κορυφαίο έργο του Freud «Η Ερµηνευτική των Ονείρων» (Die Traumdeutung) το 

19ΟΟ, ο συγγραφέας εξετάζει το όνειρο ως άρρηκτα συνδεδεµένο µε την ερµηνεία 

του. Kατά τον Freud το όνειρο είναι ένας γρίφος τον οποίο πρέπει να 

µεταχειριζόµαστε ως ένα ιερό κείµενο δηλαδή να το αποκρυπτογραφούµε σύµφωνα 

µε κανόνες. Κατά τους καιρούς που ονοµάζουµε προεπιστηµονικούς -αλλά και 

σήµερα στις παραδοσιακές κοινωνίες-η ερµηνεία του ονείρου ήταν αντικείµενο του 

µάγου ή του αρχηγού. Σε αυτό το επίπεδο ο Freud προτείνει ένα βήµα µπροστά στο 

δεύτερο κεφάλαιο της Ερµηνευτικής του. Υποστηρίζει ότι είναι ο ίδιος ο 

ονειρευόµενος ο οποίος αποτελεί την πηγή της ερµηνείας του ονείρου του διαµέσου των 

συνειρµών δηλαδή των αυτόµατων σκέψεων  που έρχονται στο νου  του ονειρευµένου 

καθώς αυτός αφηγείται το όνειρό του όταν είναι ξύπνιος.  Είναι αυτός ο ίδιος που 

ονειρεύεται ο οποίος- το συχνότερο χωρίς να έχει συνειδητότητα- γνωρίζει. Είναι ο 

ίδιος ο ονειρευόµενος ο (ασυνείδητος ) φορέας της ερµηνείας του ονείρου.  

Κλινικό παράδειγµα: Άνδρας σε ανάλυση  µε συχνότητα τριών συνεδριών  

εβδοµαδιαίως. ∆ιέτρεχε τότε µια µάλλον υποµανιακή περίοδο της ζωής του κατά την 

οποία είχε µια ασταθή ερωτική ζωή µε συχνή αλλαγή ερωτικών συντρόφων. Μίλησε 

για τη γνωριµία του µε την Μ.. την οποία έδειχνε να διαπραγµατεύεται ψυχικά, να 

την «χωράει», σε αντίθεση µε τον εφήµερο τρόπο µε τον οποίο συνδεόταν µε τις 

προηγούµενες κοπέλες. Σε µια συνεδρία εκείνης της εποχής έφερε ένα όνειρο µε 

πρωταγωνίστρια την Μ. Μετά την αφήγηση του ονείρου σταµάτησε να µιλάει.  

Έκανε παύση µερικών δευτερολέπτων και συνέχισε λέγοντας : «…ααα ξέχασα να σας 

πω ότι το Σάββατο βρέθηκα σ’ έναν ενδιαφέροντα γάµο. Η δεξίωση ήταν 

φαντασµαγορική κι έγινε σ’ ένα υπέροχο κτήµα  µε θέα τη θάλασσα…Πρώτη φορά 

βρέθηκα σε µια τέτοια δεξίωση…». Η αναφορά στο γάµο µετά την αφήγηση του 

ονείρου αποτελεί τον ελεύθερο συνειρµό είναι δηλαδή µια αυτόµατη σκέψη που 

ανάβλυσε άµεσα έσωθεν.  

Κατά το Freud το όνειρο είναι εν πολλοίς  η εκπλήρωση µιας ευχής. Υποθέτουµε ότι η 

συνειρµική  αναφορά του αναλυόµενου στο γεγονός της γαµήλιας τελετής συνδέεται  
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λανθανόντως  µε την ασυνείδητη επιθυµία του αναλυόµενου για µόνιµη σχέση µε την 

Μ. O συνειρµός του αναλυόµενου µετά την αφήγηση του ονείρου του δείχνει να 

παραπέµπει στην ενδοψυχική σύγκρουση ανάµεσα σε δύο όψεις του Εγώ του. Από τη 

µια η πλευρά της µη δέσµευσης η οποία τον προσανατολίζει προς τις εφήµερες 

σχέσεις και από την άλλη η «κρυµµένη», αθέατη πλευρά του η οποία τουλάχιστον µε 

αντικείµενο την Μ. φαίνεται να στοχεύει στη µονιµότητα. Ας σηµειωθεί ότι πέραν 

του  περιεχοµένου του ονείρου και του ελεύθερου συνειρµού του ασθενούς, στις 

παραπάνω  ερµηνευτικές υποθέσεις µας συνάδουν επίσης ο κατάφορα « 

σοβαρότερος» τρόπος - µε τον οποίο αναφερόταν στις συνεδρίες για την Μ 

συγκριτικά µε τις άλλες ερωµένες του καθώς και οι ολοένα αυξανόµενες αναφορές 

του για το θέµα της συντροφικότητας στη ζωή.  

 Εδώ αναδείχθηκε η αξία του ίδιου του ονειρευµένου ως  κατόχου των «κωδικών» 

της ερµηνείας  του ονείρου του, εφόσον είµαστε σε θέση να τον ακούµε. ∆ε θα 

µπορούσαµε µε κάποια (σχετική) βεβαιότητα να υποθέτουµε τα παραπάνω χωρίς   το 

«δώρο» του συνειρµού από τον αναλυόµενο. Κάτω απ’ αυτό το πρίσµα είναι  ίδιος ο 

αναλυόµενος  ο οποίος- λανθανόντως- ξέρει οπότε η ερµηνεία του ονείρου δεν 

αποτελεί πλέον το αντικείµενο της µεγάλης  χαράς του ερµηνευτή, όπως κατά την 

αρχαιότητα. 

 Όταν ετοιµαζόµαστε για ύπνο συνήθως γδυνόµαστε απαλλασσόµαστε δηλαδή µέσω 

της γυµνήτευσης από τα περιβλήµατα και τα πρόσθετα µε τα οποία καλύπτουµε τις 

σωµατικές µας ατέλειες.  Ψάχνουµε για ζεστασιά ,  κι ακόµα ζητάµε ησυχία δηλαδή 

γυρεύουµε την αποµάκρυνση από τις φασαρίες του περιβάλλοντος χώρου. Πρόκειται 

για µια  σχεδόν συνολική απόσυρση του Εγώ από την περιρρέουσα ατµόσφαιρα και 

για µια αναστολή κάθε ενδιαφέροντος για  αυτήν.  Είναι κάτω από αυτές τις συνθήκες 

όπου προλειαίνεται το « έδαφος» για την εικονοποίηση του ονείρου.   Βρισκόµαστε 

εδώ κάτω από συνθήκες αποεπένδυσης του εξωτερικού κόσµου.  Συντελείται µια 

µαζική κεντροµόλος απόσυρση των ψυχικών (λιβιδινικών) επενδύσεων από τον 

κόσµο των αντικειµένων. Το Εγώ του κοιµωµένου αναδιπλώνεται και ή λιβιδώς από 

αντικειµενοτρόπος γίνεται ναρκισσιστική.  

Το όνειρο «φιλοτεχνείται» κάτω από συνθήκες χρονικής παλινδρόµησης της λιβιδούς  

προς ότι αρχαϊκότερο διαθέτουµε που είναι το σώµα µας. Το πρώτο µας Εγώ είναι 

µόνο σωµατικό, πριν την απαρχή των πρώτων ατελών ψυχικών λειτουργιών. 

Πρόκειται εδώ  για το ναρκισσισµό της κατάστασης του ύπνου. Το όνειρο παράγεται εν 

µέσω µιας πρωτόγονης-αρχαϊκής αναδίπλωσης µέσα στο ίδιο το σώµα του 
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ονειρευµένου  έτσι ώστε η σωµατική  κατάσταση αυτού που ονειρεύεται να 

χαρακτηρίζεται ως µια µορφή επαναενεργοποίησης της εµβρυώδους παραµονής στο 

µητρικό σώµα. Ένας προεξάρχων λόγος της σχεδόν ηδονικής ανάγκης µας να 

κοιµόµαστε αφορά στην εγκατάσταση αυτού του απόλυτου ναρκισσισµού τον οποίο 

αποζητά ο κοιµώµενος καθώς αποσύρει όλες τις λιβιδινικές επενδύσεις πάνω στο 

Εγώ. Το όνειρο είναι απόλυτα εγωκεντρικό και εγωιστικό. Τελικά-αν το αναλύσουµε- 

το πρόσωπο το οποίο κατέχει τον κεντρικό ρόλο σε αυτό αποδεικνύεται  ότι είναι ο 

ίδιος ο ονειρευόµενος. 

Ποιος είναι τελικά ο σκοπός του ονείρου; Γιατί να βλέπουµε όνειρα;  Η επικρατούσα 

απάντηση είναι ότι το όνειρο  δεν είναι παρά η –ψευδαισθητική- εκπλήρωση µιας 

επιθυµίας εποµένως διέπεται από την αρχή της ηδονής. Μέσω της διαδικασίας του το 

Εγώ κάνει ό,τι µπορεί για να ευχαριστείται. Αφορά  στην ψυχική λειτουργία η οποία 

καταλήγει στην εικονική εκπλήρωση της ενορµητικής ικανοποίησης. Η ορµή  αρκείται 

να ευχαριστιέται  µέσα από τις εικόνες του ονείρου τις οποίες βλέπουµε και ζούµε 

καθώς ονειρευόµαστε. Πρόκειται για εκπλήρωση ευχών, ευσεβών πόθων κλπ. Το 

όνειρο είναι εικόνες εποµένως αφορά σε µια απεικόνιση της εκπλήρωσης επιθυµιών  

του Εγώ. ∆εν πρέπει να συγχέουµε την ονειρική- εικονοπλαστική-ψευδαισθητική  

πραγµάτωση   µε την επί του πραγµατικού ικανοποίηση της επιθυµίας. Το όνειρο  δεν 

είναι πράξη, αλλά υποκαθιστά την πράξη, έρχεται δηλαδή αντί του περάσµατος  στην 

πράξη. Αντί να (δια)πράττω ονειρεύοµαι. Ο Freud κάνει λόγο για την αγιάτρευτη 

σύγκρουση  ανάµεσα αφενός  στην ανάγκη για άµεση πάσει θυσία εκφόρτιση-

ανακούφιση των ενστικτωδών µας διεγέρσεων οι οποίες αενάως πιέζουν για 

ικανοποίηση και   αφετέρου στην αρχή της πραγµατικότητας η οποία θεσµοθετεί τη 

σχέση µας µε τον εξωτερικό κόσµο µέσω ηθικών και κοινωνικών περιορισµών. Η 

αρχή της πραγµατικότητας στερεί και περιορίζει στο µέτρο κατά το οποίο µας 

απαγορεύει (υπερεγωτική λειτουργία) να παραδινόµαστε σε όλες τις ηδονές. Αυτό 

έρχεται σε σφοδρή σύγκρουση µε την -παιδικής προελεύσεως- αρχή της ηδονής η 

οποία  στοχεύει στην εδώ και τώρα ικανοποίηση της όποιας ενορµητικής διέγερσης. 

Το µικρό παιδί -στα πλαίσια του φυσιολογικού ναρκισσισµού του- σκέπτεται και 

κάνει µόνο ό,τι  του είναι ηδονικό. Έχουµε εδώ τη σύγκρουση η οποία 

συµπυκνώνεται µέσω του δίπολου «επιθυµία να κάνω»  vs. φόβος των κυρώσεων από 

την πράξη µου. Πρόκειται για  το οικουµενικό δίπολο «επιθυµία –φόβος». Ο φόβος 

προκύπτει ως επακόλουθο της πραγµάτωσης µιας επιθυµίας, της ικανοποίησης ενός 

πάθους σεξουαλικού-αιµοµικτικού ή επιθετικού πρωτίστως, ενός  πόθου οιδιπόδειας 
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προβληµατικής.  Είναι ένα επικηρυγµένο πάθος.  Το Εγώ του υποκειµένου µέσω του 

ονείρου  θα συνεισφέρει σ’ αυτήν τη σύγκρουση προτείνοντας µια λύση. Γίνεται 

λόγος για την Εργασία του Ονείρου. 

 Ας «ανατάµουµε» αυτήν την εργασία του ονείρου. Για να φιλοτεχνήσει το ψυχικό 

µας «εργαστήρι» το όνειρο υπάρχει µια βασική προϋπόθεση, µια αναγκαία συνθήκη 

εκκίνησης. Χρειάζεται µια επιθυµία ανεκπλήρωτη άλλως ειπείν µια λιβιδινική δύναµη 

ένα βασικό υλικό το  οποίο  θα  βάλει µπροστά  την εργασία του ονείρου  η οποία  µε 

τη σειρά της θα προσφέρει σ’ αυτήν την επιθυµία µια ψευδαισθητική –εικονική 

ικανοποίηση. Γιατί η ικανοποίηση να είναι «ως εάν» και όχι πραγµατική; Μα επειδή 

πρόκειται  για άλογη επιθυµία που η πραγµάτωσή της συνιστά υπέρβαση, Ύβρη.  

Είναι επιθυµία προερχόµενη από περιοχές της ψυχής µας οι οποίες  παιδιόθεν 

σηµαδεύτηκαν από το πρόσηµο της απαγορευµένης ηδονής και της προσήκουσας 

αγωνίας. Προεξαρχόντως  πρόκειται για την επιθυµία σεξουαλικής κατοχής του ενός 

γονέα (συνήθως  του ετερόφυλου) και ευχή θανάτου του άλλου (συνήθως του 

οµόφυλου). Κατά τον συγγραφέα Μ. Καραγάτση «…η καταστροφή συντελείται τη 

στιγµή που καταλύεται το σύνορο που χωρίζει το πάθος από το Λόγο και επιχειρείται η 

υπέρβαση ... το πάθος τότε συνταυτίζει τον έρωτα µε το θάνατο…» Ο θάνατος κατά το 

συγγραφέα έχει την έννοια της καταστροφής ενώ  ο Λόγος είναι η λογική η σκέψη η 

σωφροσύνη. Έτσι η εργασία του ονείρου συνιστά µια λύση στο µέτρο κατά το οποίο 

µέσω µιας αυταπάτης, ενός « τρικ» σκηνοθετηµένου (εικονοπλασία) επέρχεται 

συµβιβασµός της σύγκρουσης ο οποίος εν τέλει συνιστά  το σύνορο ανάµεσα στο 

πάθος και το Λόγο.   

Στην ψυχαναλυτική σκέψη γίνεται λόγος για εργασία του ονείρου, εργασία του 

πένθους κ.λ.π. Σε κάθε µορφής ψυχική εργασία ο πρωτεργάτης της διαδικασίας είναι η 

εργασία της απώθησης , η αµυντική λειτουργία της απώθησης. Μέσω της απώθησης η 

ανεκπλήρωτη επιθυµία προσανατολίζεται  προς την περιοχή του ψυχικού µας 

οργάνου πρός  αυτό το container, τη δεξαµενή των λιβιδινικών παθών µας που 

ονοµάζουµε (δυναµικό) ασυνείδητο. Τότε η άλογη επιθυµία εκπίπτει της συνείδησής 

µας. Το γεγονός ότι η επιθυµία απωθείται σε καµιάν περίπτωση σηµαίνει ότι χάνεται 

και  σιγεί. Υπάρχει εκεί και πιέζει µόνο που δεν έχουµε επίγνωση της ύπαρξης της 

αφού είναι ασυνείδητη. Η απωθηµένη επιθυµία  πάντα σοβεί και αενάως επιστρέφει 

και ζητά την ικανοποίησή της. Πρόκειται γι αυτό το οποίο ονοµάζουµε «επιστροφή 

του απωθηµένου». Με ποιόν τρόπο επιστρέφει η απωθηµένη επιθυµία; Ερχόµαστε 

εδώ στην λειτουργική αξία της εργασίας του ονείρου. Η εργασία αυτή, η 
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διαµεσολάβηση της ονειρικής διαδικασίας  κάνει ώστε η  απωθηµένη επιθυµία να 

επιστρέφει  εντός του σκηνικού του ονείρου. Προβάλλεται πάνω στο πανί του 

ονείρου  µεταµφιεσµένη , καµουφλαρισµένη, και µάλιστα ικανοποιείται µε τρόπους-

πρόσωπα-πράγµατα εξίσου  µεταµφιεσµένα. Όλα µαζί συνθέτουν ένα σκηνικό. Να το 

«µεγαλείο»  του Εγώ µας µέσω της εργασίας του ονείρου   εφόσον αυτή µπορεί να 

δουλεύει.(σε πολλές περιπτώσεις αποτυγχάνει). Η λειτουργία του ονείρου είναι να 

µπορεί να µεταµφιέζει την επιθυµία και την ικανοποίησή της. Η επιστροφή του 

απωθηµένου γίνεται µε τρόπο µεταµφιεσµένο. Χωρίς την επιστροφή του απωθηµένου 

δε λειτουργεί το (συµβολικό) όνειρο.   Αυτή η σκηνοθεσία, και όλοι αυτοί οι 

«κοµπάρσοι» του ονείρου  απαιτούνται για ώστε  να µην  φτάσει στο Εγώ ατόφια 

(ωµή) η  απαράδεκτη επιθυµία οπότε αυτό θα ήταν υπερβολικά «αντιοικονοµικό» 

καθώς θα  πληµµύριζε το Εγώ του υποκειµένου µε ακατάσχετη αγωνία (άγχος) . 

Κλινικό παράδειγµα: Νέα γυναίκα σε ψυχοθεραπεία εδώ και τρία χρόνια τώρα µε 

συχνότητα δύο συνεδριών την εβδοµάδα. Την εποχή κατά την οποία συνδεόταν µε 

τον Γ. έναν άνδρα όπως µετέδωσε «υπερσεξουαλικό», ονειρευόταν  ότι είχε 

περιπτύξεις µε κάποιον άλλο  καθηγητή της  από το Λύκειο. Αφού αφηγήθηκε το 

όνειρο  στη συνέχεια  έκανε συνειρµούς που αφορούσαν στο διχασµό της ανάµεσα σε 

µια πνευµατική- διανοητική ζωή από τη µια και σε µια σεξουαλική από την άλλη. 

Πώς θα όφειλε να ζει; αναρωτιόταν. Περισσότερο προς τη µία κατεύθυνση ή προς 

την άλλη;   Και  σ’αυτήν την περίπτωση οι συνειρµοί βοήθησαν στην 

αποκωδικοποίηση του ονείρου.  Ξεκινάµε από την κλασσική ψυχαναλυτική θέση ότι 

τα περισσότερα-αν όχι όλα- από τα όνειρα που µας αφηγούνται οι ασθενείς µας έχουν 

πρωτίστως µεταβιβαστικό ενδιαφέρον, δηλαδή συµπυκνώνουν τις  συνειδητές και 

ασυνείδητες  φαντασίες, σκέψεις , ιδέες, συγκινήσεις αµφοτέρων των προσήµων που 

δοκιµάζει ο αναλυόµενος προς το πρόσωπο του αναλυτή του. Με αυτήν την έννοια το 

πρόσωπο του καθηγητή στο όνειρο θα µπορούσε να παραπέµπει στον αναλυτή, στην 

ασυνείδητη (απωθηµένη) προδιάθεση της ασθενούς για εγγύτητα µαζί του. Αυτό 

παραπέµπει  στην επιστροφή και την ικανοποίηση αυτής της επιθυµίας-µέσω του 

ονείρου- µε µεταµφιεσµένο τρόπο.  Το (µάχιµο) Εγώ της ασθενούς µέσω της 

εργασίας του ονείρου «έντυσε», µεταµφίεσε τον αναλυτή σε καθηγητή αφού η 

συνεύρεση µε τον καθηγητή είναι εγωσυντονικότερη δηλαδή συµβατότερη µε το Εγώ 

της, απ’ ότι µε τον αναλυτή.   Η θεραπευόµενη θα µπορούσε να  ονειρευτεί απευθείας 

τη συνεύρεση µε τον αναλυτή της µόνο που τότε αυτό θα την γέµιζε µεγάλη αγωνία 

και τότε µπορεί ακόµα και να ξυπνούσε έντροµη από το άγχος. Ένας   από τους 
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διασηµότερους και επαναστατικότερους «φροϋδισµούς» λέει ότι «το όνειρο –  το 

κάθε όνειρο  που δύναται  να µεταµφιέζει την ορµή - είναι «ο φύλακας του ύπνου». 

Χάρη στις µεταµφιέσεις η συνειδητή πλευρά του Εγώ µας δε γνωρίζει την διάπραξη 

που συντελείται δεν έχει ιδέα για το ποια πρόσωπα, πράγµατα, πράξεις κρύβονται 

πίσω από τους «κοµπάρσους του ονείρου οπότε  δε ζει κανένα µεγάλο άγχος, ο 

ονειρευόµενος µπορεί  να συνεχίσει να «κοιµάται τον ύπνο του δικαίου». Μέσα από το 

όνειρο ικανοποιούµε αυτό που αν ερχόταν στην επιφάνεια θα ήταν απαράδεκτο. 

Κάποιες µορφές αϋπνίας οφείλονται ακριβώς στην αδυναµία του Εγώ να 

«φιλοτεχνεί» όνειρα που να µεταµφιέζουν τα πράγµατα οπότε η ενόρµηση (η 

επιθυµία) φτάνει ατόφια στο Εγώ και όχι µεταµφιεσµένη.  Τη βλέπουµε ωµή και 

τροµάζουµε. Εδώ το όνειρο µας αφήνει εκτεθειµένους δε µας προφυλάσσει από τα 

έσωθεν «άλογα»  οπότε ξαγρυπνώντας γινόµαστε εµείς οι ίδιοι  οι «φύλακες» του 

ύπνου µας  στη θέση του ονείρου. Κάποιος µπορεί ακριβώς να φοβάται να κοιµηθεί 

για να µη δει εφιάλτες. Είναι τότε αυτός ο ίδιος που παίρνει στα χέρια του  την 

προστασία του Εγώ του από το ενορµητικό υλικό  κατά το «ο φόβος φυλάει τα 

έρηµα». 

Ένα απ’ ευθείας όνειρο µε τον αναλυτή  θα γέµιζε τη γυναίκα του παραδείγµατος µε 

τόση αγωνία για  δύο λόγους. Ο ένας  έχει να κάνει µε την εξωτερική (απτή) 

πραγµατικότητα ενώ ο άλλος  έχει να κάνει µε την εσωτερική –ψυχική 

(υποκειµενική) πραγµατικότητα της ασθενούς. Η εξωτερική πραγµατικότητα αφορά 

στη  γνώση της ασθενούς ότι µπορεί να µιλάει µε τον αναλυτή της για οτιδήποτε 

αλλά όχι να κάνει, να «πράττει» µαζί του. Τω όντι η ασθενής γνωρίζει το «στεγανό» 

της δυαδικής τους συναλλαγής, το συµβόλαιο της συνεργασίας τους.   Η οποιαδήποτε 

επιθυµία υπέρβασής  θα συνιστούσε πηγή άγχους.  Από την άλλη µεριά φαίνεται ότι 

στην  φαντασία της  ο αναλυτής αναπαριστούσε τον –παιδιόθεν- λιβιδινικά 

επενδεδυµένο (σεξουαλικοποιηµένο) οιδιπόδειο πατέρα.  Το να ονειρευόταν µια 

απευθείας συνεύρεση  µαζί του θα σήµαινε υπέρβαση (αιµοµιξία) και το προσήκον 

άγχος. Η γυναίκα του παραδείγµατος όµως δεν ονειρεύτηκε αιµοµικτικό περιεχόµενο. 

Το (µάχιµο) Εγώ της  λειτούργησε  ώστε να προσφέρει µια συµβιβαστική λύση 

(ικανοποίηση) στη  παιδική οιδιπόδεια επιθυµία (παιδική νεύρωση).  

Συνήθως τα όνειρά µας αφορούν στην ικανοποίηση παιδικών απωθηµένων 

επιθυµιών.  Ορίζουµε το όνειρο ως ένα ψυχικό (ψυχικοποιηµένο) µέσο 

ψευδαισθητικής- εικονικής ικανοποίησης ασυνείδητων επιθετικών και σεξουαλικών 

απαγορευµένων επιθυµιών. Οι παιδικές µας σκηνές οι οποίες ψάχνουν αέναα να 
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πάρουν ζωή καταλαµβάνονται από τη λογική του ονείρου η οποία µετατρέπει αυτές 

τις σκηνές σε οπτικές εικόνες.  

Το ως κλινικό παράδειγµα είναι αντιπροσωπευτικό των συµβολικών ονείρων. Είναι 

ένα συµβολικό όνειρο στο µέτρο κατά το οποίο παράγει σύµβολα µέσω µίας 

πολύπλοκης (προσυνειδητής) διαδικασίας την οποία ονοµάζουµε συµβολοποίηση. Η 

εργασία  της συµβολοποίησης έδωσε το σύµβολο «καθηγητής» το οποίο ως τέτοιο 

είναι σηµαίνον. Συµβολίζει τον ψυχαναλυτή ο οποίος µε τη σειρά του αναπαριστά τον 

πατέρα..  

 Η «λογική» του ονείρου διαφέρει απ’αυτήν του ξύπνιου. Είναι η διαδικασία του 

συµβολισµού που κάνει ώστε το περιεχόµενο του ονείρου να είναι συχνά ασυνάρτητο, 

γεµάτο από παράδοξα και ουτοπίες. Πρόκειται για την ονειρική εκφραστικότητα, τη 

γλώσσα του ονείρου τον κώδικα προς αποκωδικοποίηση. Είναι µόνο τα συµβολικά 

όνειρα τα οποία γίνονται ο φύλακας του ύπνου µας . Μέσω του ονείρου της ασθενούς 

φτάνουµε στο πρωτογενές αντικείµενο (λιβιδινικό αντικείµενο) σ’ αυτό στο οποίο 

επενδύει η ενόρµηση, στο απωθηµένο αντικείµενο όπου στοχεύει η ορµή.   

Στην ψυχαναλυτική σκέψη ο τόπος των απωθηµένων επιθυµιών είναι το ασυνείδητο. 

O Freud ανακηρύττει το συµβολικό όνειρο ως τη «βασιλική οδό» για να φτάσουµε στο 

ασυνείδητο σ’αυτήν τη δεξαµενή των λιβιδινικών µας παθών.  

 Όταν κοιµόµαστε χαλαρώνουµε . Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να χαλαρώνει και η 

λογοκρισία µέσα µας (Υπερεγώ). Οι άµυνες του Εγώ εκπίπτουν και αµβλύνεται η 

αντίσταση στη ανάδυση του απωθηµένου υλικού, της απωθηµένης επιθυµίας.   Η 

χαλάρωση του ύπνου διευκολύνει την επιστροφή του απωθηµένου.  Εντούτοις -

τουλάχιστο στα συµβολικά όνειρα- η λογοκρισία επιµένει τόσον  ώστε τελικά να µην 

επιτρέπει την ικανοποίηση της επιθυµίας παρά µόνο µε συµβολικό (ως εάν 

ψευδαισθητικό) τρόπο. Καθώς η επιθυµία πιέζει  το στήσιµο του ονείρου έρχεται ως 

η προτεινόµενη λύση που προτάσσει το µάχιµο Εγώ µας. Μέσω της εργασίας του το 

Εγώ προσφέρει ένα υποκατάστατο αντικείµενο ικανοποίησης της επιθυµίας. Στο 

παράδειγµα το υποκατάστατο αντικείµενο είναι ο καθηγητής. Είναι σα να είπε το Εγώ 

στη θεραπευοµένη µέσω του ονείρου: «να το αντικείµενο που σου δίνω, που σου 

προτείνω, που έφτιαξα  για σένα, πόρτο για να ευχαριστηθείς να αποφορτιστείς και να 

ησυχάσεις».  

Τα όνειρα είναι τα µονοπάτια της φαντασίας, οι δρόµοι της ηδονής. Αφορούν δε στις 

εκάστοτε σκηνοθετικές και δηµιουργικές δυνατότητες του Εγώ µας αν  τα δούµε  ως 

εικαστικά-σκηνοθετηµένα έργα τέχνης. 
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Ποιά είναι τα υλικά του ονείρου; Ποια στοιχεία θα χρησιµοποιήσει η εργασία του 

ονείρου  για να στήσει τη σκηνοθεσία της; Γιατί στο παράδειγµά µας ο αναλυτής να 

συµβολίζεται µέσω του καθηγητή και όχι µέσω ενός άλλου αντικειµένου;  

Κατά τον Freud το όνειρο χρησιµοποιεί τα υπόλοιπα  τα κατάλοιπα της ηµέρας  και τα 

θέτει στην υπηρεσία της επιθυµίας. Τα κατάλοιπα της ηµέρας είναι αποσπάσµατα, 

στιγµιότυπα από τη συνειδητή ζωή µας στην κατάσταση του ξύπνιου. Πρόκειται για 

την γκάµα των ιχνών από διάφορες σκέψεις, γεγονότα, συµβάντα και βιώµατα  όταν 

είµαστε ξύπνιοι. Τα στοιχεία αυτά, αυτές οι εντυπώσεις, µπορεί να είναι από τα πιο 

ουτιδανά και αδιάφορα για τον ονειρευόµενο. Όµως είναι ακριβώς αυτά τα στοιχεία 

τα οποία η εργασία του ονείρου αξιοποιεί χρησιµοποιώντας τα ως υλικά µεταµφίεσης 

της ασυνείδητης επιθυµίας. Η ασυνείδητη επιθυµία ενεργοποιείται (επιστρέφει) στο 

όνειρο  µόνο εφόσον βρει  να «ντυθεί» µέσα από τα κατάλοιπα της ηµέρας. 

Φερ’ειπείν κάποιος ονειρεύτηκε ότι είχε κάποια  ερωτική οικειότητα µε την άκοµψη 

γηραιά και «αντιερωτική» θυρωρό της πολυκατοικίας του. Όταν ξύπνησε αισθάνθηκε 

ίσως περίεργα µε το άτοπο ενός παρόµοιου ονειρικού περιεχοµένου. Αν συζητούσαµε 

µαζί του για το όνειρο θα µας έλεγε ενδεχοµένως  ότι τις προάλλες είχε κάνει µε τη 

θυρωρό µια κουβέντα π.χ. σχετικά µε τα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας... Πρόκειται 

εδώ για ένα κατάλοιπο της ηµέρας το οποίο χρησιµοποίησε εντός του ο 

«πρωτοµάστορας» του ονείρου-ο «ονειροποιητής» του- και το «έδεσε» µε την 

ασυνείδητη  (απωθηµένη) αιµοµικτική οιδιπόδεια επιθυµία. Η εργασία του ονείρου 

χρησιµοποίησε την εικόνα της θυρωρού πήρε τα ρούχα και τη µάσκα της για να 

µεταµφιέσει τη µαµά σε θυρωρό και έτσι να ευχαριστήσει την ενόρµηση. Στο όνειρο 

η θυρωρός είναι µια µαµά travestie δηλαδή η µαµά που ντύθηκε θυρωρός. Εδώ η 

θυρωρός αναπαριστά, συµβολίζει τη µαµά. Τώρα ο ονειρευόµενος µπορεί 

ανενόχλητα να συνεχίζει τις περιπτύξεις -αλλά και τον ύπνο του- µέσω του 

υποκατάστατου ως εάν αντικειµένου. Μέσω της εντύπωσης, µέσω του κατάλοιπου 

«θυρωρός» η  απωθηµένη παιδική επιθυµία µπόρεσε να επιστέψει και να 

ικανοποιηθεί ψευδαισθητικά. Αυτή η απωθηµένη επιθυµία είναι που πιέζει για να 

ικανοποιηθεί εποµένως αποτελεί την κινητήρια δύναµη, την ενέργεια. Από πλευράς 

(ψυχικής) οικονοµίας είναι σαν τον χρηµατοδότη, τον χορηγό ο οποίος λέει στο Εγώ 

του ονειρευµένου: «κάνε ότι µπορείς πρέπει οπωσδήποτε να ευχαριστηθώ, εσύ βρες 

µου ένα τρόπο να ικανοποιηθώ  κι εγώ πληρώνω γι αυτό».  Το µάχιµο Εγώ µε τη σειρά 

του ως λειτουργικό και σώφρον  βάζει στο παιχνίδι  το κατάλοιπο «θυρωρός» εν είδει 

εργολάβου και  κοµιστή της πρώτης ύλης για να χτίσει το περιεχόµενο του ονείρου.  
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Eν κατακλείδι καµιά εργασία του ονείρου δε µπορεί να λάβει χώρα χωρίς το δέσιµο της 

ασυνείδητης απωθηµένης επιθυµίας µε µια συνειδητή πραγµατική εντύπωση «αθώας» 

υφής, συχνά την πιο αδιάφορη που µπορούµε να φανταστούµε.  

 

Εξετάζουµε το όνειρο ως ένα φαινόµενο  παλινδρόµησης στο µέτρο κατά το οποίο 

µέσω της εργασίας του ευχαριστιέται ψευδαισθητικά η (απωθηµένη ) παιδική ορµή. 

Η παλινδρόµηση αυτή είναι  τοπική. Έτσι τα πράγµατα λαµβάνουν χώρα « επί 

τόπου» αφού, καθώς κοιµόµαστε, παύει η ικανότητά µας  για κίνηση. Αυτό έχει το 

πλεονέκτηµα ότι δεν κινδυνεύουµε από ένα επί του πραγµατικού  πέρασµα στην 

πράξη (διάπραξη). Η διέγερση, η ψυχική ενέργεια  από την επιθυµία- αφού είµαστε 

ηµιπαράλυτοι όταν κοιµόµαστε -δε µπορεί παρά να  παλιρροεί µόνο µέσα στον 

ψυχισµό,  µέσα στο Εγώ µας το οποίο µε τη σειρά του θα υποκινήσει την εργασία του 

ονείρου.  

Επίσης η παλινδρόµηση στο συµβολικό όνειρο είναι µορφολογική λόγω της 

αυταπάτης, του ψευδαισθητικού χαρακτήρα του ονείρου ο οποίος προσδίδει σ’ αυτό 

µια φόρµα, ένα περιεχόµενο µε συγκεκριµένη µορφή. Τόσο η τοπική όσο και η 

µορφολογική παλινδρόµηση στο όνειρο συνιστούν τη χρονική παλινδρόµηση   προς 

την απωθηµένη µας παιδικότητα. 

 Πέρα από τις ασυνείδητες-απωθηµένες έχουµε και συνειδητές επίκαιρες επιθυµίες: 

όρεξη για έρωτα, επιθετικότητα, δίψα, πείνα κ.λ.π.  Πρόκειται για συγκεκριµένες  και 

αντιληπτές, σύγχρονες, ενεστώσες ορέξεις. Στον ύπνο η διαπερατότητα της 

λογοκρισίας (Υπερεγώ) κάνει ώστε-µέσω του ονείρου-πολλές τέτοιες επιθυµίες µας 

να εικονοποιούνται και να ικανοποιούνται. Έτσι ο «πεινασµένος καρβέλια 

ονειρεύεται»,  η «αγεώργητη» γυναίκα βλέπει περιπτύξεις κ.ο.κ.  Αυτά τα όνειρα δεν 

είναι συµβολικά δεν αφορούν δηλαδή στη σκηνοθετηµένη ικανοποίηση µιας  

απωθηµένης-ασυνείδητης παιδικής επιθυµίας αλλά στην απροκάλυπτη άνευ 

µεταµφιέσεως ικανοποίηση µιας επίκαιρης ανάγκης. Και σ’ αυτά τα όνειρα βέβαια, 

τα µη συµβολικά, η ικανοποίηση είναι ψευδαισθητική. 

 

∆ιακρίνουµε ανάµεσα στο έκδηλο και στο λανθάνον περιεχόµενο του ονείρου. 

Το έκδηλο περιεχόµενο είναι τα όσα µας αφηγείται κάποιος για το όνειρό του  είναι 

δηλαδή η αφήγηση των εικόνων του ονείρου. Πρόκειται για την επιφάνεια του 
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ονείρου, την πρόσοψή του την εξωτερική του µορφή η οποία – στο συµβολικό 

όνειρο-είναι έτσι καµωµένη ώστε να γίνεται αποδεκτή από τη λογοκρισία µέσα µας  

(εύκολα θα διηγείτο κάποιος ότι είχε περιπτύξεις π.χ . µε τη θυρωρό). 

Το λανθάνον περιεχόµενο απαρτίζεται από το υλικό  του ασυνειδήτου (λογοκριµένες 

επιθυµίες, σκέψεις κ.λ.π.) το οποίο µέσω τις εργασίας του ονείρου  έχει µεταµφιεστεί. 

Πρόκειται για το υφέρπον νόηµα του ονείρου, για το σηµαίνον για το συµβολισµό 

του. Είναι η γριφώδης  µορφή του που ψάχνουµε να κατανοήσουµε και να 

αποκρυπτογραφήσουµε µέσω της ερµηνείας του. Στο παράδειγµα το λανθάνον 

περιεχόµενο συνίσταται στην παιδική  επιθυµία συνεύρεσης µε τη µαµά και την 

ικανοποίησή της. 

 Ένα όνειρο µπορεί να γραφτεί, ως προς το έκδηλο περιεχόµενό του σε τρείς γραµµές 

αλλά τα νοήµατά του να γεµίσουν σελίδες. 

Η διαδικασία της εικονοποίησης αφορά στη µετατροπή των  λανθανουσών σκέψεων 

σε οπτικές εικόνες δηλαδή σε εικαστική- συµβολική γλώσσα έτσι ώστε αυτές να µην 

αποκαλυφθούν. Αυτή η εργασία του Εγώ διέπεται από δύο µηχανισµούς : τη 

συµπύκνωση και τη µετάθεση. 

Η συµπύκνωση είναι η ψυχική (αµυντική) διαδικασία του Εγώ µέσω της οποίας οι 

λανθάνουσες-λογοκριµένες ιδέες µας µετατρέπονται σε αποδεκτό περιεχόµενο για το 

Υπερεγώ ώστε να µπορέσουν να διασχίσουν το φράγµα της απώθησης. Στο 

παράδειγµά µας η µετατροπή της µαµάς σε θυρωρό ήταν αποδεκτή και αποτέλεσε το 

έκδηλο περιεχόµενο του ονείρου. Το έκδηλο περιεχόµενο του κάθε συµβολικού 

ονείρου συµπυκνώνει τα νοήµατα  δηλαδή το λανθάνον του περιεχόµενο. Κατά το 

κινεζικό γνωµικό «µια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις». Μια εικόνα ονείρου 

συµπυκνώνει χίλια νοήµατα… 

Η   µετάθεση είναι η ψυχική (αµυντική) διαδικασία του Εγώ µέσω της οποίας µια 

ιδέα λογοκριµένη  µεταφέρεται πάνω σε µια άλλη ιδέα ουδέτερη ανώδυνη. Η  

απαγορευµένη ιδέα της περίπτυξης µε τη µαµά µεταφέρεται στην ουδέτερη ασήµαντη 

και άσχετη ιδέα  της  περίπτυξης µε τη θυρωρό. 

 

Εν κατακλείδι µέσω της εργασίας του ονείρου το Εγώ ξεγελάει τη λογοκρισία µε 

«δόλο». 

 

 Έστω ότι η  Εργασία  του ονείρου  προχωράει έχουν γίνει δηλαδή συµπυκνώσεις, 

µεταθέσεις κ.λ.π. Καλώς εχόντων των πραγµάτων θα ακολουθήσει  αυτό το οποίο 
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ονοµάζουµε «∆ευτερογενή ∆ιαδικασία της Εικονοποίησης». Πρόκειται για ένα 

τελευταίο «χτένισµα» του ονείρου ούτως ώστε αυτό ν’ αποκτήσει ένα «κούτελο» 

βατό εύληπτο συνεκτικό και η πλοκή του  να βγάζει νόηµα.. Αυτή η διαδικασία δε 

λαµβάνει πάντα χώρα.  Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα όνειρά µας είναι συχνά 

ασαφή και αλλόκοτα, δυσνόητα και άτοπα. 

 

 Όταν ο θεραπευόµενος βλέπει ένα όνειρο αυτό είναι ένδειξη της ψυχικής εργασίας 

του η οποία εκφράζεται σε µια προσωπική και ιδιωτική γλώσσα 

Κλινικό παράδειγµα συµβολικού ονείρου. Νέος άνδρας σε ψυχοθεραπεία µε 

συχνότητα δύο συνεδριών εβδοµαδιαίως. Ζήτησε βοήθεια επειδή είχε πολύ άγχος µε 

αντίκτυπο πρωτίστως στις σχέσεις του. Κατά την 9η συνεδρία έφερε στη θεραπεία το 

πρώτο όνειρο.  

Το έκδηλο περιεχόµενο του ονείρου(αφήγηση): ήταν δύο σκυλιά στη οικοδοµή που 

έκτιζε τα οποία τσακώνονταν µεταξύ τους. Ο θεραπευόµενος έκανε µόνος του την 

ερµηνεία του ονείρου λέγοντας µε σιγουριά ότι οι δύο σκύλοι ήταν ο ίδιος και ο 

αδερφός του. Αυτό παραπέµπει στο λανθάνον περιεχόµενο του ονείρου.  Η 

«καµουφλαρισµένη» επιθυµία είναι η επιθετική (καταστροφική) ενόρµηση  µε 

αντικείµενο τον αδερφό του. Από το υλικό των συνεδριών  προέκυπτε η δυσκολία του 

ασθενούς να τα βγάλει πέρα να διαχειριστεί την σκληρότητα, την οργή µέσα του. Αν 

δεν το ερµήνευε µόνος του ο αναλυτής  θα µπορούσε να τον ρωτήσει: «τι σκέπτεστε 

για το όνειρο;» Θα µπορούσε επίσης να µη ρωτήσει τίποτα απολύτως και να 

περνούσαν σε διάφορα άλλα θέµατα συζήτησης. Τότε  µπορεί ο θεραπευόµενος να 

σιωπούσε  και µετά  από λίγο να έλεγε «… ο αδερφός µου ξέρετε….». Αυτό είναι ένας 

συνειρµός  συνδεδεµένος  µε την ερµηνεία του ονείρου. Ο αναλυτής θα µπορούσε  να 

τον βοηθήσει να καταλάβει ποιος ενδεχοµένως κρυβόταν πίσω από τα σκυλιά. Ακόµα 

και τότε το κλειδί της κατανόησης θα το είχε-χωρίς να το ξέρει- ο ίδιος έχοντας κάνει 

το συνειρµό. 

              

 Ένα όνειρο µπορεί να επιδέχεται ταυτόχρονα πολλών  ερµηνειών-αυτό εξαρτάται και 

από το ποίος το ακούει- όµως σηµασία έχει η ερµηνεία που κάνει ο ίδιος ο 

θεραπευόµενος ή οι συνειρµοί του οι οποίοι τελικά θα οδηγήσουν τον ίδιο η το 

θεραπευτή του στην ερµηνεία. Μπορούµε να προσδώσουµε στο όνειρο και  

µεταβιβαστική αξία η οποία θα αφορούσε   στην επιθυµία του να επιτεθεί στο 

θεραπευτή του. Η σύγκρουση αµφοτέρων σηµαίνεται (συµβολίζεται) από τους 
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σκύλους που τσακώνονται.   Κατά τη 12η συνεδρία ο θεραπευόµενος έφερε ένα άλλο 

όνειρο-το 3ο κατά σειρά- το οποίο, όπως µετέδωσε, τον είχε ταράξει πολύ: « …αυτό 

το όνειρο είχε διάφορες σκηνές και  θ’ αναφέρω κάποιες απ’αυτές. Ήταν ένα σύνολο 

ανθρώπων, άνθρωποι κάθε ηλικίας και ήταν σα να επρόκειτο κάποιος να κάνει ένα 

σεµινάριο. Περίµεναν σ’ ένα χώρο αρκετά σκοτεινό , θα µπορούσε ίσως να είναι µια 

εκκλησία. Βρισκόµουν κι εγώ, ήµουν ένα µικρό παιδί και ήµουν σ’ ένα επίπεδο πιο 

χαµηλά απ’ αυτό που ήταν αυτοί οι άνθρωποι σαν  µέσα σε µια άδεια πισίνα. Ας πούµε 

εκεί πού είναι το ταπέτο (δείχνει το χαλί στο γραφείο µου) βρίσκονταν οι άνθρωποι κι 

εδώ ( δείχνει  στο γραφείο µου το χώρο που βρίσκονται οι δυό πολυθρόνες µας η δική 

µου και η δική του) είναι η άδεια πισίνα κι εγώ βρίσκοµαι µέσα. Κάποια στιγµή έρχεται 

αυτός που θα τους µίλαγε και είχε κάποια άµφια πολύτιµα…. ήταν µια κορώνα χρυσή 

και όποιος πλησίαζε αυτόν τον άνθρωπο και την κορώνα γινόταν µια επαφή ειδική, 

αλλά για γίνει αυτό θα έπρεπε όποιος πλησίαζε και άγγιζε την κορώνα να έχει κάποιες 

ειδικές ιδιότητες. Ήρθε και η δική µου σειρά και βγήκα από την άδεια πισίνα πλησίασα 

και έγινε αυτή η σύνδεση. Μετά ξύπνησα και ήµουν αναστατωµένος. Είχε και άλλες 

σκηνές αυτό το έργο….εεε… όνειρο….»   

 

Στη θεραπεία είναι πάντα το λανθάνον περιεχόµενο που ζητάµε αποκαλύψουµε 

δηλαδή πως ήταν η ορµή πριν υποστεί τη µεταµφίεση. Έχουµε εδώ ένα όνειρο 

ευφάνταστο πλούσιο σε συµβολισµό εν είδει κινηµατογραφικής ταινίας,  ένα «έργο» 

όπως µε τη λανθάνουσα γλώσσα του το αποκάλεσε κάποια στιγµή  ο ίδιος ο ασθενής. 

Είναι όνειρο µεταβιβαστικού ενδιαφέροντος το οποίο συµπυκνώνει τις επιθυµίες και 

φαντασίες του για το θεραπευτή του. Το πρόσωπο µε τα άµφια θα µπορούσε 

ν’αναπαριστά το θεραπευτή του δηλαδή αυτόν που στη φαντασία του και ξέρει και 

έχει.  Ο θεραπευόµενος φαίνεται να ζει τον εαυτόν του µικρό απέναντι του. Βρίσκεται 

πιο «χαµηλά» µέσα στην «άδεια πισίνα» κάτι στεγνό, αφυδατωµένο  Πρόκειται για 

την  κατάθλιψη του θεραπευόµενου. ∆εν έχει υγρά,  δεν έχει ζωή, είναι αδύναµος. 

Αυτός που κρατά την «κορώνα»  φαίνεται να αναπαριστά τον θεραπευτή.  Η κορώνα 

θα µπορούσε να συµβολίζει τη γνώση που ο θεραπευτής είναι σε θέση να δώσει στο 

θεραπευόµενο. ∆ιαφαίνεται η επιθυµία του θεραπευόµενου να τον γεµίσει ο 

θεραπευτής του να του γεµίσει τις άδειες κοιλότητες (την άδεια πισίνα ). Αυτό µας 

παραπέµπει στις φιλοµόφυλες προθέσεις του ασθενούς. Κατανοούµε τώρα και την 

αναστάτωσή του όταν πλησιάζει τον άνθρωπο µε την «κορώνα» δηλαδή τον 
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θεραπευτή µε το πέος του. Η «κορώνα» του ανθρώπου µε τα άµφια θα συµβολίζει τον 

φαλό του αναλυτή. 

           

Η διαδικασία του Συµβολισµού  και γενικότερα όλη η Εργασία του Ονείρου λαµβάνει 

χώρα στην περιοχή του ψυχικού µας οργάνου την οποία ονοµάζουµε προσυνειδητό. 

Λέµε τότε ότι η γνώση για τον εαυτό µας η οποία µας φτάνει µέσω του συµβολικού 

ονείρου είναι προσυνειδητή γνώση δεν είναι ασυνείδητη γνώση. Πρόκειται για µια 

γνώση η οποία περνάει το «φράγµα» της λογοκρισίας χάρη στη µεταµφίεση και από 

ασυνείδητη γίνεται προσυνειδητή. Η προσυνειδητή γνώση είναι µια γνώση πιο κοντά 

στο συνειδητό µας, στα πρόθυρα ν’αποκαλυφθεί το νόηµά της αν την 

αποκωδικοποιήσουµε. 

  

Μολονότι ο Freud έγινε ο πρωτεργάτης της ερµηνευτικής των ονείρων διαµέσου των 

συνειρµικών αλυσίδων του ασθενούς ο ίδιος εντούτοις έκανε και αυθαίρετες 

ερµηνείες βασισµένες σε αρχετυπικά σύµβολα µε καθολικό νόηµα και σηµασία. 

Πρόκειται για οικουµενικά σύµβολα δοσµένα από την παράδοση και τους µύθους 

των λαών. Ύποστήριζε την ερµηνεία – εξήγηση κάποιων ονείρων µε τη βοήθεια 

συµβόλων η σηµασία των οποίων µας έρχεται από τους πανάρχαιους χρόνους. Είναι 

αλήθεια ότι ο Freud είχε επηρεαστεί  από το έργο των Αρτεµίδωρου και ∆αλδιανού 

και είχε βρει σ’αυτό  εξηγήσεις για διάφορα σύµβολα που έρχονται στο περιεχόµενο 

των ονείρων . Να µερικά παραδείγµατα : 

-καπέλο: συµβολίζει τον άντρα ( το αντρικό γεννητικό µόριο ) 

-τσάντα η πορτοφόλι: συµβολίζει τη γυναίκα ( το γυναικείο γεννητικό όργανο ) 

-παράσυρση από όχηµα: συµβολίζει τη συνουσία 

-κρίνα: συµβολίζουν την αγνότητα 

-φίδι: συµβολίζει το ανδρικό µόριο 

          

Συµπερασµατικά κατ ’αρχάς ο  Freud απορρίπτει τα «κλειδιά» των ονείρων λέγοντάς 

µας ότι δεν πρέπει να υπερτιµάται η σηµασία των συµβολικών ισοδυνάµων γιατί αυτό 

θα εγκυµονούσε τον κίνδυνο να εγκαταλειφθεί η αξιοποίηση των συνειρµών του 

ίδιου του ονειρευόµενου. Ωστόσο παραδέχεται µερικά οικουµενικά σύµβολα σε 

κάποια όνειρα τα οποία ονόµαζε «τυπικά». Πρόκειται   για όνειρα τα οποία τόσο ως 

προς τη µορφή τους όσο και ως προς το περιεχόµενό τους παρουσιάζονται µε τον ίδιο 

τρόπο σ’ένα µεγάλο αριθµό ατόµων. Είναι (οικουµενικά) όνειρα που όλοι είδαµε µε 
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τον ίδιο τρόπο και γα τα οποία µπορούµε να υποθέτουµε ότι έχουν για όλους µας τις 

ίδιες πηγές και την ίδια σηµασία. Αυτά διαφεύγουν του κανόνα κατά τον οποίο το 

νόηµα αποκρυπτογραφείται σε σχέση µε τους συνειρµούς του ονειρευόµενου.  Κατά 

τον Freud άλλωστε οι συνειρµοί των τυπικών ονείρων είναι γενικά φτωχοί και 

«φλου».  Τέσσερις είναι οι προεξάρχουσες κατηγορίες των Τυπικών Ονείρων: 

-Τα όνειρα γύµνιας: αφορούν στην ονειρική ικανοποίηση της επιδειξιοµανιακής µας 

επιθυµίας η οποία προέρχεται από την παιδική µας ηλικία, τότε που µπορούσαµε επί 

του πραγµατικού να την ικανοποιούµε. Κατά τον Ferenczi τέτοια όνειρα είναι 

ενδεικτικά της επιθυµίας µας να ξαναβρούµε την παραδεισένια κατάσταση της 

παιδικής ηλικίας. 

-Τα όνειρα θανάτου (πένθους): πίσω από την αγωνία ή το θρήνο  κρύβεται µια 

επιθυµία θανάτου για τα πρόσωπα που πεθαίνουν στο όνειρο. Πρόκειται το 

συχνότερο για τον αδερφό η την αδερφή και έτσι εκφράζεται το θέµα της αδελφικής 

ζήλειας µε άλλα λόγια των αντιζήλων των οποίων επιθυµούµε τον αφανισµό. Επίσης 

θάνατος του πατέρα η της µητέρας ως έκφραση του οιδιπόδειου µίσους προς τον 

οµόφυλο γονιό. Εδώ η παιδική επιθυµία ικανοποιείται χωρίς µετάθεση σε κάποιον 

άλλο δηλαδή στο όνειρο πεθαίνει το ίδιο το πρόσωπο  στο οποίο αφορά η επιθυµία 

του θανάτου. Σ’ αυτά τα όνειρα  ικανοποίησης της παιδικής επιθυµίας µπορεί να µην 

έχουµε πολύ άγχος. Η εξήγηση είναι ότι εδώ ο θάνατος δεν έχει τη σηµασία που έχει 

για τους ενήλικες. Πρόκειται για µια παιδική εποχή όπου ο θάνατος νοηµατοδοτείτο 

ως µια απλή απουσία-εξαφάνιση του αγαπώµενου προσώπου 

-Όνειρα σχολικών εξετάσεων: εδώ βλέπουµε ότι είµαστε υποχρεωµένοι να περάσουµε 

ξανά ως ενήλικες εξετάσεις στις οποίες, εντούτοις, είχαµε επί του πραγµατικού 

επιτύχει όταν είµαστε νεότεροι.  Μπορεί µάλιστα να βλέπουµε ενοχληµένοι τον εαυτό 

µας να είµαστε ως ενήλικες, µεταξύ νεότερων συµµαθητών µας, υποχρεωµένοι να  

ξαναπεράσουµε τις εξετάσεις. Πρόκειται για όνειρα τα οποία εκφράζουν την επιθυµία 

µας να επιβεβαιωθούµε µπροστά σε µια δύσκολη στιγµή της ζωής µας «…πέτυχες σε 

εκείνες τις εξετάσεις εποµένως θα επιτύχεις και στις τωρινές…µην ανησυχείς λοιπόν 

για αύριο, θυµήσου την αγωνία που σου είχαν προξενήσει οι εξετάσεις του απολυτηρίου 

σου…είχες πετύχει τότε» 

-Όνειρα Γέννησης: συµβολίζουν τη γέννηση του ονειρευόµενου ή τον τοκετό στη 

γυναίκα. Ένα µεγάλο πλήθος ονείρων είναι γεµάτα άγχος και µπορεί να αφορούν σε 

περάσµατα από στενούς διαδρόµους σε παραµονές στο νερό κ.λ.π. Αυτά τα όνειρα 

ερείδονται σε φαντασίες οι οποίες σχετίζονται µε την ενδοµήτρια ζωή, την παραµονή 
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στο σώµα της µαµάς και την πράξη της γέννησης αυτή καθεαυτή. Κατά τον Jung στη 

γυναίκα τα όνειρα µε βγαλµένο δόντι σηµαίνουν τοκετό. Κατά τον E.Jones τα όνειρα 

τόσο µε βγαλµένο δόντι όσο και µε θεµατική τοκετού σηµαίνουν αποχωρισµό από το 

σώµα. Έτσι αυτά τα όνειρα συνδέονται µε τη θεµατική του ευνουχισµού δηλαδή µε 

την απώλεια, κάτι που χάνω µια έλλειψη, η απώλεια του σώµατος της µαµάς κατά τον 

τοκετό . 

-Το «όνειρο του σοφού βρέφους» : εδώ βλέπουµε ένα πολύ µικρό παιδί ένα βρέφος, 

ένα µωρό µε γυαλιά το οποίο κάνει µάθηµα στους ενήλικες. Κατά τον Ferenczi είναι 

ο παιδικός µας φόβος τότε που ήµασταν µωρά απέναντι στους παράφρονες ενήλικες 

τρελούς οπότε το Εγώ µας µέσω της εργασίας του ονείρου µεταµορφώνει (αµυντικά) 

το µωρό σε ψυχίατρο έτσι ώστε να κοπάσει ο φόβος µας. Άλλωστε ο Ferenczi 

υπερθεµάτιζε το πόσο µπορούµε να µάθουµε από τα σοφά παιδιά µας. 

   

Εν κατακλείδι τα τυπικά όνειρα αφορούν σε συµβολικές εικονοποιήσεις  βασισµένες 

στην παράδοση τις οποίες βρίσκουµε επίσης στα παραµύθια τα ήθη και τα έθιµα,  τους 

µύθους κ.λ.π. Πρόκειται για σύµβολα ανάλογα των στενογραφικών σηµείων τα οποία 

είναι φορείς µιας συγκεκριµένης σηµασίας. Εντούτοις ας µην ξεχνάµε και τους πιο 

εξειδικευµένους- κατά περίπτωσιν ονειρευόµενου- προσδιορισµούς  οι οποίοι πάντα 

µπορούν να επιπροστίθενται στον οικουµενικό συµβολισµό. 

                  

Στα συµβολικά όνειρα όπως προαναφέρθηκε προεξάρχει η εργασία του ονείρου -µια 

διαδικασία ψυχικοποίησης όπως λέµε- η οποία καταλήγει στη συµβολοποίηση. Αυτά 

τα όνειρα αποτελούν σαφή ένδειξη νευρωτικής δοµής όπου το Εγώ είναι µάχιµο για 

να προσφέρει λύσεις στις ενδοψυχικές µας συγκρούσεις.  

 Η εργασία του ονείρου δε λαµβάνει πάντα χώρα µε τρόπον επιτυχή.  Στην περίπτωση 

κατά την οποία το Εγώ του υποκειµένου είναι αδύναµο και  αµυντικά ανεπαρκές για 

να το προστατεύσει από την έσωθεν ενορµητικότητα  τότε αποτυγχάνει η µεταµφίεση 

το «µακιγιάρισµα» της επιθυµία. Σ’αυτήν την περίπτωση το υποκείµενο βλέπει 

ατόφια την επιθυµία (σεξουαλική οιδιπόδεια ή επιθετική) και την πραγµάτωσή της. 

Πρόκειται για τα ωµά όνειρα κατά τα οποία η επιθυµία ικανοποιείται γυµνή χωρίς το 

Εγώ να έχει καταφέρει να φορέσει µάσκες σε πρόσωπα και πράγµατα, τόπους και 

καταστάσεις, χωρίς σκηνοθεσία. Όλοι µας  έχουµε δει ωµά όνειρα στα οποία δια-

πράττουµε στον ύπνο µας  ό,τι σε πραγµατικό επίπεδο θα ήταν ανίερο και ανήκουστο.   

Στην κλασσική τραγωδία του «Οιδίπους Τύραννος» ο Σοφοκλής πραγµατεύεται 
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µέσα από τον ποιητικό λόγο την οικουµενικότητα των ωµών ονείρων µε αιµοµικτικό 

περιεχόµενο. Αναρωτιέται κάπου στο κείµενο ποιος είναι αυτός ο άνδρας επί της γης 

που δεν έχει ονειρευτεί τη µάνα του.  

                    

Σ’ένα από τα κλινικά παραδείγµατα που προηγήθηκαν είδαµε το Εγώ του ασθενούς 

να µάχεται και τελικά να καταφέρνει, µέσω της εργασίας του ονείρου, να µεταµφιέσει 

την επίθεση του προς τον αδελφό του σε τσακωµό σκύλων. Αν ο ίδιος ο ασθενής 

ονειρευόταν ωµά θα έβλεπε τον ίδιο τον εαυτό του να χτυπάει  ή και να σκοτώνει τον 

αδερφό του  οπότε το Εγώ του θα κατακλυζόταν από αγωνία και θα ξυπνούσε. Ένα 

τέτοιο όνειρο ως ασυµβολικο θα σταµατούσε ν’ αποτελεί τον φύλακα του ύπνου 

εφόσον η συνέχισή του θα διακόπτετο απότοµα. Πρόκειται για ωµό όνειρο ή εφιάλτη. 

Εδώ δεν υπάρχει η µεταµφίεση της ενόρµησης, δεν έχουν πρωτοστατήσει οι 

µηχανισµοί της συµπύκνωσης και της µετάθεσης που δουλεύουν στο συµβολικό 

όνειρο. Η επιθυµία θα αναδύεται ωµά, εκφορτιστικά, εκρηκτικά και απροκάλυπτα 

οπότε το περιεχόµενο του ονείρου είναι οδυνηρό και αγχώδες.  Τα ωµά  όνειρα είναι 

τόσο φορτισµένα µε άγχος ώστε σε ορισµένες περιπτώσεις-ανάλογα µε το βαθµό της 

έντασης- ξυπνάµε. Αυτό είναι ο µόνος τρόπος  για να δραπετεύσουµε από το 

τροµακτικό περιεχόµενό τους..  

Τελικά οι εφιάλτες και τα ωµά όνειρα είναι ψυχικά παράγωγα στα οποία η επιθυµία 

προσπερνάει τη λογοκρισία. Εδώ είναι το άγχος που έρχεται στη θέση της λογοκρισίας 

και την αντικαθιστά.  

Κλινικό παράδειγµα: Νεαρή γυναίκα  σε θεραπεία µε συχνότητα µιας συνεδρίας 

εβδοµαδιαίως. Κατά τον δωδέκατο µήνα της θεραπείας ο αναλυτής την ειδοποίησε 

για κάποια αναπάντεχη απουσία του για σοβαρή υπόθεση την οποία εκείνος 

δυστυχώς δε µπορούσε ν’αναβάλει. Κατά την αµέσως επόµενη συνεδρία η ασθενής 

εξέφρασε διάφορες σκέψεις, ιδέες, φαντασίες της σχετικά µε την απουσία του 

αναλυτή της. Μια εβδοµάδα αργότερα έφερε στη θεραπεία ένα όνειρο: «είδα ότι 

είχατε χωρίσει-γι αυτό απουσιάσατε-και τότε είχα σχέσεις µαζί σας…». Εδώ η 

απαγορευµένη επιθυµία «συνεύρεση µε το θεραπευτή» ικανοποιείται ωµά. Η εργασία 

του ονείρου απέτυχε,  στο µέτρο κατά το οποίο το (αδύναµο)  Εγώ της ασθενούς δεν 

κατάφερε να µεταµφιέσει πρόσωπα και πράγµατα έτσι ώστε η  επιθυµία να 

ικανοποιηθεί συµβολικά. Λέµε ότι χωλαίνει η εργασία της συµβολοποίησης.  
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Είναι πρωτίστως στις διαταραχές προσωπικότητας, επίσης στις προψυχωτικές και τις 

ψυχωτικές δοµές όπου το ψυχικό όργανο αδυνατεί να προβεί στην εργασία του  

συµβολικού ονείρου δίνοντας κυρίως ωµά όνειρα η εφιάλτες. 

       

 Όλοι µας γνωρίζουµε ότι ορισµένα όνειρα άγχους ή εφιάλτες είναι 

επαναλαµβανόµενα δηλαδή τα ονειρευόµαστε από καιρού εις καιρόν µε το ίδιο 

εναγώνιο περιεχόµενο. Αυτά είναι όνειρα τα οποία συνδέονται µε πραγµατικά 

τραυµατικά γεγονότα της ζωής µας και γι αυτό τα ονοµάζουµε τραυµατικά όνειρα. 

Καθώς χαλαρώνουµε στον ύπνο χαλαρώνει και η λειτουργία της απώθησης η οποία 

αποθήκευε το τραυµατικό συµβάν στο ασυνείδητο οπότε αναδύεται και εκδηλώνεται 

µέσω του ονείρου η τραυµατική ώση, το τραυµατικό φορτίο. Τα τραυµατικά  

επαναλαµβανόµενα όνειρα αφορούν επίσης σε αποτυχία της εργασίας του ονείρου 

αφού το Εγώ µας σ’αυτήν την περίπτωση δεν καταφέρνει να µεταλλάξει, να 

µετατρέψει το τραυµατικό συµβάν σε κάτι συµβολικό το οποίο θα µπορούσε να 

χωρέσει ο ψυχισµός µας αντί να φτάσει «χύµα»  το τραυµατικό συµβάν µε όλο την  

συγκινησιακή του ένταση. Η επαναληπτικότητα αυτών των ονείρων είναι η έσχατη 

λύση την οποία διαθέτει το ψυχικό µας όργανο για να ελέγξει και να φθείρει τρόπον 

τινά τις σαρωτικές συνέπειες που έχει για το Εγώ µας το τραυµατικό γεγονός.   Αυτά 

τα  όνειρα µολονότι είναι  εναγώνια  εντούτοις δε µας ξυπνούν. Παρότι είναι 

τραυµατικά µπορούν εντούτοις να επιτυγχάνουν το ρόλο του φύλακα του ύπνου µας. 

Αυτά τα όνειρα αποσκοπούν στο να «δέσουν» να κρατήσουν µέσω της κυκλικής 

επανάληψής τους το τραυµατικό φορτίο ώστε αυτό να µην «χυθεί» και  κατακλύσει 

το Εγώ µας και παραλύοντας τη λειτουργικότητά του (κρίση πανικού). Αν η 

προσπάθεια κρατήµατος του τραυµατικού φορτίου αποτύχει τότε το όνειρο γίνεται 

εφιάλτης και  ξυπνάµε έντροµοι..  

Συµπερασµατικά  κάθε τραυµατικό  όνειρο ακόµα και το πιο δυσάρεστο ισοδυναµεί µε 

µια απόπειρα του Εγώ να οδηγήσει τα τραυµατικά γεγονότα σε µια λύση και σ έναν 

καλύτερο ψυχικό έλεγχο. Όλα τα όνειρα αφορούν σε πραγµατοποίηση επιθυµιών πλην 

των τραυµατικών ονείρων τα οποία λαµβάνουν χώρα πέραν της αρχής της 

ευχαρίστησης. Αυτά δεν αποσκοπούν σε ικανοποίηση κάποιας επιθυµίας αλλά στη 

φθορά του τραύµατος. µέσω της επαναληπτικής τροχιάς του ονείρου. 

 

 Έχει υποστηριχτεί η αναλογία της τρέλας και του ονείρου. Πράγµατι και στις δύο 

περιπτώσεις τόσο στο συµβολικό όνειρο όσο και στην οπτική ψευδαίσθηση (στην 



 22

τρέλα) το ενδοψυχικό (το υποκειµενικό) δραµατοποιείται µέσω εικόνων που είναι οι 

ψευδαισθήσεις. Επίσης και στις δυό περιπτώσεις το Εγώ εξασθενεί ώστε να µη 

µπορεί να ασκεί µια αποτελεσµατική κριτική σκέψη οπότε δέχεται τα πιο παράξενα 

και τα πιο άτοπα ως απόλυτα δυνατά να συµβούν. Το όνειρο δίνει στο δυστυχή ο 

οποίος υποφέρει στο σώµα και στην ψυχή ευηµερία και ευτυχία, αυτό δηλαδή  το 

οποίο η πραγµατικότητα του αρνείται . Ο αλυσοδεµένος στη φυλακή του ονειρεύεται 

λουκούλλεια γεύµατα ενώ ο ζητιάνος ότι είναι πλούσιος. Αυτός στον οποίο ο θάνατος 

πήρε το αγαπηµένο του πρόσωπο βλέπει στον ύπνο του πως είναι µαζί του δεµένος 

για πάντα. Το ίδιο και το περιεχόµενο του παραληρήµατος των τρελών είναι γεµάτο 

από πλαστές κατοχές αγαθών. Εν τέλει η ικανοποίηση της επιθυµίας αποτελεί ένα 

κοινό χαρακτηριστικό του ονείρου και της ψύχωσης. 

 

 

. 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Ελληνική-Μεταφρασµένη 

D.EVANS: Εισαγωγικό Λεξικό της Λακανικής ψυχανάλυσης (Εκδόσεις ‘’ Ελληνικά 

Γράµµατα , Αθήνα 2005 )  

ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ: Η µεργάλη χίµαιρα, εκδ. Εστία, Αθήνα 2005 

Μ.ΜΑ∆ΙΑΝΟΣ : Κλινική ψυχιατρική, εκδ.  Καστανιώτης, 2003. 

ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΟΣ : Βασικά στοιχεία κλινικής Ψυχιατρικής , University  Studio Press, 

Θεσσαλονίκη 1997.  

Ν.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ : Λεξικό της ψυχολογίας ,Σύγχρονη Εκδοτική , Αθήνα 2005. 

Γ.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ : ∆υναµική Ψυχιατρική, Α.Καραβία , Αθήνα 1971. 

S.FREUD:   Η ερµηνευτική των ονείρων, εκδ. Επίκουρος, Αθήνα 1992 

S.FREUD: Όνειρα, Μέντιουµ και αποκρυφισµός, εκδ. Κοροντζή, Αθήνα 2004 

S.FREUD: Ψυχολογία των µαζών και ανάλυση του Εγώ, εκδ. Επίκουρος, Αθήνα 

1994 

Λ.ΧΑΡΤΟΚΟΛΛΗΣ : Εισαγωγή στην Ψυχιατρική, Θεµέλιο, Αθήνα 1991 . 



 23

Α.ΧΟΥΝΤΟΥΜΑ∆Η-Λ.ΠΑΤΕΡΑΚΗ, Σύντοµο Λεξικό Ψυχολογικών Όρων 

«∆ωδώνη», Αθήνα-Γιάννενα 1989. 

WINDGASSEN – TOLLE: Ψυχιατρική, Εκδόσεις Παρισιάνος 2003 . 

 

 

Ξενόγλωσση           

R.CHEMANA , B.VANDERMERSCH : Dictionnaire de la Psychanalyse ,Larousse, 

Paris 1995 .  

H-Ey, P.BERNARD , CH.BRISSET : Mannuel de Psychiatrie, Masson, Paris 1989 . 

O.FENICHEL : The Psychoanalytic theory of Neurosis, Rutledge and Kegan Paul, 

London 1982 . 

R.GREENSON : The Technique and Practice of Psycho -Analysis, the Hogarth Press, 

London 1994 .  

P.KAUFMANN: L’apport freudien ,Larousse, Paris 1998.  

O.KERNBERG : Borderline conditions and Pathological Narcissism, Jason Aronson, 

Inc 1976  . 

J.LAPLANCHE, J.-B.PONTALIS : Vocabulaire de la Psychanalyse, P.U.F. , Paris 

1967  

PIERON HENRI : Vocabulaire de la Psychologie, P.U.F., Paris 1981 . 

A.POROT : Manuel Alphabetique de Psychiatrie , Puf, 1986 . 

A.MICHEL : Dictionnaire de la Psychanalyse , Encyclopedia Universalis, Paris 2001 

A.DE MIJOLA : Dictionnaire de la Psychanalyse , Calmann –Levy , 2002.  

WILHELM REICH , Character Analysis. Ed.Noonday, New York 1991 . 

E.ROUDINESCO , M.PLON :Dictionnaire de la Psychanalyse , Fayard , 1997 

CH.RYCROFT : A critical Dictionary of Psychoanalysis,Penguin,1972 .  

 

 
 
 
 
 
 
 
 


