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1.ΓΕΝΙΚΑ 
 

 

«Με σκληρή δουλειά και ευτυχείς συγκυρίες µια ψυχανάλυση µπορεί να διακόψει κάθε νευρωτική 

συµπτωµατολογία του αναλυόµενου, κάθε εκδραµάτιση (acting out), όλα τα νευρωτικά lapsi και µπορεί 

να καταστήσει τον πρώην ασθενή την επιτοµή της κανονικότητας (ψυχικής υγείας). Εντούτοις  το άτοµο 

δε θα σταµατήσει ποτέ να βλέπει, ανορθόδοξα, ενστικτώδη και αλλόκοτα όνειρα, µια συνεχιζόµενη 

απόδειξη της ατέρµονης δραστηριότητας του ασυνειδήτου της ψυχής µας». 

Kurt Eissler (προσωπική αλληλογραφία µε τον Ralph Greenson) 

 

 

Πρόκειται για µια  µοναδική µορφή ψυχικού φαινοµένου, µια ψυχική λειτουργία που 

παράγεται κατά τη διάρκεια µιας ειδικής φάσης του ύπνου.   

Είναι µια πηγή φαντασίας αλλά συνιστά και µια δεξαµενή φαντασίας. Αφορά σε µια 

ψυχική παραγωγή αινιγµατικού χαρακτήρα αποτελούµενη κυρίως από οπτικές 

εικόνες1 και αναπαραστάσεις οι οποίες διαφεύγουν της συνείδησης αυτού που 

ονειρεύεται. Πράγµατι, το όνειρο είναι φτιαγµένο από αυτόµατες δραστηριότητες οι 

οποίες διαφεύγουν της προσοχής του ονειρευµένου ενώ η «ουσία» του, δηλαδή η 

σειρά των εικόνων του, εξελίσσονται σε ένα δράµα κατά το µάλλον ή το ήττον 

αδιάλειπτο.  

Η συνειδησιακή κατάσταση του ονειρευµένου είναι τέτοια ώστε εκείνος να πιστεύει 

στην πραγµατικότητα του ονειρικού του δράµατος. 

Πολύ συχνά το υποκείµενο που ονειρεύεται περιλαµβάνεται στο όνειρο  είτε ως 

δρών πρωταγωνιστής είτε ως παρατηρητής.  

 

Κατά τον Lewin (1958)  o oνειρευόµενος δεν ξεχωρίζει κατ’ανάγκη  τον εαυτόν του ως θεατή αλλά  

συχνά συγχωνεύεται µε τις αληθινές συγκινήσεις του ονείρου. 

 

Οι ονειρικές εικόνες σχετίζονται µε εξωτερικές αισθητηριακές διεγέρσεις, µε έσωθεν 

εντάσεις, µε τη συναισθηµατική κατάσταση και τις ενασχολήσεις του ονειρευµένου 

καθώς και µε τις αναµνήσεις του άλλοτε πρόσφατες και άλλοτε «αλαργινές», οι 

οποίες µόνο φαινοµενικά  είναι ξεχασµένες. 

 

                                                 
1  Εντούτοις και οι υπόλοιπες αισθήσεις πέραν της οράσεως συχνά υπεισέρχονται. 
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Συχνά ξεχνάµε τα όνειρα όταν ξυπνάµε ενώ άλλοτε η ανάµνηση τους  διακόπτεται 

κατά τις ώρες που ακολουθούν επειδή το περιεχόµενο τους ακόµη και το ίδιο το 

γεγονός ότι ονειρευτήκαµε µπορεί να είναι µπερδεµένο και απόκρυφο. Σε κάποιες 

περιπτώσεις όµως η ανάµνησή τους διατηρείται επ΄αόριστον. Συχνά ενώ 

αισθανόµαστε ότι µπορούµε να τα διηγηθούµε ενδεχοµένως να προσκρούουµε στην 

ατοπία αυτού που τα όνειρα «διηγούνται».  

 

Ας σηµειωθεί ότι ονειρευόµαστε κατά τη διάρκεια αυτών των φάσεων του ύπνου που 

ονοµάζουµε παράδοξο ύπνο 2
ο οποίος αντιστοιχεί στο 20 % του ύπνου του ενήλικα. 

Η κλινική µελέτη του ύπνου έδειξε ότι το 70 % των ατόµων τα οποία ξυπνούν κατά 

τη διάρκεια του παράδοξου ύπνου είναι ικανά µε ευκολία να διηγηθούν το όνειρό 

τους.  Ο παράδοξος ύπνος διαφέρει τόσο από οποιαδήποτε άλλη φάση του ύπνου όσο 

και από την κατάσταση του ξύπνιου. 

 

Η φάση του  παράδοξου ύπνου   ισοδυναµεί µε το όνειρο. 

 

Κατά τη διάρκεια του  παράδοξου ύπνου  παρατηρήθηκαν γρήγορες οφθαλµικές 

κινήσεις οι οποίες αποδόθηκαν στην οπτική παρακολούθηση των οπτικών εικόνων στο 

µέτρο κατά το οποίο το όνειρο είναι ένα όραµα.  

 

Ο καθένας µας έχει την εµπειρία του ονείρου κατά τη διάρκεια του ύπνου. 

 

Η εµπειρία του ονείρου είναι οικουµενική : πρόκειται για την καθολικότητα της 

ονειρικής εµπειρίας. 

 

Η οικουµενικότητα της ονειρικής εµπειρίας θα όφειλε να συνεπάγεται και έναν 

οικουµενικό κώδικα επικοινωνίας και  τη δυνατότητα επεξεργασίας του, ένα λεκτικό 

                                                 
2   Paradoxical sleep, sommeil paradoxal: ήδη από τον 19ο αιώνα ο Jouvet µίλησε για την 

ονειρική συµπεριφορά η οποία λαµβάνει χώρα κατά την τρίτη διαβάθµιση εγρήγορσης η οποία είναι ο 

παράδοξος ύπνος.  Χαρακτηρίζεται από γρήγορες κινήσεις των µατιών, µυϊκή ατονία, αρρυθµία 

αναπνοής και καρδιάς. Επίσης από απορρύθµιση της σωµατικής θερµοκρασίας, από διαστολή των  

λεκανικών οργάνων και από στύση η οποία µπορεί ν’ακολουθείται από εκσπερµάτιση. Η ηλεκτρική 

δραστηριότητα του εγκεφάλου προσεγγίζει αυτήν του ξύπνιου όπως φαίνεται από το 

εγκεφαλογράφηµα. 
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και συντακτικό σύστηµα λόγου χάρη  το οποίο-στο µέτρο που θα το µαθαίναµε  όπως 

µαθαίνουµε µια γλώσσα - θα µας επέτρεπε να κατανοήσουµε αυτό που «θέλει να µας 

πε» ένα τάδε όνειρο  µε τον ίδιο τρόπο που κατανοούµε αυτό που µας λέει ένα 

λεκτικό µήνυµα εκφρασµένο σε γλώσσα που γνωρίζουµε. Κάτι τέτοιο όµως δεν 

ισχύει µε τα όνειρα και αυτό διότι  η µοναδικότητα τους, η συνύφανσή τους µε την 

ιδιαίτερη ζωή του ονειρευµένου και γενικότερα ο µοναδικός, παράδοξος και 

απρόβλεπτος χαρακτήρας των καταστάσεων των στοιχείων και των λειτουργιών τους  

δεν επιτρέπει τη δηµιουργία και την επεξεργασία ενός συγκεκριµένου κώδικα 

ονείρου. Κατανοούµε τον Ηράκλειτο ο οποίος έλεγε : «ξύπνιοι οι άνθρωποι δεν έχουν 

παρά ένα κόσµο όλοι µαζί, ενώ στον ύπνο ο καθένας τους στρέφεται προς τη 

µοναδικότητα.» 3.  

 

Ιδού η φράση που εισαγάγει την πλειονότητα των ονειρικών επεισοδίων: «Είδα ένα 

όνειρο» ή « Έκανα ένα όνειρο…» ή «Ονειρεύτηκα ότι…». Να λοιπόν φράσεις πάντα 

στον αόριστο χρόνο!  

 

Το όνειρο του ξύπνιου: Το να πει κάποιος ότι ονειρεύεται σε χρόνο ενεστώτα 

σηµαίνει κάτι τελείως διαφορετικό. Αναφέρεται στη φαντασία η οποία προσιδιάζει 

στην κατάσταση του ξύπνιου ή σε µια συνειδητή επιθυµία ή σε µια ουτοπία 

αποδεκτές από τη συνείδησή µας.  Πράγµατι η λέξη όνειρο κυρίως µετά τον 18ο 

αιώνα συνυποδηλώνει επίσης µια ενσυνείδητη διαδικασία: πρόκειται για τη φαντασία 

καταστάσεων έξω από τους περιορισµούς της πραγµατικότητας  π. χ ονειροπόληση, 

οπτασία, όραµα, ρεµβασµό κ.λ.π.  

 

Το όνειρο της νυκτός: Αφορά στις απωθηµένες επιθυµίες που πλήττουν τον 

ψυχισµό µας και ζητούν να εκπληρωθούν.  

Το όνειρο του κοιµώµενου προσηµαίνεται από τη χρήση του αορίστου χρόνου η οποία 

τον τοποθετεί στη θέση του αφηγητή.   

 

Πρόκειται για µια µοναδική και προσωπική εµπειρία και ως εκ τούτου δεν µπορεί να 

αναπαραχθεί  µολονότι ορισµένα ονειρικά σενάρια µοτίβα ή περιεχόµενα, 

                                                 
3  Dictionnaire de la psychanalyse, p. 752, Engyclopaedia Universalis, Paris, 2001. 
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επαναλαµβάνονται (επαναλαµβανόµενα όνειρα) στη διάρκεια µιας µακράς περιόδου 

της ζωής ή κατά τη διάρκεια όλης της ζωής εν είδει «ονειρικής επωδού». 

 

Βλέπουµε όνειρα τα οποία είναι όπως και τα βιώµατα, οι πραγµατικές µας εµπειρίες. 

Όνειρα κάθε είδους: λιγότερο ή περισσότερο πλούσια, λιγότερο ή περισσότερο 

κοινότυπα.  

 

Τα όνειρα «φτάνουν» στον ονειρευόµενο, όπως προκύπτουν στο άτοµο σε εγρήγορση 

(στον ξύπνιο) τα διάφορα γεγονότα τα οποία τον εντυπωσίασαν , τα οποία τον 

κυρίευσαν και µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο µετέβαλαν την ύπαρξη του.   

 

Όµως είναι το µη πραγµατικό  των ονειρικών επεισοδίων που τα διαφοροποιεί από 

την πραγµατικότητα των εµπειριών και βιωµάτων.  

 

Ο ονειρευόµενος είναι ηµιπαράλυτος και ξεκοµµένος από τον εξωτερικό κόσµο. Καθώς 

επανέρχεται στην κατάσταση του ξύπνιου έχει την αίσθηση ότι κάτι έλαβε χώρα σε 

αυτόν ή στην ψυχή του για το οποίο ούτε την πρωτοβουλία πήρε και ούτε µπορεί να το 

εξηγήσει. 

Πρόσφατες µελέτες έδειξαν ότι η στέρηση του ύπνου µπορεί να προξενήσει σοβαρές συγκινησιακές 

και ψυχικές διαταραχές. 

 

Σύγχρονες έρευνες από τον κόσµο των νευροεπιστηµών έδειξαν ότι ορισµένες από τις κεντρικές 

έννοιες του Freud σχετικά µε τα όνειρα µπορούν να επιβεβαιώνονται επιστηµονικά από µια άλλη 

πηγή (Solms 1998). 

 

 

 

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

Το όνειρο προσήλκυσε το ενδιαφέρον των λαµπρότερων πνευµάτων από την εποχή 

της αρχαιότητας. Λόγω του αινιγµατικού τους χαρακτήρα τα όνειρα δεν έπαψαν να 

απασχολούν τους ανθρώπους από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα.  

Γενικά ο αρχαίος κόσµος είχε προσδώσει σ’αυτά υπερφυσικές και προφητικές 

σηµασίες και νοήµατα θεωρώντας ότι στα όνειρα µπορούν να υπάρχουν κρυφά 

µηνύµατα των θεών ή σηµάδια για γεγονότα που πρόκειται να συµβούν στο µέλλον.  
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Από τους αρχαιότατους χρόνους τα γραπτά αναφέρονται στον ιδιάζοντα και 

παράδοξο χαρακτήρα του ονείρου, στην αντίφαση ανάµεσα στην παγκοσµιότητα τους 

από τη µια και την ταυτόχρονη µοναδικότητα τους από την άλλη.  

 

Ο γέρο – Αριστοτέλης, όπως τον αποκαλεί ο Freud 4, έλεγε πως το όνειρο είναι η 

δραστηριότητα της ψυχής του ονειρευόµενου. Είναι αλήθεια ότι ο Αριστοτέλης 

προσπάθησε να εξηγήσει τα όνειρα επιστηµονικά. Το ενύπνιον, λέει, είναι πλάσµα 

της φαντασίας µας, µια κίνηση της ψυχής.  Μια άλλη ιστορική απόπειρα 

επιστηµονικής προσέγγισης του ονείρου καταγράφεται το 2Ο µΧ. Αιώνα και είναι τα 

«Ονειροκριτικά» του Αρτεµίδωρου. 

Γενικά οι αντιλήψεις ότι ένα όνειρο έχει προβλεπτική αξία όχι µόνο για τον 

ονειρευόµενο αλλά και για τα εικονιζόµενα σε αυτό πρόσωπα, ή ότι το ίδιο µπορεί 

ν’αποτελεί προνοµιακό τρόπο επικοινωνίας µε το θείο, διατηρήθηκαν ατόφιες από τη 

λαϊκή παράδοση µέχρι σήµερα.  

 

Από το Μεσαίωνα και ύστερα η στάση των φιλοσόφων ως προς το όνειρο είναι 

αντιφατική.  Αντιθέτως στην Βυζαντινή περίοδο, στους  Πατέρες της Ανατολικής 

Ορθόδοξης Εκκλησίας και στους βυζαντινούς συγγραφείς βρίσκουµε στοιχεία 

αναφορικά µε το ψυχικό όργανο του ανθρώπου και µάλιστα για την διαδικασία του 

ονείρου: µας εντυπωσιάζει η οµοιότητα τους µε τη φροϋδική θεωρία. Στους 

βυζαντινούς συγγραφείς λοιπόν  το όνειρο θεωρείται ότι διέπεται από το 

παθητικό(ασυνείδητο). Κατά τους βυζαντινούς στο όνειρο καταγράφονται και 

µεταφέρονται όλες οι  ενορµήσεις οι οποίες λογοκρίνονται ή οι επιθυµίες που δρουν 

µε την αρχή της ηδονής («Φιλοκαλία» Πατέρων) . Την ύπαρξη των λιβιδινικών 

ονείρων τονίζει ο Τιµόθεος Αλεξανδρείας ( 4ο
ς αιώνας ) 5.  

Αργότερα και µετά το τέλος του δυτικού Μεσαίωνα, την εποχή της Αναγέννησης ο  

Καρτέσιος (Rene Descartes 1596-1650)    υποτίµησε την ονειρική δραστηριότητα 

θεωρώντας την ως ψευδή, κίβδηλη, άτοπη, µωρή, όπως ο λόγος των παραφρόνων. 

Αντίθετα ο Σπινόζα (B. Von Spinoza (1632-1677)  απέδωσε στο όνειρο µια ιδιαίτερη 

                                                 
4 Freud , «Συµπλήρωµα Μεταψυχολογίας  επί της διδασκαλίας του Ονείρου»  
5 Θεοχαράκης Ν. και συνάδελφοι, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2004, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου 

Ιωαννίνων και Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
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θέση.  Στα µεταγενέστερα χρόνια το όνειρο βρίσκεται στο επίκεντρο των θεωριών της 

πλειοψηφίας του Γερµανικού Ροµαντισµού Σέλλινγκ / W. Von  Schelling (1775-

1854),  Νίτσε/  F. Nietzsche (1844-1900),  Σόπεναουερ /A. Schopenhauer (1788-

1860).   

Οι Γάλλοι  είναι σκεπτικιστές : οι Μονταίν/  Montaigne (1533-1592) και  Πασκάλ / 

Pascal (1623-1662)   αναρωτιούνται αν µπορεί να βρίσκει κανείς ένα κριτήριο ικανό 

να διακρίνει το όνειρο από την πραγµατικότητα, την αυταπάτη από την αλήθεια . 

Κατά τον Πασκάλ η ζωή είναι ένα όνειρο λιγότερο ασταθές. Ο Μονταίν αναρωτιέται 

αν θα οφείλαµε να αµφιβάλλουµε µήπως οι σκέψεις και οι πράξεις µας δεν είναι παρά 

ένα όνειρο,  ενώ η εγρήγορση µας ένα είδος ύπνου 6. 

Η σύγχρονη δυτική σκέψη µε εκπροσώπους, όπως Μπεργκσόν / Bergson (1859-1941) 

και Χούσσερλ / Husserl (1859-1938), κατανοούν την πραγµατικότητα ως ένα σύνολο 

ονείρων καλά δεµένων µεταξύ τους, όπως και οι προγενέστεροι αυτών Λάιµπνιτς / 

Leibniz(1646-1716) και  Καντ / Kant (1724-1804) , πλην του Χέγκελ / G. W.  Hegel 

(1770-1831) ο οποίος το απέρριψε.  

  

Ενδιαφέρθηκαν, επίσης,  για το όνειρο ψυχίατροι της δυναµικής ψυχιατρικής , 

µακρινοί πρόγονοι του Freud, όπως ο von Schubert (1780-1860).   

Η παρακµή του Ροµαντισµού σηµατοδότησε την ανάπτυξη της θετικής σκέψης   

η οποία, όπως έδειξε ο M. Foucault (1926-1984) κατέταξε την αλογία στην τάξη  της 

αρρώστιας. Κατά τους οπαδούς της θετικής σκέψης το όνειρο περιορίστηκε ως ένα 

καθαρό προϊόν της εγκεφαλικής δραστηριότητας και ως εκ τούτου θεωρήθηκε άνευ 

νοήµατος. Οι φυσιολόγοι των αρχών του 19ου αιώνα ενδιαφέρθηκαν για τις 

βιολογικές λειτουργίες της ονειρικής διαδικασίας κατά τη διάρκεια του ύπνου.  

 

Οι φυσιολόγοι αντιτάχτηκαν στην κλασική παράδοση η οποία αναγνωρίζει την 

αναπαραστατική σηµασία της ονειρικής εικονοποίησης.  

 

Oι A. Maury, K. Scherner  και ο µαρκήσιος Henry de St. Denis  αντίθετα από τους 

οπαδούς της θετικής σκέψης εξέτασαν το όνειρο ως εκδήλωση της ψυχικής 
                                                 
6  Αυτό µας θυµίζει , τηρουµένων των αναλογιών, την κεντρική περί του βίου αντίληψη των 

Ορφικών την οποία  ο Ευριπίδης συνόψισε ως εξής : « Τις δ΄ οιδεν ει ζην µεν  τουθ΄ όπερ κέκληται 

θανειν , το δε ζην θνήσκειν εστί» (= ποίος ξέρει εάν η ζωή είναι αυτό το οποίο καλείται θάνατος και 

θάνατος αυτό που καλείται ζωή;). Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν «ΗΛΙΟΥ» , τόµος ιε΄, σελ. 77.  
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δραστηριότητας. Σε αυτούς προστέθηκε ο Freud.  Aυτός θεµελίωσε τις τεχνικές ως 

προς την διερεύνηση της (εσωτερικής) ψυχικής ζωής του ανθρώπου σε έναν αιώνα 

(19ος) ο οποίος ήταν αφοσιωµένος αποκλειστικά και µόνο στην εξερεύνηση του 

φυσικού περιβάλλοντος.  Κάθε φορά που στην ιστορία αναγνωρίσθηκε η ονειρική 

δραστηριότητα προέκυψε και το ζήτηµα της ερµηνείας των ονείρων. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο του κορυφαίου έργου του Freud « Η ερµηνευτική των ονείρων» («die 

Traumdeutung») ο συγγραφέας µιλά για εγχειρίδια εβραϊκά, αραβικά, ιαπωνικά, 

κινέζικά ινδικά τα οποία είχαν καταγράψει την παράδοση της ερµηνευτικής των 

ονείρων. Στις παραδοσιακές κοινωνίες το όνειρο αντηχεί τους µύθους , τους θρύλους, 

τα παραµύθια και η ερµηνεία του είναι αντικείµενο του µάγου ή του αρχηγού.  Και 

ιδού το βήµα «µπροστά» που ο Freud προτείνει στο δεύτερο κεφάλαιο της 

Ερµηνευτικής του : ο ονειρευόµενος ο ίδιος αποτελεί την πηγή της ερµηνείας του 

ονείρου διαµέσου των συνειρµών που κάνει κατά την αφήγησή του. Αυτή η προσωπική 

συµβολική των ονείρων ξεδιπλώνεται σιγά-σιγά στην πορεία µιας ανάλυσης.  Αυτός που 

ονειρεύεται αποδεικνύεται ότι είναι ο ασυνείδητος φορέας της ερµηνείας του ονείρου 

του και έτσι αυτή δεν αποτελεί πλέον αυτή το αντικείµενο της µεγάλης χαράς του 

ερµηνευτή, όπως κατά την αρχαιότητα ή όπως συµβαίνει µε τις περίεργες εξηγήσεις 

ονείρων του W. Stekel7.  

 

Εν κατακλείδει: Ο Freud έδειξε πρώτος τον υποκειµενικό χαρακτήρα των ονείρων: 

το όνειρο ανήκει στον ονειρευόµενο.  

 

                                                 
7  W. Stekel (1868- 1940) : Αυστριακός γιατρός και ψυχαναλυτής. Αποτέλεσε µαζί µε τον  M. Khane , R. 

Reiter και τον  A. Adler το τέταρτο µέλος της ψυχολογικής εταιρείας της Τετάρτης η οποία το 1908 έγινε η  

WIENER PSYCHOANALYTISCHE VEREINIGUNG (µοντέλο  όλων  των φροϋδικών εταιρειών µέχρι σήµερα ) 

. ∆ιαβάζοντας την «die Traumdeutung» έγινε ένθερµος οπαδός του Φρόιντ : «…έγινα Απόστολος του Φρόιντ και 

ήταν ο Χριστός µου»  θα γράψει στην αυτοβιογραφία του . Έκανε ανάλυση µε τον Φρόιντ για να θεραπεύσει την 

σεξουαλική του ανικανότητα και τον ψυχαναγκαστικό αυνανισµό του. Ο Φρόιντ αρχικά τον θαύµαζε για τις 

επινοητικές του δυνατότητες , αλλά γρήγορα απελπίστηκε από την έλλειψη λεπτότητας και την αναίδεια του. Το 

1912 παραιτήθηκε από την Ψυχαναλυτική Εταιρεία της Βιέννης µετά από τη ρήξη του µε τον Φρόιντ, χωρίς όµως 

ποτέ να σταµατήσει να είναι οπαδός της ψυχανάλυσης. Με την είσοδο των Ναζί στην Αυστρία φεύγει στην Ελβετία 

και στο τέλος φτάνει στην Αγγλία (Λονδίνο) όπου και τον περίµενε λαµπρή καριέρα. Το 1949 υποφέροντας από 

διαβήτη και γάγγραινα στο πόδι έθεσε τέλος στη ζωή του µε µια ισχυρή δόση ινσουλίνης , σε ένα δωµάτιο 

ξενοδοχείου. Η είσοδος των Ναζί στο Παρίσι και η προοπτική της εξάπλωσης της µαύρης πανώλης 

στην Ευρώπη τον είχαν «βουτήξει» στη µελαγχολία.  
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Κατά τον Ernest Jones (µαθητής και βιογράφος του) η «Eρµηνευτική των Oνείρων» 

είναι το σηµαντικότερο έργο του Freud. 

 

 

Οι σουρεαλιστές (υπερρεαλιστές) µε επικεφαλής τον A. Breton (1896-1966) 

αναγνώρισαν το όνειρο µε τη φροϋδική έννοια του όρου, δηλαδή ως ικανοποίηση 

µιας ασυνείδητης επιθυµίας. Η αναγνώριση αυτή δεν υπήρξε αµοιβαία εκ µέρους 

του Freud ο οποίος ήταν πάντα επιφυλακτικός απέναντι στους σουρεαλιστές. 

Πράγµατι, µολονότι ο Freud απογοητεύτηκε για τη θεωρούµενη από αυτόν τον ίδιο 

αποτυχία της «Ερµηνευτικής» του, δεν έσπευσε ούτε να εκτιµήσει ούτε και να 

κατανοήσει εκείνους τους – σουρεαλιστές - συγγραφείς και ποιητές για τους οποίους 

το όνειρο και η ερµηνεία του αποτελούσαν τη µεγάλη περιπέτεια του αιώνα.  

 

Το όνειρο αποτέλεσε τη λυδία λίθο του αδύνατου διαλόγου ανάµεσα στον Freud και 

τους υπερρεαλιστές.  

 

 

 

3. ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ Ο ΜΥΘΟΣ 

 

Η φιγούρα του µύθου είναι µια γλωσσική µορφή στην οποία προεξάρχει το ΑΥΤΟΙ 

(ΕΚΕΙΝΟΙ) 8. Υπάρχει αποκλεισµός του πρώτου και δεύτερου προσώπου (εµείς, 

εσείς). Έτσι ο µύθος λαµβάνει τη µορφή ενός διηγήµατος : προκύπτει διαχρονικά από 

ένα δράµα που εκπληρώνεται από πρόσωπα (τρίτα πρόσωπα). Ο µύθος, όπως ο 

θρύλος και το παραµύθι, αποκλείει τη συµµετοχή του αφηγητή ή του ακροατή στην 

εκτυλισσόµενη δράση. Ο αφηγητής είναι ετεροδιηγητής. Υπάρχει αναλογία ανάµεσα 

στον µύθο και τη µορφή του ονείρου η οποία επίσης είναι µια ιστορία άλλοτε 

εµβρυώδης, άλλοτε πολυσύνθετη και µακρά στην οποία ο ονειρευόµενος δεν έχει 

πρόσβαση ως πραγµατική και σύγχρονη (ενεστώσα) συνείδηση, δηλαδή ως άτοµο 

οµιλόν και συνοµιλόν.  Η ιστορία του ονείρου τοποθετείται και λαµβάνει χώρα σε µια 

άλλη σκηνή στην οποία ο ονειρευόµενος δεν έχει πρόσβαση σε συνειδητό επίπεδο. Ο 

Abraham συνέκρινε τους συλλογικούς µύθους µε το όνειρο και βρήκε τις ακόλουθες 

                                                 
8  Στα Γαλλικά : Ils  
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οµοιότητες : αµφότερα χρησιµοποιούν µια συµβολική εικονοποίηση.  Και τα δύο είναι 

προϊόντα της ανθρώπινης φαντασίας και αποσκοπούν στην πραγµάτωση της επιθυµίας. 

Επίσης και τα δυο υπόκεινται στη λογοκρισία και στους αµυντικούς µηχανισµούς  

του Εγώ.  

Ο Ferenczi υποστηρίζει ότι οι µύθοι είναι απότοκα της παιδικής ψυχικής ζωής των 

λαών, ενώ τα όνειρα αναπαριστούν τους προσωπικούς (ατοµικούς ) µύθους.  

 

 

 

 

 

 

4. ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ και ο ΛΟΓΟΣ της  ΓΝΩΣΗΣ  

 

Πρόκειται για το συλλογικόν των σοφών. Εδώ προεξάρχουν τα πρώτα πρόσωπα 

ενικού και πληθυντικού (Εγώ, Εµείς). Υπάρχει κυριαρχία του µοντέλου αυτού στο 

σύγχρονο λόγο και τη σύγχρονη κοινωνική οργάνωση. Στο µοντέλο αυτό η 

αποκρυπτογράφηση και η ανάγνωση των συµβόλων λαµβάνονται ως 

φαντασιοπληξίες των πρωτογόνων. Εδώ το όνειρο καταλήγει να χάνει κάθε 

πραγµατικότητα και να µην αποτελεί παρά µια αυταπάτη.   Από την εγκατάσταση του 

ιατρικού θετικισµού και εντεύθεν ο λόγος της επιστήµης δεν έχει «λόγια» για το 

όνειρο, δεν το «χωράει» : το όνειρο δεν µπορεί τίποτα να πει το οποίο να µπορεί η 

επιστήµη να ακούσει.  

 

Λόγος της Γνώσης : Αποκηρύττει το ακατάληπτο και ασύλληπτο   του ονείρου, δεν 

δίνει προσοχή στο έκδηλο περιεχόµενο του κι ούτε επερωτά το λανθάνον νόηµα του.   

 

 

Φροϋδική Traumdeutung: Αναφαίνεται ως η απάντηση στην επιστήµη της Ψυχολογίας 

και την Ψυχιατρική Ιατρική 9.  

                                                 
9 Κατά τον Freud : « …κατά τους καιρούς που µπορούµε να ονοµάσουµε προεπιστηµονικούς οι 

άνθρωποι δεν ενοχλούνταν να ερµηνεύσουν το όνειρο. Όταν το θυµόνταν καθώς ξυπνούσαν , το 

ελάµβαναν σαν µια πληροφορία είτε καλοδεχούµενη είτε εχθρική από τις ανώτερες δυνάµεις , τους θεούς 
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5. ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΗ 

 

Εδώ το µοντέλο του ονείρου βασίζεται στο Λόγο της Πίστης, µε την έννοια του 

υφίστασθαι. ∆ίδεται προσοχή στην εµπειρία της συγκίνησης και του πάθους. Το 

πραγµατικό άτοµο του Λόγου εδώ δεν είναι το Εγώ ή το Εµείς , αλλά Εσύ που µου 

µιλάς!  

 

 

 

 

6. ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ Η ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ  

 

Έχει εν πολλοίς υποστηριχτεί ο παλινδροµικός χαρακτήρας της ψυχαναλυτικής 

διεργασίαςκαι η σχέση της µε την κατάσταση της ύπνωσης και του ύπνου (Lewin, 

Fisher, Gill and Bremman, Macalpine, Fliess κ.ά.). Ο Lewin (1955) υποστήριξε την 

ιδέα ότι ο ασθενής του ψυχαναλυτικού ντιβανιού είναι κατά κάποιον τρόπο στην  

κατάσταση του ύπνου. Υπό αυτό το πρίσµα η προσοχή που δόθηκε στο όνειρο 

γενικότερα και στην ερµηνεία του περιεχοµένου του µας αποµάκρυνε και µας 

διέσπασε την προσοχή από τη θεώρηση του  αναλυόµενου ως υποκειµένου 

ονειρευόµενου ή κοιµώµενου. 

Ο Lewin σχέτισε την επιθυµία του υποκειµένου να κοιµάται (ο ύπνος ως βιολογική 

ανάγκη κατά τον Freud, 1900, 1917)-κατάσταση που οδηγεί σε παλινδρόµηση των 

αµυνών του Εγώ-µε την επιθυµία του για θεραπεία και για συνειδητοποίηση. 

 

Κατά τον Lewin η αναλυτική κατάσταση είναι µια τροποποιηµένη κατάσταση ύπνου.  Η κατάσταση 

του ύπνου χαρακτηρίζεται από την επιθυµία του υποκειµένου να κοιµηθεί ενώ στην ψυχαναλυτική 

κατάσταση αυτή η επιθυµία αντικαθίσταται από την επιθυµία να κάνει ελεύθερους συνειρµούς. Ο 

                                                                                                                                            
και τους δαίµονες. Με την εκκόλαψη του κόσµου της επιστηµονικής σκέψης , όλη αυτή η µυθολογία 

πλούσια σε πολλαπλά νοήµατα µεταφέρθηκε στην  ψυχολογία , και στις µέρες µας δεν µένει παρά µια 

µικρή µειοψηφία , ανάµεσα στους καλλιεργηµένους ανθρώπους, η οποία αµφιβάλλει για το γεγονός ότι το 

όνειρο είναι µια ψυχική λειτουργία η οποία προσιδιάζει στον ονειρευόµενο».  
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ασθενής ξαπλώνει όχι για να κοιµηθεί αλλά για να κάνει ελεύθερους συνειρµούς. Υπό αυτό το πρίσµα 

η ανάπτυξη του ονείρου µπορεί να συγκρίνεται µε την ανάπτυξη της αναλυτικής κατάστασης.  Εδώ ο 

αναλυτής έχει τον ρόλο του αφυπνιστή του αναλυόµενου.  

 

Αναλογία επίσης υπάρχει ανάµεσα στην επίδραση της λογοκρισίας (Υπερεγώ) ως προς τον 

σχηµατισµό του ονείρου και την αντίσταση του ασθενούς στην αναλυτική διαδικασία.. 

 

Τόσο οι βιολόγοι όσο και οι ψυχαναλυτές θεωρούν ως δεδοµένη τόσο την επιθυµία 

του ανθρώπου να κοιµάται όσο και  να ξυπνά. Πρόκειται για µια περιοδικότητα 

εναλλαγών φάσεων ύπνου και ξύπνιου (ταλαντώσεις ύπνου και ξύπνιου).   Κατά τον 

Scott (1952) η τέλεια ικανοποίηση του ύπνου είναι το ξύπνηµα ή η πράξη του 

ξυπνήµατος. Εδώ γίνεται λόγος για µια ενδοψυχική επιθυµία αφύπνισης η οποία 

δουλεύει ως το κίνητρο που οδηγεί την πράξη του ξυπνήµατος. 

Κατά τον Jekel (1945) η λειτουργία της αφύπνισης είναι σύµφυτη σε όλα τα όνειρα 

συνιστά δε την πεµπτουσία τους και τον θεµελιώδες τους έργο. 

 

Το όνειρο συνιστά το πρωτότυπο ολόκληρης της ψυχικής δηµιουργίας στη ζωή του 

ενήλικα. 

 

 

6α) Η εργασία του ονείρου 

 

Ο Φρόιντ υπήρξε ο πρώτος ο οποίος συνέλαβε µια µέθοδο ερµηνείας των ονείρων 

βασισµένη όχι σε αναφορές ξένες προς τον ονειρευόµενο, αλλά τους ελεύθερους 

συνειρµούς τους οποίους κάνει ο ίδιος αυτός που ονειρεύτηκε  -ξύπνιος πλέον-κατά 

την αφήγηση του ονείρου του.  

 

Κλινικό Παράδειγµα: Νέος άνδρας σε ανάλυση . Τρίτος χρόνος . ∆ιατρέχει µια µάλλον 

υποµανιακή φάση της ζωής του µε πλούσια ερωτική ζωή και την προσήκουσα εναλλαγή 

ερωτικών συντρόφων. Μιλά για τη γνωριµία του µε τη Μαρίνα την οποία -παρά τους 

σχετικούς ενδοιασµούς του- δείχνει να διαπραγµατεύεται ψυχικά µε διαφορετικό 

τρόπο(πιο σταθερό) από τον ασταθή τρόπο µε τον οποίο συνδεόταν µε τις άλλες 

κοπέλες µέχρι τώρα. Φέρνει ένα όνειρο µε πρωταγωνίστρια τη Μαρίνα. Μετά την 

αφήγηση του ονείρου σταµατά . Κάνει παύση ενός – δύο λεπτών. Συνεχίζει λέγοντας :  
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« …α ξέχασα να σας πω ότι το Σάββατο βρέθηκα σε έναν ενδιαφέροντα γάµο του 

οποίου η δεξίωση έλαβε χώρα σε έναν υπέροχο κτήµα µε θέα τη θάλασσα. Πρώτη φορά 

βρέθηκα σε µια τέτοια δεξίωση …» . Να ένας συνειρµός εδώ : η ξαφνική αναφορά στον 

γάµο θα µπορούσε ενδεχοµένως να συνδέεται, µε την ασυνείδητη (ή προσυνειδητή ) 

επιθυµία του αναλυόµενου για µόνιµη σχέση µε τη Μαρίνα. 

Σε αυτό συνάδουν : α) ο κατάφωρα «σοβαρότερος» τρόπος µε τον οποίον µιλούσε για 

εκείνην στις συνεδρίες απ’ότι για όλες τις άλλες κοπέλες  

 β) οι όλο και συχνότερες αναφορές  για την συντροφικότητα κατά τη διάρκεια των 

συνεδριών.  

 

Στο κορυφαίο έργο του «Ερµηνευτική των Ονείρων»,  το 1900, µε το οποίο ο ίδιος ο  

εγκαινίασε την είσοδο της Ευρώπης στον 20ο αιώνα, η ιδέα των ονείρων είναι άκρως 

συνδεδεµένη µε αυτήν της ερµηνείας τους : πρόκειται για το εγχειρίδιο που έχτισε την 

Ψυχανάλυση διαµέσου των νόµων του λόγου ( “logos”) 10 των ονείρων. Κατά τον 

Freud το όνειρο είναι ένας γρίφος  το οποίο πρέπει να µεταχειριζόµαστε ως ένα ιερό 

κείµενο , δηλαδή να αποκρυπτογραφούµε σύµφωνα µε κανόνες. Θεωρούσε το όνειρο 

ως το κεντρικό αντικείµενο της µελέτης του εσωτερικού κόσµου του ανθρώπου η οποία 

τον οδήγησε στην ανακάλυψη της ψυχικής πραγµατικότητας. 

 Ας σηµειωθεί ότι η «Ερµηνευτική των Ονείρων» εκπονήθηκε  κατά τη διάρκεια της 

αυτοανάλυσης του Freud, αρχής γενοµένης από το 1896 – 1897.  

Ο Ernest Jones (µαθητής και βιογράφος του Freud) έγραψε το 1957 ότι δύο σηµαντικά 

κεφάλαια των  ερευνών του είναι στενά συνδεδεµένα µε την αυτοανάλυσή του: η 

ερµηνευτική των ονείρων και το ενδιαφέρον του για τ ην παιδική σεξουαλικότητα. Το 

ίδιο είχε υποστηρίξει και ο Κris  το1950. 

Η «Ερµηνευτική των Ονείρων» αποτελεί το ιδρυτικό βιβλίο της ψυχανάλυσης. 

Συνιστά πάνω απ’όλα µια µεθοδολογία. Ο ίδιος ο Freud δήλωνε ότι το έργο του αυτό 

αποτελεί την  αξιολογότερη απ’όλες τις ανακαλύψεις τις οποίες η  καλή του τύχη 

απλόχερα τον επιδαψίλευσε.  

 

Εντούτοις σε όλη του τη ζωή o syggraf;eaw είχε µια συγκρουσιακή στάση απέναντι στο κορυφαίο του 

έργο. Ο προεξάρχον λόγος ήταν αυτός καθαυτός ο «αυτό-αναλυτικός» χαρακτήρας του έργου άλλως 

ειπείν η υποκειµενική προέλευση των περισσοτέρων  του ευρηµάτων. Εδώ η  µέθοδος της έρευνας 

διέφερε από τις καθιερωµένες ακαδηµαϊκές της εποχής του. Φαίνεται ότι φοβόταν πως οι κριτικοί θα 

                                                 
10  Ο Λόγος στη Φιλοσοφία του Πλάτωνος.  
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µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν πρωτίστως επιστηµολογικά επιχειρήµατα, να του καταλογίσουν ότι οι 

µελέτες του επί αυτού του αντικειµένου είχαν βασιστεί στην αυτό-αναλυτική διαδικασία και να τον 

κατηγορήσουν ότι τα όνειρά του ήταν µισό-πλασµατικά, εν πάση περιπτώσει υποκειµενικά και 

συνεπώς αυθαίρετα. Πράγµατι αντιµετώπισε την εχθρική στάση κάποιων από τους µαθητές και 

οπαδούς του (Jung, Adler, Rank, Reich, Reik…).  

Η συγκρουσιακή στάση αυτού του ίδιου του Freud απέναντι στην «Ερµηνευτική των Ονείρων» είχε 

αντίκτυπο στη δηµιουργία του βιβλίου. Επανειληµµένως  ανέστειλε ή διέκοψε τη  διαδικασία γραφής 

του βιβλίου το οποίο προχωρούσε µε πολλές µουτζούρες , διορθώσεις, σβησίµατα, µπαλώµατα, 

περικοπές, παραµένοντας έτσι ένα ανοιχτό βιβλίο…Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 1911 ο Freud σκέφτηκε 

να αποσύρει  το βιβλίο από το εµπόριο και να το αντικαταστήσει από µια µη προσωπική έκδοση. 

 

Πολύ συχνά ο Freud υπογραµµίζει στην Ερµηνευτική του ότι πρέπει να συνεχίζουµε 

µέχρις εσχάτης την ανάλυση των ονείρων. Την ίδια στιγµή, κατά τους περισσότερους 

µελετητές του κορυφαίου του έργου, τα παραδείγµατα που δίνει «δεν πείθουν» στο 

µέτρο κατά το οποίο πρόκειται γενικά για τα ίδια του τα όνειρα: προφανώς δεν 

επιθυµούσε να εκθέσει την προσωπική του ζωή ως το πιο ενδόµυχο σηµείο.  

Ας επισηµάνουµε τη φροϋδική θεώρηση ότι το όνειρο είναι  ένα «φυσικό παθολογικό 

φαινόµενο». Η στέρησή του-όπως προαναφέρθηκε- οδηγεί σε ψυχικές διαταραχές και 

αυτό γιατί – φτάνουµε τώρα στο διασηµότερο, ίσως,  «φροϋδισµό»- «το όνειρο  είναι 

ο φύλακας του ύπνου». 

Ο ύπνος µας µπορεί να διαταραχτεί από εξωτερικές διεγέρσεις όπως ένας δυνατός 

θόρυβος. Για να περιφρουρήσει τον ύπνο του το Εγώ του κοιµώµενου είναι σε θέση 

να παράξει ένα όνειρο  εντάσσοντας  τον θόρυβο µέσα στη λειτουργία  αυτού του 

ονείρου. Είναι µάλλον σπάνιες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ύπνος µας 

διακόπτεται από εξωτερικά ερεθίσµατα. Στην συντριπτική πλειοψηφία των 

περιπτώσεων ο ύπνος µας διακόπτεται από έσωθεν διεγέρσεις. Πρόκειται για 

ανικανοποίητες επιθυµίες και  άλυτες συγκρούσεις οι οποίες οδηγούν σε εσωτερικές 

εντάσεις που θα µπορούσαν να διαταράξουν τον ύπνο µας. 

 

 ∆εν ονειρευόµαστε επειδή κοιµόµαστε, αλλά είναι επειδή µπορούµε να ονειρευόµαστε 

(στο µέτρο κατά το οποίο µπορούµε…) που κοιµόµαστε. 

  

Ο ίδιος ο Φρόιντ  δίκαια υπερτόνισε τον επαναστατικό χαρακτήρα αυτής της θέσης. 

Πρώτα από όλα ας αναφέρουµε σχετικά ότι η σωµατική κατάσταση  του 
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ονειρευόµενου χαρακτηρίζεται ως µία µορφή επαναενεργοποίησης της εµβρυώδους 

παραµονής στο µητρικό σώµα.  

 

Ο  B.D. Lewin (1949) 11 κάνει λόγο για την οθόνη του ονείρου. Πρόκειται για την 

επιφάνεια πάνω στην οποία φαίνεται ότι προβάλλεται το όνειρο. Συνιστά το άσπρο 

φόντο, παρόν στο όνειρο, ακόµα και όταν δεν το βλέπουµε. Πάνω σε αυτήν την 

οθόνη ή µπροστά της  λαµβάνει χώρα το έκδηλο περιεχόµενο του ονείρου. Ο 

ονειρευόµενος σπανίως κάνει αναφορά στην οθόνη του ονείρου. Κατά τον Lewin 

(1946) είναι το στήθος το οποίο  αναπαρίσταται στον ύπνο µέσω της οθόνης του 

ονείρου. Υπάρχουν συνιστώσες στοµατικών φαντασιών στο όνειρο. Πρόκειται εδώ 

για τη σύνδεση του ονείρου µε το πρώτο αντικείµενο του υποκειµένου, το 

εσωτερικευµένο µητρικό στήθος. Ο ονειρευόµενος συγχωνεύεται µε την 

εσωτερικευµένο µόρφωµα του µαστού (στήθους) και (από)χωρίζεται από αυτό όταν 

ξυπνά.  Με αυτήν την έννοια  το όνειρο είναι ένα παλινδροµικό φαινόµενο, ένα 

µόρφωµα που αντλεί τις ρίζες του στο βίωµα του θηλασµού (πρώιµη σχέση του 

βρέφους µε το στήθος). Ο πρώτος ύπνος του παιδιού είναι άνευ ονειρικού 

περιεχοµένου. Τα µεταγενέστερα υπναγωγικά φαινόµενα τα οποία προηγούνται του 

ύπνου αναπαριστούν µια στοµατική ενσωµάτωση του στήθους.  

Επίσης η οθόνη του ονείρου αναπαριστά την πραγµάτωση της επιθυµίας για ύπνο. 

Κατά τη στιγµή που αποκοιµιόµαστε το στήθος περιλαµβάνεται στον αντιληπτικό µας 

κόσµο : επιπεδώνεται ή τείνει να γίνει επίπεδο. Κατά την αφύπνιση εξαφανίζεται. 

 

Συµπερασµατικά, Το όνειρο προβάλλεται πάνω στο επίπεδο στήθος , την οθόνη του 

ονείρου.  

 

Η χρήση της γλώσσας στην ψυχανάλυση γίνεται γλώσσα των εικόνων στον κινηµατογράφο. Η 

κινηµατογραφική τέχνη και τεχνική είναι οι µόνες οι οποίες επιτρέπουν µια τόσο υψηλή ταχύτητα 

ακολουθίας των  εικόνων ώστε αυτή να «µιµείται» απόλυτα την κινητική ρευστότητα και  

ευµεταυλητότητα των αναπαραστάσεων του ψυχικού µας οργάνου.  Είναι  προφανής και στις δύο 

λειτουργίες  η αναλογία αφενός της διαδικασίας του ονείρου όπως το κατανοεί η ψυχαναλυτική πράξη 

και αφετέρου  της κινηµατογραφικής αλληλουχίας των κινούµενων φωτεινών εικόνων ο µηχανισµός 

της οποίας µπορεί να προσιδιάζει σε αυτόν της ονειρικής µας ζωής(η «οθόνη του ονείρου»). Άλλωστε 

η ψυχαναλυτική προσέγγιση της φαντασιοκοπίας του κινηµατογραφικού έργου βασίζεται µεταξύ 

άλλων στην αποκάλυψη της «εργασίας του ονείρου» η οποία συµπυκνώνεται µέσα στην πλοκή. 

                                                 
11    Στο άρθρο του “Sleep , the Mouth and the Dream Screen” , 1949.  
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Πρόκειται για το πρότυπο της ανάλυσης µιας επιφάνειας εικόνων οι οποίες κρύβουν κάτι άλλο 

(αλληγορία και συµβολισµός).. ∆εν  θα συνιστούσε το ίδιον της όποιας καλλιτεχνικής παραγωγής ή 

συµπύκνωση ενός άπειρου αριθµού λανθανόντων περιεχοµένων;  

Η µελέτη του κινηµατογραφικού έργου µε φροϋδικούς όρους-Bruce Kawin, Marsha Kinder, Robert 

Eberwein κ.α.- αφορά τόσο στην διερεύνηση των προσώπων (ήρωες, χαρακτήρες)  της ταινίας όσο και 

του εµπνευστού της ο οποίος καθώς δηµιουργεί συγκεντρώνει την προσοχή του στο ασυνείδητο της 

ψυχής του, «τείνει το ους» σε όλα τα ενδεχόµενά της και τους επιτρέπει µια καλλιτεχνική έκφραση 

αντί να τα  λογοκρίνει. Μήπως τελικά οι κινηµατογραφιστές γνωρίζουν για το ασυνείδητο 

περισσότερα ακόµα και από τους ψυχαναλυτές; Επίσης σε ποιόν βαθµό τελικά οι ίδιοι µπορεί να 

προβάλλουν εαυτόν επί των ηρώων των ταινιών τους και σε ποιο βαθµό µέσα από την 

κινηµατογραφική επανάληψη µιας ίδιας θεµατικής «φθείρουν» το τραυµατικό µέσα τους( π.χ. έργα του 

P.Almodovar κ.α.) 

Όσο για τον θεατή αυτός είναι µοναδικός, συγκινείται µε τον δικό του προσωπικό τρόπο και προσδίδει 

στην ταινία -ως ξεχωριστός ερµηνευτής- τα δικά του νοήµατα. Οι αναµνήσεις του προβάλλονται στην 

λευκή φωτεινή οθόνη έτσι ώστε ο κινηµατογράφος να συµµετέχει στην ιστορία αυτής καθεαυτής της 

παιδικότητάς  του καθώς το εξωτερικό- συλλογικό (αυτό που δείχνει η ταινία) µπορεί να γίνεται 

εσώτατο και ιδιωτικό (τον αφορά προσωπικά). Τότε είναι ως εάν  οι πολύ πρώιµες  περιπέτειες του  

θεατή να ξεπηδάνε µέσα από την οθόνη. Αν αυτός ευχαριστιέται να βλέπει ταινίες είναι επειδή 

ηδονίζεται καθώς το Εγώ του χωρίζεται σε µερικά Εγώ που αναπαρίστανται από τους διάφορους 

ήρωες της ταινίας οι οποίοι συγκρούονται αναµεταξύ τους. Πρόκειται για την ταύτιση του θεατή µε 

τους χαρακτήρες τoυ έργου οπότε  αυτός µπορεί να ζει π.χ. την ηρωική επανάσταση κατά του πατέρα 

(ή των αναπαραστάσεών του) ή µια µαζοχιστική ικανοποίηση στην ταύτιση µε τον πολυπαθή ήρωα, 

πάντα εκ του ασφαλούς αφού στην πραγµατικότητα δεν απειλείται ο ίδιος. 

Το πολύ γνωστό γαλλικό  περιοδικό «Les cahiers du cinema» είναι επηρεασµένο από τις ιδέες του 

ψυχαναλυτού Lacan και του φιλόσοφου Derrida  οι οποίοι διερευνούν το βίωµα του κοινού, τις 

«βαθειές δοµές» που επενεργούν µέσα στο έργο και τον τρόπο µέσω του οποίου παράγεται το νόηµά 

του. Κοντά σ’αυτούς είναι και ο Christian Metz οι ιδέες  του οποίου µελετώνται υποχρεωτικά στις 

πανεπιστηµιακές κινηµατογραφικές σπουδές.  

Κατά τον Lacan η κάµερα συνιστά ένα «βλέµµα» και µια προοπτική κοιτάγµατος επί της 

αφηγηµατικής αλληλουχίας της ταινίας. Έτσι ο κινηµατογράφος θα µπορούσε να αποτελεί µια 

ιστορική συνέχεια της πατριαρχίας καθώς προάγει το βλέµµα του αρσενικού ήρωα και υποβιβάζει τη 

γυναίκα ως απλό αντικείµενο κοιτάγµατος. 

  

 

Ο Freud (1916-1917) έγραψε ότι όταν οι άνθρωποι πάνε να κοιµηθούνε γδύνουν τις 

ψυχές τους και αφήνουν κατά µέρος τις περισσότερες από τις κατακτήσεις 

(δραστηριότητες, δυνατότητες, ικανότητες) τους σε σωµατικό επίπεδο. 

Εκτός από τη στάση του σώµατος είναι επίσης η ζεστασιά αλλά και το κράτηµα των 

διεγέρσεων σε απόσταση τα οποία συνεισφέρουν σε αυτήν την επαναενεργοποίηση η 
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οποία τελικά συµπίπτει µε µια σχεδόν συνολική απόσυρση από τον περιβάλλοντα 

κόσµο και µε την αναστολή κάθε ενδιαφέροντος του ονειρευόµενου για αυτόν. 

Προετοιµάζουµε αυτήν την κατάσταση πηγαίνοντας να κοιµηθούµε . Πράγµατι, είναι 

τότε που γδυνόµαστε και αυτή η γυµνήτευσή  µας από τα περιβλήµατα και τα 

πρόσθετα µε τα οποία καλύπτουµε τις σωµατικές µας ατέλειες συνοδεύεται από την 

απάρνηση της πλειοψηφίας των ψυχικών λειτουργιών που κατακτήσαµε 

εξελισσόµενοι.  Εγκαθίσταται έτσι µια κατάσταση µιας εξαιρετικής «εγγύτητας» µε 

αυτό που υπήρξε η απαρχή της ανάπτυξης της ζωής µας.  

Έτσι το όνειρο αφορά σε µια χρονική παλινδρόµηση η οποία οδηγεί τη λιβιδώ του 

ονειρευόµενου σε έναν πρωτογενή ναρκισσισµό (αµυντικός µηχανισµός της  «στροφής 

επί εαυτού»). Πρόκειται για τον ναρκισσισµό της κατάστασης του ύπνου.  

Κατά τον Κanzer (1955) ο ύπνος δεν είναι ένα φαινόµενο πρωτογενούς αλλά 

δευτερογενούς ναρκισσισµού κατά το οποίο ο κοιµώµενος µοιράζεται τη νύστα του 

µε ένα εσωτερικευµένο (ψυχικό) αντικείµενο. 

 

Στα πολύ µικρά παιδιά όπου είναι ακόµα ρευστή η σχέση ανάµεσα στα εσωτερικά και 

εξωτερικά αντικείµενα, ο κοιµώµενος µπορεί να φαντάζεται όταν ξυπνά ότι 

µοιράστηκε την ονειρική του εµπειρία µε κάποιον άλλο.  

 

Κλινικό παράδειγµα: αγοράκι τριών ετών σε ψυχοθεραπεία. Είχε κατακτήσει τη 

δυνατότητα να διαχωρίζει (διαφοροποιεί) τα όνειρά του από τις άλλες σκέψεις του, 

εντούτοις έκανε κάποια σύγχυση στη σχέση µε τη µητέρα του, αλλά όταν ξυπνούσε 

συνήθιζε να  ρωτάει τη µαµά του να του πει παραπάνω πράγµατα για το όνειρο σα να 

επρόκειτο για ένα όνειρο που είχαν δει και οι δυό µαζί ( «reve a deux). 

 

Ο Lewin (1955) υποστηρίζει ότι ο ναρκισσισµός του ύπνου συµπίπτει µε τον 

ναρκισσισµό του ψυχαναλυτικού ντιβανιού. Υπό αυτό το πρίσµα το έκδηλο 

περιεχόµενο του ονείρου συµπίπτει µε το έκδηλο αναλυτικό περιεχόµενο. 

 

 Εντούτοις µια σηµαντική διαφορά ανάµεσα στον κοιµώµενο και τον αναλυόµενο είναι ότι ο αναλυτής 

ως αφυπνιστής προάγει µια αντικειµενοτρόπο σχέση (µεταβίβαση-αντιµεταβίβαση) το οποίο είναι εκ 

διαµέτρου αντίθετο από την αποµόνωση του ονειρευόµενου Εγώ. Μια άλλη διαφορά είναι ότι ο 

αναλυτής έχει να κάνει µε την ασυνείδητη ενορµητικότητα του ασθενούς του όχι µέσω παλινδροµικών 

αµυντικών µηχανισµών τους οποίους χρησιµοποιεί το Εγώ του ονειρευόµενου (µετάθεση, 
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συµπύκνωση, ψευδαίσθηση) αλλά διαµέσου της αναγνώρισης, κατανόησης και κατάλυσης της 

αντίστασης και της παθολογικής χρήσης από τον αναλυόµενο των πρωτόγονων (προοιδιπόδειων) 

αµυντικών µηχανισµών. Ο αναλυτής εργάζεται µε τις αντιστάσεις και επί των αντιστάσεων του 

ασθενούς έτσι ώστε να βοηθήσει το Εγώ του ασθενούς του  να έχει πρόσβαση σε καινούργιες πηγές 

ενέργειας και πιο αποτελεσµατικές ψυχικές διεργασίες. Ο Freud µέσω της µεταβιβαστικής σχέσης 

πέτυχε να βοηθήσει το Εγώ του ασθενούς να φτάσει στις υψηλότερες κατακτήσεις του ασυνείδητου 

µετατρέποντάς τες σε συνειδητές γνώσεις εαυτού.  Αναµόρφωσε το ασυνείδητο υλικό σε αυτογνωσία , 

εσωτερική γνώση και επικοινωνία. Πρόκειται για ευρύτατα συναισθηµατικά πεδία εσωτερικής ζωής 

(φαντασία) τα οποία µέχρι τώρα ήταν διαθέσιµα µόνο µεταφορικά διαµέσου των προϊόντων (έργων) 

των ποιητών, των καλλιτεχνών κ.λ.π  

 

 

 Συµπερασµατικά: Το όνειρο είναι απόλυτα εγωκεντρικό και εγωιστικό. Το πρόσωπο το 

οποίο κατέχει τον κεντρικό ρόλο σε αυτό αποδεικνύεται-τελικά-ότι είναι ο ίδιος ο 

ονειρευόµενος. 

∆ίδεται έµφαση  στο ναρκισσισµό του κοιµώµενου η οποία έχει να κάνει µε την 

αυτοσυντήρηση του, την αγάπη του εαυτού και την αναζήτηση της ικανοποίησης του. 

Πρόκειται για µία απόσυρση  από κάθε επένδυση της λιβιδούς επί του εξωτερικού 

κόσµου. Το Εγώ αναδιπλώνεται (ναρκισσιστική αναδίπλωση) και µάλιστα αυτή είναι 

µια αναδίπλωση στο ίδιο το σώµα του ονειρευόµενου αν σκεφτούµε ότι το 

αρχαϊκότερο, το πρωιµότερο , το πρώτο µας Εγώ είναι Σωµατικό.  

Συντελείται εδώ µια απόσυρση των επενδύσεων από τον κόσµο και τα αντικείµενα 

ακόµα µαζικότερη και από την ψύχωση 12 : αυτή η απόσυρση έχει µια σηµασία άµεσα 

σωµατική.  

Κατανοούµε έτσι γιατί η ψυχή του κοιµώµενου διευρύνει τις διαγνωστικές του 

ικανότητες ως προς διάφορους αρχόµενους σωµατικούς πόνους και οδύνες του ίδιου 

του εαυτού του. Η παλινδρόµηση του κοιµώµενου προς το σωµατικό µεγεθύνει 

«γιγαντοποιεί» θα λέγαµε, όλες τις σωµατικές του αισθήσεις. Είναι µια µεγέθυνση  

υποχονδριακής φύσης ώστε να αναγνωρίζονται πρώιµα τυχόν σωµατικές αλλαγές οι 

οποίες στην κατάσταση της εγρήγορσης (ξύπνιου) θα πέρναγαν απαρατήρητες . 

Ένας προεξάρχων λόγος της ανάγκης µας να κοιµόµαστε αφορά στην εγκατάσταση 

αυτού του απόλυτου ναρκισσισµού τον οποίο αποζητά ο κοιµώµενος καθώς αποσύρει 

όλες τις (λιβιδινικές) επενδύσεις του στο Εγώ. Ο ναρκισσισµός εδώ υπεξαιρεί όλη την 

                                                 
12  Υπενθυµίζουµε ότι στην ψύχωση η αντικειµενοτρόπος λιβιδώς γίνεται ναρκισσιστική 
(δευτερογενής ναρκισσισµός). 
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ενέργεια η οποία επενδύθηκε στις διεγέρσεις ( ερεθίσµατα) κατά τη διάρκεια της 

ηµέρας.   

 

Ποιος τελικά είναι ο σκοπός του ονείρου; Η επικρατούσα απάντηση είναι ότι το 

όνειρο δεν είναι παρά η εκπλήρωση µιας επιθυµίας (Freud 1895). Πρόκειται για την 

εκπλήρωση ευχών: ευσεβείς πόθοι, νοσταλγίες, οχληρότητες, φάρσες. Ας 

υπενθυµίσουµε ότι οι ενορµήσεις της ζωής διέπονται από την αρχή της 

ευχαρίστησης (ή αρχή της ηδονής). Πρόκειται για την τάση το Εγώ µας να  κρατάει 

το ευχάριστο και να πετάει, να «φτύνει» το δυσάρεστο. 

 

Εν κατακλείδι: ο Freud συνέδεσε τα όνειρα µε το ασυνείδητο και την ασυνείδητη 

επιθυµία. Το όνειρο είναι µια απεικόνιση της εκπλήρωσης επιθυµιών. 

 

Εντούτοις τα όνειρα δε συνιστούν µόνο εκπληρώσεις επιθυµιών. Υπάρχουν επίσης όνειρα που 

αφορούν σε φόβους σε προβληµατισµούς, σκέψεις, περιέχουν αναµνήσεις κ.λ.π 

 

Αρχικά ο Freud υποστήριζε ότι τα όνειρα είναι προεξαρχόντως σεξουαλικής φύσεως 

και υποτίµησε την σηµασία της απωθηµένης επιθετικότητας. 

 

Το όνειρο αφορά στη ψυχική λειτουργία της εκπλήρωσης της ενόρµησης µέσω 

εικόνων.  

∆εν πρέπει να συγχέουµε αυτήν την πραγµάτωση (ικανοποίηση) µε την επί του 

πραγµατικού ικανοποίηση της επιθυµίας.  

 

Το όνειρο υποκαθιστά την πράξη (το πέρασµα στην πράξη) : αντί να (δια) πράττω 

ονειρεύοµαι. 

 

Κατά τον Freud το όνειρο είναι η εκπλήρωση µιας ευχής
13 στο µέτρο κατά το οποίο 

µόνο η επιθυµία είναι που µπορεί να «βάλει µπροστά» το ψυχικό µας όργανο. Με 

άλλα λόγια το όνειρο εκπληρώνει την επιθυµία την οποία η πραγµατικότητα, η 

                                                 
 13 

Σε αυτό συνηγορούν πρωτίστως τα όνειρα που βλέπουν τα µικρά παιδιά τα οποία εντούτοις συχνά 

δεν είναι ενδιαφέροντα στο µέτρο κατά το οποίο δεν θέτουν γρίφους ( αινίγµατα). 
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κοινωνία, ο νόµος απαγορεύουν. Εκπληρώνοντας την επιθυµία, το όνειρο  - όπως και η 

ηδονή – υπακούει ταυτόχρονα τόσο στον «έρωτα»  όσο και στον «θάνατο»  14.  

 

O Freud υποστήριζε ότι  η ικανοποίηση της επιθυµίας αποτελεί ένα κοινό χαρακτηριστικό του ονείρου 

και της ψύχωσης. Χαρακτήριζε τα όνειρα ως στιγµιότυπα αβλαβών ψυχώσεων και ψευδαισθήσεων 

(αυταπατών) κατά τη διάρκεια του ύπνου. Και άλλοι  όπως ο  W. Griesinger   υπερθεµάτισαν τη  

µεγάλη αναλογία της τρέλας και του ονείρου. Και στις δύο περιπτώσεις το υποκειµενικό αναγγέλλεται  

προς τα έξω και δραµατοποιείται µέσω εικόνων που είναι ψευδαισθήσεις. Και στα δύο είδη όνειρο και 

ψευδαίσθηση. Το Εγώ εξασθενεί ώστε να µην µπορεί να ασκεί µια αποτελεσµατική κριτική σκέψη. 

∆έχεται τα πράγµατα τα πιο παράξενα και τα πιο άτοπα ως απόλυτα δυνατά να συµβούν. Το όνειρο 

δίνει στον δυστυχή, ο οποίος υποφέρει στο σώµα και στην ψυχή ό,τι η πραγµατικότητα του αρνείται : 

ευηµερία και ευτυχία. Ο αλυσοδεµένος στη φυλακή του ονειρεύεται λουκούλλεια γεύµατα, 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. Ας σηµειωθεί ότι είναι η πλαστή κατοχή αγαθών και η 

φαντασιακή ικανοποίηση των ευχών και επιθυµιών οι οποίες συνιστούν το συνηθέστερο, η πεµπτουσία 

του παραληρήµατος των ψυχικά ασθενών.  

 

Ο Freud µιλά για το ασυµβίβαστο, την αγιάτρευτη σύγκρουση ανάµεσα αφενός στην 

ανάγκη για άµεση πάση θυσία εκφόρτιση (ανακούφιση) των ενστικτωδών διεγέρσεων 

και αφετέρου µιας αρχής , της αρχής της πραγµατικότητας15, η οποία επιβάλλει µία 

σταθερά θεσµοθετηµένη σχέση (ηθικοί, κοινωνικοί περιορισµοί) µε τον 

περιβάλλοντα  εξωτερικό κόσµο.  

Το όνειρο θα συνεισφέρει και αυτό 16 στη λύση της σύγκρουσης αυτής µέσω µιας 

διαδικασίας σχηµατισµού την οποία ονοµάζουµε εργασία του ονείρου.  Πρωτεργάτης 

αυτής της εργασίας όπως και κάθε µορφής ψυχικής εργασίας (π.χ εργασία του 

πένθους), είναι η αµυντική διαδικασία της απώθησης. Η απώθηση θα 

«διωρυγοποιήσει» την πιεστική λιβιδινική δύναµη (ανεκπλήρωτοι πόθοι) η οποία 

αποτελεί το βασικό «υλικό» εκκίνησης του σχηµατισµού του ονείρου.  

                                                 
14 Πρόκειται για την ψευδαισθητική εκπλήρωση των παθών µας . Κατά τον συγγραφέα Μ. Καραγάτση 

«το πάθος συνταυτίζει τον έρωτα µε τον θάνατο…η καταστροφή συντελείται τη στιγµή που 

καταλύεται το σύνορο που χωρίζει το πάθος από τον Λόγο και επιχειρείται έτσι η υπέρβαση». ( Μ. 

Καραγάτσης, «Η µεγάλη Χίµαιρα», εκδ. Εστία, 2004, σελ. 8). Το σύνορο αυτό «κρατάει» µέσω του 

ονείρου ώστε να µην συντελεστεί η καταστροφή ( Βλέπε «Οιδίπους Τύραννος» του Σοφοκλή για τα 

πάθη του οίκου των Λαβδακιδών ήτοι της πίεσης των   ενορµητικών ώσεων).  
15 Εσωτερικευµένο Υπερεγώ 
16 Μαζί µε τον σχηµατισµό των νευρωτικών συµπτωµάτων, τις παραπραξίες , την λανθάνουσα γλώσσα 

κλπ.  
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Σε ό,τι αφορά το όνειρο το ουσιώδες είναι η διαδικασία της εργασίας του. Η εργασία 

του ονείρου συνιστά µέρος της επεξεργασίας της ασυνείδητης σύγκρουσης. Αφορά 

σε µια ενδοψυχική επικοινωνία µεταξύ ασυνειδήτου και συνειδητού η οποία κατά την 

ψυχαναλυτική διαδικασία συγκροτεί έναν µέσον επικοινωνίας µε τον ψυχαναλυτή. 

Είναι µεγάλο και σηµαντικό το έργο του Εγώ έτσι ώστε να φέρει εις πέρας την 

ψυχική (δι)εργασία η οποία συντελείται στο όνειρο.  

 

Η νύχτα και η µέρα συναντώνται σε ένα συµβιβασµό τον οποίο ονοµάζουµε όνειρο. 

Πρόκειται για το προϊόν µιας ψυχικής εργασίας του Εγώ (εργασία του ονείρου), 

δηλαδή µιας έντονης δραστηριότητας 17 η οποία ζωογονείται από την αντίθεση 

(σύγκρουση) ανάµεσα στις επιθυµίες και τις άµυνες του Εγώ. Είναι η διαλεκτική 

στρατηγική της επιθυµίας και της «ικεσίας» για αγάπη του υστερικού. Η «έργω» 

ικανοποίηση παρεµποδίζεται  αλλά η επιθυµία διατηρείται επ’απειρον.  

 

 Κατ΄αναλογίαν το νευρωτικό σύµπτωµα είναι ένα όνειρο µακράς διαρκείας στην κατάσταση του 

ξύπνιου. Οι αµυντικοί µηχανισµοί του Εγώ του νευρωσικού συγκρατούν µεταµφιεσµένο το λανθάνον 

περιεχόµενο (συµβολισµός) του νευρωτικού συµπτώµατος. Άλλα φαινόµενα που προσιδιάζουν στο 

όνειρο είναι οι ελεύθεροι συνειρµοί, οι παραπραξίες, τα ανέκδοτα… Εντούτοις µόνο το όνειρο µπορεί 

να αποκαλύπτει τόσα πολλά για τη δύναµη της ψυχής.  Τα lapsi της γλώσσας µπορούν να 

αποκαλύπτουν κάποια ασυνείδητη γνώση αλλά σπάνια επισυµβαίνουν στην ανάλυση: οι άµυνες 

ταχύτατα επαναδραστηριοποιούνται.   

 

 

Το προεξάρχον σηµείο εκκίνησης του ονείρου αφορά περιοχές της ψυχής (εδώ το 

ψυχικό όργανο «χαρτογραφείται») οι οποίες σηµαδεύτηκαν παιδιόθεν από το 

ορόσηµο της ηδονής και της προσήκουσας αγωνίας. Πρόκειται για τη σύγκρουση 

ανάµεσα στο οικουµενικό δίπολο επιθυµία (πρωτίστως οιδιπόδειας προβληµατικής) – 

φόβος. Κάτω απ’αυτές τις συνθήκες οι συγκρουσιακές περιοχές εκπίπτουν της 

συνείδησης. Πρόκειται για του απωθηµένους µας πόθους (τα «ποθηµένα» µας…).  

 

Το όνειρο είναι πρωτίστως µια οπτική εµπειρία και η πλειοψηφία των παιδικών 

αναµνήσεων έρχονται στην ενήλικη ζωή υπό µορφήν εικόνων ή σκηνών. 

                                                 
17 Βλέπουµε ότι κατά τον ύπνο η ονειρική δραστηριότητα είναι µία έντονη ψυχική λειτουργία. Αυτό σε 

αντιδιαστολή µε τις παλαιότερες αντιλήψεις κατά τις οποίες στον ύπνο οι εσωτερικές λειτουργίες 

υποτονούν.  
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Μέσω του ονείρου ικανοποιούνται (ψευδαισθητικά, εικονικά) οι παιδικές µας 

επιθυµίες. Το όνειρο συµπίπτει µε µία παλινδρόµηση στο παιδικό. Πρόκειται για ένα 

κοµµάτι παιδικής ψυχικής ζωής. 

 

Πρόκειται για µια παλινδρόµηση προς τον πραγµατισµό και τον ανιµισµό. Στην πρώιµη παιδική ηλικία 

τα συµβάντα γίνονται αναµνήσεις µε πραγµατιστικό τρόπο(εικόνες). Ακόµα και όταν µάθει να µιλάει η 

σκέψη του κυριαρχείται πρωτίστως από εικονικές αναπαραστάσεις. Πράγµατα που άκουσαν 

µετατρέπονται σε εικόνες (Schur 1966, Lewin 1968). Πρόκειται για ένα είδος µνήµης το οποίο 

ονοµάζουµε αντικειµενοποιηµένη εµπειρία, κατά το τέλος του πρώτου ή την αρχή του δεύτερου έτους 

της ζωής (Wachler, 1937; Spitz, 1965).Ο ονειρευόµενος αντιλαµβάνεται τα µορφώµατα του ονείρου 

ως απτά (χειροπιαστά) και ζωντανά. Άλλωστε τόσο το όνειρο όσο και τα παιδιά κάνουν χρήση των 

εικαστικών-εικονικών αναπαραστάσεων.  Yπάρχουν πρωτογενείς εγγραφές  οι οποίες προκύπτουν από 

το παιδικό σώµα και συγκινησιακές καταστάσεις και οι οποίες δε µπορούν να ανακαλούνται αλλά 

αναδύονται εν είδει ψυχικών εικόνων και αισθήσεων στα όνειρα. Κατά τον Greenson (1972) τα 

προεξάρχοντα στοιχεία τα οποία υπεισέρχονται στα όνειρα αφορούν πρωτίστως στις πρωτόγονες-

παιδικές και όχι στις ώριµες εκφάνσεις των ψυχικών παραµέτρων (Εκείνο, Εγώ, Υπερεγώ). Οι 

εξελιγµένες µορφές του Εγώ υπεισέρχονται πολύ σπανιότερα. Αυτό είναι ένδειξη του υψηλού βαθµού 

στον οποίο επιτελείται παλινδρόµηση στο όνειρο. Κατά την Anna Freud (1965) σε όλα τα ψυχικά 

παλινδροµικά φαινόµενα επισυµβαίνει  µια άνιση και επιλεκτική-κατά περίπτωση ψυχικής 

λειτουργίας-παλινδρόµηση των ψυχικών παραµέτρων. 

 

Το να ονειρευόµαστε είναι ισοδύναµο µε το να θυµόµαστε στο µέτρο που υπάρχει 

συνειδητή ανάµνηση η οποία κάτω από άλλες συνθήκες είναι αδύνατη λόγω της 

λογοκρισίας του Υπερεγώ.  

 

Η παλινδρόµηση στο όνειρο είναι τοπική.  Αυτό σηµαίνει ότι επειδή καθώς 

κοιµόµαστε δεν υπάρχει ούτε αντιληπτική δυνατότητα 18 ούτε ικανότητα για κίνηση  

(κινητικότητα) ο ονειρευοµένος δεν «κινδυνεύει» από µία επί του πραγµατικού 

πραγµάτωση της παιδικής σεξουαλικής επιθυµίας, η οποία τον διακατέχει. Έτσι η 

διέγερση από την επιθυµία δεν µπορεί παρά να παλιρροεί µέσα στον ψυχισµό (τοπική 

παλινδρόµηση , ο οποίος θα κινήσει προς τα εµπρός την εργασία του ονείρου. 

 

Στο όνειρο το µονοπάτι της ικανοποίησης χαρακτηρίζεται ως «ψευδαισθητικό» , επειδή 

αυτή είναι αποκοµµένη από την αντίληψη (όραση – ακοή) , αλλά επενδεδυµένη από την 

ψευδαίσθηση της πραγµατικότητας (αυταπάτη). 

                                                 
18

∆εν υπάρχει δυνατότητα «αγκίστρωσης»  στο πραγµατικό. 
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Επίσης η παλινδρόµηση στο όνειρο είναι µορφολογική στο µέτρο  κατά το οποίο ο 

χαρακτήρας του ονείρου είναι ψευδαισθητικός (αυταπάτη) 19.  

Τόσο η τοπική όσο και η µορφολογική παλινδρόµηση στο όνειρο συνιστούν τη 

χρονολογική παλινδρόµηση προς την απωθηµένη παιδικότητα µας (παιδικές 

επιθυµίες). 

Ως γνωστό, κατά την ψυχαναλυτική θεωρία, ο τόπος των απωθηµένων ενορµητικών 

αναπαραστάσεων είναι το ασυνείδητο. Έτσι, το όνειρο µέσω αυτής της παλινδρόµησης 

οδηγεί στο ασυνείδητο.  

 

Το όνειρο είναι ένα ψυχικό (ψυχικοποιηµένο) µέσο ψευδαισθητικής (εικονικής) 

ικανοποίησης των ασυνειδήτων, πρωτίστως σεξουαλικών, απαγορευµένων παιδικών 

επιθυµιών.  

 

Αυτό έκανε τον Freud (1900) να το ανακηρύξει ως τη βασιλική οδό ( via regia )  για να 

φτάσουµε στο ασυνείδητο σε αυτή τη δεξαµενή (τράπεζα) των λιβιδινικών παθών.  

Kaτα τον Freud το όνειρο δεν  αποτελεί  µόνο τη «βασιλική οδό»-via regia-για την 

εξερεύνηση του ασυνειδήτου αλλά και το µονοπάτι για την κατανόηση της δοµής του 

ψυχικού µας οργάνου, της  λειτουργίας της ψυχικής δοµής µας. 

 

Οι ισχυρές  επιθυµίες οι οποίες είναι απωθηµένες έτσι ώστε να εκφράζονται µάλλον 

στο όνειρο παρά στην πραγµατικότητα, έχουν τις ρίζες τους στις παιδικές 

συγκρούσεις. Αυτές είναι απωθηµένες αλλά συνεχώς και αδιαλείπτως ενεργές στο 

(δυναµικό) ασυνείδητο. 

Kατά τον Freud το όνειρο είναι η έκφραση ενός κοµµατιού της παιδικής ψυχικής ζωής 

το οποίο χάθηκε (Freud 1900). 

Mόνο οι παιδικές επιθυµίες έχουν τη δύναµη να κινητοποιήσουν δυνάµεις οι οποίες 

παράγουν το όνειρο. 

 

Ο Freud υποστήριζε ότι τυχόν επιφωνήµατα του ασθενούς « το όνειρο ήταν τόσο αληθινό» είναι 

ενδεικτικά ότι το λανθάνον περιεχόµενό του έχει να κάνει µε την ανάµνηση κάποιου αληθινού 

γεγονότος της παιδικής ηλικίας. 

 

                                                 
19 όχι απαραίτητα σε όλα τα όνειρα 
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Το όνειρο είναι ένας συµβιβαστικός τρόπος ώστε το Εγώ  να εκφράσει και να 

επεξεργαστεί µια ασυνείδητη φαντασία. Ο συµβιβασµός αφορά την σύγκρουση 

ανάµεσα στις αντιθετικές (άνοµες) επιθυµίες και τις προσήκουσες  άµυνες.  

 

Κατά την εργασία του ονείρου επισυµβαίνει µια αλλοτρίωση της ισορροπίας των ψυχικών δυνάµεων 

της ζωής του ξύπνιου εξαιτίας εκρήξεων ψυχικών δραστηριοτήτων (εντάσεις) οι οποίες επιζητούν να 

ικανοποιηθούν (ανακουφιστούν). Ο ύπνος περιορίζει την επαφή µε τον εξωτερικό κόσµο και 

επιπροσθέτως παγώνει τη δυνατότητα της εκούσιας κινητικής-µυοσκελετικής δραστηριότητας.  Ο 

Lewin (1969) υποστηρίζει ότι ο ονειρευόµενος χάνει το σώµα του. Κατά την παραγωγή του ονείρου το 

Εγώ καθώς είναι στερηµένο από τον εξωτερικό κόσµο επειδή το υποκείµενο κοιµάται, στρέφει την 

ενεργειά του  προς µια  εσωτερική ψυχική δραστηριότητα. Κατά τους Kubie (1966), Lewin (1969), 

Stein(1965) δεν είµαστε ποτέ τελείως ξύπνιοι ή τελείως κοιµισµένοι. Ας έχουµε κάθε φορά κατά νου 

το ποσοστό ξύπνιου-ύπνου στο οποίο µπορεί να βρίσκεται το υποκείµενο. Οι ελεύθεροι συνειρµοί 

κατά τη διάρκεια µιας ανάλυσης συνιστούν ένα ανάλογο παλινδροµικό φαινόµενο όπως το όνειρο. 

Πρόκειται για µια απόπειρα του ασθενούς να προσεγγίσει µια κατάσταση µεταξύ ξύπνιου και ύπνου. 

Σε αυτό συντείνουν η στάση του σε ανάκληση, η σχετική απουσία εξωτερικών αποσπάσεων, η 

συνειδητή του προσπάθεια να απαλλαγεί από την καθηµερινή του λογοκρισία, από την απόλυτη 

λογική και συνοχή στην επικοινωνία του. Εντούτοις σπάνια οι ασθενείς έχουν πραγµατικούς 

αυθόρµητους συνειρµούς. 

 

Κλινικό παράδειγµα: Άνδρας σε ανάλυση εδώ και δέκα χρόνια τώρα µε συχνότητα τριών συνεδριών 

εβδοµαδιαίως. Ξεκίνησε σε ψυχοθεραπεία (συνθήκη «πρόσωπο µε πρόσωπο») και µετά από τέσσερα 

χρόνια η συνθήκη µετατράπηκε σε αναλυτική (ψυχαναλυτικό ντιβάνι). Στις αναζητήσεις του για 

οµοφυλόφιλες ερωτικές συνευρέσεως στο διαδίκτυο µίλησε µε κάποιον ο οποίος είχε ένα «φετίχ»: ήθελε 

να κοιµίζει τους συντρόφους του και να κάνει µε αυτόν τον τρόπο sex µαζί τους. Ασχολήθηκε αρκετά µε 

αυτόν τον άγνωστο έχοντας chat µαζί του αλλά τελικά δεν ενέδωσε. Πρόκειται εδώ για µια 

αντικειµενοτρόπο σχέση η οποία εκδραµάτιζε τη σχέση µε τον ψυχαναλυτή του ο οποίος στην φαντασία 

του επιχειρούσε να τον κοιµίσει αφού του πρότεινε να ξαπλώσει στο ντιβάνι. Πρόκειται εδώ για το βίωµα 

της ψυχαναλυτικής διαδικασίας ως µια ενδιάµεση κατάσταση  

 

Στον ύπνο παρατηρείται µια έκπτωση και παλινδρόµηση των λειτουργιών της 

συνειδητής πλευράς του Εγώ. Η απώθηση χαλαρώνει εν µέρει (άµβλυνση της 

υπερεγωτικής λειτουργίας) οπότε αρχαϊκές ασυνείδητες επιθυµίες διαγκωνίζονται 

ώστε να βρουν τρόπο έκφρασης «µέσω µιας ανώδυνης ψευδαισθητικής εµπειρίας» 

(Freud 1933). 

Όταν ένας άνθρωπος κοιµάται ένα µέρος της σκέψης του, αυτό που ονειρεύεται, 

παραµένει ξύπνιο. Σ’αυτό το µέρος της σκέψης η λογοκρισία του Υπερεγώ χαλαρώνει 

δραστικά. Πράγµατι, για να λειτουργήσει η εργασία του ονείρου χρειάζεται η 
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χαλάρωση της υπερεγωτικής λειτουργίας µέσα από την εν γένει χαλάρωση κατά τη 

διάρκεια του ύπνου. Ο Freud έδειξε σε ποιο βαθµό ο ύπνος ελαττώνει τη λογοκρισία 
20, αµβλύνοντας έτσι την αντίσταση στην ανάδυση του απωθηµένου υλικού.  Η 

λογοκρισία του Εγώ, έχοντας δραστικά χαλαρώσει (λόγω ακριβώς του ύπνου), αφήνει 

πολύ περισσότερο ελεύθερο έδαφος (απ’ό,τι όταν είναι ξύπνιος κανείς) στη λεγόµενη 

πρωτογενή διαδικασία και στο ασυνείδητο.  

 

Σηµείωση: Κατά τον Freud η πρωτογενής διαδικασία είναι αυτή η οποία χαρακτηρίζει 

το ασυνείδητο σύστηµα του ψυχικού οργάνου ενώ η δευτερογενής διαδικασία 

χαρακτηρίζει το προσυνειδητό-συνειδητό σύστηµα. 

 

Εντούτοις και κατά τη διάρκεια του ονείρου η λογοκρισία εν µέρει επιµένει. Επιτρέπει 

µεν την ικανοποίηση της επιθυµίας, αλλά µε µεταµφιεσµένο (συµβολικό) τρόπο και 

µορφή.  Πρόκειται για τη µεταµφιεσµένη πραγµατοποίηση της επιθυµίας.  

 

Κλινικό παράδειγµα: Νέα γυναίκα σε ανάλυση , δεύτερος χρόνος . Την εποχή κατά την 

ποία συνδέεται µε τον Γιώργο έναν «υπερσεξουαλικό»  , όπως λέει, άνδρα ονειρεύεται 

ότι έχει περιπτύξεις µε κάποιον άλλο Γιώργο, καθηγητή της από τα χρόνια του Λυκείου. 

Οι συνειρµοί της µετά την αφήγηση του ονείρου αφορούν στο διχασµό της ανάµεσα στο 

να έχει µία σεξουαλική ή µία πνευµατική, διανοητική ζωή. Στα πλαίσια της 

µεταβίβασης ο καθηγητής δείχνει να αναπαριστά (συµβολίζει) τον αναλυτή της  

(πνευµατική ζωή) και το όνειρο ικανοποιεί µεταµφιεσµένα την επιθυµία συνεύρεσης 

µαζί του. Εδώ το όνειρο «δούλεψε» για να ντύσει τον αναλυτή σε καθηγητή. Η επιθυµία 

συνεύρεσης µε τον αναλυτή είναι µε τη σειρά της µια επιθυµία αιµοµικτική και παιδική 

και αφορά τη συνεύρεση µε τον  οιδιπόδειο πατέρα. Με άλλα λόγια η απωθηµένη 

παιδική σεξουαλική επιθυµία σοβεί και επιστρέφει και χάρη στη δουλειά του ονείρου 

ικανοποιείται µε έναν τρόπο ως εαν ( σαν τη «συνεύρεση»  µε τον αναλυτή – οιδιπόδειο 

πατέρα). Πρόκειται για τη µέσω των ονειρικής διαδικασίας , επιστροφή του 

απωθηµένου. Στο κλινικό παράδειγµα η παιδική σεξουαλική επιθυµία επιστρέφει (την 

«βλέπουµε» στο όνειρο) και ικανοποιείται µέσω µιας µεταµόρφωσης την οποία 

                                                 
20

Είναι µέσα στη λειτουργία της ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑΣ που µπορούµε να κατανοήσουµε τη ΛΗΘΗ των 

ενοχλητικών πόθων και βιωµάτων. Η ΛΗΘΗ είναι ένα µήνυµα σαν ένα λόγο, µία οµιλία διακοπτόµενη 

(ασυνεχής) . Η δουλειά του ονείρου είναι να «περάσει» το µήνυµα.  
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προτείνει η εργασία του ονείρου του συγκεκριµένου ονειρεύοµενου. Χωρίς την 

επιστροφή του απωθηµένου δεν λειτουργεί  το όνειρο . Έτσι οι παιδικές µας σκηνές οι 

οποίες ψάχνουν αέναα να πάρουν ζωή (να αναβιώσουν) καταλαµβάνονται από τη 

«λογική» του ονείρου , η οποία τις  µετατρέπει  σε οπτικές εικόνες . Αυτές οι παιδικές 

σκηνές οφείλουν να µπορούν να ικανοποιούνται από µία τέτοια ως εαν συµβολική , 

υποκατάστατη ικανοποίηση 21.  

 

Ας σηµειωθεί ότι η «λογική» του ονείρου διαφέρει από αυτήν του ξύπνιου: το 

περιεχόµενο του ονείρου είναι συχνά ασυνάρτητο, γεµάτο από παράδοξα και ατοπίες.  

 

Όταν «φουντώνει» η επιθυµία τότε έρχεται η φαντασία (το όνειρο) ως προτεινόµενη 

λύση, η οποία µας δίνει ένα υποκατάστατο αντικείµενο (στο κλινικό παράδειγµα ο 

καθηγητής) ικανοποίησης της επιθυµίας.  Είναι σαν να µας λέει το όνειρο : «να το 

αντικείµενο που σου δίνω, που σου προτείνω , που έφτιαξα για σένα , παρ το για να 

ευχαριστηθείς , να αποφορτιστείς και να καλµάρεις». Έτσι στο µέτρο κατά το οποίο η 

ενόρµηση ικανοποιείται εικονικά η δύναµή της δεν φτάνει µέχρι τη συνείδηση , ώστε 

να τροµάξουµε από το απαγορευµένο περιεχόµενο της επιθυµίας και να ξυπνήσουµε  

(όπως συχνά συµβαίνει µε τους εφιάλτες).  Ιδού η λειτουργία του  ονείρου ως 

φύλακα του ύπνου.  

 

Εργασία του ονείρου : Παράγει αυτή την ιδιαίτερη µορφή σκέψης η οποία καθιστά 

δυνατή την κατάσταση του ύπνου. 

 

Το όνειρο είναι η ατραπός της φαντασία , η ατραπός της ηδονής 

 

Κατά την Segal (1991) το όνειρο είναι ένα µέσον έκθεσης και διεργασίας της ασυνείδητης φαντασίας 

του υποκειµένου. Προσφέρει µια φαντασιακού τύπου έκφραση της ασυνείδητης φαντασίας και 

                                                 
21 Αυτό δεν είναι αυτονόητο παρά µόνο στις προεξαρχόντως νευρωσικές οργανώσεις ( το Εγώ είναι 

µάχιµο, ώστε να προτείνει υποκατάστατες συµβιβαστικές λύσεις), ενώ µοιάζει «χλωµό» στις 

διαταραχές προσωπικότητας και συµπεριφοράς κατά τις οποίες η ευκολία του περάσµατος στην πράξη 

ως η µόνη  εναλλακτική ικανοποίηση του πάθους γίνεται κατανοητή αν λάβουµε υπόψη τη δυσκολία 

αυτών των ψυχικών οργανώσεων να βρίσκουν ενδοψυχικές λύσεις, δηλαδή να δια – πράττουν 

φαντασιακά , µέσα τους , αντί να περνούν στον έξω στον πραγµατικό κόσµο. Λέµε ότι στις διαταραχές 

προσωπικότητας «χωλαίνουν» οι αυτοερωτισµοί , δηλαδή η φαντασιακή λειτουργία.  
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αναζητά µια ψευδαισθητική ικανοποίηση της επιθυµίας. Συνιστά µια ενδοψυχική επικοινωνία ανάµεσα 

στο ασυνείδητο και το συνειδητό. 

 

Έτσι είναι το φαντασιακό το οποίο τίθεται στην υπηρεσία του «στησίµατος» του 

ονείρου. Πρόκειται για την ονειρική εκφραστικότητα , τη γλώσσα του ονείρου , τον 

κώδικα προς αποκωδικοποίηση.  

 

Το όνειρο αφορά σε µια σκηνοθεσία, είναι η δυνατότητα του ονειρευόµενου να 

παράγει αντικείµενα εν είδει εικόνων (εικονικά και συµβολικά αντικείµενα)  µε άλλα 

λόγια αφορά στις εικαστικές και σκηνοθετικές δηµιουργικές δυνατότητες , αν δούµε 

τα όνειρα ως εικαστικά – σκηνοθετηµένα έργα τέχνης.  

 

Αλλά ποια είναι τα «υλικά» του ονείρου; Ποια στοιχεία θα χρησιµοποιήσει η σύνθετη 

αυτή εργασία για να στήσει τη σκηνοθεσία της; Γιατί φερ’ειπείν  στο προαναφερθέν 

κλινικό παράδειγµα ο αναλυτής αναπαρίσταται µέσω του καθηγητή Γιώργου και όχι 

µέσω ενός άλλου προσώπου; Και αυτό το θέµα απασχόλησε τον Freud στην ερµηνεία 

των ονείρων. Υπογράµµισε τον ρόλο των υπόλοιπων, των κατάλοιπων της ηµέρας  τα 

οποία η εργασία του ονείρου παίρνει από την κατάσταση του ξύπνιου. Είναι αυτά  τα 

οποία το όνειρο θα χρησιµοποιήσει στην υπηρεσία των ώσεων της επιθυµίας. Τα 

κατάλοιπα της ηµέρας είναι µνηµονικά υπόλοιπα,  ίχνη από διάφορες σκέψεις,  

γεγονότα , συµβάντα , βιώµατα της ζωής του ατόµου στην κατάσταση του ξύπνιου. 

Το ασυνείδητο είναι η έδρα των ασυνείδητων αναπαραστάσεων  των επιθυµιών . 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι αυτές οι ασυνείδητες επιθυµίες δεν µπορούν να 

ενεργοποιούνται παρά µόνο όταν «δένονται» στενά µε µια διαθέσιµη αναπαράσταση , 

µια πρόσφατη εντύπωση , ένα πρόσφατο στοιχείο από όσα µπορούν να «διατίθενται» 

από την γκάµα των κατάλοιπων της κατάστασης του ξύπνιου. Το στοιχείο αυτό 

µπορεί να είναι από τα πλέον αδιάφορα και ουτιδανά για τον ονειρευόµενο . Για 

παράδειγµα κάποιος µπορεί να ονειρεύτηκε ότι είχε κάποια οικειότητα µε ερωτικές 

προεκτάσεις µε την άκοµψη γριά και «αντιερωτική» θυρωρό της πολυκατοικίας του. 

Όταν ξύπνησε αισθάνθηκε ίσως περίεργα µε το άτοπον, το «ξενέρωτο» αυτού του 

ονειρικού περιεχοµένου. Μόνο αν ο ονειρευόµενος ήταν θιασώτης ή µελετητής της 

φροϋδικής ερµηνείας των ονείρων, θα είχε κατανοήσει ότι η θυρωρός δεν αποτέλεσε 

παρά µόνο την πρώτη ύλη , ήταν το στοιχείο από τα κατάλοιπα της κατάστασης του 

ξύπνιου, το οποίο «δέθηκε» µε την ασυνείδητη αναπαράσταση (επιθυµία) της 
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οιδιπόδειας αιµοµικτικής επιθυµίας. Με άλλα λόγια, η εργασία του ονείρου του  

«έντυσε», µεταµφίεσε τη µαµά σε θυρωρό  (π. χ  µπορεί ο ονειρευόµενος να την είδε 

το πρωί) : η θυρωρός είναι µια µαµά «τραβεστί», δηλαδή η µαµά που ντύθηκε 

θυρωρός για να µην καταλάβει το συνειδητό του ονειρευόµενου και τροµάξει 

εξαιτίας της υπερβατικότητας της πράξης. Στο µέτρο λοιπόν που η θυρωρός 

συµβολίζει τη µαµά, είναι σαν την µαµά, ο ονειρευόµενος µπορεί ανενόχλητος να 

συνεχίζει τον ύπνο του-έχει φύλακα το όνειρό του- και να ευχαριστιέται 

(ψευδαισθητική ικανοποίηση της επιθυµίας) τις περιπτύξεις µε την ως εάν µαµά. 

Αυτός ήταν ο τρόπος που η θυρωρός ως κατάλοιπο της κατάστασης του ξύπνιου 

χρησιµοποιήθηκε στην εργασία του ονείρου στην υπηρεσία της ικανοποίησης της 

ενόρµησης.  

 

Καµιά εργασία του ονείρου δεν µπορεί να λάβει χώρα χωρίς το δέσιµο µε µια εντύπωση 

(συχνά την πιο αδιάφορη που µπορούµε να φανταστούµε) «αθώας» υφής 22 . 

 

Έτσι λοιπόν το όνειρο γίνεται ιδωµένο ως ένα τροποποιηµένο υποκατάστατο µιας 

παιδικής σκηνής µέσω µετάθεσης στο πρόσφατο (διαδικασία εσωτερικής µετάθεσης).  

 

Κατά τον Freud στο όνειρο οι σκέψεις και οι εντυπώσεις της κατάστασης του ξύπνιου 

παίζουν ρόλο  εργολάβου και κοµιστή των πρώτων υλών ενώ η ενορµητική ώση είναι 

ο κεφαλαιούχος οποίος χρηµατοδοτεί τη διαδικασία. Τα υπόλοιπα της κατάστασης 

του ξύπνιου παίρνουν από το ασυνείδητο (έδρα των ενορµήσεων) την ενεργειακή – 

λιβιδινική επένδυση η οποία απαιτείται στην εργασία του ονείρου.  

 

Ας σηµειωθεί  ότι στην κατάσταση του ξύπνιου έχουµε συνειδητές επιθυµίες : ώσεις 

σαφών, ρητών επιθυµιών π.χ ενεστώσες (επίκαιρες) σεξουαλικές επιθυµίες, 

επιθετικές, δίψα, πείνα, κλπ.  δηλαδή ακόµα και επιθυµίες προερχόµενες από 

σωµατικές αισθήσεις . Η διαπερατότητα της λογοκρισίας (Υπερεγώ) κατά τον ύπνο 

κάνει, ώστε πολλές τέτοιες επιθυµίες να εικονοποιούνται στο όνειρο και να 

ικανοποιούνται. Ο πεινασµένος «ονειρεύεται καρβέλια», η «αγεώργητη» γυναίκα (η 

µη συνουσιασµένη κατά τον καθηγητή Λιαντίνη) βλέπει στον ύπνο της περιπτύξεις 

                                                 
22

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όταν ξυπνάµε και θυµόµαστε το όνειρο έχουµε την εντύπωση µιας 

πληθώρας λεπτοµερειών επουσιωδών χωρίς σηµασία.    
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…Αυτά τα όνειρα δεν είναι συµβολικά, δεν υπάρχει δηλαδή µια σκηνοθετηµένη 

ικανοποίηση µιας ασυνείδητης επιθυµίας, αλλά η απροκάλυπτη εικονική 

ικανοποίηση µιας σύγχρονης επιθυµίας 23.   Και εδώ βέβαια η ικανοποίηση είναι 

ψευδαισθητική.  

 

Εν κατακλείδι: τα όνειρα αφορούν στην ικανοποίηση επιθυµιών, όχι µόνο των 

παιδικών απωθηµένων αλλά και των επίκαιρων.  

 

Ο  Freud (1900) υπογραµµίζει ότι η εκπλήρωση των επιθυµιών στο όνειρο είναι δυνατή µόνο εφόσον 

υπάρχουν διαθέσιµα προς επένδυση µνηµονικά ίχνη προηγούµενων ικανοποιήσεων.   Κατά τον 

Winnicott (1945) στην περίπτωση κατά την οποία- στα βιώµατα ενός ατόµου-δεν υπάρχουν αξιόπιστες 

και συµπαγείς  µνήµες (µνηµονικά ίχνη) ικανοποιήσεων  ή οι ικανοποιήσεις ήταν ανεπαρκείς και 

ακατάλληλες τότε εκπίπτει (ή παραµορφώνεται) η ικανότητα του Εγώ  να χρησιµοποιήσει αυτές τις 

µνηµονικές εικόνες ευχαριστήσεων έτσι ώστε να κινητοποιήσει την επιθυµία µέσα στην εργασία του 

ονείρου.  Σε αυτές τις περιπτώσεις η εξέλιξη του Εγώ µπορεί να τίθεται στη υπηρεσία µιας κατάχρησης 

της ονειρικής παραγωγής έτσι ώστε να δηµιουργείται ένας µαγικός παντοδύναµος ονειρικός κόσµος 

(όνειρο της νυκτός). Η λειτουργία  του αποσκοπεί στο να δηµιουργήσει την αυταπάτη (ψευδαίσθηση) 

ικανοποίησης των πραγµατικών αναγκών του υποκειµένου µέσω µιας παντοδύναµης άρνησης της 

(εξαρτητικής) ανάγκης του για  σχέσεις µε τα εξωτερικά µορφώµατα (το περιβάλλον του) ως 

αντικείµενα άντλησης ικανοποιήσεων. Αυτό το βλέπουµε σε κάποιες ψυχώσεις  

 

Το όνειρο αποτελεί µια κατεξοχήν προσωπική υποκειµενική κατασκευή του 

ονειρευόµενου. ∆εν ονειρεύεται κανείς τους άλλους ως άλλους, ούτε τα όνειρά του 

περιλαµβάνουν προφητείες για γεγονότα που πρόκειται να συµβούν σε αυτούς.   

Αυτό που κάνει ο ονειρευόµενος –κατά την κατασκευή των ονείρων του- είναι ότι 

χρησιµοποιεί ενδεχοµένως αναπαραστάσεις αυτών των άλλων, όπως ακριβώς 

υπάρχουν µέσα του, οι οποίες όµως πάντα παραπέµπουν σε έτερες βαθύτερες 

αναπαραστάσεις και σε τελευταία ανάλυση, σε αναπαραστάσεις σηµαντικών 

προσώπων από τον παιδικό του κόσµο. 

 

Τα δρώµενα µέσα στην πλοκή του ονείρου ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας. Όµως αυτό που το 

Εγώ χάνει ως προς την αληθοφάνεια και την πραγµατική οντότητα του ονειρικού περιεχοµένου το 

κερδίζει σε δύναµη κατοχής και κτητικότητας (περιεχόµενο αυστηρά δικό του) και σε επίπεδο  

                                                 
23

∆ιακρίνουµε ανάµεσα στις σύγχρονες, επίκαιρες ή αλλιώς ενεστώσες επιθυµίες από τις παιδικές 

ασυνείδητες οι οποίες είναι απωθηµένες.  
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ιδιωτικότητας, ελαστικότητας, αµφιβολίας, αναστρεψιµότητας, και πληθωρικότητας των συµπυκνωµένων 

νοηµάτων. 

 

Κατά τον Khan (1962) η αναλυτική διαδικασία από τη στιγµή που εγκαθίσταται στην 

εσωτερική ζωή του ασθενούς συντείνει σε µια εξέλιξη: στην επιθυµία για ύπνο, στην 

επιθυµία για αφύπνιση και στην ικανότητα να κάνει όνειρα. 

Ο R.Greenson το 1973 σηµείωνε ότι το όνειρο είναι η  πλέον µύχια και φευγαλέα 

δηµιουργία του ασθενούς στην ανάλυση. Άλλωστε είναι τόσο εύκολο κανείς να το 

ξεχνάει.  Ήδη το 1926 ο S. Ferenczi ήταν ο πρώτος που  είχε  την ιδέα και την 

ανέπτυξε ότι το όνειρο µπορεί να λέει κάτι για τη σχέση του ονειρευόµενου µε τον 

αναλυτή, κάτι δηλαδή για το φαντασιωτικό προϊόν της αναλυτικής κατάστασης, και 

εν τέλει για την µεταβίβαση.  Υπό αυτό το πρίσµα ο αναλυτής ψάχνει να κατανοεί µε 

ποιόν τρόπο χρησιµοποιούνται στην (ασυνείδητη) σχέση µεταξύ αναλυτού και 

ασθενούς. Εδώ ο αναλυτής δεν ενδιαφέρεται µόνο για αυτό που οι ασθενείς του 

κάνουν µε τα όνειρά τους (τι εκφράζουν κ.λ.π) αλλά και για τον τρόπο που εκείνος ο 

ίδιος επιδρά πάνω σ’αυτά. Τα όνειρα στη διάρκεια µιας ανάλυσης µπορεί να είναι 

ενδεικτικά της αντίστασης αλλά και της συµµαχίας του ασθενούς ως προς τον 

αναλυτή του και την ψυχαναλυτική κατάσταση. 

 

Κατά τον Η.Stewart (1973) οι ενδοψυχικές και διαπροσωπικές αλλαγές του αναλυόµενου οι οποίες 

επιτελούνται  αντανακλώνται και στις αλλαγές στην εµπειρία των ονείρων του ασθενούς κατά τη 

διάρκεια της ανάλυσης. 

  

Ο Pontalis(1974) παρουσίασε ένα κλινικό παράδειγµα όπου η αντίσταση του ασθενούς 

στην ερµηνεία των ονείρων του ισοδυναµούσε (συµβολικά) µε την ατέρµονη ασυνείδητη 

µάχη ανάµεσα σε ασθενή και αναλυτή για την κατοχή του σώµατος της µητέρας. 

 

Σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις της Betty Joseph (1985) ο τρόπος µε τον οποίο ο αναλυτής προσπαθεί 

να κατανοεί το υλικό του ασθενούς του µπορεί να αποβεί σε µια αντιµεταβιβαστική εκδραµάτιση. 

 

Μια από τις πολλές προθέσεις που µπορεί να έχει το όνειρο στην ανάλυση είναι  η σαγήνη του 

αναλυτή: εδώ το όνειρο παράγεται στην υπηρεσία της αποπλάνησής του, ώστε να τον κάνει να 

ενδιαφερθεί να παίξει τον ρόλο του αναλυτή. Επίσης συχνά τα όνειρα είναι τα δώρα που προτείνει ο 

αναλυόµενος στον αναλυτή του στο όνοµα της καλής θεραπευτικής συµµαχίας τους (θετική 

µεταβίβαση). 
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Η  αναλυτική κατάσταση απαρτίζεται από τρείς συνιστώσες: τον ασθενή, τον αναλυτή και την αναλυτική 

διαδικασία. Πρόκειται για τη διάδραση των τριών παραµέτρων. 

-Ο ασθενής κοµίζει σε αυτήν την επιθυµία του για θεραπεία η οποία συνιστά τη βάση της θεραπευτική 

συµµαχίας. Η ικανότητά του να αφεθεί στην κατάσταση του ντιβανιού ισοδυναµεί µε τη 

(ναρκισσιστική) επιθυµία του για ύπνο. Το σύµπτωµά του είναι η έκφραση µιας λανθάνουσας 

επιθυµίας η οποία µπορεί να συµπυκνώνεται στο όνειρο, άλλως ειπείν ασυνείδητες (απωθηµένες) 

συγκρούσεις και επιθυµίες. Επίσης ο αναλυόµενος κοµίζει την ικανότητά του για αναλυτική εργασία η 

οποία µε τη σειρά της συµπίπτει µε την ικανότητά του να ονειρεύεται όταν κοιµάται. 

-O αναλυτής προµηθεύει τον ασθενή µε  µια δεκτικότητα προς το υλικό που ο τελευταίος κοµίζει, 

άλλως ειπείν προς τους ελεύθερους συνειρµούς του. Με αυτήν την έννοια ενισχύει  την επιθυµία του 

ασθενούς για αφύπνιση-ο αναλυτής είναι ένας «αφυπνιστής» κατά τον Lewin-και διαµεσολαβεί στο 

Εγώ του διαρθρώνοντας την εργασία του ονείρου. Βοηθάει τον ασθενή να χαλαρώνει και οργανώνει 

τις ασυνείδητες επιθυµίες του διαµέσου  των ερµηνειών της αντίστασής του και της άµβλυνσης των 

πρωτόγονων ενοχικών συναισθηµάτων του. Ο αναλυτής επιχειρεί εν είδει «βοηθητικού Εγώ» 

(Heimann 1950). Eπίσης  «δανείζει» στον αναλυόµενο τις δικές του δυνατότητες να κάνει ελεύθερους 

συνειρµούς.  Κρατάει ζωντανό το υλικό του ασθενούς και εστιάζεται σ’αυτό µέσα στο χρόνο. Ο 

αναλυτής όπως και το «Εγώ του ονείρου» δεν ικανοποιεί συγκεκριµένα και επί του πραγµατικού 

κάποιες από τις επιθυµίες του αναλυόµενου όπως εµφανίζονται και εκφράζονται στη νεύρωση της 

µεταβίβασης αλλά περιορίζει τον ρόλο του στην έκφραση συµπάθειας, υποστήριξης και κατανόησης. 

Αυτές είναι οι  συµβολικές ικανοποιήσεις τις οποίες προσφέρει. Για να διευκολύνει την έκφραση των 

επιθυµιών και της συµπεριφοράς του ασθενούς αλλά και για να λειτουργήσει ό ίδιος πιο ελεύθερα και 

πιο δηµιουργικά εγκαθιστά ένα φυσικό περιβάλλον. Πρόκειται για την αναλυτική συνθήκη.  

-Η αναλυτική διαδικασία  συνιστά το φυσικό περιβάλλον εντός του οποίου ο αναλυτής επιχειρεί επί του 

ασθενούς του.  Αυτή προµηθεύει και τροφοδοτεί την αναλυτική κατάσταση µε µια επαναλαµβανόµενο 

χρονικό διάστηµα (ψυχαναλυτική συνεδρία των 45 λεπτών) µε µια αρχή και ένα τέλος κάθε φορά.  

 

Έχουν γραφτεί πολλά (Fenichel, Bion, Fairbairn, Klein, Strachey κ.λ.π) για την αναλογία 

ανάµεσα στις τρείς συνιστώσες της αναλυτικής διαδικασίας (αναλυόµενος-αναλυτής-αναλυτική 

συνθήκη) και τις τρείς παραµέτρους του ψυχικού οργάνου  (Εκείνο-Εγώ-Υπερεγώ) 

 

 

 

6β) Το όνειρο και η Εικονοποίηση 

 

Η πεµπτουσία στην εργασία του ονείρου είναι η λειτουργία της εικονοποίησης. 

Πρόκειται για εικονικές αναπαραστάσεις µιας φαντασίας. 

Το όνειρο συνήθως µας εµφανίζεται σαν µια εικόνα και το θυµόµαστε διαµέσου ενός απροσδιόριστου 

«ψυχικού» µατιού. 
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Αρχικά ας σηµειωθεί πως ο Freud στο έργο του Die Traumdeutung  διακρίνει 

ανάµεσα στο έκδηλο και λανθάνον περιεχόµενο του ονείρου. Aργότερα  χωρίς να 

εγκαταλείψει ποτέ αυτήν την ιδέα -η οποία αποτελεί άλλωστε και τη θεωρητική 

ραχοκοκαλιά της ψυχαναλυτικής σκέψης για τα όνειρα- µετακίνησε το ενδιαφέρον 

του στην ανάλυση της αντίστασης και του χαρακτήρα και στην ανάλυση της 

µεταβιβαστικής νεύρωσης στο εδώ και τώρα της θεραπευτικής κατάστασης. Έκτοτε 

άλλαξε ριζικά και η σκοπιά από την οποία εξετάζονται τα όνειρα. Από την 

κατάσταση µε ένα πρόσωπο περάσαµε στην κατάσταση µε δύο πρόσωπα(αναλυτής-

αναλυόµενος). 

  

Έκδηλο περιεχόµενο: 

 

Πρόκειται για την «πρόσοψη» του ονείρου , την εξωτερική του µορφή. Θα λέγαµε το 

«κούτελο» του , τη φάτσα του, µε άλλα λόγια µια επιφάνεια η οποία γίνεται αποδεκτή 

από την επαγρυπνούσα λογική (λογοκρισία). Πρόκειται για όσα µας αφηγείται 

κάποιος για το όνειρο του , δηλαδή την αφήγηση µε λόγια των εικόνων του ονείρου.  

 

 

Λανθάνον περιεχόµενο: 

 

Πρόκειται για το περιεχόµενο που «κρύβεται» κάτω από το έκδηλο. Απαρτίζεται από 

λανθάνουσες σκέψεις  δηλαδή αναπαραστάσεις , φαντασίες, συγκινήσεις και affects 

επιθυµίες και συγκρουσιακούς σχηµατισµούς που προέρχονται από την παιδική 

ηλικία. Είναι  περιεχόµενα του ασυνειδήτου, αλλά κυρίως του προσυνειδητού. Aφορά 

στο υφέρπον νόηµα του ονείρου, το σηµαινόµενο το οποίο ψάχνουµε να 

κατανοήσουµε µέσα από την ερµηνεία του και το οποίο σηµαίνεται   από τα σύµβολα 

του ονείρου (συµβολισµός). Είναι ό,τι µέσα στο όνειρο (πρόσωπα, αντικείµενα, 

καταστάσεις) ψάχνουµε να αποκρυπτογραφήσουµε εν είδει γρίφων.  

 

Είναι ως εάν το λανθάνον περιεχόµενο να περιµένει σαν την «ωραία κοιµωµένη», το ερµηνευτικό φιλί 

του πρίγκιπα ώστε να την απελευθερώσει από την κατάρα των αντιστάσεων του Εγώ. 

 

Η διαδικασία της εικονοποίησης αφορά στη µετατροπή των σκέψεων αφηρηµένων 

και λανθανουσών, ασυνειδήτων και προσυνειδητών  σε οπτικές εικόνες όπως τα 
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ιερογλυφικά τα οποία δεν προφέρονται αλλά εκφράζουν άλλα σηµεία δηλαδή 

σηµαίνουν.  

 

Εικονοποίηση : Οι αφηρηµένες σκέψεις µετατρέπονται σε εικαστική γλώσσα. 

Λέµε ότι τα όνειρα τα «βλέπουµε».  Και πράγµατι, παρόλο που δεν τα βλέπουµε ως 

εξωτερικά τοπία παρουσιάζονται σε µας ως ψυχικές σκηνογραφίες, ως εικόνες του 

εσωτερικού µας κόσµου. Τα όνειρα λόγω της εικονικότητάς τους παρουσιάζονται 

στον ονειρευόµενο ως εικόνες και έχουν συµβολικό περιεχόµενο, λειτουργούν 

δηλαδή περίπου  όπως η γλώσσα που µιλάµε.  Το εικονιστικό σύµβολο, 

κατ’αναλογίαν µε  το γλωσσικό σηµείο συνδέει ένα σηµαίνον µ’ένα σηµαινόµενο ή 

µε µια αλυσίδα σηµαινοµένων. Στη γλώσσα του ασυνειδήτου, αυτή που µιλάει το 

όνειρο, τα σύµβολα είναι κυρίως σεξουαλικά. 

Οι βασικοί µηχανισµοί της διαδικασίας εικονοποίησης(µεταµφίεσης) είναι η 

συµπύκνωση και η µετάθεση, οι οποίοι ενεργοποιούνται κατά την πρωτογενή 

διαδικασία. 

 

Συµπύκνωση  και Μετάθεση εκβάλλουν στην εικονοποίηση. 

 

Η συµπύκνωση  

Ψυχικός µηχανισµός µέσω του οποίου το λανθάνον περιεχόµενο του ονείρου γίνεται  

µετατρέπεται σε έκδηλο περιεχόµενο έτσι ώστε να ψάχνουµε να βρούµε τι 

συµπυκνώνουν ως νοήµατα τα διάφορα πρόσωπα, πράγµατα, καταστάσεις που 

βλέπουµε στον ύπνο µας ως έκδηλο περιεχόµενο. Συµπυκνώνονται οι λανθάνουσες 

ιδέες και µετατρέπονται σε αποδεκτό περιεχόµενο – έκδηλο και µπορούν τότε να 

διασχίσουν το φράγµα ης απώθησης. Έτσι το έκδηλο περιεχόµενο του ονείρου αφορά 

σε µια κωδικοποιηµένη µεταµφίεση των λανθανουσών ιδεών, ώστε αυτές να ως µη 

αναγνωρίσιµες να ξεφύγουν της λογοκρισίας.  

Με την συµπύκνωση είναι δυνατό να συγκλίνει συνειρµικά, σε µια και µόνη 

αναπαράσταση(πχ σε µια λέξη, σ’ένα πρόσωπο, σ’ένα αντικείµενο), µια ολόκληρη 

αλυσίδα σηµασιών.  Λόγου χάρη  στο περίφηµο όνειρο του Freud «Η ένεση της 

Ίρµα» (Freud «Η ερµηνεία των ονείρων») πίσω από το πρόσωπο της Ίρµα βρίσκεται 

η γυναίκα του Freud, η κόρη του, µια ασθενής του… 
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Ένα όνειρο µπορεί να γραφτεί ως προς το έκδηλο περιεχόµενο του σε τρεις γραµµές, 

αλλά οι ιδέες που συµπυκνώνει να γεµίσουν πολλές σελίδες… 

 

Συµπερασµατικά: η συµπύκνωση αφορά στην έκφραση σε µία εικόνα υλικών 

ανάρµοστων , ασυνάρτητων.  

 

Η µετάθεση 

Μια αναπαράσταση υπερφορτισµένη συγκινησιακά µετατίθεται, µετατοπίζεται σε µια 

αναπαράσταση ουδέτερη χωρίς συγκινησιακό φορτίο έτσι ώστε να έχουµε στο 

όνειρο µια υποκατάσταση µέσω εικόνων. Άλλως ειπείν η µετάθεση έχει ως 

αποτέλεσµα την απόσυρση της ψυχικής φόρτισης από κάτι ουσιαστικό και τη 

µετακίνησή της σε εντελώς δευτερεύουσες λεπτοµέρειες. Έτσι π. χ αντί να δω 

περιπτύξεις µε ένα συγκινησιακά φορτισµένο αντικείµενο, όπως το αιµοµικτικό, 

βλέπω περιπτύξεις µε ένα υποκατάστατο αντικείµενο-ένα άσχετο- το οποίο µου 

είναι συναισθηµατικά ουδέτερο. Έτσι τελικά µέσω της εργασίας του ονείρου 

«ξεγελιέται» η λογοκρισία, θα λέγαµε, µε δόλο!  

Με τη µετάθεση το σηµαντικό µέσα στο όνειρο-µε όρους ψυχικής πάντα 

πραγµατικότητας-είναι ασήµαντο, ενώ το φαινοµενικά ασήµαντο σηµαντικό. Στην 

περίπτωση λόγου χάρη του µικρού Hans (Freud 1909), το άγχος ευνουχισµού 

µετατοπίζεται από το πρόσωπο του πατέρα στα άλογα, µε αποτέλεσµα να είναι πιο 

αποδεκτό και να µπορεί πλέον να εκδηλώνεται στο παιδί ως φοβία. 

 

Ένας δεύτερος χρόνος της διαδικασίας εικονοποίησης λαµβάνει χώρα , ώστε να 

περιοριστούν οι ατοπίες και οι ασυναρτησίες του ονείρου και να δοθεί στο τελικό 

έκδηλο «κείµενο» του ονείρου µια πρόσοψη αποδεκτή από τη λογοκρισία. Πρόκειται 

για τη δευτερογενή επεξεργασία(διαδικασία)της εικονοποίησης. Αυτή επιτελείται 

από ένα µέρος της προ-συνειδητής ή της συνειδητής σκέψης η οποία παραµένει 

ξύπνια και επεµβαίνει στο σχηµατισµό του ονείρου για να αποκαταστήσει µια 

απατηλή λογική τάξη και συνοχή, συγκαλύπτοντας τις λανθάνουσες σκέψεις και το 

αληθινό τους νόηµα. Αυτή όµως δεν λαµβάνει πάντοτε χώρα έτσι ώστε πολύ συχνά 

τα όνειρα µας  να έχουν λεπτοµέρειες , στοιχεία παράξενα, άτοπα. Ο Φρόιντ µέσα 

από τη διδαχή της Ερµηνευτικής του µας καλεί να αποδίδουµε προσοχή στα 

«περίεργα» των ονείρων των ασθενών µας , διότι είναι σε αυτά τα σηµεία στα οποία 

η λειτουργία µεταµφίεσης της εργασίας του ονείρου δεν τελεσφόρησε. 
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6γ) Άλλα ψυχαναλυτικά µοντέλα των ονείρων 

 

Γενικά τα όνειρα παράγονται από το Εγώ του υποκειµένου και λειτουργούν εν είδει 

ψυχικής βαλβίδας για τον οργανισµό του. Γύρω απ’αυτήν την κεντρική  ιδέα 

υποστηρίχτηκαν διάφορες θεωρήσεις:   

-Το όνειρο εν είδει µηνύµατος(Resnik, 1989) 

-Tο όνειρο σαν διαδικασία εκκένωσης (Segal, 1980) 

-To όνειρο ως νυκτερινή διαδικασία επανόρθωσης( Αnzieu, 1989). Eδώ αναπτύχθηκε η 

ιδέα του ονείρου ως ψυχικού περιβλήµατος. Το προεξάρχον περιεχόµενο της 

θεωρίας του είναι ότι µερικά άτοµα µε ιδιαίτερα ευάλωτη δοµή του Εγώ έχουν 

ανάγκη να επανορθώνουν την τραυµατική εµπειρία της ηµέρας (οι ερεθισµοί και 

διεγέρσεις τους υπερδιεγείρουν) η οποία τραυµατίζει το ψυχικό τους περίβληµα (το 

επιδερµικό Εγώ) οπότε µέσω των ονείρων τους εκκενώνουν ψυχικό φορτίο ως µια 

απόπειρα να επανορθώσουν την ακεραιότητα του Εγώ τους διατηρώντας και 

δοµώντας( χτίζοντας) ένα προστατευτικό ψυχικό περίβληµα. Ο Anzieu επεξεργάστηκε 

τις ιδέες του Bion(1962) και κατανόησε τα όνειρα ως εµπεριέχοντα σε διάφορα 

επίπεδα. Το λανθάνον περιεχόµενο (εµ)περιέχει  ενορµητικές ώσεις συνδέοντας τες µε 

αναπαραστάσεις αντικειµένων και ικανοποιήσεις της επιθυµίας. Το έκδηλο 

περιεχόµενο (εµ)περιέχει το έκδηλο µε οπτικό (εικονικό) τρόπο. Η αφήγηση του 

ονείρου µέσα στη συνεδρία συνιστά ένα λεκτικό εµπεριέχον του οπτικού(εικονικού) 

έκδηλου περιεχοµένου του.  

 

Κατά  την Gammill (1980) υπάρχει αναλογία ανάµεσα στην οθόνη του ονείρου επί του οποίου 

προβάλλεται το όνειρο και ενός χώρου εν είδει εµπεριέχοντος (Βion 1962) µέσα στον οποίο 

προβάλλεται το όνειρο. Το εµπεριέχον αυτό είναι ο εσωτερικός  κόσµος των αντικειµένων του 

ονειρευόµενου. 

 

-Το όνειρο κατά Masud Khan (1961). Eδώ-όπως προαναφέρθηκε- περιγράφεται  η 

σχέση ανάµεσα στην αναλυτική κατάσταση, τον αναλυτή ως «αφυπνιστή» ή 

«διεγείροντα» και τις πλευρές εκείνες του Εγώ οι οποίες επιτρέπουν στον 

ονειρευόµενο να κάνει ένα «καλό όνειρο» (κοντά στην αντίληψη του Κris περί της 
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«καλής αναλυτικής συνεδρίας»). Τα χαρακτηριστικά τα οποία επιτρέπουν την 

παραγωγή του «καλού ονείρου» είναι:  

α) η αξιοπιστία των απαρτιωτικών διαδικασιών του Εγώ β) η ικανότητα του 

υποκειµένου να αντέχει τη στέρηση και να δέχεται-να αρκείται-συµβολική 

ικανοποίηση γ) η ικανότητα για συµβολοποίηση και για εργασία του ονείρου δ) η 

απστασιοποίηση από τα πρωτόγονα και σαδιστικά- υπερεγωτικά στοιχεία έτσι ώστε να 

χαλαρώσουν τα φράγµατα της απώθησης ε) η δυνατότητα παράδοσης («άφηµα») στις  

επιθυµίες του «Εκείνο» συνοδευόµενη από κάποια εµπιστοσύνη ότι το Εγώ του 

υποκειµένου θα µπορέσει να «σηκώσει» το χάος τους. 

Κάτω απ’αυτές τις συνθήκες ο αναλυόµενος έχει την «άδεια» να παλινδροµεί καθώς 

ο αναλυτής διαδραµατίζει τον ρόλο του ενήλικου Εγώ του ονειρευόµενου 

αµβλύνοντας πρωτόγονα ενοχικά συναισθήµατα και προάγοντας µια ολοένα 

µεγαλύτερη ελευθερία για ελεύθερους συνειρµούς. 

 

Πιο συγκεκριµένα η  έννοια του «καλού ονείρου» κατά Khan παραπέµπει στο όνειρο εκείνο το οποίο 

ενσωµατώνει –µέσα από µια επιτυχηµένη εργασία του ονείρου µια ασυνείδητη επιθυµία έτσι ώστε από 

τη µια να υποστηρίζει τον ύπνο αλλά από την άλλη να αφήνει το Εγώ διαθέσιµο για ψυχική εµπειρία 

από τη στιγµή που το υποκείµενο ξυπνά. 

 

Μολονότι το «καλό όνειρο» είναι µια προϋπόθεση για την  ψυχική υγεία εντούτοις 

δεν την εγγυάται.   Oι  ασθενείς   που δεν είναι σε θέση να κάνουν ένα «καλό όνειρο» 

δε µπορούν να χρησιµοποιήσουν και να αξιοποιήσουν δηµιουργικά την αναλυτική 

κατάσταση (Κhan 1962). 

 

Ο Κhan κάνει λόγο για την έννοια του «χώρου του ονείρου» για να υπογραµµίσει 

µια δοµή ή συγκεκριµένη ικανότητα της ψυχής  η οποία αναπτύσσεται κατά την 

ψυχοσεξουαλική εξέλιξη. 

 

Κάποιοι ψυχαναλυτές θεωρούν ότι τα σαράντα τελευταία χρόνια µειώθηκε η κλινική σηµασία των 

ονείρων για την ψυχαναλυτική πράξη. Υπάρχουν σύγχρονοι ψυχαναλυτές οι οποίοι θεωρούν ότι το 

όνειρο δεν είναι παρά µια µορφή επικοινωνίας -στη διάρκεια µιας ανάλυσης-όπως όλες οι άλλες και 

ότι δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιµο για την ανάκτηση ψυχικού υλικού.. Το 1969 ο C. Brenner έγραφε 

ενάντια στο να αποδίδουµε τόσο  σηµαντική  και ειδική αξία στο όνειρο. Κατά τον R.Greenson (1973) 

αυτοί που δεν πιστεύουν στην αξία του ονείρου  είναι όπως οι άνθρωποι που βρίσκουν ότι είναι δύσκολο 

ν’ακούν και να βλέπουν σαν σε εικόνες την ποίηση, όπως οι αισθητικά άµουσοι που δε µπορούν να 
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εκτιµήσουν την ειδική φαντασία και γλώσσα της µουσικής, ή όπως αυτοί που δεν είναι ευχερείς στο 

πνεύµα και το χιούµορ. 

 

6δ) Τα όνειρα κατά την παιδική ηλικία. 

  

Ο Freud (1900) κατά τις πρώτες του δηλώσεις σχετικά µε τα όνειρα των παιδιών 

έγραφε ότι τα όνειρά τους είναι ξεκάθαρες (άµεσες) ικανοποιήσεις επιθυµιών και ως 

εκ τούτου είναι άµεσα κατανοητά-δε χρήζουν ερµηνείας- συγκρινόµενα µε τα όνειρα 

των ενηλίκων. 

Το 1905 και 1916 τροποποίησε τις  απόψεις του υποστηρίζοντας πλέον ότι οι 

διαδικασίες µεταµφίεσης του απωθηµένου υλικού (εργασία του ονείρου) ξεκινούν πολύ 

νωρίς στην παιδική ηλικία και ότι τα όνειρα των παιδιών µεταξύ πέντε και οκτώ ετών 

φέρουν όλα τα χαρακτηριστικά των ονείρων που κάνουν οι ενήλικες. 

Το 1925 για πρώτη φορά δήλωσε πως η εµπειρία έδειξε ότι  όνειρα µε µεταµφιεσµένο 

απωθηµένο υλικό-τα οποία ως εκ τούτου χρήζουν ερµηνείας-βρέθηκαν και σε παιδιά 

τεσσάρων και πέντε ετών. 

Η Anna Freud (1927) έγραφε ότι σε ότι αφορά την ερµηνεία των ονείρων των 

παιδιών εφαρµόζουµε αµετάβλητα ότι έχουµε µάθει σχετικά µε τη δουλειά 

(διεργασία) επί των ονείρων των ενηλίκων. Κατά τη διάρκεια µιας ανάλυσης τα 

παιδιά ονειρεύονται µε την ίδια συχνότητα µικρότερη ή µεγαλύτερη-που 

ονειρεύονται και οι ενήλικες. Όπως και στα όνειρα των ενηλίκων έτσι και σε αυτά 

των παιδιών  η µεγαλύτερη ή µικρότερη διαπερατότητα του περιεχοµένου του ονείρου 

αντανακλά το µέγεθος της αντίστασης στη θεραπεία. 

Κατά τον Luis Rodriguez de la Sierra (1996) τα όνειρα των παιδιών συνεισφέρουν 

στο να αποκοµίσουµε γνώση σχετικά µε τον εσωτερικό τους κόσµο. 

Γενικά τα όνειρα των παιδιών ερµηνεύονται εύκολα µολονότι κατά τη διάρκεια µιας 

ανάλυσης παιδιού τα πράγµατα µπορεί να µην είναι και τόσο εύκολα.  Μπορεί επίσης 

να βλέπουν κακά όνειρα, τραυµατικά όνειρα, όνειρα άγχους και εφιάλτες. 

 

 

Εν κατακλείδι, στα όνειρα των παιδιών βρίσκουµε όλες τις µεταµφιέσεις 

(παραµορφώσεις)  που οδηγούν στην ψευδαισθητική (συµβολική) ικανοποίηση της 

επιθυµίας η οποία αντιστοιχεί στη  σύνθετη νευρωτική οργάνωση του παιδιού-

ασθενούς. 
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7. Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ των ΟΝΕΙΡΩΝ 

 

Στην Ερµηνευτική των ονείρων ο  έκανε ένα ρηξικέλευθο βήµα : η απαρχή της 

κατανόησης – αποκρυπτογράφησης του λανθάνοντος περιεχοµένου του ονείρου έγκειται 

στον ίδιο τον ονειρευόµενο. Αυτός αφηγείται το όνειρο στον αναλυτή του, δηλαδή δίνει 

το έκδηλο περιεχόµενο , αφηγείται την πλοκή του. Είναι οι συνειρµοί του ίδιου του 

ονειρευόµενου οι οποίοι αποτελούν την πεµπτουσία της κατανόησης του ονείρου. Ο 

Freud έδινε µεγάλη σηµασία στο να παρακολουθεί τους ελεύθερους συνειρµούς των 

ασθενών του. Έγραψε το 1925 «Η ερµηνεία των ονείρων χωρίς αναφορά στους 

συνειρµούς του ονειρευόµενου θα παρέµενε ένα κοµµάτι µη επιστηµονικής δεξιοτεχνίας 

πολύ αµφίβολης και αµφιλεγόµενης αξίας». Υπό αυτό το πρίσµα ο αναλυτής ζητάει από 

τον αναλυόµενο να αφήσει τους ελεύθερους συνειρµούς του να εκφραστούν όσο πιο 

ελεύθερα µπορεί. ∆ιστάζει πριν καταλήξει ότι γνωρίζει το νόηµα του ασθενούς του και 

ζητάει τη βοήθειά του.  Ο τελευταίος είναι διχασµένος ανάµεσα στην επιθυµία να 

αποκαλύψει  και την πρόθεση να επικαλύψει τα κρυφά νοήµατα τα οποία ανεπιθύµητα 

αναδύθηκαν στην επιφάνεια. Ο αναλυτής του καλείται να τον ακούσει µε κυµαινόµενη 

προσοχή. Ενδεχοµένως θα έχει να διατυπώσει τις σκέψεις και ιδέες του στον ασθενή 

του µετερχόµενος   λέξεις µε σηµασία,  κατανοητές και ζωντανές.   

 

Κατά την Anna Freud(1969) το καθήκον του αναλυτή δεν είναι να επινοήσει κάτι 

αλλά να παρατηρήσει, να εξερευνήσει, να κατανοήσει και να εξηγήσει. 

 

Ο αναλυτής εστιάζει την προσοχή του στα νοήµατα(σηµασίες)του περιεχοµένου του 

ονείρου. Όπως µας δίδαξε ο Freud (1895) o αναλυτής και ο ασθενής σκεπτόµενοι 

εντός του περιεχοµένου των συνειρµών και της συµπεριφοράς του τελευταίου 

επεξεργάζονται τα λανθάνοντα νοήµατα του ονειρικού περιεχοµένου. 

 

Κατά τον Anzieu (1989) µέσω της ερµηνείας του ονείρου ο αναλυτής επανορθώνει σχάσεις (του Εγώ 

και του αντικειµένου) και απευθύνεται στο συνειδητό µέρος του Εγώ ιδωµένο ως το (εµ)περιέχον των 

αναπαραστάσεων των ενορµητικών ώσεων και των τραυµατικών ρήξεων.  
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Η ερµηνεία των ονείρων δεν αποκαλύπτει µόνο µε τον πιο  άµεσο και πειστικό τρόπο  

τι είναι «κρυµµένο» στο ασυνείδητο αλλά και πώς είναι κρυµµένο και γιατί είναι 

κρυµµένο, στο επίπεδο του «Αυτό», του απωθηµένου, και των ασυνείδητων πλευρών 

του Εγώ και του Υπερεγώ. 

Η ικανότητα του αναλυόµενου να ονειρεύεται και να είναι δεκτικός στη βοήθεια του 

αναλυτή ως προς την αποκάλυψη του απωθηµένου συνιστά, εν ολίγοις, το µέτρο των 

ψυχικών δυνατοτήτων και ικανοτήτων του.  

 

Κατά τον R.Greenson (1973) η αποφυγή εκ µέρους του αναλυτή της ερµηνείας των ονείρων του 

ασθενούς του µπορεί να παγώσει τον ασθενή επειδή ο τελευταίος  δύναται τότε να αισθανθεί τον φόβο 

του αναλυτή  για το περιεχόµενο των ονείρων του. Μια δειλή και ντροπαλή προσέγγιση των ονείρων 

του αναλυόµενου θα µπορούσε να αυξήσει την υποψία του ασθενούς ότι είναι γεµάτος από εσωτερικές 

«κακότητες» ή να τον πείσει ότι έχει ένα φοβισµένο αναλυτή. Από την άλλη µεριά «βαθιές» ερµηνείες  

που δίνονται πολύ πρώιµα µπορεί  είτε να τροµάξουν τον αναλυόµενο ώστε να σταµατήσει την 

ανάλυση είτε να τον πείσουν ότι ο αναλυτής του είναι παντογνώστης και έχει την πρόθεση µάλλον να 

προσηλυτίσει και να µετατρέψει ον ασθενή του  σε ένα αφοσιωµένο οπαδό παρά σε ένα σύµµαχο ως 

προς τη δουλειά που κάνουν. Στην περίπτωση του «παντογνώστη» αναλυτή υφέρπει το ενδεχόµενο να 

προξενηθούν στον αναλυόµενο-ιδιαίτερα περιπτώσεις οριακών ασθενών, ισχυρά απειλητικά 

συναισθήµατα ζήλειας και κατωτερότητας. 

Ο αναλυτής οφείλει να «ζυγίσει» προσεκτικά µε κάθε ασθενή πόσο πολύ και πόσο λίγο ο τελευταίος 

µπορεί να τα καταφέρει µε τα πρώτα όνειρα και το πρώτο υλικό γενικότερα. Το να δουλεύει κανείς µε 

τα όνειρα σηµαίνει τεράστιες απαιτήσεις τόσο από τον αναλυτή όσο και από τον αναλυόµενο.  

 

Μολονότι το περιεχόµενο του ονείρου µπορεί να είναι αλλόκοτο, εντούτοις ο 

αναλυόµενος-καλώς εχόντων των πραγµάτων- το αναγνωρίζει ως αδιαφιλονίκητα δικό 

του ακριβώς όπως και τα συµπτώµατά του οπότε καθίσταται απόλυτα πρόθυµος να 

εργαστεί επ’αυτού υπό τον όρο ότι ο αναλυτής του έχει υποδείξει σε ποιο  βαθµό το να 

εργάζονται µαζί επί των ονείρων του βοηθά στην απόκτηση µεγαλύτερη γνώση ως προς 

τον άγνωστο εαυτό του ασθενούς του. Η υπόδειξη αυτή σε καµιά περίπτωση σηµαίνει 

την αναγκαστική «υποταγή» του ασθενούς στην ερµηνεία του αναλυτή του. 

 

Κατά τον Freud (1923) το πόσο ευπρόσιτος είναι ο ασθενής στη ερµηνεία των 

ονείρων του εξαρτάται από το µέγεθος της αντίστασής του στη θεραπεία.  

Ο αναλυτής µπορεί να εστιάζει την προσοχή του πάνω σ’ένα -ιστορικής σηµασίας για 

τον ασθενή- απόσπασµα ή λεπτοµέρεια του ονείρου το οποίο ελπίζει ότι θα οδηγήσει 
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σε µια ανάµνηση. Τότε είναι που κάνει µια (ερµηνευτική)  κατασκευή µε την έννοια 

ότι επιχειρεί να επαναδηµιουργήσει µια σειρά από ξεχασµένες εµπειρίες 

συνδεδεµένων(ασυνείδητα) µεταξύ τους. Πρόκειται για την απόπειρα του αναλυτή να 

επαναδηµιουργήσει µια εικονογραφηµένη ιστορία διαµέσου του ξεχασµένου 

(απωθηµένου) παρελθόντος του ασθενούς. Αυτό προοδευτικά µπορεί να οδηγήσει την 

συνολική εικονογραφηµένη βιογραφία του ασθενούς 

 

Κλινικά παραδείγµατα:  

1. Άνδρας σε θεραπεία µε συχνότητα δύο συνεδριών εβδοµαδιαίως . ∆εύτερος µήνας 

της θεραπείας. Συχνές αναφορές στη συγκρουσιακή σχέση µε τον αδελφό του . Στην 9η 

συνεδρία φέρνει το πρώτο όνειρο: ήταν δύο σκυλιά στην οικοδοµή την οποία έχτιζε , τα 

οποία τσακώνονταν ( έκδηλο περιεχόµενο) . Ο θεραπευόµενος έκανε µόνος του την 

ερµηνεία  του ονείρου του, λέγοντας ότι ήταν σίγουρος πως οι δύο σκύλοι ήταν αυτός ο 

ίδιος και ο αδελφός του ( λανθάνον, «κρυµµένο» περιεχόµενο). 

Είναι σηµαντικό το γεγονός πως ο θεραπευόµενος έφερε µόνος του το όνειρο και 

µάλιστα το ερµήνευσε , σηµάδι ότι αρχίζει να µπαίνει στο νόηµα της θεραπείας. Θα 

λέγαµε πως έχει ψυχολογική σκέψη. Αν ο θεραπευόµενος δεν το ερµήνευε µόνος του ο 

θεραπευτής του θα µπορούσε να ρωτήσει : « Τι σκέπτεστε για το όνειρο;» . Θα 

µπορούσε επίσης να µην ρωτήσει τίποτα. Τότε ο θεραπευόµενος, ίσως, να άφηνε το 

όνειρο και να πέρναγε σε ένα άλλο διαφορετικό -κατά τα φαινόµενα -θέµα. Θα 

µπορούσε αµέσως µετά την αφήγηση του ονείρου να πει π.χ.: « Ο αδελφός µου ….». 

Αυτό είναι  θα ήταν ένας συνειρµός  λανθανόντως συνδεδεµένος µε το όνειρο ο οποίος 

θα µας οδηγούσε στην ερµηνεία . Ο θεραπευτής καταπιάνεται µε αυτόν τον συνειρµό για 

να κάνει την ερµηνεία του χρησιµοποιώντας ακριβώς τον συνειρµό του θεραπευόµενου 

ως οδηγό.    

Ας σηµειωθεί όµως πως το όνειρο µπορεί να επιδέχεται πολλών ερµηνειών 

ταυτόχρονα. Σηµασία όµως έχει η ερµηνεία που κάνει ο ίδιος ο θεραπευόµενος ή 

αναλυόµενος ή οι συνειρµοί του που οδηγούν τον ίδιο ή τον θεραπευτή ή αναλυτή στην 

ερµηνεία.  

 

Το λανθάνον περιεχόµενο ενός ονείρου, δηλαδή η ερµηνεία, µπορεί κάθε φορά να είναι 

διαφορετικό, αναλόγως ποιος το ακούει. Το σηµαντικό όπως είναι το πού θα µας 

οδηγήσει ο ίδιος ο ονειρευόµενος. Με το όνειρο ο ασθενής µας δείχνει ένα µέρος του 

ψυχισµού του.  
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Αν το όνειρο κατά την ψυχαναλυτική σκέψη αφορά σε µια µεταµφιεσµένη 

πραγµατοποίηση της επιθυµίας, µένει να κατανοήσουµε ποια είναι -στο κλινικό µας 

παράδειγµα -η επιθυµία : πρόκειται για µια επιθετική επιθυµία. Ο ασθενής θέλει να 

τσακωθεί µε τον αδελφό του. Αυτή µας η υπόθεση ερείδεται στο εν γένει υλικό του 

ασθενούς µέσα από το οποίο προκύπτει η δυσκολία του να τα βγάλει πέρα µε την 

επιθετική ενόρµηση, η οποία στην προκειµένη περίπτωση παίρνει τη µορφή σκύλου, 

µεταµφιέζεται σε σκύλο.  

 

Μέσα από το όνειρο ικανοποιούµε αυτό που,  αν ερχόταν στην επιφάνεια, θα ήταν 

απαράδεκτο.  

 

Κατά τη 12η  συνεδρία ο ασθενής είπε: « …θα ήθελα να σας µιλήσω για κάτι το οποίο 

µε τάραξε προχθές. Ήταν ένα όνειρο που είδα ( το 3ο κατά σειρά στη θεραπεία του) . 

Αυτό το όνειρο είχε διάφορες σκηνές και θα αναφέρω κάποια από αυτές. Ήταν ένα 

σύνολο ανθρώπων , άνθρωποι κάθε ηλικίας και ήταν σαν να επρόκειτο κάποιος να 

κάνει ένα σεµινάριο. Περίµεναν σε ένα χώρο αρκετά σκοτεινό, θα µπορούσε ίσως να 

είναι µια εκκλησία. Βρισκόµουν κι εγώ , ήµουν ένα µικρό παιδί και ήµουν σε ένα 

επίπεδο πιο χαµηλά από αυτό που ήταν αυτοί οι άνθρωποι , ας πούµε µέσα σε µια άδεια 

πισίνα. Ας πούµε εκεί που είναι το ταπέτο βρίσκονταν οι άνθρωποι και εδώ ( δείχνει 

τον χώρο που βρίσκονται οι καρέκλες θεραπευτή και θεραπευόµενου)  είναι η άδεια 

πισίνα και 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 να 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 ή την ανάλυση µας ενδιαφέρει το λανθάνον περιεχόµενο του ονείρου, 

δηλαδή το πώς ήταν η ορµή πριν υποστεί µεταµφίεση.  
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Το παραπάνω όνειρο είναι ένα µεταβιβαστικό 24 όνειρο . Το φέρον τα άµφια 

πρόσωπο αναπαριστά τον θεραπευτή ή αναλυτή , αυτόν που ξέρει και «έχει». Ο ίδιος 

ο ασθενής είναι «µικρός» στο µέτρο που βρίσκεται πιο «χαµηλά» , µέσα στην «άδεια 

πισίνα» δηλαδή κάτι στεγνό , αφυδατωµένο. Αυτό είναι η κατάθλιψη : δεν έχει ζωή, 

δεν έχει υγρά. είναι αδύναµος. Σε προηγούµενη συνεδρία είχε ρωτήσει τον θεραπευτή 

του για το αν είχε κατάθλιψη. Ο θεραπευτής κρατά την «κορώνα» - γνώση και µπορεί 

να του δώσει . Η επιθυµία εδώ λοιπόν είναι πως ο θεραπευόµενος θέλει να τον 

«γεµίσει» ο θεραπευτής του, να του «γεµίσει» τις άδειες κοιλότητες. Αυτό µας 

παραπέµπει στις οµοφυλόφιλες τάσεις του . Έτσι µπορούµε να κατανοήσουµε και την 

αναστάτωσή του , όταν πλησιάζει τον άνθρωπο µε την κορώνα , δηλαδή τον 

θεραπευτή µε το πέος του.  Μια πιθανή παρέµβαση (ερµηνεία) : « …σαν εσείς να 

είστε ο άνθρωπος που έρχεται σε µένα να του µεταδώσω ( να τον «µεταγγίσω»). 

 

Ο σκοπός του ονείρου είναι να «µεταµφιέσει» την ορµή, την επιθυµία. Επιτρέπει 

στην επιθυµία να αναδυθεί καθώς χαλαρώνουµε τη νύχτα, οπότε πέφτουν τα 

φράγµατα µεταξύ ασυνείδητου και προσυνειδητού. Τότε η επιθυµία γίνεται 

προσυνειδητή. Έτσι ο ύπνος δεν χαλά, δεν διακόπτεται. Η διακοπή του ύπνου θα 

γινόταν αν η επιθυµία από προσυνειδητή γινόταν συνειδητή.  

 

Οι θεραπευτικές παρεµβάσεις πρέπει να απευθύνονται στο προσυνειδητό του 

θεραπευόµενου, εκεί που εκείνος είναι έτοιµος να δεχτεί αυτό που του λέµε, και να 

µας πει ενδεχοµένως : «πώς δεν το είχα σκεφτεί; ». Κάτι βρίσκεται στο προσυνειδητό 

του θεραπευόµενου , όταν τη στιγµή που το εντοπίζει ο θεραπευτής, εκείνος λέει 

«αχα» είναι δηλαδή έτοιµος να το αποδεχτεί. Του λέµε κάτι που βρίσκεται κοντά στο 

συνειδητό.   

 

Τα συµβολικά όνειρα ( σε αυτά γίνεται άλλωστε η εργασία του ονείρου) αφορούν 

σε προσυνειδητή γνώση στο µέτρο κατά το οποίο η συµβολική λειτουργία λαµβάνει 

χώρα στο προσυνειδητό . Με αυτήν την έννοια συνήθως οι ερµηνευτικές µας 

παρεµβάσεις «πιάνουν τόπο» και ο ασθενής τις «ακούει» .  

Αντίθετα , όταν τα πράγµατα για τον ασθενή βρίσκονται στο ασυνείδητο   και ο 

θεραπευτής παρεµβαίνει, ο θεραπευόµενος  νιώθει ότι ακούει βλακείες… Ας 

                                                 
24 Ως µεταβιβαστικό µπορούµε να δούµε και το πρώτο όνειρο του ασθενούς ως την επιθυµία του να 
τσακωθεί µε τον θεραπευτή του, οποίος σηµαίνεται από τον σκύλο.  
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επιστρέψουµε στον ασθενή του παραδείγµατος. Είχε ρωτήσει τον θεραπευτή αν έχει 

κατάθλιψη, ο θεραπευτής θα µπορούσε να υποθέσει το ψυχικό του «άδειο» και 

«στεγνό» οπότε να του είχε απαντήσει «θέλετε λοιπόν να σας γεµίσω…» . Μια τέτοια 

παρέµβαση θα µπορούσε δικαίως να κάνει τον θεραπευόµενο να «το βάλει στα 

πόδια» ( άγρια ανάλυση!!!).  

Μόνο όταν ήρθε η προσυνειδητή λειτουργία του ονείρου, η επιθυµία του 

θεραπευόµενου πέρασε το «φράγµα»  και από ασυνείδητη έγινε προσυνειδητή , 

αναπαραστάθηκε, γεγονός που έδωσε στον θεραπευτή τη δυνατότητα να του µιλήσει 

στο προσυνειδητό.  

 

2. Άνδρας σε θεραπεία µε συχνότητα δύο συνεδριών εβδοµαδιαίως. Αναφέρεται στην 

πιεστική µητέρα του , την χαρακτηρίζει «υστερική» : τον είχε πολύ κοντά και σε 

σωµατικό επίπεδο. Χαρακτηρίζει τον πατέρα του ως ευαίσθητο , που όµως δεν µπορεί 

και δεν εκφράζει τα συναισθήµατα του …Λέει χαρακτηριστικά πως «έπαιζε κρυφτό» 

µαζί του. Ο πατέρας είναι ένας επιτυχηµένος επιχειρηµατίας , ο νέος άνδρας εργάζεται 

µαζί του. ∆είχνει να τον απασχολεί σοβαρά το πάθος του πατέρα του , το «κόλληµα» 

του µε τον τζόγο. Στη 13η συνεδρία φέρνει το εξής όνειρο : Είδε τον πατέρα του µέσα σε 

ένα δωµάτιο , σε ένα γραφείο να µιλά και να γελά µε έναν άνδρα.  

Στο συγκεκριµένο κλινικό παράδειγµα ο θεραπευτής θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει 

την τεχνική ερµηνείας που στηρίζεται στα επιµέρους στοιχεία, δηλαδή θα ρωτήσει για το 

δωµάτιο και το γραφείο οπότε θα ρωτήσει τον θεραπευόµενο πώς είναι αυτά και τι του 

θυµίζουν ( «δωµάτιο;» «γραφείο;» «τι σας θυµίζουν;» «πώς είναι;»). Με αυτόν τον 

τρόπο θα έχουµε την αρχή της κατανόησης η οποία µας δίνει το «νήµα» για να 

ακολουθήσουµε τις σκέψεις του. Προς τα πού θα πάνε οι συνειρµοί του; Θα µπορούσε 

να υπάρχει διπλό νόηµα, π. χ το δωµάτιο να ήταν των γονιών του ή παιδικό;  

Επίσης ο θεραπευτής θα µπορούσε να µην  βιαστεί να ρωτήσει , αλλά να τον αφήσει να 

δει τι θα πει ακριβώς µετά την αφήγηση του ονείρου του . Μάλιστα για κάποιους 

αναλυτές δεν είναι απαραίτητη η ερώτηση για τους συνειρµούς(«τι σας θυµίζει» κλπ.)  

Η υπόθεση που κάνουµε είναι ότι το δωµάτιο – γραφείο αναπαριστά , συµβολίζει το 

γραφείο της ψυχοθεραπείας (µεταβίβαση) στο οποίο ο ψυχοθεραπευτής επιτρέπει να 

µπει ο πατέρας. Με άλλα λόγια ο άνδρας στο όνειρο θα µπορούσε να σηµαίνει τον 

θεραπευτή . Όµως δεν δίνουµε ερµηνεία, αν δεν ακούσουµε τι θα µας πει ο ίδιος για το 

όνειρό του. Αφήνουµε τους δικούς του συνειρµούς να µας οδηγήσουν.  
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Όταν ο θεραπευόµενος κάνει όνειρο σηµαίνει ότι υπάρχει ψυχική εργασία, η οποία 

εκφράζεται σε µια ιδιωτική και προσωπική γλώσσα.  

 

Ο αναλυτής δεν ερµηνεύει από µόνος του, αλλά αφήνει τον θεραπευόµενο – 

ονειρευόµενο  να φέρει το υλικό και να το επεξεργαστεί , ώστε να το κατανοήσει. 

Πράγµατι, ο αναλυτής δεν γνωρίζει περισσότερο από τον ονειρευόµενο αυτό που το 

όνειρο θέλει να πει.   

Ο αναλυτής µόνο υποθέτει ότι πίσω από αυτή τη «σιωπή» ξεστοµίζονται τα λόγια του 

νοµοθέτη – συµβολικού πατέρα , ο οποίος εγκαθιστά την απαγόρευση της επιθυµίας. 

Αυτά είναι τα «λόγια» που καλούµαστε να ακούσουµε.  

Η ερµηνεία του ονείρου αφορά στο να ξαναπάρουµε την εργασία του ονείρου και να την 

κατανοήσουµε από την αντίθετη φορά. Στο πλαίσιο της ψυχανάλυσης διεξάγεται η 

αντίστροφη ακριβώς πορεία, εκείνη που ο Freud ονοµάζει επεξεργασία ή ανάλυση του 

ονείρου κατά την οποία η κατεύθυνση είναι πλέον από τη δευτερογενή προς την 

πρωτογενή διαδικασία ή, µε άλλα λόγια, από το έκδηλο και φανερό προς το λανθάνον 

δηλαδή το ασυνείδητο περιεχόµενο του ονείρου. 

 

Σε γενικές γραµµές κατά την αρχή µιας ανάλυσης οι αναλυόµενοι φέρνουν κάποιο 

όνειρο εκτός αν υφέρπουν σοβαρά προβλήµατα του Εγώ σχετικά µε την ενθύµηση 

του υλικού του ονείρου. Τα αρχικά (τα πρώτα) όνειρα που φέρνουν οι ασθενείς στη 

θεραπεία είναι πολύ σηµαντικά επειδή άµεσα υποψιάζουν τον αναλυτή ως προς τα 

βασικά προβλήµατα του αναλυόµενου και είναι ενδεχοµένως ενδεικτικά των αρχικών 

του εκδηλώσεων της µεταβίβασης και της αντίστασης. Πολύ συχνά προϊδεάζουν τον 

αναλυτή για τις διάφορες συνιστώσες της νεύρωσης του ασθενούς οι οποίες 

εµφανίζονται µε µια συµπυκνωµένη µορφή. 

 

Κλινικό παράδειγµα  Νεαρά περίπου 23 ετών άρτι αποφοιτήσασα από το Πανεπιστήµιο, 

σε ψυχοθεραπεία εδώ και τρείς µήνες περίπου. Τη χρονιά που ζήτησε θεραπεία 

ασχολείτο πρωτίστως µε εθελοντική εργασία και πρακτικές ασκήσεις σχετικά µε τη 

δουλειά της ενώ είναι σε διαδικασία προετοιµασίας µεταπτυχιακών σπουδών από την 

ερχόµενη ακαδηµαϊκή εποχή. Το αίτηµά της για θεραπεία ήταν η ανάγκη για ένα 

γενικότερο προσανατολισµό στην παρούσα φάση της ζωής της και η υποστήριξη ως 

προς µια γενικότερη ακαταστασία που ζει αυτήν την περίοδο: σπούδασε σε µια 

επαρχιακή πόλη, τώρα που τελείωσε τις σπουδές της, είναι εκ νέου στην Αθήνα ζει µε 
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τους γονείς της και νοσταλγεί την όµορφη φοιτητική   ζωή εκεί που βρισκόταν. 

Παράλληλα προσώρας νοιώθει τη ζωή της στην Αθήνα χαοτική, της φταίει η 

κυκλοφοριακή συµφόρηση, οι µεγάλες αποστάσεις κ.λ.π. Από τις πολύ πρώτες συνεδρίες 

η ασθενής µετέδωσε τη σχετική ένταση στη σχέση µε τη µαµά της. Οι συνειρµοί της 

γρήγορα την οδήγησαν στην αφήγηση µε πολύ αναστάτωση  ενός συµβάντος της πρώτης 

εφηβικής ηλικίας: αντιλήφθηκε (ή είδε) τους γονείς της να κάνουν έρωτα χωρίς οι ίδιοι 

να καταλάβουν ότι τους είχε δει. Ταράχτηκε αφάνταστα! Άφησε να περάσουν δυό 

περίπου ηµέρες και τότε άφησε ένα ραβασάκι στ µαµά της µε αυστηρό και επικριτικό 

ύφος λέγοντάς της ότι θα µπορούσαν να προσέχουν ώστε να µη γίνονται 

αντιληπτοί…Λίγες µέρες µετά η µαµά της απάντησε µε ύφος-όπως µετέδωσε-απότοµο 

και ωµό ρωτώντας της µήπως τελικά στο εξής θα χρειαζόταν να παίρνει την άδειά της 

για τις περιπτύξεις µε τον άντρα της. 

∆ύο περίπου συνεδρίες αργότερα η ασθενής έφερε το εξής όνειρο, ενδεικτικό της 

νευρωτικής της  δοµής : είδε ότι στον δικό της αναλυτή πήγαινε –µετά από δική της 

σύσταση-και η Κ. η καλύτερή της φίλη, και ό,τι ο αναλυτής της «την είχε πέσει» και η 

Κ. της τα  διηγήθηκε  και τότε η ασθενής έγινε έξω φρενών και της είπε ότι θα ερχόταν 

στον αναλυτή της να του τα πει όλα αυτά και να τον επιπλήξει και πως συνέστησε στην 

Κ. να µη συνεχίσει να έρχεται σ’αυτόν. Ακόµα περισσότερο την είχε αναστατώσει το 

γεγονός ότι η Κ. φαινόταν να απολάµβανε την αποπλανητική στάση του αναλυτή της… 

Είναι σαφές ότι πρόκειται για ένα συµβολικό όνειρο οιδιπόδειου υπόβαθρου και –ως 

εκ τούτου-µεταβιβαστικού ενδιαφέροντος. Στο λανθάνον περιεχόµενο του ονείρου 

συµπυκνώνεται η σύγκρουση ανάµεσα αφενός στην επιθυµία της «να την πέσει» στον 

αναλυτή-οιδιπόδειο πατέρα η οποία επιθυµία προβάλλεται σε αυτόν τον ίδιο(αυτός της 

την πέφτει..) και αφετέρου στην υπερεγωτική της απαγόρευση (έγινε έξω φρενών για τη 

στάση του αναλυτή).  Η συνισταµένη των δύο αντίθετων τάσεων της σύγκρουσης 

παράγει άγχος ως προς την έκβαση της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας το οποίο 

εµφανίζεται(συµπυκνώνεται) µε τη µορφή αντίστασης στη θεραπεία. Πρόκειται για την 

αθέατη(ασυνείδητη) πλευρά του Εγώ της η οποία-για να την προφυλάξει από την 

αγωνία της οιδιπόδειας επιθυµίας-  απεργάζεται τη συνέχιση της ψυχοθεραπείας  

καθώς προβάλλεται στην Κ.(της είπε να µην συνεχίσει τη θεραπεία). 

Περίπου δύο εβδοµάδες αργότερα έφερε το εξής όνειρο: Βρισκόταν σ’ένα σπίτι, σ’ένα 

διαµέρισµα µεγάλο και όµορφο ενός γνωστού ηθοποιού, του Παπακαλιάτη…Θα ήταν το 

διαµέρισµα της γιαγιάς του. Εκεί βρίσκονταν κι άλλοι άνθρωποι, και φίλοι της αλλά και 

κάποιοι ακόµα.. Σε µια σκηνή του ονείρου βρέθηκε µέσα σ’ένα δωµάτιο µόνη µαζί µε 
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τον Παπακαλιάτη ο οποίος µε κάποιον τρόπο της έδινε σηµασία και εκδήλωνε το 

ενδιαφέρον της που ήταν κατά κάποιο τρόπο ερωτικό. Εκεί ξύπνησε χωρίς έτσι να δεί 

τη συνέχεια του ονείρου. Την απασχολούσε πολύ η σηµασία αυτής της σκηνής αλλά και 

η εµφάνιση του Παπακαλιάτη. ∆ήλωσε ότι επί του πραγµατικού η ίδια δεν αισθανόταν 

κάτι ερωτικό µαζί του και προσπάθησε µάλλον να διαλευκάνει  ποιος κρυβόταν πίσω 

από την persona του Πακαλαλιάτη.   Εξέφρασε δε τη µεγάλη της απογοήτευση επειδή το 

όνειρο σταµάτησε απότοµα χωρίς να έχει περαιτέρω έκβαση. Η ατµόσφαιρα της ήταν 

άκρως ηδονική και θα προτιµούσε να συνεχιστεί, να µην ξυπνήσει από το όνειρο. ∆ε 

συζητήσαµε πολλά πάνω σ’αυτό επειδή το έφερε προς το τέλος εκείνης της συνεδρίας. 

Στην επόµενη συνεδρία ήταν ένα από τα δύο πράγµατα τα οποία ήθελε διακαώς να 

συζητήσει. Υπερθεµάτισε και πάλι την απογοήτευσή της που το όνειρο τελείωσε τόσο 

γρήγορα και απότοµα βάζοντας έτσι τέλος στη χαρά της και µου υπενθύµισε πόσο της 

ήταν σηµαντικό στο όνειρο να ενδιαφέρεται γι αυτήν ένας αναγνωρισµένος ηθοποιός. 

Πίσω από το (ερωτικό) ενδιαφέρον του ηθοποιού γι αυτήν σοβεί(προβολή) το δικό της 

ενδιαφέρον για αυτόν ο οποίος αναπαριστά τον αναλυτή της που µε τη σειρά του 

παραπέµπει στον οιδιπόδειο πατέρα. Ο αναλυτής είναι ασυνείδητα συνδεδεµένος µε το 

πρώτο(αιµοµικτικό)παιδικό αντικείµενο επιλογής που είναι ο πατέρας για το 

κορίτσι(απαρχή της παιδικής νεύρωσης)..  

Η εµπεριέχουσα λειτουργία του αναλυτή (δυνατότητά του να µπορεί να κρατά µέσα 

του και να διεργάζεται τις εντάσεις του ονείρου) ως προς το πρώτο όνειρο την 

διευκόλυνε περαιτέρω, την απενοχοποίησε και την έφερε ακόµα κοντύτερα στην –

συγκρουσιακή-ικανοποίηση της παιδικής επιθυµίας µέσω του δεύτερου ονείρου 

Και τα δύο πρώτα (αρχικά) όνειρα που έφερε η ασθενής στην θεραπεία 

συµπυκνώνουν τα βασικά(οιδιπόδεια) θέµατα της νευρωσικής δοµής της και είναι 

ενδεικτικά ως προς τα βασικά θέµατα που την απασχολούν. Επίσης είναι ενδεικτικά 

της στάσης της ασθενούς απέναντι στη θεραπεία και τον θεραπευτή.  Ο αναλυτής 

καλείται να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε οποιοδήποτε υλικό του ονείρου του ασθενούς 

του το οποίο θα τον πληροφορούσε για τις επιφυλάξεις του ασθενούς του ή τα άγχη του 

απέναντι στον θεραπευτή και την θεραπεία. Όταν αυτά αναδεικνύονται και συζητούνται 

ανοιχτά µε τον ασθενή, ο τελευταίος ανακοθφίζεται και µειώνεται η έντασή του καθώς 

συνειδητοποιεί ότι µπορεί ελεύθερα να οµιλεί για τις αµφιβολίες του. Αυτό προάγει τη 

θεραπευτική συµµαχία των δύο. 
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Ειδικές περιπτώσεις συνιστούν τα πρώτα όνειρα των ασθενών στην ανάλυση τα οποία εµφανίζουν 

άµεσα και απροκάλυπτα τον αναλυτή µε τρόπο ευδιάκριτο και χωρίς την παραµικρή παραµόρφωση 

και µεταµφίοεση ( Gitelson 1952, Rappaport 1959, Savitt 1960). Συνήθως σ’αυτές τις περιπτώσεις 

γίνεται λόγος για σχιζοειδείς  και οριακές προσωπικότητες οι οποίες υποφέρουν από βαθιές 

προγεννετήσιες δυσκολίες σε συνδυασµό µε σοβαρές ελλείψεις του Εγώ και διαταραχές στις 

αντικειµενοτρόπες σχέσεις. Κατά τους ερευνητές ένα κοινό χαρακτηριστικό αυτών των περιπτώσεων 

είναι η ανάπτυξη γρήγορης και έντονης ερωτικής µεταβίβασης (την ονοµάζουµε επίσης «καυτή» 

µεταβίβαση). Υποστήριξαν ότι η απροκάλυπτη (αµεταµφίεστη) αναπαράσταση του αναλυτού είναι 

ενδεικτική της αδυναµίας ή της άρνησης  του Εγώ του ονειρευόµενου να διαφοροποιείται από τον 

αναλυτή του ή από τις σηµαντικές πατρικές φιγούρες αλλά και µιας πρωτόγονης και επίµονης 

απαίτησης του για την –επί του πραγµατικού-ικανοποίηση µεταβιβαστικών επιθυµιών. Κατά τον 

Nunberg (1951) αυτοί οι ασθενείς δεν καταφέρνουν να διαχειριστούν την αναλυτική σχέση σν µία «ως 

εάν» κατάσταση. ∆εν  διαχειρίζονται τον αναλυτή σαν ένα «ως εάν » γονιό αλλά αντίθετα ως τον γονιό  

αυτόν καθεαυτόν µε σάρκα και οστά και ως εκ τούτου ζητάνε απ’αυτόν ικανοποιήσεις τις οποίες 

έλαβαν ή επιθύµησαν να έχουν ως παιδιά.. Οι ερµηνείες επί αυτών των απαιτήσεών τους για 

ικανοποιήσεις  τείνουν να προσφέρουν σχετικά µικρές ή καθόλου αλλαγές µε αποτέλεσµα να 

επιµένουν αυτές οι αλλόκοτες εγωσυντονικές αξιώσεις από τον  αναλυτή τους. Εδώ έχουµε την 

αντίσταση του ασθενούς να επενδύσει στον αναλυτή ως πρόσωπο µε συµβολική αξία και σηµασία: 

έχουµε εδώ µια αντίσταση στην εξέλιξη της µεταβίβασης.  Είναι οι πρωτόγονοι αµυντικοί µηχανισµοί  

του Εγώ αυτών των ασθενών που τους υποχρεώνουν σ’ αυτό το πέταγµα µέσα στην πραγµατιστική 

τάξη των πραγµάτων. Πρόκειται για δύσκολους ασθενείς να τα βγάλει πέρα µαζί τους ο αναλυτής, η 

αναλυτική  τους διαδικασία είναι  τρικυµιώδης  και χαρακτηρίζονται από πολλά acting outs. Πολλές 

τέτοιες αναλύσεις  διακόπτοναι γρήγορα και µόνο σε ορισµένες φτάνει κανείς σε επιτυχή 

συµπεράσµατα. Γενικά είναι πολύ πτωχή η πρόγνωση σε αυτές τις περιπτώσεις, ενώ η µεταβιβαστική 

σχέση µε τον αναλυτή γίνεται πολύ «πραγµατική» είτε λόγω της αντιµεταβίβασης του αναλυτή είτε 

λόγω µιας τυχαίας αληθινής µορφολογικής  οµοιότητάς του µε κάποιο γονιό του. Κατά τον Yazmajian 

(1964) ο ασθενής εδώ χρησιµοποιεί τον αναλυτή και την ψυχαναλυτική κατάσταση για να ξαναζήσει 

(επαναδοµήσει) επί του πραγµατικού µε σάρκα και οστά -και όχι «ως εάν»- ένα συµβάν της παιδικής  

του ηλικίας.  Συν τω χρόνω και καλώς εχόντων των πραγµάτων ο αναλυτής αρχίζει να εξαφανίζεται 

από τα όνειρά τους και να αντικαθίσταται από µεταµφιεσµένες συµβολικές φιγούρες. 

 

 

Τα όνειρα είναι ένα µέσον επικοινωνίας το οποίο χρησιµοποιούν (έχουν στη διάθεσή 

τους) οι ασθενείς ώστε να οµιλούν στον θεραπευτή τους σχετικά µ’αυτούς τους ίδιους. 

Αξίζει τον κόπο να ενθαρρύνουµε τους ασθενείς µας να µην ασχολούνται µε το να 

δίνουν µια συνεκτική γραµµή  κατά την αφήγηση του ονείρου αλλά ελεύθερα και 

αλογόκριτα να φέρνουν να εκφράζουν και να συσχετίζουν µε το όνειρο ό,τι έρχεται 

στο νου τους σχετικά µε οποιοδήποτε από τα συστατικά µέρη ή τα στοιχεία του 

ονείρου. 
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Στην περίπτωση κατά την οποία η συµπεριφορά του ασθενούς συµπίπτει µε κάποιο 

στοιχείο του ονείρου, είναι σηµαντικό για τον αναλυτή να τονίσει τη σύνδεση των 

δύο. 

 

Κλινικό παράδειγµα:  Ένας θεραπευόµενος έφτασε µε καθυστέρηση δέκα λεπτών στην 

προκαθορισµένη συνεδρία. Ζήτησε συγγνώµη πρεσβεύοντας ότι άργησε εξαιτίας της 

κυκλοφοριακής συµφόρησης και, επιπροσθέτως, επειδή το ξυπνητήρι του δεν τον είχε 

αφυπνίσει εγκαίρως. Στη συνέχεια συνέδεσε την αργοπορία του λέγοντας ότι είδε ένα 

όνειρο την προηγούµενη νύχτα στο οποίο είχε ένα επαγγελµατικό rendez-vous στο 

οποίο είχε αργοπορήσει δέκα λεπτά. Ο ασθενής αυτός κατάφερε να συσχετίσει την 

αργοπορία του στην συνεδρία µε την αργοπορία του στην επαγγελµατική συνάντηση στο 

όνειρο.  

 

 

 

 

Σε ορισµένες περιπτώσεις όµως ο ασθενής µπορεί να βιώνει τον θεραπευτή του ως 

εξαιρετικά διεισδυτικό οπότε τα όνειρά του να φαίνονται πολύ αποκαλυπτικά. Σε 

αυτήν την περίπτωση µπορεί να σταµατήσει τελείως να βλέπει όνειρα στη διάρκεια 

της θεραπείας ή µπορεί να αυξήσει την αντίστασή του προς περαιτέρω 

ψυχοθεραπευτική  εξερεύνηση. Σε αυτή την περίπτωση ο θεραπευτής καλείται να 

διεργαστεί αυτές τις αντιστάσεις διαµέσου οποιουδήποτε υλικού που έχει στη 

διάθεσή του. 

 

Το ασυνείδητο διέπεται από «πολώσεις». Αυτό διευκολύνει την θεώρηση του κάθε 

στοιχείου ενός ονείρου παράλληλα και ταυτόχρονα από δύο οπτικές: «το να αγαπάει 

κάποιος ή να αγαπιέται», «το να αγαπάει ή  να µισεί», «να κοιτάζει ή να τον 

κοιτάζουν», «να επιτίθεται ή να του επιτίθενται».  Πρόκειται για το φαινόµενο της 

αντιστροφής των ενορµήσεων στην περίπτωση κατά την οποία µια ασυνείδητη 

ενόρµηση πρέπει ν’απωθείται από το Εγώ   επειδή διαφορετικά θα το κατάκλυζε από 

άγχος. Οι θεραπευόµενοι, ειδικότερα οι άνδρες, βιώνουν την επιθυµία να επιτίθενται ή 

να κατέχουν τον ενεργητικό ρόλο στις ερωτικές σχέσεις περισσότερο εγωσυντονικό από 

το να διαδραµατίζουν την αρνητική συνιστώσα (αρνητικός πόλος) αυτών των 

ενορµήσεων.  
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Ο ψυχοθεραπευτής οφείλει να γνωρίζει ότι η παθητική συνιστώσα των ενστίκτων 

είναι απειλητική και αλλοτριωτική για το Εγώ του ασθενούς οπότε πρέπει να 

είναι πολύ προσεκτικός στον τρόπο µε τον οποίο θα τις αναδείξει στον ασθενή. Η 

συζήτηση σχετικά µε τα παθητικά ένστικτα απαιτεί χρόνο και λεπτότητα εκ µέρους 

του ειδικού.  

Συνήθως τα όνειρα τα οποία περιλαµβάνουν την αντιστροφή ενός στοιχείου έχουν 

επίσης και άλλα στοιχεία αντεστραµµένα. Σε πολλές περιπτώσεις οι αντιστροφές 

µπορεί να συνιστούν ένα γενικότερο style του ονειρευόµενου οπότε πολλά από τα 

στοιχεία του ονείρου του είναι ανεστραµµένα. 

Συχνά τα όνειρα στα οποία λαµβάνουν χώρα αντιστροφές στοιχείων έχουν να 

διεργασθούν  παθητικές οµοφυλόφιλες επιθυµίες και φαντασίες.   

Σε πολλές περιπτώσεις ο ασθενής προβάλει τα δικά του προβλήµατα πάνω στον 

αναλυτή. Αυτό είναι αλήθεια πρωτίστως όταν αυτά είναι παθολογικής ή 

χαρακτηριολογικής φύσεως. Συχνά, αρνητικά χαρακτηριστικά όπως η ανεντιµότης, η 

ανώµαλη σεξουαλικότητα, η βία και η επιθετικότητα µεταφέρονται (προβάλλονται) 

από το Εγώ του ασθενούς πάνω στον ψυχαναλυτή.  Γενικότερα τα όνειρα µπορεί να 

χρησιµοποιούν τον αµυντικό µηχανισµό της προβολής ώστε ο ονειρευόµενος να 

εκφράσει διάφορα αισθήµατα και ορµές τα οποία δεν µπορεί να εκφράσει άµεσα: δεν 

είναι ο ίδιος ο αναλυόµενος που φοβάται, είναι ο θεραπευτής του. ∆εν είναι αυτός 

που είναι θυµωµένος, είναι ο θεραπευτής, κ.λ.π.  

 

Κλινικά παραδείγµατα   

-Άντρας σε ανάλυση του οποίου η µαµά ήταν ψυχωτική έκανε επαναλαµβανόµενα 

όνειρα στα οποία κάτι δεν πήγαινε καλά µε τον αναλυτή του, οπότε αναρωτιόταν αν και 

αυτός υπέφερε από τον ίδια συνθήκη που υπέφερε και η µαµά του αλλά µε καλυµµένο 

τρόπο. Καθώς περνούσε ο καιρός της θεραπείας έγινε κατανοητό ότι ενδόµυχα και 

κρυφά φοβόταν µήπως αυτός ο ίδιος γίνει σαν τη µαµά του δηλαδή θηλυκός, ψυχωτικός 

και διαταραγµένος Ο φόβος αυτών των δικών του ενορµητικών προδιαθέσεων, 

προβλήθηκε πάνω στον αναλυτή. Με αυτόν τον τρόπο επαναλάµβανε µέσω της σχέσης 

µε τον αναλυτή του ( µέσω του ονείρου) το φόβο για την άρρωστη µαµά του. 

-Ένας θεραπευόµενος ονειρεύτηκε ότι η γυναίκα του αναλυτή του πέθανε και ότι ήταν 

πολύ στενοχωρηµένος γι αυτό. Οι συνειρµοί του οδήγησαν σε φαντασίες σχετικά µε τη 

δική του γυναίκα η οποία είχε σκοτωθεί σε τροχαίο και σε περεταίρω σκέψεις ότι τώρα 

θα ήταν ελεύθερος και θα µπορούσε να γευτεί ανεµπόδιστα σεξουαλικές απολαύσεις. 
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Στο τελευταίο παράδειγµα η εργασία του ονείρου χρησιµοποίησε όχι µόνο τον 

αµυντικό µηχανισµό της προβολής (πέθανε η γυναίκα του αναλυτή…) αλλά και τον 

αµυντικό µηχανισµό της αντιστροφής των συγκινήσεων (εκείνος ήταν 

λυπηµένος…) 

 

Όταν ο ασθενής προβάλλει πάνω στον θεραπευτή του είναι σηµαντικό ο τελευταίος  

καλείται  να αναδεικνύει άµεσα τον µηχανισµό. ∆ιαφορετικά ο θεραπευόµενος µπορεί 

να αισθανθεί ότι ο θεραπευτής του είναι αµυντικός, ότι πράγµατι έχει κάτι να 

συγκαλύψει και ότι οι ισχυρισµοί του (προβολές) έχουν πράγµατι νόηµα. Συνήθως  

αφού ο θεραπευτής ερµηνεύσει τον αµυντικό µηχανισµό στη συνέχεια ο ασθενής 

συνειδητοποιεί ότι µπορεί να είναι αποδεκτό να συζητάει για όλα αυτές τις σκέψεις του 

και θα είναι προθυµότερος να τις  αποκαλύψει. 

Εν κατακλείδι: Σε πολλές περιπτώσεις τα όνειρα στα οποία υπάρχει (αµυντική) 

αντιστροφή υποκειµένου και αντικειµένου είναι ενδεικτικά ότι το Εγώ του 

ονειρευόµενου µετέρχεται της προβολής ως αµυντικού µηχανισµού. Σε αυτήν την 

περίπτωση ο αναλυτής καλείται ν’αναδείξει πάνω απ’όλα τον αµυντικό µηχανισµό του 

Εγώ πριν από κάθε προσπάθεια να διεργαστεί το περιεχόµενο του ονείρου. 

 

Χρειάζεται επίσης να λαµβάνουµε υπόψη το ενδεχόµενο του αµυντικού µηχανισµού 

της ανιστροφής  των συγκινήσεων ακόµα  και σε όνειρα των οποίων το περιεχόµενο 

είναι έκδηλα ηδονικό και ευχάριστο. 

 

Κλινικό παράδειγµα:  Ένας θεραπευόµενος ονειρεύτηκε µια πολύ ηδονική στιγµή µε µια 

γυναίκα. Το όνειρο αποκορυφώθηκε καθώς εκείνος εκσπερµάτισε χωρίς οργασµό. Στην 

αρχική φάση  του ονείρου υπήρχε η ακµή της σεξουαλικής ευχαρίστησης, ότι ο 

ονειρευόµενος έφτανε να ικανοποιεί και τα πιο ηδονικές του επιθυµίες. Εντούτοις οι 

συνειρµοί του δεν ήταν καθόλου σ’αυτό το «µήκος κύµατος». Αντίθετα είχαν να κάνουν 

µε το άγχος του όταν έµπλεκε µε γυναίκες και µε το πρόβληµα της  πρόωρης 

εκσπερµάτισής  του. Μετέδωσε πόσο τροµοκρατηµένος ήταν σε τόσες πολλές 

περιστάσεις όπως στην περίπτωση εξετάσεων στο κολλέγιο όπου είχε µια ρεύση κατά τη 

διάρκεια της γραπτής εξέτασης. Ανάφερε ότι ήταν τροµοκρατηµένος στην ιδέα του τι θα 

µπορούσε να του είχε συµβεί αν αποτύγχανε στα γραπτά: οι συµφοιτητές του θα τον 

κορόιδευαν και οι γονείς του θα τον καταδίκαζαν. Η εκσπερµάτιση στο όνειρο ήταν 

όπως η ρεύση που είχε κατά τη διάρκεια των γραπτών εξετάσεων. Ήταν το ίδιο 
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αγχωµένος κατά την ερωτική σκηνή µε τη γυναίκα όπως ήταν αγχωµένος κατά τη 

διάρκεια των γραπτών εξετάσεων στο κολλέγιο. Φοβόταν ότι η γυναίκα θα τον 

κορόιδευε και θα τον καταδίκαζε όπως οι συµφοιτητές και οι γονείς του.  

 

Υπάρχουν  όνειρα θεραπευοµένων  τα οποία ενώ  αφορούν  σε κάποιο γεγονός του 

τότε του  ασθενούς εντούτοις µπορεί να συµπυκνώνουν µεταβιβαστικό ενδιαφέρον. 

 

Κλινικό παράδειγµα:  Γυναίκα σε ανάλυση για κάποιο διάστηµα. Ονειρεύτηκε ένα 

νεροχύτη πάνω από τον οποίο υπήρχε ένα σχοινί επί του οποίου ήταν απλωµένα κάποια 

ρούχα. Η αναλυόµενη  είχε δυσκολία να µιλήσει γι’αυτό το όνειρο. Τελικά αποκάλυψε 

ότι ο νεροχύτης στο όνειρο της θύµιζε έναν νεροχύτη επί του οποίου είχε απλώσει για 

να στεγνώσουν ρούχα του µπάνιου (maillots  κ.λ.π.). Στη συνέχεια διηγήθηκε ότι µε 

κάποιαν αφορµή είχε προσκαλέσει τον προηγούµενο  ψυχοθεραπευτή της να την 

επισκεφτεί στο οικογενειακό παραθαλάσσιο σπίτι (εξοχικό). Μια νύχτα βούτηξαν 

γυµνοί στο νερό και κατάληξαν να κάνουν έρωτα. Ένιωσε τόσο ένοχη σχετικά µ’αυτήν 

την εµπειρία ώστε ποτέ πριν δεν την είχε διηγηθεί.  

Εδώ το µεταβιβαστικό ενδιαφέρον είναι ότι µια παρόµοια κατάσταση θα µπορούσε 

να συµβεί και στην παρούσα θεραπεία της. Η ασθενής δυσκολευόταν να διηγηθεί το 

όνειρο επειδή µέσα σ’αυτό κρυβόταν ο φόβος της µήπως ο αναλυτής την κρίνει ή 

µήπως εµπλακεί σεξουαλικά µαζί του. 

 

Ορισµένα έκδηλα στοιχεία του ονείρου συχνά αναφέρονται σε συγκεκριµένα 

συµβάντα της παιδικής ηλικίας του ονειρευόµενου τα οποία ενδεχοµένως 

απωθήθηκαν µερικά ή συνολικά έτσι ώστε µόνο µε µεγάλη δυσκολία να µπορούν να 

ανακαλούνται. Σ’αυτές τις περιπτώσεις το όνειρο, εφ’οσον αναλυθεί, ρίχνει φώς στο 

οδυνηρό γεγονός του παρελθόντος το οποίο µε τη σειρά του µπορεί τώρα να  γίνεται 

αντικείµενο διεργασίας µε τη βοήθεια του ψυχοθεραπευτή. 

Κλινικό παράδειγµα  Σε κάποια συνεδρία µια γυναίκα σε ανάλυση διηγήθηκε ένα 

όνειρο στο οποίο κοιτούσε έξω από ένα παράθυρο και είδε µια σιλουέτα που έµοιαζε µε 

την Αγία Όλγα καθισµένη στο έδαφος. Οι συνειρµοί της την οδήγησαν στην νοσηλεία 

της στο νοσοκοµείο Αγία Όλγα όταν ήταν µικρό κορίτσι. Έπασχε τότε από µια 

µεταδοτική νόσο έµενε σε καραντίνα σε ένα νοσοκοµείο µε µια οµάδα άλλων παιδιών. 

Κανένα απ’αυτά δε δεχόταν επισκέπτες. Θυµήθηκε τότε ότι µια νοσοκόµα την σήκωνε 

στο παράθυρο ώστε να µπορεί απ’εκεί να βλέπει τους γονείς της έξω καθώς της 
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έγνεφαν και τη χαιρετούσαν. Ήταν  εποχή των Χριστουγέννων και οι γονείς της είχαν 

αφήσει στο Νοσοκοµείο µια ποσότητα παιχνιδιών ώστε να της τα δώσουν. Θυµόταν 

ιδιαιτέρως κα  µε περίσσεια τρυφερότητα µια µαλακιά κουκλίτσα την οποία κρατούσε 

στο κρεβάτι µαζί της. Όταν η υγεία της αποκαταστάθηκε και της επετράπη να αφήσει το 

νοσοκοµείο και να επιστρέψει στο σχολείο αλλά δεν της επετράπη να πάρει κάποιο από 

τα παιχνίδια µαζί της. Και, πάνω απ’όλα έπρεπε ν’αφήσει πίσω και την αγαπηµένη 

µαλακή της κούκλα. Την σκεφτόταν συχνά ακόµα και όταν µεγάλωσε(ενηλικιώθηκε)και 

έπιανε τον εαυτόν της να επιθυµεί και να εύχεται να την είχε ακόµα.  

Το όνειρό της υπαινισσόταν την όλη τραυµατική εµπειρία της νοσηλείας της στο 

νοσοκοµείο και την αίσθηση ότι είχε µείνει πίσω όπως η αγαπηµένη της κουκλίτσα. Το 

όνειρο αυτό έγινε στην περίπτωσή της το παράδειγµα για επικείµενα συµβάντα 

αποχωρισµών και απωλειών στη ζωή της. 

 

Σε ορισµένες περιπτώσεις ονείρων, στο έκδηλο περιεχόµενο, οι χρονικές σχέσεις 

µεταµορφώνονται σε χωροταξικές. Γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα στο απώτερο 

παρελθόν (παιδική ηλικία του ασθενούς) µπορεί να εµφανίζονται ως πολύ µακρινά 

στο χώρο ή ως κάτι πολύ µικρό σε µέγεθος. Ο ονειρευόµενος µπορεί να βλέπει τον 

εαυτόν του σε ένα µεγάλο δωµάτιο, ένα τεράστιο κτίριο ή ότι βρίσκεται 

περικυκλωµένος από πολύ ψηλούς «γιγαντοειδείς» ανθρώπους. Είναι σύνηθες στο 

όνειρο να αναπαρίστανται τα πρώιµα χρόνια της ζωής του ονειρευόµενου ως µια 

ιστορία που λαµβάνει χώρα τα «Σκοτεινά Χρόνια» ή τον Μεσαίωνα,  σε κάποιον 

πρώιµο πολιτισµό ή µέσω µιας αναφοράς σε προϊστορική εποχή π.χ. στην εποχή των 

δεινοσαύρων.  Η τελευταία αναφορά µπορεί να έχει να κάνει όχι µόνο µε την 

προϊστορία της ζωής του ασθενούς αλλά επίσης µε την οπτική του (αναπαράσταση) ότι 

οι γονείς του ήταν  όπως αυτά τα «αναίσθητα» τεράστια τέρατα που ήταν γεµάτα 

εχθρότητα. 

Κλινικό παράδειγµα: Γυναίκα σε θεραπεία εδώ και πέντε χρόνια τώρα µε συχνότητα 

µιας συνεδρίας εβδοµαδιαίως. Είδε όνειρο ότι οι γονείς της και αυτή η ίδια σταµάτησαν 

να µένουν µαζί, ότι η µαµά της είχε πιάσει ένα καινούργιο διαµέρισµα µε ενοίκιο όπου 

έµεναν πλέον οι γονείς της. Στη µαµά της δεν άρεσε το καινούργιο διαµέρισµα γιατί το 

θεωρούσε µικρό ή για διάφορους άλλους λόγους και προτιµούσε το παλιό. Στους 

συνειρµούς της η ασθενής είπε πως ήταν η πρώτη φορά που έβλεπε όνειρο όπου αυτή 

και οι γονείς της έµεναν σε ξεχωριστό σπίτι. Το ερµήνεψε η ίδια ως την πρόθεση της 



54 

 

µαµάς της η κόρη της να µην εξελίσσεται( να µένουν στα παλιά). Πρόκειται για την 

προβολή από το Εγώ της ασθενούς της δικής της προθέσεως να «µένει στα παλιά». 

 

Ένα άλλο υπονοούµενο ως προς µια συγκεκριµένη ηλικία του ασθενούς µπορεί να 

είναι η εµφάνιση ενός ρολογιού στο έκδηλο περιεχόµενο ενός ονείρου. Ούτως ή 

άλλως η αναπαράσταση της ηλικίας(του χρόνου που περνάει) εν είδει χρονικής 

περιόδου µέσα σε µια και µόνο µέρα είναι ένα παιδικό κάµωµα. 

 

Κλινικό παράδειγµα: Ένας ασθενής περιέγραψε την  ώρα  µέσα σ’ένα όνειρο 

µετρώντας µε τα δάκτυλα του χεριού και δείχνοντας 5:30. Η  αναφορά της στην ηλικία 

ήταν πράγµατι «πεντέµισι», αλλά το µέτρηµα στα δάκτυλα του χεριού αφορούσε στο 

άγγιγµα των γεννητικών οργάνων της αδερφής του.  

 

Υπάρχουν όνειρα µε την ίδια θεµατική τα οποία ο ονειρευόµενος βλέπει  κατά τη 

διάρκεια µιας δεδοµένης περιόδου της ανάλυσης, ή κατά τη διάρκεια ενός weekend ή 

µιας περιόδου διακοπών. 

 

Κλινικό παράδειγµα:  Μια γυναίκα σε θεραπεία είδε µια σειρά από όνειρα όπου έψαχνε 

ένα αντικείµενο το οποίο είχε χάσει. ∆εν ήταν σίγουρη περί τίνος επρόκειτο αλλά οι 

συνειρµοί της την οδήγησαν σε µια απαρίθµηση και περιγραφή διαφόρων υλικών 

αντικειµένων τα οποία είχαν εξαφανιστεί κατά τη διάρκεια των ετών που περνούσαν. 

Μετέδωσε ότι περνούσε από διάφορες περιόδους κατά τις οποίες πάντα έχανε  κάτι και 

προσέθεσε ότι κατά τη διάρκεια των προηγούµενων εβδοµάδων είχε πράγµατι χάσει 

έναν αριθµό αντικειµένων. Μια µέρα έχασε τα γυαλιά της, µια άλλη το πορτοφόλι της , 

ακόµα µιαν άλλη έφτασε να χάσει ένα χρυσαφικό. Άφησε το πορτοφόλι της σε ένα 

κατάστηµα ρούχων καθώς και ένα από τα δακτυλίδια της σ’ένα άλλο µαγαζί όταν πήγε 

να πλύνει τα χέρια της. Η ανάλυση αποκάλυψε ότι τα όνειρα αναφέρονταν σε µια 

περίοδο της παιδικής ηλικίας της κατά την οποία η µαµά είχε φύγει για πολλούς µήνες. 

Κατ’αυτήν την περίοδο η µαµά είχε αισθανθεί ότι έχασε τη µαµά της και ότι αυτή η ίδια 

ήταν χαµένη χωρίς τη µαµά της. Ενθυµείτο επίσης τον εαυτόν της να πηγαίνει από 

δωµάτιο σε δωµάτιο στο σπίτι γυρεύοντας την µαµά της και προσπαθώντας να 

καταλάβει που είχε χωθεί. Εκείνη την περίοδο όταν κάποιος από την οικογένεια την 

έπαιρνε για µια βόλτα ή στα µαγαζιά εκείνη πάλι αναρωτιόταν που ήταν η µαµά της και 

αν θα την ξαναέβλεπε.  
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Όταν οι ασθενείς σε µια συνεδρία αναφέρουν ότι είχαν µια σειρά από όνειρα ο 

θεραπευτής καλείται να αναζητήσει τη σχέση, το «συνδετικό ιστό» µεταξύ τους ή τη 

σύνδεσή τους µε το εν γένει υλικό κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας. Κάποιοι 

ασθενείς φέρνουν στη συνεδρία δύο όνειρα µαζί και µέσα απ’αυτήν τη δυάδα 

εκφράζουν τη σύνδεση ανάµεσα στα δύο όνειρα ή ανάµεσα σε µέρη («κοµµάτια»)των 

ονείρων. 

Κλινικό παράδειγµα: Ένας άνδρας σε θεραπεία έφερε το εξής «ζευγάρι» ονείρων: Στο 

πρώτο όνειρο πήγαινε στην Ινδία όπου υπήρχαν διάφορα χωριά όπου υπήρχε πολύ 

πείνα(ασιτία) και όπου τα µωρά πέθαιναν από υποσίτηση. Στο δεύτερο όνειρο 

βρισκόταν σε µια κοινωνική εκδήλωση και η γυναίκα του είχε αναπτύξει πολλές 

οικειότητες µε ένα άλλον άνδρα ο οποίος φαινόταν να την φλερτάρει έντονα. Τότε ο 

ονειρευόµενος θύµωσε πολύ και είπε σ’αυτόν τον άνδρα να σταµατήσει και ν’αφήσει 

ήσυχη τη γυναίκα του. Ο ασθενής συνέδεσε το πρώτο του όνειρο µε το τηλεοπτικό 

πρόγραµµα τη βραδιά πριν δει το όνειρο, το οποίο αφορούσε ακριβώς στην πείνα των 

µωρών στην Ινδία. Μετέδωσε ότι είχε ακούσει, µερικά χρόνια πρωτύτερα, ότι τα παιδιά 

µπορούσαν πράγµατι να πεθάνουν από παραµέληση και έλλειψη αγάπης. Έκτοτε είχε 

δει πολλά άρθρα στην εφηµερίδα σχετικά µε µωρά και παιδιά τα οποία πέθαιναν λόγω 

αφροντισιάς και ασιτίας. Εξέφρασε τότε πικρία και θυµό εναντίον των γυναικών οι 

οποίες δεν φρόντιζαν τα παιδιά τους. Μετά από λίγη ώρα πέρασε στο δεύτερο όνειρο. 

Πρίν από µερικά χρόνια είχε πράγµατι ζηλέψει από τη σχέση της γυναίκας του µε έναν 

άνδρα συνάδελφο. Ο ασθενής δεν ήταν παρανοϊκός αλλά από τους συνειρµούς του 

αποκαλύφθηκε  ότι προέβαλε επί της συζύγου του µια κατάσταση από την παιδική του 

ηλικία. Οι γονείς του είχαν χωρίσει όταν ήταν µικρό παιδί και η µαµά του η οποία έπινε 

υπερβολικά συχνά συγχρωτιζόταν διάφορους άνδρες. Συχνά έβγαινε έξω τα βράδια 

αφήνοντάς τον τελείως µόνο και αφρόντιστο. Συχνά δε τον κλείδωνε έξω. Από καιρού 

εις καιρόν  έβλεπε οι άνδρες να της κάνουν προτάσεις και µε διάφορες ευκαιρίες όταν 

επέστρεφε στο σπίτι από το σχολείο άκουγε τη µαµά του και έναν άγνωστο άνδρα να 

συνοµιλούν πίσω από την πόρτα του κλειδωµένου της υπνοδωµατίου. Εκείνη 

ξαναπαντρεύτηκε και χώρισε πολλές φορές µετά το διαζύγιο από τον µπαµπά της. 

Κάποιες φορές παρατηρούσε ιδιωτικές στιγµές ανάµεσα στη µαµά του και τον σύζυγο 

που είχε εκείνη την εποχή. Κατά τη διάρκεια διαφόρων περιόδων της παιδικής του 

ηλικίας και της εφηβείας του η µαµά του δεν του ετοίµαζε πρωινό ούτε του προµήθευε 
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χρήµατα για γεύµα όταν πήγαινε στο σχολείο. Μερικές φορές η µαµά του δεν ήταν στο 

σπίτι το βράδυ οπότε εκείνος πήγαινε να κοιµηθεί νηστικός. 

Καθώς ο ασθενής µιλούσε για τα δύο όνειρα θυµήθηκε ένα άλλο πρόσφατο όνειρο το 

οποίο είχε να κάνει µε παρεµφερές περιεχόµενο. Σε αυτό το όνειρο είχε κατά κάποιον 

τρόπο αντιπαρατεθεί µε κάποιον από τους συζύγους της µαµάς του. Στους συνειρµούς 

του σχετικά µε αυτό το τρίτο όνειρο θυµήθηκε ότι είχε δει αυτόν τον άνδρα να πηγαίνει 

προς το µπάνιο σε πλήρη στύση και ήταν οργισµένος µαζί του.  

Τα δύο τελευταία όνειρα υπαινίσσονται τα οιδιπόδεια προβλήµατα του ασθενούς και 

την παρατήρηση της πρωταρχικής σκηνής.  Το πρώτο όνειρο σχετικά µε το ταξίδι του 

στην Ινδία αφορούσε στη στέρηση της µαµάς του όχι τόσο και µόνο επειδή προτιµούσε 

κάποιον άλλο άνδρα αλλά κυρίως και πρωτίστως  επειδή τον παραµελούσε από τότε 

που ήταν πολύ µικρός. Ήταν ακριβώς αντιµέτωπος µε αυτό το βίωµα της µητρικής 

παραµέλησης όταν αισθάνθηκε και ανησύχησε ότι η γυναίκα του δεν του έδινε αρκετή 

σηµασία. 

 

Συχνά οι θεραπευόµενοι αφηγούνται πως ονειρεύονταν ότι έβλεπαν ένα όνειρο. Είναι 

η περίπτωση του ονείρου µέσα στο όνειρο. Συγκρινόµενα µε άλλα όνειρα αυτά δεν 

είναι και τόσο συχνά µολονότι προκύπτουν εν δυνάµει σχεδόν σε όλες τις 

ψυχαναλύσεις  σε κάποια δεδοµένη στιγµή. Αυτά τα όνειρα ως επί το πλείστον 

αναφέρονται σε κάποια πραγµατικότητα, ένα πραγµατικό γεγονός το οποίο-αληθινά- 

έλαβε χώρα. Η εργασία του ονείρου µε το να τοποθετεί αυτήν την πραγµατικότητα 

µέσα στο όνειρο πετυχαίνει  να αποστασιοποιεί τον ονειρευόµενο από αυτήν. Εδώ ο 

ψυχαναλυτής καλείται να παρακολουθεί τους συνειρµούς του ασθενούς του ως προς 

αυτήν την αληθινή πτυχή της ζωής του ονειρευόµενου ή οποία επί του πραγµατικού 

έλαβε χώρα. 

 

H διαδικασία (µηχανισµός) της συµπύκνωσης-άλλως ειπείν ο συµβολισµός-  είναι 

προεξάρχων και στα όνειρα τα οποία είναι ιδιαίτερα φωτεινά, µε ζωηρά χρώµατα 

καθώς και στα όνειρα όπου γίνεται αναφορά σ’ένα συγκεκριµένο χρώµα. Σε πολλές 

περιπτώσεις το κίτρινο χρώµα µπορεί να σηµαίνει δειλία, το πράσινο ζήλεια, το 

κόκκινο πάθος, το κυανό κατάθλιψη, το πορφυρό βασιλικό αξίωµα. Επίσης το µαύρο 

µπορεί να υπαινίσσεται το θάνατο ενώ το άσπρο την αγνότητα και την αθωότητα. 

Σηµειώνουµε εδώ ότι ο θεραπευτής καλείται να µην αρκείται τόσο σε αυτούς τους 
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συγκεκριµένους συµβολισµούς  αλλά να διερευνά τους συνειρµούς του ασθενούς ως 

προς το γιατί η επιλογή του τάδε ή του δείνα χρώµατος. 

 

Οι αριθµοί επίσης οι οποίοι εµφανίζονται στην αφήγηση του ονείρου χρήζουν 

ερµηνευτικής αξιολόγησης. Επί παραδείγµατι σηµασία έχουν οι αριθµοί που 

συµπίπτουν µε το κόστος της αναλυτικής συνεδρίας, µε τον αριθµό (συχνότητα) των 

συνεδριών, µε τις διευθύνσεις  και τους αριθµούς τηλεφώνων ανθρώπων στη ζωή του 

ασθενούς , σε γενέθλια και άλλες σηµαντικές ηµεροµηνίες. 

 

Οι µεταδόσεις στο όνειρο φραστικών σχηµάτων, παροιµιών, αποσπασµάτων 

κειµένων, ποιηµάτων κ.λ.π. µπορούν ν’αφορούν σε κάτι το οποίο ειπώθηκε, 

ακούστηκε ή διαβάστηκε κατά την ηµέρα (ζωή του ξύπνιου). Αυτές οι παρεισφρήσεις 

συχνά είναι παραµορφωµένες ή διαστρεβλωµένες ως προς την αληθινή-πραγµατική 

προέλευσή τους ώστε να «δένουν» µε τις απαιτήσεις του ονείρου. Επίσης 

(ψυχ)αναγκαστικού τύπου εντολές και προσταγές προερχόµενες από κάτι 

συγκεκριµένο στη ζωή του ασθενούς µπορούν  να εµφανίζονται στο έκδηλο 

περιεχόµενο του ονείρου του στην υπηρεσία του υπερεγώ του. 

 

 

 

Μια από τις σηµαντικότερες πλευρές κατά τη διεργασία των ονείρων είναι η 

κατανόηση των λέξεων και των εκφράσεων που χρησιµοποιούνται σ’αυτά.  Η 

εργασία του ονείρου µετέρχεται µηχανισµών οι οποίοι χρησιµοποιούνται επίσης στα 

αστεία. Έχει σηµασία για τον θεραπευτή ο τρόπος µε τον οποίο κάποιες λέξεις 

εκφράζονται στο όνειρο εν είδει εικόνων ή φράσεων. 

 

Τα όνειρα µετέρχονται µε ελεύθερο τρόπο εικόνων (διαδικασία της εικονοποίησης) 

για να εκφράσουν τις ιδέες ή τις σκέψεις του Εγώ του ονειρευόµενου. 

 

Κλινικό παράδειγµα (αγγλόφωνου θεραπευόµενου µε αγγλόφωνο θεραπευτή): Στο 

έκδηλο περιεχόµενο του ονείρου ο θεραπευόµενος ονειρεύτηκε ένα αυτοκίνητο cabrio 

(µετατρεπόµενο, στα αγγλικά convertible). H λέξη convertible είναι µια λέξη κλειδί η 

οποία εξέφραζε (συµπύκνωνε) την σεξουαλική του µετατρεψιµότητα (to 

convert/convertibility) άλλως ειπείν την ευχή και το φόβο να µετατρεπόταν από άντρας 
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σε γυναίκα και να είχε παθητικές σεξουαλικές επιθυµίες έναντι ενεργητικών. Το υλικό 

περαιτέρω των συνεδριών  του ασθενούς ήταν ενδεικτικό ότι το όνειρο συµπύκωνε 

επιπροσθέτως τον φόβο-επιθυµία ότι θα µπορούσε να αλλάξει θρησκεία ή πολιτικές 

πεποιθήσεις. 

Στην προκειµένη περίπτωση το στοιχείο του ονείρου convertible εξετάστηκε από τον 

αναλυτή από µια συµβολική οπτική γωνία η οποία περιλαµβάνει τη µεταφορική 

σηµασία της λέξης αναφορικά µε κάποιες κρυφές πλευρές της ζωής ή του σώµατος 

του ασθενούς. 

Εκ κατακλείδι: Στη διαδικασία (λειτουργία) του συµβολισµού συµπυκνώνονται 

µεταφορικά ή αλληγορικά νοήµατα όπως η σηµαία συµβολίζει(αναπαριστά) µια χώρα, 

η εκκλησία µια θρησκεία, ένα κυβερνητικό κτήριο µια κυβέρνηση, µια στολή ένα 

συγκεκριµένο κλάδο κ.λ.π. 

 

Ένας άλλος τρόπος για να αντιλαµβανόµαστε τον συµβολισµό στο όνειρο είναι η 

θεώρηση των στοιχείων του ως αναφερόµενα στον ίδιο τον ονειρευόµενο, δηλαδή ως 

αναπαριστώντα το σώµα του εν µέρει (π.χ. γεννητικά του όργανα) ή εν όλω, ή ένα 

µέλος της οικογένειάς του κ.λ.π. Επίσης τέτοια στοιχεία του ονείρου 

(σύµβολα)µπορεί να υπαινίσσονται βασικές πλευρές της ζωής του π.χ. τις 

σεξουαλικές του σχέσεις, τη γέννηση και το θάνατο κ.λ.π. 

 

 

Η αναγνώριση του συµβολισµού στο όνειρο είναι πολύ σηµαντική. Είναι επικίνδυνη 

η  άµεση «µετάφραση» των συµβόλων του ονείρου χωρίς συζήτηση επί των συνειρµών 

του ονειρευόµενου στο µέτρο κατά το οποίο θα µπορούσε να παρακάµπτει την 

κατανόηση της σηµασίας τους για τον ίδιο τον ονειρευόµενο. 

Εντούτοις δε φτάνει µόνο η διαλεύκανση της επιθυµίας η οποία συµπυκνώνεται στο 

όνειρο. Ο ψυχοθεραπευτής καλείται να µπορεί να κοιτάζει ακόµα πιο πέρα ώστε να 

κατανοήσει έτι περαιτέρω τη φύση της δεδοµένης επιθυµίας, το αντικείµενο στο οποίο 

στοχεύει αλλά και τον συγκεκριµένο λόγο που αυτή εµφανίζεται( συµπυκνώνεται) στο 

όνειρο κατά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή της θεραπείας.  

 

Τα σύµβολα καθώς χρησιµοποιούνται µεταφορικά µπορούν επίσης ν’αναπαριστούν τον 

θεραπευτή (µεταβίβαση) είτε ως βοηθητική φιγούρα είτε το αντίθετο. Επί παραδείγµατι 

ονειρικές αναφορές σε καθηγητές, γιατρούς και πρόσωπα υπηρεσίας υπαινίσσονται 
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τον θεραπευτή µε θετικό τρόπο. Συχνά ο ψυχοθεραπευτής µπορεί ν’αναπαρίσταται ως 

ένα πρόσωπο του αντίθετου φύλου. Σε αυτήν την περίπτωση είναι πάλι σηµαντικό για 

τον θεραπευτή να διαγνώσει εάν πρόκειται για την καλή και τροφοδοτική µητρική 

φιγούρα ή για την κακιά µάγισσα. 

 

Καθώς η εργασία του ονείρου είναι πρωτίστως ναρκισσιστική ο ασθενής υπάρχει 

πάντα µέσα σ’αυτά και µάλιστα  αναπαρίσταται να είναι εντός της ψυχοθεραπευτικής 

διαδικασίας. Κάποιοι ασθενείς  ονειρεύονται κάποιους διάσηµους οι οποίοι είναι σε 

ψυχοθεραπεία. Σ’αυτές τις περιπτώσεις ο θεραπευόµενος ισοδυναµεί(ταυτίζει)τον 

εαυτόν του µε τη διασηµότητα και τον θεραπευτή του µε τον αναλυτή αυτής της 

διασηµότητας. Αν κάποια ασθενής ταυτίσει τον εαυτόν της στο όνειρο π.χ. µε την 

Marilyn Monroe που κάνει ψυχοθεραπεία-στην πραγµατικότητα η καλλιτέχνις έκανε µε 

τον διάσηµο ψυχαναλυτή Ralph Greenson- οι ταυτίσεις της δεν θα αφορούν µόνο την 

Marilyn ως ένα ελκυστικό sex symbol αλλά και ως κάποια που ήταν σε ανάλυση και 

αυτοκτόνησε. 

 

Μέσα από τα όνειρα των ασθενών µπορεί ν’αναπαρίσταται επίσης αυτή καθ’εαυτή η 

ψυχοθεραπευτική διαδικασία, π.χ. µέσω ενός ονείρου ταξιδιού στο οποίο βρίσκεται 

και ταξιδεύει ο ίδιος ο θεραπευόµενος. Περαιτέρω στοιχεία του ονείρου θα 

πληροφορήσουν τον θεραπευτή για το πώς βιώνει ο ασθενής την ψυχοθεραπεία αυτήν 

τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο: αν το ταξίδι (στο όνειρο) είναι γρήγορο ή αργό, 

εύκολο ή επικίνδυνο κ.λ.π. 

 

Κλινικό παράδειγµα: Ένας αναλυόµενος ονειρεύτηκε ότι ήταν σ’ένα αεροπλάνο το 

οποίο φαινόταν να είναι εκτός ελέγχου. Είδε ότι µιλούσε απελπισµένα κλαίγοντας µε 

τον πύργο ελέγχου λέγοντας ότι δε   µπορούσε  να καταλαβαίνει τι έλεγαν στο 

µικρόφωνο. Το όνειρο αφορούσε στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία και στο αίσθηµά 

του ότι ήταν εκτός ελέγχου και σε πανικό µέσα σ’αυτήν. Το µήνυµα του ονείρου ήταν 

ότι αυτό που δεχόταν από τον πύργο ελέγχου-δηλαδή τον ψυχαναλυτή-δεν ήταν 

ξεκάθαρο. Οι συνειρµοί του τον προχώρησαν περαιτέρω στην παιδική του ηλικία όταν 

ήταν τροµοκρατηµένος και όταν φώναζε στη µαµά του για βοήθεια αυτή του έλεγε να 

«σταµατήσει να  γκαρίζει». 
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Σε κάποια όνειρα το υποκείµενο εµφανίζεται ανίκανο να πράξει κάτι που του είναι 

απαραίτητο. Αφηγούµενος το όνειρο λέει συνήθως ότι του ήταν αδύνατο να κινηθεί, 

ότι ήταν «παγωµένος επί τόπου», ή «παραλυµένος», ότι του ήταν αδύνατο να µιλήσει, 

ότι ήταν «κολληµένος», ότι δε µπορούσε ούτε να το βάλει στα πόδια ούτε να επιτεθεί. 

Σε αυτά τα όνειρα συµπυκνώνονται συγκρούσεις του Εγώ του υποκειµένου στο να 

κάνει κάτι. Ως επί το πλείστον αυτά τα όνειρα αναφέρονται σε µια αναστολή της 

πραγµατώσεως µιας επιθυµίας βασισµένη επί µιας υπερεγωτικής απαγορεύσεως: το 

υπερεγώ εδώ έρχεται να µην επιτρέψει το πέρασµα στην πράξη µιας (άνοµης) ευχής. 

 

Κλινικό παράδειγµα: ένας  άνδρας βρέθηκε στο όνειρό του στο πλευρό του κρεβατιού 

της µαµάς του.  Γνώριζε ότι εκείνη πέθαινε, ότι είχε πάθει είτε µια καρδιακή προσβολή 

είτε ένα έµφραγµα. Γνώριζε επίσης ότι όφειλε να καλέσει άµεσα  ένα γιατρό αλλά την 

ίδια στιγµή ήταν ανίκανος να κινηθεί ώστε να κάνει το τηλεφώνηµα. Ήταν 

τροµοκρατηµένος και ξύπνησε µε πολύ άγχος. Ο ασθενής µετέδωσε στον αναλυτή του 

ότι πράγµατι είχε επισκεφτεί τη µαµά του σε µια µακρινή πόλη, πριν από  δέκα χρόνια. 

Ήταν άρρωστη υπό ιατρική παρακολούθηση. Το ταξίδι για να την επισκεφτεί ήταν 

ταλαιπωρία επειδή την ίδια περίοδο ήταν µπλεγµένος σε σοβαρές επαγγελµατικές 

διαπραγµατεύσεις ενώ είχε επίσης σοβαρά προβλήµατα γάµου. Με δυσκολία θυµήθηκε 

ότι όταν πήγε να δει τη µαµά του είχε ευχηθεί το θάνατο της  ώστε να αποδεσµευθεί από 

τον κυκεώνα των ατέρµονων απαιτήσεών της. Είπε ότι  ένοιωθε ενοχικά στην ιδέα να 

µην πάει να την επισκεφτεί και περιέγραψε πολλά παραδείγµατα των παράλογων 

απαιτήσεών της επί του χρόνου και της ελευθερίας του. Πριν από αυτό το όνειρο δεν 

ήταν σε θέση να οµολογήσει αυτά τα συναισθήµατα είτε σ’αυτόν τον ίδιο, είτε στον 

αναλυτή του επειδή αισθανόταν ότι ήταν ντροπή και ότι θα γινόταν αντικείµενο 

κριτικής επειδή έκανε τέτοιες ευχές. Ήταν µεγαλωµένος σ’ένα αυστηρό θρησκευόµενο 

σπίτι. Το όνειρο αναπαριστούσε την σύγκρουσή του. Από τη µια γνώριζε ότι όφειλε να 

καλέσει άµεσα τον γιατρό ώστε η µαµά του να σωθεί. Εντούτοις υπήρχε και η αντίθετη 

επιθυµία δηλαδή η πρόθεση  να καθυστερήσει να καλέσει το γιατρό. Η συνισταµένη των 

δύο επιθυµιών οδήγησε στην παράλυσή του µέσα στο όνειρο. 

 

Καθώς η ανάλυση προχωράει και εξελίσσεται ο ασθενής φέρνει όνειρα σε διάφορες 

χρονικές στιγµές τα οποία είναι ενδεικτικά ότι το τέλος της ανάλυσης είναι πλέον στις 

σκέψεις του. Υπάρχουν κάποια τυπικά όνειρα τα οποία υπαινίσσονται το τέλος της 

ανάλυσης στο έκδηλο περιεχόµενό τους: ένα κτίριο υπό ανοικοδόµηση είναι σχεδόν 
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τελειωµένο, ο ασθενής πακετάρει κουτιά και βαλίτσες για να πάει κάπου, διαβάζει ένα 

βιβλίο το οποίο φτάνει στο τέλος του, τελειώνει  ένα  ταξίδι  κ.ο.κ.  

Σε όλες τις  περιπτώσεις ο αναλυτής καλείται να βεβαιώνεται εάν το υπαινισσόµενο 

τέλος της  ανάλυσης βασίζεται στην επίλυση των βασικών προβληµάτων και 

συγκρούσεων του ασθενούς ή πρόκειται για µια επιθυµία τέλους της ανάλυσης ώστε 

αυτός να αποφύγει να έρθει αντιµέτωπος µε σηµαντικό αλλά συγκρουσιακό και 

δυσάρεστο ψυχικό υλικό.  

Συχνά τα όνειρα του τέλους της ανάλυσης µπορεί να έχουν ως συµβολική θεµατική 

τον θάνατο. Εδώ ο θεραπευτής καλείται να κατανοήσει για ποιόν λόγο το όνειρο του 

ασθενούς παράγει αυτήν ακριβώς τη θεµατική: θα σήµαινε ότι ο ασθενής θα πέθαινε 

αν σταµατούσε την ανάλυση ή ότι ο αναλυτής θα ήταν εκείνος που θα πέθαινε; 

 

Κλινικό παράδειγµα: Μια γυναίκα σε θεραπεία εν τέλει συµφώνησε να τελειώσει την 

ανάλυσή της µετά από µια µακρά και δύσκολη θεραπευτική διαδικασία κατά την οποία 

η έκβαση του τέλους στην ανάλυση ερχόταν πολλές φορές. Ήθελε να βάλει ηµεροµηνίες 

αλλά συνελάµβανε αυτήν την ίδια να είναι ανίκανη να φανεί αντάξια στις προτάσεις τις 

οποίες αυτή η ίδια έθετε: πληµµύριζε από ένα τεράστιο άγχος και τελικά µετάδιδε ότι σε 

καµία περίπτωση µπορούσε να σταµατήσει. Έτρεµε από τον φόβο της ότι αν τελείωνε 

την ανάλυση θα έπεφτε σε βαθειά κατάθλιψη και θα αυτοκτονούσε. Κατά τη διάρκεια 

µιας τέτοιας συνεδρίας κατά την οποία ανακοίνωνε κλαίγοντας ότι µάλλον δε θα 

µπορούσε να σταµατήσει έφερε ένα όνειρο στο οποίο ταξίδευε σ’ένα αυτοκίνητο το 

οποίο οδηγούσε ένας άνδρας. Το αυτοκίνητο έµοιαζε να σταµατάει. Τότε µια µαύρη 

γυναίκα έβαλε το χέρι της µέσα από το πλαϊνό παράθυρο του αυτοκινήτου αρπάζοντας 

το χέρι της ασθενούς. Η ασθενής προσπάθησε να απελευθερώσει τον εαυτόν της αλλά 

της ήταν αδύνατον να τα καταφέρει εξαιτίας του πολύ δυνατού µαγκώµατος του χεριού 

της από την µαύρη γυναίκα. Καθώς το αυτοκίνητο προχωρούσε η ασθενής έσκισε το 

µπράτσο  της µαύρης γυναίκας. Στη συνέχεια κοίταξε πίσω της  και είδε ότι το µπράτσο 

βρισκόταν στο πίσω κάθισµα.  

Η ονειρευόµενη µόνη της συνειδητοποίησε την αντιστροφή στο όνειρο. Η γυναίκα 

αναπαριστούσε τον ψυχαναλυτή της(µεταβίβαση). Όµως δεν ήταν η µαύρη 

γυναίκα(αναλυτής) που κρατιόταν πάνω της αλλά µάλλον εκείνη η ίδια κρατιόταν πάνω 

στον αναλυτή (µαύρη γυναίκα). Για εκείνη το τέλος της ανάλυσης ισοδυναµούσε µε 

ευνουχισµό είτε της ίδιας, είτε του αναλυτή της. 
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Συµπέρασµα: Η δουλειά του αναλυτή είναι πάνω απ’όλα να διευκολύνει την 

ανάδυση των συνειρµών του ασθενούς ως προς τα διάφορα µέρη του ονείρου. Από τη 

στιγµή που οι συνειρµοί του ασθενούς έρχονται στο φώς και γίνονται αντικείµενο 

µελέτης, τότε εξαρτάται από τον θεραπευτή να προτείνει ερµηνείες σχετικά µε τη 

σηµασία του σχετικού υλικού. Συχνά τα όνειρα έχουν πολλαπλές  διαστρωµατώσεις 

και όψεις έτσι ώστε το καθένα να µπορεί να επιδέχεται πολλαπλών ερµηνειών. Αυτό 

σηµαίνει ότι διαφορετικοί θεραπευτές καθώς-βέβαια-και ο ίδιος ο ονειρευόµενος θα 

µπορούσαν να δουν το υλικό από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Αυτό δε σηµαίνει ότι 

υπάρχει απαραιτήτως  µόνο µία η οποία είναι η σωστή και έγκυρη εξήγηση και 

ερµηνεία του ονείρου. Είναι σηµαντικό ο θεραπευτής να δίνει την ευκαιρία στον 

ασθενή είτε να δεχθεί είτε να τροποποιήσει τις ερµηνείες που του προτάθηκαν. 

 

Ας σηµειωθεί πως ο Freud µολονότι έγινε ο πρωτεργάτης της ερµηνευτικής των 

ονείρων δια µέσου των συνειρµικών αλυσίδων του ασθενούς , ο ίδιος , εντούτοις, 

έκανε και αυθαίρετες ερµηνείες . Βασιζόταν σε αρχετυπικά σύµβολα µε καθολικό 

νόηµα και σηµασία. Πράγµατι, υποστήριζε την εξήγηση των ονείρων µε τη βοήθεια 

των συµβόλων η οποία , όπως γράφει χαρακτηριστικά «ασκείται από τους 

πανάρχαιους χρόνους». Πιο συγκεκριµένα ο Freud στο κορυφαίο έργο του 

επηρεάστηκε από το έργο του των Αρτεµίδωρου και ∆λαδιανού  , οι οποίοι 

προσέθεσαν στη γνώση της σηµασίας των συµβόλων στοιχεία για την 

προσωπικότητα και τη ζωή του ονειρευόµενου. Ο Freud βέβαια µας καλεί να 

διαπιστώσουµε τη συµβολική του ονείρου µε ιδιαίτερη αυστηρότητα , ώστε να 

ανταποκρινόµαστε στη πολυµορφία που επικρατεί στο πεδίο του ονείρου : δεν πρέπει 

να υπερτιµάται η σηµασία των συµβόλων στην ερµηνεία των ονείρων κάτι το οποίο θα 

εγκυµονούσε τον κίνδυνο να εγκαταλειφθεί η αξιοποίηση των συνειρµών του ίδιου του 

ονειρευόµενου.   

 

Είναι τελικά αδύνατη η ερµηνεία ενός ονείρου όταν αποφεύγεται-µαζί µε τους 

συνειρµούς του θεραπευόµενου- και η (οικουµενική) συµβολική των ονείρων. Η 

προσφυγή σε αυτήν επιβάλλεται επιτακτικά σε πολλές περιπτώσεις.  
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Μερικά παραδείγµατα σηµασίας συµβόλων:  

 

• Καπέλο, οµπρέλες, ξύλα ως σύµβολα του άνδρα (ανδρικό γεννητικό µόριο) 

• Τσάντα(ή πορτοφόλι), σπίτια, παπούτσια, κουτιά, πλοία (ή πορτοφόλι) ως 

σύµβολα γυναίκας ( γυναικείο γεννητικό όργανο). Πρόκειται γενικότερα για 

αντικείµενα δυνάµενα κατά κάποιον τρόπο να χωρέσουν ή να περιέξουν άλλα 

αντικείµενα, όπως καλάθια, σάκοι, καρότσια. Αυτά τα αντικείµενα µπορούν 

επίσης ν’αναφέρονται στον πρωκτό ή το παχύ έντερο. Είναι σηµαντικό να γίνει η 

διάκριση για το αν πρόκειται για σύµβολα πρωκτικό υλικού ή αν αντίθετα 

παραπέµπουν στα γυναικεία σεξουαλικά όργανα. 

• Παράσυρση από όχηµα ως σύµβολα συνουσίας 

• Κτήρια, σκάλες, φρεάτια ως σύµβολα του γεννητικού οργάνου 

• Κρίνα ως σύµβολα της αγνότητας 

• Φίδι ως σύµβολο του ανδρικού µορίου, κλπ. 

• Αντικείµενα που µοιάζουν µε το πέος είτε ως προς τη φόρµα του είτε ως προς τη 

λειτουργία του(διείσδυση, ψεκασµός, µούλιασµα, κατούρηµα) ως σύµβολα του 

αρσενικού µορίου. 

• Ρυθµικές δραστηριότητες όπως το σκαρφάλωµα, µαλάξεις, τακτοποιήσεις ως 

σύµβολα της ερωτικής δραστηριότητας. Μέσω της συνειρµικής δραστηριότητας 

του ασθενούς  ο αναλυτής καλείται να διαγνώσει αν πρόκειται για αυτοερωτική 

δραστηριότητα ή σεξουαλικές σχέσεις αν από τη δραστηριότητα ο ασθενής 

αντλεί ικανοποίηση ή αν αντίθετα τυχόν αναστολές είναι παρούσες. 

Κλινικό παράδειγµα:  Ένας άνδρας σε κάποιο όνειρο προσπαθούσε επανειληµµένως 

να βάλει ένα κερί(αρσενικό) µέσα σ’ένα σκεύος(θηλυκό) αλλά µε κάποιον τρόπο δεν τα 

κατάφερνε να το κάνει να µπει µέσα στην τρύπα. 

• Έντοµα ή µικρά ζωάκια ως σύµβολα των αδερφιών 

• Αντικείµενα που µοιάζουν µε βυζιά στο µέγεθος και τη φόρµα , ως σύµβολα του 

στήθους 

• Φιγούρες εξουσίας κάθε είδους ως σύµβολα των γονέων (µπαµπά ή µαµάς) 

ανάλογα µε το γένος του συµβόλου. Είναι σηµαντικές οι αποδόσεις του 

ονειρευόµενου σε αυτές τις φιγούρες (καλοσυνάτες ή σκληρές, που αγαπούν ή 

µισούν κ.λ.π). Πρόσωπα εξουσίας που πρόκειται να τιµωρήσουν τον 
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ονειρευόµενο για τις απαγορευµένες του επιθυµίες ως σύµβολα του άγχους 

ευνουχισµού. 

• Απώλειες, ζηµιές ή τραυµατισµοί σε κάποιο µέρος του σώµατος ως σύµβολα του 

άγχους ευνουχισµού. 

• Αντικείµενα τα οποία µπορούν να προξενήσουν βλάβες όπως µαχαίρια, σπαθιά, 

ξυράφια  ως σύµβολα του ευνουχισµού. Σε άλλες περιπτώσεις ο ευνουχισµός 

υπονοείται και ο άνδρας ονειρεύεται άµεσα και απροκάλυπτα ότι είναι γυναίκα. 

• ∆ηλητηριάσεις και επιµολύνσεις, επίσης τα kangoroos και γενικότερα µεγάλα 

ζώα ειδικότερα όταν είναι βαριά,  ως σύµβολα της εγκυµοσύνης. Τα όνειρα που 

συµβολίζουν την εγκυµοσύνη συχνά συνδέονται συνειρµικά µε υπαινιγµούς  ως 

προς την ενδοµήτρια ζωή ή τη διαδικασία της γέννησης οι οποίες µπορεί επίσης 

να συµβολίζονται από ένα υποβρύχιο. Συχνά ή γέννηση µπορεί επίσης να 

συµβολίζεται και από δώρα ή από µια καινούργια άφιξη. Τα όνειρα µε κάποια 

διάσωση είναι συνήθως συνδεδεµένα µε τη γέννηση: είτε µε τη γέννηση ενός 

παιδιού  είτε µε την επιθυµία της µητρότητας. 

• Αναχωρήσεις, ταξίδια, αναφορές στην ησυχία, ακινησία, ή µαυρίλα ως σύµβολα 

του θανάτου. Σχετικά µε τα όνειρα θανάτου είναι άκρως σηµαντικό για τον 

θεραπευτή να διακρίνει αν ο ονειρευόµενος εκφράζει µια επιθυµία θανάτου προς 

κάποιον , ένα άγχος ως προς ένα πρόσωπο π.χ. ένα άρρωστο παιδί ή αν το υλικό 

σχετικά µε τον θάνατο αφορά σκέψεις για την δική του κατάσταση υγείας ή 

αποκαλύπτει µια κατάθλιψη µε αυτοκτονικό ιδεασµό. 

• Σπίτι, αυτοκίνητο, έπιπλο ως σύµβολα της ανθρώπινης όψης. Η περιγραφή του 

ονειρευόµενου σχετικά µ’αυτά τα σύµβολα αποκαλύπτει συχνά το πώς βλέπει 

τον ίδιο του τον εαυτόν ή άλλα σηµαντικά πρόσωπα. 

Κλινικά παραδείγµατα: Ένας άνδρας µε µια γάµπα κάπως παραµορφωµένη έβλεπε 

συχνά όνειρα όπου σ’ ένα σπίτι κάτι δεν πήγαινε καλά από τη µια πλευρά του, κάποιος 

άλλος που υπέφερε από έλλειψη οργάνωσης στη ζωή του και την οποία περιέγραφε ως 

µια πλήρη σύγχυση και ακαταστασία, ονειρευόταν συχνά σπίτια χαώδη σε πλήρη 

ακαταστασία. 

 

Ας σηµειωθεί ότι λόγω της οικουµενικής εγγενούς οικουµενικής 

αµφισεξουαλικότητας του ατόµου στο όνειρο κάθε στοιχείο δύναται να επέχει τη 

θέση του αντιθέτου. Ένα σύµβολο το οποίο µε την πρώτη µατιά φαίνεται προφανώς 
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να ανήκει σε ένα φύλο, δύναται µέσω αναλυτικής προσέγγισης να διαφανεί ότι 

αφορά στο αντίθετο φύλο. Επί παραδείγµατι αν σε ένα όνειρο προκύπτει µια 

αρσενική φιγούρα αυτό µπορεί να παραπέµπει στην παιδική ηλικία του/της 

ονειρευόµενου/ης κατά την οποία στην φαντασία του/της όλοι οι άνθρωποι έχουν 

πέος (παιδική σεξουαλική θεωρία). Τα όνειρα στα οποία µια ανδρική φιγούρα έχει 

µια προεξάρχουσα φουσκωτή κοιλιά, αναφέρονται στην παιδική θεωρία του 

ονειρευόµενου κατά την οποία ένας άνδρας µπορεί να µείνει έγκυος και να κάνει 

παιδιά. 

 

Εν κατακλείδι ο Freud καταρχάς απορρίπτει τα «κλειδιά ονείρων», δηλαδή τυχόν 

συµβολικά ισοδύναµα τα οποία θα µας οδηγούσαν στην ερµηνεία τους. Ωστόσο 

παραδέχεται µερικά οικουµενικά σύµβολα δοσµένα από την παράδοση και τους µύθους  

των λαών.  ∆έχεται  έτσι, τελικά, την ύπαρξη των λεγόµενων τυπικών ονείρων : 

πρόκειται για όνειρα τα οποία τόσο ως προς τη µορφή της όσο και ως προς το 

περιεχόµενο τους παρουσιάζονται µε παρόµοιο τρόπο σε ένα µεγάλο αριθµό ατόµων.  

Είναι όνειρα που όλοι είδαµε µε τον ίδιο τρόπο (οικουµενικά)  και για τα οποία 

µπορούµε να πούµε ότι έχουν για όλους την ίδια σηµασία. Προφανώς σε όλους µας 

έχουν τις ίδιες πηγές.  

 

Με αυτήν την έννοια τα τυπικά όνειρα διαφεύγουν του κανόνα κατά τον οποίο το νόηµα 

του ονείρου αποκρυπτογραφείται σε σχέση µε τις ερµηνείες του ονειρευόµενου. Κατά 

τον Φρόιντ άλλωστε, οι συνειρµοί τέτοιων ονείρων είναι γενικά φτωχοί και «φλου»  

  

 

Οι προεξάρχουσες κατηγόριες των τυπικών ονείρων είναι τέσσερις:  

 

α)Τα όνειρα γύµνιας: πρόκειται για όνειρα τα οποία ικανοποιούν την 

επιδειξιοµανιακή  επιθυµία του ονειρευόµενου. Αφορούν στην ονειρική ικανοποίηση 

µιας επιδειξιοµανιακής oρµής προερχόµενης από την παιδική ηλικία , κατά την οποία 

µπορούσαµε να την ικανοποιούµε. 

Κατά τον Ferenczi τέτοια όνειρα αφορούν στο να ξαναβρούµε την παραδεισένια 

κατάσταση της παιδικής ηλικίας. 

 

Όνειρα γύµνιας : οικουµενικά συνδεδεµένα µε ένα θέµα ερωτικό και επιδειξιοµανιακό. 
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β)Tα όνειρα θανάτου (πένθους) : πίσω από τον θρήνο που εκφράζεται µε το όνειρο 

κρύβεται µια επιθυµία θανάτου των προσώπων που πεθαίνουν στο όνειρο. 

Πρόκειται, το συχνότερο, για τον αδελφό ή την αδελφή : έχουµε εδώ µια έκφραση 

αδελφικής ζήλιας, µε άλλα λόγια των αντιζήλων των οποίων επιθυµούµε τον 

αφανισµό . Επίσης θάνατος του πατέρα ή της µητέρας : πρόκειται εδώ για άµεση 

έκφραση του οιδιπόδειου µίσους προς τον οµόφυλο γονιό.  

 

Όνειρο θανάτου ενός αγαπηµένου πρόσωπου : έκφραση της επιθυµίας θανάτου. 

 

Στα όνειρα αυτά η επιθυµία ικανοποιείται χωρίς µετάθεση: στο όνειρο πεθαίνει το 

ίδιο πρόσωπο στο οποίο αφορά η επιθυµία θανάτου. Και εδώ έχουµε την ονειρική 

ικανοποίηση µιας παιδικής επιθυµίας. Ας σηµειωθεί ότι σε αυτά τα όνειρα η 

συγκίνηση συχνά δεν είναι υψηλή , δηλαδή δεν είναι ιδιαίτερα αγχώδη όνειρα . Η 

εξήγηση είναι ότι σε αυτά τα όνειρα ικανοποίησης της παιδικής επιθυµίας ο θάνατος 

δεν έχει τη σηµασία που έχει για τους ενήλικες : πρόκειται για µια παιδική εποχή 

κατά την οποία ο θάνατος νοηµατοδοτείται ως µια απλή απουσία, εξαφάνιση του 

αγαπώµενου προσώπου.  

 

γ) Τα Όνειρα κατά τα οποία πετάµε στον αέρα : Μπορεί να αφορούν (Freud 1925) 

σε µια εικονοποίηση της πρωταρχικής σκηνής (σεξουαλικές σχέσεις µεταξύ των 

γονιών).  

 

δ)Τα  όνειρα (σχολικών) εξετάσεων : πρόκειται για όνειρα κατά τα οποία βλέπουµε 

ότι είµαστε υποχρεωµένοι να περάσουµε ξανά, ως ενήλικες εξετάσεις στις οποίες 

εντούτοις είχαµε επί του πραγµατικού επιτύχει , όταν είµαστε νεότεροι. Πρόκειται για 

όνειρα επιβεβαίωσης µπροστά σε µια δύσκολη στιγµή : «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». Μπορεί ο ονειρευόµενος να βλέπει τον ενοχληµένο εαυτό 

του ως ενήλικα µεταξύ νεότερων «συµµαθητών» του να είναι υποχρεωµένος να 

ξαναπεράσει τις εξετάσεις.  
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Κατά τον Freud τα τυπικά όνειρα αφορούν σε συµβολικές εικονοποιήσεις βασισµένες 

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

τους µύθους κλπ. Πρόκειται για σύµβολα ανάλογα των στενογραφικών σηµείων τα 

οποία είναι φορείς µιας συγκεκριµένης σηµασίας. Εντούτοις στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων εξειδικευµένου-εξατοµικευµένου προσδιορισµού συµβολισµοί- κατά 

περίπτωση ονειρευόµενου- επιπροστίθενται σε αυτόν τον οικουµενικό συµβολισµό.  

 

 

Άλλα τυπικά όνειρα :  

 

- Όνειρα γέννησης : πρόκειται για όνειρα τα οποία συµβολίζουν τη γέννηση του 

ονειρευόµενου ή τον τοκετό στη γυναίκα. Κατά τον Freud ένα µεγάλο πλήθος 

ονείρων είναι συχνά γεµάτα άγχος και µπορεί να αφορούν σε περάσµατα από στενούς 

διαδρόµους σε παραµονές στο νερό κλπ. Αυτά ερείδονται σε φαντασίες οι οποίες 

σχετίζονται µε την ενδοµήτρια ζωή, την παραµονή στο σώµα της µαµάς και την 

πράξη της γέννησης αυτής καθεαυτής. Ο Freud δεν διστάζει εδώ να αναφερθεί στην 

άποψη του Jung κατά την οποία στη γυναίκα όνειρα τα οποία εµπεριέχουν 

«βγαλµένο δόντι» θα σήµαιναν τον τοκετό.  Aναφέρει  το   όνειρο ενός νέου άνδρα ο 

οποίος φαντάστηκε να χρησιµοποιήσει την ενδοµήτρια διαµονή για να παρατηρήσει 

(παρακολουθήσει) τις σεξουαλικές σχέσεις των γονιών του. Κατά τον  E.Jones στο 

όνειρο τόσο το «βγαλµένο δόντι» όσο και η γέννηση σηµαίνουν αποχωρισµό από το 

σώµα. Έτσι τα όνειρα µε γέννηση συνδέονται µε τη θεµατική του ευνουχισµού 

(αποχωρισµός – απώλεια). 

 

-Το όνειρο του «σοφού» βρέφους :  πρόκειται για ένα πολύ µικρό παιδί , ένα βρέφος , 

ένα µωρό µε γυαλιά , το οποίο κάνει µάθηµα στους ενήλικες.  Κατά τον S.Ferenczi ο 

φόβος του µωρού απέναντι στους παράφρονες ενήλικες τρελούς, κατά κάποιον 

τρόπο, µετατρέπει το παιδί σε ψυχίατρο. Άλλωστε ο συγγραφέας , ψυχίατρος και 

ψυχαναλυτής και µαθητής του Φρόιντ, υπερθεµάτιζε το πόσο  µπορούµε να µάθουµε, 

εµείς οι νευρωτικοί, από τα «σοφά» παιδιά µας.  

 

Σηµειώνουµε ότι και µε αυτά τα «τυπικά όνειρα» ο ψυχαναλυτής καλείται να διερευνά 

τους συνειρµούς του αναλυόµενου, σχετικά µε τα διάφορα στοιχεία του ονείρου.  
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Μολονότι το έκδηλο περιεχόµενό τους µοιάζει τα νοήµατά τους καθώς και το λανθάνον 

περιεχόµενό τους είναι δυνατόν να διαφέρουν. 

 

-Τα όνειρα διάσωσης αφορούν συνήθως στη γέννηση αλλά µπορούν επίσης να 

σχετίζονται και µε άλλες καταστάσεις από τις οποίες ο ονειρευόµενος επιθυµεί να 

διασωθεί ή µε καταστάσεις στις οποίες θέλει να σώσει κάποιον άλλο. 

 

-Τα όνειρα παρατήρησης στα οποία το άτοµο παρατηρεί κάποια φιγούρα ή κάποια 

δραστηριότητα από το παράθυρο ή στην τηλεόραση ή σε ένα αµφιθέατρο κάποιου 

τύπου επισυµβαίνουν συχνά στη διάρκεια πολλών αναλύσεων. Αυτά τα όνειρα 

µπορεί ν’αφορούν στην θέαση των γεννητικών οργάνων-συνήθως ενός προσώπου του 

αντίθετου φύλου-αλλά συνήθως αφορούν στην παρατήρηση της πρωταρχικής σκηνής. 

Μολονότι αυτά τα όνειρα αφορούν σε κάποιο ιστορικό γεγονός, προκύπτουν επίσης 

πολύ συχνά σε περιόδους αποχωρισµού στην ψυχανάλυση. Σε αυτήν την περίπτωση 

τέτοια όνειρα έχουν να κάνουν µε την πρωταρχική στιγµή στη διάρκεια της 

ψυχοσεξουαλικής του εξέλιξης. 

 

-Τα όνειρα τιµωρίας θέτουν τον αναλυτή στην αναγκαιότητα να εξακριβώσει για 

ποια πράξη ακριβώς επιβάλλεται η τιµωρία.  

Κλινικό παράδειγµα: Ένας άνδρας σε θεραπεία µετέδωσε ότι κάθε φορά που 

επιχειρούσε να έχει περιπτύξεις µε τη γυναίκα του ήταν ανίκανος. Την προηγούµενη 

νύχτα εκείνης της συνεδρίας ονειρεύτηκε ότι παρευρισκόταν σε µια γιορτή(party)και ότι 

υπήρχε ένα όµορφο κορίτσι µε το οποίο ήθελε να έχει σεξουαλικές σχέσεις. Καθώς 

πλησίασε το κορίτσι ήρθε ένας άνδρας προς το µέρος του και τον απείλησε µε ένα 

σπαθί. Στη συνέχεια ο άνδρας έκανε κάποιες επιδέξιες κινήσεις µε το σπαθί οι οποίες 

έκοβαν σε τεµάχια το παντελόνι του ονειρευόµενου(ασθενούς) και στις δύο πλευρές του, 

αλλά εκείνος δεν πονούσε. Όταν ξύπνησε αισθάνθηκε ότι το πέος του ήταν µαραµένο 

και θύµιζε κλειτορίδα. Οι συνειρµοί έδειξαν τη σχέση του ονείρου µε την εξαιρετικά 

αυστηρή στάση του πατέρα του απέναντι στη σεξουαλικότητά του. Αναφέρθηκε στην 

στρατιωτική θητεία του πατέρα του και στην επιδεξιότητά του στο ξίφος και το σπαθί. 

Επανειληµµένως τον είχε απειλήσει ότι θα τον πήγαινε στο γιατρό αν αυνανιζόταν. Ο 

ασθενής ήταν πλήρως πεπεισµένος ότι θα τον τιµωρούσε ο πατέρας του λόγω των 

σεξουαλικών του επιθυµιών µετατρέποντάς τον σε γυναίκα. 
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Γενικότερα στα όνειρα τιµωρίας ο ονειρευόµενος τιµωρείται για ένα λάθος 

(«αµαρτία») του το οποίο λάθος όπως φαίνεται στο όνειρο είναι «προς άφεσιν». Ο 

Freud παραθέτει εδώ ένα δικό του όνειρο κατά το οποίο τιµωρείται, επειδή  

καυχιόταν για την κοινωνική και επιστηµονική του επιτυχία. Aυτά τα όνειρα ενώ  

φαινοµενικά δείχνουν να αποκλίνουν από τη θεωρία της πραγµατοποίησης της 

επιθυµίας –επειδή είναι πολύ οδυνηρά- στην πραγµατικότητα αυτά δεν αποτελούν 

εξαίρεση στον κανόνα.  Και εδώ υπάρχει η επιθυµία του Εγώ να τιµωρηθεί, ώστε 

να εξιλεωθεί για ένα σφάλµα (προβληµατική ενός τιµωρητικού Υπερεγώ και η 

προσήκουσα µαζοχιστική ικανοποίηση ). 

 

-τα όνειρα συµφιλίωσης, όπου ο ονειρευόµενος επιστρέφει σε ένα αντικείµενο 

αγάπης από το οποίο είχε χωρίσει µετά απ ο διαζύγιο. Στις πολύ τυπικές εκδοχές του 

ονείρου ο ονειρευόµενος χαιρετά αυτό το πρόσωπο µ ε µεγάλη χαρά και συχνά του 

αναφέρει σηµαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα µετά τον χωρισµό τους. 

Χαρακτηριστικά µέσα στο όνειρο ή λίγο µετά την αφύπνισή του ο ονειρευόµενος 

βιώνει την επιθυµία να µην είχε επισυµβεί ο χωρισµός αλλά συχνά αυτό το αίσθηµα 

ακολουθείται από µια αίσθηση συνειδητοποίησης ότι ο χωρισµός ήταν πράγµατι 

αναπόφευκτος. Συχνά επίσης υπάρχει ένα αίσθηµα λύπης ότι η σχέση δε δούλεψε. 

Αυτά τα όνειρα συνιστούν απόπειρες του Εγώ του ονειρευόµενου να ασκήσει έλεγχο 

επί του µαταιωτικού γεγονότος του χωρισµού ο οποίος υπήρξε οδυνηρός και είναι 

µέρος της διαδικασίας πένθους της απώλειας του λιβιδινικού 

αντικειµένου(αντικείµενο αγάπης). 

 

Κλινικό παράδειγµα:  Μια γυναίκα µετά το χωρισµό της µ’έναν άντρα µε τον οποίο είχε 

µια αδύνατη ερωτική σχέση ονειρεύτηκε επαναλαµβανόµενα ότι τον συναντούσε σε 

διάφορες συνθήκες, ότι ήταν χαρούµενη σ’αυτές τις συγκεντρώσεις και ότι του µετέδιδε 

τα γεγονότα της ζωής της µετά την τελευταία τους συνάντηση. Ξυπνώντας ήταν 

οργισµένη µε τον πρώην εραστή της και απελπισµένα ήθελε να τον κατσαδιάσει µε 

«σταράτες κουβέντες» σχετικά µε την απαράδεκτη συµπεριφορά του η οποία κατάστησε 

τον χωρισµό αναπόφευκτο. 

 

-τα όνειρα επιβεβαίωσης, στα οποία ο ασθενής ονειρεύεται ότι συµφωνεί µε τον 

αναλυτή του επί µιας  παλαιότερης ερµηνείας η οποία είχε γίνει από τον αναλυτή σε 

µια προηγούµενη αναλυτική συνεδρία. Ενώ αυτά τα όνειρα δείχνουν να έχουν έναν 
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επιβεβαιωτικό χαρακτήρα, ο θεραπευτής οφείλει να επαγρυπνά ως προς αυτήν την 

έκδηλη συµµαχία η οποία όµως χρησιµεύει ώστε να καλύψει µια διαµετρικά αντίθετη 

γνώµη. Είναι οι παρακολούθηση των συνειρµών του ασθενούς οι οποίοι φανερώνουν 

τέτοιες αρνητικές απόψεις. 

 

-Τα όνειρα ευχέρειας και ανέσεων, όνειρα κατεξοχήν ικανοποίησης της επιθυµίας 

και φύλαξης του ύπνου. Παράδειγµα τέτοιου ονείρου είναι το εξής (Freud, 1895) : 

Ξυπνούν πολύ νωρίς έναν νεαρό γιατρό για να ξεκινήσει την υπηρεσία του στο 

νοσοκοµείο οπότε αυτός ξανακοιµάται και ονειρεύεται ότι είναι ξαπλωµένος στο 

νοσοκοµείο έχοντας το κεφάλι του στο κρεβάτι πάνω σε µια πινακίδα η οποία γράφει 

το όνοµα του. Μέσα στο όνειρο  του  έρχεται η σκέψη ότι δεν χρειάζεται να ξυπνήσει  

αφού βρίσκεται ήδη στο νοσοκοµείο.  

Επίσης το να ονειρευόµαστε πως πίνουµε νερό µπορεί να φτάνει ώστε να µην 

ξυπνήσουµε για να πιούµε πράγµατι. Αυτό το όνειρο ανήκει σε µια ειδική κατηγορία 

ονειρικής ικανοποίησης της επιθυµίας. Τα ίδια ισχύουν για όνειρα ικανοποίησης της 

πείνας ή της σεξουαλικής επιθυµίας. Είναι όνειρα συµβιβαστικά ανάµεσα στην 

ικανοποίηση της επιθυµίας και την παραίτηση από αυτήν.  

 

 

 

 

 

 

8. Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ του ΟΝΕΙΡΟΥ 

 

Υποστηρίχτηκε (C.De Monchaux, 1978) η σηµασία της αφήγησης του ονείρου όταν 

ο ονειρευόµενος, στην κατάσταση του ξύπνιου το αφηγείται στον αναλυτή του. Υπό 

ένα µινιµαλιστικό πρίσµα θα µπορούσε κάποιος να προσδιορίσει και να ορίσει το 

όνειρο ως αυτή καθεαυτή τη διαδικασία(πράξη) της αφήγησής του. Σύµφωνα µε 

αυτήν την οπτική εστιάζοντας λιγότερο στο νόηµα του ονειρικού περιεχοµένου 

ανακαλύπτουµε περισσότερα σχετικά µε αυτόν τον ίδιο τον ονειρευόµενο. 

 Πρόκειται εδώ για την αξία  της αφήγησης του έκδηλου περιεχοµένου του ονείρου ως 

λειτουργία οργανωτική του Εγώ (Hartmann, 1947, 1950). Άλλωστε συνιστά ένα 
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ερώτηµα προς διερεύνηση η σχετική επιµονή γενικότερα των αναλυόµενων να 

αφηγούνται όνειρα.  

Κατά τον Federn (1934) το Εγώ το οποίο βιώνει το όνειρο είναι κοντά στο Εγώ της 

παιδικής ηλικίας ως προς την οργάνωσή του. Αυτό σηµαίνει ότι ο αφηγητής του 

ονείρου στην ανάλυση είναι εκτεθιµένος όχι µόνο σε ασυνείδητες ενστικτώδεις 

επιθυµίες αλλά και σε ένα βίωµα του Εγώ του σε µια διαφορετική κατάσταση 

λιγότερο άκαµπτη. 

Μια βασική λειτουργία της αφήγησης του ονείρου στον αναλυτή είναι το άδειασµα  

της έντασης, η εκκένωση της ψυχής του ασθενούς : για να ξεφύγει από την τροµακτική 

εσωτερική σύγκρουση που δε µπορεί να κατονοµαστεί και που παραµένει πάντα κρυφή. 

Εδώ ο ασθενής ζητάει από τον αναλυτή του να πάρει το όνειρο και να το κρατήσει 

µαζί µε όλο το περιεχόµενο του µακριά απ’αυτόν.  

Αναµφισβήτητα η µετάδοση του έκδηλου περιεχοµένου των ονείρων συνιστά ένα 

µέσον επικοινωνίας µεταξύ εσωτερικευµένων αντικειµένων, εαυτού και άλλων. 

Καταρχάς το να µιλάµε για τα όνειρά µας είναι σα να κρατάµε ένα µυστικό 

ταυτόχρονα κρυµµένο και αποκαλυµµένο. Εδώ η αφήγηση του ονείρου συνιστά την 

έκφραση της σύγκρουσης µεταξύ των αναγνωρισµένων και των ανοµολόγητων 

προθέσεων. 

Η αφήγηση του ονείρου εµπεριέχει µια χρονική διάσταση. Ο χρόνος που χρησιµοποιεί 

ο αφηγούµενος είναι πάντα ο αόριστος και το ρήµα που συνήθως χρησιµοποιείται 

είναι το «έχω» ή το «βλέπω»(είδα ένα όνειρο, είχα ένα όνειρο κ.λ.π).  Κάτω απ’αυτές 

τις συνθήκες είναι ως εάν ο απόηχος µιας ενεστώσας πράξη που λαµβάνει χώρα στο 

εδώ και τώρα να προστατεύεται από τον παρελθόντα χρόνο. 

Η αφήγηση του ονείρου συνεπάγεται την αναφορά ενός σεναρίου µε οπτικές εικόνες, 

µέσα στο οποίο ο ονειρευόµενος είναι θεατής, ακροατής αλλά σε πολλές περιπτώσεις 

και ένας από τους χαρακτήρες του ονείρου.  Οι διαβαθµίσεις των αποστάσεων και 

των διαφοροποιήσεων του αφηγούµενου από τα διάφορα πρόσωπα και καταστάσεις 

της πλοκής του ονείρου  προσκοµίζουν σηµαντικές ενδείξεις ως προς την ικανότητα 

του Εγώ του αφηγητή του ονείρου στη διαφοροποίηση Εγώ-Μη Εγώ. 

Είναι αλήθεια ότι σε ορισµένες περιπτώσεις ασθενών (συνήθως οριακοί) το όνειρο 

φαίνεται να διαφοροποιείται από άλλες ψυχικές λειτουργίες. Εδώ ο αφηγητής του 

ονείρου απαρνείται τυχόν προθέσεις και την προσωπική συνδροµή του σε ότι αφορά 

την παραγωγή αυτών των ίδιων των ονείρων του. ∆εν δέχεται παρά µόνο πολύ λίγο 

την υπευθυνότητα για την συγκυρία των συµβάντων του ονείρου ούτε για το 
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περιεχόµενό του. Κατά τον Schafer (1976) o αφηγητής του ονείρου αποποιείται την 

δική του διαµεσολάβηση και λειτουργεί περισσότερο σαν να κάνει την αναφορά ενός 

συµβάντος ανεξάρτητου από την  δική του δράση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να 

εκπίπτουν  οι άµυνες του Εγώ ως προς την αφήγησή του. Είναι σα να πρόκειται για 

κάτι το οποίο ήρθε σ’αυτόν  απέξω. Με αυτήν την έννοια είναι ασφαλές να 

εναποθέσει τυχόν ανεπιθύµητες (απαγορευµένες) σκέψεις µέσα σ’αυτό.  Το όνειρο 

τότε µπορεί να λειτουργεί εν είδει ασύλου εντός του οποίου το απειληµένο Εγώ του 

υποκειµένου  διατηρεί ζωντανά τέτοια αποδιοποµπαία στοιχεία έως ότου οι συνθήκες 

γίνουν ευνοϊκές για την απαρτίωση τους µαζί µε αποδεκτά στο συνειδητό στοιχεία. 

Εδώ το όνειρο συνιστά ένα είδος µερικής πρόσβασης στο συνειδητό δια µέσου του 

οργάνου της σκέψης της νυκτός. Το όνειρο λειτουργεί µε τρόπο ανάλογο ως πρός τον 

αµυντικό µηχανισµό της άρνησης (Freud, 1925). Το περιεχόµενο του ονείρου ως µια 

ανυπόφορη αλήθεια ταυτόχρονα αποδεκτή (οµολογηµένη) και απαρνηµένη είναι 

τοποθετηµένη  στο περιεχόµενο ενός αναληθοφανούς µορφώµατος, το οποίο ως 

τέτοιο µπορεί κανείς να µην το πάρει και τόσο στα σοβαρά: «ήταν µονάχα ένα 

όνειρο…». Ιδού ο (αµυντικός) µηχανισµός της άρνησης του Εγώ µε το όνειρο να 

συνιστά µια δυνατότητα διαφυγής. 

 

Καλώς εχόντων των πραγµάτων προϊούσης της θεραπείας  ο ασθενής συνειδητοποιεί και αρχίζει 

ν’αποδέχεται ότι τα όνειρα ανήκουν-τω όντι-σ’αυτόν τον ίδιο µαζί µε τους συνειρµούς του σχετικά µε 

αυτά. Μέσω της λεκτικοποίησης των αντιληπτικών εικόνων και των συγκινήσεων του ονείρου εντός 

ενός µη απειλητικού (προστατευτικού) περιβάλλοντος αυτοί οι ασθενείς δύνανται να εγκαθιδρύουν µια 

αµεσότερη σχέση µε τον εσωτερικό τους κόσµο και εν τέλει µε τον κόσµο των αντικειµένων. 

 

Η αφήγηση του ονείρου συντείνει στον έλεγχο του άγχους (C.De Monchaux, 1978) 

µε την έννοια ενός κρατήµατός της σε επίπεδα ανεκτά από το Εγώ.  Πρόκειται για τη 

συνθήκη ενός µοιράσµατος ιδιωτικών και µυστικών πράξεων και δράσεων όπου αυτό 

ακριβώς που ο αφηγούµενος µπορεί να βλέπει (εικόνες του ονείρου) ο ακροατής  

µπορεί µόνο να το ακούει.  Οι εικαστικές (οπτικές) εικόνες του ονείρου έρχονται 

κατά την αφήγηση σαν ένα όριο (διαφοροποίηση) ανάµεσα  στο βλέπειν και το λέγειν. 

 Η αφήγηση αυτή καθεαυτή αποστασιοποιεί το υποκείµενο από την πράξη και το 

κρατάει εξορισµού έξω από το πεδίο δράσης. Είναι η συνθήκη ενός περαιτέρω 

ενορµητικού ελέγχου. Επίσης είναι µια διαφοροποιούσα λειτουργία στο µέτρο κατά 

το οποίο τουλάχιστον  ο υγιής ασθενής βιώνει το περιεχόµενο αυτού το οποίο 

αφηγείται ως διάφορο( διαφορετικό) από το περιεχόµενο των σκέψεών του κατά τη 
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διάρκεια της ηµέρας. Ο (ψυχικά υγιής) αφηγητής του ονείρου δεν κάνει τη σύγχυση 

του ενός ( έκδηλο περιεχόµενο του ονείρου) µε το άλλο (περιεχόµενο των σκέψεων 

της ηµέρας). Αφηγούµενος το όνειρο είναι σε θέση να διαµεσολαβεί ανάµεσα στα 

εσωτερικά και τα εξωτερικά αντικείµενα και να οργανώνει µια άµεση σχέση ανάµεσα 

σε αυτόν τον ίδιο και τα εσωτερικά του µορφώµατα. 

Η πράξη της αφήγησης του ονείρου, της µετάδοσης των ελεύθερων συνειρµών, της 

κίνησης της γλώσσας µέσα στο στόµα φαίνεται να ενεργοποιούν αυτό που θα 

µπορούσαµε να ονοµάσουµε ένα ψυχο-σωµατικό όριο (Sandler και Sandler 1994). 

Μια περαιτέρω αίσθηση έλεγχου στο Εγώ του υποκειµένου κατά την  αφήγηση του 

ονείρου δίνεται από τη στιγµή κατά την οποία ο αφηγητής λέει είδα ένα όνειρο ή  

«είχα ένα όνειρο» και όχι «το όνειρο µε είχε». Είναι η αίσθηση (φαντασία) µιας 

κατοχής: κατοχή ονείρων, σκέψεων, λέξεων, κατοχή της µαµάς (αναλυτής) εν τέλει. 

Έτσι ο ασθενής µπορεί να οργανώνει ένα «χώρο ανάσας»µέσα στη θεραπεία όπου 

µπορεί να ελέγχει τα τροµακτικά του αισθήµατα όπως αναδύονται µέσα στο όνειρο. 

 

Είναι προφανές ότι από τη στιγµή που κάποιος µπορεί να αφηγηθεί το όνειρό του το 

ασυνείδητο (ενορµητικό υλικό) δεν έφτασε να κατακλύσει το Εγώ του. Με αυτήν την 

έννοια µπορούµε να δούµε την αφήγηση του ονείρου ως µια λειτουργία ενός 

επαπειλούµενου Εγώ-στα πρόθυρα κατάρρευσης από την επίδραση κατακλυσµικών 

φαντασιώσεων-καθώς επιχειρεί να ασκήσει έναν παντοδύναµο έλεγχο σ’αυτές τις 

φαντασίες (ενορµητικό υλικό). Αυτές οι φαντασίες µπορεί να εισβάλουν εντός του 

απιαχνασµένου Εγώ του κοιµώµενου (έκπτωση των αµυντικών του λειτουργιών). Σε 

αυτήν την περίπτωση το περιεχόµενο του ονείρου επειδή είναι απειλητικό  για τον 

ψυχισµό απαιτεί από το Εγώ του υποκειµένου να αποπειραθεί να µειώσει αυτήν την 

επιρροή   των εσωτερικών µορφωµάτων του (µερικά αντικείµενα) θέτοντάς  τα στον 

έλεγχο των αµυντικών λειτουργιών του. 

Ο αναλυτής µπορεί να πληροφορείται πολλά  αναλύοντας την πράξη της αφήγησης 

του ονείρου. Παρατηρεί τι λέει ο ασθενής, πώς το λέει και πως φαίνεται αυτό να 

χρησιµοποιείται στο νου του ασθενούς. Αυτό το υλικό µπορεί  να εφοδιάσει τον 

αναλυτή µε πολύ εξειδικευµένη γνώση σχετικά µε την ψυχική λειτουργία του 

ασθενούς του.  

Εντούτοις ο Freud είχε υπογραµµίσει ότι η πολύ συχνή διήγηση των ονείρων στις 

συνεδρίες µπορεί να συνιστά µια  ειδική µορφή αντίστασης.  
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9. ΟΤΑΝ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ ΑΠΟΤΥΓΧΑΝΕΙ 

 

Το ερώτηµα που µας απασχολεί είναι το εξής : Γιατί ενώ αποδώσαµε στο όνειρο  τον 

ρόλο  του «φύλακα» του ύπνου (Freud), πολλές φορές ξυπνάµε, «πεταγόµαστε» στον 

ύπνο µας εξαιτίας ενός «κακού» ονείρου; Τι συµβαίνει ώστε έντροµοι και κάθιδροι 

να ξυπνάµε κάποιες φορές µέσα στη νύχτα; 

Η διαδικασία της εργασίας του ονείρου θα δώσει συµβολικά όνειρα στο περιεχόµενο 

των οποίων υπάρχουν καµουφλαρισµένα πρόσωπα και πράγµατα – σύµβολα, και οι 

συµπαροµαρτούσες σχέσεις τους έτσι ώστε οι άνοµες επιθυµίες µας να 

ικανοποιούνται µε έναν ως εάν  τρόπο και τότε να µιλάµε για ψευδαισθητική 

ικανοποίηση της επιθυµίας. Πρόκειται για  µια διαδικασία µεταµφίεσης χωρίς το 

συνειδητό να λάβει γνώση.  

Πρόκειται-όπως ήδη αναφέρθηκε-για µια ψυχική λύση την οποία δίνει το Εγώ στις 

απαιτήσεις της ενόρµησης για ικανοποίηση. Έτσι τα συµβολικά όνειρα είναι 

προϊόντα µιας ψυχικής εργασίας ενός µάχιµου αµυντικού Εγώ δηλαδή της 

ψυχικοποίησης.  

 

Κατανοούµε ότι, εφόσον επιτελείται η ψυχικοποίηση (ψυχική εργασία), τα 

συµβολικά όνειρα χαρακτηρίζουν πρωτίστως τις νευρωτικές οργανώσεις στις οποίες η 

ψυχικοποίηση και η συµβολοποίηση προεξάρχει. Αυτή δίνει συµβιβαστικές λύσεις, 

ήτοι συµβολικά συµπτώµατα και όνειρα 25
στη σύγκρουση ανάµεσα στην επιθυµία και 

την απαγόρευση (υπερεγώ). 

 

Ο J.M. Quinodoz ονοµάζει τα συµβολικά όνειρα «όνειρα απαρτίωσης». Πρόκειται για όνειρα µε 

διαύγεια και συνοχή τα οποία αποκαλύπτουν σ’ένα πολύ µεγάλο βαθµό τη δοµή των ασυνείδητων 

ενδοψυχικών συγκρούσεων.  

 

Όταν, όµως, η διαδικασία της ψυχικοποίησης «χωλαίνει» (αδύναµο Εγώ και 

ανεπαρκώς αµυντικό) τότε αποτυγχάνει η δυνατότητα ικανοποίησης της επιθυµίας µε 

τρόπο που ενέχει την µεταµφίεση. Τότε ο ονειρευόµενος δια – πράττει την 

ικανοποίησή του χωρίς µεταµφίεση, θα λέγαµε «αµακιγιάριστα». Η επιθυµία 

ικανοποιείται χωρίς να φορά «µάσκες» σε πρόσωπα και πράγµατα, τόπους και 

καταστάσεις, χωρίς τη διαµεσολάβηση της δηµιουργικής και δαιδαλώδους αινιγµατικής 

                                                 
25  Συµβολικό σύµπτωµα και όνειρο είναι παρόµοια ως προς τον µηχανισµό σχηµατισµού τους. 



75 

 

φαντασίας του καλλιτέχνη σκηνογράφου και σκηνοθέτη (του Εγώ).  Τότε προκύπτουν 

τα ωµά όνειρα στα οποία δια – πράττουµε στον ύπνο µας ό,τι σε πραγµατικό επίπεδο 

θα ήταν ανήκουστο και ανίερο ψυχοκοινωνικά δηλαδή ατοµικά και συλλογικά 

ανήκεστο.  

 

Στην κλασική τραγωδία του «Οιδίπους Τύραννος» ο Σοφοκλής πραγµατεύεται µέσα 

από τον ποιητικό λόγο την οικουµενικότητα ωµών ονείρων µε αιµοµικτικό 

περιεχόµενο. Αναρωτιέται ποιος είναι αυτός ο άνδρας επί γης που δεν έχει 

«ονειρευτεί» τη µάνα του… 

Ο Άγιος Αυγουστίνος στις «Εξοµολογήσεις» του, παραπονιόταν µε πικρία στον Θεό 

επειδή τον άφηνε να αναστατώνεται από σεξουαλικά όνειρα. Υποστήριζε ότι θα ήταν 

εύκολο στο Θεό να το τακτοποιήσει αυτό διαφορετικά. 

Σε ένα κλινικό παράδειγµα που προηγήθηκε είδαµε το Εγώ του ασθενούς να µάχεται 

επειδή δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα µε την εχθρότητά του µεταµφιέζοντας την 

επιθετική επιθυµία του σε σκύλο. Αν ο ίδιος ασθενής έβλεπε στον ύπνο του πως 

έδερνε λόγου χάρη τον αδελφό του τότε θα κατακλυζόταν από άγχος και θα 

ξυπνούσε. Σε µια τέτοια περίπτωση το όνειρο παύει να λειτουργεί ως φύλακας του 

ύπνου  εφόσον αυτός διακόπτεται απότοµα και από άγχος. Εδώ το όνειρο θα ήταν ένα 

ωµό όνειρο, ένας εφιάλτης.  

 

                                                           

                                                       ∆ιαφορά 

 

Συµβολικό όνειρο : 

Υπάρχει µεταµφίεση της ενόρµησης 

Εφιάλτης : 

∆εν υπάρχει µεταµφίεση της ενόρµησης : η επιθυµία βγαίνει ωµά , τότε ξυπνάµε γιατί 

δεν την αντέχουµε. Στον εφιάλτη η ενόρµηση είναι ωµή, αµεταµφίεστη, απροκάλυπτη 

Αυτό συνιστά αποτυχία του συµβιβαστικού σχηµατισµού που είναι το συµβολικό 

όνειρο. 

 

Εν κατακλείδι οι εφιάλτες ή τα αγχώδη ή εκφορτιστικά  όνειρα έχουν περιεχόµενο 

οδυνηρό και αγχώδες.  Αναλόγως µε τον βαθµό έντασης τους ξυπνούν τον 
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κοιµώµενο. Σαν να είναι τόσο «φορτωµένα» µε άγχος , ώστε ο µόνος τρόπος για να 

δραπετεύσει από αυτά ο ονειρευόµενος είναι να ξυπνήσει 26 !!! 

 

Θα έλεγε κανείς ότι οι εφιάλτες των οποίων το περιεχόµενο είναι τροµακτικό 

εξαιρούνται από τη γενική θέση πως τα όνειρα αφορούν στην ικανοποίηση επιθυµιών 

και ευχών. Πράγµατι για ποια επιθυµία πρόκειται εδώ σε αυτά τα όνειρα; Αν το 

όνειρο µας φυλά τον ύπνο είναι γιατί µας ικανοποιεί µε τρόπο που περνά τη 

λογοκρισία και έτσι µας κατευνάζει , ώστε να συνεχίζουµε να κοιµούµαστε. Στους 

εφιάλτες ξυπνάµε. Μπορούµε άραγε εδώ να µιλάµε για ικανοποίηση;  Ο Freud 

(1900) µας λέει σχετικά ότι αυτά τα όνειρα δεν απέχουν αυτής της αρχής στο µέτρο που 

ναι µεν το έκδηλο περιεχόµενο είναι αγχώδες, αλλά το λανθάνον δεν παύει να είναι της 

τάξης της ικανοποίησης της επιθυµίας. Πρόκειται για την κρυφή επιθυµία 

(µαζοχιστικής τάξης) η οποία κρύβεται πίσω από το αγχώδες και εναγώνιο περιεχόµενο 

του ονείρου.  

 

Κατά τον Freud οι εφιάλτες είναι όνειρα σεξουαλικού περιεχοµένου των οποίων η 

libido  µετατράπηκε σε άγχος. Η επιθυµία σε αυτά τα όνειρα αποδείχθηκε ισχυρότερη 

από τη λογοκρισία. Έτσι το άγχος που συνοδεύει τον εφιάλτη αντικαθιστά τη 

λογοκρισία.  

 

Ας επισηµανθεί πως βέβαια στα όνειρα αυτά(ωµά, εφιάλτες) δεν λειτουργούν οι 

µηχανισµοί της εργασίας του ονείρου, µετάθεση, συµπύκνωση και εν τέλει 

συµβολισµός, αλλά κυρίως αυτά δρουν εκφορτιστικά µε σκοπό το ξέσπασµα της 

έντασης και της διέγερσης.  

 

Κλινικό παράδειγµα: νεαρή γυναίκα σε θεραπεία εδώ και ένα χρόνο, µε συχνότητα µιας 

συνεδρίας εβδοµαδιαίως . Η οιδιπόδεια µαταβίβαση εκφράζεται µε διάφορους 

πρωτίστως ονειρικούς και συµβολικούς τρόπους και είναι προσυνειδητή. Αναπάντεχα 

ο θεραπευτής την ειδοποιεί για την απουσία του κατά την προκαθορισµένη συνεδρία 

(12ος µήνας θεραπείας) . Η ασθενής στην επόµενη συνεδρία µετά την απουσία του 

θεραπευτή επιχειρεί να συζητήσει µαζί του τους λόγους της απουσίας του εκφράζοντας 

τις σχετικές της φαντασίες , σκέψεις κ.λ.π. Μια εβδοµάδα µετά φέρνει στη θεραπεία ένα 

                                                 
26  Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση ορισµένων µορφών αϋπνίας που έγκεινται στο φόβο µιας 
τέτοιας αγχώδους εφιαλτικής ονειρικής παραγωγής.  
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όνειρο: «είδα ότι έχετε χωρίσει – για αυτό απουσιάσατε – και τότε είχα σχέσεις µαζί 

σας…». 

Εδώ σε αυτό το όνειρο   η εργασία του ονείρου αποτυγχάνει στο µέτρο κατά το οποίο 

δεν καταφέρνει να µεταµφιέσει πρόσωπα και πράγµατα έτσι ώστε η απαγορευµένη 

επιθυµία (συνεύρεση µε τον θεραπευτή) να ικανοποιηθεί ψευδαισθητικά  και όχι ωµά  

π. χ θα µπορούσε να έβλεπε πως είχε σχέσεις µε κάποιον άλλον, ο οποίος τότε θα 

αναπαριστούσε , θα συµβόλιζε τον θεραπευτή.  

 

Ας σηµειωθεί ότι για κάποιους αναλυτές, η αρχική δυνατότητα του υποψηφίου 

αναλυόµενου να ονειρεύεται συµβολικά ή όχι τον αναλυτή του συνυπολογίζεται στα 

«κριτήρια» αναλυσιµότητάς του: π.χ. αν το πρώτο όνειρο που θα φέρει στην ανάλυση 

σηµαίνει , αναπαριστά τον υποψήφιο αναλυτή , τότε αυτό είναι µια ένδειξη ότι ο 

αναλυόµενος δύναται να εργάζεται ψυχικά και έτσι το συµβολικό όνειρο γίνεται 

κριτήριο αναλυσιµότητας. Το αντίθετο θα ίσχυε αν έβλεπε τον αναλυτή του «ωµά» , 

και αυτό θα ήταν, ενδεχοµένως, ένδειξη αδυναµίας του Εγώ να δηµιουργεί σύµβολα 

και πως η συµβολοποίηση χωλαίνει.  

 

Τα συµβολικά όνειρα χρησιµεύουν , θα λέγαµε, και ως ψυχοδιαγνωστικά εργαλεία, 

εφόσον είναι σαφής ένδειξη νευρωτικής δοµής, ενώ αντίθετα το ψυχικό όργανο των 

οριακών προσωπικοτήτων και των ψυχωτικών  δοµών αδυνατεί να προβεί στην 

εργασία του συµβολικού ονείρου δίνοντας κυρίως ωµά όνειρα ή εφιάλτες, όπου, 

όπως προαναφέραµε, αποτυγχάνει η «µεταµφίεση», η απώθηση, η συµπύκνωση και η 

µετάθεση και µε έναν λόγο η συµβολοποίηση της οιδιπόδειας τάξης.  

 

Κατά τον Bion(1958) όταν οι δυνατότητες του ασθενούς για  εργασία του ονείρου 

διαταράσσονται από παραµορφώσεις (διαστροφές) του Εγώ, πρωτόγονους αµυντικούς 

µηχανισµούς, ή ψυχωτικά άγχη τότε ο ασθενής δε µπορεί να ακολουθήσει τον βασικό 

κανόνα του να οµιλεί στις συνεδρίες αλογόκριτα διαµέσου των ελεύθερων 

συνειρµών. Σε αυτές τις περιπτώσεις  το Εγώ του µπορεί να παλινδροµεί στις συνεδρίες 

χρησιµοποιώντας  τον ύπνο ή τη σιωπή ως έντονους  αµυντικούς  µηχανισµούς.  

Ο Bion επίσης αναφέρεται σε  όνειρα  τα οποία, καθώς αποτυγχάνουν στη διεργασία 

και το συµβολισµό λανθανουσών ιδεών, χρησιµεύουν στο να απαλλάσσουν 

(ξεφορτώσουν) τον οργανισµό από ψυχικό περιεχόµενο. Αυτά τα όνειρα δε 

λειτουργούν ως συµβολικά µέσα επικοινωνίας αλλά ως συµβολικά ισοδύναµα 
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(κατάργηση της απόστασης ανάµεσα στο συµβολικό και το συµβολιζόµενο, ανάµεσα 

στο σύµβολο και το πράγµα), ως στοιχεία βήτα (β)*  τα οποία είναι για να πετιούνται 

από τον οργανισµό. 

*Ο Bion τα ονοµάζει Β΄ στοιχεία τα µη επεξεργασµένα , κοντά στις διεγέρσεις, τις εκφορτίσεις(αισθητηριακά 

δεδοµένα). Το βρέφος ανίκανο να χειριστεί µόνο του τα αισθητηριακά δεδοµένα τα αποβάλλει µέσα στη µητέρα. 

Η µαµά µε την ικανότητα της να ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ και να ΜΕΤΑΛΛΑΣΣΕΙ ( να «αλέθει»)µπορεί να τα χωράει, να 

τους δίνει µια µορφή να  τα µετατρέπει σε Α΄ στοιχεία, δηλαδή σε ΣΚΕΨΕΙΣ, ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ, 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ, στοιχεία τα οποία χρησιµοποιούνται στο όνειρο, στην ονειροπόληση� τα στέλνει πίσω 

επεξεργασµένα, µετασχηµατισµένα, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ως στοιχεία Α από το παιδί. Για να 

µεταλλαχθούν τα στοιχεία Β σε στοιχεία Α χρειάζεται η a function,  δηλαδή η ικανότητα της µαµάς να 

ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ.  Η λειτουργία Άλφα αποτελεί την κατεξοχήν λειτουργία του Άλλου. Εξασφαλίζει στον άνθρωπο 

την ικανότητα ν’αποκοιµιέται αλλά και να ξυπνά. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «ΑΛΦΑ»: Πρόκειται για την 

ΟΝΕΙΡΟΠΟΛΗΣΗ της µαµάς. 

 

Σε αυτές τις περιπτώσεις το όνειρο είναι βιωµένο ως µια εκκενωτική λειτουργία 

οπότε συχνά ισοδυναµεί µε µια πράξη αληθινής-πραγµατικής ενούρησης ή 

εγκόπρισης. 

 

Ο Bion (1972) αναφέρει την περίπτωση ενός οριακού άνδρα σε ανάλυση ο οποίος 

ονειρευόταν πολύ. Είχε δε πολλά σηµειωµατάρια στα οποία κατέγραφε τα όνειρά του 

και τους συνειρµούς του. Αυτά τα όνειρα τα έφερνε  στον αναλυτή του άλλοτε ακριβώς 

την επόµενη ηµέρα αλλά άλλοτε εβδοµάδες ή και µήνες αργότερα όπου έβγαζε το 

σηµειωµατάριό του και άρχισε να διαβάζει µέσα απ’αυτό. Ο ασθενής ήταν «ειδικός» 

στο να εκκενώνει την ψυχική του ζωή. Επί παραδείγµατι µετά τη συνεδρία συνήθιζε να 

περνάει πολλές ώρες στην τουαλέτα αφοδεύοντας και επιτελώντας αυτό που ο ίδιος 

ονόµαζε µια «µετά-ανάλυση». Αυτός ήταν ο τρόπος του  για να απαλλάσσεται από 

οποιαδήποτε συγκίνηση και συνειδητοποίηση αυτός είχε βιώσει κατά τη διάρκεια της 

συνεδρίας. Μέσω των  ονείρων του επιτελούσε ακριβώς αυτήν την ίδια λειτουργία 

εκκένωσης. Ό,τι τον συγκινούσε µπορούσε να κινητοποιήσει σ’αυτόν τη δηµιουργία 

ενός ονείρου το οποίο στη συνέχεια «αφόδευε» στο µικρό του σηµειωµατάριο και 

µ’αυτόν τον τρόπο απαλλασσόταν από το όνειρο. Έτσι µπορούσε συχνά να 

ξεφορτώνεται το πιο σηµαντικό- από πλευράς αυτογνωσίας- µέρος του εαυτού του. 

Αυτό παρατηρήθηκε πρωτίστως µετά τον θάνατο της µαµάς του όπου είδε πολυάριθµα 

όνειρα τα οποία εξέφραζαν το πένθος του. Πράγµατι τα όνειρα τα θυµόταν και τα 

ξεχνούσε ή τα έφερνε στον αναλυτή του εβδοµάδες αργότερα, ενώ στη συνειδητή ζωή 

του το πένθος έδειχνε να µην τον αγγίζει. 
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Ο άνδρας αυτός αφηγήθηκε µερικές φορές  όνειρα βασανισµού και φρίκης που 

αναστάτωσαν τον αναλυτή του ενώ ο ίδιος ο ονειρευόµενος έδειχνε να µη νοιώθει 

συγκινήσεις γι αυτά. Επίσης µερικά όνειρά του σχετικά µε τη µαµά του προξενούσαν 

στον αναλυτή του µεγάλη συγκίνηση σε αντίθεση µε µια πλήρη έλλειψη συγκινήσεων 

σ’αυτόν τον ίδιο. Η εκκένωση γίνεται µέσα σ’ένα αντικείµενο και στην αναλυτική 

διαδικασία το αντικείµενο της εκκένωσης  είναι ο αναλυτής. Ο σκοπός αυτής της 

εκκένωσης είναι διττός:  

-ο πρώτος αφορά στο ξεφόρτωµα ενός κάποιου ψυχικού περιεχοµένου(συχνά ο 

πρωταρχικός σκοπός). 

-ο δεύτερος σκοπεύει στο να αγγίξει (συγκινήσει)το αντικείµενο. 

Στην περίπτωση αυτού του άνδρα φαίνεται να προεξάρχει ο πρώτος σκοπός  

 

Κάποιοι ασθενείς βλέπουν ένα όνειρο σχετικά µε µια ασυνείδητη φαντασία το οποίο 

στη συνέχεια εκδραµατίζουν. Έρχονται για να πληµµυρίσουν τον αναλυτή µε όνειρα 

και εν τέλει σύγχυση (αντίσταση στην ανάλυση). Αυτά τα όνειρα προσιδιάζουν µε 

φαινόµενα εκδραµάτισης (acting out) στην ψυχαναλυτική διαδικασία. Κατά τον 

Britton (1998) εδώ ο ονειρευόµενος εκδραµατίζει το όνειρό του εν είδει αντίβαρου 

στην ψυχική του πραγµατικότητα. 

Σηµειώνουµε ότι εδώ  είναι πρωτίστως αυτή την εκδραµατίζουσα-εκκενωτική  

λειτουργία που καλείται να ερµηνεύει περισσότερο ο αναλυτής παρά αυτό καθ’εαυτό 

το περιεχόµενο του ονείρου (όπως είχε ισχυριστεί και προτείνει ο Freud).  

 

Κατά τους Klein(1941) και Winnicott (1935) στους διαταραγµένους ασθενείς η διαδικασία της 

µεταβίβασης στην ανάλυση µπορεί να διασπάται από υποµανιακές καταστάσεις ευφορίας και 

εκδραµατίσεων. 

 

Κλινικά  παραδείγµατα 

 -Άνδρας σε θεραπεία (A.Grinstein) o oποίος είχε µεγάλες δυσκολίες στις 

διαπροσωπικές του σχέσεις µια µέρα ήρθε στη συνεδρία φέρνοντας µαζί του ένα 

πλαστικό µικρό δοχείο(σαν κούπα) την οποία πέταξε στο δοχείο απορριµµάτων του 

δωµατίου της συνεδριών. Είπε τότε κάπως εριστικά: «έφερα αυτό µέσα για να το 

πετάξω µέσα στο δικό σας δοχείο απορριµµάτων.  Έπινα καφέ καθώς οδηγούσα κι 

ερχόµουν στη συνεδρία αλλά δεν ήθελα να αφήσω την κούπα στο αυτοκίνητό µου. 

Μισώ να έχω αντικείµενα σαν κι αυτό να ρυπαίνουν το αυτοκίνητό µου…». Αφού πήρε 
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τη συνηθισµένη του θέση στο ντιβάνι γέλασε παραταύτα καθώς ξεκινούσε τη διήγηση 

ενός ονείρου. Είπε ότι «…ήταν ένα τιποτένιο όνειρο…» και συνέχισε «είχε να κάνει µε 

τον σκύλο µας. Λέρωσε στο καθιστικό ακριβώς πάνω στο χαλί. Έκανε ένα σωρό 

ακαθαρσίες πάνω στο ανατολίτικο χαλάκι. Το καθάρισε η γυναίκα µου. Ο σκύλος δεν 

το κάνει συχνά αυτό…». Η αναφορά του ασθενούς ότι «ήταν ένα τιποτένιο όνειρο…» 

χρησίµευε ώστε να ελαττώσει τη σηµασία του µέσα στο νου του. Εντούτοις αυτή η 

απαξιωτική αναφορά για το όνειρο δεν αντιστοιχούσε στη συµπεριφορά του. Στην 

πραγµατικότητα εκδραµµάτισε στο γραφείο του αναλυτή του αυτό ακριβώς που είχε 

κάνει στο όνειρο ο» σκύλος του. Έφερε στη  βρώµικη κούπα του, το απαξιωµένο, 

απαρνηµένο « τίποτά» του και το εναπόθεσε στο δοχείο απορριµµάτων του αναλυτή του 

περιµένοντας ο τελευταίος να το καθαρίσει όπως η γυναίκα του στο όνειρο είχε 

καθαρίσει τις ακαθαρσίες του σκύλου τους. Πίσω απ’αυτό το υλικό υπήρχαν γενικές και 

αόριστες µνήµες ως προς την επιµονή της µαµάς του σε θέµατα της δικής του 

καθαριότητας. 

 

-Γυναίκα σε θεραπεία (Segal 1981)η οποία ξεκίνησε κάποια συνεδρία παραπονούµενη 

ότι το δωµάτιο των συναντήσεων µε τον αναλυτή της µύριζε αέριο. Βρέθηκε ότι η 

ασθενής είχε ονειρευτεί µπαλόνια αερίου που έσκαγαν. Αν στο όνειρό της είχε δει ότι  ο 

αναλυτής ή κάποιο άλλο πρόσωπο που τον αντιπροσώπευε την καταδίωκε τότε θα του 

καταλόγιζε ως εάν το πρόσωπο στο όνειρο να ήταν πραγµατικά ο αναλυτής. 

Εδώ είναι σαφής η σχετική σύγχυση µεταξύ εσωτερικού κόσµου (εσωτερική-ψυχική 

πραγµατικότητα) και εξωτερικού (εξωτερική-ψυχική πραγµατικότητα). Η ασθενής του 

παραδείγµατος δεν βίωσε το σκάσιµο των µπαλονιών ως ένα εσωτερικό ψυχικό 

γεγονός, αλλά, αντίθετα, το όνειρο βγαίνει έξω και κατακλύζει την αντίληψή της για το 

δωµάτιο του αναλυτή της. 

 Επίσης η ίδια γυναίκα είχε διάφορες φαντασίες στην κατάσταση του ξύπνιου, τις οποίες 

όµως ζούσε σα να ήταν ψευδαισθήσεις (είχαν ένα πραγµατικό, συγκεκριµένο 

χαρακτήρα). Επί παραδείγµατι περπατούσε πολύ δύσκολα γιατί φανταζόταν ότι είχε 

έναν κοπρώδη φαλλό φρακαρισµένο µέσα στον κόλπο ή τον πρωκτό της. Αυτό που 

ονόµαζε «φαντασία» ήταν µάλλον µια ψυχοσωµατική ψευδαίσθηση. 

 

Όταν οι άνθρωποι βιώνουν τα όνειρα σαν πραγµατικά-συγκεκριµένα γεγονότα ή 

αντικείµενα π.χ. ότι ουρεί ή αερίζεται κ.λ.π. τα οποία στη συνέχεια εκκενώνονται 
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πάνω σ’ένα πραγµατικό αντικείµενο, τότε προσβάλλεται η  αντίληψη της 

πραγµατικότητας. 

Η ασθενής του παραδείγµατος  κάθε φορά που µάλωνε µέσα στο όνειρο, τότε ο 

αναλυτής γινόταν-στο νου της- επί του πραγµατικού  κάποιος που ήταν έτοιµος να 

τσακωθεί µαζί της: το όνειρο της είχε εισβάλει στην αντίληψη της πραγµατικότητας είχε  

προσβάλλει και διαβρώσει την αντίληψη της πραγµατικότητας.  

 

-Μια άλλη ασθενής (Segal 1981) έβλεπε µια σειρά από  όνειρα γεµάτα από 

παρανοειδείς καυγάδες µε- ελαφρώς µεταµφιεσµένες από την εργασία του ονείρου-

γονεικές φιγούρες. Τότε άρχισε να τσακώνεται µε τον αναλυτή της. Είτε αυτός σιωπούσε 

είτε µιλούσε η ασθενής το µετέφραζε σε τσακωµό εκ µέρους του. Αυτό έκανε τον 

αναλυτή να αισθάνεται σαν µια µαριονέττα στον εφιάλτη κάποιου άλλου. Είναι 

προφανές ότι η ασθενής εκδραµάτιζε το όνειρο µέσα στη συνεδρία. 

 

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ασθενής χρειάζεται να εκκενώσει το περιεχόµενο του 

ονείρου µέσω µιας (επανα)διαδραµάτισής του εντός της συνεδρίας. 

Είναι η δυνατότητα του αναλυτή να µπορεί εµπεριέχει αυτές τις εκδραµατίσεις  του 

αναλυόµενου, να τις καταλαβαίνει και να τις ερµηνεύει που συγκροτούν ένα  

“container” ικανού να επανορθώνει τη συµβολική λειτουργία (συµβολοποίηση) του 

ασθενούς.  

 

Αυτά τα όνειρα είναι κατά κάποιον τρόπο « προγνωστικά» αφού- στο µέτρο κατά το 

οποίο αυτόµατα και (ψυχ)αναγκαστικά οδηγούν σε εκδραµατίσεις- µέσω αυτών 

µπορεί κανείς να προβλέψει µέλλοντα συµβάντα. Ο Bion (1963) υποστηρίζει ότι 

λειτουργούν σαν «υποθέσεις εργασίας» για πρόγνωση επικείµενων 

συµπεριφορών. Τέτοια όνειρα µπορούν φυσικά να εκδραµατίζονται και εκτός της 

ψυχαναλυτικής διαδικασίας και χαρακτηρίζονται από κάποια ωµότητα στη 

συµβολοποίηση, ένδειξη ότι η εργασία του ονείρου αποτυγχάνει εν µέρει ή εν όλω.     

-Επί παραδείγµατι, η περίπτωση της κυρίας Γ. Ονειρευόταν σπίτια στα οποία υπήρχε 

ένα εστιατόριο στον πρώτο όροφο, ένα boiler φυσικού αερίου στο ισόγειο στην πίσω 

µεριά και σκηνές σεξουαλικής βίας ή φόνου στο ισόγειο στην µπροστινή µεριά. Ή 

ονειρευόταν ότι δύο σφήκες βρίσκονταν σε περιπτύξεις που είχαν να κάνουν µε το να 

αφοδεύει και να κατουράει η µία πάνω στην άλλη. 
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-Ένας άλλος ασθενής (Segal 1981) στην αρχή της συνεδρίας συνήθιζε να κατακλύζει 

τον αναλυτή του µε όνειρα και πάρα πολλούς συνειρµούς. Ο αναλυτής του επεσήµανε 

την ανικανότητα του να ακούει τις ερµηνείες και του επεσήµανε ότι ο τρόπος µε τον 

οποίο απαριθµούσε και διασκόρπιζε λεκτικά τους συνειρµούς του µάλλον σκοτείνιαζε 

και κάλυπτε το νόηµα παρά βοηθούσε τον αναλυτή της να διερευνήσει το όνειρο. Τότε ο 

αναλυόµενος ταράχτηκε και ξαφνιάστηκε. Μετά από την ανάλυση του νοήµατος που 

είχε ο τρόπος που ονειρευόταν και που διηγείτο τα όνειρά του ο ασθενής άρχισε να 

παράγει µικρότερα όνειρα µε πιο συνεκτικούς  και συγκροτηµένους συνειρµούς. Αυτά τα 

όνειρα πλέον και οι προσήκοντες συνειρµοί έκαναν νόηµα και φώτιζαν τις ψυχικές 

λειτουργίες του. 

 

Κλινική περίπτωση Άνδρας γύρω στα 46 σε ανάλυση, αρχιτέκτων Ξεκίνησε 

ψυχοθεραπεία πριν από 14 περίπου χρόνια  µε συχνότητα δύο συνεδριών 

εβδοµαδιαίως. Μετά από δύο χρόνια διέκοψε γιατί έφυγε στο εξωτερικό. Εκεί έζησε 

περίπου τρία χρόνια µε τον φίλο του (είναι οµοφυλόφιλος).. Επανήλθε στη θεραπεία 

πριν από περίπου 8 χρόνια µε συχνότητα µιας συνεδρίας εβδοµαδιαίως στην οποία 

επιπροστέθηκε ακόµα µία πριν από τέσσερα χρόνια. Πριν από τρία περίπου χρόνια 

επιµολύνθηκε από τον ιό του Aids. Αυτήν την ίδια περίοδο ξεκίνησα να τον βλέπω στο 

ντιβάνι µε την ίδια συχνότητα των δύο συνεδριών εβδοµαδιαίως.  Είχα προτείνει 

ντιβάνι και λίγο παλαιότερα αλλά δεν είχε αποφασιστεί, ως τη στιγµή που µου το ζήτησε 

λίγο µόλις καιρό µετά την επιµόλυνσή του από τον ιό.  Η αλλαγή της διαδικασίας από 

την πολυθρόνα στο ντιβάνι φαίνεται να συνέτεινε και στη µεγάλη παραγωγή ονείρων τα 

οποία- ανά περιόδους- φέρνει στην ανάλυση µε τρόπο «διαρροϊκό». Συνήθως είναι 

πολλά µεγάλα, ψυχεδελικά… Τα σηµειώνει µε ψυχαναγκαστικό τρόπο και ακρίβεια στο 

i-phone και τα διαβάζει αποκλειστικά και µόνο µέσα απ’αυτό, αραδιάζοντας το ένα 

µετά το άλλο (δεν στέκεται) µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην µπορούµε να σκεφτούµε 

επ’αυτών. Κάποιες άλλες φορές µπορεί να πει ότι είδε ένα όνειρο αλλά ότι δεν το 

σηµείωσε και αυτό δείχνει να είναι ανασταλτικό γι αυτόν στο να πει και να διηγηθεί ό,τι 

θυµάται. απ’αυτό. Φαίνεται ότι ο ασθενής «µπουκώνει» το χώρο µε εκκενώσεις 

ονείρων (µου τα πετάει) µε σκοπό να κατακλυστούµε απ’αυτά, να φρακάρει ο χώρος 

και τότε να εξουδετερώσει τη λειτουργία  τη σκέψης  και τον προσήκοντα ενδιάµεσο 

χώρο ώστε τίποτα να προχωρήσει στη διαδικασία της ψυχαναλυτικής 

εργασίας(αντίσταση).  
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Εδώ είναι η άφθονη ονειρική παραγωγή από µόνη της και η συχνή και πληθωρική 

αφήγηση των ονείρων στον αναλυτή που επιτελούν την εκκένωση και ισοδυναµούν µε 

την πράξη της αφόδευσης. Η αφήγηση των ονείρων µπορεί να προορίζεται ώστε να 

εγείρει συγκηνησιακές αντιδράσεις στον αναλυτή οπότε να πυροδοτήσει τον αµυντικό 

µηχανισµό της προβλητικής ταύτισης* 

*ΠΡΟΒΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΙΣΗ: Είδος προβολής. Αµυντικός µηχανισµός εισαχθείς από την Melanie Klein (1946) στα 

πλαίσια της θεώρησης της περί ΣΧΙΖΟΕΙ∆ΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ (ΣΧΙΖΟΠΑΡΑΝΟΕΙ∆ΗΣ ΘΕΣΗ): σε αυτήν τη 

φάση της ψυχοσεξουαλικής εξέλιξης του παιδιού (6 πρώτοι µήνες της ζωής) τα πράγµατα δεν είναι σαφώς 

ξεχωρισµένα µεταξύ ΕΓΩ και ΜΗ ΕΓΩ. ∆εν υπάρχει ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ στα τµήµατα του ΕΓΩ, ως εκ τούτου µπορεί 

να προκύψει η παρακάτω φαντασιωτική λειτουργία : Τµήµατα του εαυτού µου ενοχλητικά είτε γιατί είναι ΚΑΚΑ 

είτε γιατί είναι ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ( το ΚΑΛΟ ερεθίζει όπως και το ΚΑΚΟ ) τα εναποθέτω στον άλλο , επειδή δεν τα 

ΑΝΤΕΧΩ ( το ΕΓΩ έτσι αποφορτίζεται ) και στη συνέχεια τα ξαναπαίρνω πίσω, δηλαδή ΕΠΑΝΕΝ∆ΟΒΑΛΛΩ 

αυτά που ο άλλος µου στέλνει πίσω από όσα του εναπόθεσα. 

 

ΠΡΟΒΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΙΣΗ : Φαντασιωτική λειτουργία ανταλλαγής προϊόντων. 

 

Πρόκειται για αµυντικό µηχανισµό που µπορεί να λειτουργεί και αργότερα στη ζωή του υποκειµένου. Είναι ένας 

πρώιµος µηχανισµός άµυνας µε τον οποίο τα όρια καταργούνται. Υπάρχει µια ΣΥΓΧΥΣΗ ΕΓΩ – ΜΗ ΕΓΩ ( στην 

ΠΡΟΒΟΛΗ τα όρια είναι πιο σαφή )� ΑΜΥΝΑ ΚΑΤΑ ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΠΕΝΘΟΥΣ � ∆εν υπάρχει 

διαφορά. Αυτό αφορά σε µια φαντασία ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ( πρωτογενής ναρκισσισµός ) : αυτό που γεµίζει και 

αδειάζει µεταξύ δύο αντικειµένων σαν δύο συγκοινωνούντα δοχεία. Λειτουργία η οποία δεν είναι βοηθητική ως 

προς την εντακτική πορεία του ΕΓΩ ( την ικανότητα του ΕΓΩ να εντάσσει, εσωτερικεύει στοιχεία µε σκοπό τη 

δόµηση του )  από τη στιγµή που Α∆ΕΙΑΖΩ τα ενοχλητικά τµήµατα του εαυτού µου σε εσάς. 

ΠΡΟΒΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΙΣΗ : άµυνα κατά της σχέσης, εναντίον της σχέσης, µέσω της οποίας, εν τέλει ΕΓΩ και ο 

ΑΛΛΟΣ είµαστε ΕΝΑ, είµαστε µαζί. δεν υπάρχει ΕΓΩ και ο ΑΛΛΟΣ. 

 

Στην ΑΝΑΛΥΣΗ ο αναλυόµενος ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ στον αναλυτή του ότι φερ΄ ειπείν δεν τον φροντίζει. Ο αναλυτής 

νιώθει αυτό που ο αναλυόµενος του έχει προβάλει (αισθάνεται πως δεν φροντίζει τον ασθενή του). Στη συνέχεια  

ο αναλυόµενος ΤΑΥΤΙΖΕΤΑΙ µε αυτό που έχει προβάλει στον αναλυτή του και γίνεται πράγµατι ο µη 

φροντισµένος ασθενής �φτάνουν να νιώθουν και οι δυο το ίδιο πράγµα.  

Για παράδειγµα ο αναλυόµενος είναι θυµωµένος και κάνει τον αναλυτή του να θυµώνει � ο αναλυόµενος κάνει 

τον αναλυτή του να νιώθει αυτό που ο ίδιος νιώθει. Αυτό είναι ΠΡΟΒΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΙΣΗ � δεν υπάρχει 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΣΚΕΨΗΣ του καθενός, η αυτάρκεια παραλύει , ακυρώνεται  : παρασύρεται και ο άλλος στο 

συγκύτιο µε συνέπεια να θολώνονται οι γνωστικές του λειτουργίες. Κατά τον Bion πρόκειται για ΕΠΙΘΕΣΗ 

στους ∆ΕΣΜΟΥΣ : δεσµοί στη σχέση µε τον άλλο. Σε αυτές τις επιθέσεις περιλαµβάνεται και ο αναλυτής. 

Πρόκειται για  επιθέσεις που έχουν να κάνουν µε τις γνωστικές λειτουργίες της σκέψης του αναλυτή και τη 

σχέση του αναλυόµενου µαζί του. 

Αντί να δηµιουργηθεί ένα εργαλείο της ΣΚΕΨΗΣ , αυτό το εργαλείο αχρηστεύεται και πετιέται ΕΞΩ. Κάτι 

που βλέπουµε  µε τους ΟΡΙΑΚΟΥΣ. 

Παράδειγµα:Ένας οριακός θεραπευόµενος έρχεται θυµωµένος στη θεραπεία και µε απορριπτική διάθεση για το 

θεραπευτή του >> [ ΠΡΟΒΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΙΣΗ ] � ο θεραπευτής ΘΥΜΩΝΕΙ και δείχνει το θυµό του είτε σε 

αυτά που λέει στο θεραπευόµενο είτε σε αυτά που κάνει ( ΕΚ∆ΡΑΜΑΤΙΣΗ ) π.χ « δεν µπορώ να συνεργαστώ 

µαζί σου» � αδυναµία του θεραπευτή να επεξεργαστεί αυτό που του ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ο θεραπευόµενος. Έτσι 
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διώχνει τον ασθενή, ο οποίος χαίρεται γιατί επιτυγχάνει τον ασυνείδητο σκοπό του  που ήταν πράγµατι να τον 

διώξει ο αναλυτής του: « δεν µε ήθελε ο γιατρός.». 

Ο θεραπεύοµενος µέσω της προβλητικής ταύτισης κάνει αυτό που θέλει.  Ο ΕΛΕΓΧΟΣ του ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

είναι µια βασική λειτουργία της προβλητικής ταύτισης (M. Klein): ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΑΜΕΣΟΥ (through ). Πρόκειται 

για τον έλεγχο του άγχους του υποκειµένου (θεραπεύοµενου ) µέσα από την κατοχή και τον έλεγχο του άλλου  

(του θεραπευτή) : « ΠΕΤΑΕΙ» ΚΑΤΙ ΣΕ ΑΥΤΌΝ ΜΕ ΣΚΟΠΌ ΝΑ ΤΟΝ «ΓΡΑΠΩΣΕΙ» , ΝΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΞΕΙ 

ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΉ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΟ ∆ΙΚΌ ΤΟΥ ΑΓΧΟΣ. 

Αν δεν επεξεργαστούµε την προβλητική ταύτιση , έχουµε ξεφύγει σαν θεραπευτές.  

 

Ο Bion επεξεργαζόµενος το µηχανισµό της προβλητικής ταύτισης του έδωσε και άλλη  διάσταση : έβαλε και τον 

επικοινωνιακό χαρακτήρα� δυνατότητα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : το παιδί ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ στη µαµά του κάτι το οποίο 

του είναι ανυπόφορο, προβάλει πάνω της τα κακά του (επιθετικότητα του) . Η ΠΡΟΒΟΛΗ αυτού του τύπου  

(« πετάω τα κακά στον άλλο») είναι και περιέργεια , έχει ναι λειτουργία ΓΝΩΣΗΣ, ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ .Το 

υποκείµενο ενδιαφέρεται να µάθει τι γίνεται πιο έξω. Όταν το παιδί ( αναλυόµενος ) ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ στη µαµά του  

( αναλυτής ) αυτά που δεν µπορεί να αντέξει, τότε η µαµά του ( αναλυτής )27 { εµπεριέχων } οφείλει αυτά να τα 

ΚΡΑΤΗΣΕΙ να τα ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΙ και να τα ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ όχι σαν ΚΑΚΑ στοιχεία, αλλά σαν ΚΑΛΑ . Το παιδί 

τότε θα έχει το αίσθηµα του « εµπεριέχεσθαι» : νιώθει καλά στην «αγκαλιά» του άλλου. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ της  ΠΡΟΒΛΗΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΙΣΗΣ: Ο αναλυτής πρέπει να µπορέσει να 

εµπεριέξει. Όταν η µητέρα µπορεί να κρατήσει και να εµπεριέξει το «ΚΑΚΟ»  αρχίζει και οργανώνει τον 

εσωτερικό κόσµο ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ.  ∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΊ ∆ΕΣΜΟΥΣ , φτιάχνει τον ΨΥΧΙΣΜΟ.  

Όταν το εµπεριέχον (η µαµά) δεν µπορεί να ΚΡΑΤΗΣΕΙ το κακό αυτό κοµµάτι που το παιδί της προβάλλει , τότε 

για τον ψυχισµό του παιδιού επιβεβαιώνεται ότι , όντως , αυτό είναι ένα κακό κοµµάτι το οποίο ξαναπαίρνει µέσα 

του και αυτό το ΚΑΚΟ – ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ κοµµάτι καταστρέφει το ψυχικό νήµα : βάζω µέσα µου σαν κακό αυτό 

που ο άλλος µου επιστρέφει ως κακό π.χ παιδί : «τι είναι αυτό;»  γονιός « πάψε βλάκα!» � το ενδιαφέρον να µάθω 

, η περιέργεια , εισάγονται µέσα µου ως ΚΑΚΑ� αναστέλλεται τότε η λειτουργία του υποκειµένου .  

Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ του υποκειµένου (ΠΡΟΒΟΛΗ του ΚΑΚΟΥ) µπορεί να είναι τέτοια ώστε το υποκείµενο  

αισθάνεται ότι καταστρέφει το αντικείµενο. Στη συνέχεια το υποκείµενο ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΥΕΙ αυτό το 

κατεστραµµένο αντικείµενο για να ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙ. Όµως, αυτό το κατεστραµµένο αντικείµενο υπάρχει µέσα 

του ως «σάπιο» : δεν ευνοεί την επικοινωνία ούτε το δέσιµο των συναισθηµάτων, των αναπαραστάσεων, των 

σκέψεων. Άλλως ειπείν, Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Ο∆ΗΓΕΙ στο ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ του ΚΕΝΟΥ : κενό στη σκέψη, στο συναίσθηµα. 

 

 

Συνοπτικά, η  ΠΡΟΒΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΙΣΗ έχει τριπλό χαρακτήρα : 

α) ΕΚΦΟΡΤΙΣΤΙΚΟ = να πετάξω αυτά που δεν αντέχω 

β) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ = έλεγχος του αντικειµένου «διαµέσου» 

γ) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ . 

 

                                                 
           27    {παιδί – ΑΝΑΛΥΟΜΕΝΟΣ } { µαµά – ΑΝΑΛΥΤΗΣ} 
               ↓                                                   ↓ 
   ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑΥΤΟΣΗΜΑ                                                                            
      



85 

 

Εν κατακλείδι. Ο οριακός ασθενής γνωρίζει ότι ονειρεύτηκε, είναι σε θέση να µιλάει 

για τα όνειρά του αλλά τα όνειρά του είναι ισοδύναµα µε πολύ συγκεκριµένα 

γεγονότα οπότε υφίστανται και τις ανάλογες συνέπειες. 

 

Kατά τον Bion είναι µια λειτουργία ενδοβολών και προβολών που λαµβάνει χώρα όταν 

εγκαθίσταται µια δοµική σχέση µεταξύ εµπεριέχοντος και περιεχοµένου. Αυτή η 

λειτουργία είναι η βάση της κάθε ψυχικής εργασίας, συµπεριλαµβανοµένου και του 

ονείρου. Είναι η αποτυχία µιας καλής (λειτουργικής) σχέσης µε το εσωτερικό 

περιεχόµενο που οδηγεί σ’αυτήν τη συγκεκριµενοποίηση (εν είδει πραγµατικών 

φυσικών γεγονότων) των ψυχικών φαινοµένων. Εδώ η εργασία του ονείρου είναι 

εκκενωτική. Άλλως ειπείν αποτυγχάνει η λειτουργία (εργασία) του ονείρου η οποία 

συνίσταται στη δυνατότητα του Εγώ  να εµπεριέχει και να διεργάζεται το άγχος. 

΄ 

Κατά την Edna O’ Shaughnessy oρισµένοι ασθενείς κινούνται σ’ένα επίµηκες “continuum” µεταξύ 

εκδραµατίσεων και ονείρων. Βρίσκονται κάπου στη µέση ανάµεσα στο ένα άκρο (εκδραµάτιση των 

ασυνείδητων φαντασιών χωρίς ονειρική παραγωγή) και στο άλλο (ονειρική παραγωγή χωρίς 

εκδραµατίσεις). Η Money- Kyrle (1968) διακρίνει τρία επίπεδα αναπαραστάσεων: α)την 

πραγµατιστική αναπαράσταση (ταύτιση συµβόλου και πράγµατος / συµβολικού και συµβολιζόµενου), 

β) τον αληθινό συµβολισµό (απόσταση συµβόλου και πράγµατος) και γ) ανάµεσα στα δύο 

προηγούµενα ένα ενδιάµεσο στάδιο που το ονοµάζει  ιδεογραφική αναπαράσταση.  Εδώ το όνειρο και 

γενικότερα τα επικοινωνιακά µέσα του ασθενούς ταλαντεύοναι µεταξύ του πραγµατιστικού και του 

(ψυχικού) νοήµατος. 

 

Σηµασία αποδίδεται επίσης στη φόρµα (µορφή) του ονείρου µε την οποία αυτό 

παρουσιάζεται καθώς επίσης και στον τρόπο (style) µε τον οποίο o ονειρευόµενος 

αφηγείται το όνειρό του. Αυτό είναι σηµαντικό ιδιαίτερα για όνειρα µακροσκελή, 

χαοτικά, µε αµέτρητες λεπτοµέρειες η αφήγηση των οποίων µπορεί να καταλαµβάνει 

τον περισσότερο χρόνο της συνεδρίας. Ακούγοντας τέτοια όνειρα συχνά ο αναλυτής 

µπορεί να βρίσκεται στη δύσκολη θέση να µην ξέρει από πού ν’αρχίσει και τι να πει 

σχετικά µ’αυτά. 

Αυτά τα όνειρα αποκαλύπτουν την ψυχική κατάσταση του ασθενούς στη δεδοµένη 

περίοδο της θεραπείας ή αναφέρονται σε µια πρωιµότερη (πρωτογονότερη) στιγµή της 

ζωής του όπου βρισκόταν σε σύγχυση σχετικά µε διάφορα θέµατα. Είναι πιθανό τότε να 

προσπαθεί να εκφράσει τη σύγχυση την οποία βίωνε «εκεί και τότε» καθώς επίσης 

αυτό που βιώνει και τώρα. Αφηγούµενος τέτοια όνειρα ο ασθενής είναι πιθανό να 
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επιχειρεί να φέρει τον αναλυτή του στην ίδια συγχυτική κατάσταση στην οποία εκείνος 

(ο θεραπευόµενος) βρέθηκε σε µια πρωιµότερη περίοδο της ζωής του. 

 

Το αίσθηµα σύγχυσης που βιώνει ο θεραπευτής κάτω από τέτοιες συνθήκες καθώς 

και η αντιµεταβιβαστική του αντίδραση στην ονειρική παραγωγή του ασθενούς του 

είναι από µόνα τους ενδεικτικά αυτού που ο θεραπευόµενος του θέλει να εκφράσει 

αλλά δε µπορεί να το κάνει µ’έναν άµεσο τρόπο. ∆ε µπορεί να θυµάται πόσο πολύ 

βρισκόταν σε σύγχυση όταν ήταν µικρός, το µόνο που µπορεί να κάνει είναι να 

επαναλαµβάνει και να κάνει τον θεραπευτή του να αισθάνεται την ίδια σύγχυση που ο 

ίδιος αισθάνθηκε τότε σαν µικρό παιδί. Εντούτοις όταν τέτοια όνειρα επιµένουν για 

µια µακρά περίοδο της θεραπείας, τότε εγείρουν σοβαρά  ερωτήµατα για το κατά 

πόσον είναι εκφραστικά µιας χαρακτηριολογικής δοµής του ασθενούς. Αυτό θα 

σήµαινε ότι το Εγώ του ασθενούς είναι εξασθενηµένο και κατακλυσµένο από 

ασυνείδητο υλικό πάσης φύσεως έτσι ώστε αυτό να είναι ανήµπορο να το συνθέσει ή 

να το εστιάσει και να το µορφοποιήσει προς κάτι που να είναι κατανοητό. 

Κάποιοι ασθενείς επιµένουν να περιγράφουν συγκεκριµένες λεπτοµέρειες σχετικά µε 

διάφορα στοιχεία του ονείρου ή εκφράζουν αµφιβολίες σχετικά µε το όνειρο αυτό 

καθ’εαυτό.  Φαίνονται να κολλάνε σε συγκεκριµένα σηµεία του περιεχοµένου του 

ονείρου χωρίς να µπορούν να δώσουν ή να έχουν µια ευρεία οπτική της συνολικής 

εικόνας του ονείρου. Πρόκειται εδώ για ασθενείς µε χαρακτηριολογικά 

προβλήµατα. Ο συνδυασµός του περιεχοµένου των ονείρων τους ή των συνειρµών 

τους µε την ψυχαναγκαστική λεπτοµερή ενασχόληση του έκδηλου περιεχοµένου του 

ονείρου µπορεί να προσφέρει ενδείξεις κατανόησης ως προς τα αίτια της 

ψυχαναγκαστικής συµπεριφοράς του ασθενούς. 

 

Κλινικό παράδειγµα: Μετά από την αφήγηση ενός µακροσκελούς ονείρου το οποίο 

κατάλαβε τον περισσότερο χρόνο της ψυχαναλυτικής συνεδρίας, ένας θεραπευόµενος 

εκδήλωσε κάποια φευγαλέα σχόλια σχετικά µε µπλεξίµατα που αφορούσαν 

διφορούµενα επαγγελµατικά θέµατα.  Εδώ ο σκοπός της ψυχαναγκαστικής ενασχόλησης 

αποδείχτηκε ότι ήταν ένας «φράκτης» ώστε ν’αποφύγει να ασχοληθεί µε τα πραγµατικά 

προβλήµατα. 
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Ορισµένα όνειρα άγχους (ή εφιάλτες) είναι επαναλαµβανόµενα. Μπορεί να 

αναπαράγονται πανοµοιότυπα κατά τη διάρκεια µιας µακράς περιόδου της ζωής.  

Αυτά είναι όνειρα που συνδέονται µε πραγµατικά τραυµατικά γεγονότα της ζωής 

µας για αυτό το ονοµάζουµε τραυµατικά όνειρα. Καθώς χαλαρώνουµε στη διάρκεια 

του ύπνου παύει και η λειτουργία της απώθησης, η οποία αποθήκευε το τραυµατικό 

γεγονός στο ασυνείδητο. Έτσι εκδηλώνεται, µέσω του ονείρου, η τραυµατική ώση.  

 

Τα τραυµατικά επαναλαµβανόµενα όνειρα αφορούν επίσης σε αποτυχία της εργασίας 

του ονείρου στο µέτρο κατά το οποίο είναι ατελέσφορη η µετάλλαξη, η µετατροπή του 

τραυµατικού συµβάντος σε κάτι που µπορεί να αναπαρασταθεί, σε κάτι που να 

αφοµοιώνεται στον ψυχισµό και να «χωρά» ψυχικά µε τη µορφή του συµβολικού, 

δηλαδή της αναπαράστασης. Αυτό που δεν µεταλλάχθηκε από την εργασία του ονείρου 

παραµένει ξένο και αχώνευτο και ξεφεύγει πάντα από το χώρο του συµβολικού.  

 

Ο Freud συνέδεσε τα συµπτωµατικά επαναλαµβανόµενα, αγχώδη όνειρα µε τις 

τραυµατικές νευρώσεις : πρόκειται για το τραυµατικό φορτίο αυτών των ονείρων.  

 

Η επαναληπτικότητα των τραυµατικών ονείρων έχει ενδιαφέρον από πλευράς 

ψυχικής οικονοµίας. Είναι κατά κάποιον τρόπο η έσχατη, αναδροµική, και µε 

καθυστέρηση λύση που διαθέτει το ψυχικό όργανο για να ελέγξει και να «φθείρει» τις 

σαρωτικές για το Εγώ (διεγερτικές) συνέπειες του τραυµατικού γεγονότος, εφόσον 

δεν µπορεί να το διεργαστεί και να το χωρέσει ψυχικά. Πρόκειται για µια διαδικασία 

προοδευτικής και απόσβεσης του (τραυµατικού) ερεθίσµατος. 

 

Κατά τον S. Ferenczi κάθε όνειρο ακόµα και το πιο δυσάρεστο ισοδυναµεί µε µια 

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

καλύτερο ψυχικό έλεγχο. Πρόκειται για καθυστερηµένες χρονικά απόπειρες του Εγώ να 

κυριαρχήσει επί του τραυµατικού φορτίου µε έναν φαντασιακό τρόπο δίνοντας στο 

υποκείµενο µια άλλη ευκαιρία, µια ευκαιρία να ακυρώσει το µοιραίο και να 

κατορθώσει ένα αποτέλεσµα διαφορετικό (καλύτερο)  από αυτό το πραγµατικό και 

ανεπιθύµητο  µε το οποίο η ζωή το επιδαψίλευσε. Για να το πετύχει αυτό το Εγώ του 

υποκειµένου καλείται να επιστρέψει φαντασιακά (εκδραµάτιση) και να ξανανοίξει το 
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κεφάλαιο της βασανισµένης ιστορίας του επιστρέφοντας στην σκηνή του εγκλήµατος 

όπως αυτό έλαβε χώρα. Είναι αναπόφευκτη µερική  αποτυχία της όλης διεργασίας. 

 

Είναι δεδοµένη η συνθετική και απαρτιωτική αξία και σηµασία των 

επαναλαµβανοµένων µετα-τραυµατικών ονείρων για την ψυχική οικονοµία του 

υποκειµένου. 

Ένα ανεπιθύµητο τραυµατικό γεγονός προκύπτει (συµβαίνει) ενώ θα θέλαµε να µην 

είχε συµβεί. Από µόνο του το περιεχόµενο του συµβάντος είναι εξαιρετικά 

κατακλυσµικό ως προς τις δυνατότητες του Εγώ να το σηκώσει. Επιπροσθέτως 

κατακλυσµική είναι από µόνη της και η επιβολή του συµβάντος ως «ανεπιθύµητου». 

Τότε µπορεί το υποκείµενο να χάνει µέρος της προσωπικής ως το Εγώ διχοτοµείται 

(σχάση του Εγώ) θυσιάζοντας την ολότητά του : η µια πλευρά του Εγώ διαψεύδει το 

συµβάν («δε συνέβη σ’εµένα») ενώ η άλλη το αναγνωρίζει( «µου συνέβη). Η 

επανάληψη (υπενθύµιση) του τραυµατικού διαµέσου του ονείρου έχει σαν 

αποτέλεσµα την µείωση της διχοτόµησης του Εγώ. Προοδευτικά το τραυµατισθέν 

άτοµο είναι σε θέση να περιλάβει το ανεπιθύµητο γεγονός µέσα στο πλαίσιο της 

αναπαράστασης του εαυτού του µολονότι αυτό συνεπάγεται για το υποκείµενο λύπη 

και πικρία.  Σε αυτήν την περίπτωση το όνειρο συνιστά ένα µέσον ανάκτησης της 

συγκρότησης του Εγώ µετά από µια στρεσσογόνα αποδιοργανωτική κατάσταση. 

 

Οι Berger et al. (1971), Greenberg et al.(1972), Parkes’s (1972) µελέτησαν κοµµάτια 

ονείρων µετά από πραγµατικά τραυµατικά βιώµατα και σε συνθήκες πένθους.  

Βρήκαν ότι µε την πάροδο του χρόνου, τόσο στο έκδηλο περιεχόµενο των ονείρων 

του υποκειµένου όσο και στους σχετικούς συνειρµούς του επισυµβαίνει µια 

προοδευτική έκπτωση της συχνότητας των αναφορών στο πρόσφατο τραυµατικό 

γεγονός και µια αύξηση των συνειρµών που συνδέουν και απαρτιώνουν το πρόσφατο 

(τραυµατικό) συµβάν µε σχετικά θέµατα του παρελθόντος (αναµνήσεις της παιδικής 

ηλικίας). 

 

Ο Khan (1963) κάνει λόγο για συσσωρευτικό τραυµατικό φορτίο. Τα τραυµατικά επαναλαµβανόµενα 

όνειρα αποσκοπούν στο να επαναδοµήσουν στο Εγώ του ονειρευόµενου το προστατευτικό του 

κέλυφος (περίβληµα). 

Σε ορισµένες περιπτώσεις η αναλυτική διεργασία µπορεί να  είναι τραυµατική για  το  Εγώ ορισµένων 

ασθενών. Τότε τα όνειρα του ασθενούς µπορεί ν’αποσκοπούν στο να θεραπεύσουν το συσσωρευµένο 

τραύµα που προξένησε η αναλυτική συνεδρία της προηγούµενης ηµέρας, δηµιουργώντας στο Εγώ του 
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αναλυόµενου ένα προστατευτικό περίβληµα. Το ερώτηµα εδώ είναι το τι µπορεί να κάνει ο αναλυτής 

ώστε να εξασφαλίσει ότι ο αναλυόµενος,-στην προσπάθειά του να ελέγξει το τραύµα της ανάλυσης- 

δεν θα ονειρεύεται σε τέτοιο βαθµό και µε τέτοιον τρόπο ώστε να εκκενώνει και να πετάει από πάνω 

του όλη την αποκτηθείσα γνώση. Κατά τον David Tuckett (1977) o αναλυτής καλείται εδώ να µένει 

και µέσα και έξω από τη καθηµερινή ζωή και δράση του ασθενούς του έτσι ώστε να παρατηρεί και να 

σχολιάζει πάνω στη λειτουργία και τα νοήµατα των πράξεών του έτσι ώστε να του προτείνει µια 

ιδεατή δόση αυτογνωσίας τόση που ν’αφήνει στο Εγώ του χώρο για ανάπτυξη και εξέλιξη των 

δυνατοτήτων του. 

Κλινικό παράδειγµα Άνδρας σε ανάλυση µε συχνότητα τριών συνεδριών εβδοµαδιαίως. Στις συνεδρίες 

εκείνες που το υλικό οδηγούσε την αυτογνωσία σε βάθος εκείνος, ξαπλωµένος στο ντιβάνι σχεδόν 

κοιµόταν και σε κάποιες περιπτώσεις κοιµήθηκε στην πραγµατικότητα. Μπορούµε να κατανοήσουµε την 

υπνηλία του ως την απόπειρα προστασίας του Εγώ του από την τραυµατική ρήξη που προξενούσαν στο 

προστατευτικό περίβληµα του Εγώ του τα στιγµιότυπα αυτογνωσίας. Υποθέτουµε ότι η υπνηλία του 

ετίθετο στην υπηρεσία της παραγωγής ονείρων -επί  του ψυχαναλυτικού ντιβανιού-µε σκοπό την 

επανόρθωση της ακεραιότητας του Εγώ του. Σε µία ή δύο περιπτώσεις µετέδωσε ότι είχε σχεδόν δει 

όνειρο καθώς αποκοιµήθηκε κατά την ώρα της συνεδρίας.   

 

Συµπερασµατικά τα τραυµατικά όνειρα συνιστούν εκφορτιστικές λειτουργίες του 

Εγώ µέσω των οποίων το τραυµατικό φορτίο απελευθερώνεται µέσω της (ψυχικής) 

αναβίωσης του τραυµατικού βιώµατος. Είναι επαναλαµβανόµενα όνειρα τα οποία 

παρατηρούνται σε άτοµα που υποφέρουν από τραυµατικές νευρώσεις. Αποσκοπούν 

στο να «δέσουν» µέσω της κυκλικής επανάληψης το τραυµατικό φορτίο, ώστε αυτό 

να µην κατακλύσει το ΕΓΩ και «παραλύσει» τη λειτουργικότητά του. Πρόκειται για 

όνειρα εκφορτιστικά τα οποία ως εκ τούτου στερούνται (συµβολικού) περιεχοµένου.  

 

Παράδειγµα: µια τραυµατική εµπειρία – τουλάχιστον για πολλούς από εµάς που 

ζούµε στην Αθήνα – είναι ο σεισµός του 1999. Όσοι δοκιµάστηκαν από το 

τραυµατικό γεγονός ονειρεύονταν επί µακρόν τον σεισµό, κάτω από τις ίδιες 

συνθήκες που τον έζησαν επί του πραγµατικού. Ενδιαφέρον σηµείο είναι πως αυτά τα 

όνειρα δεν τους ξυπνούσαν. Ακόµη και ως τραυµατικά επιτύγχαναν τον ρόλο του 

φύλακα του ύπνου τους, γεγονός ενδεικτικό της λειτουργικότητας αυτών των 

ονείρων. Ο ύπνος συνεχιζόταν, άρα το τραυµατικό φορτίο «κρατιόταν» και δεν  

κατέκλυζε το Εγώ των ονειρευοµένων. Αν αυτά τα άτοµα ξύπναγαν καθώς έβλεπαν 

τα όνειρα(εφιάλτες) αυτό θα σήµαινε ότι η προσπάθεια του «κρατήµατος» του 

τραυµατικού φορτίου θα είχε αποτύχει.    
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Εν κατακλείδι, όλα τα όνειρα αφορούν σε πραγµατοποίηση επιθυµιών πλην των 

τραυµατικών ονείρων στο µέτρο κατά το οποίο αυτά λαµβάνουν χώρα πέραν της αρχής 

της ευχαρίστησης: « Eδώ η εργασία του ονείρου αποτυγχάνει»(Freud 1923). Εντούτοις, 

όπως σηµειώνει ο Stein (1965) και µε τα τραυµατικά όνειρα το υποκείµενο ικανοποιεί 

µια επιθυµία, την επιθυµία ότι το αποτρόπαιο  που συνέβη επί του πραγµατικού δεν 

ήταν, στο τέλος,  παρά ένα όνειρο. 

 

Kλινικό παράδειγµα: Ασθενής ο οποίος ονειρευόταν τον θάνατο κάποιου άλλου 

κατανόησε ό ίδιος τα όνειρά του ως ασκήσεις µετατροπής της επερχόµενης πραγµατικής 

απώλειας ως «τίποτα περισσότερο παρά όνειρα ενός θανάτου». Ονόµασε αυτά τα 

όνειρα ως όνειρα  «θανάτου µεταµφιεσµένου σε θάνατο». Ικανοποιείτο πολύ από 

τέτοια όνειρα στο µέτρο κατά το οποίο µέσω αυτών µπορούσε να διαφεύγει της 

τροµακτικής οριστικότητας και του µη ανατάξιµου της πραγµατικότητας. 

 

 

Στην οξεία ψύχωση µπορεί να υπάρχει σύγχυση ανάµεσα στο φανταστικό του 

ονείρου και το πραγµατικό. Συχνά δεν λαµβάνει χώρα η διάκριση ανάµεσα στην 

ψευδαίσθηση του ονείρου και ένα πραγµατικό γεγονός στο µέτρο κατά το οποίο 

εκπίπτει η αίσθηση ελέγχου. Τότε ο ασθενής αισθάνεται ότι τα όνειρά τους 

επαπειλούν να κατακλύσουν (να καταλάβουν) το Εγώ του.  Eπίσης   εδώ  µπορεί να 

υπάρχει σύγχυση µεταξύ έκδηλου και λανθάνοντος περιεχοµένου. 

. 

Στην ψύχωση το Εγώ του ασθενούς χρησιµοποιεί πρωτόγονους αµυντικούς µηχανισµούς στην 

παραγωγή του ονείρου (Βion 1958,  Nunberg  1948). 

 

1ο Κλινικό παράδειγµα Γυναίκα σε θεραπεία η οποία φοβόταν ότι θα καταβροχθιζόταν 

από προβολές κακών µορφωµάτων(imagos). Άρχισε να φοβάται ότι  τα όνειρά της ήταν 

τόσο µεγάλα όσο και αυτή η ίδια και ότι θα την κατάπιναν. Φανταζόταν ότι θα 

καταλαµβανόταν και θα καταστρεφόταν από τα όνειρά της. 

 

2ο Κλινικό παράδειγµα. Νεαρή φοιτήτρια γύρω στα 24, στις παρυφές της ψύχωσης, 

τελειόφοιτος θεολογίας σε θεραπεία µε συχνότητα αρχικά δυο συνεδριών εβδοµαδιαίως 

που στη συνέχεια µειώθηκαν σε µία.  Είχε σοβαρά εκφορτιστικά ξεσπάσµατα βίας έργω 

και λόγω πρωτίστως εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος τα οποία συχνά 
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οδηγούσαν και σε τραυµατισµούς ανθρώπων όπως στην περίπτωση ενός φίλου της στον 

οποίο δε δίστασε να επιτεθεί σ’ένα ξέσπασµά της και να τον χτυπήσει πάνω στο 

τραυµατισµένο πόδι το οποίο εκείνη την εποχή αυτός είχε σε γύψο.  

Ένα από τα ζητήµατά της ήταν ότι συχνά δε µπορούσε να ξυπνήσει. ∆ε µπορούσε 

εύκολα ν’αφήσει το κρεβάτι της και να σηκωθεί. Σε κάποιες περιπτώσεις µου έφερνε 

όνειρα. Μου διηγείτο ότι όταν τελικά κατάφερνε ν’αφυπνιστεί γινόταν απίστευτα 

επιθετική στο περιβάλλον της (έµενε µε τους γονείς της). Η πραγµατικότητα της έπεφτε 

αδυσώπητα δυσβάσταχτη και αυτό πληµµύριζε το Εγώ της µε απίστευτη εχθρότητα. Με 

το να κοιµάται επιχειρούσε να παρατείνει στο έπακρο την ονειρική ψευδαισθητική ζωή  

της που ήταν ανεκτότερη και πιο ευχάριστη.  Ήταν προφανής η προσπάθειά της να 

υποκαταστήσει την πραγµατικότητα µε το όνειρο εκλαµβάνοντας το παραλήρηµα 

(όνειρο) ως την πραγµατική ζωή (σύγχυση). 

 

Ο Freud έκανε λόγο για κάποια σχετική ικανότητα του Εγώ του υποκειµένου όχι 

µόνο στο να αντέχει να ονειρεύεται αλλά και στο να µπορεί να συµµαχεί µε τον 

αναλυτή του ως προς την διεργασία του. ∆ιέκρινε ανάµεσα στον ψυχωτικό ασθενή ο 

οποίος δε µπορεί να υποστηρίξει ένα τέτοιο «συµβόλαιο» και το νευρωτικό ασθενή ο 

οποίος επιτρέπει τον αναλυτή του  να υποστηρίξει το αδύνατο Εγώ του. 

 

Στους διαταραγµένους ασθενείς γενικότερα το ενορµητικό υλικό (ορµικές ώσεις) του Εκείνο µπορεί να 

«διατρήσει» και να διαπεράσει τον έλεγχο του Εγώ επί των παλινδροµικών αµυντικών διεργασιών του 

(εργασία του ονείρου) που οδηγούν στο όνειρο οπότε αντί για την ονειρική παραγωγή µπορεί να 

προκύψει κινητικότης, αλλως ειπείν ο κοιµώµενος ξυπνά.  

 

Κατά τον Zetzel (1956) είναι το σαδιστικό και αρχαϊκό Υπερεγώ το οποίο σε 

κάποιες περιπτώσεις δεν επιτρέπει τη θεραπευτική συµµαχία. Παθολογικές εκφάνσεις 

και λειτουργίες του αρχαϊκού και σαδιστικού Υπερεγώ συναντάµε σε σοβαρές 

διαταραχές( νευρώσεις) του χαρακτήρα. 

Οι ψυχωτικοί και οι  οριακοί ασθενείς έχουν συγκεκριµένα ελλείµµατα του Εγώ 

τους, αλλόκοτους και πρωτόγονους µηχανισµούς και συµβιοτικές -εξαρτητικές 

προδιαθέσεις που δεν τους επιτρέπουν να παραδίδονται  στην παλινδροµική ώση της 

«κατάστασης του ντιβανιού», ούτε να εµπιστεύονται το µητρικό στήθος ως οθόνη του 

ονείρου. Αυτοί οι ασθενείς δεν έχουν την ώριµη-ισορροπηµένη δυνατότητα να 

χρησιµοποιούν τα όνειρα για να ικανοποιούν τις επιθυµίες τους και να περιφρουρούν 
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τον ύπνο τους. Αυτό οδηγεί είτε σε µια κατάχρηση παραγωγής ονείρων -µέσω των 

οποίων επιχειρούν να δηµιουργήσουν µια αυταπάτη, µια  ψευδαισθητική κατάσταση 

ικανοποίησης όπως δεν την είχαν στην παιδική τους ηλικία-είτε σε µια άκρως 

περιορισµένη φαντασιακή επεξεργασία της ενορµητικότητάς τους.  Συχνά έχουν 

εφιάλτες.  

Κατά τον Bion (1963) o ψυχωτικός ασθενής  µάλλον έχει ψευδαισθήσεις παρά 

ονειρεύεται. 

 

Στην  οξεία σχιζοφρένεια ο ασθενής µπορεί να αφηγείται µπερδεµένα το όνειρό του. 

∆εν είναι πάντα σε θέση να µεταδώσει τι έγινε στο όνειρο ποιες ήταν οι 

ψευδαισθήσεις του στο όνειρο και ποιες όταν ξύπνησε. 

Στην σχιζοφρενική σκέψη εκπίπτει η διαφοροποίηση ανάµεσα στο σύµβολο και το 

συµβολιζόµενο (γίνεται λόγος εδώ για συµβολικό ισοδύναµο). Αυτό οδηγεί στην 

συγκεκριµένη-πραγµατιστική (ή  αποµεταφοροποιηµένη) σκέψη του σχιζοφρενούς. Ο 

Freud υποστήριξε ότι ο σχιζοφρενής υπερεπενδύει στις λέξεις σα να ήταν πράγµατα. 

Εν κατακλείδι: Η προεξάρχουσα λειτουργία του Εγώ στην παραγωγή των 

(συµβολικών) ονείρων είναι ο συµβολισµός.  

 

Ο αναλυόµενος βλέπει όνειρα, ένδειξη ότι µπορεί να αποκοιµιέται και να  βρίσκεται σε επαφή µε τα 

εσωτερικευµένα του αντικείµενα, εποµένως διαθέτει ένα χώρο (ο χώρος του ονείρου) µέσα στον οποίο 

µπορεί να ονειρεύεται. Σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να ζει τα όνειρά του –πρωτίστως τις εικόνες 

του ονείρου-ως εισβάλλοντα στα εσωτερικά της αντικείµενα µε συνέπεια την ισοπέδωση του χώρου 

του ονείρου και την απώλεια της λειτουργίας  παραγωγής ονείρων του Εγώ. Αυτό συµφωνεί µε τις 

απόψεις της Segal (1980) σύµφωνα µε την οποία το όνειρο µπορεί σε ορισµένες περιπτώσεις  να 

αυξάνει την προβλητική ταύτιση µε κόστος την απώλεια της συµβολοποίησης. Εδώ ο ονειρευόµενος 

ζει την  φαντασία του  να πραγµατοποιείται στ’αλήθεια, να λαµβάνει  συγκεκριµένες απτές διαστάσεις   

Στις ώριµες µορφές του συµβολισµού  επιτελείται µια έκπτωση της παιδικής απληστίας η οποία 

απαιτεί από το Εγώ να χρησιµοποιεί το σύµβολο σα να ήταν αυτό καθεαυτό το πράγµα. Μέσω της 

διαδικασίας του συµβολισµού το Εγώ κερδίζει σε αίσθηση κυριαρχίας και ελέγχου αφού προσδίδει την 

ικανότητα στο υποκείµενο να φτιάχνει υποκατάστατα αντικείµενα  στο όνοµα των απολεσθέντα 

πραγµατικών (ή εσωτερικών )αντικειµένων. Μια πολύ πρώιµη µορφή της συµβολοποίησης αποτελεί η 

έννοια του ενδιάµεσου αντικειµένου (Winnicott 1953), το οποίο το µικρό παιδί µπορεί να χρησιµοποιεί 

σε διάφορες (κακές) στιγµές έλλειψης. 
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Ο Βion αναφέρει την περίπτωση ενός ασθενούς ο οποίος τροµοκρατήθηκε όταν 

ονειρεύθηκε τον αναλυτή του οπότε συµπέρανε ότι τον είχε καταβροχθίσει. Εξεπλάγη 

όταν τελικά βρήκε τον αναλυτή του ζωντανό στον πραγµατικό εξωτερικό κόσµο. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ασθενής δεν δύναται να διαφοροποιήσει ανάµεσα στο 

ψυχικό γεγονός του ονείρου (εσωτερική-ψυχική πραγµατικότητα) και τα πραγµατικά 

γεγονότα του εξωτερικού κόσµου. 

Εν κατακλείδι ο ψυχωσικός δεν µπορεί καθόλου να διακρίνει ανάµεσα στο όνειρο, την 

ψευδαίσθηση και την πραγµατικότητα 

 

Η ζωή των σχιζοειδών ασθενών κυριαρχείται από ένα «σιδερένιο παραπέτασµα» 

ανάµεσα στα εσωτερικά τους µορφώµατα και τα εξωτερικά αντικείµενα. Τα όνειρά 

τους µπορεί να είναι φρικτά (απειλητικά) ώστε να µπορούν να τα υποφέρουν, 

εντούτοις συνιστούν, συγκροτούν και αποτελούν τις πλέον αυθεντικές και γνήσιες 

εµπειρίες ζωής. Aυτοί οι ασθενείς εµφανίζουν   υποµανιακή  υπερδραστηριότητα ή 

εκσεσηµασµένες µορφές ακινησίας και απάθειας.  Μπορούν να κοιµούνται χωρίς 

άγχος µόνο όταν προοδευτικά αρχίζουν να εµπιστεύονται τον αναλυτή τους και να 

εξαρτώνται από την αφυπνιστική και εµπεριέχουσα παρουσία και λειτουργία του 

στην αναλυτική κατάσταση. Μόνο τότε µπορούν να ξυπνούν σε µια συγκινησιακή 

κατάσταση η οποία δεν οδηγεί το Εγώ τους σε πρωτόγονους αµυντικούς µηχανισµούς 

(διχοτόµησης του Εγώ και του αντικειµένου). Σε αυτούς τους ασθενείς µόλις 

επανορθωθεί ο ρυθµικός µηχανισµός ύπνου-ξυπνήµατος τότε µπορούµε να δούµε 

ν’αναδύεται η ικανότητά τους να κάνουν ένα καλό όνειρο και τους σχετικούς 

ελεύθερους συνειρµούς. 

 

Υπάρχουν θεραπευόµενοι οι οποίοι δεν ονειρεύονται ποτέ. Ο κόσµος τους είναι 

στατικός σαν ένα µουσείο στο οποίο η κίνηση (κινητικότης) και η ψυχική εργασία 

είναι σε τέλµα. Κατά την Gammill( 1980) πρόκειται περισσότερο για ένα 

χαρακτηριολογικό φαινόµενο -παρά νευρωτικό ή ψυχωτικό- εκτεινόµενο από την 

σχιζοειδή προσωπικότητα µέχρι το φαινοµενικά κανονικό (υγιές) άτοµο. 

 

Γενικότερα ασθενείς µε διαταραχές προσωπικότητας (προοιδιπόδειες οργανώσεις, παθολογία του 

ναρκισσισµού) µπορεί αποτυγχάνουν να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες και τους κανόνες της 

ψυχαναλυτικής κατάστασης. Έρχονται στη θεραπεία χωρίς κάποια συγκεκριµένα συµπτώµατα και 

χωρίς κάποια καλά οργανωµένη επιθυµία για θεραπεία. ∆ιανοητικά και πνευµατικά είναι σε θέση να 
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«συλλάβουν» τις απαιτήσεις της ψυχαναλυτικής κατάστασης. Εντούτοις συναισθηµατικά και µε όρους 

διαδικασιών (αµυντικές διεργασίες) του Εγώ δε µπορούν να τα καταφέρουν. Αντί να κάνουν 

ελεύθερους συνειρµούς παγώνουν. Καθώς παλινδροµούν µπορεί να «κολλάνε» σε διάφορα σηµεία ή 

στοιχεία του αναλυτή ή της αναλυτικής κατάστασης (Fliess, 1953) και δε µπορούν να εγκαταστήσουν 

µια θεραπευτική συµµαχία (Ζetzel, 1956) ούτε µια µεταβιβαστική νεύρωση που να είναι διεργάσιµες 

(Sterba 1957,.Stone , 1947).   Kατά  τη διάρκεια της ανάλυσής τους λαµβάνει χώρα επί µονίµου βάσεως 

µια παλινδροµική σύγχυση και συσκότιση των ορίων µεταξύ του Εγώ τους, του αναλυτού και της 

αναλυτικής κατάστασης.  Συνήθως τους διαγιγνώσκουν ως : οριακές περιπτώσεις, σχιζοειδείς 

προσωπικότητες, ναρκισσιστικές νεωρώσεις, «ως εάν» προσωπικότητες, διαταραχές ταυτότητας,  ως 

υποφέροντες από ειδικά  ελλείµµατα του Εγώ, ψευδοπροσωπικότητες κ.λ.π.  Εδώ συντρέχουν 

πρωτόγονες παραµορφώσεις του Εγώ οι οποίες δεν  τους οδηγούν προς τη θεµελίωση µιας ήπιας 

διχοτόµησης (σχάσης) η οποία συνιστά  µια προϋπόθεση  για την επιτυχία της κλινικής διαδικασίας 

στην κλασσική ψυχαναλυτική κατάσταση.  Τότε µπορεί να προκύπτει µια σύγχυση του Εγώ-µη Εγώ,  

και επιτακτική ανάγκη ελέγχου τυχόν  µαζικών παλινδροµικών ψυχικών φαινοµένων  διαµέσου  

(σωµατικής) κινητικότητας και έντονων αµυντικών µηχανισµών. Επίσης µπορεί να παρατηρούνται 

φαινόµενα παραληρητικής µεταβίβασης και συµβιοτικών  (συγχωνευτικών)  εξαρτητικών σχέσεων.  

Μέσω όλων αυτών των αλλόκοτων πρωτόγονων αµυντικών µηχανισµών επιχειρούν να θέσουν την 

αναλυτική κατάσταση υπό την αιγίδα της παντοδυναµίας τους.   

Άλλοι αναλυτές επιχειρούν να επωφεληθούν της παλινδροµικής διαδροµής του Εγώ αυτών των 

ασθενών έτσι ώστε να επαναδοµήσουν την προσωπικότητά τους. Κάποιοι  αναλυτές εντούτοις είναι 

δύσπιστοι ως προς το παλινδροµικό δυναµικό της µεταβίβασης των οριακών ασθενών  και επιχειρούν 

να επιβάλλονται της αναλυτικής κατάστασης και του ασθενούς υποχρεώνοντάς τον σε περιορισµούς 

και υποχρεώσεις (παραµέτρους επί του πλαισίου ) µέσω των οποίων ελπίζουν να τους οδηγήσουν –

µέσω διορθωτικών συγκινησιακών εµπειριών-προς µια καινούργια ελευθερία και ζωντάνια των 

λειτουργιών του Εγώ και γενικότερα της ψυχικής υγείας. Είναι αλήθεια ότι στην περίπτωση αυτών των 

ασθενών γίνεται λόγος για προοιδιπόδειες συγκρούσεις στο επίπεδο του Εκείνο  και των 

αντικειµενοτρόπων σχέσεων. Εδώ γίνεται λόγος για διαταραχές στο πρωτογενές στάδιο της 

διαφοροποίησης του Εγώ από την κατάσταση του βρέφους που είναι (αναγκαστικά) ένα αντικείµενο 

φροντίδας σε µια αυτόνοµη µονάδα, αυθυπόστατη και αυτοεξυπηρετούµενη.  Κατά τον Khan (1962), 

από τη στιγµή κατά την οποία η κλινική διαδικασία υπερβαίνει και ξεπερνά τα όρια που θέτει η  

µεταβίβαση -οπότε ο ασθενής περνάει στην πράξη, δηλαδή εκδραµατίζει τις ανάγκες του που 

προκύπτουν από  τις πσραµορφώσεις του Εγώ του µε έναν συγκεκριµένο πραγµατιστικό και όχι 

συµβολικό  τρόπο- τότε δεν   υφίσταται η αναλογία του ύπνου και της κατάστασης του ονειρευόµενου 

µε αυτήν της ψυχαναλυτικής συνθήκης. Οι ασθενείς µε πολύ πρωτόγονες παραµορφώσεις του Εγώ δε 

µπορούν να εργάζονται µε τη συµβολική αξία και σηµασία της µεταβίβασης κατά την αναλυτική 

διαδικασία. Τότε µπορεί να αρνούνται την εξάρτησή τους από τον αναλυτή (ή την αναλυτική συνθήκη 

συνολικά ) ή προσπαθούν να την εντάξουν στην µαγική  παντοδυναµία των ιδεών τους. Μπορεί ακόµα 

να παλινδροµούν δηµιουργώντας πραγµατικές απαιτήσεις (ανάγκες) οι οποίες  άκρως απέχουν από 

τους αληθινές προθέσεις και σκοπούς του αναλυτή και της συνθήκης τους. Η µεταβίβαση εδώ γίνεται  

ένα πρωιµότερο και πρωτογονότερο βίωµα το οποίο προσιδιάζει στην κατάσταση του βρέφους και της 
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φροντίδας του στις πολύ πρώτες συµβιωτικής φάσεις της ψυχοσεξουαλικής του εξέλιξης. Οι κρίσεις 

αυτών των ασθενών απαιτούν διαφορετικές δυνατότητες εκ µέρους του αναλυτού.  Κατά τους 

Macalpine, Alexander και Fairbairn δεν είναι η αναλυτική κατάσταση η οποία τους φέρνει σε κρίσιµη 

κατάσταση αλλά οι ανάγκες µέσα στο ίδιο τον ασθενή. 

 

 

∆υσκολία στην ονειρική παραγωγή (αστοχία της εργασίας του ονείρου) εµφανίζουν  

τα άτοµα µε θεµελιακή κατάθλιψη και χρηστική σκέψη.  

 

Η θεµελιακή κατάθλιψη είναι  χωρίς εκφραστικότητα. Είναι δύσκολο να την 

αναγνωρίσουµε (διαγνώσουµε), γιατί η εκφραστικότητα της είναι περιορισµένη ή 

«φλου». ∆εν έχει θετική συµπτωµατολογία αλλά παρουσιάζει: 

-Κούραση. Πρόκειται για ασθενείς που εκφράζουν την κατάθλιψή τους µέσω ενός 

βιώµατος εξάντλησης. 

-Άγχος. Είναι διάχυτο, λίγο αόριστο το οποίο δεν αντιστοιχεί συγκεκριµένα µια 

κατάσταση η σε ένα αντικείµενο  

-Παράπονα για σωµατικές ενοχλήσεις. 

 

Βλέπουµε σε αυτήν την κατάθλιψη µια ναρκισσσιστική θεµατική. ∆εν είναι αρκετά 

καλά ψυχικοποιηµένη ως εκ τούτου υπάρχει σε αυτήν  σβήσιµο όλων των νευρωτικών 

αµυνών.  Εδώ έχουµε πτώση του τόνου των ενστίκτων ζωής. Μία από τις συνέπειές 

της είναι οι σωµατικές αναµοχλεύσεις (Σωµατοποίηση).   Η θεµελιακή κατάθλιψη  

συνοδεύει µόνιµα την χρηστική σκέψη.   Θεµελιακή κατάθλιψη και χρηστική σκέψη 

αποτελούν τις δύο όψεις του φαινοµένου της ψυχικής αποδιοργάνωσης  

Η χρηστική σκέψη συνιστά ένα «βραχυκύκλωµα» κάθε φαντασιακής δραστηριότητας 

του ατόµου. Χαρακτηρίζεται από απόσυρση των φαντασιακών σχηµατισµών του Εγώ 

(χωλαίνει η φαντασία του υποκειµένου). Πρόκειται για σκέψη φτωχή η  οποία δεν 

εµπεριέχει αναπαραστάσεις. Το υποκείµενο µας µιλά για το πράγµα καθαυτό χωρίς 

να παραπέµπει σε συνειρµούς  και αναπαραστάσεις (σύµβολα). Το άτοµο είναι  

παρόν άλλα άδειο   µιλά για το πράγµα καθ’ αυτό χωρίς να παραπέµπει σε 

συνειρµούς. Εδώ χωλαίνει η συµβολική σκέψη.   

Ο λόγος του χρηστικού ασθενούς -λόγω του αµυντικού µηχανισµού της καταστολής ο 

οποίος προεξάρχει- στερείται συναισθηµατικής ζωντάνιας (σαν το αγρό που δεν 

αρδεύεται). Είναι λόγος πρωτίστως περιγραφικός. Το υποκείµενο δυσκολεύεται να 
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κάνει συνειρµικές αλυσίδες, να ικανοποιείται ψευδαισθητικά (συµβολικά) µε 

αποτέλεσµα να γραπώνεται πάντα από το εξωτερικό πραγµατικό αντικείµενο.  

 

Στην χρηστική σκέψη δεν βρίσκουµε συµβολισµό. H Segull28 µας δίνει το γνωστό παράδειγµα του 

βιολιστή που σταµάτησε να παίζει βιολί. Όταν τον ρώτησε «γιατί σταµατήσατε;» εκείνος απάντησε «θα 

παίζω το πουλί µου µπροστά στον κόσµο»;   Τα πράγµατα  θα ήταν καλά αν το βιολί συµβόλιζε το πέος, 

την αυνανιστική (σεξουαλική) λειτουργία. Το βιολί τότε θα έµπαινε σε αναπαράσταση. Αντίθετα ο 

βιολιστής σταµάτησε να παίζει επειδή στη χρηστική  του σκέψη βιολί και πέος («πουλί») γίνονται ένα. 

Παύει η απόσταση ανάµεσα στο συµβολικό και το συµβολιζόµενο. ∆εν είναι το βιολί σαν το «πουλί» 

(αναπαράσταση) αλλά το βιολί είναι το «πουλί». Τα δύο είναι πολύ κοντά γίνονται το ένα και το αυτό. 

Λέµε εδώ ότι «βραχυκυκλώνει» το προσυνειδητό.  Είναι το πεδίο, ο χώρος του ψυχικού οργάνου όπου 

επισυµβαίνουν πολλά πράγµατα:  

-Η συµβολοποίηση 

-Η αναπαραστατική λειτουργία  

-Η ψυχικοποίηση. 

Οι «χρηστικοί» ασθενείς (όπως και οι ψυχωσικοί) δεν έχουν λειτουργικό προσυνειδητό. Για αυτούς η 

λέξη είναι πολύ κοντά στο πράγµα. Έτσι καταργείται ο συµβολισµός. Το συµβολικό είναι ταυτόχρονα 

και πραγµατικό,  το υποκείµενο παίρνει τα πράγµατα «ως έχουν».  Χωλαίνει τότε η αφαιρετική σκέψη, 

π.χ τι σηµαίνει, τι νοήµατα έχει και µεταφέρει το γνωµικό φερ’ειπείν «φασούλι το φασούλι γεµίζει το 

σακούλι»; Ποιος ο συµβολισµός του; 

Το προσυνειδητό είναι βασικό για τον συµβολισµό και την ψυχική λειτουργία εν τέλει, για να µπορώ 

να πάρω απόσταση από αυτό που έρχεται µέσα µου, δηλαδή από τις έσωθεν διεγέρσεις. Όταν το 

προσυνειδητό δεν λειτουργεί καλά έχουµε τις ποικίλες εκδηλώσεις, τις συνέπειες της µη 

ψυχικοποίησης. Τότε η ενστικτώδης διέγερση εκφορτίζεται αντί να ψυχικοποιείται. Πρόκειται για τον 

ασθενή ο οποίος αδυνατώντας να ενδοσκοπεί, να κοιτά µέσα του(στροφή επί εαυτού) 29 ζητά από τον 

αναλυτή του «συνταγές» και «οδηγίες χρήσεως». 

 

Στις οργανώσεις αυτές ο προεξάρχων αµυντικός µηχανισµός του Εγώ είναι η 

καταστολή. Πρόκειται για αµυντικό µηχανισµό κατά την  πρώιµη σχέση του παιδιού 

µε τη µητέρα του. Το παιδί συµπιέζει τις αγωνίες του και τις συγκινήσεις του γιατί 

αυτές θα αποτελούσαν µια απειλή για τη ζωή της µαµάς του (π.χ. όταν αυτή είναι σε 

κατάθλιψη). Αυτή η µητέρα επιβάλλει µια σιωπή στην εκφραστικότητα  των 

συγκινήσεων του παιδιού. Επίσης -για «παιδαγωγικούς» σκοπούς- σε ορισµένες 

                                                 
28  Βρεττανή ψυχαναλύτρια, µέλος της βρετανικής ψυχαναλυτικής εταιρείας. 

 
29  Λέµε ότι χωλαίνουν οι αυτοερωτισµοί δηλαδή η δυνατότητα του υποκειµένου ψάχνοντας 

µέσα του (ναρκισσιστική αναδίπλωση) να µπορεί να βρίσκει ψευδαισθητικά το αντικείµενο (µαστός) 

το οποίο χάνεται. 
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οικογένειες τα παιδιά δεν έχουν δικαίωµα να παραπονιούνται. Τότε σιγά  σιγά το 

παιδί εσωτερικεύει αυτή τη σιωπή, την καταστολή1 
των συγκινήσεων του. Πρόκειται 

για την αρνητικοποίηση των συγκινήσεων µε τη µορφή ενός ιδεώδους Εγώ. Το παιδί 

αποκόπτεται από τις δικές του ενορµητικές πηγές , δηλαδή χάνει τη δική του 

λιβιδινική τροφοδοσία, χάνει την ατοµική του, τη µοναδική του ιδιαιτερότητα. 

Συµµορφώνεται στο όνοµα µιας υπερπροσαρµογής του στο οµαδικό, στην  κοινωνική 

πραγµατικότητα, στις κοινωνικές (εξωτερικές) νόρµες και αξίες. Εύκολα θα 

αισθάνεται ντροπή κάθε φορά που θα «παρακάµπτει» τις έξωθεν αξίες προς όφελος 

των ατοµικών του επιθυµιών.  

 

Σε ορισµένες περιπτώσεις  η καταστολή µπορεί να φτάσει τα πράγµατα µέχρι το πάγωµα, τη 

συρρίκνωση, τον µαρασµό της σκέψης. Μπορεί να εξαφανίσει, να σβήσει την επιθυµία και την ίδια τη 

σκέψη.  Τα πράγµατα είναι «παγοποιηµένα». Πρόκειται για µια κατάσταση απάθειας. Εδώ το 

συναίσθηµα δεν τροφοδοτεί τη σκέψη. Είναι µια προσπάθεια συνειδητή να εγκυστώσω το συναίσθηµα 

µου, δηλ. να µη νοιώσω. Έτσι η καταστολή µπορεί να γίνει στοιχείο του χαρακτήρα (χαρακτηρολογικό) 

Πρόκειται για ένα µπλοκάρισµα της επένδυσης της λιβιδούς στο αντικείµενο ώστε να µην αναδύεται η 

ενόρµηση. Ένα «τσιµεντάρισµα» , δεν ανασαίνει το πράγµα, δεν επιστρέφει στο συνειδητό τίποτα από 

την επιθυµία Είναι η καταστολή ως νεύρωση χαρακτήρα. Kατά  την Mc Dougall η καταστολή ως 

µηχανισµός άµυνας προστατεύει το Εγώ από την ανάδυση των αρχαϊκών (πρωτογενών) φαντασιών 

ψυχωσικής τάξης.  Καταστολή: άµυνα κατά της ψύχωσης.  Κατ’αυτήν την άποψη η χρηστική σκέψη δεν 

οφείλεται στην έλλειψη φανασιωτικού  υλικού, αλλά στην προσπάθεια καταστολής αυτών των 

πρωτογενών φαντασιών 

 

Κλινικό Παράδειγµα: Νεαρή σε θεραπεία µε συστηµατικό ερυθηµατώδη λύκο 

(αυτοάνοση νόσος, ασθένεια του ανοσοποιητικού συστήµατος). Το ανοσοποιητικό Η 

υπόθεση εργασίας εδώ είναι ότι  το ανοσοποιητικό σύστηµα ως οργανική άµυνα 

υπερλειτουργεί όταν άλλα συστήµατα αµυνών τα οποία δρουν σε άλλα επίπεδα (ψυχικές 

άµυνες) αποδεικνύονται ανεπαρκή. Η υπερλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήµατος 

έχει σαν αποτέλεσµα αυτό να αναγνωρίζει ως «εχθρούς» εσωτερικά όργανα και να τους 

επιτίθεται (αυτοανοσία). Έχουµε τότε βλάβη του οργάνου µέσω επίθεσης εναντίον 

εαυτού.  

Ασθενής:  « Ένα όνειρο είδα…είµαστε …µια παρέα σε ένα λόφο σε µια εκδροµή και 

κατεβαίναµε προς τα κάτω και, κάποια στιγµή, είδαµε ένα µονοπάτι που καιγόταν και 

φοβηθήκαµε. Αυτό προχώρησε και µετά έκανε έκρηξη. Και αρχίσαµε να τρέχουµε. Και 

κάτω ήταν ο Σπύρος που όµως εκείνος δεν µπορούσε να τρέξει…». (∆ιάβασε το όνειρο  

από ένα χαρτί στο οποίο το είχε γράψει). Από το υλικό των συνεδριών γνωρίζουµε 
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(όπως µας έχει µεταδώσει άλλη φορά), ότι βλέποντας όνειρα φωνάζει 

«µαµά»(ταραγµένος ύπνος). Στην ίδια συνεδρία η ασθενής είπε ότι όταν η µητέρα της 

πάει να της πιάσει το χέρι εκείνη το τραβάει.  

Η ασθενής µέσω του ονείρου δείχνει ν’ αναφέρεται στην επιθυµία- αυτή έρχεται τη 

στιγµή που µιλά- για έκρηξη (φωτιά) και για κάτι που καίγεται («καυτές» ενστικτώδεις 

διεγέρσεις, µη ψυχικοποιηµένες). Φωνάζει τη µαµά ώστε αυτή να δράσει προστατευτικά 

(µαµά ως αλεξιερεθιστικό αντικείµενο- σύστηµα)30 απέναντι  σε αυτό που έσωθεν την 

καίει και το οποίο εκρήγνυται.  Πρόκειται για τους έσωθεν ερεθισµούς τους οποίους δεν 

µπορεί να χειριστεί ψυχικά (να φιλτράρει) οπότε αµύνεται σε αυτούς «σβήνοντας» τους 

µέσω καταστολής οπότε δε θυµάται το όνειρο (το σβήνει). Τότε χρειάζεται να  το 

γράψει για να µην το «χάσει». ∆εν µπορεί να κάνει τίποτα παρά µόνο αν µέσω του 

γραπτού-µέσω της αντίληψης- το ανακαλέσει (το γραπτό είναι ένα οπτικό αντιληπτικό 

ερέθισµα). Χρειάζεται να  έχει το αντιληπτικό για να το ανακαλέσει, να γραπωθεί πάνω 

από το εξωτερικό. Έχουµε εδώ υπερεπένδυση των εξωτερικών ερεθισµάτων. ∆εν 

υπάρχει εδώ η διαστρωµάτωση της απώθησης
31. 

Η ασθενής-όπως µετέδωσε- τραβάει το χέρι της όταν ( βλέποντας τηλεόραση ) της το 

πιάνει η µητέρα της. Ιδού ο  φόβος της έκρηξης. Είναι ο φόβος να καταστρέψει (να 

κάψει) το αντικείµενο όπως το σώµα της.  

 

 

Στην θεµελιακή κατάθλιψη (και την χρηστική σκέψη και ζωή) έχουµε παρουσία 

αρνητικής συµπτωµατολογίας. Πρόκειται για σβήσιµο των εκφράσεων ενός 

συναισθήµατος ενοχής οι οποίες να συνδέονται µε ένα οιδιπόδειο Υπερεγώ. ∆εν 

υπάρχει  ενοχικότητα  η οποία  να βάζει σε λειτουργία τη διαδικασία της απώθησης. 

 

Οι ασθενείς αυτοί µπορούν να µας µιλούν για ενοχές αλλά καλούµαστε να διαγνώσουµε αν πρόκειται 

για αίσθηµα ντροπής περισσότερο και όχι για ενοχές. Η ντροπή είναι το  αίσθηµα του υποκειµένου ότι 

καταστρατήγησε κάποιες αξίες και ιδεώδη. Πρόκειται για ναρκισσιστικές απαιτήσεις που σχετίζονται 

µε το ιδεώδες Εγώ (διάφορο του Υπερεγώ). Το λειτουργικό Υπερεγώ γενικά λέει : «µην κάνεις». Το 

συχνότερο αυτοί οι ασθενείς όταν µιλάνε για «ενοχές» εννοούν «ντροπή» για πράγµατα που έκαναν. 

                                                 
30  Το αλεξιερεθιστικό σύστηµα του παιδιού αναπτύσσεται µε τη βοήθεια του αντικειµένου 

(µάνα). 
31  Σε αντιδιαστολή µε τον µηχανισµό της καταστολής µέσω του οποίου σβήνει η λιβιδώς 

(πτώση του τόνου της ζωής), µε την απώθηση η λιβιδώς διατηρείται οπότε τροφοδοτεί διαρκώς τη 

σκέψη του υποκειµένου( φαντασία, συγκινήσεις, επιθυµίες κ.λ.π). 



99 

 

Πρόκειται για πράξεις οι οποίες δεν υπερβαίνουν ένα εσωτερικευµένο Υπερεγώ (οι αξίες µου), αλλά 

καταστρατηγούν ιδεώδη κοινωνικά τα οποία έχουν εξωτερική διάσταση και εµφορούνται από αξίες 

άλλων.  

 

-∆εν έχουν αληθινή συνειρµική ικανότητα, «δεµένη» µε το ασυνείδητο. ∆εν έχουν 

υλικό ενορµητικό απωθηµένο που επιστρέφει από το ασυνείδητο λεκτικά π.χ 

παραδροµές ή παραπραξίες κ.λ.π).   Ο ασθενής εδώ µπορεί να δείχνει ότι έχει 

ελεύθερους συνειρµούς, στην πραγµατικότητα όµως πρόκειται για µια σειρά 

συνειδητών ή προσυνειδητών ιδεών (ψευδοσυνειρµοί). 

-∆εν εκφράζουν αγωνία. 

-∆εν έχουν νευρωτικά συµπτώµατα (υστερίες, ψυχαναγκασµούς, οργανωµένες 

φοβίες). 

-Απουσία διαστροφικών συµπτωµάτων. 

-Απουσία αναγνωρίσιµων µετουσιωσικών καναλιών. 

-Απουσία ψυχοκινητικής επιβράδυνσης. Πρόκειται για ασθενείς που συνεχίζουν να 

επιτελούν µηχανικά τις δραστηριότητες τους, κάνουν δηλαδή αυτό που  έχουν να 

κάνουν στα διάφορα επίπεδα της επιβίωσης τους, στο κοινωνικό, επαγγελµατικό, 

σεξουαλικό, διατροφικό.  
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