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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
\Aπe µικρeς µοÜ ôρεσε νa µελετ΅ τοfς àνθρώπους· νa
παρατηρ΅ τdς κινήσεις, τe βλέµµα, τa λόγια καd γενικa τcν ¬λη
συµπεριφορά τους. \Aπe τa âξωτερικa φαινόµενα πίστευα καd
πιστεύω ¬τι µπορεÖ κανεdς νa διίδFη τeν âσωτερικe κόσµο τοÜ
συνανθρώπου του. ‰Iσως καd µb αéτe τeν τρόπο νa µπορFÉ νa τeν
βοηθήσFη καλύτερα. Πάντοτε πιστεύω âπίσης ¬τι ï Θεeς µεριµν÷Ä
γιa τeν κάθε ôνθρωπο ξεχωριστά· ™ ο¨κονοµία τοÜ ΘεοÜ âπίσης
καθοδηγεÖ τa βήµατα τοÜ κάθε àνθρώπου.
^H µελέτη αéτc εrναι ™ πρώτη στc σειρά, ποf
πραγµατοποιήθηκε στa πλαίσια τ΅ν µεταπτυχιακ΅ν µελετ΅ν στe
µάθηµα ποιµαντικc ψυχολογία, µb σύµβουλο καθηγητc τeν κ.
ΧρÉστο Βάντσο, τeν ïποÖο καd θερµa εéχαριστ΅. \Αρχικa οî
τέσσερεις αéτbς µελέτες γιa τeν Φρόυντ, Γιούγκ, \Αντλερ καd
Φρaνκλ qταν àνεξάρτητες, àργότερα ¬µως, àφοÜ εrχαν κοινe
θέµα, τe ùνειρο, τdς ëνοποίησα σb µία ëνιαία µελέτη.
Στe σηµεÖο αéτe θa ¦θελα νa εéχαριστήσω τeν πρόεδρο
τοÜ τµήµατος ΠοιµαντικÉς καd ΚοινωνικÉς Θεολογίας, κ. XρÉστο
O¨κονόµου, τeν σεβασµιώτατο Mητροπολίτη Tυρολόης καd
Σερεντίου κύριο Παντελεήµονα ^Pοδόπουλο, τeν π. Νικόδηµο
Σκρέτα καd τeν κ. Θεόδωρο Γιάγκου γιa τdς πολύτιµες συµβουλbς
καd τcν καθοδήγηση, ποf µοÜ παρεÖχαν στe δύσκολο öργο τÉς
âπιστηµονικÉς âργασίας. Eéχαριστ΅ âπίσης τοfς συµφοιτητές
µου, ποf µb τcν πολύτιµη συζήτηση στe µάθηµα, καθgς καd µb τe
ζεστe καd φιλικe περιβάλλον, βοήθησαν στcν ½λοκληρωµένη καd
σφαιρικc àντιµετώπιση τ΅ν διαφόρων θεµάτων, ποf àναλύονται
στcν παροÜσα µελέτη.
Θa ¦θελα âπίσης νa εéχαριστήσω τeν πανιερώτατο
µητροπολίτη Κύκκου καd Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο, γιa τcν
πατρικc àγάπη καd τe âνδιαφέρον, ποf öδειξε καd δείχνει στe
πρόσωπό µου, τeν µακαριστe π. Bασίλειο Παπαφώτη, ποf ½ς
καθηγητής µου στe Λύκειο µοÜ γνώρισε, ùχι µόνο τc θύραθεν
παιδεία, àλλa µοÜ öδωσε καd τa πρ΅τα öµπρακτα παραδείγµατα
καλοÜ κàγαθοÜ àνθρώπου καd σωστοÜ χριστιανοÜ, καθgς âπίσης
καd τeν àγαπητe γλωσσολόγο κ. Mενέλαο Xριστοδούλου, γιa τcν
πολύτιµη συµβολή του στdς διορθώσεις τ΅ν κειµένων.
Θεωρ΅, ùχι êπλa καθÉκον καd •ποχρέωσή µου, àλλa καd
βαθύτατη αéθόρµητη παρόρµηση, νa εéχαριστήσω τοfς καθηγητbς
κ. XρÉστο Bάντσο, π. \Αθανάσιο Γκίκα καd π. Σπυρίδωνα
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\Αντωνίου γιa τcν âπιστηµονικc τους καθοδήγηση, καθgς καd γιa
τcν àγάπη, µb τcν ïποία περιέβαλαν àπe τcν πρώτη στιγµc τe
πρόσωπό µου.
Εéχαριστ΅ âπίσης τeν àρχιµ. Φώτιο \Ιωακεdµ γιa τdς
πολύτιµες συµβουλbς καd διορθώσεις, τdς ïποÖες öκανε στdς
âπιστηµονικές µου âργασίες, καθgς καd τeν àνεψιό µου Μάριο
Θουκυδίδη, γιa τdς διορθώσεις καd παρατηρήσεις του. Τέλος θa
¦θελα νa εéχαριστήσω τeν πνευµατικό µου, πατέρα Σάββα
Σταυροβουνιώτη, γιa τc στήριξη καd καθοδήγηση, ποf µοÜ
παρέσχε ¬λα αéτa τa χρόνια, κατa τa ïποÖα âκπονοÜσα τc
διπλωµατικc âργασία, καθgς καd τc διδακτορικc διατριβή.
Δρ. Xριστόδουλος Bασιλειάδης Πέµπτη, 15 Αéγούστου 2013
^Η Κοίµηση της ^Υπεραγίας Θεοτόκου
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EIΣAΓΩΓH
^H Ψυχολογία εrναι ™ âπιστήµη, ποf µελετ÷Ä τa ψυχικa
φαινόµενα τοÜ àνθρώπου. \Aναπτύχθηκε, ½ς âπιστήµη, κυρίως
àπe τdς àρχbς τοÜ περασµένου α¨ώνα. ^H ψυχολογία τοÜ βάθους
εrναι ≤να παρακλάδι τÉς Ψυχολογίας, ποf àσχολεÖται µb τe
àσυνείδητο τοÜ àνθρώπου. ^Ως σχολή, ™ ψυχολογία τοÜ βάθους
âγκαινιάστηκε àπe τeν Γερµανe ψυχολόγο Σίγκµουντ Φρόυντ καd
τοfς µαθητές του.
^O Σίγκµουντ Φρόυντ γεννήθηκε στe Φράιβεργκ τÉς
Aéστρίας τe 1856. ‰Eζησε τe µεγαλύτερο µέρος τÉς ζωÉς του στc
Bιέννη, ¬που πÉρε τe δίπλωµά του στcν \Iατρικc τe 1881.
Σπούδασε âπίσης ¨ατρικc καd στe Παρίσι, ¬που •πÉρξε µαθητcς
τοÜ Σαρκώ, ï ïποÖος εrχε καταλήξει στcν ôποψη ¬τι •στερικa
συµπτώµατα µπορεÖ νa çφείλονται σb παθογενετικbς
παραστάσεις τÉς ψυχÉς, τdς ïποÖες âθεράπευε µε τcν ≈πνωση.
^Ο Φρόυντ àσχολήθηκε µb τcν •ποβολc σb κατάσταση
≈πνωσης, καd βασίστηκε στc θεωρία τοÜ Mπρόυερ, σύµφωνα µb
τcν ïποία ï •πνωτιζόµενος εrναι σb θέση νa διηγηθFÉ τa α€τια τÉς
παθολογικÉς καταστάσεως, στcν ïποία βρίσκεται. ‰Eτσι, µb αéτe
τeν τρόπο προσδιωρίστηκε ™ διάκριση µεταξf àσυνειδήτου καd
συνειδητοÜ.
^O Φρόυντ, µετa àπe öρευνες, κατέληξε στe συµπέρασµα
πgς ¬λες οî σκέψεις καd οî âπιθυµίες τοÜ àνθρώπου, ποf δbν
îκανοποιοÜνται - συνήθως âπειδc δbν âναρµονίζονται µb τdς
κοινωνικbς àπαιτήσεις καd εrναι δυσάρεστες - àπωθοÜνται στe
àσυνείδητο. \Aπ\ âκεÖ παρενοχλοÜν τc συνείδηση µb τc µορφc
νευρώσεων. Παρατήρησε µάλιστα πgς πίσω àπe τdς νευρωτικbς
µορφbς συµπεριφορÄς καd τdς ποικιλόµορφες •στερίες κρύβονται
διάφορα σεξουαλικÉς φύσεως àπωθηµένα.
Γύρω στe 1900 ï Φρόυντ âγκαταλείπει τc µέθοδο τοÜ
•πνωτισµοÜ καd âγκαινιάζει µb τeν προσωπικe διάλογο τcν
àνάκληση τ΅ν àναµνήσεων καd τcν αéτόµατη âξήγηση τ΅ν
συνειρµ΅ν.
Bοήθησε στcν ¥δρυση τοÜ ΔιεθνοÜς ΨυχαναλυτικοÜ
Συνδέσµου (International Psychoanalytic Association) τe 1910,
µαζd µb τοfς Oyγκεν Mπλόουερ, Kaρλ Γιοfγκ καd ‰Aλφρεντ
‰Aντλερ.
\Aργότερα ï Γιοfγκ καd ï ‰Aντλερ âγκατέλειψαν τeν
Σύνδεσµο, àφοÜ εrχαν διαφωνήσει µb τc θεωρία τοÜ Φρόυντ γιa
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τc σεξουαλικc προέλευση τ΅ν ψυχολογικ΅ν φαινοµένων. ^O
Φρόυντ âπέµεινε στdς θεωρίες του, καί, παρ\ ¬λη τcν àντίσταση,
ποf συνάντησε, ¥δρυσε καd âξέδωσε διάφορα ψυχιατρικa
περιοδικά.
Δίδαξε γιa τριάντα περίπου χρόνια στe Πανεπιστήµιο τÉς
Bιέννης. Kλήθηκε âπίσης νa διδάξFη καd σb ôλλα πανεπιστήµια.
‰Eζησε µb τc γυναÖκά του καd τa ≤ξι παιδιά του στcν Aéστρία.
‰Eφυγε àπe τc Bιέννη µετa τcν κατάληψη τÉς Aéστρίας àπe τeν
Xίτλερ, âπειδc qταν ëβραϊκÉς καταγωγÉς. Πέθανε στcν \Aγγλία
στa 1939.
«^O €διος ï Φρόυντ öµεινε σb ¬λη του τc ζωc àµετακίνητα
προσηλωµένος στdς θεωρίες, ποf διατύπωσε στe βιβλίο του
“^Eρµηνεία τ΅ν çνείρων”, καθgς καd στe βιβλίο του “TρεÖς
µελέτες γιa τc θεωρία τÉς σεξουαλικότητας”. Aéτa τa δύο öργα
διαπνέουν ¬λο τe µετέπειτα öργο του»1.
Στe δεύτερο κεφάλαιο τÉς παρούσης µελέτης âπιχειροÜµε
µιa σύγκριση τ΅ν θέσεων τοÜ Κaρλ Γιοfγκ καd τοÜ êγίου
\Ιωάννου τοÜ Σιναΐτου. ^Ο ^Eλβετeς ψυχολόγος Kaρλ Γκούσταφ
Γιοfγκ •πÉρξε ≤νας àπe τοfς κυριώτερους µαθητές τοÜ Φρόυντ.
Στcν àρχc ï Γιοfγκ àκολουθοÜσε τeν Φρόυντ στc φιλοσοφία καd
στdς µεθόδους, àλλa àργότερα διαφώνησε µαζί του σb πολλa
σηµεÖα.
^Ο ±γιος \Ιωάννης ï Σιναΐτης öζησε κατa τeν 6ο µ.X.
α¨΅να στcν περιοχc τοÜ ΣινÄ. ‰Eγραψε τe κορυφαÖο öργο, ποf
φέρει τeν τίτλο «KλÖµαξ». Kατa τc δική µας âκτίµηση, ï ¬σιος
\Iωάννης, ¬πως βλέπουµε στeν βίο του, εrναι àπe τοfς πρώτους
àνθρώπους, ποf χρησιµοποιοÜν âπιστηµονικbς µεθόδους στc
συγγραφc ëνeς öργου, ¬πως ™ κωδικοποίηση. \Aναφέρει στeν βίο
του ¬τι «πολλa πρe τοÜ ≈πνου ηûχετο, καd δελτία κατέταττε». ^H
διατριβή του αéτc µάλιστα διήρκεσε σαράντα ïλόκληρα χρόνια.
Kαd τe πιe σηµαντικe àκόµη εrναι τe γεγονeς ¬τι âκεÖνα ποf
öγραφε qταν τe àπαύγασµα τÉς âµπειρίας του.
hAς σηµειώσουµε âδ΅ τc σηµαντικότητα τοÜ γεγονότος ¬τι,
παρόλον ¬τι ï Γιοfγκ δbν qτο γνώστης, âξ ¬σων γνωρίζουµε, τÉς
\Oρθόδοξης µυστικÉς θεολογίας τ΅ν νηπτικ΅ν Πατέρων, âν
τούτοις τa πορίσµατα, στa ïποÖα καταλήγει, öρχονται νa
âπισφραγίσουν καd âπιβεβαιώσουν τa ¬σα βιώνουν καd âκφράζουν
διa τÉς γραφίδας τους οî àσκητικοd πατέρες. Γι\ αéτe καd πρέπει
1

ΦΡΟΥΝΤ, ^Ερµηνεία, σ. 11.
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νa δοÜµε τeν ψυχολόγο Κaρλ Γιοfγκ •πe τe πρÖσµα τοÜ
àνθρωπίνως âπιστητοÜ, ποf φτάνει σb κάποια πορίσµατα, χωρdς
τελικa νa µπορFÉ νa σοÜ δώσFη πραγµατικc λύτρωση.
Tόσο ï Γιούγκ, ¬σο καd ï ≠Aγιος \Iωάννης, àσχολήθηκαν
µb τa ùνειρα. ^O Γιοfγκ σb ¬λα του τa συγγράµµατα àναφέρεται
στa ùνειρα, καd τa θέτει ½ς βάση τÉς ¬λης âµβάθυνσής του στe
àσυνείδητο τοÜ àνθρώπου. Συγκεκριµένα öχει συγγράψει καd τe
περίφηµο öργο «E¨σαγωγc στcν ëρµηνεία τ΅ν çνείρων», τe ïποÖο
µεταφράστηκε στcν ^Eλληνικc τe 1997 àπe τeν K. Δόλκα.
Kαd τa δύο πρόσωπα τÉς µελέτης µας àντλοÜν τa θέµατά
τους àπe τcν âµπειρία τÉς €διας τÉς ζωÉς. Γι\ αéτe καd ïµοιάζουν
σb πολλa σηµεÖα. ‰Eτσι âφαρµόζεται αéτό, ποf συχνa àκοÜµε
στcν •µνολογία τÉς \Eκκλησίας µας σb \Aπολυτίκιο: «τcν πρÄξιν
εyρες, θεόπνευστε, ε¨ς θεωρίας âπίβασιν». ^Eποµένως ™ µέθοδος,
ποf καd οî δύο χρησιµοποιοÜν, εrναι ™ àναγωγική, καd ùχι ™
âπαγωγική. \Aπe τa πολλa παραδείγµατα καταλήγουν στc µία καd
µοναδικc àλήθεια.
Oî πηγές, ποf öχουµε χρησιµοποιήσει γιa τe δεύτερο
κεφάλαιο, εrναι τa γραπτa κείµενα τοÜ ^EλβετοÜ ψυχολόγου,
καθgς καd ôλλων ψυχολόγων, ™ KλÖµαξ τοÜ ^Aγίου \Iωάννη τοÜ
Σιναΐτη, àλλa καd ™ µακροχρόνια πεÖρα καd µελέτη τÉς
àνθρώπινης ψυχÉς. ^O ≠Aγιος \Iωάννης ï τÉς Kλίµακος, ¬πως
çνοµάζεται, θεωρεÖται ï πρόδροµος τÉς ψυχολογίας τοÜ βάθους.
«Σύγχρονοι ψυχολόγοι θαυµάζουν τeν συγγραφέα τÉς Kλίµακος
γιa τc βαθύτητα τ΅ν ψυχολογικ΅ν του γνώσεων καd
παρατηρήσεων καd διαπιστώνουν ¬τι τa τελευταÖα àξιόλογα
πορίσµατα τÉς Ψυχολογίας τοÜ βάθους qταν γνωστa στοfς
Πατέρες τÉς âρήµου (Bλ. σχετικ΅ς: \Iωάννου Kορναράκη,
Πατερικa βιώµατα τÉς ëνδεκάτης œρας, Θεσσαλονίκη 1971)»2.
Στe τρίτο κεφάλαιο àσχολούµαστε µb τa ùνειρα σύµφωνα
µb τeν ψυχολόγο ‰Αλφρεντ ‰Αντλερ. ^O ‰Aντλερ γεννήθηκε τe
1870 στc Bιέννη. Nωρdς àκολούθησε τe ¨ατρικe âπάγγελµα, τe
ïποÖο âξάσκησε γιa πολλa χρόνια στc Bιέννη. Te 1896
àνακηρύχθηκε διδάκτωρ τÉς \IατρικÉς. Te 1902 τeν κάλεσε ï
Σίγκµουντ Φρόυντ νa ε¨σέλθFη στcν ïµάδα µελετ΅ν του· στcν
πορεία τÉς συνεργασίας τους ¬µως ï ‰Aλφρεντ ‰Aντλερ àνέπτυξε
δικές του àπόψεις, οî ïποÖες öγιναν àφορµc γιa àνοιχτc ®ήξη µb

2

ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚλÖµαξ, σ. 7.
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τeν Φρόυντ στa 1911. ≠Iδρυσε νέα σχολή, τÉς ψυχολογίας τοÜ
βάθους.
^Ο ‰Αντλερ εrναι ï îδρυτcς τÉς àτοµικÉς ψυχολογίας
(Individualpsychologie), ποf àντιπαραθέτει µιa ψυχανάλυση στc
γενετήσια ψυχανάλυση τοÜ Φρόυντ. ^O ‰Aντλερ àσχολήθηκε
κατόπιν àποκλειστικa µb τcν παραπέρα âξέλιξη καd διάδοση τÉς
àτοµικÉς ψυχολογίας µb δικό του κύκλο µαθητ΅ν καd δικό του
περιοδικό.
Σύµφωνα µb τc θεωρία τÉς àτοµικÉς ψυχολογίας, ¬λες οî
âκδηλώσεις τÉς ζωÉς τοÜ àνθρώπου ρυθµίζονται àπe τe
«συναίσθηµα τÉς µειονεξίας». Aéτe τe συναίσθηµα γεννÄται àπe
διάφορους λόγους, ¬πως τÉς âλαττωµατικότητας τ΅ν σωµατικ΅ν
çργάνων, διαφόρων σωµατικ΅ν j πνευµατικ΅ν àσθενει΅ν, τÉς
κακÉς ο¨κονοµικÉς καταστάσεως, τÉς ταπεινÉς κοινωνικÉς
θέσεως, διαφόρων ο¨κογενειακ΅ν δραµάτων, καd δηµιουργεÖ
κοινωνικa προβλήµατα.
«Te παιδίον καd âν συνεχεί÷α ï âνÉλιξ προσπαθεÖ νa
âξουδετερώσFη καd •περνικήσFη τe συναίσθηµα τοÜτο δι\
àντιW®όπου âφέσεως καd ïρµÉς πρeς âπικράτησιν, διa τÉς τάσεως
πρeς âπιβολcν καd àπόκτησιν •περοχÉς öναντι τ΅ν ôλλων. ^H
ïρµc λοιπeν πρeς âπικράτησιν εrναι ™ κινητήριος δύναµις τÉς
ζωÉς τοÜ àνθρώπου καd ™ γενεσιουργeς α¨τία τ΅ν πολιτιστικ΅ν
âκδηλώσεων»3.
\Aπe τe 1925 ταξίδευε συχνa στcν \Aµερική, δίνοντας
διαλέξεις καd διδάσκοντας στa πανεπιστήµια. Te 1927 öγινε
καθηγητcς τοÜ Πανεπιστηµίου Kολούµπια τÉς Nέας ^Yόρκης.
\Aπe τe 1929 µέχρι τοÜ θανάτου του διετέλεσε καθηγητcς τÉς
¨ατρικÉς ψυχολογίας στe Long Island of Medecine τÉς Nέας
^Yόρκης.
Te 1935 âγκαθίσταται ïριστικa στcν \Aµερική. Στcν
\Aµερικc âπιφυλάχθηκε στcν àτοµικc ψυχολογία του µεγάλη
προσοχc καd àναγνώριση µέχρι σήµερα. Πέθανε τe 1937, σb ™λικία
67 χρόνων, κατa τc διάρκεια ëνeς ταξιδιοÜ, µb σκοπe τcν
πραγµατοποίηση διαλέξεων στe \Aµπερντcν (Aberdeen) τÉς
Σκωτίας.
Kυριώτερα öργα τοÜ ‰Aλφρεντ ‰Aντλερ εrναι τa ëξÉς:
«Περd τοÜ νευρωτικοÜ χαρακτήρα», «Πράξη καd θεωρία τÉς
àτοµικÉς ψυχολογίας», «\Aνθρωπογνωσία», «Προβλήµατα τÉς
3

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ‰Αντλερ ‰Αλφρεντ, ΘΗΕ, τ. 2, στ. 952.
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νευρώσεως», «^H âκπαίδευση τ΅ν παιδι΅ν» καd «Te νόηµα τÉς
ζωÉς».
ΘεωροÜµε ¬τι ™ θεωρία τÉς àτοµικÉς ψυχολογίας τοÜ
‰Aλφρεντ ‰Aντλερ περιέχει στοιχεÖα àλήθειας, àλλa εrναι
µονοµερής. ^Eρµηνεύει µόνο µερικbς àπe τdς âνέργειες καd
δραστηριότητες τοÜ àνθρώπου, àλλa àδυνατεÖ νa ëρµηνεύσFη ¬λες
τdς πτυχbς τοÜ àνθρωπίνου πολιτισµοÜ. ^H τάση νa θέλFη ï
ôνθρωπος νa àναδειχθFÉ εrναι àναµφίβολα µιa àπe τdς κινητήριες
δυνάµεις τοÜ àνθρώπου, àλλa δbν εrναι µόνο αéτή.
\Eκτeς àπe τοfς ψυχολόγους âπιστήµονες τοÜ δεύτερου
µισοÜ τοÜ 19ου α¨ώνα καd τοÜ πρώτου µισοÜ τοÜ 20οÜ, κυρίως
δύο ôλλοι πρdν àπe αéτοfς µίλησαν γιa τa ùνειρα. ^O ΣοÜµπερτ,
τeν ïποÖο σχεδeν κανένας δbν τeν ξέρει, àναγνώρισε στa ùνειρα
τοÜ àνθρώπου τcν àντανάκλαση τÉς προσωπικότητάς του. Στcν
âποχc τοÜ ΓκαÖτε âπίσης ï Λίχτενµπεργκ διατύπωσε τc σκέψη
πgς àπe τa ùνειρα µποροÜµε νa καταλάβουµε καλύτερα τeν
χαρακτÉρα ëνeς àνθρώπου, παρa àπe τc συµπεριφορά του4.
Στe τέταρτο κεφάλαιο àσχολούµαστε µb τa ùνειρα
σύµφωνα µb τeν Βίκτωρ Φράνκλ. ^O Tζόζεφ Φάµπρυ εrναι ï
συγγραφέας τοÜ βιβλίου «Λογοθεραπεία», τe ïποÖο περιέχει ≤να
σύστηµα âφαρµογÉς της, καd àναζητήσεως νοήµατος στc ζωή,
σύµφωνα µb τc θεωρία τοÜ καθηγητÉ Bίκτωρ Φράνκλ.
\Aναφερόµενος λοιπeν ï Φάµπρυ στa παιδικά του χρόνια,
σηµειώνει τe γεγονeς ¬τι µεγάλωσε σb µιa πόλη, ¬που ™ θρησκεία
εrχε καταντήσει ν\ àποδίδFη µοµφc στοfς ^Eβραίους, γιa τe κάθε
κακό, ποf συνέβαινε, àπe τeν θάνατο τοÜ \IησοÜ ½ς τcν àνεργία.
Πάντοτε τοÜ φαινόταν σaν τραγικc ε¨ρωνεία τe γεγονeς ¬τι οî
^EβραÖοι, οî ïποÖοι •πÉρξαν οî πρ΅τοι, ποf µb àρκετc φαντασία
àντικατέστησαν τdς θυσίες àνθρώπων µb θυσίες τράγων, öγιναν οî
€διοι οî àποδιοποµπαÖοι τράγοι5.

4
5

ΑΝΤΛΕΡ, Ψυχολογία, σ. 75.
Βλ. FABRY, Λογοθεραπεία, σ. 35.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄
\Απόψεις τοÜ Σίγκµουντ Φρόυντ γιa τa ùνειρα
^O Σίγκµουντ Φρόυντ θεωρεÖ ¬τι, ε€τε àναλύσει κανεdς
δικό του ùνειρο, ε€τε κάποιου ôλλου, πρέπει νa κρατFÉ àπόλυτη
âχεµύθεια. Te ùνειρο περιέχει διάφορα πράγµατα, τa ïποÖα
δύσκολα µποροÜν νa δηµοσιευτοÜν. ‰Eτσι, πρέπει νa φτάνFη σb
âκεÖνο τe σηµεÖο, τe ïποÖο τοÜ âπιτρέπει ™ συνείδησή του, γιa νa
µπορFÉ öτσι νa κρατFÉ τcν àνάλογη âχεµύθεια. «Aéτc τc δυσκολία»,
àναφέρει, «δbν θa τcν àπέφευγα, àκόµη καd iν àνέλυα τe ùνειρο
ëνeς ôλλου, âκτeς iν οî συνθÉκες µοÜ âπέτρεπαν νa àφήσω κάθε
ε€δους συγκάλυψη, χωρdς νa βλάψω âκεÖνον ποf µb
âµπιστεύτηκε»6.
Πολλbς φορbς ™ µνήµη àναπαράγει στa ùνειρα âντυπώσεις
àπe τcν πρώιµη παιδικc ™λικία τοÜ çνειρευόµενου. MποροÜµε νa
âπιβεβαιώσουµε ïριστικa ¬τι οî παιδικbς âντυπώσεις, ùχι µόνο
εrχαν ξεχαστÉ, àλλa καd ¬τι εrχαν καταστÉ àσυνείδητες, âξαιτίας
τÉς àπώθησης. «Aéτc εrναι ™ âξήγηση», àναφέρει ï Φρόυντ, «τÉς
βοήθειας - συνήθως àπαραίτητης - ποf µÄς παρέχεται àπe τa
ùνειρα, ¬ταν, κατa τcν πορεία τÉς ψυχαναλυτικÉς θεραπείας τ΅ν
νευρώσεων, âπιχειροÜµε νa àνασυγκροτήσουµε τcν àρχικc φάση
τÉς ζωÉς τοÜ çνειρευοµένου»7.
^O Σίγκµουντ Φρόυντ, àναφορικa µb τcν προέλευση καd
ëρµηνεία τ΅ν çνείρων, àνάγει τa πάντα στcν âκπλήρωση
σεξουαλικ΅ν παιδικ΅ν âπιθυµι΅ν. \Aργότερα ï Φρόυντ
âγκατέλειψε αéτc τc µονοµερÉ ôποψή του, καd θέλησε νa
χρησιµοποιήσFη τc «âπιθυµία τοÜ θανάτου», γιa νa µπορέσFη νa
ëρµηνεύσFη τa ùνειρα8.
Ta ùνειρα, σύµφωνα πάντα µb τeν Σίγκµουντ Φρόυντ,
àποτελοÜν τακτικa γεγονότα στc ζωc τ΅ν ïµαλ΅ν àνθρώπων,
¬σο καd iν τa χαρακτηριστικά τους διαφέρουν àπe τa προϊόντα
τÉς σb âγρήγορση ≈παρξής µας. Γι\ αéτe καd ™ δραστηριότητά µας,
κατa τc διάρκεια τοÜ ≈πνου, ποf àντιλαµβανόµαστε σaν ùνειρα,
εrναι τe πιe κατάλληλο àντικείµενο τÉς µελέτης µας. Mb τeν
τρόπο αéτe àποφεύγουµε τe γνωστe κατηγορητήριο ¬τι

6

ΦΡΟΫΝΤ, ‰Ονειρο, σ. 18.
ΦΡΟΫΝΤ, Ψυχανάλυση, σ. 46.
8
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βασίζουµε τdς ëρµηνεÖες µας γιa τcν ïµαλc ζωc τοÜ νοÜ πάνω σb
παθολογικa ε•ρήµατα9.
^O Σίγκµουντ Φρόυντ θεωρεÖ σκόπιµο νa δώσFη κάποιες
βασικbς àρχές, ποf διέπουν τc λειτουργία τοÜ çνείρου. ΘεωρεÖ
¬τι τe «ùνειρο εrναι µιa ¨διωτικc ψυχικc λειτουργία τοÜ
çνειρευοµένου»10.
^O Φρόυντ, ½ς σοφeς âπιστήµονας, προτοÜ ξεκινήσFη τcν
àνάλυση τ΅ν çνείρων, δίνει κάποιους âπιστηµονικοfς ïρισµοfς
στa διάφορα µεγέθη, ποf συναντοÜµε στe ùνειρο. ‰Eκδηλο
περιεχόµενο τοÜ çνείρου çνοµάζει τe ùνειρο, αéτe καθ\ ëαυτό,
¬πως αéτe àναπαράγεται στc µνήµη, χωρdς ïποιεσδήποτε ôλλες
διακρίσεις. Λανθάνον περιεχόµενο τοÜ çνείρου καθορίζει τe
àντίστοιχο •λικό, ποf βρίσκει ï ψυχαναλυτcς µb τcν àνάλυση τοÜ
çνείρου11.
\Eργασία τοÜ çνείρου çνοµάζει τc διεργασία τÉς
µετατροπÉς τοÜ λανθάνοντος περιεχοµένου τοÜ çνείρου σb
öκδηλο. \Eργασία τÉς àνάλυσης τελικa çνοµάζει τcν àντίστοιχη
âργασία, âκείνη δηλαδc ποf πραγµατοποιεÖ τcν àντίθετη
µετατροπc (µετατροπc àπe τe öκδηλο περιεχόµενο τοÜ çνείρου
στe λανθάνον)12.
^O Σίγκµουντ Φρόυντ, σb ≤να àπe τa τελευταÖα βιβλία, ποf
öγραψε, τe ïποÖο φέρει τeν τίτλο «Bασικbς àρχbς τÉς
ψυχανάλυσης», διακρίνει µεταξf «öκδηλου (manifest) çνειρικοÜ
•λικοÜ καd λανθανουσ΅ν (latent) çνειρικ΅ν σκέψεων. ^H
διεργασία, ποf παράγει τe πρ΅το àπe τdς δεύτερες, περιγράφεται
σaν çνειρικc âργασία (dream work). ^H µελέτη τÉς çνειρικÉς
âργασίας µÄς παρέχει ≤να âξαίρετο παράδειγµα τοÜ τρόπου, µb
τeν ïποÖο àσυνείδητο •λικό, àπe τe "αéτe" àρχικa àσυνείδητο,
àλλa καd àπωθηµένο àσυνείδητο, µπαίνει µb τc βία στe âγώ,
γίνεται προσυνείδητο καί, âξ α¨τίας τ΅ν προσπαθει΅ν τοÜ âγώ,
•φίσταται τdς τροποποιήσεις, ποf àποκαλοÜµε çνειρικc
παραποίηση (dream distortion)». Kαd καταλήγει µb τcν ëξÉς
διαπίστωση: «Δbν •πάρχουν χαρακτηριστικa τοÜ çνείρου, ποf νa
µcν µποροÜν νa âξηγηθοÜν µb αéτe τeν τρόπο»13.
9

Βλ. ΦΡΟΫΝΤ, Ψυχανάλυση, ¬π.π., σσ. 43-44.
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\Aπe τc σκοπιa τÉς σχέσεως àνάµεσα στe öκδηλο καd τe
λανθάνον περιεχόµενό τους µποροÜµε νa χωρίσουµε τa ùνειρα σb
τρεÖς κατηγορίες:
1. «Ta ùνειρα, ποf εrναι πλήρη νοήµατος, καd ταυτόχρονα
κατανοητά, δηλαδc âντάσσονται στcν ψυχική µας ζωή, χωρdς
κανένα πρόβληµα. ^Yπάρχουν πολλa τέτοια ùνειρα· συνήθως
εrναι σύντοµα, καd κατa κανόνα δbν τa θεωροÜµε ¨διαίτερα
àξιοσηµείωτα, διότι δbν µÄς âκπλήσσουν, οûτε µÄς ξενίζουν»14.
Ta παιδικa ùνειρα àνήκουν σb αéτc τcν κατηγορία, öχουν
δηλαδc νόηµα, καd δbν ξενίζουν· îκανοποιοÜν âπιθυµίες, ποf
γεννήθηκαν τc µέρα, καd öµειναν àνεκπλήρωτες. Erναι êπλbς καd
àπροκάλυπτες âκπληρώσεις âπιθυµι΅ν15.
≠Eνα ôλλο δεύτερο χαρακτηριστικe τ΅ν παιδικ΅ν çνείρων
εrναι ™ σχέση τους µb τa βιώµατα τÉς ™µέρας, καd µάλιστα κατa
κανόνα τÉς προηγούµενης16.
Kαd σb αéτc τcν πρώτη κατηγορία δbν λείπει âντελ΅ς ≤να
εrδος µετατροπÉς, ποf µποροÜµε νa τcν àποκαλέσουµε âργασία
τοÜ çνείρου: «Mιa ¨δέα, âκφεροµένη µb εéκτική, àντικαθίσταται
µb µιa âποπτικc ε¨κόνα, âκφρασµένη στcν ïριστικc τοÜ
ëνεστώτα»17.
2. «Ta ùνειρα, ποf öχουν µbν âσωτερικc συνοχc καd καθαρe
νόηµα, àλλa µÄς ξενίζουν, διότι δbν µποροÜµε νa βροÜµε γι\ αéτe
τe νόηµα µιa θέση στcν ψυχική µας ζωή. Tέτοια περίπτωση
öχουµε, ¬ταν π.χ. çνειρευόµαστε ¬τι ≤να àγαπηµένο συγγενικe
πρόσωπο πέθανε àπe πανοÜκλα, âν΅ δbν öχουµε λόγους νa
περιµένουµε, νa φοβόµαστε j νa •ποθέτουµε κάτι τέτοιο, καd
àναρωτιόµαστε µb àπορία: π΅ς µοÜ qρθε αéτc ™ ¨δέα;»18.
3. «Ta ùνειρα, ποf δbν öχουν νόηµα, οûτε εrναι κατανοητά, âκεÖνα
ποf φαίνονται àσυνάρτητα, συγκεχυµένα καd àνόητα»19.
\Aναλύοντας âπίσης ≤να δικό του ùνειρο, ποf εrδε τe
προηγούµενο βράδυ, ï Φρόυντ καταλήγει στe συµπέρασµα ¬τι τe
περιεχόµενο τοÜ çνείρου εrναι πολf πιe σύντοµο àπe τdς ¨δέες,
ποf πιστεύει πgς •ποκαθιστ÷Ä20. ^Eποµένως τe ùνειρο ποσοτικa
14

ΦΡΟΫΝΤ, ‰Ονειρο, ¬π.π., σ. 20.
Βλ. ¬π.π., σ. 24.
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καd σb öκταση εrναι πολf µικρότερο àπe τdς διάφορες καd
ποικίλες ¨δέες, οî ïποÖες κρύβονται πίσω àπe αéτό, καd τdς ïποÖες
καλεÖται ï ψυχολόγος νa βρFÉ.
Δεύτερο συµπέρασµα, στe ïποÖο καταλήγει ï µεγάλος
ψυχολόγος, εrναι ¬τι πολλbς φορές, ½ς •ποκινητcς τοÜ çνείρου,
µπορεÖ νa εrναι ≤να àσήµαντο περιστατικe τÉς βραδιÄς πρdν àπe
τe ùνειρο. Kάποιο γεγονός, στe ïποÖο âµεÖς δbν δώσαµε àρκετc
σηµασία, καd τe àγνοήσαµε, µπορεÖ νa εrναι ï •ποκινητcς τÉς
ψυχοσωµατικÉς διεργασίας τοÜ çνείρου21. Ta διάφορα γεγονότα
τÉς ™µέρας, σηµαντικa καd àσήµαντα, µπαίνουν διa τ΅ν
α¨σθήσεων στc συνείδησή µας, καd àπe âκεÖ àποθηκεύονται στe
•ποσυνείδητο. Te βράδυ στeν ≈πνο µας, ¬ταν πλέον οî α¨σθήσεις
•πολειτουργοÜν, παρουσιάζονται µέσα στa ùνειρά µας µέσα àπe
καινούργιες µορφbς καd δοµές.
Mιa ôλλη λειτουργία τÉς âργασίας τοÜ çνείρου εrναι ™
σύµπτυξη j συµπύκνωση. Λόγω τÉς τελευταίας δηµιουργοÜνται
καd τa àσυνάρτητα ùνειρα. ^H âργασία τοÜ çνείρου πετυχαίνει µιa
θαυµαστc σύµπτυξη j συµπύκνωση, σb σχέση µb τdς
καταγεγραµµένες ¨δέες, στdς ïποÖες ïδηγεÖ ™ àνάλυση, καd àπe τdς
ïποÖες •πάρχουν €χνη στe ùνειρο.
«Δbν θa βροÜµε τότε κανένα στοιχεÖο τοÜ çνειρικοÜ
περιεχοµένου, àπe τe ïποÖο τa νήµατα τ΅ν συνειρµ΅ν δbν θa
ïδηγοÜν πρeς δύο j περισσότερες κατευθύνσεις, καµµιa σκηνc j
κατάσταση, ποf δbν θa συντίθεται àπe δύο j περισσότερες
âντυπώσεις j βιώµατα»22.
Γι\ αéτe καd ™ ëρµηνεία τ΅ν çνείρων, βασισµένη σb αéτc
τcν àνακάλυψη, διατυπώνει τeν πιe κάτω κανόνα: «≠Oταν στcν
àνάλυση µιa àβεβαιότητα µπορεÖ νa λάβFη µιa διαζευκτικc
âξήγηση, j αéτό, j âκεÖνο, τότε ™ ëρµηνεία πρέπει νa
àντικαταστήσFη τa δύο j µb δύο καd στc συνέχεια νa λάβFη τe
καθένα àπe τa δύο σκέλη ½ς àνεξάρτητη àφετηρία γιa µιa σειρa
συνειρµ΅ν»23.
Πολλbς φορbς ξυπνοÜµε àπότοµα âξ α¨τίας ëνeς çνείρου.
«Te ùνειρο», àναφέρει ï Goblot, «δbν χρειάζεται ôλλο χρόνο àπe
τc µεταβατικc περίοδο µεταξf ≈πνου καd àφύπνισης. ^H àφύπνιση
χρειάζεται χρόνο· σb αéτeν τeν χρόνο âµφανίζεται τe ùνειρο.
21

Βλ. ¬π.π.
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‰Eχει κανεdς τcν âντύπωση ¬τι ™ τελευταία ε¨κόνα τοÜ çνείρου
qταν τόσο öντονη, γι\ αéτe âπέβαλε τcν àφύπνιση. Στcν
πραγµατικότητα qταν τόσο öντονη, âπειδc τότε ¦µασταν τόσο
κοντa στe ξύπνηµα»24.
^O Φρόυντ ¬µως, διαχωρίζοντας τc θέση του, πιστεύει ¬τι
τe ùνειρο χρειάζεται µιa πιe µακροχρόνια διαδικασία. «Θέλω νa
πιστεύω», àναφέρει ï Φρόυντ, «¬τι ™ âργασία τοÜ çνείρου συχνa
χρειάζεται περισσότερο àπe µία µέρα καd µία νύκτα, γιa νa
àποδώσFη τe προϊόν της, ïπότε ™ öκτακτη τέχνη στc δόµηση τοÜ
çνείρου χάνει τeν θαυµατουργό της χαρακτÉρα. Erναι ¬πως ≤να
πυροτέχνηµα, ποf ëτοιµάζεται âπd zρες καd σb µιa στιγµc
àναφλέγεται»25.
^H πορεία τοÜ çνείρου àποκτ÷Ä àρκετc öνταση, γιa νa
προσελκύσFη τc συνείδηση καd νa àφυπνίσFη τe προσυνειδητό,
àνεξάρτητα àπe τeν χρόνο καd τe βάθος τοÜ ≈πνου. Ta
περισσότερα ¬µως ùνειρα φαίνεται πgς âργάζονται σb σχετικa
χαµηλbς ψυχικbς âντάσεις, àφοÜ περιµένουν τcν àφύπνιση.
«‰Eτσι ¬µως âξηγεÖται», συµπεραίνει ï Φρόυντ, «καd τe γεγονeς
¬τι κατa κανόνα àντιλαµβανόµαστε κάτι, ποf èνειρευθήκαµε,
¬ταν µÄς ξυπνοÜν àπότοµα àπe βαθf ≈πνο. ^H πρώτη µατιa τότε
àφορ÷Ä, ¬πως καd κατa τcν αéθόρµητη àφύπνιση, τe περιεχόµενο
τÉς àντίληψης, ποf δηµιουργήθηκε àπe τcν âργασία τοÜ çνείρου,
™ δεύτερη τe προσφερόµενο àπe τeν âξωτερικe κόσµο»26.
^O Σίγκµουντ Φρόυντ θεωρεÖ ¬τι τe περιεχόµενο τ΅ν
çνείρων προέρχεται àπe τa βιώµατα τÉς ™µέρας. «Te γεγονeς ¬τι
¬λο τe •λικό, ποf συνθέτει τe περιεχόµενο τοÜ çνείρου κατa ≤ναν
τρόπο προέρχεται àπe τa βιώµατα, δηλαδc àναπαράγεται στe
ùνειρο, âπανέρχεται στc µνήµη, αéτe τοéλάχιστον µπορεÖ γιa µÄς
νa θεωρηθFÉ àδιαµφισβήτητη γνώση»27.
Ta ùνειρα χαρακτηρίζονται àπe µιa «•περµνησία», ¬πως
τcν çνοµάζει ï Φρόυντ. Πολλbς φορbς µÄς φαίνονται
àπλησίαστες οî γνώσεις καd τa δεδοµένα, ποf •πάρχουν στa
ùνειρα. «Te ùνειρο µπορεÖ νa περιλαµβάνFη àναµνήσεις, ποf στeν
ôγρυπνο φαίνονται àπρόσιτες»28.
24
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\Aνάµεσα στa πολλa παραδείγµατα «•περµνησίας», ποf
àναφέρει ï Φρόυντ, ξεχωρίζουµε âκεÖνο ποf àναφέρει πgς ≤νας
µουσικeς ôκουσε µιa φορa στe ùνειρό του µιa µελωδία, ποf τοÜ
φάνηκε âντελ΅ς πρωτότυπη. Mόνο ≈στερα àπe πολλa χρόνια τc
βρÉκε σηµειωµένη σb µιa παλαιa συλλογc µουσικ΅ν κοµµατι΅ν,
τcν ïποία àκόµη δbν θυµÄται νa öχFη πιάσει ποτb στa χέρια του29.
Σύµφωνα µb τeν Φρόυντ, ùνειρα µποροÜν νa
δηµιουργηθοÜν µb δύο διαφορετικοfς τρόπους, ε€τε àπe τe
«αéτό», ε€τε àπe τe «âγώ». «E€τε µιa âνστικτώδης παρόρµηση,
ποf εrναι κατa κανόνα καταπιεσµένη (δηλαδc µιa àσυνείδητη
âπιθυµία), βρίσκει àρκετc δύναµη κατa τc διάρκεια τοÜ ≈πνου,
œστε νa προκαλέσFη µιa âντύπωση πάνω στe "âγώ", ε€τε µιa
âπιθυµία, ποf öµεινε àπe τcν ξύπνια ζωή, µιa προσυνείδητη
êλυσίδα σκέψεων µb ¬λες τdς συγκρουόµενες παρορµήσεις, ποf
τÉς àνήκουν, àποκτ÷Ä καινούργια δύναµη κατa τc διάρκεια τοÜ
≈πνου àπe κάποιο àσυνείδητο στοιχεÖο»30.
Kαd στdς δύο προαναφερθεÖσες περιπτώσεις ï µηχανισµeς
τοÜ σχηµατισµοÜ τ΅ν çνείρων εrναι ï €διος.
^O Φρόυντ καταλήγει σb ≤να àξιόλογο συµπέρασµα,
àναφορικa µb τa öνστικτα. \Eκτeς àπe τa γνωστa öνστικτα,
βρίσκει πgς «κατa τc γέννηση âµφανίζεται ≤να öνστικτο, ποf
àποβλέπει στcν âπιστροφc στcν âνδοµήτρια ζωή, ποf öχει
âγκαταλειφθÉ - ≤να öνστικτο γιa ≈πνο. ^O ≈πνος εrναι µιa τέτοια
âπιστροφc στc µήτρα»31.
^O Φρόυντ θεωρεÖ ¬τι κάθε πρόσωπο, ποf γεννιέται στeν
κόσµο, φέρει µαζί του κάποιες καταβολές, οî ïποÖες öχουν
δηµιουργηθÉ µέσα στcν πάροδο τ΅ν α¨ώνων, καd οî ïποÖες
•πάρχουν µέσα στcν àνθρώπινη φύση, καd κληρονοµοÜνται σb
κάθε ôνθρωπο.
«Ta ùνειρα», àναφέρει ï Φρόυντ στc µελέτη του, ποf φέρει
τeν τίτλο "Bασικbς àρχbς τÉς ψυχανάλυσης", «φέρνουν στe φ΅ς
•λικό, ποf δbν θa qταν δυνατe νa προέρχεται, οûτε àπe τcν
âνήλικη ζωc τοÜ çνειρευοµένου, οûτε àπe τcν ξεχασµένη του
παιδική ™λικία. E€µαστε •ποχρεωµένοι νa τe θεωρήσουµε ½ς
µέρος τÉς àρχαϊκÉς κληρονοµιÄς (archaic heritage), ποf φέρνει τe
παιδd µαζί του στeν κόσµο, πρdν àπe κάθε δική του âµπειρία, καd
29
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ποf εrναι àποτέλεσµα τ΅ν âµπειρι΅ν τ΅ν προγόνων του.
ΣυναντοÜµε στοιχεÖα, ποf àντιστοιχοÜν στe φυλογενετικe αéτe
•λικe στοfς πιe àρχαίους àνθρώπινους θρύλους, καd àκόµα σb
öθιµα, ποf âπέζησαν, καd διατηροÜνται». Kαd καταλήγει στcν ëξÉς
àξιοπρόσεκτη παρατήρηση: «‰Eτσι τa ùνειρα προσφέρουν µιa
πηγή
àνθρώπινης
προϊστορίας,
ποf
δbν
εrναι
32
àξιοκαταφρόνητη» .
Mέσα στe ùνειρο πραγµατοποιεÖται ™ διεργασία τÉς
συµπύκνωσης. \Aναφέρει σχετικa ï Φρόυντ: «Πάνω àπe ¬λα
•πάρχει µιa âκπληκτικc τάση γιa συµπύκνωση (condensation), µιa
®οπc πρeς τeν σχηµατισµe νέων ëνοτήτων àπe στοιχεÖα, ποf
κατa τcν âγρήγορση ïπωσδήποτε θa τa κρατούσαµε χώρια. ^Ως
συνέπεια αéτοÜ, ≤να µόνο στοιχεÖο τοÜ öκδηλου çνείρου συχνa
àντιπροσωπεύει ïλόκληρο àριθµe λανθανουσ΅ν çνειρικ΅ν
σκέψεων, σaν νa qταν ≤νας συνδυασµένος •παινιγµeς γιa ¬λες
αéτές». Kαd καταλήγει µb τcν ëξÉς àξιοπρόσεκτη παρατήρηση:
«Oî διαστάσεις τοÜ öκδηλου περιεχοµένου ëνeς çνείρου εrναι
âκπληκτικa µικρbς σb σύγκριση µb τeν πλοÜτο τοÜ •λικοÜ, àπe
τeν ïποÖο ξεπήδησε»33.
^H εéκολία, µb τcν ïποία νοητικbς âνστάσεις (j συνδέσεις)
µετατοπίζονται (displaced) àπe τe ≤να στοιχεÖο στe ôλλο,
çνοµάζεται µετατόπιση. «Συχνa συµβαίνει ≤να στοιχεÖο, ποf qταν
àσήµαντο στdς çνειρικbς σκέψεις, νa παρουσιάζεται ½ς τe πιe
καθαρό, καd àνάλογα τe πιe χαρακτηριστικe τοÜ öκδηλου
çνείρου, καd àντίστροφα, οéσιώδη στοιχεÖα τ΅ν çνειρικ΅ν
σκέψεων νa àντιπροσωπεύωνται στe öκδηλο ùνειρο µb τοfς πιe
àµυδροfς •παινιγµούς»34.
≠Eνα ôλλο àξιόλογο συµπέρασµα, στe ïποÖο καταλήγει ï
Σίγκµουντ Φρόυντ, εrναι ¬τι πολλbς φορbς ™ ≈παρξη τ΅ν πιe
àσήµαντων κοιν΅ν στοιχείων µεταξf δύο στοιχείων εrναι àρκετή,
γιa νa âπιτρέψFη στcν çνειρικc âργασία νa àντικαταστήσFη τe ≤να
µb τe ôλλο γιa ïποιονδήποτε ôλλο σκοπό.
Mb αéτοfς τοfς δύο çνειρικοfς µηχανισµούς, τÉς
συµπύκνωσης καd τÉς µετατόπισης, ™ δυσκολία τÉς ëρµηνείας
ëνeς çνείρου αéξάνεται κατa πολύ. ^O Φρόυντ χρησιποποιεÖ τdς
δύο αéτbς ¨διοµορφίες, προκειµένου νa καθορίσFη τc φύση τÉς
32
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πρωταρχικÉς διεργασίας, ποf öχει δώσει στe «αéτό». Γιa νa
àποδείξFη µάλιστα καd τc θέση του ¬τι τe «αéτe» θεωρεÖ πιe
σηµαντικc τcν εéκαιρία νa ξεφορτώσFη ποσότητες διέγεσης παρa
ïτιδήποτε ôλλο, àναφέρει καd τe παράδειγµα τοÜ δόκιµου
•παξιωµατικοÜ, ï ïποÖος δέχεται σιωπηλa µία âπίπληξη àπe τeν
àνώτερό του, àλλa ξεσπ÷Ä πάνω στeν πρ΅το àθ΅ο στρατιώτη, τeν
ïποÖο συναντ÷Ä κατa τύχη35.
Erναι πολλbς φορές, ποf ξεχνοÜµε µερικa ùνειρα, âν΅
µερικbς ôλλες τa θυµόµαστε, öστω κι iν περάσουν àρκετa χρόνια.
«Oî λόγοι», àναφέρει ï Φρόυντ, «γιa τe ξέχασµα τ΅ν çνείρων
εrναι àρχικa οî €διοι, ποf καd στcν ôγρυπνη ζωc âπιφέρουν τe
ξέχασµα. ≠Oταν ε€µαστε ξύπνιοι, ξεχνοÜµε συνήθως γρήγορα
πάρα πολλa àπe αéτά, ποf α¨σθανθήκαµε καd àντιληφθήκαµε,
âπειδc qταν πολf àδύνατα, âπειδc ™ σχετικc ψυχικc διέγερση δbν
ξεπέρασε ≤ναν ½ρισµένο βαθµό»36.
Te €διο àκριβ΅ς συµβαίνει καd µb πολλbς çνειρικbς
ε¨κόνες: «ξεχνιοÜνται, âπειδc qταν πολf àχνές, âν΅ οî ζωηρότερες
ε¨κόνες διατηροÜνται στc µνήµη»37. \Eπιπρόσθετα, ξεχνοÜµε πιe
εûκολα, ¬ταν ε€µαστε σb κατάσταση àγρυπνίας, κάτι, ποf συνέβη
µόνο µιa φορά, παρa ¬σα ε€χαµε τcν εéκαιρία νa τa
àντιληφθοÜµε âπανειληµµένα38. ≠Eνας ôλλος σηµαντικeς λόγος,
γιa τeν ïποÖο ξεχνοÜµε τa ùνειρα, εrναι ¬τι τa τελευταÖα εrναι τdς
περισσότερες φορbς àκατανόητα καd χωρdς τάξη. ^H συνείδησή
µας àποµνηµονεύει πολf πιe εûκολα, ¬ταν οî προσλαµβανόµενες
παραστάσεις δbν µένουν µεµονωµένες, àλλa συνάπτουν
κατάλληλους δεσµοfς καd εîρµούς.
^O Φρόυντ, àναλύοντας τdς δύο öννοιες τοÜ çνείρου καd
τÉς τηλεπάθειας, καd µέσα àπe τcν âµπειρία, καταδεικνύει ¬τι δbν
µπορεÖ νa •πάρχει καµιa σχέση µεταξύ τους. «Θa ¨σχυριστ΅»,
àναφέρει, «¬τι •πάρχει âλάχιστη σχέση µεταξύ τους, καd ¬τι στcν
περίπτωση, ποf θa âπιβεβαιωνόταν ™ ≈παρξη τηλεπαθητικ΅ν
çνείρων, τe γεγονeς αéτe δbν θa öπρεπε νa âπιφέρFη καµιa àλλαγc
στc θεωρία µας γιa τe ùνειρο»39.
Γιa νa âπιβεβαιώσFη µάλιστα καd àπe τcν προσωπική του
âµπειρία τc θέση του, àναφέρει καd τa ëξÉς χαρακτηριστικά: «Στa
35

Βλ. ¬π.π., σ. 49.
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Βλ. ¬π.π.
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ε€κοσι ëφτa περίπου χρόνια, ποf âργάζοµαι ½ς ψυχαναλυτής,
οéδέποτε συνάντησα σb κάποιον àπe τοfς àσθενεÖς µου ≤να
πραγµατικe τηλεπαθητικe ùνειρο»40. Πολλbς φορές, àναφέρει ï
Φρόυντ, öτυχε νa συµβοÜν πολλa τυχαÖα περιστατικά· «οéτε µιa
φορa ¬µως αéτbς οî τόσο κατάλληλες συµπτώσεις δbν µοÜ
öδωσαν τcν εéκαιρία νa συναντήσω ≤να τηλεπαθητικe ùνειρο, καd
iς διαρκοÜσε ™ θεραπεία γιa µισe j ïλόκληρο χρόνο, καµιa φορa
καd γιa περισσότερα χρόνια»41.

40
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≠Οπ.π., σ. 70.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
\Απόψεις τοÜ Kaρλ Γιοfγκ γιa τa ùνειρα,
•πe τe πρÖσµα τοÜ êγίου \Iωάννου Σιναΐτου
Στe κεφάλαιο αéτe âπιχειρεÖται µιa σύγκριση καd ≤νας
παραλληλισµeς τοÜ τρόπου σκέψεως τοÜ ^EλβετοÜ ψυχολόγου
Kaρλ Γιοfγκ καd τ΅ν ¬σων öχει βιώσει καd καταγράψει ï
κορυφαÖος àσκητικeς πατέρας ±γιος \Iωάννης Σιναΐτης περd τ΅ν
çνείρων. Bαθύτερος στόχος τÉς µελέτης αéτÉς εrναι ™
âπιστηµονική, διa τÉς Ψυχολογίας τοÜ βάθους, âπαλήθευση καd
τεκµηρίωση τ΅ν ¬σων, πρe πολλ΅ν α¨ώνων, âδίδαξαν οî νηπτικοd
Πατέρες τÉς \Eκκλησίας µας.
Στcν àρχαιότητα τa ùνειρα öπαιζαν µεγάλο καd
πρωταρχικe ρόλο στc ζωc τ΅ν àνθρώπων. ΘεωροÜνταν, κυρίως
àπe àρχαίους àνατολικοfς λαούς, ¬τι qσαν ≤να µέσο, µb τe ïποÖο
âπικοινωνοÜσαν οî θεοd (•περφυσικbς δυνάµεις) µb τοfς
àνθρώπους. «E¨ς πολλaς θρησκείας •πÉρχεν ™ àντίληψις ¬τι ™
ψυχc τοÜ àνθρώπου κατa τcν διάρκειαν τοÜ ≈πνου âγκαταλείπει
τe σ΅µα καd µεταβαίνει ε¨ς τcν •περκόσµιον πραγµατικότητα j
¬τι α≈τη ™ µεταφυσικc πραγµατικότης ε¨σβάλλει âντeς τοÜ
àνθρώπου, καθ\ nν χρόνον οyτος κοιµÄται»42. Στcν àρχαία
^Eλλάδα âπίσης qταν àποδεκτe ¬τι τa ùνειρα προέρχονταν àπe
τeν àρχηγe τ΅ν θε΅ν, τeν Δία: «Kαd γaρ τ\ ùναρ âκ Διός âστι...»43.
Στcν îστορία τοÜ περιούσιου λαοÜ τοÜ ΘεοÜ, δηλαδc τοÜ
\Iσραήλ, ï Θεeς âπικοινωνεÖ διa τ΅ν çνείρων γιa δύο λόγους: α΄.
προκειµένου νa àποκαλύψFη τc θέλησή του καd β΄. γιa νa
προαναγγείλFη ≤να µελλοντικe γεγονός, ¬πως ™ öλευση τοÜ
Mεσσία. Kαd στcν Kαινc Διαθήκη ï Θεeς àποκαλύπτει τc βουλή
του σb διάφορα πρόσωπα, προκειµένου νa συνεργήσουν καd αéτa
στe κοσµοσωτήριο öργο τÉς âνανθρωπήσεως. ‰Eτσι βλέπουµε ¬τι
τa ùνειρα διαχρονικά, µέσα στcν παγκόσµια îστορία, εrχαν καd
öχουν ≤να πρωταρχικe ®όλο στc ζωc τοÜ àνθρώπου.
≠Eνας àπe τοfς µεγαλύτερους âκπροσώπους τÉς
«Ψυχολογίας τοÜ βάθους» εrναι ï ^Eλβετeς ψυχολόγος Kaρλ Γ.
Γιούγκ. ΘεωρεÖται àπe τοfς δηµιουργοfς τÉς «ψυχολογίας τοÜ
•ποσυνειδήτου». Mελέτησε σb βάθος àπe τc δική του çπτικc
γωνία τe βάθος τÉς àνθρώπινης ψυχÉς. Ποιeς εrναι ¬µως ï
42
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Ι. Δ. ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΥ, ‰Ονειρον, ΘΗΕ, τ. 9, στ. 923.
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ïρισµeς τοÜ «•ποσυνειδήτου» καd ποιa ™ διαφορά του àπe τe
«àσυνείδητο»;
≠Eνας êπλeς ïρισµeς τοÜ •ποσυνειδήτου, ποf βρίσκουµε
στc «Θρησκευτικc καd \Hθικc \Eγκυκλοπαιδεία», εrναι ï ëξÉς: «Te
•ποσυνείδητον εrναι ™ ≤δρα τÉς πίστεως καd τ΅ν τάσεων âκείνων
τÉς àνθρωπίνης ψυχÉς, αî ïποÖαι •περβαίνουν τeν λόγον»44. ^O
ïρισµeς αéτeς ¬µως δbν νοµίζω ¬τι îκανοποιεÖ τa âπιστηµονικa
κριτήρια, τa ïποÖα θέτει ï κλάδος τÉς Ψυχολογίας τοÜ βάθους,
¬πως öχει àναπτυχθÉ σήµερα. Te •ποσυνείδητο πλέον δbν
•περβαίνει τeν λόγο, àλλa àντίθετα εrναι âπιστηµονικe
àντικείµενο πρeς διερεύνηση.
«^Yποσυνείδητο σηµαίνει τcν ψυχικcν σφαÖραν, ≥τις
διαφεύγει τÉς προσοχÉς»45. Πάλιν ï ïρισµeς αéτeς εrναι âλλιπcς
καd •ποκειµενικός· διαφεύγει τcν προσοχc κάποιου àτόµου, àλλa
•πάρχει πιθανότητα νa àναγνωρίζεται àπe κάποιον öµπειρο
ψυχολόγο.
‰Eτσι, προσπαθ΅ντας νa δώσουµε τeν δικό µας ïρισµe
στe •ποσυνείδητο, θa µπορούσαµε νa τe καθορίσουµε ½ς ëξÉς:
«^Yποσυνείδητο εrναι ≤νας χαώδης χ΅ρος στa βαθύτερα µέρη τÉς
ψυχÉς, µέσα στeν ïποÖο àπωθοÜνται α΄. ¬λες οî
προσλαµβανόµενες παραστάσεις διa τ΅ν α¨σθητηρίων çργάνων
καd β΄. ¬λες οî σκέψεις, συναισθήµατα, âπιθυµίες, φαντασιώσεις
κλπ. τÉς συνειδήσεώς µας. ^Oποιαδήποτε παράσταση àπωθεÖται
àποθηκεύεται στeν χ΅ρο τοÜ •ποσυνειδήτου. \EκεÖ διενεργοÜνται
ζυµώσεις καd σb àνύποπτο χ΅ρο καd χρόνο καd •πe νέα δοµc καd
µορφc âµφανίζεται στe συνειδητe µέρος τÉς ψυχÉς, χωρdς ï
ôνθρωπος νa àντιλαµβάνεται πολλbς φορbς τe νέο της
πρόσωπο». Πιστεύω ¬τι αéτeς ï ïρισµeς καλύπτει ≤να àρκετe
µέρος τÉς οéσίας καd τ΅ν λειτουργι΅ν τοÜ •ποσυνειδήτου.
^O Kaρλ Γιοfγκ κάνει τcν ëξÉς παροµοίωση: «Te
àσυνείδητο, âξαιτίας τÉς àκαθόριστης öκτασής του, µπορεÖ νa
παροµοιασθFÉ µb τc θάλασσα, ™ συνείδηση ¬µως µοιάζει
περισσότερο µb ≤να νησί, ποf ξεπροβάλλει àπ\ αéτc τc
θάλασσα»46. Bλέπουµε ¬τι στa διάφορα κείµενα περd Ψυχολογίας
δbν γίνεται σαφcς διάκριση τοÜ «•ποσυνειδήτου» àπe τe
«àσυνείδητο». Mb τeν ¬ρο «àσυνείδητο» δηλώνουµε τdς
44
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διαδικασίες τ΅ν βιοφυσιολογικ΅ν φαινοµένων, ποf àποτελοÜν
τdς ζωϊκbς λειτουργίες, καd συνοδεύουν τc δραστηριότητα τοÜ
περιφερειακοÜ καd κεντρικοÜ συστήµατος, καθgς καd τc
συµπεριφορa τοÜ µεγαλύτερου µέρους τ΅ν στοιχειωδ΅ν
àνακλάσεων47.
Στcν καθηµερινή µας ζωc µb τc λέξη «ùνειρο», ποf
χρησιµοποιοÜµε πολf συχνά, µποροÜµε νa προσδιορίσουµε
κάποιες öννοιες συγγενικbς τc µιa µb τcν ôλλη.
Πρώτη ëρµηνεία τÉς λέξεως ùνειρο εrναι ™ καθ\ ≈πνον
çπτασία, δηλαδc αéτό, ποf «βλέπουµε» τcν œρα, ποf κοιµόµαστε.
Bεβαίως âδ΅ διαπιστώνουµε ¬τι χρησιµοποιοÜµε τeν ¬ρο ïρ΅,
çπτασία καd βλέπω, χωρdς νa λειτουργFÉ κiν ™ α€σθηση τÉς
ïράσεως. Erναι πολf συγγενbς αéτό, ποf λέγει ï Kύριος: «¥να
βλέποντες βλέπωσι καd µc €δωσι»48.
Δεύτερο περιεχόµενο τÉς λέξεως ùνειρο εrναι ™
àπραγµατοποίητη âλπίδα. Λέµε συχνά: «Mcν κάνFης ùνειρα, αéτe
δbν µπορεÖ νa γίνFη» j «αéτe οûτε στe ùνειρό σου νa τe σκεφτFÉς».
Mb αéτbς τdς âκφράσεις δηλώνουµε ¬τι µιa ëνέργεια δbν
πρόκειται ποτb νa πραγµατοποιηθFÉ.
Δύο τελευταÖες ëρµηνεÖες, ποf δίνουµε στc λέξη ùνειρο,
εrναι κάθε τd τe ½ραÖο j µεγαλει΅δες: «Πράγµατι αéτe εrναι σaν
≤να ùνειρο», δηλαδc εrναι µεγαλει΅δες, καd ï διακαcς πόθος:
«Aéτe εrναι τe ùνειρο τÉς ζωÉς µου (ï διακαcς πόθος µου), νa
γίνω τραγουδίστρια».
Mb αéτa συµπεραίνουµε ¬τι συνήθως αéτά, ποf βλέπουµε
στa ùνειρά µας, εrναι α΄. àπραγµατοποίητοι πόθοι, β΄. ½ραÖα καd
µεγαλειώδη σχέδια καd γ΄. διακαεÖς πόθοι.
Στcν Ψυχολογία ùνειρο ïρίζεται ½ς τe «σύνολο j σειρa
àσυνάρτητων παραστάσεων, ¨δε΅ν καd συγκινήσεων, ποf
παρουσιάζονται στeν νοÜ τοÜ àνθρώπου κατa τc διάρκεια τοÜ
≈πνου, àδρανούσης τÉς συνειδήσεως, j ½ς àλληλουχία
φανταστικ΅ν γεγονότων, στa ïποÖα νοερ΅ς παρίσταται ï
κοιµώµενος»49.
≠Ενας àπe τοfς µεγαλύτερους âπιστήµονες, ï ïποÖος
àσχολήθηκε διεξοδικa µb τa ùνειρα, πιστεύω ¬τι •πÉρξε ï
^Eλβετeς ψυχολόγος Kaρλ Γιούγκ. Σb µιa διάλεξή του, µb θέµα
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«^H σηµασία τÉς \AναλυτικÉς Ψυχολογίας γιa τcν àγωγc τοÜ
παιδιοÜ», âρωτ÷Ä, ®ητορικ΅ τ΅ τρόπω: «Ma τί εrναι ùνειρο;», καd
δίνει τeν ëξÉς ïρισµό: «Te ùνειρο εrναι ≤να προϊeν τÉς
àσυνείδητης ψυχικÉς δραστηριότητας κατa τc διάρκεια τοÜ
≈πνου. Στcν κατάσταση αéτc ™ ψυχc ξεφεύγει σb µεγάλο βαθµe
àπe τeν öλεγχο τÉς συνείδησής µας. Mb τe µικρe •πόλοιπο τÉς
συνείδησης, ποf µÄς àποµένει στcν κατάσταση τοÜ ≈πνου, δbν
µποροÜµε παρa µονάχα νa àντιλαµβανόµαστε τa ¬σα
συµβαίνουν. Δbν ε€µαστε ¬µως σb θέση νa κατευθύνουµε τa
ψυχολογικa συµβάντα σύµφωνα µb τοfς σκοποfς καd τc θέλησή
µας, καd ëποµένως δbν öχουµε οûτε τc δυνατότητα νa κάνουµε
λάθος καd νa âξαπατήσουµε τeν ëαυτό µας. Te ùνειρο εrναι µιa
διαδικασία αéτόµατη, ποf βασίζεται στcν àνεξάρτητη λειτουργία
τοÜ àσυνειδήτου»50.
≠Eνα ïρισµe τοÜ τί εrναι ùνειρο µÄς δίνει ï ±γιος \Iωάννης
ï Σιναΐτης, λέγοντας ¬τι: «\Eνύπνιόν âστι νοeς κίνησις âν
àκινησί÷α σώµατος»51. ‰Oνειρο δηλαδc εrναι µιa κίνηση τοÜ νοÜ,
âν΅ τe σ΅µα ε•ρίσκεται àκίνητο. Συνήθως τe µυαλό µας âπιτελεÖ
τcν âργασία του, δηλαδc σκέφτεται, ¬ταν τe σ΅µά µας εrναι
ξύπνιο, καd οî α¨σθήσεις σb λειτουργία. Te ùνειρο εrναι κάποιες
παραστάσεις στe µυαλό µας, ποf àναδύονται àπe τe
•ποσυνείδητο, ¬ταν τe σ΅µά µας βρίσκεται σb κατάσταση ≈πνου,
¬ταν δηλαδc οî α¨σθήσεις •πολειτουργοÜν.
Στeν Γ΄ Λόγο του «Περd ξενιτείας», ï ±γιος \Iωάννης
θεωρεÖ àναγκαÖο καd âπιβεβληµένο νa γράψFη µερικbς σκέψεις
γύρω àπe τa ùνειρα. Προσθέτει µάλιστα καd τίτλο «Περd
âνυπνίων âπακολουθούντων ε¨σαγωγικοÖς»52. ΘεωρεÖ δηλαδc ¬τι
τa «âνύπνια» εrναι κυρίως χαρακτηριστικe γνώρισµα τ΅ν
àρχαρίων.
Te µεγαλύτερο ùνειρο δbν διαρκεÖ παρa µερικa µόνο
δευτερόλεπτα. Kαd ¬µως µέσα στe ùνειρο ™ àνθρώπινη φαντασία
•περβαίνει τοfς ¬ρους τÉς φύσεως καd τοÜ χωροχρόνου. ≠Eνα
παράδειγµα γιa τcν κατανόηση τÉς φύσεως καd •φÉς τοÜ çνείρου
εrναι ï κινηµατογράφος (j σινεµά, cinema = κίνηµα, ¬πως
διαφορετικά, µb àντιδανεισµό, τeν çνοµάζουµε στcν Kύπρο).
50
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«TοÜτο φαίνεται κατ\ âξοχcν ε¨ς τeν κινηµατογράφον, τοÜ ïποίου
αî ε¨κόνες πλεονεκτοÜν ε¨ς κίνησιν, öχουσαι τcν δυνατότητα τÉς
καd âν τ΅ çνείρω παρατηρουµένης καταργήσεως τ΅ν
χωροχρονικ΅ν àποστάσεων»53.
^Eποµένως ™ âφεύρεση τοÜ κινηµατογράφου öχει τcν πηγή
της στeν τρόπο λειτουργίας τοÜ çνείρου. Kαd στdς δύο
περιπτώσεις πρόκειται µÄλλον περd àπραγµατοποιήτων καd
φανταστικ΅ν γεγονότων.
Παραίσθηση j παραισθησία çνοµάζεται ™ àπάτη τ΅ν
α¨σθήσεων, ποf προκαλεÖ σφαλερbς àντιλήψεις. ≠Oταν λόγου
χάριν δοÜµε στa σκοτεινa ≤να σάκκο j µιa καπαρντÖνα,
κρεµασµένη, καd τcν âκλάβουµε σaν κάποιον ôνθρωπο j
φάντασµα, τότε µÄς δηµιουργεÖται φόβος καd τρόµος. Aéτc ™
διεργασία çνοµάζεται παραίσθηση.
Σαφ΅ς, âκτeς àπe τe âξωτερικe âρέθισµα, τe ïποÖο εrναι
àπαραίτητο γιa τc διεργασία αéτc τÉς παραισθήσεως, πρέπει νa
âνυπάρχFη καd ï âσωτερικeς φόβος καd ™ ταραχc µέσα στcν ψυχc
τοÜ àνθρώπου, ï ïποÖος καd θa τροποποιFÉ στa µάτια του τe
àντικείµενο, ποf βλέπει, σύµφωνα µb τdς âσωτερικές του
προδιαθέσεις καd φόβους.
Ψευδαίσθηση j ψευδαισθησία καλεÖται ™ διαταραχc τÉς
α¨σθήσεως, κατa τcν ïποία παράγεται συναίσθηµα χωρdς κάποιο
âξωτερικe âρέθισµα. ≠Oταν παραδείγµατος χάριν ε€µαστε
ôρρωστοι, τότε µέσα στe παραλήρηµά µας, àναδύονται àπe τdς
α¨σθήσεις µας διάφορες παραστάσεις, ποf âµφανίζονται µπροστά
µας, σaν νa εrναι πραγµατικές. Aéτe çνοµάζεται ψευδαισθησία.
Te κοινe στοιχεÖο καd στdς δύο περιπτώσεις εrναι ¬τι
•πάρχει µιa λανθάνουσα ψυχικc κατάσταση, κατa τcν ïποία
δηµιουργοÜνται j àναδύονται àπe τe •ποσυνείδητο στe
συνειδητe µέρος τÉς ψυχÉς κάποια ψεύτικα ε€δωλα, ποf τελικa
ξεγελοÜν τeν ôνθρωπο λόγω τÉς àσθενείας του. ^H ε¨δοποιeς
διαφορa τÉς παραίσθησης àπe τc ψευδαισθησία εrναι ¬τι στcν
τελευταία δbν •πάρχει âξωτερικe âρέθισµα, âν΅ στcν πρώτη
•πάρχει çπτικe (j àκόµη καd àκουστικό, θa λέγαµε) àντικείµενο
καd ε€δωλο.
Φαντασία στcν âκκλησιαστικc ïρολογία, καd ε¨δικώτερα
στeν ±γιο \Iωάννη Σιναΐτη, ïρίζεται ½ς ≤να ¬ραµα, ποf çφείλεται
σb ψευδαίσθηση. Mb τρεÖς êπλbς προτάσεις δίνει ïρισµοfς γιa τe
53
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τί εrναι παραίσθηση καd ψευδαισθησία. ^H ïρολογία, ποf
χρησιµοποιεÖ, εrναι σαφ΅ς διαφορετικc àπe τcν âπιστηµονικc
ïρολογία, ποf χρησιµοποιεÖται σήµερα. Te νόηµα ¬µως καd
περιεχόµενο τ΅ν λέξεων εrναι τe €διο. Mb τeν ¬ρο «φαντασία»
âννοεÖ τόσο τcν παραίσθηση ¬σο καd τcν ψευδαισθησία.
Erναι ¬µως τόσο λεπτeς καd δυσδιάκριτος ï διαχωρισµeς
τ΅ν πλαισίων µεταξf çνείρου καd φαντασίας (παραίσθησης καd
ψευδαισθησίας), ποf δύσκολα µπορεÖ àκόµη καd ≤νας ε¨δικeς
ψυχολόγος νa ξεχωρίσFη τa ¬ρια τÉς κάθε µιÄς λειτουργίας τÉς
συνειδήσεως. \Aναφέρει λοιπeν ï \Iωάννης Σιναΐτης τa ëξÉς
χαρακτηριστικά: «Φαντασία âστdν àπάτη çφθαλµ΅ν âν κοιµωµένFη
διανοί÷α· φαντασία âστdν öκστασις νοός, âγρηγορότος τοÜ
σώµατος. Φαντασία âστdν àνυπόστατος θεωρία»54, δηλαδc
φαντασία εrναι µιa âξαπάτηση τ΅ν çφθαλµ΅ν, ¬ταν τe µυαλe
κοιµÄται. Φαντασία εrναι µιa παρασάλευση τοÜ νοÜ, âν΅ τe σ΅µα
εrναι ξύπνιο. Φαντασία εrναι ≤να θέαµα, ποf δbν •πάρχει στcν
πραγµατικότητα.
Mb τcν πρώτη πρόταση ï \Ιωάννης Σιναΐτης (φαντασία
εrναι µιa âξαπάτηση τ΅ν çφθαλµ΅ν, ¬ταν τe µυαλe κοιµÄται),
πρdν àκόµη âµφανισθFÉ ™ Ψυχολογία τοÜ βάθους, ποf âγκαινίασε ï
Φρόυντ, δείχνει ¬τι, γιa νa λειτουργήσFη καd νa àναδυθFÉ àπe τa
öγκατα τοÜ •ποσυνειδήτου µιa παράσταση, πρέπει νa âνυπάρχουν
οî àπαραίτητες προϋποθέσεις. Aéτbς εrναι ™ àδρανοποίηση τ΅ν
λειτουργι΅ν τ΅ν α¨σθήσεων, καd ½ς àπότέλεσµα αéτοÜ ™
«χειµερία νάρκωση» τοÜ µυαλοÜ µας. ≠Oταν βρισκόµαστε σb
âγρήγορση καd ëτοιµότητα, τότε δbν µπορεÖ νa λειτουργήσFη
καµµία àπe τdς δύο àσθένειες τÉς συνειδήσεως (παραίσθηση,
ψευδαισθησία).
Mb τc δεύτερη πρόταση (φαντασία εrναι µιa παρασάλευση
τοÜ νοÜ, âν΅ τe σ΅µα εrναι ξύπνιο) ï ±γιος δείχνει ¬τι, öστω καd
iν τe σ΅µα εrναι ξύπνιο, àκόµη καd τότε µπορεÖ νa àναδυθοÜν
µέσα àπe τe •ποσυνείδητο διάφορες àπωθηµένες àπe τcν
καθηµερινc ζωc παραστάσεις. Συνήθως αéτc εrναι µιa διεργασία,
ποf γίνεται, ¬ταν àδρανοποιÉται, τόσο τe σ΅µα, ¬σο καd ï νοÜς
τοÜ àνθρώπου.
Mb τcν τρίτη πρόταση (φαντασία εrναι ≤να θέαµα, ποf δbν
•πάρχει στcν πραγµατικότητα) ï βαθυστόχαστος νηπτικeς
54
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πατέρας καθορίζει τe περιεχόµενο τÉς λειτουργίας, τόσο, καd
κυρίως, τÉς παραίσθησης, κατa τcν ταπεινή µας γνώµη, ¬σο καd
τÉς ψευδαισθησίας πάλιν. \Eν΅ βλέπουµε ≤να àντικείµενο στcν
πραγµατικότητα, λόγω τοÜ νευρωτικοÜ παραληρήµατος, στe
ïποÖο βρισκόµαστε, ταυτίζουµε τe ïρώµενο (α¨σθητe) µb τe
àναδυόµενο âκ τÉς συνειδήσεως. Aéτc ™ διεργασία στc γλ΅σσα
τÉς ψυχολογίας çνοµάζεται παραίσθηση. Σίγουρα µπορεÖ νa
ëρµηνευθFÉ ™ πρόταση αéτc καd ½ς ψευδαισθησία, χωρdς δηλαδc
νa •πάρχFη κανένα ε¨δωλο j àντικείµενο «âναντίον τ΅ν çφθαλµ΅ν
µας» (àπέναντι àπe τa µάτια µας), νa àναδύεται καd àναπλάθεται
τe àντικείµενο àπe τe •ποσυνείδητο, «µπροστa στa µάτια µας».
^O Γιοfγκ σb µιa µελέτη του, ποf τιτλοφορεÖται «E¨σαγωγc
στcν ëρµηνεία τ΅ν çνείρων», àναφέρει ¬τι κάθε γλ΅σσα, àλλa
¨διαίτερα ™ âκκλησιαστική, εrναι γεµάτη àπe σύµβολα. Aéτe τe
γεγονeς çφείλεται στe ¬τι •πάρχουν àναρίθµητα πράγµατα, ποf
βρίσκονται πέρα καd µακριa àπe τdς περιοχbς τÉς àνθρώπινης
κατανόησης καd τοÜ âπιστηµονικοÜ âπιστητοÜ, ¬πως θa λέγαµε
σήµερα55.
^H µελέτη βέβαια αéτc àρχικa δbν εrχε τίτλο, καd
προοριζόταν ½ς ε¨σαγωγc σb ≤να συµπόσιο µb τίτλο «^O
‰Aνθρωπος καd τa Σύµβολά του». Ta σύµβολα j τοfς
συµβολισµοfς αéτοfς χρησιµοποιεÖ âνσυνείδητα j τdς πιe πολλbς
φορbς àσυνείδητα καd «λανθανόντως» ï ôνθρωπος, προκειµένου
νa ëρµηνεύσFη τeν âσωτερικό του κόσµο j νa περιγράψFη κάποιες
âσωτερικbς j âξωτερικbς καταστάσεις καd âµπειρίες. ^O àετeς j τe
λιοντάρι εrναι σύµβολα τ΅ν Eéαγγελιστ΅ν. Aéτa τa σύµβολα
πολλbς φορbς µÄς ïδηγοÜν σb βαθύτερες öννοιες, πέρα àπe αéτό,
ποf âξωτερικa âπιδεικνύουν.
^H γλ΅σσα τ΅ν çνείρων χρησιµοποιεÖ, σχεδeν πάντοτε,
σύµβολα, προκειµένου νa κρύψFη τεχνηέντως τe περιεχόµενο τοÜ
•ποσυνειδήτου. Aéτa τa σύµβολα εrναι ποf πρέπει ï ψυχολόγος
âρευνητcς πρ΅τα νa àνακαλύψFη καd öπειτα νa ëρµηνεύσFη ¦, iν
θέλετε καλύτερα, νa àποκωδικοποιήσFη, àποκρυπτογραφήσFη j
µεταφράσFη στc δική µας γλ΅σσα.
^O Kaρλ Γιοfγκ θεωρεÖ âπίσης βέβαιο τe γεγονeς ¬τι οî
α¨σθήσεις ποτb δbν εrναι πλήρεις καd ½λοκληρωµένες, àλλa
λειψbς καd περιωρισµένες, àναφορικa µb τe γνωστικό τους
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àντικείµενο. ‰Eτσι δηµιουργοÜν κάποια α€σθηση àβεβαιότητας
στc συνείδηση τοÜ àνθρώπου.
Mιλ΅ντας πάντοτε àποφατικά, καd χρησιµοποι΅ντας τc
γλ΅σσα τÉς «àποφατικÉς Ψυχολογίας» (τeν ¬ρο δανειζόµαστε
àπe τcν «àποφατικc Θεολογία» τ΅ν νηπτικ΅ν πατέρων, ¬που
τονίζεται τe τί δbν εrναι j τί δbν •πάρχει, κυρίως στc σχέση ΘεοÜ
καd àνθρώπων), ï Γιοfγκ θεωρεÖ ¬τι ï ôνθρωπος διa τÉς
γνώσεως, ποf προέρχεται àπe τdς α¨σθήσεις, δbν µπορεÖ νa µάθFη
ποτb καd νa γνωρίσFη τcν οéσία τÉς ψυχÉς, οûτε ¬µως καd τcν €δια
τcν οéσία τÉς ≈λης56.
Mελετ΅ντας σb βάθος τcν àνθρώπινη ψυχή, ï Kaρλ Γιοfγκ
καταλήγει στe συµπέρασµα ¬τι, παρατηρ΅ντας προσεκτικa τa
ùνειρα, µb µεγαλύτερη λεπτοµέρεια καd àκρίβεια, àνακαλύπτουµε
àνάµεσα στdς çνειρικbς ε¨κόνες ≤να προφανÉ συνδετικe îστό, ï
ïποÖος καταδεικνύει τcν ëνότητά τους, ùχι µόνο µεταξύ τους,
àλλa καd µb τa περιεχόµενα τÉς συνείδησης âν âγρηγόρσει.
Στcν àνακάλυψη αéτc ½δηγήθηκε ï ^Eλβετeς ψυχολόγος,
àκολουθ΅ντας τcν ëξÉς µέθοδο: χωρίζουµε τe ùνειρο στdς φάσεις
καd στdς ε¨κόνες, ποf τe àποτελοÜν, καd συγκεντρώνουµε µb
προσοχc ¬λες τdς ¨δέες, ποf µÄς öρχονται σb σχέση µb τe ùνειρο.
Xάρη σb αéτc τc διεργασία àντιλαµβανόµαστε πολf σύντοµα ¬τι
οî ε¨κόνες τοÜ çνείρου καd τa θέµατα, ποf µÄς προβληµατίζουν
στcν πραγµατικότητα, ¬ταν ε€µαστε ξύπνιοι, συνδέονται µεταξύ
τους µb ≤να τρόπο âξαιρετικa λεπτe καd δυσδιάκριτο.
^H σηµασία αéτÉς τÉς συνδέσεως τ΅ν ε¨κόνων τοÜ çνείρου
µb τa θέµατα, ποf µÄς προβληµατίζουν, εrναι κάτι, ποf κατ\
àρχcν δbν µποροÜµε νa κατανοήσουµε. ^Oλοκληρώνοντας ¬µως
αéτc τc συγκέντρωση τ΅ν στοιχείων, öχουµε ¦δη âπιτύχει τe
προπαρασκευαστικe µέρος τÉς àνάλυσης τοÜ çνείρου, ≤να µέρος
ποf εrναι σηµαντικώτατο: χάρη σ\ αéτe διαθέτουµε πιa τa
λεγόµενα συµφραζόµενα τοÜ çνείρου, τa ïποÖα µÄς
àποκαλύπτουν τdς πολυσχιδεÖς σχέσεις τ΅ν çνειρικ΅ν ε¨κόνων µb
τc συνείδηση, καd µÄς δείχνουν πόσο στενa συνυφασµένο εrναι τe
ùνειρο µb ¬λες τdς τάσεις τÉς προσωπικότητάς µας57.
Erναι âπίσης πολf σηµαντικe νa γνωρίζFη, τόσο ï ε¨δικeς
ψυχολόγος, ¬σο καd ï àσθενής, τeν παλιe βασικe κανόνα, ¬τι
δηλαδc «τe ùνειρο âκφράζεται συνήθως στc γλ΅σσα τοÜ
56
57

Βλ. ¬π.π., σ. 15.
Βλ. ΓΙΟΥΓΚ, \Αγωγή, ¬π.π., σσ. 21-22.

38

àνθρώπου, ποf τe βλέπει»58. \Eaν κάποιος εrναι µουσικός, τότε τa
θέµατα, ποf µπορεÖ νa βλέπFη ½ς ùνειρα, θa εrναι γύρω àπe τc
µουσική· âaν εrναι àθλητcς j çρειβάτης, τότε τa θέµατα, ποf θa
öχουν τa ùνειρά του, θa περιστρέφωνται γύρω àπe τcν çρειβασία
j τeν àθλητισµό.
^Ο \Iωάννης Σιναΐτης κάνει τcν ëξÉς διαπίστωση:
«\Eνύπνια τροφ΅ν καd βρωµάτων âν καρδί÷α γαστριµάργων·
âνύπνια δb κολάσεων καd κρίσεων âν καρδί÷α πενθούντων»,
δηλαδή «ùνειρα γύρω àπe τροφbς καd φαγητa συναντ΅νται στcν
καρδιa τ΅ν γαστριµάργων, καd ùνειρα γύρω àπe τcν κόλαση καd
τcν κρίση συναντ΅νται στcν καρδιa τ΅ν µετανοούντων»59.
Oî πατέρες τÉς \Eκκλησίας θεωροÜν ¬τι ™ προέλευσις τ΅ν
çνείρων µπορεÖ νa εrναι τριπλÉ: α΄. àπe τeν Θεό, β΄. àπe τeν
διάβολο καd γ΄. àπe τe àσυνείδητό µας. Στατιστικa τa
περισσότερα ùνειρα προέρχονται àπe τe àσυνείδητο. Λιγώτερα
ùνειρα öχουν τcν προέλευσή τους àπe δαιµονικc âνέργεια καd
âλαχιστώτατα προέρχονται àπe τeν €διο τeν Θεό. Δυστυχ΅ς âµεÖς
τdς πιe πολλbς φορbς θεωροÜµε ¬τι τa ùνειρα, iν µbν εrναι
εéχάριστα, προέρχονται àπe τeν €διο τeν Θεό, iν δb εrναι
δυσάρεστα, àπe τeν διάβολο.
Σb αéτc τcν πλάνη πολλbς φορbς µÄς ïδηγεÖ ï €διος ï
ëαυτός µας, καd λιγώτερο ï àρχέκακος, àφοÜ δbν öχουµε
συνειδητοποιήσει τcν πατερικc ®ήση ¬τι ï χειρότερος âχθρeς τοÜ
àνθρώπου εrναι πρ΅τα ï ëαυτός του, ≈στερα ï κόσµος καd
τελευταÖος ï διάβολος. hAν ï ôνθρωπος δbν àνοίξFη τdς πύλες τÉς
ψυχÉς του στe κακό, δbν µπορεÖ µb κανένα τρόπο αéτe νa
ε¨σέλθFη.
^O \Iωάννης Σιναΐτης καd γενικa οî πατέρες τÉς \Eκκλησίας
διακρίνουν µεταξf τ΅ν çνείρων, ποf βλέπουµε στeν ≈πνο µας,
καd τ΅ν ïραµάτων, θεωρι΅ν j çπτασι΅ν, ποf βλέπουν οî ±γιοι
στe ξύπνιο τους60. Erναι δύο âντελ΅ς διαφορετικbς καταστάσεις.
Πολλbς εrναι οî περιπτώσεις, κυρίως στcν Παλαιa
Διαθήκη, ¬που ï Θεeς âπικοινωνεÖ διa çνείρων µb τοfς âκλεκτούς
του συνήθως, ποf qσαν δίκαιοι ôνθρωποι. Σκοπeς τ΅ν çνείρων
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εrναι ™ àποκάλυψη τÉς βουλÉς του. «Oî àποκαλύψεις αéτbς
àπευθύνονται σb ¨δι΅τες61 j καd σb ε¨δωλολάτρες, ¬πως εrναι τe
ùνειρο τοÜ \Aβιµέλεχ62 καd τοÜ βασιλιÄ τ΅ν Bαβυλωνίων
Nαβουχοδονόσορα63. Οî περισσότερες ¬µως àποκαλύψεις
àναφέρονται στc θεία ο¨κονοµία (δηλ. στe σχέδιο τοÜ ΘεοÜ) γιa
τc σωτηρία τοÜ àνθρώπου. ^Ο Θεeς λοιπeν âπικοινωνεÖ διa µέσου
τ΅ν çνείρων µb τοfς Πατριάρχες: µb τeν \Aβραaµ64 καd τeν \Iακgβ
(ï ïποÖος σb ùνειρο εrδε τcν «κλίµακα» τοÜ ΘεοÜ, ποf
προεικόνιζε τcν ^Yπεραγία Θεοτόκο65. \Aκόµη âπικοινωνεÖ µb
τοfς προφÉτες τοÜ \Iσραcλ: τeν Zαχαρία (Kεφ. 1-6) καd τeν
Δανιcλ (Kεφ. 2, 7), οî ïποÖοι δέχονται µb ùνειρο τcν àποκάλυψη
τοÜ ΘεοÜ, ποf àναγγέλλει τc σωτηρία τοÜ κόσµου διa µέσου τοÜ
Mεσσία XριστοÜ· µb τeν Σαµουcλ66 καd τeν Nάθαν67 καd µb τeν
βασιλιÄ Σολοµ΅ντα68.
\Eπίσης στcν Παλαιa Διαθήκη διακρίνονται τa ùνειρα, τa
ïποÖα στέλνει ï Θεός, καd συνιστοÜν κάποιες àποκαλύψεις στοfς
âκλεκτοfς προφÉτες Tου àπe αéτά, ποf βλέπουν οî âπαγγελµατίες
µάντεις τ΅ν ε¨δωλολατρ΅ν.
Στcν Kαινc Διαθήκη ï \Iωσcφ ï µνήστορας τÉς ^Yπεραγίας
Θεοτόκου βλέπει στeν ≈πνο του ôγγελο Kυρίου, ï ïποÖος τοÜ
παραγγέλλει νa φύγFη στcν A€γυπτο, γιατd ï ^Hρώδης πρόκειται
νa σκοτώσFη τe βρέφος69. Oî Mάγοι âπίσης ïραµατίζονται κατ\
ùναρ νa àναχωρήσουν δι\ ôλλης ïδοÜ70. \Aναφέρεται âπίσης ™
σύζυγος τοÜ Ποντίου Πιλάτου νa βλέπFη στe ùνειρό της πολf
ôσχηµα πράγµατα, καd νa συµβουλεύFη τeν σύζυγό της νa µc
àναµειχθFÉ σ\ αéτc τcν •πόθεση71. \Aκόµη ï àπόστολος τ΅ν âθν΅ν
βλέπει κάποιο Mακεδόνα, ï ïποÖος τeν παρακινεÖ νa κηρύξFη τe
εéαγγέλιο καd στc Mακεδονία72.
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Πιe συγκεκριµένα, ï ±γιος \Iωάννης ï Σιναΐτης, σχεδeν σb
ïλόκληρο τe βιβλίο του, µιλ÷Ä γιa τa ùνειρα, ποf προέρχονται àπe
τeν κακe ëαυτό µας j àπe τοfς δαίµονες. Πολf σπάνια µιλ÷Ä γιa
τa ùνειρα, ποf προέρχονται àπe τeν Θεό, àφοÜ αéτa πολλbς
φορές, àντd νa εrναι âκ ΘεοÜ, εrναι πλάνη τοÜ διαβόλου.
Te σηµεÖο, àπe τe ïποÖο θa διακρίνFης τcν πλάνη, εrναι
τοÜτο: Oî ôγγελοι µÄς δείχνουν τcν κόλαση, τcν κρίση καd τeν
χωρισµe τÉς ψυχÉς àπe τe σ΅µα, δηλαδc τeν σωµατικe θάνατο,
καd öτσι µÄς κάνουν νa ξυπνοÜµε öντροµοι καd περίλυποι.
\Eάν, συνεχίζει ï ±γιος \Iωάννης, àρχίσουµε νa πιστεύουµε
στοfς δαίµονες, κοιµώµενοι, ≈στερα θa âµπαιζώµαστε àπe
αéτοfς καd ξύπνιοι. \EκεÖνος ποf πιστεύει στa ùνειρα εrναι
âντελ΅ς ôσοφος καd ôπειρος, âν΅ αéτός, ποf δbν πιστεύει τίποτε,
εrναι πραγµατικa συνετeς καd σοφός73.
Aéτc ™ κάθετη àπόW®ιψη τ΅ν çνείρων àπe τeν ±γιο
\Iωάννη δbν çφείλεται στe γεγονeς ¬τι δbν àναγνωρίζει àπe ποÜ
προέρχονται τa ùνειρα, àλλa στe ¬τι θεωρεÖ ôσκοπο τe νa
προσπαθήσFης νa τa ëρµηνεύσFης, ¬πως κάνουν οî καφετζοÜδες j
τa µέντιουµ. ^O Kaρλ Γιοfγκ προσπαθεÖ διa âπιστηµονικ΅ν
µέσων νa ëρµηνεύσFη καd νa àναγνωρίσFη τe •ποσυνείδητο τοÜ
àνθρώπου διa τ΅ν çνείρων. ‰Eτσι öχουµε âδ΅ τcν €δια περίπτωση
καd διάκριση τÉς \Aστρονοµίας, ½ς âπιστήµης, καd τÉς
àστρολογίας καd àστροµαντίας, ½ς δαιµονικÉς παραπλάνησης.
^O \Iωάννης Σιναΐτης θεωρεÖ ¬τι πολλa àπe τa ùνειρα
εrναι δαιµονικÉς προελεύσεως. Γι\ αéτe καd θέλει νa µÄς
κοινοποιήσFη µερικbς σκέψεις του, «¬σον µηδb τούτου τοÜ δόλου
τ΅ν δολίων àµυήτους •πάρχειν ™µÄς» δηλαδc νa µc ε€µαστε
àµύητοι σ\ αéτe τeν δόλο τ΅ν δολίων δαιµόνων74.
Περιγράφοντας ï \Iωάννης Σιναΐτης τcν àρετc τÉς êγνείας
στeν δέκατο πέµπτο λόγο του, κάνει τcν ëξÉς βαρυσήµαντη
διαπίστωση: ≠Oταν σηκωνόµαστε àπe τeν ≈πνο εéδιάθετοι καd
ε¨ρηνικοί, σηµαίνει ¬τι, χωρdς νa τe àντιληφθοÜµε, µÄς
συµπαρίστανται ±γιοι ‰Aγγελοι, καd κυρίως ¬ταν öχουµε κοιµηθÉ
µb πολλc προσευχc καd νηφαλιότητα. \Aλλa µερικbς φορbς
συµβαίνει νa βρισκόµαστε σb εéχάριστη κατάσταση, καθgς
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ξυπνοÜµε, καd νa τe παθαίνουµε αéτe àπe ùνειρα καd φαντασίες,
ποf προέρχονται àπe τοfς δαίµονες75.
Tcν œρα, ποf πηγαίνουµε νa κοιµηθοÜµε, παρατηρεÖ ï
\Iωάννης Σιναΐτης, •πάρχει κάποιος δαίµονας, ποf µÄς πλησιάζει
καd µÄς κατατοξεύει µb πονηροfς καd ®υπαροfς λογισµούς.
\AποσκοπεÖ δb νa µÄς κάνFη νa κοιµηθοÜµε µb àκάθαρτες σκέψεις,
καd νa δοÜµε στc συνέχεια àκάθαρτα ùνειρα, âaν βέβαια àπe
çκνηρία καd τεµπελιa δbν σηκωθοÜµε γιa προσευχc καd δbν
ïπλιστοÜµε âναντίον του76.
Πολλbς φορbς ï δαίµονας τÉς κενοδοξίας âµφανίζεται
στeν ≈πνο µας σaν προφήτης. Συµπεραίνει, ½ς πανοÜργος ποf
εrναι, µερικa àπe τa µέλλοντα νa συµβοÜν, καd µÄς τa
προαναγγέλλει. Kαd ¬ταν αéτa πραγµατοποιηθοÜν, âµεÖς µένουµε
öκθαµβοι, καd •περηφανεύεται ï λογισµός µας µb τcν ¨δέα ¬τι
πλησιάσαµε στe προορατικe χάρισµα77.
Te ùνειρο εrναι τe κύριο κάτοπτρο, µb τe ïποÖο µποροÜµε
νa àτενίσουµε καd νa θαυµάσουµε τeν χ΅ρο τοÜ àσυνειδήτου.
Πολλbς φορbς ¬µως δbν àτενίζουµε µb θαυµασµό, ¬πως πολf
σωστa λέγει ™ Γιουγκιανc ψυχολογία, τe àσυνείδητο, àλλa καd
àηδιάζουµε τeν ëαυτό µας, µb ¬λη τc σηµασία τÉς λέξεως.
^O \Iωάννης Σιναΐτης κάνει µιa παροµοίωση τ΅ν φαγητ΅ν
µb τe àποτέλεσµά τους, ¬ταν χωνευθοÜν, δηλαδc τcν κοπριa καd
τa σκουλήκια, µb τa àκάθαρτα ùνειρα, ποf γεννιοÜνται àπe τcν
κοπριά. «≠Oπως àπe τe πλÉθος τÉς κοπριÄς προέρχονται πλÉθος
σκουλήκια, öτσι καd àπe τe πλÉθος τ΅ν φαγητ΅ν προέρχονται
πλÉθος êµαρτωλ΅ν πτώσεων καd πονηρ΅ν λογισµ΅ν καd
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àκαθάρτων çνείρων»78. Kαd µb αéτc τcν παροµοίωση, ποf
σοφίζεται ï \Iωάννης Σιναΐτης, γιa νa µÄς κάνFη νa καταλάβουµε
τcν öννοια τοÜ α¨σχροÜ çνείρου, καταφαίνεται ¬τι τa ùνειρα
προέρχονται καd àπe τa κατώτερα öνστικτα τοÜ àνθρώπου.
^O \IησοÜς Xριστός, ½ς τέλειος Θεeς καd τέλειος
ôνθρωπος, εrναι τe •πέρτατο «ε€δωλο» καd παράδειγµα τÉς ψυχÉς
τοÜ àνθρώπου, πρeς τe ïποÖο πρέπει ïλόκληρος ï ëαυτός µας,
ψυχFÉ τε καd σώµατι, νa àνατείνFη. Σύµφωνα µb τc θεολογία τÉς
\Eκκλησίας µας ï θεάνθρωπος \IησοÜς κατέχει στeν τελειότερο
βαθµe τa τρία àξιώµατα: τe προφητικό, τe îερατικe καd τe
βασιλικό. Erναι βασιλεfς πάσης τÉς κτίσεως, ïρατÉς τε καd
νοουµένης· εrναι ï µέγας àρχιερεύς, ï ïποÖος âθυσίασε, ½ς θύτης
καd θÜµα, τeν ëαυτό του, ±παξ πάνω στeν Σταυρό, καd àπe τότε
καd ε¨ς τe διηνεκbς θυσιάζεται µέσα στe µυστήριο τÉς Θείας
Eéχαριστίας· τέλος εrναι ï µέγας προφήτης, πού, βλέποντας τe
παρελθόν, προλέγει τe ôµεσο µέλλον (καταστροφc τÉς
^Iερουσαλcµ âπd Tίτου, τe 70 µ.X. κλπ.), καί, àτενίζοντας τe
ôµεσο µέλλον, προλέγει τa öσχατα.
Mέσα στcν πεπτωκυÖα φύση τοÜ àνθρώπου âνυπάρχουν
σπέρµατα αéτ΅ν τ΅ν χαρισµάτων, µb τa ïποÖα µÄς âπροίκισε ï
€διος ï Θεός, δηµιουργ΅ντάς µας κατ\ ε¨κόνα καd καθοδηγ΅ντάς
µας πρeς τe καθ\ ïµοίωσιν αéτοÜ79. Σb àκόµη µεγαλύτερο βαθµe
àποκτ÷Ä τa χαρίσµατα αéτa κάθε \Oρθόδοξος χριστιανός, µb τcν
ε¨σδοχή του στcν \Eκκλησία, διa τοÜ βαπτίσµατος80.
\Aσφαλέστατα ï âπίσκοπος (καd ï îερέας) àποτελοÜν τc διαδοχc
τοÜ àποστολικοÜ καd îερατικοÜ àξιώµατος, τcν ïποία àντλοÜν
àπe τeν πρ΅το χειροτονήσαντα τοfς àποστόλους Δεσπότη
Xριστό.
Mέσα στcν îστορία τÉς ΠαλαιÄς Διαθήκης βλέπουµε ¬τι ï
Θεeς àποκαλύπτει τc βουλή του j προλέγει µελλοντικa γεγονότα,
¬πως öχουµε ¦δη àναφέρει καd στcν ε¨σαγωγc τÉς παρούσης
µελέτης, διa τ΅ν çνείρων, προκειµένου νa βοηθήσFη τeν περιούσιο
78
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λαό του \Iσραcλ νa âκπληρώσFη τeν προορισµό του, ποf qταν ™
προετοιµασία τοÜ âδάφους γιa τeν âρχοµe τοÜ Mεσσία.
Mέσα στcν îστορία τÉς \Eκκλησίας βλέπουµε ¬τι ï Θεeς
χαρίζει σb κάποιους âνάρετους καd êγίους àνθρώπους τe
προφητικe χάρισµα, ùχι γιa âκφοβισµe j θαυµασµό, àλλa γιa νa
ε€µαστε ≤τοιµοι γιa ¬,τι πρόκειται νa συµβFÉ, j γιa νa
προειδοποιήσFη γιa κάποια εéχάριστα j δυσάρεστα συµβάντα. ^O
≠Aγιος KοσµÄς ï A¨τωλeς εrναι ≤να θαυµαστe παράδειγµα, πού,
iν καd öζησε στa τέλη τοÜ 18ου α¨ώνα, ¬µως προέβλεψε τόσα
θαυµαστa καd κοσµοϊστορικa γεγονότα, àνακαλύψεις καd
âφευρέσεις, ποf γίνονται στdς µέρες, ποf ζοÜµε.
Σύµφωνα µb τc διδασκαλία τοÜ χριστιανοÜ ψυχολόγου
Γιοfγκ τa ùνειρα àντικατοπτρίζουν τe àσυνείδητο τοÜ
àνθρώπου, δηλαδc τeν βαθύτερο ëαυτe τοÜ àνθρώπου.
Σαφέστατα αéτc ™ πραγµατικότητα âλέχθη àπe τοfς µεγάλους
πατέρες τÉς \Eκκλησίας µας πολf πιe πρdν àπe τοfς ψυχολόγους
τοÜ βάθους. ^O ≠Aγιος Γρηγόριος Nύσσης, ï ïποÖος öζησε τeν 4ο
α¨΅να, στcν ïµιλία του περd κατασκευÉς τοÜ àνθρώπου àναφέρει
τa ëξÉς àξιοσηµείωτα: «Nοµίζω πώς, ¬ταν ™ ψυχc ™συχάζFη, κατa
τc διάρκεια τοÜ ≈πνου àπ\ τdς πιe àξιόλογες δυνάµεις τοÜ νοÜ καd
τ΅ν α¨σθήσεων µόνο ™ θρεπτικc ¨διότητα βρίσκεται σb πλήρη
λειτουργία. ‰Eτσι, κάποια ε€δωλα, ποf σχηµατίστηκαν κατa τc
διάρκεια τÉς ™µέρας àπe àντίλαλους τ΅ν α¨σθητ΅ν καd νοητ΅ν
λειτουργι΅ν, καd τa ïποÖα àποτυπώθηκαν στeν νοÜ µb τc βοήθεια
τοÜ µνηµονικοÜ, περιγράφονται µb τa ùνειρα âκ νέου ¬πως τύχFη...
Mέσα àπ\ αéτbς (τdς àναµνήσεις) ï ôνθρωπος µεταφέρεται σb
κόσµους φανταστικούς, ùχι µb κάποια σειρά, àλλa
περιπλανώµενος µέσα σb συγκεχυµένες κι àσυνάρτητες πλάνες»81.
≠Oµως ï Γιοfγκ προχωρεÖ καd λίγο πάρα πέρα, καd κάνει
µιa àξιοπρόσεκτη παρατήρηση. Διαπιστώνει ¬τι ™ €δια ™ φύση σb
προειδοποιεÖ γιa διάφορα γεγονότα, ποf µπορεÖ νa συµβοÜν.
≠Oπως λέµε σήµερα, ï ôνθρωπος öχει τc διαίσθηση νa
προαισθάνεται κάποια γεγονότα, ¬πως π.χ. µερικa ζ΅α
προαισθάνονται τeν κίνδυνο ëνeς σεισµοÜ. \Aναφέρει λοιπeν ï
^Eλβετeς ψυχολόγος τa àκόλουθα: «Ta ùνειρα προετοιµάζουν,
àναγγέλουν, j προειδοποιοÜν γιa ½ρισµένες καταστάσεις, συχνa
καιρe πρdν συµβοÜν πραγµατικά. Kάτι τέτοιο δbν συνιστ÷Ä
•ποχρεωτικa θαÜµα j πρόγνωση. Oî περισσότερες κρίσεις j
81
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âπικίνδυνες καταστάσεις öχουν µακρa âπώαση, µόνο ποf ï
συνειδητeς νοÜς δbν τe àντιλαµβάνεται. Ta ùνειρα µποροÜν νa
προδώσουν τe µυστικό. ‰Aλλοτε τe κάνουν, ôλλοτε âπίσης δbν τe
κάνουν»82.
^Ο Γιοfγκ àναφέρει «τc χαρακτηριστικώτατη περίπτωση
τρι΅ν κοριτσι΅ν, ποf εrχαν µιa πολf àφωσιωµένη µητέρα.
Φτάνοντας στcν âφηβεία, âξωµολογήθηκαν, ντροπιασµένες, ™ µιa
στcν ôλλη ¬τι •πέφεραν γιa πολλa χρόνια àπe τροµερa ùνειρα
σχετικa µb τc µητέρα τους. Tcν èνειρευόντουσαν σaν µάγισσα j
σaν ôργιο θηρίο, καd δbν µποροÜσαν νa καταλάβουν γιατί, àφοÜ ™
µητέρα τους öδειχνε àπέναντί τους τόση àγάπη καd αéτοθυσία.
Πολλa χρόνια àργότερα ™ µητέρα àW®ώστησε διανοητικa. Mέσα
στcν τρέλλα της öπεφτε καd σερνόταν στa τέσσερα σaν
λυκάνθρωπος, γρύλλιζε σaν γουρούνι, οûρλιαζε σaν àρκοÜδα»83.
\Eδ΅ βλέπουµε τc δυνατότητα τÉς προαίσθησης τÉς àνθρώπινης
ψυχÉς.
^O Γιούγκ, ¬πως öχουµε àναφέρει, öχει àσχοληθÉ
περισσότερο àπe ïποιονδήποτε ôλλο µb τa ùνειρα, τa ïποÖα
θεωρεÖ ½ς µέσο, διa τοÜ ïποίου µπορεÖ ï ψυχολόγος νa âρευνήσFη
καd ëρµηνεύσFη τeν âσωτερικe κόσµο τοÜ àνθρώπου. Πιστεύει
âπίσης ¬τι «οî νευρικbς καd ψυχικbς διαταραχbς τ΅ν παιδι΅ν,
àκόµη καd τ΅ν παιδι΅ν σχολικÉς ™λικίας, çφείλονται
àποκλειστικa σb διαταραχbς τÉς ψυχικÉς σφαίρας τ΅ν γονέων. Oî
δυσαρµονίες στc σχέση τ΅ν γονέων µεταξύ τους καθρεφτίζονται
ôµεσα στcν παιδικc ψυχή, καd µποροÜν νa τÉς προκαλέσουν
σηµαντικbς ζηµιές. \Aκόµη καd τe περιεχόµενο τ΅ν çνείρων τ΅ν
µικρ΅ν παιδι΅ν àναφέρεται πολf πιe συχνa στοfς γονεÖς, παρa
στa €δια τa παιδιά»84.
Te παιδd πάντοτε, àλλa ¨διαίτερα στa πρ΅τα χρόνια τÉς
ζωÉς του, βλέπει ½ς παράδειγµα τοfς γονεÖς, ùχι τόσο στa λόγια,
àλλa στdς πράξεις καd τa öργα τους. Γι\ αéτe καd «στa πρ΅τα
χρόνια τÉς ζωÉς του τe παιδd ζFÉ σb µιa κατάσταση "µυστικÉς
συµµετοχÉς" (participation mystique) µb τοfς γονεÖς του»85.
Kανένας ¬µως àπe τa δύο µέρη (γονεÖς-παιδd) δbν συνειδητοποιεÖ
αéτό, ποf γίνεται.
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^O ^Eλβετeς ψυχολόγος θεωρεÖ ¬τι •πάρχουν τρι΅ν ε¨δ΅ν
κριτήρια, τa ïποÖα µποροÜµε νa χρησιµοποιήσουµε, γιa νa
πετύχουµε τcν αéτογνωσία. Aéτa τa κριτήρια εrναι: α΄. ™
αéτοκριτική, β΄. ™ κριτικc τ΅ν ôλλων (ëτεροκριτικc) καd γ΄. τe
ùνειρο.
^O Γιοfγκ θεωρεÖ ¬τι «àπαραίτητη προϋπόθεση, γιa νa
µπορέσουµε νa διαπαιδαγωγήσουµε τeν ëαυτό µας, εrναι ™
αéτογνωσία. ^H αéτογνωσία âπιτυγχάνεται âν µέρει àπe τcν
αéτοκριτικc καd âν µέρει àπe τcν κριτικc τ΅ν ôλλων. ^H
αéτοκριτικc ¬µως δbν εrναι πάντοτε àντικειµενική, âν΅ ™ κριτικc
τ΅ν ôλλων µπορεÖ νa εrναι λανθασµένη. Πολλbς φορbς µάλιστα
àρνούµαστε, àκόµη καd νa τcν àκούσουµε. Γενικa ¬µως ™
αéτογνωσία, ποf κερδίζουµε àπ\ αéτbς τdς δύο πηγές, εrναι θολc
καd λειψή, ¬πως ¬λες οî àνθρώπινες κρίσεις, ποf σπάνια
àποφεύγουν τa λάθη καd τdς νοθεύσεις âξ α¨τίας τ΅ν âπιθυµι΅ν
καd τ΅ν φόβων. ^Yπάρχει pράγε κάπου κάποιο àντικειµενικe
κριτήριο, ποf νa µÄς λέFη ποιοd πραγµατικa ε€µαστε; Kάτι σaν
θερµόµετρο, ποf δείχνει στeν ôW®ωστο τe àδιαµφισβήτητο
γεγονeς ¬τι öχει πυρετe 39,5;»86.
‰Eτσι βγαίνουµε àβίαστα στe συµπέρασµα ¬τι ï Γιοfγκ
θεωρεÖ ¬τι ™ αéτοκριτικc j ™ ëτεροκριτικc δbν σοÜ δίνουν τe
àκριβbς àποτέλεσµα τÉς αéτογνωσίας. Te µόνο κριτήριο κατa τeν
Γιούγκ, ποf µπορεÖ νa σb ïδηγήσFη στcν αéτογνωσία, εrναι τe
ùνειρο. «Kαd ¬µως •πάρχει ≤να τέτοιο κριτήριο, πού, ½ς
παράγωγο τÉς φύσης, µÄς âπιτρέπει νa δοÜµε τcν àλήθεια σχετικa
µb τeν ëαυτό µας, àνεξάρτητα àπe τοfς φόβους καd τdς âλπίδες.
Tcν εéκαιρία γι\ αéτbς τdς àντικειµενικbς παρατηρήσεις καd
διαπιστώσεις µÄς τc δίνει ≤να προϊeν τÉς ψυχικÉς µας
δραστηριότητας, τe ïποÖο κανεdς δbν θa θεωροÜσε ôξιο λόγου.
Kαd αéτe εrναι τe ùνειρο»87.
Erναι ¬µως ™ αéτογνωσία àρκετc νa θεραπεύσFη τeν
ôνθρωπο; ^O Γιοfγκ àναφέρει ≤να παράδειγµα ëνeς çρειβάτη, ποf
àποζητοÜσε τeν κίνδυνο, γιa νa ξεφύγFη àπe τa διάφορα
προβλήµατα τÉς ζωÉς γενικa (ο¨κογενειακά, στcν âργασία κλπ.).
^O ^Eλβετeς ψυχολόγος τοÜ •ποδυκνύει τe πρόβληµα καd τcν
κρισιµότητα τÉς κατάστασής του καd ¬τι ïδηγεÖται στcν
αéτοκτονία, àλλa αéτeς δbν πείθεται. Tελικa ï àσθενcς πέφτει
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àπe τeν γκρεµe καd πεθαίνει. Kαd ï Γιοfγκ τελικa àναρωτιέται:
«Tί τεράστιο äθικe κέρδος θa εrχε γιa παράδειγµα ï ôνθρωπος
τÉς îστορίας µας, iν εrχε δεχτÉ νa àναγνωρίσFη τcν âπικίνδυνη
τάση του πρeς τcν •περβολή!»88.
Σίγουρα ¬λες οî µέθοδοι, ποf χρησιµοποιεÖ ™ ψυχολογία
τοÜ βάθους, εrναι χρήσιµες καd èφέλιµες. \Aλλά, κατa τc γνώµη
µας, δbν µποροÜν καd νa θεραπεύσουν τeν àσθενÉ, âaν ï àσθενcς
δbν θελήσFη νa θεραπευθFÉ. ^O àρχιµανδρίτης Σωφρόνιος στe
βιβλίο του «^O ≠Aγιος Σιλουανeς ï \Aθωνίτης» àναφέρει ¬τι, ¬ταν
κάποιος âξαγορεύσFη ≤να πρόβληµά του σb κάποιον ôλλο καd
ζητήσFη συµβουλή, καd µόνη αéτc ™ πράξη τeν βοηθ÷Ä στe νa λύσFη
τa προβλήµατά του, àφοÜ ï ôλλος µπορεÖ νa δFÉ πιe καθαρa τa
προβλήµατα τοÜ συνανθρώπου του· âξ ôλλου ï €διος δbν
βρίσκεται µέσα στc λαίλαπα τ΅ν προβληµάτων τοÜ ôλλου. Πόσο
µÄλλον ï πιστeς µπορεÖ νa βοηθηθFÉ, ¬ταν âξαγορεύσFη τοfς
λογισµοfς καd τdς êµαρτίες του στeν πνευµατικό! \Aκόµη δb
περισσότερο θa âνισχυθFÉ ï πιστός, àφοÜ ï πνευµατικeς öχει καd
τc χάρη καd φώτιση àπe τeν Θεό. Aéτa εrναι τa µόνα, ποf
µποροÜν νa λύσουν τa àνθρώπινα προβλήµατα. \AρκεÖ ï
χριστιανός, ½ς ï ôσωτος υîός, νa θελήσFη νa κάνFη ≤να βÉµα πρeς
αéτc τcν κατεύθυνση.
^O \Iωάννης Σιναΐτης στeν IΔ΄ Λόγο του, µιλ΅ντας γιa τc
γαστριµαργία, θεωρεÖ ¬τι ™ νηστεία µεταξf πολλ΅ν ôλλων, εrναι
καd «àπελευθέρωση àπe µολυσµοfς çνείρων» (âνυπνιασµ΅ν
âλευθερία)89. ≠Oταν ï ôνθρωπος τρώγFη πολύ, τότε δίνει τροφc στa
πάθη καd στa κατώτερα öνστικτα τÉς ψυχÉς, τa ïποÖα καd κάνουν
τcν âµφάνισή τους κατa τcν œρα, ποf àδρανοÜν οî α¨σθήσεις,
δηλαδc κατa τcν œρα τοÜ ≈πνου.
^O ôνθρωπος, ποf κοιµÄται καd àναπαύεται πολλbς zρες,
εrναι φυσικe νa «βλέπFη» ùνειρα στeν ≈πνο του. \Aντίθετα, σ\
αéτόν, ποf συνεχ΅ς àσχολεÖται µb κάποια âργασία, καd ¨διαίτερα
χειρωνακτική, σπάνια «öρχονται» ùνειρα. Te σίγουρο εrναι πgς
τa ùνειρα δbν κάνουν τcν âµφάνισή τους στeν ≈πνο µας, ¬ποτε
καd ¬ταν θέλουν, àλλa εrναι µία συνεχcς κατάσταση. Πάντοτε
•πάρχουν ùνειρα, καd ¬ταν κοιµόµαστε, καd ¬ταν ε€µαστε ξύπνιοι.
^AπλÄ, ¬ταν àτονοÜν οî α¨σθήσεις, τότε µποροÜµε νa τa
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διακρίνουµε. \Aναφερόµενος ï \Iωάννης Σιναΐτης στcν àγρυπνία,
θεωρεÖ ¬τι ™ τελευταία εrναι λύτρωση καd âλευθερία àπe τοfς
âνυπνιασµοfς καd φυγαδευτήριο τ΅ν α¨σχρ΅ν φαντασι΅ν90.
Kατ\ àρχήν ™ âκσπερµάτωση κατa τc διάρκεια τοÜ ≈πνου
θεωρεÖται ½ς µιa φυσιολογικc κίνηση τÉς σάρκας µας. ≠Oµως
•πάρχουν πολλbς περιπτώσεις, κατa τdς ïποÖες âµεÖς οî €διοι
προκαλοÜµε τc λειτουργία αéτή. ^O \Iωάννης Σιναΐτης θεωρεÖ ¬τι
™ àρχc τÉς àποκτήσεως τÉς êγνείας εrναι ™ µc συγκατάθεση στοfς
σαρκικοfς λογισµούς, καθgς καd οî àραιbς καθ\ ≈πνον ®εύσεις,
χωρdς α¨σχρa ùνειρα91. ΠαρατηροÜµε λοιπeν ¬τι ï \Iωάννης
Σιναΐτης κάνει µιa διάκριση σb âκσπερµάτωση, ποf συνοδεύεται
µb α¨σχρa ùνειρα, καd σb ®εύση, ποf δbν συνοδεύεται àπe ùνειρα
σαρκικά.
Mιa ôλλη διαπίστωση εrναι ¬τι ™ συγκατάθεση στdς
α¨σχρbς σκέψεις εrναι αéτή, ποf συνήθως προκαλεÖ τa α¨σχρa
ùνειρα. Πολλοd àπe τοfς πνευµατικούς, âaν τa πνευµατικά τους
τέκνα τe βράδυ πρe τÉς µεταλήψεως τ΅ν Tιµίων Δώρων πάθουν
âκσπερµάτωση µόνο, χωρdς νa öχουν δεÖ α¨σχρa ùνειρα, τοfς
âπιτρέπουν νa µεταλάβουν τοÜ Σώµατος καd A¥µατος τοÜ
Kυρίου. \Eaν ¬µως δοÜν καd α¨σχρa ùνειρα, τότε δbν τοfς
âπιτρέπουν νa µεταλάβουν. Aéτe κυρίως çφείλεται στe γεγονeς
¬τι οî πνευµατικοd θεωροÜν α€τιους τ΅ν α¨σχρ΅ν çνείρων τa €δια
τa πρόσωπα, ποf βλέπουν τe ùνειρο, διότι κατa τc διάρκεια τÉς
™µέρας δbν εrχαν φυλάξει τeν νοÜ τους àπe α¨σχροfς λογισµοfς j
παραστάσεις.
Συνεχίζοντας ï \Iωάννης Σιναΐτης τc σκέψη του γιa τcν
êγνεία, θεωρεÖ ¬τι τe µέσο στάδιο τÉς êγνείας εrναι ™ παρουσία
φυσικ΅ν κινήσεων στc σάρκα µόνο âξ α¨τίας τÉς πολυφαγίας,
χωρdς ε¨κόνες σαρκικbς καd χωρdς ®εύσεις. ^Eποµένως αéτός, ποf
àγωνίζεται κατa τ΅ν παθ΅ν τÉς σαρκός, δbν πρόκειται νa öχFη
®εύσεις καd ùνειρα, προερχόµενα καd τa δύο âξ α¨τίας του, àλλa
λόγω κάποιων φυσικ΅ν κινήσεων, ποf λειτουργοÜν στe
àνθρώπινο σ΅µα.
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^H βασικc καd θεµελιώδης ôποψη τοÜ ^EλβετοÜ ψυχολόγου,
πάνω στcν ïποία θεµελιώνει ¬λες του τdς θεωρίες γιa τc λύση τ΅ν
νευρωτικ΅ν καd ôλλων προβληµάτων τοÜ àνθρώπου διa τÉς
âπιστήµης τÉς ψυχολογίας, εrναι ¬τι ï ε¨δικeς ψυχολόγος µπορεÖ
διa τ΅ν çνείρων νa δFÉ τe •ποσυνείδητο τοÜ àνθρώπου, καd àπe
âκεÖ, àφοÜ κατατάξFη ¬λα τa δεδοµένα, ποf öχει µπροστά του, νa
àρχίσFη τc θεραπεία. Aéτe εrναι πασιφανbς σb ¬λα του τa
συγγράµατα.
^O \Iωάννης Σιναΐτης µb µιa πρότασή του «àπαγορεύει»
τρόπον τινa στeν µοναχό, ποf àγωνίζεται, νa àσχολÉται τcν
™µέρα µb τa ùνειρα, ποf öχει δεÖ τe προηγούµενο βράδυ: «Mηδεdς
τa καθ\ ≈πνους φαντάσµατα καθ\ ëαυτeν µεθ\ ™µέραν θελήσFη
λογίζεσθαι· σκοπeς γaρ καd οyτος τοÖς δαίµοσιν, ¥να âξ âνυπνίων
™µÄς γρηγοροÜντες µολύνωσιν»92. Kανεdς δηλαδή, iς µc θελήσFη
νa συλλογίζεται τcν ™µέρα τa ôσχηµα ùνειρα, ποf εrδε τc νύκτα.
Διότι àποτελεÖ καd αéτe âπιδίωξη τ΅ν δαιµόνων, νa µÄς
µολύνουν µb τa ùνειρα, âν΅ ε€µαστε ξύπνιοι.
\Aρχικa ™ τοποθέτηση αéτc τοÜ êγίου φαίνεται ¬τι
àντίκειται στdς àπόψεις τοÜ Γιούγκ. Πρέπει ¬µως νa
àναγνωρίσουµε τοfς παραλÉπτες τ΅ν σκέψεων τ΅ν δύο
προσώπων. Στcν περίπτωση τοÜ Γιοfγκ οî àκροατbς τ΅ν öργων
του εrναι ôνθρωποι, ποf ζοÜν στeν κόσµο, δbν öχουν γνωρίσει
(οûτε καd ï €διος ï Γιοfγκ) τcν àσκητικc γραµµατεία j τοfς
νηπτικοfς πατέρες τÉς \Oρθοδόξου \Eκκλησίας, καd προσπαθοÜν
διa τÉς âπιστήµης καd τ΅ν àνθρωπίνων µέσων, ποf διαθέτουν, νa
λύσουν τa àνθρώπινα ψυχοσωµατικa προβλήµατα.
Γράφοντας ï \Iωάννης Σιναΐτης τdς σκέψεις του, ποf
προέρχονται àπe µιa âµπειρικc βίωση τ΅ν γραφοµένων,
àπευθύνεται σb µοναχούς, ποf öχουν àποκτήσει τcν êγνεία. Te
τελικe στάδιο τοÜ πνευµατικοÜ àνθρώπου, ποf àγωνίζεται, εrναι
κατa τeν ±γιο \Iωάννη νa âργάζεται πνευµατικά, ùχι µόνο ¬ταν
εrναι ξύπνιος, àλλa καd ¬ταν κοιµÄται. ‰Eτσι µερικοd στeν ≈πνο
τους âξευτελίζουν τοfς δαίµονες, ποf öρχονται νa τοfς
πειράξουν, καd τa àκόλαστα γύναια, ποf âµφανίζονται στa
ùνειρά τους, τa συµβουλεύουν νa σωφρονισθοÜν93.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
\Απόψεις τοÜ ‰Aλφρεντ ‰Aντλερ γιa τa ùνειρα
^O ‰Aλφρεντ ‰Aντλερ ëρµηνεύει, τόσο τa διάφορα
συνειδητa στοιχεÖα, ¬σο καd τa στοιχεÖα τÉς àσυνείδητης j
µισοσυνείδητης ζωÉς µας (δηλαδc τeν κόσµο τ΅ν çνείρων),
σύµφωνα µb τcν àντίληψη τÉς àτοµικÉς ïλότητας. ΔικαιολογεÖ
αéτc τcν àντίληψή του γιa τeν λόγο ¬τι καd ™ ζωc τ΅ν çνείρων
µας εrναι ≤να µέρος τοÜ ¬λου, ¬πως àκριβ΅ς ™ ζωή, ¬ταν ε€µαστε
ξύπνιοι.
Te ùνειρο, σύµφωνα µb τeν ‰Aντλερ, εrναι πάντοτε ≤να
µέρος àπe τe «στfλ» ζωÉς. «^H ζωc στeν ξύπνο µας καθορίζεται
àπe τeν στόχο •περοχÉς· θa διαπιστώσουµε ¬τι µb τeν €διο τρόπο
καθορίζονται καd τa ùνειρα àπe τeν àτοµικe στόχο •περοχÉς»94.
≠Eνας φοιτητής, ποf εrναι τεµπέλης, τc νύχτα θa βλέπFη
ùνειρο πgς πέφτει κάτω. ≠Eνας ôλλος φοιτητής, ποf προοδεύει
στdς σπουδές του, θa βλέπει ùνειρο πgς σκαρφαλώνει σb ≤να
ψηλe βουνό. Mιa τρίτη περίπτωση εrναι τοÜ àνθρώπου, ï ïποÖος
νοιώθει περιωρισµένος, καd δbν µπορεÖ νa προχωρήσFη πέρα àπe
≤να σηµεÖο. Aéτeς θa çνειρεύεται σύνορα καd ¬τι δbν εrναι σb
θέση νa ξεφύγFη àπe τοfς ôλλους àνθρώπους καd àπe τdς
δυσκολίες. «Συχνa çνειρεύεται πgς τeν παρακολουθοÜν καd τeν
καταδιώκουν»95.
≠Yπάρχουν ôνθρωποι, οî ïποÖοι δbν µποροÜν νa θυµηθοÜν
τa ùνειρά τους, àλλa µποροÜν àπe µόνοι τους νa φτειάξουν
µερικa ùνειρα. Ta φτειαχτa ùνειρά τους àξίζουν ¬σο καd âκεÖνα
ποf θυµοÜνται, γιa τeν λόγο ¬τι ™ παραστατικc δύναµη καd ™
φαντασία εrναι âπίσης µιa öκφραση τοÜ «στfλ» ζωÉς τους. Γι\
αéτe καd ï ψυχολόγος δbν πρέπει ποτb νa àποθαW®ύνFη τeν
àσθενÉ του, ï ïποÖος δbν θυµÄται τa ùνειρά του, àλλa µπορεÖ νa
φτειάξFη κάποια96.
«≠Eνα ùνειρο», àναφέρει ï ‰Aντλερ, «öχει σκοπe νa
προετοιµάσFη τeν δρόµο ποf ïδηγεÖ σb ≤να στόχο •περοχÉς, j πιe
καλά: στeν προσωπικe στόχο •περοχÉς τοÜ àτόµου, ποf βλέπει
τe ùνειρο»97. ^O ôνθρωπος συνήθως âπιθυµεÖ νa βρίσκεται στe
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âπίκεντρο τοÜ âνδιαφέροντος, νa διατάζFη καd νa âξουσιάζFη τοfς
ôλλους j πολλbς φορbς νa âπιθυµFÉ νa ξεφύγFη.
Σύµφωνα πάντα µb τeν ‰Aλφρεντ ‰Aντλερ, τa ùνειρα εrναι
àκόµη µιa öκφραση τÉς €διας σχετικότητας καd τοÜ ¨δίου
µείγµατος γεγονότων καd συναισθηµάτων, ποf συναντÄµε καd
ζοÜµε στeν ξύπνιο µας. ^Aπλa διαφέρουν µόνο ποσοτικά, καd ùχι
ποιοτικά.
^O ‰Aντλερ, κάνοντας àκόµα ≤να βÉµα πρeς τa âµπρός,
θεωρεÖ, ¬πως καd ï Kaρλ Γιούγκ, ¬τι τa ùνειρα öχουν κάποιο
προφητικe χαρακτÉρα, ùχι βέβαια µb τcν öννοια, τcν ïποία κακ΅ς
προσδίδουν àρχαÖοι λαοd j τa µέντιουµ. «Ta ùνειρα θεωροÜνταν
προφητικa µηνύµατα γιa µελλοντικa γεγονότα. Σb αéτe κρύβεται
µιa µισc àλήθεια. Erναι àλήθεια ¬τι τe ùνειρο àποτελεÖ ≤να εrδος
γέφυρας, ποf συνδέει τe πρόβληµα, τe ïποÖο öχει νa
àντιπετωπίσFη âκεÖνος ποf çνειρεύεται, µb τeν στόχο, τeν ïποÖο
âπιδιώκει. Mb αéτc τcν öννοια ≤να ùνειρο γίνεται συχνa
πραγµατικότητα, âπειδc âκεÖνος ποf çνειρεύεται, âν΅ çνειρεύεται,
àσκεÖται στeν ®όλο του, καd öτσι συµβάλλει στcν πραγµατοποίησή
του»98.
^Eποµένως τa ùνειρα öχουν «προφητικe χαρακτÉρα» àπe
τcν ôποψη ¬τι γίνεται µιa διάγνωση, ¬πως µπορεÖ νa κάνFη καd
≤νας φυσιολογικeς ôνθρωπος διάγνωση στeν ξύπνιο του γιa τe
µέλλον. \Aναλύει τc ζωή του καd µb βάση τa δεδοµένα, ποf öχει,
προλέγει, χωρdς νa εrναι àπόλυτος, τe µέλλον. ^H €δια περίπου
διεργασία γίνεται καd µέσα στc ζωc τοÜ çνείρου. \EκεÖ µάλιστα τa
δεδοµένα, ποf öχει, εrναι πολf πιe εéέλικτα, καd κινοÜνται πολf
πιe γρήγορα· öτσι µπορεÖ νa öχFη πιe σίγουρα àποτελέσµατα γιa
τdς προγνώσεις του.
^H âξήγηση, ποf δίνει ï ‰Aντλερ γιατί πολλοd ôνθρωποι
àπευθύνονται σb τσαρλατάνους, ποf δÉθεν ëρµηνεύουν τe
µέλλον, εrναι ¬τι ™ àνάλυση τ΅ν çνείρων εrναι πολf πιe
περίπλοκη àπe τcν àνάλυση τÉς συµπεριφορÄς στeν ξύπνιο.
\Aκόµη, πολf λίγοι εrναι αéτοί, ποf γνωρίζουν τeν ëαυτό τους,
àκόµη καd στeν ξύπνιο. «Kαθόλου παράξενο λοιπόν», καταλήγει
ï Bιεννέζος ψυχολόγος, «ποf ™ àνάλυση τ΅ν çνείρων ξεπερνάει
κατa πολf τcν çξυδέρκεια τ΅ν περισσοτέρων àνθρώπων· καd
καθόλου παράξενο, ποf µέσα στcν ôγνοιά τους γιa τdς
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περιπλοκbς τ΅ν ψυχικ΅ν διεργασι΅ν àπευθύνονται στοfς
τσαρλατάνους»99.
Te ùνειρο, ¬πως àναφέρει πολf παραστατικa ï ‰Aντλερ,
âξηγεÖται σaν ≤να βλέµµα στe µέλλον.
^O ‰Aλφρεντ ‰Aντλερ πιστεύει ¬τι ™ àτοµικc ψυχολογία
öχει λύσει τa διάφορα προβλήµατα περd τ΅ν çνείρων. «Te
ùνειρο», àναφέρει ï Bιεννέζος ψυχολόγος, «δbν öχει σaν σκοπe
νa γίνFη κατανοητό, àλλa νa ξυπνήσFη διαθέσεις καd α¨σθήµατα,
àπe τa ïποÖα τe ôτοµο δbν µπορεÖ νa ξεφύγFη. ^H διάθεση, τa
α¨σθήµατα, οî συγκινήσεις παραµένουν, κι iν τa προσέξουµε, θa
καταλάβουµε γιατί çνειρευόµαστε: γιa νa νοιώσουµε τe πάθος,
νa φέρουµε τeν ëαυτό µας σb κάποια διάθεση, ποf θa µÄς
καταστήσFη îκανοfς νa πετύχουµε κάτι, τe ïποÖο δbν µποροÜµε νa
πετύχουµε âνάντια στc λογική»100.
Te ùνειρο âνεργεÖ µέσα στeν ôνθρωπο, àκόµη καd κατa τc
διάρκεια τÉς µέρας. ‰Aν, λόγου χάριν, κάποιος δFÉ στe ùνειρό του
≤ναν âφιάλτη, τcν ôλλη µέρα δbν θa âνεργFÉ µb θάρρος, àλλa θa
öχFη κάποιες àναστολές.
^O ‰Aντλερ, φέρνοντας τe παράδειγµα τοÜ δολοφόνου,
àναφέρει ¬τι ≤νας τέτοιος ôνθρωπος δικαιολογεÖται γιa τc
στυγερc πράξη του, λέγοντας περίπου αéτa τa λόγια: «Δbν
•πάρχει θέση στc ζωc γι\ αéτeν τeν ôνθρωπο. Γι\ αéτe öπρεπε νa
τeν σκοτώσω». ‰Eπειτα, àφοÜ öπεισε τeν ëαυτό του πgς δbν
•πάρχει àρκετeς χ΅ρος πάνω στc γc γι\ αéτeν τeν ôνθρωπο,
παρήγαγε ≤να ½ρισµένο συναίσθηµα, τe ïποÖο τeν προετοίµασε
ψυχολογικa γιa τc δολοφονία.
Erναι δυνατe àκόµη ï δολοφόνος νa δFÉ ≤να ùνειρο, τe
ïποÖο θa τοÜ προκαλέσFη ≤να ½ρισµένο συναίσθηµα. Te τελευταÖο,
µb τc σειρά του, θa τeν èθήσFη νa πραγµατοποιήσFη τeν τελικό του
στόχο, ποf εrναι ™ δολοφονία101.
^O ≠Eλληνας ποιητcς Σιµωνίδης εrχε προσκληθÉ στc
Mικρa \Aσία, γιa νa àπαγγείλFη κοµµάτια àπe τa öργα του.
Δίσταζε ¬µως νa ξεκινήσFη, καd συνέχεια àνέβαλλε τe ταξίδι, καd
iς τeν περίµενε στe λιµάνι ≤να καράβι. Tελικa βλέπει τe ëξÉς
ùνειρο: TοÜ φανερώνεται ≤νας πεθαµένος, τeν ïποÖο κάποτε εrχε
συναντήσει ζωντανe σb ≤να δάσος, καd τοÜ λέει: «\Eπειδc µοÜ
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φέρθηκες τόσο καλά, καd µb φρόντισες σb âκεÖνο τe δάσος, θa σοÜ
δώσω σήµερα µιa συµβουλή: Mcν π÷Äς στc Mικρa \Aσία».
Mετa àπe αéτe τe ùνειρο ï Σιµωνίδης àπεφάσισε ïριστικa
¬τι δbν âπρόκειτο νa ταξιδεύσFη. Στcν πραγµατικότητα ¬µως ï
Σιµωνίδης εrχε àποφασίσει νa µcν ταξιδεύσFη, προτοÜ àκόµη δFÉ
τe ùνειρο. «Te ùνειρο», ¬πως àναφέρει âπιγραµµατικa ï ‰Aντλερ,
«êπλ΅ς τοÜ χρησίµεψε, γιa νa µεταφερθFÉ στcν κατάλληλη
συναισθηµατικc διάθεση, ποf θa τοÜ âπέτρεπε νa âπιµείνFη σb µιa
àπόφαση, ποf ¦δη εrχε πάρει· καd iς µcν καταλάβαινε ï €διος τc
σηµασία τοÜ çνείρου του»102.
Γιa νa ëρµηνεύσουµε σωστa ≤να ùνειρο, πρέπει νa
καταλάβουµε καλa ¬τι τe ùνειρο àποτελεÖ συστατικe στοιχεÖο τÉς
δηµιουργικÉς δύναµης ëνeς àνθρώπου. «^O Σιµωνίδης
χρησιµοποίησε τc φαντασία του, ποf τeν βοήθησε νa
κατασκευάσFη µιa σειρa àπe διαδοχικa γεγονότα»103.
Συχνa οî ôνθρωποι αéτοd ξυπνοÜν µb âχθρικbς διαθέσεις
καd συναισθήµατα, âξ α¨τίας ëνeς συναισθήµατος, ποf προκάλεσε
τe νυκτερινe ùνειρο. Γι\ αéτe καd εrναι âριστικοί, καd öχουν
διάθεση âπικριτική. «Aéτe µοιάζει µb µιa δηλητηρίαση, καd àκόµα
µb τcν κατάσταση τοÜ καταθλιπτικοÜ· στcν τελευταία αéτc
κατάσταση ï àσθενής µας δηλητηριάζεται µb τe νa σκέφτεται
συνέχεια τcν àποτυχία, τeν θάνατο καd τcν àπώλεια»104.
^O ‰Aντλερ διαφοροποιεÖ κάθετα τdς θέσεις καd àπόψεις
του γιa τa ùνειρα àπe âκεÖνες τοÜ Φρόυντ. ^Ως γνωστόν, ï
Φρόυντ θεωροÜσε τa ùνειρα îκανοποίηση γιa παιδικbς
σεξουαλικbς âπιθυµίες. ^O ‰Aντλερ àπορρίπτει αéτc τc θέση µb τc
σκέψη του ¬τι, iν τa ùνειρα qταν πραγµατικa µιa τέτοια
îκανοποίηση, τότε ¬λα τa πράγµατα θa öπρεπε νa τa θεωρήσουµε
σaν µιa τέτοια îκανοποίηση. «Kάθε σκέψη àκολουθεÖ αéτeν τeν
δρόµο: àνεβαίνει àπe τa βάθη τοÜ àσυνειδήτου στc συνείδηση.
Συνεπ΅ς ™ ¨δέα τÉς σεξουαλικÉς îκανοποίησης δbν öχει καµµιa
ëρµηνευτικc àξία γιa τcν àτοµικc περίπτωση»105.
Πολλbς φορbς τa ùνειρα âκδηλώνονται µb πολλbς
παραβολές. «Oî παραβολbς εrναι ≤να àπe τa καλύτερα µέσα νa
ξεγελάσFης τeν ëαυτό σου καd τοfς ôλλους. Γιατd µποροÜµε νa
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ε€µαστε βέβαιοι πgς ≤νας ôνθρωπος, ποf χρησιµοποιεÖ
παραβολές, δbν ξέρει iν µπορεÖ νa πείσFη τοfς ôλλους µb
γεγονότα καd µb τc λογική. Θέλει êπλ΅ς νa µÄς âντυπωσιάσFη,
χρησιµοποι΅ντας ôχρηστες καd ποµπώδεις παραβολές»106.
≠Oταν ≤νας ôνθρωπος καταλάβFη πgς δbν µπορεÖ νa µÄς
πείσFη µb τc λογική, τότε χρησιµοποιεÖ παραβολές. ^O ‰Aντλερ
θεωρεÖ ¬τι τe νa χρησιµοποιFÉς παραβολbς εrναι µιa αéταπάτη.
«Aéτeς εrναι ï λόγος, ποf âµφανίζονται τόσο συχνa στa ùνειρα,
στcν âκλογc ε¨κόνων, παραστάσεων κλπ. Erναι ≤νας
καλλιτεχνικeς τρόπος νa συναρπάζFης τeν ëαυτό σου»107.
^O ‰Aλφρεντ ‰Aντλερ öχει βρεÖ µιa µέθοδο, βάσει τÉς
ïποίας µπορεÖ ï ôνθρωπος νa àποφεύγFη νa βλέπFη ùνειρα. Στc
µέθοδο αéτc κατέληξε àπe τe γεγονeς ¬τι τa ùνειρα συναρπάζουν
συναισθηµατικa âκεÖνον ποf τa βλέπει. «≠Oταν ≤νας ôνθρωπος
καταλάβFη τί πραγµατικa èνειρεύτηκε καd δFÉ ξεκάθαρα π΅ς
γοητεύτηκε, π΅ς µεταφέρθηκε àπe µόνος του σb µιa κατάσταση
µέθης, θa σταµατήσFη νa çνειρεύεται. Aéτe συνέβηκε µb τeν €διο
τeν συγγραφέα (τeν ‰Aλφρεντ ‰Aντλερ δηλαδή), ποf öπαψε νa
çνειρεύεται, µόλις κατάλαβε ποιa σηµασία öχουν τa ùνειρα»108.
Πολλbς φορbς τίθεται τe âρώτηµα: «Γιατί µερικοd
ôνθρωποι δbν çνειρεύονται ποτέ τους;» ^H àπάντηση τοÜ ‰Aντλερ
στe καίριο âρώτηµα αéτό, ™ ïποία µÄς βρίσκει àπολύτως
σύµφωνους, εrναι ¬τι «πρόκειται γιa àνθρώπους, ποf δbν θέλουν
νa αéταπατηθοÜν. Bρίσκονται συνέχεια σb κίνηση, καd εrναι πολf
λογικοί· àντιµετωπίζουν πρόθυµα τa προβλήµατά τους.
‰Aνθρωποι αéτοÜ τοÜ ε€δους ξεχνοÜν πολf γρήγορα τa ùνειρά
τους, ¬ταν καµιa φορa çνειρεύωνται. Ta ξεχνοÜν τόσο γρήγορα,
ποf πιστεύουν πgς δbν èνειρεύτηκαν καθόλου»109.
^O ‰Aντλερ θέτει ôλλο ≤να âρώτηµα: «\Aληθεύει ™ θεωρία
¬τι πάντα çνειρευόµαστε, ξεχνÄµε ¬µως τa περισσότερα
ùνειρα;»110 ^O ‰Aντλερ θεωρεÖ πώς, iν δεχτFÉ τc θεωρία αéτή, τότε
αéτe σηµαίνει πgς πρέπει νa ëρµηνεύσουµε διαφορετικa τe
γεγονeς ¬τι µερικοd ôνθρωποι δbν çνειρεύονται ποτέ. Tότε, iν
δεχτοÜµε αéτc τc θεωρία, πρόκειται γιa àνθρώπους, ποf
çνειρεύονται, àλλa ποf ξεχνοÜν συνέχεια τa ùνειρά τους. ^O
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‰Aντλερ διαφωνεÖ µb αéτc τc θεωρία, καd πιστεύει πgς •πάρχουν,
τόσο ôνθρωποι, ποf δbν çνειρεύονται ποτέ τους, ¬σο καd
ôνθρωποι, ποf çνειρεύονται, καd ξεχνοÜν τa ùνειρά τους.
Kατa τcν προσωπική µου âκτίµηση, θεωρ΅ ¬τι τa ùνειρα
εrναι µιa διαρκcς κατάσταση µέσα στc συνείδηση τοÜ àνθρώπου.
Θa µπορούσαµε νa ποÜµε àκόµη ¬τι τa ùνειρα εrναι µιa διαρκcς
öκφραση τοÜ •ποσυνειδήτου τοÜ àνθρώπου. ‰Aλλοτε τe
•ποσυνείδητο âκφράζεται öντονα, καd ôλλοτε πιe •ποτονικά.
^Eποµένως •πάρχει µιa ïριακc γραµµή, τcν ïποία, iν
ξεπεράσουν τa ùνειρα, τότε γίνονται àντιληπτά, ½ς ùνειρα, καd
öτσι περιέρχονται στc γνώση τοÜ àνθρώπου.
Γι\ αéτe •πάρχουν ôνθρωποι, ποf «δbν βλέπουν ποτέ τους
ùνειρα», ôνθρωποι, ποf σπάνια βλέπουν, καd τdς περισσότερες
φορbς τa ξεχνοÜν, ôνθρωποι, ποf βλέπουν àρκετa ùνειρα, καd
ôνθρωποι, ποf καd στeν ξύπνιο τους àκόµη βλέπουν φαντασίες
καd ùνειρα. Aéτe àποδεικνύει ¬τι τa ùνειρα, βλέποντάς τα µέσα
στe γενικe πρÖσµα τÉς ψυχολογίας τοÜ βάθους, εrναι µιa διαρκcς
öκφραση τοÜ •ποσυνειδήτου, ποf ôλλοτε γίνεται àντιληπτή, καd
ôλλοτε ùχι.
^O ‰Aλφρεντ ‰Aντλερ σb αéτe τe âρώτηµα δίνει àπάντηση
µb βάση τe «στfλ» ζωÉς. «Σb ùνειρα, ποf âπανέρχονται,
âκφράζεται τe «στfλ» ζωÉς ëνeς àνθρώπου πολf πιe ξεκάθαρα
àπe ¬,τι âκφράζεται σb ùνειρα, ποf âµφανίζονται µία µόνο φορά.
≠Eνα ùνειρο, ποf âπανέρχεται, εrναι γιa µÄς àδιάσειστο καd
àδιαφιλονίκητο δεÖγµα γιa τe ποÜ βρίσκεται κάθε φορa ï στόχος
•περοχÉς»111.
^O ‰Aντλερ πιστεύει πgς τa σύντοµα ùνειρα εrναι πιe
κατανοητa àπe τa âκτεταµένα. ^O ôνθρωπος, ï ïποÖος βλέπει
âκτεταµένα ùνειρα, δbν öχει àκόµη καταλήξει σb µιa τελειωτικc
àπόφαση. Ψάχνει àκόµη νa βρFÉ µιa γέφυρα àνάµεσα στe
πρόβληµά του καd τeν στόχο του. «Mερικbς φορbς τe ùνειρο
àποτελεÖται àπe µιa µόνο ε¨κόνα, àπe λίγες µόνο λέξεις, καd
δείχνει πgς âκεÖνος ποf çνειρεύεται γυρεύει στcν
πραγµατικότητα ≤ναν τρόπο νa αéταπατηθFÉ, ¬σο γίνεται πιe
γρήγορα»112.
Πολλbς φορbς εrναι ποf συναντοÜµε τe ùνειρο τÉς
«πτώσης». Σ\ αéτe ï çνειρευόµενος βλέπει πgς πέφτει àπe
111
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κάπου. Aéτe τοÜ δηµιουργεÖ τcν α€σθηση πgς πρέπει νa προσέξFη,
νa µcν ξεπερν÷Ä τa ¬ρια, διότι κινδυνεύει νa •ποστFÉ wττα καd
πανωλεθρία.
‰Aλλοτε πάλι βρίσκουµε τe ùνειρο τÉς πτήσης. Aéτe τe
ùνειρο εrναι συµβολισµeς τÉς •περοχÉς, καd µb αéτe βλέπουµε νa
âκφράζεται ï τρόπος νa πετύχουµε κάτι, τe ïποÖο στcν
πραγµατικότητα δbν µποροÜµε νa τe πετύχουµε.
Mερικbς φορbς τe ùνειρο τÉς πτήσης συνδέεται καd µb τe
ùνειρο τÉς πτώσης. ≠Oποιος πετ÷Ä ψηλά, πέφτει χαµηλά, ¦, ¬πως
θa λέγαν οî Bιεννέζοι: «hAν δbν εrχες πετάξει ψηλά, δbν θa εrχες
πέσει àπe âκεÖ âπάνω»113.
Συχνa συναντοÜµε τe ùνειρο, στe ïποÖο τe ôτοµο
καταδιώκεται àπe κάποιον ôνθρωπο j κάποιο ζ΅ο. AéτοÜ τοÜ
ε€δους τa ùνειρα µÄς δείχνουν πόσο βαθιa χαρακτηρίζει τeν
ôνθρωπο ™ àντίληψη πgς ï €διος εrναι πιe àδύνατος àπe τοfς
ôλλους. «Aéτa τa ùνειρα àποκαλύπτουν ≤να βαθf α€σθηµα
κατωτερότητας»114.
^O ‰Aντλερ, καταλήγοντας σb κάποιες διαπιστώσεις, θέτει
τe âρώτηµα τί εrναι ï ≈πνος. Πολλοd öχουν τοποθετηθÉ στe
âρώτηµα αéτό. Mερικοd öχουν πεÖ ¬τι ï ≈πνος εrναι τe àντίθετο
τοÜ ξύπνου. ‰Aλλοι πάλι λέγουν πgς ï ≈πνος εrναι ≤νας µικρeς
θάνατος, καd ï θάνατος ≤νας µεγάλος ≈πνος. ^O ‰Aντλερ θεωρεÖ
πgς ï ≈πνος δbν βρίσκεται σb àντίθεση µb τe ξύπνο, àλλa εrναι
µÄλλον µιa βαθµίδα τοÜ ξύπνου.
«Στeν ≈πνο», àναφέρει ï ‰Aντλερ, «δbν ε€µαστε
àποκοµµένοι àπe τc ζωή. \Aντίθετα, καd σκεφτόµαστε, καd
àκοÜµε, στeν ≈πνο µας. Γενικa âκδηλώνονται στeν ≈πνο οî €διες
τάσεις, ποf âκδηλώνονται καd στeν ξύπνο»115.
^Yπάρχουν µητέρες, πού, âν΅ κανένας θόρυβος δbν τdς
âνοχλεÖ, ξυπνοÜν àµέσως, µόλις àκούσουν τcν παραµικρc κίνηση
àπe τe παιδί τους. Te γεγονeς âπίσης ¬τι δbν πέφτουµε àπe τe
κρεββάτι µας στe πάτωµα, αéτe µÄς ïδηγεÖ στe συµπέρασµα πώς,
àκόµη καd ¬ταν κοιµώµαστε, λειτουργοÜν κάποιες α¨σθήσεις, καd
àντιλαµβανόµαστε τa ¬ρια γύρω µας.
Erναι βασικc àρχc τÉς µεθόδου τÉς •πνώσεως πώς, γιa νa
âπιτύχFη ™ ≈πνωση, πρέπει νa •πάρχFη àπόλυτη συνεργασία καd
113
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•πακοc τοÜ •πνωτιζοµένου. «Στcν ≈πνωση µποροÜµε νa
καταφέρουµε ≤ναν ôνθρωπο νa παραγάγFη ε¨κόνες, ¨δέες καd
àναµνήσεις, ποf οî διάφορες àναστολές του δbν θa âπέτρεπαν νa
βγοÜν στcν âπιφάνεια στeν ξύπνο του»116.
^O ‰Aντλερ θεωρεÖ ¬τι ™ ≈πνωση, ½ς µέθοδος, κρύβει
½ρισµένους κινδύνους, καd δbν τcν öχει σb ¨διαίτερη •πόληψη.
ΘεωρεÖ ¬τι µπορεÖ νa χρησιµοποιÉται µόνο σb περίπτωση, ποf ï
àσθενcς δbν âµπιστεύεται καµιa ôλλη µέθοδο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
\Απόψεις τοÜ Bίκτωρ Φρaνκλ γιa τa ùνειρα
≠Οπως ¦δη öχουµε àναφέρει καd στcν ε¨σαγωγή, ï Tζόζεφ
Φάµπρυ εrναι ï συγγραφέας τοÜ βιβλίου «Λογοθεραπεία», τe
ïποÖο περιέχει ≤να σύστηµα âφαρµογÉς της, καd àναζητήσεως
νοήµατος στc ζωή, σύµφωνα µb τc θεωρία τοÜ καθηγητÉ Bίκτωρ
Φράνκλ.
Mέσα στdς προσωπικbς àνακαλύψεις ï Φάµπρυ àναφέρει
καd τc γέννηση τÉς ¨δέας ¬τι ï Θεeς δbν qταν êπλa ≤νας
Nοµοθέτης, àλλa καd ≤νας δηµιουργικeς Συγγραφέας καd
\Eκδότης. Aéτeς βέβαια δηµιούργησε κατa τρόπο διαφορετικe
àπe âκεÖνο ποf δηµιουργοÜν οî θνητοd-συγγραφεÖς, ποf πλάθουν
µιa îστορία, καd ≈στερα τc γράφουν σύµφωνα µb τe περίγραµµά
της.
\Aναρωτιέται τελικά, µήπως ï κόσµος φτειάχτηκε ≈στερα
àπe àλλεπάλληλες âκδόσεις µÄλλον παρa µb τc συγγραφc
σύµφωνα µb τe περίγραµµα - µb πειραµατισµοfς µÄλλον, παρa µb
προβλέψεις117.
Tελικa ï Φάµπρυ νοιώθει κάποιες âνοχές, γιατd εrχε
âπινοήσει ≤να Θεό, ποf qταν àπρόσωπος, àπροσδιόριστος, ≤νας
α¨ώνιος \Eκδότης. Δηµιουργeς πλέον, γιa τeν Φάµπρυ, δbν qταν ï
Θεός, àλλa ï €διος ï ôνθρωπος.
\Aναφέρει µάλιστα καd τa ëξÉς χαρακτηριστικά, δηλωτικa
τÉς «àθεϊστικÉς» κατάστασης, στcν ïποία εrχε καταλήξει: «oHταν
≤νας Θεός, ποf εrχα âγg δηµιουργήσει, καd ùχι Aéτeς âµένα.
Kατηγόρησα τeν ëαυτό µου, ποf qµουν ôθεος, χωρdς ¬µως νa öχω
τe θάW®ος νa àντιµετωπίσω τdς συνέπειες τÉς àπιστίας µου»118.
^O Φάµπρυ καταλήγει àκόµη σb κάποιες πρακτικÉς φύσεως
διαπιστώσεις γιa τc ζωή. Mb τc λογοθεραπεία εrναι πεπεισµένος
¬τι µέσα στc ζωή µας πρέπει νa προχωροÜµε βÉµα µb βÉµα, καd
νa µc γυρεύουµε τe µεγαλει΅δες σχέδιο, àλλa τcν εéκαιρία τÉς
κάθε στιγµÉς. ΘεωρεÖ ¬τι µb αéτe τeν τρόπο µποροÜµε νa
πάρουµε µιa φευγαλέα γεύση τοÜ µεγαλειώδους σχεδίου119.
^O Φάµπρυ, öχοντας πολλa âρωτήµατα γύρω àπe τc ζωή,
ζητοÜσε âπίµονα τcν àπάντησή τους. «\Eν΅ τe κακe καd ™ àδικία
117
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θριάµβευαν, µερικοd àπe τοfς φίλους µου», àναφέρει, «βρÉκαν
παρηγοριa σb µιa θρησκεία, ποf σb καλοfς καιροfς δbν εrχε γι\
αéτοfς κανένα νόηµα. Mιa παρατήρηση, ποf εrχε κάνει ≤νας
συµµαθητής µου, τeν ïποÖο συνάντησα àργότερα στc Nέα ^Yόρκη,
παραµένει àκόµη καρφωµένη στe µυαλό µου: "iν δbν
σκεφτόµουνα ¬τι πίσω àπ\ ¬λα αéτa •πÉρχε κάποιο νόηµα, θa
αéτοκτονοÜσα"»120.
^O ôνθρωπος, ¬ταν δbν βρίσκεται σb κίνδυνο ™ ζωή του j
δbν περνÄ δυσκολίες, τότε συνήθως δbν προσεγγίζει τeν Θεό,
àλλa βρίσκεται µακριa àπe τc θρησκεία του καd àµέριµνος γιa
ïποιεσδήποτε µεταφυσικbς àναζητήσεις. ≠Oταν ¬µως τeν
âπισκεφθFÉ ™ χάρη τοÜ ΘεοÜ, µέσα àπe κάποιες δυσκολίες τÉς
ζωÉς, ¬πως àW®ώστειες, πόλεµοι, πεÖνα, τότε αéτeς προστρέχει
στeν Θεό, καd àναζητÄ στήριγµα καd βακτηρία.
≠Oµως ï Θεeς δbν ζητÄ àπe âµÄς νa τeν πλησιάζουµε µέσω
τÉς προσευχÉς µόνο στdς δυσκολίες καd ταλαιπωρίες τÉς ζωÉς,
¬ποτε δηλαδc τeν öχουµε àνάγκη, àλλa πάντοτε καd àδιάκοπα νa
ζητοÜµε τe öλεός Tου. ^H στάση τοÜ àνθρώπου, ποf µόνο στdς
δυσκολίες βρίσκεται κοντa στeν Θεό, θa µποροÜσε νa
χαρακτηριστFÉ «συµφεροντολογικc» µb τcν κακc öννοια καd
περιεχόµενο τοÜ ¬ρου. Te καλ΅ς νοούµενο ¬µως συµφέρον τοÜ
àνθρώπου εrναι νa βρίσκεται σb àδιάκοπη âπικοινωνία µb τeν
Θεό, µέσω τÉς προσευχÉς, τ΅ν àρετ΅ν καd τÉς âπάξιας
συµµετοχÉς στa θεÖα µυστήρια.
Oî πιe πολλοd ôνθρωποι àναζητοÜν µέσα στc ζωc τc δόξα.
Γνωστe εrναι τe ®ητό, ποf λέγει: «Πολλοd τe χρÉµα âµίσησαν, τcν
δb δόξαν οéδείς». ‰Aλλοι âπιζητοÜν τe χρÉµα, τe ïποÖο καd
θέτουν ½ς κέντρο τοÜ âνδιαφέροντός τους. Kάποιοι ôλλοι âπίσης
âπιζητοÜν τdς ™δονbς καd τdς àπολαύσεις. ‰Aλλοι τέλος âπιζητοÜν
τcν εéτυχία.
≠Oµως ï Φάµπρυ φτάνει σb ≤να σηµαντικe πόρισµα, µέσα
àπe τc µέθοδο καd φιλοσοφία τÉς Λογοθεραπείας: «Aéτό, ποf
öµαθα àπe τc λογοθεραπεία, εrναι ¬τι τe πιe σηµαντικe γιa τeν
ôνθρωπο εrναι ™ àναζήτηση γιa νόηµα στc ζωή, καd ùχι ™
àναζήτηση γιa εéτυχία· ¬τι âµεÖς οî €διοι àνοίγουµε τeν δρόµο
πρeς τdς àπογοητεύσεις καd τc µαταίωση τ΅ν âπιθυµι΅ν µας,
âφόσον àναµένουµε àπe τc ζωc νa εrναι βασικa εéχάριστη»121.
120
121

≠Οπ.π., σ. 36.
≠Οπ.π., σ. 41.

60

^O Tζόζεφ Φάµπρυ καταλήγει τελικa στe àποφατικe
συµπέρασµα ¬τι «κανένας ôνθρωπος δbν µπορεÖ νa ξέρFη τcν
àληθινc φύση τοÜ ΘεοÜ. ≠Oλες οî öννοιες περd ΘεοÜ εrναι
àνθρώπινες öννοιες. Te κάθε ôτοµο θa πρέπFη νa âπεξεργάζεται
τcν ¨δέα περd ΘεοÜ σύµφωνα µb τdς δικές του προσωπικbς
âµπειρίες»122.
Συγκρίνοντας βέβαια τcν κατάληξη τοÜ Φάµπρυ µb τcν
àποφατικc θεολογία τ΅ν νηπτικ΅ν πατέρων τÉς \Eκκλησίας µας,
θa λέγαµε ¬τι συµπίπτει µόνο στe ≤να σκέλος, ποf εrναι τe
àκατάληπτο τÉς οéσίας του ΘεοÜ. Te δεύτερο σκέλος εrναι τe
καταληπτe τ΅ν âνεργει΅ν τοÜ ΘεοÜ. Σ\ αéτe τe µέρος δbν φτάνει
ï Φάµπρυ µέσα àπe τdς προσωπικές του àνακαλύψεις.
^O Nίτσε θεωρεÖται àπe τοfς κυριώτερους âκπροσώπους
τÉς µηδενιστικÉς θεωρίας. ^O Bίκτωρ Φρaνκλ µέσα στa
στρατόπεδα συγκεντρώσεως συνειδητοποίησε τc στενc σχέση, ποf
•πάρχει àνάµεσα στdς µηδενιστικbς θεωρίες τοÜ Nίτσε καd τc ζωή,
¬πως εrναι στcν πραγµατικότητα. ^Yποστηρίζει ¬τι οî
βαρβαρότητες τ΅ν στρατοπέδων συγκεντρώσεως δbν âπινοήθηκαν
στa γραφεÖα τ΅ν Nαζί, àλλa στa συγγράµµατα τ΅ν φιλοσόφων
τοÜ µηδενισµοÜ123.
^O Φάµπρυ, περιγράφοντας µέσα στe βιβλίο του τc
Λογοθεραπεία, ½ς µέθοδο, ποf âγκαινίασε ï Bίκτωρ Φράνκλ,
θεωρεÖ ¬τι ™ λογοθεραπεία περιέχει καd µιa φιλοσοφία, ποf
µπορεÖ νa βοηθήσFη τοfς àνθρώπους νa διατηροÜν τcν ψυχική
τους •γεία. ^O Bίκτωρ Φρaνκλ τοποθετεÖ τeν ôνθρωπο στc σωστή
του θέση µέσα στcν τάξη τ΅ν πραγµάτων. «‰Eχει àποκαταστήσει
µέσα στc σκέψη µας τeν κόσµο στc θέση τοÜ χάους, τcν τάξη µέσα
àπe τcν àταξία, τe νόηµα µέσα àπe τcν öλλειψη νοήµατος»124.
≠Eνα βασικe σηµεÖο, τόσο τÉς •παρξιακÉς φιλοσοφίας τοÜ
20οÜ α¨ώνα ¬σο καd τÉς ψυχολογίας εrναι νa βλέπFη τeν ôνθρωπο
στcν ïλότητά του. ^O Bίκτωρ Φρaνκλ θεώρησε ¬τι αéτό, ποf
χρειαζόταν, qταν ™ κατανόηση τοÜ àνθρώπου στcν ïλότητά του.
«‰Aφησα κατa µέρος», θυµÄται àργότερα ï Φράκλ, «¬,τι
εrχα µάθει àπe τοfς µεγάλους µου δασκάλους, κι ôρχισα ν\ àκούω
αéτά, ποf µοÜ öλεγαν οî àσθενεÖς µου - προσπαθ΅ντας νa µάθω
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àπe αéτούς»125. ^H àναγωγc τοÜ Φρaνκλ àπe τa γεγονότα τ΅ν
àσθεν΅ν του καd τa δικά του πορίσµατα στdς βασικbς àρχbς τÉς
Λογοθεραπείας àποτελεÖ τc βασική του àρχή, πάνω στcν ïποία
θεµελιώνεται ¬λη ™ βάση τÉς Λογοθεραπείας.
^O Bίκτωρ Φράνκλ, περιγράφοντας τc ζωc στa
στρατόπεδα συγκεντρώσεως, àναφέρεται καd στe εrδος τ΅ν
çνείρων, ποf öβλεπαν οî κρατούµενοι. ^H àνάγκη νa διατηρηθοÜν
ζωντανοd τοfς •ποβίβαζε τcν âσωτερικc ζωc σ\ ≤να πρωτόγονο
âπίπεδο. Ta ùνειρα τ΅ν κρατουµένων φανέρωναν τdς âπιθυµίες
καd τοfς πόθους τους.
^H àδυναµία πολλbς φορbς τ΅ν κρατουµένων νa
îκανοποιήσουν τdς πιe στοιχειώδεις âπιθυµίες, τοfς ½δηγοÜσαν
στcν àναζήτηση τÉς âκπληρώσεώς τους στa ùνειρα.
\Aναφερόµενος ï Φρaνκλ στa ùνειρα, παρατηρεÖ τa ëξÉς: «Tί
èνειρευόταν πιe συχνa ï κρατούµενος; \Ωνειρευόταν ψωµί,
γλυκά, τσιγάρα κι ≤να ½ραÖο ζεστe µπάνιο»126.
\Aπe τa παραπάνω συµπεραίνουµε ¬τι οî κρατούµενοι
èνειρευόντουσαν τa àγαθά, τa ïποÖα στεροÜνταν. ^H µεγάλη καd
•περβολικc στέρηση µέσα στa στρατόπεδα συγκεντρώσεως τ΅ν
àναγκαίων •λικ΅ν àγαθ΅ν, τa ïποÖα àπαιτοÜνται, γιa νa
µπορέσFη κάποιος νa âπιβιώσFη, τοfς ½δηγοÜσε στe νa βλέπουν τa
•λικa αéτa àγαθa µέσα στa ùνειρά τους.
\Aπe τa παραπάνω ¬µως âξάγεται àβίαστα τe âρώτηµα
κατa πόσον τa ùνειρα αéτa èφελοÜσαν. «^O çνειρευόµενος qταν
µοιραÖο ν\ àφυπνίζεται àπ\ αéτά, γιa νa âπανέλθFη στcν
πραγµατικότητα τÉς ζωÉς τοÜ στρατοπέδου καd στcν τροµερc
àντίθεση µεταξf αéτÉς καd τ΅ν ψευδαισθήσεων τοÜ çνείρου»127. ^H
φρικτc πραγµατικότητα, στcν ïποία ζοÜσαν οî κρατούµενοι,
βρισκόταν σb πλήρη àντίθεση µb τοfς πόθους καd τdς âπιθυµίες,
τdς ïποÖες èνειρευόντουσαν.
Tίποτα ¬µως δbν qταν πιe φρικτe àπe τcν
πραγµατικότητα. Tόσο µεγάλη qταν ™ âξαθλίωση! Mb πολf
παραστατικe τρόπο περιγράφει ï Φράνκλ, τόσο τcν
πραγµατικότητα, ¬σο καd τa ¬σα α¨σθανόντουσαν.
«Δbν θa ξεχάσω ποτέ, ¬ταν µιa νύκτα ξύπνησα àπe τa
βογγητa ëνeς συγκρατουµένου µου, ποf στριφογύριζε àνήσυχα
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στeν ≈πνο του καd πού, προφαν΅ς, θa öβλεπε ≤να τροµερe
âφιάλτη. \Eπειδc πάντοτε öνοιωθα ¨διαίτερη λύπη γιa κείνους ποf
•πέφεραν àπe τροµακτικa ùνειρα j παραλήρηµα, ¦θελα νa
ξυπνήσω αéτe τeν ταλαίπωρο. Ξαφνικά, ¬µως, τράβηξα πίσω τe
χέρι µου, ποf qταν ≤τοιµο νa τeν σκουντήξFη, τροµαγµένος γι\
αéτό, ποf âπρόκειτο νa κάνω. Tc στιγµc âκείνη συνειδητοποίησα
πλήρως τe γεγονeς ¬τι κανένα ùνειρο, ¬σο τροµερe κι iν εrναι,
δbν θa µποροÜσε νά \ταν πιe φοβερe àπe τcν πραγµατικότητα τοÜ
στρατοπέδου, ποf µÄς περιέβαλλε, καd στcν ïποία ¦µουν ≤τοιµος
νa τeν âπαναφέρω»128.
^H παραπάνω àφήγηση φανερώνει τcν τροµερc âξαθλίωση,
στcν ïποία τοfς εrχε καταντήσει ™ ζωc στe στρατόπεδο
συγκεντρώσεως. Kαd ï πιe µεγάλος âφιάλτης, ποf µποροÜσε νa
δFÉ κάποιος στe ùνειρό του, qταν µικρeς µπροστa στcν ε¨κόνα,
ποf παρουσίαζε τe στρατόπεδο συγκεντρώσεως.
Παρόµοια περίπτωση µb τcν προηγούµενη βλέπουµε καd
στcν àφήγηση τοÜ Θεοδόση Παπαχριστοδούλου àπe τcν
KυπεροÜντα. ^O Θεοδόσης •πÉρξε àγωνιστής, τόσο κατa τeν B΄
Παγκόσµιο πόλεµο, ¬σο καd κατa τeν âπικe àγ΅να τÉς E.O.K.A.
τοÜ 1955-59 γιa τcν àποτίναξη τοÜ \AγγλικοÜ ζυγοÜ àπe τcν
Kύπρο καd τcν ≤νωση τÉς Kύπρου µb τcν ^Eλλάδα.
Πρeς τe τέλος τοÜ B΄ Παγκοσµίου Πολέµου, âπειδc δbν
εrχε φαγητό, öτρωγαν ¬τιδήποτε· φίδια, àφοÜ àφαιροÜσαν τe
δηλητήριο, σαÜρες, ποντικοfς καd ôλλα.
≠Eνα βράδυ δbν εrχαν τίποτα νa φÄνε, καd âπεινοÜσαν
πολύ. ^O Θεοδόσης ξάπλωσε νa κοιµηθFÉ, καd τότε âµφανίζεται
στe ùνειρό του ï ≠Aγιος Γεώργιος, ®ωτ΅ντάς τον: «Πειν÷Äς;» ^O
Θεοδόσης τότε τοÜ àπάντησε· «Πάρα πολύ». Tότε ï ≠Aγιος
Γεώργιος τοÜ λέγει: «‰Eλα νa σb πάρω νa φÄµε». Tότε ï ≠Aγιος
Γεώργιος τeν πÉρε καd κάθισαν µαζd πάνω στe ôλογο καί, σaν νa
πετοÜσαν, öφτασαν στcν KυπεροÜντα.
Teν πÉρε στe σπίτι του. oHταν Σήκωση, καd öτρωγαν ¬λοι
οî συγγενεÖς µαζί. ^O Θεοδόσης κάθισε καd öφαγε. \AφοÜ
τελείωσαν, τότε κάθισε πάλι στe πίσω µέρος τοÜ àλόγου, καd ï
≠Aγιος τeν πÉρε πίσω. ≠Oταν τe πρωd ξύπνησε, qταν χορτÄτος,
καd γιa τρεÖς µέρες δbν öνοιωθε πεÖνα129.
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Στcν περίπτωση αéτc βλέπουµε ¬τι µαζd µb τe ùνειρο, στe
ïποÖο βλέπει κανεdς τdς âπιθυµίες του, λειτουργεÖ καd τe θαÜµα.
^O Θεοδόσης, iν καd πεινασµένος, µετa àπe τe ùνειρο γιa τρεÖς
µέρες δbν α¨σθανόταν πεÖνα.
Ta στρατόπεδα συγκεντρώσεως, στa ïποÖα κρατοÜσαν οî
Γερµανοd τοfς ^Eβραίους, qταν χωριστa γιa τοfς ôνδρες καd
χωριστa γιa τdς γυναÖκες. Mέσα σb τέτοιου ε€δους φυλακbς αéτό,
ποf συνήθως παρατηρεÖται, εrναι ™ σεξαουαλικc διαστροφή.
≠Oπως ¬µως περιγράφει ï Bίκτωρ Φράνκλ, µέσα στa Nαζιστικa
στρατόπεδα συγκεντρώσεως δbν •πÉρχε σχεδeν καθόλου
σεξουαλικc διαστροφή. Λό÷γω τοÜ •ποσιτισµοÜ δbν •πÉρχε γενικa
™ σεξουαλικc ïρµή.
≠Oταν τοποθετήσουµε τa öνστικτα σb κάποια îεραρχικc
σειρά, βλέπουµε ¬τι τe öνστικτο τÉς αéτοσυντήρησης εrναι τελικa
πολf πιe δυνατe àπe τe γενετήσιο öνστικτο. Σ\ αéτe τe êπλe
συµπέρασµα φθάνει àβίαστα κάποιος, µελετ΅ντας τa öργα τοÜ
Bίκτωρ Φράνκλ.
Πολλa àπe τa ùνειρα, ποf συνήθως βλέπουν οî ôνθρωποι,
περιστρέφονται γύρω àπe τe γενετήσιο öνστικτο. Στa στρατόπεδα
συγκεντρώσεως ¬µως τa σαρκικa ùνειρα qταν εrδος πολυτελείας.
«\Aκόµα καd στa ùνειρά του ï κρατούµενος δbν φαινόταν νa
âνδιαφέρεται γιa τe σέξ, παρόλο ποf ¬λες οî àπογοητεύσεις του
καd τa λεπτότερα καd àνώτερα α¨σθήµατά του öβρισκαν ïριστικc
διέξοδο στa ùνειρα»130.
^O Bίκτωρ Φρaνκλ στe βιβλίο του «^O Θεeς τοÜ
àσυνειδήτου», κεφάλαιο τέταρτο, περιγράφει κάποια ùνειρα
àσθεν΅ν, µέσα àπe τa ïποÖα, àναλύοντάς τα •παρξιακά, µπορεÖ
κάποιος νa γνωρίσFη τe πνευµατικe àσυνείδητο. Aéτa τa ùνειρα
περιστρέφονται κυρίως γύρω àπe τc θρησκευτικότητα τοÜ
àνθρώπου.
^O Φρόυντ ε¨σήγαγε τcν κλασσικc µέθοδο τÉς ëρµηνείας
τ΅ν çνείρων. ^H µέθοδος αéτc öχει σaν βάση της τοfς âλεύθερους
συνειρµούς. Mb τc µέθοδό του ï Φρόυντ àποκαλύπτει τe
âνστικτ΅δες àσυνείδητο.
^O Bίκτωρ Φρaνκλ εrναι ï ε¨σηγητcς τÉς •παρξιακÉς
àνάλυσης τ΅ν çνείρων. Ta ùνειρα, σύµφωνα µb τeν Φράνκλ, εrναι
τa àληθινa δηµιουργήµατα τοÜ àσυνειδήτου. Σκοπeς τÉς
•παρξιακÉς àνάλυσης τ΅ν çνείρων εrναι τe νa öλθουν στe φ΅ς,
130
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ùχι µόνο στοιχεÖα τοÜ âνστικτώδους àσυνειδήτου, ¬πως âπιχειρεÖ
ï Φρόυντ, àλλa καd στοιχεÖα τοÜ πνευµατικοÜ àσυνειδήτου131.
Πολλbς φορbς τe ùνειρο àποτελεÖ προειδοποίηση πρeς τeν
çνειρευόµενο, âν΅ ôλλοτε âκφράζει µιa αéτοµοµφή. Kαd στdς δύο
περιπτώσεις τe ùνειρο εrναι öκφραση τÉς συνειδήσεως132. ‰Aλλες
φορbς στa ùνειρα συναντοÜµε τa προσωπικa προβλήµατα τοÜ
àρρώστου νa àναφέρωνται, τόσο στc θρησκεία γενικά, ¬σο καd
στοfς θρησκευτικοfς θεσµοfς πιe ε¨δικά133.
Πολλbς φορbς οî ôνθρωποι κάθε ™λικίας ντρέπονται νa
δείξουν τc θρησκευτικότητά τους, καd προσπαθοÜν µb κάθε τρόπο
νa τcν àποκρύψουν. ^H ντροπc αéτc δbν öχει καµµιa σχέση µb
νευρωτικc àναστολή, àλλά, σύµφωνα µb τeν Φράνκλ, öχει ≤να
ξεχωριστe προστατευτικe ρόλο στcν àγάπη. ^O ®όλος δηλαδc τÉς
ντροπÉς εrναι τe νa âµποδίσFη κάτι àπe τe νa γίνFη ≤να êπλe
àντικείµενο γιa θεατές.
Παρόµοια, σύµφωνα µb τeν Φράνκλ, καd «™ àγάπη
àποφεύγει τc δηµοσιότητα, γιατd ï ôνθρωπος φοβÄται ¬τι αéτό,
ποf εrναι îερe γιa τeν €διο, θa βεβηλωθFÉ, iν γίνFη δηµόσιο. Πιe
συγκεκριµένα, ™ βεβήλωση µπορεÖ νa συµβFÉ, ¬ταν χαθFÉ ™
àµεσότητα, ποf •πάρχει, ¬ταν κάποιος δίνεται στeν ôλλο, καd τeν
àγαπ÷Ä. AéτοÜ τοÜ ε€δους ™ àµεσότητα âν τούτοις àπειλεÖται, ùχι
µόνο ¬ταν γίνFη àντικείµενο αéτοπαρατηρησίας. Kαd στdς δυe
περιπτώσεις ™ ôµεση, πρωταρχικc γνησιότητα τÉς àγάπης
κινδυνεύει νa âξαφανιστFÉ: ™ •παρξιακή της •πόσταση κινδυνεύει
νa ξεπέσFη σb êπλe γεγονός. Te εrναι µετατρέπεται σb
παρατηρεÖσθαι, ε€τε àπe τeν ëαυτό σου, ε€τε àπe τοfς ôλλους. ^H
àγάπη àντιµετωπίζει τeν κίνδυνο τοÜ νa χάσFη τeν ëαυτό της, καd
νa µετατραπFÉ σb id»134.
^H θρησκευτικότητα, ¬πως καd ™ àγάπη, εrναι µιa ψυχικc
κατάσταση, ™ ïποία εrναι îερή, καd ½ς âκ τούτου πρέπει νa
προφυλάσσεται. \Eaν δηµοσιοποιηθFÉ, τότε εrναι ποf γίνεται
àντικείµενο καd θέαµα, καd χάνει τcν àξία της. Tόσο ™ àγάπη, ¬σο
καd ™ θρησκευτικότητα, εrναι δύο öννοιες πολf προσωπικές. Kαd
οî δύο εrναι âνδόµυχες, καd προστατεύονται àπe âντροπή. «^H
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γνήσια θρησκευτικότητα, γιa νa διατηρήσFη τc γνησιότητά της, δbν
âκδηλώνεται φανερά»135.
^O Φρόυντ κατέληξε στe συµπέρασµα ¬τι •πάρχει
καταπιεσµένο καd àσυνείδητο libido. ^O Bίκτωρ Φρaνκλ κατέληξε
παρόµοια στe συµπέρασµα ¬τι •πάρχει καταπιεσµένη καd
àσυνείδητη θρησκεία καd θρησκευτικότητα.
^Yπάρχουν πολλa ùνειρα, ποf βλέπει ï ôνθρωπος, ¬ταν
κοιµÄται, τa ïποÖα εrναι ξεκάθαρα ½ς πρeς τcν ëρµηνεία τους.
^Yπάρχουν ôλλα ¬µως, τa ïποÖα δbν εrναι ξεκάθαρα, καd
χρειάζονται ε¨δικc àνάλυση.
Πολλa àπe αéτά, ¬πως öχουµε ¦δη àναφέρει, εrναι
θρησκευτικοÜ περιεχοµένου, âν΅ ôλλα öχουν κάποια θρησκευτικa
µοτίβα. Δbν εrναι παράξενο νa βρίσκουµε ùνειρα µb θρησκευτικa
στοιχεÖα σb àνθρώπους, οî ïποÖοι εrναι δηλωµένοι ôθρησκοι. Σb
αéτούς, ¬πως öχουµε ¦δη προαναφέρει, •πάρχει καταπιεσµένη
καd àσυνείδητη θρησκευτικότητα.
^O Bίκτωρ Φρaνκλ στe βιβλίο του «^O Θεeς τοÜ
àσυνειδήτου», κεφάλαιο τέταρτο (^Yπαρξιακc \Aνάλυση τ΅ν
\Oνείρων), περιγράφει κάποια ùνειρα àσθεν΅ν του, τa ïποÖα καd
προσπαθεÖ νa ëρµηνεύσFη καd àναλύσFη •παρξιακά. \Aπe αéτa
παραθέτουµε ≤να ùνειρο, ποf θεωροÜµε ½ς àντιπροσωπευτικe
τοÜ τρόπου σκέψεως καd ëρµηνείας τοÜ Bίκτωρ Φράνκλ.
^H àσθενcς àναφέρει τe ëξÉς ùνειρο: «Bρίσκοµαι σ\ ≤να
µεγάλο πλÉθος àνθρώπων· εrναι κάτι σaν πανηγύρι. ≠Oλοι
κινοÜνται πρeς µιa κατεύθυνση, âν΅ âγg προσπαθ΅ νa πάω στcν
àντίθετη κατεύθυνση. Kατa κάποιο τρόπο ξέρω τc διεύθυνση,
πρeς τcν ïποία πρέπει νa πάω, γιατd πηγαίνω πρeς ≤να φ΅ς, ποf
λάµπει στοfς οéρανούς. Te φ΅ς δυναµώνει διαρκ΅ς καd τελικa
συµπυκνώνεται σb µιa µορφή».
«Tί ε€δους µορφc qταν», ρωτÄ ï γιατρός; \Aµέσως ™
àσθενcς δείχνει àµηχανία: «Erµαι πραγµατικa •ποχρεωµένη νa
µιλήσω γι\ αéτό;», ®ωτÄ âπίµονα ™ àσθενής. ≠Yστερα àπe πολλc
προσπάθεια τοÜ γιατροÜ νa τcν πείσFη νa àποκαλύψFη τe µυστικό
της, αéτc ψιθύρισε: «oHταν ™ µορφc τοÜ XριστοÜ»136.
^H ëρµηνεία καd •παρξιακc àνάλυση τοÜ çνείρου αéτοÜ
εrναι σb ¬λους πασιφανής. ^O κόσµος αéτeς καd τe πλÉθος, τe
ïποÖο βλέπει ™ àσθενcς στe ùνειρό της, εrναι ≤να «πανηγύρι», καd
135
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¬λες οî µεγάλες µÄζες τ΅ν àνθρώπων µοιάζουν. ^H ôW®ωστη
¬µως προσπαθεÖ νa κολυµπ÷Ä καd νa πηγαίνFη àντίθετα πρeς τe
®εÜµα.
Στcν àρχc ™ ôW®ωστη ¦ξερε τcν κατεύθυνση µόνο κατa
προσέγγιση, àλλa τώρα τcν ξέρει µb µεγαλύτερη àκρίβεια. Στe
ùνειρό της ™ συνείδησή της τÉς εrχε ζητήσει νa àκολουθήσFη τeν
Kύριο.
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ΣYMΠEPAΣMATA
Περαίνοντας τcν παροÜσα µελέτη, θa θέλαµε νa
àναφερθοÜµε σb κάποια καίρια συµπεράσµατα, στa ïποÖα
καταλήγουν οî τέσσερεις ψυχολόγοι στdς διάφορες µελέτες τους
σχετικa µb τa ùνειρα.
1. ^H µνήµη εrναι πολf περιεκτικc στa ùνειρα, παρa στcν
ξύπνια ζωή. Ta ùνειρα àνακαλοÜν àναµνήσεις, ποf ξέχασε ï
çνειρευόµενος, καd ποf εrναι àπρόσιτες, ¬ταν εrναι ξύπνιος. Ta
ùνειρα κάνουν µία àπεριόριστη χρήση γλωσσικ΅ν συµβόλων, ™
σηµασία τ΅ν ïποίων εrναι στe µεγαλύτερο µέρος της ôγνωστη
στeν çνειρευόµενο. ^H âµπειρία µας ¬µως µÄς âπιτρέπει νa
διαπιστώνουµε τc σηµασία τους. Πιθανeν νa προέρχωνται àπe
προγενέστερες φάσεις, κατa τcν âξέλιξη τÉς ïµιλίας. ^H µνήµη
συχνa àναπαράγει στa ùνειρα âντυπώσεις àπe τcν πρώιµη
παιδικc ™λικία τοÜ çνειρευόµενου, ποf µποροÜµε νa
âπιβεβαιώσουµε ïριστικa ¬τι, ùχι µόνο εrχαν ξεχαστÉ, àλλa καd
¬τι εrχαν καταστÉ àσυνείδητες, âξαιτίας τÉς àπώθησης. Ta ùνειρα
φέρνουν στe φ΅ς •λικό, ποf δbν θa qταν δυνατe νa προέρχεται,
οûτε àπe τcν âνήλικη ζωc τοÜ çνειρευοµένου, οûτε àπe τcν
ξεχασµένη του παιδική ™λικία. E€µαστε •ποχρεωµένοι νa τe
θεωρήσουµε ½ς µέρος τÉς àρχαϊκÉς κληρονοµιÄς (archaic
heritage), ποf φέρνει τe παιδd µαζί του στeν κόσµο, πρdν àπe
κάθε δική του âµπειρία, καd ποf εrναι àποτέλεσµα τ΅ν âµπειρι΅ν
τ΅ν προγόνων του.
\Aπe τc µαρτυρία καd τc θέση τοÜ Σίγκµουντ Φρόυντ γιa
τcν ≈παρξη τ΅ν δύο τάσεων καd µηχανισµ΅ν, τÉς συµπύκνωσης
καd τÉς µετατόπισης, συµεραίνεται ¬τι ™ âνέργεια στe àσυνείδητο
«αéτe» βρίσκεται σb µιa κατάσταση âλεύθερης κινητικότητας καd
¬τι τe «αéτe» θεωρεÖ πιe σηµαντικc τcν εéκαιρία νa ξεφορτώσFη
ποσότητες διέγερσης, παρa ïτιδήποτε ôλλο. Ta ùνειρα µποροÜν
νa δηµιουργηθοÜν µb δύο διαφορετικοfς τρόπους, ε€τε àπe τe
«αéτό», ε€τε àπe τe «âγώ». Mερικbς φορbς ξυπνοÜµε àπότοµα âξ
α¨τίας ëνeς çνείρου. ^H πορεία τοÜ çνείρου àποκτ÷Ä àρκετc
öνταση, γιa νa προσελκύσFη τc συνείδηση καd νa àφυπνίσFη τe
προσυνειδητό, àνεξάρτητα àπe τeν χρόνο καd τe βάθος τοÜ
≈πνου. Erναι πολλbς φορές, ποf ξεχνοÜµε µερικa ùνειρα, âν΅
µερικbς ôλλες τa θυµόµαστε, öστω κι iν περάσουν àρκετa χρόνια.
^O λόγος εrναι ï ëξÉς: Συνήθως ξεχνοÜµε γρήγορα πάρα πολλa
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àπe αéτά, ποf α¨σθανθήκαµε καd àντιληφθήκαµε, âπειδc qταν
πολf àδύνατα. ΞεχνοÜµε âπίσης πολλbς çνειρικbς ε¨κόνες âπειδc
qταν πολf àχνές, âν΅ οî ζωηρότερες ε¨κόνες διατηροÜνται στc
µνήµη.
2. Ta ùνειρα γενικa στοfς àρχαίους λαοfς öπαιζαν
σηµαντικe ®όλο στcν καθηµερινή τους ζωή. ^O πρ΅τος
âπιστήµονας, ποf µελέτησε σb βάθος τc λειτουργία τ΅ν çνείρων,
qταν ï ^Eλβετeς ψυχολόγος Kaρλ Γιούγκ. Oî πηγbς τÉς µελέτης
αéτÉς εrναι, τόσο τa γραπτa κείµενα, ¬σο καd ™ âµπειρικc γνώση.
Te ùνειρο εrναι µιa öκφραση τοÜ àσυνειδήτου, ™ ïποία
πάντοτε âνυπάρχει µέσα στa κατώτερα στρώµατα τÉς
συνειδήσεώς µας. Γίνεται δb àντιληπτc àπe τeν ôνθρωπο, ¬ταν
àδρανοποιοÜνται οî α¨σθήσεις, καd κυρίως ¬ταν ï ôνθρωπος
κοιµÄται. ^O κινηµατογράφος εrναι µιa µίµηση τÉς λειτουργίας
τοÜ •ποσυνειδήτου, àφοÜ σb παίρνει µέσα σb δευτερόλεπτα
µακριά, àπe µιa àπόσταση σb ôλλη, µέσα στa πλαίσια τοÜ
àνθρώπινου χωροχρόνου.
Παραίσθηση j παραισθησία çνοµάζεται ™ àπάτη τ΅ν
α¨σθήσεων, ποf προκαλεÖ σφαλερbς àντιλήψεις. Πρέπει νa öχουµε
κάποιο àντικείµενο µπροστά µας, προκειµένου νa öχουµε τc
λειτουργία τÉς παραισθήσεως, δηλαδc νa τe âκλάβουµε σaν κάτι
ôλλο. Ψευδαίσθηση j ψευδαισθησία καλεÖται ™ διαταραχc τÉς
α¨σθήσεως, κατa τcν ïποία παράγεται συναίσθηµα χωρdς κάποιο
âξωτερικe âρέθισµα. Aéτe συνήθως συµβαίνει, ¬ταν βρισκόµαστε
σb παραλήρηµα. Φαντασία στeν \Iωάννη Σιναΐτη καλεÖται κυρίως
τe ùνειρο.
^O Kaρλ Γιοfγκ θεωρεÖ ¬τι µέσω τ΅ν çνείρων ï ε¨δικeς
ψυχολόγος µπορεÖ νa δFÉ πολλbς φορbς τeν âσωτερικe κόσµο τοÜ
àσθενοÜς (νευρωτικοÜ), καd κυρίως τe àσυνείδητό του. Στe
κεφάλαιο αéτe παραθέτει τc δική του µεθοδολογία γιa τeν τρόπο
âργασίας τοÜ ψυχολόγου, µέχρι νa àνακαλύψFη, νa κατατάξFη καd
ëρµηνεύσFη τa δεδοµένα, ποf öχει µπροστά του.
Oî Πατέρες τÉς âκκλησίας, καd πιe ε¨δικa ï \Iωάννης
Σιναΐτης, θεωροÜν ¬τι τa περισσότερα àπe τa ùνειρα
προέρχονται àπe τeν €διο τeν ôνθρωπο, δηλαδc àπe τe
àσυνείδητό του. Πολf λίγα öχουν τcν προέλευσή τους àπe τeν
διάβολο, καd âλάχιστα j καθόλου àπe τeν Θεό. ‰Oνειρα,
προερχόµενα âκ τοÜ ΘεοÜ, ε€χαµε στcν Παλαιa καd Kαινc
Διαθήκη, καd σπάνια µέσα στcν âκκλησιαστικc îστορία. ‰Oνειρα
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àπe τeν Θεe βλέπουν κυρίως οî δίκαιοι ôνθρωποι, καd ï σκοπός
τους εrναι νa τοfς καθοδηγήσFη ï Θεeς στe θέληµά Tου. ^H θέση
τ΅ν Πατέρων τÉς \Eκκλησίας γενικa εrναι ¬τι δbν πρέπει νa
àσχολούµαστε µb τa ùνειρα, οûτε νa θεωροÜµε ¬τι ε€µαστε ôξιοι
νa µÄς δείξFη ï Θεeς τe θέληµά Tου δι\ çνείρου.
Mέσα στa ùνειρα µερικbς φορbς διαβλέπει ï Kaρλ Γιοfγκ
≤να εrδος «προφητικότητας». Aéτe δbν σηµαίνει ¬τι τa ùνειρα
µÄς λένε τe µέλλον. Kανεdς δbν ξέρει τe µέλλον, οûτε àκόµη οî
±γιοι, οûτε οî ôγγελοι, οûτε àκόµη καd ™ Θεοτόκος, àλλa µόνον ï
Θεός. Παρατηρ΅ντας λοιπeν ï Kaρλ Γιοfγκ τοfς àσθενεÖς καd τa
ùνειρά τους, διαβλέπει µέσα στa ùνειρα κάποια διαίσθηση j
κάποια «φυσιολογικc âξέλιξη», θa λέγαµε, τ΅ν πραγµάτων. Aéτe
δbν σηµαίνει καθόλου ¬τι ï ôνθρωπος µπορεÖ νa προβλέπFη τe
µέλλον, àλλa µέσα στa àνθρώπινα πλαίσια µπορεÖ νa διαβλέπFη
τcν îστορικc âξέλιξη τ΅ν πραγµάτων.
^O Kύριος, ½ς τέλειος ôνθρωπος, βλέποντας τe παρελθόν,
προβλέπει τe ôµεσο µέλλον, καd βλέποντας τe ôµεσο µέλλον,
προβλέπει τa öσχατα.
^O ψυχολόγος δbν πρέπει ποτb νa µένFη µόνο στc διάγνωση,
àλλa νa προχωρεÖ καd στc σωστc θεραπεία. Mέσα στcν \Oρθόδοξη
\Eκκλησία βλέπουµε ¬τι διa τοÜ µυστηρίου τÉς îερÄς
âξοµολογήσεως ï πιστeς àφίνει ïλόκληρο τeν âσωτερικό του
κόσµο âλεύθερο, καd τeν âξωτερικεύει στeν îερέα-πνευµατικό. ^H
νηστεία καd ™ àγρυπνία, κατa τeν \Iωάννη Σιναΐτη, εrναι πολέµιοι
κατa τ΅ν çνείρων.
^H καθ\ ≈πνον âκσπερµάτωση εrναι φυσιολογικc
λειτουργία τοÜ σώµατος, àλλa πολλbς φορές, λόγω τÉς
àπροσεξίας µας κατa τc διάρκεια τÉς ™µέρας, σύµφωνα µb τeν
\Iωάννη Σιναΐτη, προκαλοÜµε τcν καθ\ ≈πνον ®εύση, ™ ïποία
πολλbς φορbς συνοδεύεται καd àπe α¨σχρa ùνειρα.
Τa δύο πρόσωπα τοÜ δεύτερου κεφαλαίου τÉς µελέτης µας,
σb γενικbς γραµµές, συµφωνοÜν πάνω στdς βασικbς àρχές. ^O
Kaρλ Γιοfγκ χρησιµοποιεÖ âπιστηµονικbς µεθόδους καd
àπευθύνεται σb àνθρώπους, ποf ζοÜν στeν κόσµο καd ποf δbν
öχουν γνωρίσει τcν çρθόδοξη νηπτικc θεολογία. ^O \Iωάννης
Σιναΐτης àπευθύνεται σb àσκητbς µοναχούς, ποf öχουν φτάσει σb
κάποια στάδια πνευµατικÉς τελειώσεως.
3. Γιa τeν ‰Aλφρεντ ‰Aντλερ τe κεντρικe σηµεÖο, ¬πως
àναφέρει στe βιβλίο του «^H àτοµικc ψυχολογία στe σχολεÖο»,
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στcν ëρµηνεία τ΅ν çνείρων qταν: «Γιατί οî ôνθρωποι
çνειρεύονται, χωρdς νa καταλαβαίνουν τa ùνειρά τους; Γιατί δbν
µπορεÖ νa âξηγήσFη κάποιος τa ùνειρά του; ΞυπνÄτε µb τcν
α€σθηση: Σήµερα èνειρεύτηκα κάτι χαζό, καd δbν µπορεÖτε νa τe
καταλάβετε καθόλου. Δbν δίνετε σηµασία στa ùνειρά σας, âπειδc
δbν µπορεÖτε νa τa χρησιµοποιήσετε».
^O ‰Aντλερ âπίσης θεωρεÖ ¬τι δbν •πάρχει καµιa ¨διαίτερη
συνταγή, µb τcν ïποία θa µπορούσαµε νa âξηγήσουµε ¬λα τa
ùνειρα, âκτeς iν âξαιρέσουµε τοfς γενικώτερους ¬ρους, δηλαδc
τcν ëνότητα τÉς ψυχικÉς ζωÉς καd τeν ¨διαίτερο συναισθηµατικe
χαρακτÉρα τ΅ν çνείρων. Te ùνειρο, σύµφωνα µb τeν ‰Aλφρεντ
‰Aντλερ, εrναι πάντοτε ≤να µέρος àπe τe «στfλ» ζωÉς. ^Yπάρχουν
ôνθρωποι, οî ïποÖοι δbν µποροÜν νa θυµηθοÜν τa ùνειρά τους,
àλλa µποροÜν àπe µόνοι τους νa φτειάξουν µερικa ùνειρα, µb τc
δηιουργική τους φαντασία.
≠Eνα ùνειρο öχει σκοπe νa προετοιµάσFη τeν δρόµο, ποf
ïδηγεÖ στeν προσωπικe στόχο •περοχÉς τοÜ àτόµου, ποf βλέπει
τe ùνειρο. Ta ùνειρα öχουν «προφητικe χαρακτÉρα» àπe τcν
ôποψη ¬τι γίνεται µιa διάγνωση, ¬πως µπορεÖ νa κάνFη καd ≤νας
φυσιολογικeς ôνθρωπος διάγνωση στeν ξύπνιο του γιa τe
µέλλον. ^Eποµένως τa ùνειρα θεωροÜνται προφητικa µηνύµατα
γιa µελλοντικa γεγονότα. Στe ùνειρο κρύβεται µιa µισc àλήθεια.
^O ‰Aλφρεντ ‰Aντλερ θεωρεÖ àκόµη ¬τι τa µέντιουµ εrναι
τσαρλατÄνοι, οî ïποÖοι δÉθεν ëρµηνεύουν τe µέλλον.
Πολλbς φορbς τa ùνειρα âκδηλώνονται µb πολλbς
παραβολές. Oî παραβολές, àναφέρει ï ‰Aλφρεντ ‰Aντλερ, εrναι
≤να àπe τa καλύτερα µέσα νa ξεγελάσFη κανεdς τeν ëαυτό του καd
τοfς ôλλους. ≠Oταν ≤νας ôνθρωπος καταλάβFη πgς δbν µπορεÖ νa
µÄς πείσFη µb τc λογική, τότε χρησιµοποιεÖ παραβολές. ^O ‰Aντλερ
θεωρεÖ ¬τι τe νa χρησιµοποιFÉ κανεdς παραβολbς εrναι µιa
αéταπάτη. Oî ôνθρωποι, ποf δbν çνειρεύονται, εrναι αéτοί, ποf
δbν θέλουν νa αéταπατηθοÜν. Bρίσκονται συνέχεια σb κίνηση, καd
εrναι πολf λογικοί. ^O ‰Aντλερ δbν πιστεύει ¬τι çνειρευόµαστε
πάντοτε, àλλa θεωρεÖ πgς •πάρχουν, τόσο ôνθρωποι, ποf δbν
çνειρεύονται ποτέ τους, ¬σο καd ôνθρωποι, ποf çνειρεύονται, καd
ξεχνοÜν τa ùνειρά τους.
4. Oî βασικbς àρχbς τÉς Λογοθεραπείας µποροÜν νa
συνοψισθοÜν στa πολf âπιγραµµατικa καd χαρακτηριστικa λόγια
τοÜ Φάµπρυ:
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α. Kάθε πραγµατικότητα öχει νόηµα (λόγο). ^H ζωc ποτb
δbν παύει νa öχFη νόηµα γιa τeν καθένα.
β. Te νόηµα εrναι πολf συγκεκριµένο, καd µεταβάλλεται
àπe ôτοµο σb ôτοµο καd γιa κάθε ôτοµο àπe στιγµc σb στιγµή.
γ. Kάθε ôτοµο εrναι µοναδικό, καd ™ ζωc τοÜ καθενeς
περιλαµβάνει µιa σειρa àπe µοναδικbς •ποχρεώσεις, ποf πρέπει
νa τdς àνακαλύψFη καd ν\ àνταποκριθFÉ σ\ αéτές.
δ. \EκεÖνο ποf δίνει νόηµα εrναι ™ öρευνα γιa τdς
συγκεκριµένες •ποχρεώσεις τοÜ καθενeς καd ™ àνταπόκρισή του
σ\ αéτές.
ε. ^H εéτυχία, ™ îκανοποίηση καd ™ ψυχικc γαλήνη εrναι
êπλ΅ς δευτερογενÉ âπακόλουθα αéτÉς τÉς öρευνας.
^O Bίκτωρ Φρaνκλ προσπαθεÖ νa ëρµηνεύσFη καd àναλύσFη
τa ùνειρα •παρξιακά, σb àντίθεση µb τeν Φρόυντ, ποf ε¨σάγει µιa
κλασσικc ëρµηνεία στa ùνειρα, µb βάση τοfς âλεύθερους
συνειρµούς. Te öνστικτο τÉς αéτοσυντήρησης, ¬πως φαίνεται καd
àποδεικνύεται καd στa στρατόπεδα συγκεντρώσεως, εrναι πολf
πιe ¨σχυρe àπe τe λεγόµενο «γενετήσιο öνστικτο». ^H πεÖνα καd
γενικa ¬λες οî κακουχίες, ποf περνοÜν στa στρατόπεδα
συγκεντρώσεως, àντικατοπτρίζονται τe βράδυ στa ùνειρα τ΅ν
κρατουµένων. \Aντίθετα, τe γενετήσιο öνστικτο καd γενικa οî
ïρµές, ποf καθορίζονται àπe τc λέξη «libido», στa στρατόπεδα
συγκεντρώσεως âκµηδενίζονται, καd σχεδeν âξαφανίζονται, àφοÜ
δbν îκανοποιοÜνται κiν οî àπαραίτητες βιολογικbς àνάγκες, γιa
νa µπορέσFη νa ζήσFη καd âπιβιώσFη çργανικa ï ôνθρωπος.
Πολλa àπe τa ùνειρα, ποf βλέπει ï ôνθρωπος,
φανερώνουν τcν κρυµµένη θρησκευτικότητά του, àφοÜ γενικa ï
ôνθρωπος προσπαθεÖ âπίµονα νa κρύβFη τc θρησκευτικότητα, ποf
ζFÉ καd α¨σθάνεται, κάτω àπe τe κάλυµµα τÉς âντροπÉς. Tέλος,
πολλa àπe τa ùνειρα φανερώνουν ¬τι ôνθρωποι, οî ïποÖοι
φαινοµενικa µbν qσαν δεδηλωµένοι ôθεοι, στcν πραγµατικότητα
καd µέσα στe βάθος τÉς ψυχÉς τους qσαν βαθιa θρησκευόµενοι·
êπλa δbν εrχαν àνακαλύψει τc θρησκευτικότητα µέσα τους j τcν
κάλυπταν µb τe öνδυµα τÉς ντροπÉς.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΑΠΟ ΧΥΦΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΧΗ
Φρήστου Βάντσου
Ὁμότιμου καθηγητῆ Α.Π.Θ.
Α´. Τὰ ὄλεηξα ἀπὸ ςπρνινγηθὴ ἄπνςε.
Ὅζν θαὶ ἂλ ηὰ ὄλεηξα θαίλνληαλ παξάδνμα θαὶ πεξίεξγα ζηνὺο ἀλζξώπνπο
ἀπὸ θαηαβνιῆο θόζκνπ, ὅκσο πάληνηε θηλνῦζαλ ηὴλ πεξηέξγεηα θαὶ ηὸ ἐλδηαθέξνλ
ηνῦ ἀλζξώπνπ. Καὶ ηὸ πηὸ πεξίεξγν εἶλαη ὅηη βιέπνπκε ὄλεηξα, ἐλῶ θνηκόκαζηε.
Μόλν πνὺ ηὰ ὄλεηξα ηὰ βιέπνπκε, ὅηαλ θνηκνύκαζηε ὕπλνλ ἐιαθξύ. Σηὰ ὄλεηξα
βιέπνπκε πνιιὲο θνξὲο παξάμελα πξάγκαηα, πνὺ πνηὲ δὲλ ζθεθζήθακε. Μεξηθὲο
θνξὲο βιέπνπκε θαὶ ἐθηάιηεο, πνὺ κᾶο μππλνῦλ. Σηὰ ὄλεηξα ἐπηθξαηνῦλ ὀπηηθὲο θαὶ
ἀθνπζηθὲο παξαζηάζεηο. Αὐηὸ ζεκαίλεη ὅηη ὁ ἄλζξσπνο ρξεζηκνπνηεῖ ηὰ ἐθθξαζηηθὰ
κέζα ἐκπεηξίαο, πνὺ ἔρεη. Λέγεηαη ὅηη νἱ ηπθινί, πνὺ δὲλ ἔρνπλ ἐκπεηξία ὁξάζεσο, δὲλ
βιέπνπλ ὄλεηξα. Χαξαθηεξηζηηθὸ εἶλαη ὅηη νἱ παξαζηάζεηο, πνὺ βιέπνπκε ζηὰ ὄλεηξα,
δηαθέξνπλ ἀξθεηὰ ἀπὸ ηὴλ πξαγκαηηθόηεηα. Καὶ αὐηό, γηαηί ηὰ ὄλεηξα ἔρνπλ
ζπκβνιηθὸ ραξαθηήξα. Σηὴλ Ἁγία Γξαθή, θαὶ ἰδηαίηεξα ζηὴλ Παιαηὰ Γηαζήθε,
γίλεηαη πνιὺο ιόγνο γηὰ ηὰ ὄλεηξα θαὶ ηὸλ ζπκβνιηζκό ηνπο, ὅπσο ζὰ δνῦκε
θαησηέξσ.
Πξῶηνο, πνὺ ἀζρνιήζεθε ζπζηεκαηηθὰ κὲ ηὰ ὄλεηξα ἀπὸ ςπρνινγηθὴ ἄπνςε,
εἶλαη ὁ Σίγθκνπλη Φξόπλη. Γελλήζεθε ζηὴλ Αὐζηξία ηὸ 1856. Σπνύδαζε ζηὴ Βηέλλε
ἰαηξηθή. Φαίλεηαη ὅηη ἦηαλ ἐξεπλεηηθὸ κπαιό. Ὅηαλ πιεξνθνξήζεθε ὅηη ζηὸ Παξίζη
ὁ Σαξγθῶ θαὶ ἄιινη ζεξάπεπαλ ἀλζξώπνπο κὲ ςπρνινγηθὰ πξνβιήκαηα κὲ ηὴ κέζνδν
ηνῦ ὑπλσηηζκνῦ, ἔζπεπζε λὰ πάγεη ζηὴλ πόιε αὐηὴ θαὶ λὰ ἔρεη πξνζσπηθὴ ἐκπεηξία
ηνπ γεγνλόηνο. Πξάγκαηη κὲ ηὴ κέζνδν ηνῦ ὑπλσηηζκνῦ ὁ ἀζζελὴο ράλεη ηὶο
αἰζζήζεηο ηνπ κὲ ηὴλ πξαγκαηηθόηεηα, θαὶ ὑπαθνύεη ζηὰ θειεύζκαηα ηνῦ ὑπλσηηζηῆ
ηνπ, ρσξὶο πξνζσπηθὴ θξίζε. Ἔηζη ἀπαληᾶ ζὲ ἐξσηήζεηο ηνῦ δηδαζθάινπ ηνπ θαὶ
ιέγεη πξάγκαηα, πξνζσπηθὲο ἐκπεηξίεο, ηὰ ὁπνῖα δὲλ ζὰ ηὰ ἔιεγε πνηέ, ἂλ ἦηαλ
μύπληνο. Τὸ ἀπνηέιεζκα ἦηαλ ὅηη ζεξαπεπόηαλ ἀπὸ ςπρνινγηθὰ πξνβιήκαηα, πνὺ
εἶρε. Τὸ γεγνλὸο αὐηὸ ἔθακε ἰδηαίηεξε ἐληύπσζε ζηὸλ Φξόπλη, ὁ ὁπνῖνο θαηέιεμε ζηὸ
ζπκπέξαζκα ὅηη ἐπηζπκίεο ἠ θόβνη, πνὺ δὲλ ἐλαξκνλίδνληαη κὲ ηὶο θνηλσληθὲο
ἀπαηηήζεηο, ἀπσζνῦληαη ζηὸ ἀζπλείδεην, γίλνληαη ἀλεμέιεγθηεο θαὶ δεκηνπξγνῦλ
ςπρώζεηο θαὶ λεπξώζεηο ζηὸλ ἀζζελῆ, ρσξὶο ὁ ἴδηνο λὰ ἔρεη πξνζσπηθὴ ἐπίγλσζε ηῶλ
αἰηίσλ, πνὺ ηὶο δεκηνύξγεζαλ. Τὸ γεγνλὸο ὅηη δὲλ ὑπάξρεη πξνζσπηθὴ θξίζε ηὸ
βιέπνπκε ὅηαλ ὁ ὑπλσηηζκέλνο ἀζζελὴο θάλεη δηάινγν κὲ ηὸλ γηαηξό ηνπ θαὶ ιέγεη
δηάθνξα πξάγκαηα. Καζὼο αὐηὸ ἐπηθέξεη ηὴ ζεξαπεία ηνῦ ἀζζελνῦο, ὁ Φξόπλη
ὁδεγήζεθε ζηὸ ἀζπλείδεην, ζηὸ γεγνλὸο ηῆο δηάθξηζεο κεηαμὺ ζπλεηδεηῶλ θαὶ
ἀζπλεηδήησλ πξάμεσλ.
πεηδὴ ὅκσο ὁ ὑπλσηηζκὸο κπνξνῦζε λὰ δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηὸλ
ἀζζελῆ, ἐὰλ ὁ ὑπλσηηζζεὶο κεηὰ ηὸλ ὑπλσηηζκὸ δὲλ ἐπαλέιζεη πιήξσο ζηὴλ πξνηέξα
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θαηάζηαζε, ὁ Φξόπλη ἐγθαηαιείπεη ηὴ κέζνδν αὐηή. Ἀλαθάιπςε ὅκσο ηὴλ
ςπραλάιπζε. Ὁ Φξόπλη δηεπίζησζε ὅηη ηὰ ὄλεηξα δὲλ εἶλαη ἄζρεηα κὲ ηὰ βηώκαηα ηνῦ
ἀλζξώπνπ, θαὶ κάιηζηα αὐηά, πνὺ εἶλαη ζιηβεξὰ θαὶ ηὰ ὁπνῖα ὁ ἀζζελὴο δὲλ ζέιεη θἂλ
λὰ ζπκᾶηαη. Τὰ βηώκαηα αὐηὰ ηὰ ἀπσζεῖ ὁ ἀζζελὴο ζηὸ ἀζπλείδεηό ηνπ. Τὸ ζιηβεξὸ
γεγνλόο, ηὸ ὁπνῖν δὲλ ζπκᾶηαη, δὲλ ζεκαίλεη ὅηη ἔρεη ἐθιέηςεη. Ἀληίζεηα, ἐπεηδὴ κέλεη
ζηὸ ἀζπλείδεην ἀλεμέιεγθην, δξᾶ θαὶ θηλεῖηαη ἐθεῖ, θαὶ δεκηνπξγεῖ ηεξάζηηα
πξνβιήκαηα. Ὁ ἀζζελὴο ζηὸλ ὕπλν ηνπ βιέπεη ὄλεηξα, πνὺ ηὸλ ἐλνρινῦλ κὲ ηξόπν
ζπκβνιηθό. Ὁ δηάινγνο θαὶ  ἀμηνπνίεζε ηῶλ ὀλείξσλ κέζσ ηῶλ ζπλεηξκῶλ
ὁδήγεζαλ ηὸλ Φξόπλη ζηὴλ ςπραλάιπζε, πνὺ ἀπνηέιεζε ζηαζκὸ ζηὴ ζεξαπεία ηῶλ
ςπρηθῶλ παζήζεσλ.
Ὁ δηάινγνο εἶλαη ἀπνθιεηζηηθὰ πξνζσπηθόο. Ὁ Φξόπλη, ἐθηὸο ἀπὸ ηὰ
πξνζσπηθὰ ζηνηρεῖα ηνῦ ἀζζελῆ θαὶ ηὸ πξόβιεκα, πνὺ ηὸλ ἀπαζρνιεῖ, ἐξσηᾶ θαὶ γηὰ
ηὰ ὄλεηξα, πνὺ βιέπεη, θαὶ ζέιεη ηὴλ πξνζσπηθὴ ἀληίιεςε ηνῦ ἀζζελῆ, πνὺ δὲλ
θαίλεηαη λὰ ἔρεη ζρέζε κὲ ηὸ πξόβιεκά ηνπ. Ὅκσο κὲ ηὴ ζπδήηεζε, πνὺ θάλεη ὁ
Φξόπλη κὲ ηὸλ ἀζζελῆ, γίλεηαη ἀλακόριεπζε ηνῦ ἀζπλεηδήηνπ, θαὶ πξνβάιινπλ λέα
ζηνηρεῖα, πάληνηε ζπκβνιηθά, πνὺ ὁδεγνῦλ πξὸο ηὸ πξόβιεκα κὲ ηὸλ κεραληζκὸ ηῆο
ἀλάθιεζεο ἀπὸ ηὸ ἀζπλείδεην ζηὸ ζπλεηδεηὸ κέξνο ηνῦ ἀλζξώπνπ. Ὅηαλ αὐηὸ
ἐπηηεπρζεῖ θαὶ ὁ ἀζζελὴο ἀλαγλσξίζεη ηὸ πξόβιεκά ηνπ, ζεξαπεύεηαη.
Ὁ Φξόπλη ἔγξαςε ἰδηαίηεξα βηβιία κὲ ηίηιν ηὴλ ἑξκελεία ηῶλ ὀλείξσλ.
Γεγνλόηα, πνὺ ἀπσζνῦληαη ζηὸ ἀζπλείδεην, εἶλαη θπξίσο ζιηβεξὰ γεγνλόηα ηῆο δσῆο
ηνῦ ἀλζξώπνπ, ηὰ ὁπνῖα ὁ ἀζζελὴο δὲλ ζέιεη λὰ ηὰ ζπκᾶηαη, θαὶ ηὰ ἀπσζεῖ ζηὸ
ἀζπλείδεην. Μεηαμύ ηῶλ πξνβιεκάησλ ηνῦ ἀλζξώπνπ εἶλαη θαὶ ηὰ ζεμνπαιηθά, ηα
ὁπνῖα θαηὰ ηὸλ Φξόπλη εἶλαη θπξίαξρα. Ἔηζη ὁ Φξόπλη ζπλάληεζε ηὴλ ἀληίδξαζε
ηῶλ ἰαηξῶλ θαὶ ηῆο ἐπνρῆο ηνπ, θαὶ ὄρη κόλν, νἱ ὁπνῖνη ηὸλ θαηαπνιέκεζαλ
ιπζζαιέα, ρσξὶο ὅκσο λὰ ηὸλ θάκςνπλ. Ὁ Φξόπλη ζπζηεκαηνπνίεζε ηὴλ ἐπηηπρία
ηνπ, ηὴλ ὁπνία ὀλόκαζε Ψπρνινγία ηνῦ Βάζνπο (Tiefen psychologie), ἐπεηδὴ
θαηάθεξε λὰ εἰζρσξεῖ ζηὰ βάζε ηνῦ ἀζπλεηδήηνπ.
Ὁ Κὰξι Γηνὺγθ ὑπῆξμε καζεηὴο ηνῦ Φξόπλη, ὁ ὁπνῖνο πίζηεςε ζηὴ
ζπνπδαηόηεηα ηῆο ςπραλαιύζεσο θαὶ ηνῦ ξόινπ ηνῦ ἀζπλεηδήηνπ. Πξνρώξεζε ὅκσο
παξαπέξα, θαὶ δηεηύπσζε ηὴλ πεξὶ Anima θαὶ Animus ζεσξία ηνπ. Γλσζηὸλ ὅηη ὁ
ἄλζξσπνο γελληέηαη ὡο ἄξζελ ἠ ζῆιπ. Τὸ ἄξζελ, δει. ὁ ἄλδξαο, ἔρεη ηὰ
ραξαθηεξηζηηθὰ ηνῦ θύινπ ηνπ, πνὺ ὁ Γηνὺγθ ηὰ ὀλνκάδεη Animus. Καὶ  γπλαίθα
ἔρεη ηὰ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θύινπ ηεο, πνὺ ὁ Γηνὺγθ ηὰ ὀλνκάδεη Anima.
Χαξαθηεξηζηηθὸ εἶλαη, θαηὰ ηὸλ Γηνύγθ, ὅηη θαλέλαο ἄλδξαο δὲλ εἶλαη ἀπνιύησο
Animus, ἀιιὰ θξύβεη κέζα ηνπ, ζηὸ ἀζπλείδεηό ηνπ, θάπνηα ζηνηρεῖα γπλαηθεῖα δει.
Anima. Καὶ θακκηὰ γπλαίθα δὲλ εἶλαη ἀπνιύησο Anima, ἀιιὰ θξύβεη ζηὸ ἀζπλείδεηό
ηεο θάπνηα ζηνηρεῖα ἀλδξηθὰ Animus. Αὐηὰ ηὰ ζηνηρεῖα εἶλαη πνὺ δεκηνπξγνῦλ ηὴλ
ἕιμε κεηαμύ ησλ δύν θύισλ, θαὶ ηείλνπλ ζηὴλ ὁινθιήξσζε θαὶ δηαηώληζε ηνῦ εἴδνπο.
Κάηη παξόκνην ὅκσο ιέγεη θαὶ ὁ ἱ. Χξπζόζηνκνο, ἀλαθεξόκελνο ζηὴ δηήγεζε
ηῆο Βίβινπ, ὅπνπ γίλεηαη ιόγνο ὅηη ὁ Θεὸο εἶδε ὅηη «νὐ θαιὸλ εἶλαη ηὸλ ἄλζξσπνλ
κόλνλ». «Ὕπλσζε ηὸλ Ἀδὰκ θαὶ ιαβὼλ κίαλ ηῶλ πιεπξῶλ αὐηνῦ ᾠθνδόκεζελ εἰο
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γπλαῖθα». Ὅηαλ μύπλεζε ὁ Ἀδὰκ θαὶ εἶδε ηὴ γπλαίθα ηνπ ηὴλ Δὔα, εἶπε «ηνῦην λῦλ
ὀζηνῦλ ἐθ ηῶλ ὀζηέσλ κνπ θαὶ ζὰξμ ἐθ ηῆο ζαξθόο κνπ». Καὶ ὁ ἱ. Χξπζόζηνκνο,
ἀλαθεξόκελνο ζηὴ θξάζε αὐηή, ιέγεη «ἐπνίεζελ ἐμ ἑλὸο ἕλα θαὶ πάιηλ ηνὺο δύν
ηνύηνπο ἕλα πνηήζαο νὕησ πνηεῖ ἕλα». Καὶ πξνζζέηεη «ἀλὴξ γὰξ θαὶ γπλὴ νὔθ εἰζηλ
ἄλζξσπνη δύν, ἄιι᾽ ἄλζξσπνο εἷο θαὶ ὥζπεξ κίηνκα δύν εἰζὶλ». Οἱ ζθέςεηο αὐηὲο
ηνῦ ἱ. Χξπζπζηόκνπ, πνὺ γξάθεθαλ ηὸλ Γ΄ αἰῶλα πξνζεγγίδνπλ ηὶο ἀπόςεηο ηνῦ
Γηνύγθ, πνὺ ὁδεγνῦλ ζηὴλ ἕιμε ηῶλ δύν θύισλ θαὶ ζηὸλ γάκν.
Καὶ ὁ Ἀληιεξ ὑπῆξμε καζεηὴο ηνῦ Φξόπλη θαὶ ζπλεξγάηεο ηνῦ Γηνύγθ, θαὶ
πίζηεπε θαὶ αὐηὸο ζηὸλ ζπνπδαῖν ξόιν ηνῦ ἀζπλεηδήηνπ, δηαπίζησζε ὅκσο ηὸλ ξόιν
ηῆο θνηλσληθόηεηνο ηνῦ ἀλζξώπνπ ζηὴ δηακόξθσζε ηνῦ πξνζσπηθόηεηνο. Ὁ θάζε
ἄλζξσπνο ιέγεη ὁ Ἄληιεξ γελληέηαη θνηλσληθόο, θαὶ ἔρεη ἀπόιπηε ἀλάγθε ηῆο
θνηλσληθόηεηνο ηνῦ ζπλαλζξώπνπ ἀπὸ ηὴ ζηηγκή, πνὺ γελληέηαη, κέρξη ηὸλ ζάλαηό
ηνπ. Ἡ γέλλεζε θαὶ ὁ ζειαζκόο,  ἀγθαιηὰ ηῆο κεηέξαο, θαὶ ὄρη κόλν, θαὶ  ἀγάπε
ηνῦ παηέξα, θαὶ ἐλδερνκέλσο ηῆο γηαγηᾶο θαὶ ηνῦ παππνῦ, ὅπσο θαὶ ηῶλ ἀδειθῶλ, ἐὰλ
ὑπάξρνπλ, θαὶ ὅισλ ηῶλ ζπγγελῶλ θαὶ γεηηόλσλ, ὅπσο θαὶ ἀξγόηεξα ηῶλ δαζθάισλ,
εἶλαη ἀλεθηίκεηε. Μόλνο ηνπ ὁ ἄλζξσπνο, ρσξὶο θνηλσληθόηεηα, δὲλ κπνξεῖ λὰ δήζεη.
Καὶ αὐηό, γηαηί εἶλαη ηὸ ηειεηόηεξν πιάζκα ζηὸλ θόζκν κὲ ηὴλ ἀηειέζηεξε γέλλεζε.
Ἕλα ἀπὸ ηὰ ἀηειέζηεξα πιάζκαηα ζηὸλ θόζκν εἶλαη ηὸ ςάξη. Τὸ ςάξη, ὅηαλ γελλᾷ ηὰ
αὐγά ηνπ, ἀπὸ ηὸ ἔλζηηθηό ηνπ ηὰ ρώλεη κέζα ζηὴλ ἄκκν. Αὐηὰ ἀπὸ κόλα ηνπο ζὰ
γίλνπλ ςαξάθηα, θαὶ πνιιὰ ἀπὸ αὐηὰ ιεία ζηὰ ἄιια ςάξηα, ἀθόκε θαὶ ηῆο κεηέξαο
ηνπο, πνὺ δὲλ ηὰ γλσξίδεη. Τὸ γεγνλὸο ὅηη θάζε ςάξη γελλᾶ πνιιὰ αὐγὰ ὁδεγεῖ ζηὴλ
ἐπηβίσζή ηνπο, θαὶ κάιηζηα ζηὸλ ἄθζνλν πνιιαπιαζηαζκὸ θαὶ ηὴ κὴ ἐμαθάληζή ηνπο.
Αὐγὰ γελλᾶ θαὶ  θόηα, ὄρη ὅκσο ηόζν πνιιά, ηὰ ὁπνῖα ἐπῳάδεη θαὶ πξνζηαηεύεη
θάησ ἀπὸ ηὰ θηεξά ηεο.
κπεδώλνπκε ηὴλ θνηλσληθόηεηα ηνῦ ἀλζξώπνπ κὲ ἕλα παξάδεηγκα ἀπὸ ηὴ
ἱζηνξία, ηὸ ὁπνῖν παξαζέηνπκε. (Βι. Χξ. Βάληζνπ, Θέκαηα Πνηκαληηθῆο Ψπρνινγίαο,
ηόκ. Α΄, Θεζζαινλίθε 2002, ζ. 110). Καηὰ ηὸλ ΙΘ΄ αἰῶλα Φξεηδεξίθνο ὁ Β΄, πνὺ
ἀζρνιεῖην κὲ παηδαγσγηθὰ ζέκαηα, ζέιεζε λὰ δηαπηζηώζεη ἂλ  ὁκηιία ζηὸλ ἄλζξσπν
εἶλαη ἔκθπηε ἠ ἐπίθηεηε, ἂλ δει. δὲλ κηιήζνπκε θαζόινπ ζ΄ ἕλα παηδὶ ἀπὸ ηὴ
γέλλεζή ηνπ, ἀπὸ κόλν ηνπ ζὰ κπνξέζεη λὰ κηιήζεη ἠ ὄρη. Μὲ ἄιια ιόγηα ἂλ  ὁκηιία
ζηὸλ ἄλζξσπν εἶλαη ἔκθπηε ἠ ἐπίθηεηε. Ἔηζη ἔθαλε ηὸ ἑμῆο πείξακα. Σὰλ Κάηδεξ πνὺ
ἦηαλ θαὶ εἶρε ρξήκαηα, ἔθηηζε ἕλα ἵδξπκα ηύπνπ ὀξθαλνηξνθείνπ θαὶ ηνπνζέηεζε
ἐθεῖ ἑπηὰ παηδηὰ ἔθζεηα, ἀπὸ αὐηὰ δει., πνὺ γελληῶληαη ἐθηὸο γάκνπ θαὶ ζπλήζσο
νὔηε  κάλα ηὰ ζέιεη. Τνπνζέηεζε ζηὸ ἵδξπκα ἑπηὰ λνζνθόκεο, κία γηὰ θάζε παηδί,
θαὶ ἔδσζε ηὴλ ἐληνιὴ ηὰ παηδηὰ λὰ ἔρνπλ ἄξηζηε ηξνθή, ζέξκαλζε, θαζαξηόηεηα θαὶ
ὅ,ηη ἄιιν. Πξνζνρὴ ὅκσο, κὴλ ηπρὸλ θαὶ ηνὺο ὁκηιήζεη θαλεὶο. Καὶ θπζηθὰ νἱ
λνζνθόκεο ἀπὸ θόβν, κὴλ ηνὺο μεθύγεη ιέμε, νὔηε ηὰ ράτδεπαλ. Τὸ ἀπνηέιεζκα
θξηθηαζηηθό. Καὶ ηὰ ἑπηὰ παηδηὰ κεηὰ ἀπὸ ἕμη κῆλεο πέζαλαλ, ηὸ ἕλα κεηὰ ηὸ ἄιιν.
(Βι. H. Remplein, Die seelische Entwicklung des Menschen im Kindes- und
Jugendalter, Munchen-Basel 1966, ζ.129. Αὐηὸ δείρλεη πόζν ζπνπδαία εἶλαη 
θνηλσληθόηεηα ηνῦ ἀλζξώπνπ θαὶ πῶο ἀπὸ ηὴ θύζε ηνπ ὁ ἄλζξσπνο ὁκηιεῖ θαὶ ζηὸ
κόιηο γελλεζὲλ βξέθνο. Σπκπέξαζκα: ὁ ἄλζξσπνο εἶλαη θύζεη θνηλσληθόο. Καὶ 
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θνηλσλία ηνπ εἶλαη ζπλεδεδεκέλε κὲ ηὸ ζπλάλζξσπν, ἀιιὰ θαὶ κὲ ηὸλ Θεό. Χσξὶο ηὴλ
θνηλσληθόηεηα, δὲλ κπνξεῖ λὰ δήζεη ζσκαηηθὰ θαὶ πλεπκαηηθά. Καὶ ρσξὶο ηὴλ
ἐθπαίδεπζε, γηὰ λὰ κλεκνλεύζνπκε ἕλα ἄιιν ζπνπδαῖν παξάγνληα θνηλσληθόηεηαο,
δὲλ κπνξεῖ λὰ ἀλαπηπρζεῖ λνεηηθά. Ἄξα ηὸ «νὐ θαιὸλ εἶλαη ηὸλ ἄλζξσπνλ κόλνλ»,
πνὺ ιέγεη ὁ Θεὸο γηὰ ηὸλ Ἀδὰκ πξὶλ ἀπὸ ηὴ πιάζε ηῆο Δὕαο ζηὴλ Ἁγία Γξαθή, εἶλαη
ἀςεπδὴο κάξηπξαο ηῆο θνηλσληθόηεηνο ηνῦ ἀλζξώπνπ. Ἀθόκε θαὶ ζηὰ ὄλεηξά ηνπ ὁ
ἄλζξσπνο βιέπεη θαὶ ζπλνκηιεῖ κὲ ἄιινπο ἀλζξώπνπο. Καὶ ηὸ ἀζπλείδεηό ηνπ δει.
ἐθθξάδεηαη θνηλσληθά, ὅπσο θαὶ  ζπλείδεζε ηνπ ζ᾽ ὅιεο ηὶο ἐθθάλζεηο ηῆο δσῆο.
Β´. Τὰ ὄλεηξα ἀπὸ ζενινγηθὴ ἄπνςε
Γηὰ ηὰ ὄλεηξα γίλεηαη πνιὺο ιόγνο ζηὴλ Ἁγία Γξαθὴ κὲ θύξην πξόζσπν ηὸλ
Ἰσζὴθ ηὸλ Πάγθαιν, γπηὸ ηνῦ Παηξηάξρε Ἰαθώβ, ηὸλ ὁπνῖν  θθιεζία καο
θαηέηαμε ζηὴ ρνξεία ηῶλ Ἁγίσλ, θαὶ ηειεῖηαη  κλήκε ηνπ κὲ ηὴλ ἔλαξμε ηῆο Μ.
βδνκάδνο, δει. ζηνὺο πξώηνπο Νπκθίνπο ηὸ βξάδπ ηῆο Κπξηαθῆο ησλ Βαΐσλ, ὄρη
βέβαηα ἄκεζα γηὰ ηὰ ὄλεηξα, πνὺ εἶδε, ἀιιὰ γηὰ ηὴλ ἁγλόηεηά ηνπ. «Ἀιι᾽ αὐηὸο
θαηαιηπὼλ ηὸλ ρηηῶλα ἔθπγε ηὴλ ἁκαξηίαλ θαὶ γπκλὸο νὐθ ᾐζρύλεην ὡο νἱ
πξσηόπιαζηνη πξὸ ηῆο παξαθνῆο». Ἔηζη ςάιινκελ ηὴ Μ. βδνκάδα, γηὰ λὰ
πξνζζέζνπκε «αὐηνῦ ηαῖο ἱθεζίαηο, Χξηζηὲ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ κᾶο».
Ὡο γλσζηόλ, ὁ Ἰσζὴθ πέξαζε ζηὴλ ἱεξὰ ἱζηνξία γηὰ ηὰ ὄλεηξα, πνὺ εἶδε αὐηὸο
γηὰ ηὸλ ἑαπηόλ ηνπ θαὶ ηὰ ἀδέιθηα ηνπ θαὶ ηνὺο γνλεῖο ηνπ, θαὶ θπξίσο γηὰ ηὰ ὄλεηξα,
πνὺ εἶδε ὁ Φαξαώ, θαὶ ἑξκήλεπζε ὁ ἴδηνο, θαὶ ἔγηλε ἄξρσλ ηῆο Αἰγύπηνπ, θαὶ ἔζσζε
ηὴλ νἰθνγέλεηά ηνπ ἀπὸ ηὴλ πεῖλα.
Ὁ Ἰσζὴθ εἶλαη ὁ ἑλδέθαηνο γπηὸο ηνῦ Παηξηάξρνπ Ἰαθώβ, ηὸλ ὁπνῖνλ
ἀγαπνῦζε πνιὺ ὁ παηέξαο ηνπ θαὶ ηὸλ δήιεπαλ ηὰ ἀδέιθηα ηνπ. Ὅηαλ κάιηζηα ὁ ἴδηνο
εἶδε δύν ὄλεηξα θαὶ ηὰ δηεγήζεθε ζηὸλ παηέξα ηνπ θαὶ ζηὰ ἀδέιθηα ηνπ κὲ
πεξηερόκελν ὅηη αὐηὸο ζὰ βαζηιεύζεη θαὶ αὐηνὶ ζὰ πέζνπλ λὰ ηὸλ πξνζθπλήζνπλ,
ηόηε αὐηνὶ ηὸλ δήιεπζαλ, θαὶ ζέιεζαλ λὰ ηὸλ θνλεύζνπλ. Σπγθεθξηκέλα εἶδε ὅηη ἦζαλ
ζηνὺο ἀγξνύο, θαὶ ζέξηζαλ θαὶ ἔθακαλ δεκάηηα. Τὸ δηθό ηνπ ηὸ δεκάηη ζηάζεθε ὄξζην,
θαὶ ηὰ δεκάηηα ηῶλ ἀδειθῶλ ηνπ ἔπεζαλ θαὶ πξνζθύλεζαλ ηὸ δηθό ηνπ. Δἶδε ἐπίζεο
θαὶ δεύηεξν ὄλεηξν, θαηὰ ηὸ ὁπνῖν ὁ ἥιηνο,  ζειήλε θαὶ ἕλδεθα ἄζηξα ἔπεζαλ θαὶ
πξνζθύλεζλ ηὸ δηθό ηνπ ἄζηξν. Ὅηαλ ἄθνπζε ηὸ ὄλεηξν αὐηὸ ὁ παηέξαο ηνπ,
δηεξσηήζεθε, ιέγσλ, ηί εἶλαη αὐηά, παηδί κνπ, κήπσο  κεηέξα ζνπ θαὶ ἐγὼ θαὶ ηὰ
ἀδέιθηα ζνπ ζὰ πέζνπκε λὰ ζὲ πξνζθπλήζνπκε; Τὰ ἀδέιθηα ηνπ ηὸλ δήιεπζαλ θαί,
ἐλῷ ηνὺο πήγαηλε θαγεηὸ ζηνὺο ἀγξνύο, πνὺ δνύιεπαλ, ζθέθζεθαλ λὰ ηὸλ
ζθνηώζνπλ, θαὶ λὰ πνῦλ ζηὸλ παηέξα ηνπο ὅηη ηὸλ ἔθαγαλ ηὰ ἄγξηα ζεξία. Τειηθὰ
ἐπηθξάηεζε  ἄπνςε λὰ ηὸλ πνπιήζνπλ ζηνὺο ἐκπόξνπο, πνὺ πήγαηλαλ ζηὴλ Αἴγππην,
θαὶ ζηὸλ παηέξα ηνπ εἶπαλ ὅηη ηὸλ ἔθαγαλ ηὰ ἄγξηα ζεξία, θαὶ ὁ παηέξαο ηνπ ηὸλ
ἔθιαπζε πηθξῶο.
Ὁ Ἰσζὴθ πνπιήζεθε ζηὴλ Αἴγππην ζηὸλ Πεηεθξῆ, ηνῦ ὁπνίνπ  γπλαίθα
ζέιεζε λὰ ἔρεη ζρέζεηο καδί ηνπ, γηαηί ἦηαλ πνιὺ ὄκνξθνο. Αὐηὸο ὅκσο, ὅπσο ιέγεη ὁ
ὑκλῳδὸο ηνῦ Νπκθίνπ, «θαηαιηπὼλ ηὸλ ρηηῶλα ἔθπγε ηὴλ ἁκαξηίαλ θαὶ γπκλὸο νὐθ
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ᾐζρύλεην ὡο νἱ πξσηόπιαζηνη πξὸ ηῆο παξαθνῆο». Ὁ Πεηεθξῆο, παξ᾽ ὅηη δὲλ
πίζηεπζε ζηὴ γπλαῖθά ηνπ, ὅκσο ἔζηεηιε ηὸλ Ἰσζὴθ ζηὴ θπιαθή. Ἄλζξσπν ζσζηό,
πνὺ ηὸλ πξνζηαηεύεη ὁ Θεόο, ὄρη κόλν δὲλ ἀθίλεη λὰ ραζεῖ, ἀιιὰ ηὸλ ὁδεγεῖ θαὶ ζὲ
κεγάιν ἀμίσκα. Καὶ ζηὴλ πεξίπησζε αὐηὴ κέζσ ὀλείξσλ, πνὺ εἶδαλ δπὸ
ζπκθπιαθηζκέλνη ηνπ, ηὰ ὁπνῖα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ἀθξηβῶο, ὅπσο ηὰ ἐμήγεζε.
Ὅηαλ θαὶ ὁ ἴδηνο ὁ Φαξαὼ εἶδε ηὰ πεξίθεκα δύν ὄλεηξα, λὰ βγαίλνπλ ἀπὸ ηὸλ Νεῖιν
ἑπηὰ παρὲο ἀγειάδεο θαὶ ἔπεηηα ἑπηὰ ἰζρλέο, νἱ ὁπνῖεο θαηαπίλνπλ ηὶο παρέο, θαὶ
ἔπεηηα ἑπηὰ παρηὰ ζηάρπα θαὶ ἀθνινύζσο ηὰ ἑπηὰ ἰζρλά, ηα ὁπνῖα θαηαπίλνπλ ηὰ
παρηά, θαὶ θαλεὶο δὲλ κπόξεζε λὰ ηὰ ἐμεγήζεη, ὁ Ἰσζὴθ ἔδσζε ηὶο ζσζηὲο πεηζηηθὲο
ἐμεγήζεηο. Δἶπε ζηὸλ Φαξαὼ ὅηη ζὰ ἔιζνπλ ἑπηὰ πινύζηα ρξόληα κὲ πνιιὰ
εἰζνδήκαηα θαὶ ζὰ ἀθνινπζήζνπλ ἑπηὰ ρξόληα πείλαο. Σπκβνύιεπζε κάιηζηα ηὸλ
Φαξαὼ λὰ θάλεη ἀπνζῆθεο ζηὰ ρξόληα ηῆο εὐθνξίαο, γηὰ λὰ κὴ πεηλάζνπλ ηὰ ρξόληα
ηῆο δπζηπρίαο. Ὁ Φαξαώ, πνὺ ἐλζνπζηάζηεθε ἀπὸ ηὶο ἐμεγήζεηο, ἔθακε ηὸλ Ἰσζὴθ
δεύηεξν ἄξρνληα ηῆο Αἰγύπηνπ.
Ἡ πεῖλα ὅκσο ἔθηαζε ὡο ηὴλ Παιαηζηίλε θαὶ ὁ Παηξηάξρεο Ἰαθὼβ ἔζηεηιε ηὰ
παηδηά ηνπ ζηὴλ Αἴγππην, γηὰ λὰ ἀγνξάζνπλ ζηηάξη. Ἔηζη ηὰ ἀδέιθηα ηνπ ἔπεζαλ θαὶ
πξνζθύλεζαλ ηὸλ ἀδειθό ηνπο θαὶ ἀξγόηεξα θαὶ ὁ παηέξαο ηνπ, θαὶ κὲ αὐηὸ ηὸλ
ηξόπν πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηὰ ὄλεηξα ηνῦ Ἰσζὴθ ηνῦ Παγθάινπ.
Ἡ θθιεζία καο ηηκᾷ θαὶ πξνβάιιεη ηὴλ ἁγλόηεηα ηνῦ Ἰσζήθ, ὡο πξόηππν
πξὸο κίκεζε. Πξνβάιιεη ὅκσο θαὶ ὡο πξόηππν κεηαλνίαο ηὴλ πόξλε, πνὺ κεηαλνεῖ
θαὶ ἀιείθεη ηὰ πόδηα ηνῦ Ἰεζνῦ, ὅπσο θαὶ ηὸλ ιεζηή, πνὺ κεηαλνεῖ θαὶ ιέγεη ζηὸλ
Ἰεζνῦ ηὸ «κλήζζεηί κνπ ἐλ ηῇ βαζηιείᾳ Σνπ».
Ὅια αὐηὰ δειώλνπλ ὅηη ὁ Παλάγαζνο Θεὸο ἀκείβεη ηνὺο θαινὺο ἀλζξώπνπο
θαὶ αὐηνύο, πνὺ κεηαλννῦλ, κὲ πνιινὺο θαὶ πνηθίινπο ηξόπνπο, ἀθόκε θαὶ κὲ ὄλεηξα,
ὅπσο εἶδε ὁ Ἰσζήθ, θαὶ  θθιεζία καο ηὸλ θαηαηάζζεη κεηαμύ ησλ ἁγίσλ, ὡο
πξόηππν ἁγλόηεηνο.

79

