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Πρώιμες ψυχαναλυτικές απόψεις  
στη λειτουργία του ονείρου στο Βυζάντιο

Το όνειρο θεωρείται και τη βυζαντινή περίοδο ο δρόμος προς το ασυνείδητο 
(παθητικό). Στο όνειρο καταγράφονται και μεταφέρονται όλες οι ενορμήσεις 
που λογοκρίνονται ή οι επιθυμίες που δρουν με την αρχή της ηδονής, ακριβώς 
όπως και στη φροϋδική θεωρία. Στο όνειρο, το λογικό (το αντίστοιχο Εγώ 
της φροϋδικής θεωρίας) δεν είναι σε πλήρη ενέργεια αλλά βρίσκει διέξοδο 
έκφρασης το παθητικό και το επιθυμητικό (ασυνείδητο και συνειδητό της 
φροϋδικής θεωρίας) και γι’ αυτό είναι τόσο έντονες κάποιες αισθήσεις. Το 
προϊόν της απώθησης βρίσκει διέξοδο στο όνειρο, το οποίο διέπεται από την 
αρχή της ηδονής. Για τους βυζαντινούς συγγραφείς, στο όνειρο καταγράφε-
ται η ψυχική ασθένεια, η οποία μπορεί να μην είναι φανερή με άλλο τρόπο. 
Αρκετοί συγγραφείς δέχονται την ύπαρξη των λιβιδινικών ονείρων. 

στη νέα χριστιανική κοινωνία, διαδικασία που χαρακτηρίζεται 

από συνέχειες και επαναλήψεις, αλλά και από ασυνέχειες, 

εντάσεις και λεπτές διαφοροποιήσεις.2 Οι βυζαντινοί συγγρα-

φείς κρατούν μια διφορούμενη στάση έναντι του ονείρου. 

Η στάση τους είναι περισσότερο αρνητική, επειδή τα όνειρα 

εκφράζουν τα πάθη, είναι αποτέλεσμα και δημιούργημα της 

φαντασίας και των λογισμών.3 Η αρνητική ονειρολογία του 

χριστιανικού ασκητισμού μετατρέπεται έτσι σε μια εμβριθή 

ψυχοπαθολογία του ονείρου, που αξιοποιεί με πρωτότυπο 

τρόπο τόσο τις θεωρητικές αναλύσεις της αρχαιότητας 

όσο και την καθημερινή εμπειρία της πνευματικής και της 

σωματικής άσκησης. Παρόλα αυτά, παρατηρείται έντονη 

ομοιότητα με τη νεότερη ψυχολογία του βάθους.4

Η Εκκλησία του 4ου και 5ου αιώνα είναι ανεκτική προς 

το όνειρο, διφορούμενη στις αποφάσεις της και αμήχανη 

ως προς τις καταδίκες της. Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, εκ-

φράζοντας μια γενική θέση, θεωρεί ότι ο ύπνος δεν είναι 

απαραίτητος για την ψυχή, επειδή ο ύπνος επιφέρει και 

Η ψυχολογία του βάθους κάνει την εμφάνισή της στους 

αρχαίους ελληνικούς χρόνους, κυρίως από τις θέσεις του 

Πλάτωνα. Δομείται και οργανώνεται στο Βυζάντιο, για να 

μετασχηματιστεί και να ολοκληρωθεί με τον Freud. Ανα-

γνωρίζεται το υποσυνείδητο και η σημασία της τραυματικής 

εμπειρίας. Είναι γνωστό από παλιότερη μελέτη μας ότι 

στο βυζαντινό μοντέλο παρατηρούνται, με σημερινούς 

όρους, η διαδικασία της απώθησης, της παλινδρόμησης, 

της μετουσίωσης, της μετατροπής. Η τριμερής διαίρεση της 

ψυχής τη βυζαντινή περίοδο, σε θυμικό, επιθυμητικό και 

λογικό (ή ηγεμονικό), παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με 

την πρώτη τοπική θεωρία του Freud. Το θυμικό ομοιάζει με 

το ασυνείδητο, το επιθυμητικό με το προσυνειδητό και το 

λογικό ή ηγεμονικό με το συνειδητό. Το όνειρο θεωρείται και 

τη βυζαντινή περίοδο ο δρόμος προς το ασυνείδητο.1

Η ιστορία του ονείρου στο Βυζάντιο δεν είναι παρά η 

διαδικασία της ένταξης, προσαρμογής κι ενσωμάτωσης της 

ονειρικής θεωρίας και πρακτικής του ύστερου παγανισμού 
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όνειρα που δημιουργούνται από τους λογισμούς, οι οποίοι 

δρουν κατά τη διάρκεια του ύπνου.5 Ο ίδιος αναφέρει ότι 

ονειρεύεται κάποιος ανεξάρτητα από τη συγκατάθεσή του, 

αλλά σύμφωνα με τη φαντασία της ψυχής και βάσει των 

ενδόμυχων επιθυμιών του6 και χωρίς να είναι σε εγρήγορση 

το ηγεμονικό μέρος της ψυχής.7

Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος (4ος αιώνας) αναφέρει ότι 

δεν υπάρχει κάποια διαφορά στην ηδονή που ενυπάρχει 

στο όνειρο από την (άτοπη) ηδονή της εγρήγορσης,8 το 

όνειρο δεν είναι τίποτα άλλο από τις επιθυμίες της ψυχής,9 το 

όνειρο λειτουργεί όπως και η διάνοια του παιδιού, η οποία 

βάζει σε απλά πράγματα πολύ φαντασία, μεγαλοποιώντας 

τα μικρά10 και αυτή η μεγέθυνση των πραγμάτων είναι το 

χαρακτηριστικό του ονείρου.11 Κατά το Μάξιμο τον Ομο-

λογητή (7ος αιώνας), ο Μ. Βασίλειος (4ος αιώνας) διακρίνει 

«ονείρατα φοβερά επί μέθης και αδηφαγίας», θεωρεί ότι το 

όνειρο αντανακλά τις καθημερινές φροντίδες και το άγχος. 

Τα όνειρα αποτελούν δημιούργημα της φαντασίας και εξα-

πατούν το νου. Επίσης, ο Μ. Βασίλειος σημειώνει «το κατ’ 

όναρ ιδείν τα ποθούμενα φέρει τοις αγαπώσι παραμυθίαν».12 

Ο ίδιος σημειώνει ότι ο λόγος, το λογικό μέρος της ψυχής 

στην εγρήγορση, χαλιναγωγεί και αποκρούει το άστατο 

των επιθυμιών.13 Τόσο ο Μάξιμος όσο και ο Γρηγόριος ο 

Θεολόγος (4ος αιώνας) κρίνουν ότι ο νους πρέπει να πα-

ραμένει ελεύθερος από τις εσωτερικές και τις παράδοξες 

επιδράσεις των ονείρων «παιγνίοις ενυπνίων μηδ’ ευπτόητον 

εις άπαντ’ έχειν φρένα».14

Κατά τον Ευάγριο το Μοναχό, οι φαντασίες των ονείρων 

πρώτα έχουν απωθηθεί από το ηγεμονικόν (το αντίστοιχο 

συνειδητό με ψυχαναλυτικούς όρους) και πρωταρχικά 

είναι αποτέλεσμα των αισθήσεων του ανθρώπου διαμέ-

σου του σώματος. Πολλές φορές, για τον ίδιο, η μνήμη 

και τα πάθη είναι αυτά που λειτουργούν στο όνειρο. Η 

μνήμη στο όνειρο λειτουργεί σε συνέργεια με το σώμα.15 

Οι επιθυμίες βρίσκουν διέξοδο στο όνειρο, επειδή με τον 

ύπνο, το λογικό (ηγεμονικό) δεν είναι σε πλήρη ενέργεια, 

αλλά βρίσκει διέξοδο έκφρασης το παθητικό, και μάλιστα 

το επιθυμητικό, και γι’ αυτό είναι τόσο έντονες κάποιες 

αισθήσεις, άποψη απόλυτα σύμφωνη με την ψυχαναλυτική 

θεωρία. Ο Κασσιανός ο Ρωμαίος (5ος αιώνας) κρίνει ότι στα 

όνειρα καταφαίνεται η ψυχική ασθένεια, η οποία μπορεί να 

μην είναι φανερή με κάποιον άλλο τρόπο, αλλά και ότι το 

προϊόν της απώθησης βρίσκει διέξοδο στο όνειρο.16

Σύμφωνα με το Διάδοχο, τον επίσκοπο Φωτικής, «όθεν 

και μετά το διϋπνισθήναι το σώμα, πολλώ τω πόθω ζητεί η 

ψυχή την χαρά του ονείρου…».17

Ο Μεθόδιος τονίζει την αρχή της ηδονής με την οποία 

λειτουργεί το όνειρο.18 Ο Πέτρος Αλεξανδρείας τονίζει ότι 

πολλές φορές διαταραχές του ύπνου οφείλονται στην 

ενέργεια των λογισμών μέσω του ονείρου,19 ενώ η ύπαρξη 

λιβιδινικών ονείρων και της ονείρωξης παρατηρείται από τον 

Τιμόθεο Αλεξανδρείας20 αλλά και από τον Ψευδο-Ιουστίνο.21 

Το πρόβλημα της νυκτερινής ονείρωξης προσεγγίζεται 

συχνά από την εκκλησιαστική λογοτεχνία με αξιοσημείωτη 

φροντίδα «απενοχοποίησης».22 

Για το Γρηγόριο το Θεολόγο, το όνειρο δεν είναι τίποτα 

άλλο από «παίζουσας ψυχής απατηλά φάσματα»23 και ότι 

«…το όνειρο αναπλάθει από τη μνήμη και την ανάμνηση, 

το λογισμό και το θυμό…».24 Ο Μ. Αθανάσιος τονίζει τη 

φαντασία με την οποία λειτουργεί το όνειρο,25 ενώ και ο 

Συμεών ο Νέος ο Θεολόγος (11ος αιώνας) αναφέρει ότι το 

όνειρο δεν είναι τίποτα άλλο απ’ ό,τι «… η ψυχή ενασχολείται 

γρηγορούσα… και κατά ύπνους εμφιλοσοφεί…».26

H διαδεδομένη πρακτική της ονειρομαντείας, που επα-

νέρχεται στο προσκήνιο κατά τη μέση και ύστερη βυζαντινή 

περίοδο, συγκρίνεται με την επίσης διαδεδομένη πρακτική 

της αστρολογίας. Τα ονειροκριτικά δίνουν απλά τις κατευθυ-

ντήριες γραμμές, ενώ βασική σημασία έχει η ίδια η πράξη 

της αφήγησης του ονείρου στον ειδικό ονειροκρίτη και η 

παροχή μιας, κατά περίπτωση, ερμηνείας. Πρόκειται για μια 

συνεδρία που ομοιάζει με τη σύγχρονη ψυχανάλυση και που, 

κατά τη διάρκειά της, η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από 

προσωπικά ερωτήματα, πόθους και επιδιώξεις. Κυρίαρχη 

είναι η σημασία του παρόντος ατόμου, με τις επιθυμίες και 

τους φόβους του, που αποκαλύπτονται κρυπτικά κατά τη 

διάρκεια του ύπνου.27 Συνήθως, ο κάθε ονειροκρίτης, για να 

ερμηνεύσει ένα όνειρο, έπρεπε να λάβει υπόψη διάφορα 

στοιχεία, όπως η γλώσσα και η παιδεία εκείνου που ζητά 

τη συμβουλή, δεδομένου ότι όλα ανάγονται στη συνειρ-

μική αξία των λέξεων και στην κοινωνική συμβολική αξία 

τους, στην κοινωνική κατάσταση, την ηλικία και το φύλο 

αυτού που είδε το όνειρο, τη ζωή, τις επιθυμίες, το συναι-

σθηματικό και το πνευματικό υπόβαθρο αυτού που ζητά 

τη συμβουλή. Σύμφωνα με τα κείμενα, κανένα όνειρο δεν 

σημαίνει το ίδιο πράγμα και ακόμη και το ίδιο όνειρο για 

δύο διαφορετικά πρόσωπα μπορεί να σημαίνει αντιφατικά 

πράγματα. Ο ονειροκρίτης, ο ονειροσκόπος, αναζητά την 

απόλυτη ατομικότητα.28 Η συμβολή αυτού που ζητάει τη 

συμβουλή είναι ενεργητική, όχι μόνο γιατί ονειρεύεται και 

διηγείται το όνειρό του, αλλά επειδή προετοιμάζεται να 

ονειρευτεί και να διηγηθεί το όνειρό του. Παρακολουθεί 

τη στάση του σώματος στη διάρκεια του ύπνου, σημειώνει 

την ώρα που εμφανίζονται οι ονειρικές εικόνες και την 

εντύπωση που του προκαλούν.29 Οι σχέσεις ανάμεσα στο 

συμβουλευόμενο και στο σύμβουλο προσεγγίζουν πολύ 

τις σχέσεις του ψυχαναλυτή και του αναλυόμενου. Για να 

βρει το νόημα του ονείρου, ο ονειροκρίτης πρέπει να ταυ-

τιστεί με τον εκάστοτε πελάτη του, σε αντίθετη περίπτωση 

ο ονειροκρίτης έχει το δικαίωμα να κάνει μια προσωπική 
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προσπάθεια συνειρμού, για να μπορέσει να ανακαλύψει 

τα στοιχεία που θα τον κάνουν να ξεπεράσει τη δυσκολία 

Ο ονειροκρίτης και τα ονειροκριτικά δεν αποτελούν λύση 

για τα όνειρα αλλά αφορμή, αφετηρία για έρευνα. Πολλές 

φορές, η αφήγηση του ονείρου είναι ατελής, ψευδής, την 

πραγματοποιεί κάποιο τρίτο πρόσωπο ή καλύπτεται από 

ανωνυμία που πρέπει να αποκαλύψει ο ειδικός ονειροκρί-

της^30 συμβαίνει κιόλας ο πελάτης (ο συμβουλευόμενος) 

να μην προβαίνει σε αφήγηση και να περιμένει από τον 

ονειροκρίτη να μαντέψει το όνειρό του, είτε γιατί πιστεύει 

ότι αυτός διαθέτει κάποια υπερφυσική ικανότητα και θέλει 

να τον υποβάλλει σε δοκιμασία, είτε επειδή ελπίζει περισ-
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σότερα από μια άμεση ταύτιση παρά από την αφήγηση.29 Ο 

ονειροκρίτης αναγκάζεται να ανακαλύψει το μη ειπωμένο 

όνειρο, αναρωτιέται για την ερώτηση.31

Συμπερασματικά, κατά τη βυζαντινή περίοδο, το όνειρο 

και η ανάλυσή του (είτε αυτό αναλύεται με επιστημονική 

μέθοδο είτε μέσα από ένα μεταφυσικό πρίσμα, είτε οι 

αναλυτές είναι θετικά διατιθέμενοι απέναντι στη διαδικα-

σία του ονείρου είτε αρνητικοί) εμπεριέχει πολλά κοινά 

στοιχεία με τη διαδικασία ανάλυσης που ακολούθησε ο 

Freud. Σημαντική είναι η δυνατότητα της θεραπευτικής 

διαδικασίας μέσα από την οδό της παρατήρησης και της 

ανάλυσής του.
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