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Η ερμηνεία των ονείρων του Σίγκμουντ Φρόιντ 

Ομιλία στον Ελληνικό Οργανισμό Ψυχοθεραπείας & Παιδείας στην Ομαδική Ανάλυση, 21/3/2015. 

 

Αποφασίσαμε να αφιερώσουμε αυτήν την ημερίδα σε ένα πολύ σημαντικό έργο του Φρόιντ, όχι 

μόνο για την ψυχανάλυση και την ιστορία της, αλλά και για ολόκληρη την ανθρώπινη σκέψη. 

"Η ερμηνεία των ονείρων" εκδόθηκε στο τέλος του 1899, αλλά μεταχρονολογήθηκε από τον 

εκδότη το 1900. Ουσιαστικά αποτελεί το πρώτο ψυχαναλυτικό σύγγραμμα, μέσα στο οποίο 

βρίσκεται – σε αρχική και συχνά σε ανεπεξέργαστη μορφή – σχεδόν όλη η μετέπειτα γνωστή 

σκέψη του Φρόιντ. Μέσα στις σελίδες του μπορεί κανείς να ακολουθήσει την πορεία της σκέψης 

του ιδρυτή της ψυχανάλυσης. Ο Φρόιντ δεν φείδεται υλικού όχι μόνο από την εργασία του με 

την υστερία και τη νεύρωση, αλλά και από ευρύτερες παρατηρήσεις, καθώς και από την ίδια του 

την "αυτοανάλυση" που συμπίπτει και κορυφώνεται με τη συγγραφή και την έκδοση αυτού του 

βιβλίου. 

Το έργο αυτό αποτελεί ορόσημο σε τρία επίπεδα: Α) στο αντικείμενο που καταπιάνεται - τα 

όνειρα και η σημασία τους – ανατρέπει αρχαίες απόψεις της λαϊκής σκέψης και κατεστημένες 

θεωρίες της σύγχρονής του επιστήμης. Ο Φρόιντ, σε αντίθεση με τις επιστημονικές έρευνες της 

εποχής του, θεωρεί ότι το όνειρο είναι ψυχικό – κι όχι μόνο βιολογικό χωρίς άλλη σημασία – 

μόρφωμα και έχει νόημα που μπορεί να ερμηνευτεί. Σε αντίθεση όμως με τις λαϊκές δοξασίες 

θεωρεί ότι το νόημα των ονείρων δεν προέρχεται ούτε από τους θεούς, ούτε από τους 

προγόνους και πολύ περισσότερο δεν προλέγει το μέλλον. Το νόημά του βρίσκεται βαθιά μέσα 

στην άγνωστη δραστηριότητα του ασυνείδητου, την οποία μπορούμε να προσεγγίσουμε 

επιστημονικά. Διεκδικεί με αυτόν τον τρόπο την αποκάλυψη του "μυστικού" του ονείρου. 

Συνθέτει έτσι ότι καλύτερο έχει γραφτεί μέχρι τότε δημιουργικά σε μια νέα ολοκληρωμένη 

οπτική για το όνειρο συνεισφέροντας με μοναδικό τρόπο στην ιστορία της ανθρώπινης σκέψης 

και αυτογνωσίας.  

Β) στην προσωπική ιστορία του ίδιου του Φρόιντ – η οποία είναι ίσως περισσότερο από 

οποιουδήποτε άλλου δημιουργού συνυφασμένη με το αντικείμενό του την ψυχανάλυση. Για τον 

Φρόιντ η κατάκτηση του υλικού και η συγγραφή του αποτέλεσε την αρχή μιας αυτόνομης 

πορείας, ακόμη και με ρήξεις με τις επιστημονικές και κοινωνικές επιταγές της εποχής του. Μέσα 

από αυτό το έργο ο σαραντάχρονος τότε Φρόιντ ρίχνεται φιλόδοξα στη "μάχη" που θα 

αποδειχτεί η αρχή μιας πολύ ευρύτερης πορείας.  

Γ) στην ιστορία της ψυχανάλυσης αποτελεί ένα κείμενο αξεπέραστο. Το έργο αυτό σηματοδοτεί 

την αρχή της ψυχανάλυσης, τον συσχετισμό της ψυχαναλυτικής πρακτικής με την 

μεταψυχολογία και θα αποτελέσει τη βάση για την οργάνωση της σκέψης και της πρακτικής της 

ψυχανάλυσης. Απόδειξη σε αυτό είναι ότι 115 χρόνια αργότερα οι βασικές του θέσεις για τα 

όνειρα δεν έχουν αμφισβητηθεί, ούτε έχει κάποιος στην  ψυχαναλυτική βιβλιογραφία προτείνει 

μέχρι τώρα μιαν άλλη ερμηνεία των ονείρων.  

Ένα τόσο μεγάλο έργο αφήνει πάντα παρακαταθήκες για έρευνα και μελέτη και πολλά 

διλήμματα. Το μεγαλύτερο από όλα βρίσκεται ήδη μέσα στο έργο: το νόημα των ονείρων είναι 

http://www.apostolisangelopoulos.gr/


 

Αποστόλης Αγγελόπουλος                          www.apostolisangelopoulos.gr 

πανανθρώπινο και ταυτόχρονα αυστηρά ιδιωτικό. Ο "κώδικας αποκρυπτογράφησης" ή ερμηνείας 

χρησιμοποιεί παγκόσμια ή τοπικά σύμβολα, αλλά και μύχιους προσωπικούς συμβολισμούς του 

ονειρευτή. Αυτή η ίδια η διαδικασία ερμηνείας μεσολαβείται από την αλληλεπίδραση αναλυτή – 

αναλυόμενου. Έχει λοιπόν το όνειρο νόημα πρωτογενώς, το οποίο επεξεργαζόμαστε στη 

διήγηση του ονείρου δευτερογενώς ή το κατασκευάζουμε διυποκειμενικά τριτογενώς; 
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