Η επιθεηικόηηηα ζηα όνειρα
Κάζε άλζξσπνο δηακνξθώλεη ηνλ θόζκν ησλ νλείξσλ ηνπ ζύκθσλα κε
ηελ αηνκηθή ηνπ ηδηαηηεξόηεηα. Όκσο, ππάξρνπλ θάπνηα όλεηξα πνπ ζρεδόλ
θαζέλαο κπνξεί λα ηα νλεηξεπζεί κε ηνλ ίδην ηξόπν θαη πνπ ζπλήζσο έρνπλ
ηελ ίδηα ζεκαζία θαη ηηο ίδηεο πεγέο γηα όινπο. Τέηνηα ραξαθηεξηζηηθά
όλεηξα κε κία θαηά θάπνην ηξόπν παγθνζκηόηεηα, είλαη θαη ηα όλεηξα πνπ
ζρεηίδνληαη κε επηζεηηθόηεηα.
Ο Όμηρος, πξηλ από 27 αηώλεο, πεξηγξάθεη έλα ταρακτηριστικό όνειρο
επιθετικότητας ην νπνίν θαη εξκελεύεη. Η πηζηή Πελειόπε είλαη πνιύ
ζπκσκέλε επεηδή ζε κία αλδξνθξαηνύκελε θνηλσλία δέρεηαη αθόξεηεο
πηέζεηο λα παληξεπηεί έλαλ από ηνπο κλεζηήξεο γηα λα ιύζεη ην πξόβιεκα
δηαδνρήο ζην ζξόλν ηεο Ιζάθεο. Δηεγείηαη ινηπόλ ζηνλ Οδπζζέα -μέλν θαηά
ηε γλώκε ηεο- ην αθόινπζν όλεηξν:
"Χήλεο είθνζη ζην ζπίηη ηξώγαλ άθζνλν ζηηάξη
κνπζθεκέλν, θαη εηνύηεο εραηξόκνπλ λα ηηο βιέπσ·
κα αεηόο αγθπινκύηεο κέγαο ήξζε απ’ ην όξνο
θη έζπαζε όισλ ηνλ απρέλα θαη ηηο ζθόησζε θαη πέζαλ
κεο ζην κέγαξν, θη εθείλνο πέηαμε ζηνλ ζείν αηζέξα.
Κη εγώ κέζα ζην όλεηξό κνπ έθιαηγα θαη νδπξόκνπλ,
θαη ηξηγύξσ κνπ Αραηίδεο θαιιηπιόθακεο πξνζήιζαλ
σο ζξελνύζα γηα ηηο ρήλεο πνπ ν ατηόο είρε ζθνηώζεη.
Κη απηόο θάζηζε σο μαλάξζε ζε πξνεμνρή ηεο ζηέγεο,
θη επζύο κε ζπγθξαηνύζε κε θσλή αλζξώπνπ
θαη είπε:
"Έρε ζάξξνο, εζύ θόξε ηνπ ελδόμνπ Ιθαξίνπ
δελ είλ’ όλεηξν, κα αιήζεηα ιακπεξή, πνπ ζε λα γίλεη.
Χήλεο είλαη νη κλεζηήξεο θη αεηόο εγώ γηα ζέλα
ήκνπλ πξώηα, ηώξα όκσο έρσ έξζεη σο ζύδπγόο ζνπ,
πνπ ζε όινπο ηνπο κλεζηήξεο ζθιεξό ζάλαην ζα θέξσ".
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Φαίλεηαη ινηπόλ όηη ε Πελειόπε δελ έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ
επηζεηηθόηεηά ηεο θαζώο πξηλ μεθηλήζεη ηε δηήγεζε ηνπ νλείξνπ δεηά ηελ
εξκελεία ηνπ νλείξνπ από ηνλ μέλν.
Όπσο ζην όλεηξν ηεο Πελειόπεο, έηζη θαη ζηα όλεηξα όισλ καο, ηα
άγρια ζώα ππνθξύπηνπλ ζπλήζσο παζηαζκέλεο νξκέο. Καηά θαλόλα
πξόθεηηαη γηα επηζεηηθόηεηα θαη ζεμνπαιηθόηεηα, ηόζν απηνύ πνπ
νλεηξεύεηαη όζν θαη άιισλ αλζξώπσλ ηνπο νπνίνπο ν νλεηξεπόκελνο
θνβάηαη.
Έλαο θνβεξόο παηέξαο, κεηαηξέπεηαη ζην όλεηξν ζε ιπζζαζκέλν
ζθύιν, ζε άγξην άινγν, ζε αθεληαζκέλν ηαύξν, ζε επηζεηηθό αξπαρηηθό. Μία
ζαγελεπηηθή κεηέξα κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε θίδη θαη κηα δεζπνηηθή ζε
αξάρλε θαη κάιηζηα ζειπθή, από απηέο πνπ κεηά ηε γνληκνπνίεζε ηξώλε ην
αξζεληθό. Θα κπνξνύζε ινηπόλ θαλείο λα πεη όηη ζηα όλεηξα ηα άγξηα δώα,
ρξεζηκεύνπλ ζηελ παξάζηαζε ηεο ιίκπηλην, πνπ ην Εγώ ηε θνβάηαη θαη ηελ
αληηκεησπίδεη κε ην κεραληζκό ηεο απώζεζεο.
Σηηο "Χνεθόξεο", ν Αιζχύλος ζέιεη ηελ Κιπηαηκλήζηξα, πξηλ ηε
δνινθνλία ηεο από ην γην ηεο Οξέζηε, λα βιέπεη έλα όλεηξν. Είδε πσο
γέλλεζε θίδη. Τν ηύιημε ζηα ζπάξγαλα ζαλ λα ήηαλ βξέθνο θαη ην έβαιε ζην
καζηό ηεο λα βπδάμεη. Καη ην εξπεηό βύδαμε θόθθηλν γάια. Καη ν Οξέζηεο,
πνιύ ζσζηά, δίλεη ηελ εξκελεία ηνπ νλείξνπ. "Αλ από ηελ ίδηα κήηξα κε
εκέλα βγήθε θίδη πνπ ζπαξγαλώζεθε θαη ήπηε από ην καζηό πνπ κε
κεγάισζε θαη έζκημε γάια κε ην αίκα, ηόηε θνληά ηεο εκέ γέλλεζε. Θάλαην
ζεκαίλεη ην όλεηξν". Η Κιπηαηκλήζηξα, κε ζέινληαο λα ζπλεηδεηνπνηήζεη
ην ρξνληθό ηνπ πξναλαγγειζέληνο ζαλάηνπ ηεο, ζηέιλεη ππεξέηεο γηα ρνέο
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ζηνλ ηάθν ηνπ Αγακέκλνλα, γηα λα εμεπκεληζηεί ν λεθξόο, εμ’ νπ θαη
"ρνεθόξνη".
Μία δεύηεξε θαηεγνξία

νλείξσλ επηζεηηθόηεηαο, είλαη απηά πνπ

αθνξνύλ ην θάναηο αγαπημένων προζώπων. Η νδύλε γηα ην ζάλαην
δσληαλνύ αγαπεκέλνπ ζπγγελνύο, ζεκαίλεη αθξηβώο επηζπκία λα πεζάλεη
απηό ην πξόζσπν. Ωζηόζν, αλ θάπνηνο νλεηξεπηεί επώδπλα όηη πέζαλε ν
παηέξαο ή ε κεηέξα

ή έλα από ηα αδέιθηα ηνπ, απηό δε ζεκαίλεη

απαξαίηεηα όηη επηζπκεί ηώξα ην ζάλαηό ηνπο αιιά όηη ηνλ είρε επηζπκήζεη
θάπνηε ζηελ παηδηθή ηνπ ειηθία. Παιηέο θαθόβνπιεο επηζπκίεο, όπσο ε
απαιιαγή από έλαλ αδειθό πνπ απνηειεί αληαγσληζηή, εθπιεξώλνληαη
ζπρλά αξγόηεξα, ζηα όλεηξα. Πάλησο, επεηδή νη παξαζηάζεηο ησλ παηδηώλ
γηα ην ζάλαην, δελ είλαη ίδηεο κε ησλ ελειίθσλ, ε έληαζε ηεο επηζπκίαο ηνπο
λα πεζάλεη θάπνηνο, δε ζεκαίλεη ηίπνηε παξαπάλσ από ην όηη ζέινπλ απιώο
"απηόο ν θάπνηνο λα θύγεη".
Σηα όλεηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζάλαην ησλ γνλέσλ, ζπρλά νη άλδξεο
νλεηξεύνληαη ην ζάλαην ηνπ παηέξα θαη νη γπλαίθεο ηεο κεηέξαο. Η
ςπρνπαζνινγία πνπ ππνθξύπηεηαη εδώ, ζρεηίδεηαη κε ην νηδηπόδεην
ζύκπιεγκα, θαζώο ην αγόξη βιέπεη ηνλ παηέξα θαη ην θνξίηζη ηε κεηέξα σο
εξσηηθνύο αληαγσληζηέο θαη από ηνλ παξαγθσληζκό ηνπο κόλν όθεινο
κπνξεί λα πξνθύςεη.
Μηα ηξίηε βαζηθή θαηεγνξία νλείξσλ επηζεηηθόηεηαο είλαη ηα
οιδιπόδεια. Καη απηά πεξηγξάθνληαη πνιύ θαιά ζηηο αξραίεο ηξαγσδίεο.
Σηνλ Οηδίπνδα ηύξαλλν ηνπ Σοθοκλή, ε Ινθάζηε πνπ αγλνεί αθόκε όηη
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ππήξμε κάλα θαη είλαη ζύδπγνο ηνπ Οηδίπνδα, ηνλ παξεγνξεί
πξνηξέπνληάο ηνλ λα αγλνήζεη ην αηκνκηθηηθό όλεηξό ηνπ, "δηόηη πνιινί
ζλεηνί ζηα όλεηξά ηνπο πιάγηαζαλ κε ηε κάλα ηνπο. Αιιά όπνηνη ηα ηέηνηα
ηα παίξλνπλ αςήθηζηα, απηνί πεξλνύλ θαιά".
Tα ζπγθεθαιπκκέλα όλεηξα κε ζέκα ηε ζπλνπζία είλαη πην ζπρλά απ’
ό,ηη ηα εκθαλή. Γηα παξάδεηγκα ζε κία θνηκώκελε κε εξσηηθέο επηζπκίεο γηα
ηνλ παηέξα ηεο, νη επηζπκίεο απηέο είλαη δπλαηό λα αληηπξνζσπεπζνύλ κε
ηνπο εμήο ζπκβηβαζηηθνύο ζρεκαηηζκνύο:


εηθόλα πάιεο κε ηνλ παηέξα κε ζπλαίζζεκα ζεμνπαιηθήο
δηέγεξζεο



πάιεο κε ηνλ παηέξα ρσξίο ζεμνπαιηθό εξεζηζκό



πάιεο κε ην γην ηεο



πάιεο κε θάπνηνλ άγλσζην θαη ηνλ παηέξα ζεαηή



ρνξνύ κε ην γην ηεο



ρνξνύ ηνπ γηνπ ηεο κε κηα μέλε

Ο Ηρόδοηος, αλαθέξεηαη ζην όλεηξν ηνπ Ιππία θαη ιέεη: " Τνπο
βαξβάξνπο όπσο ν Ιππίαο ηνπο νδήγεζε ζην Μαξαζώλα, αθνύ ηελ
πξνεγνύκελε λύρηα είρε δεη ζην όλεηξό ηνπ πσο θνηκάηαη κε ηε κεηέξα ηνπ.
Από απηό ζπκπέξαλε όηη ζα γύξηδε ζηελ Αζήλα θαη ζα αλαιάκβαλε πάιη
ηελ εμνπζία θαη όηη ζηα γεξαηεηά ηνπ, ζα πέζαηλε ζηελ παηξίδα".
Όηαλ ν Ιούλιος Καίζαρας είδε έλα νηδηπόδεην όλεηξν, νη εξκελεπηέο
νλείξσλ ηεο επνρήο ηνπ ην εμέιαβαλ σο επλντθό ζεκάδη θαηάθηεζεο λέσλ
εδαθώλ, κε ηελ εμήο εμήγεζε: "Μεηέξα=Γε" δειαδή ζηα ιαηηληθά
"Mater=Terra". H ζύλδεζε ηεο γεο κε ηε κεηέξα, ππάξρεη από ηα ρξόληα ηεο
κεηξηαξρίαο θαη ζπλδεηηθόο ηνπο θξίθνο είλαη ε γνληκόηεηα.
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Θα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη ηα όλεηξα γηα ην ζάλαην ηνπ αληίπαινπ
παηέξα θαη ηα όλεηξα ζπλνπζίαο κε ηε κεηέξα, έρνπλ σο θνηλή
ςπρνπαζνινγία ην νηδηπόδεην ζύκπιεγκα.
Η ηέηαξηε κεγάιε θαηεγνξία νλείξσλ επηζεηηθόηεηαο είλαη απηή κε ην
άγτος εσνοστιζμού. Σπρλά, θαηά ηε δηεξγαζία απηώλ ησλ νλείξσλ
εκθαλίδνληαη σο ζπκβνιηθέο παξαζηάζεηο ε θαιάθξα, ην θόςηκν ησλ
καιιηώλ, ην πέζηκν ησλ δνληηώλ θαη ν απνθεθαιηζκόο. Με ηα όλεηξα απηά
ζπλδέεηαη θαη ε επίδεημε ηνπ αηδνίνπ. Σηελ αξραηόηεηα κία ηέηνηα πξάμε
εκπξόο ζηνλ άληξα, εζεσξείην πβξηζηηθή. Σύκθσλα κε ηνλ Αρηεμίδωρο, ην
όλεηξν ελόο άλδξα ζην νπνίν ε γπλαίθα ηνπ επηδεηθλύεη ην αηδνίν ηεο, έρεη
σο επαθόινπζν πνιιέο ηαιαηπσξίεο γηα ηνλ ίδην.
Σηα "Απνθζέγκαηα Λαθσληθά", ν Πλούηαρχος γξάθεη γηα κία
Σπαξηηάηηζζα πνπ όηαλ είδε θπγάδεο Σπαξηηάηεο, ηνπο ξώηεζε κε
πεξηθξόλεζε, ζεθώλνληαο ην θόξεκά ηεο, αλ ζα ήζειαλ λα θξπθηνύλ εθεί,
από όπνπ βγήθαλ. Με ηξόπν αλάινγν ζην "Γπλαηθώλ αξεηέο", ν Πινύηαξρνο
πεξηγξάθεη όηη νη γπλαίθεο ησλ Πεξζώλ απνπήξαλ ηνπο άλδξεο ηνπο
αλαζεθώλνληαο ηα θνξέκαηά ηνπο, όηαλ απηνί ηξάπεθαλ ζε θπγή, ληθεκέλνη
από ηνπο Λεδνύο. Σε απηήλ ηε ρεηξνλνκία πνπ ζεκαίλεη "είζαζηε
γπλαηθνύιεο, επλνύρνη", ην αηδνίν παξνπζηάδεηαη σο αξρέγνλν θαηαθύγην,
όπνπ νη θπγάδεο ζα ήζειαλ λα μαλαθξπθηνύλ, σο δεηινί θαη επλνύρνη.
Μεξηθέο θνξέο ε θίλεζε απηή κπνξεί θαη λα επηδηώμεη λα απνζαξξύλεη ηνλ
άλδξα, ππελζπκίδνληάο ηνπ όηη κπνξεί λα επλνπρηζηεί αλ εηηεζεί. Οη άλδξεο
ινηπόλ πνπ βιέπνπλ ηέηνηα όλεηξα, έρνπλ άγρνο επλνπρηζκνύ.
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Όνειρο αντίστασης απέναντι στον εσνοστισμό, απνηειεί ε εκθάληζε
ελόο ζπλεζηζκέλνπ ζπκβόινπ ηνπ πένπο, ζε δύν ή πεξηζζόηεξα αληίηππα.
Δειαδή ν νλεηξεπόκελνο κπνξεί λα δεη είηε ην πένο είηε ζπκβνιηθέο ηνπ
παξαζηάζεηο, όπσο γξαβάηα, όπια, κπαζηνύληα θαη επηκήθε όξγαλα ελ
γέλεη. Τελ ίδηα ζεκαζία έρεη θαη ε εκθάληζε ηεο ζαύξαο ζηα όλεηξα, επεηδή
όηαλ θόβεηαη ε νπξά ηεο κεγαιώλεη μαλά, όπσο επαλέξρεηαη θαη ε ζηύζε ηνπ
πένπο.
Τα όλεηξα κε επηζεηηθόηεηα νη άλζξσπνη ηα βηώλνπλ σο έλα πξόβιεκα
πνπ αθνξά άιπηεο δηθέο ηνπο ζπγθξνύζεηο ή ζπγθξνύζεηο κε ην πεξηβάιινλ.
Απηό ελδέρεηαη λα επηηαζεί ζηηο εκέξεο καο θαζόηη ε επεξρόκελε
παγθνζκηνπνίεζε ζα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο θαη θξίζε ηεο
αηνκηθήο καο ηαπηόηεηαο. Τν πεξίεξγν είλαη όηη απηά πνπ θνβνύληαη νη
άλζξσπνη ζα είλαη θαη ε ιύζε ζηελ θξίζε ηεο ηαπηόηεηάο ηνπο θαζόηη ηα
όλεηξα απνηεινύλ εληύπσκα ηεο κνλαδηθόηεηαο ηνπ εζσηεξηθνύ ηνπο
θόζκνπ.
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