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ΕΙΣΑγΩγΙκΟ

Από όλα τα όνειρα που έχω κάνει ως τώρα, κυρίως αυτά που έχω δει 
στον ύπνο μου πραγματοποιήθηκαν – δηλαδή ολοκληρώθηκαν πριν 
ξυπνήσω.

Σε αντίθεση, τα περισσότερα από αυτά που έπλασα σε κατάσταση 
εγρήγορσης και των οποίων την πραγματοποίηση συνειδητά και με 
μόχθο επιδίωξα, ιδιαίτερα όσα επαγγελματικά θεώρησα ‘μεγάλα’ και 
‘δημοσίου ενδιαφέροντος’, έμειναν σχέδια –εκτός από ελάχιστα, κι 
αυτά κουτσουρεμένα1. Παράδειγμα η φαντασίωση, ότι η εκτός σχεδίου 
περιαστική δόμηση των πρώτων μεταπολεμικών 10ετιών θα μπορούσε, 
με την αγαθοεργό και ευφυή επέμβαση του δημοσίου (!), να μετα-
τραπεί από φαινόμενο εξαθλιωμένης αυτοστέγασης των εσωτερικών 
μεταναστών σε κοινωνικά και πολεοδομικά πρότυπο τρόπο επέκτασης 
της πόλης. Άλλο παράδειγμα η πίστη ότι, μέσα από τη σχεδιασμένη 
ανάπτυξη των νησιών και των ιστορικών κέντρων του τόπου μας,  
ο τουρισμός θα μπορούσε να ελεγχθεί και να έχει ευεργετική και καθο-
λική επίδραση (κοινωνική, οικονομική, πολεοδομική και περιβαλλο-
ντική) στη χώρα, αντί, όπως συνέβη ως τώρα, να οδηγήσει σε εντατική 
μονοκαλλιέργεια των τουριστικών τόπων/προορισμών. Οι ιδέες αυτές 
παρέμειναν απραγματοποίητα όνειρα.

Από τα ενύπνια όνειρα όμως δεν έχω κανένα παράπονο. και έχο-
ντας, για τους λόγους που εξηγώ παρακάτω, συστηματικά καταγρά-
ψει, μέσα σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, τα όνειρά μου, αποφάσισα 
να τα εκθέσω δημόσια. γιατί, αλήθεια; Ίσως από μια υποσυνείδητη 
–αυτοσαρκαστική κάπως– πρόθεση αντιπαραβολής της άφθονης ονει-

1. Την υποκειμενική μου αυτή διαπίστωση πιστεύω πως συμμερίζονται οι περισ-
σότεροι από τους αναγνώστες.



6

ρικής μου παραγωγής απέναντι στην πτωχή συγκομιδή των πραγ-
ματοποιημένων επαγγελματικών (αρχιτεκτονικών και πολεοδομικών) 
ονείρων μου. 

δημοσιεύω λοιπόν ορισμένα όνειρα, από τα οποία δεκαέξι είναι 
εικονογραφημένα. για να μπω στο θέμα θεώρησα αναγκαίο να προ-
τάξω τρία σύντομα κεφάλαια. Τα δύο πρώτα αποσκοπούν σε μια 
συνοπτική παρουσίαση των βασικών γνώσεων της επιστήμης στη φυσι-
ολογία του ονείρου και στο ερώτημα γιατί ονειρευόμαστε και προέ-
κυψαν από ένα στοιχειώδες βιβλιογραφικό απάνθισμα (βλέπε πηγές 
στο τέλος του κεφαλαίου 4). Το τρίτο, πιο προσωπικό, ερμηνεύει τους 
λόγους αυτής της δημοσίευσης.

Βλέπω τον κόσμο των ονείρων ως μια πραγματικότητα. Αυτό θα 
μπορούσε να περάσει για παραδοξολογία ή έστω αντίφαση, μιας και 
το όνειρο αντιπαραβάλλεται συχνά στην πραγματικότητα ως η άρνησή 
της. Λέμε, αυτός ζει στα όνειρά του, δηλαδή στον κόσμο του, εκτός 
πραγματικότητας. Πρόκειται για αμφισβητούμενη, για μερικούς ακόμα 
και άστοχη, άποψη. 

Τα όνειρα συνιστούν μια πραγματικότητα και μάλιστα καθημερινή: 
ένα φαινομενικά μυστηριακό γεγονός που διαδραματίζεται κάθε νύχτα 
στον ύπνο μας (άλλο πράγμα αν το θυμόμαστε ή όχι) και που, από 
το απώτατο παρελθόν, ο άνθρωπος προσπαθεί να κατανοήσει και να 
εξηγήσει. Το όνειρο, καθώς και ο πατέρας του ο ύπνος, πάντα προκα-
λούσαν την περιέργεια και το θαυμασμό του ανθρώπου. κανένα άλλο 
ζωτικό φαινόμενο του 24ώρου δεν έμοιαζε να μετέχει τόσο άμεσα στο 
πνευματικό και ψυχικό πεδίο του βίου και να βρίσκεται στο μεταίχμιο 
μεταξύ φυσικής και μεταφυσικής, καθώς εύλογα παρέπεμπε σε μια 
πραγματικότητα υπαρκτή, έντονα αισθητή, αλλά μυστηριακή, αόρατη 
και μη εξηγήσιμη από τις ιδιότητες και τις δυνάμεις της εν εγρηγόρσει 
συνείδησης. 

δεν είναι λοιπόν περίεργο που ο κόσμος των ονείρων απασχόλησε 
πρωταρχικά τη μαγεία, τον αποκρυφισμό, τη θεολογία και τη φιλο-
σοφία, πέρασε μετά στα ενδιαφέροντα της ψυχολογίας και από εκεί, 
με τη δίψα για γνώση, οδηγήθηκε στην αγκαλιά των θετικών επιστη-
μών. Εξ αιτίας του έντονου μαγικού στοιχείου που το χαρακτηρίζει,  
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το όνειρο ενέπνευσε πάντα τους καλλιτέχνες και τους λογοτέχνες και 
καλλιεργήθηκε και ευδοκίμησε ιδιαίτερα –και ακόμα ευδοκιμεί– στα 
πεδία των εικαστικών τεχνών, της ποίησης, της πεζογραφίας, του κινη-
ματογράφου αλλά και της λαϊκής κουλτούρας.

Από την αυγή της ανθρώπινης διανόησης το όνειρο αποτέλεσε 
πυλώνα στον οποίο στηρίχτηκαν οι, διασημότερες ίσως, αμφισβητήσεις 
της συμβατικής έννοιας της πραγματικότητας και του ζητήματος αν  
η πραγματικότητα μπορεί να είναι ψευδαίσθηση. Πλειάδα φιλοσόφων 
προβληματίστηκε με τον ορισμό, την εξήγηση και την ερμηνεία των 
ονείρων. Ένας συχνός φιλοσοφικός προβληματισμός σχετικά με το 
όνειρο, από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα και από τη δύση ως 
την Ανατολή, θα μπορούσε να συνοψιστεί στο ερώτημα που διατύπωσε 
ο Πλάτων στο διάλογο Σωκράτους και Θεαίτητου: Πώς μπορείς να 
αποδείξεις αν τη στιγμή αυτή κοιμόμαστε και όλες μας οι σκέψεις 
δεν είναι παρά ένα όνειρο ή αν είμαστε ξύπνιοι και διαλεγόμαστε 
σε κατάσταση εγρήγορσης;2 Αργότερα ο Descartes (Meditations on the 
First Philosophy, 1641) εκφράζει επίσης τις αμφιβολίες του κάπως 
έτσι: «Αυτά που συμβαίνουν στον ύπνο (στα όνειρα) δεν είναι τόσο 
καθαρά και ευκρινή [..] Αλλά ανατρέχοντας στη μνήμη μου, θυμάμαι 
ότι συχνά τέτοιες ψευδαισθήσεις με έχουν απατήσει, και εξετάζοντας 
αυτές τις περιστάσεις, συνειδητοποιώ κατόπιν ωρίμου σκέψεως ότι 
δεν υπάρχουν αναντίρρητα σημάδια από τα οποία να μπορεί κανείς 
να διακρίνει καθαρά αν κοιμάται ή είναι ξύπνιος».3 Είναι ενδιαφέρον 

2. (158b-d) Σωκράτης: αρ’ ούν ουδέ τό τοιόνδε αμφισβήτημα εννοείς περί αυτών, 
μάλιστα δέ περί του όναρ τε καί ύπαρ; Θεαίτητος: τό ποίον; Σωκράτης: ό πολ-
λάκις σε οίμαι ακηκοέναι ερωτώντων, τί άν τις έχοι τεκμήριον αποδείξαι, εί τις 
έροιτο νύν ούτως εν τώ παρόντι πότερον καθεύδομεν καί πάντα ά διανοούμεθα 
ονειρώττομεν, εγρηγόραμέν τε καί ύπαρ αλλήλοις διαλεγόμεθα. 
3. Η φιλοσοφική εμπλοκή του ονείρου με τη φύση της πραγματικότητας απο-
κρυσταλλώθηκε στο ονειρικό επιχείρημα: στη θέση ότι το όνειρο παρέχει μια, 
έστω προκαταρκτική, απόδειξη της αδυναμίας των αισθήσεων να διακρίνουν 
την πραγματικότητα από την ψευδαίσθηση, και ότι οφείλουμε να δοκιμάζουμε 
με αυστηρά κριτήρια κάθε κατάσταση που ορίζεται ως πραγματική, όταν αυτή 
εξαρτάται μόνον από τις αισθήσεις μας.
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ότι, εξακολουθεί να προβάλλεται, επί τόσους αιώνες μετά τον Πλά-
τωνα, η θέση ότι οι εμπειρίες των ψευδαισθήσεων, των ονείρων και 
των φαντασιώσεων δεν διαθέτουν ‘εσωτερικά’ χαρακτηριστικά που 
να τις διακρίνουν από τις ‘πραγματικές’ εμπειρίες.
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Η φυΣΙΟΛΟγΙΑ ΤΟυ ΟνΕΙΡΟυ

Στο σύγχρονο κόσμο τα όνειρα αποτελούν ένα ξεχωριστό πεδίο του 
επιστητού, με μακρά ήδη και ανεγνωρισμένη επιστημονική ιστορία, με 
διάσημες επιστημονικές προσωπικότητες και με δικό του ερευνητικό 
και θεωρητικό corpus που διακρίνεται και στηρίζεται σε δύο κυρίως 
βάθρα, τη νευροβιολογία και την ψυχολογία και σε αντίστοιχες ερμηνεί-
ες.4Οι απόψεις για τα όνειρα στις αρχές του 20ου αιώνα επηρεάστηκαν 
σε μεγάλο βαθμό από τη θεωρία της ψυχανάλυσης και την προσπάθεια 
συσχέτισης των ονείρων με την κατανόηση της προσωπικότητας. Σταθμό 
στην τάση αυτή αποτέλεσε το βιβλίο του Σ. φρόϋντ ‘The Interpretation of 
Dreams’ (1900). Σύμφωνα με τον φρόϋντ κατά την εγρήγορση οι παρορ-
μήσεις καταπιέζονται από τη συνείδηση. Στα όνειρα, οπότε οι αντιστάσεις 
είναι πεσμένες, το υποσυνείδητο έχει την ευκαιρία να εκφράσει τις κρυ-
φές επιθυμίες του. Επειδή υπάρχει ο κίνδυνος αυτές να αναστατώσουν 
το άτομο διακόπτοντας τον ύπνο και προκαλώντας σοκ, επεμβαίνει το 
υπερ-εγώ και λογοκρίνει το όνειρο δίνοντάς του μια αποδεκτή, αβλαβή, 
συμβολική μορφή. Αυτή η λειτουργία εξηγεί τον ‘κρυπτικό’ χαρακτήρα 
των εικόνων στα όνειρα. Η ερμηνεία των ονείρων προσπαθεί να αποκα-
λύψει το πραγματικό περιεχόμενό τους που έχει υποστεί μεταμόρφωση. 

Με την επικράτηση των πιο αντικειμενικών μεθόδων της γνωστικής 
ψυχολογίας5 έναντι της ενδοσκόπησης η μελέτη των ονείρων έχασε 

4. νευροβιολογία ή νευροεπιστήμη. Ασχολείται με τη μελέτη των μηχανισμών 
μετάδοσης νευρικών σημάτων και των θεμελιωδών αρχών οργάνωσης και λει-
τουργίας του νευρικού συστήματος. Παραδοσιακά κλάδος της βιολογίας, αποτελεί 
σήμερα διεπιστημονικό πεδίο διαφόρων συνεργαζομένων επιστημών, όπως της 
χημείας, της ιατρικής, της πληροφορικής, της γλωσσολογίας, των μαθηματικών, 
της φιλοσοφίας, της φυσικής, της ψυχολογίας και της μηχανολογικής μηχανικής.
5. γνωστική ψυχολογία. διερευνά τις νοητικές λειτουργίες του ανθρώπου, όπως 
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την αξιοπιστία της για ένα διάστημα (δεκαετίες του ’30 και ’40), 
για να επανέλθει στο προσκήνιο με πειράματα που έδειξαν ότι τα 
όνειρα αποτελούν, για όλους τους ανθρώπους και σε όλη τη διάρκεια 
της ζωής, ένα τακτικό και όχι περιστασιακό φαινόμενο του ύπνου, 
που χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένα φυσιολογικά, νευρολογικά και 
ψυχολογικά χαρακτηριστικά.

Όποιος επιχειρήσει μια πλοήγηση, έστω και εγκυκλοπαιδική, στη 
φυσιολογία του ονείρου θα συμπεράνει ότι η σύγχρονη άποψη για 
αυτήν στηρίχθηκε κυρίως στην πρωτοποριακή ερευνητική εργασία 
ορισμένων επιστημόνων μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν: ο Eugene 
Aserinsky, ο William Charles Dement και ο Michel Jouvet. Οι δύο πρώ-
τοι –με τον νathaniel κleitman, καθηγητή τους στο Πανεπιστήμιο του 
Σικάγου – έβαλαν τις βάσεις της πειραματικής έρευνας του φαινομέ-
νου του ύπνου τη δεκαετία του ’50. 

Ο πρώτος ανακάλυψε τα στάδια REM του ύπνου, κατά τη διάρ-
κεια των οποίων –κυρίως– δημιουργούνται στον εγκέφαλο τα όνειρα.  
Η ονομασία των ‘ονειρικών’ σταδίων προέρχεται από τα αρχικά των 
λέξεων rapid eye movement, εξ αιτίας της έντονης κινητικότητας των 
οφθαλμών κάτω από τα κλειστά βλέφαρα, όταν το άτομο ονειρεύεται. 

Ο δεύτερος προχώρησε την επιστημονική έρευνα σε σημαντικά 
θέματα, όπως στη στέρηση και στις διαταραχές του ύπνου, πράγμα 
για το οποίο αποκλήθηκε πατέρας της Ιατρικής του Ύπνου. 

Ο Jouvet ξεχώρισε δύο διαφορετικές συμπεριφορές του εγκεφάλου 
στη διάρκεια του ύπνου, αυτή των βραδέων κυμάτων, όταν το ηλεκτρο-
εγκεφαλογράφημα καταγράφει βραδέα και μεγάλου εύρους κύματα, 
(ύπνος Βκ) και αυτή των ονείρων την οποία ονόμασε παράδοξο ύπνο.

Οι εργαστηριακές νευροφυσιολογικές έρευνες του ύπνου, οι οποίες 
διεξάγονται τόσο σε ανθρώπους όσο και σε άλλα θηλαστικά, και στις 
οποίες καταγράφονται και μετρώνται τα ηλεκτρικά κύματα του εγκε-
φάλου, η κίνηση των οφθαλμών, και η μυϊκή κίνηση, δείχνουν ότι ο ύπνος 
περιλαμβάνει τις δύο προαναφερθείσες ευρείες κατηγορίες καταστά-

την αντίληψη, τη μνήμη, τη νόηση, την ομιλία και τη δράση της επίλυσης προ-
βλημάτων.
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σεων: τα στάδια RΕΜ (rapid eye movement) και τα στάδια NREM (non-
rapid eye movement). Η Αμερικανική Ακαδημία Ιατρικής του Ύπνου 
(American Academy of Sleep Medicine, AASM) υποδιαιρεί περαιτέρω 
τον ύπνο νREM σε τρία στάδια N1, N2, και N3. Ο ύπνος ακολουθεί μια 
πορεία επαναλαμβανόμενων κύκλων, που ο καθένας τους ακολουθεί 
μια προδιαγεγραμμένη σειρά σταδίων: N1  N2  N3  N2  REM. 

Όταν το άτομο βρίσκεται στο πρώτο στάδιο του ύπνου, στάδιο ν1, 
αρχίζει η μυϊκή ατονία και μειώνεται σημαντικά η αντίληψη του περι-
βάλλοντος. Στο στάδιο ν2 μειώνεται ακόμα η μυϊκή ενέργεια και σβήνει 
η επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον. Το στάδιο ν3 είναι αυτό του 
βαθέως ύπνου (δέλτα-στάδιο ή στάδιο κατά τη διάρκεια του οποίου 
το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα καταγράφει βραδέα κύματα μεγάλου 
εύρους, ενδεικτικά της απουσίας έντονης δραστηριότητας στα ανώτερα, 
φλοιώδη, εγκεφαλικά κέντρα). γενικά όλη η φάση NREM ονομάζεται 
και ύπνος βραδέων κυμάτων (Βκ). Σε αυτή τη φάση δεν βλέπουμε 
όνειρα. Στους πρώτους κύκλους τα στάδια του βαθέως ύπνου έχουν 
μεγαλύτερη σχετική διάρκεια. Αντίστροφα, προς το τέλος του ύπνου και 
ιδιαίτερα πριν το ξύπνημα, αυξάνει η διάρκεια των σταδίων REM. Στο 
στάδιο REM, κατά το οποίο ονειρευόμαστε, η λειτουργία του εγκεφάλου 
παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με την κατάσταση της εγρήγορσης, γι 
αυτό άλλωστε και ο ύπνος του σταδίου αυτού ονομάστηκε και ‘παρά-
δοξος ύπνος’ (paradoxical sleep). Χαρακτηρίζεται από ταχεία κίνηση 
των οφθαλμών κάτω από τα βλέφαρα, το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα 
καταγράφει ταχέα και χαμηλού εύρους κύματα και γενικά υπάρχει 
έντονη εγκεφαλική δραστηριότητα, ανάλογη με εκείνη της εγρήγορσης. 
Τα εξωτερικά ερεθίσματα (όσο δεν ξεπερνούν κάποια ανεκτά όρια) 
εμποδίζονται να φθάσουν στον εγκέφαλο. δεν βλέπουμε, δεν μυρίζουμε, 
δεν ακούμε, δεν κινούμαστε, δεδομένου ότι το μυϊκό σύστημα ατονεί 
πλήρως 6(πλην ορισμένων μυών που κινούν το κεφάλι και τα δάχτυλα).

6. Χαρακτηριστικό που μας προστατεύει από αθέλητες βίαιες κινήσεις –απένα-
ντι στον εαυτό μας ή τον παρακοιμώμενο– εξ αιτίας της συχνής βιαιότητας των 
ονείρων, αν και τη μυϊκή ατονία θα μπορούσα να την αμφισβητήσω βασιζόμενος 
στην εμπειρία ορισμένων ονείρων μου.
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Το στάδιο REM –και συνεπώς και τα όνειρα που περιλαμβάνει– 
έχει διάρκεια στον πρώτο κύκλο 10-12 λεπτά, ενώ στο δεύτερο και 
τρίτο η διάρκεια αυξάνει συνήθως σε 15-20 λεπτά. Στο τέλος της 
νύχτας, εκτός από τη διάρκεια των ονείρων, αυξάνει και η ικανότητα 
ανάκλησής τους στη μνήμη, πράγμα που οφείλεται μάλλον στη μεγα-
λύτερη ένταση των ονείρων (πιο ζωντανές εικόνες, πιο ζωηρά χρώματα 
και πιο έντονες συγκινήσεις).

Έχει υπολογιστεί ότι ένας ενήλικας, στη διάρκεια ενός οκτάωρου 
ύπνου, ονειρεύεται τρία ως πέντε όνειρα (ορισμένοι βλέπουν και επτά) 
συνολικής διάρκειας 1,5-2,0 ωρών. Με αυτή τη σχέση, μέσα π.χ. σε 
μια ζωή 78 χρόνων, είναι πιθανό να έχουμε βιώσει όνειρα που, για να 
τα δει κανείς σαν συνέχειες τηλεοπτικής σειράς, θα χρειαζόταν έξι 
χρόνια θέασης. 

Ένα ‘υπνόγραμμα’ που δείχνει τους κύκλους του ύπνου από τα μεσάνυχτα μέχρι 
τις 6.30 το πρωί. Με έντονο μαύρο σημειώνεται ο χρόνος των ονείρων (στάδια 
REM), που αυξάνει πριν από την αφύπνιση. 
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γΙΑΤΙ ΟνΕΙΡΕυΟΜΑΣΤΕ

Οι επιστήμες που ερευνούν το όνειρο έχουν κάνει σημαντικά επι-
τεύγματα όσον αφορά τη φύση των ονείρων, αλλά αδυνατούν να 
εξηγήσουν τα βαθύτερα αίτια: γιατί ονειρευόμαστε και τι λειτουργίες 
επιτελούνται μέσω των ονείρων. Η αναδίφηση στις θεωρίες που έχουν 
προταθεί για να απαντήσουν στο ερώτημα –ακόμα και αυτή η ερα-
σιτεχνική που αποτόλμησα για να κατανοήσω βασικές έννοιες και να 
εισάγω το κύριο θέμα μου– οδηγεί αργά ή γρήγορα στη διαπίστωση 
ότι αυτό το ερώτημα δεν έχει απαντηθεί πειστικά και αδιαμφισβή-
τητα. Πολλές από τις θεωρίες αυτές είτε δεν επαληθεύθηκαν είτε 
αποδείχθηκαν εσφαλμένες.

Οι θεωρίες είναι ποικίλες. Ειδικό βάρος πάντως φέρουν όσες ερμη-
νείες συσχετίζουν τα όνειρα με τις διαδικασίες της μάθησης και της 
αφομοίωσης, με τις διαδικασίες της αποθήκευσης και εμπέδωσης της 
μνήμης και με μια δυναμική ενίσχυση της προσωπικότητας. Παρακάτω 
δίνονται περιληπτικά ορισμένα δείγματα: 

Θεωρία της ενεργοποίησης / σύνθεσης (Activation synthesis the-
ory): τα όνειρα δημιουργούνται από εσωτερική εγκεφαλική ενέργεια 
(κυρίως στο στέλεχος)7, όχι από εξωτερικά ερεθίσματα, και πιο συγκε-
κριμένα από τις ίδιες δομές που προκαλούν τον ύπνο REM. Επειδή 
στο στάδιο αυτό η κριτική ικανότητα του εγκεφάλου ‘υπνώττει’, αυτός 
δέχεται ως πραγματικά (προερχόμενα από τον εξωτερικό κόσμο) τα 
τυχαία εσωτερικά σήματα που λαμβάνει και τα οποία, ελλείψει λογι-

7. Από τα τμήματα του εγκεφάλου (κυρίως εγκέφαλο, εγκεφαλικό φλοιό, παρε-
γκεφαλίδα, εγκεφαλικό στέλεχος και μία κεντρική περιοχή που περιέχει το 
θάλαμο και τον υποθάλαμο) αυτό που γνωρίζουμε ότι παίζει κάποιο συντονιστικό 
ρόλο στην παραγωγή των ονείρων είναι το στέλεχος.
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κής συνοχής, προσπαθεί να συνθέσει δίνοντάς τους νόημα και ειρμό. 
Επεξεργαζόμενος τις επιπτώσεις της παραπάνω θέσης του ο δημιουρ-
γός της Allan Hobson προχώρησε στην υπόθεση ότι τα όνειρα είναι ένα 
σύνολο προκαθορισμένων σεναρίων για την οργάνωση των εμπειριών 
της εγρήγορσης, της ‘πραγματικής’ ζωής. Αυτό προϋποθέτει ότι οι δύο 
δομές του εγκεφάλου που χαρακτηρίζουν αντίστοιχα την κατάσταση 
της εγρήγορσης και αυτή των ονείρων συνεργάζονται και ότι η δυνα-
μική σχέση τους είναι κρίσιμη στη λειτουργία αμφοτέρων.

Σημαντικός αριθμός θεωριών υποστηρίζει ότι τα όνειρα έχουν κρί-
σιμο ρόλο στην ενίσχυση των διαφόρων μορφών της μνήμης.

Ένα από τα κριτήρια με τα οποία η σύγχρονη έρευνα κατηγοριο-
ποιεί τις μορφές της μνήμης είναι ο συνολικός χρόνος αποθήκευσης των 
πληροφοριών που επιτρέπουν. Τρεις βασικές κατηγορίες μνήμης είναι 
η μακροχρόνια (long term), η βραχυχρόνια ή εργαζόμενη (short term) 
και η αισθητηριακή μνήμη. Η μακροχρόνια χωρίζεται σε δηλωτική ή 
αναφορική (declarative, explicit ή factual memory) και σε διαδικαστική 
(procedural ή implicit memory). δηλωτική είναι η μνήμη που αφορά 
πληροφορίες οι οποίες καταγράφονται (και ανακαλούνται) συνειδητά, 
με σαφήνεια και λεπτομέρεια. Xωρίζεται σε δύο κατηγορίες: την 
επεισοδιακή μνήμη (episodic memory) που αποθηκεύει προσωπικές 
εμπειρίες/επεισόδια και την σημασιολογική μνήμη (semantic memory) 
που αποθηκεύει γενικές αντικειμενικές πληροφορίες, οι οποίες είναι 
ανεξάρτητες από τις προσωπικές, και συνθέτουν τη γνώση του κόσμου 
μας (π.χ. λεξιλόγιο, λογικές κατηγορίες αντικειμένων, ιστορικά δεδο-
μένα κτλ.). Η διαδικαστική μνήμη αφορά τη μάθηση και εκτέλεση των 
‘αυτόματων’ κινητικών και αντιληπτικών συμπεριφορών (τις πληρο-
φορίες για το «πώς») και δεν απαιτεί τη συνειδητή προσοχή προκει-
μένου να ανακαλέσει πληροφορίες. Η αισθητηριακή μνήμη διατηρεί 
προσωρινά τα πλείονα ερεθίσματα που αντιλαμβανόμαστε συνεχώς με 
τις αισθήσεις μας πριν, επιλεκτικά, ορισμένα περάσουν στην κατηγο-
ρία της βραχυχρόνιας ή εργαζόμενης μνήμης, η οποία αποφασίζει για 
την οριστική, μακροχρόνια, αποθήκευση. Στη μεγάλης χωρητικότητας 
βραχυπρόθεσμη μνήμη οι νεοεισερχόμενες πληροφορίες αποθηκεύονται 
για ένα μικρό χρονικό διάστημα (έως λίγα λεπτά).
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Μερικές θεωρίες ονείρων σχετικές με τη μνήμη είναι: του Tarnow, 
σύμφωνα με την οποία τα όνειρα λειτουργούν ως μια συνεχής διέγερση 
της μακροχρόνιας μνήμης. Μια άλλη υποστηρίζει ότι τα άλογα στοι-
χεία των ονείρων (τόποι, χαρακτήρες κλπ.) ενισχύουν τη συσχέτιση 
και εμπέδωση των εμπειριών της σημαντικής μνήμης. Στη θεωρία της 
συνεχούς ενεργοποίησης (Continual activation theory) ο Jie Zhang, 
συνδυάζοντας τη θεωρία της ενεργοποίησης /σύνθεσης με ορισμένες 
κλινικές περιπτώσεις, υποστήριξε ότι ο ύπνος REM και τα όνειρα 
ελέγχονται από διαφορετικούς μηχανισμούς. Η λειτουργία του ύπνου 
σκοπεί στη μετατροπή της βραχυπρόθεσμης μνήμης σε μακροπρόθε-
σμη. Ο εγκέφαλος στη διάρκεια του ύπνου νREM επεξεργάζεται και 
αποθηκεύει τη δηλωτική μνήμη, ενώ στον ύπνο REM τη διαδικαστική 
μνήμη. Άλλοι ερευνητές όμως διαφωνούν και έχουν υποστηρίξει ότι 
απλώς ο ύπνος, με την ελάττωση των εξωτερικών επιρροών και την 
απεμπλοκή του εγκεφάλου από την έντονη νοητική λειτουργία της 
κατάστασης εγρήγορσης, δημιουργεί μεν ευνοϊκές συνθήκες για στα-
θεροποίηση/συγκρότηση της δηλωτικής μνήμης, αλλά δεν συμβάλλει 
ενεργά σε αυτή τη διαδικασία.

Αντίθετα άλλες θεωρίες δίνουν έμφαση στην «καθαρτική» λειτουρ-
γία των ονείρων, στην ικανότητα να διαγράφουν ατελείς αισθητηριακές 
εντυπώσεις και ανολοκλήρωτες ιδέες που σχηματίστηκαν στη διάρκεια 
της εγρήγορσης (Robert) ή στην ιδιότητα να απομακρύνουν μεγάλο 
όγκο παρασιτικής ή άχρηστης μνήμης που εμποδίζει την ομαλή απο-
μνημόνευση (‘θεωρία της αντίστροφης μάθησης ή απομάθησης’ των 
Crick και Mitchison) και να βοηθούν στην ουσία τη μάθηση επιτρέπο-
ντας καλύτερη πρόσβαση στις ‘έγκυρες’ αποθηκευμένες πληροφορίες 
και αποφεύγοντας εσφαλμένες μνήμες (Hopfield).

Η θεωρία του επαναληπτικού προγραμματισμού (iterative program-
ming) του καθηγητή της νευροβιολογίας Μichel Jouvet προτείνει ως 
λειτουργία των ονείρων τη διαφύλαξη της ψυχολογικής κληρονομικό-
τητας του ατόμου, που αποτελεί βάση της προσωπικότητας. Τα όνειρα 
αποτελούν, κατά τον Jouvet, δυναμικά φίλτρα που στοχεύουν στη δια-
τήρηση της ακεραιότητας της προσωπικότητας. κατά τη διάρκεια του 
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παράδοξου ύπνου μέσα από τα ‘όνειρα/δυναμικά φίλτρα’ περνούν και 
ελέγχονται ερεθίσματα εμπειριών της εγρήγορσης. Αν αυτά βρεθούν 
σύμφωνα με τα παγιωμένα πρότυπα συμπεριφοράς της προσωπικό-
τητας, αφομοιώνονται. Όσα είναι σε ασυμφωνία απορρίπτονται. Αυτό 
ισοδυναμεί με μια διαδικασία ‘εσωτερικής’ μάθησης που διαγράφει ή 
δυναμώνει την ‘εξωτερική’ μάθηση, αυτή που διαδραματίζεται κατά 
τη διάρκεια της εγρήγορσης.
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Η ΣυΜΒΟΛΗ ΤΗΣ γΑΣΤΡΟΟΙΣΟφΑγΙκΗΣ ΠΑΛΙνδΡΟΜΗΣΗΣ

Η ανάκληση στη μνήμη των ονείρων είναι ιδιαίτερα αναξιόπιστη για 
πολλούς λόγους. κυρίως γιατί στη διάρκεια του σταδίου ύπνου REM – 
όταν ονειρευόμαστε– καταστέλλεται η λειτουργία ορισμένων χημικών 
ουσιών που συντελούν στη μετατροπή της βραχυπρόθεσμης μνήμης σε 
μακροπρόθεσμη. Έτσι η ανάκληση του ονείρου στη μνήμη επιτυγχά-
νεται μόνον αν κανείς ξυπνήσει είτε στη διάρκειά του ή αμέσως μετά 
από αυτό. Περίπου το 95% των ονείρων χάνονται από τη μνήμη. Ποιος 
ξέρει πόσες ενδεχομένως δημιουργικές ιδέες χάνονται μαζί τους.

Το πρώτο ενδιαφέρον από την ονειρική μου εμπειρία προήλθε 
από τη διαπίστωση ότι συχνά, όταν ξυπνούσα, είχα μια αρκετά σαφή 
και πλήρη εικόνα του ονείρου που μόλις είχα δει. Αυτό αποτέλεσε 
ένα κίνητρο για να καταγράφω όσα όνειρα παρουσιάζονταν στην 
πρόσφατη μνήμη μου ως ολοκληρωμένες ιστορίες. Πρόκειται στην 
ουσία για ιστορίες που ασφαλώς κάθε λογικός θα τις χαρακτήριζε 
ως μη λογικές, αλλά δεν θα τις έβρισκε και παράλογες, καθότι δια-
τηρούν μια δική τους εσωτερική λογική. Είναι μάλλον ιστορίες μιας 
πλάγιας λογικής.

Στην αρχή λοιπόν δοκίμαζα έκπληξη και ικανοποίηση από το γεγο-
νός ότι διατηρούσα στη μνήμη για κάποιο διάστημα αμέσως μετά την 
αφύπνιση το όνειρο που μόλις είχα δει με ακρίβεια και σημαντικό 
βαθμό εικονικής λεπτομέρειας (πολλές φορές περισσότερα από ένα 
την ίδια νύχτα). Αναρωτιόμουνα γιατί αυτό συνέβαινε σχεδόν κάθε 
νύχτα, σε σύγκριση ας πούμε με τους δικούς μου, που μάλλον σπάνια 
διατηρούσαν στη μνήμη τους όνειρα. 

Η απάντηση που κατέληξα να δώσω ήταν ιατρικής –αν και ερασι-
τεχνικής– εμπνεύσεως και εξηγεί τον τίτλο του κεφαλαίου. Ο δικός 
μου ύπνος κατά κανόνα δεν έχει μόνον μια αφύπνιση. Συμβαίνουν 
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περισσότερα ξυπνήματα στη διάρκεια της νύχτας, οφειλόμενα σε στο-
μαχικές ενοχλήσεις τις οποίες ύστερα από παρατηρήσεις απέδωσα 
στη γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση (γ.Ο.Π.), από την οποία ενίοτε 
υποφέρω. Ενοχλήσεις που, στην περίπτωσή μου, κορυφώνονται σε 
περίπου τρεις ως και πέντε ώρες μετά την κατάκλιση και εξαρτώνται 
και από τη στάση του σώματος, όπως έχω διαπιστώσει. Οι διαταρα-
χές αυτές, συμπεραίνω, συνέπιπταν, συχνά, με τις τελευταίες στιγ-
μές των σταδίων ύπνου REM, καμιά φορά –πιο σπάνια– και με το 
τελευταίο στάδιο REM (λίγο πριν από την έκτη πρωϊνή), τότε που τα 
όνειρα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και μεγαλύτερη ένταση από ό,τι 
στα πρώτα μετά την κατάκλιση παρόμοια στάδια. Με συνέπεια να 
ξυπνάω τη στιγμή που τελείωνε το όνειρο ή αμέσως μετά το τέλος του, 
όταν η ανάμνησή του ήταν ακόμα ζωντανή. Οι ενοχλήσεις της γ.Ο.Π. 
επομένως συνέβαλαν στη δυνατότητα μιας ακριβέστερης ανάμνησης 
και άμεσης καταγραφής των ονείρων.8 Ουδέν κακόν αμιγές καλού.9

υπήρξαν όμως και άλλα κίνητρα για την καταγραφή των ονείρων. 
Πρώτα απ’ όλα η ‘ενύπνια επίσκεψη’ των αγαπημένων προσώπων, 

ζωντανών και αποθαμένων. κυρίως αυτή των γονιών μου και των πολύ 
φίλων μου που έχουν φύγει, επίσκεψη που σε οδηγεί σε μονοπάτια 
μεταφυσικών σκέψεων και ανησυχιών. Όλοι δοκιμάζουμε την πικρή 
και νοσταλγική αίσθηση της συγκίνησης στις περιπτώσεις αυτές. Όχι 
μόνον όταν αναπολούμε το όνειρο που μόλις είδαμε, αλλά και κατά τις 
στιγμές που βιώνουμε το όνειρο, τότε μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση.

Ίσως το πιο ακατανίκητο κίνητρο υπήρξε η ίδια η φύση των ονείρων, 
και με αυτό εννοώ τα χαρακτηριστικά της ζωντάνιας των εμπειριών, 
είτε πρόκειται για τη διαμόρφωση του χώρου είτε για τη λαμπρότητα 

8. Από τότε που διαπίστωσα τα σημεία σύμπτωσης των δύο καμπυλών, του 
ύπνου και της γΟΠ, φρόντισα να βρίσκονται πάντα στο κομοδίνο μου ένα μικρό 
σημειωματάριο και ένα bic –αν και θυμάμαι να κρατώ σημειώσεις για τα όνειρά 
μου από πολύ παλιότερα.
9. Άτομα με φυσιολογική εγκεφαλική λειτουργία είναι σε θέση να περιγράψουν 
όνειρα στις 50% των περιπτώσεων που θα ξυπνήσουν πριν από το τέλος του 
ύπνου REM στον πρώτο κύκλο. Στην περίπτωση του τελευταίου κύκλου του 
ύπνου REM, πριν από το οριστικό ξύπνημα, το ποσοστό ανέρχεται σε 99%.


