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• Τι είναι τα όνειρα;  

• Προβλέπουν το μέλλον; 

• Ή απλά μας υπενθυμίζουν στιγμές και σκηνές του 

παρελθόντος; 

• Γιατί ονειρευόμαστε; 

 

 



 ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ 

• Ο λαός της Αιγύπτου δημιούργησε το 
3.100 π.Χ το παλαιότερο ονειροκρίτη 
με 200 ερμηνείες ονείρων. Πίστευαν 
πως μέσω των ονείρων οι θεοί 
εμφανίζονται στη ζωή τους. 
Κατέγραφαν τα όνειρα σε παπύρους. 

• Θεωρούσαν πως υπήρχαν τρεις 
κατηγορίες ονείρων 1) αυτά που 
συνέβαιναν ως αποτέλεσμα μιας 
ιεροτελεστίας 2) αυτά που περιείχαν 
προειδοποιήσεις 3) αυτά μέσω των 
οποίων οι θεοί απαιτούσαν κάποιας 
μορφής ενέργεια από την μεριά των 
θνητών. 

 

 

 

 



 ΒΑΒΥΛΩΝΙΟΙ 

• Οι Βαβυλώνιοι θεωρούσαν πως τα 

όνειρα ήταν 2 ειδών. 

• Ανάλογα με την προέλευση τους και το 

περιεχόμενο τους. Υπήρχαν τα όμορφα 

όνειρα που ήταν σταλμένα από τους 

θεούς και τα άσχημα που είχαν στείλει 

οι δαίμονες. Επιπρόσθετα η θεότητα 

των ονείρων τους , η λεγόμενη Mamu 

δεχόταν τιμές από τους ιερείς 

προκειμένου να μην αφήσει τα άσχημα 

όνειρα να γίνουν πραγματικότητα. 



 ΣΟΥΜΕΡΙΟΙ 

• Ονειρολόγια έχουν βρεθεί και 

από τους Σουμέριους από το 

3.100 π.Χ. Άνθρωποι σε 

υψηλές θέσεις όπως βασιλιάδες 

δίνανε μεγάλη σημασία στα 

όνειρα. Η θεότητα τους ήταν η 

θεά-μητέρα Νινσούν. 



 ΚΙΝΕΖΟΙ 

• Οι κινέζοι λόγιοι πίστευαν ότι τα 

όνειρα έρχονται όποτε το πνεύμα της 

ψυχής χώριζε πρόσκαιρα από το σώμα 

και συνομιλούσε με τις ψυχές των 

νεκρών ή με τους θεούς. Η 

μεταφυσική αυτή αντίληψη του 

ονείρου υπάρχει ακόμα και σήμερα. 



 ΦΕΛΑΧΟΙ 

• Οι φελάχοι στο δέλτα του Νείλου τυλίγουν το 

κεφάλι τους με ένα τουρμπάνι για να μην 

φύγει η ψυχή τους όταν κοιμόνται. 



 ΜΑΣΑΙ 

• Στις φυλές Μασάι της Κένυας απαγορεύονται να 
ξυπνήσουν απότομα όποιον κοιμάται , επειδή 
φοβούνται ότι το πνεύμα που περιπλανιέται δεν θα 
ξαναμπεί στο σώμα. 

 



 ΑΣΥΡΙΟΙ 

• Στην Ασσυρία πίστευαν ότι τα όνειρα ήταν οιωνοί. Για 

παράδειγμα αν κάποιος ονειρευόταν ότι πετούσε τότε 

σήμαινε ότι όλα θα χάνονταν. 



 ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 

 

• Τα όνειρα έχουν την ιδιότητα να 
θεραπεύουν και οι πρώτοι που 
αντιλήφθηκαν αυτή την ιδιότητα ήταν οι 
Αρχαίοι Έλληνες. Ο τρόπος που 
χρησιμοποίησαν ήταν η εγκοίμηση, 
δηλαδή η διαδικασία που έκαναν οι 
πιστοί ώστε να εμφανιστεί ο θεός 
χαρίζοντας τη θεραπεία ή προλέγοντας τα 
μελλούμενα.  

• Ο Αριστοτέλης έδωσε φυσικές εξηγήσεις 
για τα όνειρα, χαρακτηρίζοντάς τα ως 
ενδείξεις της ψυχικής και σωματικής 
κατάστασης του ατόμου. 



 ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ 

• Πατέρες της Εκκλησίας μας ασχολήθηκαν και με την 

περίπτωση των ονείρων. Γνώστες, από προσωπικές 

εμπειρίες, των μεθόδων και των τεχνασμάτων του διαβόλου, 

αλλά και της χάριτος του Θεού, διείδαν μέσα από την 

εκδήλωση των ονείρων αφ’ ενός τις προσβολές και επιθέσεις 

των δαιμονικών δυνάμεων, αφ’ ετέρου τις αποκαλύψεις των 

μυστηρίων του Θεού. 



 ΣΙΓΚΜΟΥΝΤ ΦΡΟΥΝΤ 

•  Ο Σίγκμουντ Φρόυντ (1856 – 1939) ήταν 

Αυστριακός γιατρός, φυσιολόγος, 

ψυχίατρος και θεμελιωτής της 

ψυχαναλυτικής σχολής στον τομέα της 

ψυχολογίας. 

•  Οι επιστημονικές του θεωρίες και οι 

τεχνικές θεραπείας που ανέπτυξε 

θεωρήθηκαν καινοτόμες και αποτέλεσαν 

αντικείμενο έντονης αμφισβήτησης και 

λογοκρισίας.   



•  Ο Φρόυντ ήθελε να απελευθερωθεί από τη 

μέθοδο της ύπνωσης και έτσι σταδιακά 

μετατοπίστηκε στην ψυχαναλυτική. 

•  Πρώτες έρευνες στο τομέα της ψυχανάλυσης: 

«το ασυνείδητο», «το Εκείνο, το Εγώ και το 

Υπερεγώ», «απώθηση».  

•  Πάνω στην θεωρία του ασυνειδήτου 

στηρίχθηκε και η έρευνα του για τα όνειρα, 

θεωρώντας ρα ως το κύριο δείγμα δράσης του 

ασυνειδήτου. 

•  Το 1899 εκδόθηκε ένα από τα σημαντικότερα 

έργα του «Η Ερμηνεία των Ονείρων»  με 

βασικό θέμα την διερεύνηση του ονείρου ως 

εκπλήρωση μιας επιθυμίας. 



 ΚΑΡΛ ΓΙΟΥΝΓΚ 

•  Ο Καρλ Γκούσταβ Γιούνγκ (1875-1961)  
ήταν Ελβετός γιατρός και ψυχολόγος, 
καθώς υπήρξε ο εισηγητής της αναλυτικής 
ψυχολογίας. 

•  Κατά τον Γιούνγκ τα όνειρα είναι η άμεση, 
φυσική έκφραση του διανοητικού κόσμου 
του ονειρευόμενου.  

•  Ο Γιούνγκ απορρίπτοντας τον ισχυρισμό 
του Φρόυντ, θεωρούσε ότι η φύση των 
ονείρων είναι να παρουσιάζουν 
«αυθόρμητα, με συμβολική μορφή, την 
πραγματική κατάσταση του ασυνείδητου». 

•  Γι’ αυτό έχουμε το πρόβλημα κατανόησης 
των ονείρων μόνο και μόνο γιατί τα 
ονειρικά λεκτικά σχήματα είναι 
διαφορετικά από αυτά που χρησιμοποιούμε 
στην αφυπνυσμένη κατάσταση. 



 ΦΡΟΥΝΤ ΚΑΙ ΓΙΟΥΝΓΚ 

•  Η αποφασιστικότερη εμπειρία στη ζωή του Γιούνγκ υπήρξε η 

επαφή με τον Φρόυντ και κυρίως η επαφή του με την υστερία και 

τα όνειρα. 

•  Θεωρούσε το έργο του Φρόυντ «Η Ερμηνεία των Ονείρων» τη 

πλησιέστερη προσπάθεια που έγινε για να κατακτηθεί το αίνιγμα 

της ασυνείδητης ψυχής του ατόμου. 

• Λίγο αργότερα σημειώθηκε έντονη διαμάχη μεταξύ τους λόγω 

της ερμηνείας των ονείρων. 



• Ο Φρόυντ πίστευε ότι τα όνειρα ήταν αλλοιωμένα εξαιτίας της 

υποσυνείδητης προσπάθειας καταστολής συναισθημάτων και 

σκέψεων, ενώ ο Γιούνγκ πίστευε ότι τέτοιες παραμορφώσεις 

γίνονταν τυχαία. 

• Η φροϋδιστική ανάλυση στηριζόταν στους συνειρμούς, οι οποίοι 

μπορούσαν να απομακρυνθούν αρκετά από το όνειρο, ο Γιούνγκ 

προτιμούσε  να αρκεστεί στα σύμβολα των ονείρων και να τα 

αναλύσει με λεπτομέρεια το καθένα.  



 Η αρχή του ύπνου  

•     Όταν είσαι ξύπνιος, ο εγκέφαλός σου εκπέμπει με μεγάλη 

ταχύτητα κύματα βήτα. Όταν κλείνεις τα μάτια και 

χαλαρώνεις, εμφανίζονται βαθμιαία τα κύματα άλφα. Τα 

κύματα άλφα είναι αργά και ήρεμα. Ίσως στριφογυρίσεις 

λίγο στο κρεβάτι για να βρεις την πιο άνετη θέση ύπνου. Τα 

μάτια σου θα κινηθούν αργά κάτω από τα κλειστά βλέφαρά 

σου. Αυτή η κίνηση ονομάζεται αργή κύλιση των ματιών. 

 



 Στάδιο 1 – Υπναγωγική φάση  

•   Εντός λίγων λεπτών θα περάσεις στο πρώτο στάδιο του 
ύπνου, γνωστό ως υπναγωγική φάση. Αυτό είναι ένα είδος 
'ζώνης του λυκόφωτος' μεταξύ εγρήγορσης και ύπνου και 
διαρκεί 5 με 10 λεπτά περίπου. Σε αυτό το στάδιο μπορείτε 
να ξυπνήσετε εύκολα και από τον μικρότερο θόρυβο. Οι 
μύες σου αρχίζουν να χαλαρώνουν, αισθάνεσαι ότι επιπλέεις 
και μπορείς να ακούσεις ήχους ή να δεις εικόνες. Αυτές οι 
εικόνες μπορούν να είναι ο,τιδήποτε, από χρωματισμένα 
σημεία μέχρι περίπλοκες ψυχεδελικές συνθέσεις. Αυτές οι 
εικόνες ονομάζονται υπναγωγικές εικόνες. Μπορεί επίσης να 
έχεις εκείνο το ξαφνικό συναίσθημα ότι σκοντάφτεις επάνω 
σε κάτι ή πέφτεις κάτω. 

 



 Στάδιο 2 - Eλαφρύς ύπνος  

•   Έχεις παρασυρθεί πλέον στον ύπνο. Ο εγκέφαλός σου 

εκπέμπει τα αργά και ρυθμικά κύματα θήτα. Αυτό το στάδιο 

μπορεί να είναι τόσο σύντομο όσο μερικά δευτερόλεπτα ή να 

διαρκέσει ακόμα και δέκα λεπτά. Τα κύματα θήτα θα 

συνοδεύσουν τελικά γρήγορα, έντονα ξεσπάσματα της 

εγκεφαλικής δραστηριότητας. Αυτό θεωρείται γενικά ως 

σημάδι πως ο πραγματικός ύπνος έχει αρχίσει. Καλείται επίσης 

και 'ελαφρύς ύπνος', δεδομένου ότι μπορείς να ξυπνήσεις 

εύκολα σε αυτό το στάδιο. Το αστείο είναι ότι αν κάτι σε 

ξυπνήσει, νομίζεις ότι δεν κοιμήθηκες καθόλου. 

 



 Στάδια 3 και 4 - Βαθύς ύπνος  

•   Μετά από 20 λεπτά περίπου έχεις εισέλθει σε βαθύ ύπνο. Το σώμα 

σου είναι πολύ χαλαρωμένο, οι χτύποι της καρδιάς είναι αργοί και 

κανονικοί, καθώς επίσης και ο ρυθμός της αναπνοής. Ο εγκέφαλός 

τώρα εκπέμπει τα μεγάλα και αργά κύματα δέλτα. Τα στάδια 3 και 4 

καλούνται επίσης και ύπνος αργών κυμάτων ή ύπνος δέλτα. Είναι 

πολύ δύσκολο να ξυπνήσεις σε αυτό το στάδιο. Αν όντως 

ξυπνούσες, θα αισθανόσουν ζαλισμένος και 

αποπροσανατολισμένος, και δεν θα ήθελες τίποτα περισσότερο από 

το να κοιμηθείς πάλι. Θεωρείται ότι σε αυτό το στάδιο το σώμα 

εκτελεί το μεγαλύτερο μέρος των επισκευαστικών εργασιών του. 

Όταν είναι κάποιος σε ηλικία ανάπτυξης, τότε η αυξητική ορμόνη 

εκκρίνεται σε αυτό το στάδιο. Η ανάπτυξη πραγματοποιείται 

κυριολεκτικά μέσα σε μια νύχτα. 

 



 

 Πίσω στα στάδια 3 και 2  

•   Μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου σταδίου, επιστρέφεις πίσω 

στα στάδια 3 και 2. Αυτή η διαδικασία θα πάρει 90 με 120 λεπτά. 

Τώρα έχεις ολοκληρώσει ένα N-REM κύκλο. 

•   Ο κύκλος ύπνου χωρίζετε στον N-REM και στο REM κύκλο. REM 

σημαίνει Rapid Eye Movement (Γρήγορη Κίνηση Ματιών). Το 

φαινόμενο αυτό εμφανίζεται στον REM κύκλο, ο οποίος ακολουθεί 

το στάδιο N-REM.(Non-REM). Έτσι έχουμε ένα κύκλο που έχουμε 

γρήγορη κίνηση των ματιών και έναν κύκλο που αυτό το φαινόμενο 

δεν εμφανίζεται 





 Στάδιο 5 – Ύπνος REM  

     Ο ύπνος REM είναι η πιο ενδιαφέρουσα φάση του ύπνου, επειδή 

κρίνοντας από την εγκεφαλική δραστηριότητα θα έλεγε κανείς ότι 

είσαι ξύπνιος. Η πίεση του αίματος αυξάνεται, ο σφυγμός 

επιταχύνεται και τα μάτια αρχίζουν να κινούνται γρήγορα κάτω από 

τα κλειστά βλέφαρα. Εξάλλου, το σώμα ουσιαστικά βρίσκεται σε 

πλήρη παράλυση. Θεωρείται ότι αυτό είναι μια βιολογικά 

προγραμματισμένη προστασία για να αποτρέψει τη σωματική 

αντίδραση λόγω του ονείρου. Σε αυτό το στάδιο εμφανίζονται τα 

περισσότερα όνειρα.  



• Ήδη από την αρχαιότητα ο φιλόσοφος 

Αριστοτέλης στο έργο του «Περί ύπνου και 

εγρηγόρσεως» εξηγεί ότι δεν βλέπουν όνειρα μόνο 

οι άνθρωποι, ... αλλά και όλοι οι ζώντες 

οργανισμοί στη γη, το νερό και τον αέρα. 

 



• Κάποιοι ερευνητές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα 

ότι τα όνειρα των ζώων είναι αρκετά σύνθετα. 

Προέρχονται από ερεθίσματα της μνήμης τους και 

αποτελούν βιώματά τους. 



• Τα ζώα όπως οι άνθρωποι έχουν το στάδιο ύπνου 

REM - πρόκειται για το πέμπτο στάδιο του ύπνου 

που διακρίνεται από τη γρήγορη κίνηση των ματιών 

και αντιστοιχεί στον λεγόμενο ελαφρύ ύπνο. 



• Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί τυφλοί ή τυφλώνονται πριν 

από την ηλικία των πέντε χρονών, ίσως να μην βλέπουν στα 

όνειρά τους, αν και τα όνειρά τους είναι πολύ πλούσια τόσο 

σε αφήγηση όσο και σε λεπτομέρειες. Οι άνθρωποι που 

χάνουν την όρασή τους μετά την ηλικία των επτά ετών, 

μπορούν ακόμα να έχουν τα πολύ ζωηρά οπτικά στοιχεία 

στα όνειρά τους, ακόμα και μετά από 20-30 χρόνια από τότε 

που απώλεσαν την όρασή τους. 



•  Οι Γρήγορες Μετακινήσεις των 
Ματιών, ή REMs συνοδεύουν τον 
ύπνο κατά την διάρκεια του ονείρου. 
Τα μάτια κινούνται, ωσάν ο 
κοιμώμενος να παρακολουθεί όλες τις 
σκηνές τις οποίες ονειρεύεται.  

•  Οι άνθρωποι που είναι εκ γενετής 
τυφλοί, και αυτοί που έχασαν την 
όρασή τους, πριν από την ηλικία των 
πέντε ετών, ίσως στερούνται των 
REMs, ή εάν τις έχουν, είναι μικρού 
εύρους.  

• Εκείνοι που χάνουν την όρασή τους 
μετά την ηλικία των επτά ετών, 
συνεχίζουν να έχουν REMs κατά τη 
διάρκεια του ονείρου.  

• Οι τυφλοί τείνουν περισσότερο να 
ονειρεύονται γνωστές καταστάσεις και 
γεγονότα και λιγότερο νέες, όπως 
κάνουν οι άνθρωποι με όραση. 

 

 



• Όπως έχει αποδειχτεί από τους ερευνητές, τα παιδιά 

ονειρεύονται πολύ περισσότερο από τους ενήλικες. 

Η επιστήμη μάλιστα κατάφερε να αποδείξει ότι 

ακόμα και τα αγέννητα έμβρυα, μέσα στο φιλόξενο 

περιβάλλον που βρίσκονται περνούν πολύ χρόνο 

στο στάδιο του ονειρέματος. 



•  Τα μικρά παιδιά θα ονειρεύονται ένα κόσμο που τους 

παρουσιάζεται με φιγούρες που αντιπροσωπεύουν την 

οικογένεια και δραστηριότητες όπως τα ψώνια, το παιχνίδι, 

καταστάσεις δηλαδή που τα αγγίζουν άμεσα.  

•  Όσο μεγαλύτερο είναι ένα παιδί, τόσο πιο σύνθετα γίνονται 

τα όνειρα, μια και ο κόσμος τους και η αντίληψή τους 

μεγαλώνει. Αυτή η πορεία σημαίνει ότι οι σχέσεις τους 

γίνονται πιο πολύπλοκες και ο τρόπος που έχει αναπτυχθεί η 

αντίληψή τους βαθαίνει και ωριμάζει συνεχώς. 
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