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 O "Ύπνος άναξ πάντων τε θεών, πάντων τ’ ανθρώπων" (Όμηρος, Ιλιάδα, Ξ224-291), νέος 
και ωραίος, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, αποκοιμίζει τους κουρασμένους και στέλνει τα 
όνειρα στους θνητούς, προφητικά η παραπλανητικά. Η γενεαλογία του ως γιού της Νύχτας και 
του Ερέβους και αδελφού του Μόρου, του Κηρός, του Ονείρου και του διδύμου του Θανάτου 
θέλει ως πατρίδα του την Λήμνο, το «νησί των Ονείρων», πατρίδα και άλλων μυστηρίων. Είναι 
αυτός που χαρίζει την ξεκούραση στους ανθρώπους, αλλά και στους θεούς, την ανάπαυση του 
σώματος από τους κόπους της ημέρας και την απαλλαγή του πνεύματος από τις μέριμνες του 
βίου, καθώς με περιοδικό ρυθμό και για κάποιο χρονικό διάστημα, το άτομο παύει να έχει επαφή 
με το εξωτερικό περιβάλλον, η συνείδησή του αποσύρεται προς τα «μέσα» και «χάνει» τον 
έλεγχο της βούλησής του και βιώνει τη συνέχεια της συναισθηματικής του ζωής, ικανοποιεί, 
όπως πρεσβεύει ο Φρόιντ, τις επιθυμίες του και αποφορτίζει τον συναισθηματικό του κόσμο από 
κάθε λογής ψυχολογικές εντάσεις. Συνολικά, όπως γνωρίζουμε σήμερα μέσα από συναφείς 
επιστήμες, πέραν της Ιατρικής, ο ύπνος αποτελεί μια σπουδαία δυνατότητα συστηματικής 
ανανέωσης και ενδυνάμωσης του ατόμου βιολογικά και ψυχολογικά για την καθημερινή ζωή του 
και οι σοβαρές διαταραχές που προκαλούνται από την έλλειψή του αποδεικνύουν ακριβώς τη 
σημασία του για την υγεία του ανθρώπου. 

 Από οργανική άποψη, καθώς ο οργανισμός μας λειτουργεί ως ένας περίπλοκος 
υπολογιστής, ο ύπνος συνδέεται με την αποβολή άχρηστων προϊόντων του μεταβολισμού, με την 
ωρίμανση του νευρικού συστήματος, ειδικά στα βρέφη, και κυρίως με την εξαφάνιση ενός 
μεγάλου αριθμού νευρικών ερεθισμάτων που βομβαρδίζουν τον εγκέφαλο όλη μέρα. Κατά τη 
διάρκεια της ημέρας, με τον καταιγισμό των πληροφοριών στον ανθρώπινο εγκέφαλο από τα 
χιλιάδες ερεθίσματα, τα εγκεφαλικά νευρικά κύτταρα και κυκλώματα υφίστανται έναν 
λειτουργικό κορεσμό. Τη νύχτα, και ενώ εμείς κοιμόμαστε, όλες αυτές οι πληροφορίες συσσω-
ρεύονται και μεταφέρονται στη μνήμη, αφήνοντας ελεύθερο και ανανεωμένο το «πεδίο 
εργασιών» του εγκεφάλου για την επόμενη μέρα που θα ακολουθήσει. Αυτή η άλλη ζωή που 
βιώνουμε κατά τη διάρκεια του ύπνου και που αποτελεί το ένα τρίτο έως το μισό του συνολικού 
χρόνου της ζωής μας έχει απασχολήσει τον άνθρωπο από την εμφάνιση του στη γη.  

 Στην ελληνική αρχαιότητα η σημασία του ύπνου και των ονείρων στη ζωή των ανθρώπων 
αναδεικνύεται μέσα από τα κείμενα, τους Ορφικούς ύμνους, τον Όμηρο, τα φιλοσοφικά έργα 
κ.λπ. Έτσι είναι φυσικό το γεγονός ότι το φαινόμενο του ύπνου και τα όνειρα αποτέλεσαν ως τις 
μέρες μας σημαντικό μέρος της θεουργικής θεραπευτικής, η οποία ασκήθηκε στα αρχαία ιερά 
(Ασκληπιεία) και στους χριστιανικούς ναούς με την διαδικασία της «εγκοίμησης» μετά από 
κατάλληλη προετοιμασία σωματική και ψυχολογική και μαγικοθρησκευτικές τελετουργίες 
προκειμένου μέσω του προφητικού ονείρου να προσδιορισθεί η διάγνωση και η θεραπεία.  

 Με δεδομένο ότι σήμερα έχουν διαγνωσθεί περίπου 80 διαφορετικές παθολογικές 
καταστάσεις, που έχουν σχέση με τον ύπνο (αϋπνία, η υπνηλία, η ναρκοληψία, το ροχαλητό, η 
άπνοια κατά τη διάρκεια του ύπνου, οι εφιάλτες, η υπνοβασία κ.ά.) και ότι το 30% του 
πληθυσμού των αναπτυγμένων χωρών φαίνεται να υποφέρει απ’ αυτές, είναι φυσικό που ο 
παραδοσιακός άνθρωπος έδινε ιδιαίτερη σημασία στον ύπνο και στην ποιότητα του από την 
έναρξη της ζωής μέχρι τον «αιώνιο ύπνο», ο οποίος επέρχεται με τον θάνατο. Μια σειρά από 



ενέργειες και πρακτικές απέβλεπαν στην εξασφάλιση καλού και επαρκούς ύπνου (καλό στρώμα, 
ελαφρύ φαγητό, νανούρισμα, βότανα και ουσίες με υπνωτικές ιδιότητες (μανδραγόρας, αφιόνι, 
δίκταμο, χαμομήλι, τίλιο, παπαρούνα, θυμάρι, δάφνη, λεβάντα, μελισσόχορτο, λουίζα ή 
λεμονόχορτο, βαλεριάνα κ.ά.), αναζήτηση προστασίας σε αγαθοποιούς δυνάμεις (άγγελος, καλές 
νεράιδες), ή προληπτικά μέτρα για την προστασία από βλαπτικές αντιστοίχως φυσικές και 
υπερφυσικές δυνάμεις (Γελλώ, βραχνάς, αερικά κ.ά.).   Τα όνειρα και η ποικίλες ερμηνείες τους, ο 
λήθαργος, το κώμα (παραμύθι: η ωραία κοιμωμένη), η νεκροφάνεια και τέλος ο αιώνιος ύπνος 
αποτελούν κεφάλαια μεγάλα για την λαογραφία. Η αναφορά εδώ θα είναι περιορισμένη, λόγω 
του χρόνου, αλλά τα περιθώρια για συζήτηση και περαιτέρω ανάλυση παραμένουν μεγάλα.  

 


