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(ΦΡΟΥΝΤ & ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ)1
του αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου
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Ευχαριστίες πολλές θα ήθελα να εκφράσω εκ της θέσεως αυτής
προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη και Ποιμενάρχη της Θεοσώστου
ταύτης επαρχίας κ. Θεόκλητο για την ευγενή και τιμητική πρόσκληση
προς την ελαχιστότητά μου για να παραβρεθώ σήμερα ανάμεσα σας και
μάλιστα σε πρόσωπα γνωστά και προσφιλή προς εμέ. Η παρουσία μου σε
αυτήν την ιερατική σύναξη, έχει ως αιτία την παρουσίαση στην αγάπη
σας ένα γνωστό και ενδιαφέρον θέμα το οποίον απασχολεί ανεξαιρέτως
όλους τους ανθρώπους.
Τι είναι τα όνειρα; Θεωρίες σχετικά με τα όνειρα υπάρχουν πολλές.
Από την αττική φιλοσοφία μέχρι και τις μέρες μας αυτές ποικίλουν,
ανάλογα πάντα και με τις απαιτήσεις των καιρών. Εμείς θα λέγαμε πως
είναι κληρονομική διαδοχή εικόνων, ιδεών, συναισθημάτων και
αισθήσεων που συμβαίνουν παρά την θέληση μας κατά την διάρκεια του
ύπνου. Το περιεχόμενο και ο σκοπός τῶν ονείρων δεν είναι ακριβώς
κατανοητό. Ἡ επιστημονική όμως μελέτη αυτών ονομάζεται ονειρολογία.
Εκτός από τον άνθρωπο ορισμένοι επιστήμονες θεωρούν ότι και κάποια
πτηνά καθώς και η πλειοψηφία τῶν θηλαστικών ονειρεύονται.
Στην επιστήμη του σήμερα ο όρος όνειρο σημαίνει την οπτασία
κατά την διάρκεια του ύπνου χωρίς τη συμμετοχή της βούλησης, που
οφείλεται σε μερική και αυτοματική λειτουργία του εγκεφάλου. Κατά την
άποψη των ψυχιάτρων με το όνειρο ελευθερώνονται υπό μορφή
συμβόλων διάφορες απωθημένες επιθυμίες και παραστάσεις. Οι εικόνες
προβάλλονται με τέτοιο τρόπο, ώστε αυτός που ονειρεύεται να νομίζει
πως είναι πραγματικές.
Τα όνειρα που εμφανίζονται στην διάρκεια του ύπνου μπορεί νὰ
διαρκέσουν μερικά δευτερόλεπτα ἢ και είκοσι λεπτά. Αυτός που είδε το
όνειρο όταν ξυπνήσει μπορεί νὰ το θυμηθεί, μπορεί και όχι. Τα όνειρα
εμφανίζονται σταδιακά, δηλαδή μέχρι και επτά όνειρα. Η αρχαιότητα τα
θεωρούσε ως φαινόμενα πού η προέλευση των είναι πέραν από την
ανθρώπινη φύση, τόσο ως καταστάσεις όσο και ως γεγονότα. Η ιστορία
κάνει αναφορά στα όνειρα προβάλλοντάς τα ως μύθοι και παραδόσεις.
Και αυτό γίνεται αντιληπτό από το γεγονός πως οι άνθρωποι και τότε
ασχολούνταν περισσότερο, από ότι εμείς σήμερα. Μάλιστα, πολλές φορές
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οι τύχες των λαών κρίθηκαν με βάση τα όνειρα τῶν αρχηγών τους ἢ
βασιλέων.
Σημαντικό ρόλο έπαιζαν και παίζουν οι ονειρομάντεις ή
ονειροκρίτες που μαντεύανε ή εξηγούσαν τα όνειρα, που μερικά από
αυτά αναφέρει η Π. Δ., όπως η κλίμακα του Ιακώβ, οι αγελάδες του
Φαραώ, που ήταν σημάδια άξια προσοχής. Βέβαια και σήμερα πολλοί
πιστεύουν στην αξία του ονείρου και προσπαθούν νὰ το εξηγήσουν, για
να προλάβουν κάθε ενδεχόμενο. Ὁ Όνειρος, θεός του ελληνικού
Πανθέου, υιός της Νύχτας και αδελφός του Ύπνου και τού Θανάτου.
Στον Όμηρο ο Όνειρος ήταν δαίμων του Άδη. Ὁ Πλάτων αναφέρει ότι ο
Σωκράτης υποστήριζε τα όνειρα, πώς αυτά αντιπροσωπεύουν την φωνή
της συνειδήσεως. O ίδιος όμως θεωρεί ότι τα όνειρα είναι έκφραση του
παραλόγου ζώου που βρίσκεται στον έσω άνθρωπο. Υποθέτει ο Πλάτων
ότι ο άνθρωπος όταν πέφτει νὰ κοιμηθεί με διάθεση ηρεμίας και
εσωτερικής γαλήνης, τα όνειρά του θα είναι καλά και ήρεμα και όχι
παράλογα. Ἡ θέση του Αριστοτέλη για τα όνειρα, είναι ότι ο ίδιος δεν
θεωρεί ότι όλα έχουν κάποιο νόημα. Τα περισσότερα είναι τυχαία και
δεν αξίζει νὰ τούς αποδίδεται καμία προφητική λειτουργία.
Το Μαντείο της Δωδώνης, ήταν το εργαστήρι όπου οι ιερείς
μαντεύαν ή έθεταν ερωτήσεις για την πρόρρηση του μέλλοντος. Στα Ιερά
του Ασκληπιού, οι άρρωστοι ψάχνανε νὰ βρούνε θεραπεία μέσα από την
επέμβαση του θεού, ο οποίος φανέρωνε στο όνειρο την κατάλληλη
θεραπεία για την ασθένεια ἢ την υπόσχεση του θαύματος. Ἡ εξήγηση
δίνονταν από ιερέα του Ασκληπιού, που του ς θεράπευε με κρασί και
μέλι.
Ὁ Αρτεμίδωρος, στο έργο του τα «Ονειροκριτικά» μας αναφέρει
πως τα όνειρα είναι πέντε ειδών με διαφορετικές ιδιότητες. Έχουμε το
όνειρο, το όραμα, τον χρησμό, την φαντασία και το φάντασμα. Άλλα από
αυτά είναι θεωρητικά και άλλα αλληγορικά. Σε πολλές θρησκείες
επικρατούσε η αντίληψη πως η ψυχή του ανθρώπου στην διάρκεια του
ύπνου, εγκαταλείπει το σώμα και πηγαίνει σέ μια υπερκόσμια διάσταση.
Ιδιαίτερα στους Ανατολικούς λαούς τα όνειρα θεωρούνταν νυχτερινές
οράσεις.
Μεταξύ του «ονείρου» και του «οράματος» η διαχωριστική
γραμμή δεν είναι πάντοτε ευδιάκριτη. Ἡ εμφάνιση του Θεού σε όραμα ἢ
σε όνειρο δεν μπορεί νὰ διακριθεί σε κάθε περίπτωση, αυτά όμως
αποτελούν μια σημαντική δραστηριότητα μεταξύ τῶν προφητών της
Παλαιάς Διαθήκης. Πολλά οράματα είχαν οι μεγάλοι Προφήτες, Ησαΐας,
Ιεζεκιήλ κ. ἄ. Ωστόσο τα περισσότερα όνειρα στην Παλαιά Διαθήκη
αναφέρονται στο βιβλίο της Γένεσης, εν αντιθέσι με τους προφήτες η
αναφορά στα όνειρα δεν υπάρχει.
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Ο Carl Jung, ιδρυτής της αναλυτικής ψυχολογίας, συνεργάστηκε
και ασχολήθηκε πάνω από 67.000 όνειρα κατά την διάρκεια της ζωής του.
Η ενασχόλησή του με αυτά κατέληξε στην παρατήρηση πως τα όνειρα
που αναφέρονται στον θάνατο εμφανίζονται σε αυτούς που βιώνουν την
κατάθλιψη.
Από ιατρικής απόψεως ιδιαίτερο ενδιαφέρον προξενεί η άποψη του
Ιπποκράτη που λέγει πως στην διάρκεια του ύπνου, το σώμα κοιμάται,
ενώ η ψυχή βρίσκεται σε εγρήγορση και μαθαίνει, βλέπει ακούει και
συμμετέχει στις λειτουργίες τού σώματος.
Στην παρούσα ομιλία μας θα ήθελα εν συντομία να μιλήσουμε για
την επιστημονική έρευνα τού Φρόυντ σχετικά με την προέλευση και την
ερμηνεία τῶν ονείρων επισημαίνοντας συγχρόνως τίς αντιθέσεις ή και
ομοιότητες με την ορθόδοξη διδασκαλία. Το ερευνητικό ενδιαφέρον τού
Φρόυντ στράφηκε στα όνειρα μετά από εξετάσεις ασθενών πού πάσχανε
από νεύρωση ή και άλλες ψυχικές ασθένειες.
Ο στόχος και η επιδίωξη του Φρόυντ
Στόχος του ήταν νὰ καλύψει τα κενά και νὰ διευρύνει την
σχετική με τα όνειρα αντίληψη, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον της
αναζήτησής του στην ουσία του ονείρου και στην πηγή από όπου
προέρχονται. Κεντρική ιδέα πως κανένα όνειρο δεν είναι χωρίς αξία, και
το καθένα κρύβει ένα κρυφό νόημα. Στην συνέχεια επιχειρούσε νὰ
εξηγήσει τούς μηχανισμούς το πώς διαμορφώνεται ένα όνειρο. Για το
σκοπό αυτό αντλούσε το υλικό από τα δικά του όνειρα και τῶν ασθενών
του. Έκανε μια διάκριση τῶν ονείρων σε αληθινά και απατηλά. Ωστόσο
παραμένει ανοιχτό θέμα προς έρευνα για τον Φρόυντ το πρόβλημα της
μαντικής – προφητικής ικανότητας του ονείρου, καθώς οι οράσεις αυτών
χρησιμοποιούνται από ανθρώπους που επιχειρούν νὰ στηρίξουν την
πίστη τους στην ύπαρξη υπερφυσικών δυνάμεων.
Οι πηγές τῶν ονείρων
Στο σημείο αυτό μας λέγει πως το όνειρο παύει νὰ είναι θεόπεμπτο
και θεωρείται ως αποτέλεσμα βούλησης υπερφυσικών δυνάμεων. Οι
πηγές είναι πολλές και αποδίδονται στο σώμα και στο πνεύμα,
διακρίνοντας αυτές σε τέσσερα είδη: 1. Τον «αντικειμενικό». 2. Τον
«υποκειμενικό». 3. Τον «οργανικό». Και 4. Στον
«Καθαρά ψυχικό
ερεθισμό». Οι εντυπωσιακές εικόνες και ήχοι της ημέρας λαμβάνονται
ως ενόχληση και διαταράσσουν την ομαλή ροή του ύπνου, το δε όνειρο
κρίνεται ως αντίδραση σε αυτή.
Ποιοι οι λόγοι πού ξεχνάμε τα όνειρα
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Οι αιτίες για το ότι ξεχνάμε τα όνειρα είναι αυτή της κατάστασης
δηλ. της εγρήγορσης στη διάρκεια του ονείρου. Όλα εξαρτώνται από τη
δύναμη τῶν εικόνων, το κατά πόσο οι εικόνες του ονείρου ήταν
εντυπωσιακές. Ξεχνάμε τίς εικόνες που ήταν αδύναμες, ασθενικές, και
ασήμαντες και που δε μάς προκάλεσαν συγκίνηση, χωρίς νὰ σημαίνει
αυτό ότι προϋπόθεση της ανάμνησης είναι απαραίτητα η ένταση. Το
γεγονός που ξεχνάμε τις εικόνες του ονείρου οφείλεται επίσης στο ότι
αυτές εμφανίζονται μόνο μια φορά. Μια επιπλέον αιτία λήθης με
μεγαλύτερη σημασία είναι η απουσία αισθημάτων σκέψεων και
παραστάσεων.
Ἡ έκπληξη όμως είναι πως πολλά όνειρα δεν ξεχνιούνται και αυτό
ενισχύει ακόμη περισσότερο το αίνιγμα της ανάμνησης, της οποίας δεν
μπορούν νὰ αγνοηθούν οι ιδιομορφίες όπως π. χ. ένα όνειρο που
ξεχνούμε το πρωί νὰ επανέλθει στη μνήμη μας στη διάρκεια της μέρας.
Δε μπορεί όμως νὰ υποστηριχθεί με βεβαιότητα ότι είναι δυνατή η πλήρης
ενθύμηση του ονείρου. Οι αναμνήσεις που έχουμε χάσει από το μεγάλο
μέρος του ονείρου θα μπορούσαν νὰ εκληφθούν ως αλλοίωση αυτού που
απέμεινε. Έτσι τα όνειρα δεν μπορούν νὰ θεωρηθούν πλήρως αληθινά
αφού έχουμε την τάση νὰ καλύπτουμε άθελά μας τα κενά τῶν ονείρων.
Ηθικά και ανήθικα όνειρα
Ἡ ηθικότητα του ονείρου παρουσιάζει δύο αντικρουόμενες θέσεις
στις οποίες επιχειρείται νὰ εξηγηθεί η προέλευση τῶν ανήθικων ονείρων.
Το πρόβλημα τίθεται στις πνευματικές λειτουργίες, στο κατά πόσο αυτές
είναι αμέτοχες ἢ αν τελικά συμβαίνουν. Ἡ θέση του Φρόυντ
τεκμηριώνεται με την παρατήρηση ότι και οι δύο πλευρές εμφανίζουν
ασυνέπειες. Στην πρώτη περίπτωση θα μπορούσαμε νὰ πούμε πώς
στερείται περιεχομένου, διότι δεν έχει λογική αξία νὰ αναζητούμε
βαρύτητα στα ανήθικα όνειρα εφόσον η ηθική του προσώπου στο όνειρο
εκμηδενίζεται, και έτσι αυτός που ονειρεύεται δεν ευθύνεται γι’ αυτά
που βλέπει και συμβαίνουν. Η διαστροφή του ονείρου δεν σημαίνει
αυτόματα και διαστροφική φύση του προσώπου.
Ως πηγή ανηθικότητας του ονείρου για τον Φρόυντ νοούνται οι
κακές παρορμήσεις «πού διαπερνούν κάθε μέρα την συνείδησή μας με τη
μορφή πειρασμών». Το όνειρο λοιπόν μάς φανερώνει τίς σκοτεινές πτυχές
του είναι μας, που δεν είναι προσβάσιμες σέ φάση εγρήγορσης. Με αυτή
την επισήμανση θίγεται η ψυχολογική σημασία της «αποστολής» του
ονείρου που γίνεται ο «μαρτυριάρης» τῶν πραγματικών μας διαθέσεων.
Το περιεχόμενο τού ονείρου
Αυτό έχει σχέση με την πηγή τῶν στοιχείων της προηγούμενης
ημέρας η επίδραση της οποίας είναι καθοριστική όχι τόσο στις εντυπώσεις
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της ίδιας ημέρας, αλλά και κοντινό παρελθόν. Ἡ θέση αυτή διατυπώνεται
με την πεποίθηση ότι «Τὸ όνειρο μπορεῖ νὰ ἀντλήσει τα στοιχεῖα του από
ὁποιαδήποτε ἐποχὴ της ζωῆς μας φθάνει νὰ τα συνδέει ἕνας συνειρμὸς
ἰδεῶν με τα γεγονότα της ἡμέρας που είδαμε το όνειρο».
Επιπλέον ο Φρόυντ συμπεραίνει ότι «ἡ αφορμή που προκαλεί το
όνειρο μπορεί νὰ είναι ένα γεγονός της εσωτερικής μας ζωής που μάς το
θύμισε η σκέψη μας στη διάρκεια της ημέρας», και παρουσιάζει το πεδίο
στο οποίο μπορούμε νὰ αναζητήσουμε τίς πηγές του ονείρου. Το πεδίο
αυτό διαμορφώνεται από τα σημαντικά γεγονότα που ζήσαμε. Αυτό
που προσδίδει μια ψυχική αξία στο όνειρο ανάλογη με αυτή της
ανάμνησης ἢ τῶν συλλογισμών, είναι η φρεσκάδα της εντύπωσης.
Η σχέση με του ς κεκοιμημένους
Η σχέση αυτή διακρίνεται σε δύο τάξεις: στα όνειρα πού όταν
ξυπνήσουμε μένουμε έκπληκτοι γιατί δεν αισθανόμαστε λυπημένοι, και
σε εκείνα που νιώθουμε μεγάλη λύπη. Ὁ Φρόυντ βλέπει τα δεύτερα ὡς
τυπικά. Στην πρώτη κατηγορία η έλλειψη θλίψης εξηγείται από το
γεγονός ότι το θυμικό που δινόμαστε νὰ το αναγνωρίσουμε στο
λανθάνον περιεχόμενο, δεν υποβάλλεται σέ μετατόπιση που συμβαίνει
στις παραστάσεις. Στα όνειρα της 2ης ομάδας ο Φρόυντ χρεώνει στον
άνθρωπο την επιθυμία νὰ δει όντος νὰ πεθαίνει το προσφιλές και
συγγενικό πρόσωπο πού ονειρεύεται.
Οι αρχές αυτής της επιθυμίας βρίσκονται όπως μας λέγει στην
παιδική ηλικία. Οφείλονται στον εγωϊσμό του παιδιού και στην άγνοια
που έχει για την εικόνα του θανάτου όπως την αντιλαμβάνονται οι
μεγάλοι. «Το παιδί δε φαντάζεται τη φρίκη της καταστροφής, την παγωνιά
του τάφου, τον τρόμο του ατελείωτου χάους, που τόσο δύσκολα ανέχεται ο
ενήλικος όπως αποδεικνύουν τα πεπραγμένα».
Ὁ ίδιος ο άνθρωπος διακηρύττει στεντόρεια τη φωνή πώς το όνειρο
είναι ένας γρίφος και έρχεται σε αντίθεση με αυτούς που επιχείρησαν
νὰ το ερμηνεύσουν σαν μια αποτύπωση ενός απλού σχεδίου
αδιαφορώντας για το νόημα και την ουσία της ερμηνείας.
Ἡ ορθόδοξη προσέγγιση
Αξιόπιστη πηγή μας για την παρουσίαση τῶν αντιλήψεων της
ορθόδοξης διδασκαλίας στην παρούσα μας ομιλία, αποτελεί η Αγία
Γραφή, η πατερική γραμματεία καθώς και η πλούσια ιστορική παράδοση
της εκκλησίας μας με την πληθώρα τῶν καταγεγραμμένων γεγονότων
που αναφέρονται στα όνειρα. Τα όσα λεχθούν απεικονίζουν την
κρατούσα αντίληψη της ορθόδοξης διδασκαλίας στο θέμα των ονείρων.
Όνειρα της Παλαιάς Διαθήκης
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Ποικίλουν τα όνειρα τόσο στην Π. Δ. όσο και στην Κ. Δ. Ἡ πρώτη
αναφορά σε όνειρο στη Παλαιάς Διαθήκης σχετίζεται με τη μετάβαση
του Αβραάμ και της γυναίκας του Σάρρας στη περιοχή που ανήκε στον
βασιλιά Αβιμέλεχ. Επειδή τα ήθη και τα ένστικτα που επικρατούσαν
στο βασίλειο του Αβιμέλεχ δεν απέκλειαν πιθανό φόνο του Αβραάμ και
την αρπαγή της συζύγου, γι’ αυτό και εμφανίσθηκαν ως αδέλφια. Την
λύση έδωσε ο Θεός δια μέσου ονείρου στον Αβιμέλεχ προειδοποιώντας
τον: «καὶ εἰσῆλθεν ο Θεὸς πρὸς ᾿Αβιμέλεχ ἐν ὕπνῳ την νύκτα και εἶπεν· ἰδοὺ
σὺ ἀποθνήσκεις περὶ της γυναικός, ἧς ἔλαβες, αὕτη δέ ἐστι συνῳκηκυῖα
ἀνδρί». (Γέ., 20,3) (Γέ.20,3).
Ακολουθεί η περίπτωση του Λάβαν και του γαμπρού του Ιακώβ
όπου ο πρώτος αδικούσε τον δεύτερο στη μεταξύ τους μοιρασιά τῶν
αιγοπροβάτων, (Γέ. 31, 12). Το γεγονός αυτό σημαδεύεται και από ένα
δεύτερο όνειρο καθώς όταν ο Ιακώβ εξασφάλισε τα αιγοπρόβατα που
του αναλογούσαν τα πήρε μαζί με την οικογένειά του και έφυγε κρυφά
από τον Λάβαν, (Γέ. 31, 24).
Επίσης είναι ευρέως διαδεδομένα και τα όνειρα του Ιωσήφ του
Παγκάλου που η Παλαιά Διαθήκη εξιστορεί, όπως: τα δύο όνειρα που
αφηγήθηκε όταν ήταν μικρός με τους αδελφούς του και τον πούλησαν,
για τα οποία δέχθηκε την επίπληξη τῶν αδελφών του αλλά και του
πατέρα του Ιακώβ. Στη συνέχεια της ιστορίας όπως είναι γνωστό
επαληθεύθηκαν τα λεγόμενα του Ιωσήφ δικαιώνοντάς τον. Πρόκειται για
το όνειρο όπου αυτός και τα αδέλφια του ευρισκόμενοι στον αγρό τους,
φέρει ο καθένας τους από ένα δεμάτι σιτάρι, το δεμάτι του Ιωσήφ
στέκεται όρθιο τα υπόλοιπα δεμάτια τῶν αδελφών του στρέφονται προς
το δεμάτι του Ιωσήφ και το προσκυνούν. Και συνεχίζοντας με το δεύτερο
όνειρο αφηγείται στα αδέλφια του πώς είδε τον ήλιο και την σελήνη και
ένδεκα αστέρια νὰ πέφτουν και νὰ τον προσκυνούν.
Επιπλέον είναι παγκοίνως γνωστή και η ερμηνεία του Ιωσήφ
Παγκάλου στα όνειρα τῶν συγκρατουμένων του αρχιοινοχόου και
αρχισιτοποιοὺ του Φαραώ στη φυλακή στην Αίγυπτο. Ἡ κατά γράμμα
επαλήθευση της ερμηνείας και στα δύο όνειρα φανερώνει και βεβαιώνει
την θεϊκή τους προέλευση.
Το θέμα τῶν ονείρων του Ιακώβ βρίσκεται στο πλαίσιο τῶν έντονων
οικογενειακών εντάσεων. Ὁ Ησαύ ο αδελφός του Ιακώβ τον περιφρονεί. Ὁ
Ιακώβ φαίνεται επιφανειακά αδύναμος, δεν έχει άλλη επιλογή από το νὰ
ζητήσει ασφάλεια και προστασία από τον αδελφό του. Ἡ Ρεβέκκα η
μητέρα του συμβουλεύει τον Ιακώβ νὰ φύγει και νὰ ξεκινήσει μια νέα
ζωή, μακριά. Εδώ έχουμε μια εισαγωγή στα όνειρα, που χαρακτηρίζονται
από τον κίνδυνο και την κρίση, (Γέ, 28, 10-13). Το όνειρο περιέχει μια θεία
υπόσχεση. Έχοντας ως κεντρικό θέμα αυτό το της ευλογίας.
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Τέλος έχουμε και
το όνειρο του βασιλιά τῶν Βαβυλωνίων
Ναβουχοδονόσωρ, τον οποίο το όνειρο τον τρόμαξε αρκετά, και μάλιστα
τόσος φοβισμένος, ώστε την επόμενη η μνήμη του αδυνατούσε νὰ το
ανακαλέσει. Τρομαγμένος κάλεσε το πρωί τους μάγους και σοφούς
Χαλδαίους και απαίτησε νὰ του εξηγήσουν το όνειρο που είδε, διότι
διαφορετικά θα τους αποκεφάλιζε. Τότε εμφανίσθηκε ο προφήτης Δανιήλ
λέγοντάς του πως δεν μπορούν νὰ εξηγήσουν το όνειρο οι δικοί του
ερμηνευτές διότι αυτό προερχόταν από τον Ύψιστο Θεό. Ὁ Δανιήλ είπε με
παρρησία στο Ναβουχοδονόσωρ ότι ο Θεός του παρουσίασε το όνειρο για
νὰ γνωρίσει τη θα συμβεί στο μέλλον, στη συνέχεια αφού ανέφερε στο
βασιλιά το περιεχόμενο του ονείρου πού είδε προχώρησε στην ερμηνεία.
Βέβαια τα όνειρα σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελούν και
εκφράζουν καθαρά ψυχολογικά γεγονότα του ανθρώπου, που οφείλονται
σε διάφορες φυσικές αιτίες της καθημερινής ζωής, όπως είναι η πείνα ἢ
δίψα, ἢ άλλες φροντίδες του βίου, (Εκ. 5,2), ἢ ακόμη και η σωματική
κούραση, (Σοφ. Σειρ. Μ, 5-6). Αυτά τα όνειρα όμως δεν μπορούν νὰ έχουν
και κάποια σοβαρή σημασία, θεολογική ἢ θρησκευτική στην Παλαιά
Διαθήκη. Απλά δείχνουν ορισμένες καταστάσεις της ανθρώπινης ζωής
που είναι παροδικές. Βέβαια τα αποκαλυπτικά όνειρα με τα οποία
μεταφέρεται το θέλημα του Θεού στον άνθρωπο είναι συνήθως δύο. Το
πρώτο, είναι το απλό όνειρο που μεταφέρει ένα μήνυμα και το οποίο
κατανοεί ο άνθρωπος και το εκτελεί. Το δεύτερο είναι τα συμβολικά
όνειρα που χρειάζονται ερμηνεία και γίνονται κατανοητά μόνο από
ειδικούς, τους ονειρομάντεις ἢ ονειροκρίτες, (Κρ. Ζ, 13-15). Ένας από τους
γνωστούς εξηγητές ἢ ερμηνευτές τῶν ονείρων στην Π. Δ. όπως
αναφέραμε ήταν και ο Ιωσήφ. Αυτός την περίοδο εκείνη στην Αίγυπτο
ήταν ένας από τους γνωστούς ερμηνευτές τῶν ονείρων. Ὁ Δανιήλ επίσης
ήταν κι αυτός ένας προφήτης εμπνευσμένος και φωτισμένος από τον Θεό
στο νὰ εξηγεί τα όνειρα.
Στην Παλαιά Διαθήκη επίσης διαβάζουμε για τα όνειρα που
στέλνει ο Θεός στους προφήτες με την μορφή αποκαλύψεων τα οποία
ερμηνεύουν οι ονειρομάντεις και οι μάντεις τῶν ειδωλολατρών. Επιπλέον
στην ιστορία της Π. Δ. υπήρχε μια διαμάχη ανάμεσα στις δύο αυτές
πλευρές, δηλαδή της αλήθειας και της πλάνης, για την οποία οι
απεσταλμένοι του Θεού είχαν ιδιαίτερα αγωνισθεί για την κατάργηση
όλων αυτών, δηλαδή λάθος ερμηνεία τῶν ονείρων. Στον Ισραηλιτικό λαό
όμως κατά καιρούς παρουσιάζονταν ορισμένοι ψευδοπροφήτες, οι οποίοι
ισχυριζόταν πώς ο Θεός επικοινωνούσε μαζί τους διαμέσου κάποιου
ονείρου και απαιτούσαν από τον λαό νὰ πιστέψει στα όνειρα ἢ ακόμη
περισσότερο στην ερμηνεία που έδιδαν οι ίδιοι. Τα όνειρά τους όμως
αποτελούσαν μια ψεύτικη παρηγοριά. Αυτά τα όνειρα ήταν ψευδή και
παραπλανούσαν τον λαό. Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα
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χαρακτηριστικό και το συναντάμε στον Προφήτη Ιερεμία, ο οποίος
προτρέπει τον λαό νὰ αποφεύγει αυτά τα απατηλά όνειρα. Ὁ ίδιος
Προφήτης ονομάζει τα
όνειρα «σίτον», ενώ τῶν ψευδοπροφητών
«άχυρα» υπογραμμίζοντας την διαφοροποίησή τους. Ὁ Προφήτης Ιωήλ
οραματιζόμενος μια εσχατολογική εποχή, μια εποχή που θα εκχυθεί το
Πνεύμα του Θεού σε κάθε άνθρωπο, για νὰ μπορούν νὰ βλέπουν και
εξηγούν επίσης και αυτοί τα διάφορα όνειρα και τίς οράσεις.
Όνειρα της Καινής Διαθήκης
Στην Κ. Δ. διαβάζουμε επίσης κάποια όνειρα που προέρχονται από
τον Θεό όπως αυτά του δικαίου Ιωσήφ. Το πρώτο σχετίζεται με την
πρόθεση του Ιωσήφ που ήθελε νὰ χωρίσει την Παρθένο λόγω της
εγκυμοσύνης της, που τη θεώρησε αποτέλεσμα μοιχείας. Και ακολουθεί
το δεύτερο όνειρο στο οποίον επίσης, «Ἄγγελος κυρίου φαίνεται κατ’ ὄναρ
τῷ Ἰωσὴφ λέγων: Ἐγερθεὶς παράλαβε το παιδίον και την Μητέρα Αὐτοῦ και
φεῦγε εἰς Αἴγυπτον».
Παρόμοια και ο ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει στο ευαγγέλιό
του το προειδοποιητικό όνειρο με την περίπτωση τῶν τριών μάγων, (Μθ.
2,12).
Αναφέρουμε ακόμη και τη γυναίκα του Πιλάτου που διαμήνυσε
στον σύζυγό της τα όσα είδε στο όνειρό της, (Μθ. 27,19).
Επίσης και ο ἀπ. Παύλος, είδε στον ύπνο του ένα Μακεδόνα που
τον παρακαλούσε νὰ έρθει στην Μακεδονία για νὰ τους βοηθήσει, (Πρξ,
16,9). Στις Πράξεις τῶν αποστόλων στο 18 και 27 κεφ. καταγράφονται τα
όνειρα που έχουν σχέση με τον Παύλο.
Τα όνειρα στην Κ. Δ. δεν βρίσκονται στο μέσο της Θείας
Αποκαλύψεως αλλά έχουν μια περιφερειακή θέση. Η Αποκάλυψη του
Θεού στηρίζεται συνήθως στις οράσεις και οράματα παρά στα όνειρα.
Διά Χριστού κάθε είδους αινιγματικού μέσου εξήγησης είναι μικρής
σημασίας.
Ὁ Θεός έχει χρησιμοποιήσει τα όνειρα για νὰ μεταφέρει μηνύματα
και νὰ μιλήσει στους πιστούς και άπιστους. Μερικές φορές χρησιμοποιεί
αυτά αποκαλύπτοντας το θέλημά του στους χριστιανούς και μερικές
φορές για νὰ αντλήσει τούς μη πιστούς στη διάσωση της πίστης στον
Χριστό. Γνωρίζουμε επίσης πως δεν είναι κάθε όνειρο από τον Θεό. Αυτά
που αποστέλλονται από τον Θεό δεν έρχονται σε αντίθεση με τη Α. Γ.,
αλλά συμφωνούν με τον Λόγο. Τα όνειρα είναι ένας τρόπος που ο Θεός
εξακολουθεί νὰ χρησιμοποιεί για νὰ επικοινωνήσει με τους πιστούς και
νὰ καλέσει εκείνους πού βρίσκονται έξω από την χριστιανική πίστη.
Όνειρα στη ζωή του χριστιανικού πληρώματος
Εκτός όμως από τα όνειρα πού αναφέραμε από την Παλαιά και
την Καινή Διαθήκη, υπάρχουν και τα αποκαλυπτικά όνειρα. Σύμφωνα
λοιπόν με αυτά, έχουμε παραδείγματα ονείρων σταλμένα από τον Θεό
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πού αφορούν τη μακραίωνη ιστορία της Εκκλησίας μας. Υπάρχουν και
αρκετά αποκαλυπτικά όνειρα εκ Θεού καταγεγραμμένα πού αναφέρονται
σέ Αγίους και άλλα πρόσωπα της Εκκλησίας μας. Ενδεικτικά θα
αναφέρουμε μερικά από αυτά: α)Τῆς αγίας Αικατερίνης, που με τίς
συμβουλές ενός ασκητή και ένα όνειρο πού είδε με τη Θεοτόκο
αποφάσισε νὰ διδαχθεί τον χριστιανισμό και νὰ βαπτιστεί. Ἡ Παναγία
της πέρασε το δακτυλίδι ζητώντας την νὰ έχει μοναδικό της νυμφίο τον
Υιό της.
β) Ὁ Άγιος Γεώργιος δια μέσου ονείρου άκουσε την φωνή τού Θεού ότι
επρόκειτο νὰ οδηγηθεί στο μαρτύριο.
γ) Το όνειρο του Επάρχου Ιλλυρικού Λεοντίου, στον οποίο φανερώθηκε ο
Άγιος Δημήτριος και του είπε νὰ μην αφαιρέσει μέρος από το λείψανό
του, καθώς ο Λεόντιος από ευγνωμοσύνη στο πρόσωπο του Αγίου που
τον θεράπευσε ήθελε νὰ πάρει τμήμα από το εν λόγω λείψανο στη νέα
επαρχία που θα υπηρετούσε. Έτσι συμμορφώθηκε με τίς επιταγές τού
Αγίου παίρνοντας μόνο λίγο χώμα από τον τάφο του, το οποίο αφού το
τοποθέτησε μαζί με το δακτυλίδι και το μαντήλι του Αγίου σε ένα
κουτάκι ως φυλαχτό το οποίο τον βοήθησε να διαπεράσει τον ποταμό
Δούναβη.
δ) Με όνειρο συνδέεται και η ανεύρεση της Εικόνας της Παναγίας της
Τήνου, από την μοναχή Πελαγία έπειτα από τρία συνεχόμενα όνειρα.
ε) Θα αναφερθούμε και σε μια εκ Θεού εμπειρία στα όρια τού ονείρου και
οράματος την οποία μάς παρέδωσε ο Όσιος Παΐσιος ο αγιορείτης. Καθώς
όδευε για τον ύπνο είδε με την μορφή αξιωματικού τον Άγιο Αρσένιο τον
Καππαδόκη, ο οποίος αφού επιδοκίμασε τον Όσιο αρχικά για τη ορθή
πορεία του, στη συνέχεια τού φανερώθηκε με την πραγματική του μορφή
εκδηλώνοντας έτσι την αγάπη του.
Πολλοί συνάνθρωποί μας ονειρεύονται όλη τη νύχτα. Στα όνειρα,
είμαστε συχνά με φίλους ἢ με την οικογένεια και με άλλα πρόσωπα που
γνωρίζουμε και είναι απλά ένα συνηθισμένο όνειρο. Στη συνέχεια, μια
νύχτα μπορεί νὰ έχουμε ένα όνειρο που είναι διαφορετικό από τα άλλα.
Σε αυτό το διαφορετικό βλέπουμε τα σκοτεινά σύννεφα σιγά-σιγά νὰ
σέρνονται στον ουρανό προς το σπίτι μας. Καθώς πλησιάζετε στην πόρτα,
υπάρχει ένα μεγάλο φίδι που βρίσκεται στην είσοδο, αναζητώντας έναν
τρόπο νὰ μπει μέσα. «Βλέπετε ένα σπαθί και επιτίθεστε στο φίδι μέχρι νὰ
πεθάνει και μετά νὰ μπείτε». Όταν ξυπνάτε, καταλαβαίνετε πώς αυτό δεν
ήταν ένα φυσιολογικό όνειρο. Αντιλαμβανόμεθα πως στη Βίβλο ένα φίδι
συμβολίζει τον Σατανά (ἢ έναν εχθρό) και η πόρτα είναι η είσοδος στο
σπίτι σας. Έτσι, ο συμβολισμός ερμηνεύτηκε χρησιμοποιώντας τη Βίβλο
και το όνειρο είναι μια προειδοποίηση ενός ατόμου ἢ κάτι πού προσπαθεί
νὰ περάσει από την είσοδο τού σπιτιού σας. Χωρίς τον συμβολισμό είναι
δύσκολο νὰ μάθουμε αν το όνειρο είναι απλό ἢ σταλμένο από τον
Θεό.
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Τα όνειρα εκ του πονηρού
Υπάρχουν όμως και όνειρα – οράματα, που αν και είναι λίγα είναι
αποκαλυπτικά της παρουσίας του Θεού. Μάς προλέγουν τη μέλλουσα
κρίση και την κόλαση. Ξυπνάμε έντρομοι. Σε αυτά πρέπει νὰ δίνουμε
σημασία διότι μάς οδηγούν στην μετάνοια. Πέρα όμως αυτών οι Πατέρες
προσπαθούν νὰ κάνουν μια διάκριση τῶν ονείρων. Έτσι χωρίζουν αυτά
που είναι από τον Θεό και αυτά που προέρχονται από τον σατανά. Τα εκ
Θεού είναι ελάχιστα στη ζωή μας. Και αναγνωρίζονται από την χαρά και
από τα δάκρυα που φέρνουν στο ξύπνημά μας. Ενώ τα εκ τού πονηρού
είναι πολυάριθμα και μάς φέρνουν στενοχώρια και μελαγχολία. Στόχος
του είναι η έξαψη της φαντασίας και ο κλονισμός της πίστης μας. Γι’ αυτό
οι άγιοι Πατέρες μάς συνιστούν νὰ μη δίνουμε καμία απολύτως σημασία
ούτε σ’ αυτούς ούτε στα όνειρα, ακόμα και εάν μάς διαψεύσουν με την
επαλήθευσή τους.
ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Με την περίπτωση τῶν ονείρων ασχολήθηκαν και οι Άγιοι
Πατέρες. Γνώστες, από προσωπικές έμπειρές, τῶν μεθόδων και τῶν
τεχνασμάτων του διαβόλου, αλλά και της χάριτος του Θεού, διέκριναν
μέσα από την εμφάνιση τῶν ονείρων αφ’ ενός τις προσβολές και
επιθέσεις τῶν πονηρών πνευμάτων, αφ’ ετέρου τις αποκαλύψεις τῶν
μυστηρίων του Θεού.
Στην συνέχεια θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά σε κάποιους
Πατέρες, εμφανίζοντας την γνώμη και θέση τους γύρω από αυτά.
Ὁ Μέγας Αθανάσιος, συνδέει τα όνειρα με την πίστη τού ανθρώπου, που
στρέφεται ή στον Χριστό ή στα είδωλα. Στα όνειρα ενώ τα σώματα
εξακολουθούν νὰ αναπαύονται στο κρεβάτι η ψυχή συνεχίζει νὰ
λειτουργεί στον νουν και την σκέψη. Τα όνειρα για τον άγιο Αθανάσιο
είναι προϊόντα της κίνησης της ψυχής κατά την διάρκεια του ύπνου του
σώματος. Ακόμη επισημαίνει πως αυτά συνδέονται με την πρόνοια τού
Θεού στοχεύοντας στην ανθρώπινη σωτηρία.
Ὁ Άγιος Γρηγόριος Νύσσης, συνδέει τα όνειρα με την φυσική άποψη,
ὡς φυσικά φαινόμενα. Αυτά αποτελούν απλά προϊόντα της ανθρώπινης
ψυχής, αντί θεϊκών, Άγγελων ἢ δαιμόνων. Εν αντιθέσει με τον Μέγα
Αθανάσιο, ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης αναφέρεται στην λειτουργία τῶν
ονείρων ως προϊόν του παραλόγου της ψυχής. Επομένως τα όνειρα είναι
παράλογες και αδύναμες καταστάσεις κάτι που δεν θα συνέβαινε εάν η
ψυχή καθοδηγείτο από τον νουν και την λογική.
Συμβούλευε πάντως τους πιστούς, πώς τα όνειρα μπορούν νὰ
παρέχουν και απλές αναμνήσεις καθημερινών επαγγελμάτων και
διαφόρων γεγονότων. Και σε τελική ανάλυση μπορεί το όνειρο νὰ
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αντικατοπτρίζει την κατάσταση του σώματος, την πείνα ἢ τη δίψα του, ἢ
τη συναισθηματική κατάσταση της προσωπικότητας.
Η άποψη του Μεγάλου Βασιλείου, για τα όνειρα είναι πώς αυτά
αποτελούν προϊόν τῶν καθημερινών φροντίδων και ενασχολήσεων τῶν
ανθρώπων. Στις ενασχολήσεις αυτές βρίσκονται αρκετά θέματα, όπως το
άγχος τῶν καθημερινών βιοτικών αναγκών, χρέη και άλλα προσωπικά
προβλήματα. Παράδειγμα αναφέρει έναν άνθρωπο πού έχει χρέη το
άγχος του δεν τον αφήνει ήσυχο ούτε και στον ύπνο του, με αποτέλεσμα
νὰ βλέπει την ώρα του ύπνου τον δανειστή του νὰ τον κυνηγάει
απειλώντας τον.
Ὁ Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος κάνει αναφορά στα
όνειρα
περισσότερο από κάθε άλλον Άγιον Πατέρα της Εκκλησίας μας. Τα
όνειρα θα μπορούσαν νὰ προέρχονται από την ψύχη του ανθρώπου,
ιδιαίτερα από τις σκέψεις και τις επιθυμίες του , η ψυχή είναι το
κατάλληλο μέρος για νὰ αναπτυχθούν τέτοιες δραστηριότητες. Φυσικό
είναι όμως, όπως αναφέρει ο ίδιος, την νύχτα η ψυχή νὰ δει μέσα από τα
όνειρα, όλα τα πράγματα που σκέπτεται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τα
όνειρα παράγουν σκέψεις και
ανησυχίες της ανθρώπινης ψυχής
προερχόμενες από τις καθημερινές ενασχολήσεις, σωματικές ἢ ψυχικές.
(π.χ. φτωχός & πλούσιος) τα
όνειρα επίσης διαφέρουν από άνθρωπο σε
άνθρωπο.
Ὁ Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, μας δηλώνει πως οι δαίμονες εμφανίζονται σε
ανθρώπους που συνηθίζουν νὰ θυμούνται πονηρά πράγματα και
ασχολούνται με αισχρά γεγονότα. Στις περιπτώσεις αυτές έρχονται οι
δαίμονες και εμφανίζονται με φαντασίες στον ύπνο παίρνοντας αφορμή
από τις σκέψεις του ανθρώπου που έκανε την ήμερα, και άλλοτε μεν
φοβερίζουν την ψυχή του και άλλοτε δε την κάνουν ανίσχυρη. Οι
νυχτερινές φαντασίες συνήθως συνδέονται με τα πάθη της ψυχής.
Ὁ Άγιος Διάδοχος Φωτικής μάς δίνει μια άλλη διάσταση τῶν ονείρων
επισημαίνοντας πώς αυτά είναι δείγματα της αγάπης του Θεού προς τον
άνθρωπο, και επιπλέον σημάδια που αποκαλύπτουν την πνευματική
υγεία της ίδιας της ανθρώπινης ψυχής. Επιπλέον μάς συμβουλεύει
λέγοντάς μας: «Ας μάς είναι αρκετό και χρήσιμο για την αρετή, το
νὰ μη δίνουμε ολότελα πίστη σε καμία φαντασία. Γιατί τα όνειρα
δεν είναι παρά αντίτυπα ανεξέλεγκτων λογισμών ἢ εμπαιγμοί
δαιμόνων».
Ο άγιος Παΐσιος Αγιορείτης. Ἡ αναφορά που κάναμε στους αγίους
Πατέρες θα ήταν ελλιπής εάν δεν εκθέταμε και τις γνώμες τῶν δυὸ
συγχρόνων αγίων γερόντων και Πατέρων της εκκλησίας μας που οι
περισσότεροι από μάς τους γνωρίσαμε εκ του σύνεγγυς. Έτσι λοιπόν ο
άγιος Παΐσιος μάς εξηγεί: Όταν βλέπεις άσχημο όνειρο, ποτέ νὰ μην
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εξετάζεις τί είδες, πώς το είδες, αν είσαι ένοχος, πόσο φταις. Ὁ πονηρός,
επειδή δεν μπορεί νὰ σε πειράξει την ήμερα, έρχεται την νύχτα.
Επίσης επιτρέπει καμιά φορά ο Θεός στον πονηρό νὰ μάς πειράξει
στον ύπνο, για νὰ δούμε ότι δεν πέθανε ακόμη ο παλιός άνθρωπος που
έχουμε μέσα μας. Άλλες φορές πάλι ο εχθρός πλησιάζει τον άνθρωπο
στον
ύπνο του και του παρουσιάζει διάφορα όνειρα, για νὰ
στενοχωρηθεί, όταν ξυπνήσει. Γι’ αυτό νὰ μη δίνουμε καθόλου σημασία.
Νὰ κάνουμε τον σταυρό μας, νὰ σταυρώνουμε το μαξιλάρι, νὰ βάζουμε
και τον σταυρό και κάνα-δυο εικόνες επάνω στον μαξιλάρι και νὰ λέμε
την ευχή μέχρι νὰ μάς πάρει ο ύπνος. Όσο δίνουμε σημασία, άλλο τόσο
θα έρχεται ο εχθρός για νὰ μάς πειράξει. Αυτό δεν είναι κάτι που
συμβαίνει μόνο στους μεγάλους, αλλά και στους μικρούς. Και στα μικρά
παιδιά ακόμη, παρόλο που είναι αγγελούδια, ο εχθρός πηγαίνει και τα
φοβερίζει, όταν κοιμούνται και τινάζονται με αγωνία, τρέχουν φοβισμένα
και με κλάματα στην αγκαλιά της μάνας. Επομένως τα όνειρα που
φέρνει ο πειρασμός είναι μια εξωτερική επίδραση τού εχθρού στον
άνθρωπο την ώρα που κοιμάται.
Σε ερώτηση προς τον Όσιο, εάν από τα όνειρα μπορεί κανείς νὰ
προβλέψει κάτι πού θα του συμβεί.
Η απάντησή του ήταν όχι, δεν πρέπει νὰ δίνουμε σημασία στα όνειρα.
Είτε ευχάριστα είναι αυτά είτε δυσάρεστα, και να μην τα πιστεύουμε,
γιατί υπάρχει κίνδυνος νὰ πλανηθούμε. Τα ενενήντα πέντε τοις εκατό
από τα όνειρα είναι απατηλά. Γι’ αυτό οι Άγιοι Πατέρες λένε νὰ μην τα
δίνουμε σημασία. Πολύ λίγα όνειρα είναι από τον Θεό, αλλά και αυτά,
για νὰ τα ερμηνεύσει κανείς, πρέπει νὰ έχει καθαρότητα και άλλες
προϋποθέσεις, όπως ο Ιωσήφ (Γέ. 37,5-11) και ο Δανιήλ, πού είχαν το
χάρισμα από τον Θεό.
Γιατί Γέροντα, μερικοί άνθρωποι δεν βλέπουν όνειρα.
Καλύτερα που δεν βλέπουν! δεν ξοδεύουν ούτε εισιτήρια, ούτε
βενζίνη! Στα
όνειρα βλέπεις κάτι σε
ένα λεπτό που
στην
πραγματικότητα θα διαρκούσε ώρες, μέρες γιατί σε αυτά καταργείται ο
χρόνος. Να, από αυτό μπορεί νὰ καταλάβει κανείς το ψαλμικό: «Χίλια ἔτη
ἐν ὀφθαλμοίς σου, Κύριε, ὡς η ἡμέρα η ἐχθές, ἥτις διῆλθε…», (ψα. 89,4).
Ἡ ψυχή είναι αυτή που αισθάνεται. Ας υποθέσουμε, βλέπει
κάποιος ένα ωραίο, και ευχάριστο όνειρο, χαίρεται, χτυπάει γλυκά η
καρδιά του και δεν θέλει νὰ τελειώσει. Ξυπνά και στενοχωριέται, γιατί
ξύπνησε. Άλλοτε πάλι βλέπει ένα άσχημο όνειρο, ότι έπεσε λ.χ. και
έσπασε τα πόδια του, και υποφέρει, κλαίει. Από την αγωνία του ξυπνά
με δάκρυα στα μάτια, βλέπει ότι δεν έπαθε τίποτε, και λέει: «Ευτυχώς
που ήταν όνειρο!». Δηλαδή συμμετέχει και η ψυχή. Από ένα άσχημο
όνειρο υποφέρει κανείς περισσότερο από ό,τι στην πραγματικότητα, όπως
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και ο άρρωστος υποφέρει ποιο πολύ την νύχτα απ’ ότι την ήμερα.
Σκεφθείτε νὰ ζει κάποιος ένα αιώνιο εφιαλτικό όνειρο και
νὰ
βασανίζεται αιώνια! Εδώ δεν μπορείς νὰ αντέξεις για λίγα λεπτά ένα
άσχημο όνειρο, άντε τώρα αιώνια, Θεός φυλάξει.
Τού αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου
Τα όνειρα μάς εξηγεί ο άγιος Πορφύριος, πού φανερώνονται στην
ψυχή λόγω της αγάπης του Θεού, είναι κατά κάποιο τρόπο αλάθητα
τεκμήρια της υγείας της. Γι’ αυτό ούτε από το ένα σχήμα μεταβάλλονται
σε άλλο, ούτε προκαλούν φόβο στην αίσθηση της ψυχής, ούτε γελούν ἢ
σκυθρωπιάζουν ξαφνικά, αλλά γεμάτα επιείκεια προσεγγίζουν την ψυχή
και τη γεμίζουν από πνευματική χαρά. Γι’ αυτό και όταν ξυπνήσει το
σώμα, με μεγάλο πόθο η ψυχή επιζητεί τη χαρά του ονείρου. Οι φαντασίες
όμως τῶν δαιμόνων που είναι σε όλα αντίθετες και τρομακτικές ούτε
στο ίδιο σχήμα παραμένουν, ούτε η μορφή τους είναι ατάραχη για πολύ.
Γιατί η γαλήνη πού δεν την έχουν εξαιτίας της προαιρέσεώς τους, αλλά τη
μιμούνται μόνο από διάθεση νὰ πλανήσουν την ψυχή μας, δεν μπορεί νὰ
μείνει σ’ αυτούς για πολύ˙ αλλά λένε μεγάλα λόγια και πολλές απειλές,
και παίρνουν συχνά τη μορφή στρατιωτών και κάποτε ψάλλουν με
κραυγές στην ψυχή. Από αυτά ο νους, όταν είναι καθαρός, αναγνωρίζει
την παρουσία τῶν δαιμόνων από τις φαντασίες και ξυπνά το σώμα·
κάποτε και χαίρεται, γιατί μπόρεσε νὰ εννοήσει την πανουργία του ς. Γι’
αυτό και μέσα στο όνειρο πολλές φορές (ὁ νους) τους ελέγχει, όποτε και
τους προκαλεί μεγάλη οργή. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις, όπου και
τα αγαθά όνειρα δεν προξενούν χαρά στην ψυχή, αλλά φέρνουν μια
γλυκιά λύπη και δάκρυα χωρίς πόνο. Αυτό συμβαίνει σ’ εκείνους πού
έχουν προκόψει σε ταπεινοφροσύνη και γενικά σε πνευματική ζωή.
Επανερχόμενος ο άγιος επί του θέματος επισημαίνει και τούτο
λέγοντας πώς οι χριστιανοί δεν πρέπει νὰ πιστεύουν στα όνειρα, διότι
πολλές φορές ο πονηρός τούς παγιδεύει μέσα απ’ αυτά, που είναι
αντίτυπα ανεξέλεγκτων λογισμών ἢ – όπως προείπα – και εμπαιγμοί
τῶν δαιμόνων.
Αντιμετώπιση τῶν ονείρων
Πόσες χιλιάδες όνειρα βλέπουμε καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας
αναρωτηθήκαμε ποτέ; Πόσες παραστάσεις, εικόνες, και
διαφόρους
ήχους, πού, ενώ τα βλέπουμε και τα ακούμε όσο είμαστε ξυπνητοί, τα
ίδια επαναλαμβάνονται και κατά τη διάρκεια του ύπνου, αλλά βέβαια με
διαφορετικό περιεχόμενο συνδυάζοντας έτσι και άλλες στιγμές τις ζωής
μας; και όμως όλα αυτά και ειδικότερα τα όνειρα είναι και παραμένουν
για όλους μας και για την επιστήμη μέγα μυστήριο!
Σύμφωνα λοιπόν με την ορθόδοξη πατερική παράδοση είναι πολύ
δύσκολο νὰ αναφερθούμε στα όνειρα στο εάν τα αποδεχόμεθα ἢ τα
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απορρίπτουμε. Ο Μέγας Βασίλειος μας λέει πως τα όνειρα πηγάζουν, ως
νυχτερινές φαντασίες, συνήθως απρεπείς, εξαιτίας τῶν αλλόκοτων
κινημάτων της ψυχής που γίνονται κατά την διάρκεια της ημέρας.
Περισσότερο μας πληροφορεί ο Ιερός Πατήρ, πώς τα όνειρα αποτελούν
προϊόν τῶν καθημερινών φροντίδων και ενασχολήσεων τῶν ανθρώπων.
Μέσα σε αυτές τις ενασχολήσεις βρίσκονται αρκετά θέματα, όπως το
άγχος τῶν καθημερινών βιοτικών αναγκών, τα χρέη και διάφορα άλλα
προσωπικά προβλήματα.
Οι νυχτερινές φαντασίες συνήθως συνδέονται με τα πάθη της
ψυχής. Εάν κανείς έχει αμαρτωλή και φιλήδονη ψυχή, φαντάζεται την
απόκτηση αισχρών πραγμάτων, γυναίκες και πολλές άλλες σαρκικές
ηδονές. Εάν όμως η ψυχή έχει το πάθος της κενοδοξίας, τότε φαντάζεται
επευφημίες, δόξες και επαίνους. Εάν η ψυχή πάλι είναι φιλοχρήματη και
φιλάργυρη, τότε βλέπει παντού να μαζεύει χρυσό και να τον αποθηκεύει
στα ταμεία. Επίσης εάν η ψυχή είναι θυμώδης και οξύθυμη τότε βλέπει
στα όνειρά του να καταδιώκεται από θηρία και ερπετά. Εάν η ψυχή είναι
αλαζόνα τότε βλέπει να κάθεται σε λαμπρούς χρυσοποίκιλτους θρόνους
ἢ να πετάει στον αέρα προκαλώντας παντού τον τρόμο. Αυτά όλα βέβαια
είναι ενδεικτικά της ανθρώπινης πνευματικής ακαταστασίας.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Τελειώνοντας μετά από όλα όσα εκθέσαμε στην αγάπη σας κατά
το μέτρο του δυνατού, τις απόψεις δύο διαφορετικών θέσεων –
προσεγγίσεων (φροϋδικής και
ορθόδοξης) και
αντιλήψεων
αναφερόμενες στο θέμα της ερμηνείας τῶν ονείρων. Επιπλέον
αναφέρθηκαν θέσεις που αφορούν τόσο στην ερμηνεία και στην
αντίληψη για την πηγή προέλευσης τῶν ονείρων, όσο και στην άξια του
ονειρικού φαινομένου.
Ὁ άνθρωπος μόνος και αδύναμος ψάχνει για διέξοδο διαφυγής από
το λαβύρινθο της αυτονόμησης του. Στην αγωνία του αυτή η ορθόδοξη
διδασκαλία δίνει οντολογικό βάθος στο όνειρο και εκφράζει μια θέση που
της επιτρέπει νὰ ταλαντεύεται με συνέπεια μεταξύ δύο πόλων, όπου ο
ένας άπαντά στο φυσικό και ο άλλος στον υπερφυσικό κόσμο.
Ἡ περαιτέρω προσέγγιση του φαινομένου τῶν ονείρων μάς
υπενθυμίζει την ουράνια καταγωγή της δημιουργημένης από το Θεό
ψυχής μας. Πρέπει νὰ προσθέσουμε πώς η ανάπτυξη της ορθόδοξης
διδασκαλίας για την ερμηνεία τῶν ονείρων φέρει τα γνωρίσματα της
παραδοσιακής «ονειρολογίας», δηλαδή το όνειρο εμφανίζεται σαν μια
ιδέα που υπάρχει και που κυριολεκτικά εισβάλλει στην ανοχύρωτη
ανθρώπινη σκέψη.
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Οι Πατέρες της Εκκλησίας μας, υπογραμμίζουν πώς τα όνειρα
χρειάζονται πολλή προσοχή γιατί μπορεί νὰ γίνουν εφιάλτης στον
καθένα μας. Δυστυχώς όμως δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι και μάλιστα
πιστοί χριστιανοί που τα πιστεύουν, και αιχμαλωτίζονται από αυτά
κάνοντάς τα πλήρη οδηγό στη ζωή τους. Αν δουν κάποιο όνειρο με το
πρωινό ξύπνημα αναρωτιούνται τί σημαίνει αυτό που είδαν στον ύπνο
τους ἢ αν θα επαληθευθεί στη διάρκεια της ημέρας και πολλά άλλα.
Αποτέλεσμα λοιπόν αυτού είναι νὰ ξεκινούν την ήμερα τους
κατηφείς, ανήσυχοι, με αγωνία για το τι θα τους συμβεί, αντί να είναι
χαρούμενοι και δημιουργικοί, με ευχαριστία που ο Θεός τούς παράτεινε
για μια ακόμη μέρα τη ζωή τους. Στο σημείο αυτό πρέπει νὰ προσέξουμε
και τις παγίδες του πονηρού, που τις χρησιμοποιεί με αποτέλεσμα
πολλές φορές νὰ επαληθεύονται τα όνειρά του στοχεύοντας στην
αιχμαλωσία της ανθρώπινης ψυχής.
Οι δαίμονες της κενοδοξίας εμφανίζονται πολλές φορές στον ύπνο
μας ως άγιοι προφήτες. Συμπεραίνουν ως πανούργοι πού είναι, μερικά από
τα μέλλοντα νὰ συμβούν και μάς τα προαναγγέλλουν. Και όταν αυτά
γίνουν, εμείς υπερήφανα πιστεύομε πως αποκτήσαμε προορατικό χάρισμα.
Σέ όσους τον πιστεύουν, ο δαίμονας αυτός στις περιπτώσεις αυτές φάνηκε ως
αληθινός προφήτης. Σε όσους όμως τον περιφρονούν αποδεικνύετε ένας
μεγάλος ψεύτης, διότι πολύ απλά ως πνεύμα πού είναι, βλέπει όσα
συμβαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα και τίποτα άλλο. Και μόλις αντιληφθεί
πώς κάποιος πεθαίνει, τρέχει αμέσως στους συγγενείς και σ’ εκείνους πού
τον πιστεύουν αναγγέλλοντας μέσα από τα όνειρα τον θάνατο του
συγγενικού τους προσώπου. Τίποτε μελλοντικό δεν προγνωρίζουν οι
δαίμονες, διότι διαφορετικά και οι μάγοι θα μπορούσαν νὰ προλέγουν το
θάνατο του καθενός μας. Εκείνος πού πιστεύει στα όνειρα είναι εντελώς
άσοφος και άπειρος, ενώ αυτός πού δεν πιστεύει τίποτε από αυτά είναι
πραγματικά σώφρων και συνετός. Τέλος ο άνθρωπος πού πιστεύει στα
όνειρα, μοιάζει μ’ αυτόν πού κυνηγά τη σκιά του και προσπαθεί νὰ την
πιάσει, λέει ο άγιος Ιωάννης της Κλίμακος.
Μετά τα όσα εκθέσαμε προκύπτει το ερώτημα, πώς πρέπει
αντιδράει κανείς σε όλες αυτές τις πανουργίες του πονηρού και μάλιστα
όταν βλέπει όνειρα που του φαίνονται καλά, και ανταποκρίνονται στις
προσδοκίες και επιδιώξεις του; Αρχικά πρέπει νὰ έχουμε υπόψη μας αυτό
που
ρητώς διδάσκει η Αγία Γραφή: ότι «ὁ Σατανάς μπορεί νὰ
μετασχηματιστεί σε φωτεινό άγγελο» (Β´ Κορ. 11, 13-15) για νὰ μάς
εξαπατήσει. Το ίδιο υποστηρίζουν και οι άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας
μας, που επισημαίνουν το ακόλουθο: ΜΗΝ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΣΤΑ ΟΝΕΙΡΑ
ΟΣΟ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΘΕΟΣΤΑΛΤΑ ΚΑΙ ΑΝ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ.
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Οι ίδιοι ποτέ δεν έδιναν σημασία στα οράματά τους πολύ δε
περισσότερο στα όνειρα και τα απέρριπταν αμέσως. Χαρακτηριστικό
είναι το παράδειγμα του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτη ο οποίος είδε
ολοζώντανη την Παναγία μας σε όραμα, αλλά δεν την προσκύνησε
λέγοντάς την ότι φοβάται μήπως είναι παγίδα του πονηρού! Αμέσως η
Θεοτόκος τον επιβράβευσε για την διάκριση και την ταπείνωσή του . Όσοι
λοιπόν από τους ανθρώπους πίστεψαν στα όνειρα οδηγήθηκαν στην
πλάνη!
Επιπλέον δε όπως και οι περισσότεροι από μάς γνωρίζουμε πώς ο
Κύριός μας Ιησούς Χριστός ό,τι χρειαζόταν μάς το δίδαξε παραδίδοντάς
το μέσα από το Ευαγγέλιό του. Ἡ Εκκλησία μας συμβουλεύει νὰ μην
δίνουμε καμία σημασία στα όνειρα για κανέναν απολύτως λόγο. Και το
καλλίτερο νὰ ξεχνάμε αυτά πού είδαμε στον ύπνο μας λέγοντας στον
εαυτό μας, «Ήταν απλά ένα όνειρο». και
με τον τρόπο αυτό
απαλλασσόμαστε από την λαίλαπα αυτή. Ευχαριστώ !
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