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O κ. Ευθύμιος Κεφάλας,
ο κ. Γιώργος Κεφάλας 

και οι υιοί του Τσάρλι και Μάριος
εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια 

Μαρκάτου για την πρόσφατη απώλεια της Αθηνάς.

Σχεδόν όλοι µας έχουµε 
ακούσει σε κάποια φάση 
της ζωής µας την φράση 

«µιλούσες στον ύπνο σου το 
βράδυ». Η φράση αυτή µπορεί 
να προκαλέσει διάφορα συναι-
σθήµατα, από έκπληξη έως ντρο-
πή και ανησυχία, αλλά πάντοτε 
εγείρει ένα ερώτηµα: «Τί έλεγα;» 
Συνήθως τίποτα το ενδιαφέρον, 
είναι η απάντηση. Μελέτες έχουν 
δείξει ότι οι περισσότερες «κου-
βέντες του ύπνου» δεν είναι αξι-
οσηµείωτες σκέψεις, αλλά απλώς 
σύντοµες, ανούσιες, «σκόρπιες» 
λέξεις που διαρκούν ένα ή δύο 
δευτερόλεπτα. 

Σύµφωνα µε το Εθνικό Ίδρυµα 
Ύπνου (NSF) των ΗΠΑ, η οµιλία 
στη διάρκεια του ύπνου – γνωστή 
και ως υπνολαλία – µπορεί να 
εκδηλωθεί σε κάθε στάδιό του. 
Όταν συµβαίνει στο στάδιο REM, 
κατά το οποίο αναπτύσσονται και 
τα όνειρα, προκαλείται από ένα 
«κινητικό ρήγµα» των διαλόγων 
που βλέπουµε στο όνειρό µας. 
Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι το 
στόµα και οι φωνητικές χορδές, 

που φυσιολογικά είναι ανενεργές 
όταν κοιµόµαστε, ενεργοποιού-
νται παροδικά και εκφέρουµε δυ-
νατά τις λέξεις που εκστοµίζει κά-
ποιος από τους «πρωταγωνιστές» 
του ονείρου µας. 

Η υπνολαλία µπορεί να εµφα-
νιστεί και στη διάρκεια των «µε-
ταβατικών αφυπνίσεων», δηλαδή 
όταν µισοξυπνάµε καθώς περνά-
µε από το ένα στάδιο του ύπνου 
στο άλλο. Και στις δύο περιπτώ-
σεις, η οµιλία µας εκδηλώνεται 
όταν «εισβάλλουν» στον ύπνο 
ορισµένα στοιχεία της αφύπνι-
σης, γεγονός που µας επιτρέπει 
να µιλήσουµε αλλά µας εµποδίζει 
να πούµε κάτι που έχει νόηµα για 
όποιον το ακούει. Είναι δύσκολο 
να υπολογισθεί η συχνότητα της 
υπνολαλίας, επειδή συνήθως 
κοιµόµαστε όταν συµβαίνει και, 
αν δεν υπάρχει κάποιος ξύπνιος 
δίπλα µας, δεν ενηµερωνόµαστε 
ποτέ για το συµβάν. Μελέτες, πά-
ντως, έχουν δείξει πως περισσό-
τερα από τα µισά παιδιά παρου-
σιάζουν σποραδικά υπνολαλία, 
µε την συχνότητα της εµφάνισής 

της να µειώνεται καθώς µεγαλώ-
νουν. Η χρόνια υπνολαλία στους 
ενήλικες θεωρείται διαταραχή 
του ύπνου και µπορεί να οφεί-
λεται στο στρες και σε άλλους 
παράγοντες. Επειδή, εξάλλου, η 
υπνολαλία οφείλεται σε παροδι-
κές αλληλοκαλύψεις των διαφο-
ρετικών σταδίων του συνειδητού, 
συνήθως διαρκεί πολύ λίγο – µε-
ρικά δευτερόλεπτα, στη διάρκεια 
των οποίων εκφέρουµε λίγες λέ-
ξεις. 

Ωστόσο, έχουν καταγραφεί 
και σπάνιες περιπτώσεις, κατά 
τις οποίες ο πάσχων δίνει ολό-
κληρη... οµιλία την ώρα που 
κοιµάται. Ακόµα κι αυτές οι περι-
πτώσεις είναι ως επί το πλείστον 
ασυναρτησίες, αλλά ακόµα κι αν 
µοιάζουν να έχουν νόηµα και να 
αποκαλύπτουν κάτι «σηµαντικό», 
δεν πρέπει να λαµβάνονται σοβα-
ρά υπ’ όψιν. Και αυτό διότι, σύµ-
φωνα µε το NSF, η επιστήµη και 
ο νόµος δεν θεωρούν την υπνο-
λαλία προϊόν του συνειδητού ή 
της λογικής σκέψης και συνεπώς 
είναι εντελώς αναξιόπιστη.

Γιατί µιλάµε στον ύπνο µας


