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Μετά  από 37 
συνεχόμενα χρόνια 
έκδοσης του περι-
οδικού Νέα Ακρό-
πολη  συνεχίζουμε 
να αναζητούμε τη 
φιλοσοφική λίθο…  

Όλα τα παραπάνω 
δεν  αποτελούν 
πλέον για μας δια-
νοητικές αλήθειες, 
αλλά έναν τρόπο 
ζωής, που βελτιώ-
νει καθημερινά τον 
εαυτό μας και τον 
κόσμο. 

Το αλχημικό έργο 
βρίσκεται σε εξέλι-
ξη…

Η ίδια η λέξη Αλχημεία γοητεύει και εξεγείρει καθέναν που έχει ακούσει ή δια-

βάσει κάτι γι αυτήν.

Όλες οι αναφορές για την αλχημεία συμφωνούν ότι πρόκειται για την 

τέχνη της βαθιάς αλλαγής, της μετάλλαξης.

Λένε για μια αλλαγή προς το περισσότερο χρήσιμο, άξιο, ευγενές και πολύτιμο. Μι-

λούν για την εξέλιξη και την πορεία προς το καλύτερο και ανώτερο. Μιλούν για την νιότη, 

την υγεία και την μακροζωία. Μιλούν για το έργο όπου ο “αγενής” μόλυβδος μετατρέπεται 

σε λαμπερό χρυσάφι.

Λένε για μια πορεία όπου ο μικρόκοσμος και ο μακρόκοσμος, το εσωτερικό και το εξω-

τερικό, το υποκειμενικό και αντικειμενικό, όλα πρέπει να συντονιστούν και να συνερ-

γαστούν ώστε να πετύχει το αλχημικό ΕΡΓΟ. Κι επιπλέον λένε για μια ειδική ύλη, μια 

πέτρα, την “φιλοσοφική λίθο”, που είναι το μέσον για να πετύχει κανείς κάθε αλχημικό 

έργο, είτε πρόκειται για παραγωγή χρυσού, είτε για αιώνια νιότη, είτε για οποιαδήποτε 

μετάλλαξη.

Είναι λοιπόν η αλχημεία ένα γοητευτικό παραμύθι? Ή κάτι αληθινό και πρακτικό?

Οι Ταοϊστές της Κίνας το πιστεύουν με την σιγουριά των μαθητών του Λάο Τσε.

Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι το αποδεικνύουν με τις γνώσεις τους σε πολύτιμα μέταλλα αλλά και 

σε θεολογικά σύμβολα όπως αυτό της Μάατ.

Οι αρχαίοι Έλληνες το αναφέρουν σε ερμητικά και νεοπλατωνικά κείμενα.

Οι Ινδοί από πανάρχαια χρόνια και οι Άραβες που έφτασαν στην Ισπανία επίσης το ισχυ-

ρίζονται.

Η χριστιανική εκκλησία επί 2000 χρόνια πιστεύει ακράδαντα ότι κάθε Κυριακή μετα-

τρέπει το ψωμί και το κρασί σε σώμα και αίμα του Χριστού.

Ο Νικολά Φλαμέλ παρασκευάζε χρυσάφι τον 14ο αι., λίγο αργότερο ο Παράκελσος 

κάνει τις μεγαλύτερες θεραπείες της εποχής του και ο Νεύτων δίνει την ισχυρότερη επι-

στημονική ώθηση: Όλοι τους ερεύνησαν και άφησαν μνημεία για την αλχημεία.

Ο Κάρλ Γιούνγκ έγραψε τα βιβλία του «Psychology and Alchemy» (Ψυχολογία και Αλχη-

μεία) και «Psychology and Religion» (Ψυχολογία και Θρησκεία) μιλώντας για την Αγάπη σαν 

την αλχημική λίθο της ψυχολογίας.

Ο  Ernest Raderford (1919) μεταστοιχείωσε (δηλαδή μετάλλαξε) το στοιχείο Άζωτο (Ν) σε 

Οξυγόνο (Ο) ανοίγοντας την πόρτα στη σύγχρονη πυρηνική φυσική που τώρα ξέρει να παρα-

σκευάζει τεχνητό χρυσάφι στα - πανάκριβα όμως – εργαστήριά της.

Επίσης, κάθε Δάσκαλος ξέρει ότι με υπομονή, μέθοδο, θάρρος και αγάπη θα καταφέρει να 

μετατρέψει τον εγωισμό του μαθητή του σε χρυσό αλτρουισμό και νεανική γενναιοδωρία. 

Και κάθε φιλόσοφος βιώνει ότι το ιδεώδες του είναι η φιλοσοφική λίθος που τον επιταχύνει 

στο δρόμο του για το καλό, το δίκαιο το αληθινό και το όμορφο.



επιστημονικά

και άλλα...

Εκεί που η 
επιστήμη 

συναντάει  
την εσωτερική 

φιλοσοφία

νέα
Σύγχρονη αλχημεία: 
Ρώσοι επιστήμονες 
ανακάλυψαν πώς να 
εξάγουν χρυσό από 
τον άνθρακα 

Ερευνητές από τη Ρωσική 

Ακαδημία Επιστημών λένε ότι 

χτίζουν τις εγκαταστάσεις, στις 

οποίες θα μετατρέπουν τον άνθρακα σε χρυσό, σύμφωνα με το 

Russian Today.

Μέχρι στιγμής τα έσοδα από την εν λόγω διαδικασία εκτι-

μώνται περίπου στα 1.500 ρούβλια ανά καύση 1 τόνου.

Μπορεί να μην πρόκειται για «αγνή αλχημεία», αλλά έπει-

τα από δεκαπέντε έτη μελετών πάνω σε άνθρακα από διαφο-

ρετικές περιοχές του ποταμού Αμούρ, η ομάδα διαπίστωσε 

πως κάθε τόνος στερεού καυσίμου από τη λεκάνη Ερκοβέτσκι 

(Erkovetskiy) περιέχει ένα γραμμάριο του πολύτιμου μετάλ-

λου.

Για να δημιουργηθεί ο χρυσός, ο καπνός που παράγεται 

από τη καύση του άνθρακα περνά μέσα από ένα εκατονταπλά-

σιο σύστημα καθαρισμού. Το υπόλειμμα στη συνέχεια ξεπλένε-

ται μέσω ενός φίλτρου νερού, οδηγώντας στην παραγωγή μίας 

μικρής ποσότητας χρυσού, ο οποίος αργότερα μέσω της διαδι-

κασίας της εκχύλισης παράγει το πολύτιμο μέταλλο. 

ΠΗΓΗ: huffingtonpost.gr

Χειρόγραφο του Ισαάκ Νεύτωνα 
αποκαλύπτει τη συνταγή για τη μυθική 
«φιλοσοφική λίθο»

Ένα χειρόγραφο σχεδόν 400 ετών αποκαλύπτει μια γεύση 

από τη συνταγή για τη μυθική Φιλοσοφική Λίθο.

Το έγγραφο του 17ου αιώνα γράφτηκε από τον Ισαάκ Νεύ-

τωνα και είναι ένα αντίγραφο κειμένου του γνωστού αλχημι-

στή George Starkey.

Μετά από δεκαετίες σε μια ιδιωτική συλλογή, το κείμενο 

αγοράστηκε από το Ίδρυμα Χημικής Κληρονομιάς στις ΗΠΑ, 

το οποίο αποκαλύπτει τα πρώτα βήματα σε μια διαδικασία, 

κατά την οποία οι αλχημιστές πίστευαν ότι θα μπορούσαν να 

μετατρέψουν τον μόλυβδο σε χρυσό.



Στο κείμενο ο αλχημιστής περιγρά-

φει τη διαδικασία για την κατασκευή 

της «φιλοσοφικής λίθου» σύμφωνα με 

τη Χημεία.

Ο υδράργυρος πιστεύεται ότι είναι 

μια βασική ουσία για τη δημιουργία της 

πέτρας του φιλοσόφου, λένε οι ερευνη-

τές, και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 

για να σπάσει τα μέταλλα στα συστατι-

κά μέρη τους.

Αν και οι ερευνητές δεν είναι σίγου-

ροι αν ποτέ ο Ισαάκ Νεύτων προσπάθη-

σε πραγματικά να φτιάξει την ουσία ή, 

πιθανότατα, το κείμενο χρησιμοποιήθη-

κε ως απλή αναφορά.

Η μετατροπή των μετάλλων σε χρυ-

σό ήταν ένας από τους στόχους μιας 

πρώιμης μορφής επιστήμης που ονομα-

ζόταν αλχημεία.

Σήμερα δεν θα χαρακτηρίζαμε επι-

στήμη την αλχημεία, καθώς σε κάποιες 

περιπτώσεις συνδεόταν με σκοτεινές με-

θόδους, με μαγικές ή και θρησκευτικές 

πεποιθήσεις.

Ωστόσο στο παρελθόν αποτελούσε 

μια εντελώς αξιοσέβαστη δραστηριότη-

τα, με την οποία ασχολήθηκε και ο Ισα-

άκ Νεύτων!

Η αλχημεία έχει μακρά ιστορία, η 

οποία φτάνει μέχρι την αρχαία Αίγυπτο, 

την Κίνα και την Περσία.

Στόχος των αλχημιστών δεν ήταν 

μόνο η μετατροπή των μετάλλων σε 

χρυσό, αλλά και η άσκηση εξουσίας 

πάνω στη φύση, δηλαδή η ικανότητα 

να ελέγχουν τα πράγματα που μας πε-

ριβάλλουν.

Η αλχημεία περιλάμβανε αρκετές 

φορές τη χρήση μαγείας: έπρεπε να πεις 

διάφορα ξόρκια ή να φροντίσεις να κά-

νεις τα πράγματα με τη σωστή σειρά.

Οι αλχημιστές πειραματίζονταν 

αναμιγνύοντας ή θερμαίνοντας δύο ή 

περισσότερες ουσίες, για να δουν τι θα 

συμβεί. Τους άρεσε να εργάζονται με 

στοιχεία που προκαλούσαν βίαιες αντι-

δράσεις, όπως είναι ο φωσφόρος και ο 

υδράργυρος.

Η διαδικασία θα μπορούσε να απο-

δειχθεί επικίνδυνη, αλλά άξιζε την προ-

σπάθεια, μπροστά στην ανταμοιβή που 

θα λάμβανες εάν κατάφερνες να βρεις 

επακριβώς τον σωστό συνδυασμό συ-

στατικών από τον οποίο θα προέκυπτε 

η Φιλοσοφική Λίθος.

Αυτή η «λίθος» θα μπορούσε στη 

συνέχεια να μετατρέψει τον μόλυβδο ή 

τον κασσίτερο σε χρυσό ή να χαρίσει αι-

ώνια ζωή! 

ΠΗΓΗ: http://apocalypsejohn.com

Βακτήρια-αλχημιστές 
παράγουν χρυσάφι 24 
καρατίων από φυσικό 
υγρό 

Την ώρα που η τιμή του χρυσού 

σπάει κάθε ρεκόρ καθημερινά λόγω της 

κρίσης, οι ερευνητές του Πανεπιστημί-

ου του Μίσιγκαν δηλώνουν ότι ανακά-

λυψαν βακτήρια που μπορούν υπό προ-

ϋποθέσεις να δημιουργήσουν... φυσικό 

χρυσάφι.

Η πρωτοποριακή μελέτη, που οι 

ίδιοι οι ερευνητές αποκαλούν «Μικροβι-

ακή Αλχημεία», βασίζεται σε ένα είδος 

βακτηρίων με το επιστημονικό όνομα: 

Cupriavidus metallidurans. Τα βακτήρια 

αυτά έχουν την ιδιότητα να είναι ιδιαίτε-

ρα ανθεκτικά στα βαριά, τοξικά μέταλ-

λα και έως 25 φορές ισχυρότερα από τα 

κοινά βακτήρια.

Το ενδιαφέρον είναι όμως ότι τα συ-

γκεκριμένα βακτήρια, σύμφωνα πάντα 

με τους ερευνητές, έχουν την ακόμα πιο 

απρόσμενη ιδιότητα να μετατρέπουν το 

χλωρίδιο του χρυσού (ένα τοξικό υγρό 

που υπάρχει στη φύση) σε χρυσό. Η δι-

αδικασία μετατροπής του υγρού χλωρι-

δίου σε χρυσό κρατά μια εβδομάδα πε-

ρίπου, κατά τη διάρκεια της οποίας τα 

βακτήρια αναπαράγονται. Στο τέλος το 

χλωρίδιο έχει γίνει στερεός χρυσός 24 

καρατίων.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα βακτή-

ρια-Μίδες εκτίθενται σε μια έκθεση που 

κάνει το γύρο του κόσμου, με τίτλο «The 

Great Work of the Metal Lover». 

ΠΗΓΗ: iefimerida.gr 
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πραγματοποιούνται στο εργαστήρι, 

ξετυλίγονται μέσα στο σώμα και τη συ-

νείδηση του ασκούμενου. Η Αλχημεία 

γίνεται τότε δρόμος για τον εξαγνισμό, 

την τελειοποίηση και τη θέωση του αν-

θρώπου ή τη δημιουργία του «Σώματος 

της Δόξας». 

Ο αλχημιστής γνωρίζει, ότι υπάρχει 

ένας πανίσχυρος δεσμός ανάμεσα στην 

ύλη, τη ζωή και τη συνείδηση. Η αλ-

χημεία είναι η τέχνη του χειρισμού της 

ζωής και της συνείδησης της ύλης που 

τη βοηθάει να εξελιχθεί ή να λύσει τα 

προβλήματα της εσωτερικής δυσαρμο-

νίας. 

Η Φιλοσοφική Λίθος δεν βρί-

σκεται στην ιδέα της κα-

τασκευής χρυσού, αλλά 

στη διαμόρφωση μιας 

συνείδησης που να 

περιέχει εναρμο-

νισμένα και ενο-

ποιημένα όλα τα 

αντίθετα τμήμα-

τα της ατομικής 

ψυχής. Το απο-

τέλεσμα είναι η 

πεμπτουσία της 

ενοποιημένης 

συνείδησης, η 

ίδια η Φιλοσοφι-

κή Λίθος. 
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Η Αλχημεία πάντοτε 

αποτελούσε ένα ισχυ-

ρό εργαλείο στα «χέ-

ρια» της μαχόμενης 

Ψυχής που παλεύει αέναα να ελευθερω-

θεί από την πλάνη της ύλης και να βιώ-

σει την πνευματική ελευθερία με πλήρη 

ένταση. 

Είναι η διάσταση του εσωτερικού 

στοιχείου και του νοήματος υπό τη βα-

θύτερη έννοια: του νοήματος της ζωής, 

του νοήματος της δικής μου ζωής, των 

ερωτημάτων της σχέσης ανάμεσα στο 

πνεύμα και την ύλη, του σκοπού και της 

αξίας των πράξεών μου, των ερωτημά-

των από πού έρχομαι; γιατί βρί-

σκομαι εδώ; ποιος είμαι;

Η αλχημεία είναι 

ένα μυητικό σύστη-

μα, στο οποίο δεν 

χωρούν αυτα-

πάτες. Είναι το 

μόνο μυητικό 

μονοπάτι στο 

οποίο υπάρχει 

αντικειμενι-

κός έλεγχος 

στο εργαστή-

ριο. Έτσι αν το 

πείραμά σας 

δείξει ότι ξε-

περάσατε τους 

νόμους της 

ΤΟ ΑΛΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΣΑ ΜΟΥ

ύλης του σύμπαντος, δείχνει ότι είστε 

ένας αλχημιστής με εσωτερική αφύπνι-

ση. Ο κανόνας είναι, σύμφωνα με τον 

Jean Dubois, ιδρυτή και πρώτο πρόεδρο 

της γαλλικής αλχημιστικής οργάνωσης 

«Φιλόσοφοι της Φύσης», ότι :

«Δεν θα μεταστοιχειώσεις τίποτα, 

αν πρώτα δεν έχεις μεταστοιχειώσει τον 

εαυτό σου». 

Στην Εσωτερική Αλχημεία τα μέ-

ταλλα ταυτίζονται με τους πλανή-

τες και τα διάφορα μέρη του σώ-

ματος και οι διαδικασίες, αντί να 
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ΠΑΡΑ-

για να 
μαθαίνει κανείς με 
την καρδιά και όχι 
με το νου

Η καρδιά

Γιατί πρέπει ν’ ακούμε την 

καρδιά; ρώτησε το αγόρι 

εκείνη τη μέρα, καθώς έστη-

ναν τη σκηνή.

– Γιατί όπου είναι η καρδιά σου, 

εκεί είναι και ο θησαυρός σου.

– Η καρδιά μου είναι ταραγμένη, 

είπε το αγόρι. Βλέπει όνειρα, συγκινεί-

ται, είναι ερωτευμένη με μια γυναίκα 

της ερήμου. Μου ζητά πράγματα και, 

πολλές νύχτες, όταν τη σκέφτομαι, δε 

μ’ αφήνει να κοιμηθώ.

– Αυτό είναι καλό. Η καρδιά σου 

είναι ζωντανή. Συνέχιζε ν’ ακούς αυτά 

που έχει να σου πει.

Τις επόμενες τρεις μέρες συνάντη-

σαν πολλούς πολεμιστές και διέκριναν 

άλλους στον ορίζοντα. Η καρδιά του 

αγοριού άρχισε να μιλάει για το φόβο. 

Διηγιόταν στο αγόρι ιστορίες που είχε 

ακούσει από την ψυχή του Κόσμου, 

ιστορίες ανθρώπων που είχαν ξεκινή-

σει μάταια σε αναζήτηση θησαυρών. 

Μερικές φορές τρόμαζε το αγόρι με τη 

σκέψη ότι δε θα κατάφερνε να βρει το 

θησαυρό ή ότι θα πέθαινε στην έρημο. 

Άλλες φορές έλεγε στο αγόρι ότι αι-

σθανόταν ήδη ικανοποιημένη, αφού 

είχε βρει κιόλας μια αγάπη και πολλά 

χρυσά νομίσματα.

– Η καρδιά μου με προδίδει, είπε 

το αγόρι στον αλχημιστή, όταν έκαναν 

στάση για να ξεκουραστούν τα άλογα. 

Δε θέλει να συνεχίσω.

– Αυτό είναι καλό. Αποδεικνύει 

ότι η καρδιά σου είναι ζωντανή. Είναι 

φυσικό να φοβάσαι να ανταλλάξεις μ’ 

ένα όνειρο όσα έχεις καταφέρει μέχρι 

τώρα.

– Τότε γιατί πρέπει ν’ ακούω την 

καρδιά μου;

– Γιατί ποτέ δε θα καταφέρεις να 

την κάνεις να βουβαθεί. Ακόμη κι αν 

προσποιηθείς ότι δεν ακούς τι σου 

λέει, αυτή θα είναι μέσα στο στήθος 

σου, επαναλαμβάνοντας πάντα αυτό 

που σκέφτεται για τη ζωή και τον κό-

σμο.

– Ακόμη κι αν με προδώσει;

– Προδοσία είναι το απροσδόκητο 

χτύπημα. Αν γνωρίζεις καλά την καρ-

διά σου, δε θα σε αιφνιδιάσει ποτέ. 

Γιατί θα γνωρίζεις τα όνειρα και τις 

επιθυμίες σου και θα ξέρεις πώς ν’ αντι-

δράσεις. Κανείς δεν μπορεί ν’ αγνοήσει 

την καρδιά του. Επομένως, είναι καλύ-

τερα ν’ ακούς τι σου λέει. Για να μην 

καταφέρει ποτέ να σε αιφνιδιάσει.

Το αγόρι εξακολουθούσε ν’ ακού-

ει την καρδιά του ενώ προχωρούσαν 

στην έρημο. Σιγά σιγά έμαθε τις πονη-

ριές και τα κόλπα της, έμαθε να τη δέ-

χεται όπως ήταν. Τότε το αγόρι έπαψε 

να φοβάται κι έπαψε και η επιθυμία του 

να γυρίσει πίσω, γιατί κάποιο απόγευ-

μα η καρδιά του του είπε ότι ήταν ευ-

χαριστημένη. “Μπορεί να διαμαρτύρο-

μαι μερικές φορές”, έλεγε η καρδιά του, 

“επειδή είμαι μια καρδιά ανθρώπου και 

οι καρδιές των ανθρώπων είναι έτσι. 

Φοβούνται να πραγματοποιήσουν τα 

μεγαλύτερα τους όνειρα, επειδή νομί-

ζουν ότι δεν το αξίζουν η ότι δε θα τα 

καταφέρουν. Εμείς οι καρδιές πεθαί-

νουμε από το φόβο, μόνο και μόνο που 

σκεφτόμαστε αγάπες που έφυγαν για 

πάντα, στιγμές που θα μπορούσαν να 

είναι καλές και δεν ήταν, θησαυρούς 

που θα μπορούσαν να είχαν ανακαλυ-

φθεί και όμως έμειναν για πάντα θαμ-

μένοι στην άμμο. Γιατί όταν κάτι τέ-

τοιο συμβαίνει, στο τέλος υποφέρουμε 

πολύ.”

– Η καρδιά μου φοβάται τον πόνο, 

είπε το αγόρι στον αλχημιστή μια νύ-

χτα που κοιτούσαν τον αφέγγαρο ου-

ρανό.

– Πες της ότι ο φόβος του πόνου 

είναι χειρότερος και από τον ίδιο τον 

πόνο. Και ότι καμία καρδιά δεν υπέφε-

ρε ποτέ όταν ξεκίνησε να αναζητήσει 

τα όνειρα της, γιατί κάθε στιγμή ανα-

ζήτησης είναι μια στιγμή συνάντησης 

με το Θεό και την αιωνιότητα.»

ΠΗΓΗ
Ο Αλχημιστής, Paulo Coehlo, Εκδόσεις ΝΕΑ ΣΥΝΟ-
ΡΑ-Α.Α. ΛΙΒΑΝΗ    



Η αλχημική εικονογραφία και οι συμβολισμοί της έχουν αποτελέσει πηγή έμπνευσης για πολλούς κινηματογραφι-

στές. Μπορεί να πρόκειται απλά για μερικές “πινελιές” εδώ κι εκεί για να τονιστεί η ατμόσφαιρα. Μπορεί ολό-

κληρη η ταινία να είναι φτιαγμένη σύμφωνα με την φιλοσοφία αυτή, ειδικά στον χώρο του πειραματικού κινη-

ματογράφου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το «Holy Mountain» του Alejandro Jodorowski, το οποίο  βρίθει αλχημικών (και όχι 

μόνο) συμβολισμών. Σαν ταινία, βέβαια, δεν είναι για όλους, καθότι άκρως σουρεαλιστική, γεγονός καθόλου περίεργο, αφού ο 

σκηνοθέτης εκμεταλλεύτηκε τις πολύτιμες υπηρεσίες ενός βοηθού ονόματι LSD.

Μια ταινία που τείνει να «παραβλέπεται» σε σχέση με το θέμα μας, αποτελεί το ολλανδικό αριστούργημα Spoorloos (στα ελ-

ληνικά κυκλοφόρησε ως «Χωρίς Ίχνος» ή Η «Εξαφάνιση»). Με αφορμή την εξαφάνιση μιας κοπέλας και την μανιώδη αναζήτηση 

του φίλου της να μάθει τι απέγινε, το έργο έχει χαρακτηριστεί πολλές φορές ως μία μελέτη πάνω στην κοινοτοπία του κακού και 

τα άκρα που μπορεί να φτάσει κάποιος για να ανακαλύψει την αλήθεια. Κατά τη διάρκεια ενός flashback στην παιδική ηλικία του 

απαγωγέα, τον βλέπουμε να διαβάζει και να εμπνέεται από το Mutus Liber, αλχημικό έργο του 17ου αιώνα που έχει ερμηνευτεί 

από κάποιους ως το «εγχειρίδιο κατασκευής»» της Φιλοσοφικής Λίθου. Αποτελεί επίσης ένα από τα βιβλία που μελέτησε ο Carl 

Jung, διατυπώνοντας τη θεωρία ότι η αλχημεία αποτελεί ένα συμβολικό σύστημα ψυχολογικού επαναπροσδιορισμού. Ουσιαστικά 

ο απαγωγέας ακολουθεί μια σκοτεινή αντανάκλαση του Μεγάλου Έργου.

Το «As Above, So Below» μας δείχνει την αναζήτηση μιας αρχαιολόγου για τη φιλοσοφική λίθο στις κατακόμβες του Παρισιού. 

Αν και στην αρχή μοιάζει να είναι ένα ακόμα θρίλερ τύπου found footage, με όλα τα αρνητικά του είδους, η ταινία μας ανταμείβει 

με ένα ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό και συμβολικό ταξίδι, εμπνευσμένο από το πρώτο μέρος της Θείας Κωμωδίας (Κόλαση), η οποία 

-παραδόξως- παραλληλίζεται με τα τρία έργα της αλχημείας (παραδόξως, καθώς είναι γνωστό ότι ο Δάντης δεν είχε καμία εκτί-

μηση για αυτή).

Τέλος, το «Revolver» του Guy Ritchie από τη μία αποτελεί ένα καλοφτιαγμένο, αν και κάπως περίεργο, γκανγκστερικό θρίλερ. 

Από την άλλη, μας παρουσιάζει μια διαδικασία μετάλλαξης και υπέρβασης του εγωισμού, μέσα από σύμβολα, αναφορές και διδα-

σκαλίες της καββαλιστικής παράδοσης. 

Η 7η ΤΕΧΝΗ
Κείμενο: Δημήτρης Γακηλάζος, dgakilazos@filosofikilithos.website
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Η φιλοσοφική λίθος 

Κείμενο: Κώστας Φραντζικινάκης, kfrantzikinakis@filosofikilithos.website

Η αλχημεία είναι μια από 

τις παρεξηγημένες αρ-

χαίες επιστήμες, σε βά-

ρος των οποίων συνή-

θως αποδίδονται διάφορες αναληθείς 

κατηγορίες. Για μεγάλο χρονικό διάστη-

μα οι αλχημιστές θεωρούνταν κάποιοι 

που ασχολούνταν φανατικά με την τε-

χνητή παρασκευή χρυσού. Είναι βέβαιο 

ότι το πρόβλημα της μεταστοιχείωσης 

των μετάλλων από τα πιο ευτελή στα 

πιο πολύτιμα, όπως το ασήμι και ο χρυ-

σός, ήταν μέρος των ασχολιών των αλ-

χημιστών. Κάποιοι ερευνητές της ιστο-

ρίας της επιστήμης, όπως ο W. Ostwald 

, έχουν αποδείξει, ότι η παραγωγή χρυ-

σού, ήταν για την επιστήμη του μεσαί-

ωνα ένα απλό τεχνικό πρόβλημα, όπως 

ίσως είναι για εμάς η τεχνητή παραγω-

γή διαμαντιών. Κάποιοι μελετητές έχουν 

πει ότι οι αλχημιστές θα έπρεπε να ονο-

μάζονται «φιλόσοφοι της ύλης», κάτι 

που δείχνει ότι ήταν κυρίως άνθρωποι 

της θεωρητικής και όχι της εφαρμοσμέ-

νης επιστήμης. 

Αλλά τι είναι η αλχημεία; Στην ερώ-

τηση αυτή ακόμα και οι ίδιοι οι αλχημι-

στές δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Για 

τον Denis Zachaire είναι ένα μέρος της 

Φυσικής Φιλοσοφίας, που διδάσκει τον 
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τρόπο παρασκευής μετάλλων μιμούμενη το έργο της 

φύσης όσο το δυνατόν τελειότερα. Για τον Roger 

Bacon, αλχημεία είναι η επιστήμη η οποία διδά-

σκει την παρασκευή ενός ελιξιρίου, που αν 

έρθει σε επαφή με τα ατελή μέταλλα τα 

κάνει τέλεια. Για τον Pernety υπάρ-

χουν δύο είδη αλχημείας: η αληθινή 

και η ψεύτικη. Η πρώτη ασχολεί-

ται με την παρασκευή μιας σκό-

νης που έχει ικανότητα ζύμω-

σης και μετατρέπει τα ατελή 

μέταλλα σε χρυσό και απο-

τελεί ένα παγκόσμιο φάρμα-

κο εναντίον όλων των ασθε-

νειών του ανθρώπου, των 

ζώων και των φυτών. Η δεύ-

τερη, είναι η επιστήμη των 

τσαρλατάνων, εκείνων δηλα-

δή που πειραματίζονται αγνο-

ώντας τους νόμους της φύσης. 

Αυτός ο τελευταίος διαχωρισμός 

μπορεί να γίνει για όλες τις αρχαί-

ες επιστήμες, όπως η αστρολογία ή η 

μαγεία. Ένας τελευταίος και πιο πλή-

ρης ορισμός για την αλχημεία ίσως είναι 

αυτός που έδωσε ο Emm. Delobel: «Η αλχη-

μεία είναι η επιστήμη των μορφών της ύλης και 

των δυνάμεων οι οποίες την εμψυχώνουν. Είναι η επιστή-

μη των νόμων που διέπουν αυτές τις μορφές και στους οποίους 

υπακούουν οι εσωτερικές δυνάμεις. Είναι η επιστήμη που ασχολείται με τον 

χωρισμό των πρωταρχικών αιτιών που αποτελούν την ουσία των σωμάτων: της ύλης και 

της ενέργειας.»

Η θεωρία της αλχημείας και η φιλοσοφική λίθος

Στο βιβλίο του Γάλλου αποκρυφιστή Pierre Piobb (1874-1942) «Αλχημικαί Έρευναι», παρουσιάζεται συνοπτικά η θεμε-

λιώδης θεωρία της Αλχημείας ως ενότητα της ύλης, με κάποιες συμπληρωματικές προτάσεις:

1. Η ύλη είναι μία.

2. Μπορεί να εξελιχθεί.

3. Επομένως όλα τα απλά σώματα είναι σώματα που έχουν φτάσει σε διαφορετικό σημείο εξέλιξης.

4. Δεδομένου ότι ο νόμος της εξέλιξης είναι ένας φυσικός νόμος, αν θέσουμε τις συνθήκες που υπαγορεύει ο νόμος αυ-

τός, θα μπορούσαμε να επαναλάβουμε το έργο της φύσης. 

5. Το αποτέλεσμα κάθε εξέλιξης είναι μια τέλεια μεταμόρφωση, η οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη μεσολάβη-
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ση ενός ειδικού παράγοντα, που έχει ως 

σκοπό την αφύπνιση της λανθάνουσας 

εξελικτικής δύναμης που βρίσκεται σε 

κάποιο σώμα. 

6. Δεδομένου ότι αυτός ο παράγο-

ντας είναι υλικής φύσης, μπορεί να θε-

ωρηθεί ως ένα σώμα που έχει φτάσει σε 

ένα ιδιαίτερο εξελικτικό στάδιο και επο-

μένως είναι δυνατόν να παραχθεί στο 

εργαστήριο. 

Οι αλχημιστές αποκαλούσαν αυ-

τόν τον παράγοντα Φιλοσοφική Λίθο ή 

Προβλητική Σκόνη. Αποκαλούσαν Προ-

βολή την εξέλιξη της ύλης που επιτυγ-

χάνονταν στο εργαστήριο. Το αποτέ-

λεσμα αυτής της εξέλιξης είχε το όνομα 

Μεταστοιχείωση, τόσο για τη μεταβολή 

ενός απλού σώματος όσο και για την 

μεταστοιχείωσή του σε ένα άλλο απλό 

σώμα με διαφορετικές ιδιότητες. Όλη η 

εργασία της αλχημείας δεν είναι τίποτε 

Λίθου, καλυμμένη από ένα τριπλό πέ-

πλο. Πέτρα που αποκαλύπτει όλα τα 

μυστικά, θαύμα στη Φύση, που μόνο λί-

γοι μπορούν να το γνωρίσουν. Πρόσε-

ξε καλά αυτό που σου ανακοινώνω και 

θυμήσου ότι καλύπτεται κάτω από ένα 

τριπλό όνομα: Σώμα, Ψυχή και Πνεύ-

μα». Με άλλα λόγια, αυτή η «πέτρα» 

εμπεριέχει: το μυστικό της μετάλλαξης 

των μετάλλων, το ελιξίριο της μακροζω-

ίας και το ελιξίριο της «Συνειδητής Αθα-

νασίας».

Τα ονόματα που δόθηκαν σε αυτήν 

τη μυστικιστική λίθο ήταν τόσο πολ-

λά όσο και οι ιδιότητες που της αποδί-

δονταν. Ονομάστηκε: το ένα πράγμα, η 

ουσία, η πέτρα του φιλοσόφου, η πέτρα 

της σοφίας, το ουράνιο βάλσαμο, το θε-

ϊκό νερό, το παρθένο νερό, το ρουμπίνι 

του ήλιου, ο αρχαίος δράκος, το λιοντά-

ρι, ο βασιλίσκος και ο φοίνικας και πολ-

άλλο από το να προσπαθεί να μιμηθεί το 

έργο της φύσης, που αποκαλείται Μέγα 

Έργο, το οποίο ήταν και το αντικείμενο 

των αλχημικών ερευνών και ο σκοπός 

κάθε φιλoσ;oφου. 

Ο Κορνήλιος Αγρίππας, ένας από 

τους γνωστότερους φιλοσόφους-

αλχημιστές, λέει για τη φιλοσοφική 

λίθο: «Είναι ένα δημιουργημένο πράγ-

μα που ενώνει τους ουρανούς με τη γη. 

Είναι ένα σύνθετο των ζωικών, φυτικών 

και ορυκτών βασιλείων. Είναι το ουσια-

στικό θεμέλιο, γνωστό σε πολύ λίγους, 

οι οποίοι το έχουν ονομάσει με το αλη-

θινό του όνομα, που δεν είναι κανένα 

όνομα.»

Σε άλλη αναφορά (πάνω στο ίδιο 

θέμα), διαβάζουμε σε ένα απόσπασμα 

από το Εγχειρίδιο των Αλχημιστών: 

«Τώρα θέλω να σε κάνω να καταλάβεις 

την ουσιαστική φύση της Φιλοσοφικής 



Ι α ν ο υ ά ρ ι ο ς  -  Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς  -  Μ ά ρ τ ι ο ς  2 0 1 812

λά άλλα.

Ο Ειρηναίος Φιλαλήθης που πολλοί 

ισχυρίζονται πως ήταν ο George Starkey, 

ο άνθρωπος που διέδωσε τον Ερμητισμό 

στην Αμερική, εκδίδει μερικά σημαντικά 

αλχημικά βιβλία στα τέλη του 17ου αιώ-

να. Σε ένα έργο του αναφέρει: «Η Φιλο-

σοφική Λίθος είναι μια ουράνια, πνευ-

ματική, διεισδυτική και σταθερή ουσία, 

η οποία φέρνει όλα τα μέταλλα στην 

τελειότητα του χρυσού ή του αργύρου 

(σύμφωνα με την ποιότητα της Ιατρικής) 

και αυτό το κάνει με φυσικές μεθόδους, 

οι οποίες όμως στα αποτελέσματά τους 

ξεπερνούν τη Φύση ... Να ξέρετε λοιπόν 

ότι ονομάζεται λίθος όχι επειδή είναι 

σαν πέτρα, αλλά μόνο επειδή, λόγω της 

σταθερής της φύσης, αντιστέκεται στη 

δράση της φωτιάς, όπως επιτυχημένα 

κά-

νει 

οποια-

δήποτε 

πέτρα. Σαν 

ποιότητα είναι 

χρυσός, πιο καθα-

ρός από τον αγνότερο. 

Είναι σταθερή και άκαυστη 

σαν πέτρα, αλλά η εμφάνισή 

της μοιάζει με πολύ λεπτή σκό-

νη, αδιαπέραστη στην αφή, γλυκιά 

στη γεύση, αρωματική στην οσμή, σαν 

ένα διαπεραστικό πνεύμα σε δύναμη, 

προφανώς ξηρή και εντούτοις λιτή και 

ικανή να κάνει να ηχεί ένας μεταλλικός 

δίσκος... Αν λέμε ότι η φύση της είναι 

πνευματική, δεν θα ήταν παρά η αλή-

θεια. Αν την περιγράφαμε σαν υλική, η 

έκφραση θα ήταν εξίσου σωστή.»

Στα 1554 ο σερ Τζαίημς Σ. ξαπλωμέ-

νος στο νεκροκρέβατο του, αποκάλυψε 

το μυστικό της φιλοσοφικής λίθου στον 

μαθητή του, Τόμας Τσάρνοκ. Ο τελευ-

ταίος, μετά από μια σειρά περιπετειών, 

απογοητεύσεων και κοπιαστικής προ-

σπάθειας 24 ετών, πέτυχε να την παρα-

σκευάσει. Καθώς είχε υποσχεθεί στον 

δάσκαλό του, να μην αποκαλύψει σε 

κανέναν το μυστικό του, δεν το έκανε 

παρά μόνο στο νεκροκρέβατό του κι αυ-

τός. Αν το είπε σε κάποιον, είναι άγνω-

στο, αφού και αυτός θα κράτησε το μυ-

στικό της λίθου. 

Άλλες πηγές, υπαινίσσονται στις 

πρακτικές διαδικασίες που ακολουθού-

σαν οι αλχημιστές στην αναζήτηση της 

λίθου. Ζωγραφικοί πίνακες, γκραβού-

ρες και μαρτυρίες των ίδιων των αλχη-

μιστών δίνουν μια ζωντανή εικόνα τους, 

καθώς εργάζονταν σε σκοτεινά, καπνι-

σμένα εργαστήρια, σκυμμένοι πάνω στο 

καμίνι τους, ανάμεσα σε ένα χάος από 

άμβυκες, δοχεία απόσταξης, αποστα-

κτήρες, ζυγαριές, φιάλες, χειρόγραφα, 

φυτά, μέταλλα, ορυκτά και δηλητηριώ-

δεις ουσίες που συχνά δεν μπορούσαν 

να περιγραφούν. Από τις αφηγήσεις 

τους φαίνεται πως οι αλχημιστές υπέ-

βαλαν κάθε διαθέσιμη ουσία, φυσική ή 

αφύσικη στην θερμοκρασία των πυρών 

τους, με την ελπίδα να παράγουν τη φι-

λοσοφική λίθο. Η επιλογή της πρώτης 

ύλης για τη λίθο, γινόταν πιο δύσκολη 

από τη διακήρυξη των αλχημιστών ότι 

βρισκόταν «μπροστά στη μύτη μας». 

«Είναι γνωστό σε όλους τους ανθρώ-

πους, νέους και γέρους», έγραφε ο συγ-

γραφέας του έργου «Δόξα Κόσμων»:

«Βρίσκεται στην εξοχή, στο χωριό 

και στην πόλη, σε όλα τα πράγματα δη-

μιουργημένα από τον Θεό, όμως περι-

φρονείται από όλους. Οι πλούσιοι και 

οι φτωχοί το χρησιμοποιούν κάθε μέρα. 

Πετιέται στον δρόμο από τις υπηρέτρι-

ες. Τα παιδιά παίζουν με αυτό. Όμως εί-

ναι ικανό να ρίχνει πρίγκηπες και βασι-

λιάδες. Παρ’ όλα αυτά, θεωρείται σαν 

το πιο ταπεινό και ευτελές από τα γήι-

να πράγματα. Πετιέται και απορρίπτεται 

από όλους.»

Οι αλχημιστές έκαναν συχνούς πα-

ραλληλισμούς ανάμεσα στη φιλοσοφική 

λίθο και τον Χριστό. Ο συγγραφέας του 

βιβλίου «Δόξα του Κόσμου» αποκαλεί 

τη λίθο, «γήινο αντίτυπο του Χριστού». 

Ο συγγραφέας του βιβλίου «Φιλοσο-

φικός Υρόλιθος» λέει το ίδιο πράγμα 

Σκίτσο: Πάνος Πριστούρης
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με περισσότερα λόγια: «Η γήινη λίθος 

των φιλοσόφων είναι η αληθινή εικόνα 

της πραγματικής και ουράνιας λίθου, 

του Ιησού Χριστού». Η νύξη ότι ο Χρι-

στός μπορούσε να ταυτιστεί με τη φι-

λοσοφική λίθο προκάλεσε αντιδράσεις 

στους ορθόδοξους. Αργότερα, τον 19ο 

αιώνα, ο ιστορικός της αλχημείας Χέρ-

μαν Κοπ, σκανδαλιζόταν με τους πα-

ραλληλισμούς που γίνονταν ανάμεσα 

στη φιλοσοφική λίθο και τον Χριστό και 

που καταλάμβαναν πενήντα ολόκληρες 

σελίδες του βιβλίου «Η Λίθος των Σο-

φών».

Ο Χάινριχ Κούνρατ (1560-1601) 

ήταν Χριστιανός Καββαλιστής που ερ-

μήνευε τη μεταστοιχείωση σαν μια μυ-

στικιστική διαδικασία που συνέβαινε 

μέσα στην ψυχή του αλχημιστή. Μια 

ασυνήθιστη εικόνα από ένα βιβλίο του, 

δείχνει την Αλχημική Ακρόπολη. Υπάρ-

χει μόνο ένας δρόμος που οδηγεί στο 

κέντρο της ακρόπολης, όπου η φιλοσο-

φική λίθος φρουρείται από έναν δρά-

κοντα. Οι άλλοι δρόμοι καταλήγουν σε 

αδιέξοδο. Αυτοί οι δρόμοι ακολουθού-

νται από τους ψευτοαλχημιστές, τους 

«καπνισμένους εμπειρικούς», που επι-

χειρούν μάταια την υλική μεταστοιχείω-

ση. Για να φτάσει στο κέντρο, ο επιτυ-

χημένος αλχημιστής πρέπει όχι μόνο να 

ξέρει όλες τις διαδικασίες του έργου με 

τα απαραίτητα υλικά, αλλά και να είναι 

καθαρός στην καρδιά, πιστός, σιωπηλός 

και ευλαβικός. Αυτές δεν ήταν οι κύριες 

ιδιότητες του πρακτικού χημικού. 

Οι αλχημιστές σαν τον Κούνρατ, 

χρησιμοποιούσαν συχνά την εικόνα 

μιας ακρόπολης, ενός φρουρίου ή περι-

τειχισμένου κήπου, για να παραστήσουν 

τα πνευματικά εμπόδια που όφειλε να 

υπερνικήσει ο αλχημιστής, για να φτά-

σει στον αντικειμενικό σκοπό της τέ-

χνης του, τη δημιουργία της φιλοσοφι-

κής λίθου. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Αλχημικαί Έρευναι, Pierre Piobb, Εκδ. Διμελή
2. Αλχημεία και μυστικισμός, Alexander Roob, Εκδ. 
Γνώση
3. Αλχημία, Η φιλοσοφική λίθος, Coudert Allison, 
Εκδ. Πύρινος Κόσμος
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«Αύξησε τον εαυτό σου σε αμέτρητο μέγεθος, ξεπερνώντας κάθε σώμα και χρόνο. 
Γίνου αιώνιος και τότε θα νοήσεις τον Θεό. Όταν δεν είναι τίποτε αδύνατο για σένα 

με τη σκέψη σου, φαντάσου τον εαυτό σου αθάνατο και ικανό να τα κατανοήσει όλα, 
κάθε τέχνη και επιστήμη και τη συνήθεια κάθε ζωντανού όντος. Υψώσου πάνω από 

τα πιο ψηλά και ταπεινώσου κάτω από τα πιο βαθιά. Πιάσε στις σκέψεις σου όλες 
τις αισθήσεις των δημιουργών, της φωτιάς, του νερού, του υγρού και του ξηρού και 

φαντάσου ότι είσαι παντού πάνω στη Γη, στη θάλασσα, στον ουρανό, χωρίς να έχεις 
γεννηθεί, ότι είσαι στη μήτρα, ότι είσαι νέος, γέρος, πεθαμένος και πέρα από τον 
θάνατο. Και όλα τούτα κατανόησε: τους χρόνους, τους τόπους, τα πράγματα, τις 

ποιότητες και τις ποσότητες και τότε μπορείς να κατανοήσεις τον Θεό.»

Ερμής Τρισμέγιστος, «Ο Νους προς τον Ερμή», Λόγος  XI. 20

Ερμής ο Τρισμέγιστος
Κείμενο: Χάρης Κληματσίδας, xklimatsidas@filosofikilithos.website
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Ερμής ο Τρισμέγιστος. Από 

πότε ξεκινά η ιστορία του; 

Τα ίχνη του χάνονται πίσω 

στον χρόνο κάπου εκεί 

στον πολιτισμό της μυθικής κόκκινης 

Αιγύπτου. Ο Ερμής ο Τρισμέγιστος  εί-

ναι ένας αιγυπτιακός Ερμής ή πιο σωστά 

η γέννηση από την ένωση μεταξύ του 

αιγυπτιακού Θωτ, θεού της Σοφίας, και 

του Ερμή της αρχαίας ελληνικής θρη-

σκείας. Δεν ήταν ο θεός Ερμής ούτε ο 

θεός Θωτ. Ο Ερμής ο Τρισμέγιστος ήταν 

ένας Δάσκαλος, ένας Μύστης ενσαρκω-

μένος, ένας νομοθέτης, όπως επίσης ένα 

Αρχέτυπο για την εσωτερική φιλοσοφι-

κή παράδοση. Ένας μέγας Διδάσκαλος, 

που προσπάθησε να μεταφέρει εσωτερι-

κές διδασκαλίες διαχρονικές για τον άν-

θρωπο που θέλει να ερευνά και να κάνει 

ένα βήμα προς τον εσωτερικό του εαυτό, 

να ξεκινήσει μια διαδικασία αυτογνω-

σίας, να γίνει καλύτερος και χρήσιμος 

στην κοινωνία.

Σύμφωνα με την αιγυπτιακή παρά-

δοση, υπήρχαν 42 βιβλία του Θωτ. Απο-

δίδοντας στον Ερμή τον Τρισμέγιστο τα 

Ερμητικά Κείμενα οι αρχαίοι συγγρα-

φείς ή οι συλλέκτες των έργων αυτών, 

συνέδεσαν με αυτά έννοιες που σχετί-

ζονται με τη θεία και υπέρτατη Σοφία. 

Δεν μας είναι ξεκάθαρο πόσοι συγγρα-

φείς έχουν συνεισφέρει στη συγγραφή 

των κειμένων. Πιθανότατα να ήταν μια 

ομάδα μυστών που τα ανέδειξαν κατά 

την περίοδο της Ελληνιστικής εποχής 

στην Αλεξάνδρεια και ονομάζονταν Θε-

ραπευτές. Δεν ήταν γιατροί, αλλά ήταν 

εκείνοι που θεράπευαν τις ψυχές των 

ανθρώπων.1  

Ο Ερμητισμός ήκμασε ιδιαίτε-

ρα στους Ελληνιστικούς χρόνους και 

ο  Ιάμβλι-

χος  ήταν 

ένας από 

εκείνους 

που προ-

κάλεσαν εκ 

νέου το έντο-

νο ενδιαφέρον για 

αυτόν. Τα Ερμητικά 

Κείμενα εμφανίστη-

καν στο προσκήνιο 

μετά από αιώνες λή-

θης, περνώντας από ιστο-

ρικούς μεσαίωνες μέσα σ’ 

ένα βαθύ σκοτάδι. Από 

τον 4ο περίπου αιώνα μ.Χ. 

έως τα τέλη του 15ου αιώ-

να μ.Χ. υπήρχαν ελάχιστες 

γνωστές πληροφορίες για 

αυτά τα κείμενα στην Δύση 

και θεωρούνταν χαμένα για 

πάντα.

Όμως απ’ ό,τι φάνηκε 

επηρέασαν σε σημαντικό 

βαθμό τους  Άραβες, οι οποίοι βρίσκο-

νταν σε περίοδο ακμής, όταν το σκοτάδι 

της άγνοιας και του φανατισμού κυρίευε 

την Ευρώπη, και διασώζοντας τα, μέσω 

αυτών, έφθασαν πάλι στη Δύση κατά 

την περίοδο της Αναγέννησης.

Έτσι εμφανίστηκαν εκ νέου και φώ-

τισαν τους πνευματικούς ορίζοντες των 

ανθρώπων, σε μια εποχή που άρχισαν 

να υπάρχουν σημάδια της Αναγέννη-

σης ξανά στη Δύση και ήταν αφορμές 

έμπνευσης λογίων, επιστημόνων, πολ-

λών ανθρώπων επωνύμων και ανωνύ-

μων  στη ροή της ιστορίας. 

Πιο συγκεκριμένα, το 1460, βρέθηκε 

ένα σχεδόν άθικτο αντίγραφο των Ερ-

μητικών Έργων και παραδόθηκε στον 

Κόζιμο των Μεδίκων, τον Δόγη της 

Φλωρεντίας και «Πατέρα της Ιταλικής 

Αναγέννησης». Ο πρώτος από τους λί-

βελους, γνωστός με τον τίτλο «Ποιμάν-

δρης», μεταφράστηκε σύντομα από τον 

προστατευόμενο του Κόζιμο, τον Μαρ-

τσίλιο Φιτσίνο.

Δίχως υπερβολή, τα Ερμητικά Κεί-

μενα, αποτέλεσαν εκείνη την περίοδο 

όχι μόνο ένα κομβικό σημείο στην πλεύ-

ση της ιστορίας, αλλά και έναν από τους 

θεμέλιους λίθους του Δυτικού πολιτι-

σμού. Πολλοί από τους μεγαλύτερους 

φιλοσόφους, επιστήμονες και καλλιτέ-

χνες της Δύσης επηρεάστηκαν ή ακο-

λούθησαν τις Ερμητικές διδασκαλίες 

όπως ο Μπέικον, ο Παράκελσος, ο Τό-
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μας Μουρ, ο Κέπλερ, ο Κοπέρνικος, ο Ισαάκ Νεύτων, ο Βίκτωρ 

Ουγκώ, ο Καρλ Γιούνγκ και πολλοί άλλοι ακόμη.

Τα περισσότερα κείμενα της ερμητικής συλλογής είναι διά-

λογοι, όπου  ο Ερμής ο Τρισμέγιστος, φέρεται να διδάσκει άλ-

λοτε τον γιο του Τατ και άλλοτε τον μαθητή του, τον  Ασκλη-

πιό. Αποτελούνται από 21 βιβλία. Υπάρχουν 18 λίβελοι ή Λόγοι, 

που αποτελούν το κυρίως τμήμα του Corpus Hermeticum, 

όπως επίσης και τρεις «Προς τον Ασκληπιό». Υπάρχει επίσης 

μια συλλογή μικρών αποσπασμάτων που συμπεριλαμβάνονται 

γενικώς στα Ερμητικά Κείμενα. Τα πιο γνωστά βιβλία που κυ-

κλοφορούν σήμερα είναι το Κυμβάλειο,2 ο Ποιμάνδρης3 και ο 

Σμαραγδένιος Πίνακας.

Σκοπός των Ερμητιστών ήταν να μην μετατραπεί η φιλο-

σοφία αυτή σε θρησκεία, να μην θεωρηθεί δόγμα ή αίρεση και 

να μην αναμειχθεί σε καμμία περίπτωση με τη θεολογία. Η 

λέξη που χαρακτήριζε τον τρόπο σκέψης των Ερμητιστών ήταν 

«ερεύνησε» και όχι «πίστεψε». Στον πυρήνα της Ερμητικής 

Παράδοσης βρίσκεται επίσης η σχέση ανάμεσα στον Δάσκα-

λο και τον Μαθητή. Ο αληθινός αναζητητής δεν πρόκειται να 

κερδίσει τίποτε χωρίς την προσωπική βίωση των διδασκαλιών 

και την καθοδήγηση του Δασκάλου. Η πραγματική-αυθεντική 

γνώση, προϋποθέτει τον κατάλληλο νου, τον ερμητικό νου. 

«Αυτός που γνωρίζει τον εαυτό του, γνωρίζει το Παν», αναφέ-

ρει ο Ερμής ο Τρισμέγιστος. Είναι γεγονός πως αρκετοί ερευνη-



17

τές προσπάθησαν και προσπαθούν ακόμα και σήμερα να μειώ-

σουν την αξία του Ερμή του Τρισμέγιστου, την αξία αυτών των 

έργων, αλλά και των ανθρώπων που ασχολήθηκαν με αυτά, να 

αμφισβητήσουν τον χρόνο γραφής ή ακόμα και την ιστορική 

τους προέλευση. Αδυνατούν μέσα στον δογματισμό τους -για 

τους δικούς τους λόγους- να προσεγγίσουν, πόσο μάλλον να 

εστιάσουν στην αξία αυτών των εσωτερικών μηνυμάτων, αυ-

τών των διαχρονικών έργων της  φιλοσοφικής παράδοσης και 

το μόνο που τους διακατέχει είναι ένας παρωπιδισμός  ή ένας 

επιπόλαιος ψιττακισμός  της «προσωπικής» τους έρευνας.

Όμως η εξέλιξη της φιλοσοφίας και της ιστορίας βρίθει από 

τέτοια παραδείγματα… Εμείς οφείλουμε να σεβαστούμε την 

παρακαταθήκη που μας άφησαν οι Δάσκαλοι Σοφίας στο κα-

τώφλι της ιστορίας και η ευθύνη μας είναι να  μεταβιβάσουμε 

εκείνα που διευρύνουν τους ορίζοντες και φωτίζουν τα δύσβα-

τα μονοπάτια της αλήθειας… 

«Ω μην αφήσετε να σβήσει η φλόγα! Στη σκοτεινή σπηλιά 

της την έχει λατρέψει κάθε ηλικία. Έχει τραφεί από τους αγνούς 

ιερείς της αγάπης. Μην αφήσετε τη φλόγα να σβήσει.»

Παραπομπές 

1. Σημαντικό ρόλο διετέλεσε και ο Μανέθωνας, ένας Αι-

γύπτιος ιερέας στην εποχή των Πτολεμαίων, με τη μετάφρα-

ση σημαντικών κειμένων. Το όνομά του άλλωστε σημαίνει η 

«Αλήθεια του Θωτ».

Όσο για το προσωνύμιο, «Τρισμέγιστος» αυτό κατά πάσα 

πιθανότητα προέρχεται από τους Αιγύπτιους ιερείς που ακό-

μα και τον 3ο αιώνα π.Χ. στην Πτολεμαϊκή δυναστεία, συχνά 

αποκαλούσαν τον Θωτ «Μέγα Μέγα», «Πολύ Μεγάλο» ή «Τρις 

Μέγιστο».

 2. «Το Παν είναι ένα Πνεύμα. Το Σύμπαν είναι νοητικό.» - 

Η αρχή της Νοητικότητας 

«Αυτό που είναι Επάνω είναι σαν κι αυτό που είναι Κάτω. 

Και αυτό που είναι Κάτω είναι σαν κι αυτό που είναι Επάνω.» - 

Η αρχή της Αντιστοιχίας

 3. Ερμητικός Λόγος Α΄ (Ποιμάνδρης)

«Όταν κάποτε συλλογιζόμουν για τα όντα και η σκέψη μου 

πέταξε πολύ ψηλά, ενώ οι σωματικές μου αισθήσεις ανακόπη-

καν, όπως σ’ αυτούς που βάρυναν από τον ύπνο κορεσμένοι 

εξαιτίας της τροφής ή της κόπωσης του σώματος, μου φάνηκε 

πως είδα ένα ον υπερμεγέθες, πέρα από κάθε μέτρο, να με καλεί 

με το όνομά μου και να μου λέει: 

 “Τι θέλεις ν’ ακούσεις και να δεις και με τη νόησή σου να 

μάθεις και να γνωρίσεις;”.

Και είπα εγώ: “Εσύ ποιος είσαι;”

“Εγώ”, είπε,“είμαι ο Ποιμάνδρης, ο νους της αυθεντίας. 

Γνωρίζω τι ζητάς και είμαι παντού μαζί σου.”

Κι εγώ είπα: “Θέλω να μάθω για τα όντα, να κατανοήσω 

τη φύση τους, να γνωρίσω το Θεό. Πώς θέλω να τα ακούσω 

αυτά!”

Μου είπε πάλι: “Έχε στο νου σου όσα θέλεις να μάθεις κι 

εγώ θα σε διδάξω.”»

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ερμητικά Κείμενα. Ερμή του Τρισμέγιστου, (Βιβλίο Α, Β), ΜΤΦ Περικλής Ροδάκης, 
Εκδόσεις Παρασκήνιο
Το Κυμβάλειο - Η Ερμητική Επιστήμη, Εκδόσεις Νέα Ακρόπολη
Τα Ερμητικά Κείμενα, Εργασία Φραντζικινάκη Κώστα 
Λειτουργίες και Ιδιότητες του Ερμή, Σημειώσεις Ινστιτούτου Ερμής

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
http://heterophoton.blogspot.gr/search?q=%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B7%C
F%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC

Ε ρ μ ή ς  ο  Τρ ι σ μ έ γ ι σ τ ο ς
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Εγώ, ο Θωθ, ο Ατλάντει-

ος, δάσκαλος των μυστη-

ρίων, αρχειοθέτης, ισχυ-

ρός βασιλιάς, μάγος, που 

ζω από γενιά σε γενιά και που επίκειται 

να περάσω στις Αίθουσες του Αμέντι, 

έγραψα, για την καθοδήγηση των μετα-

γενέστερων, αυτά τα αρχεία της ισχυ-

ρής σοφίας της Μεγάλης Ατλαντίδας… 

[…]

Μεγάλος ήταν ο λαός μου στις αρχαί-

ες μέρες, πολύ μεγαλύτερος από όσο μπο-

ρούν να φανταστούν οι μικροί άνθρωποι 

που βρίσκονται τώρα γύρω μου. Γνώρι-

ζαν την παλιά σοφία και αναζητούσαν 

μακριά, μέσα στη καρδιά της αιωνιότητας, 

τη γνώση που ανήκε στη νιότη της γης. 

Εμείς ήμαστε σοφοί, με τη σοφία των Παι-

διών του Φωτός που κατοικούσαν ανά-

μεσά μας. Ήμαστε ισχυροί, με τη δύναμη 

που ελκυόταν από την αιώνια φωτιά. Από 

όλους αυτούς, μεγαλύτερος ανάμεσα στα 

παιδιά των ανθρώπων ήταν ο πατέρας 

μου, ο ΘΩΤΜΕΣ, φύλακας του μεγάλου 

ναού, σύνδεσμος ανάμεσα στα Παιδιά του 

Φωτός που κατοικούσαν μέσα στον ναό 

και στις φυλές των ανθρώπων, που κατοι-

κούσαν στα δέκα νησιά. Εκπρόσωπος των 

τριών, του Ενοίκου του ΟΥΝΑΛ, μιλούσε 

στους Βασιλιάδες με τη φωνή που έπρεπε 

να υπακούεται. 

Εκεί μεγάλωσα και εγώ και έγινα άντρας 

και διδάχθηκα από τον πατέρα μου τα 

μεγαλύτερα μυστήρια, μέχρι που η φωτιά 

της σοφίας φούντωσε κι έγινε φωτιά που 

τα καταβροχθίζει όλα. Δεν επιθυμούσα 

παρά την απόκτηση της σοφίας, ώσπου 

μία μεγάλη μέρα ήλθε η διαταγή από τον 

Ένοικο του Ναού να παρουσιασθώ 

μπροστά του. Λίγα ήταν τα παιδιά των 

ανθρώπων που είχαν αντικρίσει εκείνο 

το δυνατό πρόσωπο και είχαν ζήσει, γιατί τα 

Παιδιά του Φωτός δεν είναι σαν τα παιδιά των ανθρώπων 

όταν δεν είναι ενσαρκωμένα. 

Επιλέχθηκα λοιπόν εγώ από τους γιούς των ανθρώπων 

και διδάχθηκα από τον Ένοικο, έτσι ώστε οι σκοποί του 

να εκπληρωθούν, σκοποί ακόμη αγέννητοι μέσα 

στη μήτρα του χρόνου. Για πολύ μεγάλο δι-

άστημα έζησα μέσα στον Ναό, κατακτώ-

ντας όλο και περισσότερη σοφία, μέχρι 

που προσέγγισα το φως που εξέπεμπε η μεγάλη 

φωτιά. Εκείνος με δίδαξε το μονοπάτι προς το Αμέντι, 

τον κάτω κόσμο, όπου ο μεγάλος βασιλιάς κάθεται 

στον θρόνο της δύναμής του. Υποκλίθηκα βαθιά μπροστά στους Κυρίους της Ζωής και 

στους Κυρίους του Θανάτου, παίρνοντας σαν δώρο το Κλειδί της Ζωής. Ήμουν ελεύθε-

ρος από τις Αίθουσες του Αμέντι, δεν ήμουν προσδεδεμένος από τον θάνατο στον κύκλο 

της ζωής. Ταξίδεψα μακριά στα άστρα, μέχρι που ο χώρος και ο χρόνος έγιναν ένα τίπο-

τα. Τότε έχοντας πιει από το ποτήρι της σοφίας κοίταξα μέσα στις καρδιές των ανθρώ-

πων και εκεί βρήκα ακόμη μεγαλύτερα μυστήρια και χάρηκα, γιατί μόνο με την Έρευνα 

της Αλήθειας μπορούσε να γαληνέψει η Ψυχή μου και να σβήσει η φλόγα μέσα μου. 

Κατά τη διάρκεια των αιώνων έζησα βλέποντας εκείνους που βρίσκονταν γύρω μου να 

γεύονται το ποτήρι του θανάτου και να επιστρέφουν ξανά στο φως της ζωής. Σιγά  σιγά 

από τα Βασίλεια της Ατλαντίδας πέρασαν τα κύματα της συνείδησης που είχαν γίνει ένα 

με μένα, μόνο και μόνο για να αντικατασταθούν από τον γόνο ενός κατώτερου άστρου. 

Υπακούοντας στον νόμο, ο λόγος του Δασκάλου άνθισε σε λουλούδι. Όμως οι σκέψεις 

των Ατλάντειων στράφηκαν προς τα κάτω, στο σκοτάδι, μέχρι που στο τέλος σηκώθηκε 

από το ΑΓΚΟΥΑΝΤΙ του (ο όρος αναφέρεται σε μια κατάσταση απόσπασης) οργισμένος 

ο Ένοικος. Πρόφερε τη Λέξη, επικαλέσθηκε τη δύναμη. Βαθιά μέσα στην καρδιά της γης 

άκουσαν οι γιοί του Αμέντι. Και ακούγοντας κατεύθυναν την αλλαγή του λουλουδιού 

της αιώνιας φωτιάς, αλλάζοντας και στρίβοντας, χρησιμοποιώντας τον ΛΟΓΟ, μέχρι που 

εκείνη η μεγάλη φωτιά άλλαξε την κατεύθυνσή της. 

Τότε ο κόσμος κατακλύσθηκε από νερά που τον έπνιξαν και τον βύθισαν. Άλλαξαν την 

ισορροπία της γης, μέχρι που απέμεινε μόνο ο Ναός του Φωτός να στέκεται στο μεγά-

λο βουνό στο ΟΥΝΤΑΛ πάνω από τα νερά. Μερικοί που ζούσαν εκεί σώθηκαν από την 

ορμή τους. Τότε ο Δάσκαλος με φώναξε, λέγοντας: 

«Συγκέντρωσε το λαό μου, πάρε τους με τις τέχνες που έχεις μάθει και πήγαινέ τους πέρα 

ΘΩΘ O ΑΤΛΑΝΤΕΙΟΣ
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μακριά από τα νερά, μέχρι να φθάσεις τη 

γη των μαλλιαρών βαρβάρων που κατοι-

κούν στις σπηλιές της ερήμου. Εκεί ακο-

λούθησε το σχέδιο που γνωρίζεις». 

Συγκέντρωσα λοιπόν τον λαό μου και 

μπήκα στο μεγάλο πλοίο του Δασκά-

λου. Σηκώσαμε άγκυρα το πρωί ενώ πίσω 

μας, στη σκοτεινιά ορθωνόταν ο Ναός. 

Ξαφνικά γύρω του υψώθηκαν τα νερά 

και εξαφανίσθηκε από τη γη. Μέχρι την 

καθορισμένη στιγμή ήταν ο μεγάλος 

Ναός. Γρήγορα φύγαμε προς την κατεύ-

θυνση του ήλιου του πρωινού, έως ότου 

πατήσαμε τη γη των παιδιών του ΚΕΜ. 

Αυτοί κατέφθασαν με ρόπαλα και ακόντια 

υψωμένα και ζητούσαν να σφάξουν και να 

καταστρέψουν τους Γιούς της Ατλαντίδας. 

Τότε σήκωσα τη ράβδο μου και κατεύθυ-

να προς αυτούς μία ακτίνα δόνησης που 

τους έπληξε σαν να ήταν κομμάτια ενός 

βράχου. Κατόπιν τους μίλησα με λόγια 

ήρεμα και ειρηνικά και τους είπα για τη 

δύναμη της Ατλαντίδας και για το ότι εί-

μαστε παιδιά του Ήλιου και αγγελιοφόροι 

του. Φοβήθηκαν τόσο από την επίδει-

ξη της επιστήμης της μαγείας μου, ώστε 

σέρνονταν μπροστά στα πόδια μου. Τότε 

τους ελευθέρωσα. 

Μείναμε για πολύ καιρό στη γη του ΚΕΜ, 

πάρα πολύ καιρό, μέχρι που υπακούο-

ντας τις διαταγές του Δασκάλου, που ενώ 

κοιμάται εντούτοις ζει αιώνια, έστειλα 

μακριά μου τους Γιούς της Ατλαντίδας. 

Τους έστειλα σε πολλές κατευθύνσεις, 

ώστε μέσα από τη μήτρα του χρόνου να 

μπορέσει να γεννηθεί ξανά η σοφία στα 

παιδιά της. 

Έμεινα πολύ καιρό στη γη του ΚΕΜ, κά-

νοντας μεγάλα έργα καθοδηγούμενος 

από τη σοφία που υπήρχε μέσα μου. Στο 

φως της γνώσης αναπτύσσονταν τα παι-

διά του ΚΕΜ, ποτισμένα από το νερό της 

σοφίας μου. Έφτιαξα τότε ένα μονοπάτι 

προς το Αμέντι, έτσι ώστε να μπορέσω να 

διατηρήσω τη δύναμή μου (…)  

Μεγάλωναν λοιπόν και γίνονταν σπου-

δαίοι οι γιοι του ΚΕΜ και κατακτούσαν 

τους γειτονικούς λαούς. Σιγά σιγά ανα-

πτύσσονταν προς τη δύναμη της Ψυχής. 

Για μία ορισμένη εποχή τους άφησα. Πήγα 

στις σκοτεινές αίθουσες του Αμέντι, βα-

θιά μέσα στις αίθουσες της γης, μπροστά 

στους Κυρίους των δυνάμεων, πρόσωπο 

με πρόσωπο ξανά με τον Ένοικο. 

Έχτισα λοιπόν από πάνω μία είσοδο, μία 

πόρτα, μία πύλη που οδηγούσε κάτω στο 

Αμέντι. Λίγοι θα ήταν όσοι θα είχαν το 

θάρρος να το αποτολμήσουν, να διαβούν 

την πύλη προς το σκοτεινό Αμέντι. Πάνω 

από το πέρασμα έχτισα μία επιβλητική 

πυραμίδα, χρησιμοποιώντας τη δύναμη 

της βαρύτητας που ξεπερνά τη δύναμη 

της γης (τη βαρύτητα). Βαθιά και ακόμη 

βαθύτερα τοποθέτησα ένα οίκημα δύνα-

μης, μια αίθουσα. Από εκεί χάραξα ένα 

κυκλικό πέρασμα, που έφθανε σχεδόν 

μέχρι τη μεγάλη κορυφή. Στην κορυφή 

τοποθέτησα τον κρύσταλλο και έστειλα 

την ακτίνα στον χωροχρόνο ελκύοντας 

τη δύναμη από το εξώτερο Διάστημα κι 

εστιάζοντάς την στην πύλη του Αμέντι. 

Έχτισα και άλλους θαλάμους και άφησα 

κενά, ορατά από όλους, που όμως κρυμ-

μένα μέσα τους, θα ήταν τα κλειδιά του 

Αμέντι. Όποιος έχει το θάρρος και τολμά 

να εισέλθει στα σκοτεινά βασίλεια, ας 

εξαγνισθεί πρώτα με μακρόχρονη νη-

στεία και ας ξαπλώσει μέσα στην πέτρινη 

σαρκοφάγο που βρίσκεται στον θάλαμό 

του. Τότε θα του αποκαλύψω τα μεγάλα 

μυστήρια. Σύντομα θα ακολουθήσει εκεί 

όπου θα τον συναντήσω, ακόμη και μέσα 

στο σκοτάδι της γης θα τον συναντήσω 

εγώ, ο Θωθ, ο Κύριος της Σοφίας, θα τον 

κρατήσω και θα κατοικήσω μαζί του πα-

ντοτινά. 

Έχτισα λοιπόν εγώ τη Μεγάλη Πυραμίδα, 

σύμφωνα με τα πρότυπα της πυραμίδας 

της δύναμης της γης, που καίει αιώνια, 

έτσι ώστε να διατηρεί την ισχύ της ανά 

τους αιώνες. Σε αυτήν εναπόθεσα τη γνώ-

ση μου για τη «Μαγική Επιστήμη», έτσι 

ώστε να βρίσκεται εκεί όταν θα επιστρέ-

ψω ξανά από το Αμέντι. Όταν κοιμάμαι 

μέσα στις Αίθουσες του Αμέντι, η Ψυχή 

μου που περιπλανιέται ελεύθερη, θα 

ενσαρκώνεται και θα κατοικεί ανάμεσα 

στους ανθρώπους με αυτήν ή την άλλη 

μορφή. (Ερμής, ο τρεις φορές γεννημέ-

νος). 

Είμαι απεσταλμένος του Ενοίκου στη γη 

και εκτελώ τις διαταγές του, για να κα-

τορθώσει να ανυψωθεί ο άνθρωπος.  

Τώρα επιστρέφω στις αίθουσες του Αμέ-

ντι αφήνοντας πίσω μου μέρος από τη σο-

φία μου. Διατηρήστε και κρατήστε τη δι-

αταγή του Ενοίκου. Έχετε πάντα τα μάτια 

σας στραμμένα προς το φως. Σίγουρα με 

τον καιρό θα είστε ένα με τον Δάσκαλο. 

Σίγουρα λόγω δικαιώματος, είστε ένα με 

το Δάσκαλο. Σίγουρα λόγω δικαιώματος, 

είστε ένα με το ΟΛΟ. 

Τώρα που φεύγω από εσάς, γνωρίστε τα 

παραγγέλματά μου, τηρήστε τα και γίνετε 

ένα με αυτά. Τότε θα είμαι μαζί σας, βοη-

θώντας και καθοδηγώντας σας στο Φως. 

Τώρα μπροστά μου ανοίγει η πύλη. Κατε-

βαίνω μέχρι το σκοτάδι της νύχτας.

ΠΗΓΗ
Οι σμαράγδινοι πίνακες του Θωθ, Doreal Maurice, 
Εκδόσεις Ιάμβλιχος
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Η αλχημεία είναι μια πανάρχαια, μυστηριακή, 

μυητική και πολύ παρεξηγημένη τέχνη. Βα-

θειά εσωτερική και φιλοσοφική. Οι ρίζες της 

ανάγονται στον Ερμή τον Τρισμέγιστο, αλλά 

ίχνη της βρίσκουμε σε όλους τους μυητικούς πολιτισμούς της 

ιστορίας της ανθρωπότητας. 

Το «Μεγάλο Έργο» των αλχημιστών δεν ήταν άλλο από 

την παρασκευή της Φιλοσοφικής Λίθου, μιας ιδανικής ουσίας 

που προκαλεί και διευκολύνει κάθε μεταστοιχείωση. Η Μυστι-

κή Αλχημεία τη θεωρεί ουσία πνευματική και ιερή, που προκα-

λεί τη μετουσίωση της γήινης φύσης όλων των πραγμάτων. Τη 

θεωρούσαν τριαδική ως άλας, θείο, υδράργυρο ή σώμα, ψυχή, 

πνεύμα ή Πατέρα, Υιό, Άγιο Πνεύμα. Αναφέρεται ως ο σπινθή-

ρας του Θεού μέσα σε καθετί, που οδηγεί στην τελειότητα της 

ένωσης με τον Θεό και ολόκληρη τη Δημιουργία. 

Οι αλχημιστές στην προσπάθειά τους να ανακαλύψουν τη 

φιλοσοφική λίθο και να μετατρέψουν τα μέταλλα σε χρυσό, 

ταυτόχρονα βίωναν οι ίδιοι την διαδικασία της μετάλλαξης. Οι 

περισσότεροι ήταν μυημένοι, φιλόσοφοι και εσωτεριστές και 

ήξεραν ότι κάθε εξωτερική πρόοδος συνδυάζεται και συνοδεύ-

εται απαραίτητα από μια εσωτερική εξέλιξη και πρόοδο. 

Τα βασικά στάδια του αλχημικού έργου ήταν επτά, αλλά 

συνοψίζονται σε τρεις βασικές φάσεις, που ορίζονται ως: το 

μαύρο, το λευκό και το κόκκινο έργο.

Η διαδικασία αυτή, όπου και αν εφαρμόζεται, σε μέταλλα ή 

στην ψυχή του ανθρώπου, ακολουθεί τα ίδια βήματα.

Μαύρο Έργο
Nigredo, στα μέταλλα σήμαινε: πυράκτωση, διάλυση και 

απομόνωση των υλικών του μετάλλου. Στο πνευματικό επίπε-

δο, για τον άνθρωπο, σήμαινε: η κάθοδος στον Άδη, επιστροφή 

στις πηγές, στο πιο βαθύ, στο πιο μαύρο κομμάτι του εαυτού 

του. Εκεί που θα  συναντούσε τα λάθη του, τα πάθη, τις μιζέ-

ριες και τους φόβους του, τους δαίμονές του, ώστε να τους δει 

και να τους κατονομάσει. Να αντέξει να φτάσει εκεί που δεν 

Κείμενο: Καίτη Δαϊκίδου, kdaikidou@filosofikilithos.website

Το Αλχημικό έργο
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υπάρχει φως, αλλά υπάρχει η αλήθεια. 

Πόσο θάρρος χρειαζόταν αυτή η από-

φαση αλλά και ανδρεία και κυρίως τα-

πεινοφροσύνη. Μεγάλη ταπεινοφροσύ-

νη, ώστε να καταφέρει να αφήσει πίσω 

του την «εικόνα», το «φαίνεσθαι», τους 

εγωισμούς και την αλαζονεία. Έτσι κα-

τάφερνε τελικά να αποδεχτεί τον εαυ-

τό του με όλες του τις μικρότητες και 

τις ατέλειες. Αυτή η αποδοχή γεννού-

σε την αγάπη και τον αυτοσεβασμό, του 

επέτρεπε να εμπιστευθεί τον εαυτό του, 

να ξυπνήσει το δικό του εσωτερικό φως, 

προκειμένου να περάσει στην επόμενη 

φάση.

Λευκό Έργο
Albedo, λεύκανση: επανένωση στοι-

χείων και δημιουργία νέου, ανάπτυ-

ξη ενζύμου, συμπύκνωση στα μέταλλα. 

Για τον άνθρωπο αυτή η φάση σήμαινε 

εξαγνισμό, καθαρμό, να αφήσει πίσω 

του όλα τα περιττά, όλα όσα βρώμιζαν 

και στοίχειωναν την ψυχή του, όλα όσα 

ήταν μάταια. Ελευθερία και βαθειά ανα-

νέωση. Ανάσα χωρίς βάρος, που γεννά 

την απόφαση να βρει αυτό που ο ίδιος 

πραγματικά είναι. Αυτή η ανανέωση και 

η νέα συνειδητοποίηση, του επέτρεπε να 

μπορεί να βάλει νέους στόχους, να πά-

ρει νέες αποφάσεις, να βρει τον δικό του 

δρόμο και να μπορέσει να θέσει τον εαυ-

τό του και τη δύναμή του στην υπηρεσία 

του Έργου και του κόσμου. Έτσι συνέχι-

ζε για το επόμενο, αναπόφευκτο στάδιο.

Κόκκινο Έργο
Rubedo, κοκκίνισμα: εξάχνωση για 

τα μέταλλα. Η φωτιά, το καμίνι που 

ωθεί την ψυχή να φτάσει στο μάξιμουμ 

της δύναμης της. Σφυρηλάτηση και με-

τάλλαξη. Ένωση των τριών κόσμων που 

υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο: σώμα, 

ψυχή και νους. Όλα είναι ΕΝΑ. Το πνεύ-

μα ξυπνά και εκφράζεται στην ύλη. Ο 

εσωτερικός άνθρωπος, ο πραγματικός 

άνθρωπος έχει γεννηθεί. Η ολοκλήρω-

ση του έργου έχει επιτευχθεί. Ο άνθρω-

πος ξέρει ποιος πραγματικά είναι, έχει 

ανακαλύψει το χρυσάφι της ψυχής του, 

τον κρυμμένο θησαυρό, τη συνείδη-

σή του. Ενώνει μέσα του το ανθρώπινο 

και το θείο στοιχείο, γεννά τον άνθρω-

πο ήρωα, αυτόν που δεν θα σταματήσει 

ποτέ να αγωνίζεται για το Όμορφο, το 

Δίκαιο, το Αγαθό. Αυτόν που είναι ένας 

νέος και καλύτερος άνθρωπος, έτοιμος 

να αγωνιστεί για έναν νέο και καλύτε-

ρο κόσμο.

Ποιο είναι εν τέλει το αλχημικό 

έργο; Η πραγματική αναζήτηση του θεί-

ου μέσα σε όλα τα όντα. Η αναζήτηση 

και εύρεση της αναλλοίωτης ουσίας, 

που δίνει στο κάθε όν την ταυτότητά 

του, τον σκοπό της ύπαρξης του, που 

ορίζει τον δρόμο και την αποστολή του 

σε κάθε ενσάρκωση. 

Τι σημασία έχει για τον σημερινό άν-

θρωπο αυτή η γνώση; Υπάρχουν σήμερα 

αλχημιστές; και αν υπήρχαν τι θα τους 

ζητούσαμε; Να μετατρέψουν τις πέτρες 

σε χρυσό; 

Και αν θέλαμε εμείς να γίνουμε αλ-

χημιστές του εαυτού μας σήμερα, στο 

έτος 2017, τι θα έπρεπε να κάνουμε και 

τι να περιμένουμε ως αποτέλεσμα της 

προσπάθειας μας;

Χρειάζεται να ταυτιστούμε με την 

αλχημική διαδικασία, να ταυτιστού-

με με τα μέταλλα, να καταλάβουμε ότι 

όπως τα μέταλλα είναι κρυμμένα μέσα 

σε σπηλιές και καλυμμένα, βρωμισμένα 

από πολλά άλλα υλικά, έτσι και η δική 

μας ψυχή είναι φυλακισμένη μέσα σε 

ένα άσχημο προσωπείο γεμάτο υλισμό 

και εγωισμό. Δεν μπορεί να εκφράσει τις 

δυνατότητες της, γιατί δεν τις θυμάται. 

Βαριές αλυσίδες από χιλιάδες φραγμούς 

και ψεύτικα «πρέπει» την εγκλωβίζουν 

και δεν την αφήνουν να είναι ελεύθερη, 

ειλικρινής και αγνή. 

Προσαρμόζοντας τις τρεις αλχημι-

κές φάσεις στα μέτρα μας, θα μπορέ-

σουμε να πολεμήσουμε την ψεύτικη και 

άνευ λόγου αλαζονεία μας. Θα ανακα-

λύψουμε αυτό που πραγματικά είμαστε, 

θα ξυπνήσουμε τις δικές μας αξίες, θα 

λυτρωθούμε από τους βρικόλακες που 

μας «ρουφάνε» την ζωτικότητα και την 

λάμψη μας και θα ωθήσουμε τον νου 

μας να γίνει πιο επιδέξιος και με μεγα-

λύτερη διάκριση. 

Θα επιτρέψουμε στον δικό μας εσω-

τερικό άνθρωπο να ξυπνήσει, θα του 

επιτρέψουμε να ζήσει. Ποιος είναι ο 

εσωτερικός άνθρωπος; Η συνείδηση 

μας, εκείνο το ανώτερο κομμάτι του 

εαυτού μας, συχνά βουβό και παραμε-

λημένο, που όμως πάντα ξέρει να ξεχω-

ρίζει το καλό από το κακό, που ξέρει να 

μας οδηγεί στα σκοτάδια και ξέρει να 

αναγνωρίζει ότι είμαστε πολύ καλύτεροι 

από όσο πιστεύουμε. 

ΠΗΓΕΣ
• https://el.wikipedia.org/wiki
• Αλχημεία, η μυστική τέχνη των σοφών, Συλλογικό, 
εκδόσεις Αρχέτυπο
• Μαάτ και Αλχημικός Δρόμος, Fernando Schwarz 
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Ποιοί είμαστε:
Η Νέα Ακρόπολη είναι ένας Διεθνής Πολιτιστικός και Φιλοσοφικός Οργανισμός   

που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 55 χώρες στον κόσμο και έχει ως σκο-
πό να ενεργοποιήσει την εσωτερική δύναμη του ατόμου, προωθώντας τον ανθρώπι-
νο πολιτισμό, τον αυθεντικό εθελοντισμό και την πρακτική φιλοσοφία.

Οι 3 αρχές μας
1 -Συναδελφοσύνη
Η προώθηση ενός Ιδεώδους παγκόσμιας συναδελφοσύνης 

βασισμένο στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, πέρα 
από τις διαφορές μας, φυλετικές, μορφωτικές, θρησκευτικές, 
κοινωνικές κ.ά.

2  - Γνώση
Η αγάπη για τη σοφία, η οποία μέσα από τη συγκριτική 

μελέτη των φιλοσοφιών, θρησκειών, επιστημών και τεχνών, 
προωθεί τη γνώση για το σύμπαν, τη φύση και τον άνθρωπο. 

3 - Ανάπτυξη
Η ανάπτυξη των καλύτερων στοιχείων του ανθρώπου, με 

την προώθηση και την ένταξή του στη φύση και την κοινω-
νία, όχι ως απλό παρατηρητή αλλά ως ενεργό συμμετέχοντα 
σ’ έναν κόσμο που χρειάζεται βελτίωση.

Ο στόχος μας
Προτείνουμε ένα Νέο Ανθρωπισμό, μια νέα Φιλοσοφική προσέγγιση του κόσμου και 
του Εαυτού μας. Νέα και συγχρόνως αρχαία, βασισμένη στη Σοφία του παρελθόντος 
αλλά προσαρμοσμένη στο σήμερα, στις σύγχρονες ανάγκες μας και με οραματισμό 
για το μέλλον.



ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

είναι μια 
αυθεντική 

στάση 
καρδιάς, 

ένα κανάλι 
Δύναμης 
και Ζωής

προσφέρει   

το οξυγόνο  

της ψυχής,  

ένα Όραμα  

για να 

Είσαι

Τι είναι για μας  
ο πολιτισμός

Στη Νέα Ακρόπολη 
αναγνωρίζουμε την ανάγκη  
να διασώσουμε και να 
αναπτύξουμε, μέσα από μια 
ολιστική προσέγγιση, την τέχνη, 
την επιστήμη, το μυστικισμό 
και την πολιτική ως την τέχνη 
της αρμονικής συνύπαρξης. 
Δεν μαθαίνουμε απλά για κάθε 
πολιτισμό αλλά χτίζουμε τον 
πολιτισμό και την κουλτούρα 
μέσα στον καθένα.

Γιατί ο Πολιτισμός διευρύνει  
την κατανόησή μας για τη ζωή και 
τον κόσμο και μας φέρνει πιο κοντά 
στον άνθρωπο μέσα από ένα πνεύμα 
σεβασμού, αλληλεγγύης  
και αλληλοκατανόησης. 

…η 

αναζήτηση 

της Σοφίας  

που  γίνεται 

τρόπος ζωής  

και δίνει 

νόημα στην  

ύπαρξή 

μας 

είναι μια 
αυθεντική 

στάση 
καρδιάς, 

ένα κανάλι 
Δύναμης 
και Ζωής

Τι είναι για μας  
ο εθελοντισμός

Ο Εθελοντισμός είναι μια 
αυθεντική στάση καρδιάς πέρα 
από τις μόδες. 

Η Νέα Ακρόπολη προσφέρει 
στην κοινωνία ένα πεδίο μέσα 
από το οποίο μπορεί ο άνθρωπος 
αναπτύσσοντας τις αξίες της 
ένωσης, της αλληλεγγύης, 
της ανεκτικότητας, της 
υπευθυνότητας, να οδηγηθεί 
στη βελτίωση τόσο του εαυτού 
του όσο και της κοινωνίας στην 
οποία ζει.

Γιατί το σκοτάδι δεν νικιέται με 
χτυπήματα αλλά με Φως!

Τι είναι για μας  
η φιλοσοφία

Η  φιλοσοφία είναι η σοφία 
της καθημερινής ζωής. Το να 
φιλοσοφείς είναι πολύ απλά να 
είσαι «παρών» στη ζωή,  στους 
άλλους και στον εαυτό σου. 

Δεν είναι μια διανοητική 
προσέγγιση αλλά πάνω απ’ όλα 
ένας τρόπος ζωής προσιτός  σε 
όλους και αποτελείται από την  
εφαρμογή των διδασκαλιών 
των σοφών όλων των εποχών.

Γιατί Φιλοσοφία σημαίνει να 
συνδιαλεγόμαστε με τον εαυτό 
μας, να ερχόμαστε σε επαφή 
με ιδέες κι όχι με απόψεις και 
να κάνουμε σωστές επιλογές 
ελεύθερα.
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+ δράσεις
       το τρίμηνο 
       που πέρασε...

60 χρόνια Ν.Α. στον κόσμο
Φέτος ο διεθνής οργανισμός Νέα Ακρό-
πολη γιορτάζει 60 χρόνια από την ίδρυσή 
του. 
60 χρόνια προσφοράς στη Φιλοσοφία, τον 
Πολιτισμό και τον Εθελοντισμό σε περισ-
σότερες από 60 χώρες στον κόσμο. 
Ιδρύθηκε το 1957, στο Μπουένος Άιρες, 
από τον καθηγητή Jorge Angel Livraga 
Rizzi, με σκοπό την αναβίωση της ιδέας για μια πρακτική Σχολής Φιλοσοφίας. Προσεγγίζει 
τη φιλοσοφία ως μέθοδο βασισμένη σε κλασσικές, διαχρονικές αξίες που εφαρμόζεται καθη-
μερινά, βελτιώνοντας τη ζωή του ανθρώπου και της κοινωνίας.
Σ’ αυτά τα 60 χρόνια η Ν.Α. έχει οργανώσει σεμινάρια Φιλοσοφίας, άπειρες δραστηριότητες 
Εθελοντικής προσφοράς, Πολιτιστικά δρώμενα σε όλους τους τομείς της τέχνης.  Συγκεκρι-
μένα:
Καμπάνιες προώθησης της φιλοσοφίας και της συγκριτικής μελέτης των  πολιτισμών, ως τρό-
πο αντιμετώπισης του ρατσισμού, της αδιαφορίας και της άγνοιας. Σ’ αυτές τις δράσεις συμ-
μετείχαν,  ετησίως, περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι.
Εθελοντικές δραστηριότητες με συμμετοχή 40.000 εθελοντών, παγκοσμίως, δίνοντας τους 
την ευκαιρία να δράσουν ως ενεργοί πολίτες στις κατά τόπους κοινωνίες. 
Προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτών και κοινωνικών επιχειρήσεων για την ενίσχυση τοπι-
κών προγραμμάτων βοήθειας, σε περισσότερες από 400 πόλεις σε όλον τον κόσμο. 
Αυτή τη στιγμή, στη Ν.Α. συμμετέχουν 46.271 εθελοντές σε 3.576 προγράμματα διαδίδοντας 
με το έργο τους μια στάση ζωής η οποία:
προασπίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα 
καταργεί τις φυλετικές και σεξιστικές διακρίσεις
προάγει τη συνεργασία μεταξύ των λαών και τη μη-βία και 
αναδεικνύει τις πολιτισμικές διαφορές ως απαραίτητο στοιχείο συμβολής στην εξέλιξη του 
ανθρώπου

www.acropolis.org - δικτυακός τόπος του Διεθνούς Οργανισμού Νέα Ακρόπολη
www.nea-acropoli.gr - δικτυακός τόπος της Νέας Ακρόπολης στην Ελλάδα εθ

ελ
ον
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Πολιτιστική ατζέντα 
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πολιτισμός

SUMMER CAMP 2017
Η «Νέα Ακρόπολη» διοργάνωσε ακόμη ένα αξέχαστο Summer Camp, στην ορεινή Αρκαδία, με μαθήματα και 
σεμινάρια για την αξία του εθελοντισμού, του πολιτισμού και της φιλοσοφίας στην πράξη: όλοι όσοι συμμετεί-
χαν πήραν σημαντικά ερεθίσματα και έμαθαν, μέσα από ομαδικές δραστηριότητες, για τις αξίες της ένωσης, της 
αλληλεγγύης, της ανεκτικότητας και της υπευθυνότητας.

φιλοσοφία

Αθήνα: με μια Τριήρη...στον 
Σαρωνικό!
Στις αρχές Σεπτεμβρίου, μέλη της «Νέας Ακρό-
πολης» στην Αθήνα σάλπαραν στον Σαρωνικό με 
την αθηναϊκή τριήρη «Ολυμπιάδα»: τα μέλη δοκί-
μασαν κωπηλασία, έμαθαν για το πώς γίνονταν τα 
ταξίδια με μια αρχαία τριήρη και απόλαυσαν μια 
ηλιόλουστη θαλασσινή βόλτα.

Κοινωνική και Οικολογική Δράση 
Ελλάδας: ανάβαση στον Όλυμπο
Η Κοινωνική και Οικολογική Δράση Ελλάδας 
(ΚΟΔΕ), της «Νέας Ακρόπολης»,  ανέβηκε στην 
κορυφή του Ολύμπου. Μια κυριολεκτική αλλά και 
συμβολική ανάβαση σ’ ένα μυθικό μέρος, σύμβολο 
του πνεύματος  και της κατάκτησης υψηλών στόχων.
 Η Κοινωνική και Οικολογική Δράση Ελλάδας 
Κ.Ο.Δ.Ε. «Ζωντανές Δυνάμεις» της Νέας Ακρόπολης, 
δραστηριοποιείται από το 1994 ως ομάδα αντιμετώπι-
σης εκτάκτων αναγκών. Από τη στιγμή που τεράστια 
κοινωνικά, ανθρωπιστικά και οικολογικά προβλήμα-
τα έχουν εκδηλωθεί με πολύ άσχημες συνέπειες για 
όλους μας, η συνεχής δράση αλλά και η απαραίτητη 
εκπαίδευση των εθελοντών της Κ.Ο.Δ.Ε. είναι ανα-
γκαία.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ydea.gr/
symmetexoun/item/59-kode/59-kode.html
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Πληροφορίες: Αθήνα: (nea-acropoli-athens.gr) • Κύψέλη: Αγίου Μελετίου 29, τηλ: 2108231301 • Ιλίσια: Η. Ποταμιάνου 13, τηλ: 2107794368 - 6987124197 • Ν. Σμύρ-
νη: 25ης Μαρτίου 15, Πλατεία Νέας Σμύρνης, τηλ. 6987437387 (what’s up), Περιστέρι: Πτολεμαϊδος 6, τηλ. 6940831168 και 2130282657 • Θεσσαλονίκη: Παύ-
λου Μελά 18, τηλ. 2310285020, nea-acropoli-thes.gr • Θεσσαλονίκη: Λαγκαδά 7 και Βάκχου, τηλ. 2310551476, vardaris@nea-acropoli.gr • Πάτρα: Κολοκοτρώνη 37, 
τηλ. 6980500034 • Λάρισα: Ανθίμου Γαζή 14 & Παπακυριαζή , τηλ. 6948067139 • Βόλος: Ιάσωνος 143, τηλ. 2421031931 • Ιωάννινα: Σμύρνης 1, πλατεία Πάργης, τηλ: 
2651071780 • Ηράκλειο Κρήτης: Αβέρωφ & Σμύρνης 24, τηλ: 6981888493 • Χανιά: Τζανακάκη 21, τηλ. 2821023189 • Ρέθυμνο: Κουντουριώτη 113, τηλ. 2831052884
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Κείμενο: Vetus Verbus, vetus.verbus@filosofikilithos.website

Αλχημεία - Χυμευτική 
Η Χώρα της Κεμ

Η λέξη Αλχημεία συναντάται μόλις τον 5ο αι., 

οπότε έχουμε και τους πρώτους καταλόγους 

αλχημιστών, στους οποίους συμπεριλαμβά-

νονται σχεδόν όλοι οι Προσωκρατικοί Φιλό-

σοφοι από τον Αναξίμανδρο έως τον Αρχέλαο, ενώ οι αλχημι-

στές του 4ου αι. υποστήριζαν πως είναι οι νέοι ερμηνευτές του 

Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Παράλληλα το όνομα της Χημι-

κής Φιλοσοφίας δεν αναφέρεται πουθενά κι αυτό επειδή μαζί 

με άλλες επιστήμες αποτέλεσε μέρος αυτού που παραδοσιακά 

ήταν η Φυσική Φιλοσοφία, ως προσπάθεια ερμηνείας των αρ-

χών-Νόμων που διέπουν την εξέλιξη του μικρόκοσμου και του 

μακρόκοσμου. Ωστόσο είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι 

υπάρχει αραβικό κείμενο, το οποίο θεωρείται μετάφραση μιας 

μονογραφίας του Αριστοτέλη, υπό τον τύπο επιστολής προς 

τον Μέγα Αλέξανδρο, με τίτλο Περί Χυμευτικής στα ελληνικά 

και Περί Αλχημείας στα αραβικά.

Πρόκειται για μια «θεία, ιερά και μυστηριακή Τέχνη» με 

βασικό σκοπό να οδηγήσει την ψυχή στο αρχέγονο στοιχείο 

της, στην πρωταρχική της ουσία και απαρχή, στην επιδίωξη συ-

νεπώς της πνευματικής και υλικής τελειότητας. Αναζητείται η 

Πρώτη Αρχή, η πρώτη αιτία, η Μία Αρχή, η Αρχή Μία… η 

Αρχημία, πρόγονος και γεννήτορας της λέξης Αλχημία. Υπήρ-

χε η βεβαιότητα για την ύπαρξη μέσα στη φύση μιας πρώτης 

και μοναδικής ύλης, της Πρώτης Αρχής ή Αρχής Μίας, που 

κρυβόταν στο «ορυκτό σπέρμα» της γης, το οποίο ήταν προς 

ανακάλυψη και αξιοποίηση. 

Με βάση τα παραπάνω, είναι μεγάλη η πιθανότητα η πραγ-

ματική ετυμολογική σημασία της λέξης Αλχημεία, της οποίας η 

αρχική γραφή ήταν Αλχημία, να προέρχεται από την σύνθεση 

του Αρχή + μία. Την πληροφορία αυτή μας παρέχει ο Παράκελ-
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“Ψάξτε να βρείτε την Πρώτη Ύλην…»    

(Ερμητικό ρητό)

σος, βασιζόμενος σε αλχημιστικά συγ-

γράματα Αρχαίων Ελλήνων που κατείχε 

και τα οποία έφεραν τον τίτλο Αρχημία, 

κάτι το οποίο επιβεβαιώνει ο G.Vossius 

στην Ετυμολογία της λατινικής γλώσ-

σας (Νάπολη 1762), όπου παρατηρεί ότι 

ο όρος «Alchimia» είναι παραφθαρμέ-

νος τύπος της λέξης «Αρχημία». 

Βέβαια, η τέχνη της μετατροπής των 

αγενών μετάλλων σε ευγενή, όπως ο 

χρυσός, ονομαζόταν «χυμευτική», από 

το χρυσοφόρο μετάλλευμα το οποίο 

καλούταν «χύμα». Χημεία, η πάλαι ποτέ 

χυμεία. Ο Αθ. Σταγειρίτης στην Ωγυ-

γίαν την ονομάζει Χυμικήν, χύμευσιν, 

συγχώνευση. Σχετίζεται με τους χυμούς 

των σωμάτων που, στην πλήρη ευκρα-

σία τους, καθιστούν αυτά τα σώματα 

γόνιμα και υγιή παρέχοντάς τους αιώνια 

ζωή και μακροημέρευση. Χύμευση λοι-

πόν είναι η μίξη που προκαλεί ευκρασία 

οδηγώντας σε μια υγιή ιδιοσυγκρασία. 

Άλλωστε όταν μιλάμε για κράση μιλάμε 

για κράμα, για μίξη, για ένωση ουσιών. 

Εδώ στηρίζεται το γεγονός πως 

πολλοί θεωρούν την ονομασία Κεμ ή 

αλχημεία συνώνυμες της σοφίας. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός πως και η σοφία 

ως έννοια ετυμολογείται και σχετίζε-

ται άμεσα με τους χυμούς, τους οπούς 

της γνώσης, της παιδείας, της πνευμα-

τικής υγείας εν γένει. Η ανεμπόδιστη 

ροή των χυμών, της ουσίας της ζωής που 

εμπλουτίζει με δυνάμεις και δυνατότη-

τες την προσωπικότητα. Σοφία: χυμός 

της ζωής και της γνώσης. 

Το ρήμα χέω χρησιμοποιείται για 

καθετί που μπορεί να χυθεί, χαρακτηρί-

ζοντας την εργασία που πρέπει να υπο-

στεί ένα υλικό, για να γίνει ρευστό. Πρό-

δηλα λοιπόν παίρνει και τη σημασία του 

τήκω, λιώνω, ρευστοποιώ κυρίως μέ-

ταλλα. Έχουμε συνεπώς χύση-σύγχυση 

(=ανάμειξη), συγχώνευση με ό,τι αυτό 

σημαίνει ως προς την αναμενόμενη ατα-

ξία ή τυχαία κατάταξη που παίρνει το 

χεύμα κατά την όλη διεργασία.

Η προτεραιότητα της έννοιας του 

χέειν και του χάους στην αλχημεία εί-

ναι αξιοσημείωτη, τόσο ως πρωταρχι-

κή χαώδης κατάσταση, όσο και ως ροή, 

έκχυση άτακτης, άμορφης ύλης που με 

ειδική επεξεργασία θα καταστεί εύτα-

κτη… ευγενική, αρμονικά δομημένη 

και εναργής, διαχέοντας από μέσα της 

το φως που κυοφορεί σε λανθάνουσα 

και σπερματική κατάσταση, όπως η ευ-

γένεια που κρύβει μια ψυχή και ποτέ δεν 

θα αποκαλύψει, αν δεν υποστεί την ανά-

λογη διαμόρφωση, σε όσο σκληρές δο-

κιμασίες κι αν χρειαστεί να υποβληθεί, 

στην υψικάμινο, στον αλχημικό φούρ-

νο της ένσαρκης ζωής της!

Η αλχημεία σχετίζεται τόσο με το 

υγρό όσο και το στοιχείο της γης (ειδι-
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κά στην περίπτωση της άμμου), εφόσον 

αμφότερα χέονται, χύνονται και αυξο-

μοιώνονται κατά τη διαρροή τους. Και 

στις δυο περιπτώσεις έχει αξιολογηθεί 

το στοιχείο της διάχυσης. Δεν είναι 

τυχαίο πως το χέω έχει εννοιολογική 

συγγένεια με το ρέω, παραπέμποντας 

στους σχηματισμούς > χους-ρους, χύ-

σις-ρύσις, χοή-ροή, χεύμα-ρεύμα, χύ-

μα-ρύμα. 

Η ανάλυση του χέω > χύνω > χώνω 

> χωνεύω, επίσης υποδηλώνει εργα-

στηριακή δραστηριότητα ανάλογη της 

αλχημικής με τα ανάλογα λειτουργικά 

σκεύη.

Η χοή όπως και η ροή για να υπάρ-

ξει, προϋποθέτει διαφορά δυναμικού, δι-

αφορετικά επίπεδα. Κάτι από πιο πάνω, 

που πέφτει και χύνεται προς κάτι χα-

μηλότερο. Απαραίτητο επίσης είναι και 

το δοχείο (εκ του δα = γη + χέω, που 

σε συνδυασμό μάς δίνει το ρήμα δέχο-

μαι, υπονοώντας τη γη στην οποία χέ-

ονται τα πάντα όσα στοργικά τα δέχε-

ται στους κόλπους της), που θα δεχθεί 

το χεόμενο υλικό. Εδώ έρχεται το ρήμα 

χώνω, με την παλαιότερη μορφή του, ως 

χώννυμι, ή χωννύω που έχει τη σημα-

σία του κρύπτω, αποκρύπτω, σκεπάζω, 

ακόμα και θάπτω. Συνέκδοχα προκύ-

πτει το χάνω, εκ του χάους της χοάνης, 

του χωνιού, του χωνευτηρίου, όπου συ-

ντελείται η πρόσμιξη ποικίλων υλικών 

προκαλώντας την απορρόφησή τους ή 

τη μετατροπή τους σε νέες μορφές. Το 

χωνεύω μάς μιλά για εργασίες τήξης με-

τάλλων, εφόσον προϋποθέτει την ύπαρ-

ξη χοάνων για την ασφαλή χοή-ροή των 

λιωμένων υλικών. Έτσι συντελείται η χύ-

τευση ή χώνευση στα χυτήρια. 

Ας μην ξεχνάμε πως η λέξη χου-

μός, ο πρόγονος του χυμού σήμαι-

νε χυλός και εξ αυτής προέκυψε και η 

λέξη HUMUS που δηλώνει το χώμα το 

οποίο προέρχεται από την αποσύνθε-

ση οργανικών ουσιών. Στην Κρήτη η 

λέξη χουμάς δηλώνει τον ορό του γά-

λακτος που χέεται, σουρώνει, αποβάλ-

λεται, μετά τη συλλογή της τυρόμαζας 

και δίνεται σε τροφή στους χοίρους. Η 

λέξη χύμα εντάσσεται στην ίδια ομάδα 

με τη χυμεία, ή τη χημεία, τη χύτευση 

που προαναφέραμε, λιωμένων μετάλ-

λων για παραγωγή χρυσού με καταλύτη 

τη Λυδία Λίθο. Άλλωστε HUMEO ση-

μαίνει υγραίνω στα λατινικά και με τη 

λέξη HUMOR δηλώνεται ο υγρός, εξ ου 

και ο χυμός, το χιούμορ ή το χεύμα που 

σχετίζονται με τη χύμευση των υγρών 

της ψυχικής διάθεσης.

Ας μην ξεχνάμε πως στην αρχαι-

ότητα Χημία αναφέρεται η «μέλαινα 

χώρα», η Αίγυπτος, η χώρα της Κεμ, 

όπου κυρίως ασκούταν η τέχνη της με-

τατροπής των μετάλλων σε χρυσό από 

εσωτερική άποψη. ΚΕΜ, όπως HOME, 

όπως HOMO, όπως ΧΩΜΑ, όπως Γη, 

όπως Γαία, όπως Αιγηίς, όπως Αίγυ-

πτος.

Δεν είναι τυχαίο πως η Αίγυπτος 

γειτνιάζει και σχεδόν συνυπάρχει με 

την Αιθιοπία, καθώς και την Αιθιοπική 

φυλή. Τη γνωστή χώρα της Αφρικής που 

περιελάμβανε την Αβησσυνία και τα βο-

ρειότερα της Αιγύπτου μέρη, τα γειτνιά-

ζοντα με την Ερυθρά. 

Η λέξη Αιθιοπία στην ελληνική ση-

μαίνει τον μελαψό, τον ηλιοκαμένο και 

παράγεται εκ του αίθω (= καίω, θερμαί-
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νω) + όψη, μορφή εξ και ο Αιθίωψ. Έτσι ονομάζονταν οι πρωτοσημιτικοί 

λαοί (Χαμίται), των οποίων γενάρχης θεωρείτο ο Χαμ, αδερφός 

του Σημ (γενάρχη των Σημιτών) και έτερος αδερφός του Ιάφεθ 

στην Εβραϊκή μυθολογία. 

Η λέξη ΧΑΜ που αποδίδεται με τον συμφωνικό 

τύπο (χ.μ), εφόσον έχει να κάνει με συμφωνική αρα-

βο-σημιτική προέλευση, σημαίνει ως ρήμα θερμαίνω 

και μαυρίζω και ως επίθετο τον ηλιοκαή, υπομέλανα-

μελαψό, με μελανή - σκούρα όψη. Επίσης στην ίδια 

ομογλωσσία H.M a, που προφέρεται ως (χαμά - χου-

μά) σημαίνει την ιλύν, τον πηλό, τη λάσπη, το μαύ-

ρο χώμα και οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι αυτοαποκαλούνταν 

h.m.t ή QH. M. T (χαμτού ή qhέμτου) και η χώρα τους 

καλείται επίσης ΧΑΜΤΟΥ ή ΚΕΜΠΤΟΥ, είτε ως η 

χώρα των μελαψών ανθρώπων είτε ως η χώρα της μελαί-

νης-μελανής γης, εκ της ιλύος-«λάσπης» των προσχώσε-

ων του Νείλου, γι’ αυτό και ο Ηρόδοτος την ονομάζει ΜΕ-

ΛΑΓΓΑΙΟΝ = ΜΕΛΑΝΑ ΓΑΙΑΝ. 

H ονομασία H.M πιθανότατα σχετίζεται με την τέχνη της χημείας 

μα και της εσωτερικής αλ-χημ-ικής μετάλλαξης, ως η τέχνη των Χα-

μιτών ή Χεμιτών, δηλαδή των Αιγυπτίων.

Και το λατινικό ΗΟΜΟ, άνθρωπος, κοινό νοηματικό περιεχόμε-

νο έχει με τη ρίζα h.m (χαμ) που σηματοδοτεί τον άνθρωπο ως χώμα 

«μαυρισμένη ιλύν (βλ. ύλη) - πηλό» (h.m.a.) δηλαδή, ψημένο υπό 

του ηλίου, γι αυτό και η καταγωγή του ανάγεται εις τους Αιθίοπες ή Χα-

μίτες, τους απογόνους του ΧΑΜ . 

Άλλωστε, σύμφωνα με τον Όμηρο, οι Αιθίοπες ήταν λαός ενάρετος ευσεβής και 

γι’ αυτό πολύ αγαπητοί στους Ολύμπιους θεούς, οι οποίοι συχνά τους επισκέπτονταν 

τερπόμενοι με τη συναναστροφή τους. Επίσης ο Διόδωρος θεωρεί του Αιθίοπες ως 

πρώτους ανθρώπους απάντων…

Προς επίρρωση των παραπάνω ταυτοσημειών αναφέρουμε και τα εξής:

 Χώμα > γη ανασκαφείσα εκ του χέω, εφόσον το χώμα χέεται και διαφεύγει όπως 

οι κόκκοι άμμου. Παράγωγα: χαμαί (χάμω), χαμ-ηλός, «χαμ-αλός» (χάμαι + άλς, αλός). 

Δηλαδή το χαμηλά αναφέρεται σε επιφάνειες που δεν υψώνονται υπεράνω της επιφά-

νειας της αλός, δηλαδή της θάλασσας. Παρεμφερής έννοια ο ομαλός, δηλαδή αυτός 

που βρίσκεται στο ίδιο ύψος με τη θάλασσα.

ΚΕΜ όπως Χάσμα > εκ του χαίνω, κάθε ρήγμα γης που μας παραπέμπει στα γεω-

φυσικά μα και ψυχικά χάσματα προς γεφύρωση, στην αρχέγονη μυστηριακή χώρα της 

συνεχούς βελτιστοποίησης. 

Οι παραπάνω ετυμολογικές ερμηνείες και προσεγγίσεις επιβεβαιώνονται επίσης σε 

μεγάλο βαθμό από τη μελέτη της Κοπτικής γλώσσας και της Κοπτικής Αιγύπτου εν 

Α λχ η μ ε ί α  -  Χυ μ ε υ τ ι κ ή
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«… ο άνθρωπος πρέπει να φέρει το καθετί σε 
τελειότητα. Αυτή η εργασία, το να φέρνει κανείς 
τα πράγματα στην τελειότητά τους ονομάζεται 
Αλχημεία.» 

γένει, όπου βλέπουμε να επιβιώνει το 

αρχαιο-αιγυπτικό στοιχείο ακόμα και 

γλωσσολογικά, έστω και μετασχηματι-

σμένο. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ίδιοι 

οι Κόπτες ονόμαζαν την πατρίδα τους 

Kami (Κάμι) και με αυτή την ονομασία 

είναι καταχωρημένη στις διάφορες πη-

γές. 

Βέβαια βάση και λίκνο του Κοπτι-

κού στοιχείου είναι κυρίως η Άνω Αίγυ-

πτος και όσον αφορά τη γλώσσα είναι η 

τελευταία μορφή της Αιγυπτιακής γρα-

φής, μετά τα ιερογλυφικά, τα ιερατικά 

και τα δημοτικά, με την συνεπικουρία 

του ελληνικού αλφαβήτου και 7 συμφώ-

νων της Δημοτικής κι αυτό γιατί σχετί-

ζεται με την έντονη παρουσία των Ελ-

λήνων στη Νειλοχώρα, ιδίως από την 

εποχή του Μ. Αλεξάνδρου. Συνεπώς η 

αρχαία Κοπτική γλώσσα περιελάμβανε 

αποτυπώσεις λέξεων της φαραωνικής 

γλώσσας, με χρήση ελληνικών γραμμά-

των. 

Μεταξύ αυτών των λέξεων που δεν 

έχουν υποστεί αλλοιώσεις στην γραφή 

ή την προφορά είναι και η λέξη KAME 

(kame) (κάμι) που σημαίνει μαύρος, 

εκ του ρήματος καίω. Συνεπώς ΚΑΜΙ 

(Κami) ονομάζεται η ΑΙΓΥΠΤΟΣ και 

γράφεται Κήμι. Έτσι σημαίνεται η υπό 

του ηλίου και των καμάτων του (εγκαυ-

μάτων του) φαιά στο χρώμα έρημος γη. 

Άρα η ΚΕΚΑΥΜΕΝΗ, εξ ου και η αρ-

χαία ονομασία της Κεμ, που ωστόσο 

ανάγεται σε πολύ παλαιές εποχές, πολύ 

προ της Κοπτικής και της κλασικής Ελ-

ληνικής καθώς και στις μυστηριώδεις 

σχέσεις Αιγυπτιακών ιερογλυφικών και 

πρωτοελληνικών.

Όλα τα παραπάνω δεν μπορούν 

παρά να παραπέμπουν στις τρεις φάσεις 

του αλχημικού έργου όπου επικρατεί το 

μαύρο χρώμα, η θέρμανση, η τήξη το 

κάμα, τα καύμα... το θερμαινόμενο πυρ, 

η αλλαγή χρωματισμού, βαθμού εμπύ-

ρωσης, εξέλιξης και ανέλιξης εν γένει 

των φυσικών και ψυχικών μετάλλων. 

Έτερος σταθμός του ταξιδιού της λέ-

ξης προκύπτει κατά την μετανάστευσή 

της στην Αραβία. Στα Αραβικά ο όρος 

Al-kimiya προκύπτει από την συνένω-

ση του άρθρου Al με την λέξη kimiya 

που δηλώνει τη φιλοσοφική λίθο (στέ-

ρεη ουσία μέσω της οποίας μετατρέπο-

νται ευτελή μέταλλα σε χρυσό). Άλ-

λωστε και το Ελιξήριο στην αραβική 

εκφορά μετά του άρθρου «αλ» οφείλει 

την ονομασία του. Πρόκειται για ελλη-

νιστικό αντιδάνειο «Al iksir» > «Αλ ξη-

ρίον» > ελιξήριον. Το ελληνιστικό ξη-

ρίον είναι η αποξηραντική κόνις για 

θεραπεία, ξήρανση των ελκών και επού-

λωση των τραυμάτων. Συνεπώς μιλάμε 
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για ξηρά σκόνη ιαματικής επίδρασης, 

αναλύοντας ετυμολογικά τον όρο που 

έγινε συνώνυμο της διαιώνισης και μα-

κροημέρευσης, της αιώνιας νιότης ή και 

της φιλοσοφικής λίθου.

Επίσης η Λυδία λίθος (είδος πυρι-

τόλιθου που πρώτη φορά βρέθηκε στη 

Λυδία) χρησιμοποιείται προς δοκιμα-

σία του χρυσού, για να φανερώσει εάν 

είναι ανόθευτος. Αλλιώς ονομάζεται 

Βασανίτης λίθος εξ ου και η βάσανος 

ή το βάσανο, η κακοπάθεια, η δοκιμα-

σία προκειμένου να αποδείξει κανείς 

την αξία του, το ανόθευτο ποιόν του. Η 

λέξη προκύπτει από το ρήμα φαίνω που 

σημαίνει φανερώνω. Φάσις>εμφάνισις, 

ίχνος. Βάσανος είναι η «φάσανος» που 

φαίνει, φανερώνει, εμφανίζει διά της 

τριβής (χρυσόν τριβόμενον βασάνω) 

την πραγματική αξία, τον βαθμό γνη-

σιότητας του χρυσού ή … του ανθρώ-

που αντίστοιχα!

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• Περιοδικό «Αρχαιολογία & Τέχνες», τεύχος 106 
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παγκόσμιο Λόγο, Άννα Τζιροπούλου Ευσταθίου, Εκδ. 
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• Ο εν τη λέξει λόγος, Άννα Τζιροπούλου Ευσταθίου, 
Εκδ. Γεωργιάδη
• Το παράδειγμα, Αλέξανδρος Τζένος, Εκδ. Παπα-
ζήση
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των Ελλήνων, (Μελετώντας την Ελληνική γλώσσα 
πλαισιωμένη από τις άλλες Ινδοευρωπαϊκές γλώσ-
σες), Αλέξανδρος Τζένος, Εκδ. Τροχαλία
• Ιστορικό λεξικό Ελληνικών επωνύμων, Δ.Βαγιακά-
κος, Εκδ. Οργ. Πάπυρος
• Αναγνώριση του ανθρώπου μέσα από το δίκαιο και 
τη γλώσσα, Α.Τζένος, Εκδ. Τροχαλία
• Ιστορία γενέσεως της Ελληνικής γλώσσας, Ηλ.Τσα-
τσόμοιρος, Εκδ. Δαυλός
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• Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού της Ελληνικής 
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• Λεξικό Ρημάτων της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας, 
Β.Π.Βλάχου, Εκδ. Gutenberg
• Νέον Επίτομο λεξικό της Ελληνικής Γλώσσης, 
Δ.Δημητράκου, Εκδ. Γιοβάνη
• Βασικό Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής, Γ.Μαρ-
καντωνάτος - Θ.Μοσχόπουλος - Ε. Χωραφάς, Εκδ. 
GUTENBRG
• Κρατύλος, Πλάτων, Εκδ. Φέξη
• Επιστολαί και όροι, Πλάτων, Εκδ. Φέξη
• Λεξικόν Λατινοελληνικόν, Στεφ.Κουμανούδη, Εκδ. 
Γρηγόρη
• Concordia - Οι ρίζες της Ευρωπαϊκής σκέψης, 
S.Hill, Εκδ. Εκάτη
• Η γλώσσα των Ελλήνων είναι η γλώσσα που ομιλεί 

η φύση, Γιάννης Χ. Πρινιανάκης
• Γλώσσα Ελληνική, η γλώσσα των γλωσσών, Γιάννης 
Χ.Πρινιανάκης, Εκδ. Παπαζήση
•  Τραγωδία - Αριστοτελική Κάθαρσις, Α.Τζ. Ευστα-
θίου, Εκδ. Γεωργιάδη
• Θέλεις να μάθεις, ρώτησε τις λέξεις, Ιάσων Ευαγγέ-
λου, Εκδ. Δωδώνη
• Ετυμολογικές & σημασιολογικές ανιχνεύσεις, 
Απ.Μ. Τζαφερόπουλος, Εκδ. Γεωργιάδη
•  Πελασγική Ελλάς - Οι Προέλληνες, Ν.Π.Ελευθερι-
άδου, Εκδ. Δαμιανός
• Από την κοσμογονία στη γλωσσογονία. Μια 
συν-ζήτηση, Γ.Μπαμπινιώτης - Δ.Νανόπουλος, Εκδ. 
Καστανιώτη
• Ο Εκκλησιασμός του Ελληνισμού, Μ.Μπέγζος, Εκδ. 
Γρηγόρη



Ι α ν ο υ ά ρ ι ο ς  -  Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς  -  Μ ά ρ τ ι ο ς  2 0 1 833

Σε αυτήν την πρόταση του 

Παράκελσου κρύβεται το 

μυστικό της αυτοπραγμά-

τωσης. Η κατάκτηση της 

εσωτερικής ελευθερίας, ο πραγματικός 

στόχος του αναζητητή. Και μόνο από 

αυτήν την πρόταση του μεγάλου Γερ-

μανού Αλχημιστή φιλοσόφου, καταλα-

βαίνουμε ότι ο άνθρωπος αυτός θα εί-

ναι δύσκολο να οριστεί. Θα μείνει στην 

ιστορία ως ένας από τους μεγάλους και-

νοτόμους, ιδρυτής μιας νέας ιατρικής και 

θα εκτιμηθεί μετά τον θάνατό του, τόσο 

από τους εκπροσώπους της συμβατικής 

ιατρικής, όσο κι από τους υποστηρικτές 

των εναλλακτικών θεραπειών. Δεν είναι 

εύκολο να τον κατατάξουμε σε κάποια 

από τις δύο πλευρές. 

 Η ίδια του η ύπαρξη ήταν γεμάτη 

από αντιθέσεις. Για παράδειγμα, ενώ 

από την πλευρά του πατέρα του ήταν 

αριστοκρατικής καταγωγής, αφού ο 

παππούς του ήταν πολύ σημαντικό πρό-

σωπο (υπήρξε Μέγας Αρχηγός του Τάγ-

ματος των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη), 

ο πατέρας του ήταν νόθος γιος του κι 

έτσι παρότι καταγόταν από αριστοκρα-

τική οικογένεια, μεγάλωσε φτωχικά, 

εξορισμένος από τα «μεγάλα σαλόνια». 

Ο πατέρας του, ο οποίος ήταν γιατρός, 

έτρεχε από χωριό σε χωριό να συνδράμει 

κάθε άνθρωπο που βρισκόταν σε ανά-

γκη, υπερασπιζόμενος τους φτωχούς, 

προσφέροντάς τους δωρεάν τις υπηρε-

σίες του και έχοντας μια επαναστατική 

διάθεση απέναντι στους πλούσιους και 

στο κατεστημένο της εποχής του. Ο Πα-

ράκελσος, που λάτρευε τον πατέρα του, 

επηρεάστηκε πολύ βαθιά από τις ιδέες 

του κι έγινε κι αυτός ένα είδος «επανα-

Κείμενο: Αγάπη Χατζημπαλάση, axatzimpalasi@filosofikilithos.website

Παράκελσος

«Ας μην είναι αλλουνού, αυτός που μπορεί να ανήκει 
στον εαυτό του»

Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1493-1541)
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στάτη» απέναντι στην εξουσία και στο 

κατεστημένο της εποχής του.

Λέγεται ότι διάλεξε το όνομά του ο 

ίδιος και υπάρχουν δύο απόψεις για αυ-

τήν την επιλογή: η πρώτη σχετίζεται με 

τον Κορνήλιο Κέλσο, σημαντικό Ρωμαίο 

ιατρικό συγγραφέα του 1ου αι. και βαθύ 

γνώστη της Ιπποκρατικής Ιατρικής. Η 

δεύτερη άποψη λέει, ότι το όνομά του 

προέρχεται από τις λατινικές λέξεις 

para+celsium, που σημαίνει ο υψωμέ-

νος, αυτός που ανυψώνεται. 

Ο Παράκελσος σπούδασε ιατρική 

στο πανεπιστήμιο της Βιέννης και έκανε 

το διδακτορικό του στο πανεπιστήμιο 

της Φεράρα. Εκτιμούσε βαθύτατα τον 

Λούθηρο και επηρεάστηκε από τον Φι-

τσίνο. Για τις μελέτες και τις έρευνές του 

έκανε πάρα πολλά ταξίδια σε όλη την 

Ευρώπη αλλά και στην Αίγυπτο, Κων-

σταντινούπολη, Ρωσία και έφτασε έως 

τους Αγίους Τόπους για να βρει Αλχη-

μιστές και να διδαχτεί από αυτούς. Θε-

ωρούσε πολύ σημαντική την εμπειρία 

και την προσωπική παρατήρηση για την 

επιστήμη. Αυτό μάλιστα το γράφει και 

στα συγγράμματά του, στα οποία υπε-

ρηφανεύεται ότι τα δικά του γραπτά δεν 

περιέχουν απλές επαναδιατυπώσεις των 

θεωριών του Γαληνού ή του Ιπποκράτη, 

αλλά όσα του δίδαξε η πιο σημαντική 

δασκάλα, η Εμπειρία και η προσωπική 

εργασία. 

Είχε πολλούς και σημαντικούς δα-

σκάλους, στους οποίους ήταν αφοσιω-

μένος σε όλη του ζωή, όμως τα πρώτα 

μαθήματα τα διδάχτηκε από τον πατέρα 

του. Εκείνος τον μύησε στα μυστικά των 

φυτών. Ποιά έχουν φαρμακευτικές ιδιό-

τητες, ποιά είναι δηλητηριώδη, πώς να 

παρασκευάζει φάρμακα στο εργαστή-

ριό του, καθώς επίσης και τις ιδιότητες 

των ορυκτών. Η μορφή όμως που ίσως 

τον επηρέασε περισσότερο είναι ο Ιω-

άννης Τριθέμιος, αββάς στο μοναστήρι 

των Βενεδικτίνων στο Sponheim. Ήταν 

εξαιρετική προσωπικότητα, που ασχο-

λιόταν με την συμβολική ερμηνεία των 

ιερών κειμένων, αναζητούσε τη φιλοσο-

φική λίθο και το ελιξίριο της ζωής, όμως 

συκοφαντήθηκε και καθαιρέθηκε. Αυ-

τός τον μύησε στον Ερμητισμό και την 

εβραϊκή Καμπάλα και γενικά στους δρό-

μους του μυστηρίου και του αποκρυφι-

σμού.

Ως προσωπικότητα περιγράφεται 

μοναχικός, χωρίς μια γυναικεία συντρο-

φιά σε όλη του ζωή. Δεν γνώρισε ούτε 

καν την μητέρα του, η οποία πέθανε 

πάνω στη γέννα. Η εξωτερική του εμ-

φάνιση δεν είχε καμμία λάμψη και κα-

νένα ελκτικό στοιχείο. Δεν είχε φίλους, 

με εξαίρεση τον Johannes Herbst (ή 

Johannes Oporinus), που υπήρξε γραμ-

ματέας του, αλλά τον αποκήρυξε κι αυ-

τός αργότερα. Ο Παράκελσος ήταν δύ-

σκολος άνθρωπος, ευθύς και κάποιες 

φορές αλαζόνας. Ερχόταν συχνά σε 

ανοιχτή σύγκρουση με συναδέρφους 

του, τους οποίους κατηγορούσε δημό-

σια για το έργο τους. Προσπάθησε να 

ελέγξει το έργο των φαρμακοποιών και 

να ανατρέψει τις ιατρικές παραδόσεις 

της εποχής του, με έναν άμεσο τρόπο 

και χωρίς ίχνος διπλωματίας. 

Στο πανεπιστήμιο που δίδασκε, 

χρησιμοποιούσε την γερμανική γλώσ-

σα αντί της λατινικής ή αγγλικής, που 

ήταν οι ακαδημαϊκές γλώσσες της επο-

χής, γιατί όπως έλεγε, έπρεπε να είναι 

κατανοητό και ξεκάθαρο σε όλους, πώς 

πρέπει να είναι ένας γιατρός. Ανέβαι-

νε στην έδρα χωρίς την τήβεννο και το 

σκήπτρο του καθηγητή. Όπου δίδασκε, 

είχε πάντα ένα μεγάλο ακροατήριο και 

ήταν περιτριγυρισμένος από τους σπου-

δαστές του, με τους οποίους συνανα-

στρεφόταν καθημερινά, ακόμα και σε 

χώρους που θεωρούνταν ανάρμοστοι 

για την εποχή, όπως ήταν τα καπηλειά. 

Στην προσπάθειά του να υπερασπιστεί 

την πρακτικότητα της ιατρικής επιστή-

μης, η οποία σύμφωνα με αυτόν έπρε-

πε να απομακρυνθεί από τις θεωρητικές 

απόψεις, έφτασε στο σημείο να κάψει βι-

βλία του Γαληνού και του Αβικένα. Αυτή 

η στάση του θεωρήθηκε προκλητική και 

ξεσήκωσε το μένος των συναδέλφων 

της εποχής του, με αποτέλεσμα να χα-

ρακτηριστεί από αυτούς ως απατεώνας 

μάγος και να υποστεί διώξεις. 

Διωγμένος λοιπόν, το 1528, από τη 

Βασιλεία όπου τον είχε καλέσει ο γνω-

στός Ουμανιστής Έρασμος, καταφεύ-

γει τελικά στο Έσλιγκεν της Γερμανί-

ας, όπου αποξενώνεται και περνά ένα 

είδος εσωτερικής κρίσης. Φαίνεται να 

Ο θυρεός του Παράκελσου
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δος και συνεχίζει έπειτα τα ταξίδια του. 

Στο Ζάλτσμπουργκ γίνεται δεκτός με 

τιμές και τον παίρνει υπό την προστα-

σία του ο Δούκας της Βαυαρίας. Αρχίζει 

να ερευνά και πάλι στο εργαστήριό του 

και γράφει το βιβλίο του «Περί του Αγί-

ου Πνεύματος». Είναι η εποχή που θα 

παραδεχτεί ότι «είμαι ένας παγανιστής 

Χριστιανός». 

Ο θάνατός του, λίγα χρόνια μετά, 

παραμένει κι αυτός ένα μυστήριο. Κά-

ποιοι θεωρούν ότι δολοφονήθηκε με 

δηλητήριο που του χορηγούσαν κάποιοι 

σιγά σιγά και άλλοι ότι δηλητηριάστη-

κε από τα πειράματά του. Σύγχρονες με-

λέτες βρήκαν υπερβολική συσσώρευση 

υδράργυρου στα κόκκαλά του.

Οι απόψεις του
Θεωρούσε ότι ο γιατρός έπρεπε να 

γνωρίζει τις ιδιότητες των στοιχείων, 

γιατί «…αν δεν γνωρίζει τι δημιουργεί 

τη σκουριά στο σίδερο, τότε δεν θα ξέρει 

τι προκαλεί τα έλκη.» 

Για την θεραπεία θεωρούσε πολύ 

σημαντική τη δύναμη της θέλησης του 

ίδιου του ασθενή αλλά και του γιατρού. 

Πίστευε ότι η ικανότητα οραματισμού 

και δημιουργικής φαντασίας μπορεί να 

κάνει θαύματα. Για αυτόν η τέχνη της 

μαγείας δεν έφερνε αποτέλεσμα, όχι 

επειδή δεν ήταν σωστή, αλλά επειδή οι 

άνθρωποι δεν κατείχαν την ικανότητα 

της τέλειας συγκέντρωσης και φαντα-

σίας.

Για τη σύσταση του ανθρώπινου σώ-

ματος, θεωρούσε τρία τα βασικά στοι-

χεία που η ισορροπία τους χαρίζει την 

υγεία στον άνθρωπο: το Θειάφι, τον 

Υδράργυρο και το Άλας. Την ισορρο-

πία αυτών την καθορίζει η βούληση του 

διακατέχεται από ένα έντονο θρησκευ-

τικό συναίσθημα και αποκηρύττει την 

επιστήμη του, λέγοντας την περίεργη 

φράση, «ότι δίνει υγεία στον έναν και 

παράλληλα χάνονται άλλοι δέκα». Τον 

βρίσκουμε στη συνέχεια να κηρύττει τον 

λόγο του Θεού και να θεραπεύει δωρεάν 

τους πολύ φτωχούς. 

Η αλλαγή πάλι μέσα του έγινε ξαφ-

νικά το 1534 στο Ίνσμπουργκ, όπου, 

βλέποντάς τον ντυμένο με κουρέλια, 

τον περιγελά ο Δήμαρχος της πόλης. 

Αυτό, που ήταν ένα χτύπημα στην υπε-

ρηφάνειά του, καθώς επίσης και η πα-

νώλη που μάστιζε εκείνη την εποχή την 

Ευρώπη, ίσως να φέρανε αυτή την αλ-

λαγή μέσα του. Από κει και πέρα επι-

στρέφει στην επιστήμη του, εκδίδει το 

βιβλίο του «Μεγάλη Χειρουργική», τον 

καλεί στην Βιέννη ο βασιλιάς Φερδινάν-
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Opera omnia medico-chemico-chirurgica, 4ος τόμος των απάντων του Πα-
ράκελσου, που περιλαμβάνει τα έργα περί ιατρικής, χημείας και χειρουργικής, 
έκδοση 1658, Γενεύη

ανθρώπου. Για αυτό είχε την άποψη, ότι 

κάθε ασθένεια είναι δυνατόν να θερα-

πευθεί. Για αυτόν ήταν όλα θέμα βούλη-

σης. 

Χώριζε το ανθρώπινο σώμα σε επί-

πεδα: Σώμα, Συναίσθημα, Ευφυία, 

Πνεύμα. Έλεγε ότι οι ικανότητες και η 

τέχνη στον άνθρωπο, καθορίζονται από 

τον αστερισμό του, διότι το αστρικό Ον 

είναι που δίνει την πνευματική τροφή 

στον άνθρωπο. Θεωρούσε ότι μέσα και 

γύρω από τον άνθρωπο ακτινοβολεί μια 

ζωτική δύναμη μαγνητικής φύσης, που 

έχει το σχήμα μιας φωτεινής σφαίρας 

(αύρα). Αυτή, μπορεί να δηλητηριάσει 

το αίμα και να προκαλέσει ασθένειες, 

αλλά μπορεί επίσης και να το καθαρίσει 

και να αποκαταστήσει την υγεία. 

Πρέσβευε, ότι υπάρχουν μέσα στον 

άνθρωπο πέντε σφαίρες, οι οποίες τον 

επηρεάζουν: α) το Θείο Ον, που συνδέ-

εται με τη Θεία Βούληση, β) το αστρικό 

Ον, το οποίο δέχεται κοσμικές επιρρο-

ές, γ) το δηλητηριώδες Ον, που περιέχει 

τα βλαβερά στοιχεία που απειλούν τον 

άνθρωπο και προέρχονται από το περι-

βάλλον του, δ) το Φυσικό ον, που είναι 

η Ζωτική του ενέργεια και ε) το πνευμα-

τικό Ον, που το συσχέτιζε με τον συναι-

σθηματικό του κόσμο. 

Θεωρούσε επίσης ότι ο γιατρός 

έπρεπε να έχει έμφυτη την αρετή της 

«συμπάθειας». 

Σήμερα ο Παράκελσος θεωρείται 

γιός της αναγέννησης, πρόδρομος της 

ανανεωμένης επιστήμης, ένας από τους 

πρώτους που διέφυγαν τον σχολαστι-

κισμό του Μεσαίωνα. Πολέμησε πολ-

λές δεισιδαιμονίες της εποχής του, αλλά 

ασπάστηκε και πολλές θεωρίες που σή-

μερα αντιμετωπίζονται ως μεσαιωνικές. 

Ο Παράκελσος αποτελεί συνδετι-

κό κρίκο ανάμεσα σε δύο εποχές. Κου-

βαλούσε μέσα του τον γοτθικό άνθρω-

πο, που χωρίζει τον κόσμο σε σατανικό 

και αγγελικό, αλλά κουβαλούσε και τον 

αναγεννησιακό, που απελευθερώνεται 

από τα δόγματα μέσω της επιστήμης. 

Το θαυμάσιο όμως με τον Παράκελ-

σο είναι, ότι προχώρησε πέρα από τον 

εναγκαλισμό αυτών των δύο πλευρών. 

Ερεύνησε, όντας βαθιά θρησκευόμενος. 

Η επιστήμη του όχι μόνο δεν αρνείται τη 

μεταφυσική, αλλά την υπακούει και με-

ρικές φορές την αποδεικνύει. Ήταν ένας 

υπηρέτης του χριστιανικού πνεύματος, 

αλλά ταυτόχρονα κι ένας Αλχημιστής 

Φιλόσοφος με συνεχόμενη διάθεση για 

έρευνα.  
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Αν η αλχημεία συμπυκνωνόταν σε δύο έννοιες, 

αυτές θα μπορούσαν να είναι η Φιλοσοφική Λί-

θος και το Ελιξίριο της Ζωής, που κάποτε ταυ-

τίζονται. Το ελιξίριο της ζωής, το μαγικό φίλτρο 

με τα πολλά ονόματα και τους ακόμη περισσότερους αναζη-

τητές (με γνωστότερους ίσως τον Κινέζο ταοϊστή Xu Fu του 

3ου αι. π.Χ. και τον Γάλλο καθολικό Νικολά Φλαμέλ του 14ου 

αι. μ.Χ.), είναι το υπέρτατο αλχημικό φάρμακο που νικά όλες 

τις ασθένειες, χαρίζοντας αιώνια νιότη, δηλαδή υγεία και μα-

κροζωία. Ο όρος «ελιξίριο» προέρχεται από το αραβικό όνομα 

για τη θαυματουργή ουσία και χρησιμοποιούταν από τον 7ο αι. 

μ.Χ. (παρότι η αλχημεία χρονολογείται πάνω από 2.500 χρόνια 

νωρίτερα), όταν η επιρροή από τη Μέση Ανατολή απλώνεται 

και πάλι καταλυτικά στην ευρωπαϊκή ιστορία, αυτή τη φορά όχι 

για να τη γεννήσει, αλλά για να την αναγεννήσει.

Σε μία εποχή που η μαγεία έδινε τη θέση της στην επιστήμη 

και τα όρια χημείας και αλχημείας, φυσικής και ιατρικής, θρη-

σκείας και φιλοσοφίας ήταν ακόμη θολά, διάφοροι ακαδημαϊ-

κοί και απλοί ερευνητές είχαν στιγματιστεί με τον άλλοτε τιμη-

τικό τίτλο του «αλχημιστή», ασκώντας παράλληλα την ιατρική. 

Για λίγες ωστόσο ιστορικές προσωπικότητες αυτή η ιδιότητα 

είναι αδιαμφισβήτητη και ο πιο διάσημος ανάμεσά τους είναι ο 

Παράκελσος. Αν όχι επειδή η συμβολή του σ’ αυτόν τον τομέα 

ήταν σημαντικότερη σε σύγκριση με άλλους, για παράδειγμα, 

με τον Αβικέννα, σίγουρα λόγω της σφοδρής σύγκρουσής του 

με το ιατρικό κατεστημένο, το οποίο καταδίκαζε απερίφραστα, 

καθώς και των ρηξικέλευθων για την εποχή θέσεων που αντέ-

τεινε, σχετικά με την προέλευση των ασθενειών και τη θερα-

πεία τους. Παρακάτω θα παραθέσουμε μερικές σχετικές διατυ-

πώσεις του.

«Όλες οι ασθένειες, εκτός από εκείνες που προέρχονται 

από μηχανικές αιτίες, έχουν μια αόρατη προέλευση και γι’ αυ-

τές τις πηγές η κοινή ιατρική γνωρίζει ελάχιστα. […] Μια ασθέ-

νεια δεν μπορεί να αλλάξει την κατάστασή της για να προσαρ-

μοστεί στις γνώσεις του γιατρού, αλλά ο γιατρός θα πρέπει να 

καταλάβει τις αιτίες της ασθένειας.» 

«… ο ασθενής μπορεί να είναι ικανοποιημένος, αν τα φάρ-

μακα που του χορηγούνται δεν του κάνουν κακό και δεν εμπο-

δίζουν την ανάρρωσή του. […] Πρέπει ο γιατρός να είναι ικα-

νός να καθοδηγεί τη Φύση και να την κατευθύνει στον αγώνα 

της για τη ζωή και όχι να βάζει με τις παράλογες παρεμβάσεις 

του, καινούρια εμπόδια στον δρόμο της ανάρρωσης.» 

«Αν ο γιατρός δεν γνωρίζει τίποτα περισσότερο για τον 

ασθενή του πέρα απ’ αυτά που του λέει ο ίδιος, γνωρίζει πράγ-

ματι πολύ λίγα, γιατί ο ασθενής γνωρίζει μόνον ότι υποφέρει 

[…] Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη δύναμη που αφαι-

Αλχημεία και Ιατρική 
Η πεμπτουσία της 
φιλοσοφίας ενός αλ-
χημιστή γιατρού

«[…] είναι συνεπώς απαραίτητο για τον 
γιατρό να γνωρίζει […] 
 τον ορατό καθώς και τον αόρατο άνθρωπο» 
Παράκελσος
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ρεί τις αόρατες αιτίες της ασθένειας, που είναι Μαγεία, και τη δύναμη που εξαφανίζει τα εξωτερικά μόνο συμπτώματα, που είναι 

Ιατρική….» 

«Υπάρχουν πέντε αόρατες αιτίες, από τις οποίες μπορεί να προέρχονται οι εξής ασθένειες:

1. Ασθένειες που προκαλούνται από αστρικές επιδράσεις που δρουν πάνω στο αστρικό σώμα του ανθρώπου και από εκεί στο 

φυσικό του σώμα.

2. Ασθένειες που προκαλούνται από ξένα σώματα, δηλητηριώδεις ουσίες και εσωτερικές εμφράξεις.

3. Ασθένειες που προκαλούνται από την ανώμαλη κατάσταση φυσιολογικών λειτουργιών, που προκαλούνται από την κακή 

χρήση των οργάνων ή από βλαβερές επιδράσεις.

4. Ασθένειες που έχουν την προέλευσή τους σε ψυχολογικές αιτίες, όπως επιθυμίες, πάθη και ελαττώματα ή στη νοσηρή φα-

ντασία. 

5. Ασθένειες που έχουν την προέλευσή τους σε πνευματικές αιτίες που δημιουργήθηκαν από ανυπακοή στον Νόμο του Θεού 

(Κάρμα).» 

Πάντως, όπως συμβαίνει συχνά στην αλχημεία, όροι που αντιμετωπίζονται ως μονοδιάστατα κυριολεκτικοί και εξάπτουν τη 

φαντασία πυροδοτώντας τους θρύλους, στην πραγματικότητα αφορούν σε μεταφορές υψηλότερων εννοιών. Έτσι το μυστικό της 

αθανασίας δεν αναφέρεται πρωταρχικά στο άφθαρτο του σώματος αλλά στον εξαγνισμό της ψυχής, την υπέρβαση του νου και την 

εναρμόνιση των τριών (θείο, υδράργυρος και άλας). Η αλχημική διαδικασία λοιπόν είναι ουσιαστικά η μετατροπή της άγνοιας σε 

γνώση, της ατέλειας σε τελειότητα κ.ο.κ.

Μια τέτοια περίτεχνη συγκάλυψη φαίνεται αναγκαία, είτε για να γίνουν οι όροι καλύτερα κατανοητοί είτε για να προστατευτεί 

το σπουδαίο τους νόημα από τις παρερμηνείες. Έτσι αν υπάρχει πράγματι μία μαγι-

κή συνταγή που φτιάχνει έναν άτρωτο υλικό φορέα, μένει στην εμπειρία του 

μαθητευόμενου να το επιβεβαιώσει ή να το διαψεύσει με την αλχημική μέ-

θοδο της μελέτης και του πειράματος, επί των εξωτερικών (ύλη - ενέργεια) 

και των πιο εσωτερικών στοιχείων (πνεύμα - ψυχισμός - ηθική). Παρόλα 

αυτά το ερώτημα είναι, για ποιο σκοπό να επιδιώξει κάποιος ένα τέτοιο εγ-

χείρημα; Για να πραγματώσει τα αγνά του όνειρα ή μήπως τις επικίνδυνες 

φιλοδοξίες του;

Η αλχημεία λοιπόν, εξαιτίας της συμβολικής της γλώσσας,  που φυ-

λάσσει καλά τα μυστικά της, από υψηλή και καταξιωμένη επιστήμη, από 

θεσπισμένη, αποδεκτή και χρήσιμη για την κοινωνία τέχνη, έχει πια ξε-

χαστεί, γελοιοποιείται ή έχει αποκτήσει αρνητική χροιά, έχοντας γίνει 

συνώνυμο της απατεωνιάς και του ανέφικτου. Αυτό είναι παράδοξο, 

γιατί πολλές μεν, φανταστικές δε, ανακαλύψεις της αλχημείας, απο-

τελούν σήμερα επιστημονικά κατεστημένα (π.χ. μεταστοιχείωση) και 

το κυριότερο, επειδή ο υπέρτατος σκοπός της αλχημείας είναι η ηθική 

διαμόρφωση και βελτίωση του ανθρώπου.

«Η ανώτατη όψη της αλχημείας είναι η μετατροπή των ελαττω-

μάτων σε αρετές, με τη φωτιά της αγάπης για το καλό […], ανύψωση 

της θείας αρχής του ανθρώπου πάνω από τα ζωώδη στοιχεία της ψυ-

χής του.» Παράκελσος 

ΠΗΓΗ 
O Παράκελσος και η ουσία της διδασκαλίας του, Hartmann F., εκδ. Τετρακτύς, Αθήνα, 1992
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Οι Επιστολές των Μαχάτμα (Διδασκάλων) στον 
A.P.Sinnett - Από τα Αρχεία της Βιβλιοθήκης του Βρε-
τανικού Μουσείου (The Mahatma Letters to A.P.Sinnett)     

Τα αυθεντικά έγγραφα των Επιστολών των Διδασκάλων 

της Σοφίας, των Μαχάτμας της Θεοσοφίας και ουσιαστικών 

ιδρυτών της Θεοσοφικής Εταιρείας, τα οποία είχαν αποσταλεί 

στον Α. P. Sinnett κατά το διάστημα μεταξύ 1880 και 1886. Τα 

πρωτότυπα χειρόγραφα αυτής της αλληλογραφίας φυλάσσο-

νται σήμερα στο Λονδίνο και εκτίθενται με μεγάλη προσοχή 

στις προθήκες του Βρετανικού Μουσείου. Στο κείμενό τους 

συναντιούνται πολύτιμες διδαχές προς κάθε επίδοξο για Μα-

θητεία επί της Ατραπού, για τις μεγάλες Δοκιμασίες τις οποίες 

οφείλει να υποστεί ακόμη και στα απλά καθημερινά θέματα, 

για τη λογική, τη σύνεση, την ηθική και εν γένει τη στάση του μαθητευόμενου απέναντι 

στη ζωή, καθώς και για την πιθανή σύνδεσή του με την Μεγάλη Λευκή Αδελφότητα: την 

Πνευματική Ιεραρχία των Μυστών που επιβλέπουν και κυβερνούν αόρατα τον πλανήτη 

μας. Επιπλέον, σ’ αυτές εμπεριέχονται πολλές σημαντικές διευκρινίσεις επί διαφόρων θεμά-

των του Αποκρυφισμού που ενδιαφέρουν κάθε αναζητητή της Αλήθειας, αλλά και για τον 

Πνευματισμό και τα φαινόμενα του. Οι σημαντικότατες Επιστολές που απαρτίζουν αυτό 

το βιβλίο, απετέλεσαν τη βάση για τα περισσότερα μεταγενέστερα έργα της θεοσοφικής 

λογοτεχνίας, πλην εκείνων της Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ, η οποία είχε μαθητεύσει επί χρόνια 

στο Θιβέτ πλησίον των δύο Διδασκάλων και κατείχε την ανάλογη γνώση μέσω διδαχής 

«από το στόμα στο αυτί».

 Θεοσοφικές Εκδόσεις. Βουκουρεστίου 25Α 106 71 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 3620702, 

210 3610961. FAX: 210 3610961.

Άρωμα και αλχημεία
Επί αιώνες οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν τα αρώματα για θεραπευτικούς ή λατρευ-

τικούς σκοπούς, ή και ως αφροδισιακά. Παρ’ όλα αυτά, από πολλές απόψεις, η αυθεντι-

κή αρωματοποιία είναι σήμερα μια ξεχασμένη τέχνη και οι δημιουργικές και αισθησιακές 

πλευρές της έχουν επισκιαστεί από την κυριαρχία των συνθετικών παρασκευασμάτων. Στο 

βιβλίο αυτό, που τιμήθηκε με το Βραβείο Richard B. Solomon του Ινστιτούτου Sense of 

Smell, η MandyAftel εξερευνά έναν χαμένο κόσμο στον οποίο το άρωμα εξυμνήθηκε από 

τους ποιητές, μελετήθηκε από τους φιλοσόφους και λατρεύτηκε παγκοσμίως για την ευ-

εργετική επίδρασή του στο σώμα και στην ψυχή. Το βιβλίο της περικλείει τη γοητεία της 

αρωματοποιίας και αναδεικνύει εμπειρικά την απόλαυση που αντλεί ο άνθρωπος όταν κα-

ταπιάνεται με τις φυσικές ουσίες.          

Ένας αιώνας μια στιγμή
Ένα μυθιστόρημα γι’ αυτούς που αγαπούν την Ιστορία και τις ιστορίες των άλλων, για 

όσους δεν φοβούνται να κοιτάξουν κατάματα τη ζωή και το θάνατο, γι’ αυτούς που βιώνουν 

τον πόνο της εγκατάλειψης, την ένταση των δεσμών, την αγωνία και το πάθος.                         

Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ  Γ. Γενναδίου 3 Αθήνα 106 78 τηλ.: 

2103809712  - www. Kedros.gr  -  e mail: books@ kedros.gr

βιβλιο
παρου
σιαση
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Η εσωτερική μεταστοιχείωση

Ένα μαγικό συστατικό που 

μπορεί να μεταστοιχειώσει 

τoν μόλυβδο σε χρυσό, να 

εξευγενίσει την ύλη και να 

φυτέψει μέσα της τη λάμψη του πνεύμα-

τος, να μεταλλάξει τον εγωπαθή ανθρω-

πάκο σε μεγαλειώδη Άνθρωπο με θεϊκή 

ακτινοβολία! Το μυστικό που αναζήτη-

σαν εκατοντάδες Αλχημιστές κατά τον 

Μεσαίωνα και όχι μόνο. Άραγε το βρή-

καν;

Η Επιστήμη της Αλχημείας φαίνεται 

να είχε ως αντικειμενικό στόχο τη μετα-

στοιχείωση βασικών μετάλλων -συνή-

θως μόλυβδο- σε χρυσό ή άργυρο. Σύμ-

φωνα με τη θεωρία των αλχημιστών, η 

ύλη μπορεί να αναχθεί σε τέσσερα βασι-

κά στοιχεία: γη, νερό, αέρας και φωτιά, 

τα οποία με τη σειρά τους μπορούν να 

αναχθούν στη πρωταρχική ύλη, που δεν 

είναι άλλη από το χρυσάφι. Επομένως 

θα λέγαμε πως η αλχημεία είναι η τέχνη 

μέσω της οποίας επιχειρείται ο εξευγε-

νισμός της ύλης και του περιεχομένου 

αυτής, ακολουθώντας μια διαδρομή από 

το χονδροειδές στο λεπτοφυές.

Η εσωτερική διάσταση της 
Αλχημείας

Ο ερευνητής Πήτερ Φρεντς στο 

έργο του John Dee -βιογραφία του ομώ-

νυμου μεγάλου μυστικιστή φιλοσόφου- 

αναφέρει πως η βασικότερη αρχή της 

Αλχημείας είναι, ότι ο άνθρωπος πρέπει 



να γνωρίσει τον εαυτό του και να ανα-

καλύψει πάλι τη θεϊκή του ουσία, ξανα-

σμίγοντας με το ιερό. Πράγματι πολλές 

σημαντικές πηγές αναφέρουν, αλλά και 

μέσω της ενδελεχούς έρευνας αρχίζουμε 

να διαπιστώνουμε, πως υπάρχουν δύο 

είδη Αλχημείας: η πρακτική, κοινή Αλ-

χημεία, που ασχολείται με τις εξωτερι-

κές μεταμορφώσεις των μετάλλων και 

έχει ως στόχο τον πλούτο και την αιώνια 

νεότητα (το πάρεργο), και η Εσωτερι-

κή, Μυστική Αλχημεία που αφορά στην 

εσωτερική τελείωση του Ανθρώπου σε 

πνεύμα, την ανεύρεση της πεμπτουσί-

ας και την αναζήτηση του πνευματικού 

χρυσού (το κυρίως Έργο).

Πώς λειτουργεί το Αλχημικό 
Έργο;

Οι θεμελιώδεις αρχές του ερμητι-

σμού είναι το sol και το luna. Το sol συμ-

βολίζει τον Ήλιο, τον χρυσό, τον ουρα-

νό, το φως, ενώ το luna συμβολίζει τη 

Σελήνη, το ασήμι, το νερό, την πέτρα, 

τη νύχτα, τον ωκεανό. Ο Ιταλός μελετη-

τής Τζούλιους Έβολα γράφει για αυτές 

τις αρχές: «…μπορούμε να πούμε γενικά 

πως ο ήλιος είναι η μορφή και η δύναμη 

της εξατομίκευσης, ενώ η Σελήνη -που 

αντιπροσωπεύει τα σύμβολα της αρχέ-

γονης Μητέρας και Γυναίκας- εκφράζει 

την ύλη και την οικουμενικότητα, την 

αόρατη ζωτικότητα, το κοσμικό πνεύμα 

ή την αιθερική λάμψη που αντιστοιχεί 

στο θήλυ.»

Πιο συγκεκριμένα το sol, ο Ήλιος, 

και ο χρυσός αντιπροσωπεύει την αρχή 

της συνείδησης, αυτό που έχει την ικα-

νότητα να αποκτάει την εμπειρία αυτού 

που βιώνουμε, δηλαδή το Εγώ. Το luna 

είναι το όνομα που δίνεται κάθε φορά 

στις εμπειρίες αυτές καθαυτές, αυτό που 

οι αρχαίοι Έλληνες αποκαλούσαν Ύλη. 

Το Αλχημικό Έργο λοιπόν απασχολεί-

ται με τη μεταστοιχείωση του μολύβδου, 

της καθημερινής υλικής και χονδροει-

δούς εμπειρίας, στο «χρυσάφι» της συ-

νείδησης. 

Οι ίδιοι οι Αλχημιστές υποστήρι-

ζαν πως προκειμένου να δημιουργή-

σεις χρυσό, θα πρέπει προηγουμένως 

να έχεις εσύ ο ίδιος μια μικρή ποσότητα 

για να αρχίσεις, δηλαδή, ότι θα έπρεπε 

να ξεκινήσει κανείς με το ακατέργαστο 

υλικό της προσωπικής του εμπειρίας 

(μόλυβδος) και χρησιμοποιώντας την 

ιδιότητα της προσοχής του, μέσω της δι-

αδικασίας της παρατήρησης του εαυτού, 

να αυξήσει τη συνειδητότητά του (χρυ-

σός). Η διαδικασία του Μεγάλου Έργου 

(Opus Magnum) στην πραγματικότητα 

είναι διπλή: ό,τι συμβαίνει στο μέταλλο 

στη διάρκεια της μεταστοιχείωσής του, 

συμβαίνει και μέσα στην ψυχή του Αλ-

χημιστή, ο οποίος μετά το πέρας αυτής 

είναι μεταστοιχειωμένος, μεταμορφω-

μένος, πιο εξευγενισμένος, πιο φωτει-

νός, «φωτισμένος».

Η Φιλοσοφική Λίθος: μύθος ή 
πραγματικότητα;

Προκειμένου να επιτευχθεί η δια-

δικασία του Μεγάλου Έργου, λέγεται 

ότι χρησιμοποιούσαν κάποιο υλικό το 

οποίο αυτόματα ολοκλήρωνε με επιτυ-

χία όλες τις μεταστοιχειώσεις. Ο Ζώ-

σιμος Πανοπολίτης, στα τέλη του 3ου 

αιώνα, αναφέρει πως είναι δυνατόν να 

υπάρχει ένα τέτοιο υλικό, το οποίο ονό-

μασε «ενεργή ουσία» ή «σκόνη». 

Μεγάλο μυστήριο καλύπτει την 

ύπαρξη ή μη αυτής της ουσίας που ονο-

μάστηκε Φιλοσοφική Λίθος, αν και πολ-

λές και διάφορες είναι οι ονομασίες που 

της έχουν αποδοθεί. Μπορεί να μην 

ήταν καν πέτρα αλλά ένα είδος σκόνης 

ή άλλο υλικό. Ονομάστηκε συχνά «το 

βάμμα», «η σκόνη» ή «materia prima» 

και φυσικά με τη λατινική της ονομα-

σία «lapis philosophorum». Οι Αλχημι-

στές απέδιδαν σε αυτήν την ουσία τη 

δύναμη να λειτουργεί ως ακατανίκητος 

καταλύτης που μεταστοιχειώνει τα βα-

σικά μέταλλα -όπως ο υδράργυρος και 

ο μόλυβδος- σε χρυσό ή άργυρο. Επί-

σης, το ονόμαζαν και ελιξίριο της ζωής, 

επειδή χάριζε την αναζωογόνηση αλλά 

και την αθανασία. Κοντά σε αυτήν την 

εξωτερική δύναμη της λίθου, όμως αρ-

κετά ενισχυμένη, είναι και η πεποίθηση 

ότι αυτή συντελεί ως μαγικός καταλύ-

της και στη μυστική τελείωση του αν-

θρώπου, δηλαδή ολοκληρώνει επιτυ-

χώς τη μεταστοιχείωση της κατώτερης, 

ζωώδους φύσης του, στην ανώτερη θε-

ϊκή. Δεν προκαλεί επομένως έκπληξη η 

φρενίτιδα που συνεπήρε Αλχημιστές και 

ψευτοαλχημιστές της εποχής, οι οποίοι 

έθεσαν ως σκοπό ζωής την παρασκευή 

αυτής της μεγαλειώδους τέλειας ουσίας, 

την επίτευξη του Μεγάλου Έργου (Opus 

Magnum).

Η εσωτερική μετάλλαξη του 
Αλχημιστή 

Η παρασκευή της Φιλοσοφικής Λί-

θου περιλαμβάνει 7 στάδια (εξωτερι-

κά και εσωτερικά): πυράκτωση, σήψη ή 

ζύμωση, διάλυση, απόσταξη, συναίρε-

ση ή πέψη, εξάχνωση και συμπύκνωση. 

Συνοπτικά χωρίζεται σε 3 φάσεις: Με-

λάνωση, Λεύκανση (Λευκό Ελιξίριο-

Μικρή Λίθος), Ερύθρωση (Ερυθρό Ελι-

ξίριο-Μεγάλη Λίθος).

Ας δούμε αναλυτικά τι συμβαίνει 

εσωτερικά, στο επίπεδο της μεταστοι-



Ο σχεδιασμός της Φιλοσοφικής Λίθου. Ο άνδρας και η γυναίκα συμβολίζουν 
το θείο και τον υδράργυρο, το τετράγωνο τα τέσσερα στοιχεία, το τρίγωνο το 
σώμα, την ψυχή και το πνεύμα. Ο διαβήτης όχι μόνο χαράσσει, αλλά και με-
τρά τις ισορροπίες, ώστε να επιτευχθεί ο τέλειος ερμητικός κύκλος. (Atalanta 
fugiens, 1618)

χείωσης της ανθρώπινης ψυχής, κατά τη 

διάρκεια των 3 φάσεων:

Η Μελάνωση συνδέεται με την 

Αφροδίτη (επιθυμία), το σκοτάδι. Το 

Εγώ (sol) αρχίζει να έχει επίγνωση των 

επιθυμιών του και του πόσο προσκολ-

λημένο είναι σε αυτές. Η επιθυμία, όπως 

ακριβώς και η Αφροδίτη, έχει δύο όψεις: 

από τη μία είναι δημιουργική και ζωογό-

να, ενώ από την άλλη υποτάσσει τον άν-

θρωπο στις ορέξεις της, προκαλώντας 

φθορά, ακόμη και θάνατο.

Η Λεύκανση σχετίζεται με την αγνό-

τητα, την απελευθέρωση και την απο-

κόλληση από ορέξεις (επιθυμίες), είτε 

μέσω του ασκητισμού (Άρης, σίδηρος, 

πειθαρχία, μάχη, υπερνίκηση της επι-

θυμίας) είτε μέσω του «εναγκαλισμού» 

της επιθυμίας και της μεταστοιχείωσής 

της. Αποτέλεσμα αυτής της φάσης, αν 

είναι νικηφόρα, είναι ο Λευκός Χρυσός 

ή Λευκό Θειάφι.

Η Ερύθρωση είναι η ζέστη, η φλόγα, 

το πάθος (του πνεύματος). Το Εγώ έχο-

ντας εξαγνιστεί και αποταυτιστεί από το 

περιεχόμενο της εμπειρίας, πρέπει να 

«ξαναγυρίσει στη γη», στη δράση της 

καθημερινότητας, στη ζωή, για να προ-

σφέρει τη ζεστασιά και τη λάμψη του και 

να αποβεί χρήσιμο στη μεταβίβαση αυ-

τής της πνευματικής εμπειρίας.

Αν ο Αλχημιστής καταφέρει να πε-

ράσει με επιτυχία και τις τρεις αυτές 

φάσεις, τότε έχει ολοκληρώσει την 

πνευματική του τελείωση και έχει γίνει 

άνθρωπος-Χρυσός. Ένα από τα εξωτερι-

κά αποτελέσματα της εσωτερικής αυτής 

διεργασίας, είναι και η μεταστοιχείωση 

του μετάλλου σε ευγενές, αλλά αυτό 

δεν είναι αυτοσκοπός για τον Αλχημι-

στή-Εσωτεριστή. Το μυστικό του Αλχη-

μιστή δεν βρίσκεται στην παραγόμενη 

ποσότητα χρυσού, αλλά στην ίδια τη δι-

αδικασία, στη διαδρομή, στο ταξίδι. 

Σε αυτό το ταξίδι, το μέταλλο υπήρ-

ξε φίλος και σύντροφός του, μαζί πέρα-

σαν τις δοκιμασίες των υψηλών πιέσεων 

και θερμοκρασιών, μαζί συνέθλιψαν ό,τι 

φθαρτό και ζημιογόνο ενυπήρχε μέσα 

τους και μαζί πήραν την απόφαση να 

εγκαταλείψουν το θλιβερό κουφάρι της 

θνητότητας και να ντυθούν το χρυσό 

της Αθανασίας. Και σε όλη την πορεία η 

λίθος, Μεγάλος Δάσκαλος και Οδηγός, 

ακτινοβολούσε αδιάκοπα με γενναιο-

δωρία όλο το φως της, μέχρι που μπόρε-

σε η ίδια η ψυχή και το ίδιο το μέταλλο, 

να γεννήσει το δικό του φως και να γίνει 

αυτόφωτο, φωτοβόλο, ένας γενναιόδω-

ρος Χρυσός Ήλιος. 

Κι έτσι ο πιο πλούσιος δεν είναι εκεί-

νος που θα αποκτήσει το πιο πολύ χρυ-

σάφι, αλλά εκείνος που θα μεταλλάξει 

τον εαυτό του και θα γίνει ο ίδιος αιώνι-

ος, φωτεινός, χρυσός.

ΠΗΓΕΣ
• http://fma.wikia.com/wiki/Philosopher%27s_Stone
• http://www.crystalinks.com/philosopherstone.html
• https://www.britannica.com/topic/philosophers-
stone
• http://www.history.com/news/ask-history/what-
was-the-philosophers-stone
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           ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ 
...ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ

Ανακάλυψα, από την αρχή της έρευνάς μου, ότι οι 
διδασκαλίες [των αλχημιστών] δεν ήταν απλή φα-
ντασία, αλλά μια φιλοσοφία που εφάρμοζαν στον 
κόσμο, στα στοιχεία και στον ίδιο τον άνθρωπο.

 William Butler Yeats 

Η αλχημεία είναι η τέχνη του κοντινού και του μακρι-
νού και πιστεύω ότι η ποίηση με αυτή την έννοια είναι 

αλχημεία. Είναι υπέροχο να παραμορφώνεις τα μεγέθη, 
να βλέπεις κάτι μικροσκοπικό σαν να ήταν τεράστιο. 

Robert Morgan

Η αλχημική παράδοση 
θεωρεί ότι κάθε τέχνη κι 
επιστήμη είναι ένα σώμα 

γνώσης που υπάρχει 
μόνο επειδή εμψυχώνεται 

από αόρατες δυνάμεις 
και διαδικασίες. 

Manly Palmer Hall 

Μεγάλο μέρος της μαγείας στη δυτική εσωτερική 
παράδοση είναι η αναζήτηση του Εαυτού. Αυτό είναι 
το Μεγάλο Έργο, ο χρυσός των αλχημιστών, η Βού-
ληση, η Ψυχή, αυτό που έχουμε μέσα μας πίσω από 
τη νόηση, το σώμα, τα όνειρα. Ο εσωτερικός μας 
κινητήρας, αν θέλετε. 
      Alan Moore

Η αλχημεία είναι ένα είδος φιλοσοφί-
ας: ένας τρόπος σκέψης που οδηγεί 

σε έναν τρόπο κατανόησης. 
Marcel Duchamp

Μόλις βρήκα όλες τις απαντήσεις, 
αμέσως άλλαξαν όλες οι ερωτή-

σεις... 
Paulo Coelho

Οι πραγματικοί αλχημιστές δεν 
αλλάζουν το μολύβι σε χρυσό. Αλ-

λάζουν τον κόσμο σε λέξεις.
 William H. Gass 



ήξερες
ότι...

Ο Νεύτωνας αποτελεί  τον τελευταίο φανερό συνεχιστή μιας αλχημι-

κής παράδοσης αιώνων, κατά τη ροή της οποίας πάμπολλα κείμενα 

και κρυπτογραφήματα, που αφορούσαν στις μεθοδολογίες και τις 

γνώσεις παραγωγής πολύτιμων μετάλλων και δη χρυσού και αργύ-

ρου, συγκεντρώθηκαν από τον ίδιο. Άφησε  άλλωστε, ένα τεράστιο επιστημονικό 

έργο πίσω του, για ένα αρκετά εκτεταμένο σύνολο γνωστικών πεδίων, όπως τα Μα-

θηματικά και η Φυσική. Όμως 6.500.000 λέξεις από αυτό το έργο αφορούσαν στην 

αλχημεία, την οποία υπηρέτησε και μελέτησε για πάνω από 40 χρόνια!

Ο βοηθός του, στα γράμματα που έστελνε μετά τον θάνατο του Νεύτωνα στον 

κληρονόμο J. Conduitt, έγραφε: «Συχνά καθόταν μέχρι τα ξημερώματα και επανα-

λάμβανε πολλές φορές τα αλχημικά πειράματα, μέχρι που ή θα έπαιρνε το αποτέλεσμα που περίμενε ή θα ξαναχανόταν μέσα 

στα ατελείωτα βιβλία της αλχημείας και των απόκρυφων γνώσεων, για πολλές ημέρες, μέχρι να καταλάβει τους μηχανισμούς. 

Ειδικά για έξι εβδομάδες την άνοιξη και έξι το φθινόπωρο, δεν έβγαινε καθόλου από το εργαστήριο, διότι οι εβδομάδες αυτές 

ήταν οι καταλληλότερες για την εκτέλεση των πιο απόκρυφων πειραμάτων.» 

Το 1926 ο Γιουνγκ είδε ένα πολύ σημαντικό όνειρο. Αισθάνθηκε να μεταφέρεται πίσω στον χρόνο, στον 17ο αιώνα, 

και είδε τον εαυτό του ως αλχημιστή αφιερωμένο στο Μεγάλο Έργο. Δυο χρόνια μετά, το 1928, ο διαπρεπής Γερ-

μανός σινολόγος Ρίχαρντ Βίλχελμ, ο οποίος είχε επιστρέψει στην Ευρώπη μετά από πολύμηνη διαμονή στην Κίνα, 

έστειλε στον Γιουνγκ τη μετάφραση μιας ταοϊστικής αλχημικής εργασίας και του ζήτησε να κάνει κάποια ψυχαναλυ-

τικά σχόλια πάνω στο κείμενο. Το έργο αυτό, που έγινε γνωστό με τον τίτλο «Το Μυστικό του Χρυσού Λουλουδιού», έγινε η αιτία 

να βυθιστεί ο Γιουνγκ στην καρδιά των αλχημικών ζητημάτων. Η εργασία αυτή του αποκάλυψε τη βαθιά σχέση μεταξύ Δυτικής 

και Ανατολικής αλχημείας, που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τον συμβολικό μετασχηματισμό της ανθρώπινης ψυχής. Το Χρυ-

σό Λουλούδι της Αθανασίας των Ταοϊστών δεν διαφέρει και πολύ από την αναζήτηση της Φιλοσοφικής Λίθου, που αποτελεί το 

βασικότερο από τα ζητήματα της Δυτικής αλχημείας.

Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα, που διατίθενται στα περισσότερα φαρμακεία, βασίζονται στις αλχημικές πρακτικές του 

Ελβετού αλχημιστή του 16ου αιώνα, του Παράκελσου, αν και ιδρυτής της ομοιοπαθητικής δεν ήταν ο ίδιος. Εκείνος 

,απλώς διατύπωσε τη θεωρία, ότι σε μία θεραπεία οι μικρότερες δόσεις φαρμάκων μπορούν να θεραπεύσουν γρηγο-

ρότερα και ευκολότερα από τις μεγαλύτερες δόσεις. Τα αλχημικά βάμματα, όπως είναι τα ομοιοπαθητικά φάρμακα, 

δημιουργούνται από φυτά, ορυκτά και μέταλλα. Η ομοιοπαθητική θεραπεία διατυπώθηκε το 1796 και έγινε γνωστή στις ΗΠΑ 

το 1825. 

Τα τελευταία χρόνια οι αλχημικές έρευνες έχουν στόχο την παροχή φτηνής ενέργειας και την πιθανή δημιουργία 

υπερμετάλλων. Στο συνέδριο της Παλλαδίου Ακαδημίας, τον Ιανουάριο του 1997, κοντά στη Vichenze της Ιτα-

λίας, ο καθηγητής Christopher McIntosh, συγγραφέας του βιβλίου «The Rosicrucians», (εκδόσεις Samuel Weiser) 

και μέλος του Εκπαιδευτικού Γραφείου της UNESCO στο Αμβούργο της Γερμανίας, ανέφερε ότι τα Ηνωμένα Έθνη 

χρηματοδότησαν πρόσφατα τη διεξαγωγή ενός συνεδρίου, στο οποίο η αλχημεία θεωρήθηκε ένα ενδεχόμενο εργαλείο για τη δη-

μιουργία νέων κραμάτων.

Η ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΣΗΜΕΡΑ



Η Νέα Ακρόπολη πραγματοποιεί δράσεις για τη Φιλοσοφία, τον Πολιτισμό και τον Εθε-

λοντισμό, προσφέροντας ουσιαστικές επιλογές και καλύπτοντας όλους όσοι επιθυμούν να 

φέρουν στη ζωή τους μια εσωτερική αναγέννηση.

          ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
Εισαγωγικό σεμινάριο Εσωτερικής Φιλοσοφίας και Εσωτερικής Ψυχολογίας • Ανοιχτές συ-

ζητήσεις για τη Φιλοσοφία • Διαλέξεις, σε συνεργασία με χώρους πολιτισμού, για την Πα-

γκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας της UNESCO

         ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
Επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους • Θεατρικά δρώμενα • Μουσικές θεματι-

κές βραδιές • Δημιουργικά εργαστήρια: αρχαιολογικών αντιγράφων, πυρογραφίας, ζωγρα-

φικής • Εκδοτική δραστηριότητα βιβλίων εσωτερισμού και φιλοσοφίας • Αθλητική δραστη-

ριότητα: αθλητικοί αγώνες, τουρνουά, φιλοσοφικές πολεμικές τέχνες • Ομάδες ανάγνωσης και 

ανταλλαγής βιβλίων (Booksharing – Booklab)

             ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Οικολογικές πρωτοβουλίες για τη φροντίδα πάρκων, δασών, παραλιών • Κοινωνικές πρω-

τοβουλίες στήριξης ευπαθών ομάδων και προσφοράς • Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 

και φυσικών καταστροφών • Σεμινάρια για την ανάπτυξη της εθελοντικής συνείδησης • 

Δίκτυο ανταλλακτικής και εναλλακτικής οικονομίας • Ετήσια 

Πανελλήνια Γιορτή Εθελοντισμού, με συμμετοχή τοπικών και 

διεθνών εθελοντικών οργανισμών (Κίνηση Φορέων Εθελο-

ντισμού)

Αθήνα, 210 88 10 830
Ιλίσια,  210 7794368, 6987124197

Περιστέρι, 2130282657
Αιγάλεω, 698 185 8033

Νέα Σμύρνη, ......................................69 87 43 73 87
Θεσσαλονίκη (κέντρο), ...................................2310-285020
Λάρισα, 2410 254694
Ηράκλειο,  6981888493
Ρέθυμνο, 28310 52884
Χανιά, 2821023189
Ιωάννινα, 2651071780
Κέρκυρα, 6978457900
Πάτρα 2610006923 & What’s up 6980500044
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ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΨΥΧΗ

Όλα τα φιλοσοφικά συστήματα 

προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις 

στα μεγάλα ερωτήματα τα οποία απα-

σχολούν τον κάθε άνθρωπο. Ένα από 

αυτά είναι και το θέμα της ύπαρξης 

της Ψυχής.

Σε όλα τα μήκη και πλάτη της 

Γης συναντάμε σχετικούς μύθους. 

Στην Αρχαία Ελλάδα έχουμε τον 

μύθο του Ορφέα, αλλά και ήρωες 

όπως ο Ηρακλής, ο Θησέας και 

ο Οδυσσέας. Στη Μεσοποταμία 

έχουμε τους μύθους της Ινάννα 

και του Γκιλγκαμές. 

Φιλόσοφοι Ανατολής και 

Δύσης καταπιάνονται με το 

θέμα αυτό. Ο Πλάτωνας, 

για παράδειγμα, ασχολεί-

ται με το θέμα της Ψυχής 

σε πολλούς από τους πε-

ρίφημους διαλόγους του, 

στην Πολιτεία, τον Τί-

μαιο, τους Νόμους, τον 

Φαίδρο, τον Φαίδωνα 

και άλλους.  

Υπάρχει λοιπόν 

ψυχή; Μπορούμε να 

την ορίσουμε, να την 

αντιληφθούμε, να την περιγράψουμε; 
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