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Εικόνα 1.1 Cornelis Pietersz Bega, Ο Αλχημιστής (1663) 

 

 

 
Εικόνα 1.2 Χρυσός 

 

Πιθανές ετυμολογίες της λέξης 

 

Η λέξη “Αλχημεία” έχει πιθανή καταγωγή από τους άραβες (Al-kimia), από τους Αιγύπτιους 

(χυμεία και χεμ), ενώ άλλοι θεωρούν ότι μπορεί να έχει προέλθει από τους Κινέζους ή και τον 

Αριστοτέλη (για την Άλλη-Χημεία λοιπόν έχουμε: Αλχημεία < Αλχημία < Αρχημία < Αρχή Μία < 

Έστι δ'εν πάσι αρχή μία και ουσία).  

1.Το όνομα της καθ’ αυτό, περιέχει το αραβικό άρθρο AL και το αιγυπτιακό KEM, ΧΕΜΙ, ΚΟΥΜ, 

το αρχαϊκό όνομά της χώρας της Αιγύπτου, τη Χώρα του Μαύρου χώματος, ή καλύτερα η χώρα 

του κοκκινόμαυρου χώματος. Το κόκκινο της ερήμου χώμα και το μαύρο, το βρεγμένο από τα νερά 

του Νείλου, χώμα. Έτσι η Αλχημεία ως πρακτική -εφαρμοσμένη Τέχνη ταυτίστηκε με την Τέχνη 

της Γης της Αιγύπτου και εσωτερικά από την Μυθολογική άποψη, (για κάποιους μελετητές) αυτή η 

μαύρη γη αναφέρεται, μυστικιστικά, στο σώμα του Όσιρη καθώς και σε όλο το «Οσιρικό Δράμα». 

2.Μερικοί έχουν τη γνώμη ότι η αρχαία ελληνική λέξη chemeia (χημεία) προήλθε αρχικά από το 



chumeia (χυμεία) που σημαίνει «μίγμα» και αναφέρεται στη φαρμακευτική χημεία. 

3.Η λέξη χυμεία (khymeia) πιστεύεται, επίσης, οτι προέρχεται από το ρήμα χέω και τη διαδικασία 

της χύτευσης και αναφέρονταν στην ανάμιξη χρυσού και αργύρου με σύντηξη, που εκτελούσαν οι 

χυμευτές. Υπάρχει Βυζαντινό έγγραφο όπου αναφέρεται ότι παλαιότερα ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας 

Διοκλητιανός (245-312 μ.Χ.) είχε διατάξει την καταστροφή όλων των Αιγυπτιακών βιβλίων που 

σχετίζονταν με τη χυμεία, δηλαδή τη σύντηξη χρυσού και αργύρου.  

4.Επίσης, από το βιβλίο του Ζώσιμου του Πανοπολίτη, με τίτλο Ιμούθ, μαθαίνουμε ότι υπάρχει μία 

πρώτη παράδοση για τη γένεση της Αλχημείας σύμφωνα με την οποία ο πρώτος των τεχνών ήταν ο 

Χημεύ, από τον οποίο προέρχεται το όνομα της Χημείας. 

5.Στην Κίνα εμφανίζεται πάλι η ελληνική λέξη αλχημεία ως «k-im-iya» και σημαίνει «ο φυτικός 

χυμός από μέταλλο», πράγμα που υπονοεί την απόσταξη του υδραργύρου από τα μέταλλα. Στην 

ινδική γλώσσα η λέξη αλχημεία μεταφράζεται ως "rasayana", σημαίνει «το όχημα του 

υδραργύρου» ή το «σπέρμα του Σίβα» και υπονοείται πάλι ο υδράργυρος. 

Η προέλευση της λέξης Χημεία παραμένει ακόμη και σήμερα αντικείμενο πολλών θεωριών και 

αναζητήσεων. Η επικρατέστερη εκδοχή είναι ότι σχετίζεται με τις λέξεις χημεία και χυμεία. 

 

Η Αλχημεία συνδυάζει την φιλοσοφική θεώρηση και συγκεκριμένη πρακτική μέθοδο με στόχο την 

κατάκτηση της απόλυτης Σοφίας και της Αθανασίας. Οι Αλχημιστές αποσκοπούσαν σε προσωπική 

βελτίωση και δημιουργία διάφορων υλικών με ασυνήθιστες ιδιότητες. Η πρακτική μέθοδος των 

αλχημιστών εξελίχθηκε στη βάση της σύγχρονης χημείας, καθώς δημιούργησαν τεχνικές ανάλυσης, 

ταυτοποίησης και διαχωρισμού ουσιών. Επίσης, πολλά υάλινα σκεύη που χρησιμοποιούνται ακόμη 

και σήμερα στα χημικά εργαστήρια ήταν δημιουργήματα των αλχημιστών. 

Σύμφωνα με τους ιστορικούς, η αλχημεία είναι η αναζήτηση της μετατροπής των κοινών μετάλλων 

σε χρυσό. Τα θεμέλια της αλχημείας έθεσαν οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι όπως ο Εμπεδοκλής, ο 

Θαλής ο Μιλήσιος και ο Ηράκλειτος. Επίσης, συνεισέφεραν και οι αιγυπτιακές τεχνικές 

μουμιοποίησης και επεξεργασίας μετάλλων καθώς και οι τεχνολογικές και αστρολογικές γνώσεις 

των Μεσοποτάμιων. 

Η αλχημεία αναπτύχθηκε τόσο στο δυτικό κόσμο όσο και στην Ανατολή ή στην Άπω Ανατολή. Η 

βασική διαφορά ανάμεσα στον τρόπο που αναπτύχθηκε η αλχημεία ήταν το γεγονός ότι στη Δύση, 

ο βασικός στόχος της αλχημείας ήταν η μετατροπή των κοινών μετάλλων σε χρυσό, ενώ στην Άπω 

Ανατολή, ο βασικός στόχος ήταν η ανακάλυψη ουσιών και φαρμάκων για το κοινό καλό. Τα πρώτα 

ίχνη της δυτικής αλχημείας εντοπίζονται στην αρχαία Αίγυπτο. Έπειτα, η αλχημιστική γνώση 

μεταλαμπαδεύτηκε στους αρχαίους Έλληνες και εν συνεχεία στους Άραβες. Μέχρι την περίοδο των 

Αράβων, η αλχημεία ήταν ένα μείγμα φιλοσοφικών θεωρήσεων, αλληγοριών, συμβόλων και 

κωδικοποιημένων γλωσσών. Την περίοδο των Αράβων (δηλαδή τον 8ο αιώνα μ.Χ.), η αλχημεία 

άρχισε να γίνεται μια αναγνωρίσιμη πρακτική. 
 

 

 

 
Εικόνα 1.3 Ερμής Τρισμέγιστος 

 



 

Η Αλχημεία λοιπόν είναι «παιδί» των Μεγάλων Μυστηρίων (της Ζωής χωρίς το Θάνατο) και σαν 

τέτοια η ηλικία της είναι πολύ μεγαλύτερη από την ιστορική Αλχημεία. Πολύ πριν εμφανιστούν οι 

φιλόσοφοι καθώς και οι διάφορες φιλοσοφικές σχολές ανά τον κόσμο, υπήρξαν οι μυημένοι στα 

μυστήρια της Φύσης, οι Μύστες, των διαφόρων μυητικών σχολών σ’ όλη την υδρόγειο και που 

συνέχισαν να υπάρχουν και μετά την εμφάνιση των μή μυημένων φιλοσόφων. 

Η αλχημεία άνθησε στο Μεσαίωνα. Λέγεται ότι έχει καταγωγή από την αρχαία Περσική 

Αυτοκρατορία. Αλχημιστές υπήρχαν στην Μεσοποταμία (τμήμα του σημερινού Ιράκ), στην 

Αίγυπτο, στην Περσία (σημερινό Ιράν), στην Ινδία, στην Κίνα, στην Ιαπωνία, στην Κορέα, στην 

Αρχαία Ελλάδα, στην αρχαία Ρώμη. 

Η σύγχρονη λέξη “Χημεία” εδραιώνεται τον 17ο αιώνα με το έργο του Ρόμπερτ Μπόυλ ("Robert 

Boyle", Φυσικός, Χημικός και Φιλόσοφος).Ο Μπόυλ στο βιβλίο του “Ο σκεπτικός Χυμικός” (The 

Skeptical Chymist) επιτίθεται στον αλχημιστή Παράκελσοκαι στην παλαιά Αριστοτελική θεωρία 

περί των στοιχείων. Ο Μπόυλ αναφέρεται συχνά και ως Πατέρας της Χημείας. Ακόμα η σύγχρονη 

επιστήμη πραγματοποίησε τη πρώτη “Μεταστοιχείωση” (μετατροπή ενός χημικού στοιχείου σε 

άλλο χημικό στοιχείο, μεταβάλλοντας των αριθμό των πρωτονίων του στοιχείου) το 1919, όταν ο 

χημικός Έρνεστ Ράδερφορντ ( Ernest Rutherford ), Βραβείο Νόμπελ Χημείας 1908) μετέτρεψε το 

άζωτο (Ν) σε οξυγόνο (Ο). 

 

Οι αλχημιστές υπέστησαν πολλούς διωγμούς ανά τους αιώνες. Η εξάσκηση της αλχημικής τέχνης 

πολλές φορές απαγορεύτηκε από θεσμικά πρόσωπα όπως ο Πάπας Ιωάννης XXII (1317) ή ο 

Ερρίκος ο IV της Αγγλίας (1403). Οι αλχημιστές αποτυπώνονταν σε έργα ζωγραφικής ή κείμενα ως 

άνθρωποι αναξιόπιστοι, ψεύτες και κλέφτες. Απ' εναντίας, ο Ροδόλφος ο ΙΙ, αυτοκράτορας της 

Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, χρηματοδοτούσε πολλούς αλχημιστές για την συνέχιση του έργου 

τους.  

 

Στο τέλος του 15ου αιώνα, όμως, ανατέλλει στην Ευρώπη η πνευματική αφύπνιση. Η φοβερή 

καταπίεση της πολιτικής και εκκλησιαστικής εξουσίας χαλάρωσε και οι αλχημιστές αρχίζουν να 

δουλεύουν στο φως της ημέρας, ενώ γίνονται πιο προσιτοί στους συγχρόνους τους, περιορίζοντας 

τον αριθμό των συμβόλων της Θείας και Ιεράς Τέχνης, και χρησιμοποιώντας την καθομιλουμένη 

αντί για την γλώσσα των κληρικών, την οποία χρησιμοποιούσαν μέχρι τότε, δηλαδή τα λατινικά. 

Είναι η εποχή όπου η Αλχημεία κατακτά το ευρύ κοινό και τίθενται οι βάσεις της σύγχρονης 

επιστήμης. Βεβαίως, ο αριθμός των αληθινών μυημένων αλχημιστών παραμένει μικρός, καθώς 

εξακολουθούν να θεωρούν πως είναι επικίνδυνο να εμπιστεύονται την επιστήμη τους σε μεγάλο 

αριθμό ατόμων. Από την Αναγέννηση και εντεύθεν, η Αλχημεία αντιμετωπίστηκε με κάποια 

δυσπιστία από τους επιστημονικούς κύκλους. 

Η εκατονταετία μεταξύ του 1550 και του 1650 σημειώνει το αποκορύφωμα της Αλχημείας στον 

Δυτικό κόσμο. Είναι η εποχή η οποία γέννησε τον Κέπλερ, τον Γαλιλαίο, τον Χάρβεϊ, τον Ντεκάρτ, 

τον Μπόυλ και τον μεγάλο Νεύτωνα, αλλά παράλληλα γέννησε και τον Ειρηναίο Φιλαλήθη, ο 

οποίος δίνει μια φοβερή εικόνα της άθλιας μοίρας της οποίας μπορεί να τύχουν οι αλχημιστές. 

 

Σημαντικοί αλχημιστές: Γουέι Μπογιάνγκ (Wei Boyang, Κίνα), Ραζής (Rhazes, Άραβας), Τζαμπίρ 

Ιμπν Χαγιάν (Jabir ibn Hayyan, Άραβας), Ναγκαργιούνα (Nagarjuna, Ινδός), Αλβέρτος Μάγνος 

(Albertus Magnus, Βαυαρός), Παράκελσος (Paracelsus, Ελβετός), Ζώσιμος ο Πανοπολίτης 

(Έλληνας ή Αιγύπτιος), Νικόλας Φλαμέλ ("Nicolas Flamel", Γάλλος) 
[1]

 

 

 

 

 



Εικόνα 1.4 Ρόδο :  κάνε από το άρρεν και το θήλυ κύκλο και από αυτά εξάγαγε τετράγωνο.Και από το τετράγωνο 

τρίγωνο και από το τρίγωνο κάνε κύκλο.Και θα αποκτήσεις τη φιλοσοφική λίθο. 
Οι αλχημιστές πίστευαν ότι υπάρχουν τέσσερα βασικά στοιχεία-ουσίες: η φωτιά, ο αέρας, η γη και 

το νερό και τρία αιθέρια στοιχεία: το θειάφι, το αλάτι και ο υδράργυρος. Η Αλχημεία ήταν 

ιδιαίτερα διαδεδομένη στη μεσαιωνική Ευρώπη. Πολλά από τα αλχημιστικά βιβλία ήταν γεμάτα με 

ανούσια μαγικά ξόρκια, επικλήσεις και άλλα αποκρυφιστικά στοιχεία. 

Οι σημαντικότεροι στόχοι των αλχημιστών ήταν η ουτοπική μετατροπή (μετουσίωση) των κοινών 

μετάλλων σε χρυσό ή ασήμι, όπως και η δημιουργία του ελιξιρίου της ζωής (από την αρχαία 

ελληνική λέξη: ξήριον -ουσία που "ξηραίνει" τα τραύματα- και στη συνέχεια την αραβική: el iksir), 

το οποίο θα θεράπευε όλες τις ασθένειες και θα παρέτεινε τη ζωή του ανθρώπου. Η Φιλοσοφική 

Λίθος(lapis philosophorum) ήταν μια μυθική ουσία και βασικό συστατικό για την επίτευξη των 

στόχων αυτών. Για τους αλχημιστές η φιλοσοφική λίθος αντιπροσώπευε το πέμπτο στοιχείο ή την 

πέμπτη ουσία ή την πεμπτουσία (quinta essentia ή quintessence), την ύπαρξη της οποίας δεχόταν ο 

Αριστοτέλης. Επίσης, οι αλχημιστές αναζητούσαν ένα είδος "παγκόσμιου" διαλύτη, δηλαδή μια 

ουσία που θα μπορούσε να διαλύσει κάθε άλλη (azoth, alkahest). 'Ολες αυτές οι παράδοξες έννοιες 

και ουσίες συχνότατα συγχέονταν μεταξύ τους, συχνά σημαίνανε το ίδιο πράγμα και συνδύαζαν 

όλες τις παραπάνω ιδιότητες 

Οι αλχημιστές δεν επεδίωκαν μόνο τη βελτίωση κάποιων ιδιοτήτων των υλικών ή την παράταση 

του χρόνου ζωής, αλλά έδιναν και μια πνευματική διάσταση στις αναζητήσεις τους. Για 

παράδειγμα, η μετατροπή του "ευτελούς" μολύβδου σε "ευγενή" χρυσό, παραλληλιζόταν με την 

ψυχική ανύψωση και τον εξευγενισμό του πνεύματος. 

Ακόμα, ο Δομινικανός ,μοναχός και επίσκοπος, Albertus Magnus πρέσβευε την άποψη της 

ειρηνικής "συνύπαρξης" αλχημείας και θρησκείας. Στο έργο του "De mineralibus" αναφέρεται στη 

"δύναμη" των λίθων. Στον Magnus αποδίδεται η ανακάλυψη του αρσενικού και επίσης 

αναφέρονται πειραματισμοί του με φωτοευαίσθητες ουσίες, όπως ο νιτρικός άργυρος. 

Ο Παράκελσος (Paracelsus ή Philipp Auroleus TheophrΕast Bombast von Hohenheim, 1493-1541) 

στρέφεται περισσότερο στην ιατρική χρήση της χημείας. Ενώ οι παλαιότεροι αλχημιστές έψαχναν 

για τη μεταστοιχείωση των μετάλλων σε χρυσό, οι σύγχρονοι του Παράκελσου διάδοχοι 

αναζητούσαν την ουσία, η οποία θα καθάριζε τα μέταλλα από «ακαθαρσίες» και θα τα καθιστούσε 

εξευγενισμένα. Η ίδια αυτή ουσία θα μπορούσε να δραστηριοποιηθεί στο ανθρώπινο σώμα και να 

απαλλάξει τον άνθρωπο από τις ασθένειες. Αυτή ουσία που ονομάστηκε «πρώτη ύλη» (prima 

materia) ή «φιλοσοφική λίθος» έπρεπε να είναι κοκκινωπή σκόνη, η οποία είναι ανθεκτική στη 

φωτιά και προκαλεί στο σώμα όλων των οργανισμών αλλά και στα μέταλλα μία τέλεια αρμονία. 

Η εύρεση στη φύση ή η παρασκευή αυτής της ουσίας αποτελούσε επτασφράγιστο μυστικό που δεν 

επιτρεπόταν να το πληροφορηθούν οι αμύητοι. Οι σχετικές οδηγίες ήταν γραμμένες σε μια 

ποιητική, θρησκευτική γλώσσα με παραπομπές σε μαγικά και αστρολογικά υπονοούμενα που μόνο 

κάποιο ιερατείο αλχημιστών ήταν σε θέση να κατανοήσει. Επειδή δε οι αλχημιστικές διεργασίες, οι 

απαιτούμενες ουσίες και τα σχετικά όργανα είχαν ψευδώνυμα και σύμβολα για τον χαρακτηρισμό 

τους, δημιουργήθηκε με την πάροδο των δεκαετιών και αιώνων μία αλληγορική συμβολική γλώσσα 

με πολυσήμαντα μηνύματα που μπορούσαν να εξηγηθούν και έτσι και αλλιώς, ανάλογα με την 

έκβαση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων. 

Σημαντικότερο από τα συγγράμματα εκείνης της εποχής είναι το Splendor Solis, ένα χειρόγραφο 

εικονογραφημένο με λαμπρές παραστάσεις δράκων και ερμαφρόδιτων πλασμάτων που 

περιγράφουν τον τρόπο να κατακτηθεί η αιώνια νεότητα. Η προσεκτική μελέτη αυτού του 

αλχημιστικού συγγράμματος από σύγχρονους ερευνητές δείχνει ότι ο συγγραφέας του προσπαθεί 

εσκεμμένα να παραπλανήσει τον αναγνώστη για τον τόπο και χρόνο συγγραφής και αναφέρει 

υπαινικτικά άλλα πρόσωπα ως πιθανούς συγγραφείς. Στα επτά κεφάλαιά του περιέχεται σ' αυτό το 

βιβλίο «όλη η σοφία» της εποχής για τη μεταστοιχείωση μη ευγενών μετάλλων σε χρυσό, για τη 

μαγική επίδραση του «φιλοσοφικού λίθου», ο οποίος σε μορφή σκόνης προστατεύει από ίκτερο, 

ταχυπαλμίες, εντερικά και μελαγχολίες. 
[2] 

 



 
Εικόνα 1.5 Αλχημιστές αναζητούν τη λίθο του σοφού στη φύση. 

 

Ορόσημα στην εξέλιξη της χημείας: 

1.Αιγυπτιακή αλχημεία 3.000 π.Χ. - 400 π.Χ.: Διατύπωσε τις πρώτες «στοιχειακές» θεωρίες όπως η 

«Ογδοάδα» 

2.Ινδική αλχημεία 1200 π.Χ.  

3.Ελληνική αλχημεία 332 π.Χ. - 642 μ.Χ.: Ο Μ. Αλέξανδρος κατέκτησε μεταξύ άλλων την Αίγυπτο 

και ίδρυσε την Αλεξάνδρεια, η οποία σύντομα μετά απέκτεισε την πρώτη Μεγάλη Βιβλιοθήκη, 

συγκεντρώνοντας έτσι θεωρίες και μελετητές. 

4.Κινεζική αλχημεία 142 μ.Χ. 

5.Αραβική αλχημεία 642 - 1200: Οι Άραβες κατακτούν μεταξύ άλλων την Αίγυπτο και 

δημιουργούν επίσημα πια την αλχημεία με τον Τζαμπίρ Ιμπίν Χαϋάν, τον Αλ Ραζί και άλλους. 

6.Ευρωπαϊκή αλχημεία 1300 μ.Χ.- σήμερα, Ο Ψευδο-Γκέμπερ οικοδομεί πάνω στην αραβική 

αλχημεία. Από τον 12ο αιώνα μεγάλα βήματα στην αλχημεία φθάνουν από τις αραβικές χώρες στη 

Δυτική ευρώπη. 

 
Εικόνα 1.6  Τα 4 βασικά στοιχεία και οι 4 ιδιότητες 

 

Όταν αναφερόμαστε σήμερα στην Αλχημεία οι απόψεις συγκρούονται σοβαρά μία τόσο 

παρεξηγημένη και ιστορικά αδικημένη έννοια, που και σήμερα ακόμη, στην εποχή της πυρηνικής 

Φυσικής επιστήμης, χρησιμοποιείται το ίδιο αδικημένα, εννοώντας κανείς με αυτήν -όταν τη 

χρησιμοποιεί στο λεξιλόγιό του- το ανακάτεμα ουσιών . Αν και τείνει να αποδοθεί μία δικαιοσύνη 

στην αρχαία αυτή επιστήμη, δεν είναι λίγοι εκείνοι πού κατηγορούν τους αλχημιστές είτε σαν " 



τσαρλατάνους " είτε σαν μαύρους μάγους, είτε σαν απλούς ερευνητές που τους ενδιέφερε το 

κέρδος.Κατά τους Jacpues Carlew και Michel Granger οι πανεπιστημιακοί κύκλοι, ιδιαίτερα όσοι 

συσχετίζονται με τις θετικές επιστήμες, δίνουν ελάχιστη σημασία στην πνευματική μητέρα της 

σύγχρονης χημείας. Και μόνο το άκουσμα της λέξης "αλχημεία" προκαλεί ειρωνικά 

χαμόγελα.Αλλά στο παρελθόν θαυμάσιοι επιστήμονες κατανοώντας το μέγεθος της αλχημείας, όχι 

μόνο σαν επιστήμη, προσπάθησαν να εμβαθύνουν και να αποκαταστήσουν αυτήν την 

επιστήμη.Πραγματικά η αλχημεία δεν αποτελεί ένα τοπικό φαινόμενο. Ήταν γνωστή σε πολλά 

μέρη της υδρογείου, αλλά παρά τις αποστάσεις και την διαφορετικότητα των γνώσεων μια απόλυτη 

ομοιογένεια την διακρίνει! 

 

Πράγματι, η " τέχνη του Ερμή " είναι πρώτα απ' όλα μιά φιλοσοφία. Σύμφωνα με τα λόγια του 

Ζολιβιέ Καστελό " η αλχημεία επιδιώκει πριν απ' όλα να νοιώσει και να κατανοήσει την ιδιαίτερη 

ζωή της ύλης, προσπαθώντας να ανακαλύψει τον συμπαντικό νόμο που συνδέει την ύλη με τη 

μεγάλη κοσμογονική τάξη. Σ' αυτό το έργο ο αλχημιστής συμμετέχει στο όλο." 

Ακόμα η Μπλαβάτσκυ  μας λέει πως υπάρχουν κάποιες αλήθειες για την αλχημεία που πρέπει να 

ακούγονται για να αποφεύγονται οι αναλήθειες και οι παρεξηγήσεις από κάθε σοβαρό μελετητή. 

 

Επίσης η αλχημεία συμπεριλαμβάνει διάφορες φιλοσοφικές παραδόσεις.Η γενική τάση αυτών των 

παραδόσεων προς μια αινιγματική και συμβολική γλώσσα, καθιστά δύσκολο το έργο της 

εξιχνίασης των αμοιβαίων επιρροών και των κληρονομικών σχέσεων. 

 

Μέσα από την αποκρυπτογράφηση της ακατάληπτης ερμητικής γλώσσας των αλχημιστών, οι 

ιστορικοί αρχίζουν να αντιλαμβάνονται όλο και περισσότερο την πνευματική σύνδεση που υπάρχει 

ανάμεσα στην αλχημική μέθοδο και σε άλλες όψεις της πολιτισμικής ιστορίας της Δύσης. Ανάμεσα 

σε αυτές τις όψεις μπορούμε να αναφέρουμε την Καββάλα (kabbalism), τον Ροδοσταυρισμό 

(Rosicrucianism), τον πνευματισμό (spiritualism),τη μαγεία (witchcraft) και την κρυπτογραφία. 

.Επιπλέον, μπορούμε να συμπεριλάβουμε τις εξελισσόμενες επιστήμες, τη Φιλοσοφία, 

την Κοινωνιολογία και την Ψυχολογία, τομείς που συναντάμε στις σύγχρονες κοινωνίες της 

διανόησης. Η Αλχημεία μπορεί να θεωρηθεί ως η επιστήμη που εμβαθύνει στην κατανόηση, την 

αποδόμηση και την ανασυγκρότηση της ύλης. Η βασικότερη Αρχή της αλχημείας είναι αυτή της 

Ενότητας του κόσμου, ενός κόσμου που δεν περιορίζεται στην φυσική εκδήλωση και μόνο. Ένας 

κόσμος που βρίσκεται σε μία συνεχόμενη ροή (ανοδικής- καθοδικής) κυκλικής εξέλιξης, αρχές οι 

οποίες αποδόθηκαν στην αλχημική παράδοση με το σύμβολο του Ουροβόρου Όφι και μέσα 

γραμμένη η φράση «ΕΝ ΤΟ ΠΑΝ». 
[3]

 

 

Κάποια βασικά αλχημικά σύμβολα είναι τα εξής : 

Ο αλχημικός συμβολισμός για ένα δράμι  

Ο αλχημικός συμβολισμός μιας σταγόνας, το 1/60 του βάρους από ένα δράμι  

Ο αλχημικός συμβολισμός για μια μικρή ποσότητα ουσίας, μια πρέζα  

Ο αλχημικός συμβολισμός τους βάρους μιας ουγκιάς, δηλαδή 28,34 γραμμάρια βάρους  

Ο αλχημικός συμβολισμός μιας λίβρας, μονάδας βάρους των μετάλλων  

Ο αλχημικός συμβολισμός μιας μικρής ποσότητας ή δόσης. Το ελάχιστο βάρος, το ίχνος  

Ο αλχημικός συμβολισμός του 1/4 της ποσότητας της ουσίας  

Ο αλχημικός συμβολισμός του αθροίσματος  

Ο αλχημικός συμβολισμός μιας μοίρας κύκλου. Συμβολίζει ακόμα, την εισαγωγή μέσα από κάτι  

Ο αλχημικός συμβολισμός του συμπλεκτικού συμβόλου &. Η πρόσθεση  



Ο αλχημικός συμβολισμός τμήματος από κάτι  

Ο αλχημικός συμβολισμός του μεγέθους  

Ο αλχημικός συμβολισμός του βάρους ενός σώματος. Τα σταθμά  

Ο αλχημικός συμβολισμός του φαινομένου της καθίζησης  

Ο αλχημικός συμβολισμός του φαινομένου της εξάχνωσης  

Ο αλχημικός συμβολισμός της αιωνιότητας, του αθάνατου. Το αιώνιο φυτό  

Ο αλχημικός συμβολισμός του αποθέματος. Ακόμα, συμβολίζει τις πρώτες ύλες   

 

Εκτός από την «πρακτική αλχημεία», που αποσκοπούσε στην ανεύρεση της φιλοσοφικής λίθου 

αναπτύχθηκε και η μυστική αλχημεία. Εδώ δεν αναζητείται κάποια φιλοσοφική λίθος για την 

μεταβολή των μη ευγενών μετάλλων σε ευγενή, αλλά η ουσία εκείνη, που θα μπορούσε να 

αποβάλλει τα μη ευγενή μέταλλα με άλλη σημασία, δηλαδή τα πάθη και τις αμαρτίες, προκειμένου 

να αναζητήσει κανείς τον «πνευματικό χρυσό» και να ανοικοδομήσει τον παράδεισο. 

Και εδώ προϋποτίθεται η ολιστική θεώρηση τού κόσμου· το σύμπαν αποτελεί κατά την αντίληψη 

αυτή ένα ενιαίο οργανισμό. Τα πάντα βρίσκονται σε ενιαία εξελικτική κλίμακα και αποτελούν 

«ζωντανές υπάρξεις», ακόμη και οι γαλαξίες. 
[4]

 

 

 
1.7 Η αλχημεία στην τέχνη 

 

 

 
1.8 Το ρόδο του Παράκελσου 

 

 



 
1.9 Αλχημικά σύμβολα 

 

1.http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%

AF%CE%B1 

2. http://www.esoterica.gr/articles/occult/alchemy/alchemy.htm 

3.http://www.esoterica.gr/articles/occult/alchemic_work/alchemic_work.htm  

4. http://x.e-e-e.gr/real_x_files/science/alchemy/alchemy_symbols/index.html 

ΕΛΛΑΔΑ 

1.1ΑΡΧΑΙΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΛΧΗΜΕΙΑ  
 

Η αρχαία Ελλάδα και ο πολιτισμός της είναι ασφαλώς η συνέχεια του πολιτισμού της αρχαίας 

Αιγύπτου με μια όμως πολύ μεγαλύτερη δυναμική. Οι αρχαίοι 'Ελληνες αξιοποίησαν πολλά από τα 

επιτεύγματα των Αιγυπτίων στις τεχνικές της μεταλλουργίας, της υαλουργίας, της βαφής 

υφασμάτων και των αρωματικών υλών. Οι τεχνικές αυτές ήταν ήδη πολύ εξελιγμένες και δεν 

χρειάστηκαν ουσιαστικά να προσθέσουν νέες βελτιώσεις ή κάποιες αλλαγές στις μεθοδολογίες. 

Τους αρχαίους Έλληνες απασχολούσε όχι τόσο το "πώς", αλλά το "γιατί", δηλ. η αναζήτηση της 

αλήθειας και των αιτίων. Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, η συνεισφορά των Αρχαίων Ελλήνων 

και διανοητών στις φυσικές επιστήμες ήταν κυρίως οι θεωρητικές έννοιες. Στην αρχαία Ελλάδα 

πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά η απόδοση των φυσικών φαινομένων σε φυσικά αίτια και η 

αντικατάσταση των υπερφυσικών δυνάμεων από τους φυσικούς νόμους. 

Οι ιδέες των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων ήταν η απαρχή πολλών σημερινών εννοιών των 

φυσικών επιστημών. Η αρχαία ελληνική φυσική φιλοσοφία είχε μεγάλη. 



     εικόνα 1.1(Το κλασικό διάγραμμα ενός τετραγώνου 

εγγεγραμμένου σε ένα άλλο. Στις γωνίες του ενός βρίσκονται τα βασικά στοιχεία και στις γωνίες του άλλου 

βρίσκονται οι ιδιότητές τους.)    
 

επίδραση και στη σύγχρονη χημεία, είτε άμεσα, είτε έμμεσα, έστω και μέσω των παραδοξοτήτων 

της αλχημείας. Μερικές από αυτές τις ιδέες που βρήκαν εφαρμογή στη χημεία ακόμη και σήμερα 

είναι: 

(α) Η έννοια του στοιχείου. Η θεωρία των τεσσάρων βασικών στοιχείων ή ριζωμάτων (γη, ύδωρ, 

πυρ και αήρ) διατυπώθηκε από τον Εμπεδοκλή (495-435 π.Χ., από Ακράγαντα, Σικελία). Τα 

τέσσερα στοιχεία ήταν μέρος της φιλοσοφικής του συμβολής και ιδιαίτερα το ποίημα (2.000 

στίχοι) "Περί Φύσεως". Τα πάντα είναι συνδυασμοί αυτών των τεσσάρων στοιχείων. Στα στοιχεία 

αυτά αποδίδονται κυκλικά οι ιδιότητες "υγρό", "θερμό", "ξηρό" και "ψυχρό" ως πρωτεύουσες ή 

δευτερεύουσες. Ο "αήρ" είναι πρωτίστως "υγρός" και δευτερευόντως "θερμός", το "πυρ" είναι 

πρωτίστως "θερμό" και δευτερευόντως "ξηρό", η "γη" είναι πρωτίστως "ξηρή" και δευτερευόντως 

"ψυχρή" και το "ύδωρ" είναι πρωτίστως "ψυχρό" και δευτερευόντως "υγρό". 

(β) Η έννοια του ατόμου. Η ατομική θεωρία για τη συγκρότηση ύλης διατυπώθηκε αρχικά από τον 

Λεύκιππο (5ος αιώνας π.Χ., Μίλητος). Για τον Λεύκιππο είναι λίγα πράγματα γνωστά. 'Εζησε κατά 

την περίοδο (περίπου) 480-420 π.Χ. Παρακολούθησε την Ιονική σχολή φιλοσοφίας, σπούδασε και 

στην Ελέα (σήμερα Velia, στη νότια Ιταλία) και φαίνεται ότι επηρεάστηκε κυρίως από τον 

προσωκρατικό φιλόσοφο Ζήνωνα τον Ελεάτη (490;-430; π.Χ.). Ίδρυσε σχολή στα 'Αβδηρα της 

Θράκης. Η ατομική θεωρία του Λεύκιππου διατυπώθηκε πιο συστηματικά από τον μαθητή του 

Δημόκριτο (460-370 π.Χ., 'Αβδηρα, Θράκη). Η ατομική θεωρία όριζε ότι τα άτομα είναι τα έσχατα 

μόρια της ύλης.Τα άτομα (: α-στερητικό + τομή) είναι άτμητα, άφθαρτα, αναλλοίωτα και κινούνται 

αδιάκοπα στον χώρο. Υπάρχουν άπειρα είδη ατόμων σε συνεχή κίνηση και οποιαδήποτε μεταβολή 

της ύλης δεν είναι παρά ένα είδος ανασυνδυασμού των ατόμων. Οι ιδιότητες των υλικών 

καθορίζονται από το σχήμα των ατόμων. Τα άτομα των υγρών είναι σφαιρικά, γι'αυτό και τα υγρά 

απλώνονται στις επιφάνειες. Αντίθετα, τα άτομα των στερεών έχουν ακανόνιστο σχήμα γι'αυτό και 

τα στερεά σώματα διατηρούν τη μορφή τους. 

(γ) Η διατήρηση της μάζας. Η θεωρία της αφθαρσίας της ύλης που διατύπωσαν παράλληλα ο 

Δημόκριτος και οΔιογένης ο Απολλωνιάτης (5ος αιώνας π.Χ.). 

Οι ιδέες αυτές διαδόθηκαν κυρίως με τη διδασκαλία του Επίκουρου και αργότερα από το εκτενές 

φιλοσοφικό ποίημα του Λουκρητίου (Τίτος Λουκρήτιος Κάρος, 98-53 π.Χ., Ρωμαίος φιλόσοφος) 

που είχε τίτλο De Rerum Natura (Περί της Φύσεως των Πραγμάτων), όπου και εξηγούσε τις αρχές 

της ατομικής θεωρίας του Δημόκριτου. 

Ο Επίκουρος (Σάμος 341 - Αθήνα 270 π.Χ.) ήταν 'Ελληνας φιλόσοφος, ο οποίος ίδρυσε τη 

φιλοσοφική σχολή που έμεινε γνωστή ως "Επικούρειος Κήπος. Στόχος του Επίκουρου ήταν η 

αναζήτηση των αιτιών της ανθρώπινης δυστυχίας και των εσφαλμένων δοξασιών που την 

προκαλούν, όπως η δεισιδαιμονία. 

http://el.wikipedia.org/wiki/Εμπεδοκλής
http://en.wikipedia.org/wiki/Leucippus
http://en.wikipedia.org/wiki/Zeno_of_Elea
http://el.wikipedia.org/wiki/Δημόκριτος
http://el.wikipedia.org/wiki/Διογένης_ο_Απολλωνιάτης
http://el.wikipedia.org/wiki/Λουκρήτιος
http://en.wikipedia.org/wiki/De_rerum_natura
http://el.wikipedia.org/wiki/Επίκουρος


Βασικές αρχές της διδασκαλίας του Επίκουρου είναι οι εξής: Με τον θάνατο έρχεται το τέλος όχι 

μόνο του σώματος αλλά και της ψυχής - οι θεοί ούτε επιβραβεύουν, ούτε τιμωρούν τους 

ανθρώπους. Το σύμπαν είναι άπειρο και αιώνιο - τα γενόμενα στον κόσμο συμβαίνουν τελικά, με 

βάση τις κινήσεις και τις αλληλεπιδράσεις των ατόμων που βρίσκονται σε έναν κενό χώρο. 

Οι υλιστικές απόψεις του Επίκουρου πολεμήθηκαν άγρια από μεταγενέστερους φιλοσόφους και 

θεολόγους. Ο ίδιος κατασυκοφαντήθηκε και χαρακτηρίστηκε ως άτομο με ροπή προς τις ηδονές 

και τις απολαύσεις. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι υλιστικές ιδέες και η αντίληψη περί ατόμων και 

αφθαρσίας της ύλης αναπτύχθηκαν περίπου την ίδια περίοδο από Ινδούς φιλοσόφους (Βεδική 

φιλοσοφία), αλλά με αρκετά πιο ήπιους τόνους και με ποιητική διάθεση. 

Οι ατομικές θεωρίες του Δημόκριτου για την ύλη έμειναν στο περιθώριο για πολλούς αιώνες. Οι 

υλιστικές θεωρίες περί ατόμων, αφθαρσίας της ύλης και των στοιχείων δεν είχαν προοπτική 

διάδοσης, αφού έπεσαν στη δυσμένεια των φιλοσόφων Πλάτωνα (428-348 π.Χ.) και 

Αριστοτέλη(384-322 π.Χ.). 

Ο Αριστοτέλης, ο πολυγραφότερος διαλεκτικός φιλόσοφος της αρχαιότητας, επηρέασε με τις 

θεωρίες του τη δυτική φιλοσοφική και επιστημονική σκέψη μέχρι και τον 17ο αιώνα. Ο 

Αριστοτέλης μελέτησε και έγραψε για πολλούς κλάδους (φιλοσοφία, ψυχολογία, λογική, πολιτική, 

φυσική, βιολογία, κ.α.). 'Εγραψε πολλά βιβλία για τη Φυσική (φυσική ακρόαση, περί ουρανού, 

περί γενέσεως και φθοράς, μετεωρολογικά και περί κόσμου) και τη Βιολογία (περί ζώων ιστορίας, 

περί ζώων μορίων, περί ζώων πορείας, περί ζώων κινήσεως, περί ζώων γενέσεως και περί φυτών). 

Η φιλοσοφία του Αριστοτέλη κλείνει προς τον ιδεαλισμό και θέτει τον υλισμό σε μια μάλλον 

παθητική μοίρα. Σύμφωνα με τις θεωρίες του κάθε πράγμα αποτελείται από ύλη καιπνεύμα, που 

είναι μεταξύ τους αδιάσπαστα ενωμένα. Η ύλη είναι παθητική και μόνη της παρέχει τη δυνατότητα, 

ενώ το πνεύμα ενεργητικό, και αποτελεί τη δύναμη που μεταβάλλει τη δυνατότητα σε 

πραγματικότητα. 

Ο κόσμος, κατά τον Αριστοτέλη, είναι ενιαίος και αιώνιος και το σύμπαν ή ο κόσμος είναι 

σφαιρικός με κέντρο τη Γη. Η θεωρία αυτή ταίριαζε με τις θρησκευτικές αντιλήψεις και η 

γεωκεντρική εικόνα επικράτησε μέχρι την εποχή του Γαλιλαίου. Μέσω της τυπικής λογικής βλέπει 

την αντικειμενική πραγματικότητα "στατικά" και όχι μέσα στην αέναη μεταβολή και κίνησή της. Ο 

Αριστοτέλης διετύπωσε τη θεωρία της ύπαρξης του πέμπτου στοιχείου της φύσης (πέραν των 

τεσσάρων: γη, ύδωρ, πυρ και αήρ, που πίστευαν οι 'Ιωνες φιλόσοφοι). Ο Αριστοτέλης πρόσθεσε 

τον αιθέρα (: καθαρός, φρέσκος αέρας, καθαρός ουρανός, το υλικό που συμπληρώνει το σύμπαν 

πάνω από τη γήινη σφαίρα) στο κέντρο του κλασικού τετραγώνου των στοιχείων. 

Ο αιθέρας παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες ως στοιχείο, είναι: αγέννητος, αγήραντος, 

άφθαρτος, αΐδιος (αιώνιος), αναυξής και αναλλοίωτος. Πολύ αργότερα ο αιθέρας θα ταυτισθεί με 

τη Φιλοσοφική Λίθο των αλχημιστών. Επιπλέον εντοπίζεται στον "άνω τόπο", όπου κατοικούν οι 

θεότητες. 

Να σημειωθεί στο σημείο αυτό, ότι η πρώτη αναφορά στην έννοια στοιχειών έγινε από τον 

Πλάτωνα, περίπου το 360 π.Χ. στον διάλογό του "Τίμαιος", όπου περιλαμβάνεται μια συζήτηση 

πάνω στη σύνθεση των ανόργανων και των οργανικών σωμάτων, μια πρωταρχική προσέγγιση 

πάνω στη χημεία. Ο Πλάτωνας θεωρούσε ότι το μικρότερο σωματίδιο κάθε στοιχείου 

αντιστοιχούσε σε ένα από τα πέντε κανονικά πολύεδρα, δηλ. κυρτά πολύεδρα με έδρες κανονικά 

πολύγωνα και ίσες όλες μεταξύ τους, τα οποία είναι γνωστά και ως "Πλατωνικά στερεά": το 

τετράεδρο (η φωτιά), ο κύβος (η γη), το οκτάεδρο (ο αέρας), το δωδεκάεδρο (ο αιθέρας) και το 

εικοσάεδρο (το νερό).  

        

1.2ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΙΣΛΑΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΑΛΧΗΜΕΙΑ  
 

Οι 'Αραβες και οι Πέρσες χρησιμοποίησαν με επιτυχία πρώτοι τις διάφορες ανακαλύψεις, που 

παρέλαβαν από τους Ινδούς, τους Κινέζους και τους Αιγύπτιους (πυρίτιδα, πυξίδα, χαρτί, άρδευση 

χωραφιών, αρώματα, χρωστικές ύλες, καλλιέργεια δένδρων) και τα μετέφεραν στην Ευρώπη, όταν 

http://en.wikipedia.org/wiki/Aether_(classical_element)
http://en.wikipedia.org/wiki/Platonic_solid


κατέλαβαν την Ισπανία. Οι 'Αραβες και οι Πέρσες αλχημιστές δεν μετέφεραν απλώς γνώσεις από 

την Ανατολή, αλλά συνέβαλαν ουσιαστικά στη Χημεία, όπως και σε άλλες θετικές επιστήμες, μια 

εποχή (μεσαίωνας 700-1400 μ.Χ.), που στην Ευρώπη κυριαρχούσαν η δεισιδαιμονία και οι 

θρησκευτικές προκαταλήψεις. Εκείνες τις "σκοτεινές εποχές", ο ισλαμικός κόσμος ήταν αυτός που 

κράτησε τη δάδα της επιστήμης αναμμένη. 

Σε αντίθεση με τα ελάχιστα αποσπάσματα που διασώθηκαν από τους αλχημιστές της 

Ελληνορωμαϊκής περιόδου και από τα οποία ελάχιστα συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν ως 

προς τα πειράματα που διεξήγαγαν, οι Πέρσες και οι 'Αραβες κρατούσαν λεπτομερείς σημειώσεις 

των πειραμάτων και των παρατηρήσεών τους. Μέχρι τότε η αλχημεία ήταν ένα μίγμα φιλοσοφικών 

θεωριών, αλληγοριών, συμβόλων και κωδικοποιημένων γλωσσών. 

Κατά την περίοδο των αλχημιστών των Ισλαμικών χωρών (από τον 8ο αιώνα μ.Χ. και μετά), η 

αλχημεία άρχισε να γίνεται μια συστηματική τεχνική με συγκεκριμένες πρακτικές πλευρές. Οι 

'Αραβες και οι Πέρσες αλχημιστές των Ισλαμικών χωρών ανακάλυψαν και περιέγραψαν με κάθε 

λεπτομέρεια ένα πλήθος χημικών αντιδραστηρίων, που στη συνέχεια χρησιμοποίησαν οι 

Ευρωπαίοι αλχημιστές, όπως το νιτρικό και το θειικό οξύ και η ποτάσα (potash, K2CO3). Επίσης, 

τελειοποίησαν πολλές τεχνικές, όπως την υφαντουργία, τη μεταλλουργία, την παρασκευή 

χρωστικών υλών, την αγγειοπλαστική, την υαλουργία και την αρωματοποιία. Ονομαστά αραβικά 

προϊόντα ήταν τα λινά υφάσματα, οι μουσελίνες της Μοσούλης και τα περίφημα ξίφη της 

Δαμασκού, για τα οποία η μεταλλουργική τεχνική κατασκευής τους παραμένει ακόμη ένα 

επιστημονικό αίνιγμα. 

Επίσης, οι αλχημιστές των Ισλαμικών χωρών ανακάλυψαν σπουδαίες θεωρίες και τεχνικές για την 

ιατρική, τη γεωμετρία, την αστρονομία. Επινόησαν την άλγεβρα (al-jabr: επανόρθωση, 

αποκατάσταση), μελέτησαν το εκκρεμές και εισήγαγαν τα ψηφία-σύμβολα του δεκαδικού 

συστήματος αρίθμησης (αραβικά ψηφία). Τέλος, συνέβαλαν στην ανάπτυξη της οπτικής και της 

τριγωνομετρίας και βέβαια της αλχημείας. 

Ο Πέρσης Τζαμπίρ Ιμπν Χαγιάν (Jaber Ibn Hayan, 721(;)-815, Βαγδάτη), μετέπειτα γνωστός στην 

Ευρώπη ως Geber, γνωστός και ως ο πρώτος των αλχημιστών, εισήγαγε τη μεθοδική και 

πειραματική προσέγγιση μιας αλχημιστικής επιστημονικής έρευνας που πραγματοποιούνταν σε ένα 

εργαστήριο. Ο Geber θεωρείται ως ο πατέρας της Αλχημείας. Ο Geber θεωρούσε ότι όλα τα 

μέταλλα αποτελούνταν από υδράργυρο και θείο και ότι ο υδράργυρος καθόριζε τη μεταλλικότητά 

τους και το θείο την αναφλεξιμότητά τους. 

Οι ανακαλύψεις του Geber υπήρξαν πολύ σημαντικές και καταγράφηκαν στα πολυάριθμα βιβλία 

και σημειώσεις που άφησε. Μεταξύ άλλων, ανακάλυψε την ποτάσα, περιέγραψε μέθοδο 

απομόνωσης του καυστικού νατρίου, όπως και των ισχυρών οξέων, δηλ. του θειικού, του νιτρικού 

και του υδροχλωρικού οξέος. Στον Geber αποδίδεται η απομόνωση του αρσενικού και του 

αντιμονίου. Βελτίωσε τις τεχνικές κρυστάλλωσης, απόσταξης, σύντηξης, εξάχνωσης και εξάτμισης. 

Επίσης, εφηύρε ένα είδος άκαυστου χαρτιού, βρήκε ένα τρόπο προστασίας του σιδήρου από την 

οξείδωση, όπως έναν τρόπο διαχωρισμού του χρυσού από τον άργυρο με τη βοήθεια οξέων. 

Συνολικά αποδίδεται στο Geber συγγραφή 3.000 εργασιών (Jabirian corpus). Πιστεύεται ότι ο 

Geber έγραψε πάνω από 200 βιβλία, πολλά από τα οποία μεταφράστηκαν στα λατινικά και για 

αιώνες υπήρξαν για τους Ευρωπαίους αλχημιστές πηγές ανεκτίμητων πληροφοριών για διάφορες 

χημικές ουσίες. Σε πολλά από αυτά αναφέρεται στους 'Ελληνες "αλχημιστές" Δημόκριτο, Σωκράτη, 

Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Πυθαγόρα και Γαληνό. 

O διάσημος 'Αγγλος φιλόσοφος και αλχημιστής Roger Bacon (1214-1294) αναγνώρισε τον Geber 

ως τον πρωτοπόρο δάσκαλο της επιστήμης της Χημείας, ενώ, πολύ αργότερα, ο Γάλλος χημικός 

Marcellin Berthelot (1827-1907) είπε ότι ο Αριστοτέλης καθιέρωσε τη φιλοσοφία της λογικής και ο 

Geber τη Χημεία. 

Ονομαστοί αλχημιστές, φιλόσοφοι και ιατροί ήταν ο Πέρσης Αβικένας (Ibn Sina Avicenna, 980-

1037, Περσία) και ο 'Αραβας Αβερρόης (Ibn Rushd Averroes, 1126 Cordova Ισπανίας – 1198 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jābir_ibn_Hayyān
http://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Bacon
http://en.wikipedia.org/wiki/Marcellin_Berthelot
http://en.wikipedia.org/wiki/Avicenna
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Marrakes, Μαρόκο). O Αβικένας είχε συντάξει ένα μεγάλο κατάλογο των μέχρι τότε γνωστών 

ουσιών, όπου περιέγραφε και τη φαρμακολογική δράση τους. Ο Αβερρόης έγραψε μια ιατρική 

εγκυκλοπαίδεια και σχεδόν για όλα τα έργα του Αριστοτέλη. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι Πέρσες 

και 'Αραβες θεωρούσαν τον Αριστοτέλη μεγάλο φιλόσοφο, τα έργα του οποίου διασώθηκαν και 

έγιναν γνωστά στην Ευρώπη από αραβικές μεταφράσεις και σχολιασμούς. 

Αυτοί οι Πέρσες και 'Αραβες σοφοί θεωρούνται ότι ήταν οι πρώτοι που ασχολήθηκαν συστηματικά 

με τη Χημεία και τις χημικές τεχνικές και συνέβαλαν αποφασιστικά στην πρόοδο της επιστήμης 

της Χημείας. Διέσωσαν τις αρχαίες γνώσεις αλχημείας και τις εμπλούτισαν. Ωστόσο, δεν υπήρξαν 

αποκλειστικά αλχημιστές. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν στην κυριολεξία "πανεπιστήμονες", ήταν 

φιλόσοφοι και συγχρόνως γιατροί, θεολόγοι και συγχρόνως φυσικοί και μαθηματικοί, ποιητές και 

συγχρόνως μηχανικοί. 'Ηταν ένα σπάνιο είδος ανθρώπων, που συνέβαλαν αποφασιστικά στην 

πρόοδο της ανθρωπότητας. 

Μέχρι τον 13ο αιώνα τεράστια ποσότητα γνώσης είχε σωρευθεί στη βιβλιοθήκη της Βαγδάτης της 

μεγαλύτερης πόλης εκείνης της εποχής (με περίπου 1,5 εκατομμύριο κατοίκους). Δυστυχώς, το 

1258 η  Bαγδατη καταστραφηκε από τους Μογγόλους του Hulagu Khan, εγγονού του Τζέκις Χαν, 

και μαζί της η βιβλιοθήκη αυτή. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι τα νερά του ποταμού Τίγρη, ο 

οποίος διασχίζει τη Βαγδάτη, "βάφτηκαν μαύρα" από το μελάνι των χειρογράφων που πετάχτηκαν 

σ' αυτόν. Η καταστροφή αυτή οδήγησε στην απώλεια τεράστιας ποσότητας επιστημονικής γνώσης 

και ήταν αντίστοιχη με εκείνη της καταστροφής του Σεραπείου και της βιβλιοθήκης της 

Αλεξάνδρειας αρκετούς αιώνες πριν. Η καταστροφή αυτή σηματοδότησε επίσης το τέλος της 

πνευματικής άνθησης του Ισλάμ. 

1.3ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ  ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ 

Η Αλεξάνδρεια ήταν για πολλούς αιώνες το σύμβολο του πολιτισμού της τέχνης και των 

επιστημών για πολλούς λαούς της Μεσσογειου,γεγονος  που επιβεβαιώνεται από τους ναούς, τα 

πολλά θέατρα, τα μουσεία, τα μεγάλα χτίσματα και την ξακουστή σε άλλο τον κόσμο βιβλιοθήκη 

της. 

Στους χρόνους αυτούς της πνευματικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της Αλεξάνδρειας 

αναπτύχθηκε και η επιστήμη της  Αλχημείας. Ο osmium από την Πάνοπλη  στα ελληνικά η αλλιώς 

Chemist στα Αιγυπτιακά πόλη της Αιγύπτου, θεωρείται ότι είναι ο πρώτος Αλχημιστής 

συγγραφείς. Έζησε από το 350 έως το 420 και πολύ λίγα στοιχειά τοι είναι γνωστά για τη ζωή του. 

Το κύριο έργο του είναι μια εγκυκλοπαίδεια με επιστήμονες αλχημικές γνώσεις. Ένα άλλο έργο 

του με τίτλο ΟΝ FORCE, που είναι γραμμένο σε πολύ σκοτεινή και αινιγματική γλωσσά, 

περιγράφει παράξενα όνειρα και οράματα. Ο Ζωsinus αναφέρεται στα έργα του σε μια αγία τέχνη 

εξευγενισμού των μετάλλων με το όνομα CHIMERA-CHEMISTRY που αναπτύχθηκε από τους  

Αιγυπτίους ιερείς. Θεωρείται ο πρώτος που ανάπτυξε τη διδασκαλία του μεγάλου μυστηρίου. Το 

μεγάλο μυστήριο θα μπορούσε να δράσει σαν μαγική δύναμη μετατροπής των συνηθισμένων 

μετάλλων σε χρυσό. 

 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 

 

2.1ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ-ΑΛΧΗΜΕΙΑ 
Η ιστορία της «δυτικής» Αλχημείας αρχίζει, όπως αναφέρουν οι ίδιοι οι αλχημιστές, με τον 

Αιγύπτιο ιερέα-βασιλιά Ερμή. Σήμερα θεωρούμε ότι οι αρχές της Αλχημείας αποτελούσαν τεχνικές 

επεξεργασίας και χρωματισμού των μετάλλων, οι οποίες φυλάσσονταν ως μυστικιστική γνώση του 

ιερατείου. Σ' αυτή  τη γνώση αναφέρονταν διάφορα βιβλία στην ελληνική γλώσσα από τον πρώτο 

μέχρι τον τρίτο αιώνα μ.Χ. και η οποία εξελίχθηκε με την πάροδο των αιώνων σε ένα 

συνονθύλευμα πληροφοριών από την αιγυπτιακή μαγεία, την ελληνική φιλοσοφία, τη μυθολογία 

των λαών της ανατολικής Μεσογείου και από τη  

χριστιανική θεολογία.                        

http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Baghdad_(1258)#Destruction
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Εικόνα 2.1 Ο Αιγύπτιο Ερμής τρισμέγιστος         Εικόνα 2.2 Ο Απολλώνιος από τα Τύανα 

 

 

Οι διάφορες αλχημιστικές δοξασίες διασώθηκαν, είτε ως γραπτά κείμενα, είτε ως προφορική 

παράδοση, συνήθως με εμπνευστές που είχαν ονόματα θεϊκών μορφών ή ηρώων, όπως ο Ερμής 

Τρισμέγιστος, η Ίσις, η Κλεοπάτρα, η Ιουδαία Μαρία, η οποία πρέπει να είναι μία αδελφή του 

Μωυσή και ο μάγος Απολλώνιος από τα Τύανα. 

Βασική ιδέα σ' αυτές τις δοξασίες είναι η αντίληψη της αλχημιστικής μεταστοιχείωσης όλων των 

μετάλλων σε ευγενή! Τα μη ευγενή μέταλλα απονεκρώνονται και αναγεννώνται ως χρυσός, κάτι 

που, μεταφερόμενο στην ανθρώπινη ψυχή, αντιστοιχεί με τη διεργασία κάθαρσης και σωτηρίας του 

ανθρώπου. Έτσι προέκυψε μια μυστικιστική «εσωτερική Αλχημεία», η οποία παρουσιάστηκε 

αργότερα στο χριστιανισμό και στον ισλαμισμό.   

Η αντίληψη ότι είναι δυνατή η μεταστοιχείωση μη ευγενών μετάλλων σε χρυσό, έχει τη 

φιλοσοφική της βάση στην αριστοτελική διδασκαλία περί των τεσσάρων βασικών στοιχείων, από 

τα οποία αποτελείται κάθε υλικό σώμα: πυρ, ύδωρ, γη, αήρ. Η ιδέα για τα τέσσερα βασικά στοιχεία 

είχε διατυπωθεί ήδη από προσωκρατικούς φιλοσοφους. Π.χ. ο Εμπεδοκλής ορίζει ως πρωταρχική 

αιτία γέννησης όλων των όντων την κίνηση τεσσάρων θεμελιωδών στοιχείων που ονομάζει 

ριζώματα. Τα στοιχεία αυτά εκτελούν μια αέναη κίνηση, η οποία οφείλεται σε δύο αντίθετες 

δυνάμεις: τη φιλότητα και το νείκος. Φιλότητα είναι η θετική δύναμη της αγάπης που ενώνει τα 

πράγματα, νείκος είναι η αρνητική που τα διαχωρίζει. Η σχέση αυτών των αντίρροπων δυνάμεων 

είναι αυτή που διατηρεί την ισορροπία στο σύμπαν («Σφαίρος»).  

Για να προκύψει το επιθυμητό τελικό μέταλλο (κυρίως χρυσός και άργυρος) έπρεπε να επηρεαστεί 

η εσωτερική αναλογία των τεσσάρων βασικών στοιχείων. Βέβαια, αυτή η γνώση των αναλογιών 

ήταν ιδιαίτερα πολύπλοκη, οπότε σε πρώτο στάδιο αρκούσε να πάρει το μη ευγενές αρχικό 

μέταλλο το χρώμα του χρυσού ή του αργύρου. Το χρώμα αποτελούσε ήδη μια θεμελιώδη ιδιότητα 

των ευγενών μετάλλων.  

Η μεταστοιχείωση των υλικών με επηρεασμό των αναλογιών στηριζόταν κατά τους αλχημιστές στο 

ανάλογο αυξητικών διεργασιών της οργανικής φύσης. Τα μη ευγενή μέταλλα προέκυψαν λόγω 

διακοπής της διαδικασίας ωρίμανσης, κάτι που οφειλόταν στον επηρεασμό από συγκεκριμένες 

αστρολογικές συγκυρίες. Η δημιουργία του μολύβδου π.χ. οφειλόταν σε συγκυριακή υπεροχή του 

Κρόνου. Με τη βοήθεια της Αλχημείας ήταν δυνατόν να προωθηθεί και επιταχυνθεί λοιπόν η 

http://sfrang.com/historia/parart063.htm


διεργασία  

ωρίμανσης, αφού είχε μειωθεί η επίδραση του Κρόνου. 

 

2.2Η ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟ  
 

 

Η Αρχαία Αίγυπτος χαρακτηρίσθηκε από τον πλούσιο αρχαίο πολιτισμό της που εξελίχθηκε από τις 

προϊστορικές εποχές (περίπου 3.300 π.Χ.) μέχρι το 31 π.Χ., όταν η Αίγυπτος κατέστη επαρχία της 

Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 

Η Αίγυπτος, με τα πολυάριθμα σταθερά βασίλεια και με τα πολιτισμικά επιτεύγματα (3.200 π.Χ.: 

γραφή με ιερογλυφικά, 3.100 π.Χ.: χρήση δεκαδικού συστήματος αρίθμησης, 3.100 π.Χ.: κελάρια 

κρασιού, 2.700 π.Χ.: χειρουργική τεχνική, 2.500 π.Χ.: κατασκευή της μεγάλης πυραμίδας της 

Giza), αποτέλεσε χώρο πλούσιο σε εξελίξεις στην ιστορία της Χημείας. Πολλές τεχνικές που είχαν 

ήδη αναπτυχθεί και καθιερωθεί στη Μεσοποταμία μεταφέρθηκαν και εξελίχθηκαν ακόμη 

περισσότερο στην Αρχαία Αίγυπτο.  

Μερικές τεχνικές της αρχαίας Αιγυπτιακής χημείας προξενούν και σήμερα το ενδιαφέρον για τον 

πλούτο των γνώσεων που διέθεταν οι Αιγύπτιοι για πολλά υλικά και τις ιδιότητές τους. Ακόμη, 

εντύπωση κάνουν οι λεπτομερειακές καταγραφές διάφορων τεχνικών και των αποτελεσμάτων 

διάφορων δοκιμών. Οι γνώσεις πολλών από αυτών των τεχνικών, είχαν την έννοια της τέχνης παρά 

της επιστήμης και αποτελούσαν αποκλειστικό προνόμιο της τάξης των ιερέων. Η σύγχρονη Ιατρική 

οφείλει πολλά στους αρχαίους Αιγυπτίους. Στην αρχή, επειδή ο άνθρωπος δεν μπορούσε να 

εξηγήσει όλα όσα του συνέβαιναν, άρχισε να τα αποδίδει σε υπερφυσικές δυνάμεις. Οι αρρώστιες 

θεωρήθηκαν έργα κακών πνευμάτων ή τιμωρία από μια θεότητα. Ο Imhotep (2655-2600 BC), 

'Ιμυθες για τους αρχαίους 'Ελληνες, υπήρξε ο πιο διάσημος Αιγύπτιος ιατρός-παθολόγος, που ήταν 

συγχρόνως αστρονόμος και αρχιτέκτονας. Ο Imhotep χρησιμοποιούσε διάφορες χημικές ουσίες για 

θεραπείες ασθενειών. Αργότερα, ο Imhotep λατρεύτηκε ως θεός της Θεραπείας και της Ιατρικής. 

Οι Αιγύπτιοι ανέπτυξαν τις τεχνικές της μεταλλουργίας και έγιναν εξειδικευμένοι τεχνικοί για την 

κατεργασία του χρυσού από μεταλλεύματα και της ανάμιξής του με άλλα μέταλλα για βελτίωση 

των μηχανικών ιδιοτήτων χρυσών αντικειμένων. Γνώριζαν την παρασκευή ορείχαλκου (μπρούτζου) 

από χαλκό και κασσίτερο. Ευρήματα σιδηρών αντικειμένων σε πυραμίδες δίνουν την εντύπωση ότι 

γνώριζαν και τρόπους παρασκευής χάλυβα (ατσάλι) ήδη από το 2.900 π.Χ.  

Η υαλουργία υπήρξε ένας ακόμη τομέας στον οποίο οι αρχαίοι Αιγύπτιοι έκαναν σημαντικές 

προόδους. Τα ευρήματα μεγάλων φούρνων υαλουργίας (ανασκαφές στην περιοχή Tel-El-Amarna, 

χρονολογούμενοι γύρω στο 1400 π.Χ.) και τα διάφορα είδη υάλινων σκευών και κοσμημάτων από 

έγχρωμο γυαλί δείχνουν μια υψηλή τεχνική κατάρτιση και γνώση αυτών των υλικών. 'Ετσι 

φαίνεται ότι γνώριζαν την κατασκευή μολυβδούχου υάλου (κρυστάλλου), όπως επίσης και την 

προσθήκη κοβαλτιούχων ορυκτών στην τηγμένη ύαλο για τον βαθυκύανο χρωματισμό της (ύαλος 

κοβαλτίου). Ακόμη, γνώριζαν να κατασκευάζουν υαλώματα (σμάλτα) από οξείδια διαφόρων 

μετάλλων και να εφυαλώνουν με αυτά πήλινα δοχεία, πλακίδια και άλλα πήλινα αντικείμενα.  

  
Εικόνα 2.3 Αιματίτης Εικόνα 2.4 Ορυχείο κίτρινης ώχρας Εικόνα 2.5 Αζουρίτης 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Imhotep


 
Εικόνα2.6 Μαλαχίτης Εικόνα2.7 Κιννάβαρι Εικόνα 2.8 Ερυθρά σανδαράχη 

 

 
Εικόνα 2.9 Κίτρινη σανδαράχη Εικόνα 2.10   Γαληνίτης     Εικόνα 2.11 Αντιμονίτης 
 

 

Οι Αιγύπτιοι ανέπτυξαν τεχνικές και μεθόδους για την παρασκευή χρωστικών ουσιών από 

ανόργανα υλικά και από φυτικές ουσίες. Χρησιμοποίησαν τη φωτιά για την ανάμιξη και τη 

συνθετική παρασκευή χρωμάτων (με υγρές χημικές μεθόδους και χημικά στάδια). 'Ηδη από το 

3.000 π.Χ., χρησιμοποιούσαν ορυκτά, όπως ο γαληνίτης (PbS) και ο αντιμονίτης (Sb2S3) σε 

ψιμύθια (καλλυντικά προσώπου). Για παράδειγμα, μίγμα λειοτριβημένου αντιμονίτη και λίπους, 

χρησιμοποιούσαν ως καλλυντική βαφή, για να βάφουν μαύρο το περίγραμμα των ματιών. 

Πιθανολογείται ότι αυτή η ευρύτατα διαδεδομένη στους αρχαίους Αιγυπτίους αντιμονιούχος βαφή 

προλάμβανε επίσης διάφορες μολυσματικές οφθαλμικές ασθένειες.   

Οι Αιγύπτιοι γνώριζαν επίσης και τον υδράργυρο, αφού χρησιμοποιούσαν το ορυκτό κιννάβαρι 

(HgS) για την ερυθρά χρώση υφασμάτων. Οι γνώσεις αυτές μεταφέρθηκαν και εφαρμόσθηκαν και 

στην Αρχαία Ελλάδα, αλλά ήταν ήδη τόσο προχωρημένες τεχνικές που δεν χρειάσθηκε να 

βελτιωθούν. 

Τέλος, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ανέπτυξαν τεχνικές για την παρασκευή αρωμάτων και ελαιωδών 

αλοιφών για το δέρμα. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούσαν, οι ανακαλύψεις και οι συνθέσεις τους 

αξιοποιήθηκαν και από άλλους πολιτισμούς που ακολούθησαν τον Αιγυπτιακό. 

 

 

2.3Η ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ 
 

Η ιστορία της Χημείας ξεκινά από την εποχή της δημιουργίας των πρώτων αγροτικών πολιτισμών 

στην περιοχή των ποταμών Τίγρη και Ευφράτη, στην περιοχή η οποία στα ιστορικά δοκίμια 

αναφέρεται ως Εύφορη Ημισέληνος (Fertile Crescent).  

Στην περιοχή της Εύφορης Ημισελήνου αναπτύχθηκαν οι πρώτοι αγροτικοί πολιτισμοί (8.000-

10.000 π.Χ.). Τα νερά των ποταμών που πλημμύριζαν την κοιλάδα και η πλούσια σε θρεπτικά 

συστατικά λάσπη, βοηθούσαν τις συστηματικές αγροτικές καλλιέργειες και επομένως συνέβαλαν 

στη μόνιμη εγκατάσταση λαών που μέχρι τότε ζούσαν νομαδικά,  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Galena
http://en.wikipedia.org/wiki/Stibnite
http://en.wikipedia.org/wiki/Cinnabar
http://en.wikipedia.org/wiki/Fertile_Crescent


 
 

αναζητώντας τροφή από κυνήγι και άγρια φρούτα και λαχανικά.  

Η Μεσοποταμία έγινε το λίκνο πλούσιων πολιτισμών και δημιουργίας μεγάλων πόλεων, όπως η 

Βαβέλ (Βαβυλώνα) και η Ουρ. Εκεί αναπτύχθηκε ο πανάρχαιος πολιτισμός των Σουμερίων (4η 

χιλιετηρίδα π.Χ.). Οι Σουμέριοι ανέπτυξαν τη γραφή σε εγχάρακτες πλάκες, την κεραμική με τη 

χρήση του κεραμευτικού τροχού και τη μεταλλουργία για την κατασκευή οικιακών εργαλείων και 

δοχείων, αλλά και όπλων. 

Ευρήματα που ανάγονται στο 6.000 π.Χ., αποδεικνύουν πως από τότε ήταν ήδη γνωστές τεχνικές 

επεξεργασίας μεταλλευμάτων για την παρασκευή μεταλλικού χαλκού. Ακολούθησαν οι 

περισσότερες συστηματικές μεταλλουργικές πρακτικές και πιο εξελιγμένες τεχνικές της 

μεταλλουργίας (καθαρισμός μεταλλευμάτων με υψηλές θερμοκρασίες, χύτευση, εμπλουτισμός).  

Στη συνέχεια διαπίστωσαν ότι ο χαλκός που παρασκευαζόταν με αναγωγή ορυκτών χαλκού 

αναμιγμένων με ορυκτά κασσιτέρου, ήταν σκληρότερος και ανθεκτικότερος. 'Ετσι, ανακαλύφθηκε 

ο ορείχαλκος, κράμα χαλκού-κασσιτέρου (με 10 έως 20% κασσίτερο). 'Ετσι, ήδη από το 3.800-

4.000 π.Χ. οι Σουμέριοι γνώριζαν τα κράματα.  

 

  
 Εικόνα 2.12,13 Διακοσμητικά μεταλλικά αντικείμενα (από χαλκό και κράματά του) από τον πολιτισμό των 

Σουμερίων (Πόλη Ούρ, Μεσοποταμία). 

 

Με βάση αρχαιολογικά ευρήματα, εκτιμάται ότι κατά χρονολογική σειρά ανακαλύφθηκαν και 

άρχισε να γίνεται η χρήση των ακόλουθων μετάλλων (σε παρένθεση: η εκτιμούμενη χρονολογία 

κατασκευής/χρήσης του αρχαιότερου μεταλλικού αντικειμένου): Χρυσός (6.000 π.Χ.), χαλκός 

(4.200 π.Χ.), άργυρος (4.000 π.Χ.), μόλυβδος (3.500 π.Χ.), κασσίτερος (1.750 π.Χ.), σίδηρος 

(1.500 π.Χ.), υδράργυρος (750 π.Χ.). Ωστόσο, σχετικά πρόσφατα βρέθηκε μεταλλικός υδράργυρος 

σε γυάλινο φιαλίδιο σε αιγυπτιακό τάφο χρονολογούμενο από το 1.500 π.Χ.  

Αξίζει να σημειωθεί ακόμη η αντιστοίχηση των μέχρι τότε γνωστών μετάλλων με τους μέχρι τότε 

γνωστούς πλανήτες. Η αντιστοίχηση αυτή συναντάται ίδια σε πολλούς πολιτισμούς, έτσι:  

http://en.wikipedia.org/wiki/Bronze


- Ο χρυσός συνδέεται με τον λαμπρό, αστραφτερό 'Ηλιο ή με κάθε θεότητα του φωτός, όπως ο θεός 

των αρχαίων Ελλήνων Απόλλωνας.  

- Ο υδράργυρος, ο "υγρός άργυρος", ευκίνητος και δύσκολος στη "σύλληψη", συνδέεται με τον 

πλανήτη Ερμή, τον πλανήτη που, λόγω της γειτνίασής του με τον ήλιο, είναι μετά δυσκολίας 

ορατός και μάλιστα ορισμένες μόνο εποχές του χρόνου. 'Ετσι ο υδράργυρος συνδέεται με τον 

"φτεροπόδαρο" θεό Ερμή ή άλλες ανάλογες θεότητες άλλων πολιτισμών. Ο αντίστοιχος θεός των 

Λατίνων, Mercurius, δίνει το όνομά του στον υδράργυρο σε πολλές λατινογενείς γλώσσες.  

- Ο χαλκός συνδέεται με τον πλανήτη Αφροδίτη. Από το νησί της Αφροδίτης (Venus για τους 

Λατίνους), την Κύπρο, που αποτελούσε μια κύρια πηγή χαλκού για την αρχαιότητα, προέρχεται η 

λατινική ονομασία cuprum του χαλκού.  

- Ο άργυρος συνδέεται με την "ασημόχρωμη" Σελήνη, Luna για τους Λατίνους. Τις ενώσεις του 

αργύρου οι αλχημιστές τις χαρακτήριζαν "σεληνιακές" (lunar). 

- Ο σίδηρος, ίσως εξαιτίας της κοκκινόχρωμης σκουριάς του, συνδέεται με τον "ερυθρό" πλανήτη 

'Αρη. Ο 'Αρης (Mars για τους Λατίνους), πολεμική θεότητα, κατανικά τους εχθρούς του με σιδηρά 

όπλα.  

- Ο κασσίτερος, αυτό το "θαυματουργό" και αρκετά δυσεύρετο κατά την αρχαιότητα μέταλλο, που 

όταν αναμιχθεί σε σχετικά μικρή αναλογία με τον χαλκό παρέχει τον σκληρό ορείχαλκο, συνδέεται 

με τον πλανήτη Δία. Ο αντίστοιχος θεός της σοφίας και δύναμης Jupiter για τους Λατίνους και 

Tinia για τους Ετρούσκους, από το όνομα του οποίου έλκει ο κασσίτερος την αγγλική του 

ονομασία tin.  

- Ο μόλυβδος, ένα "τοξικό" μέταλλο, συνδέεται με τον πλανήτη Κρόνο (Saturnus για τους 

Λατίνους). Ο Κρόνος θεωρείται κακότροπη, εχθρική και "δηλητηριώδης" θεότητα. Μέχρι και 

σήμερα χρησιμοποιείται ο όρος saturnism, που σημαίνει δηλητηρίαση από μόλυβδο.  

 

 

Τότε περίπου άρχισε να γίνεται αισθητή και η ανάγκη για καύσιμα, τόσο για τις καθημερινές 

ανάγκες των πληθυσμών, όσο και για τη μεταλλουργία. Οι ανάγκες αυτές σε μεγάλο μέρος τους 

καλύπτονταν από την άσφαλτο και άλλα πισσώδη υλικά, που αφθονούσαν στην περιοχή της 

Μεσοποταμίας και ανάβλυζαν από ρωγμές των εδαφών. 

 
Εικόνα 2.14,15 Αριστερά: Η τυχαία ανακάλυψη του γυαλιού από Φοίνικες ναυτικούς. Δεξιά: Ορισμένα 

γυάλινα φιαλίδια (πιθανώς αρωμάτων) της ρωμαϊκής εποχής, όταν είχε εξελιχθεί πλέον κατά πολύ η τέχνη 

της υαλουργίας. 
 

Παράλληλα, οι κάτοικοι των περιοχών αυτών άρχισαν να ασχολούνται με τη βαφική. 

Χρησιμοποιούσαν χρώματα, που παρασκεύαζαν από εκχυλίσματα καρπών και φλοιών δέντρων ή 



από έγχρωμα ορυκτά υλικά, για να βάφουν υφάσματα, αλλά και το ίδιο το δέρμα τους για 

καλλωπιστικούς λόγους. Σύντομα διαπίστωσαν τις απορρυπαντικές ιδιότητες της στάχτης ξύλων. 

Βρήκαν τρόπους να παραλαμβάνουν τα αιθέρια έλαια από αρωματικά φυτά και τους καρπούς τους 

και να παρασκευάζουν αρώματα και καλλυντικά.  

Η βυρσοδεψία ήταν μια ακόμη δραστηριότητα. Μέσω της χρήσης χημικών υλικών, 

βελτίωναν σημαντικά την ποιότητα και την αντοχή των δερμάτινων προϊόντων.  

'Οταν διαπίστωσαν πως στις φωτιές που άναβαν καίγοντας ξύλα στην άμμο, έβρισκαν ανάμεσα 

στις στάχτες κάτι περίεργες σχεδόν διαφανείς συμπαγείς μάζες (αποτέλεσμα της σύντηξης της 

άμμου με τα ανθρακικά άλατα του καλίου από τη στάχτη των ξύλων), άρχισαν να σκέφτονται  θα 

μπορούσαν να αξιοποιήσουν αυτό το περίεργο νέο υλικό που δεν ήταν άλλο από το γυαλί.  

  

 
 
Εικόνα 2.16 Αρχαία αιγυπτιακή τοιχογραφία με απεικόνιση εργασιών σε διάφορα εργαστήρια. 

 

Οι παραπάνω τέχνες και τεχνικές βελτιώθηκαν με πειραματισμό και βαθμιαία καθιερώθηκαν 

μεθοδολογίες και πρακτικές που μεταβιβάζονταν από γενεά σε γενεά. Οι αρχαίοι τεχνίτες δεν είχαν 

βέβαια ιδέα για τη χημεία των υλικών, αλλά είχαν αποκτήσει με την πάροδο των χρόνων ένα 

πλούτο από πρακτικές γνώσεις. 

 

 

 

2.4Ο ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΧΗΜΕΙΑ  

 
 

Η Αλχημεία τιμούν τον Φοίνικα παραδίδοντάς του σημαντικότατη θέση ανάμεσα στα ιερότερα 

σύμβολα. Είναι η ανάσταση και αθανασία, η καταστροφή και δημιουργία νέων μορφών ύλης στην 

πορεία προς την τελική μεταμόρφωση, υλική και πνευματική, και αντιπροσωπεύει τον πνευματικά 

αναγεννημένο και ανυψωμένο άνθρωπο, τον σοφό μύστη. 

Στην Αλχημεία ειδικά, πέντε πουλιά συμβολίζουν τα πέντε στάδια που περνά ο μαθητευόμενος 

μέχρι να ολοκληρωθεί σε όν ανώτερης εσωτερικής πνευματικής υπόστασης, δηλαδή να γίνει 

‘Φοίνικας’.  

Αναλυτικότερα:  

Το μαύρο κοράκι, είναι το πρώτο στάδιο, αυτό στο οποίο ξεκινά η σκληρή δουλειά.  



Ο λευκός κύκνος, το δεύτερο στάδιο, στο οποίο ο Αλχημιστής ξεκινά να βιώνει και να κατανοεί 

τον εσωτερικό του κόσμο και το βαθύτερο φως της ύπαρξής του.  

Το παγώνι, το τρίτο στάδιο, στο οποίο ο Αλχημιστής εισάγεται στην εμπειρία του αστρικού 

κόσμου.  

Ο πελεκάνος, το τέταρτο στάδιο, όπου ξεκινούν οι δυνάμεις της ψυχής να υποσκελίζουν τις 

δυνάμεις της ύλης.  

Και τελικά ο Φοίνικας, το πέμπτο στάδιο, η συμβολική ‘θυσία’ της ύλης μέσα από το ‘βάπτισμα 

του πυρός’ για να αναγεννηθεί η ψυχή μέσα από τις στάχτες.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3.ΚΙΝΑ 

 
3.1 ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΑΛΧΗΜΕΙΑ 

 
Στην Κίνα αναπτύχθηκε ένας από τους παλαιότερους πολιτισμούς του πλανήτη και ο πρώτος 

σημαντικός πολιτισμός της ανατολικής Ασίας. Οι Κινέζοι ανάπτυξαν την κατασκευή των 

κεραμικών και την κατασκευή της πορσελάνης περίπου από το 5.000 έως το 3.000 π.Χ. Το 16ο με 

11ο αιώνα π.Χ. υπάρχουν αρκετές αποδείξεις ότι η Κίνα είχε οργανωθεί σε κράτος. Από την εποχή 

αυτή χρονολογείται η πρώτη κινεζική δυναστεία, η δυναστεία των Σανγκ ή Γιν. Σύμφωνα με την 

παράδοση, ο αυτοκράτορας Φου - Χι (2200 π.Χ.) εφηύρε τη γραφή κι ήταν και ο πρώτος 

νομοθέτης. 

  Στην Κίνα, από πολύ νωρίς, τα μυστικά της μεταλλουργίας ενσωματώθηκαν στις ιερές παραδόσεις 

και τις λατρείες. Στις Ινδικές Βέδες
1
, του 8ου π.Χ. αιώνα ο χρυσός θεωρείται πολύτιμος και γίνεται 

λόγος για χρυσά φυλακτά που παρατείνουν τη ζωή. «Ο χρυσός, αληθινά, είναι φωτιά, φως και 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%B7&action=edit&redlink=1


αθανασία» μας λέει αργότερα, κατά τον 7ο π.Χ. αιώνα, κάποιο ρητό, μιλώντας αλληγορικά. Είναι 

γνωστό, εξάλλου, ότι η Αλχημεία εξασκήθηκε στην Ινδία, το Θιβέτ και τη Βιρμανία, αλλά 

καλύτερες πληροφορίες, διαθέσιμες σε μας, αφορούν την Κίνα (εξαιτίας του ερευνητή Joseph 

Needham).  

  Οι Ευρωπαίοι για πολλές δεκαετίες αγνοούσαν τη συνεισφορά του Κινέζικου πολιτισμού σε 

θέματα επιστήμης, αλχημείας και το γεγονός ότι στην Κίνα είχαν παρασκευασθεί χημικά υλικά 

πολύ πριν ακόμη ανακαλυφθούν στη Δύση. Όπως οι αλχημιστές στη Δύση έτσι και στην Κίνα οι 

αλχημιστές από αρχαιοτάτων χρόνων επεξεργάζονταν μέταλλα και χρησιμοποιούσαν βότανα, 

αρώματα και φυτικά σκευάσματα για ιατρικούς σκοπούς. Η Κινέζικη αλχημεία ήταν ένα μίγμα 

πρακτικών εφαρμογών και Ταοϊστικών δοξασιών για τις ιδέες της ισορροπίας και της αρμονίας. 

Επίσης, πολλές κινεζικές αλχημιστικές πρακτικές σχετίζονταν με την ολιστική προσέγγιση της 

παραδοσιακής Κινέζικης ιατρικής για την υγεία του ανθρώπου, σύμφωνα με την οποία ακόμη και 

ορυκτά και ανόργανα υλικά μπορούν να συμβάλλουν σε θεραπευτικές τεχνικές. 

  Η κινέζικη Αλχημεία είχε τις ρίζες της στον Ταοϊσμό (6ος π.Χ. αιώνας), που θεωρούσε τη ζωή 

ακατάπαυστη ροή αλλαγών και μεταστοιχειώσεων. Οι κινέζοι αλχημιστές πίστευαν πως το σύμπαν 

προέρχεται από μια πρώτη ύλη, άπιαστη και απερίγραπτη, το «Τάο», 

αιτία και δύναμη σύνθεσης όλων των πραγμάτων. Περιέχει το φως και 

το σκοτάδι, το αρσενικό και το θηλυκό, το Γιν και το Γιανγκ.  

Καθετί δημιουργήθηκε από την αλληλεπίδραση αυτών των δύο, 

αρχίζοντας με τα πέντε στοιχεία- ξύλο, φωτιά, γη, μέταλλο και νερό. 

(Το πέντε ήταν ο βασικός αριθμός στην κινέζικη Αλχημεία, ενώ τα Γιν 

και Γιανγκ είχαν πολλά κοινά με το θείο και τον υδράργυρο 

των δυτικών).    
1
Η λέξη «Βέντα» προκύπτει από το «bid»(= ειδέναι= το να 

γνωρίζεις).Οι Βέδες (όπως είναι γνωστές Ελληνιστί) είναι ένα σύνολο συγγραμμάτων, γραμμένα στα 

Σανσκριτικά (σημαίνει τέλεια γλώσσα) που πραγματεύονται την έννοια και τη λειτουργία του Σύμπαντος. Η 

πολυθεϊστική φιλοσοφία των Βεδών μεταφερόταν αρχικά από στόμα σε στόμα έως που τελικά κατεγράφη. 

Θεωρούνται τα αρχαιότερα φιλοσοφικά-θρησκευτικά συγγράμματα μιας που χρονολογούνται στα 1500 π.Χ.  

  Η βασικότερη επιδίωξη της μακρόχρονης αλχημικής αναζήτησης, όπως και στις άλλες περιοχές 

του πλανήτη, ήταν το ελιξίριο της αθανασίας, που οδηγούσε στην αιώνια ζωή και πολλοί το 

ταύτιζαν με το ίδιο το Τάο. Μπορούσε να παρασκευαστεί από την ίδια την ανθρώπινη διάνοια, 

διακήρυττε η Φυσική Σχολή της Κίνας, με ιδρυτή το θρυλικό Ντζόου Γιέν (350-270 π.Χ.), που 

θεωρείται ως ο πρώτος κινέζος αλχημιστής. Για αιώνες η μυστηριώδης βιογραφία του γέμιζε με 

ζωντανές ιστορίες αλχημικών και μαγικών κατορθωμάτων, που τον έκαναν ισάξιο με τον Ερμή τον 

Τρισμέγιστο. Συστηματοποίησε τη δοξασία του Γιν και Γιανγκ και τη θεωρία των πέντε στοιχείων, 

ως ακρογωνιαία λίθο της Αλχημείας.  

  Επίσης, ο χρυσός και η μετατροπή άλλων ευτελών μετάλλων σε χρυσό ήταν ένας από τους 

κύριους στόχους πολλών Κινέζων αλχημιστών. Υπάρχουν αναφορές για έναν αλχημιστή, 

ονομαζόμενο Zou Yan(305-240 π.Χ.), που 

υποσχόταν σε πλούσιους Κινέζους και 

άρχοντες πρόσθετα πλούτη, δύναμη και τιμές, 

όπως και την ικανότητα επίκλησης 

υπερφυσικών δυνάμεων για να πετύχουν οι 

ηγεμονικές τους επιδιώξεις. 

  Οι Κινέζοι αλχημιστές έγραψαν αρκετά έργα 

Αλχημείας (Ko-Huang, 254-334 μ.Χ.), με 

περιγραφές χημικών διεργασιών που αφορούσαν 

Εικόνα 3.1:Πανάρχαιο 

κινεζικό φιλοσοφικό 

σύμβολο αρμονίας Yin 

Yang 

Εικόνα 3.2:Παρασκευή χάλυβα, στάδιο 

απομάκρυνσης σκωρίας 

http://en.wikipedia.org/wiki/Zou_Yan
http://en.wikipedia.org/wiki/Zou_Yan


την παρασκευή διάφορων υλικών, ελιξίριων  ζωής,  τον "μετασχηματι- 

σμό’' μετάλλων και την περιγραφή βοτάνων με μαγικές θεραπευτικές ιδιότητες .   Γνώριζαν  το  

κιννάβαρι  

(HgS),τις θειούχες ενώσεις του αρσε- 

νικού (ερυθρά σανδαράχη,As2S2,  κί-τρινη σανδαράχη,As2S3),την κιμωλία 

τη χρωστική  πορφύρα  από ένα όστρακο, το θείο, την πυρίτιδα, την άσφαλτο και πλήθος αλάτων. 

Επίσης περιγράφουν διάφορες τεχνικές μετασχηματισμού ευτελών μετάλλων σε χρυσό. Σε όλες 

αυτές τις διαδικασίες χρησιμοποιούσαν τεχνικές απόσταξης, σύντηξης και εξάχνωσης. 

  Το αρχαιότερο κινεζικό αλχημιστικό κείμενο πάνω γράφτηκε από τον Wei Po Yang (140 μ.Χ.). Σε 

αυτό γίνεται αναφορά στις αντίθετες, πλην όμως 

συμπληρωματικές δυνάμεις Yin και Yang.    Η Κινέζικη 

αλχημεία δανείστηκε πολλές ιδέες από την 

παραδοσιακή ιατρική που στηρίζονταν στις βασικές 

αρχές του Ταοϊσμού. Η φιλοσοφία αυτή 

στηρίζονταν στην αντίληψη των αντίθετων δυνάμεων, 

το Yin και Yang.
2 

  Στους μεταγενέστερους αιώνες αποδόθηκαν στον ίδιο 

χειρόγραφα που εξηγούσαν τη μέθοδο 

παρασκευής χρυσού και τη διαδικασία επίτευξης της 

αθανασίας. Πολλοί κινέζοι αλχημιστές πρόβαλλαν την ιδέα 

του ελιξιρίου στο υλικό πεδίο, ως μια φαγώσιμη ουσία, που 

χορηγούσε φυσική αθανασία ή τουλάχιστον ζωή για 

πολλούς αιώνες. Όλα αυτά ενέπνευσαν ορισμένους βασιλιάδες να στείλουν απεσταλμένους σε 

αναζήτηση μαγικών τόπων, όπου πίστευαν ότι κατοικούν αθάνατα όντα, για να αποσπάσουν τα 

μυστικά τους. Στους αιώνες που ακολούθησαν η Κίνα ανέδειξε πολλούς μεγάλους αλχημιστές 

εκτός από τους Γουέι Πο Γιανγκ και ο Kο Χουάνγκ που προαναφέραμε, όπως ο Μέι Μπιάο, ο Σον 

Σου Μιάο, ο Τζανγκ Γιν Τζου, ο Μπάι Τζου και ο Τζενγκ Γιν, φτάνοντας στο σημείο να θεωρείται 

από πολλούς ερευνητές κοιτίδα της Αλχημείας.  

   
2
Το Yin Yang είναι ένα πανάρχαιο σύμβολο. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε κινέζικα ιστορικά 

έγγραφα ηλικίας περίπου 3000 χρόνων. H αυθεντική ονομασία του συμβόλου αυτού, που όλοι οι 

άνθρωποι είναι οικείοι μαζί του με την ονομασία Yin Yang, είναι Tai Chi Tu. (Yin = αρσενικό - 

ενεργό, Yang = θηλυκό - παθητικό). 

 

 

3.2ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΑΛΧΗΜΕΙΑ 
 
  Εκτός από την Κίνα η Αλχημεία διαδόθηκε και στην Ιαπωνία, χωρίς ωστόσο να έχει αντίστοιχη 

εξάπλωση και ιστορικά απομεινάρια. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της Ιαπωνικής 

αλχημείας είναι τα όπλα τους και οι πολεμικές μέθοδοι που άφησαν πίσω, όπως τα ξίφη τους, τα 

δηλητηριασμένα και φλεγόμενα βέλη με τα οποία σκότωναν εχθρούς και πολιορκούσαν πόλεις και 

κάστρα, αλλά και η κατασκευή γενικότερα των όπλων και των στολών των Νίντζα και των 

Σαμουράι 
 

3.3ΚΑΤΑΝΑ 

 

Εικόνα 3.3:Ο Wei Po Yang, πατέρας 

της Κινεζικής Αλχημείας 
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  Η Κατάνα (ιαπ.: 日本刀) είναι γιαπωνέζικος τύπος 

σπαθιού. Έχει γίνει συνώνυμο των Σαμουράι, καθώς 

το Μπουσίντο, δηλαδή ο ηθικός κώδικας των 

αριστοκρατών της Φεουδαρχικής Ιαπωνίας, δίδασκε 

ότι η Κατάνα είναι η ψυχή του Σαμουράι. 

  Το όπλο αυτό έχει χαρακτηριστική εμφάνιση και αιχμηρότητα. Η λεπίδα είναι καμπυλωτή και 

λεπτή, ενώ το μήκος της άλλαξε πολλές φορές ανά τους αιώνες, αλλά ήταν σταθερά άνω των 

εξήντα εκατοστών. Η λαβή ήταν αρκετά μεγάλη, ώστε ο χειριστής της Κατάνα να μπορεί να 

χρησιμοποιεί και τα δυο του χέρια. Χαρακτηριστικό, επίσης, γνώρισμά της ήταν ο κυκλικός ή 

τετράγωνος προφυλακτήρας (鍔 τσούμπα) ,η οποία χώριζε τη λαβή από τη λεπίδα και χρησίμευε 

στην προστασία των δακτύλων. 

 Η κατασκευή Κατάνα έπαιρνε το χαρακτήρα θρησκευτικού τελετουργικού. Οι ξιφουργοί για 

αρκετούς μήνες, όσο δούλευαν το όπλο απείχαν από ζωικές τροφές, σεξουαλική επαφή και 

οινοπνευματώδη ποτά. Κατόπιν φορούσαν 

τελετουργική ενδυμασία για την τελική 

επεξεργασία, τη δημιουργία της κοφτερής σαν ξυράφι 

κόψης της Κατάνα. 

 

  

    Η 

αυθεντική Κατάνα κατασκευαζόταν από χάλυβα. Πιο 

συγκεκριμένα χρησιμοποιούνταν το λεγόμενο 

Ταχαμαγκάνε, δηλαδή πολλά στρώματα χάλυβα, άλλα με 

υψηλή και άλλα με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα. Η μεγάλη ποσότητα άνθρακα έκανε τη 

λεπίδα της Κατάνα πιο σκληρή και αιχμηρή, αλλά και πιο εύθραυστη στη μάχη. Από την άλλη, ο 

χάλυβας ήτανε πιο σφυρηλατήσιμος, μιας και είχε χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα, έκανε το 

σπαθί να απορροφά καλύτερα τα χτυπήματα, ωστόσο δεν το έκανε πολύ αιχμηρό.  

  Ο συνηθισμένος τρόπος κατασκευής Κατάνα ήταν να φτιάχνουν ένα κομμάτι χάλυβα με υψηλή 

περιεκτικότητα σε άνθρακα σε σχήμα U και να τοποθετούν ένα πυρήνα 

χάλυβα με χαμηλή περιεκτικότητα, μέσα του.  Το θέρμαιναν 

και το σφυρηλατούσαν ως ενιαίο σώμα για αρκετές ημέρες. Στα πρώτα 

αυτά στάδια, η λεπίδα ήταν ελάχιστα καμπυλωτή ή και καθόλου. 

Το χαρακτηριστικό αυτό σχήμα επιτυγχάνεται με τον εξής τρόπο: η 

λεπίδα επικαλύπτεται με αρκετά στρώματα ενός υγρού μείγματος 

διαφορετικό από σιδηρουργό σε σιδηρουργό. Κυρίως, όμως, 

αποτελούνταν από πηλό, νερό, τριμμένη πέτρα και μερικές φορές 

σκουριά. Η άκρη της λεπίδας επιστρωνόταν λιγότερο απ' ότι το 

υπόλοιπό της. Μετά θέρμαιναν τη λεπίδα πάνω από τους 800 

βαθμούς Κελσίου (όταν είχε λαμπερό κόκκινο χρώμα) και την 

τοποθετούσαν σε νερό ή λάδι, για να ψυχθεί. Αυτό όμως, έπρεπε να 

γίνει γρήγορα, αλλιώς η λεπίδα θα έσπαγε. Μετά τη σφυρηλάτηση της λεπίδας, ακολουθούσε το 

βερνίκωμα της, το οποίο διαρκούσε μία με δύο βδομάδες, ώσπου η λεπίδα να γίνει σαν καθρέπτης. 

Εικόνα 3.5:Ακατέργαστο 

Ταχαμαγκάνε 

Εικόνα 3.4:Κατάνα με τη θήκη της 

Εικόνα 

3.6:Σφυρηλάτηση 

Κατάνα 
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Η αιχμηρότητα της Κατάνα δοκιμαζόταν σε ζωντανούς αιχμάλωτους πολέμου. 

  Τέλος, η λαβή της Κατάνα κατασκευαζόταν κυρίως από μπαμπού ή κάποιο άλλο ελαφρύ, αλλά 

ταυτόχρονα σκληρό και ανθεκτικό ξύλο, όπως τα νεαρά καλάμια, τα οποία όμως ήθελαν πολύ 

συχνά άλλαγμα. Το ξύλο επικαλύπτονταν με δέρμα, συνήθως από σαλάχι, ή, τα αυθεντικά των 

πολεμιστών, από δέρμα φιδιού, ή δράκου όπως, φυσικά ψευδώς, υποστήριζαν κάποιοι Κινέζοι 

πολεμιστές και κατασκευαστές. 

 

3.4ΙΝΔΙΚΗ ΑΛΧΗΜΕΙΑ 

 

  Ωστόσο, η αλχημεία των ανατολίτικων χωρών δεν περιορίζεται στην Κίνα και στην Ιαπωνία. 

Σημαντικές ανακαλύψεις αλλά και πρόοδο στην αλχημεία έκανε και η Ινδία, περίπου τον τέταρτο 

αιώνα π.Χ. Στην αρχαία Ινδία αναπτύχθηκε μεγάλος αριθμός χημικών διεργασιών και τεχνικών. Οι 

Ινδοί πειραματίσθηκαν με πλήθος διάφορων υλικών, ιδιαίτερα με φάρμακα από φυτικά 

εκχυλίσματα και έκαναν χρήσιμες παρατηρήσεις για τη φύση και τις ιδιότητες χημικών ουσιών για 

ιατρικούς σκοπούς. Οι γνώσεις αυτές αξιοποιήθηκαν αργότερα κατά την ονομαζόμενη Χρυσή 

Ισλαμική Περίοδο (Islamic Golden Age), δηλαδή κατά την περίοδο 750-1250 μ.Χ., από τους 

Μουσουλμάνους, οι οποίοι βελτίωσαν πολλές ινδικής προέλευσης τεχνικές μεταλλουργίας, 

παρασκευής αρωμάτων και χρήσης βοτάνων και καρυκευμάτων.  

  Οι Ινδοί κατείχαν γνώσεις πυρομεταλλουργίας και της κατεργασίας μεταλλικών αντικειμένων 

από ορείχαλκο, ίσως και από το 2.300 π.Χ και αργότερα, από το 1500 π.Χ., αντικειμένων από 

σίδηρο. Από την πρώτη χιλιετία π.Χ., οι Ινδοί είχαν γίνει ειδικοί στην κατεργασία και παρασκευή 

υψηλής ποιότητας χάλυβα, ο οποίος ήταν πολυτιμότερος και από τον ίδιο τον χρυσό σε ορισμένες 

περιοχές της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Μόλις τον 17ο αιώνα μ.Χ., οι Ευρωπαίοι 

μελέτησαν τον τύπο αυτό χάλυβα που τους επέτρεψε να τυποποιήσουν και να βελτιώσουν τις δικές 

τους διεργασίες παρασκευής χάλυβα, γεγονός που είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την ονομαζόμενη 

Βιομηχανική Επανάσταση, η οποία ως βάση είχε τη χρήση χάλυβα για την κατασκευή εργαλείων, 

μηχανών, γεφυρών, κ.λπ. 

  Εκτός όμως από τη συμβολή των Ινδών στη χημεία των μετάλλων και της κατεργασίας τους, οι 

αλχημιστές τους (η ινδική αλχημεία είναι γνωστή ως Rasa Shastra, που στην κυριολεξία σημαίνει 

"η επιστήμη του υδραργύρου") ήταν διάσημοι για τα επιτεύγματά τους. 'Ήταν γνωστοί για την 

ποικιλία χρωστικών υλών που χρησιμοποιούσαν, την υαλουργία, την παρασκευή ενός είδους 

τσιμέντου, τη χημική κατεργασία δέρματος και την παρασκευή σαπουνιού. 

  Κατά τον 5ο - 7ο αιώνα μ.Χ., όταν η δυτική και βόρεια Ευρώπη ζούσε τις Σκοτεινές Περιόδους 

της ιστορίας της (Dark Ages), οι Ινδοί είχαν ήδη αναπτύξει ένα εκπληκτικό τεχνολογικό πολιτισμό 

και έκαναν χρήση πολλών χημικών τεχνικών. Περιγραφές των τεχνικών αυτών βρίσκονται 

στις Βέδες , που είναι αρχικά κείμενα Ινδουισμού και τα οποία είχαν μεγάλη επιρροή στον 

Βουδισμό και άλλες θρησκείες. Στις Βέδες βρίσκονται ύμνοι, μαγικές συνταγές και περιγράφονται 

τελετουργικές καταστάσεις από την Αρχαία Ινδία. Οι Βέδες συγκαταλέγονται μεταξύ των 

αρχαιότερων θρησκευτικών κειμένων και εκτός της πνευματικής τους αξίας είναι πλούσιες πηγές 

πληροφοριών για την καθημερινή ζωή των αρχαίων Ινδών. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_Golden_Age
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%C2%A0%CE%9F%C2%85%CE%9F%C2%81%CE%9E%CE%8F%CE%9E%CE%8C%CE%9E%CE%85%CE%9F%C2%84%CE%9E%C2%B1%CE%9E%C2%BB%CE%9E%C2%BB%CE%9E%CE%8F%CE%9F%C2%85%CE%9F%C2%81%CE%9E%C2%B3%CE%9E%E2%80%95%CE%9E%C2%B1
http://en.wikipedia.org/wiki/Bronze
http://en.wikipedia.org/wiki/Rasa_shastra
http://en.wikipedia.org/wiki/Vedas


 
Εικόνα 3.7:Εικόνες αρχαίων κειμένων από τις Βέδες. 

 

 

 

 

 

4.ΑΡΧΑΙΑ ΡΩΜΗ 
 

 

4.1Η ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ. 

 

 

     
Εικόνα 4.1 Τίτος Λουκρήτιος Κάρος (98-55 π.Χ.). του De Rerum Natura (έκδοση 1656). 



 
Εικόνα 4.2  Εξώφυλλο πρώτου τόμου του έργου 

Η συνεισφορά των Ρωμαίων στη Χημεία ήταν μάλλον περιορισμένη, αφού κυρίως ενδιαφέρονταν 

κυρίως για τις πρακτικές εφαρμογές των τεχνικών που ήδη ήταν γνωστές. Οι Ρωμαίοι φιλόσοφοι 

που συνέβαλαν κυρίως σε θέματα φυσικής και χημείας ήταν ο Λουκρήτιος και ο Πλίνιος. 

Ο Τίτος Λουκρίτιος Κάρος(Titus Lucretius Carus, 98-55 π.Χ.) ήταν Ρωμαίος ποιητής και 

φιλόσοφος. Διατύπωσε τα διδάγματα της επικούρειας φιλοσοφίας σε ένα μνημειώδες ποίημα 7.415 

στίχων στη λατινική γλώσσα, το De Rerum Natura ("Περί της Φύσεως των πραγμάτων"), το μόνο 

γνωστό του έργο. Ο Λουκρήτιος διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη μετάδοση των ελληνικών 

φιλοσοφικών ιδεών και ιδιαίτερα των ατομικών θεωριών του Επίκουρου και κατ' επέκταση των 

υλιστικών θεωριών του Δημοκρίτου. 

Ο Λουκρήτιος είχε εξαιρετικά ορθολογικές φιλοσοφικές αντιλήψεις στόχος του έργου ήταν να 

απαλλάξει τον νου των ανθρώπων από την προκατάληψη και το φόβο του θανάτου και απ' ό ,τι 

άλλο αυτά συνεπάγονταν (λόγο τις μεταφυσικές ιδέες και δεισιδαιμονίες που υπήρχαν). 

Ανέπτυξε διεξοδικά τις θέσεις του Επίκουρου, τον οποίον και αποθεώνει, και εκφράζει τις 

επικούρειες απόψεις του για τη μεταφυσική, την υλιστική ατομική θεωρία και, γενικότερα, την 

υπεροχή των φυσικών φαινομένων ως κεντρικής ερμηνείας της λειτουργίας του κόσμου. 

Επίσης αντιπαθεί και θεωρεί αβάσιμη κάθε δεισιδαιμονία και πιστεύει πως για όλα υπάρχει μία 

λογική εξήγηση.                                           

Ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος (Pliny the Elder, 23-79 μ.Χ.), στο έργο του Φυσική Ιστορία (Naturalis 

Historiae, 77-79 μ.Χ.), διακρίνει τα φυσικά από τα χημικά φαινόμενα και επίσης εξετάζει θέματα 

ζωολογίας, βοτανικής, μεταλλουργίας και ορυκτών. Η "Φυσική Ιστορία" (31 βιβλία) του είναι ένα 

πλήρες εγκυκλοπαιδικό σύγγραμμα φιλοσοφίας (ιδιαιτέρως φυσικής φιλοσοφίας), στο οποίο 

συνοψίζεται όλη η γνώση της εποχής του, ανθολογημένη από διάσπαρτα προγενέστερα ελληνικά 

και λατινικά συγγράμματα, στους τομείς της μεταφυσικής, της αστρονομίας, των μαθηματικών, της 

γεωγραφίας, της εθνογραφίας, της ανθρωπολογίας, της ζωολογίας, της βοτανολογίας, της 

φαρμακολογίας, της ηφαιστειολογίας, της ορυκτολογίας κ.α. 

Ο Πλίνιος μπόρεσε να συλλέξει αρκετές πληροφορίες για θεραπείες με βότανα. Στο τέλος του 

έργου του, ως ο μοναδικός Ρωμαίος μετά τον Λουκρήτιο, που είχε για θέμα του ολόκληρο το 

βασίλειο της Φύσης, προσεύχεται για τις ευλογίες της παγκόσμιας μητέρας. Κατά τους αιώνες που 

ακολούθησαν η "Φυσική Ιστορία" χρησιμοποιήθηκε από αναρίθμητους σοφούς ως έγκυρη πηγή 

τόσο σε θέματα φυσικής φιλοσοφίας.  

Όμως η αλχημεία θεωρούνταν πως υπονομεύει τις αρχές του Ρωμαϊκού Κράτους και το λόγο αυτό 

απαγορεύτηκε εκείνη την εποχή. 

http://en.wikipedia.org/wiki/De_rerum_natura
http://en.wikipedia.org/wiki/Pliny_the_Elder
http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_History_(Pliny)


 
Εικόνα 4.3 Πλίνιος ο Πρεσβύτερος (23-79 μ.Χ) 

Ο Πλίνιος έκανε αρκετές αναφορές σε μέταλλα και στην κατεργασία τους. Σε αυτά 

περιλαμβάνονται ο χρυσός, ο άργυρος, ο σίδηρος, ο μόλυβδος, ο κασσίτερος, ο υδράργυρος και το 

αντιμόνιο. Αναγνώρισε τις τοξικές ιδιότητες του υδραργύρου, όπως και τις διαφορές στις ιδιότητες 

μεταξύ του κοινών μορφών σιδήρου και του χάλυβα. 

Σημαντική υπήρξε και η συνεισφορά του Πλίνιου στον τομέα των ορυκτών και των ιδιοτήτων 

διαφόρων μεταλλευμάτων. Μεταξύ πολλών άλλων συνεισφορών του σε θέματα χημείας και 

μεταλλουργίας, εισήγαγε μέθοδο διάκρισης της καθαρότητας πολύτιμων μετάλλων, όπως και ένα 

σύστημα χαρακτηρισμού της σκληρότητας των ορυκτών, ως ένα "πρώιμο" σύστημα της 

σημερινής κλίμακας σκληρότητας Mohs. 

Ο θάνατος του Πλίνιου κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται στην επιθυμία του να παρατηρήσει για 

όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα την έκρηξη του ηφαιστείου Βεζούβιου, το 79 μ.Χ.  

 

  

4.2 ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ 

Κατά τον Μεσαίωνα απάντηση στο ερώτημα <<τι είναι χρυσός>> συνοδεύεται από πολύ πιο 

απαιτητικές δοκιμασίες , και ιδιαίτερα ,από  την έλλειψη διάβρωσης λόγω  

την  ευρωπαϊκή εκδοχή του Ζαμπίρ όσο αφορά τη μετάφραση των βιβλίων. Τότε οι Άραβες ήταν 

αυτοί που εμπλέκονται και βρίσκουν περισσότερα πράγματα για την καλύτερη και πιο 

προσδιορισμένη και ακριβέστερη στιγμή για κάθε στάδιο ενός πειράματος (εφεύρεση διάφορων 

βελτιωμένων σκευών). Επίσης συναντάμε και την αλλαγή της ταξινόμησης των ουσιών, βρίσκουν  

τον όρο της <<δοκιμασίας>> και βρίσκονται καινούργιοι τρόποι επεξεργασίας μετάλλων. 

Βρίσκουν τρόπους επεξεργασίας επίσης του υδράργυρου , του μόλυβδου ,του θειάφι και βρίσκουν 

τις ακριβές θερμοκρασίες για την υγροποίηση ενός μετάλλου υπογραμμίσαμε την αναγκαιότητα να 

μην γίνεται κατανοητή η μεσαιωνική αλχημεία στη βάση του περισσότερου γνωστού μοντέλου της 

ύστερης αλχημείας, της αλχημείας δηλαδή που συνυπάρχει μαζί με άλλες πρακτικές που 

επικαλούνται έναν ορθολογισμού μοιάζει περισσότερο σύγχρονος. Ο Αλβέρτος ο Μέγας είπε πώς ο 

μόνος αλχημιστής είναι η φύση αμφισβητώντας έτσι την ποιότητα του χρυσωπού παρήγαγαν οι 

αλχημιστές . Όπως συχνά συνέβαινε στον μεσαίωνα, πρόκειται για μιαν απόφανση με βάση το 

μέλλον ,για ένα διαχωρισμό του πολύτιμου ,που θα κρατηθεί από τα απορρίμματα. 

      Κυκλοφορούσαν εκείνη την εποχή, αλχημιστικοί τυφλοσούρτες, υπό την μορφή λαϊκών 

φυλλάδων σε χιλιάδες αντίτυπα. Εκεί υπήρχαν συνταγές για χρυσοποιία, και μαντζούνια για 

θεραπείες. Σε μία εποχή που οι αρρώστιες θέριζαν τους ανθρώπους και οι φτώχια ήταν δραματική, 

οι άνθρωποι κατέφευγαν σε μία απέλπιδα και άγονη προσπάθεια, γι αυτά που πάντα ψάχνουν, την 

υγεία και τον πλούτο. Οι Αλχημιστές στα μαγικά τους εργαστήρια μέσα σε φλόγες, οξέα, μέταλλα 

και συλλιπάσματα, προσπαθούσαν ακούραστα επί αιώνες, για την ανακάλυψη της φιλοσοφικής 

λίθου, και της πανάκειας, πιστεύοντας ότι βρίσκονται ένα βήμα μόλις πριν από αυτήν, και την 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mohs_scale_of_mineral_hardness


είσοδό τους για πάντα στον πλούτο και την αθανασία. Η αβεβαιότητα ως προς το αποτέλεσμα, 

οδηγούσε τους μάγους στην ανάγκη για εξορκισμό των εναντίων δαιμόνων, και τον εξευμενισμό 

του θείου. Οι προσευχές και το τελετουργικό της επίκλησης της άνωθεν βοήθειας, ήταν στην 

καθημερινή ρουτίνα του αλχημικού εργαστηρίου. 
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