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Ζέρβας  Ιωάννης
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Καρδάκου  Θεανώ

Καστανάρα Ελένη
Κιοσέ Κλεμεντίνα
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Μύρος  Ιωάννης
Ντολλάνι  Στέλα
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Μαθητές:



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κριτήρια επιλογής θέματος

Η επιλογή του θέματος του προγράμματος προέκυψε μέσα από την ανάγκη των μαθητών για μια 
επιστημονική διερεύνηση μιας έννοιας, η οποία αποτέλεσε και αποτελεί πεδίο διαμάχης πολλών 

επιστημονικών, φιλοσοφικών και θρησκευτικών αντιλήψεων. Παρά τις αποστάσεις και την 
διαφορετικότητα των γνώσεων η Αλχημεία διακρίνεται σ’ όλα τα μέρη της υδρογείου από μια 

απόλυτη ομοιογένεια

Τέθηκαν λοιπόν ερωτήματα προς διερεύνηση όπως:

• Ποια η σχέση της Αλχημείας με διάφορεςεπιστήμεςπ.χ Χημεία, Φιλοσοφία , Ιστορία

• Ποια τα σύμβολα, τα κρυφά νοήματα, οι αλληγορίες και τα μηνύματα για την πραγματοποίηση 
των πειραμάτων και την κατάκτηση των πνευματικών επιτευγμάτων

Στις πρώτες συναντήσεις δόθηκε έμφαση σε συζητήσεις που αφορούσαν την δομή που θα είχε η 
εργασία, τα θέματα που θα απασχολούσαν τα παιδιά και θα έπρεπε να θίξουν, το μοίρασμα  των 

υποθεμάτων καθώς επίσης και στη δημιουργία ομάδων ανάλογα με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και 
τις δυνατότητες που είχε κάθε μαθητής. Έτσι μετά από ομόφωνη απόφαση της ολομέλειας 

καταρτίστηκαν οι ομάδες και τα υποθέματα που ανέλαβε η καθεμία

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΛΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΡΩΤΙΚΗ ΑΛΧΗΜΕΙΑ

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΑΛΧΗΜΕΙΑ

ΑΛΧΗΜΕΙΑ  ΚΑΙ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ



ΟΜΑΔΕΣ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΥΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

1η ομάδα
Ζέρβα  Φωτεινή

Καρδάκου  Θεανώ
Καστανάρα  Ελένη

Παπαγόρα  Χρυσάνθη

Υπόθεμα : ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΛΧΗΜΕΙΑΣ

2η ομάδα
Αθανασιάδης  Νικόλαος

Βαβλούκης  Γεώργιος
Ζέρβας  Ιωάννης

Παπαγιοβάννης  Ιωάν.

Υπόθεμα : ΕΡΩΤΙΚΗ ΑΛΧΗΜΕΙΑ

3η ομάδα
Ζορμπά  Ευανθία
Μανώλα  Ειρήνη
Μύρος  Ιωάννης
Ντολλάνι  Στέλα

Υπόθεμα : ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΑΛΧΗΜΕΙΑ
4η ομάδα

Ζανδέ  Ευανθία
Καραχίτος  Ιωάνης
Καρδάκου  Θεανώ
Κιοσέ  Κλεμεντίνα
Κοσμά  Ιφιγένεια

Υπόθεμα : ΑΛΧΗΜΕΙΑ  ΚΑΙ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ



1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 

ΑΛΧΗΜΕΙΑΣ

Όρος και προέλευση
Η λέξη Αλχημεία προέρχεται από το αραβικό οριστικό άρθρο Αλ-

και τη λέξη Χημεία . 

Η αλχημεία άνθησε στο Μεσαίωνα. 

Αλχημιστές υπήρχαν στην Μεσοποταμία, στην Αίγυπτο, στην 
Περσία, στην Ινδία, στην Κίνα, στην Ιαπωνία, στην Κορέα, στην 

Αρχαία Ελλάδα, στην αρχαία Ρώμη.

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. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1


Στόχοι των αλχημιστών
Η ουτοπική μετατροπή (μετουσίωση) των κοινών μετάλλων σε χρυσό ή ασήμι, 
όπως και η δημιουργία του ελιξιρίου της ζωής 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. Επίσης, οι αλχημιστές 
αναζητούσαν ένα είδος "παγκόσμιου" διαλύτη, δηλαδή μια ουσία που θα 

μπορούσε να διαλύσει κάθε άλλη .

Οι αλχημιστές έδιναν και μια πνευματική διάσταση στις αναζητήσεις τους.Οι 
αλχημιστές συνήθιζαν να κρατούν ως επτασφράγιστα μυστικά τις 

λεπτομέρειες των τεχνικών τους και να κρατούν σημειώσεις χρησιμοποιώντας
κρυπτογραφικά" σύμβολα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ταυτιστούν με 

μυστικιστικές ομάδες και συντεχνίες με "ύποπτους σκοπούς". 



Διωγμοί των Αλχημιστών
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. 



ΙΝΔΙΑ
Η ινδική παράδοση είναι μεστή από αναφορές για τους αλχημιστές- γιόγκι που 

ακόμη και μέχρι σήμερα υπάρχει η γενική πίστη για τις ικανότητες των γιογκίν να 
μεταλλάζουν τα μέταλλα. Υπάρχει μία ανάλογη επιστήμη με την αλχημεία που 

ονομάζεται ρασαγυάνα (από το rasa=χρυσάφι). Διαβάζουμε στο ίδιο βιβλίο του 
Ελιάντ: «Είναι μία τέχνη που συνίσταται σ’ ορισμένες ενέργειες με βάση τα φάρμακα 

και μερικά σύνθετα ιατρικά παρασκευάσματα, παρμένα τα περισσότερα από τα 
φυτά. Οι ιδιότητές τους ξαναδίνουν υγεία στους ανίατα αρρώστους και ξαναφέρνουν 

τη νιότη στους γέροντες.»

«{...} Αν αφήσουμε κατά μέρος την λαογραφία που αναπτύχθηκε γύρω από τους 
αλχημιστές, καταλαβαίνουμε την αναλογία που υπάρχει ανάμεσα στον αλχημιστή 
που επεξεργάζεται τα «κοινά» μέταλλα για να τα μεταλλάξει σε «χρυσό» και τον 

γιογκίν που εργάζεται πάνω στον εαυτό του, προσπαθώντας ν’ «αποσπάσει» από την 
ψυχονοητική ζωή του, τη σκοτεινή και υποδουλωμένη, το ανεξάρτητο και αυτόνομο 
πνεύμα που έχει την ίδια υπόσταση με το χρυσό. Γιατί στην Ινδία, όπως και αλλού, 
«ο χρυσός είναι η αθανασία». Ο χρυσός είναι το μόνο τέλειο ηλιακό μέταλλο, και, 
επομένως, ο συμβολισμός του ενώνεται με τον συμβολισμό του Πνεύματος, της 

ελευθερίας και της πνευματικής αυτονομίας. Πίστευαν ότι θα παρατείνουν 
απεριόριστα τη ζωή τους απορροφώντας χρυσό. Αλλά, σύμφωνα με το αλχημικό 

κείμενο του Rasaratna-Samuccaya, πριν να είναι δυνατή η απορρόφησή του, έπρεπε 
να προηγηθεί κάθαρση και «στερέωση» με τον υδράργυρο.»



ΚΙΝΑ

Η αλχημεία στην Κίνα -παρόμοια κατάσταση με την Ινδία- αποτελεί το συγκρότημα 
των παραδοσιακών και κοσμολογικών αρχών, τους μύθους σχετικούς με το ελιξήριο 

της αθανασίας και τα μυστικά τα σχετικά με την παράταση της γήινης ζωής. 
Θεωρούσαν ότι ο χρυσός και ο νεφρίτης λίθος έχουν Γιάγκ ενέργεια και αυτό τα 

έκανε να συμβάλλουν στην διατήρηση των σωμάτων. Επίσης πίστευαν πως ο 
«κατασκευασμένος» χρυσός είναι ανώτερος από τον φυσικό διότι τον θεωρούσαν 

καθαρότερο, εξ αιτίας των «ακαθαρσιών» της γης.
Ο χρυσός συμβολικά, είχε αυτοκρατορικό χαρακτήρα. Βρισκόμενος στα σπλάχνα της 
γης συνδεότανε με το θείο τον κίτρινο υδράργυρο και τη μέλλουσα ζωή. Όπως η γη 
μεταμορφώνει τον ορείχαλκο σε χρυσό έτσι και ο αλχημιστής συνεργάζεται με το 
έργο της φύσης επιταχύνοντας την διεργασία. Ένα κείμενο του 122 π.Χ., το Huai-

nantzu επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της μεταμόρφωσης από «ενστάλαξη 
μετάλλων». Το κείμενο μπορεί να είναι από την σχολή του Τσου-Γεν, πιθανού ιδρυτή 

της κινέζικης αλχημείας, σύγχρονος του Μένκιου.
«Η αναζήτηση του «ελιξήριου» της αθανασίας, του «αθάνατου νερού», σχετίζεται με 
την αναζήτηση εκείνης της γης όπου ο θάνατος έχει νικηθεί για πάντα. Είναι τα νησιά 

των αθανάτων, των μακάρων, το Άβαλον. Η δυνατότητα του να φτάσει κανείς σε 
αυτή τη Γη, ισοδυναμούσε με το ν’ απελευθερωθεί από το ανθρώπινο δράμα, από 

τον κύκλο των επανενσαρκώσεων διαβαίνοντας τον ηρωικό δρόμο της νίκης του 
σκοτεινού δράκου που οδηγεί στην αθανασία-μακαριότητα.



ΑΡΧΑΙΟΙ 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. Τους 

αρχαίους Έλληνες απασχολούσε όχι τόσο το "πώς", αλλά το 
"γιατί", δηλ. η αναζήτηση της αλήθειας και των αιτίων. Στην 

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

αντικατάσταση των υπερφυσικών δυνάμεων απότους 
φυσικούς νόμους. Η αρχαία ελληνική φυσική φιλοσοφία είχε 
μεγάλη επίδραση και στη σύγχρονη χημεία, είτε άμεσα, είτε 
έμμεσα, έστω και μέσω των παραδοξοτήτων της αλχημείας.



ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ
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 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.



ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Η Αλχημεία είναι μια φιλοσοφία ζωής εκφρασμένη με όρους χημικών 
αντιδράσεων, αλληγορίες, εικόνες και σύμβολα. Όλα αυτά ενσωματώνουν 

την ουσιαστική φύση των πραγμάτων που παριστάνουν, ασκούν έντονη 
ψυχολογική επίδραση και φέρνουν τους αλχημιστές σε επαφή με 

βαθύτερες αλήθειες της ζωής και του θανάτου. Για τους αλχημιστές ο 
θάνατος των μετάλλων και η επακόλουθη αναβίωση και τελείωσή τους σε 

Χρυσό συμβολίζουν το θάνατο, την ανάσταση και την τελείωση της 
ανθρώπινης ψυχής.



2. ΕΡΩΤΙΚΗ  ΑΛΧΗΜΕΙΑ

Όταν γίνεται σεξ κάτω από κάποιες άπλες άλλα συγκεκριμένες προϋποθέσεις 
τότε συμβαίνει κάτι αλχημιστικό, αρχίζουν να εξευγενίζονται αυτά τα 2 

άτομα, γίνονται πιο πνευματώδης,λιγότερο ζωώδης, πιο ευτυχείς. 
Βλέπουμε στα παραμύθια την αγνή και όμορφη πριγκίπισσα φυλακισμένη 
ψηλά σε ένα πύργο που μαραζώνει θλιμμένη και περιμένει τον πρίγκιπα 
σωτήρα της. Πολλοί προσπάθησαν να την σώσουν αλλά ο δράκος τους 

έτρωγε η τους έκαιγε, και ξαφνικά εμφανίζεται ένας όμορφος 
θαρραλέος πρίγκιπας ή ιππότης ο οποίος ξέρει πως να πολεμήσει τον δράκο 

επειδή του έμαθαν τα μυστικά(νεράιδα? καλή μάγισσα?) έρχεται η στιγμή της 
μάχης νικάει και δένει τον δράκο, ή μετέπειτα τονυποτάσσει και ταξιδεύει 

μαζί με την πριγκίπισσα στον κόσμο και γίνονται δικοί του όλοι οι θησαυροί 
του πύργου,και έζησαν όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό δεν είναι παραμύθι αλλά 
παραβολικό διήγημα μυστών της εσωτερικής σύστασης των ανθρώπων, 

όποιος γνωρίζει τους συμβολισμούς καταλαβαίνει και το νόημα της ιστορίας

http://2.bp.blogspot.com/-nyGdKHpdgVM/VKaQHp6vfWI/AAAAAAAAAyY/FS7ALPdX1KI/s1600/1.jpg


υποτάσσει και ταξιδεύει μαζί με την πριγκίπισσα στον κόσμο και γίνονται δικοί του 
όλοι οι θησαυροί του πύργου,και έζησαν όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό δεν είναι 
παραμύθι αλλά παραβολικό διήγημα μυστών της εσωτερικής σύστασης των 

ανθρώπων, όποιος γνωρίζει τους συμβολισμούς καταλαβαίνει και το νόημα της 
ιστορίας. 

Επεξηγώντας: Ο δράκος είναι η σεξουαλική ενέργεια, ο πύργος το σώμα του 
ανθρώπου, η πριγκίπισσα είναι η ψυχή όπου ο δράκος την κρατά φυλακισμένη ο 

ιππότης είναι το πνεύμα του ανθρώπου και το σπαθί του το όπλο του δηλαδή είναι η 
θέληση, όταν νικήσει τότε με την δύναμη της σεξουαλικής ενέργειας ταξιδεύει.., 

ξεκλειδώνονται πολλές ψυχικές δυνάμεις. Μέσα από μύθους και παραμύθια 
βγαίνουν μεγάλες διδασκαλίες. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές αυτής της ιστορίας και 

πολλές από αυτές τις έχουν βάλει και στα βιντεοπαιχνίδια. Στις εβραϊκές και 
χριστιανικές παραδόσεις τον δράκο τον ονομάζουν διάβολο, όπου ξερνάει φωτιά και 

μυρίζει θειάφι.

Σαν ύλη η σεξουαλική ενέργεια καίει είναι το καύσιμο του ανθρώπου είναι η 
βενζίνη του. Είναι το καύσιμο που μπορεί να σε πάει ψηλά. Η σεξουαλική ενέργεια 

λέγεται σεξουαλική γιατί βγαίνει αποβάλλεται κυρίως με το σεξ, όταν γίνεται 
εγκράτεια και σωστή χρήση της πηγαίνει στον εγκέφαλο και ενεργοποιούνται 

μεγάλες δυνάμεις. Για αυτό οι σκοταδιστές φρόντισαν να υπάρχει τόσος μεγάλος 
βομβαρδισμός με το σεξ και το πορνό ώστε οι άνθρωποι να εθιστούν να 

προσκολληθούν και ζημιωθούν να μην μπορούν να εξελιχθούν και δυναμώσουν 
ακόμα και αν μάθουν... Ενώ το σεξ δεν είναι κακό η βλαβερό το μετέτρεψαν με 

τρόπους ώστε να γίνεται βλαβερό.



Οι ερωτευμένοι είναι +60% πιο τηλεπαθητικοί γιατί οι ερωτευμένοι έχουν μεταξύ τους δυνατούς 
δεσμούς Όταν δύο άνθρωποι κάνουν σεξ μεταφέρει ο ένας στον άλλον αιθερική ύλη ΑΛΛΑ σε πολύ 

πιο μεγάλο βαθμό από ότι με μια συναναστροφή. 



ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΖΩΗ: Στην σημερινή εποχή κυνηγούν όλο και περισσότερο την 
ηδονή μέχρι που παύουν να είναι κύριοι του εαυτοί τους. Οι μύστες και οι ιερείς 

όρισαν κάποιους φραγμούς ώστε ο άνθρωπος να μην φέρεται σαν ζώο και να γίνεται 
υποχείριων των ορέξεων.



ΣΧΕΣΗ  ΓΑΜΟΣ  ΚΑΙ  ΑΜΑΜΑΡΤΙΑ
Οι σχέσεις γενικώς δεν είναι κακές δεν είναι αμαρτία ιδίως αν οδηγούν κάπου από πνευματικής 

πλευράς,γιατί δίνουν μεγάλες ευκαιρίες στην ζωή του κάθε ανθρώπου να δημιουργήσει και να παράγει 
πράγματα και να αποκτά εμπειρίες που διανοητικά να τους βελτιώνουν. Αυτό μπορείτε να το δείτε αν 
μελετήσετε τους-ις πρώην σαν ένα ιερό ταξίδι η ιερές ψυχές, όπου αυτό που είστε δεν θα ήσασταν αν 
δεν υπήρχαν, είτε είναι καλή είτε ζημιογόνα η εκάστοτε σχέση μελετήστε τον σκοπό και την αιτία όλων 

αυτών,γράψτε και κάντε κάποια σχεδιαγράμματα δουλέψτε το μόνοι σας. Βέβαια οι σχέσεις 
καταστρέφονται καθώς μεγαλώνουμε γιατί πολύ απλά αλλάζουμε,στην σχέση σωστό είναι όχι μόνο να 
σε γεμίζει ο άλλος-η αλλά να είναι αμοιβαίο, σε γενικές γραμμές οι σχέσεις πετυχαίνουν όταν είσαι σε 

σχέση και μοιράζεσαι την πληρότητα σου, όταν δεν υπάρχει επικριτικότητα γιατί συρρικνώνεται-
μαζεύετε το πνεύμα ο έρωτας η εκφραστικότητα, πολλά ζευγάρια είναι σαν ξένοι μεταξύ τους και 
παραμένουν. Όσο για το τι είναι αμαρτία και τι όχι όσο απλό θα μπορούσε να φανεί άλλο τόσο 
περίπλοκο μπορεί να φανεί, οι άνθρωποι έχουν την τάση να συγχέουν τα πάντα με τα πάντα.



3.    ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ

Η αλχημεία, εκτός από την ιστορία και την ψυχολογία, έχει ενσωματωθεί και σε πολλές μορφές τέχνης, 
όπως ο κινηματογράφος, η συγγραφή βιβλίων, τα παιχνίδια και η μαγειρική. Προκειμένου, λοιπόν, να 
διασωθεί το έργο της, οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν με αυτό κατάφεραν μέσα από βιβλία, ταινίες, 

παιχνίδια και συνταγές να το διατηρήσουν ζωντανό μέχρι και σήμερα. Παρακάτω παρατίθενται αρχικά 
τίτλοι σχετικών βιβλίων και ταινιών, που αφορούν την αλχημεία, ενώ ακολουθούν μερικές συνταγές, με 

κάποιο ξεχωριστό και ιδιαίτερο υλικό η καθεμία, που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

Επίσης στα πλαίσια αναζήτησης συμβολικών εννοιών σε κλασικά παραμύθια παραθέτουμε παραδείγματα 
και δίνουμε τις αντίστοιχες ερμηνείες κατά τους Αλχημιστές

Βιβλία: 
Ο αλχημιστής του Paulo Coelho
Αλχημεία του Francis Melville

Ο Παράκελσος και η ουσία της διδασκαλίας του FranzHartmann
Αλχημεία Mircea Eliade

Αλχημεία συλλογικό έργο
Αλχημεία και μυστικισμός Alexander Roob

Η φιλοσοφική λίθος και το δέντρο της ζωής IsraelRegardie
Η αλχημεία Jacques Carles

Οι αρχαίοι Έλληνες αλχημιστές και η γένεση της αλχημείας MarcelinBerthelot
Αλχημεία Χαρίλαος Μ. Γκητάκος

Από την αλχημεία στην χημεία OlivierLafont
Αλχημεία: προσωπικό ημερολόγιο 2005 Paulo Coelho 

Το όνειρο του Μεντελέγιεφ PaulStrathern
Ο ανυπόμονος αλχημιστής Lorenzo Silva 

Τα μυστικά του αθάνατου Νίκολας Φλαμέλ 



Ταινίες και παιχνίδια:
AnimaMundi: DarkAlchemist (ηλεκτρονικό παιχνίδι)

WorldofWarcraft (ηλεκτρονικό παιχνίδι)
Harry potter and the philosopher’s stone 

Ο πόλεμος των άστρων
Ο ανυπόμονος αλχημιστής  

Μαγειρική:
Συνταγή 1η:   Κέικ με πραλίνα και γιαούρτι

Υλικά:
½  κούπα βούτυρο

1 κούπα ζάχαρη
3 αυγά

½ κούπα γιαούρτι
1 βανίλια

1 ½ κούπα αλεύρι για όλες τις χρήσεις
1 ½ κουταλάκι baking powder

1 πρέζα αλάτι
4 κουταλιές της σούπας πραλίνα
Κακάο( όση ποσότητα θέλετε )

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180 oC και βουτυρώνουμε καλά το εσωτερικό της φόρμας. Χτυπάμε με το μίξερ το 
βούτυρο για να γίνει κρέμα και προσθέτουμε τη ζάχαρη. Συνεχίζουμε να χτυπάμε σε μέτρια ταχύτητα και προσθέτουμε 

σταδιακά ένα-ένα τα αυγά, το γιαούρτι και τη βανίλια. Σε ένα μπολ  ανακατεύουμε το baking powder και το αλάτι. 
Χαμηλώνουμε τη ταχύτητα και προσθέτουμε σταδιακά το μείγμα του αλευριού. Ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν 

τα υλικά, προσθέτουμε τη πραλίνα. Βάζουμε στη φόρμα το μείγμα και το βάζουμε στο φούρνο για 35-45 λεπτά.



Συνταγή 2η:   Τάρτα σοκολάτας 

Υλικά για τη βάση:

250 γρ. μπισκότα τύπου Digestive 
80 γρ. βούτυρο 

80 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα γάλακτος Nestle Dessert
Εκτέλεση:

Χτυπάμε τα μπισκότα στο blender για τη βάση. Σε ένα τηγάνι λιώνουμε το βούτυρο. Μόλις λιώσει, προσθέτουμε 
όλο το αλεσμένο μπισκότο μέσα στο

βούτυρο. Ανακατεύουμε με μια ξύλινη κουτάλα μέχρις το μπισκότο να έχει απορροφήσει όλο το βούτυρο. Μέσα 
σε αυτό το μείγμα και όπως είναι ακόμη πάνω στο μάτι, ρίχνουμε και τη μισή σοκολάτα-κουβερτούρα σε 

κομματάκια. Ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει η σοκολάτα και να πάει σε όλο το μείγμα.  Ρίχνουμε το μείγμα στην 
ταρτιέρα (τσέρκι) και το απλώνουμε καλά. Το στρώνουμε ώστε να μην αφήσει κενά.

Υλικά για τη στρώση σοκολάτας:
400 γρ. σοκολάτα-κουβερτούρα NestleDessert ψιλοκομμένη

250 γρ. γάλα
100 γρ βούτυρο λιωμένο
1 πορτοκάλι, τη φλούδα

1 κουταλάκι γλυκού πιπέρι σε κόκκους
Προαιρετικά παγωτό για το σερβίρισμα

Εκτέλεση:
Σε ένα κατσαρολάκι και σε χαμηλή φωτιά ρίχνουμε το γάλα. Μέσα στο γάλα ρίχνουμε τη φλούδα από το ένα 
πορτοκάλι με το εργαλείο ξεφλουδίσματος πατάτας. Ρίχνουμε και μία κουταλιά γλυκού πιπέρι. Λιώνουμε το 

βούτυρο. Ψιλοκόβουμε τη σοκολάτα (όλη), πολύ καλά. Τη ρίχνουμε σε ένα βαθύ μπολ. Από πάνω τοποθετώ ένα 
σουρωτήρι και ρίχνω το 1/3 από το γάλα μέσα στην θρυμματισμένη κουβερτούρα. Με ένα σύρμα ενώνω το γάλα 

με τη σοκολάτα ανακατεύοντας κυκλικά. Προσθέτουμε σιγά-σιγά το γάλα και ανακατεύουμε. Μόλις ενωθεί η 
σοκολάτα με το γάλα ρίχνουμε το λιωμένο βούτυρο. Ανακατεύουμε να ενωθεί. Ρίχνουμε το μείγμα πάνω στη βάση 
και γέρνουμε το ταψάκι  να πάει παντού. Αφήνουμε να στερεοποιηθεί σε θερμοκρασία δωματίου. Σερβίρουμε με 

παγωτό και αν θέλουμε πασπαλίζουμε από πάνω με λίγο ξύσμα πορτοκαλιού και λίγο πιπέρι.



ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Η Αλχημεία, όπως ακριβώς και η σύγχρονη Ψυχολογία, επιδιώκει την επίτευξη ενός ολοκληρωμένου και 

φωτισμένου ανθρώπου, ελεύθερου από τα δεσμά της άγνοιας και του φόβου.

Η αξιοθαύμαστη ικανότητα της ανθρώπινης ψυχής να αλλάζει είναι το κύριο αντικείμενο της Αλχημείας. 
Σύμφωνα με τον μεγάλο Ελβετό ψυχίατρο Καρλ Γκούσταβ Γιουνγκ, στο βιβλίο του «Δύο Δοκίμια στην 

Αναλυτική Ψυχολογία», η αλχημική φιλοσοφία μπορεί να θεωρηθεί σαν ο πρόγονος της πλέον σύγχρονης 
Ψυχολογίας, ενώ ο ΧέρμπερτΣίλμπερερ στο βιβλίο του «Προβλήματα Μυστικισμού και Συμβολισμός», 

επισημαίνει το ψυχολογικό περιεχόμενο της. 

Πεμπτουσία και Ασυνείδητο

Στο δεύτερο άρθρο για την Αλχημεία, γίνεται αναφορά στην Πεμπτουσία, τη θεμελιώδη «Ουσία» των 
αλχημιστών. Συνθέτει αρμονικά τα τέσσερα στοιχεία (Γη, Φωτιά, Νερό, Αέρας), συνθέτει αρμονικά τις τρεις 

αλχημικές Αρχές (Άλας, Θείο, Υδράργυρος).Ενυπάρχει μέσα μας, μεταφέροντας στην ύπαρξη και το περιβάλλον 
μας τις ενέργειες και τα περιεχόμενα των σκέψεών μας. ΟΓιουνγκ, στο έργο του «το Μυστικό του Χρυσού 

Λουλουδιού», τη θεωρεί ως ψυχικόυπόστρωμα, κοινό για όλους τους ανθρώπους, που υπέρ βαίνει τις 
διαφορές του πολιτισμού και της συνείδησης. Στην Ψυχολογία, η Πεμπτουσία των αλχημιστών συνδέεται με το 

Ασυνείδητο.

Το Ασυνείδητο, λοιπόν, δεν μπορεί να γίνει άμεσα αντιληπτό και κατανοητό από την ανθρώπινη συνείδηση. 
Είναι «ωκεανός», είναι «ποταμός», πλούσιος σε εικόνες και μορφές, που εισέρχονται ανυποψίαστα στη 

συνείδησή μας κατά τη διάρκεια των ονείρων και κατά τη διάρκεια ιδιαίτερων καταστάσεων στις οποίες μπορεί 
να περιέλθει ο νους μας. Για αυτό αποκαλείται Ύδωρ Φιλοσοφικό.



Αλχημεία και απελευθέρωση του ανθρώπου

Η σύγχρονη Ψυχολογία και Ψυχοθεραπεία, εμπλουτισμένες με τη βαθιά γνώση της Αλχημείας, 
αποτελούν ανώτερο μέσο για τη μετουσίωση  και απελευθέρωση του ανθρώπου απότα δεσμά της 

κατώτερης ύπαρξης.  Πρωτοπόρος στην προσπάθεια αυτή υπήρξε ο Καρλ Γκούσταβ Γιουνγκ πού  με 
τις πολύχρονες έρευνες και μελέτες του επάνω στην Αλχημεία, άνοιξε νέα μονοπάτια  γνώσης στην 

προσπάθεια του ανθρώπου να διερευνήσει και να γνωρίσει τον εαυτό του.
Ο Γιουνγκ, παρατηρούσε ότι πολλοί ασθενείς του έβλεπαν στα όνειρά τους, μυστηριώδεις 

φανταστικές εικόνες. Μετά από μακροχρόνιες έρευνες, διαπίστωσε έκπληκτος μια παράξενη 
ομοιότητα των εικόνων αυτών με τα απόκρυφα σύμβολα,που ανακάλυψε τυχαία σε παραμελημένα 

έργα αρχαίων αλχημιστών.

Με τον καιρό πείστηκε ότι οι παράξενες αυτές αλχημικές εικόνες είναι μηνύματα ψυχικής 
αποκατάστασης, από τα βάθη του Ασυνείδητου, που εμφανίζονται σεβασανισμένες ψυχές και 
σημειώνει: « Ο συμβολισμός της Αλχημείας έχει μεγάλη σχέση με τη δομή τουΑσυνείδητου. Τα 

όνειρα των σύγχρονων ανδρών και γυναικών περιέχουν συχνά εικόνες και μεταφορές που 
συναντούμε σε μεσαιωνικές πραγματείες». Ο ονειρικός συμβολισμός αποτελεί γλώσσα έκφρασης 

τόσο του Ασυνείδητου - στο οποίο αναφέρεται ως επί το πλείστον η Ψυχολογία - όσο και των 
αλχημικών κειμένων.

Η ψυχή βρίσκεται στο σκοτάδι και πρέπει να απελευθερωθεί από αυτό, όπως βγαίνει ο χρυσός μέσα 
από την ύλη στην Αλχημεία, απελευθερώνοντας, λοιπόν, ό,τι υπάρχει στο Ασυνείδητο επιτελείται ένα 

είδος αλχημικής διεργασίας. Είτε ακολουθείται η διαδικασία της ψυχανάλυσης, είτε μοχθεί κανείς 
στο αλχημικό εργαστήριο, μέχρις ότου δημιουργήσει τη Φιλοσοφική Λίθο, είναι το ίδιο. Άπαξ και 

φτάσει στην αυτοπραγμάτωση, γίνεται άτομο που αναπλάστηκε, δημιουργεί μια Φιλοσοφική Λίθο 
και μεταφορικά και ψυχολογικά επιτυγχάνει την υπερβατικότητα.



Εκείνο που κάνουν οι αλχημιστές είναι να προβάλλουν εσωτερικά συμβάντα επάνω σε μια εξωτερική' μορφή, επάνω 
σε ένα αντικείμενο. Έτσι, εικόνες και αντικείμενα που χρησιμοποιούν στο' έργο τους, λειτουργούν κυρίως ως 

ψυχολογικά σύμβολα επαφής με μια βαθύτερη πραγματικότητα. Λειτουργούν ως σύμβολα που απευθύνονται σε 
ολόκληρη την ψυχή, στο συνειδητό και το ασυνείδητο τμήμα της και σε όλες τις λειτουργίες της. Για το λόγο αυτό, τα 

αλχημικά σύμβολα είναι γεμάτα με ουσιαστικά νοήματα, που δεν τους έχουν αποδοθεί συμβατικά.

Ο Γιουνγκ εξετάζοντας τα ονειρικά σύμβολα των ασθενών του, δίνει μεγάλη σημασία στο σχήμα και το χρώμα. 
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι και οι αλχημιστές έκαναν το ίδιο, όταν χρωμάτιζαν τις εικόνες τους, δηλώνοντας με 

το χρώμα το στάδιο εξέλιξης του έργου τους.

Ο Καρλ Γιουνγκ αφιέρωσε όλη τη ζωή του στην αξιοποίηση και υπεράσπιση της ψυχολογικής προσέγγισης και 
ερμηνείας της Αλχημείας, ιδρύοντας μια σχολή θρησκευτικής ψυχοθεραπείας, ενώ οι μαθητές του συνεχίζουν ακόμη 

το έργο του.



Αλχημικές Διεργασίες και Ψυχικός Κόσμος
Ολόκληρη η ανθρώπινη φύση εξαγνίζεται και φωτίζεται, μετέρχεται μιας 

μεταμόρφωσης και εξισορρόπησης. Τα μέταλλα στα βάθη της μεταμορφώνονται, 
εξευγενίζονται και ακτινοβολούν εσωτερικό φως. Οι πνευματικές ενέργειες 

απελευθερώνονται και επενεργούν στην ανθρώπινη φύση διαμέσου του αίματος, των 
αδένων και της ίδιας της φωτισμένης συνείδησης, σχηματίζοντας μια 

υπέροχηεσωτερική, ιδεατή μορφή. Τώρα η θεϊκή μας ρίζα, που είχε υποταχθεί και 
επισκιαστεί, εκδηλώνεται μέσα από μια ανώτερη νόηση, ελεύθερη από τα 

μειονεκτήματα της συνηθισμένης σκέψης και μια νέα, υψηλή ύπαρξη προβάλλει. Η 
ανθρώπινη συνείδηση, λυτρωμένη και αναγεννημένη τότε, περιγράφεται από τους 

αλχημιστές ως Χρυσός, το τελειότερο και πολυτιμότερο από όλα τα μέταλλα.
Ο Κ. Γκ. Γιουνγκ υπήρξε ο δημιουργός της γέφυρας που ένωσε την Αλχημεία με τη 

σύγχρονη επιστήμη της ψυχολογίας και έβαλε τα θεμέλια μιας βαθύτερης 
κατανόησης της ανθρώπινης ψυχής. Η Μαρί Λουίζ φον Φραντς, φίλη και συνεργάτιδα 
αυτής της μεγάλης μορφής του αιώνα μας, αναλαμβάνει να μας εισάγει στην έννοια 
του αλχημικού συμβολισμού για τον σημερινό άνθρωπο. Μέσα από τις εικόνες και τα 

σύμβολα των διαφόρων αλχημικών κειμένων που παραθέτει, μας οδηγεί σε μια 
ερμηνεία των λειτουργιών του ασυνείδητου και της συνείδησης μέσω της 

καθημερινής εμπειρίας. Προσφέρει μια άλλη διάσταση στην ονειρική ερμηνεία, αλλά 
και στις ανθρώπινες σχέσεις, ιδιαίτερα μεταξύ των δύο φύλων. Οποιοσδήποτε 

εργάζεται για την πνευματική του ανάπτυξη είναι ένα είδος αλχημιστή και σαν τέτοιος 
οφείλει να γνωρίζει τα όσα συμβαίνουν στο εργαστήριο του ασυνείδητου.



Επίλογος - Το Αλχημικό Ιδεώδες

Το αλχημικό ιδεώδες εκφράζεται με την εκδήλωση της Φιλοσοφικής Λίθου και τη χρήση της για τη μεγαλύτερη 
δόξα του Θεού. Έργο του αλχημιστή αλλά και κάθε συνειδητού ανθρώπου είναι να βοηθήσει το Φως να 

κυκλοφορήσει. Αυτό είναι το πιο βαθύ και υπέροχο μυστικό. Αν το Φως κινηθεί κυκλικά επί μακρόν, 
σταθεροποιείται κάποτε σε ένα εξυψωμένο, ένδοξο πνευματικό σώμα, εξαγνισμένο και τελειοποιημένο. Ένα 

ένδοξο σώμα που το χειρίζεται η αναγεννημένη ψυχή. Πρόκειται για το εσωτερικό σώμα φωτός, λευκό και 
υπέροχο, την ακτινοβόλο Λίθο των Σοφών, που λάμπει και σπινθηροβολεί προς τα έξω με ένα εσωτερικό φως 

σαν σπάνιο και πολύτιμο πετράδι. Το ένδοξο αυτό εσωτερικό σώμα είναι η λαμπερή αυτόφωτη αύρα με τη δική 
της δυναμική φωτεινή εκπόρευση. 



ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

Αν σκεφτείτε τον κόσμο γύρω σας, θα εκπλαγείτε από το πόση αλχημεία υπάρχει 
στην καθημερινή μας ζωή: ο ηλεκτρισμός, το τηλέφωνο, η τηλεόραση, ο 

κινηματογράφος, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι σύγχρονες μέθοδοι της 
ιατρικής, η ψυχανάλυση, τα αεροπλάνα και τα διαστημόπλοια, τα φάρμακα και 

τα καλλυντικά, η αστρολογία , η μαγειρική αλλά και η ζαχαροπλαστική η ιατρική, 
οι κρέμες ομορφιάς, η πλαστική χειρουργική, τα κάθε λογής φάρμακα δεν είναι 
τίποτε άλλο από εκπλήρωση παμπάλαιων αλχημιστικών αιτημάτων. Κι αν πάλι 

θελήσετε να δείτε την ιστορία της τέχνης, θα διαπιστώσετε έκπληκτοι τους 
αλχημιστικούς θρύλους να σημαδεύουν τη λογοτεχνία, τη μουσική, το θέατρο, 
την ζωγραφική. Αρκεί να θυμηθούμε τυχαία τα παραμύθια των παιδικών μας 
χρόνων: το μαγεμένο μήλο της Χιονάτης, ο καθρέφτης της κακιάς μητριάς, η 

καλή νεράιδα της Σταχτοπούτας, η Ωραία Κοιμωμένη, ο ΜίκιΜάους ως 
Μαθητευόμενος Μάγος στην Φαντασία του Ντίσνεϊ...

Παρακάτω παρατείθονται ορισμένα κλασικά παραμύθια  καθώς και στοιχεία της  
αλχημείας  που παρατηρούνται σ’ αυτά.



Η ΧΙΟΝΑΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΤΑ ΝΑΝΟΙ
….είπε κάτι παράξενα ,μαγικά λόγια και στο λεπτό μεταμορφώθηκε σε μια 

άσχημη γριά: Οι αλχημιστές είχαν οδηγηθεί στην ανάγκη κρυπτογράφησης και 
χρήσης συμβόλων αντί λέξεων ,διότι κατά περιόδους η εξάσκηση της αλχημείας 

ήταν απαγορευμένη. Επίσης, μέσα στα κωδικοποιημένα κείμενα των αλχημιστών 
υπήρχαν συχνά κρυφά νοήματα αλληγορίες και μηνύματα στα οποία είχαν 

πρόσβαση μόνο οι μυημένοι αλχημιστές. Τα μηνύματα αυτά αναφέρονταν σε 
μυστικές τεχνικές είτε για την πραγματοποίηση των πειραμάτων τους είτε για την 

κατάκτηση των πνευματικών επιτευγμάτων τους .
…πήρε ένα κόκκινο μήλο, το βούτηξε δύο-τρεις φορές μέσα σε ένα δυνατό,

θανατηφόρο δηλητήριο: οι αλχημιστές, μεταξύ των άλλων, αποσκοπούσαν στην 
δημιουργία διαφόρων υλικών με ασυνήθιστες ιδιότητες. Η πρακτική μέθοδος της 
αλχημείας εξελίχθηκε σε βάση της σύγχρονης χημείας με τις τεχνικές σύνθεσης, 

ανάλυσης, τροποποίησης, ταυτοποίησης και διαχωρισμού ουσιών. Εδώ το 
δηλητήριο αποτελεί προϊόν αλχημείας και πειραματισμού. Αλχημιστές, όπως ο 
Παράκελσος και οι οπαδοί του, ασχολήθηκαν με την μελέτη δηλητηρίων για την 
θεραπεία δηλητηριάσεων καθώς και με την ανακάλυψη φαρμάκων ισχυρότερων 

από τα βότανα για να θεραπευτούν νέες ασθένειες. Κάποιοι από αυτούς 
κατηγορήθηκαν ότι προωθούσαν την χρήση φονικών δηλητηρίων( ίσως εξαιτίας 

της τάσης να συγκρούονται με τις καθιερωμένες ιατρικές και αλχημιστικές 
μεθόδους).   



Συμβολισμοί Μεταφυσικοί: 

Η παρθένα (λευκή) Χιονάτη είναι το σύμβολο της ανθρώπινης ψυχής που
ξεκινώντας την πορεία της μέσα από την αθωότητα της παιδικής ηλικίας,

καλείται να ωριμάσει μέσα από μια σειρά δοκιμασίες. Η κακιά βασίλισσα μητριά
αντιπροσωπεύει την σκοτεινή πλευρά της γυναικείας φύσης της γυναίκας, είναι
δηλαδή το αρνητικό διπλό της χιονάτης. Γι αυτό και εγκαταλείπει στο σκοτεινό

δάσος το κορίτσι.
Η διαμονή στο άγριο δάσος συμβολίζει τον μπερδεμένο κόσμο των ψυχικών ή σεξουαλικών 
προβλημάτων. Είναι ο κόσμος των συναισθημάτων και της αστάθειας που δημιουργούν. Σε 

αυτό το δάσος λοιπόν, η ψυχή-Χιονάτη θα συναντήσει τους 7 μικρούς νάνους. 
Γιατί όμως οι νάνοι είναι 7; 

Τι γίνεται όμως με τον πρίγκιπα και το μήλο; Το 7 στην αλχημεία είναι αριθμός υπέρβασης, 
ενώ σε ένα αλχημικό κείμενο από τη Συρία, ο αναζητητής βρίσκει έναν καθρέφτη πάνω στις 

7 πύλες – αν κοιτάξει μέσα σε αυτόν, θα λησμονήσει όλες τις έγνοιες και θα γνωρίσει το 
θεό που κρύβει μέσα του. Κάπως έτσι και ο καθρέφτης της μητριάς δείχνει την αλήθεια, 

πως η ομορφότερη ψυχή είναι η αγνή Χιονάτη, εκείνη που πέθανε και αναστήθηκε από το 
φιλί της αγάπης.

Ο πρίγκιπας στο παραμύθι μας αντιπροσωπεύει το αρσενικό  πνεύμα που έρχεται
για να ολοκληρώσει τον Ιερό Γάμο (σεξουαλική τελετουργία στην οποία οι
άνθρωποι συμβολίζουν θεότητες) ,αφού πρώτα αφυπνίσει τον ύπνο της

απομάκρυνσης στον κόσμο των επιθυμιών, κάτι  που συμβολίζει το μήλο.
Προσέξτε όμως το χρώμα του μήλου είναι αυτό του αίματος που γεμίζει το

δισκοπότηρο της Πορφυρής γυναίκας. Η δύναμη του δισκοπότηρου είναι να
μεταμορφώνει το αίμα του μαρτυρίου σε ελιξίριο ζωής.  …



Ο καθρέφτης της κακιάς μητριάς:  Σε ένα αλχημικό κείμενο από τη Συρία ο αναζητητής βρίσκει έναν καθρέφτη πάνω 
στις επτά πύλες-αν κοιτάξει μέσα σ’ αυτόν, θα λησμονήσει όλες τις έγνοιες και θα γνωρίσει τον Θεό που κρύβει μέσα 

του. Κάπως έτσι και ο καθρέφτης της κακιάς μητριάς δείχνει την αλήθεια, πως η ομορφότερη ψυχή είναι η αγνή 
Χιονάτη. Εκείνη που πέθανε και  αναστήθηκε από το φιλί της αγάπης.Έχει μαγικές ιδιότητες και συμβολίζει την 

αλήθεια,τη ματαιοδοξία και τη μαγεία. Είναι φορέας σύνδεσης του συνειδητού με το ασυνείδητο. 

ΚΑΚΙΑ ΜΗΤΡΙΑ: Στην ”Χιονάτη” πίσω από την κακιά μητριά συμβολίζεται το αρχαίο θέμα του Νάρκισσου, ο οποίος 
αγαπούσε τον εαυτό του, τόσο πολύ που αυτοκαταστράφηκε. Η μητριά αντιπροσωπεύει την σκοτεινή και 

καταστροφική όψη της γυναικείας φύσης. Μπορεί ,ακόμη, να συμβολίζουν τον χαμένο Παράδεισο και την σκληρή 
πραγματικότητα του κόσμου (την κάθοδο της ψυχής στον κόσμο, όπου πρέπει να υποφέρει τις δοκιμασίες).

ΚΟΚΚΙΝΟ: Το κόκκινο συμβολίζει την αγάπη, σεξουαλικότητα και το ανθρώπινο συναίσθημα, την ζωή και το πάθος: το 
κόκκινο μήλο, τα κόκκινα μάγουλα της χιονάτης,  και τα κόκκινα χείλη σαν αίμα.

ΑΣΠΡΟ: Το άσπρο συμβολίζει την αγνότητα, αθωότητα και την πνευματικότητα. Εδώ παρατηρούμε το λευκό δέρμα 
σαν χιόνι της χιονάτης.

ΜΑΥΡΟ: Το μαύρο συμβολίζει τον θάνατο και την θνητότητα. Η μητέρα της χιονάτης εύχεται να αποκτήσει το παιδί 
της μαύρα μαλλιά σαν τον έβενο.

ΕΠΤΑ: Επίσης θα μπορούσαν να συσχετιστούν με τα επτά μυστήρια του Μίθρα και τους επτά πλανήτες της 
αστρολογίας. Οι Αδερφοί Γκριμ πίστευαν στον αριθμό 7. Εφτά είναι οι πλανήτες της παραδοσιακής κοσμογονίας και 
μάλλον γι αυτό οι παλαιοί επέλεξαν αυτόν τον αριθμό. Η συνάντηση λοιπόν της Χιονάτης με τους 7 αναλογεί με το 

πέρασμα του μύστη από τους 7 βαθμούς μύησης στα Μίθραια. Τελείται εδώ δηλαδή μιαψυχαλχημεία ωρίμανσης του 
εαυτού.

ΜΗΛΟ: Το μήλο γενικά είναι σύμβολο της αιώνιας νεότητας, της απαγορευμένης γνώσης, αλλά και της επιθυμίας και 
του πειρασμού. Ειδικά το κόκκινο μήλο συμβολίζει  τον έρωτα. Όταν η χιονάτη  καταναλώνει το μήλο αμέσως 

επέρχεται το τέλος της αθωότητάς της.



O ΑΛΑΝΤΙΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΛΥΧΝΑΡΙ

Το περιώνυμο λυχνάρι του Αλαντίν ήταν ένα μαγικό λυχνάρι που εξασφάλιζε στον κάτοχό του ότι επιθυμούσε. Το 
λυχνάρι αυτό απέκτησε ο Αλαντίν, ένας από τους βασικούς ήρωες των αραβικών παραμυθιών των «χιλίων και 

μιας νύκτας», (γνωστών και ως της «Χαλιμάς»), με τη βοήθεια ενός μάγου.
Ο Αλαντίν φτωχός νέος, πλην όμως έξυπνος και ωραίος, κατάφερε με το λυχνάρι αυτό αφενός μεν να γίνει 

πάμπλουτος, αφετέρου στο τέλος να παντρευτεί την κόρη του Σουλτάνου. Βέβαια στις διάφορες ιστορίες που 
αναπτύχθηκαν με τον Αλλντίν έχουν προστεθεί και διάφορα κατορθώματα, δράσεις αλλά και απώλειες του 

λυχναριού που με έξυπνους πάντα τρόπους το επανακτούσε μέχρι να καταλήξει στο ευτυχές για τον ίδιο τελικό 
σκοπό.

Αλχημεία-Μαγεία  παραμυθιού
Ο κακός μάγος Τζαφάρ από την Αφρική αναζητούσε τις δυνάμεις που έκρυβε το λυχνάρι , κρυμμένο στο βάθος 
μια μυστικής σπηλιάς, το οποίο  ήταν φυλαγμένο με μάγια κάτω από το έδαφος από τον ίδιο το Θεό της Γης. Το 
λυχνάρι έκρυβε ένα «Τζίνι» το οποίο εκπλήρωνε τρεις (3) ευχές στον κάτοχο του λυχναριού που τον θεωρούσε 

αφέντη του.

Ερωτική Αλχημεία παραμυθιού
Ο Αλαντίν με τη βοήθεια του «Τζίνι» και τις συμβουλές του κατάφερε να κάνει την όμορφη πριγκίπισσα 

«Γιασμίν» να τον ερωτευτεί.

Το μαγικό λυχνάρι του Αλαντίν 
Ένας  γέροντας  μεγάλος   στάθηκε  εκεί  κοντά                                                                               

Και  με μάτια  φλογισμένα  είπε  λόγια  τρομερά!
<< Ο Αλαντίν  είναι  δικός  μου και  κανείς  δεν  τον αγγίζει   
Αν  δε  θέλετε  να  κάνω  τούτη  τη  γη  να σας  ρουφήξει >>

Και  αφού  άπλωσε  μπροστά  τους  ένα  ιπτάμενο  χαλί ,
Πάνω  του  έβαλε  το αγόρι  και  πέταξαν   στη  στιγμή.

Ο Αλαντίν  αναρωτιόνταν  μες  στα πλούτη  του  θαμμένος                                                                      
Πώς  θα  βγει  από  εκεί  μέσα , με τον θησαυρό  δεμένος . 

Και  φυσώντας , ξεφυσώντας , φύσηξε  πάρα  πολύ 
Τόσο που μες το λυχνάρι  ξύπνησε   μια  ψυχή!

Πριν  τελειώσουνε  τα  λόγια  σείστηκε  και  πάλι  η  γη 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%9C%CE%B9%CE%B1_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%BB%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82


Η  ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ  ΚΑΙ ΤΟ  ΤΕΡΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ: Στο ”Πεντάμορφη και το Τέρας” ο πατέρας που κόβει 
τραντάφυλλα για την μικρότερη κόρη του συμβολίζει την αγάπη του για 
αυτήν. Το κομμένο λουλούδι είναι σύμβολο της χαμένης παρθενικότητας 

που στην αρχή του παραμυθιού φαίνεται ως ένα τερατώδες γεγονός, 
αλλά στην συνέχεια εξελίσσεται σε μια σχέση αγάπης. Τα τριαντάφυλλα 
είναι αρχαία θηλυκά σύμβολα που σχετίζονται με την Αφροδίτη αλλά και 

την Παναγία και αποκαλούνται ΄΄βασιλιάδες των λουλουδιών΄΄.

ΚΑΣΤΡΟ: Στην ”Πεντάμορφη και το Τέρας” ο πατέρας της Πεντάμορφης 
μπαίνει στο κάστρο και εκεί περιμένει να συναντήσει κάποιο σημαντικό 

άτομο. Τα μεσαιωνικά κάστρα ήταν σύμβολα δύναμης και κύρους και 
εφόσον είναι από πέτρα, είναι δυνατά και επιβλητικά. Το κάστρο στο 
παραμύθι συνδέεται με το φαινομενικά σκληρό τέρας. Εσωτερικά το 

κάστρο είναι γεμάτο πολυτελή αντικείμενα και πανέμορφο, πράγμα που 
συνδέεται με τον όμορφο εσωτερικό κόσμο του τέρατος. Όπως το κάστρο, 

έτσι και το τέρας εξωτερικά φαίνεται σκληρό και αγέρωχο, εσωτερικά 
όμως είναι απίστευτα ευαίσθητο και πανέμορφο.



ΠΑΤΕΡΑΣ: Συμβολίζει τον νόμο και την ηθική τάξη. Ο πατέρας της ”Πεντάμορφης” δουλεύει σκληρά για να 
συντηρήσει την οικογένειά του, ενώ έχει τύψεις όταν στέλνει την ”Πεντάμορφη” να ζήσει με το τέρας. Είναι 

έμπορος κάτι που δείχνει ότι η οικογένεια του ανήκει στην μέση τάξη και δεν είναι πλούσια.

ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ: Η ηρωίδα ”Πεντάμορφη” αποφασίζει μόνη το πεπρωμένο της και πηγαίνει να ζήσει με το 
τέρας για να σώσει τον πατέρα της, Παντρεύεται το τέρας για να σώσει την ζωή του και βάζει τους άλλους 

πάνω από τον εαυτό της. Συμβολίζει την πανανθρώπινη έννοια της αυτοθυσίας της οποίας ο γάμος ξεκινάει 
από μία αυτοθυσία και καταλήγει να γίνει ο πιο όμορφος από όλους τους άλλους γάμους, διότι στηρίζεται 

στα συναισθήματα και όχι στην εξωτερική εμφάνιση.

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: Στην ”Πεντάμορφη” το τέρας μεταμορφώνεται σε έναν όμορφο πρίγκιπα, συμβολίζοντας την 
επιβράβευση της καρτερίας και της αθώας αγάπης προς το τέρας με μία πλούσια και υπέροχη ζωή

Στο παραμύθι «Πεντάμορφη και το Τέρας» με τη βοήθεια των ζώων η πεντάμορφη βρίσκει τον μαγεμένο 
ήρωα που τον είχε χάσει και λύνονται τα μάγια.

Σκοπός του ήταν η διερεύνηση της ομοιότητας μεταξύ των συμβόλων που εντοπίζονται σε θεολογικά, 
μυθολογικά και μαγικά συστήματα διαφόρων πολιτισμ’ων και εποχών. 

Το Σκοτεινό ή Μαγεμένο δάσος είναι ένα σύμβολο:
Η ψυχή εισέρχεται στους κόλπους των κινδύνων του αγνώστου του βασιλείου του θανάτου των μυστικών 
της φύσης ή του πνευματικού κόσμου στο οποίο ο άνθρωπος πρέπει να διεισδύσει και να βρει το νόημα

Το Δάσος αποτελεί τη σκοτεινή πλευρά της φύσης που πρέπει να ξεπεράσει κάποιος προκειμένου να βρει 
το χάμενο Παράδεισο και να φτάσει στην αθανασία.



6. ΧΑΝΣΕΛ & ΓΚΡΕΤΕΛ

1. ‘’Το σπίτι ήταν φτιαγμένο από σοκολάτες  και γλυκά, σαν λαχταριστό κέικ’’
2. ‘’Η Γκρέτελ ήθελε να γεμίσει ένα καζάνι με τα δάκρυά της αντί για νερό’’

3. ‘’Η κακιά μάγισσα θέλησε να ψήσει τον Χάνσελ σαν κοτόπουλο στο φούρνο’’
4. ‘’Τα παιδιά άρχισαν να τρώνε με μεγάλη όρεξη τα γλυκά από το ζαχαρωτό σπίτι’’

5. ‘’Μόλις ξεφύγανε από την κακιά μάγισσα, τα παιδιά πήραν τα πολύτιμα διαμάντια από την κακιά μάγισσα που ήταν 
φτιαγμένα από πολύτιμους λίθους’’

6. Φτάσανε σε ένα σπίτι το οποίο ήταν κατασκευασμένο ολόκληρο από ψωμί, ενώ είχε επικάλυψη από γλυκά και τα 
παράθυρα ήταν από άσπρη ζάχαρη. «Εκεί θα σταθούμε και θα φάμε μέχρι να χορτάσουμε» είπε ο Χάνσελ «εγώ θα 

ξεκινήσω από την σκεπή, εσύ ξεκίνα να τρως από το παράθυρο, που είναι γλυκό και θα σου αρέσει».
7. Η Γκρέτελ έσπασε και έβγαλε ένα στρόγγυλο τζάμι από το παράθυρο ενώ ο Χάνσελ έκοψε ένα τεράστιο κομμάτι 

γλυκό από την σκεπή.
8. Μέσα τους ετοίμασε καλό φαγητό: Γάλα, και τηγανίτες με ζάχαρη, μήλα και φουντούκια και μετά τους ετοίμασε και 

δύο ωραία κρεβατάκια.
9. Ο Χάνσελ όμως έβγαζε πάντα ένα κοκαλάκι και η μάγισσα αναρωτιόταν πως γίνεται και δεν πάχαινε καθόλου.

10. Θα ζυμώσω ταυτόχρονα ώστε μαζί με τον αδερφό σου να ψήσουμε και πίτα».
11. Η Γκρετελ της είπε: «κοίτα μέσα αν το ψωμί έχει αρχίσει να παίρνει χρώμα, τα μάτια νου είναι αδύναμα και δεν 

μπορώ να δω τόσο μακριά.
12. Όλο το σπίτι της μάγισσας ήταν γεμάτο με μαργαριτάρια, διαμάντια και άλλες πολύτιμες πέτρες.

Ένα σπίτι το οποίο ήταν κατασκευασμένο ολόκληρο από ψωμί, ενώ είχε επικάλυψη από γλυκά και τα παράθυρα ήταν 
από άσπρη ζάχαρη.

Προέκταση του δάσους στο ”Χάνσελ και Γκρέτελ” είναι το ”ζαχαρωτό σπίτι-μελόσπιτο” (σπίτι από ψωμί) με παράθυρα 
από ζάχαρη και οροφή από γλυκά. Η λέξη ΄΄σπίτι από ψωμί΄΄ στα Εβραικά είναι η ”Βηθλεέμ”, πόλη του Δαυίδ και 
γενέτειρα του Ιησού. Το μελόψωμο εισήλθε στην Ευρώπη από σταυροφόρους που επέστρεψαν από τους Άγιους 

Τόπους και την Μέση Ανατολή. Η Γερμανία έγινε η πρωτεύουσα των μελόψωμων του κόσμου με ειδικά σκευάσματα 
από ψήστες μελόψωμων. Κανένας βέβαια δεν μπορούσε να ψήσει μελόψωμα, εκτός από τα Χριστούγεννα. 



ΝΕΡΟ: Στο παραμύθι ”Ο Χάνσελ και η Γκρέτελ” βλέπουμε ότι τα παρατημένα από τους 
γονείς τους παιδιά στο δάσος πρέπει να διασχίσουν κατά την επιστροφή μία έκταση 

νερού (ποτάμι) το οποίο συμβολίζει μία μετάβαση και μία νέα αρχή σε ένα υψηλότερο 
επίπεδο της ύπαρξης. Στην ”Βασίλισσα του Χιονιού” η παγωμένη λίμνη συμβολίζει την 

λογικότητα. Στο ”Μάγο του Όζ” η Ντόροθι παίρνει ένα κουβά με νερό -κάτι το οποίο 
συμβολίζει το ασυνείδητό της- και το ρίχνει στη Μάγισσα, αποκτώντας αυτοσυνείδηση. 

Καλώντας η Ντόροθι το ασυνείδητό της, όλος ο κόσμος που κάποτε την τρόμαζε 
διαλύεται και γύρω της επικρατεί η ασφάλεια.

ΘΗΣΑΥΡΟΣ: Στο ”Χάνσελ και Γκρέτελ” τα παιδιά ως εξαρτημένα πλάσματα, ήταν βάρος 
για τους γονείς τους. Με την επιστροφή τους όμως γίνονται το στήριγμα της 

οικογένειας, αφού φέρνουν τους θησαυρούς της μάγισσας. Οι θησαυροί συμβολίζουν 
την ανεξαρτησία στη σκέψη και στις πράξεις των παιδιών, αλλά και την εμπιστοσύνη 
στον εαυτό τους. Το γεγονός ότι σώζονται μέσω της συνεργασίας, δείχνει ότι καθώς 
μεγαλώνουν πρέπει να στηρίζονται όλο και περισσότερο στους συνομηλίκους τους 

προκειμένου να πετύχουν την αμοιβαία βοήθεια και κατανόηση.

Η ΓΗ
Επίσης οι”Χάνσελ και η Γκρέτελ” βιώνουν την εγκατάλειψη από τους γονείς τους, οι 

οποίοι τα παρατούν σε ένα πυκνό δάσος στο οποίο μόνο μια μάγισσα θα μπορούσε να 
ζήσει. Το πατρικό σπίτι πολύ κοντά στο δάσος και το μελόσπιτο (το οποίο καταβρόχθισαν 

τα παιδιά από την βουλιμία τους) στα βάθη του ίδιου δάσους είναι στο ασυνείδητο 
επίπεδο οι δυο όψεις του πατρικού σπιτιού, δηλαδή εκείνη που ικανοποιεί και εκείνη 

που διαψεύδει τις προσδοκίες.


