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λουθοΰν πίνακες χρονολογικοί, πηγών, βιβλιογραφικός και προσώπων. 
Ή διαπραγμάτευσις του απέραντου θέματος της ζωής, τών έργων και τών 

ιδεών ενός πανεπιστήμονος πολυγραφωτάτου, τιτάνος της σκέψεως και οιονεί 
αγίου διδασκάλου της αληθείας εις την περιοχήν τόσον τών Ευρωπαίων, ανατο
λικών και δυτικών, όσον και είς τον κόσμον τών 'Αράβων και μάλιστα εις 
ολην την τεραστίαν εκτασιν της έρεύνης του και ακόμη εις τόσον περιωρισμένον 
χώρον σελίδων αποτελεί πραγματικόν άθλον. Και δια να είναι ή εκθεσις αυτή 
ουσιώδης, πλήρης, ακριβής και σαφής, προϋποτίθεται ότι οι έπιχειροΰντες το 
έργον τούτο έχουν μελετήσει είς βάθος και έχουν κατανοήσει πλήρως τα γραπτά 
του 'Αριστοτέλους και το περιεχόμενον της φιλοσοφίας του —το φυσικον και το 
μηχανικον όμοΰ με τήν φιλοσοφικήν του θεμελίωσιν. Και όντως οί συγγραφείς 
γνωρίζουν εις βάθος αυτά τα όποια αναλύουν, τα συσχετίζουν με τάς προ αύτοΰ 
και μετ' αυτόν αντιλήψεις και είς τα κρίσιμα στοιχεία παραπέμπουν τον άνα-
γνώστην προς ελεγχον είς τα κείμενα τών πηγών είς ένδεκα συγγραφάς του 
φιλοσόφου. 

Ή εύστοχος και μεθοδική παράθεσις τών αναλύσεων τών αναρίθμητων 
τόπων του 'Αριστοτελικού έργου και ή όντως πλήρους σαφήνειας εκθεσις τών 
σκέψεων τοΰ φιλοσόφου επιτυγχάνουν να μυήσουν με άκρίβειαν τον άναγνώστην 
(και τον μή φιλόσοφον) είς το σύστημα τών φυσικών, μηχανικών και κοσμολο
γικών ιδεών τοΰ μεγάλου φιλοσόφου και δικαιώνουν απολύτως τον έκλαϊκευτικον 
χαρακτήρα τοΰ βιβλίου. 
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Tò βιβλίον τοΰτο εκθέτει τήν δράσιν και τήν προσφοράν μιας μορφής 
πνευματικής, ή οποία κατά τήν αύγήν τών νεωτέρων χρόνων με τήν έπαναστατι-
κότητα και τήν μεταρρυθμιστικήν όρμήν της συνέβαλεν είς τήν άνανέωσιν τών 
μεθόδων της ιατρικής και είς τήν ένίσχυσιν τοΰ πνεύματος τών κοινωνικών 
ανακατατάξεων. 

' Η όλη έρευνα 'έχει διεξαχθή μετά πολλής έπιτηδειότητος, ώστε να συνδέεται 
ή δράσις τοΰ Παρακέλσου προς τήν πνευματικήν, πολιτικήν και κοινωνικήν 
κατάστασιν της εποχής, ως αυτή είχε διαμορφωθή μετά τήν Ίταλικήν 'Αναγέν
νηση/. Μίαν κατάστασιν τάσεως ορμητικής προς γενικήν άναμόρφωσιν τών 
παραδεδομένων επιστημονικών γνώσεων και τών πολιτικών, θρησκευτικών και 
κοινωνικών συστημάτων. Είναι ακριβώς ή εποχή τών ανακαλύψεων τοΰ Κολόμ
βου και τών άλλων θαλασσοπόρων, τών εφευρέσεων Γουτεμβέργιου κ.ά., τοΰ 
Κοπερνίκου, τοΰ Λεονάρδου και Ραφαήλ, τοΰ Έράσμου και Μελάγχθονος, τοΰ 
Μακκιαβέλι, Ντύρερ, Παλαιστρίνα, τοΰ Λουθήρου. 

Τάς βιογραφικός λεπτομέρειας ή Συγγραφεύς αντλεί κυρίως άπό μαρτυρίας 
προερχομένας έκ τών περιγραφών αύτοΰ τοΰ ιδίου ή και συγχρόνων του με 
παράθεσιν μάλιστα πλείστων χωρίων είλημμένων έκ τών οικείων συγγραμμάτων. 
Τάς δέ νέας αύτοΰ ιδέας τάς συγκρίνει πάντοτε με τάς προϋπάρχουσας τής 
πολιτιστικής παραδόσεως και τάς προτέρας μεθόδους τής 'Ιατρικής. Ούτω ή 
Συγγρ. κατορθώνει να δώση πλήρη και σαφή εικόνα τής ζωής —βήμα προς 
βήμα— τής παιδεύσεως και τής πολυπλάγκτου περιηγήσεως του ανά τήν 



116 

Εύρώπην, Άσίαν καί 'Αφρικήν, τάς αναζητήσεις, τάς ιατρικός του επιδόσεις, τάς 
συγγραφάς και τάς άτέρμονας περιπέτειας, επιτυχίας καί απογοητεύσεις του. 

Κατά την εικόνα αυτήν αϊ άτυχίαι του πτωχοΰ τούτου εύπατρίδου δεν 
φαίνονται να είναι άσχετοι καί προς το παρουσιαστικόν του —μικρόσωμος, 
κυφός, δύσγλωσσος— καί τίνα δυστροπίαν του χαρακτήρός του. ΤΗτο λιτο
δίαιτος, ακατάστατος, μέθυσος, άπλοϋς τον βίον, φιλολαϊκός καί αντιπαθών τα 
καθιερωμένα ταξικά προνόμια, έξ ων ή αδικία προς τον λαόν, αντιπαθών δε καί 
προς τήν καθιερωμένην Ίατρικήν, τήν οποίαν καί αναφανδόν άντεμάχετο. 

Ό ϊδιος κατά τάς περιπλανήσεις του είχε στρέψει τήν προσοχήν του εις τήν 
παρατήρησιν της φύσεως, οπόθεν προήγετο εις σκέψεις, εϊχεν έπισκεφθή τα 
ορυχεία μετάλλων καί είχε διαπιστώσει επαγγελματικός νόσους τών εις αυτά 
εργαζομένων, είχεν έμπλακή εις νοσηλείαν εις έπιδημιοπλήκτους περιοχάς, εις 
νοσηλείαν τραυματιών ως στρατιωτικός ιατρός, εις τρόπον ώστε άπό τήν 
πλουσίαν έμπειρίαν, παθολογικήν καί χειρουργικήν, να άναχθή εις έρμηνείαν τών 
νόσων κατά τρόπον διάφορον της παραδεδομένης ιατρικής στηριζομένης εις τα 
διδάγματα του 'Ιπποκράτους, Γαληνού καί ' Αβικένα. Αί κυριώτεραι νέαι σκέψεις 
του είναι κυρίως δύο. "Οτι —πρώτον— το σώμα τοΰ άνθρωπου είναι εν σύστημα 
χημικόν* ώστε ή υγεία ή νόσος να μή εξαρτάται άπό τήν μεΐξιν τών τεσσάρων 
ανθρωπίνων χυμών, ως ό 'Ιπποκράτης απεφάνθη, άλλα άπό τήν άρμονίαν τών 
τριών χημικών συστατικών του, ήτοι θείου, υδραργύρου καί άλατος —εκπρο
σωπούντων τό θερμόν, τό ύγρόν καί τα υπολείμματα. Διό έπί διαταραχής τής 
υγείας οφείλει να γίνεται ή θεραπεία με υλικά μεταλλικά καί φάρμακα χημικά. Ή 
σκέψις αυτή έφερε καί τήν δευτέραν προσφοράν του, τήν στροφήν προς τήν 
χημείαν καί τήν μετέπειτα Ίατροχημείαν, ή οποία μετέτρεψε τα φαρμακεία εις 
εργαστήρια. Είναι λοιπόν αξιοσημείωτος ή μεγάλη προσφορά του προς τήν 
Φυσιογνωσίαν καί τήν Χημείαν. 'Ως ιατρός εσχεν επιτυχίας εις τήν θεραπείαν 
τών ελκών καί τής συφιλίδος. Ό Παράκελσος δεν ήτο άπηλλαγμένος καί 
μυστικών αντιλήψεων καί ενασχολήσεων με τήν μαγείαν, τήν οποίαν έθεώρει 
φυσικήν, ουδέ καί άμοιρος αστρολογικών επηρειών. Τάς ατυχίας καί διώξεις έκ 
μέρους τών 'Ιατρικών σχολών τάς οφείλει εις τήν κατά τρόπον άλαζονικόν 
έπίθεσίν του κατά τής παραδεδομένης ιατρικής —καί τών 'Ιπποκρατικών 
μεθόδων— τρόπον έπιβαρυνόμενον καί δια τής διδασκαλίας τής 'Ιατρικής εις 
Γερμανικήν λαϊκήν γλώσσαν αντί τής καθιερωμένης λατινικής καί τοΰ δημοσίου 
συμφυρμοΰ του μετά λαϊκών στοιχείων εις τα καπηλεία. Είναι πάντοτε επικίνδυ
νος ή τάσις ανατροπής τών καθεστώτων. "Ομως ό δαιμόνιος αυτός αλχημιστής 
επέτυχε να στρέψη τήν Άλχημείαν προς άναζήτησιν μετατροπής τών στοιχείων 
εις φάρμακα αντί χρυσού καί ύπεβοήθησε τήν στροφήν τής 'Ιατρικής. Ή 
προσωπικότης του, ή δράσις του, τα έργα του, παρουσιάζονται λίαν επιτυχώς 
συνδυαζόμενα με τάς ιδέας, τήν πνευματικήν καί κοινωνικήν κατάστασιν τής 
εποχής του καί ό αναγνώστης δέχεται εικόνα καθαράν τοΰ σκαπανέως αύτοΰ τής 
νεωτέρας 'Ιατρικής. Τήν σημασίαν τοΰ πρωτοπόρου τούτου εξαίρει τό ενδια
φέρον τών μεταγενεστέρων γενεών με τήν άδιάκοπον έκδοσιν τών έργων αύτοΰ, 
ιατρικών, θεολογικών, φιλοσοφικών καί τήν εκδοσιν απειραρίθμων ειδικών 
λεξικών, όνομαστικώο, γλωσσάριων προς κατανόησιν τής δυσνόητου δημοτικής 
γλώσσης τής εποχής του. Είναι τό ενδιαφέρον δια τήν έξέλιξιν καί τής 'Ιατρικής 
καί τής πολιτιστικής μας πορείας. 
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