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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Στο εικονογραφημένο χειρόγραφο με τίτλο Περί Ζωγραφίας που φυλάσσεται στα Γενικά Αρ-
χεία του Κράτους (ΓΑΚ), που εκδίδεται εδώ για πρώτη φορά, περιλαμβάνονται κείμενα περί 
τέχνης, κυρίως πρακτικού χαρακτήρα, προερχόμενα επί το πλείστον από ιταλόγλωσσες εκ-
δόσεις. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα συμπιληματικό σύγγραμμα με γραπτές οδηγίες 
και σχεδιαστικές αναπαραστάσεις αντλημένες, επιλεκτικά, από περισσότερες πηγές: τις 
πραγματείες περί ζωγραφικής του Leonardo da Vinci και του Leon Basttista Alberti, τεχνικά 
εγχειρίδια με οδηγίες για την παρασκευή και χρήση χρωμάτων και βερνικιών, και άλλα παρό-
μοια. Ακόμα, ένα μέρος των κειμένων του χειρογράφου, που αφορούν σε αυτό που θα λέγαμε 
ανατομία για καλλιτέχνες, προέρχεται από το έργο του Αριστοτέλη Περί τα Ζώα Ιστορίαι. 

Η σημασία του συγγράμματος, η κατασκευή του οποίου –σύμφωνα τουλάχιστον με τις ενδεί-
ξεις που μας παρέχει το ίδιο το χειρόγραφο– ολοκληρώθηκε γύρω στα 1781, έγκειται κυρίως στο 
εξής: πρόκειται για ένα από τα λιγοστά κείμενα, για την ακρίβεια το τέταρτο, που γνωρίζουμε από 
τον 18ο αιώνα και τα οποία απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε ζωγράφους. Τα υπόλοιπα είναι τα, 
επίσης συμπιληματικά, χειρόγραφα του Παναγιώτη Δοξαρά Τέχνη Ζωγραφίας (ολοκληρώθηκε 
στα 1720) και Περί Ζωγραφίας (1726) και η Ερμηνεία της Ζωγραφικής Τέχνης του Διονυσίου εκ 
Φουρνά (η οριστική εκδοχή της χρονολογείται γύρω στα 1730). Με αυτά τα συγγράμματα, και 
ειδικότερα με το πρώτο –στο οποίο περιλαμβάνονταν μεταφράσεις ακέραιων των δύο πραγματει-
ών του Leonardo da Vinci και του Leon Battista Alberti– , το νέο χειρόγραφο επικοινωνεί: ρίχνει 
νέο φως στην πρόσληψή τους και αποτελεί, σε έναν βαθμό, τη συνέχεια τους. Εμπλουτίζει, έτσι, 
τις γνώσεις μας για τα καλλιτεχνικά, και όχι μόνον, πράγματα της κρίσιμης περιόδου του 18ου 
αιώνα, και κυρίως του δεύτερου μισού του, για τη διαμόρφωση της συγκρότησης της νεοελληνι-
κής τέχνης. Λαμβανομένης μάλιστα υπόψη ειδικά της χρονικής στιγμής κατά την οποία φέρεται 
να ολοκληρώθηκε (ήτοι, σε μια συγκυρία όπου παρόμοια μεταφραστικά εγχειρήματα προσλάμ-
βαναν ένα «εθνικό» πρόσημο), το χειρόγραφο Περί Ζωγραφίας αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδια-
φέρον τόσο ως προς τις προϋποθέσεις κατασκευής του, τις επιδιώξεις και τους στόχους του 
συντάκτη του όπως επίσης και τους δυνάμει αναγνώστες και χρήστες του· ακόμα και αν το 
χειρόγραφο δεν εκδόθηκε, όπως ενδεχομένως ήταν η πρόθεση του συντάκτη του, είναι βέ-
βαιο ότι στόχος του συντάκτη ήταν η διάδοσή του μεταξύ των μαθητευόμενων ζωγράφων.   

Το χειρόγραφο, καταγεγραμμένο ήδη στον κατάλογο της συλλογής Βλαχογιάννη, έγινε 
γνωστό για πρώτη φορά στην έκθεση 100 χρόνια Γενικά Αρχεία του Κράτους, 500 χρόνια 
ιστορία 1914-2014 που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο Ευγενίδειο Ίδρυμα, τον Νοέμ-
βριο του 2014. Η φίλη Ειρήνη Λυδάκη μου τηλεφώνησε τότε για να με πληροφορήσει για την 
έκθεση του χειρογράφου: ήταν την ίδια ακριβώς εποχή που όδευε προς ολοκλήρωση η έκδο-
ση του προαναφερθέντος χειρογράφου, Τέχνη Ζωγραφίας, του Δοξαρά.1 Όπως διαπίστωσα 
τότε με μια γρήγορη εξέταση, και όπως θα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια, τα δύο χειρόγραφα 
έχουν πολλά κοινά (και βέβαια πολλές διαφορές, σημαίνουσες για τις διαφορετικές συνθήκες 

1. Για την έκδοση του Τέχνη Ζωγραφίας, χειρόγραφο γνωστό ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα, βλ. Ιωάννου, 2015. 
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μέσα στις οποίες συντέθηκε ο ένας και ο άλλος κώδικας). Σε ένα μεγάλο μέρος των περιεχο-
μένων του κώδικα των ΓΑΚ αναπαράγονται εκτενή αποσπάσματα παρμένα από το σύγγραμ-
μα του Δοξαρά εμφανώς τροποποιημένα, είτε ως προς τη μετάφρασή τους είτε ως προς την 
ταξινόμηση και διάρθρωσή τους: υπό μία έννοια, συνεπώς, υπάρχει στη διασκευή αυτή μια 
προέκταση, ή απήχηση αν θέλουμε, της πρωτοβουλίας του Παναγιώτη Δοξαρά. Για τον λόγο 
αυτό, θα ήταν ενδεχομένως μια ιδανική ευκαιρία εάν ένα μέρος του χειρογράφου που σώζεται 
στα ΓΑΚ είχε εκδοθεί ως παράρτημα της έκδοσης του συγγράμματος του Δοξαρά, πράγμα 
που ήταν βέβαια αδύνατο να γίνει τότε. Πάντως, δυο χρόνια αργότερα, τον Οκτώβριο του 
2016, τα δύο χειρόγραφα, του Δοξαρά –συγκεκριμένα το απόγραφο που φυλάσσεται στην 
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος– και εκείνο των ΓΑΚ εκτέθηκαν δίπλα-δίπλα στην έκθεση 
«Πραγματεία περί Ζωγραφικής» του Λεονάρντο ντα Βίντσι: από το χειρόγραφο στο έντυπο.2

Η έκδοσή του χειρογράφου Περί Ζωγραφίας, ύστερα από τη συμφωνία για συνεργασία 
του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με 
τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, εντάχθηκε, το 2017, στο πρόγραμμα «ΜΕσογειακά ΤΟπία 
του ΠΟλιτισμού (ΜΕ.ΤΟ.ΠΟ.): Πολιτισμικά τοπία του παρελθόντος στη διαχρονία της Με-
σογείου» (MIS: 5002532), το οποίο υλοποιήθηκε από το ΙΜΣ.3 Μια πρώτη μεταγραφή του 
χειρογράφου έκανε, με κόπο και φιλοτιμία, ο τότε μεταπτυχιακός φοιτητής ιστορίας της τέ-
χνης και τώρα υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Αντώνης Διγαλάκης, ο 
οποίος συνεργάστηκε στο πρόγραμμα του Ι.Μ.Σ.. Κάποια επιμέρους αποσπάσματα μετέγρα-
ψε, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανε-
πιστημίου Κρήτης, Αρετή Φρουδαράκη τώρα μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Πανεπιστημίου 
της Ρώμης La Sapienza. Με βάση αυτές τις πρώτες μεταγραφές δούλεψα στη συνέχεια τη 
φιλολογική έκδοση του χειρογράφου που παρουσιάζεται εδώ. 

 
Ευχαριστίες 

Ευχαριστώ θερμά την Εφορεία των ΓΑΚ και την κυρία Αμαλία Παππά για την άδεια μελέτης 
του χειρογράφου και την ευρύτερη συνεργασία. Τον Μαρίνο Σαρηγιάννη, υπεύθυνο του 
ΜΕ.ΤΟ.ΠΟ. από πλευράς ΙΜΣ που ανέλαβε όλο τον συντονισμό του προγράμματος ΜΕ.
ΤΟ.ΠΟ. για τη συνδρομή του. Τον Γιώργο Ματθιόπουλο για την καλλιτεχνική επιμέλεια της 
έκδοσης. Τίποτα δεν θα είχε ξεκινήσει δίχως το τηλεφώνημα της Ειρήνης. 

Ας ειπωθεί, ακόμα και είναι πλέον σχεδόν τετριμμένο και αυτονόητο, ότι η έκδοση ολο-
κληρώθηκε μέσα στις εξαιρετικά περιοριστικές για την έρευνα συνθήκες της πανδημίας, 
πράγμα το οποίο ωστόσο δεν αναιρεί το ότι όλα τα λάθη που υπάρχουν, είτε στη φιλολογική 
έκδοση, στην οποία προκρίθηκε να εκδοθεί το χειρόγραφο, είτε στο κάθε τι άλλο, βαρύνουν 
αποκλειστικά εμένα.

π.ι – Φθινόπωρο 2021

2. Ιωάννου, 2016, σελ. 29-30. Μια πρώτη προσέγγιση των περιεχομένων του χειρογράφου παρουσιάστηκε στο 
Ε΄ Συνέδριο Ιστορίας της Τέχνης τον Ιανουάριο του 2016 (Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη), βλ. Ιωάννου, 2019.
3. Στο ίδιο πρόγραμμα περιλήφθηκε και η επικείμενη έκδοση: Ο ιταλικός προσανατολισμός των Ελλήνων καλ-
λιτεχνών: τέλη 18ου-τέλη 19ου αιώνα (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης), βλ. Ιωάννου, υπό έκδοση. 
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Το χειρόγραφο 

Το χειρόγραφο φυλάσσεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους με ταξινόμηση: «Ιστορικά Αρχεία 
Γιάννη Βλαχογιάννη, Β΄ Κατάλογος χειρογράφων, αρ. 27». Διατηρείται, σε γενικές γραμμές, σε 
καλή κατάσταση, και στην τωρινή του μορφή αποτελείται από 322 σελίδες, 19×26 εκατοστών 
και εικονογραφείται με 77 μικρογραφίες που βρίσκονται σε 68 σελίδες. Υπάρχουν εμφανώς 
φύλλα κολοβά και είναι σαφές ότι άλλα έχουν αφαιρεθεί.4 Τα εναπομείναντα φύλλα περιέχουν 
κείμενα και εικονογράφηση περί ζωγραφικής και κατανέμονται σε τέσσερα διακριτά βιβλία, το 
καθένα με ξεχωριστή σελίδα τίτλου και περιεχόμενα που διαθέτουν σχετική συνάφεια μορφής 
και περιεχομένου. Επίσης, σε 56 σελίδες έχουν ενσωματωθεί, στο Τρίτο και το Τέταρτο Βιβλίο, 
κείμενα περί εκκλησιαστικής μουσικής, συγκεκριμένα αναγραφή χαρακτήρων ποσότητας και 
οδηγίες σε διαλογική μορφή. Ίσως πρόκειται για μεταγενέστερες προσθήκες, πράγμα το οποίο 
ενδεχομένως αποτελεί ένδειξη ότι τόσο τα περί μουσικής όσο και τα περί ζωγραφικής κείμενα 
αντιγράφηκαν από προηγούμενο χειρόγραφο και συμπεριλήφθηκαν μαζί στον κώδικα που εξε-
τάζουμε εδώ. Όπως και να έχει, τα μέρη περί μουσικής δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα 
έκδοση. Επίσης, μια διακριτή ενότητα έξι πυκνογραμμένων σελίδων, δίχως αρίθμηση έχει ενσω-
ματωθεί πριν από την αρχή του κώδικα: και αυτή η ενότητα δεν περιλαμβάνεται εδώ. 

Είναι σαφές ότι στο χειρόγραφο δόθηκε, μάλλον εξαρχής και από τον συντάκτη του, ο 
τίτλος Περί Ζωγραφίας. Η περίτεχνα εικονογραφημένη πρώτη σελίδα του πρώτου βιβλίου 
επέχει κατά κάποιον τρόπο θέση σελίδας τίτλου του χειρογράφου· έτσι, ο τίτλος «Περί Ζω-
γραφίας» μπορεί να δοθεί στο σύνολο του κώδικα. Σε αυτόν τον τίτλο αντιστοιχούν μόνον τα 
κείμενα και τα σχέδια περί ζωγραφικής, τα οποία εξάλλου συνδέονται μεταξύ τους και εσω-
τερικά. Εσωτερικές συνδέσεις των περιεχομένων των τεσσάρων βιβλίων υπάρχουν σε διάφο-
ρα σημεία του χειρογράφου, όπως στο «Προοίμοιον τοῦ δευτέρου βιβλίου» («Ἐπειδήπερ 
καλῶς ἐνουθετήσαμεν ἐντελέστατα εἰς τὸ πρῶτον βιβλίον»). 

Τα κείμενα του κώδικα ανήκουν σε περισσότερα χέρια, τουλάχιστον τρία. Οι αντίστοιχοι 
γραφείς είναι πολύ πιθανό να δούλεψαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Με εξαίρεση 8 
σελίδες –ίσως κατάλοιπο της επεξεργασίας του περιεχομένου– περιέχονται στις σελίδες μο-
νόστηλα κείμενα. Κατά κανόνα αποτελούνται, όταν δεν υπάρχει εικονογράφηση, από 28 έως 
32 αράδες, ενώ στο δεύτερο μέρος του Τέταρτου Βιβλίου μπορούν να φτάσουν ακόμα και τις 
40. Η γραφή είναι συνεχής στα φύλλα, δίχως παραγράφους και περιόδους. Υπάρχουν βέβαια 
διακριτά κεφάλαια τα οποία κατά κανόνα, αλλά όχι πάντα, φέρουν τίτλους ή/και αρίθμηση. 
Σε ορισμένα σημεία υπάρχουν φθορές, μεταγενέστεροι λεκέδες και μουτζούρες που ενίοτε 
αλλά όχι πάντα καθιστούν δυσχερή την ανάγνωση ενώ σε άλλα διακρίνονται ηθελημένα 
σβησίματα που προήλθαν από ένα ξανακοίταγμα του κειμένου. 

4. Συγκεκριμένα, στο πρώτο βιβλίο, κρίνοντας από την εσωτερική αρίθμησή του αλλά και από την αλληλου-
χία των κεφαλαίων έχουν αφαιρεθεί τουλάχιστον τρία φύλλα, ήτοι έξι σελίδες, καθώς η υπάρχουσα εσωτερική 
αρίθμηση σταματά στο 39r και συνεχίζεται στο 42r, ενώ λείπει και το φύλλο 43. Στο τρίτο βιβλίο, που δεν 
φέρει αρίθμηση, έχουν αφαιρεθεί περισσότερα φύλλα. Στο τέταρτο βιβλίο η εσωτερική αρίθμηση από τον 
αριθμ. 26r συνεχίζεται στο 35r, με αποτέλεσμα να έχει χαθεί και η αλληλουχία των περιεχομένων. 
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Ο κώδικας, στον οποίο δεν υπάρχουν ενδείξεις για στάχωσή του, δεν φέρει συνεχόμενη 
αρίθμηση. Φέρει, ωστόσο, περισσότερες εσωτερικές αριθμήσεις. Έτσι, στο Πρώτο Βιβλίο 
υπάρχει μια εσωτερική αρίθμηση σε κάθε recto: από το 1 έως το 39, και μετά συνεχίζεται στο 
42, πάλι από το 42 πάει στο 44. Στο Δεύτερο Βιβλίο δεν υπάρχει εσωτερική αρίθμηση: μόνον 
στην αρχή ορισμένων παραγράφων σημειώνεται ένας αριθμός που ενδεχομένως παραπέμπει 
σε αρίθμηση του πρωτοτύπου από το οποίο γίνεται η μετάφραση. Το Τρίτο Βιβλίο, από το 
οποίο έχουν κοπεί πολλά φύλλα, επίσης δεν φέρει αρίθμηση. Το Τέταρτο Βιβλίο φέρει εσωτε-
ρική αρίθμηση, σε μερικά μέρη μάλιστα διπλή. Άλλες εσωτερικές αριθμήσεις σχετίζονται με 
την αρίθμηση των κειμένων τα οποία μεταφράζονται στον κώδικα. Έτσι, στο κεφάλαιο «Εἰς 
τὸ σάλευμα τοῦ ἀνθρώπου» προστίθεται στο αριστερό περιθώριο ο αριθμός 483, ο οποίος 
αντιστοιχεί στην αρίθμηση της παραγράφου του συγγράμματος του Παναγιώτη Δοξαρά 
(«Κεφ. ρπγ´»), από την οποία ο συντάκτης του κώδικα των ΓΑΚ άντλησε το μεγαλύτερο μέ-
ρος αυτού του κεφαλαίου. Το ίδιο συμβαίνει και με τις αριθμήσεις που υπάρχουν στα κεφά-
λαια «Εἰς τὴν ἐτοιμασία τῆς δυνάμεως, καὶ εἰς τὰ ἰσχὶωνα κινήματα τῶν μελῶν τοῦ ἀνθρώ-
που», όπου σημειώνεται ο αριθμός 182, και «Πρὸς τὴν κίνησιν καὶ διαφορὰ τῶν ὤμων» με τον 
αριθμό 198. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τα κεφάλαια που αντιστοιχούν σε χωρία από την 
πραγματεία του Αριστοτέλη: στο κεφάλαιο «Περὶ κεφαλῆς» όπου σημειώνεται δίπλα: «κ.φ: 
β΄». Διαφορετικού τύπου είναι η αρίθμηση σε μέρος του Τέταρτου Βιβλίου, όπως στο κεφά-
λαιο «Κ: ΙΕ΄. Περὶ τῶν τοῦ ἰσκίου χρωμάτων», όπου κάποιες παράγραφοι αριθμούνται με 
ελληνικούς αριθμούς, οι οποίοι πιθανότατα αντιστοιχούν σε διαφορετικά αποσπάσματα της 
πηγής που μεταφράζεται. 

Σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στις σελίδες τίτλου του Δεύτερου και Τρίτου Βιβλίου, 
η σύνταξη του κώδικα ολοκληρώθηκε το 1871 («κατὰ τὸ͵αψπα» στο Δεύτερο, «κατὰ ͵αψπα» 
στο Τρίτο). Ως προς τον τόπο σύνταξης του χειρογράφου: είναι πιθανό ένα μέρος της να 
πραγματοποιήθηκε στην Κεφαλονιά, όπου, σύμφωνα με διάφορες ενδείξεις, το χειρόγραφο 
βρισκόταν τουλάχιστον κατά τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα.5 Με την Κεφαλονιά σχε-
τίζονται ίσως και διάφορες άλλες ενδείξεις, ήτοι μεταγενέστερες αναγραφές του χειρογρά-
φου. Αντίθετα, τουλάχιστον το Τρίτο Βιβλίο φέρεται να συντάχθηκε στη Βενετία («ἐν τῇ τῶν 
Ἐνετῶν πόλει» διαβάζουμε στη σελίδα τίτλου). Δεν έχουμε σαφείς ενδείξεις ότι το χειρόγρα-
φο έχει διαβαστεί. Ωστόσο είναι βέβαιο ότι άλλαξε χέρια από τις «δοκιμές κονδυλίου», διά-
φορες σημειώσεις και μεταγενέστερες αναγραφές.

 
•

5. Στην πρώτη σελίδα του κώδικα διαβάζουμε: «Επήρε ο σινιὸρ γιαννάκης καρούσος ἀπὸ ἔρησον τεσένια 3 
τους ἀγίους τεσσαράκοντας μεγάλο τριπημένο τὴν κάραν τοῦ τιμίου προδρόμου τριπιμέ: καὶ τὴν Κοίμησιν 
τοῦ ἁγίου γερασίμου ἅτριπ.». Δεν γνωρίζουμε ζωγράφο με το όνομα Γιαννάκης (ή Ιωάννης) Καρούσος από 
την Έρισσο. Γνωστός είναι ένας άλλο Καρούσος (πιθανότατα σύγχρονός του), ονόματι Ευστάθιος (δράση 
1750-1818), ο οποίος εργάστηκε και στην Ιταλία, αναπτύσσοντας παράλληλα συγγραφική δραστηριότητα, 
ίσως και επαναστατική δράση. Για το ζωγραφικό του έργο βλ. Χατζηδάκης / Δρακοπούλου, 1997, σελ. 71-72. 
Σε φύλλο του τέταρτου βιβλίου υπάρχουν περισσότερες ειδήσεις σχετικές με την Κεφαλονιά, συνοδευόμενες 
από τις χρονολογίες 1821, 1827, 1829, 1835, 1840, και τα ονόματα «Σταύρος Ψαθάς, ο πελοπονήσιος» «Σπυ-
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Τα περιεχόμενα των τεσσάρων βιβλίων διαιρούνται σε 150 κεφάλαια, το καθένα από τα οποία 
φέρει ξεχωριστό τίτλο ή/και αρίθμηση· τα εξής: 

«Βίβλιον πρῶτον περὶ ζωγραφίας, πᾶνι ὠφέλημον εἰς νέους». [(009/1/1)]. Αποτελείται 
από 70 αριθμημένες σελίδες, εννέα από τις οποίες κενές. 

  1. Τοῖς ἐντευξομένοις χαίρειν. (010//2) 
  2. Λόγος καὶ νουθεσία ταύτης τῆς πραγματείας. (012/3/4) 
  3. Τίνι τρόπῳ χρὴ τὸν διδάσκαλον διδάσκειν τοὺς αὐτοῦ μαθητάς. (020/7/12)
  4. Περὶ ζωγραφίας καὶ εἰς πόσα διαιρεῖται. (021/ /13)
  5. Περὶ γραμμῆς. (024/9/16)
  6. Περὶ σχεδίου. (026/10/18)
  7. Περὶ κεφαλῆς. (031/ /20)
  8. Περὶ ῥάχεως μέχρις ἰσχίου καὶ πάντων τῶν ὀστῶν. (034/14/22)
  9. Περὶ νευρῶν, φλεβῶν, δέρματος, καὶ τριχῶν. (040/17/28)
10. Περὶ ὀφθαλμοῦ. (047/ /35)
11. Περὶ οὖς, ἥτοι ἀκοῆς. (053/ /39)
12. Περὶ ῥινός, ἤτοι ὄσφρυσις. (057/ /40)
13. Περὶ ἀμφῆς καὶ ὅλης βραχίονος. (063/ /44)
14. Περὶ κύτους, ὅ καὶ θῶραξ, μέχρι ἰσχίου καὶ αἰδοίων. (069/ /50)

«Βιβλίον δεύτερον, περιεχων ἅπασαν μέθοδον τό (sic), περι ζων κινήσεων, ενεργιῶν, καὶ πα-
θῶν αὐτῶν, πρὸς ὠφέλειαν τῶν νέων, συναθρισθὲν ἐκ διαφορων παλαιῶν καὶ νέων ποιητῶν, 
διὰ κόπου ἑμοῦ Γ: Ἰ Ε Λ Ζ: ἐκ ΚΦ: κατὰ ͵αψπα» (078/58). Αποτελείται από 76 μη αριθμημένες 
σελίδες, εννέα από τις οποίες κενές. 

  1. Προοίμοιον τοῦ δευτέρου βιβλίου. (080/59)
  2. Περὶ μεταλλαγῆς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τῆς γεννήσεως αὐτοῦ μέχρι 
 τῆς τελευταίας αὐτοῦ αὐξήσεως. (089/65)
  3. Ἐντολὴ εἰς τὸ περί ζώων κινήσεων. (101/76)
  4. Σχηματισμὸς νηπίων. (108/83)
  5. Περὶ νέων. (109/84)
  7. Περὶ ἀνδρῶν καὶ γερόντων. (110/85) 
  8. Περὶ γραιῶν. (111/86)
  9. Διὰ νὰ τοποθέτῃς γυμνὰς μορφάς. (112/87)
10. Εἰς τὴν σύγκρισιν τῶν μελῶν καὶ τῶν αὐτῶν διπλωμάτων. (115/90)
11. Περὶ ἁρμόσεως τῶν ποδῶν καὶ τῶν ἐνεργειῶν αὐτῶν. (117/92)
12. Εἰς τὸ σάλευμα τοῦ ἀνθρώπου. (119/94)

ρίδων Π(;)αργιανάτος», «Αλέξανδρος Ζησιμάτος», «Ανθή Τυπάλ[δου;]». Ο πρώτος ίσως ταυτίζεται με τον 
ζωγράφο Σταύρο Ψαθόπουλο, έργο του οποίου, με χρονολογία 1820, σώζεται στον ναό του Αγίου Σπυρίδωνα 
στο Αργοστόλι (βλ. Χατζηδάκης / Δρακοπούλου, 1997, σελ. 468). Το 1859 συμμετείχε στη σύσταση ασφαλι-
στικής εταιρείας στην Πάτρα, βλ. Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, τχ. 43, 1859, σελ. 
306 («Σταύρος Ψαθόπουλος, ζωγράφος»).
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13. Εἰς τὴν ἐτοιμασίαν τῆς δυνάμεως, καὶ εἰς τὰ ἰσχίονα κινήματα 
 τῶν μελῶν τοῦ ἀνθρώπου. (121/96)
14. Πρὸς τὴν κίνησιν καὶ διαφορὰ τῶν ὤμων. (123/98)
15. Εἰς τὴν γεναμένην κίνησιν ἐκ τῆς φθορᾶς τοῦ ὀμφαλοῦ,
  καὶ εἰς τῶν ὀμφαλῶν τῶν μορφώσεων. (125/100) 
16. Περὶ τῆς συνθεμένης δυνάμεως, καὶ ποία εἶναι μεγαλυτέρα 
 νὰ κοντίζῃ ἢ νὰ τραβίζῃ. (127/101) 
17. Εἰς τὸν ἄνθρωπον ὁποῦ φέρνει βάρος ἄνωθεν τοῦ ὤμου του. (129/102) 
18. Εἰς τὸν ἄνθρωπον ποῦ φέρνει βάρος καὶ κινεῖται καὶ ἡ χάρις τῶν μελῶν. (131/103)
19. Εἰς τὴν ὀμφάλωσιν τοῦ ἀκινήτου βάρους. Καὶ εἰς τὰ αὐτοῦ λυγίσματα
  καὶ στροφάς. (133/104)
20. Εἰς τὰς ἐπιτηδειότητας τῶν μελῶν. (134/105)
21. Ποῖα ὀμύωνα ἀφανίζουνται εἰς διάφορα σαλεύματα. Καὶ περὶ βραχιόνων. (135/106)
22. Εἰς τὴν τελευταίαν στροφὴν τοῦ ἀνθρώπου ὅταν θεωρῇ ὄπισθεν. (136/107)
23. Εἰς ἐκείνους ὁποῦ πηδοῦσι, ὅτι ἔχουν τρεῖς δυνάμεις. (137/108)
24. Εἰς τὴν κίνησιν ἔκ τινος βάρους. (138/109)  
25. Εἰς τὰς κινήσεις τῶν μελῶν, καὶ τῶν τοῦ ἀνθρώπου μερῶν τοῦ προσώπου. (139/110)
26. Περὶ σχηματισμοῦ τινὸς λαλοῦντος μετὰ πλείστων. (141/111)
27. Περὶ θυμωμένης μορφῆς. (143/112)
28. Περὶ ἀπεγνωσμένης μορφῆς. (144/113)
29. Περὶ σχηματισμοῦ θρήνου καὶ γέλωτος. (145/114) 
30. Περὶ ἁπλῆς κινήσεως τῶν ζώων καὶ κοινῆς. (147/116)
31. Περὶ τῶν δεικτικῶν ἐνεργειῶν. (149/118)
32. Εἰς τὰς οἰκείας κινήσεις εἰς τὸν νοῦ τοῦ κινήματος. (150/119)
33. Περὶ τῆς ἐκ τοῦ λογισμοῦ κινήσεως ἀναμεταξὺ κειμένου. (151/120)
34. Περὶ σύνθετης κινήσεως. (152/121)

«Βιβλίον τρίτον, περὶ συνθέσεως τῶν ἱστοριῶν. Συλλεχθὲν ἐκ διαφόρων ποιητῶν παλαιῶν 
τε καὶ νέων μετὰ πλείστην ἀκρίβειαν παρὰ { } κατὰ ͵αψπα ἐν τῇ τῶν Ἐνετῶν πόλει { }» 
(154/122). Αποτελείται από 17 μη αριθμημένες σελίδες· από αυτό το «βιβλίο» έχουν κοπεί 
πολλά, άγνωστο πόσα ακριβώς, φύλλα. 

1. Προοίμιον τοῦ παρόντος βιβλίου καὶ νουθεσία, τῆς παρούσης πραματείας. (156/123) 
2. Πόσον πρέπει νὰ εἶναι τὸ φῶς ὑψηλὸν ὁπόταν τινὰς ἀντιγράφῃ 
 ἀπὸ τὸ φυσικόν. (159/126)
3. Εἰς τὸ νὰ ἀντιγράφῃ τινὰς ἀπὸ φυσικὸν ἢ ἀπὸ γλυπτόν. (159/126)
4. Ἀδύνατον γὰρ ὑπάρχει φυλάττειν μία ἐνθύμησις πάσας τὰς ὄψεις καὶ μεταλλαγὰς 
 τῶν μελῶν. Καὶ τρόπος τοῦ φυλάττειν μορφὴν ἀνθρωπίνην. (160)
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«Βιβλίον τέταρτον, περι χρωμάτων. Ὠραιότατον περι ζωγραφίας. Συναθρισθὲν ἐκ διαφό-
ρων βιβλίων παλαιῶν τε καὶ νέων μετά τινος προσθήκης. Διά κόπου καὶ μόχθου καὶ μετὰ 
πλήστης ἐπιμελείας Συμεών(;) ιερομονάχου τοῦ ἐκ Κεφαληνήας. Περιέχων ἅπασαν μέθοδον 
χρωμάτων τε καὶ φωτισμάτων, ἰσκίων τε καὶ ἀντηλιῶν, συναρμόσεῶν τε καὶ πάσης μεθόδου 
αὐτῶν. Ἐν δὲ τῷ τέλει περιέχει τινάς ἐρμηνίας δυσεύρετους καὶ ἐξαιρέτους πρὸς τοὺς ἀναγι-
νώσκοντας» (206/135). Αποτελείται από 94 μερικώς αριθμημένες σελίδες, στις οποίες περι-
λαμβάνονται δύο σαφώς διακριτές ενότητες. 

Η πρώτη περιλαμβάνει 43 κεφάλαια: 
  1. K. A΄. (208/2/136)
  2. Κ. Β΄. Περὶ ἑνώσεως ἀλλήλων τῶν χρωμάτων. (209/137)
  3. Κ: Γ΄. Περὶ τῶν δευτέρων εἰδῶν τῶν χρωμάτων ἅτινα χωρίζουσιν 
 ἀπὸ τὴν συνάφειαν τῶν ἄλλων. (210/3/138)
  4. Κ. Δ΄. Ὅτι οὐδὲν ὑπάρχει ἁπλὸν χρῶμα. (211/139)
  5. Κ. Ε΄. Περὶ συνοδεύσεως τῶν χρωμάτων, δίδοντας χάριν ἓν τοῦ ἑτέρου.  (212/4/140)
  6. Κ. ΣΤ΄. Περὶ μεταλλαγῆς τῶν διαφανῶν χρωμάτων. (213/141)
  7. Κ. Ζ΄. Περὶ προοπτικῆς τῶν χρωμάτων. (213/141)
  8. Κ. H΄. Περὶ κοινῆς προόψεως τὴν εἰς τῶν χρωμάτων λεπτότητα 
 εἰς μακρὺ διάστημα. (214/5/142)
  9. Κ. Θ΄. Περὶ τῆς δυνάμεως τῶν φωτισμάτων καὶ ζοφοτήτων. (217/ /145)
10. Κ. I΄ Περὶ τῶν ἡλιακῶν ἀκτίνων καὶ ποῖον μέρος αὐτῆς ἐστι καθαρώτερον. (218/7/146)
11. Κ. IA΄. Περὶ ἀντηλίας, ὅτι σπανίως εὑρίσκεται εἰς τὸ χρῶμα τοῦ σώματος 
 ὅθεν συνάπτονται.(220/8/148)
12. Κ. ΙΒ΄. Περὶ τμητικῶν χρωμάτων καὶ ἀντηλιῶν φωτισμάτων, 
 καὶ ἀντηλιῶν χρωμάτων τῆς σαρκός. (221/ /149)
13. Κ. ΙΓ. Περὶ χρώματος εἰς διαφόρους χονδρότητας τοῦ ἀέρος.
  Καὶ ὅτι τελειώνοντας ὁ ἀὴρ χαμηλὰ γίνεται λευκός. (221/ /149)
14. Κ. ΙΔ΄. Περὶ διαστηματικῶν χρωμάτων, ὅτι χάνουνται τελείως
  ἀπὸ τὰ πράγματα αὐτῶν. (223/ /151)
15. Κ. ΙΕ΄. Περὶ τῶν τοῦ ἰσκίου χρωμάτων. (225/ /153)
16. Κ. ΙΣΤ΄. Περὶ ἰσκίων λευκοῦ καὶ ἑτέρων. Καὶ τιθεμένων πραγμάτων 
 εἰς πεδιάδα λευκήν. (227/ /155)
17. Κ. ΙΖ΄. Περὶ χρωμάτων χρωματισμένων ὑπὸ τὸ φώτισμα τοῦ πυρός. (227/ /155)
18. Κ. ΙΗ΄. Περὶ τιθεμένων πραγμάτων εἰς πεδιάδαν λευκήν. (229/ /157)
19. Κ. ΙΘ΄. Περὶ βαθμοῦ τῶν ζωγραφιῶν τῶν χρωμάτων καὶ φωτισμάτων. (230/13/158)
20. Κ. Κ΄. Περὶ τῶν τοῦ ἰσκίου χρωμάτων ἑκάστου σώματος τῆς ζωγραφίας. (234/15/162)
21. Κ. ΚΑ΄. Περὶ των ζωγραφισμένων πραγμάτων εἰς τὰς πεδιάδας. (235/ /163)
22. Κ. ΚΒ΄. Ποῖον μέρος εἰς τὴν ζωγραφίαν ἑνὸς ἰδίου χρώματος 
 ὁρᾶται ὠραιώτερον. (235/ /163)
23. Κ. ΚΓ΄. Διδασκαλία προοπτικὴ τῆς ζωγραφίας. (235/ /163)
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24. Κ. ΚΔ΄. Περὶ μιᾶς ὁμοίας πεδιάδος ὅπως ὁρᾶται μείζονα 
 ἢ ἐλάττονα, ἧς οὐκ εἰσί. (238/17/166)
25. Κ. ΚΕ΄. Περὶ δασωτοῦ στασίματος. (239/ /167)
26. Κ. ΚΣΤ΄. Περὶ κατοπτευομένων πραγμάτων εἰς ὕδωρ τῶν τοποθεσιῶν. 
 Καὶ πρῶτον περὶ τοῦ ἀέρος. (239/ /167)
27. Κ. ΚΖ΄. Περὶ τῆς ἀρχῆς μιᾶς βροχῆς. (240/18/168)
28. Κ. ΚΗ΄. Περὶ ἀνέμου ζωγραφισμένου. (241/ /169)
29. Κ. ΚΘ΄. Περὶ τῶν τεσσάρων καιρῶν τοῦ ἑνιαυτοῦ καὶ τὰ ἐκείνῳ μέτοχα. (241/ /169)
30. Κ. Λ΄. Περὶ καπνοῦ. (242/19/170)
31. Κ΄. ΛΑ΄. Περὶ κονιορκτοῦ. (243/ /171)
32. Κ. ΛΒ΄. Περὶ συμπτώματος ἡλίου. (243/ /171)
33. Κ. ΛΓ΄. Περὶ πόλεων καὶ ἄλλων πραγμάτων θεωρουμένων εἰς χονδρὸν ἀέρα. (243/ /171)
34. Κ. ΛΔ΄. Περὶ τῶν φαινομένων πραγμάτων ὑπὸ τοῦ ὀμματίου ἑνωμένων 
 διαμέσον ἀχλύος καὶ χονδροῦ ἀέρος. (245/ /173)
35. Κ. ΛΕ΄. Περὶ τῶν εἰς τὴν ὑψηλότητα στοχαζομένων κτηρίων εἰς τὸν γνῶφον. (245/ /173)
36. Κ. ΛΣΤ΄. Περὶ τῶν πόλεων καὶ ἄλλων θεωρουμένων κτηρίων τὴν ἐσπέραν, 
 ἢ το πρωΐ εἰς τὴν κατεκνιά. (246/21/174) 
37. Κ. ΛΖ΄. Περὶ τῶν φαινομένων σημείων τῶν ἰσκίων εἰς τὰ μακρόθεν σώματα. (247/ /175) 
38. Κ. ΛΗ΄. Περὶ γραμμικῆς προόψεως τῶν διαστηματικῶν πραγμάτων. (247/ /175)
39. Κ. ΛΘ΄. Περὶ πόσον χρὴ θέτειν τὴν γραμμὴν ὑψηλά. (250/23/178)
40. Κ΄. Μ΄. Περὶ τῶν ὀροθεσιῶν τῶν σωμάτων, λεγομένων περιγραφῶν, 
 ἢ περιόδων. (250/23/178)
41. Κ. ΜΑ΄. Περὶ ἐντολῆς τῆς ζωγραφίας. Καὶ πῶς νὰ δίδεται τὸ φῶς εἰς τὰς μορφὰς. (253/ /181)
42. Κ. ΜΒ΄. Περὶ τῶν θεωρουμένων πραγμάτων κεχωρισμένων 
 ἀπὸ τὰς αὐτῶν πεδιάδας. (254/25/182)
43. Κ. ΜΓ΄. Περὶ πανίων ὁποῦ ἐνδύονται αἱ μορφαὶ συν τὰς αὑτῶν
  λυγίσεις καὶ στροφάς. (257/ /185)

Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει 56 κεφάλαια:  
  1. Τρόπος διὰ νὰ κάμης τὸ ὀλτραμαρίνο, ἤγουν τὸ ἀντζούρο φίνο.
  2. Ἄλλος τρόπος. 
  3. Διὰ νὰ ποιήσεις ἕνα εὐμορφότατον τουρκίνο.
  4. Διὰ νὰ ποιήσεις ἕνα ἕτερον τουρκίνο.
  5. Διὰ νὰ ποιήσεις τὸ χῶμα τοῦ ἀμάραντου.
  6. Διὰ νὰ ποιήσεις βερδεγγίλιο ντὰ μινιάρε.
  7. Διὰ νὰ ποιήσεις χρῶμα πράσινον μινιάρε. 
  8. Διὰ ἕνα ἄλλον πράσινον. 
  9. Ἕτερον πράσινον. 
10. Διὰ νὰ ποιήσεις χρῶμα πράσινον διὰ φύλλα. 
11. Διὰ τὸ πράσινον βερδετέρνο και βέρδε ῥάμε.
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12. Διὰ τὸ βερδετέρνο, λεγόμενον καλεμὶ τζιογγιαρί, ἤτοι πράσινον. 
13. Τρόπος διὰ νὰ γίνεται καλὸ τὸ βέρδε ῥάμε, ἤτοι πράσινον.
14. Εἰς τὸ νὰ ποιήσεις τὰ ἄνωθεν χρώματα.
15. Διὰ νὰ ποιήσεις χρῶμα κρεατῶδες, διὰ νὰ βάφεις πανιὰ διὰ τριαντάφυλλα καὶ ἄλλα ἄνθη.
16. Περὶ τῆς τοῦ κρεμέζου κατασκευῆς.
17. Ἕτερος τρόπος διὰ νὰ γένεται το κρεμέζο. 
18. K. Γ΄. Τρόπος διὰ νὰ τρίβεις τὸ χρυσίον
19. Τρόπος ἕτερος διὰ νὰ τρίβεις χρυσίον, νὰ γράφεις καὶ νὰ τὸ βάνεις ἐπάνω εἰς μεμβράνα, 
 ὁποῦ νὰ μὴ χαλᾶ ὅταν τὸ στιλβώνεις.
20. Περὶ τοῦ ἄνωθεν ὕδατος τοῦ κομιδίου.
21. Περὶ ἀληθινοῦ τρόπου τῆς καλῆς μελάνης.
22. Σκόνη διὰ νὰ ποιεῖς τὴν ὡραιωτάτην μελάνην.
23. Ἑτέρα μελάνη διὰ σχέδια.
24. Τρόπος διὰ νὰ σκαλίσει τὸ χάλκωμα μὲ τὸ ἀσημόνερον.
25. Ἀληθινὸς τρόπος τοῦ βερνικίου τῆς Κίνας, μὲ τὸ ὁποῖον ἐργάζεσαι 
 ἔργα λεπτὰ καὶ εὔμορφα. 
26. Ὄλιο δὶ σπύγγο, ἤγουν λάδι τοῦ σπύγγου.
27. Βερνίκι διὰ νὰ δίδεται ἄνωθεν τῶν ἱστοριῶν.
28. Βερνίκι κοινόν, εὐμορφώτατον.
29. Διὰ νὰ φθιάσεις βερνίκι εἰς εἶδος χρυσαφίου.
30. Βερνίκι εἰς τὸ αὐτὸ εἶδος κατὰ ἄλλον τρόπον.
31. Διὰ νὰ ποιήσεις λάδι τῆς τρεμεντίνας.
32. Βαφὴ πράσινη διὰ κάθε κόκκαλον.
33. Ἕτερον κι ἄλλον τρόπον.
34. Διὰ νὰ ποιήσεις μαῦρον κάθε κόκκαλον.
35. Διὰ νὰ χρωματίζεις, φύδελτη, ἢ καὶ ἕτερον κόκαλον ὡραῖον πράσινον.
36. Περὶ τοὺ ἀναλύειν μάλαγμα.
37. Περὶ τοῦ ποιῆσαι χρυσὰ γράμματα.
38. Βερνίκι διὰ νὰ δίδεται ἐπάνωθεν τοῦ ἀσημίου, νὰ φαίνεται ὡσὰν χρυσάφι.
39. Περιγράψεις διὰ τῶν χρωμάτων, ἤγουν τὴν σύνθεσιν τῶν κολόρων. 
 Κεφάλαιον πρῶτον: Διὰ τὸ δισένιο.
40. Κεφάλαιον Β: Ἰδέα διὰ τὰ κολόρα διὰ τὴν μινιατούρα. Ἄρθρον Α: Σεκρέτο ἑνὸς Ἰταλοῦ 
 διὰ νὰ κάνεις τὸ καρμίνο. 
41. Καρμίνο. 
42. Ἄλλοι τρόποι.
43. Διὰ τὴ λάκα.
44. Τρόπος διὰ νὰ γίνεται ἡ λάκα φίνα. 
45. Ἄλλος τρόπος διὰ νὰ κάνεις τὴν λάκα κολομπίνα. 
46. Τρυγεία τῆς λάκας κολομπίνας. 
47. Τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον καθαρίζομεν τὸ βερμιλίο.
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48. Διὰ νὰ κάμεις βερνίκι μὲ τὴ γόμα.
49. Σεκρέτο τοῦ βερνικίου διὰ νὰ βάνεις ἀπάνου εἰς τὸ διὰ ἀσήμου νὰ δείξει ὡσὰν χρυσάφι.
50. Τρόπος διὰ νὰ κάνεις τὸ στὴλ δὲ γράνο, ἤγουν τὴ ροζέτα.
51. Τρόπος νὰ μεταχερείζεται ὁ καθένας τὰ ρηθέντα χρώματα. Ἄρθρον πρῶτον.
52. Κεφάλαιον τέταρτον διὰ τὰ σκουτία. 
53. Κεφάλαιον πέμπτον. 
54. Κεφάλαιον ἕκτον: διὰ τοὺς τόπους. 
55. Κεφάλαιον ἕβδομον: διὰ τὰ φιόρα. 
56. Κεφάλαιον ὄγδοον: Σεκρέτα διὰ νὰ κάνεις τὸ χρυσάφι μπουρνίδο, τὸ χρυσάφι εἰς ἀχιβά-

δα, καὶ τὸ χρυσάφι εἰς τοὺς δύο τούτους τρόπους, καὶ βερνίκι τῆς Κίνας.

Ο συντάκτης του Περί Ζωγραφίας 

Δεν γνωρίζουμε αν κάποιος από τους, περισσότερους όπως ειπώθηκε, γραφείς μπορεί να 
ταυτιστεί με τον συντάκτη-συμπιλητή του κώδικα, αυτόν δηλαδή που είχε την ευθύνη για 
την επιλογή, τη σύνταξη, τη μετάφραση, την εικονογράφηση και τη συνολική επιμέλεια του-
λάχιστον των τεσσάρων βιβλίων περί ζωγραφικής. Υποθέτουμε, πάντως, ότι πρόκειται για 
έναν συντάκτη, αυτόν που γράφει το σύντομο προλογικό σημείωμα, με τίτλο «Τοῖς ἐντευξο-
μένοις χαίρειν» στο Πρώτο Βιβλίο, ακόμα και αν σε αυτό δεν αναφέρεται με ακρίβεια στα 
περιεχόμενα που ακολουθούν. Εξάλλου, ακόμα και αν δεν αποκλείεται κάποιος ή κάποιοι 
αργότερα να πρόσθεσε ή να αφαίρεσε ενότητες –πράγμα που μάλλον έγινε–, η σύνθεση του 
συγγράμματος αποτελεί μάλλον ατομική προσπάθεια, αν κρίνουμε τόσο από την εσωτερική 
συνοχή και την εσωτερική σύνδεση των περισσότερων ενοτήτων του κώδικα όσο και από τη 
χρήση του ενικού σε πλείστα σημεία. 

Τα στοιχεία που διαθέτουμε για τον συντάκτη του κώδικα είναι όσα ο ίδιος φρόντισε να 
μας δώσει στο προαναφερθέν σημείωμα, στο οποίο πάντως δεν αποκαλύπτει το όνομά του, 
και σε λιγοστά διάσπαρτα σημεία εντός του κώδικα, όλα κάπως ασαφή και ακόμα ανεξακρί-
βωτα.6 Αν και δεν αναγράφει το όνομά του στη σελίδα τίτλου του Πρώτου Βιβλίου, που όπως 
είπαμε επέχει θέση της σελίδας τίτλου του όλου συγγράμματος, τούτο το κάνει στην αντί-
στοιχη θέση του Δεύτερου Βιβλίου: ωστόσο και εδώ περιορίζεται στην αναγραφή μόνον των 
αρχικών του: «Γ: Ἰ Ε Λ Ζ: ἐκ ΚΦ», όπου το ΚΦ δηλώνει ίσως Κεφαλληνίας. Στο ίδιο σημείο 
του Τρίτου Βιβλίου, το όνομα που αναγράφεται, σημειωτέον από διαφορετικό χέρι, και που 
ίσως περιείχε μόνο τα αρχικά του, έχει μουτζουρωθεί: «παρὰ { }». Τέλος, στο Τέταρτο Βιβλίο 
αναγράφεται το όνομα ολογράφως αλλά πάλι είναι δυσανάγνωστο και κάπως μουτζουρωμέ-
νο: «Συμεών(;) ιερομονάχου τοῦ ἐκ Κεφαληνήας», το οποίο πάντως δεν συμφωνεί με τα αρ-
χικά που δίνονται στην αρχή του Δεύτερου Βιβλίου.

6. Δεν είναι εντούτοις καθόλου βέβαιο ότι ο συντάκτης ήθελε να διατηρήσει την ανωνυμία του, πολύ περισ-
σότερο αν επιθυμούσε να δει τον κόπο του κάποια στιγμή να λαμβάνει μορφή έκδοσης.
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Επιστρέφοντας στο ανυπόγραφο προλογικό σημείωμα «Τοῖς ἐντευξομένοις χαίρειν»: εδώ 
μας πληροφορεί ότι, απογοητευμένος από τους μάταιους, αν και πολύχρονους, κόπους του 
να μάθει την τέχνη της ζωγραφικής στον τόπο καταγωγής του, κατέφυγε «εἰς αλλοδαπᾶς 
πολιτείας», «υποτάσσοντας» τον εαυτό του «ὑπὸ εὑρωπαίους». Εκεί γνώρισε τους δασκά-
λους του, τους οποίους κατονομάζει: «τὸν πάνσοφον καὶ γλυκυτατόν μοι μέγαν διδάσκαλον 
Παλαιάς Ῥώμης Κύριον Μιχαήλ [..] αρίσιον», «τον [..]ολογιώτατο λατίνον Αντόν(;) Ζουάνε 
Μπιάζιον ἐξ Σμύρνης, ἄμα δὲ καὶ τὸν κόντε Μιχαήλ τὶ[..] ἐκ τῶν Ἐνετῶν», για την ταυτότητα 
των οποίων δεν εντοπίστηκαν περαιτέρω στοιχεία. Σε άλλο σημείο του χειρογράφου κάνει 
επίσης λόγο για τον δάσκαλό του, τον οποίο δεν κατονομάζει: «ὁ ἡμέτερος καὶ παμφίλτατός 
μοι διδάσκαλος ἐδίδαξε εἰς ἐμὲ αὐτὰ κατὰ πλάτος». 

Σύμφωνα με τα παραπάνω λιγοστά αυτοβιογραφικά στοιχεία, εφόσον βέβαια αληθεύουν, 
και κρίνοντας από τα ίδια τα περιεχόμενα του κώδικα (κείμενα και εικόνες), όπως επίσης και 
από τις μεταγενέστερες γραφές που μαρτυρούν ίσως κάτι για τη μεταγενέστερη τύχη του, 
μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο συντάκτης του ήταν ίσως ζωγράφος, με καταγωγή από την 
Κεφαλονιά, όπου όπως ειπώθηκε πρέπει να βρισκόταν το χειρόγραφο τουλάχιστον για κά-
ποια περίοδο κατά τον 19ο αιώνα. Ακόμα είναι πιθανό ότι διέθετε κάποια μόρφωση, ότι είχε 
ταξιδέψει σε χώρες της Δύσης, τουλάχιστον στη Ρώμη και τη Βενετία, και ότι γνώριζε σε 
κάποιον βαθμό την, ιταλική τουλάχιστον, καλλιτεχνική παραγωγή και θεωρία της τέχνης.7 

Ως προς τις γνώσεις του περί την ιστορία και τη θεωρία, γενικότερα τα πράγματα της 
τέχνης, και κατεξοχήν στην ιταλική χερσόνησο, ενδείξεις ίσως είναι οι παρεμβάσεις του στις 
μεταφράσεις, οι επιλογές των πηγών προς μετάφραση, η επιλογή και ίσως η εκτέλεση της 
εικονογράφησης. Ένα ακόμα στοιχείο για τις γνώσεις του, αν βέβαια είναι δικό του –και προς 
το παρόν δεν έχουν βρεθεί στοιχεία για το ενάντιο– είναι η σύνταξη, αναμφισβήτητα ευφυής, 
του στιχουργήματος που επέχει θέση προλόγου στο Τρίτο Βιβλίο: σε 90 δεκαπεντασύλλα-
βους στίχους συνοψίζει ορισμένα από τα κυριότερα σημεία της Πραγματείας Περί Ζωγραφι-
κής του Leonardo da Vinci (τον οποίο αναφέρει και ονομαστικά: «ὡς ὁ Βιτζέλος ἐδίδαξε μὲ 
ἄκρα νουθεσία»).8 

Διακηρυγμένος σκοπός του συντάκτη, όποιος και αν ήταν αυτός, είναι η εκπαίδευση των 
«ἀρχαρίων» ζωγράφων, σύμφωνα με όσα ο ίδιος έμαθε στις «αλλοδαπές πολιτείες» από τους 
«εὑρωπαίους» που κατέχουν «ἅπασαν ἐπιστήμην» και οι οποίοι είχαν δεχθεί την ελληνική 
παράδοση και την είχαν αυξήσει. Ενδεχομένως θα επεδίωκε τη δημοσίευση του κόπου του,9 

πράγμα ωστόσο που θα χρειαζόταν πολύ δουλειά ακόμα: παρότι ο κώδικας διαθέτει μια κά-

7. Την εξοικείωσή του ειδικά με τα γραπτά του Leonardo da Vinci μπορούμε να τη συνάγουμε και από το ευφυ-
ές εύρημα της σύνθεσης του στιχουργήματος που παραθέτει στην αρχή του τρίτου «βιβλίου»: στους 90 στίχους 
του ουσιαστικά δίνει συμπυκνωμένο, με μια κάποια παιγνιώδη διάθεση και στην καθομιλουμένη, ένα μεγάλο 
μέρος των εννοιών και των διδαχών που περιέχονται στην «Πραγματεία περί Ζωγραφικής» του da Vinci.
8. Ανάλογα στιχουργήματα υπάρχουν στον Δοξαρά, ο οποίος μεταφράζει στίχους του Λεονάρντο (Λάμπρος, 
1871, σελ. λβ΄) όπως και σε άλλα χειρόγραφα (βλ. για παράδειγμα Γκράτζιου, 1996, σελ. 148.)
9. Διαβάζουμε στην αρχή του πρώτου κεφαλαίου: «Ὑμεῖς δὲ φύλτατοι ἀδελφοὶ τοῦ ἡμετέρου γένους ἐπιμελεὶς 
γενέσθαι διορθῶσαι λαθὸν(;) εἴ τι παρ’ ἐμοῦ ἡμάρτηται, τὰ δὲ ἐλλείποντα ἀναπληρῶσαι. Ὅτι τὸ καταδύναμιν 
ἔπραξα ζητόντας συγγνώμην παρὰ Θεοῦ. Ἔῤῥωσθε». 
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ποια συνεκτική μορφή, τούτη είναι εν πολλοίς ατελής και ανολοκλήρωτη, τόσο ως προς τα 
κείμενα όσο και ως προς την εικονογράφηση· έτσι, στην καλύτερη περίπτωση θα αποτελούσε 
την πρώτη ύλη για μια έκδοση, η οποία δεν προχώρησε πέρα από τη συγκέντρωση υλικού, τη 
μετάφραση και την επιλογή των κατάλληλων συνοδευτικών σχεδίων. 

  

Η γραφή και οι γραφείς 

Όπως ειπώθηκε, είναι σαφές ότι η γραφή των κειμένων του Περί Ζωγραίας ανήκει σε περισ-
σότερα χέρια. Τα τρία πρώτα Βιβλία και το πρώτο μέρος του Τέταρτου ανήκουν σε έναν γρα-
φέα, ας τον ονομάσουμε, για λόγους που θα εξηγήσουμε στη συνέχεια, κύριο γραφέα, ο οποί-
ος, παρά τα πολλά και ποικίλα λάθη, ήταν μάλλον έμπειρος καθώς η γραφή του είναι σχετικά 
ευανάγνωστη. Σε άλλο χέρι, εμφανώς άπειρο, ανήκει το μεγαλύτερο μέρος της δεύτερης 
ενότητας του Τέταρτου Βιβλίου, το περιεχόμενο της οποίας είναι, όπως είπαμε διαφορετικό. 
Εδώ η γραφή είναι πολύ πιο πρόχειρη και δυσανάγνωστη, με αναρίθμητα λάθη σε ορθογρα-
φία, τονισμό και στίξη: μπορεί, δίχως υπερβολή, να ειπωθεί ότι σε αυτό το μέρος δεν υπάρχει 
σχεδόν ούτε μία λέξη ορθογραφημένη, και που να διαθέτει στίξη και σωστό τονισμό. Σε μερι-
κά κεφάλαια του ίδιου μέρους συναντούμε και άλλον, τρίτο, γραφέα. Το ενδιαφέρον είναι ότι 
σε μερικά κεφάλαια αυτής της ενότητας –ενίοτε και εντός του ίδιου κεφαλαίου– συναντούμε 
πάλι το χέρι του πρώτου, του κύριου, γραφέα. Τότε όχι μόνον η γραφή εμφανίζεται προσεγ-
μένη αλλά, το σημαντικότερο, και η ίδια η μετάφραση είναι επίσης πολύ πιο επιμελημένη, σαν 
να έχει τύχει μιας επεξεργασίας, ακόμα και αν δεν πρόκειται για το ίδιο ύφος με τη μετάφρα-
ση των τριάμισι πρώτων Βιβλίων: εδώ ο μεταφραστής όχι μόνον έχει να αντιμετωπίσει ένα 
καθαρά τεχνικό λεξιλόγιο αλλά, επιπλέον, δεν διαθέτει μια προγενέστερη, «έτοιμη» μετά-
φραση όπως εκείνη του Παναγιώτη Δοξαρά για τα κείμενα του Leonardo και του Alberti. 

Εξάλλου, το ότι σε ορισμένες σελίδες αυτής της ενότητας το κείμενο μοιράζεται σε δύο 
στήλες –στη μία από τις οποίες αντιγράφονται τα αποσπάσματα από την ιταλική πηγή προς 
μετάφραση, η οποία υπάρχει (ή πρόκειται να μπει) στην άλλη10– αποτελεί ίσως μια ένδειξη 
για τη διαδικασία που ακολούθησε ο μεταφραστής. Με άλλα λόγια, η πρόχειρη γραφή μας 
δείχνει ίσως ότι αποτελούσε μια προγενέστερη μορφή της τελικής γραφής του κειμένου. 
Έχουμε δηλαδή μια φάση επεξεργασίας της μετάφρασης και του κειμένου, προγενέστερη από 
την τελική μορφή του, την οποία θα καθαρόγραφε ο κύριος γραφέας, ο οποίος επρόκειτο να 
καθαρογράψει όλο το κείμενο του κώδικα. Αυτό βέβαια δεν είναι παρά μια υπόθεση. 

Κάποιες, λιγοστές ενδείξεις υπάρχουν για μια επιμέλεια ή μάλλον για ένα ξανακοίταγμα 
της γραφής. Για παράδειγμα, ο τίτλος του κεφαλαίο «Περὶ ὀφθαλμοῦ» βρίσκεται πάνω από το 
πλαίσιο και εμφανώς γραμμένο από άλλο χέρι από εκείνο του γραφέα του στο συγκεκριμένο 
βιβλίο. Επίσης, λίγες παρασελίδιες σημειώσεις-προσθήκες φανερώνουν το ξανακοίταγμα, 

10. Γράφει μόνον τους τίτλους των ενοτήτων και αφήνει κενό για να κάνει τη μετάφραση, ενώ δίπλα έχει το 
ιταλικό κείμενο.
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όπως στο «στόμα τὰς ἑαυτοῦ διαφορὰς, ἢ εἶναι πλατὺς ἢ χοντρό», όπου το «ἢ χοντρό» βρί-
σκεται στην ώα, και «ὅτι τὸ αὐτὸ χρῶμα διὰ τοῦ ἰσκίου», όπου το «διά» είναι στην ώα, δίχως 
βέβαια να αποκλείεται –που είναι και το πιθανότερο– να πρόκειται για διορθώσεις που έγι-
ναν την στιγμή της γραφής. Κάτι τέτοιο ενισχύει την υπόθεση ότι ο κύριος γραφέας αντλού-
σε από ένα προγενέστερο δείγμα, δοκίμιο. 

Οι πηγές των περιεχομένων και της εικονογράφησης: 
Η μεταφραστική και συμπιληματική τακτική του συντάκτη 

Όπως είπαμε ήδη στην αρχή, οι πηγές των κειμένων του κώδικα είναι οι πραγματείες περί 
ζωγραφικής του Leonardo da Vinci, του Leon Battista Alberti, τις οποίες διαβάζει μέσα από 
τη, χειρόγραφη, μετάφραση του Δοξαρά, την οποία χρησιμοποιεί ανομολόγητα,11 κείμενα 
του Αριστοτέλη (για τα οποία αποκαλύπτει κάπως έμμεσα πάντως την πηγή του «Ταῦτα μὲν 
κατὰ τὴν τοῦ Ἀριστοτέλους αἴρεσιν») και ακόμα εγχειρίδια ζωγραφικής με πρακτικές οδηγίες. 
Όλα αυτά, όπως θα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια, ο συντάκτης του Περί Ζωγραφίας τα 
διαβάζει και τα παραθέτει επιλεκτικά και κάπως αυθαίρετα, ή τουλάχιστον με μια δική του 
λογική που του υπαγορεύει μια νέα κατάταξη και διάρθρωση του υλικού του. Έτσι, κατά κά-
ποιον τρόπο νομιμοποιείται να δηλώνει, όχι δίχως μια κάποια υπερηφάνεια, ότι η σύνθεση 
του, ερανισμένου από διάφορες πηγές, υλικού που περιέχεται στο σύγγραμμά του αποτελεί 
δικό του κόπο.12 Αυτό γράφει τόσο στο προλογικό του σημείωμα13 όσο και τους τίτλους του 
Δεύτερου,14 και του Τρίτου Βιβλίου,15 όπως επίσης και στην αρχή του Τετάρτου Βιβλίου.16 

Όχι μόνον επειδή δεν αποκαλύπτει τις πηγές του αλλά και επειδή μάλλον όχι μόνον τις 
κρύβει αλλά θέλει να δημιουργήσει στον αναγνώστη εντελώς διαφορετικές εντυπώσεις για 
τις πηγές του. Όχι μόνον δεν αποκαλύπτει ότι έχει «δανειστεί» την προϋπάρχουσα μετάφρα-
ση στα ελληνικά των πραγματειών του Leonardo και του Alberti, αλλά, αρνείται, και μάλιστα 

11. Ο Δοξαράς είχε δηλώσει τότε με σαφήνεια τις πηγές του. Φέρεται ότι ο Δοξαράς δεν έκανε το ίδιο με το 
άλλο του, πολύ συντομότερο, σύγγραμμά του, που έχει τον ίδιο τίτλο με τον κώδικα που εκδίδουμε εδώ, Περί 
Ζωγραφίας, στο οποίο περιέλαβε αποσπάσματα από ιταλόγλωσσες πραγματείες δίχως να αποκαλύψει τις 
πηγές του. Το ζήτημα, αν και έχει ερευνηθεί πολύ (βλ. Αλεβίζου, 2005, με προγενέστερη βιβλιογραφία), ωστό-
σο δεν έχει κλείσει: δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι ο Δοξαράς επιθυμούσε να εκδοθεί το Περί Ζωγραφίας, 
αντιθέτως με τη σαφώς διατυπωμένη πρόθεσή του να περάσει στη στάμπα το κατά πολύ εκτενέστερο Τέχνη 
Ζωγραφίας. Βλ. και Ιωάννου, 2015. 
12. Για παράδειγμα, στην αρχή του δεύτερου και του τέταρτου «βιβλίου»· αντίστοιχα: «Ἐπειδήπερ καλῶς 
ἐνουθετήσαμεν ἐντελέστατα εἰς τὸ πρῶτον βιβλίον [...] κατὰ τὴν γνώμην καὶ παράδοσιν παλαιῶν τε καὶ νέων 
[...]» και «[...] ἐσύνθεσα κᾀγώ ταύτην τὴν διδασκαλίαν, συλλέγωντας ἐκ διαφόρων παλαιῶν σοφῶν διδασκά-
λων καὶ νέων». 
13. («μετὰ κόπου καὶ μόχθου πολλοῦ, συνθέσας ταύτην τὴν βίβλον»)
14. («Συναθροισθὲν ἐκ διαφόρων παλαιῶν καὶ νέων ποιητῶν. Διὰ κόπου ἑμοῦ»)
15. («Συλλεχθὲν ἐκ διαφόρων ποιητῶν παλαιῶν τε καὶ νέων μετὰ πλείστην ἀκρίβειαν παρὰ { }»). 
16. «Επειδήπερ ὁ λόγος καὶ ἡ πραγματεία ὑπάρχει περὶ χρωμάτων ἐσύνθεσα κᾀγὼ ταύτην τὴν διδασκαλίαν, 
συλλέγοντας ἐκ διαφόρων παλαιῶν σοφῶν διδασκάλων καὶ νέων».
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κατηγορηματικά, ότι αυτές οι πραγματείες, και ειδικά η πρώτη αποτέλεσε πηγή του. Είναι 
πάντως εντελώς σαφές ότι έχει μπροστά του το σύγγραμμα Τέχνη Ζωγραφίας –ίσως εκείνο 
που βρίσκεται τώρα στην ΕΒΕ ίσως κάποιο άλλο, λανθάνον πλέον, απόγραφο που αναπαρά-
γει το σύνολο ή μέρος του χειρογράφου του Δοξαρά17– ίσως και το πρωτότυπο στην έκδοση 
του 1651, του οποίου πάντως δεν προβαίνει σε νέα μετάφραση. Ακόμα και αν από την πραγ-
ματεία του Leonardo αντλεί περίπου από 200 παραγράφους, από τις συνολικά 365 λεοναρδι-
κές παραγράφους που υπάρχουν στη μετάφραση του Δοξαρά ο οποίος ακολουθεί την έκδοση 
του 1651, αντλεί το μεγαλύτερο μέρος των δικών του παραγράφων (από τον Alberti αντλεί 
περίπου 20 παραθέματα), φτάνει στο σημείο να την απαξιώσει κιόλας: γράφει συγκεκριμένα: 
«Ἀλλὰ πρὸς ἡμᾶς οὐδόλως, διὰ τὴν μεταλλαγὴν τῶν ἀπείρων αἱχμαλωσιῶν, εὑρίσκεται. Ἀλλ’ 
ἔχομεν αὐτὴν καταχρηστικῶς. Διὸ ἐπαινῶ τοὺς ἡμετέρους ἀπερασμένους, οἵτινες ἐγγράφως 
ἔδωσαν ὑπὲρ πασῶν τῶν ἐναρέτων τεχνῶν». Ὥσπερ καὶ δι’ αὐτὴν ἔτυχον δὲ καὶ τινὰ συγ-
γράμματα τινὸς Ἀνδρέου Υιέος Ζακυνθινοῦ, ὅστις διηγῆται περὶ αὐτήν, ἀλλ’ ὑπάρχει ἐλλιπὲς 
καὶ οὐδόλως συμβάλλει πρὸς νέους. Ἀνέγνωσα δὲ καὶ τὰ τοῦ Λεωνάρδου Βίντζι συγγράμμα-
τα, καὶ Ἀνδρέου Πόντζου ἀρχιτέκτονος καὶ ζωγράφου, καὶ ἑτέρων ποιητῶν ἐχόντων εἰς αὐτὴν 
τὴν ἔρεσιν τῶν παλαιῶν καὶ νέων. Καὶ ἔτυχον εἰς αὐτοὺς πράγματα πάνυ ὠφέλιμα, ἀλλὰ λίαν 
σκοτεινά. Ἅτινα, διὰ τὴν δεινὴν σκοτεινότητα αὐτῶν, πρὸς τελείους ὑπάρχουν ὠφέλιμα. Ἀλλ’ 
ὁ ἡμέτερος καὶ παμφίλτατός μοι διδάσκαλος ἐδίδαξε εἰς ἐμὲ αὐτὰ κατὰ πλάτος. Οὕτω κἀγὼ 
ἔλαβον ἅπαντα τὰ συμβάλλοντα ἑξ αὐτῶν καὶ ἐποίησα ταύτην τὴν διδασκαλίαν, πρὸς ὠφέ-
λειαν τῶν ποθουμένων. Προσθέτοντας διὰ κόπου καὶ πόνου πολλοῦ, ἐκ τῆς ὁλίγης μου ἀγχι-
νοίας, διὰ σχημάτων τὰ παραδείγματα δι’ εὐκολοκατάληψιν τῶν μαθητῶν».18 

Είναι σαφής η πλήρης εξάρτηση-ακολουθία της μετάφρασης του Δοξαρά σε πλείστα, ας 
πούμε κρίσιμα, σημεία. Π.χ. όταν στην ιστορία της Συκοφαντίας του Απελλή και ο ΓΑΚ γρά-
φει Ταλίαν («τας Ἀγλαΐαν, Εὐφροσύνην καὶ Ταλίαν», όπως και ο Δοξαράς («κράζοντάς τας 
Ἀγλαΐαν, Εὐφροσύνην καὶ Ταλίαν»). Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι κατανοεί πλήρως τη με-
τάφραση του Δοξαρά, την αποδέχεται, δεν τη διορθώνει. Αυτό που κάνει είναι αφενός να της 
δώσει ενίοτε, ή συχνά, μια πιο λόγια μορφή, όχι πάντα σωστή και επιτυχημένη, και αφετέρου 
– και αυτό είναι πιο εμφανές – να τη συντομεύσει. Ο ΓΑΚ συνεχίζει από εδώ τη μετάφραση, 
πότε ακολουθώντας κατά γράμμα τον Δοξαρά πότε συμπτύσσοντας και πότε παραλείποντας 
περιόδους, βραχείς ή μακρές. Έτσι, τον ακολουθεί θα λέγαμε κατά το δοκούν. 

Ο συμπιλητής του χειρογράφου Περί Ζωγραφίας μόνον στον τίτλο του Τέταρτου κάνει 
λόγο και για (δικές του;) προσθήκες.19 Μέσα στον κυκεώνα του συμπιλήματός του, δεν μπο-
ρούν βέβαια να λογιστούν ως δικές του προσθήκες κάποιες συνδετικές φράσεις ή και προτά-

17. Είναι αυτό και μια ένδειξη για την τύχη του κώδικα του Δοξαρά. Εξάλλου, το απόγραφο του 1720 ίσως 
ήταν ήδη στη Βενετία: στη συλλογή Nani από όπου αργότερα, το 1800, πέρασε στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη. 
18. Αινιγματικό παραμένει σε ποιον αναφέρεται με τη φράση «τινὰ συγγράμματα τινὸς Ἀνδρέου Υιέος Ζακυν-
θινοῦ» όπως επίσης και για το δάσκαλό του, που δεν κατονομάζει: «ὁ ἡμέτερος καὶ παμφίλτατός μοι διδάσκα-
λος ἐδίδαξε εἰς ἐμὲ αὐτὰ κατὰ πλάτος».
19. («Συναθροισθὲν ἐκ διαφόρων βιβλίων παλαιῶν τε καὶ νέων μετά τινος προσθήκης. Διά κόπου καὶ μόχθου 
καὶ μετὰ πλείστης ἐπιμελείας Συμεών(;) ἱερομονάχου τοῦ ἐκ Κεφαλληνίας»). 
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σεις μεταξύ των παραγράφων ή των κεφαλαίων. Ουσιαστικές προσθήκες είναι ελάχιστες: το 
προλογικό σημείωμα, η σύνθεση των 90 δεκαπεντασύλλαβων στίχων – στο οποίο ακολουθεί 
πάντως επίσης το παράδειγμα του Δοξαρά που μετέφρασε το στιχούργημα του Λεονάρντο – 
και κάποιες παραγράφους που έχουν την, ιδεολογική κυρίως, σημασία τους ή μας δίνουν στοι-
χεία για την προσωπικότητα του συμπιλητή. Πιο συγκεκριμένα, μια σχετικά μακροσκελής του 
προσθήκη, σε τροποιημένη μετάφραση χωρίου του Alberti από τον Δοξαρά, αφενός ίσως μας 
δείχνει κάτι από τις γνώσεις του, αφετέρου προσθέτει στην ιδεολογική του σκευή και στόχευση. 
Συγκεκριμένα, στο σημείο που ο Alberti αναφέρεται στους παλαιούς συγγραφείς περί ζωγραφι-
κής (Ἀντίγονο, Ξενοκράτη, Ἀπελλῆς και Λαέρτιος-Δημήτριος Φιλόσοφος), ο συντάκτης του 
κώδικα των ΓΑΚ προσθέτει: «Ἀλλὰ πρὸς ἡμᾶς οὐδόλως, διὰ τὴν μεταλλαγὴν τῶν ἀπείρων αἱχ-
μαλωσιῶν, εὑρίσκεται. Ἀλλ’ ἔχομεν αὐτὴν καταχρηστικῶς. Διὸ ἐπαινῶ τοὺς ἡμετέρους ἀπερα-
σμένους, οἵτινες ἐγγράφως ἔδωσαν ὑπὲρ πασῶν τῶν ἐναρέτων τεχνῶν». 

Έχοντας, λοιπόν, στα χέρια του το «Τέχνη Ζωγραφίας» του επιφύλαξε μια ιδιόρρυθμη 
μεταχείριση: άντλησε μεν από τα περιεχόμενά του, ωστόσο προέβη σε μια νέα διάρθρωσή 
τους, μια νέα ταξινόμηση, ουσιαστικά ένα ανακάτωμα των κεφαλαίων-σημειώσεων του 
Leonardo και των διατυπώσεων του Alberti. Είναι επίσης σαφές ότι και από κάποια έκδοση 
του έργου του Αριστοτέλη Περί των Ζώων Ιστορίαι που είχε διαθέσιμη άντλησε, και εδώ επι-
λεκτικά και ανάκατα, όσα παραθέτει σχετικά με τα μέρη του ανθρωπίνου σώματος. Πολύ 
συχνά, σχεδόν πάντα, προχωρά σε έναν συνδυασμό, σε μια μίξη, αποσπασμάτων και από τις 
τρεις πηγές, παρεμβάλλοντας, ουσιαστικά ανακατεύοντας χωρία του Αριστοτέλη μεταξύ των 
σημειώσεων του Λεονάρντο και του Αλμπέρτι, που στη δική του, λίγο πολύ αυθαίρετη, οπτι-
κή αρμόζουν κάθε φορά. 

Αυτή του η τακτική του – αυθαίρετα, ή μάλλον με μια δική του λογική κατάταξης και διά  ρ-
θρωσης του υλικού, που από το ένα θεμα πάει σε άλλο – έχει το ενδιαφέρον της καθώς συ-
γκροτεί κατά κάποιον τρόπο εκ νέου μια νέα διάρθρωση του υλικού ομαδοποιώντας ή/και 
διασπώντας τις αριθμημένες στην έκδοση του 1651 παραγράφους του Λεονάρντο, κάποτε 
δανειζόμενος, επίσης ανομολόγητα, τους τίτλους των δικών του παραγράφων από τον Λεο-
νάρντο και κάποτε φτιάχοντας δικούς του τίτλους. 

Στη συνέχεια, παραθέτουμε μερικά παραδείγματα ενδεικτικά τόσο της τροποποίησης της 
μετάφρασης του Δοξαρά όσο και της μίξης των περιεχομένων από τις πηγές του: 

Δοξαράς: «Ὅθεν, διὰ νὰ διατάξωμεν ἕνα τέλειον ζωγράφον τοιοῦτοτρόπως 
ὁποῦ αὐτὸς νὰ ἠμπορῇ νὰ ἀποκτίσῃ ἐκείνους τοὺς ἐπαίνους ὁποῦ ἐδιηγήθιμεν, 
μᾶς ἀπομένει ἀκολούθως νὰ ἀναφέρωμεν κάποια πράγματα. Τὰ ὁποῖα ἐγὼ 
ὑπολαμβάνω ὅτι δὲν εἶναι πρέπον νὰ τὰ ἀφίσωμεν ὅπισθεν εἰς τὰ ἡμέτερα 
ταῦτα ὑπομνήματα, διηγούμενος πλέον συντόμως ὁποῦ νὰ εἶναι δυνατόν». 
Χφ. ΓΑΚ: «Ὅστις βούλεται προσκτήσασθαι πάσας τὰς ἀκουλούθας τιμάς, πρέ-
πον εἶναι ἵνα ἀναφέρω τινὰ παραδείγματα ἅπερ ὑπολαμβάνω ὡς οὐκ ἐφικτὸν 
ἐᾶσαι ὄπισθεν τῶν ἡμετέρων ὑπομνημάτων, διηγούμενος συντόμως». 
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Δοξαράς: «Ἡ ἐνέργεια δὴ τοῦ ζωγράφου καὶ τὸ καθῆκον εἶναι νὰ σχεδιάζῃ 
καὶ νὰ χρωματίζῃ κάθε λογὶς ὁποῦ τοῦ προβάλουν σώματα εἰς μίαν ἐπιφάνειαν 
μὲ γραμμὰς καὶ χρώματα. Εἰς τρόπον ὅτι, διαμέσον μιᾶς κάποιας διορίας καὶ 
εἰς ἕνα κάποιον διορισμένον θέμα τῆς κεντρικῆς ἀκτίνος, ὅλα τὰ πράγματα 
ὁποῦ θεωροῦνται ζωγραφισμένα νὰ φαίνουνται ἀνιστάμενα καὶ εἰς ὀμοιώτητα 
τῶν προησταμένων πραγμάτων». 
Χφ. ΓΑΚ: «Ἡ ἐνέργεια δὴ τοῦ ζωγράφου καὶ τὸ καθῆκον ἐστὶν ἵνα σχεδιάζῃ 
καὶ χρωματίζῃ πᾶν σῶμα προβαλλόμενον μιᾶς ἐπιφανείας μὲ γραμμὰς καὶ 
χρώματα. Εἰς τρόπον ὅτι διαμέσον τινὸς διορίας καὶ εἰς ἕν διορισμένον θέμα 
τῆς κεντρικῆς ἀκτῖνος ὁραθῆναι δὴ πᾶσαι αἱ ζωγραφίαι ἀνιστάμεναι καὶ ὅμοι-
αι τῶν προβαλλομένων πραγμάτων». 

Δοξαράς: «Τὸ τέλος, φημί, τοῦ ζωγράφου εἶναι εἰς τὸ νὰ ζητᾷ νὰ ἀποκτίσῃ ἔπαι-
νον, χάριν καὶ ἀγάπην διὰμέσον τῶν ἔργων του πλέον παρὰ πλουσιότητας. Κα-
λοπίζοντας εἰς τοιοῦτον τρόπον τὴν ζωγραφίαν του ὁποῦ νὰ σταματίζῃ καὶ νὰ 
βιάζῃ τὰ ὅμματα καὶ τὰς προθυμίας τῶν θεωροῦντων. Τὰ ὁποῖα πράγματα πῶς 
δύνονται νὰ γένουν καὶ ἀπὸ τίνα τρόπον, τὸ εἴπαμεν ὅταν ἐδιαλέκτημεν εἰς τὴν 
σύνθεσιν καὶ εἰς τὴν ἀποδοχὴν τῶν φωτισμάτων. Πλήν, ἐγὼ ἐπιθυμῶ ὅτι ὁ ζω-
γράφος οὐχὶ μόνον νὰ γυνώσκῃ καὶ νὰ καταλαμβάνῃ ὀρθῶς ὅλα αὐτὰ τὰ πράγ-
ματα ἀλλὰ νὰ εἶναι καὶ ἄνθρωπος καλὸς καὶ εὐδόκιμος εἰς τὰ χρηστὰ ἤθῃ».
Χφ. ΓΑΚ: «Τέλος φημὶ τοῦ ζωγράφου ὑπάρχει προσκτήσασθαι ἔπαινον καὶ 
ἀγάπην διὰ τῶν αὐτοῦ ἔργων, ὑπὲρ πλουσιότητος, καλλωπίζοντες τοσοῦτον 
τὴν αὐτοῦ ζωγραφίαν ὥστε σταματίζειν καὶ βιάζειν τὰ ὅμματα καὶ τὰς προ-
θυμίας τῶν θεωρούντων (ἥνπερ τίνι τρόπῳ δύναται γενέσθαι θέλομεν διαλε-
χθῇ εἰς τὴν σύνθεσιν καὶ ἀποδοχὴν τῶν φωτισμάτων). Πλὴν ἐπιθυμῶ τὸν ζω-
γράφον οὐ μόνον γινώσκειν καὶ ἐννοεῖν ὀρθῶς ἅπαντα, ἀλλ’ εἶναι χρηστὸν 
καὶ ευδόκιμον πρὸς χρηστὰ ἤθη». 

Δοξαράς: «Τὶ λέγωμεν ἡμεῖς διὰ ἐκεῖνας τὰς τρεῖς νεάνιδας ἀδελφὰς εἰς τὰς 
ὁποίας ὁ Ἡσίοδος ἔθεσε τὰ ὀνόματα, κράζοντάς τας Ἀγλαΐαν, Εὐφροσύνην καὶ 
Ταλίαν. Αἵτινες ὑπῆρχον ζωγραφισμέναι, κατεχόμεναι ἀπὸ τὰς χεῖρας, ἀγαλομέ-
ναι καὶ στολισμέναι μὲ μίαν διάφανον καὶ λελημένην στολήν, διὰ τὰς ὁποίας 
θέλουσιν ὅτι μὲ αὐτὰς νὰ καταλαμβάνεται ἡ ἐλευθερία. Διότι μία ἀπὸ τὰς ἀδελ-
φὰς ἔδιδεν, ἡ ἄλλη ἐλάμβανεν καὶ ἡ τρίτη ἀπέστρεφε τὴν εὐεργεσίαν. Αἱ ὁποίαι 
καταστάσεις, κατὰ ἀλήθειαν, ἔχουν νὰ εὐρίσκουνται εἰς κάθεν τελείαν ἐλευ-
θερίαν». 
Χφ. ΓΑΚ: «Τί δὲ λέγωμεν διὰ τὰς τρεῖς ἐκείνας νεανίδας ἀδελφάς, κράζωντάς 
τας Ἀγλαΐαν, Εὐφροσύνην καὶ Ταλίαν; Αἵτινες ὑπῆρχον ζωγραφισμέναι, κατε-
χόμεναι τὰς χείρας καὶ ἀγαλλόμεναι, περιβεβλημέναι διαφανῆ καὶ λελυμένην 
στολήν; Διὰ τὰς ὁποίας θέλουσιν μὲ αὐτὰς νὰ καταλαμβάνεται ἡ ἐλευθερία. 



[21]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διότι ἡ μία ἔδιδεν, ἡ ἄλλη ἐλάμβανεν, ἡ τρίτη ἐπέστρεφε τὴν εὐεργεσίαν. Αἱ 
ὁποῖαι καταστάσεις ἀληθῶς ὑπάρχουσιν εἰς κάθε τελείαν ἐλευθερίαν.» 

Δοξαράς: «Φειδίας, ὁ ἐξοχώτατος ζωγράφος, ὀμολογᾶ ὅτι ἔμαθε ἀπὸ τὸν Ὅμη-
ρον τὸν τρόπον πῶς εἶχεν ἐξαίρετα νὰ ζωγραφίσῃ τὸν Δία μὲ σεμνότητα. Ἐγὼ 
στοχάζωμε ὅτι οἱ ἐδικοί μας ζωγράφοι γίνονται πλέον περιούσιοι καὶ πλέον 
εὔποροι εἰς τὸ νὰ διαβάζουν τοὺς ποιητάς. Καὶ νὰ εἶναι πλέον σπουδαῖοι εἰς τὸ 
νὰ μανθάνουν παρὰ εἰς τὸ κέρδος. Ἀλλὰ δὴ περιπλέον οἱ ὀλίγον σπουδαῖοι 
παρὰ ἐπιθυμιτοὶ εἰς τὸ νὰ μανθάνουν, κεκοπιάζονται περισσότερον. Διότι αὐτοὶ 
δὲν γυνώσκουν | τὸν δρόμον ἢ μᾶλλον τὸν τρόπον τοῦ πράγματος, ὁποῦ αὐτοὶ 
δὲν κάμνουσι διὰ τὸν κόπον εἰς τὸ νὰ μανθάνουν ἢ νὰ σπουδάζουσιν. Καὶ διὰ 
τοῦτο, ἀρχόμεθα νὰ εἰποῦμεν εἰς ποῖον τρόπον ἡμεῖς ἠμποροῦμεν εἰς τοιαύτην 
τέχνην νὰ γενοῦμεν τέλειοι διδάσκαλοι.»
Χφ. ΓΑΚ: «Φειδίας ὁ ἐξοχώτατος ζωγράφος διεξήρχετο ὅτι ἀπὸ τὸν Ὅμηρον 
ἔμαθε τὸν τρόπον ἵνα ζωγραφίσῃ τὸν Δία ἐξαίρετα μὲ σεμνότητα. Περιπλέον 
ὅμως οἱ ὀλίγον σπουδαῖοι καὶ ἀμελεῖς οὐκ ὀλίγον κοπιάζουσιν εἰς τὸ μανθά-
νειν, μὴ γινώσκοντας τὸν δρόμον, μᾶλλον δὲ τὸν τρόπον τοῦ οὕτινους πράγ-
ματος. Οἵτινες διὰ τοῦ κόπου οὐδὲν ποιοῦσι μὴ γυμναζόμενοι ὡς εἴπομεν. »

Δοξαράς: «Ὅμως διατὶ ἡ τοιαύτη σπουδὴ εἰς τὴν μάθησιν δύναται ἴσως νὰ 
φανῇ πολλὰ κοπιαστικὴ εἰς τοὺς νέους. Διὰ τοῦτο μοῦ φαίνεται νὰ φανερώσῳ 
εἰς τοῦτον τὸν τόπον πόσον ἡ ζωγραφία ὑπάρχει ἀξία εἰς τὸ νὰ ἠμποροῦμεν 
νὰ βάνωμεν κάθε σπουδήν μας καὶ πᾶσαν ἐπιμέλειαν. Δηλονότι, αὕτη εἰς τοῦ 
λόγου της ἔχει μίαν κάποιαν δύναμιν θείαν τοιαύτην, ὁποῦ οὐχὶ μόνον κάμνει 
ἐκεῖνο ὁποῦ λέγουσιν ὅτι ποιεῖ τὴν φιλίαν καὶ μᾶς φανερῶνει τὸ εἶναι εἰς τὰ 
πρόσωπα ὁποῦ μακρόθεν ἀπέχουσιν ἀλλὰ μᾶς βάνει ὡσαύτως ἔμπροσθεν εἰς 
τὰ ὅμματα ἐκείνους ὁποῦ πολλοὺς καὶ πολλοὺς χρόνους εἶναι ἀποθαμένοι».
ΓΑΚ: «Αὕτη ἡ σπουδὴ εἰς τὴν μάθησιν δύναται ἵσως πρὸς τοὺς νέους πολλὰ 
κοπιαστικὴ ὁραθῆναι. Διὸ ἀναφέρω σαφηνίζοντας πόσον ὑπάρχει ἀξία ἡ ζω-
γραφία, ἵνα ἐπιμεληθῶσι μετὰ πάσης σπουδῆς καὶ προθυμίας πρὸς αὐτήν. 
Αὕτη τοίνυν περιέχει μίαν τοιαύτην θείαν δύναμιν ὅτι οὐ μόνον ποιεῖ τὴν φι-
λίαν καὶ τὸ εἶναι τῶν μακρὰ ἀπεχουσῶν φανερεῖ, ἀλλὰ θέττει πρὸς τὰ ὅμματα 
ἡμῶν τοὺς πρὸς τὴν ἄλλην ζωὴν πρὸ πολλῶν χρόνων διαβάντας.»

Δοξαράς: «Τὸ ἐλεφάντινον, λέγω, τὰ ληθάρια καὶ οὕτω γεναμένα πράγματα 
πολύτιμα γίνονται διαμέσον τῆς χειρὸς τοῦ ζωγράφου πλέον τίμια. Τὸ χρυσίον 
τὸ ἴδιον ὁμοίως κεκαλλωπισμένον ἀπὸ τὴν ζωγραφίαν ὑπάρχει περισσότερον 
εὐφημισμένον παρὰ ἄλλο τόσον μόνον του, μᾶλλον δὲ ὁ μόλυβδος περισσότε-
ρον πάντων τῶν ἄλλων μετάλων εὐτελέστερος. Ἐὰν ὁ Φειδίας ἤ ὁ Πραξιτελὴς 
ἥχασιν μὲ τὰς χεῖρας των ποιήσουν ἕνα ἄγαλμα, ὑπῆρχε περισσότερον εἰς τιμὴν 
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παρὰ ὁποῦ δὲν ἦτον ἄλλος τόσος ἄργυρος ἀπελέκιτος καὶ ἀσκεύαστος. Ζεύξις 
ὁ ζωγράφος ἄρχισεν νὰ χαρίζῃ τὰς ζωγραφίας του, διότι, καθάπερ ἐλέγασιν, 
αὐταὶ δὲν ἡμποροῦσαν νὰ πλερωθοῦν μὲ καμίας λογὶς τιμήν. Δηλονότι αὐτὸ 
ἐδιάκρεναι ὅτι δὲν ἐδύνετο νὰ εὔρῃ τίμὴν καμίαν ὁποῦ νὰ ἠμπορῇ νὰ εὐχαρι-
στίσῃ ἐκεῖνον ὁποῦ εἰς τὸ νὰ ζωγραφίζῃ ἤ νὰ γλύπτῃ τὰ ζώα ἦτον σχεδὸν ἄλλος 
ἕνας θεὸς ἀναμέσον τῶν θνητῶν.»
Χφ. ΓΑΚ: «Τὸ ἐλεφάντινον λέγω ὀστοῦν καὶ λιθάρια καθίστανται ὑπάρξιμα διὰ 
τῆς τοῦ ζωγράφου χειρός, καὶ τὰ ἕτερα ἅπαντα. Ἂν ὁ Φειδίας ἢ ὁ Πραξιτέλης 
ἐποίησάν τι ἄγαλμα, ὑπῆρχε τοσαύτης τιμῆς ὅσης τοσοῦτος ἀσκεύαστος ἄργυ-
ρος. Ζεύξης ὁ ζωγράφος ἀδωροδοκήτως ἔδιδε τὰς αὑτοῦ ζωγραφίας, ἐπειδήπερ 
οὐκ ἠδύναντο τιμηθῆναι ὑπό τινος. Ὥστε οὐ θαυμάζονται μόνον διὰ τὰ ἔργα 
αὐτῶν, ἄλλ’ ὅμοιοι τῶν θεῶν προσαγορεύονται ἀπὸ τῶν θνητῶν.»

Δοξαράς: «Ἔχει τοσούτους ἐπαίνους τὸ λοιπὸν ἡ ζωγραφία, ὅτι ἐκεινῶν ὁποῦ 
τῆς εἶναι διδάσκαλοι οὐχὶ μόνον ἐκπλήτωνται εἰς τὰ ἔργα των ἀλλὰ προαγο-
ρεύονται νὰ εἶναι παρόμοιοι μὲ τοὺς θεούς. Καὶ τὶ ἔτι λέγω, δὲν εἶναι ἡ ζωγρα-
φία ἡ διδάσκαλος εἰς ὅλας τὰς τέχνας ἤ μᾶλλον ὁ ἐξαίρετος καλοπισμός. Διότι 
ὁ ἀρχιτέκτων, ἐὰν δὲ σφάλω, δὲν πέρνη ἀπὸ τὸν ζωγράφον τὰ ἀκρόρεια, τὰ 
κεφάλαια, τὰς βάσεις, τὰς κιόνας, τὰς κεράταυλας καὶ ἅπαντας τοὺς ἄλλους 
οὕτω γεναμένους ἐπαίνους τῶν κτιρίων. Διότι ὁ ζωγράφος, διαμέσον τῆς μεθό-
δου καὶ τῆς τέχνης του, ἔδειξε καὶ ἔδωσε τὸν τρόπον εἰς τοὺς τέκτονας, ἀγαλ-
ματοποιοὺς καὶ εἰς ὅλα τὰ ἐργαστήρια τῶν τεχνήτων, χαλκέων καὶ λεπτουργῶν 
καὶ ὅλων ἐκείνων ὁποῦ ἐργάζονται | τὰ χειροποιήματα, ὥστε ὁποῦ δὲν εὐρίσκε-
ται τέλος πάντων τέχνη καμία, ἀγκαλὰ καὶ εὐτελεστάτη, ὁποῦ νὰ μὴν ἔχει πε-
ριστόχασιν εἰς τὴν ζωγραφίαν. Ὅθεν ἐγὼ ἀποκοτῶ νὰ λέγῳ ὅτι ὅλον ἐκεῖνο 
ὁποῦ τυγχάνει εἰς καλοπισμὸν τῶν πραγμάτων εἶναι εὐγάλμένο ἀπὸ τὴν ζω-
γραφίαν.» (σελ. 429)
Χφ. ΓΑΚ: «Τί δὲ φημί; Οὐκ ἔστιν αὕτη ὁδηγὸς καὶ καθηγητὴς πασῶν τῶν ἄλ-
λων ἐπιστημῶν τε καὶ τεχνῶν; Μᾶλλον δὲ καὶ καλλωπισμός; Διότι διὰ τῆς 
αὐτῆς μεθόδου διδάσκονται οἱ ἀρχιτέκτονες, ἀγαλματοποιοί, καὶ ἄλλοι τε-
χνῖται, χαλκοὶ καὶ λεπτουργοί, καὶ ἅπασαι αἱ χειροτέχναι. Ὅθεν φημὶ ἄπαντα ἐξ 
αὐτῆς ὠραΐζουνται». 

Από τις αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις παραθέτουμε ορισμένα παραδείγματα: 
Στο σημείο που ο Δοξαράς μεταφράζει το «cittadini» του Alberti («benivolenza da’ 

cittadini») σε «πολίτες» («φιλοστοργίαν τῶν πολιτῶν»), ο συντάκτης του χειρογράφου των 
ΓΑΚ προτιμά το «ανθρώπους» («φιλοστοργίαν τῶν ἀνθρώπων»). Επίσης, στο κρίσιμο χωρίο 
του Alberti «E che la pittura tenga espressi gli iddii quali siano adorati dalle genti» (= η ζωγρα-
φική μορφοποιεί τους θεούς που λατρεύονταν από τους ανθρώπους), ακολουθεί την προσθή-
κη του Δοξαρά: «ὅτι ἡ ζωγραφία ἔχει ὁποῦ φανερώνει καθαρὰ τοὺς θεούς, δηλονότι τοὺς 
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ἁγίους, ὁποῦ εἰσὶ τιμημένοι ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους», γράφοντας: «Αὕτη δὲ σαφῶς παραστένει 
τοὺς θεούς, δηλαδὴ τοὺς ἁγίους, αἵτινες τιμῶνται ὐπὸ τῶν ἀνθρώπων»: ασπάζεται άραγε τη 
σημαίνουσα προσθήκη του Δοξαρά ή, απλούστατα, δεν αντιπαραβάλλει, τουλάχιστον στο 
σημείο αυτό, τη μετάφραση του Δοξαρά με το πρωτότυπο του Αλμπέρτι; Το δεύτερο ίσως 
είναι το πιθανότερο, δεδομένου ότι θρησκευτικές αναφορές δεν υπάρχουν στο χειρόγραφο 
των ΓΑΚ, σε αντίθεση με εκείνο του Δοξαρά στο οποίο περιλαμβάνεται ουσιαστικά μια διπλή 
εισαγωγή με αφιέρωση και επίκληση του θείου. 

Άλλη μια παρανόηση του συμπιλητή του κώδικα των ΓΑΚ: ενώ ο Δοξαράς μεταφράζει το 
«Giudica Trimegisto, vecchissimo scrittore» του Alberti σωστά ως: «Πιστεύει ὁ Τρισμέγιστος, 
γραφεύς παλαιώτατος» ο ανώνυμος συντάκτης γράφει: «Ἵστορεῖ ὁ παλαιότατος καὶ τρισμέγι-
στος γραφεὺς».

Διαφορετικές, αλλά εξίσου ανομολόγητες, είναι οι πηγές του συμπιλητή στο δεύτερο μέ-
ρος του Τέταρτου Βιβλίου, όπου περιλαμβάνονται συνταγές για χρωματισμό, βερνίκια κλπ. 
Είναι πιθανόν ο συμπιλητής του χειρογράφου του 1781 να είχε υπόψη του δύο ανάλογες, 
σύντομες ενότητες, με τίτλο «Ἑρμηνεία εἰς διάφορα βερνίκια» και «Ἑρμηνία εἰς τὸ ἐπιχείριμα 
τοῦ χρυσιόματος», τις οποίες ο Παναγιώτης Δοξαράς είχε εντάξει, αντλώντας ανομολόγητα 
αυτή τη φορά από ιταλικές πηγές, στο άλλο σύγγραμμά του, και εξίσου ανέκδοτο, το Περί 
Ζωγραφίας που ολοκλήρωσε το 1726.20 

Οι πηγές του συμπιλητή του κώδικα του 1781 είναι αντίστοιχες ιταλικές εκδόσεις: η πραγ-
ματεία του Domenico Auda, Prattica de’ speziali, η οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1660 και 
γνώρισε πολλές επανεκδόσεις στη συνέχεια. Πιθανόν συμβουλεύτηκε την έκδοση: Prattica 
de’speziali dove per modo di dialogo si insegna a conoscere le droghe , e comporre ogni mediamento 

20. Λάμπρος, 1871, σελ. 29-44. Στην πρώτη ενότητα περιλαμβάνονται τα κεφάλαια (μεταγράφονται σε φιλολο-
γική έκδοση εδώ): «Πρώτο και κοινό βερνίκι, λεγόμενο της Σαντράκας», «Έτερον διά την ζωγραφίαν του λαδί-
ου», «Έτερον του λαδίου», «Έτερον και αυτό του λαδίου», «Έτερον ομοίως», «Έτερον διά να ρετοκάρης, ήγουν να 
μεταγκίζης την ζωγραφίαν του λαδίου», «Έτερον παρόμοιον», «Έτερο βερνίκι καθαρό», «Βερνίκι τούρκικο», 
«Έτερο βερνίκι, διά να το δώσης με την χείρα άνωθεν της ζωγραφίας», «Έτερο βερνίκι, διά να στεγνώνει ευθύς», 
«Έτερο της ωραίας λαμπρότητος, διά να το δίδης άνωθεν εις κάθε ζωγραφισμένο πράγμα», «Έτερον πάνυ ωραίο 
της Κίνας», «Έτερον κρυσταλοειδή», «Έτερον όμοιον», «Έτερον διά την ζωγραφίαν του λαδίου», «Έτερον διά να 
ρετοκάρης την ζωγραφίαν του λαδίου», «Διά να κάμης λάδι βρασμένο να το μεταχειρίζεσαι εις εκείνα τα χρώμα-
τα οπού δεν στεγνώνουν», «Διά να κάμης το βερνίκι δε γουμηκοπάλτο», «Τα αυτά πουριφηκάρονται εις τον 
ακόλουθον τρόπον», «Έτερο βερνίκι πολύτιμο, το οποίον είναι ωσάν το πλέον εύμορφο κρυστάλη, και με καμίας 
λογίς νερό οπού να είναι δεν πατίρη, αν και είναι ακόμη και άκουα φόρτε», «Διά να κάμης καριδόλαδο καθαρό-
τατο», «Έτερος τρόπος για να κατασταλάξης καριδόλαοδ εις τον ήλιον», «Τρίτον, ο αληθινός τρόπος δια να κά-
μης τούτο το πολύτιμον λάδι, να κάμνη τον χρωματισμόν ωραιότατατον, ομοίως να στεγνώνει σύντομα». Σε 
εκείνη την ενότητα ο Δοξαράς, όπου σε αντίθεση με τα άλλα συγγράμματά του, καθόσον επρόκειτο για καθαρά 
τεχνικές οδηγίες, είχε πλήθος τεχνικό λεξιλόγιο με ιταλισμούς (Μόνον μερικά παραδείγματα: «εις τα φίνα ατζού-
ρα, εις ταις λάκαις», «με πενέλο δε άστα», «όλιο δ’ αμπέτζο», «διά να ρετοκάρης», «και το δεστιλάρης από το 
λαμπύκον, και το σπήριτο το δεστιλάτο το βάνης με μισή λήτρα τζένερη γλαβελάτη (δοδέσκηκα λέγεται ποτα-
σκέν)») ωστόσο απέφυγε τους πολλούς ιταλισμούς, αντλούσε τις συνταγές αυτές από ιταλικές πραγματείες. Η 
Ντενίζ-Χλόη Αλεβίζου εντόπισε ως πηγή μέρους αυτών των συνταγών στο Abcedario του Orlandi, στην έκδοση 
του 1719 (Αλεβίζου, 2005, σελ. 177-193, πρβλ. Orlandi, 1719. Για μια διερεύνηση της προέλευσης του «ἐπιχείριμα 
τοῦ χρυσιόματος» σελ. 194-206, όπου και η καταληκτήρια, συμπερασματική παρατήρηση: «[…] δείχνεται αρκε-
τά λογική η υπόθεση ότι και γι’ αυτό το κείμενο, ο Δοξαράς χρησιμοποίησε κάποιο ιταλικό σύγγραμμα, από το 
οποίο μετέφρασε και μερικές συνταγές Βερνικιών» (σελ. 205-206).
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secondo le regole dell’arte di Fr. Domenico Auda capo speziale dell’Archiospetale di S. Spirito di 
Roma, Βενετία, Giovanni de’ Paoli, 1736 (ξανατυπώθηκε το 1740). 

Οι εκτενείς οδηγίες περί χρωμάτων συνιστούν σχεδόν επί λέξει μετάφραση αντίστοιχων 
αποσπασμάτων από την πραγματεία Trattato di miniatura per imparare facilmente a dipingere 
senza maestro. E la dichiarazione di molti segreti per fare i più bei colori, colla maniera di far 
l’oro brunito, l’oro in conchiglie e la vernice della china· η έκδοση κυκλοφόρησε στο Μιλάνο το 
1758 (Stamperia di Giuseppe Galeazzi) και αποτελεί μετάφραση του βιβλίου του Claude 
Boutet, Traité de mignature, pour apprendre aisément à peindre sans maistre, et le secret de faire 
les plus belles couleurs, l’or bruny & l’or en coquille (πρώτη έκδοση: Λυόν, François du Chesne, 
1672, με επίσης πολλές επανεκδόσεις στον 17ο και 18ο αιώνα). 

Και εδώ ο συμπιλητής του Περί Ζωγραφίας ακολουθεί την ίδια τακτική της μίξης διαφό-
ρων και περισσοτέρων παραγράφων. 

Παραθέτουμε στη συνέχεια έναν κατάλογο των κεφαλαίων του κώδικα των ΓΑΚ και των 
αντίστοιχων πηγών τους.  

Οι πηγές των περιεχομένων του κώδικα ανά κεφάλαιο: 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
  1. Τοῖς ἐντευξομένοις χαίρειν. 
  - 
  2. Λόγος καὶ νουθεσία ταύτης τῆς πραγματείας. 
 ¶ Πρώτη παράγραφος του Τρίτου Βιβλίου της πραγματείας Περί Ζωγραφικής 
    του Leon Battista Alberti. 
 ¶ Πρώτο κεφάλαιο του Δεύτερου Βιβλίου του Alberti. 
  3. Τίνι τρόπῳ χρὴ τὸν διδάσκαλον διδάσκειν τοὺς αὐτοῦ μαθητάς. 
 -
  4. Περὶ ζωγραφίας καὶ εἰς πόσα διαιρεῖται. 
 ¶ Πρώτη παράγραφος του πρώτου βιβλίου του Alberti. 
 ¶ Δεύτερο βιβλίο του Alberti. 
 ¶ Leonardo: «κεφ. σοϚ΄ Διατὶ ὁ καθρέπτης εἶναι διδάσκαλος τῆς ζωγραφίας». 
 ¶ Από τον κατάλογο ζωγράφων του Δοξαρά (Διά την ζωγραφίαν, σελ. 481). 
 ¶ Alberti. 
 ¶ Alberti: «Ἄρτι ἄς ελθοῦμεν, σελ. 433.
  5. Περὶ γραμμῆς. 
 ¶ Το πρώτο κεφάλαιο αντλεί, κάπως ελεύθερα, από το πρώτο βιβλίο του Alberti, 
    ήτοι Δοξαράς, σελ. 399. 
 ¶ με αποσπάσματα, πάλι ελεύθερα από το δεύτερο βιβλίο του Alberti, 
    ήτοι Δοξαράς, σελ. 434. 
   6. Περὶ σχεδίου. 
 ¶ Alberti. 
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 ¶ Αριστοτέλης 
  7. Περὶ κεφαλῆς. 
 ¶ Αριστοτέλης
  8. Περὶ ῥάχεως μέχρις ἰσχίου καὶ πάντων τῶν ὀστῶν. 
 ¶ Αριστοτέλης
  9. Περὶ νευρῶν, φλεβῶν, δέρματος, καὶ τριχῶν. 
 ¶ Αριστοτέλης
10. Περὶ ὀφθαλμοῦ. 
 ¶ Αριστοτοτέλης . 
 ¶ Αριστοτέλης, [492a]
11. Περὶ οὖς, ἥτοι ἀκοῆς. 
Αριστοτέλης
12. Περὶ ῥινός, ἤτοι ὄσφρυσις. 
 ¶ Αριστοτέλης
13. Περὶ ἀμφῆς καὶ ὅλης βραχίονος. 
 ¶ Αριστοτέλης 
 ¶ Leonardo, στον Δοξαρά, σελ. 285-287κε
14. Περὶ κύτους, ὅ καὶ θῶραξ, μέχρι ἰσχίου καὶ αἰδοίων. 
 ¶ Αριστοτέληw, 494b, 497b

ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕYΤΕΡΟΝ
  1. Προοίμοιον τοῦ δευτέρου βιβλίου. 
 ¶ Alberti
  2. Περὶ μεταλλαγῆς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τῆς γεννήσεως αὐτοῦ μέχρι τῆς τελευταίας 
       αὐτοῦ αὐξήσεως
 ¶ Leonardo «Εἰς τὰς μεταλλαγὰς τοῦ ἀνθρώπου καὶ μέτρα ἀπὸ τὴν γέννησίν του 
    ἔως τὴν ὕστερήν του αὔξησιν Κεφ. ρξή ». 
 ¶ Leonardo «Πῶς τὰ νήπια ἔχουσι τοὺς ἀρμούς των ἐναντίους ἀπὸ τοὺς ἄνδρας 
    εἰς τῶν αὐτῶν χοντρώτητας», 
 ¶ Leonardo «Εἰς τὰ μέτρα τὰ καθολικὰ των σωμάτων Κεφ. ροδ́ »
 ¶ Leonardo «Εἰς τὰ μέτρα τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος καὶ διπλώσεις τῶν μελῶν 
    Κεφ. ροέ ». 
  3. Ἐντολὴ εἰς τὸ περί ζώων κινήσεων. 
 ¶ Leonardo «Εἰς σαλεύματα καὶ ἐργασίας διαφόρους», 
 ¶ Alberti, δεύτερο βιβλίο. 
 ¶ Leonardo, «Εἰς τὸν τρόπον διὰ νὰ μάθῃς καλῶς νὰ συνθένῃς ὁμάδι τὰς μορφὰς 
    εἰς τὰς ἰστορίας»,
  4. Σχηματισμὸς νηπίων. 
 ¶ «Πῶς πρέπει νὰ σχηματίζουνται τὰ νήπια Κεφ. νζ́ »
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  5. Περὶ νέων. 
 ¶ «Πῶς πρέπει νὰ σχηματίζουνται αἱ γυναίκαι Κεφ. ξ́ »
  6. Περὶ ἀνδρῶν καὶ γερόντων. 
 ¶ «Πῶς πρέπει νὰ σχηματίζουνται οἱ γέροντες Κεφ. νή »
  7. Περὶ γραιῶν. 
 ¶ «Πῶς πρέπει νὰ σχηματίζουσι τὰς γραῖας Κεφ. νθ´»
  8. Διὰ νὰ τοποθέτῃς γυμνὰς μορφάς. 
 ¶ «Ἐντολαὶ Κεφ. τνγ´»
 ¶ «Διατὶ οἱ παχεῖς δὲν ἔχουν χοντρὰ ὁμύονα Κεφ. σκγ´» 
 ¶ «Εἰς τὸν ἄνθρωπον ὁποῦ ἀκουμπᾶ ἄνωθεν τῶν ποδῶν του.  Καὶ ὅτι δίδει 
      ἀφ’ ἑαυτοῦ του πλέον βάρος εἰς τὸν ἕνα παρὰ εἰς τὸν ἄλλον Κεφ. σξέ »
  9. Εἰς τὴν σύγκρισιν τῶν μελῶν καὶ τῶν αὐτῶν διπλωμάτων. 
 ¶ «Εἰς τὰ μέτρα τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος καὶ διπλώσεις τῶν μελῶν Κεφ. ροε´»
 ¶ «Εἰς τὰς ἀρμόσεις τῶν ὥμων καὶ εἰς τὰ αὐξήματά των Κεφ. ροβ´»
 ¶ «Εἰς τὴν ἄρμωσιν τῶν χειρῶν μὲ τὸν βραχίοναν Κεφ. ροζ́ »
 ¶ «Εἰς τὴν σύγκρισιν* τῶν μελων Κεφ. ροϚ´» 
 ¶ «Διὰ τοὺς ὥμους Κεφ. ρογ´»
10. Περὶ ἁρμόσεως τῶν ποδῶν καὶ τῶν ἐνεργειῶν αὐτῶν. 
 ¶ «Εἰς τὰς ἀρμώσεις τῶν ποδῶν καὶ τῶν αὐτῶν αἱ χοντρώτητες καὶ λεπτότηταις 
      Κεφ. ροη»
 ¶ «Εἰς τὰ μέλη ὁποῦ χοντρένουν εἰς τὴν ἀρμωσίν τους ὅταν διπλώνουνται Κεφ. ρπ´»
 ¶ «Διὰ τὰ μέλη ὁποῦ λεπτένουνται ὅταν διπλώνουνται καὶ αὐξάνουσι ὅταν 
      ἀπλώνουνται Κεφ. Ροθ»
 ¶ «Εἰς τὴν διαστροφὴν τοῦ σκέλους ἄνευ τοῦ μηρίου Κεφ. σλή » 
 ¶ και τα συναφή.
11. Εἰς τὸ σάλευμα τοῦ ἀνθρώπου. 
 ¶ «κεφ. ρϟδ΄ Εἰς τὰ σαλεύματα τῶν μελῶν ὅταν σχηματίζεται ὁ ἄνθρωπος 
      καὶ ὅτι νὰ εἶναι ἀρμώσεις ἰδίαι»,
 ¶ «Εἰς τὸ σάλευμα τοῦ ἀνθρώπου Κεφ. ρπγ´». 
12. Εἰς τὴν ἐτοιμασίαν τῆς δυνάμεως, καὶ εἰς τὰ ἰσχίωνα κινήματα τῶν μελῶν τοῦ ἀνθρώπου. 
 ¶ «Εἰς τὴν ἑτοιμασίαν τῆς δυνάμεως τοῦ ἀνθρώπου ὁποῦ θέλει νὰ γενήσῃ 
      μεγάλην μάστιγα Κεφ. σλδ´»
 ¶ «Εἰς τὰ ἰσχυρὰ κινήματα τῶν μελῶν τοῦ ἀνθρώπου Κεφ. ρπβ´»
 ¶ «Διατὶ ἐκεῖνος ὁποῦ θέλη νὰ ἀνασύρῃ ἢ νὰ πήξῃ ῥύπτοντας τὸ σίδηρον εἰς τὴν γῆν 
      συκώνει τὸ σκέλος τὸ ἀντίκρυ ἐπικαμπὴ Κεφ. σξγ´» 
 ¶ και τα συναφή.
13. Πρὸς τὴν κίνησιν καὶ διαφορὰ τῶν ὤμων. 
 ¶ «Εἰς τὴν κίνησιν τῶν ζώων Κεφ. σν´»
 ¶ «Πότε εἶναι μεγαλωτέρα διαφορὰ τῆς ὑψηλότητος τῶν ὥμων εἰς τὰς ἐνεργίας τοῦ 
      ἀνθρώπου Κεφ. ρϟ ζ́ »
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 ¶ «Ἀπόκρισις ἐναντία Κεφ. ρϟ ή »
 ¶ «Εἰς τὰς μελοποιήσεις τῶν γυμνῶν Κεφ. ρϟ έ »
14. Εἰς τὴν γεναμένην κίνησιν ἐκ τῆς φθορᾶς τοῦ ὀμφαλοῦ, καὶ εἰς τῶν ὀμφαλῶν 
      τῶν μορφώσεων. 
 ¶ «Εἰς τὴν κίνησιν γενημένην ἀπὸ τὴν φθορὰν τοῦ ὀμφαλοῦ Κεφ. σθ´»
 ¶ «Εἰς τὸν ὁμφαλὸν τῶν μορφόσεων Κεφ. σί »
 ¶ «Βαρύτις τῶν σωμάτων ὁποῦ δὲν κινοῦνται Κεφ. σξδ´»
15. Περὶ τῆς συνθεμένης δυνάμεως, καὶ ποία εἶναι μεγαλυτέρα νὰ κοντίζῃ ἢ νὰ τραβίζῃ.
 ¶ «Ποία εἶναι μεγαλωτέρα δύναμις τοῦ ἀνθρώπου, ἐκείνη εἰς τὸ νὰ τραβίζῃ ἢ ἐκείνη 
      εἰς τὸ νὰ κοντίζῃ Κεφ. σλϚ´»
 ¶ «Εἰς τὴν συνθεμένην δύναμιν ἀπὸ τὸν ἄνθρωπον. Καὶ πρῶτον λέγωμεν διὰ τῶν 
      βραχιόνων Κεφ. σλέ »
16. Εἰς τὸν ἄνθρωπον ὁποῦ φέρνει βάρος ἄνωθεν τοῦ ὤμου του. (129/102) 
 ¶ «κεφ. σα΄ Εἰς τὸν ἄνθρωπον ὁποῦ φέρνει βάρος ἐπάνωθεν εἰς τοὺς ὥμους του»
 ¶ «Εἰς τὴν βαρύτητα τοῦ ἀνθρώπου ἄνωθεν εἰς τοὺς πόδας του Κεφ. σβ´»
 ¶ «Εἰς τὸν ἄνθρωπον ὁποῦ κινῆται Κεφ. σγ´» 
 ¶ «Εἰς τὴν χάριν τῶν μελῶν Κεφ. σιά »,
17. Εἰς τὸν ἄνθρωπον ποῦ φέρνει βάρος καὶ κινεῖται καὶ ἡ χάρις τῶν μελῶν. 
 ¶ ισχύουν οι παρατηρήσεις της από πάνω παραγράφου
18. Εἰς τὴν ὀμφάλωσιν τοῦ ἀκινήτου βάρους. Καὶ εἰς τὰ αὐτοῦ λυγίσματα καὶ στροφάς.
 ¶ «Εἰς τὰς στροφὰς Κεφ. σϚ´»
 ¶ «Εἰς τὴν ἰσοβαρύτητα Κεφ. σζ́ »
19. Εἰς τὰς ἐπιτηδειότητας τῶν μελῶν. 
 ¶ «Εἰς τὰς ἐπιτηδειότητας τῶν μελῶν Κεφ. σιβ́ »
20. Ποῖα ὀμύωνα ἀφανίζουνται εἰς διάφορα σαλεύματα. Καὶ περὶ βραχιόνων. 
 ¶ «Ποῖα εἰσὶ τὰ ὁμύονα ὁποῦ ἀφανίζουνται εἰς τὰ διάφορα σαλεύματα 
      τοῦ ἀνθρώπου Κεφ. σκδ´»
 ¶ «Καθῶς ὁ βραχίων μαζομένος ἀλλάσσει ὅλον τὸν ἄνθρωπον ἀπὸ τὴν πρώτην του 
           βαρύτητα, οὕτω καὶ ὅταν ὁ αὐτὸς βραχίων ἀπλώνεται Κεφ. ρϟ θ́ »
21. Εἰς τὴν τελευταίαν στροφὴν τοῦ ἀνθρώπου ὅταν θεωρῇ ὄπισθεν. 
 ¶ «Εἰς τὴν τελευταῖαν στροφὴν ὁποῦ ἠμπορεῖ νὰ κάμῃ ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ νὰ θεωρῇ 
      ὅπισθεν Κεφ. σλβ́ »
22. Εἰς ἐκείνους ὁποῦ πηδοῦσι, ὅτι ἔχουν τρεῖς δυνάμεις. 
 ¶ «Εἰς ἐκεῖνους ὁποῦ πηδοῦσι Κεφ. σξά » 
 ¶ «Διατὶ εἰς τὸ νὰ πηδᾷ ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ ὕψος εὐρίσκουνται τρεῖς κινήσεις Κεφ. Σοα´».
23. Εἰς τὴν κίνησιν ἔκ τινος βάρους. 
 ¶ «Εἰς τὴν ἀνθρωπίνην κίνησιν Κεφ. σή »
24. Εἰς τὰς κινήσεις τῶν μελῶν, καὶ τῶν τοῦ ἀνθρώπου μερῶν τοῦ προσώπου. 
 ¶ «Εἰς τὰς κινήσεις τῶν μελῶν τοῦ ἀνθρώπου Κεφ. ρπζ́ » 
 ¶ «Εἰς τὰ κινήματα τῶν μερίδων τοῦ προσώπου Κεφ. ρπή »
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 ¶ «Εἰς τὰς ἐπιτηδειότητας τῶν ἀνθρώπων Κεφ. σιζ́ » 
 ¶ «Διαφορὰ τῶν ἐπιτηδειοτήτων Κεφ. σιή » 
 ¶ «Εἰς τὰς κινήσεις των σχημάτων Κεφ. σμγ́ »
25. Περὶ σχηματισμοῦ τινὸς λαλοῦντος μετὰ πλείστων.
 ¶ «Εἰς τὸ νὰ σχηματίσῃς ἕνα ὁποῦ νὰ λαλῆ μὲ πολλοὺς ἀνθρώπους Κεφ. σνέ »
26. Περὶ θυμωμένης μορφῆς. 
 ¶ «Πῶς πρέπει νὰ κάμης μίαν μορφὴν θυμομένην Κεφ. σνϚ´»
27. Περὶ ἀπεγνωσμένης μορφῆς. 
 ¶ «Πῶς σχηματίζεται ἕνας ἀπεγνωσμένος Κεφ. σνζ́ »
28. Περὶ σχηματισμοῦ θρήνου καὶ γέλωτος. 
 ¶ «Εἰς τὸ νὰ κλέγουν καὶ νὰ γελοῦσι. Καὶ ἡ διαφορὰ τῶν αὐτῶν Κεφ. σνή » 
29. Περὶ ἁπλῆς κινήσεως τῶν ζώων καὶ κοινῆς. 
 ¶ «Εἰς τὴν κίνησιν τῶν ζώων Κεφ. σϟ δ´» 
30. Περὶ τῶν δεικτικῶν ἐνεργειῶν. 
 ¶ «Εἰς τὰς ἀποδεικτικὰς ἐνεργείας Κεφ. σμδ́ »
 ¶ «Εἰς τὴν διαφορὰν τῶν προσώπων Κεφ. σμέ »
31. Εἰς τὰς οἰκείας κινήσεις εἰς τὸν νοῦ τοῦ κινήματος. 
 ¶ «Εἰς τὰς οἱκείας κινήσεις εἰς τὸν νοῦν τοῦ κινήματος Κεφ. σμϚ´»
32. Περὶ τῆς ἐκ τοῦ λογισμοῦ κινήσεως ἀναμεταξὺ κειμένου. 
 ¶ «Εἰς τὴν κίνησιν τὴν γενημένην ἀπὸ τὸν λογισμὸν ἀναμεταξὺ τοῦ κειμένου Κεφ. σμή »
33. Περὶ σύνθετης κινήσεως. 
 ¶ «Κίνησις σύνθετη Κεφ. σμά »

ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ            
  1. Προοίμιον τοῦ παρόντος βιβλίου καὶ νουθεσία, τῆς παρούσης πραματείας. 
 -
  2. Πόσον πρέπει νὰ εἶναι τὸ φῶς ὑψηλὸν ὁπόταν τινὰς ἀντιγράφῃ ἀπὸ τὸ φυσικόν. 
 ¶ «Πόσον τυχένει νὰ εἶναι ὑψηλὸν τὸ φῶς ὅταν συκόνῃς ἀπὸ τὸ φυσικὸν Κεφ. κζ́ »
 ¶ «Διὰ νὰ συκώνης μὲ τὸ φῶς τοῡ λύχνου Κεφ. λδ́ ».
  3. Εἰς τὸ νὰ ἀντιγράφῃ τινὰς ἀπὸ φυσικὸν ἢ ἀπὸ γλυπτόν. 
 ¶ «κεφ. λα΄ Διὰ νὰ συκώνης ἀπὸ τὸ γλυπτὸν ὑποκρινόμενον ἢ καὶ ἀπὸ τὸ φυσικόν»
 ¶ «Τρόπος διὰ νὰ συκώνης μίαν θέσιν* διορθομένην Κεφ. λβ́ »
 ¶ «Πῶς τυχένει νὰ συκώνουνται αἱ περιοχαὶ Κεφ. λγ΄» 
  4. Ἀδύνατον γὰρ ὑπάρχει φυλάττειν μία ἐνθύμησις πάσας τὰς ὄψεις καὶ μεταλλαγὰς
      τῶν μελῶν. Καὶ τρόπος τοῦ φυλάττειν μορφὴν ἀνθρωπίνην. 
 ¶ «Ὅτι εἶναι ἀδύνατον μία ἐνθύμησῃς νὰ φυλάγῃ ὅλας τὰς ὅψεις καὶ μεταλλαγᾶς
      τῶν μελῶν Κεφ. σοβ́ »
 ¶ «Τρόπος διὰ νὰ κρατῇς τὴν ἐνθύμησιν εἰς τὸ νὰ κάμῃς μίαν ἀνθρωπίνην εἰκόνα εἰς 
      τὸ πρόφυλον μόνον μὲ τὴν στόχασιν μιᾶς μόνης φορᾶς Κεφ. ρϟ΄»
 ¶ «Τρόπος διὰ νὰ κρατῇς τὴν ἐνθύμησιν εἰς τὴν μορφὴν ἑνὸς ἀνθρώπου Κεφ. ρϟά »
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ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
  1. K. Á . 
 ¶ Δεύτερο Βιβλίο του Αλμπέρτι, 
  2. Κ. Β́ . Περὶ ἑνώσεως ἀλλήλων τῶν χρωμάτων. 
 ¶ «Εἰς τὴν σμίξην τῶν χρωμάτων τοῦ ἑνὸς μὲ τοῦ ἄλλου Κεφ. ριέ »
  3. Κ: Γ΄. Περὶ τῶν δευτέρων εἰδῶν τῶν χρωμάτων ἅτινα χωρίζουσιν 
         ἀπὸ τὴν συνάφειαν τῶν ἄλλων. 
 ¶ «Εἰς τὴν σμίξην τῶν χρωμάτων τοῦ ἑνὸς μὲ τοῦ ἄλλου Κεφ. ριέ »
 ¶ «Εἰς τὰ χρώματα ὁποῦ χωρίζουσι ἀπὸ τὴν μίξιν τῶν ἄλλων χρωμάτων, 
      τὰ ὁποῖα κράζουνται εἴδη δεύτερα Κεφ. ρνδ́ »
  4. Κ. Δ́ .  Ὅτι οὐδὲν ὑπάρχει ἁπλὸν χρῶμα. 
 ¶ «Πῶς οὐδένα χρῶμα ἀντηλίας εἶναι ἁπλὸν ἀλλὰ ὑπάρχει μικτὸν μὲ τὰ εἴδη 
      τῶν ἄλλων χρωμάτων Κεφ. π´» 
 ¶ «Ποῖον μέρος τοῦ χρώματος νομίμως* πρέπει νὰ εἶναι πλέον εὔμορφον Κεφ. ριγ´», 
      και άλλα που ακολουθούν. ΔΕΣ.
  5. Κ. Ε΄. Περὶ συνοδεύσεως τῶν χρωμάτων, δίδοντας χάριν ἓν τοῦ ἑτέρου.  
 ¶ «Εἰς τὸ νὰ συντοφεύσῃς τὰ χρώματα τὸ ἕνα μὲ τὸ ἄλλο καὶ ὅτι τὸ ἕνα νὰ δίδῃ 
      χάριν τοῦ ἄλλου Κεφ. ϟ έ »
  6. Κ. ΣΤ΄. Περὶ μεταλλαγῆς τῶν διαφανῶν χρωμάτων. 
 ¶ «Διὰ τὴν μεταλλαγὴν εἰς τὰ χρώματα τὰ διάφανα, δοσμένα ἢ βαλμένα ἄνωθεν 
      εἰς διάφορα χρώματα μὲ τὴν αὐτῶν διαφορετικὴν καὶ πολυειδῆ διηγησιν Κεφ. ρθ́ »
  7. Κ. Ζ΄. Περὶ προοπτικῆς τῶν χρωμάτων.
 ¶ «Ὅτι ὁ ζωγράφος πρέπει νὰ βάνῃ εἰς πράξιν τὴν προοπτικὴν τῶν χρωμάτων Κεφ. ρξέ »
 ¶ «Εἰς τὴν πρόοψιν τῶν χρωμάτων Κεφ. ργ́ » 
  8. Κ. H΄. Περὶ κοινῆς προόψεως τὴν εἰς τῶν χρωμάτων λεπτότητα εἰς μακρὺ διάστημα. 
 ¶ «Πρόοψις κοινὴ εἰς τὴν λεπτότητα τῶν χρωμάτων εἰς μακρὺ διάστημα κεφ. ρκη΄»
 ¶ «Πρόοψις τῶν χρωμάτων Κεφ. ρμβ´»
 ¶ «Διὰ τὰ μέσα ὁποῦ εἰσέρχουνται ἀναμέσον τοῦ ὁμματίου καὶ τοῦ θεωρουμένου 
      πράγματος Κεφ. ρξά »
 ¶ «Διὰ τὸ ἀληθινὸν χρῶμα Κεφ. ρξβ´»
 ¶ «Εἰς τὰ χρώματα τῶν σωμάτων Κεφ. ρνζ́ »
 ¶ «Ποῖον σῶμα φανερώνει περισσότερον τὸ ἀληθινόν του χρῶμα Κεφ. ρκ́ »
 ¶ «Ποία εἶναι ἐκείνη ἠ ἐπιφάνεια ὁποῦ ὀλιγώτερον ἀπὸ τὰς ἄλλας φανερώνει 
      τὸ ἀληθινόν της χρῶμα Κεφ. ρκέ »
 ¶ «Διατὶ κάθε χρῶμα ὁποῦ δὲν ἔχει λαμπρώτητα εἶναι πλέον εὔμορφον εἰς τὰ μέρη του 
      τὰ φωτισμένα παρὰ τὰ ἰσκιομένα Κεφ. ριά »
 ¶ «Εἰς τὴν προδήλωσιν τῶν χρωμάτων Κεφ. ριβ́ »
 ¶ μια παράγραφο από το πρώτο βιβλίο του Αλμπέρτι
  9. Κ. Θ΄. Περὶ τῆς δυνάμεως τῶν φωτισμάτων καὶ ζοφοτήτων. 
 ¶ πρώτο βιβλίο του Αλμπέρτι
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 ¶ «Εἰς ἀντηλίας διπλάσιας καὶ τριπλάσιας Κεφ. οθ́ »
 ¶ «Εἰς τὰ χρώματα των ἀντηλιῶν Κεφ. πγ´»
 ¶ «Εἰς τὰς ὁροθεσίας τῶν ἀντηλίων εἰς τοὺς κάμπους τους Κεφ. πδ́ »
10. Κ. Í . Περὶ τῶν ἡλιακῶν ἀκτίνων καὶ ποῖον μέρος αὐτῆς ἐστι καθαρώτερον. 
 ¶ «Πόθεν αἱ ἀντηλίαι εἰσὶ πλεον αἰσθητικαὶ Κεφ. οή »
 ¶ «Εἰς τὰς ἡλιακὰς ἀκτίνας ὁποῦ διαπερνοῦν εἰς τὰς διαπνοὰς τῶν συνέφων Κεφ. τε»
 ¶ «Πόθεν δὲν ἠμπορεῖ νὰ εἶναι ἀντανάκλασις φαηνὴ Κεφ. οβ´»
 ¶ «Διὰ τὴν ἀντανάκλασιν Κεφ. οά »
 ¶ «Πόθεν δὲν ἠμπορεῖ νὰ εἶναι ἀντανάκλασις φαηνὴ Κεφ. οβ´»
 ¶ «Εἰς τὰς ἀντηλίας Κεφ. ογ´»
 ¶ «Εἰς τὰς ἀντηλίας τῶν φωτισμάτων ὁποῦ περικυκλώνουν τοὺς ἴσκιους Κεφ. οδ´»
 ¶ «Πόθεν αἱ αντηλίαι τῶν φωτισμάτων εἰσὶ τῆς μεγίστης ἢ μικροτέρας καθαρώτητος 
      Κεφ. οέ »
 ¶ «Ποῖον μέρος τῆς ἀντηλίας εἶναι πλέον καθαρὸν Κεφ. οϚ´»
 ¶ «Εἰς τὰ χρώματα των ἀντηλιῶν Κεφ. πγ´» 
 ¶ «Εἰς τὰς ὁροθεσίας τῶν ἀντηλίων εἰς τοὺς κάμπους τους Κεφ. πδ´».
11. Κ. IA΄. Περὶ ἀντηλίας, ὅτι σπανίως εὑρίσκεται εἰς τὸ χρῶμα τοῦ σώματος ὅθεν συνάπτονται.
 ¶ «Ὅτι ἀρέαις φοραῖς αἱ ἀντηλίαι εἶναι τοῦ χρώματος τοῦ κορμίου ὅθεν συνάπτονται 
      Κεφ. πά »
 ¶ «Πόθεν περισσότερον θεωρῆται ἡ ἀντηλία Κεφ. πβ´».
12. Κ. ΙΒ΄. Περὶ τμητικῶν χρωμάτων καὶ ἀντηλιῶν φωτισμάτων, καὶ ἀντηλιῶν χρωμάτων
            τῆς σαρκός. 
 ¶ «Εἰς χρώματα τῶν τμητικῶν φωτισμάτων καὶ ἀντηλιῶν Κεφ. ρν́ » 
 ¶ «Εἰς τὰ χρώματα τῶν ἀντηλιῶν τῆς σαρκὸς Κεφ. οζ́ ». 
13. Κ. ΙΓ´. Περὶ χρώματος εἰς διαφόρους χονδρότητας τοῦ ἀέρος. Καὶ ὅτι τελειώνοντας 
           ὁ ἀὴρ χαμηλὰ γίνεται λευκός. 
 ¶ «Ὅτι ὁ ἀὴρ πρέπει νὰ γίνεται πλέον λευκὸς ὅταν πλέον τὸν κάμνεις νὰ τελειώνῃ 
      χαμηλά, κεφ. ξέ », 
 ¶ «Εἰς τὸ χρῶμα ὁποῦ δὲν δείχνει διαφορὰν εἰς διαφόρους χοντρότητας τοῦ ἀέρος 
      Κεφ. ρβ´»,
14. Κ. ΙΔ΄. Περὶ διαστηματικῶν χρωμάτων, ὅτι χάνουνται τελείως ἀπὸ τὰ πράγματα αὐτῶν. 
 ¶ «Εἰς πόσην διάστασιν χάνουνται τὰ χρώματα τῶν πραγμάτων ὀλοκλήρως Κεφ. ϟ θ́ »,
 ¶ «Εἰς τὰ χρώματα τῶν διαστηματικῶν πραγμάτων ἀπὸ τὸ ὁμμάτι Κεφ. ρλζ́ », 
 ¶ «Διὰ τὴν αἰτίαν τῶν χρωμάτων καὶ σχημάτων ὁποῦ χάνουνται ἀναμεταξὺ 
      τῶν ζοφοτήτων. Καὶ ὅτι φαίνουνται καὶ δὲν εἶναι Κεφ. ρϚ´»
15. Κ. ΙΈ . Περὶ τῶν τοῦ ἰσκίου χρωμάτων. 
 ¶ «Εἰς χρώματα τοῦ ἴσκιου Κεφ. ρνά », 
 ¶ «Ἀπὸ τὶ γενάται γαλάζιον εἰς τὸν ἀέρα Κεφ. ρμδ́ », 
 ¶ «Ὁμοίως εἰς χρώματα Κεφ. ρμέ », 
 ¶ «Ἔτερον εἰς χρώματα Κεφ. ρμϚ´», 
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 ¶ «Ἐὰν τὰ διάφορα χρώματα ἠμποροῦσι νὰ εἶναι ἢ νὰ φαίνουνται μιὰς μονοειδοὺς 
      σκοτεινώτητος ἀναμέσον ἑνὸς ὁμοίου ἴσκιου Κεφ. ρέ », 
 ¶ «Εἰς τὸ χρῶμα ὁποῦ δὲν ἀλλάσσει εἰς διαφόρους χοντρώτητας τοῦ ἀέρος Κεφ. ρδ́ »
16. Κ. ΙΣΤ΄. Περὶ ἰσκίων λευκοῦ καὶ ἑτέρων. Καὶ τιθεμένων πραγμάτων εἰς πεδιάδα λευκήν. 
 ¶ «Χρῶμα εἰς τὸν ἴσκιον τοῦ λευκοῦ Κεφ. ρ́ », 
 ¶ «Ποῖον χρῶμα κάμνει ἴσκιον πλέα σκοτεινὸν Κεφ. ρά », 
 ¶ «Εἰς κάμπους Κεφ. ρνγ́ »
 ¶ «Ποία εἶναι ἡ ἀποδεκτικὴ ἐπιφάνεια εἰς τὰ περισσότερα χρώματα Κεφ. ριζ́ ».
17. Κ. ΙΖ΄. Περὶ χρωμάτων χρωματισμένων ὑπὸ τὸ φώτισμα τοῦ πυρός. 
 ¶ «Πάλιν εἰς χρώματα Κεφ. ρμθ́ »
18. Κ. ΙΗ΄. Περὶ τιθεμένων πραγμάτων εἰς πεδιάδαν λευκήν. 
 ¶ «Εἰς τὰ πράγματα τὰ θεμένα εἰς κάμπον λευκόν. Καὶ διατὶ τοιαύτη συνήθια ὑπάρχει 
      ὡφέλιμος εἰς τὴν ζωγραφίαν Κεφ. ρνβ́ », 
 ¶ «Εἰς τοὺς κάμπους ὁποῦ συναρμόζουνται εἰς τὸν ἴσκιον καὶ εἰς τὰ φωτίσματα Κεφ. ρλά », 
 ¶ «Πῶς πρέπει νὰ ἀνασκευάζεται ὁπόταν τὸ λευκὸν τελειώνει εἰς λευκὸν καὶ τὸ 
      σκοτεινὸν εἰς τὸ σκοτεινὸν Κεφ. ρλβ́ », 
 ¶ «Εἰς τὴν φύσιν τῶν χρωμάτων εἰς κάμπους ἄνωθεν τῶν ὁποῖων πεδιάζει τὸ λευκὸν 
      Κεφ. ρλγ́ », 
 ¶ «Εἰς τοῦς κάμπους τῶν σχημάτων Κεφ. ρλδ́ », 
 ¶ «Ποῖον σῶμα βάφεται περισσότερον ἀπὸ τὸ χρῶμα τοῦ κειμένου του Κεφ. ριή ».
19. Κ. ΙΘ΄. Περὶ βαθμοῦ τῶν ζωγραφιῶν τῶν χρωμάτων καὶ φωτισμάτων. 
 ¶ «Βαθμὸς τῶν ζωγραφιῶν Κεφ. ρλή », 
 ¶ δεύτερο βιβλίο του Αλμπέρτι,
20. Κ. Κ΄. Περὶ τῶν τοῦ ἰσκίου χρωμάτων ἑκάστου σώματος τῆς ζωγραφίας. 
 ¶ «Εἰς τὸ χρῶμα τοῦ ἴσκιου τοῦ κάθε λογὶς σώματος Κεφ. ρμά »
21. Κ. ΚΆ . Περὶ των ζωγραφισμένων πραγμάτων εἰς τὰς πεδιάδας. 
 ¶ «Εἰς τοὺς κάμπους τῶν ζωγραφισμένων πραγμάτων Κεφ. ρλέ »,
 ¶ «Εἰς ἐκείνους ὁποῦ προσποιοῦσιν εἰς τὴν πεδιάδα τὸ πράγμα τὸ πλέον μακρυνὸν 
      νὰ γίνεται πλέον σκοτεινὸν Κεφ. ρλϚ´», 
 ¶ «Εἰς τὴν λευκότητα τῶν τοποθεσιῶν Κεφ. ρκζ́ », 
 ¶ «Λεπτότης τῶν χρωμάτων διὰ τὸ μέσον τὸ παρενθεμένον ἀναμέσον τῶν αὐτῶν 
      καὶ τοῦ ὁμματίου Κεφ. ρλ́ »,
22. Κ. ΚΒ́ . Ποῖον μέρος εἰς τὴν ζωγραφίαν ἑνὸς ἰδίου χρώματος ὁρᾶται ὠραιώτερον. 
 ¶ «Ποῖον μέρος ἑνὸς ἰδίου χρώματος φαίνεται πλέον εὔμορφον εἰς τὴν ζωγραφίαν 
      Κεφ. ρί »
23. Κ. ΚΓ́ . Διδασκαλία προοπτικὴ τῆς ζωγραφίας. 
 ¶ «Διάφοραις ἐντολαὶς τῆς ζωγραφίας Κεφ. τμδ́ », 
 ¶ «Ἐντολὴ διὰ τὴν προοπτικὴν εἰς τὴν ζωγραφίαν Κεφ. τνδ́ », 
 ¶ «Παραγγελίαι διαφόρων πραγμάτων Κεφ. τλζ́ », 
 ¶ «Εἰς τὸ χρῶμα τῶν βουνῶν Κεφ. ρξδ́ »
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24. Κ. ΚΔ́ . Περὶ μιᾶς ὁμοίας πεδιάδος ὅπως ὁρᾶται μείζονα ἢ ἐλάττονα, ἧς οὐκ εἰσί. 
 ¶ «Διατὶ μία ὁμοία πεδιὰς φαίνεται καμίαν φορὰν μεγαλωτέρα ἢ μικροτέρα ὁποῦ δὲν 
        εἶναι Κεφ. τβ́ »,
 ¶ «Περιστοχάσεις διάφοραι Κεφ. τγ́ »
25. Κ. ΚΕ΄. Περὶ δασωτοῦ στασίματος. 
 ¶ «Εἰς τὸ νὰ κάμῃς ἕνα στάσιμο δασοτὸ ἢ θέσιν Κεφ. σπέ », 
 ¶ «Εἰς τὴν πρασινάδα τῆς πεδιάδος 43r Κεφ. ρκγ́ », 
 ¶ «Ποία χλόη φαίνεται περισσότερον ἀπὸ γαλάζιον Κεφ. ρκδ́ ». 
26. Κ. ΚΣΤ́ . Περὶ κατοπτευομένων πραγμάτων εἰς ὕδωρ τῶν τοποθεσιῶν. 
               Καὶ πρῶτον περὶ τοῦ ἀέρος. 
 ¶ «Εἰς τὰ πράγματα τὰ κατοπτευόμενα εἰς τὸ ὕδωρ τῶν τοποθεσιῶν. Καὶ πρῶτον διὰ 
      τὸν ἀέρα Κεφ. ρκθ́ », 
 ¶ «Διὰ τὸ ἀντιγιάλισμα καὶ χρῶμα τοῦ ὕδατος τῆς θαλάσσης θεωρημένον εἰς δια
      φόρους ὅψεις Κεφ. ρλθ́ », 
 ¶ «Διὰ τὸν ὁρίζοντα τὸν κατοπτευόμενον εἰς τὰ κύματα Κεφ. τξέ », 
 ¶ «Εἰς τοὺς ἴσκιους γεναμένους ὑπὸ τῶν γεφύρων ἄνωθεν εἰς τὰ ἑαυτῶν ὕδατα Κεφ. τνά »
27. Κ. ΚΖ΄. Περὶ τῆς ἀρχῆς μιᾶς βροχῆς. 
 ¶ «Εἰς τὴν ἀρχὴν μιᾶς βροχῆς Κεφ. τν́ »
28. Κ. ΚΗ΄. Περὶ ἀνέμου ζωγραφισμένου. 
 ¶ «Εἰς τὸν ἄνεμον τὸν ζωγραφισμένον Κεφ. τμθ́ » 
 ¶ «Εἰς τὸν ἀέρα Κεφ. τλδ́ »
29. Κ. ΚΘ΄. Περὶ τῶν τεσσάρων καιρῶν τοῦ ἑνιαυτοῦ καὶ τὰ ἐκείνῳ μέτοχα. 
 ¶ Εἰς τὸ νὰ σχηματίσῃς τὰ τέσσαρα μέρη τῶν καιρῶν τοῦ χρόνου ἢ τὰ ἐκείνων 
   μέτοχα Κεφ. τμη´». Ωστόσο, δεν συνεχίζει εδώ. ΕΛΕΓΧΟΣ 
30. Κ. Λ́ . Περὶ καπνοῦ. 
 ¶ «Πόθεν εἶναι λευκὸς ὁ καπνὸς Κεφ. τκδ́ », 
 ¶ «Εἰς τὸν καπνὸν Κεφ. τκϚ´»
31. Κ΄. ΛΆ . Περὶ κονιορκτοῦ. 
 ¶ «Διὰ τὸν κονιορκτὸν Κεφ. τκέ »
32. Κ. ΛΒ́ . Περὶ συμπτώματος ἡλίου. 
 ¶ «Σύμπτομα τοῦ ἡλίου εἰς τὰς ὀροθεσίας Κεφ. τλγ́ »
33. Κ. ΛΓ́ . Περὶ πόλεων καὶ ἄλλων πραγμάτων θεωρουμένων εἰς χονδρὸν ἀέρα. 
 ¶ «Διὰ τὰς πόλεις καὶ ἄλλα πράγματα θεωρούμενα εἰς χοντρὸν ἀέρα Κεφ. τδ́ », 
 ¶ «Εἰς τὸν στοχασμὸν μιᾶς πόλεως εἰς ἀέρα χοντρὸν Κεφ. τθ́ », 
 ¶ «Εἰς τὰ κτίρια θεωρούμενα εἰς ἀέρα χοντρὸν Κεφ. τζ́ »,
34. Κ. ΛΔ́ . Περὶ τῶν φαινομένων πραγμάτων ὑπὸ τοῦ ὀμματίου ἑνωμένων διαμέσον 
            ἀχλύος καὶ χονδροῦ ἀέρος. 
 ¶ «Εἰς τὰ πράγματα ὁποῦ θεωρεῖ τὸ ὁμμάτι ὑποκάτωθεν τοῦ ἑαυτοῦ του σμιγμένα 
      διαμέσον ἀχλύος καὶ ἀέρος χοντροῦ Κεφ. τϚ´»
35. Κ. ΛΈ . Περὶ τῶν εἰς τὴν ὑψηλότητα στοχαζομένων κτηρίων εἰς τὸν γνῶφον. 
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 ¶ «Εἰς τὴν ὑψηλώτητα τῶν κτιρίων στοχαζομένων εἰς τὸν γνῶφον Κεφ. τιθ́ », 
 ¶ «Εἰς τὰ σώματα θεωρούμενα εἰς τὴν ὀμίχλην Κεφ. τιή », 
 ¶ «Διατὶ τὰ πράγματα τὰ πλέον ὑψηλὰ θεμένα εἰς τὴν διάστασιν εἰσὶ πλέον σκοτεινὰ 
      παρὰ τὰ βάθρα. Ὁμοίως ὁποῦ καὶ ἡ θυέλη εἶναι παρομοία εἰς τὴν παχύτητα 
      τοῦ χοντροῦ ἀέρος Κεφ. τκά »
36. Κ. ΛΣΤ΄. Περὶ τῶν πόλεων καὶ ἄλλων θεωρουμένων κτηρίων τὴν ἐσπέραν,
               ἢ το πρωΐ εἰς τὴν κατεκνιά. 
 ¶ «Διὰ τῶν πόλεων καὶ ἄλλων κτιρίων θεωρουμένων τὴν ἐσπέραν ἢ τὸ πρωῒ 
      εἰς τὴν κατεκνίαν Κεφ. τκ´» 
 ¶ «Διατὶ ἐπάνω ὁποῦ γίνεται ἐσπέρα οἱ ἴσκοι τῶν σωμάτων γενημένοι εἰς λευκὸν 
      τεῖχον εἶναι γαλάζιοι Κεφ. τκγ́ »
37. Κ. ΛΖ΄. Περὶ τῶν φαινομένων σημείων τῶν ἰσκίων εἰς τὰ μακρόθεν σώματα. 
 ¶ «Εἰς τὰ σημεῖα τῶν ἴσκιων ὁποῦ φαίνουνται εἰς τὰ σώματα ἀπὸ μακρώθεν Κεφ. τκβ́ », 
 ¶ «Εἰς τὰ πράγματα τὰ θεωρούμενα ἀναμεταξὺ φωτὸς καὶ ἴσκιου Κεφ. τλ́ », 
 ¶ «Διὰ τὰ σκιώδη σώματα Κεφ. τκθ´»,
38. Κ. ΛΗ΄. Περὶ γραμμικῆς προόψεως τῶν διαστηματικῶν πραγμάτων. 
 ¶ «Διὰ τὴν γραμμικὴν πρόοψιν Κεφ. τιζ́ », 
 ¶ «Εἰς τὰ μέτρα τῶν διαστημάτων Κεφ. τλά », 
 ¶ «Εἰς τὰς αἰτίας τῶν διαστημάτων Κεφ. τλβ́ », 
 ¶ «Εἰς τὸ πρᾶγμα ὁποῦ φαίνεται ἀπὸ μακρώθεν Κεφ. τή », 
 ¶ «Εἰς τὸ γαλάζιον ὁποῦ δείχνει νὰ εἶναι εἰς ταὶς μακρυναὶς περιοχαὶς Κεφ. τιβ́ », 
 ¶ «Διατὶ τὰ πράγματα ὅσον πλέον ξεμακρένουσι ἀπὸ τὴν ὅρασιν τόσον ὀλιγώτερον 
      γνωρίζουνται Κεφ. τιδ́ », 
 ¶ «Ποία εἶναι τὰ μέρη ἐκεῖνα τῶν σωμάτων ἀπὸ τὰ ὁποῖα διὰ τὸ διάστημα λείπεται 
      ἡ εἴδησις Κεφ. τιγ´», 
 ¶ «Ποῖα εἶναι τὰ μέρη ὁποῦ πρῶτον χάνουνται ἀπὸ τὴν εἴδησιν εἰς τὰ σώματα ὁποῦ 
      ξεμακρένουν ἀπὸ τὸ ὁμμάτι καὶ ποῖα περισσότερον διατηροῦνται Κεφ. τιϚ´», 
 ¶ «Εἰς τὰ συμβεβικότα τὰ ἐπιφαινόμενα, ὁποῦ πρῶτον χάνουνται ὅταν ξεμακρένουν 
      ἀπὸ τὰ σκιόδει σώματα Κεφ. σϟ´». 
39. Κ. ΛΘ΄. Περὶ πόσον χρὴ θέτειν τὴν γραμμὴν ὑψηλά. 
 ¶ «Πῶς πρέπει νὰ θέτουσιν ὑψηλὰ τὴν στιγμὴν Κεφ. σπά »
40. Κ .́ Μ .́ Περὶ τῶν ὀροθεσιῶν τῶν σωμάτων, λεγομένων περιγραφῶν, ἢ περιόδων. 
 ¶ «Εἰς τὰς ὁροθεσίας τῶν σωμάτων λεγομένας περιγραφὰς ἢ μᾶλλον περιόδους 
      Κεφ. σπθ́ », «Εἰς τὴν ζωγραφίαν. Ὅτι λείπεται πρῶτον εἰς τὴν εἴδησιν τὸ μέρος 
      ἐκεῖνου τοῦ σώματος ὁποῦ εἶναι τῆς μικροτέρας ποσότητος Κεφ. τά », 
 ¶ «Εἰς τὰς ὀροθεσίας τὰς ἐλαχίστας τῶν ξεμακρεμένων πραγμάτων Κεφ. τί », 
 ¶ «Εἰς τὰ στοχαζόμενα πράγματα ἀπὸ μακρόθεν Κεφ. τια´, Εἰς τὰς ὀροθεσίας Κεφ. τλέ », 
 ¶ «Διὰ τὰς ὀροθεσίας Κεφ. τκή », 
 ¶ «Εἰς τὰς ὀροθεσίας τῶν φωτεινῶν μελῶν Κεφ. τμβ´», 
 ¶ «Εἰς τὰς σαρκώσεις τῶν διαστηματικῶν πραγμάτων ἀπὸ τὴν ὅρασιν Κεφ. τμγ́ », 
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41. Κ. ΜΑ΄. Περὶ ἐντολῆς τῆς ζωγραφίας. Καὶ πῶς νὰ δίδεται τὸ φῶς εἰς τὰς μορφὰς. 
 ¶ «Ἐντολὴ εἰς τὴν ζωγραφίαν Κεφ. σπδ́ », 
 ¶ «Πῶς πρέπει νὰ δίδεται τὸ φῶς εἰς τὰς μορφὰς Κεφ. σοθ́ », 
 ¶ Εἰς τὴν διαφορὰν τῶν φωτισμάτων θεμένων εἰς διάφορα στασίματα Κεφ. σπή », 
 ¶ «Ἐντολὴ Κεφ. τμζ́ », 
 ¶ «Ζωγραφία καὶ φῶς καθολικὸν Κεφ. σϟϚ´»,
42. Κ. ΜΒ΄. Περὶ τῶν θεωρουμένων πραγμάτων κεχωρισμένων ἀπὸ τὰς αὐτῶν πεδιάδας. 
 ¶ «Εἰς κάμπους Κεφ. τλθ´», «Διὰ νὰ κάμης ὅτι τὰ πράγματα νὰ φαίνουνται 
      χωρισμένα ἀπὸ τοὺς κάμπους των, ἤγουν ἀπὸ τὸν τεῖχον ὅθεν εἶναι 
      ζωγραφισμένα Κεφ. τμϚ´», 
 ¶ «Ζωγραφία καὶ φῶς καθολικὸν Κεφ. σϟϚ´», 
 ¶ «Ζωγραφία τῆς μορφῆς καὶ τοῦ χρώματος Κεφ. σϟά », 
 ¶ «Διὰ νὰ κάμης ὅτι τὰ πράγματα νὰ φαίνουνται χωρισμένα ἀπὸ τοὺς κάμπους των, 
      ἤγουν ἀπὸ τὸν τεῖχον ὅθεν εἶναι ζωγραφισμένα Κεφ. τμϚ´». 
 ¶ «Εἰς κάμπους κατὰ σύγκρισιν καὶ εἰς σώματα ὁποῦ εἰς αὐτοὺς πεδιάζουσιν. 
      Καὶ πρῶτον διὰ τὰς ἐπιφανείας τὰς πεδινὰς τοῦ παρομοίου χρώματος Κεφ. τα΄», 
 ¶ «Τὶ κάμπον πρέπει νὰ συνηθίζη ὁ ζωγράφος εἰς τὰ σχηματά του Κεφ. σπγ́ », 
 ¶ «Εἰς τὰ πρόσωπα ὁποῦ πρέπει νὰ κάμνουσι νὰ ἔχουν σύκωμα καὶ χάριν Κεφ. σπϚ´», 
 ¶ «Διατὶ τὰ φυσικὰ πράγματα τὰ ζωγραφισμένα ὀλοκλήρως ἀπὸ τὸ φυσικὸν δὲν 
      φαίνουνται εἰς τὸ ὅμοιον σύκωμα εἰς τὸ ὁποῖον φαίνεται τὸ φυσικὸν Κεφ. τμέ ». 
43. Κ. ΜΓ΄. Περὶ πανίων ὁποῦ ἐνδύονται αἱ μορφαὶ συν τὰς αὑτῶν λυγίσεις καὶ στροφάς. 
 ¶ «Εἰς τὰ πανία ὁποῦ ἐνδύνουνται αἱ μορφαὶ συν τὰς αὐτῶν στροφὰς Κεφ. τνή »
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| (009) 
ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΠΕΡΙ ΖΩΓΡΑΦΙΑΣ, 

ΠΑΝY ΩΦΕΛΙΜΟΝ ΕΙΣ ΝΕΟYΣ
 

| (010)
Τοῖς ἐντευξομένοις χαίρειν. 

Βέβαια δὲν εἶναι ὀλίγος ὁ ἔπαινος τῶν κοπιαζόντων εἰς πᾶσαν ὠφέλειαν κοινήν, ἀλλ’ ὁ 
μισθὸς καὶ ἡ φήμη ὑπάρχει περισσοτέρα εἰς ἐκείνους ὁποῦ ἐπιμελέστατα γυμνάζονται νὰ 

φθάσουν εἰς τὸ ἄκρος τῶν ἐνθάδε γεγραμμένων πραγμάτων. Ἐγώ, βουλόμενος μαθεῖν τὴν 
τέχνην τῆς ζωγραφικῆς, οὐκ ὀλίγους χρόνους ἐκοπίασα ἀλλ’ οὐδὲν οἶδα. Λυπηθεὶς δὲ τὴν 
πολλῷ διαπονηθεῖσαν ἄσκησιν, ἀπῆλθον εἰς ἀλλοδαπὰς πολιτείας ἐρευνώντας ἐπιμελέστατα, 
καὶ μετὰ κόπου καὶ μόχθου καὶ ἱδρώτων πολλῶν καὶ ἐξόδων οὐκ ὀλίγων, ὅπως τύχω τοῦ πο-
θομένου. Ἀλλ’ εἰς μάτην ἐκοπίασα. Φεῦ τῆς κακῆς τύχης. 

Διότι ἡμεῖς, λέγω, οἱ Ἕλληνες, τὸ ἄνθος τοῦ τετραμεροῦς κόσμου, ἐκατηντήσαμεν εἰς ταύ-
την τὴν ἐλεεινὴν κατάστασιν ἕνεκα τῶν αἰχμαλωσιῶν, δοῦλοι ὄντες ὑπὸ τὸν ἀσεβέστατον 
τύραννον. Kαὶ οὐδὲν ἀπέμεινεν εἰς ἡμᾶς εἰ μὴ ἡ δουλεία. Aἱ δὲ ἐλεύθεραι ἀρεταὶ πόῤῥω ἀπέ-
φυγον ἀφ’ ἡμῶν. Ὢ τῆς ἐλεεινῆς τε καὶ θρηνώδους πτωχείας. Ὢ καὶ ποία καρδία λίθινος ἤθελε 
στοχασθῇ τὴν πρoτέραν κατάστασιν καὶ τὴν νῦν φρικωδεστάτην ἀμαθείαν, καὶ δὲν εἴθελε 
κινήσῃ ἐκ τῶν ὀμμάτων της δύο μεγαλιῤῥόας ποταμοὺς ὑπὲρ τῶν φυτῶν καὶ γαιῶν; Νὰ βλέπῃ 
ἐκεῖνο τὸ ἀκαταδάμαστον καὶ πορφυροστόλιστον γένος τῶν Ἑλλήνων νὰ εὑρίσκεται μέσα εἰς 
τὸν βόρβορον τῆς σκοτεινῆς ἀμαθείας; Ὁποῦ οὐχὶ μόνον ἕχασεν ἐκείνας τὰς ἐλευθέρας ἐπι-
στήμας, ἀλλὰ καὶ τὰς βαναυσικὰς τέχνας. Καὶ οὐδὲν ἀπέμεινεν εἰς ἡμᾶς εἰ μὴ ὁ τύφος καὶ ἡ 
φιλαργυρία. Καὶ ὑπάρχομεν θέατρον εἰς πάντα τὰ ἔθνη. 

Ἐγὼ δὲ λυπούμενος, ζῆλον ἀνέλαβον ὑπὲρ τοῦ γένους, ὅτι ἠφανίσθη εἰς ἅπαν αὕτη ἡ 
παμφίλτατή μοι ἐλευθέρα ἐπιστήμη, θεία οὖσα, ἐθρήνουν ὀδυνηρῶς ὅτι ἀπέτυχον τῆς ἐλπί-
δος μου. Στοχασθεὶς δὲ ὅτι ἡ ἐκ τῆς δουλείας ἀπολεσθεῖσα ἐκ δουλείας ἄλλης προσκτᾶται, 
εὐθὺς οὐκ ἠμέλησα ὑποτάξαι ἑμαυτὸν ὑπὸ Εὐρωπαίους. Γιγνώσκων γὰρ ἐν αὐτοῖς ὑπάρχειν 
ἅπασαν ἐπιστήμην κατὰ τὰς ἡμετέρας παλαιὰς παραδόσεις μετὰ τῶν αὐτῶν αὐξημάτων. Τού-
του χάριν ἀπέβαλον πᾶσαν ὀκνηρίαν καὶ φυλαργυρίαν, καὶ [...] ἔδυμα τῆς ὑπομονῆς τε καὶ 
ἐπιμελείας, ἅμα δὲ καὶ ὑποταγῆς μὴ ψηφώντας κόπους, […] 
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| (011/;/3) καὶ πᾶν ἄλλο συμβεβηκός. Ἀλλ’ ἐνόμιζον αὐτὰς ὡς μεγάλας τρυφὰς καὶ ξεφαντώ-
σεις, ἵνα λάβω ταύτας τὰς ἀρχὰς καὶ βάσεις κατὰ τὰς ἡμετέρας παλαιὰς καὶ νέας παραδόσεις. 
Καὶ οὕτως ἔτυχον (Θεοῦ συνεργοῦντος) τὸν πάνσοφον καὶ γλυκύτατόν μοι μέγαν διδάσκα-
λον Παλαιᾶς Ῥώμης Κύριον Μιχαήλ Παρίσιον καὶ τὸν Ἐλογιώτατο λατίνον Ἄνντὸν Ζουάνε 
Μπιάζιον ἐκ Σμύρνης, ἄμα δὲ καὶ τὸν Κόντε Μηχαήλη ἐκ τῶν Ἐνετῶν. Οἵτινες ἐδίδαξαν προ-
θύμως τὰ εἰς ἐμὲ συμβάλλοντα, εἰς αὔξησιν τῆς ζωγραφίας. Ὅθεν ἐδέχθην ἀσμένως τὴν παρ’ 
αὐτῶν πολύτιμον παράδοσιν, ἥτις περιέχει λεπτομερῶς ἁπάσας τὰς μεθόδους καὶ κανόνας 
περὶ ταύτης τῆς ὑποθέσεως. Διότι οὐδεμίαν ἀληθινὴν παράδοσιν ἔτυχον ἐν τῷ ἡμετέρῳ γένει, 
ἀλλ’ ὀδεύομεν ἔξω τῆς ἀληθείας. Ὅθεν, πρὸς φωτισμὸν καὶ ὠφέλειαν τῶν ἀρχαρίων νέων, οὐκ 
ἠμέλησα, μετὰ κόπου καὶ μόχθου πολλοῦ, συνθέσας ταύτην τὴν βίβλον. 
Ὑμεῖς δέ, φίλτατοι ἀδελφοὶ τοῦ ἡμετέρου γένους, ἐπιμελεῖς γενέσθαι, διορθῶσαι μὲν εἴ τι πάρ’ 
ἐμοῦ ἡμάρτηται, τὰ δὲ ἐλλείποντα ἀναπληρῶσαι. Ὅτι τὸ κατὰ δύναμιν ἔπραξα, ζητώντας συγ-
γνώμην παρὰ Θεοῦ. Ἕρρωσθε. 
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| (012/3/4) 
Λόγος καὶ νουθεσία ταύτης τῆς πραγματείας. 

Ὅστις βούλεται προσκτήσασθαι πάσας τὰς ἀκουλούθας τιμάς, πρέπον εἶναι ἵνα ἀναφέρω 
τινὰ παραδείγματα ἅπερ ὑπολαμβάνω ὡς οὐκ ἐφικτὸν ἐᾶσαι ὄπισθεν τῶν ἡμετέρων 

ὑπομνημάτων, διηγούμενος συντόμως. Ἡ ἐνέργεια δὴ τοῦ ζωγράφου καὶ τὸ καθῆκον ἐστὶν ἵνα 
σχεδιάζῃ καὶ χρωματίζῃ πᾶν σῶμα προβαλλόμενον μιᾶς ἐπιφανείας μὲ γραμμὰς καὶ χρώματα. 
Εἰς τρόπον ὅτι διαμέσον τινὸς διορίας καὶ εἰς ἕν διορισμένον θέμα τῆς κεντρικῆς ἀκτῖνος ὁρα-
θῆναι δὴ πᾶσαι αἱ ζωγραφίαι ἀνιστάμεναι καὶ ὅμοιαι τῶν προβαλλομένων πραγμάτων. 

Τέλος φημὶ τοῦ ζωγράφου ὑπάρχει προσκτήσασθαι ἔπαινον καὶ ἀγάπην διὰ τῶν αὐτοῦ 
ἔργων, ὑπὲρ πλουσιότητος, καλλωπίζοντες τοσοῦτον τὴν αὐτοῦ ζωγραφίαν ὥστε σταματίζειν 
καὶ βιάζειν τὰ ὅμματα καὶ τὰς προθυμίας τῶν θεωρούντων (ἥνπερ τίνι τρόπῳ δύναται γενέ-
σθαι θέλομεν διαλεχθῇ εἰς τὴν σύνθεσιν καὶ ἀποδοχὴν τῶν φωτισμάτων). Πλὴν ἐπιθυμῶ τὸν 
ζωγράφον οὐ μόνον γινώσκειν καὶ ἐννοεῖν ὀρθῶς ἅπαντα, ἀλλ’ εἶναι χρηστὸν καὶ ευδόκιμον 
πρὸς χρηστὰ ἤθη. Διότι οὐκ ἔστι τὶς μὴ ἐννοῶν ὁπόσον ἰσχύει ἡ ἀγαθοσύνη ἀπὸ τὸν θαυμα-
σμὸν καὶ τὴν ἔκπληξιν πάσης ἐπιτηδειότητος καὶ τέχνης, ἵνα κερδήσῃ τὴν ἀγάπην καὶ φιλο-
στοργίαν τῶν ἀνθρώπων. Ἀλλ’ οὐδ’ ὑπάρχει τινὰς ὁ ἀμφιβάλλων ὅτι ἡ φιλοστοργία ὠφελεῖ 
εἰς ἕν διδάσκαλον μεγαλότατα, ἵνα λάβῃ ἔπαινον ἅμα δὲ καὶ πλουσιότητας. Ὅτι ἐξ αὐτῆς κι-
νοῦνται οἱ πλούσιοι πρὸς συμφέρον τοιούτου σώφρονος καὶ ἐναρέτου διδασκάλου, προτιμῶ-
ντες τον ἀπ’ ἄλλον, εἰ καὶ εὐτεχνώτερος ὑπάρχει, ἕνεκα τῆς ὀλίγης αὐτοῦ εὐταξίας. Ὅθεν χρὴ 
τὸν διδάσκαλον ἔχειν οὐκ ὀλίγην ἐπιμέλειαν, πρὸς δὲ καὶ διάκρισιν ἅμα δὲ καὶ χρηστότητα 
καὶ φιλοστοργίαν, διὰ τῶν ὁποίων δύναται κερδῆσαι στεῤῥεὸν φρούριον ἐναντίον τῆς αὐτοῦ 
ἐνδείας 
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| (013/ /5) καὶ καλώτατον βοηθὸν ἵνα διακομίζῃ τὰ ἔργα αὐτοῦ εἰς τελειότητα. 
Διὸ ἐπιθυμῶ οὖν τὸν ζωγράφον καθ’ ὅσον ἰσχύει εἶναι πρὸς πάσας τὰς ἐλευθέρας ἐπιστή-

μας σπουδαῖον, ἐξαιρέτως δὲ πρὸς τὴν γεωμετρίαν. Ὡς ὑπέρτατος καὶ παλαιότατος ζωγράφος 
Πάμφιλος, ἐξ οὗ ἐδιδάσκοντο οἱ εὐγενεῖς νέοι τὴν ζωγραφίαν. Οὗτος ἔφη ὅτι οὐδεὶς ἠδύνατο 
γενέσθαι ἄριστος ζωγράφος μὴ γινώσκων γεωμετρίαν. Διότι αἱ πρῶται νουθεσίαι τῆς ζωγρα-
φίας εἰσὶ νοούμεναι ὑπὸ τῆς γεωμετρίας. Ἀλλ’ ὡς οὐκ ἔχει εἴδησιν ταύτης, οὐ δύναμαι πιστεῦ-
σαι ὅτι ἐννοεῖ τινὰς τὰς μεθόδους τῆς ζωγραφίας. Ὁ ζωγράφος τοίνυν προσήκει ἔχειν τὰς 
ἀρχὰς τῆς τέχνης ἀπὸ τὴν γεωμετρίαν. 

Eἶτα οὐ ψεκτόν ἐστι μανθάνειν ἐκ ποιητῶν καὶ ῥητόρων, ἐχόντων πλείστους καλλωπι-
σμοὺς εἰς τὸ καθόλου μὲ τοὺς ζωγράφους. Kαὶ διδασκόμενος τὴν σύνθεσιν τῶν ἱστοριῶν ὑπὸ 
ἐμπείρων γραμματικῶν. Διότι ὁ τοιοῦτος ἔπαινος ὑπάρχει πρὸς τὴν ἐφεύρεσιν, δηλαδή το-
σαύτην ἱσχὺν ἔχει αὕτη ὥστε εὐφραίνει καὶ ἄνευ τῆς ζωγραφίας. 

Ἐπαινεῖται γὰρ ἡ γραφὴ τοῦ Λουκιανοῦ ὁποῦ διηγεῖται διὰ τὴν συκοφαντίαν, ἥτις ἐζωγρα-
φίσθη ὑπὸ τοῦ Ἀπελλοῦς, ὅθεν ἀναγκαῖον ἐστὶ γινώσκειν τοιαύτας ἐφευρέσεις. Ἦτον λοιπὸν 
εἷς ἄνθρωπος ἔχων ὑπερμεγέθη ὠτία. Πέριξ δὲ αὐτοῦ ἵσταντο δύο γύναια, ἡ ἄγνοια καὶ ἡ 
ὑποψία. Προσήρχετο δὲ ἐξ ἑτέρου μέρους ἡ συκοφαντία, ἔχουσα μορφὴν ὡραίας γυναικός, 
κατὰ δὲ τὸ πρόσωπον ἑωρᾶτο λίαν πονηρὰ καὶ πανοῦργος, ἔχουσα εἰς τὴν ἀριστερὰν ἀνα-
πτὸν δρᾶγμα, εἰς δὲ τὴν δεξιὰν εἷλκεν ἁπὸ τῶν τριχῶν τινὰν νεανία, ὅστις ὕψωνε τὰς χείρας 
πρὸς τὸν οὐρανόν. Ἀπέναντι δὲ αὐτοῦ ὑπῆρχεν εἷς ὠχρός, στυγνὸς καὶ ἄμορφος, μὲ βλέμα 
ἄσπλαγχνον, ὅνπερ δικαίως ὀνομάσθας ἕν φθόνον. Ἦσαν δὲ ἕτεραι δύο συνοδεῦσαι αὐτήν, 
αἵτινες ἴσαζον τὰς στολὰς τῆς αὑτῶν κυρίας, ἤγουν ἡ ἔνεδρα καὶ ἡ ἀπάτη. Μετὰ ταύτας ὑπῆρ-
χεν ἡ μεταμέλεια, περιβεβλημένη ῥυπαρὰν καὶ σκοτεινὴν στολήν, μόνη κοπτομένη. Ἀκολου-
θοῦσαι πλησίον της ἡ ἄγνοια καὶ ἡ ἐντροπαλὴ
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| (014) ἀλήθεια. 
Αὕτη γοῦν ἡ ἱστορία ἐκπλήττει τὰς προθυμίας τῶν ἀκουόντων, πόσον μᾶλλον θεωρουμέ-

νη ὑπὸ ἐξαιρέτου διδασκάλου ζωγράφου; Τί δὲ λέγωμεν διὰ τὰς τρεῖς ἐκείνας νεανίδας ἀδελ-
φάς, κράζωντάς τας Ἀγλαΐαν, Εὐφροσύνην καὶ Ταλίαν; Αἵτινες ὑπῆρχον ζωγραφισμέναι, κα-
τεχόμεναι τὰς χείρας καὶ ἀγαλλόμεναι, περιβεβλημέναι διαφανῆ καὶ λελυμένην στολήν; Διὰ 
τὰς ὁποίας θέλουσιν μὲ αὐτὰς νὰ καταλαμβάνεται ἡ ἐλευθερία. Διότι ἡ μία ἔδιδεν, ἡ ἄλλη 
ἐλάμβανεν, ἡ τρίτη ἐπέστρεφε τὴν εὐεργεσίαν. Αἱ ὁποῖαι καταστάσεις ἀληθῶς ὑπάρχουσιν εἰς 
κάθε τελείαν ἐλευθερίαν. 

Θεωρεῖς ὁπόσον ὤφελος καὶ φήμην παρέχουσιν αἱ οὕτως εὐφευρέσεις τοῦ διδασκάλου; 
Εἰς αὐτὸ δὲ νουθετῶ τὸν σπουδαῖον ζωγράφον καθ’ ὅσον ἰσχύει, ἀσχολεῖσθαι καὶ καταγίνε-
σθαι πρὸς ποιητὰς καὶ ῥήτορας καὶ ἑτέρους σοφοὺς τῶν γραμμάτων, γινόμενος οἰκιακὸς 
αὐτῶν καὶ φιλόστοργος. Διότι ἀπὸ τοιαύτας ἐπιμελητικὰς ἀγχινοίας λαμβάνει ἀρίστους καλ-
λωπισμούς, ὑπάρχων ὑπ’ αὐτῶν βοηθούμενος πρὸς τοιαύτας ἐφευρέσεις. Αἵτινες οὐ μικρὸν 
πρὸς τὴν ζωγραφίαν παρέχουσιν ἔπαινον. 

Φειδίας ὁ ἐξοχώτατος ζωγράφος διεξήρχετο ὅτι ἀπὸ τὸν Ὅμηρον ἔμαθε τὸν τρόπον ἵνα 
ζωγραφίσῃ τὸν Δία ἐξαίρετα μὲ σεμνότητα. Περιπλέον ὅμως οἱ ὀλίγον σπουδαῖοι καὶ ἀμελεῖς 
οὐκ ὀλίγον κοπιάζουσιν εἰς τὸ μανθάνειν, μὴ γινώσκοντας τὸν δρόμον, μᾶλλον δὲ τὸν τρόπον 
τοῦ οὕτινους πράγματος. Οἵτινες διὰ τοῦ κόπου οὐδὲν ποιοῦσι μὴ γυμναζόμενοι ὡς εἴπομεν. 

Αὕτη ἡ σπουδὴ εἰς τὴν μάθησιν δύναται ἵσως
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| (015/ /7) πρὸς τοὺς νέους πολλὰ κοπιαστικὴ ὁραθῆναι. Διὸ ἀναφέρω σαφηνίζοντας πόσον 
ὑπάρχει ἀξία ἡ ζωγραφία, ἵνα ἐπιμεληθῶσι μετὰ πάσης σπουδῆς καὶ προθυμίας πρὸς αὐτήν. 
Αὕτη τοίνυν περιέχει μίαν τοιαύτην θείαν δύναμιν ὅτι οὐ μόνον ποιεῖ τὴν φιλίαν καὶ τὸ εἶναι 
τῶν μακρὰ ἀπεχουσῶν φανερεῖ, ἀλλὰ θέττει πρὸς τὰ ὅμματα ἡμῶν τοὺς πρὸς τὴν ἄλλην ζωὴν 
πρὸ πολλῶν χρόνων διαβάντας. 

Ἱστορεῖ ὁ Πλούταρχος ὅτι ὁ Κάσσανδρος, εἷς τῶν στρατηγῶν τοῦ Ἀλεξάνδρου, θεωρώ-
ντας τὴν εἰκόνα τοῦ προτετελευτηκότος Ἀλεξάνδρου ἤρξατο τρέμειν βλέποντας τὴν βασιλι-
κὴν μεγαλειότητα εἰς αὐτήν. Ὁμοίως δὲ φασὶν ὅτι ὁ Ἀγεσίλαος ὁ Λακεδαιμόνιος, γινώσκων 
ἑαυτὸν ἀσχημότατον οὐκ ἠθέλησεν ὁραθῆναι ὑπὸ τῶν μεταγενεστέρων ἡ αὑτοῦ εἰκών. 

Ἰδοὺ τῶν προαποθαμένων τὰ σώματα ζῶσι μακρὰν ζωὴν διὰ τῆς ζωγραφίας. Αὕτη δὲ σα-
φῶς παραστένει τοὺς θεούς, δηλαδὴ τοὺς ἁγίους, αἵτινες τιμῶνται ὐπὸ τῶν ἀνθρώπων. Στο-
χαζόμενοι ἡμεῖς ὅτι ἐδόθη εἰς τοὺς θνητοὺς μεγαλώτατον δῶρον, ὅτι πολλὰ πρὸς τὴν εὐσέ-
βειαν ὠφέλησεν ἡ ζωγραφία. Διὰ αὐτῆς γὰρ εἴμεσθεν ἑνωμένοι μὲ τὸν Θεόν, περικρατόντες 
τὰς προθυμίας μὲ ἕναν ἀκέραιον καὶ βέβαιον σέβας. Ἱστοροῦσιν ὅτι ὁ Φειδίας ἐποίησεν εἰς 
τοὺς Ἠλείους ἕναν Δίαν, τοῦ ὁποίου ἡ ὡραιότης εἵλκυσεν τοὺς ἀνθρώπους πρὸς τὴν τότε 
πολύπλοκον θεοσέβειαν. 

Ἀλλὰ δὴ πόσον ὠφελεῖ τὰς εὐγενεστάτας ἠδυπαθείας αὕτη καὶ πόσον καλλωπισμὸν πα-
ρέχει τῶν πραγμάτων, δύναται τινὰς ἐννοεῖσαι ὅτι οὐκ εὑρίσκεται σχεδὸν τὶ πρᾶγμα, κἂν 
ἄτιμον ᾖ, ὅπερ, 
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| (016/5/8) μετὰ πολλῆς καὶ ἀκριβοῦς ἐπιμελείας ζωγραφισθέν, μὴ κατασταθῇ ἀκριβὲς καὶ 
πολύτιμον. Τὸ ἐλεφάντινον λέγω ὀστοῦν καὶ λιθάρια καθίστανται ὑπάρξιμα διὰ τῆς τοῦ ζω-
γράφου χειρός, καὶ τὰ ἕτερα ἅπαντα. Ἂν ὁ Φειδίας ἢ ὁ Πραξιτέλης ἐποίησάν τι ἄγαλμα, ὑπῆρ-
χε τοσαύτης τιμῆς ὅσης τοσοῦτος ἀσκεύαστος ἄργυρος. Ζεύξης ὁ ζωγράφος ἀδωροδοκήτως 
ἔδιδε τὰς αὑτοῦ ζωγραφίας, ἐπειδήπερ οὐκ ἠδύναντο τιμηθῆναι ὑπό τινος. Ὥστε οὐ θαυμάζο-
νται μόνον διὰ τὰ ἔργα αὐτῶν, ἄλλ’ ὅμοιοι τῶν θεῶν προσαγορεύονται ἀπὸ τῶν θνητῶν. 

Τί δὲ φημί; Οὐκ ἔστιν αὕτη ὁδηγὸς καὶ καθηγητὴς πασῶν τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν τε καὶ 
τεχνῶν; Μᾶλλον δὲ καὶ καλλωπισμός; Διότι διὰ τῆς αὐτῆς μεθόδου διδάσκονται οἱ ἀρχιτέ-
κτονες, ἀγαλματοποιοί, καὶ ἄλλοι τεχνῖται, χαλκοὶ καὶ λεπτουργοί, καὶ ἅπασαι αἱ χειροτέχναι. 
Ὅθεν φημὶ ἄπαντα ἐξ αὐτῆς ὠραΐζουνται. 

Καὶ ἐξαιρέτως ὑπῆρχεν αὕτη ἀπὸ τοὺς παλαιοὺς εἰς φήμην ὑπὲρ τὰς ἄλλας. Ἀπὸ δὲ τοὺς 
Λατίνους, ὡς κυριωτέρα, οὐκ ἦτον προσηριθμημένοι οἱ γυμναζόμενοι καλῶς αὐτὴν μετὰ τῶν 
ἄλλων τεχνιτῶν. Ὥστε οὕτως διαλέγομαι πρὸς τοὺς φίλους μου: ὅτι ὁ εὑρετὴς τῆς ζωγραφίας, 
κατὰ τῶν ποιητῶν τὴν ἀπόφασιν, ὑπάρχει ὁ Νάρκισσος εἰς ἄνθος μεταβαλμένος. Τούτου χά-
ριν καὶ αὕτη ἄνθος καλεῖται πρὸς τὰς ἄλλας. Διότι ὀρθῶς φαίνεται ὁ τοῦ Ναρκίσσου μύθος 
πρὸς αὐτὸ διασκευασμένος. Τὶ οὖν ἄλλο ὑπάρχει καὶ αὐτὴ εἰ μὴ ὡραΐζοντας τεχνηέντως λαμ-
βάνει τὴν τῆς πηγῆς ἐπιφάνειαν ὡς ὁ Νάρκισσος; 

Ἵστορεῖ ὁ παλαιότατος καὶ τρισμέγιστος γραφεὺς περὶ τῆς ζωγραφίας καὶ γλυπτικῆς, ὅτι 
ἐγεννήθησαν ὁμοῦ μὲ τὴν θεοσέβειαν. 
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| (017/ /9) Λέγων εἰς τὸν Ἀσκληπιὸν ὅτι ἡ ἀνθρωπότης πρὸς τὴν φύσιν καὶ ἀρχὴν ἐνθυμητική, 
ἐσχημάτισε τοὺς θεούς ἀπὸ τὴν ὁμοίωσιν τοῦ προσώπου της. Ἀλλὰ καὶ τὶς ὁ ἐναντιούμενους πρὸς 
αὐτήν, λέγων μὴ οὖσα εἰς πάντα παρεχομένην, κοινά τε καὶ μερικά, κοσμικά τε καὶ θεοσεβῆ. 

Πᾶν δὲ πολύτιμον καὶ μέρος εὑρισκομένον ἐξ αὐτῆς μεγάλως ἠκρίβωσαν οἱ θνητοί, καὶ 
ἀπιθάνους λόγους σχεδὸν διηγούμενοι περὶ τῶν ζωγραφισμένων εἰκόνων. Ἀριστείδης ὁ Θη-
βαῖος δι’ ἑκατὸν ταλάντων ἔδωσε μίαν ζωγραφίαν, ἤτοι εξήκοντα χιλιάδες σκούδα. Καὶ διὰ 
τῆς εἰκόνος τοῦ Πρωτογένους οὐκ ἐμπυρίσθη ἡ Ῥόδος ὑπὸ τοῦ βασιλέως Δημητρίου, ἵνα μὴ 
καὶ αὕτη ἐμπυρισθῇ. Ὁρᾶς; Ἐκ μιᾶς ζωγραφίας ἐλευθερώθη ἡ Ῥόδος. 

Πλεῖστα καὶ ἄλλα ὅμοια ὑπάρχουν εἰς αὐτήν, ἵνα ἐννοήσῃς ἐξ αὐτὰ τὴν φήμην ἀπὸ καθέ-
καστον τοῦ ἐμπείρου διδασκάλου καὶ ἐναρέτου ζωγράφου. Ὥστε πάντες ἐφιλοφρόνουν οὐ 
μόνον πρὸς τὰς ζωγραφίας, ἀλλὰ καὶ ἐπιμελέστατα μετήρχοντο αὐτήν. Οὐχὶ δὲ τῶν ποταπῶν 
ἀλλ’ εὐγενεῖς καὶ ἄρχοντες, ἐξουσιασταὶ καὶ βασιλεῖς ὑπῆρχον σπουδαιότατοι εἰς αὐτήν, ὡς ἐν 
τῷ καταλόγῳ ἐσημειόσαμεν. Διατεταμένον δὲ ὑπάρχει τὸ διηγῆσθαι τινὰς τῶν ἐπικλινομένων 
βασιλέων καὶ πριγγίπων πρὸς τὴν εὐγενεστάτην ταύτην ἐπιστήμην. Ἀλλὰ δικαίως ὑπάρχει ἡ 
διήγησις τοῦ πλήθους τῶν παλαιῶν ζωγράφων. Ἐκ μόνης ταύτης δύναταί τινας ἐννοεῖσαι τὴν 
πληθὴν τῶν ζωγράφων καὶ ἀγαλματοποιῶν, ὅτι ἐστάθησαν εἰς ἅπαν τελειωμένα εἰς τὸν Δη-
μήτριο, ὑιὸν τοῦ Φανοστράτου Φαληρέα, τριακόσια ἑξήκοντα 
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| (018/6/10) ἀγάλματα δι’ ἑνὸς χρόνου, μέρος εἰς ἵππους, εἰς ἅμαξας, καὶ ἄνωθεν τῶν ὀχημά-
των. Ἂν δὲ εἰς ταύτην τὴν πόλην ὑπῆρχε τόσον ἀριθμὸς τῶν ἀγαλματοποιῶν, ἀμφιβάλλεις τὴν 
πληθὴν τῶν ζωγράφων; 

Ἀληθῶς γὰρ ὑπάρχει ἡ ζωγραφία καὶ ἡ γλυπτικὴ ἑνωμέναι εἰς συγγένειαν, ἀνατρεφόμεναι 
ἐκ μιᾶς ἰδίας ἀγχινοίας. Ἀλλὰ λίαν ἐπαινῶ τὴν τοῦ ζωγράφου ἀγχίνοιαν, ὡς πλεῖστον κοπιά-
ζουσαν. Διὸ ἐσυνήθιζον οἱ Ῥωμάνοι πάντα τὰ ἐκ τῶν ἀλλοδαπῶν πόλεων κούρση, εἰκόνας τε 
καὶ ἀγάλματα, καὶ ἐτίθουν αὐτὰ ἐπὶ τὸ δημοσιακὸ θέατρον. Καὶ τοσοῦτον ηὐξήνθη ἡ τιμὴ τῆς 
ζωγραφίας πρὸς τοὺς Ῥωμάνους, ὥστε ἐποίουν Παύλος ὁ Ἐμίλιος καὶ τινες ἄρχοντες Ῥωμάνοι 
ἵνα διδάσκονται οἱ αὐτῶν παῖδες, δι’ ὠφέλειαν καὶ εὐδαίμονα ζωὴν τὴν ζωγραφίαν. Ἥτις ἀρί-
στως ἔλαμψε πρὸς αὐτοὺς καὶ Ἕλληνας, διότι οἱ εὐγενεῖς νέοι, καὶ ἐλεύθεροι καὶ καλῶς ἀνα-
θρεμένοι, ἐσπούδαζον γεωμετρίαν καὶ μουσικήν, ἕνεκα τῆς ζωγραφίας. Μᾶλλον δὲ καὶ τινες 
γυναῖκες ὑπῆρχον περίφημαι (ἀπὸ τοὺς γραφέας). Μαρτία ἡ θυγάτηρ τοῦ Βαρόνου ὀρθῶς 
ἐγίνωσκε τὴν ζωγραφίαν. 

Ὥστε τοσαύτην τιμὴν εἶχεν ἀπὸ τῶν Ἑλλήνων αὕτη ἡ ἐπιστήμη ὁποῦ ἐμποδίζοντο διὰ 
δημοσιακοῦ κηρύγματος ἵνα μὴ σπουδάζωσι αὐτὴν αἱ δοῦλοι καὶ ἀπαίδευτοι. Αὐτὸ δὲ δικαίως 
διατὶ προσήκει εἰς τὰς λαμπράς, 

| (019/ / 11) καὶ εὐγενικοτάτους μεγαλοψυχίας. Καὶ οὐ μόνον ἰλαρύνει τοὺς ταύτην γινώσκω-
ντας ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀμαθεῖς. Καὶ μήτε εὑρίσκεταί τινας ὁ μὴ προθύμως ἐπιθυμῶν σπουδᾶζαι 
αὐτὴν, ὅπερ οὐχ εὑρίσκεται εἰς ἄλλην ἐπιστήμην. 

Πρόδηλόν ἐστι τοῦτο, ὅτι αὐτὴ ἡ φύσις ζωγραφίζειν φιλοφρονεῖ, δηλαδὴ ἐσχημάτισε τοὺς 
κενταύρους εἰς τινὰ μάρμαρα, καὶ ἕτερα πρόσωπα. Μᾶλλον δὲ ἱστοροῦσιν ὅτι αἱ ἐννέα Μοῦ-
σαι ὑπῆρχον ζωγραφισμέναι μὲ τὰ σύμβολά τους εἰς ἕνα λίθον τοῦ Πύρου. Καὶ διὰ τοσαύτας 
καὶ τηλικαύτας χάριτας, οἱ γινώσκωντες αὐτὴν δαπανοῦν τὸν βίον αὐτῶν μᾶλλον τῶν ἄλλων 
τεχνῶν. 

Καὶ εἰς τοσαύτην ἠδύτητα ἔλκει τὸν κοπιάσαντα, ὁποῦ διὰ τεσσάρων ὡρῶν παρελθουσῶν 
ὥσπερ στιγμὴ νομίζεται. Καὶ οὐ μόνον ἔχει αὐτὰ τὰ ἄνω εἰρημένα, ἀλλὰ καὶ πλεῖστα χαρίσμα-
τα παρέχει πρὸς τὸν ὀρθῶς καὶ σπουδαίως αὐτὴν ἐπιμεληθέντα, τιμάς, φημί, καὶ πλουσιότη-
τας καὶ φήμην αἱώνιον. Καὶ εὐαρεστεῖ παρηγορία πρὸς σοφοὺς καὶ ἰδιώτας, καὶ καλλωπισμὸς 
τῶν πραγμάτων καὶ ἀξία ἀνθρώπων ἐλευθέρων. 

Διὸ οἱ ποθοῦντες νέοι σπουδάζαι αὐτὴν καθ’ ὅσον ἰσχύουσι, διδόναι πρὸς αὐτὴν πλείστην 
ἐργασίαν, ἀκολουθῶντες μέχρι τέλους, μὴ λυπούμενοι τινὰ κόπον ἀλλ’ ἐπιμελῶς γυμναζόμε-
νοι ἵνα τέλειοι ἀποκαθιστῶσι, καὶ τὰς προρηθέντας τιμὰς λάβωσι. Διαπαντὸς στοχαζόμενοι 
τὴν γενησομένην βλάβην τῆς φιλαργυρίας πρὸς τὸν ἔπαινον. Διότι ἡ ἔφεσις τῆς φυλαργυρίας 
σπανίως κερδίζει τὸν καρπὸν τῶν μεταγενεστέρων. Ἐπειδήπερ οὐκ ὀλίγους ἐπεννόησα δοθη-
σομένους πρὸς κέρδος μεταξὺ τῆς αὐτῶν μαθήσεως, ἀλλ’ ἠστερήθησαν ἅπαντα δι’ αὐτοῦ. 
Οἵτινες ἐχρημάτιζον 
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| (020/7/12) ῥαδίως περιβόητοι, διὰ τὴν συνήθην σπουδὴν τῆς φιλοπονίας καὶ ἐλάμβανον 
κέρδη καὶ ἔπαινον ἄμετρον, μὴ οὖσης τῆς φιλαργυρίας. Διὸ καὶ ὑμεῖς οἱ νέοι, οἱ ἐρασταὶ αὐτῆς, 
ἀποβάλλετε πᾶσαν ὀκνηρίαν καὶ φιλαργυρίαν, ἵνα λάβεται τοὺς δοθησομένους ἐπαίνους ἐξ 
αὐτῆς καὶ ἄπειρα κέρδη, καὶ αἰώνια ἀγαθά. 

Τίνι τρόπῳ χρὴ τὸν διδάσκαλον διδάσκειν τοὺς αὐτοῦ μαθητάς.
Χρὴ τὸν καθηγητὴν διδάσκειν τοὺς αὐτοῦ μαθητὰς ἐν ἐπιμελείᾳ πολλῇ, μεθοδικῶς ἐκ τῶν 
πρώτων ἀρχῶν ταύτης τῆς ἐπιστήμης. Ποιῶντας ὥσπερ οἱ διδάσκαλοι τῶν γραμμάτων, οἵτι-
νες προδιδάσκουσι ἅπαντα τὰ στοιχεῖα κατὰ μέρος, εἶτα τὰς συλλαβάς καὶ τελευταῖον συνθέ-
τουσι τὰς λέξεις καὶ τοὺς λόγους. Ἐχέτωσαν λοιπὸν καὶ οἱ ἡμέτεροι τὴν τοιαύτην μέθοδον, 
προδιδάσκοντας τὰς στιγμάς, τὰς γραμμὰς καὶ τὰς γινομένας ἐξ αὐτῶν περιόδους τῶν ἐπιφα-
νειῶν τῆς ζωγραφίας, καὶ πάσας τὰς ἁρμονίας τῶν μελῶν ἀνὰ μέρος λεπτομερέστατα. Εἶτα 
τὰς συναρμόσεις αὐτῶν, διδάσκοντας βαλεῖν τὰς αὐτῶν εὑρισκομένας διαφοράς, ὅτι πλεῖσται 
εἰσὶ καὶ σημαδευταί, κατὰ τὴν φύσιν αὐτῶν. [...]ταῖον διδάσκειν τὴν ἀποδοχὴν τῶν φωτισμά-
των, ἤτοι τὴν χρ[...] ποιῶντες θέλει ἔλθουν εἰς τέλος οἱ αὑτῶν μαθηταὶ λαμβά[...] παρ’ αὐτῶν 
καὶ ἀνθρώπων καὶ παρὰ Θεοῦ ζωὴν τὴν αἰώ[νιον 
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| (021/ /13) 
Περὶ ζωγραφίας καὶ εἰς πόσα διαιρεῖται.

Πλεῖστα ἐδιηγήθην πρὸς ὠφέλειαν τῶν ἐραστῶν τῆς ζωγραφίας, ἀλλ’ αὖθις γράφω συ-
ντόμως οὕτως. Ἐπειδὴ μέν ἐστιν ὁ λόγος καὶ ἡ πραγματεία περὶ ζωγραφίας, διηγοῦμαι 

κἀγὼ διδάσκοντας τοὺς νέους ταῦτα τὰ ὑπομνήματα τὰ εἰς αὐτὴν συμβάλλοντα εὐμεθόδως 
σαφέστερα, ὡς ζωγράφος. Παίρνοντας ἀπὸ τοὺς μαθηματικοὺς τὰ πρὸς αὐτὴν ὁραθέντα ἁρ-
μόδια, ἅτινα εἰσὶ νοούμενα. Διαλύοντας, καθ’ ὅσον ἡ ἐμὴ ἀγχίνοια δύναται, ἀπὸ αὐτὴν τὴν 
ἴδιαν φύσιν τί πρᾶγμα ὑπάρχει ἡ ζωγραφία. Πλὴν γινωσκέτο ἕκαστος ὅτι οὐ διηγοῦμαι αὐτὰ 
ὡς μαθηματικός, ἀλλ’ ὡς ζωγράφος. Ὅτι μὲ τὴν φιλοπονίαν νοοῦσιν οἱ μαθηματικοὶ τὰ εἴδη 
καὶ τὰς μορφὰς τῶν πραγμάτων χωρισμένας ἀλλήλων. Ἀλλὰ βούλομαι τὸ πρᾶγμα ἵνα ἔρχεται 
τιθέμενον κατέμπροσθεν τῶν ὀμμάτων, καὶ ἐργαζόμενος γράφοντας καθάπερ συνηθίζουν νὰ 
λέγουν εἰς μίαν ἐλλόγιμον Ἀθηνᾶν. Καὶ νομίζω ἀρκετῶς γεγραφέναι τῇ ἀληθείᾳ, ἂν δὲ οἱ 
ζωγράφοι κατά τινα τρόπον ἐννοοῦσιν ἀναγινώσκωντας τὴν τοιαύτην ὕλην, δύσκολη ἀναμ-
φιβόλως. Ἥνπερ ἐννόησα ὅτι οὐδεὶς ἔγραψεν τοῦ νῦν καιροῦ δι’ αὐτὴν οὐσιωδῶς. 

Διηγοῦνται δέ τινες τὸν Εὐφράνορα Ἴσθμιον γεγραφέναι περὶ μέτρων καὶ χρωμάτων. Ἅμα δὲ 
καὶ ὁ Ἀντίγονος, καὶ Ξενοκράτης γεγράφασι μέρος δι’ αὐ[…]. Ὁμοίως καὶ ὁ Ἀπελλῆς ἔθεσε τι-
νὰς κανόνας εἰς αὐτὴν καὶ ἀπέστειλε τοῦ Περσέου. Διαλαμβάνει ὁ Λαέρτιος διὰ τὸν Δημήτριον 
Φιλόσοφον, ὅτι ἔγραψε τινὰς παραδό [...] ὅπισθεν τῶν Ἰταλῶν βιβλιογράφων. Διότι ὑπῆρχον κ’ 
αὐτοὶ 

| (022/8/14) παλαιότατοι εἰς τὴν Ἰτάλιαν, καὶ ἐμπειρότατοι ὑπὲρ τοὺς ἄλλους οἱ Ἐτρούσκιοι εἰς 
τὴν ζωγραφίαν, ἥνπερ καὶ μέχρι τοῦ νῦν σώζεται εἰς τὰ ἐκείνων μέρη.

Ἀλλὰ πρὸς ἡμᾶς οὐδόλως, διὰ τὴν μεταλλαγὴν τῶν ἀπείρων αἱχμαλωσιῶν, εὑρίσκεται. Ἀλλ’ 
ἔχομεν αὐτὴν καταχρηστικῶς. Διὸ ἐπαινῶ τοὺς ἡμετέρους ἀπερασμένους, οἵτινες ἐγγράφως 
ἔδωσαν ὑπὲρ πασῶν τῶν ἐναρέτων τεχνῶν. Ὥσπερ καὶ δι’ αὐτὴν ἔτυχον δὲ καὶ τινὰ συγγράμμα-
τα τινὸς Ἀνδρέου Υιέος Ζακυνθινοῦ, ὅστις διηγῆται περὶ αὐτήν, ἀλλ’ ὑπάρχει ἐλλιπὲς καὶ οὐδό-
λως συμβάλλει πρὸς νέους. Ἀνέγνωσα δὲ καὶ τὰ τοῦ Λεωνάρδου Βίντζι συγγράμματα, καὶ Ἀν-
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δρέου Πόντζου ἀρχιτέκτονος καὶ ζωγράφου, καὶ ἑτέρων ποιητῶν ἐχόντων εἰς αὐτὴν τὴν ἔρεσιν 
τῶν παλαιῶν καὶ νέων. Καὶ ἔτυχον εἰς αὐτοὺς πράγματα πάνυ ὠφέλιμα, ἀλλὰ λίαν σκοτεινά. 
Ἅτινα, διὰ τὴν δεινὴν σκοτεινότητα αὐτῶν, πρὸς τελείους ὑπάρχουν ὠφέλιμα. Ἀλλ’ ὁ ἡμέτερος 
καὶ παμφίλτατός μοι διδάσκαλος ἐδίδαξε εἰς ἐμὲ αὐτὰ κατὰ πλάτος. Οὕτω κἀγὼ ἔλαβον ἅπαντα 
τὰ συμβάλλοντα ἑξ αὐτῶν καὶ ἐποίησα ταύτην τὴν διδασκαλίαν, πρὸς ὠφέλειαν τῶν ποθουμέ-
νων. Προσθέτοντας διὰ κόπου καὶ πόνου πολλοῦ, ἐκ τῆς ὁλίγης μου ἀγχινοίας, διὰ σχημάτων 
τὰ παραδείγματα δι’ εὐκολοκατάληψιν τῶν μαθητῶν. 

Ἀλλ’ ἂς ἐπανέλθωμεν διηγούμενοι ὁποῖα ἐστὶν ἡ ζωγραφία. Ἡ ζωγραφία φημὶ οὐκ ἔστιν 
ἄλλο εἰ μὴ τὸ ἐξομοιεῖν πάντα τὰ ὁρατὰ πράγματα, καθάπερ τὸ ἔσoπτρον. Ὁ δὲ διδάσκαλος καὶ 
εὑρετὴς αὐτῆς ὑπάρχει ἡ ἴδια φύσις, ἥτις καὶ μέχρι τὴν σήμερον ὀρθῶς διδάσκει τοὺς εἰσπορευ-
ομένους εἰς αὐτήν. Καὶ ὁπόσοι διδάσκονται ἀπ’ αὐτήν μεγάλως ὡφελοῦνται, ὅτι αὐτὴ ἔχει σα-
φῶς ἅπαντας τὰς μεθόδους

| (023/ /15) καὶ κανόνας ἐν αὐτῇ. 

| (024/9/16) διαμερίζει τὴν μορφὴν τῶν πραγμάτων καὶ χωρίζει τῶν αὐτῶν τὰ μέρη, ἥτις καὶ 
περίοδος καλεῖται καὶ κυκλογραφία ἁρμοδιέστερον, καὶ παρ’ ἡμῶν σχέδιον. Καὶ αὐτὸ μοιρά-
ζεται εἰς ἕτερα μέρη. Τὸ δεύτερον ὑπάρχει ἡ ἀποδοχὴ τῶν φωτισμάτων μέτοχον ἀπὸ τὰς ὀρο-
θεσίας, ἥτις καὶ χρῶμά ἐστι. Ἀλλ’ ὕστερον διηγούμεθα περὶ αὐτοῦ λεπτομερῶς, νῦν δὲ περὶ 
γραμμῆς ἐροῦμεν, καὶ πόθεν γίνεται ἡ γραμμή.
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Περὶ γραμμῆς.

Ἐπειδήπερ εἴρηκα ὅτι διὰ γραμμῆς τὸ σχέδιον γίνεται, χρὴ νουθετῆσαι καὶ πόθεν αὐτὴ 
συνίσταται, ὅτι οὐκ ὀλίγον συμβάλλει πρὸς ἡμᾶς. Καὶ λέγω ὅτι τελεῖται ὑπὸ πλείστων 

στιγμῶν. Ἡ δὲ στιγμὴ ὑπάρχει σημεῖον ἀμερές. Καὶ σημεῖον καλῶ τουτὶ;/ ὅτι; πᾶν πρᾶγμα 
εὑρισκόμενον εἴς τινα ἐπιφάνειαν δυνάμενον ὁραθῆναι ὑπὸ τὴν ὅρασιν. Πλὴν τὰ μὴ νοούμε-
να διὰ τῆς ὁράσεως ὁμολογούμενόν ἐστι ὡς οὐδὲν ἔχει μετὰ τοῦ ζωγράφου. Διότι ὁ ζωγρά-
φος κοπιάζει παρομοιᾶσαι τὰ διὰ τοῦ φωτὸς δυνάμενα ὁραθῆναι. Διὸ χρὴ τὸν νέον γυμνα-
σθῆναι καλῶς ἀρχῆθεν ὑπὸ τὴν στιγμὴν κατὰ τὴν ἀπαιτουμένην χρείαν. Εἴτα τὴν γραμμήν. Ἡ 
δὲ γραμμὴ ὑπάρχει σημεῖον ἀμερὲς κατὰ τὸ πλάτος, κατὰ δὲ τὸ μάκρος μεριζομένη εἰς μέρη, 
καὶ οὕτως τελεῖται. 

| (025/ /17) Καὶ χρὴ ἔχειν τοσαύτην ἐπιμελείαν καὶ ἐπιτηδειότητα εἰς αὐτάς, ὥστε ποιεῖν 
αὐτὰς τοσοῦτον λεπτὰς ὁποῦ μόλις δυνάμεναι ὁραθῆναι. Χρὴ δὲ καὶ μέχρις τέλους ζωῆς τοῦ 
γυμνάζεσθαι, κατὰ τὸν σοφώτατον Ἀπελλήν, ὅστις ἐμάχετο μετὰ τοῦ Πρωτογένους. Καὶ ὄταν 
ἡμέραν οὐκ ἐποίει τουλάχιστον μίαν γραμμὴν ἐσυναριθμεῖτο μετὰ τοὺς νεκρούς. 

Ἐξ αὐτοῦ μάθε καὶ ἐσύ, ὦ νέε, ὁπόσον ὑπάρχει ὠφέλιμος ἡ ἐπιμέλεια καὶ ἡ γύμνασις. Διὸ 
ἐπιχειρίζου μᾶλλον τὴν ἐπιμέλειαν ἢ τὴν ὀξύτητα, ἵνα καλῶς χρηματήσῃς. Ἐπειδήπερ οὐκ 
ὀλίγον ἐστὶν ἐπωφελὲς πρὸς ὑμᾶς ἡ στιγμὴ καὶ ἡ γραμμή, ὑπὲρ πᾶσης ἐπιφανείας καὶ εργασί-
ας τῆς ὑμετέρας σπουδῆς (εἰς αὐτὸ λέγουσιν ὅτι ὁ Παράσιος ὁ ζωγράφος ἐκεῖνος ὁποῦ ὁ Ξε-
νοφὼν εἰσήγαγεν ἵνα συνομιλήσῃ μὲ τὸν Σωκράτην ἦτον ἐξοχώτατος) διότι ἐπεριστοχάζετο 
λεπτομερῶς τὰς γραμμὰς καὶ στιγμάς. Καὶ εἰς αὐτὸ ἐστοχάσθη ὅτι τὸ σχέδιον ἐξαιρέτως χρὴ 
ἐπιμελεῖσθαι ἀπὸ λεπτοτάτους γραμμὰς καὶ στιγμάς. Ὥστε εἰς ἅπαν ὑπάρχειν δυσθεώρηται 
ὑπὸ τὴν ὅρασιν. (παραδείγματος χάριν) διότι αἱ γραμμαὶ παχεῖαι γινόμεναι φέρουσιν ἀηδίαν 
καὶ ἀνισότητα τῶν πραγμάτων, καὶ οὐχ ὁρῶνται ἀλλέως ἀλλ’ ὡς αὔλακες καὶ σχισμάδαι. Διὸ 
ταῦτα τὰ παρ’ ἑμοῦ διδαχθέντα ἀρκεῖ πρὸς ὑμετέραν ὠφέλειαν. 
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| (026/10/18) 
Περὶ σχεδίου. 

Ἐπειδήπερ ἐδιηγήθημεν περὶ στιγμῆς καὶ γραμμῆς 
ἀρκετῶς καὶ ὅτι ἐξ αὐτῶν τελεῖται τὸ λεγόμενον 

σχέδιον καὶ πᾶσαι αἱ περίοδοι τῶν πραγμάτων, χρὴ 
διηγηθῆναι καὶ τὰ τῶν περιόδων συμβεβηκότα. Ἥτις 
ὑπάρχει ἐκεῖνος ὁ συρμὸς ὁ διὰ τῶν γραμμῶν τελού-
μενος πέριξ τῶν κυκλωμάτων τῶν ἐπιφανειῶν καὶ 
προτιθεμένων πραγμάτων. Διὸ ἐπιθυμῶ ὅτι εἰς τὸ σχέ-
διον μὴ ὑπάγειν ὄπισθεν ἄλλου τινός, εἰ μὴ εἰς τὸ πε-
ρίμετρον τῶν περιόδων, ὅπερ ἀναγκαῖον ἐστὶ πρὸς τὸ 
σχέδιον γυμνάζεσθαι κράτιστα. Διότι οὐδεμία σύνθε-
σις καὶ ἀποδοχὴ τῶν φωτισμάτων εἶναι ἐπαινετὴ ἄνευ 
σχεδίου. Μᾶλλον τὸ σχέδιον μόνον ὑπάρχει κατὰ το-
σοῦτον εὐάρεστον πρὸς τὴν ζωγραφίαν. Διὸ ἀναφέρω 
τὴν προειρημένην διαίρεσιν κατὰ μέρος ἀπὸ τοῦ σχε-
δίου, ποιῶντας καὶ τὴν αὐτοῦ διαίρεσιν μεθοδικῶς. 
Λοιπὸν διαιρῶ αὐτὸ εἰς ἕτερα τέσσερα μέρη ἐξαίρετα: 
εἰς σύνθεσιν, εἰς ἀπλοῦν φώτισμα, εἰς μικτὸν καὶ εἰς 
σκοτεινόν, ἅτινα διὰ γραμμῶν καὶ στιγμῶν γίνονται. 
Καὶ ἀπλοῦν φώτισμα γίνεται τὸ ὑπὸ τῆς ἀποδοχῆς 
τοῦ φωτός. Α διὰ τῶν αὐτοῦ ἀκτίνων κρουσμένων εἰς 
τὸ Β, διὰ δὲ τοῦτο καθαρὸν ἐστὶ τὸ Β. Τὸ δὲ σύνθετον 
διὰ φωτὸς καὶ σκότους τελεῖται ἢ ἐκ λεπτοτάτων στιγμῶν Γ, ἢ ἐκ λεπτοτάτων γραμμῶν Δ, τὸ δὲ 
σκότος ὅπερ καὶ στέρησις φωτὸς λέγεται. Τελεῖται διὰ πλεῖστων σκοτεινῶν γραμμῶν ὑφαντῶν 
Ε, ἢ ἐξ εὐθειῶν καὶ καθέτων Ζ, ἢ ἐξ εὐθειῶν καὶ καμπύλων Η, ἢ ἐκ κοίλων καὶ εὐθειῶν Θ, ἢ ἐκ 
καμπύλων καὶ κύκλων Ι, κατὰ τὴν χρειαζομένην αἰτίαν. Ἀλλ’ οὐκ ἀλόγως αὐτὰ τίθονται καὶ 
ἀτάκτως ἀλλ’ ἐντάξει καὶ ἐν λόγῳ. 

Ὅπερ μετὰ τὴν σύνθεσιν θέλομεν διδάξει περὶ αὐτῶν, νῦν δὲ περὶ τῆς ὑποθέσεως τῆς περιό-
δου διδάσκομεν. Ὅτι δι’ αὐτῆς διαιροῦμεν, συνάπτομεν καὶ ποιῶμεν πᾶν ἔργον, ἢ ἐξ ἑτέρου 
προβαλλόμενον ἢ τῇ ἰδίᾳ διανοία ἐπινουμένῳ, ἢ τὰ ἀπὸ τὴν φύσιν ὁρατὰ πράγματα, συρόμεναι 
αἱ γραμμαῖ κατὰ τὴν χρειαζομένην αἰτίαν. Ἀλλ’ ἵνα ῥαδίως ἐπιτυχεῖν τὰς γραμμᾶς 

| (027/ /19) εἰς τὸν τόπον αὐτῶν, χρὴ ὀροθετῆσαι τοὺς διορισμοὺς καταρχὰς διὰ στιγμῶν. 
Εἶτα ἄνωθεν αὐτῶν σύρνεις τὰς περιόδους καὶ οὕτως εὐστοχεῖς ῥαδίως τὸ ποθούμενον. Ἰδοὺ 
λοιπὸν ἐδιδάξαμεν τὰ περὶ τοῦ σχεδίου μερίσματα. 

Χρὴ διδάξαι δὲ καὶ τὸν τρόπον τοῦ σχεδιάζειν καὶ τὰ τῶν ἀνθρωπίνων σώματα, ὡς κυριώ-
τερα καὶ γνωριμώτερα πρὸς ἡμᾶς. Προδιδάσκοντας τὰ μέρη αὐτῶν ἐν ὀστοῖς καὶ μετὰ σαρ-
κός, τὴν ποιότητα καὶ τὴν ποσότητα καὶ τὰς αἰτίας αὐτῶν, πάντα τὰ μέρη καὶ μέλη. Μετὰ 
τούτων, τὴν αὐτοῦ συνάρμοσιν ἐν ὁλοκλήρῳ σώματι. Διὸ νουθετῶ τοῦ σχεδιάζειν ἕν καθ’ 
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ἕκαστον τῶν μερῶν καὶ μελῶν κατ’ ὄνομα. Διότι ἀδύνατόν ἐστιν ὁ μὴ καλῶς γινώσκων αὐτὰ 
δυνηθῆναι ποιῆσαι ἁρμοδίως ἀνθρωπίνην μορφήν. Διὰ νὰ δώσω λοιπὸν εὐκολίαν ταύτης τῆς 
πραγματείας, προδιδάσκω αὐτὴν μεθοδικῶς ἀπὸ τὰ μέλη καὶ μέρη μετὰ τῶν αὐτῶν ὀνομασι-
ῶν καὶ αἰτιῶν κατά τὴν τῶν παλαιῶν καὶ νέων παράδοσιν. 

Καὶ μέρη λέγω δηλαδή τὰ ἀπὸ τοῦ σώματος μεριζόμενα ἅτινα καὶ μέγιστά εἰσιν, ὡσὰν ἡ 
κεφαλή, αὐχήν, θώραξ, βραχίονες, κύτος, σκέλη καὶ κνῆμαι. Καὶ μέλη λέγω τὰ ἀπὸ τῶν μερῶν 
μεριζόμενα, ὥσπερ τῆς κεφαλῆς τὰ ὠτία, αἱ σιαγόνες καὶ οἱ ὀδόντες, τοῦ αὐχένος καὶ κύτου 
οἱ σπόνδυλοι καὶ αἱ πλευραί, αἱ ὠμοπλάται καὶ ἡ περώνης. Τῶν βραχιόνων δὲ τὸ ἕν ὀστοῦν 
τῆς ὠλένος τὸ ἄνω, καὶ τὰ δύο κάτω αὐτῶν, καὶ ἡ παλάμη μετὰ τῶν δακτύλων αἱ κοτυλίδες. 
Καὶ τῶν σκελῶν ὁ μηρὸς καὶ τὸ γόνα. Τῶν κνημῶν οἱ ἀστράγαλοι καὶ τὰ τὴς πατούχας δάκτυ-
λοι καὶ κοτυλίδες. Ταῦτα εἰσὶ τὰ μέλη τῶν μερῶν καὶ τὰ μέρη τοῦ σώματος. Νῦν δὲ ἀρχόμεθα 
ἀπὸ τῆς κεφαλῆς.

. 

| (031/ /20) 
Περὶ κεφαλῆς.κ: φ: β .́

Λοιπὸν ἀρχόμεθα διδάξαι ἀπὸ τῆς κεφαλῆς, ὡς κυριωτέρα τῶν ἄλλων μερῶν. Διότι καὶ 
καλῶς κεφαλὴ ὀνομάσθη, ἔχουσα ἐν αὐτῇ τὰς τέσσαρας κυρίας αἰσθήσεις: ὅρασιν, γεύ-

σιν, ἀκουήν, καὶ ὄσφρισιν. Καὶ τελεῖται ἡ αὐτῆς ἐπιφάνεια δι’ ἑνὸς ὠοειδοῦς περιφερείας, ἄνωθεν 
τοῦ κανόνος τῆς κεντρικῆς γραμμῆς. Καὶ αἱ μὲν ὀνομασίαι αὐτῆς εἰσὶν διὰ μικρῶν στοιχείων, αἱ 
δὲ κανόνες τῶν μεγάλων μερῶν διὰ μεγάλων στοιχείων. Ὅθεν ἡ τῆς κεφαλῆς κορυφὴ Α ἐκτείνει 
μέχρι σιαγόνος Β. Ἄνω δὲ τὸ τῆς κεφαλῆς ὀστοῦν συνεχές ἐστι τοῖς ἐσχάτοις σπονδύλοις, ὅ 
καλεῖται κρανίον. Τούτου δὲ τὸ πριονωτὸν μέρος, ῥαφίς. Ἔστι δὲ οὐ πᾶσιν ὁμοίως ἔχον τοῦτο 
τοῖς ζώοις. Τὰ μὲν γὰρ ἔχει μονόστεον τὸ κρανίον, ὥσπερ ὁ κύων. Τὰ δὲ συγκείμενον ὥσπερ 
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ἄνθρωπος. Καὶ τούτου τὸ μὲν θῆλυ κύκλῳ ἔχει τὴν ῥαφήν, τὸ δ’ ἄῤῥεν τρεῖς ῥαφὰς ἄνωθεν 
συναπτούσας, τριγωνοειδεῖς. Ἥδη δὲ ὤφθη καὶ ἀνδρὸς κεφαλὴ οὐκ ἔχουσα ῥαφάς. 

Ὁ μὲν ἐγκέφαλος κοιλίας τρεῖς, ὁ ἐμπρόσθιος, ἡ μέση νοερὰ καὶ ἡ ὄπισθεν μνημονευτική. 
Σύγκειται δὲ ἡ ΑΒ παρὰ ἕξ ὀστῶν. Ἔστι δὲ δύο περὶ τὰ ὦτα, μικρὰ πρὸς τὰ λοιπά. Αἱ δὲ σιαγό-
νες τείνουσιν ὀστᾶ δύο. Κινεῖται δὲ τοῖς μὲν ἅπασιν ζώοις ἡ κάτωθεν σιαγών. Ὁ δὲ κροκόδει-
λος ποτάμιος μόνος τῶν ἄλλων ζώων τὴν ἄνωθεν κινεῖ σιαγόνα. Ἐν δὲ τοῖς σιαγόσιν ἐστὶ τῶν 
ὀδόντων γένος, ὀστοῦν τῇ μὲν ἄτρητον, τῇ δὲ τρητόν. Τούτων μὲν οἱ μὲν πρόσθιοι, οἱ δὲ 
γόμφιοι. 

Καὶ ἡ αὐτὴ αἵρεσις ἐστὶν ἀδιαφόρως εἰς παλαιοὺς καὶ νέους περὶ αὐτῆς. Ἐξ αὐτῆς δὲ λαμ-
βάνομεν τὴν κανονικὴν μέθοδον καὶ τάξιν τοῦ ὅλου σώματος, τὴν ῥάχην λέγω μέχρι ἰσχίου 
καὶ αἰδίων, καὶ μηρῶν καὶ κνημῶν, ὡς θέλω φανερώσῃ εἰς τὸν τόπον αὐτῶν. 



| (32/13/21)
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| (034/14/22)
Περὶ ῥάχεως μέχρις ἰσχίου καὶ πασῶν τῶν ὀστῶν.

Ἐπειδήπερ πάντα τὰ ζῶα ἔχει ἕν μέρος πρὸς ἀναλογίαν τῶν λοιπῶν μερῶν, οὕτως ἔχει καὶ ὁ 
ἄνθρωπος ἕν μέρος πρὸς κανόναν τῶν ἑτέρων μερῶν καὶ ἔχει τὴν κεφαλήν. Ὅμως μέρος 

μὲν τῶν παλαιῶν τὸν πόδα εἶχον διὰ κανονικὴν ἐπαρίθμησιν. Λέγων τινὰς ἄνθρωπος ὑπὲρ τοὺς 
ἑπτὰ ποδὸς οὐκ ἦτον. Ἔτεροι δὲ ἔκριναν εὐλογότερον τὴν κεφαλήν, ὡς κυριωτέρα, καὶ τιμιωτέ-
ρα καὶ νοῦν ἔχουσα ἐν αὐτῇ, καὶ καλῶς οὕτως ἔκριναν. Διότι ὀρθώτερον ἔχει τὸν κανόνα. Διὸ 
καὶ ἡμεῖς ὀπαδοὶ αὐτῶν ἐσμέν, λαμβάνοντας ἐξ αὐτῆς πᾶσαν κανονικὴν μέθοδον πρὸς σύνθεσιν 
τοῦ ὅλου σώματος. Διὸ νῦν κἀγὼ ἰδοὺ λαμβάνω αὐτὴν κανόνα πρὸς τὴν τῆς ῥάχεως σύνθεσιν, 
κατὰ τὴν τῶν παλαιῶν καὶ νέων παράδοσιν.

Μετὰ ταύτην δὲ καὶ τοὺς μηροὺς καὶ κνήμας. Διότι τὰ ὀστᾶ τοῖς ζώοις ἀφ’ ἑνὸς πάντα 
συνείρτηται, καὶ συνεχῆ ἐστὶν ἀλλήλοις ὥσπερ αἱ φλέβες. Αὐτὸ δὲ καθ’ αὑτὸ οὐδὲν ἔστιν 
ὀστοῦν. Καὶ ὅσα μὲν οὖν τῶν ἐναίμων καὶ πεζῶν ζωοτόκα ἐστὶν οὐ πολὺ διαφέρει τὰ ὀστᾶ, 
ἀλλὰ κατ’ ἀναλογίαν μόνον, σκληρότης, καὶ μαλακότης, καὶ μεγέθη. 

Ἔτι δὲ τὰ μὲν ἔχει μυελὸν, τὰ δ’ οὐκ ἔχει τῶν ἐν τῷ αὐτῷ ζώῳ ὀστῶν. Ἔνια δὲ ζῶα οὐδὲ ἔχειν 
ἄν δόξειεν ὅλως μυελὸν ἐν τοῖς ὀστοῖς, οἶον λέων διὰ τὸ πάμπαν ἔχειν μικρὸν καὶ λεπτὸν καὶ 
ἐν ὀλίγοις. Ἔχει γὰρ ἐν τοῖς μηροῖς καὶ βραχίοσιν. Στερεὰ δὲ πάντων μάλιστα ὁ λέων ἔχει τὰ 
ὀστέα, οὕτω γὰρ ἐστὶ σκληρὰ ὥστε συντριβομένων ὥσπερ ἐκ λίθων ἐκλάμπειν πῦρ. Οὕτω καὶ 
ἐν τοῖς ὑείοις ἔλαττόν ἐστιν, καὶ γὰρ τοῦτο ἕν τῶν ὑγρῶν, ἐνίοις τῶν ἐναίμων ὑπάρχει ζώων. 

Πάντα δ’ ὅσα φύσει ὑπάρχει ὑγρὰ ἐν τῷ σώματι ἐν ἀγγείοις ὑπάρχει, ὥσπερ καὶ αἷμα ἐν 
φλεβὶ, καὶ μυελὸς ἐν τοῖς ὀστοῖς, ὑπάρχων αἵματος φύσις. Καὶ οὐκ ὥσπερ οἴονται τινες τῆς 
γονῆς σπερματικὴ δύναμις. Δηλοῖ δ’ ἐν τοῖς νέοις πάμπαν. ἅτε γὰρ ἐξ αἵματος συνεστώτων 
τῶν μορίων καὶ τῆς τροφῆς οὔσης τοῖς ἐμβρύοις αἵματος καὶ ἐν τοῖς ὀστοῖς ὁ μυελὸς αἱματώ-
δης ἐστίν. Αὐξανομένων δὲ καὶ πεττομένων, καθάπερ καὶ τὰ μόρια συμμεταβάλει, μεταβάλει 
δὲ καὶ τὰ σπλάγχνα τὰς χρόας. Ὑπερβολὴ γὰρ αἱματώδης καὶ τῶν σπλάγχνων ἕκαστόν ἐστιν, 
ἔτι νέων ὄντων, οὕτω καὶ ὁ μυελός. Καὶ τῶν μὲν πιμελωδῶν λιπαρὸς καὶ πιμελῇ ὅμοιος, ὅσοις 
δὲ μὴ πιμελῇ ὅμοιος ἀλλὰ στέαρ γίνεται τὸ αἶμα πεττόμενον, τούτοις στεατῶδος. Διὸ τοῖς μὲν 
κερατοφόροις, καὶ μὴ ἀμφώδουσι, στεατῶδος, τοῖς ἀμφώδουσι, καὶ πολυσχιδέσι, πιμελώδης. 

Ἤκιστα δὲ ὁ ῥαχίτης τοιοῦτός ἐστιν μυελός, διὰ τὸ δεῖν αὐτὸν εἶναι συνεχῆ, καὶ διέχειν διὰ 
πάσης τῆς ῥάχεως διῃρημένης κατὰ τοὺς σπονδύλους. Λιπαρὸς δ’ ὢν καὶ στεατώδης, οὐκ ἂν 
ὁμοίως ἦν συνεχής ἀλλ’ ἤ θραυστὸς ἢ ὑγρός. Ἔνια δ’ οὐκ ἔχει τῶν ζώων ὡς εἴρηται. Ἐπειδὴ 
μὲν τῶν ὀστῶν ἀνάγκη φύσις ὑπάρχειν τοῖς ζώοις, ἢ τὸ ἀνάλογον τοῖς ὀστοῖς. Ἔχει δὲ καὶ ὁ 
δελφὸς ὀστᾶ, ἀλλ’ οὐκ ἄκανθαν. Τὰ δὲ τῶν ἄλλων ζώων τῶν ἐναίμων, τὰ μὲν μικρὸν παραλ-
λάττει, οἷον τὰ τῶν ὀρνίθων. 

Τὰ δὲ τὸ ἀνάλογον ἐστι ταῦτα, οἷον ἐν τοῖς ἰχθύσι. Τούτων γὰρ τὰ μὲν ζωοτοκοῦντα, χον-
δράκανθα ἐστιν, οἷον τὰ καλούμενα σελάχη. Τὰ δ’ ὠοτοκοῦντα, ἄκανθαν ἔχει εἴ ἐστὶν ὥσπερ 

| (035/ /23) τοῖς τετράποσιν ἡ ῥάχις. Ἴδιον δὲ τοῖς ἰχθύσιν, ὅτι ἐν ἐνίοις εἰσὶ κατὰ τὴν σάρκα 
κεχωρισμένα ἀκάνθια λεπτά. Ὁμοίως δὲ καὶ ὁ ὄφις ἔχει τοῖς ἰχθύσιν, ἀκανθώδης γὰρ ἡ ράχις 
αὐτοῦ ἐστί. Τὰ δὲ τῶν τετραπόδων, ὠοτοκούντων δὲ τῶν μὲν μειζόνων, ὀστωδέστερά ἐστί. 
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Τῶν δὲ ἐλαττόνων ἀκανθωδέστερά ἐστι. 
Πάντα δὲ τα ζῶα ὅσα ἔναιμα ἐστιν ἔχει ῥαχίτην ἢ ὀστώδη ἢ ἀκανθώδη. Τὰ δ’ ἄλλα μόρια 

τῶν ὀστῶν, ἐνίοις μὲν ἐστιν, ἐνίοις δ’ οὐκ ἔστιν. Ἀλλ’ ὡς ὑπάρχει τοῦ ἔχειν τὰ μόρια, οὕτω καὶ 
τοῦ ἔχειν τὰ ἐν τούτοις ὀστᾶ. Ὅσα γὰρ μὴ ἔχει σκέλη καὶ βραχίονας οὐδὲ κωλῆναι ἔχει, οὐδ’ 
ὅσα τὰ αὐτὰ μὲν ἔχει μόρια μὴ ὅμοια δέ. Καὶ γὰρ ἐν τούτοις, ἢ τῷ μᾶλλον καὶ ἤττον διαφέρει 
ἢ τῷ ἀνάλογον, οἷον τοῖς ἐνύδροις τὴν ἄκανθαν. 

Ἀναγκαῖον ἐνίοις ὑπάρχειν καὶ μυελὸν ἐμπεριλαμβανομένης τῆς τροφῆς, ἐξ ἧς γίνεται τὰ 
ὀστᾶ. Ὅτι δ’ ἡ τροφὴ πᾶσιν αἷμα, αἱροῦμεν εὐλόγως δὲ στεατώδης οἱ μυελοὶ καὶ πιμελώδεις 
εἰσίν. Διὰ γὰρ τὴν ἀλέαν τὴν γινομένην ὑπὸ τοῦ περιέχεσθαι τοῖς ὀστοῖς, πέττεται τὸ αἷμα. Ἡ 
δὲ καθ’ αὐτὸ πέψις αἵματος, στέαρ καὶ πιμελή ἐστι. Καὶ ἐν τοῖς δὴ τὰ ὀστᾶ πυκνὰ ἔχουσι καὶ 
ἰσχυρά, εὐλόγως ἐν τοῖς μὲν οὔκ ἔστι, τοῖς δ’ ὀλίγος ἔνεστιν. Εἰς γὰρ τὰ ὀστᾶ ἀναλίσκεται ἡ 
τροφή. Ἐν δὲ τοῖς μὴ ἔχουσιν ὁστᾶ ἀλλ’ ἄκανθαν ὁ ῥαχίτης μόνος ἐστὶ μυελός. ὀλίγαιμά τε 
γὰρ φύσει ὑπάρχει ὄντα, καὶ κοίλη ἄκανθα μόνον ἡ τῆς ῥάχεως ἐστι. Διὸ ἐν ταύτῃ ἐγγίνεται, 
μόνη γὰρ ἔχει χῶραν, καὶ μόνη δεῖται συνδεσμοῦ, διὰ τὰς διαλήψεις. Διὸ καὶ ἐνταῦθα μυελὸς 
ὥσπερ εἴρηται, ἀλλοιότερος ἐστι, διὰ τὸ ἀντὶ περόνης γὰρ γίνεσθαι γλίγχρος καὶ νευρώδης 
ἐστίν ἵν᾿ ἔχῃ τάσιν. Διατὶ μὲν οὗν μυελὸν ἔχει τὰ ζῶα τὰ ἔχοντας μυελὸν εἴρηται. Καὶ τί ἐστιν 
ὁ μυελὸς ἐκ τούτων φανερὸν ὅτι τῆς αἱματικῆς τροφῆς τῆς εἰς τὰ ὀστᾶ καὶ ἄκανθαν μεριζο-
μένης, ἐστὶ τὸ ἐμπεριλαμβανόμενον περίττωμα πεμφθέν. 

Περὶ δὲ ἐγκεφάλου ἐχόμενον εἰπεῖν σχεδὸν ἐστιν. Πολλοῖς γὰρ ἐγκέφαλος δοκεῖ μυελὸς 
εἶναι, καὶ ἀρχὴ τοῦ μυελοῦ διὰ τὸ συνεχῆ τὸν ῥαχίτην αὐτῷ ὁρᾶν μυελόν. Ἔτι δὲ πᾶν τοὐνα-
ντίον αὐτῷ τὴν φύσιν ὡς εἰπεῖν ὁ μὲν γὰρ ἐγκέφαλος ψυχρότατον τῶν ἐν τῷ σώματι μορίων. 
Ὁ δὲ μυελὸς θερμὸς τὴν φύσιν. Δηλοῖ δ’ ἡ λιπαρότης αὐτοῦ καὶ τὸ ποῖον. Διὸ καὶ συνεχὴς ὁ 
ῥαχίτης τῷ ἐγκεφάλῳ ἐστίν. Ἀεὶ γὰρ ἠ φύσις μηχανᾶται πρὸς ἑκάστου ὑπερβολήν, βοήθειαν 
τὴν τοῦ ἐναντίου παρεδρίαν ἵνα ἰσάζῃ τὴν θατέρου ὑπερβολήν θατέρον. Ὅτι μὲν οὗν ὁ μυελὸς 
θερμὸς ἐστι, δῆλον ἐκ πολλῶν. Ἡ δὲ τοῦ ἐγκεφάλου ψυχρότης φανερὰ μὲν κατὰ τὴν θίξιν. Ἔτι 
δ’ ἀναιμότατος τῶν ὑγρῶν τῶν ἐν τῷ σώματι πᾴντων, οὐδ’ ὅτι οὖν γὰρ αἵματος ἔχει ἐν αὑτῷ, 
καὶ αὐχμηρότατος. Ἔστι δὲ οὔτε περίττωμα, οὕτε τῶν συνεχῶν μορίων ἀλλὰ ἴδιος ἡ φύσις. Καὶ 
εὐλόγως τοιαύτη ὅτι μὲν οὖν οὐκ ἔχει συνέχειαν οὐδεμίαν πρὸς τὰ αἰσθητικὰ μόρια, δῆλον 
μὲν καὶ διὰ τῆς ὄψεως. Ἔτι δὲ μᾶλλον, τῷ μηδεμίαν ποιεῖν αἴσθησιν θιγγανόμενος, ὥσπερ 
οὐδὲ τὸ αἷμα, οὐδὲ τὸ περίττωμα τῶν ζώων. Ὑπάρχει δὲ ἐν τοῖς ζώοις, πρὸς τὴν τῆς φύσεως 
ὅλης σωτηρίαν. Τὰ μὲν οὖν περὶ τῶν ὀστῶν τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον τοῖς ζώοις. 

Ἔστι δὲ καὶ ὁ χόνδρος τῆς αὐτῆς φύσεως τοῖς ὀστοῖς. 

| (036/15/24) ΛἈλλὰ τὸ μᾶλλον διαφέρει καὶ ἦττον. Καὶ ὥσπερ οὐδ’ ὀστοῦν, οὐδ’ ὁ χόνδρος 
αὐξάνεται ἂν ἀποκοπῇ, εἰσὶ δὲ ἐν μὲν τοῖς χερσαίοις καὶ ζωοτόκοις, τῶν ἐναίμων ἄτρητοι καὶ 
οἱ χόνδροι καὶ οὐ γίνεται ἐν αὐτοῖς ὥσπερ ἐν τοῖς ὁστοῖς μυελός. Ἐν δὲ τοῖς σελάχεσιν ταῦτα 
γὰρ ἐστι χονδράκανθα, ἔνεστιν αὐτῶν ἐν ταῖς πλατέσι κατὰ τὴν ῥάχην ἀνάλογον, τοῖς ὀστοῖς 
χονδρῶδες, ἐν οἷς ὑπάρχει ὑγρότης μυελώδης. Τῶν ζωοτοκούντων δὲ πεζῶν, περί τε τὰ ὦτα 
χόνδροι εἰσί, καὶ τοὺς μυκτῆρας, καὶ περιένια ἀκρωτήρια τῶν ὀστῶν. Ἔτι δ’ ἐστὶ καὶ ἄλλα γένη 
μορίων, οὔτε τὴν αὐτὴν ἔχοντα φύσιν τούτοις, οὔτε πόῤῥω τούτων. Οἷον ὄνυχές τε καὶ ὁπλαῖ, 
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καὶ χηλαῖ, καὶ κέρατα, καὶ παραταῦτα ἔτι ῥύγχος, οἷον ἔχουσιν οἱ ὄρνιθες, ἐν οἷς ὑπάρχει 
ταῦτα τὰ μόρια τῶν ζώων. Ταῦτα μὲν γὰρ καὶ καμπτά, καὶ σχιστά. Ὀστοῦν δ’ οὐδὲν καμπτόν, 
οὐδὲ σχιστὸν, ἀλλὰ θραυστόν. Καὶ τὰ χρώματα καὶ τῶν κεράτων, καὶ τῶν ὀνύχων, καὶ χηλῆς, 
καὶ ὁπλῆς, κατὰ τὴν τοῦ δέρματος καὶ τῶν τριχῶν ἀκολουθεῖ χρόαν. Τῶν μὲν γὰρ μελανοδερ-
μάτων μέλανα τα κέρατα, καὶ αἱ χηλαὶ, καὶ ὁπλαῖ ὅσα χηλαὶ ἔχει. Καὶ τῶν λευκῶν λευκά, με-
ταξὺ δὲ τὰ τῶν ἀνὰ μέσον. Ἔχει δὲ καὶ περὶ τοὺς ὄνυχας τὸν αὐτὸν τρόπον. Οἱ δὲ ὀδόντες κατὰ 
τὴν ὀστῶν εἰσὶν φύσιν. Διόπερ τὰ τῶν μελαναίων ἀνθρώπων, ὥσπερ Αἰθιόπων καὶ τῶν τοιού-
των, οἱ μὲν ὁδόντες λευκοὶ καὶ τὰ ὀστᾶ, οἱ δὲ ὄνυχες μέλανες, ὥσπερ καὶ τὸ πᾶν δέρμα. Τῶν 
δὲ κεράτων, τὰ μὲν πλεῖστα κοῖλά ἐστι τὸ ἀπὸ τῆς πρσφύσεως περὶ τὸ ἐντὸς ἐκπεφυκὸς 
ὀστοῦν ἐκ τῆς κεφαλῆς. Ἐπ’ ἄκρου δ’ ἔχει τὰ στερεὰ καὶ πολυσχιδῆ. Καὶ τῶν μὲν ἄλλων τῶν 
ἐχόντων κέρας, οὐδὲν ἀποβάλλει τὰ κέρατα, ἔλαφος δὲ μόνον καθέκαστον ἔτος, ἑὰν μὴ 
ἐκτμηθῆ. Περὶ δὲ τῶν ἐκτετμημένων (ἐν τοῖς ὔστερον λεχθήσεται) τὰ δὲ κέρατα προσπέφυκε 
μᾶλλον τῷ δέρματι ἢ τῷ ὀστῷ. Διὸ καὶ ἐν Φρυγία εἰσὶ βόες, καὶ ἄλλοθι κινοῦσαι τὰ κέρατα 
ὤσπερ καὶ τὰ ὦτα. 

Τῶν δ’ ἐχόντων ὄνυχας, ἔχει δ’ ὄνυχας, ἅπαντα ὅσαπερ δακτύλους, δακτύλους δὲ ὅσα 
πόδας, πλὴν ἐλέφας. οὗτος δὲ καὶ δακτύλους ἀσχίστους καὶ ἠρέμα διηρθρωμένους καὶ ὄνυ-
χας ὅλως οὐκ ἔχει. τῶν δ’ ἐχόντων, τὰ μὲν εἰσὶ εὐθυώνυχα, ὥσπερ ἄνθρωπος, τὰ δὲ γαμψώνυ-
χα, ὥσπερ καὶ τῶν πεζῶν λέων, καὶ τῶν πτηνῶν ἀετός. 

Ταῦτα μὲν κατὰ τὴν τοῦ Ἀριστοτέλους αἵρεσιν, εἰσὶ δὲ καὶ ἕτερα πλεῖστα τούτοις μόρια 
ἅτινα τοῖς ἱατροῖς συμβάλλουσι. Πρὸς δὲ τὴν ἡμετέραν ἐπιστήμην ἀρκεῖ ταῦτα. Ταῦτα εἰσὶ τὰ 
περὶ τῶν ὀστῶν ἐν συντομία. Νῦν δὲ ἀρχόμεθα τοῦ σχεδιάζειν αὐτά.

 
| (037/ /25) Λοιπὸν πάντων τῶν ὀστῶν ἡ ῥάχης Θ ἀρχὴ ἐστὶ ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἔχουσιν ὀστᾶ. Σύ-
γκειται δὲ ἐκ σπονδύλων καί τείνει δὲ ἀπὸ τῆς ΑΒ, ὀστοῦν συνεχές ἐστι τοῖς ἐσχάτοις σπον-
δύλοις, μέχρι ἰσχίων. Οἱ μὲν οὖν σπόνδυλοι πάντες τετρημένοι εἰσίν, ἄνω δὲ τὸ τῆς ΑΒ καὶ τὸ 
μὲν μῆκος Θ ὑπὸ τῶν διὰ τριῶν τῆς ΑΒ μέχρι αἰδίων καὶ ἰσχίων τὸ δὲ εὖρος αὐτῆς, ἕν τέταρ-
τον τῆς ΑΒ πρὸς τὴν Θ, ἡ περόνη Ε καὶ αἱ εἰκοσιτέσεραι πλευραὶ Γ, καὶ αἱ κλεῖδες Η. Ἔστι δὲ 
τὸ Δ στῆθος, ὅ καὶ θώραξ ἐστί ἐπὶ πλευραῖς κείμενον. Ἀλλ’ αὗται μὲν συνάπτουσιν, αἱ δὲ ἄλ-
λαι ἀσύναπτοι. Οὐδὲν γὰρ ἔχει τὸ ζῶον ὀστοῦν περὶ τὴν κοιλίαν ὅπως μὴ ἐμποδίζωσι τὴν 
ἀνοίδησιν τῆς τροφῆς, καὶ τὰ τῶν θηλίων ἐγκυουμένων ἔμβρυα. Καὶ γὰρ ἀναγκαῖον συμβαί-
νειν θερμενομένης αὐτῆς μήτε τὰς ὑστέρας τὰς περὶ τὴν κύστιν. 



[57]

ΠΕΡΙ ΖΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΥ ΩΦΕΛΙΜΟΝ ΕΙΣ ΝΕΟΥΣ

Τὸ δὲ πλᾶτος τοῦ Γ πρὸς τὸ Ε ἕν ΑΒ, καὶ πρὸς τὸ τέλος ἕν καὶ γδ. Kαὶ τὸ μᾶκρος αὐτῶν 
πρὸς τὴν κεντρικὴν γραμμὴν ἀπὸ τοῦ Ε μέχρι φραγμοῦ γδ τῆς ΑΒ. Kαὶ ἀπὸ τὴν ἀρχὴν αὐτῶν 
μέχρι Ε ἕν ΑΒ. Kαι δ αὐτῆς. καὶ τοῦ μὲν αὐχένος τρεῖς σπόνδυλοι εἰσί. Ἔτι δὲ τὰ τε ἐν τοῖς 
ὤμοις ὀστὰ ε καὶ η, καὶ αἱ καλούμεναι ὠμοπλᾶται ἐκτεινόμεναι εἰς τὴν πλαγίαν γραμμὴν τοῦ 
Ε εἰσὶν ἕν ΑΒ. Πρὸς τούτοις δὲ καὶ τῶν βραχιόνων Ζ ἐχόμενα κάτω κλινόμενα ἐν δυσὶ ΑΒ 
τελεῖται ἡ ἔξω περιφέρεια αὐτῶν, ἐν τῇ πλαγίᾳ γραμμῇ τοῦ Ε. Καὶ τούτων τὰ ἐν ταῖς χερσὶ ἕν 
ὀστοῦν τοῦ ἄνω βραχίονος Ζ. Καὶ ὁ χόνδρος αὐτοῦ πρὸς τὴν μέσιν ἕν στ τῆς ΑΒ, καὶ κάτω ἕν 
δ. Τὸ δὲ μᾶκρος αὐτοῦ ἀπὸ τῆς Α μέχρι Ε. Ἡ δὲ πλαγία γραμμὴ τίθεται ὑπὸ τὴν Β ἕν γ τῆς ΑΒ. 
Καὶ ὅθεν γίνεται ἡ συνάρμοσις ἡ ἔμπροσθεν τοῦ βραχίονος εἰς τὴν γραμμὴν γίνεται δι’ ἑνὸς 
τριγώνου, ἀπὸ τὴν β ἡ κορυφὴ αὐτοῦ καὶ τελειώνει εἰς τὴν μέσιν τῆς συναρμόσεως. Καὶ τὸ 
μᾶκρος τῶν γραμμῶν τοῦ τριγώνου ἀπὸ τὴν Α μέχρι Ε, δύο δὲ ὀστᾶ κάτω τῆς χειρὸς Η. Καὶ 
εἰσὶ τὸ μάκρος αὐτῶν, ἀπὸ τὴν Α μέχρι Ε μέσον τοῦ Β, καὶ ἀπὸ τὴν συνάρμοσιν αὐτῶν ὅθεν ἡ 
ἀρχὴ τῆς παλάμης Ι. ἐστὶ τὸ μάκρος αὐτοῖς σὺν τοῖς ἐχομένοις αὐτοῖς ὀστοῖς ὑπάρχει τρία 
τέταρτα καὶ δ τοῦ δ τῆς ΑΒ, ἥτις ἔχει κζ ὀστᾶ, σκυταλύδας δὲ ιζ, καὶ ι τὰ ἕτερα. Σύγκειται δὲ 
ὁ δάκτυλος ἐκ δ σκυταλίδων, καὶ ὁ ἀρχαῖος ἐκ γ, καὶ ἐκτεινομένη ἡ χεὶρ εἰς τὴν γραμμὴν ἀπὸ 
τὸ Ε μέχρι τοῦ μεσαίου δακτύλου. Τὸ ἥμισυ τοῦ ὅλου σώματος ἔχει διὸ καὶ ἐκτεινόμεναι ἀμ-
φότεραι. ΖΗΙ εἰσὶ ἅπαν τὸ μῆκος τοῦ ὅλου σώματος.

Καὶ εἰσὶ ἅπαντα τὰ ὀστᾶ τῶν χειρῶν καὶ β ἄνευ τῶν τραχείων τῶν γωνιῶν. Καὶ τούτοις 
ὅσα ἔχει σκέλη πρόσθια καὶ ἐν τούτοις τὸν αὐτὸν τρόπον ἔχει. Κάτω δ᾿ ᾗ περαίνει μετὰ τὸ 
ἰσχίον, ἡ κοτυληδών ἐστιν, ὅθεν καὶ ἐγκόφια Κ καλοῦμεν. Καὶ εἰσὶ ἅπας ὁ πλᾶτος ΑΒ καὶ δγ 
καὶ τὸ μὲν μάκρος ΑΒ. Καὶ τῶν αὐτῶν τὰ ὀστᾶ συνεχόμενα μετὰ τῆς ῥάχεώς ἐστι, ὅθεν καὶ 
ἰσχία ὅπισθεν Ν. Καὶ ἐν τούτοις τὰ τῶν μηρῶν ἤδη ὀστᾶ, καὶ κνημῶν, οἱ καλούμενοι κωλῆνες, 
ὧν τὰ σφυρὰ μέρος, καὶ τούτων τὰ καλούμενα πλῆκτρα ἐν τοῖς ἔχουσι σφυρόν. Καὶ τούτοις 
συνεχή τὰ ἐν τοῖς ποσίν. Καὶ ἡ εὕρεσις τῆς ἄνω συναρμόσεως τοῦ Λ μὲ τὴν Κ γίνεται οὕτως: 
δι’ ἐνὸς τετραγώνου οὐκ ἰσόμετρον ἄνωθεν τῆς Κ, ἡ διάστασις ΑΒ. καὶ αβ καὶ ἡ γραμμὴ τῆς 
πρώτης ἑνώσεως ΑΒ, μέσον α. ἀπέχει τῆς ἄνω αβ, μέσον γ. Ἡ δὲ κάτω γραμμὴ ΑΒ καὶ ἡ πλα-
γία ὁμοίως. Ὁ μὲν μηρὸς Λ ἕν ὀστοῦν ἔχει καὶ ὁ μάκρος αὐτοῦ δὶς τῆς ΑΒ καὶ α καὶ ὁ χόνδρος 
αὐτοῦ εἰς τὸ μέσον ἕν α. μέσον β. Ἐξ αὐτῶν δὲ αἱ κνῆμαι Ξ. Καὶ σύγκειται ἐκ δύο ὀστῶν, ἅτινα 
εἰσὶ κατὰ τὸ μάκρος ΑΒ καὶ αβγ μέσον δ. Καὶ τὰ ὀστᾶ αὐτῶν τὸ ἕν λεπτότερον τοῦ ἑτέρου. Ἐξ 
αὐτοῦ δὲ οἱ ἀστράγαλοι καὶ τὰ πλῆκτρα, ὅθεν συνάρμοσται αἱ πόδες Ο. Καὶ τὸ μῆκος αὐτῶν 
ΑΒ καὶ ἕν δωδέκατον αὐτῆς. Καὶ συνάρμοσται ἀπὸ εἴκοσι πρὸς τὰ τὰ πέντε ὀστᾶ, καὶ ἅπαντα 
τοῦ ΛΞΟ. Καὶ ὥστε εἰσὶ ἅπαντας τὰ τοῦ σώματος ἄνα ὀδόντων ρπ, εἰσὶ δὲ καὶ ἕτερα μόρια 
ἀλλ’ οὐ συμβάλλουσιν ἡμᾶς.



| (038/16/26) 



| (039/ /27) 



ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

[60]

| (040/17/28) 
Περὶ νευρῶν, φλεβῶν, δέρματος, καὶ τριχῶν.

Τὰ δὲ νεῦρα τοῖς ζώοις οὕτως ἔχει τὸν τρόπον (εἰ δὲ τις εἴπῃ ἄν τὶ μετὰ τοῦ ζωγράφου ἔχει 
τοιαύτῃ ἔρευνα, ἀποκρινόμεθα ὅτι πλεῖστα συμφέρει περὶ τὰς ἐνεργητικὰς κινήσεις, καὶ 

ἑτέρων πλείστων σχημάτων ὑπὸ τῶν ζώων γινομένων. Διὸ χρὴ τὸν ζωγράφον ἔχειν οὐκ ὀλί-
γην κατάληψιν εἰς αὐτά). Ἡ μὲν ἀρχὴ τούτων ἐστὶν ἐκ τῆς καρδίας, καὶ γὰρ ἐν αὐτῇ ἡ καρδία 
νεῦρα ἔχει ἐν τῇ μεγίστη κοιλίᾳ. Καὶ ἡ καλουμένη ἀορτὴ νευρώδης ἐστὶ φλέψ. Τὰ μὲν τελευ-
ταῖα καὶ παντελῶς αὐτῆς ἄκοιλα γὰρ ἐστι. Καὶ τάσιν ἔχει τοιαύτην, οἵαν περ τὰ νεῦρα, ᾗ τε-
λευτᾷ πρὸς τὰς καμπὰς τῶν ὀστῶν. Οὐ μὴν ἀλλ᾿ οὐκ ἔστι συνεχὴς ἡ τῶν νεύρων φύσις ἀπὸ 
μιᾶς ἀρχῆς, ὥσπερ αἱ φλέβες. Αἱ μὲν γὰρ φλέβες, ὥσπερ ἐν τοῖς γραφομένοις κανάβοις, τὸ τοῦ 
σώματος ἔχουσι σχῆμα παντῶς οὕτως ὥστ’ ἐν τοῖς σφόδρα λεπτυσμένοις πάντα τὸν ὄγκον 
φαίνεσθαι πλήρη φλεβῶν. Γίνεται γὰρ ὁ αὐτὸς τόπος λεπτῶν μὲν ὄντων φλέβια, παχυνθέ-
ντων δὲ σάρκες. Τὰ δὲ νεῦρα διεσπασμένα περὶ τὰ ἄρθρα, καὶ τὰς τῶν ὀστῶν ἐστι κάμψεις. 

Εἰ δ᾿ ἦν συνεχὴς ἡ φύσις αὐτῶν ἐν τοῖς λελεπτυσμένοις ἄν καταφανὴς ἐγίνετο ἡ συνέχεια 
πάντων. Μέγιστα δὲ μέρη τῶν νεύρων, τότε περὶ τὸ μόριον τὸ τῆς ἅλσεως κύριον. Καλεῖται δὲ 
τοῦτο ἰγνύα. Καὶ ἕτερον νεῦρον διπτυχές, ὁ τένων, καὶ παρὰ τὴν ἰσχὺν βοηθητικά, ἐπίτονός 
τε καὶ ὠμιαία. Τὰ δ’ ἀνώνυμα περὶ τὴν τῶν ὀστῶν ἐστὶ κάμψιν. Πάντα γὰρ τὰ ὀστᾶ, ὅσα ἅπτο-
νται, ἢ πρὸς ἄλληλα σύγκεινται, συνδέδενται νεύροις. Καὶ περὶ πάντα ἐστὶ τὰ ὀστᾶ πλῆθος 
νεύρων. Ἐν δὲ τῇ κεφαλῇ οὐκ ἔστιν οὐδέν. ἀλλ’ αἱ ῥαφαὶ αὐτῶν τῶν ὀστῶν συνέχουσιν αὐτήν. 
Ἔστι δ’ ἡ τοῦ νεύρου φύσις σχιστὴ κατὰ τὸ μῆκος, κατὰ δὲ τὸ πλάτος ἄσχιστος καὶ τάσιν 
ἔχουσα πολλὴν. Ὑγρότης δὲ περὶ ταῦτα μυξώδης γίνεται, καὶ λευκὴ καὶ κολώδης, ᾗ τρέφεται, 
καὶ ἐξ ἧς γινόμενα φαίνεται. Ἡ μὲν οὖν φλέψ δύναται πυροῦσθαι, νεῦρον δὲ πᾶν φθείρεται 
πυρωθὲν, κἂν διακοπῇ οὐ συμφύεται πάλιν. Οὐ λαμβάνει δὲ οὐδὲ νάρκη ὅπου μὴ νεῦρόν ἐστι 
τοῦ σώματος. Πλεῖστα δ’ ἔστι νεῦρα περὶ τοὺς πόδας, καὶ τὰς χείρας καὶ ὠμοπλάτας καὶ περὶ 
τὸν αὐχένα καὶ τοὺς βραχίονας. Ἔχει δὲ νεῦρα πάντα ὅσα ἔχει αἷμα. Ἀλλ’ ἐν οἷς μὴ εἰσὶ καμπαί, 
ἀλλ’ ἄποδα καὶ ἄχειρα ἐστι, καὶ λεπτὰ καὶ ἄδηλα. Διὸ τῶν ἰχθύων μάλιστα ἐστι δῆλα πρὸς 
τοῖς πτερυγίοις. Αἱ δὲ ἶνές εἰσι μεταξύ νεύρου καὶ φλεβός. Ἔνιαι δ’ αὐτῶν ἔχουσιν ὑγρότητα 
τοῦ ἰχῶρος, καὶ διέλευσιν ἀπὸ τε τῶν νεῦρων πρὸς τὰς φλέβας καὶ ἀπ’ ἐκείνων πρὸς τὰ νεῦρα. 
Ἔστι δὲ καὶ ἄλλο γένος ἰνῶν, ὅ γίνεται μὲν ἐν αἵματι, οὐκ ἐν ἅπαντος δὲ ζώου αἵματι, ὧν ἐξαι-
ρουμένων ἐκ τοῦ αἵματος, οὐ πήγνυται τὸ αἶμα. Ἐὰν δὲ μὴ ἐξαιρεθῶσι, πήγνυται. Ἐν μὲν οὖν 
τῷ τῶν πλεῖστων ζώων αἵματι ἔνεισιν, ἐν δὲ τῷ τῆς ἐλάφου, καὶ προκὸς καὶ βουβαλίδος, καὶ 
ἄλλων τινῶν οὐκ εἰσὶν ἶνες. Διὸ καὶ οὐ πήγνυται αὐτῶν τὸ αἷμα ὁμοίως τοῖς ἄλλοις. Ἀλλὰ τὸ 
μὲν τῶν ἐλάφων παραπλησίως τῷ τῶν δασυπόδων. Ἔστι δ’ ἀμφωτέρων αὐτῶν ἡ πῆξις οὐ 
στιφρά, καθάπερ ἡ τῶν ἄλλων, ἀλλὰ πλαδῶσα, καθάπερ ἡ τοῦ γάλακτος ἄν τις εἰς αὐτὸ 

| (041/ /29) τὸ πῆγμα μὴ ἐμβάλῃ. Τὸ δὲ τῆς βουβαλίδος πήγνυται μᾶλλον. Παραπλησίως γὰρ 
συνίσταται ἢ μικρῷ ἦττον τοῦ τῶν προβάτων.

Περὶ μὲν οὖν ὀστῶν, νεύρων, καὶ ἰνῶν, τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. Ἡ δὲ σὰρξ καὶ τὸ παραπλή-
σιον ἔχον τὴν φύσιν τῇ σαρκός. ἐν τοῖς ἐναίμοις πᾶν έστι μεταξὺ του δέρματος καὶ τοῦ ὀστοῦ 
καὶ τῶν ἀναλόγων τοῖς ὀστοῖς. Ὡς γὰρ ἡ ἄκανθα ἔχει πρὸς τὸ ὀστοῦν, οὕτω και τὸ σαρκῶδες 
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πρὸς τὰς σάρκας ἔχει τῶν ἐχόντων ὀστᾶ καὶ ἄκανθαν. Ἔστι δὲ διαιρετὴ ἡ σὰρξ πάντῃ καὶ οὐχ 
ὥσπερ τὰ νεῦρα, καὶ αἱ φλέβες, ἐπὶ μῆκος μόνον. Λεπτυνομένων οὖν τῶν ζώων ἀφανίζονται 
καὶ γίγνονται φλέβία καὶ ἶνες. Εὐβοσία δὲ πλείονι χρωμένων πιμελὴ ἀντὶ σαρκῶν. Εἰσὶ δὲ τοῖς 
μὲν ἔχουσι τὰς σάρκας πολλάς, αἱ φλέβες ἐλάττους, καὶ τὸ αἷμα ἐρυθρώτερον, καὶ τὰ σπλάχνα 
καὶ κοιλία μικρά. Τοῖς δὲ τὰς φλέβας ἔχουσι μεγάλας, καὶ τὸ αἷμα μελάντερον, καὶ σπλάχνα 
μεγάλα, καὶ κοιλία μεγάλη, αἰ δὲ σάρκες ἐλάττους. Γίνονται δὲ κατὰ σάρκα πίονα τὰ τὰς κοι-
λίας ἔχοντα μικράς, πιμελὴ δὲ καὶ στέαρ διαφέρουσιν ἀλλήλων. Τὸ μὲν γὰρ στέαρ ἐστὶ θραυ-
στὸν πάντῃ, καὶ πήγνυται ψυχόμενον, ἡ δὲ πιμελὴ χυτὸν καὶ ἄπηκτον. Καὶ οὶ μὲν ζωμοὶ οἱ τῶν 
πιόνων οὑ πήγνυνται, οἷον ἵππου καὶ ὑός. Οἱ δὲ τῶν στέαρ ἐχόντων πήγνυνται, οἷον προβά-
του καὶ αἰγός. Διαφέρουσι δὲ καὶ τοῖς τόποις. Ἡ μὲν γὰρ πημελὴ γίνεται μεταξὺ δέρματος καὶ 
σαρκός. Στέαρ δ’ οὐ γίνεται, ἀλλ’ ἐπὶ τέλει τῶν σαρκῶν. Γίνεται δὲ καὶ τὸ ἐπίπλοον, τοῖς μὲν 
πιμελώδεσι πιμελῶδες, τοῖς δὲ στεατώδεσι στεατῶδες. Ἔχει δὲ τὰ μὲν ἀμφώδοντα πιμελὴν, τὰ 
δὲ μὴ ἀμφώδοντα στέαρ. Ἔστι δ’ ἀγονώτερα τὰ πιμελώδη, καὶ ἄῤῥενα καὶ θήλεα. Πιαίνεται δὲ 
πάντα πρεσβύτερα μᾶλλον ἢ νεώτερα ὄντα μάλιστα δ’ ὅταν καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ μῆκος ἕχει 
τοῦ μεγέθους καὶ εἰς βάθος αὐξάνηται. Περὶ δὲ τοῦ αἵματος ὧδε ἔχει: τοῦτο γὰρ πᾶσιν ἀνα-
γκαιότατον καὶ κοινότατον τοῖς ἐναίμοις, καὶ οὐδ’ ἐπίκτητον, ἀλλ’ ὑπάρχει τοῖς μὴ φθειρομέ-
νοις. Πᾶν δ’ αἷμά ἐστιν ἐν αγγείῳ ἐν ταῖς καλουμέναις φλεψίν, ἐν ἄλλο δὲ οὐδενί, πλὴν ἐν τῇ 
καρδίᾳ μόνον. 

Αἱ δὲ φλέβαι κατὰ τὸν Διογένην τὸν Ἀπολλωνιάτην οὕτως ἔχει ἐν τῷ ἀνθρώπῳ: εἰσὶν αἱ 
δύο μέγισται, αὗται τείνουσι διὰ τῆς κοιλίας, ἐπὶ τὴν νωτιαῖαν ἄκανθαν, ἡ μὲν ἐπὶ τὰ δεξιά, ἡ 
δὲ ἐπὶ τὰ ἀριστερά, εἰς τὰ σκέλη ἑκατέρα παρ’ ἑαυτῇ, καὶ ἄνω εἰς τὴν κεφαλήν, περὶ τὰς κλεῖ-
δας διὰ τῶν σφαγῶν. Ἀπὸ δὲ τούτων καθ’ ἅπαν τὸ σῶμα αἱ φλέβες διατείνουσιν. Ἀπὸ μὲν τῆς 
δεξιᾶς, ἐπὶ τὰ δεξιὰ. Ἀπὸ δὲ τῆς ἀριστερᾶς ἐπὶ τὰ ἀριστερά. Μέγισται μὲν δύο εἰς τὴν καρδίαν, 
περὶ τὴν αὐτὴν τὴν νωτιαῖαν ἄκανθαν. Ἕτεραι δ’ ὀλίγον ἀνωτέρω διὰ τῶν στηθέων ὑπὸ τὴν 
μασχάλην, εἰς ἑκατέρα τὴν χεῖρα τὴν παρ’ ἑαυτῇ. Καὶ καλεῖται ἡ μὲν σπληνῖτις, ἡ δὲ ἡπατίτις. 
Σχίζεται δ’ αὐτῶν ἄκρα ἑκατέρα. Ἡ μὲν ἐπὶ τὸν μέγαν δάκτυλον, ἡ δὲ ἐπὶ τὸν ταρσόν. Ἀπὸ δὲ 
τούτων, λεπταὶ καὶ πολύοζοι ἐπὶ τὴν ὅλην χεῖρα καὶ δακτύλους. Ἕτεραι δὲ λεπτώτεραι ἀπὸ 
τῶν πρώτων φλεβῶν τείνουσιν. Ἀπὸ μὲν τῆς δεξιᾶς εἰς τὸ ἧπαρ, ἀπὸ δὲ τῆς ἀριστερᾶς εἰς τὸν 
σπλήνα, καὶ εἰς τοὺς νεφρούς. Αἱ δὲ εἰς τὰ σκέλη τείνουσι, σχίζονται κατὰ τὴν πρόσφυσιν, καὶ 
διαπαντὸς τοῦ μηροῦ τείνουσιν. Ἡ δὲ μεγίστη αὐτῶν ὄπισθεν τείνει τοῦ μηροῦ καὶ ἐκφαίνεται 
παχεῖα. ἑτέρα δὲ εἴσω τοῦ μηροῦ, παχεῖα μικρὸν ἥττων ἐκείνης. ἔπειτα παρὰ τὸ γόνυ τείνου-
σιν εἰς τὴν κνήμην τε, καὶ τὸν πόδα καθάπερ καὶ τὰς χείρας, καὶ ἐπὶ τὸν ταρσὸν τοῦ ποδὸς 
καθήκουσαι, καὶ ἐνταῦθεν ἐπὶ τοὺς δακτύλους διατείνουσιν. Σχίζονται δὲ ἐπὶ τὴν κοιλία 

| (042/18/30) καὶ ἐπὶ τὸ πλευρὸν πολλαὶ ἀπ’ αὐτῶν καὶ λεπταὶ φλέβες. 
Αἱ δὲ εἰς τὴν κεφαλὴν τείνουσαι διὰ τῶν σφαγῶν φαίνονται ἐν τῶ αὐχένι μεγάλαι. Ἀφ’ 

ἑκατέρας δ’ αὐτῶν, ᾗ τελευτᾷ, σχίζονται εἰς τὴν κεφαλὴν πολλαί. Αἱ μὲν ἐκ τῶν δεξιῶν, εἰς τὰ 
ἀριστερά, αἱ δὲ ἐκ τῶν ἀριστερῶν εἰς τὰ δεξιά. Τελευτῶσι δὲ παρὰ τὸ οὖς ἑκάτεραι. Ἔστι δ’ 
ἑτέρα φλὲψ ἐν τῷ τραχίλῳ παρὰ τὴν μεγάλην ἑκατέρωθεν, ἐλάττων ἐκείνης ὀλίγον. Εἰς ἢν αἱ 
πλεῖσται ἐπὶ τῆς κεφαλῆς συνέχουσιν αὐταῖς. Καὶ αὗται τείνουσιν διὰ τῶν σφαγῶν εἴσω, καὶ 
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ἀπ’αὐτῶν ἑκατέρας ἐπὶ τὴν ὠμοπλάτην, τείνουσι δὲ καὶ εἰς τὰς χείρας. Καὶ φαίνονται παρά τε 
τὴν σπληνῖτην καὶ τὴν ἡπατῖτην, ἕτεραι ὀλίγον ἐλάττους. ἂς ἀποσχάζουσιν, ὅταν τι ὑπὸ τὸ 
δέρμα λυπῇ. Αἱ δ’ ἔτι περὶ τὴν κοιλίαν τὴν ἰπατίτην καὶ σπληνίτιν τείνουσι δὲ καὶ εἰς τοὺς 
μαστοὺς ἀπὸ τούτων ἕτεραι. Ἕτεραι δ’ εἰσιν αἱ ἀπὸ ἑκατέρας τείνουσαι, διὰ τοῦ νωτιαίου μυ-
ελοῦ εἰς τοὺς ὄρχεις λεπταί. Ἕτεραι δ’ ὑπὸ τὸ δέρμα, καὶ διὰ τῆς σαρκὸς τείνουσιν, εἰς τοὺς 
νεφροὺς καὶ τελευτῶσιν εἰς τοὺς ὄρχεις τοῖς ἀνδράσι, ταῖς δὲ γυναιξὶν εἰς τὰς ὑστέρας. Αἱ δὲ 
φλέβας, αἱ μὲν πρῶται, ἐκ τῆς κοιλίας εὐρύτεραι εἰσιν, ἔπειτα ἔτι λεπτότεραι γίνονται ἕως ἄν 
μεταβάλλωσιν ἐκ τῶν δεξιῶν εἰς τὰ ἀριστερά, καὶ ἐκ τούτων εἰς τὰ δεξιά. Αὗται δὲ σπερματί-
δες καλοῦνται. 

Τὸ δ’ αἷμα τὸ μὲν παχύτατον ὑπὸ τῶν σαρκωδῶν ἐκπίνεται, ὑπερβάλλον δὲ εἰς τοὺς τόπους 
τούτους, λεπτὸν καὶ θερμὸν καὶ ἀφρῶδες γίνεται. Συέννεσις μὲν οὖν καὶ Διογένης οὕτως εἰρή-
κασι. Περὶ δὲ τὴν τοῦ Ἀριστοτέλους ὕστερον διηγούμενα. Νῦν δὲ περὶ τριχῶν καὶ δέρματος. 

Τῶν δὲ τριχῶν καὶ τῶν ἀναλόγων καὶ δέρματος, τόνδε τὸν τρόπον ἔχει. Τρίχας μὲν ἔχει 
τῶν ζώων, ὅσα πεζὰ καὶ ζωοτόκα, φολίδας δ’ ὅσα πεζὰ καὶ ζωοτόκα, λεπίδας δ’ ἰχθύες μόνοι, 
ὅσοι ὠοτοκοῦσι τὸ ψαθυρὸν ὠόν. Τῶν γὰρ μακρῶν γόγγρος μὲν οὐ τοιοῦτον ἔχει ὠόν, οὐδ’ ἡ 
μύραινα. Ἔγχελυς δὲ ὅλως οὐκ ἔχει. 

Τὰ δὲ πάχη τῶν τριχῶν, καὶ αἰ λεπτότητες, καὶ τὰ μεγέθη διαφέρουσι κατὰ τοὺς τόπους, ἐν 
οἷς ἂν ὦσι τῶν μερῶν, καὶ ὁποῖον ἂν ᾖ το δέρμα. Ὡς γὰρ ἐπὶ τὸ πολὺ ἐν τοῖς παχυτέροις δέρ-
μασι, σκληρότεραι αἱ τρίχες, καὶ παχύτεραι, καὶ πλείους δὲ καὶ μακρότεραι ἐν τοῖς κοιλοτέ-
ροις καὶ ὑγροτέροις, ἄνπερ ὁ τόπος ᾖ τοιοῦτος οἷος ἔχειν τρίχας. Ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τῶν λε-
πιδωτῶν ἔχει καὶ τῶν φολιδωτῶν. Ὅσα μὲν οὖν μαλακὰς ἔχει τὰς τρίχας, εὐβοσίᾳ χρώμενα 
σκληρωτέρας ἴσχει. Ὅσα δὲ σκληράς, μαλακωτέρας καὶ ἐλάττους. Διαφέρουσι δὲ καὶ κατὰ 
τοὺς τόπους, τοὺς θερμοτέρους καὶ ψυχροτέρους. οἷον αἱ τῶν ἀνθρώπων τρίχες, ἐν μὲν τοῖς 
θερμοῖς σκληραί, ἐν δὲ τοῖς ψυχροῖς μαλακαί. Εἰσὶ δ’ αὖ αἱ μὲν εὐθεῖαι μαλακαί, αἱ δὲ κεκαμ-
μέναι σκληραί. Ἡ δὲ φύσις τῆς τριχὸς ἐστὶ σχιστή. Τὸ μᾶλλον δὲ καὶ ἧττον διαφέρουσα πρὸς 
ἀλήλλας. Ἔνιαι δὲ τῆ σκληρότητι μεταβένουσαι κατὰ μικρόν, οὐκ ἔτι θριξὶν ἐοίκασιν, ἀλλ’ 
ἀκάνθας, οἷον αἱ τῶν ἐχίνων τῶν χερσαίων, παραπλησίως τοῖς ὄνυξι. Καὶ γὰρ τῶν ὀνύχων 
γένος ἐνίοις τῶν ζώων οὐδὲν διαφέρει διὰ τὴν σκληρότητα τῶν ὀστῶν.

Δέρμα δὲ πάντων λεπτότατον ἄνθρωπος ἔχει κατὰ λόγον τοῦ μεγέθους. Ἔνεστι δ’ ἐν τοῖς 
δέρμασι πᾶσι, γλιχρότης μυξώδης, ἐν μὲν τοῖς, ἐλάττων, ἐν δὲ τοῖς, πλείων. Οἷον ἐν τοῖς τῶν 
βοῶν, ἐξ ἧς ποιοῦσι τὴν κόλλαν. Ἐνιαχοῦ δὲ καὶ ἐξ ἰχθύων ποιοῦσι κόλλαν. Ἀνέσθητον δὲ τὸ 
δέρμα τεμνόμενον ἐστὶ καθ’ αὑτό, μάλιστα δὲ τοιοῦτον, τὸ ἐν τῇ κεφαλῇ, διὰ τὸ μεταξὺ ἀσαρ-
κώτατον εἶναι, πρὸς τὸ ὀστοῦν. Ὁποῦ δ’ ἂν ᾖ καθ’ αὑτὸ δέρμα, ἂν διακοπῇ, οὐ συμφύεται. 
Οἷον γνάθου τὸ λεπτὸν καὶ ἀκροποσθία |

 (043/ /31) καὶ βλεφαρίς. Τῶν συνεχῶν ἐστὶ τὸ δέρμα ἐν ἄπασι τοῖς ζώοις. Καὶ ταύτη διαλείπει 
ᾗ καὶ ἡ κατὰ φύσιν πόροι ἐξικμάζονται καὶ κατὰ τὸ στόμα καὶ ὄνυχας. Δέρμα μὲν οὖν ἔχει 
ἅπαντα τὰ ἔναιμα ζῶα, τρίχας δ’ οὐ πάντα, ἀλλ’ ὥσπερ εἴρηται πρότερον. Μεταβάλλουσι δὲ 
τὰς χροιὰς γηρασκόντων, καὶ λευκότεραι γίνονται ἐν ἀνθρώποις. Τοῖς δ’ ἄλλοις γίνεται μὲν, 
οὐκ ἐπιδήλως δὲ σφόδρα, πλὴν ἐν ἵππῳ. Λευκέναιται δὲ καὶ ἀπ’ ἄκρας ἡ θρίξ. Αἱ δὲ πλεῖσται 
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εὐθὺς φύονται λευκαὶ τῶν πολιῶν. Ἧι καὶ δῆλον, ὅτι οὐ χαυνότης ἐστὶν ἡ πολιότης ὥσπερ 
τινὲς φασιν. Οὐδὲν γὰρ φύεται εὐθὺς χαῦνον. Ἐν δὲ τῷ ἐξανθήματι ὅ καλεῖται λεύκη, πᾶσαι 
πολιαὶ γίνονται. ἤδη δὲ τισι κάμνουσι μὲν πολιαὶ γίνονται. ὑγιασθεῖσι δὲ ἀποῤῥυεισῶν μέλε-
ναι ἀνεφύησαν. Γίνονται μᾶλλον πολιαὶ σκεπαζομένων τῶν τριχῶν, ἢ διαπνεομένων. Πρῶτον 
δὲ πολιοῦνται οἱ κρόταφοι τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰ πρόσθια πρότερα τῶν ὀπισθίων. Τελευταῖον 
δὲ ἡ ἥβη. Εἰσὶ δὲ τῶν τριχῶν, αἱ μὲν συγγενεῖς, αἱ δὲ ὑστερογενεῖς, κατὰ τὰς ἡλικίας γινόμεναι, 
ἐν ἀνθρώπῳ μόνῳ τῶν ζώων. Συγγενεῖς μὲν ἐν τῇ κεφαλῇ, καὶ ἐν ταῖς βλεφαρίσι καὶ ὀφρύσιν. 
Ὑστερογενεῖς δὲ αἱ ἐπὶ τῆς ἥβης πρῶτον, ἔπειτα αἱ ἐπὶ τῆς μασχάλης, τρίται δὲ αἱ ἐπὶ τοῦ γε-
νείου. Ἴσοι γὰρ τόποι εἰσίν, ἐν οἷς αἱ τρίχες ἐγγίνονται, αἵ τε συγγενεῖς καὶ ὑστερογενεῖς. 
Λείπουσι δὲ καὶ ῥέουσι κατὰ τὴν ἡλικίαν αἱ ἐκ τῆς κεφαλῆς, καὶ μάλιστα αἱ πρῶται. Τούτων 
δὲ αἱ ἔμπροσθεν μόναι, τὰ γὰρ ὄπισθεν οὐδεὶς γίνεται φαλακρὸς. Ἡ μὲν οὖν κατακορυφὴν 
λειότης, φαλακρότης καλεῖται. Ἡ δὲ κατὰ τὰς ὀφρῦς ἀναφαλαντίασις. Οὐδέτερον δὲ τούτων 
συμβαίνει οὐδενί, πρὶν ἢ ἀφροδιάζειν ἄρξηται. Οὐ γίνεται δὲ οὔτε παῖς φαλακρός, οὔτε γυνή, 
οὐδὲ οἱ ἐκτετμημένοι. Ἀλλ’ ἑὰν μὲν ἐκτμηθῇ πρὸ ἥβης οὐ φύονται αἱ ὑστ[ερ]ογενεῖς, ἑὰν δὲ 
ὕστερον αὗται μόναι ἐκῥέουσι πλὴν τῆς ἥβης. Γυνὴ δὲ τὰς ἐπὶ τῷ γενείῳ, οὐ φύει τρίχας, πλὴν 
ὀλίγαι ἔνιαις γίνονται, ὅταν τὰ καταμήνια στῶσι. Καὶ οἷον ἐν Καρίᾳ ταῖς ἱερείαις, ὁ δοκεῖ 
συμβαίνειν σημεῖον τῶν μελλόντων. Αἱ δ’ ἄλλαι γίνονται μὲν, ἐλάττους δέ. Γίνονται δὲ καὶ 
ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ἐκ γενετῆς ἐνδεεῖς τῶν ὑστερογενῶν τριχῶν. ἅμα καὶ ἄγονοι ὅσοιπερ ἂν 
καὶ ἥβης στερηθῶσιν. 

Αἱ μὲν οὖν ἄλλαι τρίχες, αὔξοντας καταλόγον ἢ πλεῖον ἢ ἔλαττον, μάλιστα μὲν αἱ ἐν τῇ κε-
φαλῇ. εἶτα ἐν τῷ πώγωνι, καὶ οἱ λεπτότριχοι μάλιστα. Δασύνονται δὲ τισι καὶ αἱ ὀφρύες γινομέ-
νοις πρεσβυτέροις οὕτως. ὥς δ’ ἀποκείρεσθαι διὰ τὸ ἐπὶ συμφύσει ὀσῶν κεῖσθαι, ἅ γηρασκό-
ντων διιστάμενα, διιᾶσι πλείω ὑγρότητα. Αἱ δ’ ἐν ταῖς βλεφαρίσιν, οὐκ αὐξάνονται, ῥέουσι δέ, 
ὅταν ἀφροδισιάζειν ἄρξωνται. Καὶ μᾶλλον τοῖς μᾶλλον ἀφροδισιαστικοῖς. Πολιοῦνται δὲ βρα-
δύτατα αὗται. Ἐκτιλλόμεναι δ’ αἱ τρίχες, μέχρι τῆς ἀκμῆς ἀναφύονται. Εἶτα οὐκ ἔτι. Ἔχει δὲ πᾶσα 
θρὶξ ὑγρότητα πρὸς τῇ ῥίζῃ γλίσχραν καὶ ἔλκει εὐθὺς ἐκτιλθεῖσα τὰ κοῦφα θιγγάνουσα. 

Ὅσα δὲ ποικίλα τῶν ζώων κατὰ τὰς τρίχας, ἐν τούτοις καὶ ἐν τῷ δέρματι μας προϋπάρχει 
ἡ ποικιλία, καὶ ἐν τῷ τῆς γλῶττης δέρματι. Περὶ δὲ τό γένειον, τοῖς μὲν συμβαίνει καὶ τὴν 
ὑπήνην καὶ τὸ γένειον δασὺ ἔχειν. τοῖς δὲ ταῦτα μὲν λεῖα. τὰς σιαγόνας δὲ δασείας ἦττον δὲ 
γίνονται φαλακροὶ οἱ μὴ διγένειοι. Αὔξονται δ’ αἱ τρίχες ἐν ταῖς νόσοις τισίν, οἷον τε ταῖς 
φθισικαῖς μᾶλλον καὶ ἐν γήρᾳ, καὶ τεθνεώτων, καὶ σκληρότεραι γίνονται ἀντὶ μαλακῶν. Τὰ δ’ 
αὐτὰ ταῦτα συμβαίνει, καὶ περὶ τοὺς ὄνυχας. Ῥέουσι δὲ μᾶλλον αἱ τρίχες τοῖς ἀφροδισιαστι-
κοῖς αἱ συγγενεῖς. Αἱ δ’ ὑστερογενεῖς γίνονται θᾶττον. Οἱ δὲ ἰξίαν ἔχοντες ἧττον φαλακροῦ-
νται, κἂν ὄν-

| (044/19/32) τες φαλακροὶ λάβωσιν, ἔνιοι δασύνονται. 
Οὐκ αὐξάνεται δὲ θρὶξ ἀποτμηθεῖσα, ἀλλὰ κάτωθεν ἀναφυομένη γίνεται μείζων. Καὶ αἱ λε-

πίδες δὲ τοῖς ἰχθύσι σκληρότεραι γίνονται καὶ παχύτεραι, τοῖς δὲ λεπτυνομένοις καὶ τοῖς γηρά-
σκουσι σκληρότεραι. Καὶ τῶν τετραπόδων δὲ γινομένων πρεσβυτέρων, τῶν μὲν αἱ τρίχες, τῶν 
δὲ τὰ ἔρια βαθύτερα μὲν γίνεται ἐλάττω δὲ τῷ πλήθει. Καὶ τῶν μὲν αἱ ὁπλαὶ τῶν δὲ αἱ χηλαὶ γί-
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νονται γηρασκόντων μείζους καὶ τὰ ῥύγχη τῶν ὀρνίθων. Αὐξάνονται δὲ καὶ αἱ χηλαὶ, ὥσπερ καὶ 
οἱ ὄνυχες. 

Περὶ δὲ τὰ πτερὰ τῶν ζώων, οἷον τοὺς ὄρνιθας κατὰ μὲν τὰς ἡλικίας, οὐδὲν μεταβάλλει, 
πλὴν γερανός. Γηράσκοντος δὲ μελάντερα τε θεώρηται τὰ πτερὰ ἴσχει. Διὰ δὲ τὰ πάθη τὰ γι-
νόμενα καὶ τὰς ὥρας, οἷον ὅταν ψύχη γένηται, μᾶλλον ἐνίοτε γίνεται τῶν μονοχρώων ἐκ 
μελάνων τε καὶ μελαντέρων, ἢ λευκοτέρων λευκά, οἷον κόραξ τε καὶ στρουθός, καὶ χελιδόνες. 
Ἐκ δὲ τῶν λευκῶν γενῶν, οὐκ ὦπται εἰς μέλαν μεταβάλλον. Καὶ κατὰ τὰς ὥρας δὲ οἱ πολλοὶ 
τῶν ὀρνίθων μεταβάλλουσι τὰς χρόας, ὥστε λαθεῖν ἂν τὸν μὴ συνήθη. Μεταβάλλουσι δὲ 
ἔνια τῶν ζώων τὰς χρόας τῶν τριχῶν κατὰ τὰς τῶν ὑδάτων μεταβολάς, ἔνθα μὲν γὰρ λευκὰ 
γίνεται, ἔνθα δὲ μέλανα. Ταῦτα δὲ καὶ περὶ τὰς ὀχείας ἐστὶν ὕδατα πολλαχοῦ τοιαῦτα, ἃ πιό-
ντα καὶ ὀχεύσαντα μετὰ τὴν πόσιν τὰ πρόβατα μέλανας γεννῶσι τὰς ἄρνας, οἷον ἐν τῇ Χαλ-
κιδικῇ τῇ ἐπὶ τῆς Θράκης. Ἐν τῇ Ἀσσυρίτιδι ἐποίει ὁ καλούμενος ποταμὸς [Ψυχρός]. Καὶ ἐν 
τῇ Ἀντανδρίᾳ δὲ δύο ποταμοί εἰσιν, ὧν ὁ μὲν λευκὰ ὁ δὲ μέλανα ποιεῖ τὰ πρόβατα. Δοκεῖ δὲ 
καὶ ὁ Σκάμανδρος ποταμὸς ξανθὰ πρόβατα ποιεῖν. Διὸ καὶ τὸν Ὅμηρόν φασιν ἀντὶ Σκαμάν-
δρου, Ξανθὸν προσαγορεύειν αὐτόν. 

Τὰ μὲν οὖν ἄλλα ζῶα οὔτε ἐντὸς ἔχει τρίχας, τῶν τε ἀκρωτηρίων ἐν τοῖς πρανέσιν, ἀλλ’ 
οὐκ ἐν τοῖς ὑπτίοις. Ὁ δὲ δασύπους μόνος, καὶ ἐντὸς ἔχει τῶν γνάθων τρίχας καὶ ὑπὸ τοῖς 
ποσίν. Ἔτι δὲ καὶ ὁ μῦς τὸ κῆτος ὀδόντας μὲν ἐν τῷ στόματι οὐκ ἔχει, τρίχας δὲ ὁμοίας ὑείαις. 
Αἱ μὲν οὖν τρίχες αὐξάνονται ἀποτμηθεῖσαι κάτωθεν, ἄνωθεν δὲ οὔ. Τὰ δὲ πτερά, οὔτε ἄνωθεν 
οὔτε κάτωθεν ἀλλ’ ἐκπίπτει. Οὐκ αναφύεται δὲ ἐκτιλθὲν οὔτε τῶν μελιττῶν τὸ πτερόν, οὐδ’ 
ὅσα ἄλλα τοιαῦτα ἄσχιστον ἔχει τὸ πτερόν, οὐδὲ τὸ κέντρον, ὅταν ἀποβάλλει ἡ μέλιττα ἀλλ’ 
ἔκτοτε ἀποθνήσκει. Εἰσὶ δὲ καὶ ὐμέναις ἐν τοῖς ζώοις ἅπασι τοῖς ἐναίμοις. 

Ἀλλ’ ἡ τοιαύτη σκέψις περὶ ὑμένων καὶ ἑτέρων μορίων πρὸς τοὺς ἱατροὺς ἐστὶν ἀνα-
γκαῖον, πρὸς ἡμᾶς δὲ ταῦτα ἀρκεῖ. Ὥστε περὶ ὀστῶν, χόνδρου καὶ μυελοῦ, νεῦρων καὶ φλεβῶν, 
σαρκὸς καὶ αἵματος, τριχῶν καὶ δέρματος, ὀνύχων καὶ χηλῶν, ὁπλῆς καὶ κεράτων, ὁδόντων 
καὶ ῥύγχους τόνδε τὸν τρόπον ἔχει κατὰ τὴν εἰς ἡμᾶς ἀναγκαῖαν ὠφέλειαν. Ἀλλ’ οὐ μόνον 
οὕτως μετὰ λόγου εἰσὶν εὔχρηστα ταῦτα, ἀλλὰ παραδειγματικῶς γυμνασθῆναι δέονται τὸν 
νέον. Διὸ κᾄγὼ ἀρχῆθεν λαμβάνω τὴν διδασκαλίαν ἀναμιμνήσκοντας τὰς προλεχθείσας δι-
δασκαλίας ἐκ τὴν ὦδε διήγησιν, οὐχ ὡς πρώτερον διὰ ὀστέων, ἀλλ’ ἐν σαρκὸς καὶ δέρματος 
καὶ τὰ ἐντούτοις. Περὶ ὧν τε γὰρ καὶ ἐξ ὧν εἶναι δεῖ τὴν ἀπόδειξιν ἐκ τούτων γίνεσθαι φανε-
ρόν. Διὸ κᾄγὼ νουθετῶ σχεδιάζειν καταρχὰς τὰ τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος ἐκ τῶν μελῶν τε 
καὶ μερῶν, νῦν δὲ τοῦ ἐκ τοῦ ὁφθαλμοῦ ποιῶμεν ἀρχὴν.



| (045/ /33)



| (046/20/34) 
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| (047/ /35)
Περὶ ὀφθαλμοῦ. 

Λοιπὸν πρὸς κανονικὴν σύνθεσιν τοῦ ὀφθαλμοῦ μετρίως λαμβάνομεν τὴν πλαγίαν γραμμὴν 
τῆς ΑΒ τὴν κεντρικὴν, διαμερίζοντες αὐτὴν εἰς πέντε. Διὸ λέγομεν ὅτι ἐστὶ τὸ μάκρος τοῦ 
ὀφθαλμοῦ ἕν πέμπτον τοῦ πλεί[ά;]του τῆς κεφαλῆς, τοῦτο οὐκ τοῦ ὀρθῶς καὶ μετρίως γινο-
μένου, καὶ τῶν μεμετρημένων καὶ καλῶς συνθεμένων ἀνθρώπων. Διότι οὐ συμβαίνει εἰς πά-
ντας τοιοῦτος κανόνας, ἐπειδὴ οὐκ ἔστι πᾶντες ἔμμετρος κατὰ τὸ σῶμα καὶ τὰ μέλη. Ὥστε 
πρὸς τὴν τοῦ αὐτοῦ σύνθεσιν λαμβάνωμεν τὸ ἄνω εἰρημένον πέμπτον. Αὐτὸ δὲ τὸ μερίζομεν 
εἰς ἕτερα πέντε μέρη: δύο τὸ τοῦ ὑγροῦ καὶ μέλανος, τρία δὲ τοῦ λευκοῦ, δύο δὲ πρὸς τὸ 
πλᾶτος, δύο ἕτερα, τὸ ἀπὸ τὴν ἀρχὴν τῆς βλεφαρίδος τῆς ἄνω μέχρι τῆς κάτωθεν ἀρχῆς τῆς 
ὀφρῦος. Οὕτως δὲ καὶ οὐχ ἄλλως ὡς ὁρᾶς ἔναντι τοῦ παραδείγματος



| (048/21/36) 



| (051/ /37) 



| (052/ /38) 



| (053/ /39)
Περὶ οὖς, ἥτοι ἀκοῆς. 

Τὸ δὲ οὖς οὕτως ἔχει τὸν τρόπον: ὅλον δὲ ἐκ χόνδρου καὶ σαρκὸς σύγκειται, εἴσω δὲ τὴν μὲν 
φύσιν οἷον οἱ στρόμβοι ἔχει, δύο κανθὰς ἔχοντας. Kαὶ εἰσὶ τεσσαροτρόπως: ἢ μακρὸν καὶ 
στενόν, ἢ μακρὸν καὶ πλατύ, ἢ πλατὺ καὶ στενόν, ἢ στενὸν καὶ μικρόν, ἢ πλατὺ καὶ μικρόν. Καὶ 
τελεῖται διὰ μισῆς σφαιροειδῆς ἐπιφανείας, ὑπὸ δύο ὀφθαλμῶν τὸ μᾶκρος, τὸ δὲ πλάτος ἐξ 
ἑνὸς. Ὡς ἔχει τὸ ΑΓΒ. 



| (054/24/39)
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| (057/ /40) 
Περὶ ῥινός, ἤτοι ὄσφρυσις. 

Τὸ τῆς ῥινὸς μὲν οὕτως ἔχει τὸν τρόπον: ἐκ χόνδρου καὶ σαρκός, ἡ δὲ σὰρξ πρὸς τοὺς 
μυκτήρας. Οἱ δὲ τρόποι αὐτῆς ὀκτὼ κατὰ παλαιούς. Ἐγὼ δὲ μετὰ τῶν νέων ἄρτι διη-

γοῦμαι. Καὶ λέγω ὅτι τρεῖς τρόπους ἕχει: εὐθεῖα Α, κοίλη Β καὶ ἐπικαμπὴς Γ. Καὶ τῆς μὲν Α 
τέσσαραι διαφοραί: μακρὰ ω, κοντὴ ψ, ὑψηλὴ μὲν τὴν ἄκραν χ, καὶ χαμηλὴ φ. Τῆς δὲ κοίλης 
τρεῖς: ἢ κοίλαι ἀνωμερεῖς υ, ἢ μεσόκοιλαι Τ, ἢ κατώκοιλαι Σ. Καὶ τῆς ἐπικαμπεὶς τρεῖς δὲ: ἢ 
ἄνωθεν καμπὺς Ρ, ἢ μεσοκαμπεὶς Π, ἢ κατωκαμπὺς Ο. Ἔτι δὲ καὶ ἕτεραι τρεῖς διορισμοὶ, ἐπὶ τὸ 
μέσον τῆς κυρτώσεως: ἢ ἴση Ξ, ἢ βαθουλαὶ Ν, ἢ ἐπικαμπὴς Μ. Καὶ λέγομεν ὅτι ἐστὶν ἡ Α ἢ μὲ 
ἀσίκωμα πλέον ἄνω, Λ ἢ πλέον κάτω, Κ ἢ μεσοκαμπύς, Ι ἢ συγκαθιστή, Θ ἢ κλοφαιρεῖ. Η ἢ 
ὁξεῖα Ζ. 

Αὗται δὲ εἰσὶ αἱ πλαγίως ὁρώμεναι. Αἱ δὲ κατευθείαν, ἐνδέκαταί εἰσίν: ἢ εὐθείαι α, ἢ χον-
δραὶ εἰς τὸ μέσον β, ἢ λεπταὶ γ, ἢ ἡ ἄκρα χονδρὴ καὶ λεπτὴ εἰς τὴν συνάρμοσιν δ, ἢ λεπτὴ εἰς 
τὴν ἄκραν καὶ χονδρὴ εἰς τὴν συνάρμοσιν ε, ἢ πλατίους μυκτήρας ζ, ἢ στενοὺς η, ἢ ὑψιλοὺς 
θ, ἢ χαμιλοὺς ι, ἢ καλυμμένους κ, ἢ ἀνακαλυμμένους ἀπὸ τὴν ἄκραν λ. Τὸ μὲν μᾶκρος αὐτῆς 
ἕν τέταρτον τῆς ΑΒ τὸ δὲ πλᾶτος πρὸς τοὺς μυκτήρας. Δι’ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ, ὡς ἀντίκρυς ὀρᾶς



| (058/26/41)





| (060/28/42)



| (061//42) 
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| (062/32/43) 
| (063/ /44))

Περὶ ἀμφῆς καὶ ὅλης βραχίονος.  

Ὁ δὲ βραχίων διαιρεῖται εἰς τρία: τὸ ἄνω περὶ τοῦ ὤμου, τὸ ἕτερον μέχρι σφυγμοῦ καὶ τὸ 
κάτω ἡ ἀμφή. Καὶ ἐκτεινόμενα τὰ τρία, τὸ μάκρος αὐτῶν ἕως τὸ ἄκρον τοῦ μεσαίου 

δακτύλου διὰ τριῶν ΑΒ ὁ μὲν χόνδρος αὐτῆς. Οὐτοσί, πρὸς μὲν τὴν πύχην ὑπὸ τὴν κάμπτω-
σιν τοῦ ὤμου δύο ῥίνες. Εἰς δὲ τὴν γωνίαν μία καὶ δύο τρίτας καὶ μία εἰς σφυγμόν. Καὶ τῆς μὲν 
ὅλης παλάμης μετὰ τῶν δακτύλων τὸ μάκρος, τρία τέταρτα τῆς ΑΒ ὁ μὲν μεσαῖος δάκτυλος. 
Τὸ μάκρος αὐτοῦ ἕν τέταρτον τῆς ΑΒ καὶ ἕν καὶ μισὸν τέταρτον τοῦ αὐτοῦ. Ἡ δὲ παλάμη ἕν 
τέταρτον, καὶ δύο τέταρτα τοῦ αὐτοῦ καὶ μισόν. Καὶ τὸ μὲν πλᾶτος αὐτῆς πρὸς τὴν ἀρχὴν τῶν 
δακτύλων ἕν καὶ τέταρτον. Καὶ εἰς τὴν σχίσιν τοῦ χονδροῦ δακτύλου ἕν καὶ δύο τέταρτα. Καὶ 
ἅπας ὁ χονδρὸς δάκτυλος εἰς μᾶκρος ἀπὸ τὴν κάτω ἀρχὴν αὐτοῦ ἀπὸ τὴν κάτω ἀρχὴν τῆς 
ῥινὸς μέχρι ὑποβρέγματος τῆς πρώτης τρίχας, καὶ αἱ δύο μικραὶ ἁρμόσεις εἰσὶ τὸ μέτωπον. 
Οὕτως ἔχει τὰ τοῦ βραχίονος. Ἰδοὺ καὶ τὸ παράδειγμα. 





| (064/33/45) 



| (065/ /46) 



| (066/34/47) 



| (067/ /48) 
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| (068/35/49) 
| (069/ /50)   

Περὶ κοίτους, ὅ καὶ θῶραξ, μέχρι ἰσχίου καὶ αἰδίων.
Τὸ δὲ κύτος, ὅ καὶ θῶραξ καλεῖται, οὕτως ἔχει τὸν τρόπον: πρόσθια καὶ ὁπίσθια, κάτω καὶ 
ἄνω, δεξιὰ και ἀριστερά. Ἄνω μὲν αὐχήν, κάτω δ’ ἔμπροσθεν αἰδοία, ὄπισθεν ἰσχία, δεξιὰ τὸ 
τὴν καρδίαν ἔχων, ἀριστερὰ τὸ τὴν σπλῆναν. Τὸ δὲ στῆθος τὸ τοῦ ἀνθρώπου μόνον τῶν ἄλ-
λων ζώων τοῦτο τὸ μόριον ἔχει πλατύ, τὰ δ’ ἄλλα στενόν. Μαστοὺς μὲν οὐδὲν τῶν ἄλλων 
ζώων ἔχει ἐν τῷ πρῶσθεν, εἰ μὴ ἄνθρωπος, δύο πρὸς τὸ στῆθος, τούτου δ’ ἔμπροσθεν, νῶτος 
δ’ ὄπισθεν. Καὶ ἐχόμενος τούτων γαστὴρ καὶ ὀσφὺς καὶ αἰδοῖον καὶ ἰσχίον. Καὶ τὸ μὲν μάκρος 
αὐτοῦ διὰ τριῶν τῆς ΑΒ μετὰ τοῦ λαιμοῦ ἄνωθεν τῆς κεντρικῆς γραμμῆς. Τὸ δὲ πλᾶτος πρὸς 
τοὺς ὤμους δύο ΑΒ, ἀπὸ τὴν μίαν ἕως τὴν ἄλλην ἀμασχάλην μιὰ ΑΒ καὶ μισή. Οὕτως ἔχει ἡ 
κατέμπροσθεν ἐπιφάνεια καὶ ὀπισθοφανεί. Πλαγίως δὲ ὑπάρχει πλατὺς πρὸς τοὺς ὤμους μία 
ΑΒ, καὶ τέταρτον εἰς τὴν μέσιν μία ΑΒ. Τὸ ἐγκοφὸν τρία τέταρτα αὐτῆς καὶ τέταρτον τετάρ-
του. Ὡς ἔχει τὸ παράδειγμα





| (070/38/51)   



(071/ /52) 



(072/39/53) 
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(073/ /54) 
| (074/42/55) ὀνομάζεται πρόσωπον, ἐπὶ μόνον τῶν ἄλλων ζώων ἀνθρώπου προσώπου τὸ δὲ 
μὲν ὑπὸ τὸ βρέγμα μεταξύ τῶν ὀμμάτων μέτωπον. Τούτου δὲ τετραχῶς: ἢ μέγα, ἢ μικρόν, ἢ 
πλατύ, ἢ περιφερές. Ὑπὸ δὲ τῷ μετώπῳ ὀφρύες διφυεῖς, τετρασχιμετισμένοι ἢ εὐθεῖαι, ἢ πρὸς 
τὴν ῥῖνα καμπύλαι, ἢ πρὸς τοὺς κροτάφους, ἢ κατεσπασμέναι, ὑφ’ αἷς ὀφθαλμοί, οὕτοι κατα-
φύσιν δύο. Τούτων μέρη ἑκάστου, βλέφαρα τὸ ἄνω καὶ κάτω. Τούτων τρίχες ἡ ἔσχατοι βλεφα-
ρίδες. Τὸ δ’ ἐντὸς τοῦ ὀφθαλμοῦ, τὸ μὲν ὑγρὸν ᾤ βλέπει κόρη, τὸ δὲ περὶ τοῦτο μέλαν, τὸ δ’ 
ἐκτὸς τούτου λευκόν. Κοινὸν μὲν τῆς βλεφαρίδος τῆς ἄνω καὶ κάτω κανθοὶ δύο μὲν πρὸς τῇ 
ῥινί. 

Αἱ δὲ ῥῖνες ὀκτώ τὰς μεταλλαγὰς ἔχουσιν: ἢ εἰσὶ παρομοίως ἶσαι, ἢ ὁμοίως βαθουλαί, ἢ 
ἐξίσου ἐπικαμπεῖς. Δεύτερον: ἢ ἀνομοίως ὀρθαί, βαθουλαί, καὶ ἐπικαμπεῖς. Τρίτον, εἰς τὰ ἄνω 
μέρη ὀρθαί, καὶ κάτω βαθουλαί. Τέταρτον, ἢ ἄνωθεν βαθουλαὶ καὶ κάτωθεν ὀρθαί. Πέμπτον, 
ἄνω ὀρθαί, καὶ κάτω βαθουλαί. Ἕκτον, ἄνωθεν βαθουλαὶ καὶ κάτωθεν ἐπικαμπεῖς. Εὕδομον, ἢ 
ἄνωθεν ἐπικαμπεῖς καὶ κάτωθεν ὀρθαί. Ὄγδοον ἄνωθεν ἐπι καμπεῖς καὶ κάτωθεν βαθουλαί. 
Ἡ δὲ συνάρμορσις πρὸς τὴν ὀφρῦν διχῶς ἐστὶν, ἢ εὐθεῖα, ἢ κοίλη, προσώπου μέρος καὶ πόρος 
τοῦ πνεύματος ἀθρόου ἔξοδος, σημεῖον οἰωνιστικὸν καὶ ἱερὸν μόνον τῶν ἀνθρώπων

| (075/ /56) ἀλλὰ δὴ ἀνάπνευσις καὶ ἔκπνευσις γίνεται εἰς τὸ στῆθος. Καὶ ἀδύνατον ἄνευ τοῖς 
μυκτῆρσιν ἀναπνεῦσαι ἢ ἐκπνεῦσαι διὰ τὸ ἐκ στήθους εἶναι τὴν ἀναπνοὴν καὶ ἐκπνοὴν κατὰ 
τὸν γαργαρῶνα καὶ μὴ ἐκ τῆς κεφαλῆς τινὶ μέρει. Ἐνδέχεται δὲ καὶ μὴ χρώμενον ταύτῃ ζῆν. Ἡ 
δ’ ὄσφρησις γίνεται διὰ τούτου τοῦ μέρους. Αὕτη δ’ ἐστὶν ἡ ὀσμῆς. Εὐκίνητος δ’ ὁ μυκτήρ. Καὶ 
οὐχ ὥσπερ τὸ οὖς ἀκίνητον κατ’ ἰδίαν. Μέρος δ’ αὐτοῦ τὸ μὲν διάφραγμα χόνδρος, τὸ δ’ ὀχέ-
τευμα κενόν. Καὶ ἔστι διχότομος ὁ μυκτήρ. Αὐτὰ δὴ καὶ τοιαῦτα εἰσὶ τὰ περὶ τῆς ῥινός. 

Νῦν δὲ περὶ ἀκοῆς αἰσθήσεως λέγομεν. Ἣτις καὶ ἐπὶ τὰ πλάγια τῆς κεφαλῆς τέτακται ἵνα 
πάντωθεν ἀκούῃ διὰ τοῦ ἀέρος. Διὸ καὶ καὶ τοῦς λέγομεν τὸ φαινόμενον, κανθοὶ δὲ δύο ἐν 
αὐτοῖς. Καὶ τούτοις ἔχει τετραχῶς: ἢ μακρὰ καὶ στενά, ἢ στενὰ καὶ μικρά, ἢ μικρὰ καὶ πλατεία, 
ἢ πλατεία καὶ μικρά. Καὶ τὸ δὲ μεταξὺ ὀφθαλμοῦ καὶ ὠτὸς καὶ κορυφῆς καλεῖται κρόταφος. 
Ἔτι σιαγόνες δύο, καὶ εἰσὶ σὰρξ εὐκίνητος. Τούτων τὸ πρόσθιον γένειον, τὸ δ’ ὀπίσθιον γένυς. 
Κινεῖ δὲ πάντα τὴν κάτω, πλὴν του ποταμίου κροκοδείλου, αὐτὸς γὰρ τὴν ἄνω κινεῖ. 

Μετὰ δὲ τὴν ῥίνα χείλη δύο, καὶ εἰσὶ σὰρξ εὐκίνητος. Τὸ δ’ ἐντὸς στόμα σιαγόνων καὶ 
χειλῶν. Τούτου μέρη, τὸ μὲν ὑπερῷα, τὸ δὲ φάρυγξ, τὸ δ’ αἰσθητικὸν χυμοῦ γλῶττα. Ἡ δ’ αἴ-
σθησις ἐν τῷ ἄκρῳ, ἑὰν δὲ ἐπὶ τῷ ἄκρῳ, ἑὰν δὲ ἐπὶ τῷ πλατεῖ ἐπιτεθεῖ ἦττον. Αἰσθάνεται δὲ καὶ 
ὧν ἡ ἄλλη σὰρξ πάντων, οἷον σκληροῦ καὶ θερμοῦ, καὶ ψυχροῦ, καθ᾿ ὁτιοῦν μέρος, ὥσπερ καὶ 
χυμοῦ. Αὕτη δὲ ἢ πλατεῖα ἢ στενὴ ἢ μέση, ἡ μέση δὲ βελτίστη, καὶ ἢ σαφεστάτη ἢ καὶ λελυμέ-
νη ἢ καταδεμένη ὥσπερ τοῖς ψελλοῖς καὶ τραυλοῖς. Ἔστι δ’ ἡ γλῶττα σὰρξ μονὴ καὶ σομφή. 
Ταύτης τι μέρος ἐπιγλωττίς. Καὶ τὸ μὲν διφυὲς τοῦ στόματος παρίσθμιον, τὸ δὲ πολυφυὲς 
οὖλον. Σάρκινα δὲ ταῦτα. Ἐντὸς δ’ ὀδόντες ὀστέινοι. 

Ταῦτα ἐστὶ τὰ περὶ τῆς κεφαλῆς. Διὸ καὶ ἡμεῖς ἐξ αὐτῆς τὰ πρῶτα ἐγυμνάσθημεν καὶ ἐξ 
αὐτῆς ἀρχόμεθα λαβεῖν τὴν κανονικὴν σύνθεσιν τοῦ λοιποῦ σώματος ὡς κυριωτέρα αὐτοῦ. 
Λοιπὸν ἐπειδήπερ καλῶς ἐνουθετήσαμεν κατὰ μέρος τὰ μέρη καὶ μέλη τοῦ ὅλου σώματος, 
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χρὴ νουθετῆσαι καὶ τίνι τρόπῳ συνάπτωμεν αὐτὰ πρὸς κατασκευὴν ἑνὸς τελείου σώματος. 
Ὅθεν τὸ ὃλον σῶμα εἰσὶ ΑΒ κεφαλή, Γ αὐχήν, Δ τὰ στήθη, Ζ τὸ ὄπισθεν, ΚΙ οἱ ὤμοι, Θ ἡ 

μέσις ἤτοι ἡ γαστήρ, Κ οἱ ὠλένες, Λ ἡ χεὶρ κάτω, Μ ἡ παλάμις, Ε τὰ ἐγκόφια, Ν τὸ κέντρον τῶν 
αἰδοίων, Ξ τὸ ἰσχύον, Ο οἱ μηροί, Π αἱ κνῆμαι, Ρ ὁ ποῦς ἥτοι ἡ πατοῦχα. Λοιπὸν συνάπτομεν 
αὐτὰ τὰ στοιχεῖα ἄνωθεν μιᾶς γραμμῆς εὐθείας καθέτου καλούμενη κεντρική. Καὶ θέτομεν αὐτὰ 
ἄνωθεν ἕν τοῦ ἑτέρου, ἀπὸ τοῦ Ρ τὸ Π, τὸ Ο, τὸ ΝΞ, τὸ Ε, τὸ Θ, τὸ ΔΖ, τὸ ΗΙ, τὸ Γ-ΙΓ καὶ τὸ ΑΒ, 
σέρνοντας δὲ ἑτέραν γραμμὴν ἀπὸ τὸ ΗΙ πλαγίαν ἢ εὐθείαν πρὸς κάτω ἢ ἄνω. Θέτομεν τὸ 
ΚΛΜ καὶ οὕτως τελεῖται μία μορφὴ σωματική. Ἄρτι λαμβάνομεν διὰ κανόναν τὴν ΑΒ καὶ μερί-
ζομεν αὐτὴν τετραχῶς αβγδ. ἐπὶ τὴν κεντρικήν. Καὶ ἐπὶ τὴν πλαγίαν κεντρικὴν εἰς πέντε. Τὸ ἕν 
πέμπτον ἐστὶν ὁ ὀφθαλμός, τὸ α τὸ τριχωτόν, τὸ β μέτοπον, τὸ γ ἡ ρῖν, τὸ δ μέχρι πόγωνος. 
Μετροῦμεν λοιπὸν κάτωθεν τῆς ΑΒ ἑτέρας ἑπτά, τὸ Γ δ καὶ πέμπτον ὁ πάχος, γδ. πρὸς τὸ ΗΙ, 
δγβ τὸ Η ἔως Ι. δίς τῆς ΑΒ, τὸ Δ αβγ, μέσον δ τὸ εὖρος πρὸς τὰς ἀμασχάλας διὰ μιᾶς ΑΒ καὶ δ 
μέσον, γ ἔως Θ, αβγ μέσον, δ ὁ πάχος, ΑΒ καὶ δ μέχρι δὲ ΝΞ. ΑΒ πρὸς δὲ τοῦ πλάτους Ε. ΑΒ καὶ 
δγ καὶ τὸ μῆκος τοῦ Ο. δίς τῆς ΑΒ τὸ εὖρος δὲ εἰς τὸ μέσον δγ, τὸ γόνα δ καὶ τέταρτον αὐτοῦ. 
Τὸ δὲ Π δυοῖν. ΑΒ τὸ πρῶτο μὲν μέχρι ὑπὸ κάτω τῶν γαστροκνήμων καὶ αἱ δέ εἰσὶ δγ, ὅθεν ἡ 
στηγμὴ δ καὶ τρία τέταρτα αὐτοῦ, ἕως δὲ εἰς τὸν ἀστράγαλον δγβ, καὶ ὁ χόνδρος δ ἀπὸ τοῦ 
ἀστραγάλου καὶ μέχρι κάτω. δ -́διό τὸ δὲ μῆκος τοῦ Ρ. ΑΒ. καὶ μισῆς δ. Οὕτως δ’ ἔχει τὰ κατέ-
μπροσθεν φαινόμενα καὶ ὄπισθεν, πλαγίως δὲ γύρισε φύλλον ἀριθμοῦ. 45.

| (076/44/57)
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| (078) 
ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

περιέχων ἅπασαν μέθοδον, τὸ περὶ ζώων κινήσεων, ἐνεργειῶν 
καὶ παθῶν αὐτῶν, πρὸς ὠφέλειαν τῶν νέων. Συναθροισθὲν ἐκ διαφόρων παλαιῶν 

καὶ νέων ποιητῶν, διὰ κόπου ἑμοῦ Γ: Ἰ Ε Λ Ζ: ἐκ ΚΦ: κατὰ τὸ αψπα. 

| (080/59)    
Προίμοιον τοῦ δευτέρου βιβλίου. 

Ἐπειδήπερ καλῶς ἐνουθετήσαμεν ἐντελέστατα εἰς τὸ πρῶτον βιβλίον πᾶσαν τὴν ἀνθρω-
πίνην μορφὴν κατὰ τήν γνώμην καὶ παράδοσιν παλαιῶν τε και νέων, ὁμοῦ δὲ καὶ τινων 

ζώων, πρὸς ὠφέλειαν τῶν βουλομένων εἰσελθεῖν ἐν ταύτῃ τῇ ἐπιστήμῃ, νῦν δὲ βουλόμεθα 
διδᾶξαι τὸ περὶ ζώων κινήσεων, παθῶν καὶ ἐργασιῶν αὐτῶν. Ἀναλαμβάνομεν αὖθις ἐν συντο-
μία τὴν σύνθεσιν τῶν αὐτῶν μελῶν καὶ μερῶν, ἵνα οἱ γυμναζόμενοι μᾶλλον ὠφελειθῶσι. 

Πρός τὴν σύνθεσιν λοιπὸν οὐκ ὀλίγον ὑπάρχει λυσιτελὲς τὸ ἐπιμελεῖσθαι καλῶς, διότι ὡς 
ἔφυμεν ὅλα τὰ μέλη καὶ μέρη εἰσὶ σύμμετρα ἐν τῷ μέσῳ τους. Καὶ τότε εἰσὶ σύμμετρα ὀρθῶς 
ὅταν αὐτὰ ἀνταποκρένουνται συγκριτικῶς κατὰ τὸ μέγεθος καὶ τὴν ἐνέργειαν καὶ τὰ εἴδη καὶ 
τὰ χρώματα καὶ κατὰ πάντα τὰ ἕτερα πράγματα. Ἀλλ’ ὅμως κατὰ τὸ μέγεθος χρὴ ἔχειν τινὰν 
κανόναν πρὸς τὴν τῶν σωμάτων συμμετρίαν, ἥτις ὑπάρχει λίαν ἐπωφελὲς πρὸς τὴν ζωγραφί-
αν, ὑπάγοντας ὄπισθεν τῶν προλεχθέντων, ὁποῖα εἱσὶ τὰ ὀστᾶ τῶν ζώων. Διότι οὐ μόνον τὰ 
τοιαῦτα λογίζονται, ἀλλ’ ἀεὶ καλύπτουν ἕν κάθισμα καὶ τόπον βέβαιον. 

Μετὰ τούτων θέτομεν εἰς τοὺς ἰδίους αὐτῶν τόπους τὰ νεῦρα καὶ τῶν αὐτῶν τὰ ὀμύωνα, ἅμα 
δὲ καὶ τὴν σάρκα καὶ ἄνωθεν αὐτῶν τὸ δέρμα, ἀείποτε φυλάττοντας τοὺς τόπους τῶν αὐτῶν 
ὀστῶν, νευρῶν, μυῶν, ποντικαλίων, φλεβῶν καὶ ἀλτηρίων. Διότι καθάπερ εἰς τὸ ἔνδυμα χρὴ σχε-
διάζειν τὸ γυμνὸν σῶμα, εἶτα κύκλωθεν καὶ ἐπάνωθεν τὸ ἐνδύομεν τὸ αὐτοῦ ἔνδυμα. Οὕτως αὖθις 
καὶ ὅταν θέλομεν ζωγραφῆσαι τινὰ γυμνὸν ὠφείλει σχεδιάζειν καὶ τοποθετεῖν εἰς τοὺς ἰδίους 
αὐτοῦ τόπους τὰ ὀστᾶ, νεῦρα, ὀμύονα, χόρδας, φλέβας, σάρκας, καὶ τελευταῖον τὸ ἔνδυμα. Εἰς 
τρόπον ὅτι θεωρῶντάς τὸ νὰ θεωρώνται ἅπαντα εἰς ποῖον τόπον εἶναι καὶ στέκονται. 

Ἀλλά, διατὶ ἔχει καὶ αὐτὴ φύσις ἅπαντα τὰ αὐτὰ μέτρα ἀποδεδειγμένα, λαμβάνομεν μέγα 
ὤφελος πρὸς τὴν σπουδὴν καί ἐργασίαν μας γνωρίζοντας ἀπὸ τὴν συμμετρίαν τῶν μερῶν τὰ 
μέλη καὶ εἴδη, ἀναμασῶντας ἀείποτε τα προμεμαθηκότα. Πλὴν κυρίως γὰρ ὑπάρχει ἵνα κανο-
νίζομεν καθόλου τὸ ζῶον, ἵνα ἔχωσι τὰ μέλη τὴν ἀνταπόκρισιν. Ἀλλ’ ὅμως τὸ σταθμίζειν αὐτὸ 
δεῖ λαμβάνειν ἔνα τῶν μερῶν τοῦ αὑτοῦ ζώου, εἰς ἀπαρίθμησιν καὶ κανόναν τῶν λοιπῶν. 
(Βιτρούβιος ὁ ἀρχιτέκτων ἐκράτει τὸν πόδα τοῦ ἀνθρώπου εἰς κανόνα καὶ τὴν τοῦ Ἀριστοτέ-
λους ἀπόφασιν, λέγων ὅτι πᾶς ἄνθρωπος ὑπάρχων τῆς μετρίας αὐτοῦ ἠλικίας ἅπαν τὸ μῆκος 
αὐτοῦ ὐπάρχει ἕξ πόδας καὶ ουδέποτε περισσεύειν τὰ ἑπτά, διότι ὑπάρχει ἐναντίον τῆς φύσε-
ως.) Πλὴν ἐπειδὴ καί τὰ ὅλα μέλη περιφέρονται εἰς τὴν ποσότητα τῆς κεφαλῆς, ἁρμόζει αὐτὴ 
πρὸς 

| (081/60) κανόναν τοῦ λοιποῦ σώματος κατὰ τὴν γνώμην καὶ παράδοσιν ἑτέρων παλαιῶν καὶ 
͵
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νέων. 
Ὥστε παίρνοντας αὐτὴν καὶ ἡμεῖς κανόναν πρὸς τὴν συνάρμοσιν αὐτοῦ, κατὰ τὸ μᾶκρος 

καὶ πλᾶτος τῶν ἑτέρων μερῶν καὶ μελῶν τὴν ἔνωσιν. Διότι, ἀναμεταξὺ τῶν ἀναγκαίων πραγ-
μάτων ὁποῦ καλοῦσιν αἱ μορφαὶ τῶν ζώων, ὑπάρχει τὸ συνθέτειν καλῶς καὶ ἀρίστως τὴν κε-
φαλὴν ἄνωθεν τῶν ὤμων, τὸ κύτος ἄνωθεν τῶν λαγγόνων, τοὺς λαγγόνας καὶ μηροὺς ἄνω-
θεν τῶν κνημῶν καὶ ποδῶν, καὶ τὰς χείρας εἰς τὰς ὠμοπλάτας. Ἅπαντα δὲ ταῦτα τὰ 
λαμβάνομεν ἐξ αὐτῆς τῆς σταθμικῆς καὶ ἐξαιρέτου ἀναλογουμένης τάξεως, ἅπερ ἄνευ μεγά-
λης ἐπιμελείας καὶ γυμνάσεως οὐ δυνάμεθα τυχεῖν αὐτά. 

Ἀλλὰ καθάπερ εἰσὶ τὰ ἐξωτερικὰ καὶ ἐσωτερικὰ πάθη πλεῖστα καὶ διάφορα, οὕτως καὶ 



ἡμεῖς δεῖ σχεδιᾶσαι ὅλα τὰ μέρη καὶ μέλη ἀνὰ μέρος καὶ τὴν αὐτῶν διαφοράν, πρὸς ὠφέλειαν 



τῆς παρούσης πραγματείας. 



| (083/61)



| (085/62)
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| (086/63)
| (087/64)
| (089/65) 

Περὶ μεταλαγῆς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τῆς γενήσεως αὐτοῦ 
μέχρι τῆς τελευταίας αὐτοῦ αὐξήσεως.

Ἡμεῖς λέγωμεν λοιπὸν ὅτι εἰς τὴν πρώτην αὐτοῦ νιπιότητα τὴν πλατύτα τῶν ὤμων ἶσον 
τὸ μάκρος τῆς κεφαλῆς ἔχει. Ὁμοίως καὶ τὴν διάστασιν ἀπὸ τὴν ἅρμοσιν τῶν αὐτῶν 

ὤμων μέχρι ἀγγώνος διπλωνόμενος ὄντας ὁ βραχίων. Ἀπὸ δὲ ἀγγώνος ἕως τὸ ἄκρον τοῦ 
χονδροῦ δακτύλου τὴν ὁμοίαν διάστασιν ἔχει. Καὶ τὸ μὲν κῦτος δὺς τῆς αὐτῆς ἀριθμεῖται. Καὶ 
ἀπὸ τὴν γένεσιν τοῦ ἐμβόλου ἕως γόνατος ἕν. Καὶ ἀπὸ τὸ γόνυ μέχρι ποδὸς ἕν ἕτερον ΑΒΓΔΕ-
ΖΗ. Ὅταν δὲ ὑπάρχει τὸ νήπιον τριῶν τελείων χρονῶν, ἔχει τὸ ἥμισυ τῆς αὐτοῦ ὑλικίας πρὸς 
τὴν τελείαν αὐτοῦ αὔξησιν. Α. πρὸς δὲ τὴν αὐτῶν χονδρότητα μεγάλην ἐναντι τα ἐν τῷ μέσω 
τους ἔχει.

| (090/66) διότι ἔχει τὰ νήπια ὅλους τοὺς ἁρμοὺς λεπτούς. Καὶ αἱ διαστάσεις θέμεναι μέσον 
τοῦ ἑνὸς καὶ ἄλλου εἰσὶ χονδραί. Καὶ αὐτὸ συμβαίνει διὰ τὸ δέρμα ὁποῦ ἄνωθεν τῶν ἁρμῶν 
ὑπάρχει μόνον ἄνευ κρέατος, μὲ μόνης τῆς φύσεως τοῦ νεύρου ὁποῦ δένει καὶ περιζώνει τὰ 
ὀστᾶ. Καὶ ἡ σάρκωσις καὶ ἡ ἀκμάδα εὑρίσκεται ἀναμεταξὺ τοῦ ἑνὸς καὶ ἑτέρου ἁρμοῦ σφαλι-
σμένη ὑπὸ τοῦ δέρματος καὶ ὀστοῦ.

Ἀλλ’ἐπεi

| (091/67) δήπερ εἰσὶ τὰ ὀστᾶ πρὸς τοὺς ἁρμοὺς τῆς χονδροτέρας αὐτῶν φύσεως παρὰ εἰς τὴν 
αὐτῶν μέσιν, ἡ σὰρξ τοῦ ἀνθρώπου αὐξάνοντας ἀφήνει ἐκείνην τὴν ποσότητα ὁποῦ ἔστεκεν 
ἀναμέσον ὀστοῦ καὶ δέρματος, ὃθεν τὸ δέρμα πλησιάζει πλέον εἰς τὸ ὀστοῦν καὶ λεπτένει τὰ 
μέλη εἰς τὰς αὐτῶν ἁρμόσεις. Μὴ ὄντας ἄλλο εἰ μὴ τὸ χονδρῶδες καὶ νευρῶδες δέρμα, ὅπερ 
οὐ δύναται ἐξατθμῆναι, καὶ μὴ ἐξατθμιζόμενον οὐ λεπτένεται. Ὅθεν διὰ τὰς τοιαύτας αἰτίας 
τὰ βρέφη εἰσὶ λεπτὰ εἰς τὰς ἁρμόσεις τῶν δακτύλων, βραχιόνων καὶ ὤμων λεπτῶν καὶ βα-
θουλῶν. Ἀλλ’ εἰς τὴν τελείαν αὐτῶν αὔξησιν εἰσὶν ἐξ ἐναντίας ὁ χόνδρος εἰς πάντας τὰς ἁρ-
μόσεις τῶν βραχιόνων ἅμα καὶ σκελῶν. Ὅθεν εἰσὶ χονδροὶ εἰς τὰς ἁρμόσεις καὶ ὅθεν τὰ βρέφη 
ἔχει ἔξωθεν, εἰς τὴν τελείαν ἡλικίαν ἔχουν σήκωμα. 
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Πλὴν ὅταν ὁ ἄνθρωπος ὑπάρχει εἰς τὴν ὕστερήν του αὔξησιν πᾶσα προλαβοῦσα διάστασις 
διπλάζει τὸ μάκρος αὐτῆς, ἄνευ τὸ μέρος τοῦ προσώπου, ὅπερ μὲ τὴν μεγαλότητα ὅλης τῆς 
κεφαλῆς ποιεῖ ὀλίγην διαφορὰν πρὸς τὴν αὔξησιν. Διὸ καὶ ὁ ἄνθρωπος τελειώνοντας τὴν 
μεγαλότητά του, ὄντας καλὰ συμμετριμένος, ὑπάρχει ἅπας ὁ μάκρος αὐτοῦ ὀκτάριθμος τῆς 
κανονικῆς στάθμης Α. Καὶ οὕτως πᾶσαι αἱ προειρημέναι αὐξήσεις εἰσὶ δυσάριθμαι, καθάπερ 
προέφυμεν εἰς τὴν κοινὴν συμμετρίαν τοῦ ἀπερασμένου πρώτου βιβλίου. Καὶ ἡ ἀντίκρυς μορ-
φὴ τοῦ Α καθορᾶται. 

Ἡ μορφὴ τοίνυν τῶν σωμάτων διαιρεῖται εἰς δύο μέρη ἐξαίρετα, δηλαδὴ κατὰ σύγκρισιν 
ἀναμεταξὺ τῶν αὐτῶν μερῶν, τὰ ὁποῖα νὰ εἶναι εἰς ὅλον ἀνταποκρινόμενα καὶ τὸ ἀντεχόμε-
νον σάλευμα εἰς τὸ συμβεβηκὸν καὶ νοητικὸν τοῦ κινουμένου καὶ ζωηροῦ πράγματος. Ἡ δὲ 
ἀναλογία τῶν μερῶν αὐτοῦ διαιρεῖται εἰς ἕτερα δύο μέρη, ἤγουν εἰς ποιότητα καὶ κίνησιν. 
Πλὴν ἡ ποιότης λογίζεται ἔξω ἀπὸ τὰ μέτρα τὰ ἀνταποκρινόμενα καθόλου, ἐπειδὴ τὰ μέλη 
τῶν νέων οὐ συνζεύγνυνται μετὰ τῶν γερόντων, οὕτε τῶν λεπτῶν μετὰ τῶν παχέων, οὕτε τὰ 
ἐλαφρὰ με τὰ βαρέα καὶ ὀκνᾶ, οὕτε τὰ ἄρρενα με τὰ θήλυ. Ποιῶντες ἐνθύμησιν πάντοτε στο-
χαζόμενοι ἓν νήπιον ἀπὸ τὴν αὐτοῦ γένεσιν μέχρι εἰς τὸν καιρὸν τοῦ ὑπεργερατίου του τὰς 
μεταλλαγάς, τοὺς βαθμοὺς τῆς ἡλικίας, τῶν μερῶν, τῶν μελῶν καὶ ἁρμόσεών του, ποῖα καὶ 
πόσα παχαίνουν ἢ λεπταίνουν καὶ ἀχαμναίνουν. Διότι, ἀλλάσσοντας τὰ μέτρα τοῦ ἀνθρώπου 
εἰς καθέκαστον μέρος καὶ μέλος τοῦ ἀνθρώπου, διπλώνονται πολὺ ἢ ὀλίγον. Καὶ εἰς διάφορα 
σαλεύματα λεπτένονται ἢ αὐξάνονται περισσότερον ἢ ὀλιγότερον ἀπὸ τὸ ἕν μέρος, λεπτέ-
νουνται ἐκ τοῦ ἀντίκρυς 

| (092/68) πλευροῦ. Διὸ ὀφείλουσιν ἐρευνηθῆναι τὰ καθολικὰ μέτρα τῶν σωμάτων εἰς τὸ 
μῆκος τῶν σχημάτων, οὐχὶ δὲ εἰς τὰς χονδρότητας. Διότι εἰς τὰ ἐπαινετὰ πράγματα ὁποῦ γί-
νουνται εἰς τὰ ἔργα τῆς φύσεως οὐδαμῶς εἰς κανένα εἶδος ἕνα μῆκος μὲ δηλοποίησιν ὁμοιάζει 
τοῦ ἄλλου. 

Λοιπὸν ἂς προσέχωμε νὰ στοχαζόμεθα τὴν διαφορὰν τῶν χαρακτήρων, φεύγοντας τὰ 
τερατώδη πράγματα,

| (093/69) δηλαδὴ τὰ μικρὰ σκέλη, βραχέα σώματα, στενὰ στήθη καὶ βραχίονας μακρούς. Ἂς 
παίρνομεν λοιπὸν τὰ μέτρα τῶν ἁρμόσεων καὶ τὰς χονδρότητας, εἰς τὰς ὁποῖας μεγάλως 
ἀλλάσσει ἡ φύσις. Καὶ οὕτως παρομοίως νὰ ἀλάσσωμαι καὶ ἡμεῖς. Διότι ὅλα τὰ μέρη τοῦ κάθε 
ζώου εἰσὶν ἀνταποκρινόμενα εἰς τὸ ὅλον, δηλαδὴ ἐκεῖνο ὁποῦ ὑπάρχει βραχὺ ὀφείλει ἔχειν 
βραχὺ καὶ χονδρόν, καὶ ἐκεῖνο ὁποῦ εἶναι μακρὺ καὶ λεπτὸν ἔχει τὰ μέρη μακρὰ καὶ λεπτά, καὶ 
τό μέτριον ἔχει αὐτὰ μέτρια. Ὁμοίως καὶ εἰς τὰ φυτὰ καὶ εἰς πᾶν ἕτερον, φυλλάττοντας ἀείπο-
τε τὴν ἀλήθειαν.

Προσήκει γὰρ τὸν ζωγράφον ἔχειν εἴδησιν τελείαν εἰς τὰ στηρικτικὰ ὀστᾶ καὶ ἁρμάτωσιν 
τῆς σαρκὸς ὁποῦ κεῖται ἄνωθεν αὐτῶν καὶ εἰς τὰς ἁρμόσεις ὁποῦ αὐξάνουσι καὶ λεπτένουνται 
εἰς τὰ στροφὰς των. Διὰ τὸ ὁποῖον πρᾶγμα τὸ μέτρον τοῦ βραχίονος ἁπλωμένου οὐ συμφωνεῖ 
μετὰ τοῦ λυγισμένου. Αὐξάνει ὁ βραχίων καὶ ἐλαττοῦται ἀναμέσον τῆς διαφορᾶς τοῦ ὕστερού 
του ἐξαπλώματός τε καὶ λυγίσματος τὸ ὄγδον μέρος τοῦ μάκρους του. Ἡ αὔξησις οὖν καὶ ἡ κο-
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λόβωσις τοῦ βραχίονος περιστοχάζεται εἰς τὸ σχῆμα ΑΒ. Ποιεῖ μῆκος ἀπὸ τοὺς ὤμους εἰς τὸν 
ἀγγώνα, ὄντας ἡ γωνία τοῦ ἀγγῶνος μικροτέρα παρὰ τοῦ ὀρθοῦ. Καὶ τόσον αὐξάνει περισσό-
τερον ὅσον ἡ τοιαύτη γωνία ὀλιγένει. Καὶ τοσοῦτον πλέον ὀλιγένει, ὅσον ἡ προλαβοῦσα γωνία 
αὐξάνει. Καὶ τόσον περισσότερον αὐξάνει τὴν διάστασιν ἀπὸ τῶν ὤμων εἰς τὸν ἀγγώνα ὅσον ἡ 
γωνία τοῦ λυγίσματος τοῦ αὐτοῦ ἀγγῶνος γίνεται βραχυτέρα παρὰ τοῦ ὀρθοῦ. 

Καὶ ἡ ἅρμοσις τοῦ βραχίονος μὲ τὴν χείραν του εἰς τὸ νὰ σφύγκῃ λεπταίνεται, καὶ χονδρέ-
νει ὅταν ἡ χεὶρ ἁπλώνει. Καὶ ὁ βραχίων ποιεῖ τὸ ἐναντίον ἀναμέσον τοῦ ἀγγῶνος καὶ τῆς 
χειρὸς εἰς ὅλα του τὰ μέρη. Καὶ αὐτὸ γενᾶται ὅτι εἰς τὸ νὰ ἀπλώνει ἡ χεὶρ τὰ οἰκιακά ὀμύωνα 
ἀπλώνουνται καὶ λεπταίνουν τὸν βραχίονα ἀναμέσον τῆς χειρὸς καὶ τοῦ ἀγγῶνος. Καὶ ὅταν 
ἡ χεὶρ στενεύῃ τὰ οἰκιακά ὠμύονα, τότε τὰ ἀκρινὰ σύρνουνται καὶ χονδρένουσι. Πλὴν τὰ 
ἀκρινὰ μόνον χωρίζουνται ἀπὸ τὸ ὀστοῦν διὰ νὰ εἶναι συρώμενα εἰς τὸ δίπλωμα τῆς χειρός. 

| (95/70) Καὶ ὅταν οἱ βραχίονες πέμπουνται ὄπισθεν οἱ ἀγγῶνες δὲν γίνωνται πλησιότεροι εἷς 
τοῦ ἑτέρου, παρὰ ὅσον ὁποῦ οἱ μακροὶ δάκτυλοι ἔρχονται ἶσα μὲ τὴν γωνίαν τοῦ ἀντίκρυς 
ἀγγώνου Κ. Καὶ τόση ὑπάρχει ἡ διάστασις ὄπισθεν ὅση εἶναι ἀπὸ τὴν γωνίαν ἕως τὴν ἄκραν 
τοῦ μεγαλυτέρου δακτύλου τῆς χειρὸς ἀντικειμένης, ὥστε οἱ βραχίονες ὄπισθεν ποιοῦσιν ἕν 
τετράγωνον ἰσόπλευρον ΑΒΓΔ. 

| (096/71) Ὁμοίως γὰρ καὶ ἔμπροσθεν ὅσον δύναται νὰ λοξεύσουν οἱ βραχίονες ἄνωθεν τοῦ 
στήθους τότε ποιοῦσι μετὰ τοὺς ὤμους καὶ βραχίονας ἕν τρίγωνον ἰσόπλευρον ΑΒΓ 

| (097/72) καὶ φερόμενον ἀντίκρυς εὐθεία ὁμοίως ποιεῖ τετράγωνον ἰσόπλευρον ΑΒΓΔ. 
Ὁμοίως καὶ ἅπαν τὸ κύτος λεπταίνει καὶ χονδρένει κατὰ τὴν αὐτοῦ κύρτωσιν καὶ ἐξάπλω-

σιν Ζ. Μόνη ἡ λεπτότης καὶ ἡ αὔξησις τῆς ἁρμόσεως τοῦ ποδὸς ὑπάρχει γεναμένη εἰς τὴν 
βλέψιν τοῦ μέρους τοῦ ἀκρινοῦ, ἥτις αὐξάνει ὁπόταν ἡ γωνία τῆς τοιαύτης ἁρμόσεως γίνεται 
πλέον ὀξεία. Καὶ τόσον λεπταίνεται ὅσον ἡ αὐτὴ γίνεται πλέον ἀναίστητος, δηλαδὴ ἀπὸ τὰς 
ἔμπροσθεν ἁρμόσεις ΗΘΙ. Καθάπερ λέγεται ὅτι ἀναμεταξὺ τῶν μελῶν ὁποῦ ἔχωσιν ἁρμόσεις 
διπλωμένας μόνον τὸ γόνυ ὑπάρχει ἐκεῖνο ὁποῦ εἰς τὸ νὰ λυγίζεται λεπταίνει ἀπὸ τὴν χον-
δρότητά του Κ. Καὶ εἰς τὸ νὰ καὶ φειιμενον ἀντίκρυς εὐθεία ὁμοίως ποιεῖ τετράγωνον 

| (098/73) τὸ νὰ ἀπλώνει χονδρένει Λ. Καὶ τὰ λοιπὰ μέλη ἅπαντα χονδραίνουσιν εἰς τὰ λυγί-
σματα τῶν ἁρμῶν τους, πλὴν τῆς ἁρμόσεως τοῦ σκέλους. Καὶ διὰ νὰ εἶναι εἰς καλὴν ἁρμοδί-
ωσιν ἡ μορφὴ χρὴ προσέχειν ὅτι τὸ πηγίδιον

| (099/74) ὅτι τὸ πηγίδιον τοῦ τραχήλου πίπτει ἄνωθεν τοῦ ποδὸς ΑΒ. 

| (100/75) Ῥίπτοντας ἔμπροσθεν τὸν ἔναν βραχίονα τὸ πηγίδιον εὐγένει ἀπὸ τοὺς αὐτοῦ πόδας 
ΓΔ. Καὶ ἂν τὸ σκέλος πέμπεται εἰς τὰ ὄπισθεν τὸ πηγίδιον ὑπάρχει ἔμπροσθεν. Καὶ οὕτω συναλ-
λάσσεται εἰς πᾶσαν ἁρμοδιότητα, ὡς σαφέστερον θέλομεν διαλεχθῆ εἰς τὸ ἀκόλουθον βιβλίον. 
Νῦν δὲ διδάσκομεν τὸ περὶ ζώων κινήσεων καὶ ἐργασιῶν κατὰ τὴν ἡμετέραν ὑπόσχεσιν.
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| (101/76)
Ἐντολὴ εἰς τὸ περί ζώων κινήσεων.

Ἁρμόζει λοιπὸν ἵνα διαλεχθῶμεν ἅπαν τὸ περὶ ζώων κινήσεων καὶ ἐργασιῶν αὐτῶν. Διότι 
αἱ κινήσεις εἰσὶ πλεῖσται, ὅμως ἡμεῖς τὰς διαιροῦμεν εἰς τρεῖς τρόπους, σωματικάς, κοι-

νάς, καὶ ψυχικὰς, ἤτοι ἐκ τῆς διανοίας. Αἱ ψυχικαὶ κινήσεις κράζονται παρὰ τῶν σοφῶν πάθη, 
ὅσον ὐπάρχει ὁ θυμός, ὁ πόνος, ἡ χαρά, ἡ δειλία, ἡ ἐπιθυμία καὶ ἄλλα ὅμοια. Κοιναὶ εἰσὶν αἱ 
ψυχικαὶ καὶ σωματικαί. Αἱ ψυχικαὶ μὲν κινοῦνται ἄνευ τῆς κινήσεως τοῦ σώματος. Αἱ δὲ συλ-
λογιστικαὶ ἀφήνωσι νὰ πίπτουν αἱ βραχίονες, αἱ χεῖρες, καὶ πᾶν ἕτερον μέρος τὸ ζωήν δεικνύ-
ων. Αἱ δὲ κoιναί, δηλαδὴ ψυχικαὶ καὶ σωματικαί, κρατοῦσι τὸ σῶμα καὶ τὰ μέλη αὐτοῦ με τὴν 
οἰκιακήν κίνησιν τοῦ λογισμοῦ τὴν δεικνύουσαν ζωήν. Καὶ εἰς τοιαύτην κίνησιν πλεῖστα διη-
γοῦνται. Ἀλλ’ ἡ νοητικὴ κίνησις κινεῖ τὸ σῶμα μὲ ἐνεργείας ἁπλᾶς καὶ εὐκόλους, οὐχὶ δὲ ἔν-
θεν κᾀκεῖθεν. Διότι ἡ θέσις αὐτῆς ὑπάρχει εἰς τὸν λογισμόν, ὅστις δὲν κινεῖ τὰς αἰσθήσεις 
ὁπόταν ἀφ ἑαυτοῦ του ὑπάρχει ἐμποδισμένος.

Καὶ ὁπόταν ἡ κίνησις ἔχει τὴν αἰτία ἀναμέσον τοῦ κειμένου ἢ τὸ τοιοῦτον κείμενον, τότε 
γενᾶται αὐτίκα. Ὅπερ ἐὰν αὐτίκα γενᾶται, ἐκεῖνο ὁποῦ κινεῖται γυρίζει πρῶτον εἰς τὸ κείμε-
νον τὴν αἴσθησιν τὴν πλέον ἀναγκαῖαν, ὁποῦ εἶναι ἡ ὅρασις. Ἀφήνοντας στερεοὺς ἱσταμέ-
νους τοὺς πόδας εἰς τὸν πρῶτον τους τόπον καὶ κινεῖ μόνον τοὺς μηροὺς μὲ τοὺς λαγγώνας 
καὶ γόνατα κατ’ εκεῖνο τὸ μέρος τῆς στρεφομένης ὁράσεως. Καὶ οὕτω εἰς τοιαῦτα συμβεβη-
κότα γίνεται μεγάλη διήγησις. 

Διὰ μὲν τῶν σωμάτων αὐτοὶ λέγουσιν ὅτι κινοῦνται κατὰ πολοὺς τρόπους, τουτέστιν, 
ὁπόταν αὐξάνουν ἢ μικραίνουν ἢ ὑγειῆ ἀσθενοῦν ἢ στρέφονται εἰς ὑγείαν ἢ ἀλλάσσουν τό-
πον, καὶ ἀπὸ παρομοίας ἄλλας αἰτίας ἀποφασίζουν ὅτι κινοῦνται τὰ σώματα. Ἀλλ’ ἡμεῖς ἀφή-
νομεν τὰς ἑαυτῶν διαλέξεις καὶ μόνον λέγομεν διὰ τὴν καθόλου κίνησιν τῶν σωμάτων τὴν 
παρ’ ἡμῶν δεομένην, διαιρῶντας αὐτήν πενταχῶς: εἰς ἁπλήν, σύνθετην, 

| (102) δεικτικήν, ἤτις καὶ μαθηματική, τοπικὴ καὶ παραφρονετική. 
Ἁπλὴ μὲν κίνησις ὑπάρχει ἡ δεικνύουσα λυγίζεσθαι ἁπλῶς, ἢ ἔμπροσθων ἢ ὄπισθεν. Σύν-

θετη δὲ ἡ διὰ τινὰν ἐργασίαν ζητᾶ λυγισθῆναι πλαγίως καὶ κάτωθεν εἰς ὁμοίαν διάστασιν 
καιροῦ. Καὶ ἡ δεικτικὴ ποιεῖ τὰ πράγματα τὰ πλησιότερα ἢ διαστηματικότερα νὰ δείχνουνται 
με τὴν χείρα οὐχὶ πολλὰ διαστηματικὴν ἀπὸ τὰς τοιαύτας ἀποδείξεις. Καὶ ἄν τὰ ῥηθέντα 
πράγματα εἰσὶ διαστηματικὰ διαστηματικὴ ὀφείλει εἶναι καὶ ἡ χεὶρ τοῦ δεικνύοντος. Καὶ ἡ 
πρόσοψις τοῦ προσώπου νὰ στρέφεται πρός τὸ κείμενον ποῦ δεικνύει. Τοπική κίνησις ὑπάρ-
χει ἡ γινομένη ὅταν ὁ ἄνθρωπος καὶ τὸ ζῶον κινεῖται ἀπὸ τόπον εἰς τόπον καὶ γίνεται ἢ μεγά-
λη ἢ μὲ μικρὴν ὀξύτητα, ὡς ἔχει τὸ κέντρον τῆς βαρύτητος ἢ διαστηματικὸν ἐξ αὐτοῦ ἢ πλη-
σίον αὐτοῦ τοῦ κέντρου τοῦ ποδός ποῦ στηρίζεται. Καὶ ἡ ἄκρα ὑψηλότης τῶν τετραπόδων 
ζώων ἀλλάσσεται περισσότερον εἰς τὰ ζῷα ὁποῦ περιπατοῦσι παρὰ εἰς τὰ ἱστάμενα στερεῶς. 
Καὶ τοσοῦτον περισσότερον ἢ ὀλιγότερον ὅσον τὰ αὐτὰ ζῶα εἰσὶ τῆς μεγίστης ἢ μικρωτέρας 
μεγαλότητος. Καὶ αὐτὸ ἔχει τὴν αἰτίαν ἀπὸ τὴν λοξότητα τῶν κνημῶν, ὁποῦ ἐγγίζουσι εἰς τὴν 
γῆν καὶ σηκώνουσι τὴν μορφὴν τοῦ ζώου ὁπόταν αἱ τοιαῦται κνῆμαι φθείρουσι τὴν λοξότητά 
τους καὶ ὁπόταν στηρίζοντας σταθμικῶς εἰς τὴν γῆν. 
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Λοιπὸν ἡμεῖς μερίζωμεν τὴν τοιαύτην κίνησιν εἰς ἑπτὰ δρόμους ὅταν κινοῦνται τὰ ζῶα. 
Διότι ἢ αὐτὰ κινοῦνται εἰς τὰ ἄνω ἢ εἰς τὰ κάτω ἢ κατὰ δεξιὰν ἢ κατὰ ἀριστερὰν ἢ μακραίνο-
ντας ἢ πλησιάζοντας ἢ πέριξ διερχόμενα. Πᾶσαι οὖν αἱ τοιαῦται κινήσεις ἐπιθυμῶ εἶναι καλῶς 
γυμναζόμεναι ἀφ’ ἡμῶν καὶ εὑρισκόμεναι εἰς τὴν ζωγραφίαν. Ἀλλ’ ὅμως εἰς τὸ να σχεδιάζο-
νται αἱ τοιαῦται κινήσεις ἀπερνοῦσι κατὰ τινα τρόπον τὴν μέθοδον καὶ τὴν τάξιν. Διό θέλω 
διηγηθῆ κάποια πράγματα εἰς τὸ στάσιμον καὶ εἰς τὰς κινήσεις τῶν μελῶν ἅτινα εἱς τὴν φύσιν 
εὑρίσκονται. Ἵνα ἔλθη σαφὴς ὁ τρόπος μὲ τὴν εὐταξίαν θέλομεν ἐργασθῇ αὑτὰς τὰς κινήσεις. 

Ἀσφαλῶς ἐστοχάσθην εἰς τὸν 

| (103/78) ἄνθρωπον ὅτι εἰς πᾶσαν του ἐπιτηδειότητα ὑποτάσσει ὅλον τὸ σῶμα εἰς τὴν κεφα-
λήν, μέρος παρὰ πᾶντα τὰ ἕτερα βαρύτατον. Ἔξω ἀπ’ αὐτό, ἐὰν τινὰς στηριχθῇ ἄνωθεν ἑνὸς 
μόνου ποδὸς ἔρχεται ὁ αὐτὸς ποῦς σταθμικῶς ὑποκάτωθεν τῆς κεφαλῆς, ὤσπερ νὰ ἦτον μία 
βάσις τινὸς κίονος. Καὶ σχεδόν ἀεὶ τὸ πρόσωπον τοῦ ἱσταμένου ἑνὸς τῶν ποδῶν στοχάζεται 
κατὰ μέρος ὅπερ ἔχει ἶσον τὸν πόδα. Ὅμως διατὶ εἰς τὰς κινήσεις τῆς κεφαλῆς ἔδωκα εἴδησιν, 
ὅτι δὲν εἶναι ποτὲ εἰς μεγάλην πινήν τοιοῦτοι κατὰ τὸ ἕν μέρος οἵτινες μὴ ἔχειν πάντοτε ὑπο-
κάτωθεν τοῦ ἑαυτοῦ των κάποια μέρη ἐκ τὸ ἐναπολειφθὲν τοῦ σώματος, ἀπὸ τῶν ὁποίων 
ὑπάρχει ἶσον τὸ μέγα βάρος. Ἀληθῶς οὖν ὅτι καὶ αὐτὰ νὰ ἐξαπλώνουν κατὰ τὸ ἕτερον μέρος 
τινὰ ἄλλο μέλος, ὥσπερ ἕνα μέλος τοῦ ζυγίου ὁποῦ τὸ ἰσοσταθμίζει. 

Διότι ἡμεῖς στοχαζόμεθα τὸ ἴδιον ἐὰν τινὰς ἐκτείνει τὴν χεῖρα νὰ στηρίξῃ τινά βάρος, διὰ 
τοῦ ἑτέρου ποδὸς ὥσπερ στερεῶν τὸ κέντρον τοῦ ζυγίου στερεώνεται εἰς τὸ ἀπέναντι μὲ 
ἅπαν τὸ ἄλλον μέρος τοῦ σώματος διὰ νὰ ἰσοσταθμίζῃ τὸ βάρος. Καὶ στεκάμενος κατ’ εὐθεί-
αν ἐὰν γυρίσῃ πρὸς τὸν οὐρανόν τὰ ὄμματα δὲν στρέφεται ποτὲ περισσότερον παρὰ ὁποῦ νὰ 
θεωρῇ τὴν μέσιν τοῦ οὐρανοῦ. Ἀλλὰ μήτε δύναται νὰ στραφῇ κατὰ τὸ πλάγιον περισσότερον 
παρὰ ὅσον τὸ σιαγώνι μόλις τὰ ἐγγίζῃ ἄνωθεν εἰς τὰ ὀστᾶ τῶν ὤμων. Καὶ εἰς ἐκεῖνο τὸ μέρος 
τῆς ὀσφύος τοῦ σώματος μεταβεί αὖθις στρέφεται ποτὲ τόσον, ὄσον ὁ ὤμος νὰ ἔρχεται κατευ-
θείαν ἐπάνωθεν τοῦ ὀμφαλοῦ. 

Ἐξεναντίας δὲ αἱ κινήσεις τῶν κνημῶν καὶ βραχιόνων ὑπάρχωσι τοσοῦτον πλέον ἐλεύθε-
ραι ὥστε οὐδὲν ἐμποδίζουν τὰ λοιπὰ μέτρια μέρη τοῦ σώματος πρὸς τὰ ὁποῖα ἐστοχάσθην εἰς 
τὴν φύσιν. Ὅτι αἱ χεῖρες δὲν πρέπει νὰ ὑψώνουνται ἄνωθεν τῆς κεφαλῆς, ἀλλὰ μήτε ὁ ἀγγὼν 
ἄνωθεν τῶν ὤμων, καὶ μήτε ὁ ποῦς ἀνωτέρω τοῦ γόνατος. Οὔτε ὁ αὐτὸς ποῦς νὰ ποιῇ περισ-
σοτέραν διάστασιν ἑνὸς ποδός. Ἐστοχάσθην ἐξαιρέτως ὅτι ἐὰν ἡμεῖς ὑψώσωμεν τινὰ τῶν 
χειρῶν, ὅτι ὅλα τὰ μέλη ἐκείνου τοῦ πλευροῦ μέχρις

| (104/79) ποδός ὑπάγει ἀκολουθώντας ἐκείνην τὴν κίνησιν ἕως εἰς τὴν πτέρναν ἐκείνου τοῦ 
ποδὸς ὁποῦ ὑψώνεται ἐκ τοῦ εδάφους διαμέσον τῆς κινήσεως τοῦ βραχίονος.

Ἄπειρα παραδείγματα γὰρ ὑπάρχει ὅμοια πρὸς αὐτό, τὰ ὁποῖα δίδουν εἴδησιν τοῦ ἐπιμε-
λητικοῦ ζωγράφου καὶ διδασκάλου. Ἴσως δὲ ἐκεῖνα ὁποῦ ἐδιηγήθηκα νὰ εἶναι οὕτω φανερὰ 
ἔως ὧδε, ὁποῦ δύνονται νὰ φανοῦν περισσά. Ἀλλ’ ὅμως δὲν τ’ ἄφησα ὄπισθεν, διότι ἐστοχά-
σθην πολλούς μεγάλως νὰ σφάλλουν εἰς αὐτὸ τὸ πρᾶγμα. 

Αἱ ἐπιτηδειότητες γοῦν καὶ αἱ κινήσεις παρὰ πολλὰ ἀναγκασμέναι δείχνουν καὶ φανερώ-
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νουσιν εἰς μίαν ὅμοιαν εἰκόνα, ὅτι νὰ στοχάζεται ἀπὸ τὸ στῆθος καὶ τὰ νεφρὰ εἰς ἓν μόνον 
βλέμα. Ὅπερ ὑπάρχει ἀδύνατον νὰ γένῃ καὶ ὁμοίως ἀπρεπέστατον νὰ θεωρεῖται. Ἀλλ’ οἱ 
τοιοῦτοι ἀκούοντας ὅτι ἐκεῖναι αἱ μορφαὶ φαίνουνται πλέον ζῶσαι ὅσον περισσότερον ποιοῦ-
σιν ἀναγκασμένες ἐναρμόσεις τῶν μελῶν, καταφρονῶσι πᾶσαν ἀξίαν τῆς ζωγραφίας. Καὶ 
ὑπάγουν παρομοιάζοντας τῶν παιγνιότων τὰ σχήματα, τῶν ὁποίων οὐ μόνον τὰ ἔργα αὐτῶν 
εἰσὶ γυμνὰ καὶ ἄνευ χάριτος ἀλλὰ μήτε [λε]πτότητα καμίαν ἔχουν. Ἀλλὰ φανερώνουν τὴν 
πολλὴν ἀπτουμένην ἀγχίνοια τοῦ ζωγράφου[...] πρέπει νὰ ἔχει κινήσεις τερπνὰς ἀρεσκουμέ-
νας [...] εκεῖνο ὁποῦ θέλει νὰ φανερώσῃ. Καθορᾶται εἰς τὰς νεανίδας ἡ κίνησις καὶ τὸ ἔνδυμα 
σεμνοπρεπές, ὁ στολισμὸς λεπτὸς καί ἁπλούς, ἀκολούθως τῆς αὐτῶν ἡλικίας. Ἡ θέσις των 
καὶ [...] πλέον εἰς τὸ γλυκὺ καὶ ἥσυχον παρὰ εἱς τὸ ἐνέργημα τῆς συγκλονήσεως. Ὡσαύτως 
φαίνεται εἰς τὸν Ὅμηρον, ὅπισθεν τοῦ ὁποίου ἠκολούθισεν ὁ Ζεύξης, ἀρεσοντάς του εἰς τὰς 
γυναῖκας μίαν εὔμορφην εὐτονίαν. Στοχαζόμεθα εἰς τοὺς νεανίσκους τὰς κινήσεις πλέον ἐλα-
φρὰς καὶ χαριεστάτους δίδοντας σημεῖον τῆς μεγαλοψυχίας καὶ γενναιότητος τῆς ἀνδρείας 
των. Φαίνουνται εἰς τοὺς ἄνδρας αἱ κινήσεις στεραιώτεραι καὶ ἐπιτηδειόταται ὡραίως συναρ-
μοσμέναι εἰς ἕνα ὀξὺ περίφερμα τῶν βραχιόνων. Εἰς τοὺς γηραλαίους ὁπτάνουνται πᾶσαι αἱ 
κινήσεις βραδείαι, καὶ αὐταὶ αἱ ἐπιτειδιότητες ὑπάρχουν κεκοπτασμέναι. ὥστε ὁποῦ οὐ μόνον 
ἵστανται ὁμοίως εἰς τοὺς αὐτῶν πόδας ἀλλὰ στηρίζονται καὶ εἰς τινὰ πρᾶγμα

| (105/80) μὲ τὰς χείρας. Τέλος πάντων φανερώνουσι κατὰ τὴν ἑκάστου ἀξίαν πάσας τὰς 
φυσικὰς κινήσεις τοῦ σώματος εἰς ἐκείνας τὰς διαθέσεις τῆς διανοίας ὁποῦ αὐτοὶ θέλουν νὰ 
φανερώσουν.Τέλος πάντων ἀναγκαῖόν ἐστιν ὅτι αὐταὶ αἱ σημειώσεις τῶν μεγαλωτάτων πα-
θῶν τῶν διανοιῶν νὰ φαίνουνται μεγάλως εἰς τὰ αὐτὰ σώματα. Καὶ ἡ τοιαύτη μέθοδος τῶν 
κινήσεων καὶ ἐπιτηδειοτήτων ὑπάρχει πολλὰ κοινὴ εἰς πᾶν ζῶον. 

Ἡ δὲ παραφρωνετικὴ κίνησις οὐδαμῶς μετέχει τῶν ἄλλων, ἀλλὰ ὑπάρχει φρενοβλαβὴς ἢ 
μᾶλλον παράφρονος, ἔχουσα καὶ ἑτέρα μικτή, ἤτις μετέχει αὐτῆς καὶ τῶν ἄνω εἰρημένων. Τὰς 
ὁποίας τὰς βάνωμεν εἰς τὸ εἶδος τῆς ἀφρωσύνης καὶ εἰς τῶν τὰς χορωστασίας, φυλάττοντας 
πάντοτε τὴν τάξιν τῆς ἀληθοῦς φανερώσεως. Διότι δὲν εἶναι πρέπον ἕνας βοῦς ὁποῦ δουλεύ-
ει νὰ ποιῇ τὰς ὁμοίας εὐαρμόσεις ὁποῦ ἐποίει ὁ εὐγενής ἵππος τοῦ Ἀλεξάνδρου ὁ Βουκέφα-
λος. Ὁμοίως καὶ ἐκείνη ἡ τοσοῦτον ἔνδοξος θυγάτηρ τοῦ Ἰνάχου ὁποῦ ἐμεταβάλθη εἰς δάμα-
λαν, πρέπει νὰ ζωγραφίζεται ἐπιτηδείως ὡσάν ὁποῦ αὐτὴ τρέχοντας μὲ τὴν κεφαλὴν ὑψηλά, 
με τοὺς πόδας σηκωμένους καὶ με τὴν οὐρὰν στριμένην. Καὶ ὄχι ὥσπερ οἱ λοιποί. 

Ἀρκεῖ λοιπὸν ὁποῦ ἐδράμαμεν τὰ τοιαῦτα πράγματα συντόμως. Ἀλλὰ διατὶ ἐγὼ φαντάζο-
μαι ὅτι πᾶσαι αἱ τοιαῦται κινήσεις διὰ τὰς ὁποίας ἐδιηγήθημεν νὰ φθάνουν, εἶναι ἀναγκαῖον 
νὰ προσφέρωμεν ὀλίγά τινα εἰς ὅσον εἰς τὰ ἄψυχα πράγματα εἰς τὴν ζωγραφίαν. Συλλογίζο-
μαι δὲ ὅτι πρέπει νὰ νουθετήσωμεν εἰς τὶ τρόπον αὐτὰ κινοῦνται. Διότι αἱ κινήσεις τῶν τριχῶν 
καὶ πλοκάμων, κλάδων καὶ φύλλων, ὁμοίως καὶ πανίων, σημειώνουν εἰς τὴν ζωγραφίαν ὡσαύ-
τως καὶ αὐτὰ χαροποίησιν. Ἐγὼ βεβαίως ἐπιθυμῶ ὅτι αἱ τοιαῦται τρίχαι νὰ φανερώνουσιν 
πάσας τὰς ἄνω εἰρημένας ἐπτὰ κινήσεις. Διότι στριπτόμεναι γύρωθεν κάνουν μίαν πλοκήν. 
Σκορπίζοντας εἰς τὸν ἀέρα παρομοιάζουν τὰς φλόγας, ὑπάγοντας πότε ἑρπόμεναι ὑποκάτω 
ἑτέρων τριχῶν, πότε ἑρπόμεναι ἀλλήλως καὶ πότε ὑψούμεναι εἰς ἕνα καί εἰς ἄλλο μέρος κατὰ 
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τὸν δρόμον τοῦ ἀνέμου. Εἶναι ὁμοίως καὶ αἱ στροφαὶ τῶν κλάδων μὲ γέρματα ὡς τόξον, ἓν 
πλησίον τοῦ ἑτέρου, μέρος γυρίζοντας εἰς τὰ ὀπίσω καὶ μέρος στριπτόμενα ὡς φραγγέλιον. 
Καὶ τὸ αὐτὸ συμβαίνει καὶ εἰς τὰ λυγίσματα τῶν πανίων, ὅτι καθάπερ ἀπὸ ἕνα στέλεχον 

| (106/81) ἑνὸς δένδρου γενᾶται ὅτι γίνονται εἰς διάφορα μέρη πολλοὶ κλάδοι. Καὶ εἰς τὰ 
τοιαῦτα ὁμοίως ἔρχονται πᾶσαι αἱ κινήσεις, εἰς τοσοῦτον ὅτι ὁποῦ δὲν εἶναι καμία στροφὴ ἢ 
δίπλα τοῦ πανίου νὰ μὴν εὑρίσκονται σχεδὸν πᾶσαι αἱ προλεχθεῖσαι κινήσεις. 

Ἀλλὰ εἰς τὸ νὰ γίνονται αἱ αὐταὶ κινήσεις, ἐγὼ δίδω ἐντολὴν συχνάκις ὅτι πρέπει νὰ εἶναι 
εὔτακται καὶ γλυκαί, ὥστε νὰ φανερώνουν κρεῖττον τὴν χάριν τους, παρὰ τὸν θαυμασμόν τοῦ 
κόπου. Ὅμως ὕστερον ὁποῦ ἡμεῖς θέλομεν ὅτι τὰ πανία νὰ εἶναι ἕτοιμα εἰς τὰς κινήσεις, μὲ τὸ 
νὰ εἶναι ἰσόβαρα τῆς φύσεως των, συνεχῶς σταθμίζονται, πίπτουν εἰς τὴν γῆν. Καὶ διὰ τοῦτο 
φεῦγουν πᾶσαν δίπλαν. 

Καλῶς γὰρ ὑπάρχει νὰ βαίνεται εἰς τὴν πρόσοψιν τῆς ζωγραφίας ὁ ζέφυρος ἢ ὁ νότος, 
ὁποῦ φυσοῦν ἀναμέσον τῶν νεφῶν εἰς ἕνα μέρος τῆς ἱστορίας. Διὰ τὸ ὁποῖον μᾶς προέρχεται 
ἀκολούθως ἐκείνη ἡ χάρις. Ὅθεν ἐκεῖνα τὰ πλευρὰ κτυπημένα ὅντας ἐκ τοῦ ἀνέμου ἐγγύζου-
σι ἀπὸ τὸν ἄνεμον εἰς τὰ σώματα, ὥστε τὰ τοιαῦτα σώματα φαίνουνται σχεδὸν γυμνὰ ὑποκά-
τωθεν τοῦ πανίου. Καὶ ἀπὸ τὰ ἕτερα μέρη τὰ πανία συγκλονισμένα ὑπὸ τοῦ ἀνέμου ποιοῦσι 
στροφὰς κυματίζοντας ὠραιότατα εἰς τὸν ἀέρα. Πλὴν εἰς αὐτὸν τὸν κτυπημόν τοῦ ἀνέμου 
εἶναι χρεία νὰ στοχάζονται ὅτι οὐδεμία κίνησις τοῦ πανίου ἔρχεται ἐναντίον τοῦ ἀνέμου. Καὶ 
ὅτι αἱ δίπλαι, αἱ στροφαί, νὰ μὴν εἶναι πλεῖστα κονταί, οὗτε λίαν σχισμέναι. Ἐν τούτῳ γὰρ τῷ 
τόπῳ ἐδώσαμεν συντόμως τοιαύτην νουθεσίαν. Διὰ νὰ διαβῶμεν καὶ εἰς πᾶσαν τὴν κίνησιν 
καὶ ἐργασίαν σαφέστερα. 

| (107/82) Χρὴ τὸν ζωγράφον ζητεῖν τὴν ἐπιθυμίαν τῶν φυσικῶν ἐνεργειῶν τῶν ἐξ ἀνθρώπων 
αὐτομάτως γινομένων, καὶ γενναίων ἀποτελεσμάτων ἐργασιῶν. Διότι πρὸς τὰ σχήματα εἰσὶν 
καὶ ἐνέργειαι τῶν αὐτῶν ἐργασιῶν, ὑπολαμβάνοντας ὁποῦ αὐτοὶ διηγοῦνται καὶ ἐννοοῦν. 
Οἵτινες ὁμοιάζουν πρὸς τὰ σχήματα τῶν μογιλάλων, διαλεγόμενοι μὲ τὰ σχήματα τῶν χει-
ρῶν, τῶν ὀμμάτων, τῶν ὀφρύων καὶ μὲ ἅπαν τὸ πρόσωπον, θέλοντας προσφέρειν τὸ νόημα 
τῆς αὐτῶν προθυμίας. Ἐξ αὐτῶν διδάσκεσαι κρεῖττον ἢ μετὰ τῶν λόγων. 

Στοχάζου λοιπὸν τὸν τρόπον τῆς ποιότητος τῶν διαλεγομένων καὶ τὴν τοῦ πράγματος 
διηγουμένου φύσιν, ἔχοντας μαθημένην τὴν προοπτικήν, εἰς τὸ νὰ θέτουνται ὁμοῦ τὰ μέλη 
καὶ μέρη πρὸς τὰ σώματα τῶν πραγμάτων, ἅτινα εἰσὶ γινομένα πρὸς τὰς αὐτῶν ἐνεργείας. 
Καθάπερ Δαίμων ὁ ζωγράφος ἀναγόρευεν τὸν Πλίκιτον εἰς μίαν μάχην […] τρόπον ὁποῦ 
ἐφαίνετον ἱδρωμένος. Καὶ ἕτερος ἔθετε τὰ ὅπλα αὐτοῦ, ὥστε ἐφαίνετον μόλις νὰ ἀναπνέῃ. 
Ἦτον δὲ καὶ ὁ τὸν Ὀδυσσέα ζωγραφήσας εἰς σχῆμα ὁποῦ ἐκαταλάμβανέ τὸν οὐχὶ ἡ ἀληθὴς 
ἀλλὰ ἡ προσποιητικὴ ὑποκρινομένη ἀφροσύνη. 

Ἐπαινεῖται πρὸς τοὺς Ῥωμάνους ἡ ἱστορία τοῦ Μενελάου ὅστις ἐβαστάζετο ἀποθαμένος, 
φαινόμενος ὁ πόνος πρὸς τοὺς αὐτὸν βαστάζοντας, ὁμοῦ καὶ τὰ κεκοπιασμένα τους μέλη. 
Πρὸς δὲ τὸν νεκρόν οὐκ ἦτο τινὰ μέλος ζωηρόν, δηλαδὴ ἔπιπτεν ἡ χείρ, τὰ δάκτυλα, ἡ κεφαλὴ 
καὶ πάντα τὰ αὐτοῦ μέλη ἐδείκνυον τὸν αὐτοῦ θάνατον. Ὅπερ ὑπάρχει παρὰ πάντων δυσκο-
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λότατον συναρμοσθῆναι τοιαῦτα μέλη εἰς ἕν σῶμα. Αὐτὸ δὲ ὑπάρχει ἔπαινος τοῦ ἐμπείρου 
ζωγράφου. 

Καθάπερ καὶ τὰ τῶν ζώντων μέλη δεῖται τῶν αὐτῶν ἐργασιῶν πρὸς τὴν ζωγραφίαν, διότι 
οὐδεμία ἀρτηρία ἣ καὶ μικρωτάτη λείπῃ τῆς ἐνεργείας της, ὥστε τὰ μέλη τῶν νεκρῶν νεκρὰ 
μὴ δυνάμενα ποιῆσαι τινὰ ζωηρὰν ἐνέργειαν. Καὶ τῶν ζώντων ζωηρὰ δεικνύοντα ζωτικὴν κί-
νησιν καὶ ἐργασίαν. Πλὴν εἰς πάσαν κίνησιν ἀκολουθείτω ἡ χάρις καὶ ὡραιότης, ὄντας αὐταὶ 
ζωηραὶ καὶ ἀρεσκούμεναι τῶν κατὰ τοῦ ἀέρος κινουμένων. 

Ἦσου λοιπὸν φαιδρὸς πάντοτε περιδιαβάζοντας ἵνα θεωρῇς τὰ στασίματα καὶ νοήματα 
τῶν διηγήσεων ἢ δικαζόντων ἢ γελούντων ἢ χαιρόντων ἀλλήλως. Ὁμοίως δὲ καὶ τοὺς θεατὰς 
καὶ πρὸς αὐτοὺς ποίει ἐνθυμήσεις πρὸς τὰς αὐτοῦ βιβλίου. Μετὰ τούτων ἐπιχειρίζου τὸν σκο-
πόν σου πρὸς τινὰ ἄνθρωπον ἱστάμενον πρὸς τὸ αὐτὸ συνάρμοσμα, ἵνα θεωρήσῃς τὴν ποιό-
τητα καὶ βλέμματα τῶν μελῶν τὴν πρὸς τοιαύτην ἐνέργειαν μετερχομένην, ἔχοντας αὐτὰ πά-
ντοτε διὰ διδασκάλους καὶ ὁδηγούς. 

Νῦν δὲ ἀκολουθῶ διδάσκοντας κατὰ τὴν ἡμετέραν ὑπόσχεσιν ἀρχίζοντας τὰ ἀπὸ τῶν 
νηπίων μέρη ὥς ἐστιν ἡ ἀρχή. Πλὴν ἀναγκαίως ὑπάρχει τὸ συνθέτειν ἀρίστως τὴν κεφαλὴν 
ἄνωθεν τῶν ὤμων, τοῦς βραχίονας πρὸς τοὺς ὤμους, τὸ κῦτος ἐπὶ τοὺς μηροὺς καὶ πόδας.

| (108/83) 
Σχηματισμὸς νηπίων. 

Τὰ τῶν μικρῶν νηπίων μέτρα ὡς ἔφυμεν εἰσὶ πέντε, μεγαλότατον πάντων ἡ κεφαλὴ πρε-
πόντως, διότι οὕτω ἡ φύσις ἐποίησεν πρῶτον τὴν οἰκίαν τοῦ νοὸς παρὰ τὴν τῶν ζωτικῶν 

πνευμάτων. Σχηματίζονται δὲ αὐτὰ με πρόθυμα συναρμόσματα καὶ στριπτὰ καθεζόμενα, 
ὁρθὰ μὲν δειλὰ καὶ φοβισμένα ὡς ἔχει τὸ παράδειγμα ΑΒ. ΓΔ.

| (109/84) 
Περὶ νέων.

Αἱνέαι χρὴ σχηματισθῆναι μὲ σχῆμα εὔτακτον καὶ ἐντροπαλὸν μὲ κίνημα ἥσυχον, κάτω 
νεύοντα τὴν κεφαλὴν καὶ τοὺς ὀφθαλμούς, τὰ σκέλη ὁμοῦ ἐνωμένα, ὁμοῦ καὶ τοὺς 

βραχίονας, καὶ ὀλίγον ἡ κεφαλὴ κλιτὴ πρὸς τὸ πλάγιον. Ὁ δὲ ἀριθμὸς τῶν αὐτῶν κανόνων ὡς 
πρότερον εἴπομεν Α. Τῶν δὲ νέων αἱ κινήσεις χαριέσταται δεικνύων τὴν αὐτῶν γενναιότητα 
καὶ μεγαλοψυχίαν Β. Ὅμως οὐ χρὴ τὰ αὐτῶν μέλη ἔχειν προφορὰν τῶν μυῶν. Ὑστερημένης 
τῆς δυνάμεως ὑπάρχει ἀνέστηται πολὺ ἢ ὁλίγον πρόδηλαι καθάπερ περισσότερον ἢ ὀλιγότε-
ρον κοπιάζουσι. Τὸ δὲ πολὺ μύων ὑπάρχει σημεῖον πολυειδή, ὥστε τὰ κεκοπιασμένα μύωνα 
εἰσὶ χονδροδέστερα καὶ ἀνωφέρτερα, ἢ τῶν εἰς ἀνάπαυσιν ἱσταμένων. Ἄλλ’ οὔτε ποτὲ ἵστα-
νται πρὸς τὸ φυσικὸν διάστημα αἱ διπλωμέναι ἐσωτερικαὶ γραμμαὶ τοῦ κέντρου τῶν μελῶν.
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| (110/85) 
Περὶ ἀνδρῶν καὶ γερόντων.

Τῶν δὲ ἀνδρῶν αἱ κινήσεις ἐπιτήδειαι καὶ στεραιαὶ ὡραίως συναρμοσμέναι μὲ ὀξὺ περί-
φερμα τῶν βραχιόνων Α. Καὶ τῶν γηραιῶν αἱ κινήσεις βραδεῖαι καὶ κεκοσμημέναι αἱ 

έπιτηδειότηται, στηρίζοντας τὸ σῶμα ἄνωθεν τῶν ποδῶν, ἀκουμπώντας τὰς χείρας εἰς τὰς 
αὐτῶν βακτηρίας Β, καὶ μὲ ὀκνὰ καὶ ἀχαμνὰ κινήματα, καὶ τὰ σκέλη λυγισμένα με τὰ γόνατα. 
Ἱστάμενοι δὲ στερεοὶ οἱ πόδες ὅμοιοι καὶ διαστηματικοί εἷς τοῦ ἑτέρου, γέρνοντας κάτωθεν, 
καὶ ἡ κεφαλὴ κλιτὴ ἔμπροσθεν, καὶ οἱ βραχίονες οὐχὶ λίαν ἐξαπλωμένοι.

| (111/86)
Περὶ γραιῶν. 

Αἱ γραῖαι πρέπει νὰ σχηματίζονται ἀπόκοται, πρόθυμαι μὲ μανισμένα κινήματα, εἰς σύ-
γκρισιν ἑωσφορικήν, ἔχοντας τὰς αὐτῶν κινήσεις μᾶλλον πρὸς τὴν κεφαλὴν καὶ βρα-

χίονας ἢ πρὸς τοὺς πόδας ΑΒ. 

| (112/87) 
Διὰ νὰ τοποθέττῃς γυμνὰς μορφάς.

Τῶν ἀναγκαίων πραγμάτων πρὸς τὰ ζῶα ὑπάρχει τὸ συνθέτειν ἀρίστως τὴν κεφαλὴν 
ἄνωθεν τῶν ὤμων, καὶ πρὸς αὐτῶν τοὺς βραχίονας, καὶ τὸ κύτος ἐκ τῶν μηρῶν καὶ κνη-

μῶν. Ἔστω δὲ πάντοτε ὁ ὀμφαλὸς πρὸς τὴν τοῦ στήθους κεντρικὴν γραμμὴν ἥτις ὑπάρχει 
ἄνωθεν αὐτοῦ, ἔχοντας ἀριθμὸν κατὰ τὸ συμβεβηκὸν καὶ φυσικὸν βάρος τοῦ ἀνθρώπου, συμ-
μετρούμενα τὰ μέρη πρὸς τὸ καθ’ ὅλου σῶμα. Δηλαδὴ ὅταν ὁ ἄνθρωπός ἐστι παχείας καὶ 
βραδείας μορφῆς ἀκόλουθόν ἔστι ἅπαντα παχεία καὶ βραδεία. 

Τὸ γυμνὸν γοῦν σχηματισμένον μετὰ μεγάλης φανερώσεως τῶν μυῶν ὑπάρχει ἄνευ κινήσε-
ως, διότι οὐ δύναται σαλευθῆναι μὲ λεπτυνομένου τινὸς μυῶνος, ὅπερ ὑπάρχει συρόμενον ὑπὸ 
τῶν ἑτέρων ἀντικειμένων. Καὶ τὰ μὲν λεπτυνόμενα χάνουσιν τὴν αὐτῶν δήλωσιν, καὶ τὰ ἕτερα 
μεγάλως ἀνακαλύπτονται καὶ γίνονται ἀναπτυσσόμενα. Διὰ τοῦ ἀρμόζει τῶν γυμνῶν μορφώ-
σεων ἔχειν ὁλοκλήρως γυρευμένα τὰ αὐτῶν μύωνα. Διότι εὐτυχοῦσι δυστυχῆ καὶ δύσκολα, 
πρὸς τὸ ἀπόβλεμα τοῦ στρεφομένου μέλους εἰς τὴν αὐτοῦ ἐνέργειαν. Ὁμοίως δὲ τὸ νὰ εἶναι 
αὐτὰ πλέον συνεχῶς ἀναπτυσσόμενα, ἀνακαλύπτει ἀφ’ ἐαυτοῦ του τὰ αὐτοῦ μερίδια διὰ μέσον 
τῆς ἐνεργείας, κατά τινα τρόπον δίχα τοιαύτης ἐνεργείας πρὸς αὐτὸ οὐδαμῶς ἀρχῆθεν ἐστοχά-
ζοντο. 

Καὶ-περί; μυὼν γὰρ τοῦ μηροῦ τὸ ὄπισθεν ποιεῖ οὐκ ὀλίγην διαφοράν, εἰς τὴν ἔκτασιν καὶ 
λόξεψιν αὐτοῦ πλέον παρά τινα ἕτερον τῶν τοῦ ἀνθρώπου ἐχόντων. Τὸ δεύτερον ὑπάρχει τὸ τὰ 
ἐγγόφια συντάσσοντα. Τὸ τρίτον τὸ τῆς ῥάχεως. Τὸ τέταρτον τοῦ τραχίλου. Τὸ πέμπτον τῶν 
ὤμων. Τὸ ἔκτον τοῦ στομαχοῦ, ὅπερ γενᾶται ὐπὸ τοῦ ῥογδίου τελειώνει δὲ ὐπὸ τὸ κτένιον. 

Ὑπάρχει δὲ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους χόρδα, ἥτις εὑρίσκεται εἰς τὰς χείρας ὅθεν τελειώνει εἰς 
τὴν παλάμην πλησίον τῶν τεσσάρων δακτύλων, ἡ ὁποῖα ὑπάρχει ἡ μεγαλητέρα τῶν ἐν τῷ ἀν-
θρώπῳ εὑρισκομένων. Αὕτη δὲ οὐκ ἔχει μυὼν καὶ γενᾶται εἰς τὴν μέσιν τῶν ἁρμῶν τῶν βραχιό-
νων καὶ τελειώνει πρὸς τὴν μέσιν τῶν ἑτέρων ἀρμῶν. Ἔχει μορφὴν τετράγωνον, πρὸς τὸ πλᾶτος 
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παρ’ ὀλίγον διὰ τριῶν ἴμισιδακτύλων, μισοῦ δὲ τοῦ χόνδρου. Αἵτιναι ἐργάζονται μόνον διὰ νὰ 
περικρατεῖν ὀμοθυμαδῶν σταθεροὺς τοὺς δύο προειρημένους ἁρμοὺς τοῦ βραχίονος διὰ νὰ 
μὴν ἁπλώνουνται. 

Εὑρίσκονται δὲ καὶ τινα ὀστᾶ εἰς τὰς τοῦ ἀνθρώπου ἀρμόσεις, ἅτινα εἰσὶν ἀναμέσον τῶν 
χορδῶν ὁποῦ δένουσι τινὰς ἁρμόσεις, ὡς τροχοί, πρὸς τὸ γόνυ, εἰς τὸν ὤμον, καὶ ποδῶν. Καὶ 
εἰσὶν ὀκτώ, ἕν πρὸς καθέκαστον καὶ δύο πρὸς τοὺς πόδας ὑποκάτωθεν τῆς πρώτης ἁρμόσεως 
τῶν χονδρῶν δακτύλων κατὰ τὴν πτέρναν. Καὶ αὐτοὶ πρὸς τὸ γῆρας σκληραίνουνται. 

Πρὸς τούτοις ὑπάρχει καὶ τινὰ ποντικάλιον ἀναμεταξὺ γορδίου καὶ κτενίου, ὅπερ ἔστι τριῶν 
δυνάμεων

| (113/88) διότι μοιράζεται κατὰ τὸ μάκρος αὐτοῦ πρὸς τρεῖς χόρδας. Τὸ πρῶτον ἀνωτερικὸν 
ἀκολουθᾶ μία χόρδα πλατεία ὡς αὐτό. Μετὰ τούτου τὸ δεύτερον κατώτερον αὐτοῦ συνάπτεται 
καὶ εἰς αὐτὸ ἡ δευτέρα χόρδα. Τελευταῖον ἀκολουθᾶ τὸ τρίτον μὲ τὴν αὐτοῦ χόρδαν, ἡ ὁποία 
εἶναι συναρμοσμένη μὲ τὸ ὀστοῦν τοῦ κτενίου. Καὶ αὐταὶ αἱ τρεῖς ἐπιτηδειότηται τῶν τριῶν 
ποντικαλίων μετὰ τῶν χορδῶν αὐτῶν ἔγιναν ἐκ τῆς φύσεως, διὰ τὴν μεγίστην κίνησιν τοῦ ἀν-
θρώπου εἰς τὴν στροφὴν καὶ ἐξάπλωσιν αὐτοῦ μὲ παρόμοιον ποντικάλιον. Τὸ ὁποῖον ἄν ἦτον ἕν 
ἐποίει μεγίστην διαφορὰν πρὸς τὴν ἅπλωσιν καὶ λόξευσιν τοῦ ἀνθρώπου. Διόπερ κάνει μεγαλυ-
τέραν εὐμορφίαν ὅταν ἔχει ὀλίγην διαφορὰν εἰς τοιοῦτον ποντικάλιον πρὸς τὰς ἐνεργείας του. 
Ὥστε ὁποῦ ἑὰν τὸ ποντικάλιον ἔχει νὰ ἁπλωθῇ ἐννέα δάκτυλα καὶ ἄλλα τόσα νὰ μαζωχθῇ, δὲν 
ἐγγείζει τρία δάκτυλα εἰς καθέκαστον ποντικάλιον. Ἅτινα κάνουσιν ὀλίγην διαφορὰν εἰς τὴν 
μορφήν τους καὶ ὀλίγον ἀσχημίζουν τὴν ὡραιότητα τοῦ σώματος. Πλὴν φεῦγε τῆς λεπτῆς μορ-
φῆς τὸ πολὺ σήκωμα τῶν μυώνων. Διότι λείπει τὸ σαρκῶδες ἄνωθεν τῶν ὀστῶν διὰ τὴν ὀλιγό-
στευσιν τῆς σαρκός. Καὶ ὅθεν λείπει σὰρξ οὐχ εὑρίσκεται χονδρώτης μυώνων.

Οἱ μυσκόδεις δὲν ἔχωσι ὀστέα χονδρὰ καὶ εἰσὶ βραχαῖοι καὶ χονδροὶ ὑστερημένοι πάχους, ἢ 
καὶ ἡ σάρκωσις τῶν μυώνων στενέβεται ἀπὸ τὴν αὐτῆς αὔξησιν. Ὁμοῦ καὶ τὸ πάχος ἐδαφίζεται 
μὴ ἔχων τόπον. Καὶ τὰ ὀμύονα εἰς ἅπαν στενεμένα εἰς τοιούτας στιγμὰς καὶ μὴ δυνάμενα ἐκτα-
θῆναι, αὐξάνουσιν εἰς χονδρότητα περισσότερον κατὰ τὸ πλέον διαστηματικὸν μέρος παρὰ τῶν 
ἄκρων τους, δηλαδὴ κατὰ τὴν μέσιν τῆς αὐτοῦ πλατύτητος τε καὶ μακρύτητος. Ὁμοίως δὲ καὶ 
οἱ παχεῖς, ὡς ἄνωθεν εἰσί, οἵτινες ἔχωσι λεπτὰ ὀμύωνα. Πλὴν τὸ δέρμα αὐτῶν ἐνδύει πολὺ χον-
δρότητα σπογγαρώδην καὶ ματαίαν. Διὰ τοῦτο καὶ στηρίζονται ἄνωθεν τοῦ ὕδατος κρεῖττον 
τῶν μυσκοδῶν, ἔχοντας περικλυσμένην εἰς τὸ δέρμα ὀλιγότερην ποσότητα τοῦ ἀέρος. 

Λοιπὸν ἀεὶ αἱ στηριγμέναι μορφαὶ πολυειδήζουσιν τὰ μέλη. Δηλαδὴ ἄν ὁ ἕνας βραχίων ὑπά-
γει ἔμπροσθεν, ὁ ἕτερος ἵσταται στερεός ἢ ὄπισθεν. Ἂ ἡ μορφὴ στηρίζεται ἄνωθεν ἑνὸς τῶν 
ποδῶν ὑπάρχει χαμηλώτερος τοῦ ἑτέρου μετὰ τοῦ αὐτοῦ ὤμου. (αὐτὸ δὲ φαίνεται εἰς ἀνθρώ-
πους καλῶν αἰσθήσεων). Οἵτινες προσέχωσι ἀεὶ ὀμφαλεῖν τῶν ἀνθρώπων ἄνωθεν αὐτῶν ἵνα μὴ 
βλάπτεται ὑπὸ τοὺς αὑτοῦ πόδας. Διότι στηρίζοντας ἄνωθεν ἑνὸς τῶν ποδῶν, τὸ ἀπέναντι 
σκέλος οὐ στηρίζει τὸν ἄνθρωπον, ὄντας λυγισμένον, ὅπερ εἰσὶν ὡς νεκρόν. Ὅθεν τὸ ἀνωτερι-
κὸν βάρος τοῦ σκέλους πέμπεται εἰς τὸ κέντρον τῆς αὑτοῦ βαρύτητος πρὸς τὴν στηριζομένην 
ἅρμοσιν τοῦ σκέλους. 

Ἀλλ’ ὁπόταν εἰς μακρὺ στάσιμον κεκοπίακεν ὁ ἄνθρωπος τοῦ στηριγμένου σκέλους, τότε 
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πέμπει ἐξ αὐτοῦ καὶ πρὸς τὸ ἕτερον σκέλος. Πλὴν τοιοῦτος στηριγμὸς ὑπάρχει τραχώδης ἠλικί-
ας ἢ νηπιότητος ἢ ἔκ τινος κεκοπιακόος. Διότι δεικνύει κόπον καὶ ὀλίγην ἠμπόρεσιν τῶν μελῶν. 
Ἀλλ’ ὅμως πρὸς τοὺς νέους ἀνδρείους καὶ ὑγιεῖς φαίνεται πάντοτε ὅτι στηρίζονται

| (114/89) πρὸς ἕνα πόδι. Καὶ ἄν δοθῇ βάρος τοῦ ἑτέρου, δίδεται διὰ τὴν ἀρχὴν τῆς ἀναγκαί-
ας αὐτῶν κινήσεως ἄνευ τῆς ὁποίας οὐδεμία κίνησις γίνεται. Διότι ἡ κίνησις γενᾶται ἀπὸ τὴν 
ἀνομοιότητα. 

Ὅσο μὲν τὸ μέρος τοῦ γυμνοῦ σώματος ΑΔ ἐλαττοῦται πρὸς τὸ στηριγμένον μέρος, το-
σοῦτον τὸ κατέναντι μέρος ΒΓ αὐξάνει, ὥστε ἐλαττοῦται τοῦ μέτρου ΑΔ, καὶ ΒΓ κερδίζει τὸ 
αὐτὸ μέτρος. Ἀλλ’ ὁ ὀμφαλός Ν οὐδὲν ὑστερεῖται τοῦ ὕψους του, ἤγουν τὸ ἀνδρικὸν μέλος. 
Καὶ αὕτη ἡ ἐλάττωσις γενᾶται ἀπὸ τὴν μορφὴν ὁποῦ ἵσταται ἄνωθεν ἑνὸς τῶν ποδῶν Φ, τὸ 
δὲ Φ γίνεται κέντρον τοῦ βάρους. ΑΔΒΓΝ. ὄντας οὕτως ἡ γραμμὴ Ε τῶν ὤμων ΚΛ, στρέφεται 
ἄνωθεν, ἔξω τῆς σταθμικῆς γραμμῆς ἥτις διαπερνᾶ διὰ τῶν ἐπιφανειῶν τοῦ σώματος. Καὶ ἡ 
τοιαύτη ῥίπτει τὴν μεγαλυτέραν της ἄκραν ἄνωθεν τοῦ Φ. Αἱ δὲ πλάγιαι διαγραμμαὶ στενεμέ-
ναι εἰς ὁμοίας γωνίας, γίνονται μὲ ταῖς αὐτῶν ἄκραις χαμηλαῖς πρὸς τὸ ἀκουμπισμένον μέρος, 
ὅν τρόπον καθορᾶται ΑΔΒΓ. Ν. ΕΚΛΦ- 
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| (115/90)
Εἰς τὴν σύγκρισιν τῶν μελῶν καὶ τῶν αὐτῶν διπλωμάτων.

Ἡ χρεία τοίνυν βιάζει τὸν ζωγράφον ἵνα ἔχῃ εἴδησιν πρὸς τὴν σύγκρισιν τῶν μελῶν καὶ 
τῶν αὐτῶν διπλωμάτων. Λέγω δὲ ὅτι ἡ αὐτὴ περιστοχάζεται ἀπὸ τὰ μέτρα τῶν σωμά-

των, πρὸς τὸ ὁποῖον πρέπει νὰ στοχάζεται τὸ μῆκος τῶν σχημάτων καὶ οὐχὶ τὸ εὖρος. Διότι 
εἰς τὰ ἐπαινεμένα πράγματα ὁποῦ εἶναι εἰς τὰ ἔργα τῆς φύσεως οὐδαμῶς ἕν μῆκον ὁμοιάζει 
τοῦ ἑτέρου μὲ δηλοποίησιν. Λοιπὸν ἄς προσέχῃ εἰς τὴν διαφορὰν τῶν χαρακτήρων, φεύγο-
ντας τὰ τερατώδη πράγματα. Ἄς παίρνῃ λοιπὸν τὰ μέτρα ἀπὸ τὴν φύσιν. Διότι ὅλα τὰ μέρη 
παντὸς ζώου εἰσὶν ἀνταποκρινόμενα εἰς ὅλον, δηλαδὴ ἐκεῖνο ὁποῦ ὑπάρχει βραχὺ καὶ χονδρὸ 
ἔχει ὅλα τὰ μέλη βραχεία καὶ χονδρά. Καὶ τὸ μακρὺ καὶ λεπτό, μικρὰ καὶ λεπτά. Καὶ τὸ μέτρι-
ον μέτρια. 

Ὁμοίως καὶ εἰς τὰ φυτὰ τὰ μὴ κ[ο]υλώμενα ὑπὸ ἀέρος καὶ ἀνθρώπου. Οὔτε τὴν ξαναβαλ-
μένην νεότητα τοῦ γήρατός τους διότι χάνουν τὴν φυσικὴν σύγκρισιν, ἡ ὁποία δεῖται ἀπὸ τὴν 
γνῶσιν τῶν στηρικτικῶν ὀστῶν καὶ ἀρμάτωσιν τῆς σαρκὸς ὁποῦ ἄνωθεν αὐτῶν κεῖται. Καὶ 
ἀπὸ τὰς ἁρμόσεις ὁποῦ αὐξάνουν καὶ λεπταίνουν εἰς τὰς αὐτῶν στροφάς, ἀλλάσσοντας τὰ 
μέτρα τοῦ ἀνθρώπου εἰς καθέκαστον μέλος διπλωνόμενον πολὺ ἢ ὀλίγον, καὶ εἰς διάφορα 
βλέμματα, λεπταίνοντας ἢ αὐξάνοντας περισσότερον ἢ ὀλιγότερον. Ἀπὸ τὸ ἕν μέρος ὅσον 
αὐξάνουν, καὶ ἐκ του ἑτέρου ὡσαύτως λεπταίνουν. 

Διὰ τὸ ὁποῖον τὸ μέτρον τοῦ βραχίονος ἁπλωμένου δὲν συμφωνεῖ με τὸ μέτρος τοῦ λυγι-
σμένου. Αὐξάνει ὁ βραχίων καὶ ἐλαττοῦται ἀναμέσον τῆς διαφορᾶς τοῦ ὕστερού του ἐξαπλώ-
ματος τε καὶ λυγίσματος τὸ ὄγδον μέρος τοῦ αὐτοῦ μάκρους. Ἡ αὔξησις οὖν καὶ ἡ κολόβωσις 
τοῦ βραχίονος ΑΒ ποιεῖ μῆκος ἀπὸ τοὺς ὤμους εἰς τὸν ἀγγῶνα. Ὄντας ἡ γωνία τοῦ αὐτοῦ 
ἀγγῶνος μικροτέρα παρὰ τοῦ ὀρθοῦ τόσον αὐξάνει περισσότερον ὅσον ἡ αὐτὴ γωνία ὀλιγεύ-
ει. Καὶ τοσοῦτον ὀλιγεύει ὅσον ἡ προλαβοῦσα γωνία αὐξάνει. Καὶ ὄσον περισσότερον αὐξά-
νει τὴν διάστασιν ἀπὸ τὸν ὤμον ἕως τοῦ ἀγγῶνος ὅσον ἡ γωνία τοῦ λυγίσματος τοῦ αὐτοῦ 
ἀγγῶνος γίνεται βραχυτέρα παρὰ τοῦ ὀρθοῦ. Καὶ τοσοῦτον περισσώτερον μακραίνει ὅσον ἡ 
αὐτὴ εἶναι μεγαλυτέρα παρὰ τοῦ ὀρθοῦ. 

Ἡ ἅρμοσις γὰρ τῆς χειρὸς με τὸν βραχίονα ΓΒΑ λεπταίνεται ὅταν σφίγγῃ, καὶ λεπταίνεται 
ὅταν ἀπλώνῃ. Τὸ ἐναντίον δὲ ποιεῖ ὁ βραχίων Β ἀναμέσον τοῦ ἀγγῶνος καὶ χειρὸς εἰς ὄλα του 
τὰ μέρη. Καὶ αὐτὸ γενᾶται ὅτι εἰς τὸ νὰ ἁπλώνῃ ἡ χεὶρ ἁπλώνουνται τὰ οἰκιακὰ ὀμύωνα καὶ 
λεπταίνουσι τὸν βραχίονα ἀναμέσον τῆς χειρὸς καὶ τοῦ ἀγγῶνος. Ἀλλ’ ὅταν ἡ χεὶρ στενεύη 
τὰ οἰκιακὰ ὀμύωνα σύρνουνται τὰ ἀκρινὰ καὶ χονδρένουσι. Πλὴν τὰ ἀκρινὰ μόνον χωρίζουν 
ἀπὸ τὸ ὀστοῦν μὲ τὸ νὰ εἶναι συρόμενα εἰς τὸ δίπλωμα τῆς χειρός. Τὰ δάκτυλα τῆς χειρὸς 
χονδραίνουσι τοὺς ἁρμούς των εἰς ὅλας τὰς αὐτῶν ὄψεις ὅταν λυγίζουσι. Καὶ τοσοῦτον 

| (116/91) περισσότερον χονδραίνουσι ὅσον πλέον διπλώνουνται. Καὶ τοσοῦτον λεπταίνου-
νται ὅσον πλέον ἁπλώνουσι. Ὁμοίως καὶ τὰ δάκτυλα τῶν ποδῶν. Ἀλλ’ αἱ ἁπλαὶ κινήσεις γι-
νόμεναι πρὸς τὸ δίπλωμα ἀπὸ τὴν ἅρμοσιν τοῦ ὤμου ὅταν πρὸς αὐτὴν ὁ βραχίονας κινεῖται 
κρεμάμενος, ἄνωθεν ἢ ὄπισθεν ἢ κάτωθεν. 

Φημὶ ὅτι αὐταὶ αἱ κινήσεις εἰσὶν ἄπειραι. Διότι, στρεφόμενος ὁ ὤμος πρὸς τὸν τοῖχον καὶ ποι-
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ώντας μίαν γραμμὴν κυκλοφερὴν μὲ τὸν βραχίοναν ἐπιτελεῖ ὅλας τὰς κινήσεις τοῦ ὤμου. Διότι, 
κάθε ποσότης συνεχὴς ὑπάρχει ἐπ’ ἄπειρον ἀδιαιρετή. Τοιοῦτος δὲ κύκλος καὶ ποσότης συνεχὴς 
γίνεται ἐκ τὴν κίνησιν τοῦ βραχίωνος, ἡ ὁποία κίνησις οὐ προσφέρνει συνεχὴ ποσότητα ἂν αὐτὴ 
ἡ ποσότης δὲν τὴν ἀνάγει. Τὸ λοιπὸν ἡ κίνησις τοῦ αὐτοῦ βραχίωνος εἰσῆλθεν εἰς ὅλα τὰ μέρη τοῦ 
κύκλου. Καὶ ὄντας ὁ κύκλος διαιρετὸς εἰς τὸ ἄπειρον ἄπειραί εἰσι καὶ αἱ διαφοραὶ τῶν ὤμων. 

| (117/92) 
Περὶ ἁρμόσεως τῶν ποδῶν καὶ τῶν ἐνεργειῶν αὐτῶν.

Ὅλα τὰ μέλη τοῦ ἀνθρώπου χονδραίνουσι εἰς τὰ λυγίσματα τῶν ἁρμῶν τους, πλὴν τῆς 
ἁρμόσεως τοῦ σκέλους. Ὁμοίως καὶ τὸ γόνα, λυγιζόμενον λεπταίνεται καὶ χονδραί-

ν[ει] εἰς τὴν ἀπλότητά του. Ἀλλὰ μόνη ἡ λεπτότης καὶ ἡ αὔξησις τῆς ἁρμόσεως τοῦ ποδὸς 
εἶναι γεναμένη εἰς τὴν βλέψιν τοῦ μέρους τοῦ ἀκρινοῦ ΔΕΦ, ἥτις αὐξάνει ὅταν ἡ γωνία τῆς 
τοιαύτης ἀρμόσεως γίνεται πλέον ὀξεία, καὶ τόσον λεπταίνεται ὅσον ἡ αὐτὴ γίνεται πλέον 
ἀναίσθητος, τουτέστιν ἐκ τὰς ἔμπροσθεν ἁρμόσεις ΑΒΓ.

Ἡ σὰρξ φημὶ ὁποῦ τείνει πρὸς τὸ αὐτὸ λύγισμα τὰς ἁρμόσεις τῶν ὀστῶν καὶ λοιπῶν μερῶν, 
εἰς τὸ πλησίον τους ὀστὸν αὐξάνουν καὶ λεπταίνουσι τὰς αὐτῶν χονδρότητας κατὰ τὴν στρο-
φήν καὶ ἄπλωσιν αὐτῶν τῶν προειρηθέντων μελῶν. Δηλαδὴ αὐξάνουν ἐκ τοῦ ὄπισθεν μέρους 
ἀπὸ τὴν γωνίαν ὀποῦ γενᾶται εἰς τὰ λυγίσματα τῶν μελῶν, καὶ λεπτένουνται καὶ ἀπλώνου-
νται ἀπὸ τὸ ἔξωθεν μέρος τῆς ἀπέξω γωνίας. Καὶ μὲ τὸ μέσον ὁποῦ εἰσεμβαίνει ἀναμέσον τῆς 
ἐπικαμποῦς τὰ τῆς βαθουλῆς μετέχουν ἀπὸ τὴν αὐτὴν αὐξύτητα ἢ λεπτότητα. Πλὴν τοσοῦτον 
περισσότερον ἢ ὀλιγότερον ὅσον τὰ μέρη εἰσὶ πλησιότερα, ἢ διαστηματικότερα ἀπὸ τὰς γω-
νίας τῶν προδηλωθέντων διπλωμένων ἁρμόσεων. Ἀεὶ γὰρ ἡ σὰρξ λυγισμένη ὑπάρχει ζαρωμέ-
νη ἀπὸ τὸ ἐγκάρπον μέρος ὁποῦ τραβίζεται. 

Λοιπὸν ἀδύνατον ὑπάρχει νὰ διαστρέψῃ ὁ μηρὸς μὲ ἄλλην τόσην κίνησιν. Καὶ τοῦτο 
γενᾶται ὅτι ἡ ἅρμοσις τοῦ ὀστοῦ γόνα Ζ ἔχει τὴν συνάφειαν μὲ τὸ ὀστοῦν τοῦ μηροῦ θεμένην 
καὶ εὐαρμοσμένην μὲ τὸ ὀστοῦν τοῦ σκέλους Η, καὶ μόνον δύναται νὰ σαλεύσῃ τὴν αὐτὴν 
ἅρμοσιν ἔμπροσθεν ἢ ὄπισθεν. Εἰς τρόπον ὁποῦ περιέχει ἡ περιπάτησις καὶ ἡ γονάτησις, ὅμως 
οὐδὲ ποσῶς δύναται νὰ σαλευθῇ ἐγκαρσίως. Διότι αἱ συνάφειαι ὁποῦ συνθένουσι τὴν ἅρμο-
σιν τοῦ γόνατος δὲν τὸ ὑποφέρουν εἰς τόσον ὅτι ἐὰν ἡ τοιαύτη ἅρμοσις ἐλυγίζετον καὶ ἐστρί-
πτετον, ὡσὰν τὸ ὀστοῦν τοῦ βοηθήματος ὁποῦ ἐγχειρίζεται εἰς τὸν ὤμον, καὶ ὥσπερ ἐκεῖνο 
τοῦ μηροῦ ὁποῦ ἐγχειρίζεται ὁμοίως ὡς ἐκεῖνο. 

Ὁ ἄνθρωπος εἶχεν ἀεὶ λυγισμένα οὕτω τὰ σκέλη εἰς τὰ πλάγιά του, καθάπερ ἀπὸ τὸ ἔμπρο-
σθεν μέρος εἰς τὸ ὄπισθεν. Καὶ πάντοτε τοιοῦτα σκέλη ὑπῆρχον τεθλασμένα. Καὶ ὁμοίως 
τοιαῦται ἁρμόσεις δὲν δύνουνται νὰ περάσουν τὴν ὀρθότητα τοῦ σκέλους. Καὶ εἶναι μόνον 
λυγισμένον ἔμπροσθεν καὶ οὐχὶ ὄπισθεν. Διότι ἑὰν ἐλυγίζετον πρὸς τὰ ὄπισθεν ὁ ἄνθρωπος 
δὲν ἐδύνατο νὰ ἐγερθῇ εἰς τοὺς πόδας του ὅταν ὑπῆρχε γονυπετής. Διότι εἰς τὸ νὰ ἐγερθῇ 
ἀπὸ τὴν γονάτησιν τῶν δύο γονάτων, πρῶτον δίδεται τὸ βάρος τοῦ σώματος ἄνωθεν τοῦ 
ἑνὸς γόνατος καὶ ἐλαφρώνει τὸ βάρος ἀπὸ τὸ ἕτερον. Καὶ εἰς ἐκεῖνον τὸν καιρὸν τὸ ἄλλον 
σκέλος δὲν γρικὰ ἄλλον βάρος παρὰ τοῦ ἑαυτοῦ του. Ὅθεν μὲ εὐκολίαν ὑψώνει τὸ γόνατο 
ἀπὸ τὴν γῆν καὶ βάνει τὴν παλάμην
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| (118/93) τοῦ ποδὸς ὅλην ἀκουμπισμένην εἰς τὴν γῆν. Ἔπειτα πέμπει ἅπαν τὸ βάρος ἄνωθεν 
τοῦ αὐτοῦ ποδὸς τοῦ ἀντικειμένου ἀκουμπώντας τὴν χεῖρα ἐπάνω εἰς τὸ αὐτῆς γόνυ. Καὶ εἰς 
τὸν ἴδιον καιρὸν ἀπλώνει τὸν βραχίονα, ὅστις φέρνει τὸ στῆθος μὲ τὴν κεφαλὴν εἰς τὸ ὕψος. 
Καὶ οὕτως ἐξαπλώνει καὶ διαστρέφει τὸ μηρί[ον] μὲ τὸ στῆθος καὶ γίνεται ὀρθὸς ἄνωθεν τοῦ 
ἀκουμπισμένου ποδός, ἔως νὰ ἀσηκώσῃ καὶ τὸ ἕτερον σκέλος. 

| (119/94) 
Εἰς τὸ σάλευμα τοῦ ἀνθρώπου. 

Τὸ ἄκρον δὲ καὶ ἐξαίρετον μέρος τῆς τέχνης ὑπάρχει ἡ ἔρευνα τῶν συνθεμάτων ἑκάστου 
πράγματος. Καὶ τὸ δεύτερον μέρος τῶν κινήσεων ἐστὶν ὅτι νὰ ἔχωσι προσοχὴν εἰς τὰς 

ἑαυτῶν ἐργασίας. Αἱ ὁποῖαι νὰ εἶναι γεναμέναι μὲ προθυμίαν κατὰ τοὺς βαθμοὺς τῶν ἐνεργη-
μάτων τους, ὅσον εἰς τὴν ὀκνηρίαν καθάπερ καὶ εἰς τὴν ἀγωνίαν. Καὶ ἡ προθυμία τῆς ἀγριό-
τητος τυγχάνει εἰς τὴν ἄκραν ποιότητα ὁποῦ περιέχει εἰς τὸν ἑαυτῆς ἐργάτην. Καθὼς ὁπόταν 
ἕνας θέλῃ νὰ ἀνασύρῃ δόρυ ἢ λίθον ἢ ἄλλα παρόμοια πράγματα ὥσπερ ἡ μορφὴ φανερώνει 
τὴν ἄκραν της διάθεσιν εἰς τοιαύτην ἐνεργείαν. Διὰ τὴν ὁποίαν ἐνθάδε μᾶς εἶναι δύο σχήματα 
εἰς διαφόρους τρόπους, εἰς δύναμιν καὶ ἐνέργειαν. 

Καὶ πρῶτον μὲν εἰς τὴν δύναμιν ὑπάρχει ἡ μορφὴ Α. Τὸ δὲ δεύτερον εἶναι ἡ κίνησις Β. 
Πλὴν τὸ Α κινᾶ πλέον ἀφ’ ἑαυτοῦ του τὸ ῥιπτόμενον πρᾶγμα παρὰ ὁποῦ ἐκτελεῖ τὸ Β. Διότι, 
ὁμοίως τὸ ἕνα καὶ τὸ ἄλλο δείχνει πῶς θέλει νὰ σύρῃ τὸ βάρος του εἰς ἕνα ὅμοιον βλέμμα. Τὸ 
Α λέγω, ἔχοντας τοὺς πόδας γυρισμένους, εἰς τὸ αὐτὸ βλέμμα στρίπτεται ἢ λυγίζεται ἢ μᾶλ-
λον κινεῖται ἀπὸ ἐκεῖνο εἰς ἐνάντιον στάσιμον, ὅθεν τὸ αὐτὸ παρασκευάζει τὴν ἐνέργειαν τῆς 
δυνάμεως. Τὸ ὁποῖον στρέφεται μὲ ὀξύτητα καὶ ἐπιτηδειότητα εἰς τὸ στάσιμον, ὅθεν τὸ αὐτὸ 
ἀφήνει νὰ εὔγῃ τὸ βάρος ἀπὸ τὰς χείρας του. Ὅμως, εἰς τοιαύτην ὁμοίαν αἰτίαν τὸ σχῆμα Β 
ἔχοντας τὰ ἄκρα τῶν ποδιῶν στρεφόμενα εἰς ἐνάντιον στάσιμον εἰς τὸν τόπον ὅθεν αὐτὸ 
θέλῃ νὰ σύρῃ τὸ βάρος του, στρίπτεται εἰς αὐτὸν τὸν τόπον μὲ μεγάλην ἀνεπιτηδειότητα. Καὶ 
διὰ τὴν ἐπακολούθησιν τὸ ἐνέργημα ὑπάρχει ἀδύνατον. 

Καὶ ἡ κίνησις μετέχει ἀπὸ τὴν αἰτίαν της, διότι ἡ ἐτοιμασία τῆς δυνάμεως εἰς κάθε κίνησιν 
θέλει νὰ εἶναι μὲ τὰ στριψίματα καὶ λυγίσματα τῆς μεγάλης ὁρμῆς. Καὶ ἡ ἐπιστροφὴ νὰ εἶναι 
μὲ σιγὴν καὶ ἐπιτηδειότητα. Καὶ τότε τὸ σχῆμα ἔχει καλὴν τὴν ἐνέργειαν. Διότι ἡ μπάλα 
(ἤγουν σφαῖρα) ὁποῦ δὲν ἔχει ἠμπόρεσιν βιαίαν, ἡ κίνησις τοῦ σαλεύματος ἀπὸ αὐτὸν τὸν 
κινούμενον γίνεται σύντομως ἢ ποσῶς. Διότι ὅθεν δὲν εἶναι ἀπλήρωσις τῆς ὁρμῆς δὲν εἶναι 
κίνησις. Καὶ ὅθεν δὲν εἶναι ὀρμὴ ἡ αὐτὴ δὲν δύναται νὰ φθαρῇ. Καὶ διὰ τοῦτο τὸ τόξον ὁποῦ 
δὲν ἔχει ὀρμὴν δὲν ἠμπορῇ νά κάμῃ κίνησιν ἐὰν δὲν ἀποκτίσῃ τὴν αὐτὴν ὀρμήν. Καὶ εἰς τὸ νὰ 
τὴν ἀποκτίσῃ παραλλάττεται ἀφ’ ἑαυτού της. 

Οὕτω καὶ ὁ ἄνθρωπος, ὁποῦ δὲν στρίπτεται ἢ λυγίζεται δὲν ἀποκτίζει δύναμιν. Τὸ λοιπὸν 
ὁπόταν τὸ Α ἀνάσυρε τὸ δόρυ του αὐτὸ εἶναι καὶ εὑρίσκεται διάστροφον ἡ ἰσχυρὸν διὰ ἐκεῖ-
νο τὸ μέρος ὅθεν τὸ αὐτὸ ἔσυρε τὸ κινητόν. Καὶ ἀπόκτησε μίαν δύναμιν, ἤτις μόνη χρήζει νὰ 
στραφῇ εἰς κίνησιν ἐναντίαν.
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| (121/96) 
Εἰς τὴν ἐτοιμασία τῆς δυνάμεως, καὶ εἰς τὰ ἰσχὶωνα κινήματα 

τῶν μελῶν τοῦ ἀνθρώπου.

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἐτοιμάζεται μὲ δύναμιν εἰς τὴν γένεσιν τοῦ κινήματος λυγίζεται καὶ 
στρίπτεται καθ’ ὅσον δύναται εἰς τὴν ἐναντίαν κίνησιν εἰς ἐκεῖνο ὁποῦ θέλει νὰ γεννη-

θῇ ἡ μάστιγα. Ἥτις ἐτοιμάζεται ἀπὸ τὴν δυναμένην αὐτοῦ δύναμιν, ἡ ὁποία κομίζει καὶ ἀφήνει 
ἄνωθεν τοῦ μαστιζομένου πράγματος μὲ τὴν τοῦ συνθέματος κίνησιν. Ὅθεν ἐκεῖνος ὁποῦ 
θέλει νὰ πήγνῃ ἢ νὰ ῥίξῃ μὲ τὸ ἀνάσυρμα τὸν κάλαμον ἢ τινὰ ἄλλον, ἀνίσταται τὸ ἀπέναντι 
σκέλος εἰς τὸν βραχίονα ὁποῦ ἀνασύρνει καὶ λυγίζεται εἰς τὸ γόνα. Καὶ αὐτὸ γίνεται διὰ νὰ 
ὀμφαλίζεται ἄνωθεν τοῦ ποδὸς ὁποῦ στηρίζει εἰς τὴν γῆν, ἄνευ τοῦ ὁποίου λυγίσματος καὶ 
στριψίματος τῶν σκελῶν νὰ ἐπιτελέσῃ καὶ νὰ ἀνασύρῃ οὐδαμῶς δύναται ἐὰν τὸ αὐτὸ σκέλος 
οὐκ ἐξαπλώνειν. 

Λοιπὸν πρὸς τὰ ἰσχυρὰ κινήματα τῶν μελῶν τοῦ ἀνθρώπου, ἐκεῖνος ὁ βραχίων ὑπάρχει 
τοῦ πλέον ἰσχυροῦ καὶ διαστηματικοῦ κινήματος ὅστις, ὄντας κινημένος ἀπὸ τὸ φυσικόν του 
στάσιμον, ἔχει πλέον ἰσχυρὰν συνάρμοσιν εἰς τὰ ἕτερα μέλη, μὲ τὸ νὰ συρθοῦν ὅθεν αὐτὸς 
ἐπιθυμᾶ νὰ σαλευθῇ. Καὶ αὐτὸς ὁ σχηματισμὸς γίνεται κατὰ δύο τρόπους, δηλαδὴ ἢ μὲ δύνα-
μιν σχηματισμένην ἢ τελειωμένη ἡ αὐτοῦ κίνησις μὲ δύναμιν ὅταν ἐτοιμάζεται εἰς τὴν δημι-
ουργίαν τοῦ κινήματος. 

Πλὴν ἐὰν ὑπάρχει εἰς τὴν δημιουργίαν τοῦ κινήματος, τότε τὸ πλευρὸν τὸ ἔξωθεν τοῦ 
ποδὸς εἶναι εἰς τὴν ἴδιαν γραμμὴν τοῦ στήθους. Ὅμως ἔχει τὸν ὤμον ἐναντίον ἄνωθεν τοῦ 
ποδὸς. Ἥγουν, ἐὰν ὁ ποῦς ὁ δεξιὸς ὑπάρχει ὑποκάτωθεν τοῦ ἀνθρωπίνου βάρους ὁ ὤμος ὁ 
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| (120/95) 
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ἀριστερὸς εἶναι ἐπάνωθεν εἰς τὴν ἄκραν τοῦ αὐτοῦ δεξιοῦ ποδός. Ὅθεν ὁ ἄνθρωπος Α ὅστις 
κινᾶ τὸν βραχίονα μὲ ἐπιδρομὴν Ε καὶ φέρνοντάς τον εἰς τὸ ἐναντίον στάσιμον εἰς τὸ νὰ κι-
νηθῇ μὲ ὅλην τὴν ὑπόστασιν εἰς τὸ Β, τὰ μέλη τῶν γυμνῶν, οἵτινες κοπιάζουσι εἰς διαφόρους 
ἐργασίας, μόνα εἰσὶν ἐκεῖνα ὁποῦ ἀνακαλύπτουσι τῶν αὐτῶν τὰ ὀμύονα ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ πλευ-
ρόν, ὅθεν τὰ ὀμύονα κινοῦσι τὸ μέλος τῶν ἐνεργημάτων τους. Καὶ τὰ ἕτερα μέλη, εἶναι περισ-
σότερον ἢ ὀλιγότερον προφορητικὰ εἰς τὰ ὀμύονά τους, καθάπερ περισσότερον ἢ ὀλιγότερον 
κοπιάζουσι. 

| (122/97) 

[198]

| (123/98) 
Πρὸς τὴν κίνησιν καὶ διαφορὰ τῶν ὤμων.

Πᾶν ζῶον δίπουν χαμηλώνει εἰς τὴν κίνησίν του περισσότερον ἐκεῖνο τὸ μέρος ὁποῦ στέκει 
ἄνωθεν τοῦ ποδὸς ὁποῦ στηρίζει εἰς τὴν γῆν. Καὶ τὸ ἕτερον μέρος ἔχει τὸ ἐναντίον. Αὐτὸ 

δὲ ὁρᾶται εἰς τοὺς ἐγγωφοὺς καὶ ὤμους τῶν πραπαντούτων ἀνθρώπων. Καὶ εἰς τὰ πετεινά, εἰς 
τὴν κεφαλὴν καὶ ὀπίσθια. Ὅμως ἡ μορφὴ ὁποῦ ἄνευ κινήσεως στηρίζεται ἐπάνω εἰς τοὺς πόδας 
ἀφ’ ἑαυτοῦ της δίδει ὅμοια βάρη ἀντίθετα, κύκλωθεν εἰς τὸ κέντρον τοῦ στηρίγματος. 

Λέγω δὲ ὅτι ἐὰν ἡ μορφὴ ὑπάρχει ἄνευ κινήσεως στηριγμένη εἰς τοὺς πόδας της καὶ ἂν 
αὐτὴ ῥίπτῃ ἕναν βραχίονα ἔμπροσθεν εἰς τὸ στῆθος ὠφείλῃ νὰ ῥίψῃ ἄλλο τόσον βάρος φυσι-
κὸν ὄπισθεν, ὅσον ῥίπτῃ ἀπὸ τὸ φυσικὸν καὶ συμβεβηκὸν ἔμπροσθεν. Ὁμοίως λέγω εἰς καθέ-
καστον μέρος ὁποῦ ῥίπτει ἔξω ἐκ τοῦ ὅλου του ἐπέκεινα τοῦ συνηθισμένου. Ὥστε πάντοτε τὸ 
βάρος τοῦ ἀνθρώπου ὁποῦ στηρίζεται ἄνωθεν ἑνὸς τῶν ποδῶν ὑπάρχει μοιρασμένον, μὲ 
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ὅμοιον βάρος ἀντίθετον ὕπερθεν τοῦ κέντρου τῆς βαρύτητος ὁποῦ στηρίζεται. Καὶ ὅταν κι-
νεῖται ἔχει τὸ βαρικὸν κέντρον ἐπάνω εἰς τὸ κέντρον τοῦ σκέλους τοῦ στηριγμένου. Ὅμως τὸ 
πηγίδιον τοῦ τραχήλου πίπτει ἄνωθεν τοῦ ποδός, καὶ ῥίπτοντας ἔμπροσθεν ἕναν τῶν βραχιό-
νων τὸ πηγίδιον εὐγένει ἀπὸ τοὺς πόδας. Καὶ ἂν τὸ σκέλος πέμπεται ὄπισθεν, τὸ πηγίδιον 
ὑπάγει ἔμπροσθεν, καὶ οὕτω συναλλάσσεται εἰς πᾶσαν ἁρμοδιότητα. Ἀλλ’ ὁπόταν κινεῖται μὲ 
ὀξύτητα ἢ με βραδύτητα, ἐκεῖνο τὸ μέρος ὁποῦ εἶναι ἄνωθεν τοῦ σκέλους στηρίζει πᾶν τὸ 
σῶμα καὶ ὑπάρχει χαμηλότερον τοῦ ἑτέρου ἀποδεδειγμένον. 

Ἐκεῖνοι γὰρ οἱ ὤμοι καὶ πλευραὶ τοῦ ἀνθρώπου, ἢ ἑτέρων ζώων, ἔχοντας ἀναμεταξύ των 
οὐκ ὀλίγην διαφορὰν εἰς τὴν ὑψηλότητα, τῶν ὁποίων τὸ ὅλον τους τυγχάνει τῆς πλέον βρα-
δείας κινήσεως. Ἀκουλουθᾶ τὸ ἐναντίον, ἢγουν ὅτι ἐκεῖνα τὰ μέρη τούτων ἔχουσι μικροτέραν 
διαφορὰν εἰς τὰς αὐτῶν ὑψηλότητας, διὰ τὰς ὁποίας τὸ ὅλον τους εἶναι τοῦ πλέον ὀξυτάτου 
κινήματος. Ὅθεν λέγει πᾶν φορτίον βαραίνει εἰς τὴν στάθμην τοῦ κινήματός του. 

Τὸ λοιπὸν κινῶντας τὸ ὅλον ἔκ τινα τόπον, ἐνωμένον ἐκεῖνο τὸ μέρος ἀκολουθᾶ τὴν τα-
χυτάτην στάθμην τοῦ ὅλου κινήματος, χωρὶς νὰ δώσῃ ἀφ’ ἑαυτοῦ του βάρος εἰς τὰ ἐγκάρσια 
μέρη τοῦ αὐτοῦ ὅλου. Ἀποφαινόμεθα ἐναντίως ἐν τούτῳ εἰς τὸ πρῶτον μέρος, ὅτι τὸ ἄνωθεν 
νὰ μὴν εἶναι ἀναγκαῖον. Ὅτι ὁ ἅνθρωπος ὁποῦ ἵσταται στερεῶς ἢ περιπατῇ μὲ βραδείαν κίνη-
σιν, συνηθίζει ἀκατάπαυστα τὴν προλαβοῦσαν φορτίωσιν τῶν μελῶν ὕπερθεν τοῦ κέντρου 
τῆς βαρύτητος ὁποῦ στηρίζει τὸ βάρος τοῦ ὅλου. Διότι συχνάκις ὁ ἄνθρωπος δὲν συνηθίζει 
οὔτε στοχάζεται τὴν τοιαύτην τάξιν. Μᾶλλον ποιεῖ ὅλον τὸ ἐναντίον. Δηλαδὴ πολλάκις γέρ-
νει πλαγίως, ἱστάμενος ἄνωθεν ἑνὸς μόνου ποδός. Ἄλλοτε πάλιν ξεφορτώνει μέρος τοῦ βά-
ρους του ἄνωθεν τοῦ σκέλους ὁποῦ δὲν εἶναι ὀρθός, τουτέστιν ἐκείνου ὁποῦ κλίνεται εἰς τὸ 
γόνα. Καθάπερ ἀποδείχνεται εἰς τὰς δύο μορφᾶς ΒΓ.

Ἀποκρενόμεθα γὰρ ὅτι ἐκεῖνο ὁποῦ δὲν γίνεται ἀπὸ τοὺς ὤμους τῆς μορφῆς Γ εἶναι γενα-
μένον εἰς τὸ ἐγκωφὸν καθώς εἶναι φανερωμένον εἰς τὸν τόπον του. 

| (124/99) Λοιπὸν εἰς τὴν μορφὴν ὁποῦ δὲν εἶναι συνακόλουθος ἡ κίνησις εἰς τὸ συμβεβηκὸς 
ὁποῦ προσποιεῖται νὰ εἶναι εἰς τὸν λογισμὸν τῆς μορφῆς δείχνει τὰ μέλη νὰ μὴν εἶναι ὑπήκοα 
εἰς τὴν θέλησιν τῆς αὐτῆς μορφῆς. Καὶ ὁ σχηματισμὸς τοῦ ἐργάτου ὀλίγον χρήζει. Ὅμως ὀφείλει 
ὅτι ἡ τοιαύτη μορφὴ να φανερώνῃ μεγάλην ἀγάπην καὶ θερμότητα καὶ νὰ δείχνῃ ὅτι αἱ τοιαῦται 
κινήσεις ἄλλο πρᾶγμα ἀπὸ ἐκεῖνο διὰ τὸ ὁποῖον ἔγιναν νὰ μὴν ἠμποροῦν νὰ σημειώνουσιν. 

Ἂς εἶναι τὰ μέλη τῶν αὐτῶν γυμνῶν πολὺ ἢ ὀλίγον πρόδηλα τὸ ἀνακάλυμμα τῶν μυόνων, 
κατὰ τὸν μεγαλύτερον ἢ μικρότερον κόπον τῶν αὐτῶν μελῶν εἰς τὸ νὰ φανερώνουσι μόνον 
ἐκεῖνα τὰ μέλη ὁποῦ περισσότερον ἐπιχειρίζονται εἰς τὴν κίνησιν καὶ ἐργασίαν, γνωριζόμενα 
τὰ πλέον ἐπιχειριζόμενα. Καὶ τὰ μὴ ἐπιχειρίζοντα νὰ διαμένουσιν ἐπιδίφια καὶ ἀπαλά. 

| (125/100) 
Εἰς τὴν γεναμένην κίνησιν ἐκ τῆς φθορᾶς τοῦ ὀμφαλοῦ, 

καὶ εἰς τῶν ὀμφαλῶν τῶν μορφώσεων. 

Ἡ γινομένη κίνησις ἀπὸ τὴν φθορὰν τοῦ ὀμφαλοῦ, δηλαδὴ ἐκ τῆς ἀνομοιότητος φαμέν, 
ὅτι οὐδὲν ἐξ αὐτοῦ κινεῖται μὴ ὄντος ἔξω τοῦ ὀμφαλοῦ αὐτοῦ. Καὶ τὸ πλέον κινούμε-
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νον ἀπὸ τοῦ ὀμφαλοῦ ὑπάρχει λίαν ὀξύ. Διότι ἡ κίνησις ὁποίας καὶ οἷόν ἐστι ὑπάρχει το-
σοῦτον μεγαλυτέρας ὀξύτητος ὅσον τὸ κέντρον τῆς βαρύτητος ὑπάρχει διαστηματικότερον 
ἢ πλησιότερον τοῦ στηριγμένου ποδός. Καὶ ἐκεῖνο ὀποῦ ἔχει τὸ κέντρον τοῦ στηριγμένου 
σκέλους τοσοῦτον ἐγγύτερον εἰς τὴν σταθμικὴν τοῦ κέντρου βαρύτητα ὑπάρχει τῆς πλέα 
βραδείας κινήσεως. 

Καὶ αὐταὶ αἱ κινήσεις διαιροῦνται εἰς δύο, δηλαδὴ ἁπλὴν καὶ σύνθετον. Ἁπλὴ γάρ ἐστι ἡ 
ἀπὸ ἄνθρωπον γινομένη ἐξ ἀκινήτου ποδός ὕπερθεν αὐτῶν ἐκτείνοντας εἰς διαφόρους δια-
στάσεις τοὺς αὐτοῦ βραχίονας ἢ γέρνοντας ἱστάμενος πρὸς ἕνα τῶν ποδῶν του. Τὸ κέντρον 
τοῦ αὐτοῦ βάρους διὰ τῆς σταθμικῆς γραμμῆς πίπτει ἄνωθεν τοῦ κέντρου τοῦ αὐτοῦ ἱσταμέ-
νου ποδός. Καὶ τότε ὁ ὤμος ὁποῦ ἀκουμπᾶ ἐκείνου τοῦ πλευροῦ ὑπάρχει χαμηλότερος τοῦ 
ἑτέρου. Καὶ τὸ πηγίδιον τοῦ τραχήλου πίπτει ἄνωθεν εἰς τὴν μέση τοῦ ἀστηριγμένου σκέ-
λους. Ὁμοίως συμβαίνει εἰς πᾶσαν γραμμήν. 

Ἡμεῖς στοχαζόμεθα τὴν αὐτὴν μορφὴν ὄντας με τοὺς βραχίονας οὐχὶ λίαν ἀ[π]λωμένους 
ἔξω τῆς μορφῆς ἄνευ βάρους ἐπάνωθέν της ἢ εἰς τὴν χεῖρα ἢ εἰς τὸν ὤμον. Οὔτε εἰς τὴν ἄπλω-
σιν τοῦ σκέλους ὁποῦ δὲν ἀκουμπᾶ ἔμπρoσθεν ἢ ὄπισθεν. Σύνθετος ὀμφαλὸς οὖν ἐννοεῖται ὁ 
ποιῶν τὸν ἄνθρωπον στηρίζαι ἄνωθεν αὐτοῦ τινὰ βάρος εἰς διαφόρους κινήσεις, ὅν τρόπον 
τὸ σχῆμα του Ἡρακλέους ὅστις σύρνει τὸν Ἄνταιον. Τὸν ὁποῖον, κρεμώντας τον ἀπὸ τὴν γῆν 
διὰ μέσον τοῦ στήθους καὶ βραχιόνων, ποιεῖ τοσοῦτον τὴν μορφήν του ἀπὸ τὰ ὄπισθεν εἰς 
τὴν κεντρικὴν γραμμὴν τῶν ποδῶν του ὅσον ὁ αὐτὸς ἔχει τὸ κέντρον τοῦ βάρους του κατέ-
μπροσθεν τῶν ποδῶν του. 

| (127/101) 
Περὶ τῆς συνθεμένης δυνάμεως, καὶ ποῖ εἶναι μεγαλυτέρα 

νὰ κοντίζῃ ἢ νὰ τραβίζῃ. 

Πολλὰ μεγαλυτέραν δύναμιν ἔχει ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ νὰ τραβίζῃ παρὰ νὰ κοντίζῃ. Διότι 
εἰς τὸ νὰ τραβίζῃ σμίγεται ἡ δύναμις εἰς τὰ ὀμύωνα τῶν βραχιόνων ὁποῦ εἶναι γενάμενα 

μόνον διὰ νὰ τραβίζουν, καὶ ουχὶ νὰ κοντίζουν. Ἐπειδῄ τὰ ὀμύωνα ὁποῦ κινοῦσι τὸν μεγαλύ-
τερον ἁρμὸν τοῦ βραχίονος εἰς τὴν αὐτοῦ ἐξάπλωσιν καὶ συρμὸν γίνεται κατὰ τὴν μέσιν τοῦ 
ὀστέου, ὁποῦ λέγεται βοθός, τὸ ἕνα ὄπισθεν τοῦ ἄλλου. Τὸ ὄπισθεν εἶναι γενημένον διὰ νὰ 
ἁπλώνῃ τὸν βραχίονα καὶ τὸ ἔμπροσθεν ἐκεῖνο ὁποῦ τὸν λυγίζει. 

Λοιπὸν ἐὰν ὁ ἄνθρωπος ὑπάρχει ἰσχυρότερος νὰ τραβίζῃ παρὰ νὰ κοντίζῃ (δοκιμάζεται 
οὕτως) ὅθεν λέγομεν ὅταν ὁ βραχίων εἶναι ἶσος τὰ ὀμύωνα ὁποῦ κινοῦσι τὸν ἀγγῶνα δὲν 
δύνονται νὰ ἔχουν καμίαν ἐνέργειαν εἰς τὸ νὰ κοντίζουν περισσότερον παρὰ νὰ εἶχεν ὁ ἄν-
θρωπος ἀκουμπισμένον τὸν ὤμον εἰς τὸ πρᾶγμα ὁποῦ αὐτὸς θέλει νὰ σαλεύση ἀπὸ τὸ στάσι-
μόν του. Εἰς τὸν ὁποῖον ὤμον μεταχειρίζεται τὰ νεῦρα ὁποῦ στρίπτουσι τὴν ἐπικαμπὴ ῥάχην. 
Καὶ ἐκεῖνα ὁποῦ λυγίζουσι τὸ γερμένον σκέλος καὶ στέκουν ὑποκάτω τοῦ σκέλους εἰς τὸ 
ψαχνὸν ὄπισθεν τοῦ σκέλους. Καὶ οὕτως εἶναι συμπερασμένον, εἰς τὸ νὰ τραβίζῃ καὶ νὰ σμίγῃ 
τὴν δύναμιν τῶν βραχιόνων ἀναμέσον εἰς τὰ μέρη τῆς ὁμοίας δυνάμεως.

Ἐκεῖνο ἀποδείχνεται πλέον ἰσχυρὸν ὁποῦ εἶναι πλέον διαστηματικὸν ἀπὸ τὸ πόλον τῆς 
στάθμης του. Ἀκολουθᾶ ὅτι, ὄντας τὸ ΝΒ ποντικάλιον καὶ τὸ ΝΓ ποντικάλιον τῆς δυνάμεως, 
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ἀναμεταξὺ τῶν ὁμοίων αὐτῶν ποντικαλίων τὸ ποντικάλιον τὸ ἔμπροσθεν ΝΓ τυγχάνει πλέον 
ἰσχυρὸν παρὰ τὸ ποντικάλιον τὸ ὄπισθεν ΝΒ. Διότι τὸ αὐτὸ εἶ[ναι] στερεὸν εἰς τὸν βραχίονα 
Γ στάσιμον πλέον διαστηματικὸν ἀπὸ τὸν πόλον τοῦ ἀγγῶνος Α παρὰ ὁποῦ δεν εἶναι τὸ Β, τὸ 
ὁποῖον ὑπάρχει παρέκει ἀπὸ τὸν πόλον. Οὕτως εἶναι συμπερασμένη ἡ ἔννοια. Πλὴν αὕτη 
ὑπάρχει ἁπλὴ δύναμις, καθάπερ προβάλλεται θέλοντας νὰ μεταχειρισθῇ πλέον ἔμπροσθεν. 

Καὶ ἡ σύνθετη δύναμις εἶναι ἐκείνη ὁποῦ ὅταν κάνοντας τινὰ ἐργασίαν μὲ τοὺς βραχίονας 
σμίγεται μία δευτέρα δύναμις εἰς τὸ βάρος τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῶν σκελῶν. Καὶ ἡ ῥάχις ὁμο-
θυμαδὸν σὺν τῷ στήθη τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὴν ποιότητα ὁποῦ προσκαλεῖ ἡ αὐτοῦ λοξότης. 
Καὶ εἰς τὸ νὰ κοντίζει τρέχει τὸ ὅμοιον, λείποντας ἡ δύναμις τῶν βραχιόνων. Διότι τόσον εἶναι 
εἰς τὸ νὰ κοντίζῃ μὲ ἕναν βραχίονα ἄνευ κινήσεως, ὥσπερ νὰ ἔχῃ καὶ παρενθεμένο ἕνα κομά-
τι ξύλον ἀναμέσον τοῦ ὤμου καὶ τοῦ πράγματος ὁποῦ κοντίζει.

| (129/102) 
Εἰς τὸν ἄνθρωπον ὁποῦ φέρνει βάρος ἄνωθεν τοῦ ὤμου του.

Ὁ ἄνθρωπος ὁποῦ στηρίζεται ἄνωθεν τῶν ποδῶν του βαρύνεται παρομοίως ἄνω εἰς τοὺς 
πόδας παρὰ ὁποῦ φορτώνεται μὲ βάρη ἀνόμοια. Καὶ ἢ φορτώνεται μὲ βάρη φυσικὸν μὲ 

τὸ συμβεβηκὸν ἢ μὲ ἁπλὸν φυσικόν. Καὶ ἑὰν φορτώνεται μὲ φυσικὸν σὺν τὸ συμβεβηκόν, τότε 
αἱ ἀπέναντι ἄκραι τῶν μελῶν εἶναι παρομοίως εὐρύχωραι ἀπὸ τῶν πολλῶν ἁρμόσεων τῶν 
ποδῶν ὁποῦ στηρίζει τὸ βάρος εἶναι πλέον ὑψηλὸς παρὰ τὸν μὴ ἔχοντα. Καὶ αὐτὸ ἀποδείχνε-
ται εἰς τὴν μορφὴν Α, διὰ τῆς ὁποίας ἀπερνᾶ ἡ γραμμὴ ἡ κεντρικὴ Β ὅλου τοῦ βάρος τοῦ 
ἀνθρώπου καὶ τοῦ ἀπ’ αὐτὸν φερομένου βάρους. Τὸ ὁποῖον σύνθετον βάρος ἐὰν δὲν ἦτον 
μοιρασμένον μὲ ὅμοιον φορτίον ἄνωθεν εἰς τὸ κέντρον τοῦ σκέλους ὁποῦ ἀκουμπᾶ ἦτον 
ἀνάγκη ὅτι ὅλον τὸ σύνθετον νὰ βλαφτῇ. Ὅμως ἡ χρεία προβλέπει ὅτι τοσοῦτον μέρος τοῦ 
βάρους τοῦ φυσικοῦ τοῦ ἀνθρώπου πίπτει εἰς τὸ ἕνα πλευρόν, ὅση εἶναι ἡ ποσότης τοῦ βά-
ρους τοῦ συμβεβηκότος ὁποῦ σμίγει ἀπὸ τὸ ἀντίκρυ πλευρόν. Καὶ τοῦτο νὰ γένῃ οὐ δύναται 
ἐὰν ὁ ἄνθρωπος δὲν γέρνεται καὶ δὲν χαμηλώνῃ ἀπὸ τὸ πλευρὸν τὸ ἐλαφρὸν μὲ τοσοῦτον 
λύγισμα ὁποῦ μετέχει τοῦ βάρους τοῦ συμβεβηκότος. Καὶ αὐτὸ νὰ γένῃ οὐ δύναται ἐὰν ὁ 
ὤμος τοῦ βάρους δὲν ὑψώνεται καὶ ὁ ἐλεύθερος ὤμος δὲν χαμηλώνει. Καὶ αὐτὸ ὑπάρχει τὸ 
μέσον ὁποῦ ἡ πολύτεχνος χρεία ηὗρε τὴν τοιαύτην ἐνέργειαν.

Ἀλλ’ ἐὰν μὲ βάρη φυσικὸν ἀπλοῦν, τότε αἱ τοιαῦται ἄκραι τῶν ἀντίκρυς μελῶν εἰσὶ παρο-
μοίως διαστηματικαὶ ἀπὸ τὰς ἁρμόσεις τῶν ποδῶν. Καὶ οὕτως εἰς αὐτὸ τὸ βάρος γίνεται με-
γάλη διήγησις. Διότι ποτὲ δὲν σηκώνεται ἢ φέρνεται βάρος ἀπὸ ἄνθρωπον ὁποῦ νὰ μὴ πέμπῃ 
ἀφ’ ἑαυτοῦ του περισσότερον ἀπὸ ἄλλο τόσον βάρος, ὅσον ἐκεῖνο τὸ σηκωνόμενον, ῥίπτο-
ντάς το εἰς τὸ ἀπέναντι μέρος ἐκείνου ὅθεν ὁ αὐτὸς σηκώνει τὸ βάρος. Καὶ αὐτὰ τὰ σχήματα 
πρέπει νὰ εἶναι ἀποδεικτικὰ εἰς τὴν ποιότητα τῆς δυνάμεως, ἡ ὁποία ἀπαρθενεύει νὰ συνηθί-
ζῃ εἰς αὐτὰ διαφόρους ἐνεργείας. Δηλαδὴ μὴ ποιῶντας τὰς ὁμοίας δυνάμεις εἰς ἐκεῖνον ὁποῦ 
σηκώνει ἕναν ῥαῦδον, ὥσπερ ἕναν δοκόν. Ἀλλὰ ἃς εἶναι διαφορετικαὶ αἱ ἀποδείξεις τῶν δυ-
νάμεων, κατὰ τὰς ποιότητας τῶν φορτίων ὁποῦ αὐτοὶ μεταχειρίζονται.

[201]
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| (131/103) 
Εἰς τὸν ἄνθρωπον ποῦ φέρνει βάρος καὶ κινεῖται καὶ ἡ χάρις τῶν μελῶν.

Ὁἄνθρωπος ὁποῦ κινεῖται ἔχει τὸ κέντρον τοῦ βάρους του ἐπάνω εἰς τὸ κέντρον τοῦ σκέ-
λους ὁποῦ στηρίζεται εἰς τὴν γῆν. Καὶ εἰς τὴν γραμμὴν ὁποῦ στηρίζει βάρος, ἔξω ἀπὸ τὸν 

ἑαυτόν της καὶ ἀπὸ τὴν γραμμὴν τὴν κεντρικήν, εἰς τὴν αὐτῆς ποσότητα πρέπει νὰ ῥίπτῃ ἐξίσου 
τόσον βάρος φυσικὸν ἢ κατὰ συμβεβηκὸν ἀπὸ τὸ ἐγκάρσιον μέρος ὁποῦ κάνει ἰσοβαρύτητα 
κύκλωθεν εἰς τὰ βάρη τῆς γραμμῆς τῆς κεντρικῆς ὁποῦ μισεύει διὰ τοῦ κέντρου, ἐκ τοῦ μέρους 
τοῦ ποδὸς τοῦ στηριγμένου εἰς τὴν γῆν. Φαίνεται φυσικὰ ἕνας ὁποῦ φέρνει ἕνα βάρος εἰς τὸν 
ἕναν ἀπὸ τοὺς βραχίονας, νὰ ῥίπτῃ ἔξω τοῦ ἑαυτοῦ του τὸν κατέναντι βραχίονα. Καὶ ἄν αὐτὸ 
δὲν δικᾶ διὰ νὰ ποιήσῃ τὴν ἰσοβαρύτητα, νὰ κοντίζῃ τοσοῦτον περισσότερον βάρος ὁ ἴδιος ἀφ’ 
ἑαυτοῦ του γέρνοντας ἕως ὁποῦ νὰ ἐπιτελῇ ἀρκετῶς ἀντίστασιν εἰς τὸ συναρμοσμένον βάρος. 

Καὶ τὰ μέλη τοῦ σώματος πρέπει νὰ εἶναι ἐπιτηδείως μὲ χάριν εἰς τὸν σκοπὸν τοῦ ἐνεργή-
ματος ὀποῦ ἐπιτελεῖ ἡ μορφή. Ἂν ἡ μορφὴ φανερώνῃ εἰς τὸν ἑαυτόν της ἐλαφρότητα πρέπει 
νὰ γίνουνται τὰ μέλη λεπτὰ καὶ ἰσομένα ἄνευ ἀποδείξεως τῶν περισσῶν μυῶν. Καὶ ἐκεῖνα τὰ 
ὀλίγα ὁποῦ εἰς τὸν σκοπὸν κάνεις νὰ φαίνουνται, ἂς εἶναι γλυκά, δηλαδὴ τῆς ὀλίγης δηλώσε-
ως, μὲ ἴσκιους οὐχὶ σκοτεινοὺς εἰς αὐτὰ τὰ μέλη καὶ ἐξόχως τοὺς βραχίονας ἀπλωμένους. 
Ἤγουν, ὅτι τινὰ μέλος νὰ μὴ στέκῃ εἰς εὐθείαν γραμμὴν μὲ τὸ μέλος ὁποῦ μὲ αὐτοὺς σμίγει. 
Καὶ ἂν τῷ λαγκώνι ἢ τῷ πόλω τὸ δεξιὸν εὑρίσκεται εἰς τὸ ἀκούμπισμα νὰ εἶναι πλέον ὑψηλό-
τερον τὸ ἀριστερόν, κάνοντας τὴν ἅρμοσιν τοῦ ὑψηλοτέρου ὤμου νὰ ἐπομβρῇ ὑπὸ τῆς σταθ-
μικῆς γραμμῆς ἐπάνω εἰς τὸ ὑψηλότερον κείμενον τοῦ λαγκόνου. Καὶ νὰ εἶναι ὁ αὐτὸς ὤμος 
ὁ δεξιὸς πλέον χαμηλὸς παρὰ τῶν ἀριστερόν. Καὶ τὸ πηγίδιον νὰ εἶναι πάντοτε ἄνωθεν τῆς 
ἁρμόσεως τοῦ στηριγμένου ποδός. Καὶ τὸ σκέλος ὁποῦ δὲν ἀκουμπᾶ ἂς ἔχῃ τὸ γόνυ πλέον 
χαμηλὰ ἀπὸ τὸ ἄλλον πλησίον εἰς τὸ ἕτερον σκέλος. 

Αἱ ἐπιτηδειότηται τῆς κεφαλῆς καὶ βραχιόνων ἄπειραι εἰσίν, πλὴν δὲν ἁπλώνομαι νὰ 
δώσω καμίαν τάξιν. Λέγω δὲ μόνον ὅτι νὰ εἶναι εὔκολα καὶ ἀρεσκούμενα με διάφορα στριψί-
ματα διὰ νὰ μὴ φαίνουνται κομμάτια ἀπὸ ξύλον.

| (133/104) 
Εἰς τὴν ὀμφάλωσιν τοῦ ἀκινήτου βάρους, 
καὶ εἰς τὰ αὐτοῦ λυγίσματα καὶ στροφάς. 

Ἡ ὑστέρησις τοῦ κινήματος ἑκάστου ἀνθρώπου, ὅστις στηρίζεται εἰς τοὺς πόδας του, 
γενᾶται ἀπὸ τὴν στέρησιν τῆς ἀνομοιότητος, ὁποῦ ἔχουν συναλλήλως τους τὰ ἀντι-

κείμενα μέρη ὁποῦ στηρίζουνται ἄνωθεν εἰς τὰ βάρη τους. Καὶ τοσοῦτον λεπταίνεται ὁ ἄν-
θρωπος εἰς τὸ λύγισμα ἑνὸς τῶν πλευρῶν του ὅσον ὁ αὐτὸς αὐξάνει εἰς τὸ ἀντικείμενόν του 
πλευρόν. Καὶ τοιοῦτο λύγισμα εἶναι εἰς τὸ ἔσχατον ἐπαναδίπλωμα εἰς τὸ μέρος ὁποῦ ἁπλώνε-
ται καὶ εἰς αὐτὸ γίνεται μερικὴ μεταχείρισις. Καὶ ὅσον τὸ ἕνα πλευρὸν εἰς τὰ μέλη ὁποῦ λυγί-
ζεται γίνεται πλέον μακρὺ Α, τοσοῦτον τὸ κατέναντι μέρος του Β γίνεται βραχύ. Ἡ γραμμὴ 
γὰρ ἡ κεντρικὴ καὶ ἐξωτέρα τῶν πλευρῶν ὁποῦ δὲν λυγίζεται οὔτε λεπταίνει οὔτε αὐξάνει ἀπὸ 
τὸ μάκρος της. Καθορᾶται γὰρ ὁμοίως εἰς ἕναν ὁποῦ εἶναι διὰ νὰ πέσῃ παράστροφα, εἰς ἕνα 
ἀπὸ τὰ πλευρά του λοξέως, καὶ πάντοτε ῥίπτει ἔξω τὸν βραχίονα τοῦ ἀντιθέτου μέρους.

[206]

[207]
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| (134/105)         
Εἰς τὰς ἐπιτηδειότητας τῶν μελῶν. 

Εἰς τὰς ἐπιτηδειότητας τῶν μελῶν ὅταν θέλῃς νὰ σχηματήσῃς ἕναν ὁποῦ διὰ κάποιον συμ-
βεβηκὸς ἔχει νὰ στραφῇ εἰς τὰ ὄπισθεν ἢ εἰς τὸ πλευρὸν καὶ νὰ μὴ σαλεύσῃ τοὺς πόδας 

του καὶ ὅλα τὰ μέλη εἰς ἐκεῖνο τὸ μέρος ὅθεν στρέφει τὴν κεφαλήν, μᾶλλον τὸν ποιεῖς νὰ 
ἐργάζεται εἰς τὸ νὰ μοιράζῃ τὴν ἀντιστροφὴν εἰς τέσσερας ἁρμόσεις, δηλαδὴ τοῦ ποδός, τοῦ 
γόνατος, τοῦ λαγώνος καὶ τοῦ αὐχένος. Καὶ ἂν ἀκουμπᾶ ἄνωθεν τοῦ δεξιοῦ σκέλους, κάνεις 
τὸ γόνα τὸ ἀριστερὸν νὰ κλίνῃ ἔσωθεν. Καὶ ὁ ποὺς του νὰ εἶναι σηκωμένος ἀπέξω. Καὶ ὁ ὤμος 
ὁ ἀριστερὸς νὰ εἶναι ἐπὶ τοσοῦτον χαμηλότερος τοῦ δεξιοῦ. Καὶ ἡ ἄκρα νὰ συναντίζεται εἰς 
τὸν ἴδιον τόπον ὅθεν εἶναι στρεφόμενον τὸ καρύδι ἀπέξω τοῦ ἀριστεροῦ ποδός. Καὶ ὁ ἀρι-
στερὸς ὤμος εἶναι ἄνωθεν εἰς τὴν ἄκραν τοῦ ἑτέρου ποδὸς διὰ τῆς σταθμικῆς γραμμῆς. 

Καὶ πάντοτε ὅθεν αἱ μορφαὶ στρέφουν τὴν κεφαλὴν νὰ μὴ στρέφουν τὸ στῆθος. Διότι ἡ 
φύσις διὰ ἐδική μας ἐπιτηδειότητα ἔκαμε τὸν τράχηλον, ὁποῦ μὲ εὐκολίαν νὰ ἐργάζεται εἰς 
διάφορα μέρη θέλοντας ἡ ὅρασις νὰ στραφῇ εἰς διάφορα στασίματα καὶ διαστήματα. Καὶ εἰς 
αὐτὸ τὸ ἴδιον εἰσὶν εἰς μέρος ὑπήκοαι αἱ ἄλλαι ἁρμόσεις. Καὶ ἂν εἶναι καθεζόμενος, καὶ οἱ 
βραχίονές του ἔχουν νὰ μεταχειρισθοῦν τινὰ ἐγκαρσίως, κάμε νὰ στρέφεται τὸ στῆθος ἄνω-
θεν τῆς ἁρμόσεως τοῦ λαγώνος. 

| (135/106)  
Ποῖα ὀμύωνα ἀφανίζουνται εἰς διάφορα σαλεύματα, καὶ περὶ βραχιόνων. 

Ὅταν οἱ βραχίονες ὑψώνουνται οἱ μαστοὶ ἀφανίζονται. Καὶ ὅταν χαμηλώνουσι γίνονται 
τοῦ πλέον σηκώματος. Ὁμοίως ποιοῦσι καὶ τὰ σηκώματα τῶν λαγώνων ὅταν γέρνουν 

ἔξωθεν ἢ ἔσωθεν τῶν πλευρῶν τους. Ὡσαύτως καὶ οἱ ὤμοι ποιοῦν περισσοτέραν διαφοράν, 
ὁμοῦ καὶ οἱ ἀγκῶνες καὶ ὁ αὐχὴν παρὰ καμίαν ἄλλην ἅρμοσιν, δηλαδὴ ἔχοντας κινήσεις πλέ-
ον μεταβλητικάς. Περὶ τούτων γίνεται οὐκ ὀλίγη διήγησις. Ὅμως οἱ βραχίονες ὁποῦ πέμπου-
νται ὄπισθεν, οἱ ἀγκῶνες δὲν γίνουνται πλησιότεροι παρὰ ὅσον τὰ μακρύτερα δάκτυλα δύνο-
νται νὰ φθάσουν εἰς τὸν ἀντίκρυς ἀγκῶνα, ὥστε ποιοῦν ἕν τετράγωνον ἰσόπλευρον ΑΒΓΔ. 
Ὁμοίως καὶ ὅταν λοξεύσουν ἔμπροσθεν ἐρχόμενος ὁ ἀγκὼν ἄνωθεν τοῦ στήθους ποιοῦσι ἕν 
τρίγωνον ἰσόπλευρον ΑΒΓ. Ἡ ἄπλωσις γὰρ τοῦ μαζομένου βραχίονος κινεῖ ὅλην τὴν βαρύτη-
τα τοῦ ἀνθρώπου ἄνωθεν τοῦ ποδὸς ὁποῦ στηρίζει τὸ ὅλον, ὅν τρόπον ἀποδείχνεται εἰς ἐκεῖ-
νον ὁποῦ βαδίζει ἄνωθεν τοῦ σχοινίου μὲ ἀνοικτοὺς τοὺς βραχίονας ἄνευ βακτηρίας. 

| (136/107)
Εἰς τὴν τελευταίαν στροφὴν τοῦ ἀνθρώπου 

ὅταν θεωρῇ ὄπισθεν. 

Εἰς τὴν τελευταίαν γοῦν στροφὴν ὁποῦ δύναται νὰ κάμῃ ὁ ἄνθρωπος ὄπισθεν εἶναι νὰ 
θεωρῇ τὰς πτέρνας του. Καὶ αὐτὸ δὲν γίνεται ἄνευ δυσκολίας, ὅτι ἐὰν δὲν λυγίσῃ τὸ 

σκέλος καὶ νὰ χαμηλώσῃ τὸν ὤμον δὲν βλέπει τὴν πτέρναν. Καὶ ἡ αἱτία τῆς τοιαύτης στροφῆς 
εἶναι ἀποδεδειγμένη εἰς τὴν ἀνατομίαν, ποῖα μύωνα κινοῦνται πρῶτον καὶ ποῖα ὕστερον, ὡς 
ἔχει ἡ μορφὴ ΑΒΖΚ. 
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| (137/108)      
Εἰς ἐκείνους ὁποῦ πηδοῦσι, ὅτι ἔχουν τρεῖς δυνάμεις. 

Ἡφύσις ἐργάζεται καὶ δείχνει ἄνευ τινὸς ἀσυμφωνίας τοῦ ὀρχευτοῦ, ὅτι ὁπόταν θέλῃ νὰ 
πηδήσῃ σηκώνει μὲ ὀρμὴν τοὺς βραχίονάς του καὶ ὤμους, οἵτινες ἀκολουθῶντας τὴν 

ὁρμὴν κινοῦνται ὁμοῦ μὲ ὅλον τὸ μέρος τοῦ σώματος. Καὶ ἀνίστανται εἰς τὸ ὕψος τοσοῦτον 
ἕως ὁποῦ τῶν αὐτῶν ἡ ὁρμὴ ἀφ’ ἑαυτοῦ της καταναλίσκεται. Ἡ ὁποία ὁρμὴ ὑπάρχει συναρ-
μοσμένη μὲ τὴν αὐτίκα ἐξάπλωσιν τοῦ καμπουριασμένου σώματος, εἰς τὴν ῥάχην, εἰς τὴν 
ἅρμοσιν τῶν μηρίων γονάτων τε καὶ ποδῶν. Ἡ ὁποία ἐξάπλωσις εἶναι γεναμένη μὲ τὴν κα-
μπύλωσιν, τουτέστιν ἔμπροσθεν καὶ εἰς τὸ ὕψος. Καὶ οὕτως ἡ κίνησις ἀναφερομένη ὑπάγο-
ντας ἔμπροσθεν φέρνει ἔμπροσθεν τὸ σῶμα ὁποῦ ποιεῖ. Καὶ ἡ κίνησις εἰς τὸ ἄνω ὑψώνει τὸ 
σῶμα, ποιώντας το νὰ κάμῃ μέγα τόξον, καὶ αὐξάνει τὸ ὄρχημα. 

Φαμὲν ὅτι ὁ ἄνθρωπος Α ὅταν πηδᾶ εἰς τὸ ὕψος ἡ κεφαλὴ ὑπάρχει τρεῖς φορὲς ὀξυτέρα 
ἀπὸ τὴν πτέρνα τοῦ ποδὸς Ζ. Καὶ ἡ ἄκρα τῆς Ζ σύρνεται ἀπὸ τὴν γῆν. Ω εἶναι δύο φοραῖς 
ὀξυτέρα τῶν λαγώνων Δ. Καὶ αὐτὸ συμβαίνει διότι φθείρουνται εἰς ἔναν ἴδιον καιρὸν τρεῖς 
γωνίαι, ἀπὸ ταῖς ὁποῖαις ἡ μεγαλυτέρα εἶναι ἐκείνη ὅθεν τὸ σῶμα συνάπτεται με τὰ μηρία Ε 
ἔμπροσθεν. Ἡ δευτέρα εἶναι ἐκείνη ὅθεν τὸ Ε συνάπτεται ὄπισθεν μὲ τὰ σκέλη. Ἡ τρίτη εἶναι 
ὅθεν τὸ σκέλος ἔμπροσθεν συνάπτεται μὲ τὸ ὀστοῦν Ζ. 

| (138/109)         
Εἰς τὴν κίνησιν ἔκ τινος βάρους. 

Ὁἄνθρωπος ὁποῦ εἶναι κινητικὸς ἀπό τινα βάρος, στοχά[ζου] ὅτι αἱ κινήσεις πρέπει νὰ 
γίνουνται ἀπὸ διαφόρους γραμμάς, δηλαδὴ ἢ ἀπὸ χαμηλὰ ἢ ἀπὸ ὑψηλὰ μὲ ἁπλὴν κίνη-

σιν. Καθάπερ ποιεῖ ἐκεῖνος ὁποῦ κλίνοντας παίρνει τὸ βάρος καὶ ἐγειρόμενος θέλει νὰ σηκώ-
σῃ, ἢ ὅταν θέλει νὰ σύρῃ τινὰ πρᾶγμα ὄπισθεν ἢ μᾶλλον νὰ κοντίζῃ ἔμπροσθεν ἢ θέλη νὰ 
τραβᾶ κάτωθεν μὲ σχοινίον ὁποῦ περνᾶ ἀπὸ τροχίδιον. Ἐνθάδε γὰρ ἐνθυμίζεται ὅτι τὸ βάρος 
τοῦ ἀνθρώπου τραβίζει τόσον ὅσον τὸ κέντρον τῆς βαρύτητός του εἶναι ἔξω έκ τοῦ κέντρου 
τοῦ στηρίγματός του. Εἰς αὐτὸ οὖν σμίγεται ἡ δύναμις ὁποῦ ποιοῦν τὰ σκέλη καὶ ἡ ῥάχις γερ-
μένα ὅταν ἀνίστανται Α καὶ Γ. 

| (139/110) 
Εἰς τὰς κινήσεις τῶν μελῶν, καὶ τῶν τοῦ ἀνθρώπου μερῶν τοῦ προσώπου. 

Πάντα τὰ μέλη γυμνάζουνται πρὸς τὴν ἐνέργειαν ὁποῦ εἶναι ὑποτεταγμένα. Ἀλλὰ εἰς τὰ 
κοιμώμενα κινήματα οὐδένα μέλος ὁρᾶται ζωηρὸν καὶ βοηθημένον. Οὕτω δεῖ καὶ ὁ ποὺς 

ὁποῦ δέχεται τὸ βάρος τοῦ ἀνθρώπου εἶναι στηριγμένος οὐχὶ μὲ εὐτραπελή δάκτυλα, ἐὰν δὲν 
ἀκουμπᾶ ἐπάνω εἰς τὴν πτέρναν. Οὕτως καὶ αἱ κινήσεις τῶν μερῶν τοῦ προσώπου ἀναμεταξὺ εἰς 
τὰ συμβεβηκότα τοῦ νοὸς εἰσὶ πολλαί. Ἀπὸ τὰς ὁποίας ἐξαίρεται εἶναι τὸ γέλιον, ὁ κλαυθμός, νὰ 
τραγωδῇ, νὰ φωνάζῃ μὲ διαφόρους φωνάς, ὁξείας καὶ σεμνάς, εἰς ἔκπληξιν, θυμόν, ἀγαλλίασιν, 
μελαγχολίαν, φόβον, πόνον, καὶ παρόμοια. Ἀπὸ τὰ ὁποῖα γίνεται ἐνθύμησις. 

Καὶ πρῶτον διὰ τὸ γέλιον καὶ κλαυθμόν, ἅτινα εἰσὶ παρόμοια εἰς τὸ στόμα, παρειάς τε καὶ 
σφαλισμὸν τῶν ὁμμάτων. Πλὴν ἀλλάσσουν πρὸς τοὺς ὀφρὺς καὶ διορίαν τους. Καὶ αὐτὸ τὸ 
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λέγομεν εἰς τὸν τόπον του. Εἰς τὰς διαφορὰς ὁποῦ παίρνει τὸ πρόσωπον, αἱ χεῖρες, καὶ σύ-
μπας ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ κάποιων τινῶν συμβεβηκότων, ἀπὸ τῶν ὁποίων ἂς εἶναι ἡ γνωριμία εἰς 
ἐσέ. Ἀλλ’ ἕως ἡ ζωγραφία σου ὑπάρχει δὶς νεκρά. Πρὸς τούτοις τὰ σαλεύματα νὰ μὴν εἶναι 
τοσοῦτον ξεπετασμένα, εἰς τόσην κίνησιν ὁποῦ ἡ εἰρήνη νὰ φαίνεται μάχη ἢ χορὸς μεθυό-
ντων. Καὶ πρὸς τούτοις οἱ περιεστῶτες εἰς τὴν ὑπόθεσιν τῆς ἱστορίας νὰ εἶναι στοχαστικοί, μὲ 
σχήματα ὁποῦ νὰ φανερώνουν ἔκπληξιν, εὐλάβειαν, πόνον, ὑποψίαν, φόβον, ἀγαλλίασιν, ὡς ἡ 
ὑπόθεσις τὸ καλεῖ. Διὰ τὴν ὁποῖαν εἶναι γινομένη ἡ σύζευξις ἢ μᾶλλον σύντρεξις τῶν σχημά-
των του. 

Καὶ ἂς μὴν εἶναι αἱ ἱστορίαι ἅνωθεν εἷς τῆς ἑτέρας εἰς τὸ ἴδιον μέρος μὲ διορισμοὺς διαφό-
ρους, ὁποῦ ἡ αὐτὴ νὰ φαίνεται ὡς ἐμπορικὸν ἐργαστήριον μὲ τετράγωνα δουλάπια. Ἀλλὰ νὰ 
εἶναι αἱ ἐπιτηδειότηταις τῶν μελῶν τοῦ ἀνθρώπου τιθέμεναι εἰς τρόπον ὁποῦ μὲ αὐτὰς νὰ 
φαίνωνται αἱ εὔνοιαι τοῦ νοός του, ὄντας τὰ ἐνεργήματα κατὰ τὴν ἡλικίαν τους ἀξίαν τῶν 
ἀνθρώπων. Ἀλλάσσοντας τὰ εἴδη τῶν ἀρσενικῶν ἀπὸ τῶν θηλυκῶν, μὴ ποιῶντας ποσῶς κε-
φαλὰς ἴσας ἐπάνω εἰς τοὺς ὥμους, μόνον στρεφομένας ἐγκαρσίως, δεξιὰ ἢ ἀριστερά, ἢ νὰ 
στοχάζουνται ἄνω ἢ κάτω ἢ εὐθεία. Διότι εἶναι ἀναγκαῖον νὰ γίνωνται αἱ αὐτῶν κινήσεις 
ὥστε νὰ φανερώνουν ἔξυπνη προθυμίαν, οὐχί κοιμωμένην. Οὔτε τὰ μεσέα του ἄλλου ἀνθρώ-
που ἔμπροσθεν ἢ ὄπισθεν ὁποῦ νὰ δεικνύουν τὰς αὐτῶν ὀρθότητας ἄνω, ἢ κάτω, ἢ εἰς τὰ 
ἄλλα μεσαῖα τὰ ἀνωτερικὰ ἢ ἐλάχιστα. Ἀλλὰ ἂς εἶναι συνειθισμένα πρὸς τοὺς γέροντας, μὴ 
δυσκολεύοντας τὰς κινήσεις τῶν βραχιόνων καὶ τῶν σκελῶν, εἰς ἕνα ἴδιον σχῆμα, οὔτε εἰς 
παρεστώτας καὶ πλησίους ἐὰν ἡ χρεία τῆς ὑποθέσεως ὁποῦ προσποιεῖται δὲν σὲ βιάζῃ. 

| (141/111)    
Περὶ σχηματισμοῦ τινὸς λαλοῦντος μετὰ πλείστων. 

Ἐκεῖνος ὁποῦ θέλει νὰ διηγεῖται ἀναμέσον πολλῶν, πρέπει νὰ εἶναι εἰς εὐάρμοσιν νὰ πε-
ριστοχάζουνται τὴν ὕλην ὁποῦ αὐτὸς ἔχει νὰ μεταχειρισθῇ. Καὶ ἂν ἡ ὕλη ὑπάρχει παρα-

πονετική, ἂς ἀκολουθήσουν αἱ ἐνέργειαι τῆς αὐτῆς ὕλης. Καὶ ἂν ἡ ὕλη ὑπάρχει εἰς διάλυσιν 
διαφόρων δικαιωμάτων, ἐκεῖνος ὁποῦ δημηγορεῖ πρέπει ὁ δημηγορὼν νὰ πιάνῃ μὲ τὰ δύο 
δάκτυλα τῆς χειρὸς τῆς δεξιᾶς ἕνα δάκτυλον τῆς ἀριστερᾶς, ἔχοντας κλεισμένα τὰ δύο μικρά, 
καὶ μὲ πρόσωπον πρόθυμον κατὰ τὸν λαὸν μὲ τὸ στόμα ἀνοικτὸν νὰ φαίνεται ὅτι διηγεῖται. 
Καὶ ἂν εἶναι καθεζόμενος νὰ δείχνῃ ὅτι ἀνίσταται ὀλίγον ἴσα μὲ τὴν κεφαλὴν ἔμπροσθεν. Καὶ 
ἂν εἶναι εἰς τοὺς πόδας ἂς κλίνῃ μὲ τὸ στῆθος καὶ τὴν κεφαλὴν πρὸς τὸν λαὸν σιοπισμένον 
καὶ ὅλως προσεκτικὸς νὰ στοχάζεται τὸν δημηγόρον εἰς τὸ πρόσωπον, μὲ θαυμαστικὰς εὐαρ-
μόσεις. Ἔστω δὲ τινος γέροντος τὸ στόμα σφαλισμένον ἀπὸ τὴν ἔκπληξιν τῶν ἀκουσμένων 
ἀποφάσεων. 

Καὶ εἰς τὰς χαμηλωτέρας ἄκρας νὰ σύρνουνται ὀπίσω πολλαὶ στροφαὶ τῶν ζαρωμάτων 
καὶ λυγισμάτων πρὸς τὰς παρειάς, καὶ με τοὺς ὀφρῦς ὑψηλὰ εἰς τὴν ἅρμοσιν, ἅτινα γενοῦσι 
πολλὰς στροφὰς εἰς τὸ μέτωπον. Καὶ τινὲς καθεζόμενοι μὲ τὰ δάκτυλα τῶν χειρῶν περιπλεγ-
μένα νὰ κρατοῦσι ἔσωθεν τὸ κεκοπιασμένον γόνατον, ἕτεροι μὲ τὸ ἕνα γόνα ἄνωθεν τοῦ 
ἄλλου εἰς τοῦ ὁποίου νὰ κρατῇ τὴν χείρα, καὶ ἔσωθεν αὐτῆς νὰ δέχεται τὸν ἀγγῶνα τοῦ 
ὁποίου ἡ χεὶρ νὰ στηρίζῃ τὸ γενειασμένον σιαγόνι τοῦ αὐτοῦ γέροντος. 
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Πρὸς δὲ τούτοις ἂς μὴ συνάπταται μία ποσότης νηπίων μὲ ἄλλην τόσην γερόντων, οὕτε 
νέων μὲ βρεφῶν, οὕτε γυναικῶν μὲ ἀνδρῶν, ἂν ἡ ὑπόθεσις δὲν τὸ καλῇ. Ἀλλὰ ἂς εἶναι εἰς 
τοιαύτας συνθέσεις ὀλίγοι γέροντες καὶ ξεχωριστοὶ ἀπὸ τοὺς νέους. Διότι οἱ γέροντες εἰσὶν 
ὡραῖοι καὶ τὰ ἤθη τους δὲν συμφωνοῦν μετὰ τῶν νέων. Καὶ ὅθεν δὲν συμφωνοῦν τὰ ἤθη δὲν 
γίνεται φιλία. Καὶ ὅθεν δὲν εἶναι φιλία, εἶναι χωρισμός. 

Καὶ εἰς τὰς συνθέσεις τὰς συμβουλευτικὰς καὶ μεγαλοπρεπεῖς, ἂς εἶναι ὀλίγοι νέοι. Διότι 
οἱ νέοι φεύγουσι τὰ βουλευτήρια. Καὶ ἄλλα παρόμοια πράγματα. 

| (143/112)          
Περὶ θυμομένης μορφῆς. 

Ἡ θυμωμένη μορφὴ ἔχει πλεῖστα συμβεβηκότα. Καθάπερ εἷς βαστάζει τινὰν ἀπὸ τὰς τρί-
χας μὲ τὴν κεφαλὴν στρωμένην ἐπὶ τὴν γῆν καὶ τὸ ἕν γόνυ ἐπάνω εἰς τὸ πλευρόν του 

καὶ μὲ τὸν δεξιὸν βραχίονα ἀσηκώνει τὸν γρόθον ἄνωθεν. Ἔχει τὰς τρίχας σηκωμένας, τοὺς 
ὀφρὺς χαμηλὰ καὶ στενούς, τοὺς ὀδόντας σφικτοὺς κατὰ τὸ μέρος τὸ κυκλωτὸν τοῦ στόμα-
τος, τὸν αὐχένα χονδρόν, καὶ ἔμπροσθεν ὁποῦ κλίνει διὰ τὸν ἐχθρὸν γεμάτος στροφάς. 

| (144/113)          
Περὶ ἀπεγνωσμένης μορφῆς. 

Ὁ ἀπεγνωσμένος φαίνεται ὅτι κτυπᾶται μὲ μίαν μάχαιραν, καὶ μὲ τὰς χείρας διαρρύγνει τὰς 
στολάς του, καὶ ἡ μία χεὶρ εἰς ἔργον νὰ κατασχίζῃ τὸ τραῦμα. Στεκάμενος εἰς τοὺς πόδας, 

καὶ αἱ κνῆμαι παρ’ ὀλίγον γερμέναι, καὶ ὁμοίως εἰς τὴν γῆν μὲ τὰς τρίχας περισυρομένας. 

| (145/114)         
Περὶ σχηματισμοῦ θρήνου καὶ γέλωτος. 

Ἀπὸ ἐκεῖνον ὁποῦ γελᾶ ἕως ἐκεῖνον ὁποῦ θρηνεῖ δὲν εἶναι διαφορὰ εἰς τὰ ὄμματα καὶ τὸ 
στόμα οὔτε εἰς τὰς παρειάς. Μόνον ἡ σκληρότης τῶν ὀφρύων ὁποῦ σμίγουνται εἰς τὸ 

θρηνεῖν καὶ διορίζουνται εἰς τὸ γέλιον. Ὁ θρηνῶν φαίνεται ὅτι σμίγει τὰς χείρας, σχίζει τὰς 
στολὰς καὶ ἄλλαι ὁμοίως διαφορετικαὶ αἰτίαι κατὰ τὴν ὑπόθεσιν. Διότι ἄλλος κλαίει ἀπὸ θυ-
μόν, ἕτερος ἀπὸ φόβον, τὶς ἀπὸ μαλακότητα καὶ ἀγαλλίασιν, ἀπὸ ὑποψίαν, ἀπὸ πόνον, ἀπὸ 
τιμωρίαν καὶ ἀπὸ λύπην καὶ πόνον συγγενῶν καὶ φίλων ἀποβεβλημένων. Ἀπὸ τοὺς ὁποίους 
κλαμμένους, ἄλλος φαίνεται ἀπεγνωσμένος, ἄλλος μέτριος, κάποιος δακρύει, ἕτερος φωνά-
ζει, τὶς θεωρεῖ τὸν οὐρανὸν καὶ μὲ τὰς χείρας κάτωθεν ἔχ [...] ἕτεροι φοβισμένοι με τοὺς 
ὤμους σηκωμένους εἰς τὰ ὀστᾶ. 

| (146/115) καὶ οὕτως ἀκολουθοῦν κατὰ τὰς προλαβούσας αἰτίας. Ὅταν τρέπεται εἰς κλαθμὸν 
σηκώνει τὰς ὀφρῦς εἰς τὸν αὐτὸν τὰς ἁρμόσεις καὶ τὰ σφίγγει συνθένοντας στροφὰς ἄνωθεν, 
γέρνει τὰ μέλη τοῦ στόματος κάτω. Ὁ γελῶν ἔχει τὸ στόμα ὑψηλὰ καὶ τοὺς ὀφρῦς ἀνοικτοὺς 
καὶ διαστηματικούς. 
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| (147/116)       
Περὶ ἁπλῆς κινήσεως τῶν ζώων, καὶ κοινῆς.

Ἡ ἁπλὴ γὰρ κίνησις εἶναι ἐκείνη ὁποῦ ἐπιτελεῖ νὰ λυγίζεται ἁπλῶς ἔμπροσθεν ἢ ὄπισθεν. 
Καὶ ἐκείνη ἡ μορφὴ φαίνεται τῆς μεγαλυτέρας δρομῆς ἥτις στέκει διὰ νὰ φθείρῃ πλέον 

κατέμπροσθεν. Καὶ ἐκείνη ὁποῦ ἀφ’ ἑαυτοῦ της κινεῖται εἶναι τόσον πλέον ὀξεῖα ὅσον τὸ κέ-
ντρον τῆς βαρύτητός της εἶναι πλέον διαστηματικὸν ἀπὸ τὸ κέντρον τοῦ αὐτῆς στηρίγματος. 
Αὐτὸ γὰρ ὑπάρχει λεγόμενον διὰ τὴν τῶν ὀρνέων κίνησιν. Ὅτι οὐδέποτε τὸ ἕνα μισὸν τοῦ 
ἀνθρώπου τῆς χοντρότητος καὶ πλατύτητος ταιριάζει μὲ τὰ τοῦ ἑτέρου ἐὰν τὰ μέλη εἰς ἐκεῖνο 
ἐνωμένα δὲν ποιοῦσι ἴσας καὶ παρομοίας κινήσεις. 

Λοιπὸν τὰ ὄρνεα ἄνευ κτύπων τῶν πτερύγων τους ἢ μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ ἀνέμου ἀφ’ 
ἑαυτοῦ των κινοῦνται. Καὶ αὐτὸ συμβαίνει ὅταν τὸ κέντρον τοῦ βάρους τους εἶναι ἔξω ἀπὸ τὸ 
στηριγμένον τους κέντρον, δηλαδὴ ἔξω ἀπὸ τὴν μέσιν τῆς ἀντιστάσεώς τους. Ἀναμεταξὺ τῶν 
δύο πτερύγων ὑπάρχει πλέον ἔσωθεν παρὰ τὴν μέσιν, λέγω τὸ κέντρον τῆς προρρηθείσης 
βαρύτητος τοῦ ὅλου ὀρνέου. Τότε τὸ αὐτὸ ὄρνεον κινεῖται ἔμπροσθεν καὶ κάτωθεν ὅσον τὸ 
κέντρον τῆς προλαβούσης βαρύτητος εἶναι πλέον διαστηματικόν ἢ ἐγγύτερον εἰς τὴν μέσιν 
τῶν πτερύγων του. Τουτέστιν, ξεμακρεμένον τὸ κέντρον τῆς βαρύτητος ἀπὸ τὴν μέσιν τῶν 
πτερύγων ἐπιτελεῖ κατεύασμα τοῦ ὀρνέου λίαν πλάγιον. Καὶ ἂν τὸ αὐτὸ κέντρον εἶναι πλησί-
ον εἰς τὴν μέσιν τῶν πτερύγων τὸ κατεύασμα ὑπάρχει τῆς ὀλίγης λοξότητος. 

Ὁμοίως καὶ ἡ ἄκρα ὑψηλότης 

| (148/117) τῶν ζώων τῶν τετραπόδων ἀλλάσσεται περισσότερον εἰς τὰ ζῶα ὁποῦ κινοῦνται 
παρὰ εἰς ἱστάμενα στερεῶς. Καὶ τοσοῦτον περισσότερον ἢ ὀλιγότερον ὅσον τὰ αὐτὰ ζῶα εἶ-
ναι τῆς μεγίστης ἢ μικροτέρας μεγαλότητος. Καὶ αὐτὸ ἔχει τὴν αἰτίαν ἀπὸ τὴν λοξότητα τῶν 
κνημῶν ὁποῦ ἐγγύζουσι στὴν γῆν καὶ σηκώνουσι τὸ ζῶον. Ὅταν αὐταὶ φθείρουν τὴν πλαγιό-
τητα καὶ ὅταν σταθμικῶς στηρίζονται εἰς τὴν γῆν. 

Τοσοῦτον γὰρ εἰσὶ διαφορετικαὶ αἱ κινήσεις τῶν ἀνθρώπων, ὅσον εἶναι αἱ διαφοραὶ τῶν 
συμβεβηκότων, ὁποῦ ἔχουν εἰς τὰς ἑαυτῶν διανοίας. Καὶ καθέκαστον συμβεβηκὸς ἀφ’ ἑαυτοῦ 
του κινεῖ περισσότερον ἢ ὀλιγότερον αὐτούς, καθ’ ὅτι νά εἶναι τῆς μεγαλυτέρας δυνάμεως, 
κατὰ τὴν ἡλικίαν. Διότι ἄλλη κίνησιν ἐπιτελεῖ ἐπάνω εἰς τὴν ἴδιαν ὑπόθεσιν ἕνας νέος παρὰ 
ἕνας γηραιός. 

| (149/118)         
Περὶ τῶν δεικτικῶν ἐνεργειῶν. 

Αἱ ἐνέργειαι αἱ δεικτικαί, ἥτοι καὶ μαθηματικαί, τὰ πράγματα τὰ πλησιότερα διὰ καιρὸν ἥ 
διὰ στάσιμον δείχνουνται μὲ τὴν χείρα οὐχὶ πολλὰ διαστηματικὴ ἀπὸ τοιαύτας ἀπο-

δείξεις. Καὶ ἄν τὰ ῥηθέντα πράγματα εἰσὶ διαστηματικά, διαστηματικὴ προσήκει καὶ ἡ χεὶρ 
τοῦ δεικνύοντος καὶ τὸ πρόσωπον στρεφόμενον πρὸς τὸν δεικνύοντα. Καὶ ὅλη ἡ ὄψις τοῦ 
προσώπου μετηλλαγμένη τὰ συμβεβηκότα τῶν κειμένων ἢ εἰς ἀνάπαυσιν, ἢ εἰς κλαυθμόν, ἢ 
εἰς κραυγήν, ἢ εἰς δειλίαν, καὶ πασῶν τῶν παθῶν, νὰ ἀνταποκρίνουνται εἰς ἅπαν, κατὰ τινὰ 
τὴν ἐπιτιδειότητα τῶν συμβεβηκότων. 
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| (150/119)      
Εἰς τὰς οἰκείας κινήσεις εἰς τὸν νοῦ τοῦ κινήματος.

Ἡ νοητικὴ κίνησις κινεῖ τὸ σῶμα μὲ ἐνεργείας ἁπλὰς καὶ εὐκόλους, οὐχὶ ἔνθεν κᾳκεῖθεν. 
Διότι ἡ θέσις της ὑπάρχει εἰς τὸν λογισμόν, ὅστις δὲν κινεῖ αἰσθήσεις ὅταν ἀφ’ ἑαυτοῦ 

του ὑπάρχει ἐμποδισμένος. Αἱ δὲ συλλογιστικαὶ ἄνευ τὴν κίνησιν τοῦ σώματος κινοῦνται. 
Οὐχὶ ὥσπερ αἱ νοητικαὶ οἵτινες κρατοῦσι τὸ σῶμα καὶ τὰ μέλη μὲ τὴν οἰκειακὴν κίνησιν τοῦ 
λογισμοῦ. Εἰσὶ δὲ καὶ δύο ἕτεραι, ἀπὸ τὰς ὁποίας ἡ μία μετέχει τῶν ἄνω, ἡ ἄλλη οὐδεμιᾶς καὶ 
λέγεται φρενοβλαβής. 

| (151/120)    
Περὶ τῆς ἐκ τοῦ λογισμοῦ κινήσεως ἀναμεταξὺ κειμένου. 

Ὅταν ἡ κίνησις τοῦ ἀνθρώπου ἔχει τὴν αἰτίαν ἀναμέσον τοῦ κειμένου, ἢ τὸ τοιοῦτον 
κείμενον γενᾶται αὐτίκα ἢ ποσῶς. Ἐὰν γενᾶται αὐτίκα, ἐκεῖνο ὁποῦ κινεῖται πρῶτον 

γυρίζει εἰς τὸ κείμενον τὴν αἴσθησιν τὴν πλέον ἀναγκαίαν, ἥτις τὴν ὅρασιν, ἀφήνοντας τοὺς 
πόδας στερεοὺς εἰς τὸν πρῶτον τόπον, καὶ μόνον κινεῖ τοὺς μηροὺς ὁμοῦ με τοὺς λαγώνας 
καὶ γόνα κατεκεῖνο τὸ μέρος ὅθεν στρέφει τὴν ὅρασιν. Καὶ οὕτως εἰς τοιαῦτα γίνεται μεγάλη 
διήγησις. 

| (152/121)          
Περὶ σύνθετης κινήσεως. 

Σύνθετη κίνησις ὑπάρχει ἐκείνη ὁποῦ διὰ κάποιαν ἐνέργειαν ζητᾶ νὰ λυγισθῇ πλαγίως καὶ 
κάτωθεν εἰς ἕνα καιρὸν. Δηλαδὴ ἐὰν γίνῃ μία ἅρμοσις σύνθετη ἀναμέσον εἰς τὰς χείρας 

τῆς τοιαύτης ἐνεργείας ἡ ἁπλὴ ἅρμοσις ἔχει τὸ ἐναντίον, ἥτις θελ’ εἶστε ξεμακρεμένη ἀπὸ 
τοιαύτην ἐνεργείαν. 
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ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ ΠΕΡΙ 
ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ 

ΙΣΤΟΡΙΩΝ. 
Συλλεχθὲν ἐκ διαφόρων ποιητῶν 

παλαιῶν τε καὶ νέων μετὰ πλείστην ἀκρίβειαν παρὰ {διαγραμμένο} 
κατὰ αψπα ἐν τῇ τῶν Ἐνετῶν πόλει {διαγραμμένο}

| (156/123)       

Προοίμιον τοῦ παρόντος βιβλίου, καὶ νουθεσία, τῆς παρούσης πραματείας.
Ὤ νέε ὁποῦ ἔφθασες νὰ μάθῃς ζωγραφία, / 
νὰ μάθῃς τὴν προοπτικήν, προπάντων κάνει χρεία. 
Καὶ ἀπὸ καλὸν διδάσκαλον καὶ ἀπὸ τὴν φύσιν ἔχε,/
καλὴν σύνθεσιν μάνθανε, καλὰ ἤσουν κατέχε.
Τὴν ἐπιστήμην σπούδαζε, πρῶτον καὶ ἀκολοῦθα,/
τὴν μέθοδον, τὴν διαφοράν, τὰ ἔμαθες θυμοῦ τα.
Καθολικὸς διὰ νὰ γενῇς στὰ ἔχει ἡ ζωγραφία,/
ὡς ὁ Βιτζέλος ἐδίδαξε μὲ ἄκρα νουθεσία.
Μετάλλαττε διαλογαίς, ὅσαις εἰσὶν τῆς φύσης,/
στερέωνε τὸ ἴχνο σου, πρᾶγμα μηδὲν ἀφήσεις.
Στοχάζου καὶ τὰ σφάλματα, ἂν ἔχῃς καμωμένα,/
διόρθωνέ τα ἀσφαλῶς, μὴν ἄφηνε οὐδένα.
Πρόθυμος ἤσουν πάντοτε εἰς τὸ νὰ σκιαγράφῃς,/
τὰ μέλη μὲ συλλογισμὸν καλὸν πάντα σου νά ‘χῃς.
Νὰ ἀμφιβάλλῃς πάντοτε στὰ ἔργα ποῦ συνθέτεις,/
φεῦγε τὴν φιλοκέρδειαν, μέγα κακὸν μὴν λάχῃς.
Διατὶ ποτὲ τὴν ζωγραφιὰν θάνατος δὲν τὴν παίρνει, / 
καθάπερ εἶναι ἡ μουσικὴ ποῦ παρευθὺς διαβαίνει. 
Ἀλλ’ εἰς αἰώνας ἅπαντας εἶναι καὶ διαμένει,/
καὶ ἡ ζωή σου ἀπερνᾶ κ’ εἰς χῶμα κατανταίνει.
Καὶ μὴ κρίνεις τὰ ἔργα σου καλὰ πῶς ἦν θεμένα,/
καὶ ἀπὸ τὸν κόσμον ἔπειτα, νάν’ ἐξουθενεμένα.
Συνήθιζε τὸ σχέδιον ἀργῶς νὰν τὸ ποιήσῃς,/
τοὺς ἴσκιους καὶ φωτίσματα ὀρθῶς νὰν τὰς μετρήσῃς.
Καὶ κράτει πάντα τοὺς βαθμούς, μὴν εἶναι συγχυσμένοι,/
ἀλλὰ τὴν τάξιν ἔπαιρνε, καλῶς διορθωμένη.
Καὶ ἂν ζωγραφίζῃς εἰς καιρὸν ἢ ὅταν περιγράφης,/

͵
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μὴν ἀποστρέφεσαι τινὸς τὴν γνώμην ὁποῦ σου λάχει.
| (157/124) Διότι πᾶντες ἔχουνε στὰ ζῶα γνωριμία,/
ἴσως καὶ δὲν κατέχουνε νὰ κάμουν ζωγραφία.
Διατὶ ἔχουν ὅλοι λογικὸν διάκρισιν εἰς τὰ ζῶα,/
καὶ τὰ γινώσκουν ἀσφαλῶς τὶ μέτρα ἔχουν σῶα.
Καὶ μὴ νομίζεις δύνασαι φυλάττειν εἰς τὸν νοῦν σου,/
ὅτ’ εἴδασι τὰ μάτια σου τὰ ἔχεις τοῦ χεριοῦ σου. 
Μόνον νὰ τὰ θωρῇς καλὰ καὶ νὰ τὰ σημαδεύῃς,/
εἰς τὸ βιβλιαράκι σου, μὴν χάσεις καὶ δὲν εὕρῃς.
Στοχάζου τοίχους πάντοτε καὶ πέτρας ἀλειμμένας, / 
καὶ κεῖ βλέπεις ὁμοίωσε, πιτήδεια συνθεμένας. / 
Πολέμων τοποθεσιῶν, παράξενες ἰδέες, / 
πρόθυμα σχήματα γλυκὰ πιτήδεια συνθεμέναις. / 
Κι ὅταν ἦσαι μοναχὸς μέσα εἰς τὸ σκοτάδι, / 
πήγαινε μὲ τὴν φαντασιάν, ἐρεύνησον ὁμάδι. 
Τὰ ἔμαθες ἐσπούδαξες ἐκείνην τὴν ἡμέραν,/
στερέωσέ τα εἰς τὸν νοῦν ἐκείνην τὴν ἑσπέραν.
Καθολικὸς διὰ νὰ γενῇς ζωγράφος τὴν ἀξίαν, / 
πρέπει καλὰ νὰ γυμνασθῇς πᾶσαν ἀνατομίαν.
Διὰ νὰ εὕρῃς εἰς αὐτὴν τὰ ὅτι κάνει χρεία,/
τὴν τῶν ζώων ἐπαρίθμησιν μὲ πᾶσαν εὐκολίαν.
Τὴν ἐπιστήμην κράτειε καὶ μὴ γρήγορην πράξιν,/ 
τοὺς κόπους χάνεις βέβαια ὁ θεὸς νὰ σὲ φυλάξῃ.
Στερέωνε τὴν πράξιν σου ἀπὸ τὴν θεωρίαν, / 
ποὺ προσκαλεῖ προοπτικὴν ἄξια στὴν ζωγραφίαν. / 
Ζωγράφος δὲν πρέπει ποτὲ ἄλλου νὰ παρομοιάζῃ, / 
διατὶ ζωγράφος δὲν εἶναι οὐδὲ τινὰς τὸν κράζει. / 
Ἀνεψιός τῆς τέχνης λέγεται, ὄχι υἱὸς τῆς φύσης
καὶ στερεώνου ἀπ’ αὐτὴν, υἱὸς της νὰ χρηματίσῃς.

| (158/125) Μέγα ἐλάττωμα λοιπὸν εἶναι νὰ μετατίθῃς,/
καὶ νὰ εἰπῶ ὀρθότερον, τὰ ὅμοια νὰ ποιήσῃς.
Τὰ ὅμοια κινήματα, εἰς μίαν ἱστορίαν,/
νὰ παρομοιάζουν ἅπαντα εἰς μίαν ζωγραφίαν.
Ἐκεῖνος λέγω τὸ λοιπὸν ποὺ ἔχει γνωριμίαν,/
νευρῶν, μυώνων καὶ ὀστῶν τῆς φύσεως τελείαν.
Τοῦ ζώου πᾶσαν κίνησιν, καὶ ποῖα νεῦρα αἰτία,/
καὶ ποῖα μέρη πρίσκωνται ὡς θέλει ἡ ζωγραφία.
Ποῖα νεῦρα μαζώνουνται, ποίαις χόρδες μεταβαίουν,/
εἰς χόνδρος καὶ λεπτότητα καὶ ποῦ αὐταῖς τυχαίνουν.



[131]

ΠΕΡΙ ΖΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΥ ΩΦΕΛΙΜΟΝ ΕΙΣ ΝΕΟΥΣ

Ἐνέργειαις δ’ εἶναι περισσές, ὁποῦ περικυκλώνουν,/
ὡς φαίνουνται σαφέστατα τὰ σώματα ποὺ ζώνουν.
Πρέπει λοιπὸν τὸ σχῆμα σου ἄνωθεν νὰ τὸ κάμῃς,/
σώματος ἄλλου φυσικοῦ, εἰς τάξιν νὰ τὸ βάνῃς.
Καὶ νά ‘ναι κατὰ σύγκρισιν καλὰ ἐπαινεμένον, /
μετρώντας τὴν εἰκόνα σου νὰ εἶναι διορθωμένον. 
Καὶ ἂν εἰδῇς σφάλμα τινά, εὐθὺς διόρθωσέ το,/
μὴ σ’ ἀπατήσει ὁ λογισμὸς καὶ πιάσε χάλασέ το.
Διδάσκαλος εἶν’ ἡ ψυχὴ τοῦ ἴδιου σώματός σου,/
καὶ αὐτὴ ποιεῖ μετὰ χαρᾶς τὰ θέλει ὁ λογισμός σου.
Ὥσπερ ἐκεῖνα ποὺ αὐτὴ εἶχε δημιουργήσῃ,/
στὴν σύνθεσιν τοῦ σώματος τὰ ἴδια νὰ ποιήσῃ.
Καὶ ἀπὸ τοῦτον γίνεται ὅσον καὶ ἂν δὲν εἶναι,/
τοσοῦτον εὔμορφη γυνὴ καὶ ἀειδὴς ἂς εἶναι.
Νὰ μὴν εὕρῃ συμπάθειαν καὶ ἀγάπην ἀπὸ νέον,/
καὶ τερατώδης νὰ τουνε τὸ τέλος τῶρα λέγω.
Καὶ ἀπὸ τοῦτο μάθετε πολλὴν διδασκαλίαν,/
ὅσοι ἀγάπη ἔχετε σ’ αὐτὴν τὴν ζωγραφίαν.
Καὶ ὅτι ἤμαρτον ἐγὼ ζητῶ συγνωμοσύνη,/
διορθώσετε τὰ σφάλματα μὲ ἐπιτηδειοσύνη.
Πέμπτον καὶ τέταρτον λοιπὸν ἀκόλουθα βιβλία, /
νὰ γυμνασθεῖτε εἰς αὐτὰ μὲ ἄκραν πιθυμίαν.
Καὶ ὁ θεὸς ἐμένανε νὰ δώσῃ ἐλευθερία,/
νὰ δώσω τέλος εὔμορφον στούτην τὴν πραγματείαν.

Ἔρρωσθε οἱ ἀναγιγνώσκοντες.

| (159/126)       
Πόσον πρέπει νὰ εἶναι τὸ φῶς ὑψηλὸν 

ὁπόταν τινὰς ἀντιγράφῃ ἀπὸ τὸ φυσικόν.

Ὅταν τινὰς βούλεται ἀντιγράψαι ἀπὸ τὸ φυσικὸν πρέπει νὰ εἶναι τὸ φῶς ἀπὸ τὸ μέρος 
τοῦ ἄρκτου, ἵνα μὴ παραλλάττεται, ὡς εἰς τὸ τέρτατον βιβλίον φαίνεται. Εἰ δὲ ὑπάρχει 

ἀπὸ τὴν μεσημβρίαν, ἂς ἔχῃ τὸ παράθυρον μὲ πανίον, ὥστε ὁ ἥλιος φωτίζοντας ὅλην τὴν 
ἡμέραν νὰ μὴν ἀλλάσσῃ. Τὸ δὲ ὕψος τοῦ φωτίσματος ἁρμόζει νὰ εἶναι θέμενον εἰς τρόπον ὅτι 
πᾶν σῶμα νὰ ἔχη τὴν διάστασιν τοῦ ἴσκιου του εἰς τὴν γῆν ὅσον ὑπάρχει τὸ μέρος του. Τὸ μὲν 
φῶς τὸ μέγα καὶ ὑψηλὸν καὶ οὐχὶ λίαν ἰσχυρὸν ὑπάρχει ὁποῦ ποιεῖ τὰ μερίδια τῶν σωμάτων 
λίαν ἀρεσκούμενα. Τὸ δὲ τῆς νυκτὸς ἂς ἔχει πανίον ἢ χαρτίον φωτεινόν, ἵνα θεωρώνται οἱ 
ἴσκιοι οὐδαμῶς ὀροθετημένοι.
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Εἰς τὸ νὰ ἀντιγράφῃ τινὰς ἀπὸ φυσικόν, ἢ ἀπὸ γλυπτόν.
Ὁ ἀντιγράφων ἀπὸ γλυπτὸν ἢ φυσικὸν εἰς τοιοῦτον τρόπον χρῆ συναρμοσθῆναι, ὅτι τὸ ὄμμα 
τοῦ πρωτοτύπου ὑπάρχειν κατευθείαν μὲ τὸν κοπιάσαντα. Ὅστις χρῆ ἵσταται πόῤῥωθεν τρεῖς 
κατὰ τὸ μέγεθος τοῦ πρωτοτύπου πράγματος. Καὶ ὅταν ἀρχίζει διὰ νὰ τραβίξῃ καμμία ἀρχὴν 
τῆς γραμμῆς ὁποῦ θεωρεῖ εἰς ὅλον ἐκεῖνο τὸ σῶμα ὁποῦ ἀντιγράφῃ, στοχάζου ὁποῖον πρᾶγμα 
παρομοιάζει τῆς πρώτης γραμμῆς. Εἰ δὲ ἀντιγράφῃ τινὰ γυμνόν, ποίει πάντοτε ἀντίγραφον 
αὐτὸ ὁλόκληρον. Εἶτα τελείωνε τὸ μέρος ἢ μέλος ὁποῦ ἁρμοδιότερον φαίνεται. Καὶ βάνοντας 
εἰς πράξιν τὰ ἕτερα μὲ αὐτό. Εἰ δὲ μὴ συνηθίζει[ς] οὐδαμῶς βάνειν ὀρθῶς τὰ μέλη ὁμοῦ. 

Ἂς σημειώνει ὀρθῶς ὅταν ἀντιγράφῃ ὅτι ἀνάμεσα εἰς τοὺς ἴσκιους ὑπάρχουν καὶ ἴσκιοι ἀναί-
σθητοι τῆς σκοτεινότητος καὶ τοῦ σχήματος. Καὶ αὐτὸ ἀποδείκνυεται εἰς τὴν τρίτην ὁποῦ 
λέγει ὅτι αἱ σφαιροειδαὶ ἐπιφάνειαι εἰσὶν εἰς τόσην διαφορὰν τῶν ἰσκίων καὶ φωτισμάτων 
ὅσαι εἰσὶν αἱ διαφοραὶ τῆς σκοτεινότητος πρὸς τὰ φωτίσματα τὰ πρὸς τὸ ὑποκείμενον ἱστά-
μενα. Οὐκ ὀλίγην χάριν προσθέτουν τῶν ἰσκίων καὶ φωτισμάτων εἰς τὰ πρόσωπα τῶν εὑρι-
σκομένων εἰς τὸ μέρος τῆς οἰκίας ἥτις ὑπάρχει σκοτεινώδης. Ὅθεν τὰ ὄμματα τοῦ θεωροῦ-
ντος βλέπουσι τὸ μέρος τὸ σκιώδη τοῦ τοιούτου προσώπου, ὅπερ ὑπάρχει ἰσκιομένον ἀπὸ 
ἴσκιους τῆς προλεχθείσης οἰκίας, 

| (160/127) καὶ βλέπον ὁμοίως εἰς τὸ μέρος τὸ φωτισμένον τοῦ ἰδίου προσώπου προστιθεμέ-
νης τῆς καθαρότητος ὁποῦ τοῦ δίδει τὴν λευκότητα τοῦ ἀέρος. Διὰ τὴν ὁποίαν αὔξισιν τῶν 
ἰσκίων καὶ φωτισμάτων ἔχει τὸ πρόσωπον μέγα σήκωμα καὶ δύναμιν. Κατὰ τὸ μέρος τὸ φωτι-
σμένον οἱ ἴσκιοι εἰσὶ σχεδὸν ἀναίστητοι. Καὶ εἰς τοιαύτην φανέρωσιν καὶ αὔξησιν τῶν ἰσκίων 
τε καὶ φωτισμάτων, τὸ πρόσωπον κερδίζει πλείστην ὡραιότητα. 

Καὶ ἂς μὴν συνηθίζῃ τινὰς νὰ κάνῃ τὴν κεφαλὴν γυρισμένην ὅθεν εἰσὶ τὸ στῆθος. Οὕτε ὁ 
βραχίων νὰ ὑπάγῃ ὡσὰν τὸ σκέλος. Καὶ εἰ μὲν ἡ κεφαλὴ στρέφεται εἰς τὸν δεξιὸν ὤμον, ποί-
ησον τὰ μέρη της πλέον χαμηλὰ ἀπὸ τὸ ἀριστερὸν πλευρόν, παρὰ ἀπὸ τὸ δεξιόν. Καὶ ἂν ποι-
ήσῃς τὸ στῆθος ἔξω, ποιητέον γυρισμένην τὴν κεφαλήν ἄνωθεν τοῦ ἀριστεροῦ μέρους. Καὶ 
τὰ μέρη τοῦ δεξιοῦ πλευροῦ νὰ εἶναι ὑψηλότερα παρὰ τὰ ἀριστερά. 

Αἱ δὲ περιοχαὶ ὀφείλουσι νὰ ἀντιγράφονται εἰς τόπον ὅτι τὰ δένδρα νὰ εἶναι μισοΐσκιομέ-
να. Πλὴν χρησιμότερον ὑπάρχει ποιῆσθαι ὅταν ὁ ἥλιος εἰσὶ μισοκαλυμμένος ἐκ τῶν νεφῶν. 
Διότι τότε τὰ δένδρα φωτίζονται ἀπὸ τὸ φῶς τὸ κοινὸν τοῦ ἀέρος, καὶ ἀπὸ τὸν κοινὸν ἴσκιον 
τῆς γῆς. Καὶ αὐτὰ εἰσὶ τοσοῦτον πλέον σκοτεινὰ εἰς τὰ μέρη τους, ὅσον τὰ αὐτὰ μέρη σιμώ-
νουν πλέον εἰς τὴν γῆν. 

Εἰ μὲν καὶ θέλῃ τινὰς νὰ ἀντιγράψῃ διορθωμένην διάθεσιν, ἂς ἔχῃ ἕν ὑαλίον ἕως μίαν 
πήχην κατὰ τὴν ποσότητα. Καὶ καλῶς στηρίζοντάς το ἔμπροσθεν τῶν ὀμμάτων του, τουτέ-
στιν ἀναμέσον τῆς ὁράσεως καὶ τοῦ πράγματος τοῦ ἀντιγραφομένου, εἶτα ἂς σταθῇ πόῤῥω-
θεν μὲ τὸ ὄμμα ἀπὸ τὸ ὑαλίον δύο τρίτα τῆς πήχης, στερεώνοντας τὴν κεφαλὴν μὲ τινὰ ὄργα-
νον κατὰ τινα τρόπον μὴ δυνηθῆναι οὐδὲ στιγμὴ σαλεῦσαι. Εἶτα καλύπτοντας τὸ ἕνα ὄμμα 
σημειώνει μὲ τὸ κονδύλιον ἐπάνωθεν τοῦ ὑαλίου ἐκεῖνο ὁποῦ ἔσωθεν καθορᾶται. Ὕστερον 
ἀντιφεγγίζοντας τὴν χάρτην ἀπὸ τὸ ὑαλίον. Καὶ οὕτω θέλει ποιήσῃ διορθωμένην ζωγραφίαν, 
συνειθίζοντας τοιούτῳ τρόπῳ τὴν ἀέραν πρόοψιν.
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Ἀδύνατον γὰρ ὑπάρχει φυλάττειν μία ἐνθύμησις πάσας τὰς ὄψεις 
καὶ μεταλλαγὰς τῶν μελῶν. Καὶ τρόπος τοῦ φυλάττειν μορφὴν ἀνθρωπίνην.

Ἀδύνατον γὰρ ὑπάρχει ὅτι τινὰ ἐνθύμησις εἴθελε δυνηθῇ προφυλάξαι ὅλας τὰς ὅψεις καὶ με-
ταλλαγὰς τινὸς μέλους ἑκάστου ζώου. Αὐτὸ δὲ τὸ σύμπτωμα τὸ παραδειγματίζομεν μὲ τὴν 
ἀπόδειξιν μιᾶς χειρός. Διότι πᾶσα ποσότης συνεχὴς καὶ διαιρετὴ ὑπάρχει ἐπ’ ἄπειρον. Ἡ κίνη-
σις λοιπὸν τοῦ ὀμματίου ὁποῦ θεωρεῖ τὴν χεῖρα καὶ κινεῖται ἀπὸ τὸ 

| (161/128) Α εἰς τὸ Β, ἥτις ὑπάρχει ὡσαύτως ποσότης συνεχὴς καὶ εἰσὶ διαιρετὴ εἰς τὸ ἄπει-
ρον ὁποῦ κινεῖται ἀπὸ μίαν διάστασιν ΑΒ, καὶ εἰς πᾶσα μέρος τῆς κινήσεως ἀλλάσση τὴν ὅψιν 
καὶ μορφὴν τῆς χειρὸς εἰς τὴν θέασίν της. Καὶ οὕτως ποιεῖ εἰς ἅπαν τὸν κύκλον, ὡς φαίνεται 
ὁποῦ ἡ χεὶρ ἐπιτελεῖ σηκώνοντας εἰς τὴν κίνησίν της, δηλαδὴ ἀπερνᾶ ἀπὸ τὴν διάστασιν ὁποῦ 
εἶναι ποσότης.

Ὅμως διὰ νὰ δυνηθῇς νὰ ἱστορίσῃς μίαν ἀνθρωπίνην εἰκόνα με τὴν ἐνθύμησίν σου, πρέπει 
γὰρ εἰς τοιοῦτον σύμπτωμα νὰ ἔχῃς τὴν ἐνθύμησιν εἰς τὴν διαφορὰ τῶν τεσσάρων διαφορε-
τικῶν μελῶν εἰς τὸ πρόφυλον, δηλαδὴ ῥίνα, στόμα, πόγωνα, καὶ μέτωπον. Καὶ τὸ μέτωπον 
ἔχει τρεῖς διαφοράς, ἢ εἶναι πεδινὸν ἢ κύλον ἢ ἐπικαμπή. Καὶ τὸ πεδινὸν ἄνω καὶ κάτω. Ὁ δὲ 
πόγωνας ἢ εἶναι εὐθὺς καὶ πλατύς, ἢ εὐθὺς καὶ στενός, ἢ πλατὺς καὶ στρογγυλός, ἢ στενός, ἢ 
πλατὺς καὶ στρογγυλός, ἢ στενὸς καὶ γυριστὸς ἄνω, ἢ πλατὺς καὶ ἄνω γυριστός, ἢ μὲ σχίσμα 
εἰς τὸ μέσον. Ἔχει καὶ τὸ στόμα τὰς ἑαυτοῦ διαφορὰς, ἢ εἶναι πλατὺς ἢ χοντρός, καὶ ἴσος με 
χείλη λεπτά, ἢ πλατὺς καὶ κοίλος μὲ τὰ ὅπισθεν χείλη, ἢ πλατὺς καὶ ἐπικαμπὴς μὲ τὰ χείλη 
ὅπισθεν, ἢ πλατὺς καὶ ἐξωκοντισμένος, ἢ μικρὸς μὲ τὰς ἄνωθεν διορίας, ἢ μέτριον, ὡσαύτως. 

Αἱ μὲν ῥῖνες εἰσὶ εἰς ἐννέα τρόπους: εὐθεῖα, ἐπικαμπής, κοίλη, μὲ ἀντίκυμα πλέον ἄνω, ἢ 
πλέον κάτω, ἀπὸ τὴν μέσιν γερακωτή, συγκαθιστή, στρογγύλη, καὶ ὁξεία. Αἱ δὲ κατέμπρο-
σθεν εἰσὶ εὐθεῖαι, χοντραὶ εἰς τὴν μέσιν, λεπταὶ εἰς τὴν μέσιν, ἢ ἄκρα χοντρὴ καὶ λεπτὴ εἰς τὴν 
συνάρμοσιν, λεπτὴ εἰς τὴν ἄκραν καὶ χοντρὴ εἰς τὴν συνάρμοσιν, μὲ πλατείους μυκτῆρας καὶ 
μὲ στενούς, μὲ ὑψηλοὺς καὶ χαμηλούς, καλυμμένους τε καὶ ἀνακαλυμμένους ἀπὸ τὴν ἄκραν. 
Καὶ ἡ συνάρμοσις αὐτῆς μὲ τὰ ὀφρύδια ὑπάρχει δύο λογιῶν, δηλαδὴ ἢ εἶναι κοίλη ἢ εὐθεῖα. 
Ταῦτα εἰσὶ εἰς τὸ πρόφυλον. 

Καὶ θέλοντας νᾶ κρατῇς τὴν ἐνθύμησιν μὲ εὐκολίαν τινὸς ἀνθρώπου τὴν πρόσοψιν, 
πρῶτον μάθε ἀπὸ πολλὰ καὶ διάφορα πρόσωπα, στόματα, ὀμμάτια, ῥίνας, τραχήλους, ὤμους. 
Καὶ οὕτως εὑρίσκεις τὴν διαφοράν καὶ εἰς τὰ ἕτερα τὰ κατά μέρος, ἅτινα πρέπει νὰ λαμβάνῃς 
ἀπὸ τὸ φυσικόν, βάνοντάς τα εἰς ἐνθύμησιν. Τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ τὰ ἔχῃς προσημειωμένα ἄπα-
ντα τὰ ἄνω εἰρημένα σχήματα εἰς τινὰ βιβλιαράκιον. Καὶ θέλοντας νὰ ποιήσῃς τινὰ πρόσω-
πον ἀνθρώπου μὲ μόνην τὴν ἐνθύμησιν, φέρνε μαζί σου τὸ ἄνω βιβλιάριον. 

Καὶ ὅταν δώσῃς εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ ἀνθρώπου ὁποῦ θέλεις νὰ ζωγραφίσῃς, στοχάζου 
ἀπὸ ἕνα ἕνα μέρος, ποῖα ῥίνα, ἢ στόμα, ἢ ὄμμα, ἢ μέτωπον, ἢ σιαγών. Καὶ ὅποιον ἀπὸ αὐτὰ 
ὁμοιάζει, τὸ σημειώνεις μὲ ἕνα μικρόν σημεῖον διὰ νὰ τὸ γνωρίζῃς. Ἔπειτα, ἐπιστρέφοντας εἰς 
τὸ ταμεῖον σου τὰ βάνεις ὁμάδι εἰς τὴν τάξιν με τά ἕτερα. 



| (162/129) 



| (163/130) 
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| (206/135) 
ΒΙΒΛΊΟΝ ΤΈΤΑΡΤΟΝ. 

ΠΕΡῚ ΧΡΩΜΆΤΩΝ. 
ὩΡΑΙΌΤΑΤΟΝ 

ΠΕΡῚ ΖΩΓΡΑΦΊΑΣ. 

ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΘῈΝ ἘΚ ΔΙΑΦΌΡΩΝ ΒΙΒΛΊΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΕ ΚΑῚ ΝΈΩΝ ΜΕΤΆ 
ΤΙΝΟΣ ΠΡΟΣΘΉΚΗΣ. ΔΙΆ ΚΌΠΟΥ ΚΑῚ ΜΌΧΘΟΥ ΚΑῚ ΜΕΤᾺ ΠΛΕΊΣΤΗΣ

 ἘΠΙΜΕΛΕΊΑΣ ΣΥΜΕΏΝ(;) ἹΕΡΟΜΟΝΆΧΟΥ ΤΟΥ ἘΚ ΚΕΦΑΛΗΝΉΑΣ. ΠΕΡΙΈΧΟΝ 
ἍΠΑΣΑΝ ΜΈΘΟΔΟΝ ΧΡΩΜΆΤΩΝ ΤΕ ΚΑῚ ΦΩΤΙΣΜΆΤΩΝ, ἸΣΚΊΩΝ ΤΕ ΚΑῚ 

ἈΝΤΗΛΙΩΝ, ΣΥΝΑΡΜΌΣΕΏΝ ΤΕ ΚΑῚ ΠΆΣΗΣ ΜΕΘΌΔΟΥ ΑὐΤΩΝ. 
 ἘΝ ΔῈ Τῷ ΤΈΛΕΙ ΠΕΡΙΈΧΕΙ ΤΙΝΆΣ ἘΡΜΗΝΊΑΣ ΔΥΣΕΎΡΕΤΟΥΣ 

ΚΑῚ ἘΞΑΊΡΕΤΟΥΣ ΠΡῸΣ ΤΟῪΣ ἈΝΑΓΙΝΏΣΚΟΝΤΑΣ.

| (208/2/136) 
K. Á .

Ἐ πειδήπερ ὁ λόγος καὶ ἡ πραγματεία ὑπάρχει περὶ χρωμάτων ἐσύνθεσα κᾀγὼ ταύ-  
την τὴν διδασκαλίαν, συλλέγοντας ἐκ διαφόρων παλαιῶν σοφῶν διδασκάλων καὶ νέων, 

διδάσκοντας τὰ γένη καὶ διάφορα εἴδη καὶ μεταλλαγὰς, καὶ συμπτώματα αὐτῶν. Διὸ διηγοῦμαι 
νῦν περὶ τῶν χρωμάτων, εἶτα ἐρευνῶμεν τὸν τρόπον τὸν ἔχοντα ἐν αὐτοῖς μεταλλάττεσθαι ὑπὸ 
τῶν φωτισμάτων καὶ ζοφοτήτων, ἀφήνοντας ἐν μέρει τὴν φιλοσοφικὴν διάλεξην (δι’ ἧς πορεύ-
ονται ἐρευνῶντας τὰς γεννήσεις καὶ τὰς πρώτας ἀρχὰς αὐτῶν) διότι οὐκ ἔστι τοσοῦτον ἀνα-
γκαῖον εἰς ἡμᾶς μαθεῖν τὸν διὰ τῆς ἑνώσεως γεννούμενον/γενησόμενον; τρόπον τῶν χρωμά-
των, ἢ εἰς τὸ ἀρὺ ἢ εἰς τὸ δασὺ ἢ ἀπὸ τὸ πυρὸν καὶ ξηρὸν ἢ ἀπὸ τὸ ψυχρὸν καὶ ὑγρόν. Ἀλλ’ οὔτε 
θαυμάζειν αὐτῶν προσήκει φιλοσοφῶντες διαλεγόμενοι τοσοῦτον περὶ τῶν χρωμάτων.

Βεβαιώνοντας ὅτι τὰ εἴδη τῶν χρωμάτων εἰσὶν ἑπτά, δηλαδή τὸ μέλαν καὶ τὸ λευκὸν εἰσὶ 
τὰ δύο ἄκρα. Ἀναμεταξὺ αὐτῶν ἔρχεται εἰς τὸ μέσον ἓν καὶ ὅτι ἀναμέσον τινὸς τῶν αὐτῶν δύο 
ἄκρων καὶ τοῦ μεσαίου ἀπὸ καθέκαστον μέρος δύο ἕτερα εἰσί. Διότι τὸ ἓν ἐξ αὐτὰ τὰ δύο 
πλησιάζει περισσώτερον εἰς τὸ ἄκρον ἢ εἰς τὸ ἄλλον. Τὰ τοποθέτουσι κατά τινα τρόπον ὥστε 
φαίνεται ὅτι ἀμφιβάλλουν τὸν τόπον ποῦ νὰ τὰ θέσουσιν. Ἀρκεῖ γὰρ μόνον ἡμᾶς γινώσκειν 
ὁποῖα εἰσὶ τὰ χρώματα, καὶ τίνι τρόπῳ χρὴ μεταχειρισθῆναι πρὸς τὴν ζωγραφίαν. 

Ἐγὼ δὲ οὐκ ἤθελον καυχᾶσθαι οἱ καλῶς γι[γ]νώσκωντες, οἵτινες ἀκολουθῶσι τοὺς φιλο-
σόφους, πλὴν καὶ αὐτοὶ λέγωσι ὅτι εἰς τὴν φύσιν τῶν πραγμάτων οὐκ ἔστιν ἄλλα εἰ μὴ δύο 
ἀληθῆ χρώματα, δηλαδὴ τὸ λευκὸν καὶ τὸ μέλαν, καὶ ὅτι ἅπαντα τὰ λοιπὰ ἐκ τῶν αὐτῶν τὴν 
συνάφειαν γεν[ν]ῶνται. Ἐγὼ δὲ φημὶ ὅτι τὸ λευκὸν καὶ τὸ μέλαν οὐκ εἰσὶ ἀληθῆ χρώματα 
ἀλλὰ μεταλλακτικά, διότι οὐκ ἔστιν ἄλλο τὸ λευκὸν εἰ μὴ μία δύναμις προσδεκτικὴ ἑκάστου 
χρώματος, τὸ δὲ μέλαν στερητικὴ δύναμις. Διότι ὁπόταν τὸ λευκὸν ὑπάρχει εἰς ὑψηλήν πεδι-
άδα πᾶσαι αἱ αὐτοῦ σκιαὶ εἰσὶ γαλάζιαι καὶ αὐτὸ προέρχεται (διὰ τὴν τετάρτην ὁποῦ λέγει) ἡ 
ἐπιφάνεια ἑκάστου σώματος σκιώδους μετέχει ἐκ τοῦ χρώματος τοῦ αὐτοῦ κειμένου. Λοιπὸν 
τοιοῦτον λευκόν, ὄντας ὑστερημένον ἐκ τοῦ φωτὸς τοῦ ἡλίου καὶ τοῦ αὐτοῦ λευκοῦ, μένει 
ὅλον τὸ λευκὸν τὸ θεωρούμενον ὑπὸ τοῦ ἡλίου καὶ τοῦ ἀέρος, μέτοχον αὐτῶν τῶν δύο. Καὶ 
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τὸ μέρος τὸ μὴ θεωρούμενον ὑπὸ τοῦ ἡλίου μένει γνοφῶδες καὶ μέτοχον μόνου τοῦ ἀέρος. Ἂν 
δὲ τὸ τοιοῦτον λευκὸν οὐ θεωρεῖ τὴν χλόην τῆς πεδιάδος μέχρι τοῦ διορισμοῦ, οὔτε ὁμοίως 
ὁπτάνεται κατὰ τὴν λευκότητα τοῦ αὐτοῦ ἰδίου διορισμοῦ. Ἄνευ ἀμφιβολίας 

| (209/137) τὸ αὐτὸ λευκὸν ἐφαίνετο εἶναι τοῦ αὐτοῦ ἁπλοῦ χρώματος, ὅπερ ἐφανέρωνεν 
εἶναι ὁ ἀήρ. Ὥστε οὔτε τὸ μέλαν οὔτε τὸ λευκὸν ἐστὶ χρῶμα ἀλλὰ προσδεκτικά. Κἀγὼ δὲ 
κρίνω ὡς ζωγράφως οὕτως, ὅτι μὲ τὰς συναφὰς τῶν χρωμάτων ἐπιτελοῦνται ἕτερα ἄπειρα 
χρώματα. Ἀλλ’ ὅμως πρὸς τοὺς παλαιοὺς ζωγράφους τέσσαρα ὑπῆρχον τὰ γένη τῶν χρωμά-
των κατά τὰ τέσσαρα στοιχεῖα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα εὐγένουσι πολλὰ εἴδη. Ἐκεῖνο μὲν τοῦ πυρὸς 
εἰσὶ τὸ ἐρυθραῖον, διὰ δὲ τοῦ ἀὴρ τὸ γαλάζιον, καὶ διὰ τοῦ ὕδατος τὸ πράσινον, καὶ τὸ αἰθα-
λοκίτρινον διὰ τὴν γῆν. Αὐτὰ ἐμεταχειρίζοντο οἱ παλαιοί, ἅπαντα δὲ τὰ λοιπὰ ἐκ συναφείας 
εἰσὶ, καθάπερ γίνεται τὸ διάπυρον καὶ τὸ πυρφυροῦν. Ὥστε τὰ γένη τοίνυν τῶν χρωμάτων 
εἰσὶ τέσσαρα, ἅπερ διὰ τῆς συνάψεως τοῦ λευκοῦ καὶ τοῦ μέλανος εἰς ἀναρίθμητα εἴδη μετα-
τρέπονται. Καθάπερ στοχαζόμεθα τοὺς χλοεροὺς κλάδους νὰ χάνουν τοσοῦτον τὴν πρασινά-
δαν τους, ὥστε λευκοὶ μεταλΛάττονται κατ’ ὀλίγον ὀλίγον. Ὁμοίως θεωρῶμεν καὶ τὸν ἴδιον 
ἀέρα, ὅστις κατά τινα καιρὸν λαμβάνει τὴν ποιότητα ἀπὸ τινὰ ἀναθυμίασιν λευκὴν κατὰ τὸν 
ὁρίζοντα καὶ αὖθις ἐν ὀλίγῳ κατ’ ὀλίγον νὰ λαμβάνῃ τὸ ἴδιόν του χρῶμα. Ἄνθο/ω; τούτου 
ὁρῶμεν ὁμοίως τά κρίνα, ἅπερ εἰσὶ πολλάκις τοσοῦτον πυρὰ εἰς τὸ χρῶμα ὥστε ὁμοιάζειν τῆς 
πορφύρας, ἕτερα δὲ κατὰ τὸ χρῶμα τῶν παρειῶν τῶν νεανίδων, καὶ ἄλλα λευκὰ ὥσπερ ἑλε-
φάντινα. Ὡσαύτως καὶ τὸ χρῶμα τῆς γῆς διὰ τῆς συνάψεως τοῦ λευκοῦ καὶ τοῦ μέλανος ἔχει 
τὰ εἴδη του. Οὐχ ὅτι ἡ συναφὴ τοῦ λευκοῦ καὶ τοῦ μέλανος μεταβάλλει τὰ γένη τῶν χρωμά-
των ἀλλὰ γεννῶσι καὶ πλάττωσι τὰ αὐτὰ εἴδη. Διότι ἐκ τῆς συνάψεως αὐτῶν πλεῖστα εἴδη 
ἀποτελοῦνται. Διόπερ εἰσὶ καλῶς εἰπεῖν ὅτι τὸ αὐτὸ χρῶμα διὰ τοῦ ἰσκίου μετατρέπεται ὥστε 
τὸ πρῶτον ἐστοχάζετο φανερῶς, νῦν δὲ ζοφερῶς. Διότι τοῦ σκότους πληθαίνοντος, ἡ καθα-
ρότης καὶ ἡ λευκότης αὐτοῦ φθείρεται, πλειθαίνοντος τοῦ φωτὸς μετατρέπεται πλέον διαυ-
γὲς καὶ λευκόν. Ὥστε εἰς τοῦτο δυνάμη/ει; θὰ εἰπεῖν ὅτι τὸ λευκὸν καὶ τό μέλαν οὐκ εἰσὶν 
ἀληθῆ χρώματα ἀλλὰ μεταλλακτικά. Ἀλλ’ ἵνα δῆλον ποιήσωμεν τὸν λόγον ἐν τοῖς χρώμασιν, 
ὁ ζωγράφος δὲν ηὗρε τινὰ ἄλλον πλέον τοῦ λευκοῦ καὶ τοῦ μέλανος. Διότι διὰ μὲν τοῦ λευ-
κοῦ δύναται φανερῶσαι τὴν ὕστερην λαμπρότητα τοῦ φωτός, διὰ δὲ τοῦ μέλανος τὴν ὕστε-
ρην ζοφότητα. Προσθέτομεν γοῦν πρὸς αὐτὰ ὅτι οὐδέποτε εὑρίσκεις εἴς τινα τόπον λευκὸν ἢ 
μέλαν, μὴ πίπτων ὑποκάτωθεν εἴς τινα γένος τῶν χρωμάτων.

Κ. Β ́ . Περὶ ἑνώσεως ἀλλήλων τῶν χρωμάτων.

Ἡ ἕνωσις γὰρ τῶν χρωμάτων ἓν τοῦ ἑτέρου πρὸς τὸ ἄπειρον ἐκτείνεται. Ἀλλ’ ὅμως διη-
γοῦμαι τὸ πρῶτον κάνοντας ὀλίγην διαλογὴν τῶν χρωμάτων, πόσα εἰσὶν ἁπλᾶ καὶ 

πόσα μέσα. Καὶ λέγομεν ὅτι εἰσὶ δύο πρῶτα ἁπλᾶ, τὸ λευκὸν καὶ τὸ μέλαν (εἰ καὶ πρότερον 
ἔφυμεν ὅτι οὐκ εἰσὶ χρώματα). 

| (210/3/138) Ἀλλ’ ἐπειδήπερ οὐ δυνάμεθα ἄνευ τούτων ποιεῖσαί τι, συναριθμοῦμεν αὐτὰ 
μετὰ τῶν ἄλλων. Τὰ δ’ ἄλλα δικαίως καλέσωμεν ἂν δεύτερα εἴδη καὶ μέσα. Διότι ἓν ἐκ τῶν 
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πρώτων ἁπλῶν καὶ τινὰ τῶν δευτέρων ἁπλῶν ἐξ ἑνὸς ἑνὶ, μετὰ τούτων δὲ ἐκ δύο δυοῖν, καὶ ἐκ 
τριῶν τρία, εἶτα τέτταρα, ἀκολουθώντας οὕτως μέχρι τέλους. Καὶ ἐπάνω μὲν τῶν δύο ἁπλῶν 
θέτω τρία, μετ’ αὐτὰ δὲ συναρμόττω ἄλλα τρία ἕτερα, ἕξ μετ’ αὐτά. Οὕτως ἀκολουθώντας 
τοιαύτην σύναψιν εἰς ὅλας τὰς συμμετρίας τῶν χρωμάτων. Καὶ λέγομεν ἁπλᾶ τὰ μὴ ἐν συνθέ-
σει γινόμενα, οὔτε τὰ δυνάμενα συντεθῆναι μετὰ τὴν συνάφειαν τῶν ἄλλων, δηλαδὴ μέλανος 
καὶ λευκοῦ. Εἲ καὶ ὡς ἔφυμεν οὐκ εἰσὶν ἐπαριθμημένα μετὰ τῶν ἄλλων. Διότι τὸ μὲν ἓν ἐστὶ 
φῶς, τὸ δὲ ἕτερον σκότος, δηλαδὴ τὸ ἓν γεννητικὸν καὶ τὸ ἕτερον στερητικόν. 

Πλὴν οὐκ ἀφήνω αὐτὰ ὄπισθεν, διότι εἰσὶν ἐξαίρετα πρὸς τὴν ζωγραφίαν. Διότι ἡ ζωγρα-
φία ὑπάρχει συνθεμένη ἀπὸ ἴσκιους καὶ φωτίσματα, δηλαδὴ ἀπὸ λευκὸν καὶ μέλαν. Διὸ καὶ 
ἀπὸ τοῦ μέλανος καὶ λευκοῦ γαλάζιον τελεῖται, γαλαζίου καὶ κιτρίνου, πράσινον καὶ πυρόν, 
εἶτα τὸ ἀμεθιοστινὸν καὶ τὸ ἐῥυθραῖον. Ὥστε ἅπαντα εἰσὶν ὀκτὼ χρώματα εἰς τὴν φύσιν καὶ 
οὐ πλέον, ἐκ τῶν ὁποίων πλεῖστα ἀποτελοῦνται. Διὸ κἀγὼ ἐξ αὐτῶν ποιῶ τὴν σύναψιν. 

Καὶ πρῶτον ὑπάρχει τὸ λευκὸν καὶ τὸ μέλαν. Μετὰ τούτων μέλαν καὶ κίτρινον, μέλαν καὶ 
ἐρυθραῖον, μέλαν καὶ πυρόν, μέλαν καὶ ἀμεθιοστινόν, γαλάζιον καὶ κίτρινον, κίτρινον καὶ λευ-
κόν, κίτρινον καὶ ἐῥυθραῖον, γαλάζιον καὶ ἀμεθι  οστινόν, λευκὸν καὶ ἀμεθιοστινόν, λευκὸν καὶ 
ἐρυθραῖον, λευκὸν καὶ ὀξύ, λευκὸν καὶ μέλαν. Οὕτως ἔχει ἡ αὐτῶν συνάφεια τριμερεῖς ἓν κα-
θέκαστον.

 
Κ: Γ .́ Περὶ τῶν δευτέρων εἰδῶν τῶν χρωμάτων ἅτινα 

χωρίζουσιν ἀπὸ τὴν συνάφειαν τῶν ἄλλων. 

Τ ῶν ἁπλῶν χρωμάτων τὸ λευκὸν καὶ τὸ μέλαν ἐστὶ τὸ πρῶτον, εἲ καὶ προέφυμεν ὅτι οὐκ 
εἰσὶ χρώματα. Διότι καὶ οἱ εἱσὶ/υοί; τῶν φῶν, τὸ μὲν λευκὸν τὸ καλοῦσιν ἕξιν, τὸ δὲ μέλαν 

στέρησιν. Ἀλλ’ ἐπειδήπερ οὐκ ὀλίγον συμβάλλει τῶν ζωγράφων, συναριθμοῦμεν αὐτὰ μετὰ 
τῶν ἄλλων. Διότι τὸ λευκὸν καὶ τὸ μέλαν εἰσὶ πρῶτα τῶν ἁπλῶν εἰς τοιαύτην τάξιν, τὰ δὲ 
λοιπὰ δεύτερα. Καὶ τά δεύτερα τὴν τάξιν ἔτυχον. Ὅτι τὸ μὲν κίτρινον πρῶτον, τὸ δὲ πράσινον 
δεύτερον, τὸ γαλάζιον τρίτον, τὸ ἐρυθρὸν τέταρτον. Καὶ τὸ μὲν λευκὸν τὸ θέττομεν διὰ φῶς, 
ἄνευ τοῦ ὁποίου οὐδ’ ἕνα χρῶμα δύνατα ὁραθῆναι. Τὸ δὲ κίτρινον διὰ τὴν γῆν, καὶ τὸ πράσι-
νον διὰ τὸ ὕδωρ, τὸ γαλάζιον διὰ τὸν ἀέρα, καὶ τὸ ἐρυθραῖον διὰ τὸ πῦρ, καὶ τὸ μέλαν διὰ τὴν 
ζοφότητα, ὁποῦ στέκει ἄνωθεν τοῦ στοιχείου τοῦ πυρός. Διότι οὐχ’ ὑπάρχει ἡ χονδρότης 
ὅθεν αἱ ἀκτῖναι τοῦ ἡλίου διαπερνῶσι καὶ κρούουσιν φωτίζοντας διὰ τὴν ἐπακολούθησιν. 
Θέλοντας δὲ ἐν συντομίᾳ στοχασθῆναι τὴν διαφορὰν πάντων τῶν συνθεμένων χρωμάτων, 
λάβε ὁδηγοὺς καὶ διδασκάλους ὑαλία χρωματισμένα, καὶ ἐξ ἐκείνων στοχάζου ὅλα τὰ χρώμα-
τα τῆς πεδιάδος, ἅπερ δι’ αὐτῶν εἰσέρχονται, καὶ οὕτως ὁρᾶς πάντα τὰ χρώματα τῶν πραγ-
μάτων, ὁποῦ ἔσωθεν τῶν ὑαλίων εἰσὶν 

| (211/139) ὁμοῦ μεμιγμένα με τὸ χρῶμα τῶν ὑαλίων. Καὶ θεωρεῖς ὁποῖον ἔστι τὸ χρῶμα ὁποῦ 
με τοιαύτην σύναψιν συναρμόττεται ἢ φθείρεται. Ἐὰν οὖν ὑπάρχει τὸ ῥηθὲν ὑαλίον τοῦ κιτρί-
νου χρώματος, τὰ εἴδη τῶν κειμένων ὁποῦ ἐξ αὐτοῦ διαπερνῶσι εἰς τὴν ὅρασιν δύνονται νὰ 
φθαρθοῦν οὕτως, καθάπερ νὰ καλητερεύσουν εἰς τὸ χρῶμα τοῦ ὑαλίου. Καὶ αὐτὴ ἡ φθορὰ 
συμβαίνει εἰς γαλάζιον καὶ μέλαν, καὶ ἐπάνω πάντων τοῦ λευκοῦ. Καὶ ἡ βελτίωσις συμβαίνει 
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εἰς κίτρινον καὶ πράσινον ὑπὲρ πάντων τῶν λοιπῶν. Καὶ οὕτω πορεύεσαι ἀκολουθώντας μὲ 
τὴν ὅρασιν τὰς συνάψεις τῶν χρωμάτων, αἵτινες εἰσὶν ἄπειραι. Τοιούτῳ δὲ τρόπῳ ποιεῖς ἐκλο-
γὴν εἰς νέα εὐφευρέματα τῶν μεμιγμένων χρωμάτων, καὶ συνθέτων. Ὁμοίως γίνεται καὶ με 
δύο ὑαλία διαφόρων χρωμάτων, ἀντικειμένων εἰς τὴν ὅρασιν. Οὕτω γοῦν ἀφ’ ἑαυτού σου 
δύνασαι ἀκολουθεῖν. Πλὴν τὸ γαλάζιον καὶ πράσινον οὐκ ἔστιν αὐτὰ καθ’ αὐτὰ ἁπλᾶ. Διότι 
τὸ μὲν γαλάζιον ὑπάρχει ἐκ φωτὸς καὶ σκότους, καθάπερ τοῦ ἀέρος, δηλαδη μέλαν ἀποπλη-
ρέστατον καὶ λευκὸν καθαρότατον. Τὸ δὲ πράσινον ἐξ ἑνὸς ἁπλοῦ καὶ ἑτέρου συνθέτου, δη-
λαδὴ γαλαζίου καὶ κιτρίνου. Πλὴν ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι οὐδ’ ἓν χρῶμα ὑπάρχει ἁπλὸν κατά τὴν 
δοκιμὴν ἀλλὰ μεταλλακτικά, ἤτοι μέσα.

 
Κ. Δ .́ Ὅτι οὐδὲν ὑπάρχει ἁπλὸν χρῶμα. 

Τῶν χρωμάτων φημὶ οὐδένα ὑπάρχει ἁπλὸν ἀλλὰ μεταλλακτικόν, διότι ἅπαντα ἓν τοῦ 
ἑτέρου συναναστρεφόμενα ἀλλοιοῦνται. Δοκιμασμένον ὅτι πᾶν χρῶμα ἀντηλίζον τινὰ 

ἐπιφάνειαν ἑτέρου χρώματος οὐ βάφει αὐτὴν ἐκ τοῦ ἰδίου αὐτοῦ χρώματος, ἀλλὰ μίγνυται μὲ 
ταῖς σύντρεξαις τῶν ἄλλων χρωματισμένων ἀντηλιῶν τῶν κρουόντων ἐν τῷ ἰδίῳ τόπῳ. Κα-
θάπερ ὑπάρχει τὸ κίτρινον χρῶμα Α ἀντιλίζον πρὸς τὸ σφαιρικὸν ΓΟΕ. Ἐν τῷ ἰδίῳ δὲ τόπῳ 
ἀντηλίζει τὸ γαλάζιον χρῶμα Β. Λέγω δὲ διὰ τὴν τοιαύτην σμικτὴν ἀντηλίαν τοῦ Α καὶ Β, καὶ 
μὲ τὴν τομὴν τῆς αὐτῶν ἐλεύσεως βάφουν τὸ ΓΟΕ σφαιρικόν. Ὅπερ ἂν ἦτον τὸ ΓΟΕ λευκὸν 
ἐτελεῖτο πράσινον, ἐπειδήπερ δοκιμασμένον ἔστιν ὅτι τὸ κίτρινον καὶ γαλάζιον ὁμοῦ ἑνωμένα 
ποιοῦσιν ἓν ὡραιότατον πράσινον. Ἰδοὺ οὐκ ἔστι τινὰ ἁπλοῦν ἀλλὰ δεύτερον. Δῆλον γὰρ καὶ 
ἐκ τούτου φανερωμένον ὅτι τὰ χρώματα ἀλλάττουσι μεταξὺ τῶν φωτισμάτων, δηλαδὴ οὐχ 
ὁρᾶται τινὰ χρῶμα ὑπὸ τοῦ σκότους εἰς τὴν ἡμετέραν αἴσθησιν, καθάπερ θέμενα πρὸς τὰς 
ἀκτίνας τῶν φωτισμάτων. Διότι στοχαζόμεθα τὴν ποιότητα τῶν χρωμάτων ὅτι διὰ τοῦ φωτὸς 
εἰσὶ γνωστή. Καὶ κρίνομεν ὅτι ὅθεν ὑπάρχει 
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| (212/4/140) περισσότερον φῶς 
ἐκεῖ ὁπτάνεται περισσοτέρως ἡ 
ἀληθινὴ ποιότης τοῦ φωτισμέ-
νου χρώματος, καὶ ὅθεν εἰσὶ πε-
ρισσοτέρα ζοφώτης τὸ χρῶμα 
βάφεται ὑπὸ τὸ χρῶμα τῆς αὐτῆς 
ζοφότητος, καὶ ποιεῖ τὸ χρῶμα 
γνοφῶδες ὁ ἴσκιος, καὶ τὸ φῶς 
καθαρὸν καὶ διαυγές. 

Φανερωμένον οὕτως: ἐὰν τὸ 
Α ἐστὶ τὸ φῶς καὶ Β τὸ φωτιζόμε-
νον, διὰ τῆς γραμμῆς τοῦ αὐτοῦ 
φωτίσματος Ε ὁποῦ δὲν δύναταικατοπτεῦσαι, τὸ αὐτὸ Α κατοπτεύει τὸ Β. Καὶ τὸ μὲν Β ὑπάρχει 
ἐρυθραῖον, καὶ ὅντας οὕτως τὸ γινόμενον φῶς ἐκ τῆς Β βάφεται ἐρυθραῖον καὶ βάφει ἐρυθραίαν 
τὴν ἐπιφάνειαν Ε. Καὶ ἂν τὸ Ε ἐστὶν ἐρυθρὸν θεωρεῖς τὸ Ε ὡραιώτερον τῆς Β. Καὶ ἂν τὸ Ε ὑπῆρ-
χε κίτρινον ἐθεώρεις νὰ πλάττῃ ἑνα χρῶμα μετηλλαγμένον ἀναμεταξὺ ἐῥυθραίου καὶ κυτρίνου. 
Ἰδοὺ ἀποδείξαμεν καὶ ὧδε ὅτι οὐδένα χρῶμα ἐστὶν ἁπλὸν ἀλλὰ κοινὸν καὶ μεταλλακτικόν.

 
Κ. Ε .́ Περὶ συνοδεύσεως τῶν χρωμάτων, δίδοντας χάριν ἓν τοῦ ἑτέρου. 

Ἡ χάρις λοιπὸν ὁποῦ γίνεται εἰς τὰ χρώματα ἀπὸ τὴν ἐγγύτητα αὐτῶν, γίνεται μὲ ἐκεί-
νην τὴν τάξιν ὁποῦ φαίνεται νὰ κάνουν αἱ ἡλιακαὶ ἀκτῖναι εἰς τὴν σύνθεσιν τῆς πολυ-

χρωμάτου ἥῥις. Τὰ ὁποῖα χρώματα γίνονται εἰς τὴν κίνησιν τῆς βροχῆς, διότι ἑκάστη σταγὼν 
μεταλλάττεται εἰς τὴν κατάβασίν της, εἰς καθ’ ἕκαστον χρῶμα τῆς αὐτῆς ἴριδος, καθάπερ 
ἀποδείχνονται εἰς τὸν τόπον τους. Προσεχέτω λοιπὸν ἕκαστος θέλοντας ποιῆσαι τινὰ ἐξαί-
ρετον σκοτεινότητα, διδέτω εἰς τὴν σύγκρισιν αὐτῆς μίαν ἐξαίρετον λευκότητα, καὶ ἡ ἐξαίρε-
τος λευκότης ποιεῖ τὴν ἐξαίρετον σκοτεινότητα. Καὶ εἰς τὸ ὠχρὸ ποίει τὸ ἐρυθραῖον τῆς πλέ-
ον πυρῆς κοκκινότητος εἰς σύγκρισιν τῆς πορφύρας. Καὶ μὴ ποίει οὐδαμῶς τὰ χρώματα τῆς 
πλέον ἐσχάτης εὐμορφίας, ἀπὸ ἐκεῖνο ὅπερ ἐστὶν εἰς τὴν φύσιν. Ἀλλ’ ἡ συνάφειά τους διδόναι 
χάριν ἑνὸς τοῦ ἑτέρου. Διότι ἐκεῖνο φαίνεται τῆς ὁμοίας τελειότητος καὶ μεγαλυτέρας ἐξοχό-
τητος, τὸ ὁπτανόμενον εἰς τὴν συνοδείαν ἀπὸ χρῶμα ὀρθὸν ἑναντίον τοῦ αὐτοῦ, δηλαδὴ  
τὸ μέλαν καὶ λευκόν, ὠχρὸ μὲ τὸ ἐῥυθραῖον, γαλάζιον καὶ κίτρινον, πράσινον καὶ ἐρυθραῖον. 
Ἐξεναντίας δὲ μιᾶς δυσαρεσκουμένης γεννητικῆς μεθόδου τῆς ἑνώσεως 

| (213/141) γαλαζίου καὶ πρασίνου, κιτρίνου καὶ γαλαζίου, ἅτινα χάνουσι τὴν ὡραιότητά 
τους, ἢ μὲ λευκὸν καὶ παρόμοια ἀλλ’ ὡς ἔφυμεν εἰς τὰ ἐναντία αὐτῶν. Διότι ὀρθότερον γινώ-
σκεται τὸ χρῶμα εἰς τὸ αὐτοῦ ἐνάντιον ἢ εἰς τὸ ὅμοιόν του, καθάπερ τὸ σκοτεινὸν εἰς τὸ 
λευκὸν καὶ τὸ λευκὸν εἰς τὸ σκοτεινὸν (δοκιμάζονται μὲ τὴν προρηθεῖσαν τῶν ὑαλίων). Διό-
τι τὸ κατοπτευόμενον εἰς ἀέρα σκοτεινὸν καὶ θολὸν ὄντας λευκὸν ὁρᾶται τῆς μεγαλυτέρας 
μορφῆς, ὅπερ οὐκ εἰσί. Καὶ συμβαίνει ὡς ἔφυμεν ὅτι τὸ λευκὸν αὐξάνει εἰς πεδιάδαν σκοτει-
νὴν διὰ τὰς αἰτίας τὰς ἔμπροσθεν σημειωμένας.



[150]

ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Κ. ΣΤ .́ Περὶ μεταλλαγῆς τῶν διαφανῶν χρωμάτων.

Ὁπόταν γοῦν τινὰ χρῶμα διαφανὲς ὑπάρχει ἄνωθεν ἑτέρου χρώματος, συνάπτεται καὶ 
συνθέτεται ἓν χρῶμα σύμμικτον καὶ διαφορετικὸν τῶν ἄλλων μέσων συναρμοσμένων, 

ὡς εἰς τὸν καπνὸν τῆς καμίνου καθορᾶται. Ὅστις ὑπάγοντας ἀντίκρυς τοῦ μέλανος τῆς καμί-
νου ὁρᾶται γαλάζιος, καὶ ὑψούμενος πρὸς τὸν ἀέρα λινὸς ἢ ἐρυθρὸς φαίνεται. Οὕτως μὲν καὶ 
τὸ ὐάκινθον ἄνωθεν τοῦ γαλαζίου, εἰς ἴον μετατρέπεται, τὸ δὲ γαλάζιον ἄνωθεν τοῦ κιτρίνου 
πράσινον, καὶ ὁ κρόκος τοῦ λευκοῦ κίτρινον, τὸ λευκὸν τοῦ σκοτεινοῦ γαλάζιον, καὶ τόσον 
ὡραιότερον ὅσον τὰ αὐτὰ εἰσὶν ἐξαιρετότερα. Ἀλλ’ ὁ θέλων ἀποδεῖξαι ζῶντα καὶ ὡραῖα χρώ-
ματα εἰς τὰς ἐπιφανείας, ποιείτω πρῶτον τὴν πεδιάδαν λευκήν, εἶτα θέτω ἄνωθεν τὰ ζητούμε-
να χρώματα. Τοῦτο δὲ γίνεται πρὸς τὰ διαφανὲς χρώματα καὶ οὐχὶ εἰς τὰ ἀδιαφανὲς ἡ λευκό-
της χρήζει τῆς πεδιάδος. Φανερομένον μὲ τὸ ὑπόδειγμα τοῦ ὑαλίου χρωματισμένου, ὅπερ 
θέμενον ἀναμέσον τῆς ὁράσεως καὶ φωτεινοῦ ἀέρος, ὁρῶνται τῆς ἐξαιρέτου ὡραιότητος. 
Ὅπερ ἔχων ὄπισθεν αὐτοῦ τὸν ἀέρα ζοφώδη οὐ δύναται φανεῖναι οὕτως.

Κ. Ζ .́ Περὶ προοπτικῆς τῶν χρωμάτων.

Χρὴ τὸν ζωγράφον γινώσκειν τὴν προοπτικὴν τῶν χρωμάτων καὶ βάνειν αὐτὴν εἰς πρά-
ξιν, ἵνα γινώσκει καλῶς πάσας τὰς αἰτίας καὶ μεταβολὰς αὐτῶν, καὶ τὰς ἀληθεῖς ἐπιφα-

νείας. Θέλοντας οὖν μαθεῖν τὴν αὐτὴν πρόοψιν, νὰ ἀλλάττῃς, ἢ νὰ ὑστερῇς, (φημὶ) νὰ λε-
πταίνῃς τὴν ἰδίαν ἀπαλλαγὴν τῶν χρωμάτων, λάμβανε ἀπὸ ἑκατὸν εἰς ἑκατὸν πῆχες 
πράγματα θέμενα ἀναμέσον τῆς πεδιάδος, καθ’ ὅ εἰσὶν τὰ δένδρα ἢ οἰκίαι ἢ ἄνθρωποι ἢ καὶ 
τοποθεσίαι. Ἐν τούτῳ ἔχε ἕν ὑαλίον μέγα καλῶς ἐστηριγμένον εἰς τὸ πρῶτον δένδρον ἢ καὶ 
ἄλλον τινὰ κανόναν, στερεώνοντας ἐν αὐτῷ τὸν ὀφθαλμόν σου. Εἶτα σχεδίαζε ἐν αὐτῷ τὸ 
ὑαλίον ἓν δένδρον ἄνωθεν τῆς ἐκείνου μορφῆς, σύρνοντάς το τοσοῦτον ἐγκαρσίως ὥστε 
πλησιάζειν εἰς τὸ σχέδιόν σου τὸ φυσικόν. Εἶτα χρωμάτιζε τὸ αὐτὸ σχέδιον εἰς τρόπον ὅτι εἰς 
χρῶμα καὶ εἰς μορφὴν εἶναι κατὰ 

| (214/5/142) σύγκρισιν ἓν τοῦ ἑτέρου καὶ καλύπτοντας τὸ ἓν ὅμμα φαίνεται ζωγραφισμένο 
καὶ τὸ μὲν ὑαλίον νὰ εἶναι εἰς μίαν ὁμοίαν διάστασιν. Καὶ αὐτὴ ἡ μέθοδος ἐπιτελεῖ καὶ εἰς τὰ 
δεύτερα καὶ τρίτα, ἀπὸ ἑκατὸν εἰς ἑκατὸν πῆχες, ἀπὸ κενὸν εἰς κενόν. Καὶ ὀδηγεῖσαι ὡς ἀπὸ 
ἕναν διδάσκαλον καὶ καλὸν βοηθόν, ἐργαζόμενος ἀεὶ αὐτὸ εἰς τὰ ποιήματά σου, ὅθεν ἀπαρ-
θενεύει καὶ ἐπιτελεῖ ὀρθῶς νὰ ἀκολουθοῦσι τὸ ἔργον. 
Πλὴν ἐγὼ εὑρίσκω διὰ τῆς μεθόδου ὅτι τὸ δεύτερον λεπταίνεται τέσσαρα πέμπτα ἀπὸ τὸ 
πρῶτον, ὁπόταν ἦτον μακρόθεν τοῦ πρώτου εἴκοσι πῆχες, διὸ καὶ ἡ συμμετρία τῆς λευκότη-
τος τῶν διαστάσεων ἑνὸς ὁμοίου χρώματος θεμένου εἰς διάφορα διαστήματα, καὶ ἐπίπεδον 
ὑψηλότητα αὔτη ἐστί. Διότι ἕκαστον τῶν αὐτῶν χρωμάτων ἔχει ἀπὸ τὸ ὅμμα ὁποῦ τὰ θεωρεῖ. 
Δοκιμασμένον ὅτι το ΕΒΓΔ ὑπάρχει ἓν ἴδιον χρῶμα. Tὸ πρῶτον Ε εἶναι θέμενον εἰς δύο βαθ-
μοὺς τῆς διαστάσεως ἀπὸ τὸ ὅμμα Α. Tὸ δεύτερον ἔστι τὸ Β, καὶ ὑπάρχει ποῤῥω τεσσάρους 
βαθμούς. Τὸ τρίτον Γ ἓξ βαθμούς. Τὸ τέταρτον Δ εἰς ὀκτὼ βαθμούς. Ὡς πρὸς τὰ ἀποτελέσμα-
τα τῶν κύκλων ὁρῶνται, ἅτινα τέμνονται ἄνωθεν τῆς γραμμῆς ΑΡ, εἶτα ΑΡΣΠ ὑπάρχει ἕνας 
βαθμὸς τοῦ λεπτοῦ ἀέρος ΣΠΕΤ, εἶναι ἕτερος ἕνας βαθμὸς τοῦ πλέον χονδροῦ ἀέρος. Ἀκο-
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λουθᾶ ὅτι τὸ πρῶτον χρῶμα Ε περ-
νᾶ εἰς τὸ Α διὰ ἕναν βαθμὸν τοῦ 
χονδροῦ ἀέρος ΕΣ καὶ διὰ ἕναν 
βαθμόν τοῦ ὀλίγου χονδροῦ ἀέρος 
ΣΑ. Καὶ τὸ χρῶμα Β πέμπει εἰς τὴν 
ὁμοίωσίν του πρὸς τὸ Α ἀπὸ δύο 
βαθμοὺς τοῦ χονδροῦ ἀέρος, καὶ 
ἀπὸ δύο τοῦ λεπτοῦ. Καὶ τὸ Γ πέ-
μπει ἀπὸ τρεῖς τοῦ χονδροῦ ἀέρος 
καὶ τρεῖς τοῦ λεπτοῦ. Καὶ τὸ χρῶμα 
Δ ἀπὸ τεσσάρους ἐκ τῶν χονδρῶν 
καὶ τεσσάρους τῶν λεπτῶν. Καὶ 
οὕτως ἐδοκιμάσθη ὅτι τοιαύτη νὰ εἶναι ἡ συμμετρία εἰς τὴν λεπτότητα τῶν χρωμάτων (φημί 
λειψιμάτων) ὅπερ ἕστι τὸ ἀπ’ αὐτῶν διάστημα πρὸς τὸ Α ὁποῦ τὰ θεωρεῖ. 

Καὶ αὐτὸ συμβαίνει μόνον εἰς τὰ τῆς πεδιάδος χρώματα, οὔσης τῆς ἐπιπεδοῦς ὑψηλότη-
τος. Διότι τὰ τῆς ἀνισοπεδοῦς ὑψηλότητος δὲν στοχάζεται ἡ τοιαύτη τάξις, διὰ νὰ εἶναι τὰ 
τοιαῦτα εἰς ἀέρα τῶν διαφόρων χονδροτήτων ὁποῦ ποιοῦσι διάφορα ἐμπόδια πρὸς αὐτά. 
Διότι καὶ ἡ ὁροθεσία τοῦ ὁμοίου χρώματος οὐχ ὁρᾶται εἶναι ἰσοπεδὴς ἐὰν δὲν τελειώνει τοῦ 
ὁμοίου αὐτῆς χρώματος. Καὶ ἔστι φανερὸν ἐκ τοῦ μέλανος ὅταν εἰς λευκὸν τελειώνῃ. Ὁμοίως 
καὶ πᾶν ἕτερον χρῶμα καθορᾶται εὐγενέστερον εἰς τὰ ὄρια τοῦ ἐναντίου του παρὰ ὁρώμενα 
εἰς τὸ μέσον τους, ὡς προέφυμεν

Κ. Η .́ Περὶ κοινῆς προόψεως τὴν εἰς τῶν χρωμάτων λεπτότητα 
εἰς μακρὺ διάστημα. Ὅσον ὁ ἀὴρ ἐστὶ πλησιώτερος εἰς τὸν ὁρίζοντα 

τοσοῦτον ὑπάρχει ὀλίγον μέτοχος τοῦ γαλαζίου χρώματος
| (215/143) καὶ ὅσον διαστηματικότερος τοσοῦτον σκοτεινότερος (δοκιμασμένον διὰ τῆς 
λεχθεισομένης ΚΦ  ́) ὥσπερ λέγει ὅτι ἐκεῖνο τὸ σῶμα ὑπάρχει ὀλιγότερον φωτισμένον ἐκ τοῦ 
ἡλίου ὅπερ εἰσὶ τῆς πλέον ἀρέας ποιότητος. Λοιπὸν τὸ πῦρ στοιχεῖον ἐνδυμένον ὑπὸ τοῦ 
ἀέρος ὑπάρχον δὲ ἀρύτερον καὶ λεπτότερον τοῦ ἀέρος, ὀλίγον καλύπτονται αἱ ζοφότητες αἱ 
ἄνωθεν αὐτοῦ παρὰ ὁποῦ δὲν ἐπιτελεῖ ὁ αὐτὸς ἀήρ. Καὶ διὰ τὴν ἐπακολούθησιν, ὁ ἀὴρ σῶμα 
ὀλιγότερον ἀρὺ παρὰ τὸ πῦρ, περισσότερον φωτίζεται ἀπὸ τὰς ἡλιακὰς ἀκτίνας ὁποῦ τὸν 
διαπερνοῦν. Καὶ φωτίζοντας τὴν ἀπειρότητα τῶν ἀτόμων ὁποῦ εἰς αὐτὸν βυθίζονται ἀποδί-
δεται λευκὸς εἰς τοὺς ὀφθαλμούς μας. Ὅθεν ἀπερνῶντας ἀπὸ τὸν αὐτὸν ἀέρα τὰ εἴδη τῶν 
προρρηθέντων ζοφοτήτων, ἀναγκαίως ποιεῖ ὅτι ἡ τοιαύτη λευκότης τοῦ ἀέρος νὰ φαίνεται 
γαλάζια, ὃν τρόπον ἐδοκιμάσθη. Καὶ τοσοῦτον μᾶς ὁπτάνεται πλέον λευκὸν ἢ γαλάζιον ὅσον 
ἀναμεταξὺ τῶν αὐτῶν ζοφοτήτων καὶ τῆς ἡμετέρας ὁράσεως εἰσέρχεται μεγαλυτέρα χονδρό-
της τοῦ ἀέρος. 

Καθάπερ νὰ ἦτον τὸ ὀμμάτι ὁποῦ θεωρεῖ Π καὶ νὰ θεωρῇ ἐπάνω εἰς τὸν ἑαυτόν του τὴν 
χονδρότητα τοῦ ἀέρος ΠΡ. Εἶτα χαμηλώνοντας τὸ ὄμμα διὰ νὰ θεωρήσῃ τὸν ἀέρα ἀπὸ τὴν 
γραμμὴν ΠΣ, ἥτις καθορᾶται πλέον λευκή, μεγαλυτέρα οὗσα χονδρότης τοῦ ἀέρος ἀπὸ τὴν 
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γραμμὴν ΠΣ, παρὰ ἀπὸ τὴν γραμμὴν 
ΠΡ. Καὶ ἂν τὸ τοιοῦτον ὄμμα κλίνῃ εἰς 
τὸν ὀρίζοντα κατοπτεύει τὸν ἀέρα 
σχεδὸν εἰς ἅπαν ἀπεστερημένον ἀπὸ 
γαλάζιον, τὸ ὁποῖον πρᾶγμα ἀκολου-
θεῖ. Διότι ἡ γραμμὴ τοῦ θεωροῦντος 
διαπερνᾶ μεγίστην ποσότητα τοῦ ἀέ-
ρος διὰ τὴν ὀρθότητα τοῦ ΠΔ παρὰ 
ἀπὸ τὸ πλάγιον ΠΣ. Καὶ οὕτως ὑπάρ-
χει καταπεισμένος ὁ λογισμός μας. 

Διὸ ὀφείλει τὰ χρώματα εἶναι ἁπλὰ 
καὶ οἱ βαθμοὶ τῶν αὐτῶν λεπτομάτων 
χρὴ εἶναι ἑνωμένοι σὺν τοῖς βαθμοῖς 
τῶν αὐτῶν διαστημάτων. Δηλαδὴ αἱ μεγαλειότηται τῶν πραγμάτων μετέχει περισσοτέρως ἀπὸ 
τὴν φύσιν τῆς στιγμῆς οὖσαι πλησιώτεραι. Καὶ τὰ χρώματα δέονται μετέχειν τοῦ χρώματος τοῦ 
αὐτῶν ὁρίζοντος, ἔχοντας πρὸς αὐτὸν πλέον ἐγγύτητα. Διότι τὸ μέσον ὁποῦ εἶναι ἀναμεταξὺ 
τῆς ὁράσεως καὶ τοῦ ὁπτανομένου πράγματος, μετατρέπει τὸ αὐτὸ πρᾶγμα εἰς τὸ χρῶμα του. 
Ὥσπερ ὁ γαλάζιος ἀήρ, ὅστις τὰ πόῤῥωθεν ὄρη ποιεῖ ὁραθῆναι γαλάζια καὶ τὸ ἐρυθρὸν ὑαλίον 
ποιεῖ ὅτι τὸ μετὰ(;) αὐτῶν θεωρούμενον ἐρυθραῖον φανεῖναι. Οὕτως καὶ τὸ φῶς τὸ ἐκ τῶν ἀστέ-
ρων ποιούμενον κύκλωθεν αὑτῶν ὑπάρχει καλυμμένον 

| (216/6/144) ἀπὸ τὴν ζοφότητα τῆς νυκτός, ὁποῦ εὑρίσκεται ἀναμέσον τῆς ὁράσεως καὶ τοῦ 
φωτίσματος τῶν αὐτῶν ἀστέρων. Διὸ καὶ τὸ ἀληθινὸν χρῶμα ἑκάστου σώματος κατοπτεύε-
ται πρὸς τὸ μέρος τὸ μὴ ἐμποδιζόμενον ὑπό τινος ποιότητος ἰσκίου καὶ λαμπρότητος, δηλαδὴ 
μὴ ὄντος στιλβομένου τοῦ σώματος. 

Καὶ ἐκεῖνο τὸ χρῶμα τοῦ σώματος ὑπάρχει ὁπτανόμενον τῆς μεγαλυτέρας διαστάσεως, 
ὄντος τῆς μεγαλυτέρας λαμπρᾶς λευκότητος. Ἄρα τὸ εἰς μεγίστην σκοτεινότητα θεωρεῖται 
εἰς μικρωτέραν διάστασιν, δηλαδὴ τὰ ζοφότερα τοῦ ἀέρος καθορᾶνται τῆς ὀλιγωτέρας σκο-
τεινότητος, ἅπερ εἰσὶ διαστηματικά. Καὶ τὰ λευκότερα τοῦ αὐτοῦ ἀέρος, ἐκεῖνο θεωρεῖται τῆς 
βραχυτάτης λευκότητος ὅπερ εἰσὶ διαστηματικότερον τῆς ὁράσεως. Διότι τά πράγματα τὰ 
πλέον λευκὰ καὶ τὰ πλέον σκοτεινά παρὰ τὸν ἀέρα εἰς μακρὺ διάστημα ἀλλάσσει τὰ χρώμα-
τα. Ἡ λευκότης λαμβάνει ζοφότητα, ἡ δὲ ζοφότης λευκότητα καὶ τοσοῦτον τὸ σῶμα φανερώ-
νει τὸ ἀληθινὸν του χρῶμα, εἰς ὅποιον ὑπάρχει ἡ ἐπιφάνει ὀλίγον γλαφυρὴ καὶ ἴσα. Καὶ αὐτὸ 
καθορᾶται εἰς τὰ λινὰ πανία καὶ εἰς τὰ φύλλα τῶν δένδρων καὶ χόρτων, ἅτινα εἰσὶ δασύμαλλα. 
Ἄπερ οὐδεμία λαμπρότης δύναται γενηθῆναι ἐν αὐτοῖς, ὅθεν ἐξ ἀνάγκης οὐ δύναται ἀντιγυα-
λίζειν τὰ κείμενα, ἀλλὰ πέμπουσι πρὸς τὸ ὄμμα τὸ ἀληθινὸν τους χρῶμα καὶ φυσικόν, μὴ 
ὄντας φθαρμένον ὑπότινος σώματος φωτίζων αὐτὸ μὲ χρῶμα ἀντικείμενον. Καθάπερ τὸ ἐῥύ-
θισμα τοῦ ἡλίου ὅταν δύῃ καὶ χρωματίζῃ τὰ νέφη ἐκ τοῦ αὐτοῦ χρώματος. 

Οὕτω καὶ ἐκείνη ἡ ἐπιφάνεια ὀλιγώτερον φανερώνει τὸ ἀληθινόν της χρῶμα, ἥτις ὑπάρχει 
γλαφυρωτέρα καὶ λαμπρωτέρα. Καὶ αὐτὸ θεωρεῖται εἰς τὰ χόρτα τῶν λειβαδείων καὶ εἰς τὰ 
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φύλλα τῶν δένδρων, ἅτινα ὄντος τῆς λαμπρᾶς ἐπιφανείας λαμβάνει τὴν λαμπρότητα τὰ κα-
τοπτευόμενα ὑπὸ τοῦ ἡλίου ἢ τοῦ ἀέρος. Καὶ οὕτως εἰσὶν ἀπεστερημένα εἰς τὸ μέρος τῆς 
λαμπρότητος ἀπὸ τὸ φυσικόν τους χρῶμα. 

Οἱ δὲ ἴσκιοι τῶν χρωμάτων ἀεὶ μετέχει ἀπὸ τὸ χρῶμα τοῦ ὑποκειμένου καὶ τοσοῦτον περισ-
σότερον ἢ ὀλιγότερον ὅσον τὸ αὐτὸ ὑπάρχει πλησιώτερον ἢ διαστηματικώτερον ἀπὸ τὸν αὐτὸν 
ἴσκιον, καὶ ὅσον τὸ αὐτὸ εἰσὶ περισσότερον ἢ ὀλιγότερον φωτεινόν. Διότι οὐδ’ ἕνα πρᾶγμα δει-
κνύει ποτὲ τὸ ἴδιόν του χρῶμα, ἐὰν τὸ φῶς ὁποῦ τὸ φωτίζει δὲν εἶναι τὸ σύνολον τοῦ αὐτοῦ 
χρώματος ὅμοιον. Καὶ αὐτὸ φανερώνεται εἰς τὰ χρώματα τῶν πανίων, ὧν πεφωτισμέναι αἱ 
στροφαὶ ἀντανακλᾶνται καὶ δίδωσι φῶς εἰς τὸ ἀπέναντι λύγισμα. Καὶ ἐν τούτῳ ποιῶσι φανερω-
θῆναι τὸ ἀληθὲς αὐτῶν χρῶμα. Οὕτως ἐπιτελεῖ καὶ τὸ φύλλον τοῦ χρυσίου δίδοντας φῶς ἓν τοῦ 
ἑτέρου. Ὁμοίως ποιεῖ τὸ ἐναντίον παίρνοντας φῶς ἀπὸ ἕτερον χρῶμα διαφορετικόν. 

Διὸ καὶ πᾶν χρῶμα ὑπάρχει ὡραιώτερον κατὰ τὸ φωτισμένον μέρος παρὰ εἰς τὸ ἰσκιωμέ-
νον. Αὐτὸ δὲ γενᾶται ὅτι τὸ φῶς ζωογονεῖ δίδοντας ἀληθινὴν σημείωσιν εἰς τὴν ποιότητα τῶν 
χρωμάτων καὶ ὁ ἴσκιος σβύνει καὶ σκοτείζει τὴν ἴδιαν ὡραιότητα τῶν χρωμάτων ἐμποδίζο-
ντας τὴν εἴδησιν τοῦ αὐτοῦ χρώματος. 
Καθάπερ φησὶν οἱ φιλόσοφοι ὅτι οὐ δυνάμεθα εἰδεῖν τινὰ πρᾶγμα μὴ ὄντος ἐνδυμένον ἀπὸ 
φῶς καὶ χρῶμα. Διότι 

| (217/ /145) μεγάλη συγγένειά ἐστιν ἀναμέσον τῶν χρωμάτων καὶ φωτισμάτων. Καὶ γίνεται 
ἡ θέ[α]σις ἥτις ὅσον μεγίστη εἰσὶ τοσοῦτον καθαρῶς ὀπτάνεται καὶ λείποντας τὸ φῶς ἀκο-
λούθως τὰ χρώματα κατολίγον ὀλίγον σκοτεινὰ μετατρέπουνται. Καὶ αὖθις τοῦ φωτὸς στρε-
φομένου ὁμοίως στρέφουνται καὶ τὰ χρώματα ὁμοῦ εἰς τὴν θέασίν μας, διὰ τῆς ἀρετῆς τοῦ 
φωτίσματος. Ὅπερ ὄντας οὕτως ὑπάρχει ὀρθῶς. Καὶ ἂν ἐξεναντίας τὸ μέλαν ὑπάρχει τὸ ὡραι-
ώτερον εἰς τοὺς ἴσκιους παρὰ εἰς τὰ φωτίσματα, ἀποκρένομαι ὅτι τὸ μέλαν οὐκ ἔστι χρῶμα, εἲ 
καὶ τὸ συναριθμήσαμεν. Διὸ τὸ λευκὸν περισσότερον ὁρᾶται μακρόθεν ἀλλὰ τὸ σκοτεινὸν 
ποιεῖ τὸ ἀνάπαλιν.

Κ. Θ .́ Περὶ τῆς δυνάμεως τῶν φωτισμάτων καὶ ζοφοτήτων.

Ἀς ἐπανέλθωμεν τοίνυν διδάξαι τὴν δύναμιν τῶν φωτισμάτων καὶ ζοφοτήτων. Φώτισμα 
ὑπάρχει ὑπὸ τὴν ἐπιδρομὴν τῶν ἀστέρων, δηλαδὴ ἡλίου τε καὶ σελήνης ἢ καὶ ἑτέρων 

ἀστέρων. Φώτισμα καὶ τοῦ πυρός, πρὸς τὰ ὁποῖα εἰσὶ μεγάλη διαφορὰ διότι τὰ φωτίσματα τὰ 
οὐράνια στρέφουσι τοὺς ἴσκιους τῶν σωμάτων σχεδὸν παρομοίους αὐτῶν. Ἀλλὰ δὴ τοῦ πυ-
ρὸς μεγαλυτέρους τῶν αὐτῶν σωμάτων. Καὶ ὁ μὲν ἴσκιος ὑποτίθεται μεσιτευομένων τῶν 
ἀκτίνων ὑπὸ τῶν φωτισμάτων. Αἱ μεσιτευόμεναι ἀκτῖναι γοῦν ἢ αὐταῖ εἰσὶ διπλωμεναι εἰς 
ἕτερον μέρος ἢ ὅτι καθ’ αὐτὰ τὰ φωτίσματα ἀφ’ ἑαυτού των διπλώνουνται καθὼς ὅταν αἱ 
ἡλιακαὶ ἀκτῖναι κρούουσιν εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ὕδατος, κᾀκεῖθεν ἀντανακλᾶνται πρὸς τὰ 
κατέναντι κείμενα. Καὶ κάθε δίπλωμα τῶν ἀκτίνων γίνεται (ὡς [φη-φθαρμένο χφ]σὶν οἱ μα-
θηματικοὶ) μὲ γωνίας παρομοίας ἀναμεταξύ των. Ἀλλ’ ὅμως χρησίμως ἀπαρθενεύει αὐτὰ 
πρὸς τὴν ζωγραφίαν. Αἱ ἀκτῖναι δὲ διπλωνόμεναι χολεύωνται κατά τινα μέρος εἰς ἐκεῖνο τὸ 
χρῶμα ὁποῦ εὑρίσκουν εἰς ἐκείνην τὴν ἐπιφάνειαν, ἀπὸ τὴν ὁποῖαν εἰσὶ διπλωμέναι ἢ ἀντα-
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νακλασμέναι. Αἱ ἀντηλίαι μὲν αἱ διπλαὶ εἰσὶ τῆς μεγίστης δυνάμεως. Αἱ ἀντιλίαι αἱ ἁπλαὶ καὶ 
οἱ ἴσκιοι ὁποῦ συμβαίνουσιν ἀναμέσον τοῦ τμητικοῦ φωτὸς καὶ αὐτῶν τῶν ἀντηλιῶν εἰσὶ τῆς 
ὀλίγης σκοτεινότητος. 

Θετέον τὸ Α ἐστὶ τὸ φωτιστικόν, ΑΝ καὶ ΑΣ εἰσὶν εὐθεῖαι. ΣΝ ἐστὶ τὰ μέρη τῶν αὐτῶν φωτισμέ-
νων σωμάτων. Ο καὶ Ε τὰ μέρη τὰ φωτιζόμενα ἀπὸ ἀντηλίας. Καὶ ἡ αὐτὴ ἀντηλία ΑΝΕ ὑπάρχει 
ἡ ἁπλὴ ἀντηλία. ΑΝΟ καὶ ΑΣΟ ἡ διπλὴ ἀντηλία ἐστίν. Ἀντηλία μὲν ἁπλὴ λέγεται ἡ ἐξ ἑνὸς 
φωτιζομένη καὶ θεωρουμένη, διπλὴ δὲ ἡ ὁπτανομένη καὶ φωτιζομένη ἀπὸ δύο φωτισμένα σώ-
ματα. Καὶ ἡ ἁπλὴ Ε ἐποιήθη ἀπὸ τὸ φωτισμένον Β, καὶ ἡ διπλὴ Ο συνθέτεται διὰ τοῦ φωτισμέ-
νου ΒΔ καὶ ἀπὸ τὸ φωτισμένον ΔΡ, καὶ ὁ ἴσκιός του ὑπάρχει τῆς ὀλίγης σκοτεινότητος, ὅστις 
εἰσεμβένει ἀναμέσον τοῦ τμητικοῦ φωτός Ν καὶ εἰς τὸ φῶς τῆς ἀντηλίας ΝΟ καὶ ΣΟ. 

Διὸ δὴ πάντα τὰ χρώματα τῆς ἀντηλίας ἐστὶ τῆς ἐλαχιστοτέρας φαιδρότητος παρὰ τὸ 
φῶς τὸ ὀρθόν. 

| (218/7/146) Τοιαύτην δὲ σύγκρισιν ἔχει τὸ φῶς τὸ ὀξὺ μὲ τὸ φῶς τῆς ἀντηλίας, ἅπερ εἰσὶν 
ἐκεῖνα ὁποῦ ἔχουν ἀναμεταξύ τους τὴν λαμπρότητα τῶν αὐτῶν αἰτιῶν. Διότι ἡ ὁροθεσία τῆς 
ἀντηλίας εἰς πεδιάδαν λευκοτέραν αὐτῆς ὑπάρχει ἀναίστητος. Καὶ ἐὰν τελειώνῃ εἰς πεδιάδαν 
σκοτεινοτέραν αὐτῆς τότε ἡ αὐτὴ ἐστὶν αἰσθητική. Καὶ τοσοῦτον εὔδηλος γίνεται ὅσον ἡ 
αὐτὴ πεδιὰς ὑπάρχει σκοτεινοτέρα, καθάπερ ἀποδείχνεται εἰς τὸ ἀκόλουθον λόγον. 

Κ. Ι  ́Περὶ τῶν ἡλιακῶν ἀκτίνων καὶ ποῖον μέρος αὐτῆς ἐστι καθαρώτερον. 

Ἐ κείνη γοῦν ἡ ἀντηλία ὑπάρχει τῆς μεγαλυτέρας καθαρᾶς προδηλώσεως, ἡ ὁπτανομ[ένη 
εἰς] πεδιάδα τῆς μεγίστης ἢ ἐλαχίστης σκοτεινότητος. Ἡ δὲ εὑρισκομένη εἰς πεδιάδα 

λευκήν ὑπάρχει ὀλιγότερον αἰσθητική. Καὶ αὐτὸ γενᾶται ὅτι τὰ πράγματα εἰς διαφόρους σκο-
τεινότητας θεμένα εἰς ἀντιμάχησιν, τὸ ὀλιγότερον σκοτεινόν ποιεῖ ὁραθῆναι ζοφῶδες τὸ 
πλέα σκοτεινόν. Καὶ τα διαφόρων λευκοτήτων πράγματα θεμένα εἰς ἀντιμάχησιν, τὸ πλέα 
λευκὸν ποιεῖ φανεῖναι(;) τὸ ἕτερον(;) λευκὸν μὴ ὄντος. 

Διὸ διαπερνῶντας εἰς τὰς περενθεμένας διαπνοὰς ἀναμεταξὺ εἰς διαφόρους πυκνότητας, 
καὶ συστήματα τῶν νεφῶν, φωτίζοσιν ὅλα τὰ στασίματα, ὅθεν τέμνουνται, καὶ διαυγάζουν 
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τὰς ζοφότητας, καὶ βάφουσιν ἀφ’ ἑαυτοῦ τους ὅλους τοὺς τόπους τοὺς σκοτεινούς, τοὺς 
αὐτῶν ἀκολούθους. Αἱ ὁποῖαι ζοφότηταις ἀποδείχνουνται ἀναμεταξὺ εἰς τὰς διορίας τῶν ἡλι-
ακῶν ἀκτίνων. 

Διότι ὅλα δὴ τὰ δασέα σώματα ἐνδύονται τὰς αὐτῶν ἐπιφανείας μὲ διάφορες ζοφότητες 
τῶν ζοφοτήτων καὶ φωτισμάτων. Καὶ τὰ μὲν φωτίσματα εἰσὶ διττῆς φύσεως: καὶ τὸ μὲν γὰρ 
λέγεται ἀρχαῖον, τὸ δὲ παραγωγικόν. Καὶ τὸ μὲν ἀρχαῖον εἰσὶ τὸ τοῦ ἡλίου ἢ τοῦ ἀέρος ἢ τοῦ 
πυρός, τὸ δὲ παραγωγικὸν ὑπάρχει τὸ τῆς ἀντηλίας. Λέγεται δὲ καὶ ἀντανακλαστικόν, διότι 
ἐκ τῆς ἀντανακλάσεως τῆς ἀκτῖνος γεννᾶται. Αἵτιναι εἰσὶν αἰτία ὁποῦ τὰ σώματα τῆς κα-
θαρᾶς πεδινῆς ποιότητος καὶ μισοδασέας ἐπιφανείας κρούουσιν ἀπὸ τὸ φῶς ἐκεῖνο κατὰ τὴν 
σύγκρισιν τῆς ἀντανακλάσεως τοῦ σφαιριδίου εἰς τὸ πρῶτον ὑποκείμενον. 

Πλὴν διὰ νὰ ἐπιστρέψω εἰς τὸ

| (219/ /147) γγίξιμον τοῦ διορίσματος, (φημὶ) ὅτι ἀντανάκλασις φαεινὴ οὐκ ἔστιν ἀπὸ ἐκεῖνο 
τὸ μέρος τοῦ σώματος ἥτις ἐπιστρέφεται εἰς τὰ ἰσκιωμένα σώματα. Καθάπερ οἱ σκοτεινοὶ 
τόποι τῶν στεγομάτων καὶ ποικίλλων χόρτων δασέως ὑψωμένων χλωρῶν τε καὶ ξηρῶν, ἅπερ 
εἲ καὶ καθέκαστον μέρος τῶν κλάδιων, στρέφεται πρὸς τὸ ἀρχαῖον φῶς, καὶ ἐνδύεται ἀπὸ τὴν 
ποιότητα τοῦ αὐτοῦ φωτός. Ἀλλ’ εἶναι τοσοῦτοι ἴσκιοι ἀπὸ κάθε κλάδον, τὸ ἓν ἄνωθεν τοῦ 
ἑτέρου, ὁποῦ εἰς τὸ ἄκρος μᾶς ἀντανακλάτῃ ταύτην τὴν σκοτεινότητα, ὥστε εἰς οὐδὲν ἔρχε-
ται τὸ φῶς. Ὅθεν διὰ τοῦτο δὲν δύνονται παρόμοια ὑπoκείμενα νὰ δώσουσιν εἰς τὰ ἀντικεί-
μενα σώματα τινὰ φῶς ἀντηλίας. 

Διότι αἱ ἀντηλίαι τῶν φωτισμένων μερίδων ἀντανακλῶνται εἰς τοὺς ἀπέναντι ἴσκιους, 
φωτίζοντας ἢ παίρνωντας πολὺ ἢ ὀλίγον τῶν αὐτῶν τὴν σκοτεινότητα. Καθάπερ αἱ αὐταὶ 
περισσότερον ἢ ὀλιγότερον πλησιάζουν μὲ περισσοτέραν ἢ ὀλιγοτέραν σαφήνειαν, διότι εἰσὶ 
μέτοχαι πολὺ ἢ ὀλίγον ἀπὸ τὸ πρᾶγμα ὁποῦ γενοῦσι παρὰ τὸ πρᾶγμα ὅθεν γεννῶνται. Ὁπό-
ταν τὸ πρᾶγμα ὅθεν γεννοῦσιν ὑπάρχει τῆς πλέον λαμπρᾶς ἐπιφανείας ἀπὸ ἐκεῖνο ὁποῦ ταῖς 
γεννᾶ. Καὶ ἡ τοιαύτη γοῦν περίστασις εἶναι βαλμένη ὑπὸ πολλῶν (καὶ πολλοὶ εἰσὶν ὁποῦ τὴν 
καταλυμπάνουν οἵτινες χλευάζουσιν εἷς τοῦ ἑτέρου.) Ὅμως διὰ νὰ φύγῃς τὰς λοιδορίας αὐτῶν 
βάνεις εἰς ἔργον τὸ ἕν καὶ τὸ ἄλλον ὅθεν ὑπάρχει ἀναγκαῖον. 

Πλὴν ποίει ὅτι αἱ αἰτίαι αὐτῶν νὰ ἔχουν εἴδησιν, δηλαδὴ νὰ καθορᾶται σαφῶς ἡ αἰτία τῶν 
ἀντηλιῶν καὶ χρωμάτων τους, φανερώνοντας δὲ καὶ τὴν αἰτίαν τῶν πραγμάτων ὁποῦ δὲν 
ἀντηλίζουσι. Καὶ οὕτω ποιῶντας δὲν εἶσαι τελείως ἐπαινεμένος μήτε λοιδορούμενος ἀπὸ δια-
φόρων γνώμαις. Οἵτινες ἐὰν δὲν εἶναι εἰς παντελῆ ἀμάθειαν ἀναγκαῖόν ἐστι νὰ σὲ ἐπαινέσῃ 
τοσοῦτον τὸ ἕν, καθάπερ καὶ τὸ ἄλλο μέρος. Καὶ ἐκεῖνο τὸ μέρος ὑπάρχει καθαρώτερον (ἢ διὰ 
νὰ εἰπῶ φωτισμένον ἀπὸ ἀντηλίαν) ὁποῦ λαμβάνει τὸ φῶς ἀναμέσον γωνίας ὁμοίας. 

Ὑπάρχει γοῦν τὸ φωτιστικὸν Ν, καὶ τὸ ΑΒ τὸ μέρος τὸ διαυγὲς τοῦ σώματος, ὅπερ ἀντα-
νακλᾶττῃ εἰς ὅλον τὸ μέρος τὸ διαυγὲς τοῦ σώματος τὴν ἀντικειμένην σφαίραν, ἥτις ἐστὶ 
σκοτεινή. Καὶ ἀν τοιοῦτον φῶς ὁποῦ ἀντανακλᾶται εἰς Φ, εἰσὶ κρουσμένον ἀναμέσον γωνίας 
Ε δὲν εἶναι ἀντηλία ἀπὸ βάσεις τῶν παρομοίων γωνιῶν, καθάπερ τὸ ἀποδείχνει ἡ γωνία ΕΑΒ, 
ὁποῦ εἶναι πλέον δυσθεώρητος ἀπὸ τὴν γωνίαν ΕΒΑ. Ἀλλὰ ἡ γωνία ΑΦΒ, εἰ καὶ εἰσὶ ἀναμέ-
σον εἰς γωνίας τῆς βραχυτάτης ποιότητος παρὰ τὴν γωνίαν Ε, ἡ τοιαύτη ἔχει βάσεις ΒΑ. ὁποῦ 
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εἶναι ἀναμέσον εἰς γωνίας πλέον ὁμοίας παρὰ τὴν αὐτὴν γωνίαν Ε. Πλὴν ὑπάρχει καθαρωτέ-
ρα εἰς τὸ Φ παρὰ εἰς τὸ Ε, καὶ ὁμοίως ἐστὶ σαφέστερον. Διότι πλέον ἐγγίζει εἰς τὸ πρᾶγμα 
ὁποῦ διαυγάζει. Διὰ τὴν ἕκτην ὁποῦ λέγει ὅτι ἐκεῖνο τὸ μέρος τοῦ σώματος τοῦ ἰσκιωμένου 
ὑπάρχει περισσότερον φωτισμένον ὁποῦ εἶναι πλησιώτερον εἰς τὸ φωτιστικόν του.
Διότι ὅλα τα χρώματα τῆς ἀντηλίας ἐστὶ τῆς ἐλαχιστοτέρας φαιδρότητος παρὰ τὸ φῶς τὸ 
ὀρθόν. Τοιαύτην δὲ σύγκρισιν ἔχει τὸ φῶς τὸ ὀξὺ μὲ το φῶς τῆς ἀντηλίας, ἅτινα εἰσὶν ἐκεῖνα 
ὁποῦ ἔχουν ἀναμεταξύ τους τὴν λαμπρότητα τῶν αὐτῶν αἰτιῶν, 

| (220/8/148) διότι ἡ ὁροθεσία τῆς ἀντηλίας εἰς κάμπον λευκότερον αὐτῆς ὑπάρχει ἀναίστη-
τος. Καὶ ἀν τελειώνῃ εἰς πεδιάδαν σκοτεινωτέραν αὔτης, τότε αὐτὴ ἐστὶν αἰσθητική, καὶ το-
σοῦτον εὔδηλος γίνεται ὅσον ἡ αὐτὴ πεδιὰς ὑπάρχει σκοτεινωτέρα.

Κ. IΑ .́ Περὶ ἀντηλίας, ὅτι σπανίως εὑρίσκεται εἰς τὸ χρῶμα
 τοῦ σώματος ὅθεν συνάπτονται. 

Σπανίως προέρχονται ὅτι αἱ ἀντηλίαι εἰσὶν εἰς τὸ ἴδιον χρῶμα τοῦ σώματος, ἢ καὶ ἑαυτῶν 
ὅθεν συνάπτονται. Εἰς παράδειγμα, ὑπάρχει τὸ σφαιρικὸν ΔΦ καὶ ΧΕ. Κίτρινόν ἐστι τὸ 

ὑποκείμενον τὸ ἀπαυγάζον ἄνωθεν τοῦ αὐτοῦ χρώματος ὁποῦ εἶναι ΒΓ, ὅπερ εἰσὶ γαλάζιον. 
Λέγω δὲ ὅτι τὸ χρῶμα τοῦ σφαιρικοῦ, ὅπερ ὑπάρχει ἀντανακλασμένον ἀπὸ τὴν τοιαύτην 
ἀντηλίαν χρωματίζεται πράσινον, ὄντας τὸ ΒΓ φωτισμένον ἐκ τοῦ ἀέρος καὶ ἀπὸ τὸν ἥλιον. 

Διὸ αἱ ἐπιφάνειαι τῶν σωμάτων μετέχουσι περισσότερον εἰς τὸ χρῶμα ἐκείνων τῶν κειμέ-
νων ὥνπερ ἀντηλίζουν εἰς αὐτὰ τὰς αὐτῶν καθομοίωσες ἀναμέσον γωνίας ὁμοιωτέρας καὶ εἰς 
τὰ χρώματα τῶν κειμένων τῶν ἀντηλιζόντων ταῖς αὐτῶν ὁμοίωσες εἰς τὰς ἐπιφανείας τῶν 
ἀντικειμένων σωμάτων. Ἀναμεταξὺ γωνίας ἐκεῖνο ὑπάρχει ἰσχυρότερον ὅνπερ ἔχει εἰς τὴν 
λαμπράν του ἀντηλίαν τὴν πλέον βραχυτάτην διορίαν. Καὶ ἀναμέσον τῶν χρωμάτων τῶν 
κειμένων ὁποῦ διαυγάζουν ἀναμεταξὺ εἰς γωνίας ὁμοίας εἰς κάποιαν διάστασιν τῆς ἐπιφανείας 
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τῶν ἀντίκρυς σωμάτων ἐκεῖνο ὑπάρχει ἰσχυρότερον τοῦ ὄντος λευκοτέρου χρώματος. 
Καὶ ἐκεῖνο τὸ κείμενον ἀντηλίζει δασυτέρως τὸ χρῶμα του εἰς τὸ ἀπέναντι σῶμα, ὅπερ οὐκ 
ἔχει πέριξ αὐτοῦ ἕτερα χρώματα ἢ ἀπὸ τὸ ἴδιόν του. Καὶ ἐξεναντίας ἐκείνη ἡ ἀντηλία ὑπάρχει 
τοῦ πλέον συγχυσμένου χρώματος

| (221/ /149) ἡ γινομένη ἐκ διαφόρων χρωμάτων τῶν κειμένων. Kαὶ τὸ ἐγγύτερον χρῶμα 
ὄντος πρὸς τὴν ἀντηλίαν χρωματίζει ἀφ’ ἑαυτοῦ του περισσοτέρως τὴν αὐτὴν ἀντηλίαν. 
Ὡσαύτως καὶ εἰς τὴν περιστροφήν. Λοιπὸν μεταχειρίζου ταῖς ἀντηλίαις εἰς τὰ ἐκμάγεια τῶν 
μορφώσεων τὸ χρῶμα ἀπὸ τὰ μέρη τῶν ἱματίων ὁποῦ εἶναι πλησίον εἰς τὰ μέρη τῶν σαρκω-
μάτων ὅθεν εἰσὶν ἐγγύτερα, ὅμως οὐχὶ ξεχωρισμένα μὲ πολλήν τους προδήλωσιν μὴ οὔσης 
ἀνάγκης.

Κ. ΙΒ .́ Περὶ τμητικῶν χρωμάτων καὶ ἀντηλιῶν φωτισμάτων, 
καὶ ἀντηλιῶν χρωμάτων τῆς σαρκός.

Ὅταν δύο φωτίσματα θέτουσι ἐν μέσῳ αὐτῶν ἓν σῶμα ἰσκιωμένον, τότε οὐ δύνανται 
μεταβληθῆναι ἢ κατὰ δύο τρόπους, δηλαδὴ ἢ εἶναι τῆς ὁμοίας δυνάμεως ἢ αὐτὰ δὲν 

ὁμοιάζουν. Καὶ ἀναμέσον αὐτῶν, ἐὰν εἶναι ὅμοια, δύνανται μεταβληθῆναι εἰς ἑτέρους δύο 
τρόπους, δηλαδὴ κατὰ τὴν τῶν αὐτῶν λάμψιν ὕπερθεν τοῦ κειμένου παρομοίου ὄντος, ἢ μὴ 
ὄντος. Ὅμοιον μὲν εἰσιν ὅταν ὑπάρχει εἰς ὁμοίαν διάστασιν, ἀνόμοιον δὲ εἰς ἀνομοίαν διάστα-
σιν. Καὶ εἰς ὁμοίας διαστάσεις, ἀλλάσσουν εἰς ἑτέρους δύο τρόπους, ἤγουν τὸ θέμενον κείμενον 
μὲ ὁμοίαν διάστασιν ἐν μέσῳ δύο φωτισμάτων ὁμοίων εἰς χρῶμα καὶ λάμψιν. Τότε δύναται φω-
τισθῆναι ἐξ αὐτὰ τὰ φωτίσματα εἰς χρῶμα καὶ λάμψιν ὁμοίως. Δύναται δὲ φωτισθῆναι ἐξ αὐτῶν 
εἰς ἑτέρους δύο τρόπους, δηλαδὴ ἢ παρομοίως καθεκάστου μέρους ἢ ἀνομοίως. Παρομοίως μὲν 
εἶναι φωτιζόμενον ἐξ αὐτῶν τῶν φωτισμάτων, ὅταν ἡ διάστασις ἡ κύκλωθεν μένουσα ἔχει δύο 
φωτίσματα ὁμοίου χρώματος, σκοτεινότητός τε καὶ λευκότητος. Ἀνομοίως δὲ εἶναι ὅταν αἱ 
αὐταὶ διαστάσεις πέριξ δύο φωτισμάτων ὑπάρχωσι πολυειδεῖς εἰς τὴν σκοτεινότητα.

Καὶ αἱ ἀντηλίαι τῆς σαρκὸς ἔχοντας φῶς ἑτέρων εἰσὶν ἐρυθρότεραι καὶ ξεχωριστοτέρου 
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σαρκώματος παρα τινὰ ἕτερον μέρος τῆς σαρκὸς τῆς πρὸς τὸν ἄνθρωπον εὑρισκομένης. Καὶ 
αὐτὸ συμβαίνει (διὰ τὴν ὕστερον λεχθησομένην) ὅτι ἡ ἐπιφάνεια τοῦ ἑκάστου σκιώδους σώ-
ματος μετέχει ἀπὸ χρῶμα τοῦ κειμένου του. Καὶ τοσοῦτον περισσότερον ὅσον τὸ τοιοῦτον 
κείμενόν του ὑπάρχει ἐγγύτερον, καὶ τόσον ὀλιγότερον ὅσον τὸ αὐτό τυγχάνει διαστηματι-
κότερον καὶ ὁπόταν τὸ σκιῶδες σῶμα ὑπάρχει μεγαλύτερον. Διότι ὄντας τὸ αὐτὸ μέγα ἐμπο-
δίζει τὰ εἴδη τῶν περιστατικῶν κειμένων, ἅτινα εἰσὶ κατὰ τὸ χρῶμα διαφορετικά. Ὅμως δὲν 
λείπει ὁποῦ νὰ μὴ χρωματίζῃ περισσότερον μία ἀντηλία εἰς ἓν σῶμα μικρὸν πλησίον παρὰ εἰς 
ἕνα μέγα διαστηματικόν. (Διὰ τῆς λεχθησομένης προοπτικῆς λέγων) τὰ πράγματα τὰ μεγέθη 
ἠμποροῦσι νὰ εἶναι εἰς τόσην διάστασιν ὅτι αὐτὰ νὰ φαίνουνται μικρότερα πολλὰ παρὰ τὰ 
μικρὰ πλησίον. Καὶ ἀπὸ ἄλλας πλείστας αἰτίας.

 
Κ. ΙΓ .́ Περὶ χρώματος εἰς διαφόρους χονδρότητας τοῦ ἀέρος. 

Καὶ ὅτι τελειώνοντας ὁ ἀὴρ χαμηλὰ γίνεται λευκός. 

Ἐνδεχόμενόν ἐστιν ὅτι ἓν ὅμοιον χρῶμα εἰς διαφόρους διαστάσεις οὐ ποιεῖ μεταλλαγὴν. 
Τοῦτο δὲ συμβαίνει ὅταν ἡ συμμετρία τῶν χονδροτήτων ἀέρων ἢ καὶ ἡ συμμετρία τῶν 

διαστημάτων ὁποῦ διὰ τῆς ὁράσεως ἔχουσι. Τὰ χρώματα εἰσὶν ὅμοια πλὴν ἀντιστροφικῶς. 
Δοκιμασμένον οὕτως: Α τὸ ὀμμάτι, Η ἓν χρῶμα ὅπερ εἰσὶ τιθέμενον εἰς ἕνα βαθμὸν τῆς δια-
στάσεως πόῤῥωθεν τοῦ Α, εἰς ἀέρα τεσσάρων βαθμῶν τῆς χονδρότητος. 

| (222/9/150) Ἀλλ’ ἐπειδήπερ ὁ ἄνωθεν δεύτερος βαθμὸς ΑΜΝΛ ἔχει τὸ μισὸν λεπτότερον, 
καὶ φέρνοντας ὁ ἀὴρ ἐν αὐτῷ τὸ ὅμοιόν του χρῶμα, ὑπάρχει ἀναγκαῖον ὅτι τοιοῦτον χρῶμα 
νὰ εἶναι διπλὸν περισσότερον διαστηματικὸν ἀπὸ τὸ Α παρὰ ὁποῦ ἦτον τὸ πρῶτον. Λοιπὸν 
τοῦ βάνομεν τοὺς δύο βαθμοὺς ΑΦ καὶ ΦΧ πόρρωθεν τοῦ Α, ὁποῦ εἶναι τὸ χρῶμα Χ. Εἶτα 
συνάπτοντάς το εἰς τὸν λεπτὸν τῆς διπλῆς λεπτότητος εἰς τὴν δευτέραν εἰς ΑΜΝΛ, ὁποῦ 
εἶναι βαθμὸς ΟΠΜΝ. Τὸ αὐτὸ ὑπάρχει ἀναγκαῖον ὅτι νὰ εἶναι τιθέμενον εἰς τὴν ὑψηλότητα Ε 
καὶ ὑπάρχει διαστηματικὸν ἐκ τῆς Α ὅλην τὴν γραμμήν ΑΕ. Ἥτις δοκιμάζεται νὰ ἰσχύῃ εἰς τὴν 
χονδρότητα τοῦ ἀέρος ὅσον εἰς τὴν διάστασιν ΑΧ. Καὶ δοκιμάζεται οὕτως: ἐὰν τὸ ΑΧ διά-
στασις παρενθεμένη ἐξ ἑνὸς ὁμοίου ἀέρος ἀναμεταξὺ τῆς Α καὶ Η ἐμποδίζει δύο βαθμοὺς καὶ 
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τὸ ΑΕ δύο βαθμοὺς καὶ μισόν, τότε ἡ αὐτὴ διάστασις εἶναι ἰκανὴ ποιεῖσαι ὅτι τὸ χρῶμα συκω-
νόμενον εἰς Ε νὰ μὴν ἀλλάσσῃ τὴν δύναμίν του. Διότι ὁ βαθμὸς ΑΓ καὶ ὁ βαθμὸς ΑΦ, ὄντας 
μία ὅμοια χονδρώτης τοῦ ἀέρος ὑπάρχουν ὅμοια ἐξίσου. Καὶ ὁ βαθμὸς ΓΔ εἲ καὶ εἶναι ὅμοιος εἰς 
τὸ διάστημα τοῦ βαθμοῦ ΧΦ καὶ δὲν εἶναι παρόμοιος εἰς τὴν χονδρότητα τοῦ ἀέ  ρος διὰ τὸ μι-
σὸν εἶναι εἰς τὸν ἀέρα τῆς διπλῆς χονδρότητος τοῦ ἄνωθεν ἀέρος. Διὰ τὸ ὁποῖον ἕνας ἤμισυς 
βαθμὸς τῆς διαστάσεως σκεπάζει τοσοῦτον χρῶμα, ὅσον ποιεῖ καὶ ἕνας βαθμὸς ὁλόκληρος ἀπὸ 
τὸν ἀέρα τὸν ἄνωθεν, ὁποῦ εἶναι τὸ διπλὸν περισσότερον λεπτὸς παρὰ τὸν ἀέρα ὁποῦ πλησιά-
ζει ὑποκάτωθεν. Λοιπὸν θεωρῶντας πρῶτον τὴν χονδρότητα τοῦ ἀέρος, εἶτα τὰς διαστάσεις, 
ἐθεώρει τὰ χρώματα διαφορετικὰ τῆς τοποθεσίας, καὶ ὅτι δὲν ἄλλαξαν τὴν εὐμορφίαν τους. Καὶ 
λέγομεν οὕτω, διὰ τὸν ἀριθμὸν τῆς χονδρότητος τοῦ ἀέρος τὸ Η. ὑπάρχει τιθέμενον εἰς τεσσά-
ρους βαθμοὺς τῆς χονδρότητος τοῦ ἀέρος, τὸ Χ ὑπάρχει εἰς ἀέρα δύο βαθμῶν τῆς χονδρότητος, 
τὸ Ε εὑρίσκεται εἰς ἀέρα ἑνὸς βαθμοῦ τῆς χονδρότητος. Ἄρτι θεωροῦμεν ὅτι ἐὰν τὰ διαστήματα 
εἰσὶν εἰς τὴν συμμετρίαν ὅμοια, πλὴν μεταβατικήν, τὸ Ε εὑρίσκεται ἀπὸ τὴν Α διαστηματικὸν 
δύο βαθμοὺς καὶ μισὸν τῆς διαστάσεως, τὸ Χ δύο βαθμούς, ἡ Η ἕνα βαθμόν. 

Αὐτὴ ἡ διάστασις οὐδαμῶς συμφωνεῖ μὲ τὴν συμμετρίαν τῆς χονδρότητος. Ὅμως ἀνα-
γκαῖον ἐστὶν ἐπαριθμῆσαι μίαν τρίτην ἐπαρίθμησιν, καὶ αὐτὴ εἶναι ὁποῦ χρειάζεται νὰ εἰπῇς. 
Ὁ βαθμὸς ΑΓ, ὡς ἔφημεν ἀνωτέρω, ὑπάρχει ὅμοιος καὶ ἴσος εἰς τὸν βαθμὸν ΑΦ. Καὶ ὁ μισὸς 
βαθμὸς ΓΒ εἶναι ὅμοιος ἀλλ’ οὐχὶ ἴσος εἰς τὸν βαθμὸν ΑΦ. Διότι εἶναι μόνον ἕνας ἤμισυς 
βαθμὸς τῆς διορίας, τὸ ὁποῖον ὑπάγει ἕνας βαθμὸς ὁλόκληρος τοῦ ἄνωθεν ἀέρος. Λοιπὸν ἡ 
μέθοδος εὑρισκομένη εὐχαριστᾶ τὸν σκοπόν. Διότι ΑΓ ὑπάγει δύο βαθμοὺς τῆς χονδρότητος 
τοῦ ἄνωθεν ἀέρος καὶ ὁ μισὸς βαθμὸς ΓΒ μᾶς ὑπάγει ἕναν παντέλειον τοῦ αὐτοῦ εἰρημένου 
ἄνωθεν ἀέρος, ὥστε ὁποῦ ἔχωμεν τρεῖς βαθμούς 

| (223/ /151) τῆς ἄνωθεν προλεχθήσης χοδρότητος, καὶ ἕνας ποῦ εἶναι ἔσω δηλαδὴ ΒΕ. Τὸ 
αὐτὸ τέταρτον ἀκολουθᾶ ΑΗ, ὁποῦ ἔχει τεσσάρους βαθμοὺς τῆς χονδρότητος τοῦ ἀέρος, ΑΧ 
μᾶς ἔχει ὁμοίως τεσσάρους. Δηλαδὴ ΑΦ μᾶς ἔχει δύο καὶ ΦΧ δύο ἑτέρους ὁποῦ γίνονται τέσ-
σαροι. ΑΕ μᾶς ἔχει ὁμοίως τέσσαρους, διατὶ ΑΓ μᾶς κρατεῖ δύο καὶ ἔνα ΓΔ ὁποῦ εἶναι τὸ μισὸν 
τοῦ ΑΓ. εἰς ἐκείνου τοῦ ἰδίου ἀέρος. Καὶ εἶναι ὁλόκληρος μᾶς εἶναι ἄνωθεν εἰς τὸν ἀέρα τὸν 
λεπτὸν ὁποῦ ἐπιτελεῖ τέσσαρας. Τὸ λοιπόν, ἐὰν ἡ διάστασις ΑΕ δὲν εἶναι διπλὴ ἀπὸ τὴν διά-
στασιν ΑΧ, μᾶς τετραπλασιάζει ἐκ τῆς διαστάσεως ΑΗ. Καὶ αὐτὸ ὑπάρχει ἀνακαινισμένον 
ἀπὸ τὸ ΓΔ μισὸν βαθμὸν τοῦ χοδροῦ ἀέρος ὁποῦ ὑπάγει ἕνα βαθμὸν παντέλειον τοῦ λεπτο-
τέρου ἀέρος τοῦ ἄνωθεν ἱσταμένου. Καὶ οὕτως εἶναι συμπερασμένος ὁ σκοπός μας, δηλαδὴ 
ὅτι τὸ χρώμα ΗΧΕ δὲν ἀλλάσσεται εἰς διαφόρους διαστάσεις. 

Εἰ δὲ ἀπορῇς διατὶ ὁ ἀὴρ ὑπάρχει χονδρὸς πλησίον εἰς τὴν γῆν καὶ ὑψούμενος λεπταίνε-
ται, οὕτως ἔχει: ὅταν ὁ ἥλιος ὑπάρχει κατὰ ἀνατολὰς θεωρεῖ τὸ μέρος τῆς δύσις, μετέχοντας 
ἀπὸ τὸν ἄρκτον καὶ μεσημβρίαν. Τότε στοχάζεσαι ἐκεῖνον τὸν χονδρὸν ἀέραν νὰ λαμβάνῃ 
ἀπὸ τὸν ἥλιον πλέον φῶς παρὰ ἀπὸ τὸν λεπτόν. Διότι αἱ ἀκτῖναι εὑρίσκουν πλέον ἀντίστασιν. 
Καὶ ἂν ὁ οὐρανὸς εἰς τὴν θεωρίαν σου τελειώνει εἰς χαμηλὴν πεδιάδαν, ἐκεῖνο τὸ ἔσχατον 
τέλος τοῦ οὐρανοῦ ὑπάρχει θεωρούμενον εἰς πλέα χονδρὸν ἀέρα καὶ πλέα λευκόν, ὅστις 
φθείρει τὴν ἀλήθειαν τοῦ χρώματος ἀπὸ ἐκεῖνο ὁποῦ καθορᾶται εἰς τὸ μέσον του. Διὰ τοῦτο 
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φαίνεται ἐκεῖ ὁ οὐρανὸς λευκότερος παρὰ ἐπάνωθέν σου. Διότι ἡ ὁρατὴ γραμμή διαπερνᾶ 
ἀπὸ ὀλιγότερην ποσότητα τοῦ φθαρμένου ἀέρος ἀπὸ χονδρὰς ἀναθυμιάσεις. Καὶ ἂν στοχα-
σθῇς εἰς τὸ μέρος τῆς ἀνατολῆς, ὁ ἀὴρ σοῦ ὁπτάνεται πλέον σκοτεινὸς ὅσον περισσότερον 
χαμηλώνει. Διότι εἰς τοιοῦτον ἀέραν χαμηλόν αἱ φαειναὶ ἀκτῖναι ὀλίγον διαπερνοῦσι.

Κ. ΙΔ .́ Περὶ διαστηματικῶν χρωμάτων, 
ὅτι χάνουνται τελείως ἀπὸ τὰ πράγματα αὐτῶν.

Τῶν πραγμάτων τὰ χρώματα ἀφανίζονται εἰς ἅπαν εἰς μεγαλυτέραν ἢ μικροτέραν διάστα-
σιν. Καὶ τὰ ὄμματα καὶ τὸ ὁπτανόμενον πρᾶγμα ὑπάρχει εἰς μεγίστην ἢ μικροτέρα ὑψη-

λότητα. (Δοκιμασμένον εἰς τὴν εὐδόμην τοῦ παρόντος ὁποῦ λέγει) ὁ ἀὴρ ἐστὶ τοσοῦτον πε-
ρισσότερον ἢ ὀλιγότερον χονδρὸς ὅσον ὁ αὑτὸς ὑπάρχει πλησιότερος ἢ διαστηματικότερος 
ἀπὸ τὴν γῆν. Λοιπὸν ἐὰν τὸ ὄμμα καὶ τὸ πρᾶγμα τὸ ὁπτανόμενον εἶναι πλησίον εἰς τὴν γῆν, 
τότε ἡ χονδρότης τοῦ ἀέρος παρενθεμένη ἀναμέσον τοῦ ὄμματος καὶ τοῦ πράγματος ἐμπο-
δίζει πολὺ τὸ χρῶμα τοῦ πράγματος τοῦ κατοπτευομένου ἀπὸ τὸ ὄμμα. Ὅμως ἐὰν τὸ τοιοῦτον 
ὄμμα ὁμοῦ μὲ τὸ πρᾶγμα τὸ θεωρούμενον ὑπάρχουν 

| (224/10/152) διαστηματικὰ ἀπὸ τὴν γῆν, τότε ὁ τοιοῦτος ἀὴρ ἐμποδίζει τὸ χρῶμα τοῦ ῥηθέ-
ντος κειμένου. 

Καὶ τοσοῦται αἱ ποικιλίαι τῶν διαστάσεων εἰς τὰς ὁποίας χάνουνται τὰ χρώματα τῶν κει-
μένων ὅσαι εἰσὶν αἱ ποικιλίαι τῆς ἡμετέρας καὶ ὅσαι εἰσὶν αἱ ποικιλίαι τῆς χονδρότητος ἢ λε-
πτότητος τοῦ ἀέρος ἀπὸ τὰς ὁποίας διαπερνοῦσιν εἰς τὴν ὅρασιν τὰ εἴδη τῶν φωτισμάτων, 
δηλαδὴ τῶν προλεχθέντων ὑποκειμένων. Διότι πολλὰ εἰσὶ τὰ στασίματα ἀφ’ ἑαυτοῦ των φω-
τισμένα καὶ καθαρὰ ὁποῦ φαίνουνται ζοφώδη καὶ εἰς ἅπαν ἀπεστερημένα ἀπὸ κάθε ποικιλία 
τῶν χρωμάτων καὶ μορφώσεων τῶν πραγμάτων ὁποῦ εἰς τοιαῦτα εὑρίσκονται. Αὐτὸ οὖν προ-
έρχεται διὰ τὴν αἰτίαν τοῦ φωτὸς τοῦ φωτισμένου ἀέρος. Διότι ἀναμέσον τῶν ὁπτανομένων 
πραγμάτων τὸ ὄμμα εἰσέρχεται καθάπερ φαίνεται ἔσωθεν τῶν θυρίδων ὁποῦ εἶναι διαστημα-
τικὰ ἀπὸ τὴν ὅρασιν, εἰς τὰς ὁποίας καταλαμβάνεται μόνον μία μονοειδὴς σκοτεινότης λίαν 
ζοφώδης. Καὶ εἰσερχόμενος ἐν αὐτῇ τῇ οἰκίᾳ θεωρεῖς αὐτὰ λίαν φωτισμένα εἰς τὸν ἑαυτόν 
τους. Καὶ δύνασαι ἐννοεῖσαι καθαρὰ καθέκαστον μέρος, ἢ καὶ μικρότατον, τοῦ ὅτι λογῆς 
πράγματος εὑρισκομένου ἔνδοθεν τῆς αὐτῆς θυρίδος.

Καὶ ἡ τοιαύτη ἀπόδειξις γεννᾶται ἀπὸ τὸ λείψιμον τοῦ ὀμματίου, ὅπερ νικημένον ὑπὸ 
πλείστου φωτὸς τοῦ ἀέρος περισφίγγει τὴν μεγαλότητα τῆς κόρης. Διὰ τοῦτο λείπεται περισ-
σῶς ἡ δύναμίς του καὶ εἰς τοὺς σκοτεινοτέρους τόπους πλαταίνει ἡ κόρη. Καὶ τοσοῦτον τῆς 
περισεύει ἡ δύναμις ὅσον ἀντιλαμβάνει μεγαλότητα (δοκιμασμένον εἰς τὸ περὶ προοπτικῆς). 
Καὶ ἀναμεταξὺ τῶν χρωμάτων τῆς ὁμοίας φύσεως τὸ ὀλίγον διαστηματικότερον ἀπὸ τὴν 
ὅρασιν ἀλλάττει ὀλιγότερον (δοκιμασμένον). Διότι ὁ ἀὴρ ὁποῦ εἰσέρχεται ἀναμέσον τῆς 
ὁράσεως καὶ τοῦ κατοπτευομένου πράγματος καλύπτει τὸ αὐτὸ πρᾶγμα. 

Καὶ ἂν ὁ παρενθέμενος ἀὴρ ὑπάρχει τῆς μεγίστης ποσότητος, τότε τὸ κατοπτευόμενον 
πρᾶγμα χρωματίζεται ἰσχυρῶς ἀπὸ τὸ χρῶμα τοῦ τοιούτου ἀέρος. Καὶ ἂν ὁ τοιοῦτος ἀὴρ 
ὑπάρχει τῆς λεπτῆς ποσότητος, τότε τὸ ὑποκείμενον εἶναι ὀλίγον ἐμποδισμένον. Καὶ ὅταν 
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αὐτὸς ὑπάρχει τῆς μαγαλυτέρας αὐτοῦ παχύτητος, τότε χρωματίζει ἐκ τοῦ ἰδίου αὑτοῦ χρώ-
ματος περισσότερον τὰ κείμενα ὁποῦ διαχωρίζει ἀπὸ τὴν ὅρασιν. 

Λοιπὸν ἔχοντας ὁ ἀὴρ μοιρασμένον ἕν κείμενον σκοτεινὸν μὲ παχύτητα μιλίων δύων, χρω-
ματίζει περισσότερον ἀπὸ ἐκεῖνον ὁποῦ ἔχει παχύτητα ἑνὸς μιλίου (ἐντεῦθεν ἀποκρένεται ὁ 
ἐναντιούμενος, λέγων ὅτι αἱ περιοχαὶ ἔχουσι τά δένδρα ἑνὸς ὁμοίου εἴδους σκοτεινότερα ἀπὸ 
μακρόθεν παρὰ πλησιόθεν). Ἡμεῖς δὲ λέγομεν ὅτι δὲν εἶναι ἀληθὲς ὅτι ἐὰν τὰ φυτὰ ὑπῆρχον 
ὅμοια διαμοιρασμένα ἀπὸ μιᾶς διαστάσεως. Πλὴν ἀληθέστερόν ἐστιν ἐὰν τὰ πρῶτα δένδρα εἰ-
σὶν ὡραῖα καὶ φαίνεται ἡ καθαρότης τῶν λειβαδίων ὁποῦ τὰ διαμοιράζει. Καὶ τὰ ὕστερα εἶναι 
δασέα ὅν τρόπον συμβαίνει εἰς τὰ χείλη καὶ πλησιότητας τῶν ποταμῶν, ὁποῦ ποσῶς δὲν κα-
θορᾶται διάστασις τῶν καθαρῶν λειβαδίων, μόνον ὅλα συναλλήλλως ἑνωμένα, κάνοντας 
ἴσκιον τὸ ἕν ἄνωθεν τοῦ ἑτέρου. Ὡσαύτως συμβαίνει ὁποῦ πολλὰ μεγαλύτερον εἶναι τὸ μέρος 
τὸ ἰσκιωμένον τῶν φυτῶν παρὰ τῶν φωτισμένων. Καὶ διὰ τὰ εἴδη ὁποῦ πέμπουν ἀφ’ ἑαυτοῦ των 
τοιαῦτα φυτά, εἰς τὴν ὅρασιν φαίνουνται εἰς μακρύ διάστημα. Καὶ τὸ χρῶμα τὸ σκοτεινὸν 

| (225/ /153) ὁποῦ εὑρίσκεται εἰς μεγαλοτάτην ποσότητα περισσότερον ἀποκρατεῖ τὰ εἴδη 
του, παρὰ τὸ μέρος τὸ ὀλίγον σκοτεινόν. Καὶ οὕτως ἡ τοιαύτη φέρνει μεθ’ ἑαυτοῦ της τὸ μέ-
ρος τὸ ἰσχυρότερον εἰς μακρινὴν διάστασιν.

Κ. ΙΕ .́ Περὶ τῶν τοῦ ἰσκίου χρωμάτων.

Ὁ ἴσκιος τῶν ἰσκιωμένων σωμάτων συχνάκις προέρχεται μὴ ὑπάρχειν συνακόλουθος εἰς 
τὰ χρώματα τῶν φωτισμάτων, ὅταν εἶναι οἱ ἴσκιοι πρασινοειδεῖς καὶ τὰ φωτίσματα 

κοκκινοειδῆ. Ὡσαύτως καὶ τὸ σῶμα νὰ εἶναι τοῦ παρομοίου χρώματος. Τοῦτο συμβαίνει ὅτι 
τὸ φῶς Α ἐρχόμενον ἀπὸ τὴν ἀνατολὴν ἄνωθεν τοῦ ὑποκειμένου Δ καὶ φωτίζει τὸ ὑποκείμε-
νον ἕως τοῦ χρώματος τῆς λάμψεώς του Ε. Καὶ ἀπὸ τὴν δύσιν Π ὑπάρχει ἕν ἕτερον ὑποκείμε-
νον ἐκ τοῦ ἰδίου φωτὸς φωτισμένον, ὅπερ εἰσὶ ἑτέρου χρωματος τῆς ΔΕ. Ὅθεν με τὰ φωτίσμα-
τα καὶ ἀντηλίας του ἀντανακλάτει πρὸς τὸ Π καὶ κρούει μὲ τὰς ἀκτίνας του εἰς τὰ μέρη τοῦ 
προσώπου πρώτου ὑποκειμένου ΔΕ, τέμνουνται αἱ ἀκτῖνες του, καὶ μένουσι στερεαὶ ὁμοῦ μὲ 
τὰ χρώματα καὶ λάμψεις αὐτῶν.

Ἐγὼ δὲ πολλάκις εἶδον ἕν ὑποκείμενον λευκόν, τὰ φωτίσματα ἐρυθρὰ καὶ οἱ ἴσκιοι γαλα-
ζοειδεῖς. Καὶ αὐτὸ συμβαίνει εἰς τὰ χιονισμένα ὄρη,
ὅταν ὁ ἥλιος δύει εἰς τὸν ὁρίζοντα καὶ φαίνονται πυροειδεῖς. Διότι τὸ γαλάζιον φημὶ τοῦ ἀέ-
ρος γενᾶται ἀπὸ τὴν χονδρότητα τοῦ σώματος τοῦ φωτισμένου ἀέρος παρενθεμένου ἀναμέ-
σον τῶν ἀνωτερικῶν ζοφοτήτων. Διότι τῆς γῆς ὁ ἀὴρ ἐν αὐτῷ οὐκ ἔχει ποιότητα εὐωδιασμά-
των ἢ ἡδυσμάτων ἢ χρωμάτων, ἀλλὰ μόνον εἰς αὐτὸν παίρνει ταῖς καθομοιώσεις τῶν πραγμάτων, 
τῶν μετὰ τοῦ παρενθεμένου. Καὶ τόσον εἶναι τοῦ εὐμόρφου γαλαζίου ὅσον ὑπάρχει ὄπισθεν 
αὐτοῦ μεγαλυτέρα ζοφότης, μὴν ὄντας αὐτὸς μεγίστης διαστάσεως καὶ πλείστης χονδρότητος, 
δηλαδὴ ὑγρότητος. Καὶ δὴ θεωρεῖται εἰς τὰ ὄρη τὰ ἔχοντα πλείστους ἴσκιους, ὅτι εἰσὶν ὡραιώ-
τερον γαλάζιον εἰς τὰ πόρρωθεν διαστήματα. Οὕτως δὲ καὶ ὅθεν ὑπάρχει περισσότερον φω-
τισμένον καθορᾶται περισσότερον τὸ χρῶμα τοῦ ὄρους παρὰ τοῦ γαλαζίου εἰς τὸν ἀέρα, 
προστιθεμένου εἰς τὸν ἀέρα ὁποῦ ἀναμέσον αὐτοῦ καὶ ὁράσεως εἰσέρχεται. 

(α.)

(β.)
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Καὶ ἀναμεταξὺ εἰς τὰ χρώματα τὰ μὴ ὄντα γαλάζια, εἰς μακρύ διάστημα ἐκεῖνο μετέχει 
περισσότερον ἀπὸ γαλάζιον, ὄπερ ὑπάρχει πρὸς τὸ μέλαν πλησιότερον. Καὶ οὕτως ἐξεναντίας 
διασώζεται εἰς τὸ ἴδιόν του χρῶμα ἀπὸ μακρὺ διάστημα ὅπερ εἰσὶν εἰς τὴν παρομοίωσιν τοῦ 
αὐτοῦ μέλανος. Λοιπόν τὸ πράσινον τῶν πεδιάδων μετατρέπεται περισσότερον εἰς γαλάζιον 
παρὰ ὁποῦ δὲν ἐπιτελεῖ τὸ κίτρινον ἢ τὸ λευκόν. Καὶ οὕτως εἰς τὸ ἐναντίον, κίτρινον καὶ λευ-
κόν ὀλιγότερον μετατρέπουνται, παρὰ τό πράσινον καὶ τό
ἐρυθραῖον. Ἡ ἐπιφάνεια τοίνυν τοῦ ἑκάστου σώματος σκιώδους μετέχει ἀπὸ τὸ χρῶμα τοῦ 
κειμένου της. Καὶ αὐτὸ τὸ ἀποδείχνουσι τὰ σκιώδη σώματα ἀσφαλῶς, ὥστε οὐδένα τῶν προ-
λεχθέντων δείχνει τὴν μορφήν του καὶ τὸ χρῶμα ἐὰν τὸ μισὸν παρενθέμενον ἀναμέσον τοῦ 
σώματος καὶ φωτίσματος δὲν εἶναι φωτισμένον. Ἀποκρενόμεθα λοιπὸν ὅτι εἰ μὲν τὸ σκιώδη 
σῶμα ὑπάρχει κίτρινον καὶ τὸ φωτισμένον γαλάζιον, τὸ μέρος τὸ φωτισμένον γίνεται πράσι-
νον, ὅπερ συντίθεται ἀπὸ 

| (226/11/154) κίτρινον καὶ γαλάζιον. 
Ὅθεν ἡ ἐπιφάνεια ἑκάστου σώματος μετέχει εἰς ἄπαν ἀπὸ τὸ χρῶμα τοῦ κειμένου, ὅπερ εἰσὶ 
πλησιώτερον. Καὶ αὐτὸ προέρχεται ὅτι τὸ ἐγγὺς κείμενον καλύπτει περισσοτέρως τὴν ποικι-
λίαν εἰς τὰ εἴδη, ἅπερ ἐρχόμενα εἰς τὴν αὐτὴν ἐπιφάνειαν τῶν σωμάτων φθείρουσι περισσότε-
ρον τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ τοιούτου κειμένου, παρὰ ὁποῦ δὲν ἐποίει τὸ αὑτὸ χρῶμα ἐὰν ἦτον 
διαστηματικόν. Καὶ σκεπάζοντας τοιαῦτα εἴδη, τὸ αὐτὸ χρῶμα ἀποδείχνει ὁλοκληρωτέρως 
τὴν φύσιν του εἰς τὸ αὐτὸ σκιώδη σῶμα. Καὶ ἡ ἐπιφάνεια τοῦ σκιώδους ἀποδείχνεται πλέον 
τελείου χρώματος, ἔχουσα πλησίον ἕν κείμενον τοῦ παρομοίου αὐτῆς χρώματος. 

Καὶ ἐκεῖνα τὰ χρώματα τὰ τιθέμενα εἰς τοὺς ἴσκιους μετέχουσι τοσοῦτον περισσότερον ἢ 
ὀλιγότερον ἐκ τῆς φυσικῆς τους ὡραιότητος ὅσον αὐτὰ εἰσὶν εἰς μεγάλην ἢ μικρὴν σκοτεινό-
τητα. Πλὴν ἐὰν τὰ χρώματα εἰσὶ τιθέμενα εἰς διάστασιν φωτεινήν, τότε τὰ αὐτὰ ὁρῶνται το-
σούτης μεγίστης ὡραιότητος ὅσον τὸ φώτισμα ὑπάρχει τῆς μεγαλυτέρας ἐλάμψεως. Λέγει ὁ 
ἐναντιούμενος ὅτι τόσαι εἰσὶν αἱ ποικιλίαι εἰς τὰ χρώματα τῶν ἰσκίων ὅσαι αἱ διαφοραὶ τῶν 
χρωμάτων τὰ ἔχοντα ἰσκιωμένα πράγματα. Ἐγὼ δὲ φημὶ ὅτι τὰ χρώματα τιθέμενα εἰς τοὺς 
ἴσκιους φανερώνουσιν ἀναμέσον αὐτῶν τοσούτην ὀλιγοτέραν διαφορὰν ὅσον οἱ ἴσκιοι ὁποῦ 
τοὺς εἶναι τιθέμενοι πλέον σκοτεινοί. Πρὸς αὐτό δὲ μᾶς εἶναι μάρτυρες οἱ ἐκ τῶν πλατειῶν 
θεωροῦντες ἔσωθεν τῶν πυλώνων τοὺς ναοὺς ἰσκιωμένους. Ὅθεν εἰσὶν αἱ ζωγραφίαι ἐνδυμέ-
ναι ἀπὸ διάφορα χρώματα, πᾶσαι καθορῶνται ἐνδυμέναι ἀπὸ ζοφότητα. 

Ἀλλ’ ὅμως ἐνδεχόμενόν ἐστιν ὅτι πᾶσαι αἱ ποικιλίαι τῶν χρωμάτων δι’ ἑνὸς ὁμοίου ἰσκίου 
φαίνονται μετηλλαγμέναι εἰς τὸ χρῶμα τοῦ αὐτοῦ ἴσκιου. Καὶ αὐτὸ καθορᾶται εἰς τὰς ζοφό-
τητας μιᾶς νυκτὸς συννεφιασμένης, εἰς τὴν ὁποίαν οὐδεμία μορφὴ καὶ σῶμα χρώματος κατα-
λαμβάνεται. Διότι ἡ ζοφότης ἄλλο δὲν εἶναι παρὰ ἀποστέρησις τοῦ φωτὸς ὀξέου καὶ ἀντηλί-
ας, διὰ τῶν ὁποίων πᾶσαι αἱ μορφαὶ καὶ χρώματα τῶν σωμάτων καταλαμβάνονται. Τὸ αὐτό 
ἐστι βέβαιον, ὅτι παίρνοντας ὅλον τὸ κλῆρος τὴν αἰτίαν τοῦ φωτὸς λείπεται ἡ ἐνέργεια καὶ ἡ 
γνωριμία τῶν χρωμάτων καὶ μορφώσεων, δηλαδὴ τῶν προδηλωμένων σωμάτων. 

Πάντοτε εἰς τὰ τῶν ἰσκίων ὅρια ἐνώνεται φῶς καὶ ἴσκιος ὁμοῦ. 
Καὶ τοσοῦτον περισσότερον ὁ ἴσκιος ὁ παραγωγικὸς συνάπτεται μὲ τό φῶς ὅσον ὁ αὑτὸς ὑπάρχει 

(γ.)

(δ.)

(ε.)

(στ.)
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| (227/ /155) διαστηματικότερος ἀπὸ τό σῶμα τὸ ἰσκιωμένον. Ὅμως τὸ χρῶμα δὲν καθορᾶται 
ποσῶς ἀπλὸν (καὶ αὐτό ὑπάρχει δοκιμασμένον εἰς τὸ κεφάλαιον ὁποῦ λέγει ἡ ἐπιφάνεια τοῦ 
ἑκάστου σώματος μετέχει ἀπὸ τό χρῶμα τοῦ κειμένου της) ὁμοίως τῆς ἐπιφανείας οὔσης δια-
φανοῦς σώματος, καθάπερ ὁ ἀήρ, ὕδωρ καὶ παρόμοια. Διότι ὁ ἀὴρ λαμβάνει τὸ φῶς ἀπὸ τὸν 
ἥλιον, καὶ ἡ ζοφότης ἀπὸ τὴν στέρησιν τοῦ αὐτοῦ ἡλίου. 
Λοιπὸν χρωματίζεται εἰς τοσαῦτα διάφορα χρώματα ὅσα ἐστὶ τά ἀναμεταξὺ αὐτῶν, ὥνπερ ὁ 
αὐτός εἰσεμβαίνει διὰ τῆς ὁράσεως καὶ αὐτῶν. Ὅτι ὁ ἀὴρ ἀφ’ ἑαυτοῦ του οὐκ ἔχει χρῶμα πε-
ρισσότερον ὅ ἔχει τὸ ὕδωρ, ἀλλ’ ἡ ὑγρότης μόνον ὁποῦ σμίγεται μὲ τὸν αὐτὸν ἀέρα ἀπὸ τὴν 
μισὴν περιοχὴν τοῦ οὐρανοῦ καὶ κάτω ὑπάρχει ἐκείνο ὁποῦ χονδραίνει. Καὶ χονδραίνοντας αἱ 
ἡλιακαὶ ἀκτῖναι κρούοντάς τον φωτίζεται. Καὶ ὁ ἀὴρ ὁποῦ εἶναι ἀπὸ τὴν μισὴν περιοχὴν καὶ 
ἐπάνω μένει ζοφώδης, διότι ἐκ τοῦ φωτὸς καὶ ζόφου γαλάζιον συνθέτεται χρῶμα. Καὶ αὐτό 
ἐστὶ τὸ γαλάζιον ὅπερ ὁ ἀὴρ χρωματίζεται μὲ τόσην μεγίστην καὶ μικρωτέραν σκοτεινότητα, 
ὅσον ὁ ἀὴρ ὑπάρχει μεμειγμένος μὲ μεγαλυτέραν ἢ μικρωτέραν ὑγρότητα. Διότι τὸ χρῶμα τὸ 
εὑρισκόμενον ἀναμέσον τοῦ μέρους τοῦ ἰσκιωμένου καὶ φωτισμένου τῶν ἰσκιωμένων σωμά-
των ὑπάρχει τῆς ὀλιγωτέρας ὡραιότητος ἀπὸ τὸ ὁλοκλήρως φωτισμένον.
Λοιπὸν ἡ πρώτη (ζ  ́) ὡραιότης τῶν χρωμάτων ὑπάρχει εἰς τὰ ἐξαίρετα φωτίσματα. Τὸ χρῶμα 
τιθέμενον εἰς διαφόρους χονδρότητας τοῦ ἀέρος ὁπόταν ὑπάρχει διαστηματικότερον ἀπὸ 
τὴν ὅρασιν ἕν τοῦ ἑτέρου δὲν ἀλλάσσεται καὶ ὅσον εὑρίσκεται εἰς λεπτὸν ἀέρα τὸ ἕν τοῦ 
ἑτέρου δὲν ἀλλάσσεται. Δοκιμασμένον οὕτως: ἑὰν ὁ πρῶτος ἀὴρ ὁ χαμηλὸς ἔχει τεσσάρους 
βαθμοὺς τῆς χονδρότητος καὶ τὸ χρῶμα εἶναι εἰς διάστασιν ἑνὸς βαθμοῦ ἀπὸ τὸ ὀμμάτι καὶ ὁ 
δεύτερος ἀὴρ περισσότερον ὑψηλός, ἔχει τρεῖς βαθμοὺς τῆς χονδρότητος. Χάνοντας ἕνα 
βαθμὸν κάνει ὅτι τὸ χρῶμα νὰ λαμβάνῃ ἕνα βαθμὸν τῆς διαστάσεως. Καὶ ὅταν ὁ ἀὴρ ὁ ὑψη-
λότερος ἔχασε δύο βαθμοὺς τῆς χονδρότητος, ἔλαβε καὶ τὸ χρῶμα δύο βαθμοὺς τῆς διαστά-
σεως. Τότε τοιοῦτόν ἐστι τό πρῶτον χρῶμα, ὡσὰν ὁποῦ εἰσὶ τό τρίτον. 
Καὶ διὰ νὰ συντέμνω, ἐὰν τὸ χρῶμα ὑψώνεται τοσοῦτον ὁποῦ νὰ εἰσεμβαίνῃ εἰς τὸν ἀέρα 
ὁποῦ ἔχασε τρεῖς βαθμοὺς τῆς διαστάσεως, τότε ἐσὺ δύνασαι νὰ εἶσαι βέβαιος ὅτι ὁ τοιοῦτος 
ἀφανισμὸς τοῦ ἀέρος ἐποίησε τὸ χρῶμα ὑψηλὸν καὶ διαστηματικόν, ὅσον τὸ χρῶμα ὑπῆρχε 
ἔγγιστα καὶ χαμηλόν. Διότι ἐὰν ὁ ἀὴρ ὁ ὑψηλὸς ἔχασε τρία τέταρτα τῆς ὅλης διαστάσεως, διὰ 
τὴν ὁποίαν αὐτὸς εὑρίσκεται πόῤῥωθεν ἀπὸ τὸ ὀμμάτι. Καὶ οὕτως δοκιμάζεται ὁ σκοπός μας.

Κ. ΙΣΤ .́ Περὶ ἰσκίων λευκοῦ καὶ ἑτέρων. Καὶ τιθεμένων πραγμάτων
 εἰς πεδιάδα λευκήν.

Ὁ ἴσκιος τοῦ λευκοῦ κατοπτευομένου ὑπὸ ἡλίου καὶ ἀέρος, οἱ ἴσκιοι αὐτοῦ εἰς γαλάζιον 
ἔρχονται. Καὶ αὐτὸ γενᾶται 

| (228/12/156) διότι τὸ λευκὸν ἀφ’ ἑαυτοῦ του οὐκ ἔχει χρῶμα, ἀλλ’ ἀποδεκτικὸν τῶν ἑτέρων 
χρωμάτων (διὰ τὴν προρηθεῖσαν λέγουσαν ὅτι ἡ ἐπιφάνεια ἑκάστου σώματος σκιώδους με-
τέχει ἀπὸ τὸ χρῶμα τοῦ κειμένου της). Αὐτό ἐστιν ἀναγκαῖον, ὅτι τὸ χρῶμα τῆς λευκῆς ἐπι-
φανείας μετέχει ἀπὸ τὸ χρῶμα τοῦ ἀέρος καὶ τοῦ κειμένου της. 

Καὶ ἐκεῖνος ὁ ἴσκιος μετέχει περισσότερον ἀπὸ τὸ μέλαν ὁποῦ γενᾶται εἰς τὴν πλέα λευ-
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κὴν ἐπιφάνειαν. Καὶ αὐτὴ ἔχει μεγαλυτέραν προθυμίαν ἀπὸ τὴν ποικιλίαν, παρὰ μίαν ἄλλην 
ἐπιφάνειαν. Καὶ αὐτὸ γενᾶται διὰ τὴν ἄνωθεν τοῦ λευκοῦ αἰτίαν, μὴ ὄντος μετὰ τῶν ἄλλων 
προσαριθμημένον καὶ διότι ἡ ἐπιφάνειά του μετέχει περισσότερον δασέως ἀπὸ τὰ χρώματα 
τῶν κειμένων της παρὰ πᾶσα ἄλλη ἐπιφάνεια τοῦ οὕτινος χρώματος καὶ οἷόν [ἐ]στι. Καὶ μά-
λιστα εἰς τὸ ἴσον τοῦ ἐναντίον ὅπερ εἰσὶ τὸ μέλαν ἢ ἕτερα χρώματα σκοτεινά, ἀπὸ τὰ ὁποῖα 
ὑπάρχει ξεμακρεμένον τὸ λευκὸν κατὰ τὴν φύσιν του. Διὸ δὲ καὶ φαίνεται ἔχειν μεγάλην δια-
φορὰν ἀπὸ τοὺς ἴσκιους τοὺς ἐξαιρέτους του πρὸς τὰ φωτίσματα τὰ ἐξαίρετα. 

Διὸ εἰς πεδιάδας τῶν σχημάτων, τουτέστιν λευκὸν μὲ τὸ σκοτεινὸν καὶ τὸ σκοτεινὸν εἰς 
πεδιάδα λευκὴν και τὸ μέλαν, ἢ τὸ μέλαν μὲ τὸ λευκό φαίνεται ἰσχυρότερον ἔν τοῦ ἑτέρου. 
Καὶ οὕτως ἐναντίως ἀείποτε ἰσχυρότερα θεωρῶνται. 

Καὶ τὸ μὲν λευκὸν ὑπάρχει ἀποδεκτικότερον παντὸς χρώματος ἄλλης ἐπιφανείας ἑκάστου 
σώματος ὁποῦ δὲν εἶναι ἀντιγιαλισμένον. Δοκιμάζεται λέγοντας ὅτι πᾶν σῶμα εὔκαιρον χωρη-
τικόν ἐστι λαμβάνειν τὸ μὴ δυνάμενον λαβεῖν τὰ ἔμπλεα σώματα, ἢ διὰ νὰ εἰποῦμεν ἀπεστερη-
μένον ἑκάστου χρώματος. Καὶ ὄντας αὐτὸ φωτισμένον ἀπὸ χρῶμα παντῶν χρωμάτων, μετέχει 
περισσότερον ἀπὸ τὸ αὐτὸ φώτισμα παρὰ ὁποῦ δὲν ποιεῖ τὸ μέλαν. Ὅπέρ ἐστιν ὅμοιον ἑνὸς 
σκεύους τεθλασμένου ὑστερημένου ὄντος πᾶσης εὐρυχωρίας ἑκάστου πράγματος.

Κ. ΙΖ .́ Περὶ χρωμάτων χρωματισμένων ὑπὸ τὸ φώτισμα τοῦ πυρός.

Π ᾶν πρᾶγμα εἰς κίτρινον χρωματίζεται ὑπὸ τὸ φῶς τοῦ πυρός. Ἀλλ’ οὐχ ὁρᾶται αὐτὸ 
ἀληθὲς μὴ συγκρινόμενον μετὰ τῶν τοῦ ἀέρος πραγμάτων. Καὶ αὕτη ἡ σύγκρισις οὐ 

δύναται φανερωθῆναι παρὰ ἐγγὺς τῆς ἠμέρας, ἀναμφιβόλως δὲ μετὰ τὸ πρωί. Ἐντούτοις δὲ 
εἰς μίαν στάσιν σκοτεινὴν δίδει ἄνωθεν τοῦ ὑποκειμένου μίαν διαπνοὴν τοῦ ἀέρος. Μετὰ 
τούτην ἄλλη μία διαπνοὴ ἀπὸ τὸ φώτισμα τοῦ πυρός. Καὶ τότε αἱ διαφοραὶ ἀσφαλέσταται 
ἐποπτεύονται εἰς τοιοῦτον τόπον. Πλὴν ἄνευ τῆς τοιαύτης συγκρίσεως οὐδαμῶς ἐστὶ γνωρι-
σμένη ἡ διαφορὰ αὐτῶν, ἀλλ’ εἰς χρώματα ἔχοντα πλέον παρομοίωσιν. Ὅμως εἰσὶ γνωρισμένα 
ὡσὰν λευκὸν ἐκ τοῦ κιτρίνου, λευκοπράσινον ἐκ τοῦ γαλαζίου. Διότι κιτρινίζοντας τὸ φῶς 
ὁποῦ φωτίζει τὸ γαλάζιον, καὶ ἐνώνοντας ὁμοῦ γαλάζιον καὶ κίτρινον συνθέτουσι ἕν ὡραῖον 
πράσινον. Καὶ συνάπτοντας κίτρινον μὲ πράσινον ἐπιτελεῖται πάνυ ὡραῖον.

| (229/ /157)
Κ. ΙΗ´. Περὶ τιθεμένων πραγμάτων εἰς πεδιάδαν λευκήν.

Ὁπόταν τὸ σῶμα τὸ ἰσκιωμένον τελειώνει εἰς πεδιάδα λευκοῦ χρώματος καὶ φωτισμένου, 
τότε ἀναγκαίως ὁρᾶται ξεχωριστὸν καὶ διαστηματικὸν ἀπὸ τὴν αὐτὴν πεδιάδα. Καὶ 

αὐτὸ συμβαίνει διότι τὰ σώματα τῆς ἐπικαμποῦς ἐπιφανείας ἀναγκαίως γίνονται ἰσκιωτὰ εἰς τὸ 
ἀπέναντι μέρος, ὅθεν οὐκ εἰσὶ κρουσμένα ἀπὸ τὰς φαεινὰς ἀκτίνας, ὑστερημένα τοιούτου τό-
που τῶν αὐτῶν ἀκτίνων. Πρὸς τὸ ὁποῖον μεγάλως ἀλλάσσεται ἐκ τῆς πεδιάδος καὶ τοῦ μέρους 
τοῦ αὐτοῦ σώματος φωτισμένου, ποσῶς δὲν τελειώνεται εἰς τὴν αὐτὴν πεδιάδα τὴν φωτισμένην 
μὲ τὴν πρώτην της λευκότητα. Μᾶλλον δὲ ἀναμεταξὺ εἰς τὴν ὁροθεσίαν τοῦ σώματος ὁποῦ εἶ-
ναι πλέα σκοτεινὴ ἀπὸ τὴν πεδιάδα ἢ ἐκ τοῦ φωτὸς τοῦ σώματος ἀντιστροφικῶς. 

(α .́) Καὶ αἱ πεδιάδες αἱ συναρμοσμέναι εἰς τοὺς ἴσκιους καὶ εἰς τὰ φωτίσματα, καὶ εἰς τὰς 
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ὁροθεσίας τὰς φωτισμένας καὶ ἰσκιωμένας τοῦ ἑκάστου χρώματος, ποιοῦσι περισσότερον χω-
ρισμὸν εἷς τοῦ ἑτέρου εἴ εἶναι πλέον διαφορετικοί. Δηλαδὴ ἕν χρῶμα σκοτεινὸν οὐ τελειωθῆναι 
δὴ πρὸς ἕτερον σκοτεινόν, ἀλλ’ εἰς διαφορετικότερον, τουτέστιν λευκὸν πρὸς τὸ μέτοχον τοῦ 
λευκοῦ καὶ ἐξεναντίας ὡς τὸ σκοτεινόν, ἢ νὰ τραβίζῃ εἰς τὸ σκοτεινόν. 

(β .́)Καὶ ὅταν τὸ χρῶμα ἑνὸς σώματος λευκοῦ συμβαίνει τελειωθῆναι εἰς πεδιάδα λευκήν, 
τότε τὰ λευκὰ ἢ εἰσὶν ὅμοια ἢ οὐ. Καὶ ἂν εἰσὶν ἐξίσου ὅμοια, τότε τὸ πρὸς σὲ ἐγγύτερον ἐν τούτῳ 
σκοτεινότερον γίνεται εἰς τὴν ὁροθεσίαν ὁποῦ αὐτὴ ποιεῖ μὲ τὸ λευκόν. Καὶ ἂν ἡ τοιαύτη πεδιὰς 
ὑπάρχει ὀλιγότερον λευκὴ παρὰ τὸ χῶμα ὁποῦ εἰς αὐτὴν πεδιάζει, τότε ἡ πεδιὰς φαντάζει μόνη 
της ἀπὸ τὴν ἀντίρρητόν της, ἄνευ ἑτέρας βοηθείας, τῆς σκοτεινῆς ὁροθεσίας. 

(γ  ́) Τὸ λοιπὸν τὸ πρᾶγμα τὸ λευκόν κατοπτευόμενον εἰς πεδιάδα σκοτεινὴν λευκότερον 
θεωρεῖται. Ὁμοίως δὲ τὸ σκοτεινὸν ἐναντίως εἰς πεδιάδα λευκὴν σκοτεινότερον καθορᾶται. Καὶ 
αὐτὸ μᾶς τὸ φανερώνει ὅταν βρέχει τὴν χιόνα, τὴν ὁποίαν ὅταν ἡμεῖς τὴν θεωροῦμεν εἰς τὴν τοῦ 
ἀέρος πεδιάδα ὁπτάνεται παρ’ ἡμῶν σκοτεινή. Εἰ δὲ τὴν στοχαζόμεθα εἰς πεδιάδα τινὸς παρα-
θύρου ἀνοικτοῦ, ἐκ τοῦ ὁποίου καθορᾶται ἡ σκοτεινότης τοῦ ἴσκιου τῆς αὐτῆς οἰκίας, τότε ἡ 
αὐτὴ χιὼν ὁρᾶται λευκοτάτη. Καὶ ἡ χιὼν πλησιόθεν ταχὺς φαίνεται, καὶ μακρόθεν βραδύς. 
Ὁμοίως δὲ πλησιόθεν ὁπτάνεται τῆς συνεχοῦς ποσότητος εἰς ὁμοίωσιν τῶν λευκῶν σχοινίων, εἰ 
δὲ πόῤῥωθεν ὁρᾶται τῆς ἀσυνεχοῦς. 

(δ .́) Καὶ εἰς μὲν τὰ πράγματα τῆς ὁμοίας καθαρότητος ἐκεῖνο ὁπτάνεται τῆς μικρᾶς σαφη-
νείας, ὅπερ ὑπάρχει στοχαζόμενον εἰς πεδιάδα τῆς μεγίστης λευκότητος. Καὶ ἐκεῖνο καθορᾶται 
λευκότερον τὸ πεδιάζειν εἰς σκοτεινοτέραν διάστασιν. Καὶ τὸ σαρκωμένον φαίνεται ὠχρὸ εἰς 
πεδιάδα ἐρυθράν. Καὶ τὸ ὠχρὸ κατοπτεύεται ἐρυθρὸν ὄντας ὁπτανόμενον εἰς πεδιάδα κίτρινην. 
(ε .́) Ὁμοίως δὲ τὰ χρώματα εἰσὶ διακρινόμενα, ἐκεῖνα ὁποῦ δὲ εἶναι διαμέσου τῶν πεδιάδων 
ὁποῦ τά περικυκλώνουν. Διότι ἡ ἐπιφάνεια φημί τοῦ ἑκάστου σώματος μετέχει ὁλοκλήρως 
ἀπὸ τὸ χρῶμα τοῦ κειμένου 

| (230/13/158) ὅπέρ ἐστι πλησιότερον. Καὶ αὐτὸ προέρχεται διότι τὸ ἐγγὺς κείμενον καλύπτει 
περισσοτέρως τὴν ποικιλίαν τῶν εἰδῶν. Τὰ ὁποῖα ἐρχόμενα εἰς τὴν αὐτὴν ἐπιφάνειαν τῶν 
σωμάτων φθείρουσι περισσότερον τοῦ τοιούτου κειμένου τὴν ἐπιφάνειαν, ἢ οὐκ ἐποίει τὸ 
αὐτὸ χρῶμα ἑὰν ἦτον διαστηματικὸν. Καὶ σκεπάζοντας τοιαῦτα εἴδη τὸ αὐτὸ χρῶμα ἀποδεί-
χνει ὁλοκλήρως τὴν φύσιν του εἰς τὸ αὐτὸ σκιώδες σῶμα.
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Κ. ΙΘ .́ Περὶ βαθμοῦ τῶν ζωγραφιῶν τῶν χρωμάτων καὶ φωτισμάτων. 

Τὸ ὡραῖον ἀλόγως οὐδέποτέ ἐστι καλόν. Φημὶ δὲ αὐτὸ πρὸς τοὺς ζωγράφους οἵτινες το-
σοῦτον ἀγαπῶσι τὴν ὡραιότητα τῶν χρωμάτων καὶ ἄνευ μεγάλης διαθέσεως δίδουν 

πρὸς αὐτὰ ἀχαμνοτάτους καὶ σχεδὸν ἀναισθήτους ἴσκιους, μὴ φανταζόμενοι τῶν αὐτῶν τὴν 
ζωντανότητα. Καὶ αὐτοὶ ὁμοιάζουν ἐκείνων τῶν πεπτωκότων πρὸς τὸ αὐτὸ ἐλάττωμα, λέγω 
τῶν ἐπιμελούντων εὐ-ού; φθέγκησθαι ἄνευ τινὸς μέτρους καὶ ἀποφάσεως. 

(α .́)Αὐτὰ γοῦν τὰ προλεχθέντα καὶ ὑψηλὰ πράγματα, ἅτινα εἰσὶ μεγάλως ὠφέλημα, νὰ 
διηγοῦνται ὑπὸ τῶν ζωγράφων βάνοντας εἰς ὅλα ἐπιχείρισιν ἐπιμελέστατα. Διότι ἱκανῶς ἐφα-
νερώσαμεν εἰς τὰς ἀρχὰς τὰ δεξίματα τῶν φωτισμάτων καὶ ὁποίαν ἰσχὺν ἔχωσι τὰ φωτίσματα 
εἰς τὸ νὰ πολυειδήζουσι τὰ χρώματα. Διότι στέκονται στερεὰ τὰ γένη τῶν χρωμάτων φανε-
ρώνομεν ἡμεῖς εἰς ποῖον τρόπον ὁπτάνουνται, πότε πλέον καθαρά, πότε πλέον σκοτεινά, 
κατὰ τὴν συνάφειαν τῶν φωτισμάτων καὶ ἰσκιωμάτων. Καὶ ὅτι τὸ λευκὸν καὶ τὸ μέλαν εἰσὶν 
ἐκεῖνα τὰ χρώματα διὰ τῶν ὁποίων ἡμεῖς φανερώνομεν εἰς τὴν ζωγραφίαν τὰ φωτίσματα καὶ 
ἰσκιόματα. Καὶ ὅτι τὰ ἕτερα χρώματα εἰσὶ ψηφισμένα διὰ τὴν ὕλην ἔνθα συνάπτονται αἱ με-
ταλλαγαὶ τῶν φωτισμάτων καὶ ἰσκιωμάτων. Λοιπὸν ἀφήνοντας τὰ ἄλλα πράγματα ὄπισθεν, 
ἁρμόζει νὰ ξεκαθαρίσομε εἰς ποῖον τρόπον ὁ ζωγράφος ἔχει νὰ μεταχειρίζεται τὸ λευκὸν καὶ 
τὸ μέλαν. 

Θαυμάζονται οἱ παλαιοὶ ζωγράφοι ὅτι ὁ Πολυνιώτης καὶ ο Τιμάντης ἐργάζοντο μόνον μὲ 
τέσσαρα χρώματα. Καὶ ὁ Ἀγλαωφὼν ἐσυνήθιζε μὲ ἕνα χρῶμα. διότι καὶ μονοχρώματος ἐκα-
λεῖτο. Ὅμως εἰς ἕνα εὔπορον διδάσκαλον ἐγὼ ἀληθῶς βεβαιώνω ὅτι ἡ πληθὺς καὶ ἡ ποικιλία 
τῶν χρωμάτων προξενεῖ πολλὴν χάριν καὶ ὡραιότητα εἰς τὴν ζωγραφίαν. Ὅμως ἐπεθύμουν νὰ 
ἔβαναν πᾶσαν σπουδὴν καὶ τέχνην εἰς τὸ νὰ συνθέτουν καὶ νὰ ἑνώνουν ὀρθῶς τὸ λευκὸν καὶ 
τὸ μέλαν. Καὶ ὅτι θέτοντας αὐτὰ ἀρίστως νὰ τὰ διασκευάζουν μὲ μεγάλην ἀγχίνοιαν καὶ 
ἄκραν ἐπιμέλειαν. Δηλαδὴ καθάπερ ἡ ἔλευσις τῶν φωτισμάτων καὶ ἰσκιωμάτων, αἵτινα 

| (231/ /159) ποιοῦσιν αὐτὰ ἵνα θεωρῶνται εἰς ποῖον στάσιμον αἱ ἐπιφάνεια ὑψώνουνται καὶ 
εἰς ποῖα αὐτὰ σχίζονται καὶ διαιροῦνται, καὶ πόσον τινά ἀπὸ τὰ αὐτὰ μέρη κλίνεται ἢ λυγίζε-
ται. Οὕτω προσαρμόττοντας τὸ λευκὸν καὶ τὸ μέλαν χρησίμως ποιεῖ ἐκεῖνο ὅπερ ἧτον δοσμέ-
νον εἰς ἔπαινον διὰ τὸ αὐτὸ ἰδίωμα Νικία ζωγράφου τοῦ Ἀθηναίου. Διότι οὐ χρὴ ἐπιθυμεῖν 
ἄλλο τὸν διδάσκαλον μόνον αἱ ζωγραφίαι του φανερώνουν μέγα ὄγκομα. 

Φησί τινες ὅτι ὁ Ζεύξης παλαιότατος ζωγράφος ἦτον σχεδὸν ὁ πρῶτος ὅστις ἐγίνωσκεν 
κρατεῖν τὴν τοιαύτην μέθοδον τῶν ἴσκιων τε καὶ φωτισμάτων. Ἄλλ’ οὐκ ἀποδίδεται τῶν ἄλ-
λων ὁ αὐτὸς ἔπαινος. Ἐγὼ ἀναμφιβόλως δὲν νομίζω ὅτι εἶναι τινὰς ζωγράφος μέτριος μὴ γι-
νώσκων πολλὰ ἁρμοδίως ποῖαν δύναμιν ἔχει ὁ ἴσκιος καὶ τὸ φώτισμα εἰς ὅλας τὰς ἐπιφανείας. 
( Ἐγὼ ἐπαινῶ τὰς ζωγραφισμένας μορφὰς μὲ καλὴν χάριν τόσον τῶν σπουδαίων ὥσπερ καὶ 
τῶν ἰδιωτῶν, ἀρκεῖ μόνον ὅτι ἔχειν ὄγκος καὶ ζωντανότητα καὶ νὰ θεωρῶνται ὅτι σκιρτῶσιν 
ἔξω ἀπὸ αὐτὰς τὰς ἐπιφανείας. Καὶ ἐξεναντίας, ἐλέγχω ἐκείνους τῶν ὁποίων δὲν φαίνεται 
ἴσως τινὰ στιγμὴ τῆς τέχνης εἰ μὴ μόνον εἰς τὰς περιόδους.) Ἐπεθύμουν ὅτι ἡ σύνθεσις νὰ 
εἶναι καλῶς σχεδιασμένη καὶ χρησίμως ζωγραφισμένη. 

(β  ́)Λοιπὸν ἵνα μὴ μείνωσιν αὐταὶ εἰς ἀτιμίαν, καὶ ὅτι εἶναι κοινῶς ἐπαινεμέναι, ὀφείλουν 
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ἀρχαίως ἵνα σημαδεύονται ἐπιμελῶς οἱ ἴσκιοι καὶ τὰ φωτίσματα. Καὶ συλλογίζεσθαι χρὴ ὅτι 
εἰς ἐκείνην τὴν ἐπιφάνειαν ἄνωθεν τῆς ὁποίας κρούωσιν αἱ ἀκτῖναι τῶν φωτισμάτων, τὸ αὐτὸ 
χρῶμα προσήκει εἶναι καθ’ ὅσον ἰσχύει διαυγὲς καὶ φωτεινόν. Καὶ δὴ ἐξεναντίας ὑστερούμε-
ναι κατ’ ὀλίγον ὀλίγον αἱ δυνάμεις τῶν φωτισμάτων εἰσέρχεται ἐν τούτῳ τὸ χρῶμα σκοτεινόν. 
Τελευταῖον δὲ χρὴ διδάξαι εἰς τίνα τρόπον ἀνταποκρένουνται οἱ ἴσκιοι εἰς τὸ ἐνάντιον μέρος 
τῶν φωτισμάτων. Ὅτι οὐδέποτέ ἐστιν ἐπιφάνεια τινὸς σώματος ἐκ φωτὸς καθαροῦ. Διότι εἰς 
τὸ ἴδιον σῶμα οὐχ εὑρίσκεις τὴν ἐπιφάνειαν εἰς ἐκεῖνο τὸ ἐναντίον, ὁποῦ νὰ μὴν ὑπάρχει κα-
λυμμένη καὶ πεφορτισμένη ἀπὸ ἴσκιους, ἀλλ’ εἰς ὅσον ἀπαρθενεύει εἰς τὸ νὰ παρομοιάσῃς τὰ 
φωτίσματα μὲ τὸ λευκόν, καὶ τοὺς ἴσκιους μὲ τὸ μέλαν. 

Σοῦ ἐνθυμίζω ὅτι νὰ βάνῃς τὴν ἐξαίρετον σπουδὴν νὰ ἐγνωρίζῃς ἐκείνας τὰς ἐπιφανείας 
ὁποῦ ἐγγύζοντας ἀπὸ τὸ φῶς ἢ ἀπὸ τὸν ἴσκιον. Αὐτὸ τὸ μανθάνεις καλῶς ἐκ τῆς ἰδίας φύσεως 
καὶ ἀπὸ τῶν ἰδίων πραγμάτων. Καὶ ὁπόταν τέλος πάντων γινώσκεις καλότατα αὐτὰ τὰ πράγ-
ματα, ἀλλάσσεις τὸ χρῶμα ἔσωθεν εἰς τὰς αὐτὰς περιόδους κατὰ τὸν τόπον τους, ὅσον πλέον 
ἀκριβέστατα δύνασαι μὲ ὀλιγότερον λευκόν καὶ εἰς τὸν τόπον του. Τὸ ἐνάντιον σμίγεις ὡσαύ-
τως ὀλιγότερον μέλαν. Διότι ἐκεῖνο τὸ στάθμισμα λέγω τοῦ λευκοῦ καὶ τοῦ μέλανος, μεγαλύ-
τερον καθορᾶται τὸ ὄγκος. Εἶτα ἀκολουθᾶς μὲ τὰ αὐξήματα, καὶ μὲ τὴν ἴδιαν φύλαξιν ὅσον 
ὁποῦ καταλαμβάνεις ὅτι ἔτυχες τόσον ὁποῦ ἀρκεῖ. 

(.γ  ́) Καὶ εἰς τὸ γνωρίζειν τοῦτο ἔχεις ἕνα ἄριστον κριτὴν κατ’ ἀλήθειαν, τὸ ἔσοπτρον (διό-
τι ἀεὶ τὸ ἐποπτευόμενον πρᾶγμα ὁποῦ φαίνεται μετέχει ἀπὸ τὸ χρῶμα τοῦ σώματος ὁποῦ 
κατοπτεύει. Καὶ τὸ ἔσοπτρον χρωματίζεται εἰς μέρος ἐκ τοῦ χρώματος ἐκείνου ὁποῦ ἔσωθεν 
καθορᾶται, καὶ μετέχωσι τόσον περισσότερον τὸ ἓν τοῦ ἑτέρου ὅσον περισσῶς ἰσχυρότερον 
ὑπάρχει τὸ πρᾶγμα ὁποῦ φαίνεται παρὰ τὸ χρῶμα τοῦ καθρέπτου. Καὶ ἐκεῖνο τὸ πρᾶγμα 
ὁπτάνεται τοῦ πλέον ἰσχυροῦ χρώματος εἰς τὸ ἔσοπτρον ὁποῦ περισσότερον μετέχει 

| (232/14/160) ἀπὸ τὸ χρῶμα τοῦ κειμένου, δηλαδὴ τοῦ αὐτοῦ ἐσόπτρου). Διότι τὰ φωτισμέ-
να πράγματα κέκτηνται τινὰ χάριν εἰς τὸ ἔσοπτρον, ὁπόταν αὐτὰ οὐκ ἔχωσι τινὰ ψεγάδι. Ἄνευ 
τούτου ὑπάρχει θαυμαστὸν ὅτι πᾶν σφάλμα εἰς τὴν ζωγραφίαν φαίνεται ἀηδὲς εἰς τὸ ἔσο-
πτρον. Διόρθωνε λοιπὸν τὰ ἐκ τοῦ φυσικοῦ πράγματα διὰ τῆς διακρίσεως τοῦ ἐσόπτρου. Ἀλλ’ 
ἂς μοῦ εἶναι ἄδεια ἵνα ἀναφέρω ὦδε τινὰ πράγματα, ἅτινα εἰς τὴν φύσιν τὰ ηὗρα. 

(.δ  ́) Ἐγὼ ἀληθῶς ἐννόησα ὅτι αἱ ἐπίπεδαι ἐπιφάνειαι σώζουν εἰς πᾶν τόπον ἀπὸ τὰς ἰδίας 
αὑτῶν ἐπιφανείας τὸ χρῶμα μονοειδῆ. Ἀλλ’ αἱ κυκλοφερεῖς καὶ καμπύλαι ἀλλάσσουσι τὰ 
χρώματα. Διότι ἀπὸ τὸ ἕν μέρος εἰσὶ φωτειναί, καὶ ἐκ τοῦ ἑτέρου σκοτειναί. Καὶ εἰς ἕνα καὶ εἰς 
ἄλλον τόπον σώζουσιν ἕν χρῶμα μεσαῖον. Καὶ ἡ τοιαύτη μεταλλαγὴ τοῦ χρώματος εἰς τὰς 
ἐπιφανείας οὐχὶ ἐπιπεδεῖς φέρνει δυσκολίαν εἰς προσποιητικοὺς ζωγράφους. Ὅμως ὁ ζωγρά-
φος σημειώνει εὐτόνως, ὡς προέφυμεν, τὰς περιόδους τῶν ἐπιφανειῶν διαμοιράζοντας τὰ ἐφ’ 
ὑπτια τῶν φωτισμάτων. 

(.ε  ́) Διὰ τὸ ὁποῖον τότε τοῦ εἶναι εὔκολος ὁ τρόπος καὶ ἡ μέθοδος εἰς τὸ να χρωματίζῃ. 
Διότι αὐτὸς ἀπὸ τὴν πρώτην ὑπάγει ἀλλάσσοντας, ἢ με τὸ λευκὸν ἢ με τὸ μέλαν, ἐκείνην τὴν 
ἐπιφάνεια κατὰ τὴν χρείαν ἄχρι εἰς τὴν γραμμὴν τοῦ διορίσματος, καθάπερ σχεδὸν ἐπιχύνε-
ται μία δρόσος. Μετὰ ταῦτα ἐπιχύνει ἄλλην μίαν ἔξω ἀπ’ αὐτήν, ἔπειτα δὲ ἀπ’ εκείνην νὰ 
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σμιχθῇ ἄνωθεν αὐτῆς μία ἑτέρα, ποιῶντας ὅτι ὁ τόπος τοῦ φωτίσματος ὑπάρχει φωτισμένος 
τοῦ πλέον λευκοῦ χρώματος. Καὶ τέλος πάντων τὸ ἴδιον χρῶμα σχεδὸν ὥσπερ καπνὸς νὰ 
καπνίζῃ εἰς τὰ μέρη ὁποῦ τοῦ εἶναι συμβαινόμενον. Πλὴν ἀναγκαῖον ἐστι νὰ ἐνθυμᾶσαι ὅτι 
καμία ἐπιφάνεια δὲν πρέπει να γίνεται ποτὲ τόσον λευκὴ ὁποῦ ἐσὺ νὰ μὴ δύνασαι νὰ ποιῇς 
τὴν ἴδιαν λευκοτέραν. Ἀλλ’ εἰς τὸ νὰ φανερώνῃς γοῦν τὰς τοιαύτας στολὰς λευκὰς εἶναι 
χρεία νὰ τραβικτῇ λίαν ἀπὸ τὴν ὕστερην λευκότητα. 

Διότι ὁ ζωγράφος δὲν ἔχει πρᾶγμα τινὰ ἔξω ἀπὸ τὸ λευκὸν χρῶμα, μὲ τὸ ὁποῖον αὐτὸς νὰ 
δυνηθῇ νὰ παρομοιάσῃ τὰς ὑστέρας λάμψεις τῶν ὡραιοτάτων ἐπιφανειῶν. Καὶ αὖθις ηὗρε τὸ 
μέλαν μὲ τὸ ὁποῖον αὐτὸς δύναται φανερῶσαι τὰς ἐσχάτας ζοφότητας τῆς νυκτός. Διὸ ζωγρα-
φίζοντας τὰς λευκὰς στολὰς ἀναγκαῖον ἐστι νὰ λαμβάνῃς ἕν ἀπὸ τὰ τέσσαρα γένη τῶν χρωμά-
των, ὄντος ἀνοικτοῦ καὶ καθαροῦ. Καὶ ἐξεναντίας, ποιεῖς ὅταν ζωγραφίζῃς ἕν ἔνδυμα μέλαν 
δουλεύεσαι ἀπὸ τὸ ἕτερον ἄκρον ἐκείνου. Διότι δὲν εἶναι μακρινὸν πολλὰ ἀπὸ τὸν ἴσκιον καθά-
περ ἡμεῖς λαμβάνομεν ἀπὸ τὴν βαθυτάτην καὶ μελανὴν θάλασσαν. Τέλος πάντων τοσαύτη 
ἰσχὺν ἔχει αὕτη ἡ σύνθεσις τοῦ λευκοῦ καὶ τοῦ μέλανος ὥστε, γινομένη μὲ μέθοδον καὶ μὲ τέ-
χνην, φανερώνει τὰς ἐπιφανείας τοῦ χρυσοῦ καὶ τοῦ ἀργυροῦ καὶ ὑαλίου λαμπρότητας. 

Ὑπάρχει λοιπὸν μεγάλως ὀνειδισμένοι ἐκεῖνοι οἱ ζωγράφοι οἵτινες δουλεύονται ἀπὸ τὸ 
λευκὸν ἀσυγκέραστα, καὶ ἀπὸ τὸ μέλαν ἄνευ τινὸς ἐπιμελείας. Διὸ δὲ εἴθελον ὅτι ἐκ τῶν ζω-
γράφων ὑπάρχειν τιμημένον τὸ λευκὸν καὶ τὸ μέλαν ὑπὲρ τοὺς πολυτίμους τους λίθους. Καὶ 
κατὰ ἀλήθειαν ἦτον καλὸν ὅτι τὸ λευκὸν καὶ τὸ μέλαν νὰ ἐγίνοντο 

| (233/ /161) ἀπὸ ἐκείνους τοὺς μαργαρίτας τῆς Κλεοπάτρας ὁποῦ αὐτὴ τοὺς ἀπάλαινεν μὲ τὸ 
ὄξος. Καὶ οὕτω ἐγίνοντο πλέον μὲ ἀκρίβειαν ἵνα διαμοιράζωσι τὸ λευκὸν καὶ τὸ μέλαν εἰς τὴν 
ζωγραφίαν. Διὰ τοῦτο ὠφελᾶ ὁ Ζεύξης ἐλέγχοντας τινὰς ζωγράφους, οἵτινες οὐκ ἐγίνωσκον 
ὁποῖον πρᾶγμα ὑπῆρχε τὸ πολύ. Καὶ οὕτως ἐτύχαιναν ἀπαραιτήτως ἄξιοι ὀνειδισμοῦ, ὅτι 
πάνυ βέβαια ἐδουλεύοντο με τὸ μέλαν, καὶ λίαν ἀσυγκέραστα ἐσυνηθίζοντο εἰς τὸ λευκόν. 

Ἡμεῖς γοῦν ἐμάθαμεν διὰ τῆς συνηθείας καὶ τῆς ἀσκήσεως ζωγραφίζειν οὕτω. Διότι καὶ αὐτὴ 
ἡ ἴδια φύσις μισᾶ τὸ ἔν ὥσπερ καὶ τὸ ἄλλον. Περιπλέον δὲ ὥσπερ καὶ τὴν σκοτεινότητα καὶ τὸ 
δασύ. Καὶ ὅτι συνεχῶς ὅσον δυνάμεθα καὶ ἠξεύρωμεν τοσοῦτον νὰ δίδομεν τὴν χείραν ὑποκλίναι 
εἰς τὴν χάριν καὶ ὡραιότητα. Διότι φυσικὰ πᾶντες ἐφύονται τὰ πράγματα τὰ καθαρὰ καὶ τηλαυγές. 

(στ  ́) Τὸ λοιπὸν ὑπάρχει ἀναγκαῖον νὰ σφαλίζωμεν τὴν θύραν ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ μέρος, ὅθεν ὁ 
δρόμος τοῦ ἡμετέρου σφάλματος ὑπάρχει ἀνοικτός. Τοιγαροῦν αὐτὰ τὰ πράγματα ἀρκεῖ ὁποῦ ἕως 
ὧδε ἐδιηγήθησαν εἰς τὸ νὰ δουλεύεται τὸ λευκὸν καὶ τὸ μέλαν. Πλὴν ὅσον εἰς τὰ γένη τῶν χρω-
μάτων ὁμοίως πρέπει νὰ ἔχῃς μία τινὰ μέθοδον. Ἀκολουθᾶ λοιπὸν ὁποῦ λογαριάζουσι τινὰ πράγ-
ματα εἰς τὰ γένη τῶν χρωμάτων, οὐχὶ καθάπερ ἔλεγεν ὁ ἀρχιτέκτων Βιτρούβιος λογαριάζοντας 
πόθεν εὑρίσκεται ἡ ἐξαίρετος κιννάβαρις ἢ τα λοιπὰ οὕτω ἐπαινεμένα χρώματα. Ἀλλ’ εἰς ποῖον 
τρόπον τὰ ἐξαίρετα καὶ καλῶς τριμμένα χρώματα ἔχωσι νὰ συνάπτονται εἰς τὴν ζωγραφίαν. 

Λέγουσι δὲ ὅτι ὁ Ἐφράνορας ζωγράφος παλαιὸς ἔγραψε τινὰ πράγματα ὑπὲρ τῶν χρωμά-
των. Πλὴν αὐτὰ τὰ γραψίματα δὲν φαίνονται. Μόνον ἡμεῖς ἐφέραμεν εἰς φῶς συνάζοντας ἐκ 
παλαιῶν τινῶν καὶ νέων μετά τινος προσθήκης τὴν τοιαύτην τέχνην τῆς ζωγραφίας, καθ’ ὅν 
τρόπον γραμμένη ποτὲ ἐξ ἄλλων, ἀλλὰ ξανακαλεσμένη ἅμα δὲ καὶ φανερωμένη ἀπὸ ἡμᾶς 
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οὐρανόθεν. Ἐσύραμεν ὄπισθεν καὶ τὴν τάξιν μας καὶ ἀκολούθως ἕως ὧδε ἐποιήσαμεν. 
(.ζ  ́) Ἐγὼ ὅμως ἤθελον ὅτι τὰ γένη τῶν χρωμάτων ὁμοῦ καὶ τὰ εἴδη νὰ ἠμποροῦσι νὰ θεω-

ροῦνται μὲ μίαν τινὰ χάριν καὶ ὡραιότητα εἰς τὴν ζωγραφίαν. Καὶ τότε μὲν ὑπάρχει ἡ αὐτὴ 
χάρις, ὅταν τὰ χρώματα θέλουσιν εἶστε τιθέμενα μὲ μίαν ἄκραν ἐπιμέλειαν. Καθάπερ ἐσὺ 
εἴθελε ζωγραφίζῃς τὴν Ἄρτεμιν προσκαλοῦσα τινὰ χορόν, ἦτον πρᾶγμα ἁρμόδιον νὰ ἐνδύσῃς 
τὴν νύμφην ὁποῦ ὑπάρχει πλησιωτέρα μὲ στολὰς καὶ ἱμάτια πράσινα, τὴν ἄλλην μὲ λευκά, τὴν 
τρίτην ἐρυθρὰ καὶ τὴν τετάρτην μὲ κίτρινα. Καὶ ἔξω ἀπ’ αὐτὸ ὁποῦ διαμέσον τῆς ποικιλίας 
τοιούτων γινομένων χρωμάτων νὰ εἶναι στολισμένα τοιουτοτρόπως, ὅτι πάντοτε τὰ λευκὰ 
χρώματα νὰ συνάπτονται μὲ κάποια χρώματα σκοτεινὰ διαφορετικοῦ γένους ἀπὸ ἐκείνου, 
ὅπερ συμμίγνυται. Διότι ἐκείνη ἡ συνάφεια τῶν χρωμάτων εἰσεβαίνει διαμέσον τῆς πολυειδίας 
εἰς μεγαλυτέραν σαφήνειαν, καὶ διαμέσον τῆς συγκρίσεως εἰς μεγίστην ὡραιότητα. 

Καὶ ἀληθῶς ἐστὶν ἀναμέσον τῶν χρωμάτων μία φιλία, ὅτι ἑνωμένα ἀλλήλων αὐξάνουσιν 

| (234/15/162) τὴν ἔμφασιν εἰς τὴν φαιδρότητα. Ἐὰν τίθεται τὸ ἐρυθραῖον χρῶμα ἐν μέσῳ 
γαλαζίου καὶ κιτρίνου ἐξυπνᾶ εἰς τὸ ἕνα ἄλλο μέρος μία τινὰ μεταλλακτικὴ εὐπρέπεια. Τὸ 
χρῶμα τοῦ λευκοῦ οὐχὶ μόνον τιθεμένον εἰς τὸ πλάγιον τοῦ λινοῦ καὶ κιτρίνου ἀλλὰ δίδει εἰς 
ὅλα σχεδὸν ἀγαλλίασιν. Τὰ σκοτεινὰ χρώματα στέκουσιν οὐχὶ χωρὶς ἀξίαν ἀναμέσον τῶν 
καθαρῶν χρωμάτων. Καὶ ὁμοίως τὰ καθαρὰ θέτονται χρησίμως ἀναμεταξὺ τῶν σκοτεινῶν. Ἂς 
μεταχειρίζονται λοιπὸν οἱ ζωγράφοι ἐκείνην τὴν ποικιλίαν τῶν χρωμάτων ἣνπερ εἴπωμεν. 

(η .́) Ὅμως εἰσί τινες ἐργαζόμενοι μὲ χρυσίον ἄνευ τινὸς κοσμιότητος, νομίζοντες ὅτι τὸ 
χρυσίον φέρνει μεγαλειότητα εἰς τὴν ἱστορίαν. (ἐγὼ κατὰ ἀλήθειαν δὲν τοὺς ἐπαινῶ μᾶλλον 
θέλοντας ζωγραφῖσαι ἐκείνην τὴν Διδόνην τοῦ Βιργιλίου, ὁποῦ εἴχε τὴν φαρέτραν καὶ τοὺς 
πλοκάμους δεδεμένους μὲ χρυσίον καὶ τὴν στολὴν τῶν χιτώνων μὲ τὰς χρυσὰς ζώνας, φανε-
ρωμένη οὖσα ἐφ’ ἵππων, οὕτινων τὰ χαλινάρια ἦτον χρυσά, καὶ τὰ ἅπαντα αὐτῆς πράγματα 
ἔλαμπον χρυσόμορφα). Ἐγὼ μ’ ὅλον τοῦτο ἀγάπουν νὰ ἐπιδεξεύονταν παρομοιάζει τῷ χρώ-
ματι μόνον ἁρμοδιεστέρως τοῦ χρυσίου εἰς εκείνην τὴν μεγάλην πλουσιότητα τῶν φαεινῶν 
ἀκτίνων τοῦ χρυσίου, ὁποῦ κρούουσιν ἀπὸ καθέκαστον μέρος τὰ ὄμματα τῶν θεωρούντων. 
Διότι ὑπάρχει μεγαλύτερος ἔπαινος τοῦ διδασκάλου καὶ μεγαλυτέρα ἔκπληξιν πρὸς τὰ χρώ-
ματα παρὰ εἰς τὸ χρυσίον. Καὶ δύνασαι ἐννοεῖσαι ὅτι θέτοντας τὸ χρυσίον εἰς μίαν ἐπιφάνειαν 
ἰσόπεδον πῶς τὸ μεγαλύτερον μέρος εἰς τὰς ἐπιφάνειας ὁποῦ ἔπρεπεν νὰ φανερώσῃ καθαρὰς 
καὶ λαμπράς, φαίνουνται εἰς τοὺς θεατὰς σκοτεινάς. Καὶ εἰς τινὰς ἄλλας ὁποῦ ἐτύχαινεν ἴσως 
νὰ εἶναι πλέον ἰσκιωμέναι, ὁρῶνται πλέον διαυγές. 

Ὅμως οἱ ἔτεροι στολισμοὶ τῶν διδασκάλων ὁποῦ σμίγονται πέριξ τῆς ζωγραφίας, ὥσπερ 
εἰσὶν οἱ κίονες, αἱ βάσεις, αἱ κεραταῦλαι, ὁποῦ μετέχουσιν εἰς τὴν λεπτουργικήν. Εἰς τοῦτο δὲν 
ἐναντιοῦμαι, ἐὰν αὐταὶ εἰσὶν ἀπὸ ἀργύριον καὶ χρυσίον στερεὸν ἢ πολλὰ γλαφυρόν. Διότι μία 
τέλεια καὶ καλὰ συνθεμένη ἱστορία ὑπάρχει ἀξιωτέρα καὶ ἀπὸ τοὺς στολισμοὺς τῶν πολυτί-
μων λιθαρίων. Διὸ ἐπιμελήθητε καλῶς πρὸς τὰς ῥηθησωμένας, ἀκολούθας ὥσπερ καὶ τὰς 
πρώτας διδασκαλίας ἵνα ἄξιοι γένητε.

Κ. Κ .́ Περὶ τῶν τοῦ ἰσκίου χρωμάτων ἑκάστου σώματος τῆς ζωγραφίας.
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Ἂ ς ἐπανέλθωμεν αὖθις διδάσκοντας περὶ τῶν χρωμάτων ζωγραφισμένων πραγμάτων. Τὸ 
χρῶμα λοιπὸν τοῦ ἑκάστου σώματος οὐδαμῶς ὑπάρχει ἀληθές, οὔτε ὁ ἴδιος ἴσκιος, ἐὰν 

τὸ ὑποκείμενον ὁποῦ τὸ ἀποσκιώνει δὲν εἶναι ἀπὸ τὸ χρῶμα τοῦ σώματος ὁποῦ τὸ ἔχει ἀπο-
σκιωμένον. Παραδείγματος χάριν, ὅτι ἐγὼ ἔχω μίαν οἰκίαν εἰς τὴν ὁποῖαν οἱ τοῖχοι εἰσὶ πράσι-
νοι, κρίνω πῶς ἐὰν εἰς τοιοῦτον τόπον ὑπάρχει θεωρημένον γαλάζιον ὅπερ ὑπάρχει φωτισμέ-
νον ἀπὸ τὴν καθαρότητα τοῦ γαλαζίου ἀέρος, πῶς τότε τὸ τοιοῦτον μέρος φωτισμένον 
ὑπάρχει εἰς ὡραιώτατον γαλάζιον. Καὶ

| (235/ /163) ὁ ἴσκιος ὑπάρχει δύσμορφος, καὶ οὐχὶ ἀληθὴς ἴσκιος τῆς τοιαύτης ὡραιότητος 
τοῦ γαλαζίου, διότι φθείρεται ἀπὸ τοῦ πρασίνου ὁποῦ ἀντηλίζει. Καὶ χείρονα ὁμοίως ὑπῆρχεν 
ἐὰν ὁ τοιοῦτος τοίχος ἦτον πυρόχρος.

Κ. ΚΑ .́ Περὶ των ζωγραφισμένων πραγμάτων εἰς τὰς πεδιάδας.

Εἰ ς μεγαλοτάτην ἀξίαν ὑπάρχει ἡ διαλογὴ τῶν πεδιάδων, πρὸς τοὺς ὁποίους πεδιάζει τὰ 
σκιώδη σώματα ἐνδυμένα ἀπὸ φωτίσματα καὶ ἴσκιους. Διότι εἰς ἐκεῖνα ἁρμόζει νὰ 

ἔχουν τὰ μέρη τὰ φωτεινὰ εἰς πεδιάδας σκοτεινάς, καὶ τὰ μέρη τὰ σκοτεινὰ εἰς πεδιάδα λευ-
κήν. Καθάπερ ἀποδείχνεται εἰς τὴν ἀντίκρις μορφήν. Καὶ πολλοὶ εἰσὶν οἵτινες εἰς πεδιάδα 
λευκὴν ποιοῦσι τὰς μορφὰς τοσοῦτον σκοτεινάς, ὅσον αὐταὶ εἰσὶ τοσοῦτον διαστηματικαὶ 
ἀπὸ τὴν ὅρασιν, ὅπέρ ἐστιν ἐναντίον ἐὰν τὸ μιμητὸν πρᾶγμα δὲ ἦτον λευκόν. 

(α ́.) Διότι τότε προέρχεται ἐκεῖνο ὅπερ ἀπέναντι ὑποτίθεται, κατὰ τὰς προρηθείσας αἰτίας. 
Διότι οὐδαμῶς τὰ χρώματα ζώοσιν καὶ καθαρότητα τῶν ζωγραφισμένων τοποθεσιῶν ἔχουσι 
κατὰ σύγκρισιν μὲ τὰς τοποθεσίας τὰς φυσικὰς καὶ φωτισμένας ἐκ τοῦ ἡλίου ἐὰν αὐταὶ αἱ 
ζωγραφισμέναι τοποθεσίαι οὐκ εἰσὶ φωτισμέναι ἐκ τοῦ ἡλίου. 

(β ́.) Τοσοῦτον ὑποδείκνυται τὸ ὁρατὸν πρᾶγμα ἀπὸ τὸ φυσικόν του χρῶμα, ὅσον τὸ μέ-
σον τὸ παρενθέμενον ἀναμέσον αὐτοῦ καὶ τῆς ὁράσεως ὑπάρχει τῆς μεγαλυτέρας παχύτητος.

Κ. ΚΒ .́ Ποῖον μέρος εἰς τὴν ζωγραφίαν ἑνὸς ἰδίου χρώματος ὁρᾶται ὠραιώτερον.

Ἐντεῦθεν σημειώνω ποῖον μέρος ἑνὸς ἰδίου χρώματος ὁρᾶται ὡραιώτερον εἰς τὴν ζω-
γραφίαν: τὸ ἔχον τὴν λαμπρότητα; ἢ τὸ ἔχον το φῶς; ἢ τὸ ἔχον τοὺς ἰσκίους μεσαίους ἢ 

σκοτεινούς; ἢ μᾶλλον εἰπεῖν διαφανεῖς; Ἀναγκαῖον νῦν ἐστὶν ἐννοῆσαι ὁποῖον τι χρῶμα ἐστὶ 
τὸ ζητούμενον. Διότι διάφορα χρώματα ἔχωσι τὰς εὐμορφίας των εἰς διάφορα μέρη τοῦ ἑαυ-
τοῦ των. Καὶ αὐτὸ καθορᾶται εἰς τὸ μέλαν, ἔχον τὴν ὡραιότητα πρὸς τοὺς ἴσκιους, καὶ τὸ 
λευκὸν εἰς τὸ φῶς, γαλάζιον, πράσινον, ὀξὺ ἅμα δὲ καὶ ἡ πορφυρῆς εἰς μεσαίους ἴσκιους, τὸ 
κίτρινον, τὸ ἐρυθρὸν καὶ τὸ χρυσίον εἰς τὰς ἀντηλίας.

Κ. ΚΓ .́ Διδασκαλία προοπτικὴ τῆς ζωγραφίας.

Αἱ ὁροθεσίαι καὶ μορφαὶ ἑκάστου μέρους τῶν ἰσκιωμένων σωμάτων ἄγνωσταί εἰσιν εἰς 
τοὺς ἴσκιους καὶ εἰς τὰ ἑαυτῶν φωτίσματα. Πλὴν εἰς τὰ μέρη τὰ παρενθεμένα ἀναμε-



[171]

ΠΕΡΙ ΖΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΥ ΩΦΕΛΙΜΟΝ ΕΙΣ ΝΕΟΥΣ

ταξὺ εἰς τοὺς ἴσκιους καὶ φωτίσματα τῶν αὐτῶν σωμάτων ὑπάρχωσιν εἰς τὸν πρῶτον βαθμὸν 
τῆς εἰδήσεως. 

Ἡ προοπτικὴ ἥτις ἁπλώνεται εἰς τὴν ζωγραφίαν διαμοιράζεται εἰς τρία μέρη ἐξαίρετα. Ἀπὸ 
τὰ ὁποῖα τὸ πρῶτον ὑπάρχει διὰ τὴν λεπτότητα ὁποῦ ποιοῦσιν αἱ ποιότηται τῶν σωμάτων εἰς 
διαφόρων διαστάσεις. Τὸ δεύτερον εἶναι ἐκεῖνο ὁποῦ διαλαμβάνει διὰ τὴν λεπτότητα τῶν 
χρωμάτων τῶν αὐτῶν σωμάτων. Διότι ὅταν ἐσὺ γνωρίζῃς διαφορὰν τῆς λευκότητος ἢ τῆς 
σκοτεινότητος ἀναμέσον τοῦ ἀέρος, τότε ἡ πρόοψις τῶν ἰσκίων ὑπάρχει ξεχωρισμένη ἀπὸ 
τὴν παρομοίωσίν του. Καὶ δουλεύεσαι μόνον ἐκ τῆς προόψεως, τῆς λεπτότητος τῶν χρωμά-
των, ὡς πρότερον ἔφυμεν, εἰς τὸ νὰ λεπταίνῃς

| (236/16/164) ἀπὸ τὴν γνωριμίαν τῶν ἀπέναντι κειμένων πραγμάτων εἰς τὴν ὅρασιν. Καὶ 
αὐτὴ ποιεῖ ὁραθῆναι ἕν ἴδιον πρᾶγμα διαστηματικότερον, δηλαδὴ τὴν στέρησιν τῆς γνωριμί-
ας εἰς τὴν μορφὴν τοῦ κάθε λογῆς κειμένου. Τὸ ὄμμα ποσῶς δὲν ἔχει (ἀπὸ τὴν γραμμικὴν 
πρόοψιν ἄνευ τῆς κινήσεώς του) γνωριμία τῆς διαστάσεως, ὁποῦ εἶναι ἀναμέσον τοῦ κειμέ-
νου καὶ τινὸς ἄλλου πράγματος, ἐξὸν διὰ τῆς προοπτικῆς τῶν χρωμάτων. Τὸ τρίτον ὑπάρχει 
ἐκεῖνο ὁποῦ λεπταίνει τὴν εἴδησιν τῶν σχημάτων καὶ ὁροθεσιῶν ὁποῦ ἔχουν τὰ αὐτὰ σώματα 
εἰς διαφόρους διαστάσεις. 

(α ́) Καὶ εἰς τὰς διαστάσεις ἀφανίζονται πρῶτον αἱ ὁροθεσίαι τῶν σωμάτων τῶν ἐχόντων 
παρόμοια χρώματα. Καὶ ἡ ὁροθεσία τοῦ ἑνὸς ἂν τύχῃ καὶ εἶναι ἄνωθεν τοῦ ἑτέρου, ὡσὰν ἡ 
ὀροθεσία ἑνὸς δρυοῦ νὰ εἶναι ἄνωθεν ἑνὸς ἑτέρου παρομοίου, ὅν τρόπον εἰς μεγαλυτέραν 
διάστασιν φθείρουνται αἱ ὁροθεσίαι τῶν σωμάτων. Τουτέστιν χρωμάτων μεσαίων ὁροθετη-
μένων ἕν ἄνωθεν τοῦ ἑτέρου, ὡσὰν δὲνδρα, γῆ ὀργωμένη, τειχεία ἢ ἕτερα ἐγκρεμνισμένα 
πράγματα τῶν ὀρέων καὶ λίθων. Τελευταῖον δὲ ἀφανίζονται αἱ ὁροθεσίαι τῶν σωμάτων ὁρο-
θετημένων τὸ λευκὸν μὲ τὸ σκοτεινόν, καὶ τὸ σκοτεινόν εἰς τὸ λευκόν. 

Ἀναμεταξὺ γὰρ τῶν πραγμάτων τῆς ὁμοίας δασύτητος ἄπερ εἰσὶ πλησίον τῆς ὁράσεως 
ὡραιώτερα καθορῶνται. Καὶ τὰ διαστηματικότερα περισσότερον δασέα, διότι ὁ ἀὴρ ὁποῦ 
εἶναι χονδροειδὴς καὶ εἰσέρχεται ἀναμέσον τῆς ὁράσεως καὶ τοῦ πράγματος πέμπει τὸ αὑτὸ 
πρᾶγμα εἰς ἀμφιβόλους καὶ συγχυσμένας ὁροθεσίας καὶ ποιεῖ τὸ ὑποκείμενον νὰ φαίνεται τῆς 
μεγαλυτέρας μορφῆς ἢ ποῦ ὑπάρχει. Καὶ αὐτὸ γενᾶται διότι ἡ γραμμικὴ πρόοψις δὲν λεπταί-
νει τὴν γωνίαν τὴν φέρνουσαν τὰ εἴδη του εἰς τὴν ὅρασιν. 

Καὶ ἡ πρόοψις τῶν χρωμάτων κοντίζει καὶ εὐγένει τὸ πρᾶγμα εἰς μεγαλυτέραν διάστασιν, 
ὁποῦ αὐτὸ δὲν εἶναι. Ὥστε ὁποῦ τὸ ἕνα ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὴν ὅρασιν καὶ τὸ ἕτερον φυλάττει τὴν 
μεγαλότητά του. Ὅταν ὁ ἥλιος ὑπάρχει εἰς τὴν δύσιν αἱ ὀμίχλαι ὁποῦ πίπτουν χονδραίνουν 
τὸν ἀέραν καὶ τὰ πράγματα ἅτινα οὐκ εἰσὶν ὁπτανόμενα ἐκ τοῦ ἡλίου μένουσι σκοτεινά. Καὶ 
τὰ φωτιζόμενα ὑπὸ τοῦ ἡλίου κοκκινίζουν καὶ κιτρινίζουσι, καθάπερ ὁ ἥλιος φαίνεται εἰς τὸν 
ὀρίζοντα. Ὁμοίως καὶ τὰ πράγματα τὰ ἀπ’ αὑτὸν φωτιζόμενα λίαν εὔδηλα γίνονται, μᾶλλον 
δὲ τὰ κτήρια καὶ οἰκίαι τῶν πόλεων. Διότι οἱ ἴσκιοί των ὑπάρχωσι σκοτεινοί. Καὶ φαίνεται ὅτι 
ἡ τοιαύτη τῶν αὐτῶν εἰσὶ κάποια βέβαια φανέρωσις νὰ γενᾶται ἀπὸ συγχυσμένα καὶ βέβαια 
θέμελα. Διότι πᾶν πρᾶγμα ἑνὸς ὑπάρχει χρώματος μὴ κατοπευόμενον ὑπὸ τοῦ ἡλίου. Καὶ τὰ 
φωτισμένα πράγματα ἐκ τοῦ ἡλίου, ὁμοίως φωτισμένα καὶ οὐκ τοῦ ἀέρος εἰσὶ τρόπον τινά ὅτι 
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γεννοῦσι δύο ἴσκιους. Ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἐκεῖνος ὑπάρχει σκοτεινότερος, ὁ ἕχων τὴν κεντρι-
κὴν γραμμὴν αὐτοῦ εὐθεῖα εἰς τὸ κέντρον τοῦ ἡλίου. 

Καὶ πάντοτε ἡ κεντρικὴ γραμμὴ τοῦ πρωτοτύπου φωτὸς καὶ παραγωγικοῦ ὑπάρχει μὲ τὴν 
κεντρικὴν γραμμὴν τῶν ἰσκίων τῶν πρωτοτύπων καὶ παραγώγων. Καὶ ποιεῖ ὡραιόμορφον 
θέαμα ὁ ἥλιος ὅταν εἶναι εἰς τὴν δύσιν, ὅστις φωτίζει πᾶντα τὰ ὑψηλὰ κτήρια τῶν πόλεων καὶ 
ἀκροπόλεων καὶ ὑψηλὰ δένδρα τῶν πεδιάδων, χρωματίζοντάς τα ἐκ τοῦ αὐτοῦ χρώματος. 
Καὶ ἅπαν τὸ ἐναπολειφθὲν μέχρι κάτωθεν μένει τοῦ ὀλίγου σηκώματος. Διότι ὄντας μόνον 
φωτισμένον ἐκ τοῦ ἀέρος, ἔχουν ὀλίγην διαφορὰν οἱ ἴσκιοι ἀπὸ τὰ φωτίσματα. | (237/ /165) 
Καὶ δια τοῦτο μεγάλως φαντάζουν. 

Καὶ τὰ πράγματα ὁποῦ ἀναμεταξὺ αὐτῶν σηκώνουνται πλέον ὑπάρχωσιν ἐγγισμένα ἀπὸ 
τὰ ἡλιακὰς ἀκτίνας καθάπερ ἐπροδηλώσαμεν. Καὶ χρωματίζονται ἀπὸ τὸ χρῶμα του. Ὅθεν 
ἔχεις νὰ λαμβάνῃς μεταχειρίζοντας εἰς καθέκαστον χρῶμα τηλαυγές, μὲ τὸ ὁποῖον φωτίζεις 
τὰ αὐτὰ σώματα. Ὁμοίως συχνάκις συμβαίνει ὅτι ἕνα νέφος φαίνεται σκοτεινὸν χωρὶς νὰ ἔχῃ 
ἴσκιον ἀπὸ ἄλλον χωρισμένον ἀπ’ αὑτό. Καὶ αὐτὸ προέρχεται κατὰ τὸ στάσιμον τοῦ ὀμματίου. 
Διότι ἐκ τοῦ ἑνὸς ἔγγιστα καθορᾶται μόνον τὸ μέρος τὸ ἰσκιωμένον καὶ ἀπὸ τὰ ἕτερα ὁπτά-
νουνται τὸ ἰσκιωμένον καὶ φωτισμάτων. 

Ἀναμέσον γὰρ τῶν πραγμάτων τῆς ὁμοίας ὑψηλότητος ἐκεῖνο ὁποῦ εἶναι διαστηματικότε-
ρον ἀπὸ τὴν ὅρασιν φαίνεται χαμηλότερον. Στοχάζου ὅτι τὸ πρῶτον νέφος ἂν καὶ ὁποῦ εἶναι 
πλέον χαμηλὸν ἀπὸ τὸ δεύτερον καθορᾶται ὅμως ὑψηλότερα ἀπ’ αὐτό. Καθὼς ἀποδείχνεται εἰς 
τὸ τειχίον, ἡ τομὴ τῆς στήλης εἰς τὸ πρῶτον νέφος κάτωθεν εἰς τὸ ΜΑ, παρὰ εἰς τὸ δεύτερον 
ὐψηλότερον ΜΝ. Αὐτὸ γενᾶται ὅταν σοῦ φαίνεται νὰ στοχάζεσαι ἕνα νέφαλον σκοτεινὸν ὑψη-
λότερον παρὰ ἕνα νέφος φωτεινὸν ἀπὸ τὰς ἡλιακὰς ἀκτίνας εἰς τὴν ἀναλογὴν ἢ εἰς τὴν εἴδησιν. 
Καὶ τὸ γαλάζιον τοῦ ἀέρος ὑπάρχει τοῦ συνθέτου χρώματος ἀπὸ φῶς δηλαδὴ καὶ ζοφότητα. 

Τὸ φῶς λέγω διὰ τὴν αἰτίαν τοῦ φωτεινοῦ ἀέρος εἰς τὰ μέρη διὰ τῆς ὑγρότητος ἀναμέσον 
τοῦ αὐτοῦ ἀέρος ἐπιχυμένα. Διὰ τὴν ζοφότητα λέγω τὸν ἀέρα τὸν ἄδολον ὅστις οὐκ εἰσὶ διαμοι-
ρασμένος εἰς ἄτομα, δηλαδὴ μερίδια τῆς ὑγρότητος. Εἰς τὸν ὁποῖον νὰ ἔχουν νὰ κρούωσιν αἱ 
ἡλιακαὶ ἀκτῖναι. Καὶ εἰς αὐτὸ καθορᾶται τὸ ὑπόδειγμα εἰς τὸν ἀέρα ὁποῦ εἰσεμβαίνει ἀναμέσον 
τῆς ὁράσεως καὶ τῶν ἰσκιωμένων ὀρέων ὑπὸ τὸν ἴσκιον τῆς μεγάλης ποσότητος τῶν δένδρων, 
ὁποῦ ἄνωθεν εἰς αὐτὰ εὑρίσκονται, ἢ ἀληθέστερον ἰσκιωμένα εἰς ἐκεῖνο τὸ μέρος ὁποῦ δὲν εἶναι 
κρουσμένα ἀπὸ ἐκείνας τὰς φαεινὰς ἀκτίνας τοῦ ἡλίου. Ὁ ὁποῖος ἀὴρ γίνεται γαλάζιος, καὶ εἰς 
τὸ μέρος του τὸ φωτισμένον δὲν γίνεται γαλάζιος καὶ ὀλιγότερον εἰς τὸ χιονισμένον μέρος. 

(β ́.)Δοκιμασμένον ὅτι ἐκεῖνο τὸ μέρος ὁπτάνεται εἰς τὴν ὅρασιν τοῦ πλέον ὡραίου γαλα-
ζίου, ὁποῦ εἶναι ἀφ’ ἑαυτοῦ του σκοτεινότερον. Καὶ ἐκεῖνο ὁρᾶται σκοτεινότερον ὅπερ ἐστὶν 
ὑψηλότερον καὶ δασύτερον. Διότι τοιαῦτα δάση καλύπτουσι πολλοὺς δρυμῶνας ὑπὸ τοῦ κά-
τωθεν μέρους, ὥστε ὁποῦ ὁ οὐρανὸς δὲν τὰ θεωρεῖ. Ὡσαύτως καὶ τὰ φυτὰ τὰ ἄγρια τῶν δά-
σεων εἰσὶ καθ’ αὐτὰ σκοτεινότερα τῶν ἠμέρων, ὥσπερ ὑπάρχει ὁ δρῦς, ὁ φυγός, ὁ ἔλατος, ὁ 
κυπάρισσος καὶ ὁ κέδρος, παρὰ ὁποῦ δὲν ποιοῦν τὰ δένδρα τὰ ἤμερα καὶ αἱ ἐλαῖαι. 

Καὶ δὴ ἐκείνη ἡ λαμπρότης ὁποῦ εἰσεμβαίνει ἀναμέσον τῆς ὁράσεως καὶ τοῦ μέλανος 
ὁποῦ εἶναι πλέον λεπτὸν εἰς τὴν μεγάλην του κορυφὴν ὑπάρχει μέλαν τοῦ πλέον περικαλ-
λοῦς γαλαζίου. Καὶ οὕτω εἰς τὴν περιστροφήν. Καὶ ἐκεῖνο τὸ φυτὸν ὀλίγον φαίνεται εἰς τὸ νὰ 
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χωρίζεται 
| (238/17/166) ἀπὸ τὴν πεδιάδαν του καὶ οὕτως εἰς τὴν περιστροφήν. Καὶ τὸ μέρος τοῦ λευ-
κοῦ καθορᾶται λαμπρότερον ὅπερ εἰσὶ πλησιότερον τὰ ὄρια τοῦ μέλανος. Καὶ ὀλιγότερον 
λευκὰ φαίνουνται τὰ εὑρισκόμενα πόῤῥωθεν τῆς σκοτεινότητος. Καὶ τὸ μέλανος μέρος κα-
θορᾶται σκοτεινότερον τὸ ἔγγιστα τοῦ λευκοῦ. Καὶ οὕτως ὀλιγότερον σκοτεινὸν τὸ ἀπὸ τοῦ 
λευκοῦ διαστηματικότερον. Καὶ τὸ ζωγραφισθὲν ὑπὸ λευκοῦ καὶ μέλανος ὁρᾶται τῆς μεγαλυ-
τέρας ὀγκότητος παρὰ τῶν ἄλλων. Πλὴν ἐνθυμοῦ νὰ ἐνδύῃς ταῖς μορφαῖς σου τοῦ πλέον 
λευκοῦ χρώματος ὁποῦ δύνασαι. Διότι, ποιῶντας τοῦ σκοτεινοῦ χρώματος εἰσὶ τῆς ὀλίγης 
ὀγκότητος καὶ ὀλίγου στοχασμοῦ ἀπὸ μακρόθεν. Καὶ αὐτό, διότι οἱ ἴσκιοι πάντων τῶν πραγ-
μάτων εἰσὶ σκοτεινοί. Ποιῶντας δὲ σκοτεινὸν ἰμάτιον ὁλίγον ὑπάρχει διαφορετικὸν τό φῶς 
ἀπὸ τὸν ἴσκιον. Καὶ εἰς τὰ καθαρὰ χρώματα σοῦ εἶναι διαφορά.

Κ. ΚΔ .́ Περὶ μιᾶς ὁμοίας πεδιάδος ὅπως ὁρᾶται μείζονα ἢ ἐλάττονα, ἧς οὐκ εἰσί.

Πολλάκις τινὰ καιρὸν θεωρῶνται αἱ πεδιάδες μεγαλύτεραι ἢ μικρότεραι, αἵτινες οὐκ εἰ-
σίν, διὰ τὴν τοῦ χονδροῦ ἢ λεπτοῦ ἀέρος παρένθεσιν ἀπὸ τὸ ἴδιόν τους, ὅστις εἰσέρχε-

ται ἀναμέσον τοῦ ὁρίζοντος καὶ ὁράσεως ὁποῦ στοχάζεται. Ἀναμεταξὺ οὖν εἰς ὁρίζοντα τῆς 
ὁμοίας διαστάσεως ἀπὸ τὴν ὅρασιν, ἐκεῖνο φαίνεται περισσοτέρας διορίας ὅπέρ ἐστι θεωρού-
μενον ἀναμεταξὺ τοῦ πλέον χονδροῦ ἀέρος, καὶ ἐκεῖνο καθορᾶται πλησιότερον τὸ εἰς ἀέρα 
λεπτότερον ὁρώμενον. 

Τὰ πράγματα μὲν στοχαζόμενα ἀνομοίως εἰς διαστάσεις ὁμοίας ἀποδείχνουνται ὅμοια, 
ἐὰν ἡ χονδρότης τοῦ παρενθεμένου ἀέρους ἀναμέσον τῆς ὁράσεως καὶ τῶν αὐτῶν πραγμά-
των οὐκ εἰσὶν ὅμοια, δηλαδὴ ὁ ἀὴρ ὁ χονδρὸς παρενθέμενος ἀναμεταξὺ τοῦ ἐλαχιστοτέρου 
πράγματος. Καὶ αὐτὸ | (239/ /167) δοκιμάζεται ἀναμέσον τῆς προοπτικῆς τῶν χρωμάτων 
ὁποῦ κάνει ἕνα μέγα ὄρος ὁπτανόμενον μικρόν εἰς τὸ μέτρος, καὶ νὰ φαίνεται μεγαλύτερον 
ἕνα μικρὸν πλησίον εἰς τὴν ὅρασιν. Ὅν τρόπον περιστοχάζεται ἕνα δάκτυλον ἔγγιστα τοῦ 
ὀμματίου σκεπάζει ἕνα μέγα ὄρος διαστηματικὸν ἀπὸ τὸ ὀμμάτι. 

(α ́.) Ἀναμέσον τῶν πραγμάτων τῆς ὁμοίας σκοτεινότητος, μεγαλοσύνης σχηματός τε καὶ 
διαστάσεως ἀπὸ τὴν ὅρασιν, ἐκεῖνο ἀποδείχνεται μικρότερον τὸ ὁπτανόμενον εἰς πεδιάδα 
τῆς μεγίστης λάμψεως ἢ λευκότητος. Αὐτὸ καθορᾶται ὅταν ὁ ἥλιος κατοπτεύεται ὄπισθεν 
τῶν δένδρων ἄνευ φύλλων, ὅτι ὅλοι οἱ κλάδοι των εὑρισκόμενοι εἰς τὴν συνάντησιν τοῦ ἡλι-
ακοῦ σώματος εἰσὶν οὕτως λεπτυνόμενοι ὥστε μένειν ἀόρατοι. Ὁμοίως ποιεῖ καὶ ἕν δόρυ τι-
θέμενον ἀναμέσον τῆς ὁράσεως καὶ αὐτοῦ τοῦ ἡλιακοῦ σώματος. 

Τὰ παράλληλα σώματα κατοπτευόμενα ἀναμέσον τῆς ἀτμίδος ὄντας κατευθείαν τιθέμενα 
ἔχουν νὰ ὁπτάνουνται πλέον χονδρὰ ἀπὸ τὴν κεφαλὴν παρὰ ἀπὸ τοὺς πόδας. Δοκιμασμένον: 
ἡ ἀτμὶς ἢ ὁ ἀὴρ ὁ χονδρὸς διαπερασμένος ἀπὸ τὰς ἡλιακὰς ἀκτίνας φαίνεται λευκότερος 
ὅσον ὑπάρχει χαμηλός. Καὶ τὰ στοχαζόμενα πράγματα ἀπὸ μακρόθεν εἰσὶ σύμμετρα. Καὶ 
αὐτὸ γενᾶται ὅτι τὸ μέρος τὸ λευκότερον πέμπει εἰς τὴν ὅρασιν τὸ ζωντανόν του μὲ σφοδρο-
τάτην ἀκτίνα, παρὰ ὁποῦ κάνει τὸ σκοτεινότερον μέρος. Διότι ἐγὼ ἐστοχάσθην μία γυναίκα 
ἐνδυμένη μελανὰ μὲ πανίον λευκὸν εἰς τὴν κεφαλήν, ὁποῦ ἔδειχνε δύο τόσα μεγαλυτέρα 
παρὰ τὴν χονδρότητα τῶν ὤμων της, οἵτινες ἦσαν ἐνδυμένοι μέλαν.
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Κ. ΚΕ .́ Περὶ δασωτοῦ στασίματος.

Τὰ δένδρα φημὶ καὶ χόρτα ὁποῦ εἶναι μὲ μικρότερα φύλλα καὶ μὲ λεπτοὺς κλάδους πρέπει 
νὰ ἔχουν περισσοτέραν λευκότητα τῶν ἰσκίων. Καὶ ἐκεῖνα τὰ ἔχοντα μεγαλύτερα γίνο-

νται αἰτία τῶν μεγίστων ἰσκίων. 
(α .́) Καὶ ἐκείνη ἡ πρασινάδα ἡ θεωρουμένη εἰς τὴν πεδιάδα τῆς ὁμοίας ποιότητος, ἐκείνη 

φαίνεται πλέα σκοτεινὴ ἡ εὑρισκομένη εἰς τὰ φύλλα τῶν δένδρων. Καὶ περισσότερον καθαρὰ 
φαίνεται τῶν λειβαδίων. 

(β .́)Καὶ ἐκεῖναι αἱ πεδιάδες φαίνονται νὰ μετέχωσι περισσότερον ἀπὸ γαλάζιον οὖσαι τοῦ 
πλέον σκοτεινοῦ ἰσκιόματος. Καὶ τοῦτο ἀποδείχνεται εἰς τὴν: ὁποῦ λέγει ὅτι τὸ γαλάζιον 
συνθέτεται ἀπὸ λευκὸν καὶ σκοτεινὸν εἰς μακρὺ διάστημα.

Κ. ΚΣΤ ́ . Περὶ κατοπτευομένων πραγμάτων εἰς ὕδωρ 
τῶν τοποθεσιῶν. Καὶ πρῶτον περὶ τοῦ ἀέρος.

Μόνος ὁ ἀὴρ ὑπάρχει ὁποῦ δίδει ἐκμάγειον εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ὕδατος. Ὅστις ἀντα-
νακλᾶται ἀπὸ τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ὕδατος εἰς τὴν ὅρασιν ἀναμέσον εἰς γωνίας ὁμοίας, 

δηλαδὴ ἡ γωνία τῆς ὀξύτητος νὰ εἶναι ὅμοια μὲ τὴν γωνίαν τῆς ἀντηλίας. 
(α .́) Ἡ δὲ θάλασσα κυματώδης οὐκ ἔχει καθολικὸν χρῶμα. Ὅμως ἐκεῖνος ὁποῦ τὴν ζωγρα-

φίζει τὴν στοχάζεται ἀπὸ τὴν στερεὰν γῆν καὶ τὴν θεωρεῖ εἰς χρῶμα σκοτεινόν. Ὅσον ὑπάρχει 
ἐγγύτερον πρὸς τὸν ὀρίζοντα ὁπτάνεται καὶ τινὰ λευκότης, ἢ μᾶλλον εἰπεῖν λαμπρότης, ὁποῦ 
κινεῖται μὲ ἀναδύσεις ὥσπερ πρόβατα εἰς ταῖς ποίμναις. Καὶ ὅστις θεωρεῖ τὴν θάλασσαν 

| (240/18/168) ἱστάμενος εἰς ὑψηλὴν θάλασσαν τὴν βλέπει γαλάζιαν. Καὶ αὐτὸ γενᾶται διότι 
ἀπὸ τὴν γῆν ἡ θάλασσα φαίνεται σκοτεινή, ἐπειδὴ θεωρῇς τὰ κύματα εἰς αὐτὴν ὁποῦ κατο-
πτεύουσι τὰ κύματα τὴν σκοτεινότητα τῆς γῆς. Καὶ ἐκ τῆς ὑψηλῆς θαλάσσης καθορᾶται ἡ 
γαλάζια, διατὶ στοχάζεσαι τὸν ἀέρα γαλάζιον εἰς τὰ αὐτὰ κύματα κατοπτευόμενον. 

(β .́) Κατοπτεύεται γοῦν ὁ ὁρίζων εἰς τὰ κύματα (διὰ τὴν ὁποῦ λέγει) εἰς τὸ πλάγι τὸ θεω-
ρούμενον ἐκ τοῦ ὀρίζοντος καὶ ἀπὸ τὸ ὀμμάτι, καθάπερ τὸ ἀποδείχνει ὁ ὁρίζων Φ, θεωρούμενος 
ἀπὸ τὸ πλευρόν, τὸ οποῖον εἶναι ὁσαύτως ὁπτανόμενος ἀπὸ τὸ ὀμμάτι Α. 

Τὸ λοιπὸν ἐσὺ ὁποῦ ἔχεις νὰ σχηματίσῃς τὰς πλημμύρας τῶν ὑδάτων ἐνθυμοῦ ὅτι ἐκ τοῦ 
ἑαυτοῦ σου οὐκ ἔστιν ὁπτανόμενον τὸ χρῶμα τοῦ ὕδατος, ὄντος κατ’ ἄλλον τρόπον σκοτεινὸν 
ἢ λευκόν, ἢ ὅτι νὰ εἶναι ἡ λευκότης ἢ ἡ σκοτεινότης τοῦ στάσιμου ὅθεν ἵστασαι ἀλλήλως ἁρμοτ-
τομένη σὺν τῶ χρώματι τῶν ἄλλων πραγμάτων ὁποῦ εἶναι ὕστερον τοῦ ἑαυτοῦ σου. 

(γ  ́) Οἱ δὲ ἴσκιοι τῶν γεφύρων ὁποῦ εἶναι ἄνωθεν τῶν ὑδάτων δὲν εἶναι οὐδαμῶς θεωρούμε-
νοι ἐπάνωθεν εἰς τὰ ἑαυτῶν ὕδατα, ἐὰν δὲν χάσῃ τὸ ὕδωρ πρῶτον τὴν ἐνέργειαν τοῦ ἐσόπτρου 
διὰ τῆς θολότητος. Αὐτὸ δὲ δοκιμάζεται, διότι τὸ ὕδωρ τὸ καθαρὸν ὑπάρχει τῆς λαμπρᾶς καὶ 
γλαφυρῆς ἐπιφανείας καὶ κατοπτεύει τὴν γέφυρα εἰς ὅλα τὰ μέρη παρενθέμενα ἀναμέσον εἰς 
παρομοίας γωνίας, ἀναμεταξὺ ὀμματίου καὶ γεφύρας. Ὅθεν πρέπει νὰ εἶναι ὁ ἴσκιος τῆς τοιαύ-
της γεφύρας, εἰς τὴν ὁποῖαν δὲν ἠμπορεῖ νὰ κάμη τὸ θολωμένον ὕδωρ. Διότι δὲν κατοπτεύει, 
πλὴν ἐνδέχεται τὸν ἴσκιον, καθάπερ ποιεῖ μία ὁδὸς κονιαρκτισμένη.
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Κ. ΚΖ .́ Περὶ τῆς ἀρχῆς μιᾶς βροχῆς.

Ἡ βροχὴ πίπτοντας ἀναμέσον τοῦ ἀέρος, ἐκείνη φωτίζεται μὲ φωτεινὸν χρῶμα λαμβά-
νοντας ἀπὸ ἔνα πλευρὸν τὸ φῶς τοῦ ἡλίου καὶ τὸν ἴσκιον ἀπὸ τὸ ἀντικείμενον μέρος. 

Καθάπερ ὁρᾶται ὁποῦ ποιοῦσιν αἱ ἀτμίδες καὶ σκοτίζουν τὴν γῆν, ὁποῦ διὰ τοιαύτην βροχὴν 
παίρνουσι τὰς λάμψεις τοῦ ἡλίου. Καὶ τὰ ὀπτανόμενα πράγματα ἐξ αὐτῆς, ἐκεῖθεν εἰσὶ τῶν 
συγχυσμένων καὶ οὐχὶ τῶν νοουμένων ὁροθεσιῶν. 

| (241/ /169) Καὶ τὰ στοχαζόμενα πράγματα ὁποῦ εἶναι πλησιότερα εἰς τὴν ὅρασιν φαίνου-
νται πλέον εὔδηλα. Καὶ πλέον εὔδηλα ὑπάρχωσι τὰ πράγματα τὰ στοχαζόμενα εἰς τὴν ἰσκιω-
μένην βροχήν, παρὰ ἐκεῖνα εἰς τὴν φωτεινήν. Καὶ αὐτὸ συμβαίνει διότι τὰ στοχαζόμενα πράγ-
ματα εἰς τὰς ἰσκιωμένας βροχὰς ὑστεροῦνται μόνον ἀπὸ τὰ φωτίσματα τὰ ἐξαίρετα. Ἀλλὰ τὰ 
πράγματα ὁποῦ ἔρχονται εἰς τὰς φωτεινὰς ὑστεροῦνται ἀπὸ φῶς καὶ ἴσκιον. Διότι τὰ φωτεινὰ 
μέρη ἑνώνουνται μὲ τὴν φαεινότητα τοῦ φωτεινοῦ ἀέρος. Καὶ τὰ μέρη τὰ ἰσκιωμένα εἰσὶ κα-
θαρμένα ἀπὸ τὴν ἴδιαν καθαρότητα τοῦ ῥηθέντος τηλαυγοῦς ἀέρος.

Κ. ΚΗ .́ Περὶ ἀνέμου ζωγραφισμένου.

Εἰς τὸν σχηματισμὸν τοῦ ἀνέμου, ἔξω ἀπὸ τὸ λύγισμα τῶν κλάδων καὶ διαστροφὴν τῶν 
φύλλων κατὰ τὸν ἐρχομὸν τοῦ ἀνέμου, δεῖ σχηματῆσαι τὸ στριπτὸν ὕψωμα τοῦ λεπτοῦ 

κονιορκτοῦ μεμειγμένον μὲ θολὸν ἀέρα. 
(α ́ .) Πάντοτε γοῦν ἐκεῖνος ὁ ἀὴρ ὅστις ἵσταται ἀναμεταξὺ τοῦ ἡλίου καὶ τῆς γῆς, ὅταν 

σηκώνεται ἢ κατατίθεται γίνεται πλέον ἐμποδιστικὸς εἰς τὰ πράγματα τὰ ὕστερα ἀπ’ αὐτόν, 
παρὰ τινὰ ἄλλον μέρος. Καὶ αὐτὸ γενᾶται διὰ νὰ εἶναι αὐτὸς πλέον λευκοειδής.

Κ. ΚΘ .́ Περὶ τῶν τεσσάρων καιρῶν τοῦ ἑνιαυτοῦ καὶ τὰ ἐκείνῳ μέτοχα.

Ὁ θέλων ποιεῖσαι τοὺς τέσσαρας καιροὺς τοῦ ἑνιαυτοῦ δὴ φυλάξαι τὴν πᾶσαν αὐτῶν 
ἀλήθεια. Εἰς τὸ φθινόπωρον τὰ πράγματα κατὰ τὴν ἡλικίαν τοῦ τοιούτου καιροῦ. Δη-

λαδὴ εἰς τὴν ἀρχὴν ἀρχίζουν νὰ χλωμαίνουν τὰ φύλλα τῶν δένδρων εἰς τοὺς πλέον γεροντι-
νοὺς κλάδους, περισσότερον ἢ ὀλιγότερον ἢ τὸ φυτὸν ὁποῦ εἶναι ἢ εἰς τόπον ἄκαρπον ἢ 
εὔκαρπον. Οὐ ποιῶντας καθάπερ πλεῖστοι ποιοῦσι πασῶν τῶν γενεῶν τὰ δένδρα. Ὡσαύτως 
ἀφ’ ἑαυτοῦ των εἲ εἶναι ὁμοίως διαστηματικὰ εἰς μίαν ὅμοιαν ποιότητα τῆς χλόης. Οὕτω δὴ 
καὶ τῶν χρωμάτων λειβαδίων τε καὶ λίθων καὶ στελέχων καὶ τῶν προειρημένων φυτῶν ἀλ-
λάσσουσι πάντοτε. Διότι ἡ φύσις ὑπάρχει διαφορετικὴ εἰς τὸ ἄπειρον. 

Τότε φημὶ βλέπομεν τοὺς καρποὺς τῶν ἠδυτάτων βοτρύων νὰ καταπατοῦνται καὶ νὰ τρυ-
γῶνται ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων καὶ νὰ τρέχει ὁ εὐώδης οἶνος πλουσιοπαρόχως ἀπὸ τοὺς λινούς. 
Βλέπομεν τὰς ῥοιὰς στολισμένας ἀπὸ τοὺς καρπούς των, καὶ ἑτέρους καρποὺς τοῦ αὑτοῦ 
καιροῦ. Ἀκούομεν ἐκείνας τὰς φοβερὰς βροντάς, καὶ τοὺς κεραυνοὺς πίπτωντας εἰς τὴν γῆν 
καὶ φθείρουσι ἐκεῖνον τὸ τόπον ὁποῦ κτυποῦσι. Βλέπομεν δὲ καὶ ἐκείνας τὰς φωτοειδεῖς 
ἀστραπάς, τὰ στοιχεῖα συγχυσμένα καὶ μαχόμενα ἐν τῷ μέσῳ τους καὶ ἐκείναις ταῖς σφοδραῖς 
βροχαῖς, ἀπὸ ταῖς ὁποίαις νὰ πλημμυροῦν οἱ ποταμοί καὶ νὰ τρέχουν ἐπὶ παντί τόπῳ ἐπάνω-
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θεν τῆς γῆς, κατὰ τὴν στάσιν τους. Εἰς τὸ τέλος αὐτοῦ βλέπομεν σχεδὸν πᾶντα τὰ χόρτα καὶ 
τὰ φύλλα των δένδρων ξηρὰ καὶ πεσομένα, καὶ ὅσα ἄλλα ἀκολουθοῦν εἰς τοιαύτην περίστασιν. 

Ποιεῖς τὸν χειμώνα. Τότε τὰ δένδρα καὶ χόρτα ξηρὰ | (242/19/170) καὶ ἄνευ φύλλων, καὶ 
χιονισμένα εἰς τοὺς κλάδους κατὰ τὴν στάσιν καὶ τὸν τόπον. Τὰ ὄρη ἀφανῆ ἀπὸ πολλὰ χιόνια. 
Πλημμυρισμένοι οἱ ποταμοὶ καὶ μὲ ὀξεία κίνησιν. Τὰ τετράποδα ζῶα ἀδύνατα καὶ ὀκνᾶ. Οἱ 
ἄνθρωποι μαζωμένοι καὶ καλῶς ἐνδεδυμένοι ὑπὸ πλείστου κρύου. Καὶ πᾶν ἕτερον συμβεβη-
κὸς τοῦ αὐτοῦ καιροῦ. Φαινόμενα τὰ χρώματα ζωηρὰ καὶ καθαρὰ ἑκάστου πράγματος ἀπὸ 
τὴν στέρησιν τῶν ἀτίμων ἀναθυμιάσεων. Φυλάττοντας πάντοτε τὴν ἀληθείαν. 

(β .́)Μετὰ τοῦ χειμῶνος, ποιεῖς τὸ γλυκὺ καὶ εὔανθον ἔαρ. Τότε ἀρχινοῦν νὰ ἐνδύνονται 
καὶ νὰ στολίζονται μὲ πολυποίκιλα ἄνθη καὶ φύλλα τὰ δένδρα. Στολίζονται αἱ πεδιάδες μὲ 
ἐκεῖνο τὸ χρυσοπράσινον καὶ ὡραιόμορφον χρῶμα τῶν χόρτων. Τότε λέγω βλέπεις εἰς πᾶν 
τόπον νὰ εὐανθοῦν τὰ εὔοσμα καὶ πολύχρωμα ἄνθη παντὸς εἴδους. Καὶ στεφανομένους τοὺς 
νέους καὶ νέας ἀπ’ αὑτά. Καὶ αἱ κοπαὶ τῶν προβάτων μὲ τοὺς τρυφεροὺς ἄρνας βόσκοντας καὶ 
παίζοντας, σκιρτῶντας ἐπάνω εἰς τὰ δροσερὰ χόρτα τῶν λειβαδίων, καὶ παντὸς γένους ζώων, 
ἅπαντα νὰ λαμβάνουν παχύτητα καὶ δύναμιν. Οἱ ἄνθρωποι νὰ χαίρουνται θεωρώντας τὰς 
πλουσιοπαρόχους σπορὰς καὶ ἀμπελώνας καὶ πᾶν δέντρον κάρπιμον, ὁποῦ τοῦς προμηνύουν 
τὴν τροφὴν ἀπὸ τοὺς γλυκοὺς καὶ ὡραίους καρπούς των. Καὶ πᾶν ἕτερον τῆς τότε ἀληθείας. 

(γ  ́)Τὸ δὲ θέρος ποιεῖς οὕτως. Τοὺς ἀνθρώπους πυρόχρους ἀπὸ τὴν καύσιν τοῦ ἡλίου καὶ 
ἐνδεδυμένους μὲ λεπτὰ καὶ ὀλίγα ἰμάτια, ἄλλους ὑπὸ τῶν δένδρων, ἕτερους νὰ ἐργάζονται μὲ 
τὰ δρέπανα, ἄλλοι νὰ ἐτοιμάζουν τοὺς ἅλωνας, καὶ ἄλλοι νὰ ἁλωνίζουν, ἕτεροι νὰ λιχνίζουν. 
Τότε βλέπεις νὰ μεταβαλθῇ τὸ ὡραιόμορφον πράσινον τῶν γεννημάτων εἰς χρυσώχρουν 
ὁποῦ ἔφθασαν εἰς τὴν ἀκμὴν τοῦ καιροῦ τους. Βλέπεις λέγω ἅπαντα τὰ χρώματα μεταβαλμέ-
να, ἄλλα μὲν εἰς ἀσπροχρώτητα, ἕτερα δὲ εἰς κιτρινότητα, καὶ ἄλλα πλέον σκληρὰ καὶ τραχέα 
τοῦ αὐτοῦ εἴδους. Καὶ ἀκολούθως κατὰ τὴν αὐτῶν φύσιν, ὡς καλῶς φαίνουνται. Ὁρᾶς τὰ 
μακρινὰ πράγματα σχεδὸν ἀφανῆ, ἀπὸ τὰς ἀναθυμιάσεις τοῦ ἡλίου. Ταῦτα μὲν ἔχει ἐν συντο-
μίᾳ. Ἐσὺ δὲ φύλαττε τὴν τάξιν τῆς ἀληθείας.

Κ. Λ .́ Περὶ καπνοῦ.

Ὁ καπνὸς ἐποπτευόμενος ἀναμέσον ἡλίου καὶ ὁράσεως ὑπάρχει λευκὸς καὶ σκοτεινὸς 
περισσότερον ἀπὸ τὸ μέρος ὁποῦ γενᾶται. Καὶ εἶναι πλέα διαφανὸς καὶ σκοτεινὸς κατὰ 

τὰς ἄκρας τῶν συστημάτων του, παρὰ κατὰ τὰ μεσαία του. Καὶ κινεῖται μὲ τόσην μεγάλην 
λοξότητα ὅσον ὁ ἄνεμος ὁ κυριευτὴς του ὑπάρχει ἰσχυρότερος. Καὶ ὑπάρχουν καπνοὶ τοσού-
των διαφορετικῶν χρωμάτων ὅσαι εἰσὶ αἱ διαφοραὶ τῶν πραγμάτων ὁποῦ τοὺς γεννοῦσι. Καὶ 
δὲν ποιοῦσιν ἴσκιους ὁροθετημένους ποσῶς. 

| (243/ /171) Ὁμοίως καὶ τὰ ὅριά τους εἰσὶ τοσοῦτον εὔδηλα ὅσον οἱ αὐτοὶ ὑπάρχουσι πλέον 
διαστηματικοὶ ἀπὸ τὰς αὑτῶν αἰτίας. 

Καὶ τὰ μετ’ αὐτῶν τιθέμενα πράγματα εἰσὶ τοσοῦτον ὀλίγον φανερὰ ὅσον οἱ βρόχοι τοῦ 
καπνοῦ εἰσὶ πλέον πυκνοὶ καὶ λευκοί. Καὶ τόσον εἶναι πλέον λευκοὶ ὅσον εἶναι πλησιότεροι 
εἰς τὴν ἀρχὴν καὶ πλέον γαλάζιοι κατὰ τὸ τέλος. Καὶ ἡ πυρκαϊὰ φαίνεται τοσοῦτον σκοτεινο-
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τέρα ὅσον μεγαλυτέρα ποσότης τοῦ καπνοῦ παρατίθεται ἀναμέσον ὁράσεως καὶ τῆς αὐτῆς 
πυρακαϊᾶς. Καὶ ὅθεν ὁ καπνὸς ὑπάρχει διαστηματικότερος τὰ πράγματα εἰσὶν ὀλιγότερον ἀπ’ 
αὐτὸν καλυμμένα. 

Ποίει γοῦν τὸν τόπον συγχυσμένον εἰς τὴν παρομοίωσιν τῆς πυκνῆς κατεκνιᾶς, εἰς τὴν 
ὁποίαν ὁπτάνουνται καπνοὶ εἰς διαφόρους τόπους μὲ φλόγες των, καὶ μὲ τὰς ἀρχὰς φωτεινὰς 
εἰς τὰ πλέον πυκνὰ συστήματα τῶν αὐτῶν καπνῶν. Καὶ τὰ ὄρη τὰ ὑψηλότερα νὰ εἶναι περισ-
σότερον φανερὰ εἰς τὰς κορυφὰς παρὰ εἰς τὰς ῥίζας των, καθάπερ στοχάζεσαι νὰ ποιοῦν εἰς 
τὰς ἀτμίδας. Ὁμοίως ποιεῖ καὶ ὁ κονιορκτὸς καὶ ἡ κατεκνιά, ἅτινα ἐὰν ἐσὺ εἶσαι ὁμοίως κατέ-
μπροσθεν τοῦ ἡλίου καὶ αὐτῶν σοῦ φαίνονται σκοτεινά.

Κ ́ . ΛΑ .́ Περὶ κονιορκτοῦ. 

Ὁ κονιορκτὸς ἀνιστάμενος ἀπὸ τὴν δρομὴν τινὸς ζώου ὅσον πλέον ὑψοῦται τοσοῦτον 
λευκαίνεται. Καὶ οὕτως εἰσὶ σκοτεινότερος ὅσον ὀλιγότερον ὑψοῦται, ὄντας ὁ αὐτὸς 

ἀναμέσον ἡλίου καὶ ὁράσεως.

Κ. ΛΒ .́ Περὶ συμπτώματος ἡλίου.

Ὅταν ὁ ἥλιος ποιεῖ νὰ κοκκινίσουν τὰ νέφη τοῦ ὁρίζοντος τὰ πράγματα ὁποῦ διὰ τοῦ 
διαστήματος ἐνδύοντάς τα γαλάζιον, ποιεῖ νὰ μετέχουσιν ἀπὸ τὴν κοκκινότητα. Ὅθεν 

γίνεται μία σμίξις ἀναμέσον γαλαζίου καὶ ἐρυθραίου, ἥτις ποιεῖ τὴν πεδιάδαν λίαν φαιδρὰν 
καὶ ἀρεσκούμενην. Καὶ δὴ ὅλα τὰ πράγματα ὁποῦ εἶναι φωτισμένα ἐκ τῆς τοιαύτης κοκκινό-
τητος ἐὰν εἰσὶ δασέα ὑπάρχωσι λίαν φανερωμένα καὶ κοκκινίζουν. Καὶ ὁ ἀὴρ διὰ νὰ εἶναι δια-
φανὸς ἔχει εἰς τὸν ἑαυτόν του ἐπιχυμένην τὴν τοιαύτην κοκκινότητα, ὅθεν ὑποδείκνυται τοῦ 
ἄνθους τῶν κρίνων.

Κ. ΛΓ .́ Περὶ πόλεων καὶ ἄλλων πραγμάτων θεωρουμένων εἰς χονδρὸν ἀέρα.

Τὰ κτήρια φημὶ τῶν πόλεων στοχαζόμενα ὑποκάτωθεν τῆς ὁράσεως εἰς καιροὺς ζοφώδεις 
καὶ εἰς χονδροειδεῖς ἀέρας ὑπὸ τῶν καπνῶν καὶ πυρκαϊάν τους ἢ ἄλλων ἀναθυμιάσεων, 

πάντοτε εἰσὶ τοσοῦτον εὔδηλα ὀλίγον, ὅσον εἶναι εἰς μικροτέραν ὑψηλότητα. Καὶ διὰ τὴν 
ἐπιστροφὴν εἶναι πλέον ξεχωριστὰ καὶ καθαρὰ ὅσον θεωροῦνται εἰς μεγίστην ὑψηλότητα. 
Δοκιμασμένον εἰς τὴν τοῦ παρόντος ὁποῦ λέγει

| (244/20/172) ὁ ἀὴρ εἶναι τόσον πλέα χονδρὸς ὅσον εἶναι χαμηλός, καὶ τοσοῦτον λεπτὸς 
ὅσον ὑπάρχει πλέα ὑψηλός. Καὶ αὐτὸ ἀποδείχνεται εἰς τὸν αὐτὸν χάρτην θέμενον ὑποκάτω-
θεν. Καὶ λέγομεν ὁ πῦργος ΑΦ ὑπάρχει ὁπτανόμενος ἀπὸ τὸ ὀμμάτι Ν εἰς ἀέρα χονδρόν, 
ὅστις διαμοιράζεται εἰς τεσσάρους βαθμοὺς τοσοῦτον πλέα χονδροὺς ὅσον εἶναι πλέα χαμη-
λός. Ὅσον γοῦν ὀλιγοτέρα ποσότης τοῦ ἀέρος παρένθεται ἀναμεταξὺ Ν καὶ ΑΦ τόσον ὀλιγό-
τερον νοεῖται τὸ χρῶμα τοῦ αὐτοῦ φωτός. Ἀκολουθᾶ λοιπὸν ὅτι ὅση μεγαλητέρα ποσότης 
εἶναι τοῦ ἀέρος παρενθεμένη ἀναμέσον Ν καὶ ΑΦ, τόσον περισσότερον τὸ αὐτὸ πρᾶγμα με-
τέχει ἀπὸ τὸ χρῶμα τοῦ παρενθεμένου ἀέρος. Ἀποδείχνοντας ὄντας τὸ ὄμμα Ν εἰς τὸ ὁποῖον 
συντρέχουσι τὰ πέντε εἴδη τῶν πέντε μερίδων τοῦ πύργου ΑΦ, δηλαδὴ ΑΒΓΔ. 
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Λέγω δὲ ὅτι ἐὰν ὁ ἀὴρ ἦτον τῆς μονοειδοῦς χονδρότητος ἡ τοιαύτη συμμετρία εἴθελεν 
ἔχει τὴν μετοχὴν τοῦ χρώματος τοῦ ἀέρος ὁποῦ ἀποκτᾶ ἡ βάσις τοῦ πύργου Β. Τὸ ὁποῖον εἶ-
ναι ἡ συμμετρία ὁποῦ ἔχει τὸ μάκρος τῆς γραμμῆς ΜΦ μὲ τὴν γραμμὴν ΒΣ. Ὅμως διὰ τὴν 
προλαβοῦσαν, ὁποῦ δοκιμάζεται ὅτι ὁ ἀὴρ νὰ μὴν εἶναι μονοειδὴς εἰς τὴν χονδρότητά του, 
μόνον τοσοῦτον πλέα χονδρὸς ὅσον ὁ αὑτὸς ὑπάρχει πλέα χαμηλός. Αὐτὸ εἶναι ἀναγκαῖον 
ὅτι η συμμετρία των χρωμάτων, ὅθεν ὁ ἀὴρ βάφει ἀφ’ ἑαυτοῦ του τὰ μέρη τοῦ πῦργου Β και 
Φ τῆς μεγαλυτέρας συμμετρίας, παρὰ τὴν συμμετρίαν τὴν προειρημένην ἄνωθεν. Δηλαδὴ ὅτι 
ἡ γραμμὴ ΜΦ ἔξω ὁποῦ εἶναι πλέα διαστηματικὴ παρὰ τὴν γραμμὴν ΣΒ, ὁποῦ περνᾶ διὰ τοῦ 
ἀέρος καὶ ἔχει χονδρότητα μονοειδεστάτην δύσμορφον. 

(α  ́)Διὸ τὸ ὅμμα

| (245/ /173) ὁποῦ θεωρεῖ ὑποκάτωθεν τοῦ ἑαυτοῦ του τὴν πόλην εἰς ἀέρα χονδρὸν βλέπει τὰ 
ἄκρα τῶν κτηρίων πλέον σκοτεινὰ καὶ πλέον εὔδηλα παρὰ τὴν γέννησίν τους. Καὶ ἂν στοχά-
ζεται τὰ προρρηθέντα ἄκρα εἰς πεδιάδα καθαράν, τὰ θεωρεῖ εἰς ἀέρα χαμηλὸν καὶ χονδρόν. 
Καὶ αὐτὸ δηλοῖ διὰ τὸ κάτωθεν ῥηθησόμενον. 

(β .́) Ἐκεῖνον γοῦν τὸ μέρος τοῦ κτηρίου εἶναι ὀλιγότερον ὁπτανόμενον τὸ ὁρώμενον εἰς 
ἀέρα τῆς μεγίστης χονδρότητος καὶ οὔτως ἐξεναντίας ὑπάρχει πλέον εὔδηλον τὸ φαινόμενον 
εἰς ἀέρα λεπτότερον. Λοιπὸν τὸ ὄμμα Ν, θεωρῶντα τὸν πῦργον ΑΔ, τὸ αὐτὸ θεωρεῖ εἰς κάθε 
βαθμὸν τοῦ χαμηλοῦ μέρους ὀλιγότερον εὔδηλον καὶ περισσότερον λευκόν. Καὶ εἰς κάθε 
βαθμὸν τῆς ὑψηλότητος πλέον εὔδηλον καὶ ὀλιγότερον λευκόν.

Κ. ΛΔ́ . Περὶ τῶν φαινομένων πραγμάτων ὑπὸ τοῦ ὀμματίου 
ἑνωμένων διαμέσον ἀχλύος καὶ χονδροῦ ἀέρος.

Ὅσον ὁ ἀὴρ ὑπάρχει πλησιότερον εἰς τὸ ὕδωρ καὶ εἰς τὴν γῆν τοσοῦτον γίνεται παχύτε-
ρος. Δοκιμασμένον εἰς τὴν ὁποῦ λέγει ἐκεῖνο τὸ πρᾶγμα ὀλιγότερον σηκώνεται ὁποῦ 

ἔχει ἀφ’ ἑαυτοῦ του μεγαλυτέραν βαρύτητα. Ἀκολουθᾶ οὖν ὅτι τὸ πλέον ἐλαφρὸν σηκώνεται 
περισσότερον παρὰ τὸ βαρύ.

Κ. ΛΕ .́ Περὶ τῶν εἰς τὴν ὑψηλότητα στοχαζομένων κτηρίων εἰς τὸν γνῶφον.

Ἐ κεῖνο τὸ μέρος τοῦ ἔγγιστα κτηρίου καθορᾶται πλέον συγχυσμένον ὅπερ ὑπάρχει πλέ-
ον διαστηματικόν εἰς τὴν γῆν. Καὶ αὐτὸ γενᾶται διὰ τὸν περισσότερον γνῶφον ὁποῦ 

εἶναι ἀναμέσον τῆς ὁράσεως καὶ τῆς κορυφῆς τοῦ κτηρίου, παρὰ ὁποῦ δὲν εἶναι ἀπὸ τὴν 
ὅρασιν εἰς τὸ βάθρος του. Καὶ ὁ πῦργος ὁ παρά-

| (246/21/174)λληλος ὁπτανόμενος εἰς μακρὺ διάστημα ἀναμεταξὺ τοῦ γνώφου, ἀποδείχνε-
ται τοσοῦτον λεπτὸς ὅσον αὐτὸς ὑπάρχει πλησιότερος εἰς τὸ βάθρος του. Αὐτὸ προέρχεται 
διὰ τὴν ἀπερασμένην, τὴν λέγουσαν ὁ γνῶφος ἀποδείχνεται τόσον πλέον λευκὸς καὶ πλέον 
δασὺς ὅσον ὁ αὐτὸς ὑπάρχει πλησίον εἰς τὴν γῆν. Καὶ διὰ τὴν τὴν λέγουσαν τὸ πράγμα τὸ 
σκοτεινὸν φαίνεται τοσούτης μικροτέρας μορφῆς ὅσον τὸ αὐτὸ εἶναι ὁπτανόμενον εἰς πεδιά-
δα τῆς πλέον ἰσχυρῆς λευκότητος. 
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(α  ́)Καὶ ἀκολουθᾶ τὰ πράγματα τὰ ὁπτανόμενα εἰς τὴν ὀμίχλην φαίνουνται μεγαλύτερα 
πολλὰ παρὰ τὴν ἀληθινὴν τους μεγαλότητα. Καὶ αὐτὸ γενᾶται διότι ἡ πρόοψις τῆς μισῆς 
παρενθέσεως, ἀναμέσον τῆς ὁράσεως καὶ τοῦ αὐτοῦ κειμένου, δὲν συμφωνεῖ τὸ χρῶμα της μὲ 
τὴν μεγαλότητα τοῦ αὐτοῦ κειμένου. Διότι ἡ τοιαύτη ὀμίχλη ὑπάρχει παρομοία τοῦ συγχυ-
σμένου ἀέρος παρενθεμένου ἀναμέσον τῆς ὁράσεως καὶ ὁρίζοντος εἰς καιρὸν γαληνόν. Καὶ 
πλησίον σῶμα θεωρούμενον ἐκ τῆς ὁράσεως, ὕστερον ἀπὸ τὴν ἐγγύτητα τῆς ὀμίχλης, κα-
θορᾶται εἶναι εἰς διάστασιν τοῦ ὁρίζοντος. Εἰς τὸ ὁποῖον ἕνας μεγαλότατος πῦργος ἐφαίνετο 
μικρότερος παρὰ τὸ προλεχθὲν σῶμα στέκοντας πλησίον. 

Καὶ πάλιν τὰ θέμενα πράγματα εἰς τὴν θυέλλην, ἢ ἕτερον ἀέρα χονδρὸν ἢ εἰς ἀναθυμιά-
σεις τῶν καπνῶν ἢ εἰς μακρὰν διάστασιν, ἐκεῖνο ὑπάρχει πλέον εὔδηλον ὁποῦ εἶναι πλέον 
ὑψηλότερον. Καὶ εἰς τὰ πράγματα τῆς ὁμοίας ὑψηλότητος, ἐκεῖνο καθορᾶται σκοτεινότερον 
τὸ πεδιάζον εἰς πλέον σκοτεινὴν θυέλλην. Καθάπερ ὑπάρχει τὸ ὄμμα Η ὁποῦ στοχάζεται ΑΒΓ, 
πῦργος τῆς ὁμοίας ὑψηλότητος. Μεταξὺ τῶν ὁποίων στοχάσου εἰς τὸ Γ ὑψηλότητα τοῦ πρώ-
του πύργου καὶ εἰς Ρ ὁποῦ ἔχει χαμηλότητα εἰς δύο βαθμοὺς τῆς βαθύτητος εἰς τὴν θυέλλην. 
Καὶ ἐπὶ τούτοις στοχάσου τὸν πῦργον τῆς μέσης εἰς τὸ Β, ὁποῦ ἔχει ἕνα βαθμὸν τῆς θυέλλης. 
Τὸ λοιπὸν Γ ὑψηλότητα ἀποδείχνεται πλέον σκοτεινὴ παρὰ τὴν ὑψηλότητα τοῦ πύργου Β.

Κ. ΛΣΤ .́ Περὶ τῶν πόλεων καὶ ἄλλων θεωρουμένων κτηρίων τὴν ἐσπέραν,
 ἢ το πρωΐ εἰς τὴν κατεκνιά. 

Τὰ κατοπτευόμενα κτήρια εἰς μακρὺ διάστημα τὴν ἐσπέραν, ἢ το πρωΐ εἰς τὴν κατεκνιάν, 
ἢ ἀέρος χονδροῦ ἀποδείχνεται μόνον ἡ καθαρότης τῶν μερίδων τους φωτισμένοι ἐκ τοῦ 

ἡλίου ὁποῦ εὑρίσκεται εἰς τὸν ὁρίζοντα. Καὶ τὰ μέρη τῶν αὐτῶν κτηρίων, τῶν ὁπτανομένων 
ἀπὸ τὸν ἥλιον, μένουν σχεδὸν τοῦ χρώματος τῆς μετρίας σκοτεινότητος τῆς κατεκνιᾶς, ἢ 
χονδροῦ ἀέρος. 

Καὶ οἱ ἴσκιοι φημὶ οἱ γινόμενοι τὴν ἐσπέραν τῶν σωμάτων εἰς λευκὸν τοῖχον ἐκ τῆς πυρό-
τητος τοῦ ἡλίου εἰς τὸν ὀρίζοντα πάντοτε εἰσὶ γαλάζιοι. Καὶ αὐτὸ γενᾶται διὰ τὴν λέγων ἡ 
ἐπιφάνεια ἑκάστου σώματος σκιώδους μετέχει ἀπὸ τὸ χρῶμα τοῦ κειμένου της. Λοιπὸν ὄντας 
ἡ λευκότης τοῦ ἡλίου ὑστερημένη εἰς ἅπαν, παντὸς χρώματος χρωματίζεται ἐκ τοῦ χρώματος 
τοῦ κειμένου της. Ὅπερ εἰσὶν εἰς αὐτὸ τὸ σύμπτωμα ὁ ἤλιος καὶ ὁ οὐρανός. Καὶ διατὶ ὁ ἥλιος 
κοκκινίζει πλησίον τῆς ἐσπέρας καὶ ὁ οὐρανὸς χρωματίζεται γαλάζιος, ὅθεν ὁ ἴσκιος θεωρεῖ 
τὸν ἥλιον. (Διὰ τὴν τοῦ ἰσκίου 

| (247/ /175) ὀγδόην, τὴν λέγουσαν) οὐδένα φώτισμα θεωρεῖ τοὺς ἰσκίους τοῦ σώματος τοῦ 
ἀπ’ αὐτὸ φωτισμένου, οὔτε εἶναι ὁπτανόμενον ἀπὸ τὸν οὐρανόν. (λοιπὸν διὰ τὴν προλεχθεῖ-
σαν ) ὁ ἴσκιος ὁ παραγωγικὸς ἔχει τὸν συγκρουσμὸν εἰς τὸν λευκὸν τοῖχον ἀπὸ χρῶμα γαλά-
ζιον, καὶ ἡ ἐπίπεδος τοῦ αὐτοῦ ἰσκίου θεωρουμένη ἀπὸ τὸ ἐρυθραῖον φῶς τοῦ ἡλίου μετέχει 
ἀπὸ χρῶμα ἐῥυθραῖον.

Κ. ΛΖ .́ Περὶ τῶν φαινομένων σημείων τῶν ἰσκίων εἰς τὰ μακρόθεν σώματα.

Π άντοτε ὁ τράχηλος ἢ καὶ ἄλλη σταθμοϊσότης ἔχουσα ὑπ’ αὐτῆς τινὰ μέρος πρὸς τὸ ἔξω 
ὀγκόμενον, ὑπάρχει περισσότερον σκοτεινὸς παρὰ τὴν πρόσοψιν τὴν σταθμικὴν τοῦ 
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αὐτοῦ ἔξω. Ἀκολουθᾶ ὅτι ἐκεῖνο τὸ σῶμα ὑποδείκνυται περισσότερον φωτεινὸν τῆς μεγαλυ-
τέρας σφοδρότητος, τὸ ὁπτανόμενον ἐξ ἑνὸς ἰδίου φωτός. Καθάπερ τὸ Α, ὁποῦ δὲν φωτίζεται 
μέρος τινὰ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ΦΚ καὶ εἰς τὸ Β φωτίζεται ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ΗΚ, καὶ εἰς τὸ Γ ὁ 
οὐρανὸς ΧΚ, καὶ εἰς τὸ Δ ὁ οὐρανὸς ΦΚ ὁλοκλήρως. 

Τὸ λοιπὸν τὸ στῆθος ὑπάρχει τῆς ὁμοίας καθαρότητος τοῦ μετώπου, ῥινός τε καὶ πώγω-
νος. Πλὴν ἐκεῖνο ὁποῦ εἶναι ὁποῦ ἐγὼ ἔχω νὰ σοῦ ἐνθυμίσω ὑπὲρ τῶν προσώπων. Καὶ ὅτι ἐσὺ 
ἔχει νὰ στοχάζεσαι εἰς ἐκεῖνα, καθάπερ εἰς διαφόρους διαστάσεις χάνουνται διάφοραι ποιό-
τητες τῶν ἰσκίων καὶ μένουσι μόνον ἐκεῖνα τὰ σημεῖα τὰ πρῶτα, τουτέστιν εἰς τὰ βαθουλώ-
ματα τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ἑτέρων παρομοίων πραγμάτων. Καὶ εἰς τέλος τὸ πρόσωπον μένει 
σκοτεινόν, διότι εἰς ἐκεῖνο καταναλίσκονται τὰ φωτίσματα τὰ ὁποῖα εἰσὶ μικρὸν πρᾶγμα εἰς 
τὴν σύγκρισιν τῶν μεσαίων ἰσκίων. Διὰ τὸ ὁποῖον πρᾶγμα εἰς μακρὺ διάστημα καταναλώνε-
ται ἡ ποιότης καὶ ἡ ποσότης τῶν φωτισμάτων καὶ ἐξαιρέτων ἰσκίων. Καὶ συγχύζεται πᾶσα 
ποιότης εἰς μεσαῖον ἴσκιον. Καὶ αὐτὴ μὲν εἶναι ἡ αἰτία ὅτι τὰ δένδρα καὶ πᾶν σῶμα εἰς κάποιαν 
διάστασιν ἀποδείχνεται γενέσθαι ἑαυτῶν σκοτεινότερα παρὰ ὁποῦ εἶναι ἐκεῖνα τὰ ἴδια πλη-
σίον εἰς τὴν ὅρασιν. Ὅμως ὁ ἀὴρ ὁ εἰσερχόμενος ἀναμέσον τῆς ὁράσεως καὶ τοῦ πράγματος 
ἐπιτελεῖ ὅτι τὸ αὐτὸ πρᾶγμα νὰ λευκαίνεται καὶ νὰ κλίνῃ εἰς γαλάζιον. Μὰ περιπλέον ἐμποδί-
ζει εἰς τοὺς ἴσκιους παρὰ εἰς τὰ μέρη τὰ φωτισμένα, εἰς τὰ ὁποῖα φανερώνεται περισσότερον 
ἡ ἀλήθεια τῶν χρωμάτων. 

(α  ́) Καὶ τὰ στοχαζόμενα πράγματα ἀναμέσον φωτὸς καὶ ἰσκίου ὑποδείκνυνται τοῦ μεγί-
στου σκότους παρὰ ἐκεῖνα ὁποῦ εἶναι εἰς τὸ φῶς καὶ ἰσκίους. 

(β .́) Καὶ ἐκεῖνο τὸ μέρος τοῦ σκιώδους σώματος ὑπάρχει περισσότερον ἰσκιωμένον ὁποῦ 
εἶναι πλησιότερον εἰς τὸ σκοτεινὸν ὁποῦ τὸ σκοτίζει ἢ φωτεινὸν ὁποῦ τὸ φωτίζει. Ἡ ἐπιφά-
νεια ἑκάστου σώματος σκιώδους μετέχει δηλαδὴ ἀπὸ τὸ χρῶμα τοῦ κειμένου της, πλὴν μὲ 
τόσην μεγίστην ἢ μικροτέραν προσβολὴν ὅσον τὸ αὐτὸ κείμενον εἰσὶ πλησιότερον ἢ διαστη-
ματικότερον ἢ τῆς μεγάλης ἢ ἐλαχιστοτέρας δυνάμεως.

Κ. ΛΗ .́ Περὶ γραμμικῆς προόψεως τῶν διαστηματικῶν πραγμάτων.

Ἡ γραμμικὴ πρόοψις ἐξαπλώνεται εἰς τὴν ἐνέργειαν τῶν ὁρατῶν (πραγμάτων) γραμ-
μῶν. Διὰ τοῦ μέτρου δοκιμασμένον πόσον τὸ πρᾶγμα τὸ δεύτερον ὑπάρχει μικρότε-

ρον ἀπὸ τὸ πρῶτον,

| (248/22/176) καὶ τὸ τρίτον ἀπὸ τὸ δεύτερον, καὶ μέχρι τέλους τῶν θεωρούντων πραγμάτων. 
Εὑρίσκω οὖν εἰς τὴν δοκιμὴν ὅτι τὸ πρᾶγμα τὸ δεύτερον ὑπάρχει τοσοῦτον διαστηματικὸν ἀπὸ 
τὸ πρῶτον ὅσον τὸ πρῶτον εἶναι διαστηματικὸ ἀπὸ τὴν θεωρίαν του, μὲ ὅλον ὁποῦ ἀναμέσον 
τους εἰσὶ τῆς ὁμοίας μεγαλότητος. Τὸ δεύτερον ὅμως εἶναι τὸ μισὸν μικρότερον ἀπὸ τὸ πρῶτον. 
Καὶ ἂν τὸ τρίτον πρᾶγμα εἶναι τῆς ὁμοίας διαστάσεως ἀπὸ τὸ δεύτερον, ἔμπροσθεν αὐτὸ ὑπάρ-
χει μικρότερον δύο τρίτα. Καὶ οὕτως, ἀπὸ βαθμὸν εἰς βαθμὸν ἀπὸ μίαν διάστασιν ποιοῦσι πά-
ντοτε μίαν λεπτότητα σύμμετρην, ἀγκαλὰ καὶ ἡ διορία νὰ μὴν ξαπερνᾶ τὸν ἀριθμὸν εἴκοσι πῆχες. 

Ἡ παρόμοια μορφὴ εἰς τὸν ἑαυτόν σου ὑστερεῖται δύο τέταρτα εἰς τὴν μεγαλότητα, καὶ εἰς 
τεσσαράκοντα χάνει τρία τέταρτα, ἔπειτα πέντε ἕκτα εἰς ἐξήκοντα πῆχες. Καὶ οὕτω, ἀπὸ μέ-
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τρον εἰς μέτρον ποιεῖ τὴν λεπτότητά της. Ποιῶντας τὸ τειχίον πόῤῥω τοῦ ἑαυτοῦ σου δύο 
φορὲς εἰς τὴν μεγαλότητά σου. Ὅτι εἰς τὸ νὰ ποιῇς μόνην μίαν κάνεις μεγάλην διαφορὰν ἀπὸ 
τὰς πρώτας πήχας εἰς τὰς δευτέρας.

(α .́) Καὶ κοντὰ εἰς τὴν μέθοδον τῆς γραμμικῆς προόψεως περιέχεται καὶ τὰ μέτρα τῶν 
διαστημάτων. Δηλαδὴ ὅταν ἐσὺ ἔχεις εἰς τὰς πόρρωθεν διαστάσεις τὰ πράγματα γνωρισμένα 
καὶ καθαρά, τὰ αὐτὰ πράγματα | (249/ /177) ὑποδείκνυνται οὐχὶ διαστηματικὰ ἀλλὰ πλησίον. 
Λοιπὸν εἰς τὰς παρομοιώσεις ποίει ὅτι τὰ πράγματα νὰ ἔχουν ἐκεῖνο τὸ μέρος τῆς γνωριμίας 
ὁποῦ φανερώνουν αἱ διαστάσεις. Καὶ εἰ μὲν τὸ πρᾶγμα ὁποῦ ἵσταται κείμενον εἶναι μὲ ὁροθε-
σίας συγχυσμένας καὶ ἀμφιβόλους, ὁμοίως καὶ ἐσὺ ποίει εἰς τὸ ξόανόν σου. 

(β .́) Διότι ἐκεῖνο τὸ πρᾶγμα καθορᾶται πλέον διαστηματικὸν καὶ φανταστικὸν ἀπὸ τὸ 
ἕτερον τὸ πεδιάζον εἰς πεδιάδα πλέα διαφορετικὴν τοῦ ἑαυτοῦ σου. Καὶ εἰς τὰς αἰτίας τῶν 
διαστημάτων εἶναι ἀπὸ τὸ πρᾶγμα τὸ διαστηματικὸν διὰ δύο διαφορετικὰς αἰτίας φαίνεται 
τῶν ἀμφιβόλων καὶ συγχυσμένων ὁροθεσιῶν. Μία μὲν ἀπὸ τὰς ὁποῖας ὑπάρχει ὅτι εἰσέρχεται 
ἀπὸ τοσούτην μικρὰν γωνίαν εἰς τὴν ὄρασιν καὶ λεπταίνεται τοσοῦτον ὥστε αὐτὴ ἐπιτελεῖ 
τὴν ἐνέργειαν τῶν ἐλαχιστοτέρων πραγμάτων. Καὶ ὅτι ἀνομοίως αἱ τοιαῦται νὰ ἦτον ἔγγιστα 
τῆς ὁράσεως. Καὶ αὐτὴ ἡ ὅρασις ὅμως δὲν δύναται νὰ καταλάβῃ ποῖας μορφῆς εἰσὶ τὸ 
τοιοῦτον σῶμα, ὥσπερ εἰσὶν οἱ ὄνυχες εἰς τὰ δάκτυλα καὶ οἱ μύρμηγκες καὶ παρόμοια πράγ-
ματα. Ἡ δευτέρα εἶναι ὅτι ἀναμεταξὺ τῆς ὁράσεως καὶ τῶν διαστηματικῶν πραγμάτων εἰσεμ-
βαίνει τόσον ἀπὸ τὸν ἀέρα ὁποῦ αὐτὸς γίνεται δασὺς καὶ χονδρὸς καὶ χρωματίζει τοὺς ἴσκι-
ους καὶ τοὺς γανώνει ἀπὸ τὴν λευκότητά του καὶ τοὺς κάνει ἀπὸ σκοτεινοὺς εἰς ἕν χρῶμα 
ὅπερ ὑπάρχει ἀναμεταξὺ λευκοῦ καὶ μέλανος, ὥστε εἰσὶ γαλάζιον, ἀγκαλὰ καὶ διὰ μακρινῶν 
διαστημάτων νὰ χάνεται ἡ γνωριμία καὶ τὸ εἶναι τῶν πολλῶν πραγμάτων. Πλὴν ἐκεῖνα ὁποῦ 
εἰσὶ φωτισμένα ἀπὸ τὸν ἥλιον ἐπιστρέφονται τῆς πλέον βεβαίας ἀποδείξεως. Καὶ τὰ ἔτερα εἰς 
τοὺς συγχυσμένους ἴσκιους φαίνουνται ἐνειλυμένα. Διότι εἰς κάθε βαθμὸν τῆς χαμηλότητος 
ὁ ἀὴρ λαμβάνει μέρος τῆς χονδρότητος καὶ τὰ πράγματα ὁποῦ εἶναι πλέον χαμηλὰ δεικνύου-
νται περισσότερον συγχυσμένα, καὶ οὕτως εἰς τὸ ἐναντίον. 

(γ  ́) Καὶ ἐκεῖνο τὸ πρᾶγμα τὸ σκοτεινὸν φανερώνεται πλέον λευκὸν ὅπερ εἰσὶ διαστημα-
τικότερον ἀπὸ τὴν ὅρασιν. Καὶ ἀκολουθᾶ διὰ τὴν μετάβασιν, ὅτι τὸ πρᾶγμα τὸ σκοτεινὸν 
ἀποδείχνεται τῆς μεγίστης σκοτεινότητος, ὄπερ ὑπάρχει πλησιώτερον εἰς τὴν ὅρασιν. Λοιπὸν 
τὰ κατώτερα μέρη τοῦ κάθε λογῆς πράγματος θέμενον εἰς ἀέρα χονδρὸν φαίνουνται πλέον 
διαστηματικὰ ἀπὸ τὰ χαμηλώματα παρὰ ἀπὸ τὰ ὑψώματά των. Καὶ διὰ τοῦτο ἡ ῥίζα ἡ χαμηλὴ 
τοῦ ὄρους καθορᾶται διαστηματικότερη ἀπὸ τὴν κορυφήν του, ἥτις εἰς τὸν ἑαυτόν της ὑπάρ-
χει διαστηματικοτέρα. 

(δ .́) Διὸ αἱ ὁροθεσίαι ἐκείνου τοῦ κειμένου εἰσὶν εὔδηλαι ὀλίγον, ὅπερ εἰσὶ θεωρούμεναι 
εἰς μεγαλυτέραν διάστασιν. 

(ε .́) Καὶ εἰς τὰ διαστηματικὰ πράγματα ἀπὸ τὴν ὅρασιν πασῶν τῶν χρωμάτων, ἐκεῖνο 
ἀποδείχνεται τοῦ πλέον γαλαζίου χρώματος τὸ ὁποῖον εἶναι τῆς μεγίστης σκοτεινότητος, φυσι-
κῆς ἢ κατὰ συμβεβηκῆς. Φυσικὴ μὲν εἶναι ἡ ἀφ’ ἑαυτοῦ της σκοτεινή, καὶ κατασυμβεβηκὴ δὲ ἡ 
ὑπάρχουσα σκοτεινὴ ἀναμέσον τοῦ ἰσκίου γεναμένη 
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| (250/23/178) ἐκ πολλῶν κειμένων. 
(στ´.) Ἐκεῖνο τοίνυν τὸ πρᾶγμα ὑπάρχει ὀλίγον εὔδηλον ὅπερ εἰσὶ ὀλίγον διαστηματικὸν ἀπὸ 

τὴν ὅρασιν. Καὶ αὐτὸ προέρχεται, διότι ἐκεῖνα τὰ μέρη ἀφανίζονται πρῶτον ἐπειδὴ εἰσὶ πλέον λε-
πτὰ καὶ τὰ δεύτερα ὀλιγότερον λεπτὰ εἰσὶν ὡσαύτως ἠφανισμένα εἰς τὴν μεγαλυτέραν διάστασιν. 
Καὶ οὕτως διαδοχικῶς, ἀκολουθῶντας κατ’ ὀλίγον ὀλίγον, καταναλίσκουνται τὰ μέρη καὶ ἀναλώ-
νεται ἡ εἴδησις τοῦ διαστηματικοῦ πράγματος, εἰς τρόπον ὅτι εἰς τέλος ἀφανίζονται ἅπαντα τὰ 
μέρη ὁμοῦ μὲ τὸ ὅλον. Καὶ λείπεται ὁμοίως τὸ χρῶμα διὰ τὴν αἰτίαν τῆς χονδρότητος τοῦ ἀέρος, 
ὁποῦ εἰσεμβαίνει ἀναμέσον τῆς ὁράσεως καὶ τοῦ ὀπτανομένου πράγματος.

(ζ .́) Καὶ ἐκεῖνα τὰ μέρη τῶν σωμάτων ὁποῦ εἶναι τῆς ὀλίγης ποσότητος εἰσὶ πρῶτα τὰ 
ὁποῖα εἰς μακρὰν διάστασιν χάνουν τὴν εἴδησιν. Αὐτὸ οὖν συμβαίνει διότι τὰ εἴδη τῶν ἐλαχί-
στων πραγμάτων εἰς ὅμοιον διάστημα ἔρχονται εἰς τὴν ὅρασιν μὲ μικρὰν γωνίαν παρὰ τῶν 
μεγίστων. Καὶ αἱ γωνίαι τῶν διαστηματικῶν πραγμάτων εἰσὶ τῆς τόσης ὀλίγης δηλώσεως 
ὅσον αὐταὶ εἰσὶ τῆς ὀλίγης ποσότητος. Ἀκουλουθᾶ τὸ λοιπὸν ὅτι ὁπόταν ἡ μεγαλυτέρα ποσό-
της εἰς μακρὺ διάστημα ἔρχεται ἀπὸ τὴν εἴδησιν καὶ ἡ ὀλίγη ποσότης εἰς ἅπαν λείπεται ἀπὸ 
τὴν γνωριμίαν της. 

(η .́) Διὸ τὸ μέρος τοῦ σώματος ὁποῦ μακραίνει ἀπὸ τὴν ὅρασιν εἶναι ἐκεῖνο ὁποῦ ὀλιγό-
τερον σώζει τὴν γνωριμίαν του. Ὁμοίως δὲ καὶ ὅποιον εἶναι τοῦ μικροῦ σχίματος. Αὐτὸ γὰρ 
προέρχεται εἰς τὰς λαμπρότητας τῶν σφαιρικῶν σωμάτων καὶ κιόνων καὶ εἰς τὰ μέλη τὰ πλέ-
ον λεπτὰ τῶν σωμάτων, ὡσὰν ἡ ἔλαφος ὁποῦ πρῶτον μένει εἰς τὸ νὰ ἀναλίσκονται ἀπὸ τὴν 
ὅρασιν τὰ εἴδη ἢ μᾶλλον καθομοιώσεις τῶν σκελίων της καὶ κεράτων, παρὰ τοῦ σώματός της. 
Τὸ ὁποῖον διὰ νὰ εἶναι πλέον χονδρὸ περισσότερον σώζεται εἰς τὰ εἴδη του. Πλὴν τὸ πρῶτον 
πρᾶγμα ὁποῦ ἀφανίζεται εἰς τὴν διάστασιν εἰσὶν αἱ περιγραφαὶ ὁποῦ ὁριοθετίζουν τὴν ἐπιφά-
νειαν καὶ μορφήν. 

(θ  ́) Καὶ εἰς τὰ συμβεβηκότα τὰ ἐπιφαιφαινόμενα πράγματα ὁποῦ πρῶτον χάνουνται διὰ 
τοῦ διαστήματος εἰς τὰ ἰσκιωμένα σώματα εἰσὶ τῶν αὐτῶν αἱ ὁροθεσίαι. Δεύτερον εἰς περισ-
σοτέραν διάστασιν ἀναλίσκονται οἱ ἴσκιοι ὁποῦ χωρίζουν τὰ μέρη τῶν σωμάτων ὁποῦ ἐγγί-
ζουσι. Τρίτον ἡ χονδρότης τῶν σκελῶν καὶ ποδῶν καὶ οὕτω διαδοχικῶς καταναλίσκοντας τὰ 
μέρη τὰ πλέον λεπτὰ εἰς τρόπον ὅτι εἰς μακρὺ διάστημα μένει μόνον μία σμίξις τῆς συγχυσμέ-
νης μορφῆς.

Κ. ΛΘ .́ Περὶ πόσον χρὴ θέτειν τὴν γραμμὴν ὑψηλά.

Ἡ στιγμὴ ὀφείλει εἶναι εἰς τὴν ὑψηλότητα τοῦ ὀμματίου ἑνὸς ἀνθρώπου κοινοῦ καὶ ὕστε-
ρον τῆς πεδιάδος τῆς πλησιαζούσης τῷ οὐρανῷ. Χρὴ γὰρ εἶναι γινομένη εἰς τὴν ὑψη-

λότητα τῆς ὁροθεσίας τῆς γῆς τῆς πεδινῆς μὲ τὸν οὐρανόν, φυλάττοντας ὅτι τὰ ὄρη νὰ εἶναι 
ἐλεύθερα. 

Κ .́ Μ .́ Περὶ τῶν ὀροθεσιῶν τῶν σωμάτων, λεγομένων περιγραφῶν, ἢ περιόδων.

Αἱ      ὁροθεσίαι γὰρ τῶν σωμάτων εἰσὶ τοσούτου λεπτοτάτου στοχασμοῦ ὅτι εἰς μικρὴν διο-
ρίαν εἰσεμβαίνουσα 
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| (251/ /179) ἀναμεταξὺ τοῦ πράγματος καὶ ὀμματίου ποιεῖ ὅτι νὰ ἀποσβένουνται τὰ εἴδη τῶν 
κειμένων. Ὥστε τὸ ὄμμα δὲν καταλαμβάνει τὸν σχηματισμὸν τοῦ φίλου καὶ συγγενοῦς, μὴ γνω-
ρίζων αὐτὸν εἰ μὴ ἀπὸ τὴν στολήν. Καὶ ἀπὸ τὸ ὅλον λαμβάνει εἴδησιν τὸ ὅλον ἅμα καὶ τὸ μέρος. 

(α .́) Καὶ ἀπὸ τὰ μέρη τῶν ξεμακρεμένων σωμάτων ἀπὸ τὴν ὅρασιν ἐκεῖνο λείπεται πρῶτον 
ἀπὸ τὴν εἴδησιν ὁποῦ εἶναι τοῦ μικροτέρου σχήματος. Ἀπὸ τὸ ὁποῖον ἀκολουθεῖ ὅτι τὸ μέρος 
τῆς μεγαλυτέρας ποσότητος νὰ λείπῃ ὕστερον ἀπὸ τὴν εἴδησιν. Λοιπὸν μὴν τελειώνῃς τὰ μικρὰ 
μέλη τῶν πραγμάτων ἅτινα εἰσὶ λίαν διαστηματικά, ἀλλ’ ἀκολούθα τὴν τάξιν δοσμένην εἰς τὸ 
ἕκτον. Πόσοι εἰσὶ ἐκεῖνοι ὁποῦ εἰς τὸ νὰ σχηματίζουν τὰς πόλεις καὶ ἄλλα διαστηματικὰ πράγ-
ματα ἀπὸ τὴν ὅρασιν, καὶ ποιοῦσι τὰς ὁροθεσίας ἀποδεικτικὰς τῶν κτηρίων, ὥσπερ νὰ εἶτον εἰς 
πλησιοτάτην ἐγγύτητα (καὶ αὐτό ἐστιν ἀδύνατον εἰς τὴν φύσιν.) Διότι οὐδεμία ἰσχυροτάτη θε-
ωρία δύναται νὰ στοχασθῇ εἰς τοσαύτην διαστηματικὴν διορίαν τὰς ἄνω εἰρημένας ὁροθεσίας 
μὲ ἀληθινὴν εἴδησιν. Διότι αἱ ὁροθεσίαι τῶν αὐτῶν σωμάτων εἰσὶν ὀροθεσίαι τῶν ἐπιφανειῶν 
τους. Καὶ αἱ ὀροθεσίαι τῶν ἐπιφανειῶν εἰσὶ γραμμαί, αἱ ὁποῖαι γραμμαὶ οὐκ ἔστι μέρος τινὰ τῆς 
ποσότητος τῆς αὐτῆς ἐπιφανείας, οὕτε ὡσαύτως τοῦ ἀέρος ὁποῦ ἀφ’ ἑαυτοῦ του ἐνδύεται 
τοιαύτην ἐπιφάνειαν. Τὸ λοιπὸν ἐκεῖνο ὁποῦ δὲν εἶναι μέρος τινὸς πράγματος εἶναι ἀόρατον 
(καθάπερ ὑπάρχει δοκιμασμένον εἰς τὴν γεωμετρίαν.) Λοιπὸν ποιῶντας τὰς αὐτὰς ὁροθεσίας 
σημειωμένας καὶ καθαρὰς (κατὰ τὴν συνήθειαν) οὐχ ὑπάρχει σχηματισμένη ἡ τοιαύτη διάστα-
σις ξεμακρεμένη ἀπὸ σοῦ. Καὶ διὰ τοιοῦτον σφάλμα φαίνεται πλησιοτάτη. Ἔτι δὲ αἱ γωνίαι τῶν 
κτηρίων εἰσὶν ἐκεῖναι ὁποῦ εἰς μακρινὰς πόλεις δὲν πρέπει νὰ σχηματίζονται, διότι ἀπὸ μακρό-
θεν εἶναι ἀδύνατον νὰ θεωροῦνται. Δηλαδὴ αἱ αὐταὶ γωνίαι ὑπάρχωσιν εἰς τὴν ἐπιδρομὴν δύο 
στιγμῶν εἰς μίαν γραμμὴν. Καὶ ἡ στιγμὴ οὐκ ἔχει μέρος. Λοιπὸν ὑπάρχει ἀόρατος. 

(β.́  ) Καὶ ὁροθεσίαι αἱ ελάχισται, δηλαδή τῶν διαστηματικῶν πραγμάτων εἰσὶν ὀλιγότερον 
αἰσθητικαί, παρά αἱ ὁροθεσίαι αἱ ἀνωτερικαί. Καὶ αὐτὸ συμβαίνει πολλάκις εἰς τὰ ὄρη καὶ 
ῥάχες, τῶν ὁποίων αἱ κορυφαὶ γίνονται πεδιάδες εἰς τὰ πλάγια τῶν ἄλλων βουνῶν τῶν μετ’ 
αὐτῶν. Καὶ εἰς αὐτὰ ὁπτάνουνται αἱ ὁροθεσίαι πλέον καθαραὶ ἄνωθεν παρὰ τῶν αὑτῶν αἱ 
βάσεις. Διότι ἡ ὁροθεσία ἡ ἀνωτερικὴ ὑπάρχει πλέον σκοτεινὴ διὰ νὰ εἶναι ὀλιγότερον κα-
λυμμένη ἀπὸ τὸν χονδρὸν ἀέρα, ὅστις ἵσταται εἰς τοὺς χαμηλοὺς τόπους. Καὶ αὐτὸ ὑπάρχει 
ὁποῦ συγχύζει τὰς αὐτὰς ὁροθεσίας εἰς τὰς βάσεις τῶν ὀρέων. Καὶ τὸ ὅμοιον συμβαίνει καὶ εἰς 
τὰ δένδρα καὶ κτήρια καὶ εἰς ἕτερα πράγματα, ὁποῦ ὑψώνουνται ἀναμέσον τοῦ ἀέρος. Καὶ ἀπ’ 
ἐδῶ γενᾶται ὁποῦ συγχνάκις οἱ ὑψηλοὶ πῦργοι στοχαζόμενοι εἰς μακρὺ διάστημα φαίνονται 
χονδροὶ εἰς τὴν κορυφὴν καὶ λεπτοὶ εἰς τὴν βάσιν. Διότι τὸ ἀνωτερικὸν μέρος φανερώνει τὴν 
γωνίαν τῶν πλευρῶν ὁποῦ τελειώνουσιν μὲ τὸ ὑπέρωπον. Διότι ὁ λεπτὸς ἀὴρ δὲν ἐμποδίζει 
ὡσὰν τὸν χονδρόν. 

| (252/24/180) Καὶ αὐτὸ προέρχεται (διὰ τὴν ὁποῦ λέγει) ὅτι ὁ ἀὴρ ὁ χονδρὸς εἰσεβαίνει ἀνα-
μέσον τῆς ὁράσεως τοῦ ἡλίου, καὶ πλέον φωτεινὸς ὑπάρχει κάτωθεν παρὰ ἄνωθεν. Καὶ ὅθεν 
ὁ ἀὴρ ὑπάρχει λευκότερος, αὐτὸς σκεπάζει εἰς τὴν ὅρασιν περισσότερον τὰ πράγματα τὰ 
σκοτεινά. Καὶ ὁμοίως ἐὰν ὁ τοιοῦτος ἀὴρ ἦτον γαλάζιος καθάπερ θεωροῦνται εἰς μακρὺ διά-
στημα οἱ προμαχώνες τῶν περιτειχισμένων πόλεων, ὁποῦ ἔχωσι τὰς αὑτῶν διορίας, ὁμοίας 
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ὥσπερ τὸ πλάτος τῶν προμαχώνων. Μὲ ὅλον τοῦτο, φαίνεται πολλὰ μεγαλυτέρα ἡ διορία παρὰ 
ὁ προμαχώνας. Καὶ εἰς διορίαν πλέον διαστηματικὴν ἡ διάστασις ἐμποδίζει καὶ σκεπάζει ὅλον 
τὸν προμαχώνα. Καὶ τοιοῦτο τεῖχος δείχνει μόνον ἶσον τεῖχον, ἄνευ προμαχώνος. 

Διὸ καὶ αἱ ὁροθεσίαι τῶν κειμένων εἰς μεγαλυτέραν διάστασιν θεωροῦνται ὀλίγον εὔδηλαι. 
(γ  ́) Καὶ ἂς μὴν εἶναι γινομέναι αἱ ὁροθεσίαι εἰς τὰ πρόφυλα ἑνὸς σώματος ὁποῦ πεδιάζει 

τὸ ἕν ἄνωθεν τοῦ ἄλλου. Μόνον τὸ αὐτὸ σῶμα ἀφ’ ἑαυτοῦ του νὰ φαντάζῃ ἑὰν ἡ ὁροθεσία 
τοῦ λευκοῦ πράγματος συναντίζεται ἐπάνωθεν ἄλλων λευκῶν πραγμάτων. Καὶ εἰ μὲν τὸ αὐτὸ 
πρᾶγμα ὑπάρχει κοίλον, γεννᾶ ὁροθεσίαν σκοτεινὴν ἀπὸ τὴν φύσιν του καὶ εἶναι τὸ πλέον 
σκοτεινόν μέρος ὁποῦ ἔχει τὸ φωτεινόν. Καὶ ἂν πεδιάζῃ εἰς τόπον σκοτεινόν, ἡ τοιαύτη ὁρο-
θεσία φαίνεται τὸ πλέον διαυγὲς μέρος ὁποῦ ἔχει τὸ μέρος της τὸ φωτεινόν. 

(δ  ́) Καὶ αἱ ὁροθεσίαι τῶν ἰσκιωδῶν σωμάτων εἰσὶν ὀλιγώτερον εὔδηλαι ὅσον εἶναι πλέον 
διαστηματικαὶ ἀπὸ τὴν ὅρασιν ὁποῦ τὰς θεωρεῖ. 

(ε  ́) Ἡ δὲ ὀροθεσία τοῦ φαεινοῦ μέλους καθορᾶται περισσότερον σκοτεινὴ ὁποῦ εἶναι 
θεωρουμένη εἰς πεδιάδα πλέον λευκήν, καὶ οὔτως φαίνεται περισσότερον λευκὴ ὅταν εἶναι εἰς 
πεδιάδα πλέον σκοτεινήν. Καὶ ἡ αὐτὴ ὁροθεσία ὑπάρχει ἐπίπεδος καὶ εἶναι θεωρουμένη εἰς 
πεδιάδα λευκὴν παρομοίαν τῆς αὐτῆς λευκότητος, ἡ ὁροθεσία ὑπάρχει ἀναίστητος. Αἱ ὁρο-
θεσίαι φημὶ τῶν δευτέρων πραγμάτων οὐδαμῶς εἰσὶ γνωρισμέναι ὅσον αἱ πρῶται. Λοιπὸν μὴ 
διορίζεις ὁμοῦ τὰ πράγματα τὰ τέταρτα μὲ τὰ πέμπτα, ὥσπερ τὰ πρῶτα μὲ τὰ δεύτερα. Διότι 
ἡ ὁροθεσία ἑνὸς πράγματος εἰς ἕν ἕτερον τυγχάνει κατὰ τὴν φύσιν τῆς μαθηματικῆς γραμ-
μῆς, ὅμως οὐχὶ γραμμῆς, διότι ἡ ὁροθεσία ἑνὸς χρώματος γίνεται ἀρχὴ ἑνὸς ἑτέρου χρώμα-
τος. Καὶ δὲν ἔχει νὰ εἶναι ὡς τόσον ἡ τοιαύτη γραμμή. Διότι οὐδένα πρᾶγμα εἰσέρχεται ἀνα-
μεταξὺ τῆς ὁροθεσίας ἑνὸς χρώματος ὁποῦ νὰ εἶναι ἀντικείμενον εἰς ἕνα ἕτερον χρῶμα, ἐὰν 
οὐκ ἔστιν ὁροθεσία. Ἡ ὁποία ὑπάρχει ἕνα πρᾶγμα ἀναίσθητον πλησιόθεν. Λοιπὸν μὴ προφό-
ριζε εἰς τὰ διαστηματικὰ πράγματα. 

(στ  ́) Διὸ ὀφείλει θέσθαι τὰς μορφὰς τῶν διαστηματικῶν πραγμάτων ἀπὸ τὸ ὀμμάτι μόνον 
τὰ σημεῖα οὐχὶ ὁροθετημένα, εἰ μὴ μὲ συγχυσμένας ὁροθεσίας. Καὶ νὰ εἶναι γεναμένη ἡ ἐκλογὴ 
τῶν τοιούτων σχημάτων ὅταν ὑπάρχει νέφαλον ἢ ἐπάνω εἰς τὴν ἐσπέραν. Καὶ ὅλον στοχάζου ὡς 
ἔφυμεν ἀπὸ τὰ φωτίσματα καὶ ἰσκιόματα ὁροθετημένα. Διότι ἔπειτα φαίνουνται θολὰ

| (253/ /181) ὅταν θεωροῦνται μακρόθεν, καὶ εὐτυχοῦν ἔργα δύσκολα καὶ ἄνευ χάριτος. Καὶ 
ἐνθυμοῦ ὅτι οἱ ἴσκιοι δὲν εἶναι τῆς ποιότητος ὁποῦ μὲ τὴν σκοτεινότητά τους ἔχεις νὰ χάνῃς 
τὸ χρῶμα, ὅθεν ἔχουν τὴν αἰτίαν, ἐὰν ὁ τόπος ὅθεν τὰ σώματα εἰσὶ θέμενα δὲν εἶναι ζοφώδης. 
Καὶ μὴ ποίῃ πρόφυλα, μὴ ξεστρίπτῃς πλοκάμους, μὴ δίδῃς φωτίσματα διαυγῆ, εἰ μὴ τῶν λευ-
κῶν πραγμάτων. Καὶ αὐτὰ τὰ φωτίσματα νὰ φανερώνουν τὴν πρώτην ὡραιότητα τοῦ χρώμα-
τος ὅθεν ἐγγίζουσιν.

Κ. ΜΆ . Περὶ ἐντολῆς τῆς ζωγραφίας. Καὶ πῶς νὰ δίδεται τὸ φῶς εἰς τὰς μορφὰς.

Στοχάζου ἐκεῖ ὁποῦ πλησιάζει ὁ ἴσκιος μὲ τὸ φῶς, πόθεν ὁ αὐτὸς ὑπάρχει πλέον καθαρὸς 
παρὰ σκοτεινός, καὶ πόθεν περισσότερον ἢ ὀλιγότερον εἶναι ἀπογλυκασμένος ἀπὸ τὸ 
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φῶς. Καὶ ὑπὲρ πάντων, ἐνθυμοῦ ὅτι εἰς τοὺς νέους μὴ ποίῃ ἴσκιους ὁροθετημένους καθάπερ 
ὁ λίθος ποιεῖ. Διότι ἡ σὰρξ [κρατεῖ] ἕνα ὀλίγον ἀπὸ τὸ διαφανόν, καθάπερ φαίνεται νὰ θεωρῇς 
εἰς μίαν χεῖρα, ἥτις ὑπάρχει θέμενη ἀναμέσον τῆς ὁράσεως καὶ τοῦ ἡλίου, πῶς ὁρᾶται κοκκι-
νοειδὴς καὶ διαφανῆ φωτισμένη. Καὶ θέλων στοχασθῆναι πῶς κρατεῖ εἰς τὴν σάρκα σου. Ποιεῖς 
εἰς αὐτὸν ἕνα ἴσκιον μὲ τὸ δάκτυλόν σου ὡς καθὼς τὸν θέλῃς πλέον καθαρόν, ἢ πλέον σκο-
τεινόν. Εἰς τὸ ὁποῖον κρατεῖς καὶ ἐσὺ μὲ τὸ δάκτυλόν σου πλέον ἐγγύς, ἢ πλέον μακρὰ ἀπὸ 
τὴν ζωγραφίαν σου. Καὶ ἐκεῖνο μιμήσου. 

(α  ́) Τὸ φῶς πρέπει νὰ εἶναι συνηθισμένον καθάπερ τὸ δίδει τὸ φυσικόν του στάσιμον, 
ὁποῦ προσποιεῖς νὰ εἶναι ἡ μορφή σου. Δηλαδὴ ἐὰν τὴν προσποιῇς εἰς τὸν ἥλιον ποίει τοὺς 
ἰσκίους σκοτεινοὺς καὶ πλατεύματα μεγέθη τῶν φωτισμάτων. Καὶ νὰ τυπώνουνται οἱ ἴσκιοι 
πάντων τῶν κύκλωθεν σωμάτων εἰς τὴν γῆν. Καὶ ἂν ἡ μορφὴ εἰσὶν εἰς βαρύθυμον καιρὸν 
ποίει ὀλίγην διαφορὰν ἀπὸ τοὺς ἴσκιους καὶ τὰ φωτίσματα, καὶ ἴσκιον εἰς τὸ ἔδαφος. Καὶ ἂν 
ἔχῃς παράθυρον μὲ πανίον καὶ οἰκίαν λευκὴν ποίει ὀλίγην διαφορὰν ἀναμεταξὺ ἰσκίων καὶ 
φωτισμάτων. Καὶ ἂν ὑπάρχῃ φωτισμένη ἀπὸ τὸ φῶς τοῦ πυρός, ποίει τὰ φωτίσματα κοκκινοει-
δῆ καὶ ἰσχυρὰ καὶ τοὺς ἴσκιους σκοτεινοὺς καὶ ἡ κατεδάφισις τῶν ἰσκίων εἰς τοὺς τοίχους ἢ εἰς 
τὸ ἔδαφος. Καὶ νὰ εἶναι ὁροθετημένοι, καὶ ὅσον περισσότερον μακραίνουν ἀπὸ τὸ σῶμα το-
σοῦτον πλέον νὰ γίνονται ἀπλωτοί. Καὶ ἂν ἡ προλαβοῦσα μορφὴ ἦτον φωτισμένη μέρος ἐκ 
τοῦ ἀέρος καὶ μέρος ἐκ τοῦ πυρός, ἐποίει ὅτι τὸ φῶς αἰτία τὸ ἐκ τοῦ ἀέρος νὰ εἶναι πλέον 
ἰσχυρὸν καὶ ἐκεῖνο τοῦ πυρὸς νὰ εἶναι σχεδὸν ἐρυθραῖον, εἰς τὴν παρομοίωσιν τῆς φλογός. 
Καὶ δὴ ἐπάνω σ’ ὅλα ποίει τὰ σχήματά σου τὰ ζωγραφισμένα νὰ ἔχωσι φῶς μέγα καὶ ἀπὸ 
ὑψηλά, δηλαδὴ ἐκεῖνο τὸ ζωντανὸν ὁποῦ διασύρνεις. Τουτέστιν ὅτι τοὺς ἀνθρώπους ὁποῦ 
στοχάζεσαι εἰς τοὺς δρόμους, ἅπαντες ἔχωσιν ἐπάνωθεν τὸ φῶς. Γίνωσκε δὲ ὅτι εἶναι μεγάλη 
σου ἀγνωσία δίδοντας τὸ φῶς κάτωθεν. Ἐπειδὴ πάντοτε τὸ φῶς φυσικὰ ἄνωθεν ἔρχεται. 
Ὅθεν ἐὰν οὕτω ποιῇς ὑπάρχει μεγαλότατον σφάλμα. 

(β  ́) Καὶ τὸ φῶς τὸ μικρὸν ποιεῖ μεγέθεις καὶ ὁροθετημένους ἴσκιους ἄνωθεν τῶν σωμάτων 

| (254/25/182) τῶν ἰσκιωμένων. Τὰ μὲν μεγέθη φωτίσματα ποιοῦσιν ἄνωθεν τῶν ἰσκιωμένων 
σωμάτων μικροὺς ἴσκιους καὶ μὲ συγχυσμένας ὁροθεσίας. Καθάπερ σφαλιζόμενον τὸ μικρὸν 
καὶ ἰσχυρὸν φῶς εἰς πολλὴν ὀλίγην δύναμιν, καθάπερ ὁ ἥλιος εἰς τὸν ἀέρα. Διότι τότε τὸ 
ἀδυνατότερον φῶς μένει εἰς τὸν τόπον τοῦ ἴσκιου ἄνωθεν τῶν σωμάτων λεγομένων ἐπιγρα-
φῶν, ὡς ἔφυμεν πρότερον [κεφ :́ .

(γ .́) Ἐνθυμοῦ ὅτι τὰ σχήματα ἔχουν περισσοτέραν χάριν ὄντας θέμενα εἰς φωτίσματα καθολι-
κὰ παρὰ εἰς μερικὰ καὶ ἐλάχιστα. Διότι τὰ μεγέθη φωτίσματα καὶ ἰσχυρὰ ἀγλαΐζωσι τὰ ὀγκόματα 
τῶν σωμάτων καὶ τὰ ἔργα γενάμενα εἰς τοιαῦτα φωτίσματα φαίνουντα μακρόθεν μὲ χάριν. Καὶ τὰ 
ζωγραφισθέντα εἰς μικρὰ φωτίσματα παίρνουσι μεγάλην ποσότητα τοῦ ἰσκίου. Καὶ τοιαῦτα γενά-
μενα ἔργα μὲ τοιούτους ἴσκιους εἰς ἄλλον δὲν ὁπτάνονται μακρόθεν, εἰ μὴ χρώματα. 

(δ .́) Διὸ εἰς τὴν ζωγραφίαν καὶ εἰς τὸ φῶς τὸ καθολικόν, πάντοτε συνήθιζε εἰς τὸ πλῆθος 
τῶν ἀνθρώπων καὶ ζώων τὰ μέρη τῶν αὐτῶν σχημάτων, φημὶ σωμάτων, τοσοῦτον πλέον σκο-
τεινὸν ὅσον αὐτὰ εἰσὶ πλέον χαμηλά, καὶ ὅταν αὑτὰ εἶναι ὁμοίως πλησιότερα εἰς τὴν μέσιν 
τῶν αὐτῶν πολλοτήτων. Πρὸς τούτοις δὲ τὰ τοιαῦτα, ἂν ὑπῆρχον εἰς τὰς πεδιάδας ἑνὸς ὁμοί-
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ου χρώματος, καὶ αὐτὸ ὑπάρχει ἀναγκαῖον. Διότι καὶ ὀλίγη ποσότης τοῦ οὐρανοῦ φωτισμὸς 
τῶν σωμάτων θεωρεῖ εἰς τὰ χαμηλὰ διαστήματα παρενθέμενα, ἀναμεταξὺ εἰς τὰ προλεχθέντα 
ζῶα ὁποῦ εἶναι εἰς τὰ ἀνωτερικὰ μέρη τῶν ὁμοίων διαστημάτων. Δοκιμασμένα ἀπὸ τὸν σχη-
ματισμὸν θέμενον ὧδε ὑπο τὸ ἄλλον ἔμπροσθεν φύλον, ὅθεν ΑΒΓΔ.

Κ. ΜΒ .́ Περὶ τῶν θεωρουμένων πραγμάτων κεχωρισμένων 
ἀπὸ τὰς αὐτῶν πεδιάδας.

Ἀρχαιότατον μέρος εἰς τὴν ζωγραφίαν εἰσὶν αἱ πεδιάδες τῶν ζωγραφισμένων πραγμάτων, εἰς 
τὰ ὁποῖας αἱ ὁροθεσίαι τῶν φυσικῶν πραγμάτων, τῶν κοιλότητα ἐχόντων, ἐπικαμπῆ ἀεὶ 

γνωρίζουνται. Ὁμοῦ καὶ αἱ μορφαὶ τῶν τοιούτων σωμάτων εἰς τοιαύτας πεδιάδας. Παρομοίως 
δὲ τὰ χρώματα τῶν σωμάτων νὰ εἶναι ὁμοίου χρώματος τῆς προλεχθείσης πεδιάδος. Καὶ αὐτὸ 
γενᾶται ὅτι ἡ ἐπικαμπὴς ὁροθεσία πολλάκις ἐστὶν ἢ πλέον λευκὴ ἢ πλέον σκοτεινὴ παρὰ τὴν 
αὐτὴν πεδιάδα. Ὅμως ἐὰν ἡ τοιαύτη ὁροθεσία ὑπάρχει τοῦ χρώματος τῆς τοιαύτης πεδιάδος, 
ἄνευ ἀμφιβολίας τὸ τοιοῦτον μέρος τῆς ζωγραφίας ἐμποδίζει τὴν εἴδησιν τῶν σχημάτων τῆς 
αὐτῆς ὁροθεσίας. Καὶ αὐτὴ μέν δὴ καὶ τοιαύτη ἐκλογὴ τῆς ζωγραφίας πρέπει νὰ καταλαμβάνε-
ται ἀπὸ τὰς ἀγχινοίας τῶν ἀρίστων ζωγράφων, δηλαδὴ ἡ γνώμη τοῦ ζωγράφου εἶναι ὅτι νὰ 
ἐπιτελῇ τὰ σώματα ἀνιστάμενα ἔξω ἀπὸ τὰς πεδιάδας. Καὶ εἰς τὴν προλαβοῦσαν ὑπόθεσιν συμ-
βαίνει τὸ ἐνάντιον, οὐχὶ μόνον εἰς τὴν ζωγραφίαν ἀλλὰ δὴ καὶ εἰς τὰ σηκώματα τῶν πραγμάτων.

(α .́) Διὸ πολλὰ μὲν περισσότερον σήκωμα φανερώνουσι τὰ πράγματα εἰς πεδιάδα κα-
θαρὰν καὶ φωτεινὴν παρὰ εἰς σκοτεινήν. Τὸ δίκαιον εἶναι ὅτι ἐὰν θέλῃς νὰ δόσῃς σήκωμα εἰς 
τὴν μορφήν σου, γίνωσκε ὅτι ἐκεῖνο τὸ μέρος τοῦ σώματος ὁποῦ εἶναι πλέον διαστηματικὸν 
ἀπὸ τὸ φῶς ὀλιγότερον μετέχει αὐτοῦ τοῦ φωτός, ὅθεν μένει πλέον σκοτεινόν. Καὶ αν τελειώ-
νεται ἔπειτα εἰς πεδιάδα σκοτεινὴν ἔρχεται νὰ πέσῃ εἰς συγχυσμένας ὁροθεσίας. 

| (255/ /183) Ὅθεν ΑΒΓΔ εἶναι ὁπτανόμενα ἀπὸ ἔξω τοῦ οὐρανοῦ, τοῦ καθολικοῦ φωτισμοῦ 
τῶν σωμάτων. Ἀφ’ αὐτῶν ἐλάχιστα ΝΜ εἰσὶ τὰ σώματα ὁποῦ τελειώνουν εἰς τὴν διορίαν 
ΣΤΡΗ μεταξὺ αὐτῶν παρενθεμένη. Εἰς τὴν ὁποίαν διορίαν καθορᾶται σαφέστερον ὅτι τὸ 
στάσιμον Φ, ὅντας μόνον φωτισμένον ἀπὸ τὸ μέρος τοῦ οὐρανοῦ ΓΔ, ὑπάρχει φωτισμένον 
ἀπὸ τὸ μικρότερον μέρος τοῦ οὐρανοῦ παρὰ ἐκεῖνο ὁποῦ εἶναι φωτισμένον εἰς τὸ στάσιμον Ε, 
ὅπερ ἐστι κατοπτευόμενον ἀπὸ τὸ μέρος τοῦ οὐρανοῦ ΑΒ, ὁποῦ ὑπάρχει μεγαλύτερον παρὰ 
ὁ οὐρανὸς ΓΔ. Τὸ λοιπὸν ὑπάρχει περισσότερον φωτισμένον εἰς τὸ Ε παρὰ εἰς τὸ Φ. 

(ε .́). Διότι τὰ κανονικὰ τοίνυν σώματα εἰς τὴν ζωγραφίαν τῆς μορφῆς καὶ τοῦ χρώματος 
εἰσὶ δύο λογιῶν, ἕνα ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἶναι ἐνδυμένον τῆς βαθυκαμποῦς ἐπιφανείας, ὠειδοῦς ἢ 
σφαιρικῆς. Τὸ ἕτερον εἶναι περικυκλωμένον ἀπὸ ἐπιφανείας πλαγίας μὲ μέθοδον, ἢ ἀμέθοδον. 
Τὰ σφαιρικὰ σώματα, ἢ μᾶλλον ὠειδῆ, ὁπτάνουνται χωρισμένα ἀπὸ τὰς πεδιάδας τους. Καὶ τὸ 
ὁμοίως ὁποῦ τὸ αὐτὸ σῶμα ὑπάρχει ἀπὸ τὸ χρῶμα τῆς πεδιάδος του. Καὶ τὸ ὅμοιον συμβαίνει 
ὡσαύτως καὶ εἰς τὰ ἐγκάρσια σώματα, ὅπερ προέρχεται διὰ νὰ εἶναι ἕτοιμα εἰς τὴν γέννησιν 
τῶν ἰσκίων ἀπὸ κάθετους πλάγι, εἰς τὸ ὁποῖον δὲν δύναται νὰ συνέβῃ εἰς τὴν ἐπίπεδον ἐπιφά-
νειαν, ἔρχεται νὰ πέσῃ εἰς συγχυσμένας ὁροθεσίας. 

Διὰ τὴν ὁποίαν αἰτίαν, ἐὰν δὲν σοῦ τύχῃ ἀντηλία, μένει τὸ ἔργον ἄνευ χάριτος. Καὶ ἀπὸ 
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μακρόθεν δὲν φαίνουνται παρὰ μόνον τὰ φωτισμένα μέρη. Ὅθεν προέρχεται ὅτι τὰ σκοτεινὰ 
νὰ φαίνουνται νὰ εἶναι ἀπὸ τὴν ὁμοίαν πεδιάδα. Καὶ οὕτω τὰ πράγματα ὁρῶνται φαραγγώδη 
καὶ τοσοῦτον ὀλίγον ἀνιστάμενα ἀπὸ τὸ πρέπον ὅσον ἡ πεδιὰς ὑπάρχει σκοτεινή. 

(β .́) Λοιπὸν ἡ πεδιὰς τῆς ἑκάστης ἐπιπέδου ἐπιφανείας τοῦ χρώματος καὶ μονοειδοῦς 
φωτίσματος δὲν φαίνουνται χωρισμέναι ἀπὸ τὴν αὐτὴν ἐπιφάνειαν, ὅστις τοῦ ὁμοίου χρώμα-
τος καὶ φωτίσματος. Λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἐπιστροφὴν φαίνουνται χωρισμένοι, ἐὰν εἰσὶ εἰς χρῶμα 
καὶ φῶς διαφορετικά. 

(γ .́) Ὕστερον ἐκ τὴν δοκιμὴν φαίνεται ὅτι ὅλα τὰ σώματα εἰσὶ κυκλωμένα ἀπὸ ἴσκιους καὶ 
φωτίσματα. Θέλω δὲ καὶ ἐσὺ νὰ προσαρμόττῃς ἐκεῖνο τὸ μέλος τὸ φωτιζόμενον τὸ ὁποῖον νὰ 
τελειώνῃ εἰς πρᾶγμα σκοτεινόν. Καὶ αὐτὸ τὸ μέρος τοῦ ἰσκιωμένου σώματος νὰ τελειώνῃ εἰς 
πράγματα καθαρά. Καὶ ἂν ἡ πεδιὰς ὑπάρχῃ λευκὴ καὶ σκοτεινή, νὰ θέτῃς τὸ μέρος τὸ σκοτει-
νὸν εἰς τὸ λευκόν. Καὶ τὸ λευκὸν εἰς τὸ σκοτεινόν. Καὶ αὐτὴ ἡ τάξις δίδει μεγάλην βοήθειαν 
διὰ νὰ ἀνίστανται αἱ μορφαί. 

(δ .́) Πρὸς δὲ τὰ πρόσωπα ὁποῦ πρέπει ἔχειν σήκωμα καὶ χάριν οὕτω ἔχει. Εἰς τοὺς δρό-
μους στρεφομένους εἰς τὴν δύσιν, ὄντας ὁ ἥλιος εἰς τὴν μεσημβρίαν τὰ τειχία ἂς εἶναι εἰς 
τρόπον ὑψηλὰ διότι ἐκεῖνο ὁποῦ ὑπάρχει κατέμπροσθεν τοῦ ἡλίου νὰ μὴν ἔχῃ νὰ ἀντανακλά-
νεται εἰς τὰ σώματα τὰ ἰσκιωμένα. Καὶ καλῶς ἦτον ὁ ἀὴρ ἄνευ λάμψεως. Διότι ὁπόταν εἰσὶ 
θεωρούμενα τὰ πλάγια τῶν προσώπων μετέχωσιν ἀπὸ τὴν σκοτεινότητα τῶν τειχίων. Καὶ 
ἐκείνα ὁμοίως τὰ ἀντίκρυ. Καὶ οὕτω τὰ πλάγια τῆς ῥινὸς καὶ ὅλου

| (256/26δις/184) τοῦ προσώπου στρεφόμενα εἰς τὸ στόμα τοῦ δρόμου εἰσὶ φωτισμένα. Διὰ 
τὸ ὁποῖον πρᾶγμα τὸ ὄμμα ὁποῦ εἶναι εἰς τὴν μέσιν τοῦ στόματος τοῦ τοιούτου δρόμου στο-
χάζεται τὸ αὐτὸ πρόσωπον μὲ ὅλας τὰς ὄψεις εἰς αὐτὸ στρεφομένας νὰ εἶναι φαεινάς. Καὶ 
ἐκεινῶν τὰ πλάγια ὁποῦ στρέφονται εἰς τὰ τοιχεῖα τῶν κτηρίων νὰ εἶναι ἰσκιωμένα. Εἰς αὐτὸ 
γὰρ σμίγεται ἡ χάρις τῶν ἰσκίων μὲ εὐχάριστον ἀφαίρεσιν ὑστερημένη ὁλοκλήρως ἀπὸ κάθε 
ὁροθεσίαν ξεχωριστήν. Καὶ αὐτὸ γενᾶται διὰ τὴν αἰτίαν τοῦ μάκρους τοῦ φωτίσματος, ὁποῦ 
διαπερνᾶ ἀναμεταξὺ τῶν στεγωμάτων τῶν οἰκίων καὶ διαπερνᾶ ἀναμέσον τῶν τοιχείων, καὶ 
τελειώνει ἄνωθεν εἰς τὸ ἔδαφος τῆς ὁδοῦ. Καὶ ἀποπηδᾶ διὰ τῆς κινήσεως τῆς ἀντηλίας εἰς 
τόπου ἰσκιώδους τῶν προσώπων καὶ ἐκεῖνα ἐν τούτῳ φωτίζουνται. Καὶ τὸ μάκρος τοῦ προει-
ρημένου φωτὸς τοῦ οὐρανοῦ τυπωμένον εἰς τὰς ὁροθεσίας τῶν μαστῶν, καὶ μετώπων του 
ὁποῦ ἵσταται ἄνωθεν εἰς τὸ στόμα τοῦ δρόμου, φωτίζει σχεδὸν ἄχρι πλησίον εἰς τὴν γένεσιν 
τῶν ἰσκίων, τῶν εὑρισκομένων ὑποκάτωθεν εἰς τὸ κείμενον τοῦ προσώπου. Καὶ οὕτως ἀκου-
λουθώντας ὑπάγει ἀλλάσσοντας εἰς τὴν λευκότητα ἕως ὁποῦ τελειώνει ἄνωθεν τοῦ πώγω-
νος, μὲ ἀναίστητον σκοτεινότητα ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ μέρος 

| (257/ /185) καθάπερ ἐὰν τοιοῦτον φῶς ὑπῆρχε ΑΕ, θεωρώντας τὴν γραμμὴν ΦΕ τοῦ φωτί-
σματος ὁποῦ φωτίζει ἐφ’ ὅσον ὑποκάτωθεν τῆς ῥινός. Καὶ ἡ γραμμὴ ΓΦ μόνον φωτίζει μέχρι 
ὑποκάτω τοῦ χείλους. Καὶ ἡ γραμμὴ ΑΝ ἐξαπλώνεται ἕως ὑποκάτωθεν τοῦ πώγωνος. Καὶ 
ἐδῶθεν ἡ ῥῖν φωτισμένη διατὶ στοχάζεται ἀπ’ ὅλον τὸ φῶς ΑΒΓΔΕ. 

(ε .́) Καὶ εἰ μὲν ἀμφιβάλλῃς διατὶ τὰ ζωγραφισμένα πράγματα ὁποῦ δὲν φαίνουνται εἰς 
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ὅμοιον σήκωμα τοῦ φυσικοῦ, οὕτως ἔχει. Ἀδύνατον γὰρ ὑπάρχει ὅτι ἡ ζωγραφία συγκρινομένη 
μὲ ἄκραν τελειότητα τῶν διαγραμμῶν, ἰσκίων φωτὸς τε καὶ χρώματος, νὰ δυνηθῆ ὁραθῆναι εἰς 
ὅμοιον σήκωμα ὅσον φαίνεται τὸ αὐτὸ φυσικόν, ἐὰν τοιοῦτον φυσικὸν εἰς μακρὺ διάστημα δὲν 
εἶναι ὁπτανόμενον ἀπὸ ἕνα μόνον ὄμμα. Δοκιμάζεται δὲ εἰσὶ γὰρ τὰ ὄμματα ΑΒ, τὰ ὁποῖα θεω-
ροῦν τὸ κείμενον Γ μὲ τὴν συνδρομὴν τῶν δενδρικῶν ἀκτίνων, ἢ μᾶλλον γραμμῶν τῶν ὀμματίων 
ΑΓ καὶ ΒΓ. Λέγω δὲ ὅτι αἱ γραμμαὶ αἱ πλάγιαι τῆς αὐτῆς κεντρότητος στοχάζουνται ἔσωθεν εἰς 
τοιοῦτον κείμενον τὴν διάστασιν ΧΔ. Καὶ τὸ ὄμμα Α στοχάζεται πᾶσαν τὴν διάστασιν ΦΔ, καὶ 
τὸ ὄμμα Β στοχάζεται ὅλην τὴν λοιπὴν διάστασιν ΧΔ. Τὸ λοιπὸν τὰ δύο ὄμματα θεωροῦσι ὄπι-
σθεν τοῦ κειμένου ἄπαν τὸ διάστημα Φ. Διὰ τὸ ὁποῖον πρᾶγμα, τὸ τοιοῦτον κείμενον Γ μένει 
διάφανον κατὰ τὸν διορισμὸν τῆς διαφανότητος, ὄπισθεν τῆς ὁποίας οὐδὲν κρύπτεται. Εἰς τὸ 
ὁποῖον νὰ προέλθῃ οὐ δύναται εἰς ἐκεῖνο ὁποῦ βλέπει μὲ ἕνα μοναχὸν ὄμμα, ἕνα κείμενον με-
γαλύτερον ἀπὸ τὸ αὐτὸ ὄμμα. Καὶ διὰ τὸ προρρηθὲν δυνάμεθα νὰ συμπεράνομεν τὸ ζητούμε-
νον. Διότι ἕνα πρᾶγμα ζωγραφισμένον καλύπτει ὅλον τὸ διάστημα ὁποῦ ἔχει ὅπισθεν τοῦ ἑαυ-
τοῦ του. Καὶ διὰ καμίαν ὀδὸν δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ θεωρήσῃς τινὰ μέρος τῆς πεδιάδος παρὰ τὴν 
γραμμὴν αὐτῆς τὴν κυκλωφερὴν ὁποῦ ἔχει ὄπισθεν αὐτοῦ. 

Κ. ΜΓ .́ Περὶ πανίων ὁποῦ ἐνδύονται αἱ μορφαὶ
συν τὰς αὑτῶν λυγίσεις καὶ στροφάς.

Τὰ πανία ὁποῦ ἐνδύονται αἱ μορφαὶ ὀφείλουσι νὰ ἔχουν τὰ λυγίσματα αὐτῶν ἐπιτηδείως 
γενάμενα, νὰ ἐνδύωσι τὰ μέλη μὲ τὴν αὐτῶν στολὴν εἰς τρόπον ὅτι εἰς τὰ μέρη τὰ φωτει-

νὰ νὰ μὴ γίνονται στροφαὶ τοῦ σκοτεινοῦ ἰσκίου. Καὶ εἰς τὰ μέρη τὰ ἰσκιωμένα νὰ μὴ θέτονται 
στροφαὶ τῆς πολλῆς καθαρότητος. Καὶ ὅτι αἱ διαγραμμαὶ τῶν αὐτῶν λυγισμάτων νὰ ὑπάγω-
σιν εἰς τρόπον περικυκλώνοντας τὰ μέλη μετὰ τῶν αὐτῶν σκεπασμάτων καὶ οὐχὶ μὲ διαγραμ-
μὰς ὁποῦ νὰ σχίζουσι τὰ αὐτὰ μέλη. Οὕτε παρομοίως μὲ ἴσκιους ὁποῦ νὰ βαθαίνουν πλέον 
ἔσωθεν παρὰ ὁποῦ εἶναι ἡ ἐπιφάνεια τοῦ ἐνδυμένου σώματος. Καὶ εἰς ἐνέργειαν τὸ πᾶν ἔργον 
νὰ εἶναι διορθωμένον εἰς τρόπον ὁποῦ νὰ μὴν καθορᾶται ἀκατοίκητον, δηλαδὴ νὰ μὴ φαίνε-
ται ἕνας σύνδεσμος τοῦ πανίου ἀποστερημένου ἀπὸ τὸν ἄνθρωπον. Καθὼς στοχάζεσαι ὁποῦ 
πλεῖστοι ποιοῦσι, οἵτινες ἐπιθυμοῦσι τοσοῦτον τὰς διαφόρους συνδεσμόσεις τῶν διαφόρων 
λυγισμάτων, ὁποῦ γεμίζουν ὅλην τὴν μορφήν, ἀλησμονῶντας τὴν ἐνέργειαν, ἀγαπῶντας πολ-
λὰ τὰς κυρτώσεις τῶν λυγισμάτων εἰς τὰ πανία μὲ γωνίας ὀξείας σκληρὰς καὶ εὔδηλους.

 | (258/35/186) 
Τρόπος διὰ νὰ κάμεις τὸ ὀλτραμαρίνο, ἤγουν τὸ ἀντζοῦρο φίνο.

Ἐπάρε δέκα οὐγκιὲς λινοκόλαδο. Βάλτο εἰς ἕνα πιάτο μὲ ἕξι ὀχτὼ οὐγκιὲς νερό. Βάλτο στὴ 
φωτιὰ νὰ βράσει, βάνοντας μία λίτρα κερὶ ἄσπρο ἀφορίο. Κόψε το εἰς μικρὰ πακούνια καὶ 
ὅταν τὸ κερὶ λιώσει βάλε μία λίτρα πέγουλα, βάνοντας ἀκόμη τέσσαρες οὐγκιὲς μαστίχι τριμ-
μένον, τὸ ὁποῖον νὰ ’ναι πρωτύτερα λιωμένον εἰς μίαν πινιάτα [...] χέρια μὲ δύο οὐγκιὲς τρε-
μεντίνα. Ἄφησέ το εἰς τὴ φωτιὰ νὰ ἀνακατευτοῦν κα[... ]νὰ βράσει μία ὥρα, κάνοντας νὰ 
πεὶ[...]ἐτούτη ἡ μιστούρα εἰς τὸ κρύο νερόν. Καὶ ὅταν πήξει καὶ γένει ὡσὰν βούτυρο τι[...]τες 
εἶναι βρασμένο. Καὶ ἀνίσως καὶ εὕρεις καμίαν σκληρότητα τοῦτο εἶναι σημάδι πὼς τὸ μαστίχι 
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δὲν ἐκοπανίστηκε καλὰ καὶ τότε πρέπει νὰ τὸ ματαβάλεις εἰς τὴ φωτιά. 
Ἄμα βάλε λάπης λάτζαλο εἰς κάρβουνα ὥστε νὰ κοκκινίσει νὰ γε [...]όσαν τὴν φωτιά. Ἔπει-

τα ἂς χωθεῖ [...] ξίδι ἄσπρο, ἔτζι ὁποῦ ἔχεις νὰ τὸ [...]ει νὰ μὴ μείνει στάλα καὶ νὰ γένει [...] ἄσπρα 
κομμάτια, τὰ ὁποῖα θά ναι[...]πανιστοῦν ἀπάνου εἰς τὸ μάρμαρον. Ρίξε ἀπὸ τὴν ἄνωθεν μιστού-
ρα, ἀπὸ ὁποῖον ἔπαρε λίγον μέρος, ἀπὸ ὁποῖον ἔχεις νὰ τὸ φυλάξεις δεκαπέντε ἡμέρες. Ἔπειτα 
ἔπαρε μία ταυ[...]σα ανελαδα στὴ μέση τρψειρου καὶ εί[...]ἐμι λόμο. Βάλε τὴν πάσταν τῶν τζοὺ 

| (259/ /187) εἰς τὴν ὁποίαν στάζε ἀπὸ ὀλίγο νερὸ καὶ ἔχε το μέσα εἰς ἕνα μοκοτζάκι. Τότες μὲ 
ἕνα ξυλαράκι εἰσεφτιασμένο λεῖε τὴν μπάστα μὲ τον φότειν μπάστα ἀνακατώνοντάς τη γλυκὰ 
τὸ πτότο ἀντζοῦρο, ὁποῦ θέλει τρέξη στάλα στάλα [καὶ] εἶναι τὸ καλύτερον καὶ τὸ ὀμορφό-
τερον. Καὶ ὅταν ἀρχινίσει νὰ κατεβαίνει λίγον ὀμορφότερο. Τότες ἄλλαξε τὸ βάζον σου διὰ νὰ 
μὴν ἀνακατωθεῖ, διότι βγαίνει τὸ δεύτερο ἀντζοῦρο. Ἔπειτα βγαίνει καὶ τὸ τρίτον. Ἄφησέ τα 
ἐτοῦτα [τὰ] τρία νὰ ξεραθοῦνε, ἄμα κάμε τα εἰς μικρὰ κομμάτια καὶ κάμε πουκίας καμουτζέ-
νια ἄσπρα καὶ βάλτα μέσα. 

Ἄλλος τρόπος. 
Ἐπάρε μισὴ λίτρα λάπης λάτζαλο. Βάλτο εἰς κάρβουνα ἀναμμένα ἕως νὰ γενεῖ κόκκινον. 
Ἔπειτα βούλιαξέ το μὲ ξίδι δρυπεί καὶ τρίψε το ἀπάνου εἰς τὸ μαρμαράκι μὲ ρακὴ τὸ λαμπικά-
δο ὅσον πλε[..] τὸ τρίβεις τόσον ὀμορφοτέρον. Καὶ ἄφησέ το εἰς τὸ μάρμαρο εἰς ἕνα βάζο ἕως 
νὰ κάμεις τὴν πάστα ὁποῦ θέλει σοῦ εἰπῶ, μὲ τὴν ὁποίαν ἔχεις νὰ τὴ σμίξης[...]νὰ τὴ κάμεις. 
Λοιπόν ἐπάρε τέσσαρες οὐγκιὲς κερὶ κίτρινο, τέσσαρες οὐγκιὲς τρεμεντίνα, τέσσαρες οὐγκιὲς 
πέγουλα,

| (260/36/188) τέσσαρες οὐγκιὲς λινοκόλαδο. Ἀνακάτωσέ τα τούτα ὅλα ἀντάμα, καὶ τόσο 
μοναχὰ νὰ ἀναβράσουνε εἶναι γενομένα. Τούτη εἶναι ἡ μιστούρα τὴν ὁποίαν πρέπει νὰ τὴν 
βάλεις εἰς μία σκουτέλα βαμμένη, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἐπάρε τόση ὅση λάπης λάτζαλο βάλεις καὶ 
εἰς τὸ μάρμαρο τρίψε τη. Καὶ ὄντας ὅλο σμιμένο, ἀναπαμένο μία νύκτα. Καὶ διὰ νὰ εὔγη τὸ 
ὀλτραμαρίνο ὁποῦ εἶναι εἰς τὴν αὐτὴν πάστα, χύνε λιγουλάκι νερὸ τραβώντας το μὲ τὸ χέρι 
σου, ὡς νὰ ἦτον ἕνα ψωμὶ ζυμάρι. Ἔτζι τὸ ὀλτραμαρίνο ἐβγαίνει ἔξω καὶ ἂς πέφτει εἰς μία σκου-
τέλα ὁποῦ κρατεῖς εἰς τὸ χέρι σου, ἀφήνοντας νὰ ἀναπαξεῖ ἐτοῦτο τὸ λεικόφορ ἕως νὰ εἰδεῖς 
τὸ φίνο ἀντζοῦρο νὰ δίνει φόντο τοῦ νεροῦ.

| (261/ /189) Διὰ νὰ ποιήσεις ἕνα εὐμορφότατον τουρκίνο.
Διὰ νὰ ποιήσεις ἕνα ἕτερον τουρκίνο.
Διὰ νὰ ποιήσεις τὸ χῶμα τοῦ ἀμάραντου.
Διὰ νὰ ποιήσεις βερδεγγίλιο ντὰ μινιάρε.

| (262/37/190) Διὰ νὰ ποιήσεις χρῶμα πράσινον μινιάρε.
Διὰ ἕνα ἄλλον πράσινον. 
Ἕτερον πράσινον. 
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| (263/ /191) 
Διὰ νὰ ποιήσεις χρῶμα πράσινον διὰ φύλλα. 
Διὰ τὸ πράσινον βερδετέρνο και βέρδε ῥάμε.

| (264/38/192) 
Διὰ τὸ βερδετέρνο, λεγόμενον καλεμὶ τζιογγιαρί, ἤτοι πράσινον.

Αὐτὸ τρίβοντάς το μὲ λεμονίου ζωμὸν γίνεται καλότατον. Καὶ ἂν τοῦ δόσεις ἔπειτα μίαν 
βράσιν γίνεται ἀκόμη καλύτερον. Καὶ ὅταν θέλεις νὰ τὸ δουλεύσεις, θέλοντας νὰ σου γένῃ 
χρησιμότερον, τὸ μετατρίβεις καὶ βάνεις εἰς τὸ τρίψιμον ὀλίγην ζαφαράνα. Καὶ οὕτως εὐτυχᾶ 
παραδόξως.

Τρόπος διὰ νὰ γίνεται καλὸ τὸ βέρδε ῥάμε, ἤτοι πράσινον.
Αὐτὸ τὸ τρίβεις μὲ ξίδι δυνατὸν ἄσπρο καλά, ἔπειτα τὸ βράζεις εἰς ἀγγεῖον χαλκοῦν ἀγάνω-
τον, ἀνακατώνοντάς το. Καὶ ὅταν ἔλθει εἰς τὸ χρῶμα του, τῆς ὡραιοτάτης θεωρίας, εὔγαλτο. 
Καὶ τὸ βάνεις καὶ στεγνώνει, καὶ ὅταν θέλεις νὰ δουλεύσεις τὸ μετατρίβεις μὲ λεϊμόνι ἢ μὲ 
νεράτζι ξινό, καὶ βάνεις καὶ ὀλίγην ζαφαράναν καὶ γίνεται ἐκλεκτόν. Ὁμοίως κάνει καὶ ὁ ζω-
μὸς τοῦ ξινοῦ νεραντζίου καὶ λεμονίου, εἰς τόπον τοῦ ὄξους.

Εἰς τὸ νὰ ποιήσεις τὰ ἄνωθεν χρώματα.
Βάλε λεπτὰ κομμάτια ἀπὸ πάφιλα καὶ ἀπὸ μπρούντζο καὶ χαλκώματος. Βάλε καὶ νισαντήρι 
καὶ δυνατὸ ξίδι ἄσπρον ἢ λαμπικάδο καὶ ἀνακάτωσέ τα, βάνοντάς τα εἰς ἕνα τζουκάλι χαλ-
κοῦν καὶ βούλωσέ το καλὰ νὰ μὴν ξεθυμαίνει μὲ ἴδιον χάλκωμα, χρίζοντάς το μὲ ἀχνόκολλα. 
Καὶ χῶσε το μέσα εἰς τζίπουρα ἢ σὲ κοπριά. Καὶ εἰς εἰκοσιτέσσαρας ἡμέρας γίνεται ἐξαίρετον.

Διὰ νὰ ποιήσεις χρῶμα κρεατῶδες, διὰ νὰ βάφεις πανιὰ διὰ τριαντάφυλλα καὶ ἄλλα ἄνθη.

Περὶ τῆς τοῦ κρεμέζου κατασκευῆς.
Ὅταν θέλεις νὰ βράσεις κρεμέζο, βάνεις 2 δράμια λατούρι καὶ ἕνα τζουγένι, καί τά τρίβεις 
καλὰ περασμένα ἀπὸ τὴν πυκνάδαν, βράζοντάς τα μὲ δώδεκα δράμια νερὸν ἕως ἕνα Πι-
στεύω. Ἔπειτα τὸ εὐγάνεις καὶ τὸ σουρώνεις καλά. Καὶ τότε ἔχεις ἐτοιμασμένον τὸ κρεμέζον, 
καλὰ τριμμένον καὶ περασμένον, 8 δράμια. Καὶ τὸ ῥίπτεις μέσα εἰς τὸν ἄνωθεν ζωμὸν καὶ 
παίρνει δύο βράσεις. Καὶ ἂς μὴν παραβράσει διατὶ σκουραίνει. Ὅμως εὐθὺς ὁποῦ ἀρχίσει νὰ 
ἔλθει κοντὰ εἰς τὸ κύλισμα, δοκίμασέ το διὰ νὰ τὸ εἰδεῖς, νὰ μὴ τύχῃ καὶ σοῦ χρειαστεῖ ἔτζι εἰς 
αὐτὸ τὸ χρῶμα. Καὶ πάλιν συχνὰ δοκίμαζέ το ἕως νὰ ἔλθει κατὰ τὴν θέλησίν του, καὶ τότε 
εὔγαλτο. Καὶ ὅταν καθίσει, βάνεις χωριστὰ τὸ νερό του καὶ τὸ κατακαθισμένον τὸ μετατρίβεις 
εἰς τό μάρμαρον καλὰ καὶ ξηραινόμενον τὸ τρίβεις εἰς σκόνην καὶ τὸ φυλᾶς διὰ τὴν ἐργασίαν 
σου. Ἀλλ’ ἐὰν βάλεις μέσα ἕνα τέταρτον τοῦ δραμίου κρεμὸρ δι τάρταρο ἢ ὀλίγην στύψην 
ψημμένην εἰς τὴν πρώτην βράσιν, γίνεται καλύτερον, ἀγκαλὰ καὶ ὀλίγην ψαρόκολλα τοῦ δίδει 
μεγάλη ὠφέλεια.
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Ἕτερος τρόπος διὰ νὰ γένεται το κρεμέζο. 
Βάνεις πέντε δράμια κρεμέζο, λατούρι τριμμένο δράμια δύο 2, τζουγένι δράμια δυόμισι -2 ≠. 
Τὸ κρεμέζο δὲν τὸ παρατρίβεις διὰ νὰ μὴ βγαίνει ἀπὸ τὸ πανί ἄντες τὸ σουρώνεις. Βάνεις καὶ 
τρίβεις μισὸ δράμι στύψη. Βάνεις τὸ τζουγένι εἰς ἕνα τζουκάλι καινούριο καὶ ρίχνεις καὶ λίγο 
νερό. Καὶ τὸ βάνεις εἰς τηγοστήκα καὶ παίρνει δύο πούγκα. Ἄμα τὸ σουρώνεις καὶ πετᾶς ἐκεῖ-
νο ὁποῦ μένει εἰς τὸ πανὶ καὶ βάνεις τὸ ζουμὶ καὶ ζεσταίνει ἄμα ριχτεῖ τὸ κρεμέζο καὶ βράζει. 
Καὶ ἀπότις πάρει λίγη βράση, βάνεις τὸ λατούρι βγάζοντας τὸ τζουκάλι ἔξω καὶ ρίχτεις καὶ τὴ 
στύψη μέσα καὶ τ ἀνακατώνεις μ’ ἕνα ξυλαράκι καὶ δοκιμάζεις ὡς που ἀρέσει. Ἄμα ἔχεις ἕνα 
κομμάτι πανὶ λινὸ καὶ ἕνα πιάτο, βάλε το καὶ τὸ πανὶ νὰ εἶναι πυκνό, καὶ τὸ σουρώνεις εἰς τὸ 
πιάτο μέσα. Καὶ τὸ βάνεις ἀπάνω εἰς τὴ γραδέλα καὶ ἄστου κάτω καργού να τρίζει. Καὶ ἂν 
θέλεις τὸ ἀφήνεις καὶ ξηραίνεται. Ἄμα τὸ μαζώνεις καί τὸ φυλᾶς. 

| (267/ /194) 
K. Γ΄ Τρόπος διὰ νὰ τρίβεις τὸ χρυσίον.

Φύλλα χρυσάφι τριμμένο μὲ τέσσαρες σταλαγματιὲς μέλι. Καὶ τὸ βάνεις ἀφοῦ τριφθεῖ μέσα 
εἰς ἀχιβάδες. Καὶ ὅταν θέλεις νὰ τὸ μεταχειρισθεῖς τὸ ἀνακατώνεις μὲ κομίδι λιωμένο, καὶ 
οὕτως γίνεται.

Τρόπος ἕτερος διὰ νὰ τρίβεις χρυσίον, νὰ γράφεις καὶ νὰ τὸ βάνεις 
ἐπάνω εἰς μεμβράνα, ὁποῦ νὰ μὴ χαλᾶ ὅταν τὸ στιλβώνεις.

Ἔχεις ἕνα μάρμαρον πορφυροῦν μὲ τὸ τριβίδι του. Καὶ βάνεις ἐπάνω δύο σταλαγματιὲς νερὸ 
ἀπὸ κομίδι, καὶ εὐθὺς τὸ ἁπλώνεις μὲ τὸ τριβίδι ἔως ἑνοῦ φύλλου τόπον ἀπὸ χρυσίον, καὶ 
ἀπάνω βάνεις ἕνα φύλλον χρυσάφιον, καὶ ἀρχίζεις νὰ τὸ τρίβεις μὲ ἐπιτηδειότητα, διὰ ἕνα 
Πάτερ Ἡμῶν καὶ ἕνα Θεοτόκε Μαρία. Ἔπειτα βάνεις ἄλλο ἕνα φύλλο χρυσάφιον. Καὶ πάλιν 
τὸ μετατρίβεις ὡς ἄνωθεν. Καὶ οὕτως ἀκολουθᾶς ἕως ὁποῦ δὲν θέλεις ἄλλο νὰ βάλεις, δου-
λεύοντάς το διὰ τρεῖς ὥρες ἀκατάπαυστες μὲ μεγάλην ὑπομονήν, ἀκολουθῶντας εἰς τρόπον 
ὁποῦ εἰς ἐκεῖνον τὸν καιρὸν ἔρχεται τὸ κομίδι νὰ γένει δυνατὸν ὥστε δὲν ἠμπορεῖ πλέον διὰ 
τριφθεῖ. Καὶ τότε ῥίπτεις δύο τρεῖς σταλαγματιὲς νερὸν καθαρὸν κοινόν, ἕως νὰ μείνει τὸ 
χρυσάφι καλὰ λιωμένον, ἀβιζάροντάς σε ὅτι τὸ τριβίδι ἐκεῖ ὁποῦ τὸ τρίβεις νὰ μὴν ἐγγίζει εἰς 
τὸ μάρμαρον, διατὶ φθείρει τὸ χρυσάφι. Καὶ ἀφοῦ ἀπεράσουν τρεῖς ὥρες, τὸ σηκώνεις ἀπὸ τὸ 
μάρμαρον μὲ ἕνα μαχαίρι τῆς τέχνης καὶ τὸ βάνεις μέσα εἰς μίαν κοῦπαν ὑαλένιαν, πλατειὰν 
καὶ ἴσια ἢ εἰς μίαν σκουτέλαν, ὁποῦ νὰ μένει ἕν τρίτον κενόν, μὲ ἕνα πόδι κρουσταλένιο ἢ 
μαϊόλικον. Νὰ τὸ ἀνακατώνεις βάνοντας ὕδωρ ἕως ὁποῦ νὰ λύσει καλὰ τὸ χρυσίον. Καὶ τότε 
τὸ κομίδιον μένει εἰς τὸ ὕδωρ. Καὶ ὅταν τὸ χρυσίον ὑπάρχει κάτω καθισμένον, σουρώνεις 
ἐπιτηδείως τὸ ὕδωρ εἰς ἕτερον ἀγγεῖον γενομένον παστρικόν, διατί πάντοτε πέφτει ἀπὸ τὸ 
χρυσίον κάποιόν τι. Καὶ πάλιν μεταβάνεις ἄλλον ὕδωρ ὡς ἄνωθεν. Καὶ οὕτως ἀκολουθᾶς ἕως 
ὁποῦ τὸ ὕδωρ μένει καθαρόν. Καὶ οὕτως τὸ χρυσίον ὑπάρχει καθαρὸν καὶ ἄνευ κομιδίου. 
Ἔπειτα αὐτὰ τὰ πλύματα, ἀπερνῶντας μία ἡμέρα, τὰ χύνεις ἀγάλι ἀγάλια καὶ οὕτως μένει 
κάτω τὸ χρυσίον, καὶ τὸ βάνεις μὲ τὸ ἄλλον. Καὶ ὅταν θέλεις νὰ τὸ μεταχειρισθεῖς, τὸ λιώνεις 
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καὶ τρέχει ὡσὰν μελάνι. Καὶ ὅταν ξηρανθῆ, τὸ στιλβώνεις ἕως ὁποῦ νὰ μείνει καλὰ στιλβωμέ-
νον. Καὶ δὲν φθείρεται ποτέ.

Περὶ τοῦ ἄνωθεν ὕδατος τοῦ κομιδίου.
Ὕδωρ καθαρὸν τοῦ τριανταφύλλου οὐγκιὲς ἕξι, κομίδι ἄσπρον καὶ παστρικὸν οὐγκιὰ μία. 
Πλύνε τὸ κομίδι μὲ καθαρὸν ὕδωρ ἕως νὰ καθαρισθεῖ ἀπὸ τὸν κονιορκτόν καὶ ἄλλην ὕλην 
ἀκάθαρτην ὁποῦ ἠμπορεῖ νὰ ἔχει. Ἔπειτα βάλε την εἰς ἀγγεῖον ὑάλινον μὲ τὸ ἄνωθεν ὕδωρ 
καὶ σκέπασέ το καλὰ μὲ χαρτίον. Καὶ βάλε το εἰς τὸν ἥλιον, ἀνακατώνοντάς το δὶς τῆς ἡμέρας 
μὲ ἕνα μαχαίριον ἢ ἄλλο ἐργαλεῖον ἕως ὁποῦ νὰ λιώσει καλὰ ἡ γόμα καὶ ἐτότε σούρωσέ το μὲ 
πανίον ἄσπρον ψιλόν. Καὶ φύλασσέ το εἰς γαράφα ὑάλινην καλὰ σφραγισμένην διὰ ταῖς χρεί-
αις σου, καὶ ποτὲ δὲν χαλᾶ.  

| (268/ /195)
Περὶ ἀληθινοῦ τρόπου τῆς καλῆς μελάνης. 

Κομίδι (καὶ ζάμπτη λέγεται) ἤτοι γόμ’ ἀράμπικα ὀγγί: α΄ .μάβρο ἤτοι βιτριόλι ὅ καὶ καραμπο-
γιὰ λέγεται ὀγγι: β΄, γάλλα ἤτοι κυκνίδι ὀγγ: γ΄, κρασί ἄσπρον λίτρα 2 ½. Τρίψε λεπτὸν τὸ 
κυκνίδι καὶ βάλε το μέσα εἰς τὸ κρασὶ εἰς μίαν παδέλαν καινούριαν, καὶ βάλε την εἰς τὸν ἥλιον 
διὰ δέκα ἡμέρας, ἀνακατώνοντάς το δὶς τῆς ἠμέρας. Ἔπειτα δῶσε του μίαν βράσιν, σούρωσέ 
το, καὶ μέσα εἰς αὐτὸ τὸ σουρωμένον βάλε τὸ μαῦρον κοπανισμένον μὲ τὸ κομίδι, ἀνακατώ-
νοντάς το εἰς ἕνα ὀλίγον μὲ τὸ ἄνωθεν κρασί. Καὶ τὸ μεταβάνεις εἰς τὸν ἥλιον διὰ τριῶν 
ἡμερῶν διάστημα. Ἐτοῦτος εἶναι ὁ τρόπος εἰς τὸ νὰ ποιεῖς τὴν μελάνην. Διὰ νὰ κάνης νὰ μὴν 
μαζώνει ποτέ, μήτε χειμῶν μήτε καλοκαίρι, βάλε ὀλίγον ῥακί. Καὶ οὕτως ἔχει τὸ λεγόμενον.

Σκόνη διὰ νὰ ποιεῖς τὴν ὡραιωτάτην μελάνην.
Κούκονδον τοῦ ροδακίνου μὲ τὴν ζωὴν τους ἢ κορόμηλα ἢ πικραμύγδαλα. Βάλε τα νὰ τὰ 
κάψεις καλά, ἔπειτα εὔγαλτα ἀπὸ τὴν φωτιάν, καὶ ὡστόσον παίρνεις ῥετζίνα τῆς κουκουναρί-
ας καὶ τὸ βάνεις εἰς μίαν παδέλαν καὶ τοῦ δίνεις φωτιὰν μέσα. Καὶ ἐπάνωθεν μαζώνεις τὸν 
καπνόν μὲ μίαν ἑτέραν παδέλαν ἢ τηγάνι σταγκορένον. Καὶ ὅταν εἶναι ὅλη καϊμένη, μαζώνεις 
τὸν ἄνωθεν καπνόν εἰς ἕνα χαρτίον. Ἐπάρε ἀπὸ ἐκεῖνον τὸν καπνὸν ἕν μέρος κάρβουνα ἀπὸ 
τὰ ἄνωθεν, ἄλλη μία πάρτη καλὰ τριμμένα, μητριόλι, ἤγουν μαῦρον, ἓν ἕτερον μέρος κικνίδι 
τηγανισμένον εἰς παδέλαν μὲ λάδι δύο μέρη, κομίδι τέσσαρα μέρη. Καὶ κάθε πρᾶγμα τριμμέ-
νον καὶ περασμένον ἀπὸ τὴν πυκνάδαν. Καὶ ἔπειτα ἀνακατώνεις ὁμοῦ καὶ φύλασσέ το εἰς 
ἀγγεῖον ὁποῦ νὰ μὴν ξεθυμαίνει, καὶ ὅσον εἶναι παλαιωτέραν τόσον καλύτερη εἶναι. Καὶ ὅταν 
θέλεις νὰ τὴν μεταχειρισθεῖς, τὴν ἀνακατώνεις μἐ ὀλίγον κρασὶ ἢ ξίδι λαμπικάδο, καὶ εἶναι 
γινομένη.

Ἑτέρα μελάνη διὰ σχέδια.
Παίρνεις νέγρο φοῦμον καὶ τὸ βάνεις μέσα εἰς ἕνα κανόλι σιδηροῦν στουβάζοντάς το καλὰ 
μὲ ἕνα περόνι σιδηροῦν κτυπώντας το. Ἔπειτα τὸ καίεις εἰς τὴν κάμινον ἕως νὰ κοκκινίσῃ καὶ 
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τὸ βγάνεις. Καὶ ἀφοῦ κρυώσει τὸ εὐγάνεις καὶ τὸ βάνεις εἰς τὸ μάρμαρον καὶ τὸ τρίβεις μὲ τὸ 
προειρημένον ὕδωρ τοῦ κομιδίου, τρίβοντάς το διὰ ὀκτὼ ἡμερῶν διάστημα. Καὶ ἀφοῦ τριφθεῖ 
καλά, τὸ κάνεις παστέλια καὶ τὰ ἀφήνεις καὶ στεγνώνουν. Καὶ ὅταν ξηρανθοῦν τά φυλᾶς. Καὶ 
εἶναι πολλὰ ἐξαίρετον.

| (269/ /196) 
Τρόπος διὰ νὰ σκαλίσει τὸ χάλκωμα μὲ τὸ ἀσημόνερον.

Παίρνεις ἕνα κομμάτι χάλκωμα ἴσον κατὰ τὸ πλᾶτος καὶ μάκρος τῆς ὑποθέσεώς σου, ἰσάζο-
ντάς το καλὰ. Καὶ ἀφοῦ τὸ μπουρνίρεις πρέπει νὰ δοθεῖ μὲ τὸ δάκτυλον ἕνα βερνίκι ἁπλωμέ-
νον ὁποῦ μόλις νὰ εἶναι σκεπασμένον τὸ χάλκωμα, ὡσὰν ἕνα φύλλο ἀράχνης. Καὶ αὐτὸ τὸ 
βερνίκι γίνεται οὕτως: μὲ τέσσαρες οὐγκιὲς λινόλαδον βρασμένον, καὶ δύο οὐγκιὲς ῥετζίνι 
κουκουναριάς. Ἔπειτα, ἀφοῦ βράσουνε αὐτὰ μὲ τὸ λάδι ἕνα βράσιμον, τὸ σουρώνεις καὶ τὸ 
φυλᾶς, ὅτι εἶναι πάντοτε καλὸ αὐτὸ τὸ βερνίκι. 

Καὶ ὅταν θέλεις νὰ τὸ μεταχειρισθεῖς αὐτὸ τὸ βερνίκι, ζέστανε τὸ χάλκωμα ὀλίγον καὶ 
παίρνοντας μίαν σταλαματιὰν μὲ τὸ δάκτυλον τὸ ἁπλώνεις. Ἔπειτα γυρίζεις τὸ χάλκωμα, 
κρατώντας το κρεμάμενον μὲ δύο σύρματα σιδερένια, διὰ νὰ καπνιστεῖ, βάνοντας ἀποκάτου 
ἕνα ξυγκοκέρι ἢ δαδὶ ἀναμμένον, διὰ νὰ μαυρίσει ἀπὸ τὸν καπνόν του. Καὶ διὰ εὐκολίαν πρέ-
πει νὰ καπνίσεις τὸ χάλκωμα πρὶν τοῦ βερνικίου. Καὶ οὕτως θέλει μαυρίσει τὸ βερνίκι. Τούτου 
γενομένου, βάλε τὸ χάλκωμα εἰς μίαν σκάρα, ἢ ἄλλο παρόμοιον σιδηροῦν, καὶ ἀπουκάτου νὰ 
εἶναι ἀναμμένα κάρβουνα διὰ νὰ ξηρανθῇ, καὶ θέλει εἶναι ξηραμένον ὅταν παύσει νὰ καπνίζει. 
Καὶ ἀφοῦ παύσει ὁ καπνὸς πρέπει νὰ τὸ εὐγάλεις εὐθύς, διότι τὸ βερνίκι ξηραμένον πολλὰ εἰς 
τὸ νὰ κόπτεται πηδά. 

Ἔπειτα γίνονται τὰ δεσένια εἰς διαφόρους τρόπους ἐπάνω εἰς τὸ βερνίκι, ἀλλὰ ὁ πλέον 
εὐκολότερος τρόπος εἶναι νὰ βάλεις ἐπάνω εἰς τὸ βερνίκι τὸ δεσένιο, ἤτοι εἰς πλάκαν, διπλώ-
νοντας τὸ χαρτὶ εἰς τὰς ἄκρας διὰ νὰ μὴ γκολίσει καὶ νὰ μὴ σαλεύει. Ἔπειτα ἔπαρε ἕνα ξύλο 
καρφωμένον καὶ ἡ μύτη νὰ εἶναι πολλὰ ψιλή, τρυπῶντας τὸ σχέδιο ἕως ὁποῦ νὰ τρυπᾶται τὸ 
χάλκωμα, καὶ τρυπώντας ὅλας τὰς γραμμὰς τοῦ σχεδίου. Ἔπειτα τὸ σηκώνεις καὶ θέλει φανεῖ 
ἅπαν τὸ σχέδιον σχεδιασμένον εἰς τὸ χάλκωμα. Τούτου γενομένου, ποιεῖς τὸ σχέδιον μὲ τὴν 
βελόνην εἰς τρία μέρη, κόβοντας τὸ βερνίκι μὲ τὴν αὐτὴ βελόνην ὅλες ταῖς γραμμαῖς τοῦ 
σχεδίου, ἀκολουθώντας τὴν τάξιν τὸ κιάροσκοῦρο καὶ μικτό. 

Τὸ δὲ ἀσημόνερον γίνεται μὲ σαράντα οὐγκιὲς ξίδι δυνατότατον, καὶ δύο οὐγκιὲς βερδε-
ράμε, καὶ δύο οὐγκιὲς νισαντίρη, καὶ δύο οὐγκιὲς σαλγκέμα ὁποῦ εὑρίσκεται μέσα εἰς τὸ 
κοινὸν ἀλάτι πολλαῖς φοραῖς, καὶ δύο οὐγκιὲς κοινὸν ἅλας. Τοῦτα ὅλα τὰ βράζεις διὰ ἕνα 
κουάρτο τῆς ὥρας, ἔπειτα τ’ ἀφήνεις νὰ κρυώσουν καὶ τὰ σουρώνεις ἀπὸ πανί. Καὶ ὅταν θέ-
λεις νὰ κόψεις τὸ χάλκωμα, σχεδιασμένο ὡς εἴπομεν, βάνεις τὸ χάλκωμα εἰς ἕνα σανίδι ἐπά-
νω, καμωμένο ὡς ἂν ἐκεῖνο μετρούνε εἰς τὸ παζάρι τὰ ἄσπρα. Καὶ νὰ εἶναι κομμάτι γυρτὸ διὰ 
νὰ τρέχει τὸ νερὸν ἐπάνω τὸν τόπον τὸν βερνικιασμένον, διὰ νὰ πηγαίνει μέσα τὸ ἀσημόνε-
ρον. Τὸ ὁποῖον ἀσημόνερον πρέπει νὰ χύνεται ἐπάνω εἰς τὸ βερνίκι μὲ ἕνα μεγάλο χουλιάρι 
ξύλινο, ἀκαταπαύστως διὰ δύο ὥρες. Καὶ ὅταν θέλεις νὰ ἠξεύρεις τὸ βάθος ὁποῦ ἔκαμε τὸ 
αὐτὸ νερὸν παίρνεις κομμάτι κερὶ καὶ τὸ πλα 
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| (270/ /197) κώνεις ἐπάνω εἰς τὸ βερνίκι καὶ οὕτως τυπώνεται τὸ σκάλισμα. Τούτου γενομέ-
νου, βράζεις τὸ χάλκωμα μὲ ἀλισίβα, ὅσο νὰ λιώσει τὸ βερνίκι διὰ νὰ παστρουφθῇ τὸ χάλκω-
μα, καὶ οὕτως μένει λαμπρὸν καὶ φθιασμένον. 

Ἀνίσως καὶ τινὰς ἤξευρε νὰ φθιάσει μπολίνια, ἠμποροῦσε νὰ τὰ φθιάσει κατὰ τὴν ὄρεξίν 
του, καὶ νὰ ἀναπληρώσει ὅθεν λείπει τὸ βάθος. Καὶ διὰ νὰ σταμπάρεις πρέπει νὰ βράσεις τὸ 
λάδι τοῦ λινοκοκίου τόσον ὁποῦ μὲ ἕνα κερὶ ἀναμμένο ἢ ἄλλο, ἕως ὁποῦ νὰ φουσκώσει. Τὸ 
ὁποῖον ἀγγεῖον πρέπει νὰ εἶναι σιδηρένιον, καὶ ἀνάφθεις τὸ λάδι, ἔχοντας ἕνα σκέπαμα ἔτοι-
μον καὶ σκεπάζεις τὸ λάδι διὰ νὰ σβυστεῖ ἡ φλὸξ καὶ τὸ ἀφήνεις ἕως ὁποῦ να κρυώσει. Ἔπειτα 
τρίβεις νέγρο φοῦμο μὲ τὸ ἄνωθεν λάδι ὀλίγον ζεστόν. Καὶ ζεσταίνεις τὸ χάλκωμα καὶ βάνεις 
κομμάτι ἀπὸ τὸ νέγρο φοῦμο τὸ τριμμένον, καὶ τὸ ἁπλώνεις βάνοντάς το μέσα εἰς τὰς γραμ-
μάς. Καὶ παστρέβεις τὸν κάμπον καὶ παστρέβεις ἐκεῖνο ὁποῦ περισσεύει ἀπὸ τὸ σχέδιον μὲ 
μίαν στράτζαν βρεγμένη ἀπὸ τὴν ἀλισίβαν. 

Καὶ διὰ νὰ γένη καλύτερη δουλειά, πρέπει νὰ ἔχεις ἄσβεστον σκόνην. Μὲ τὴν παλάμην 
τοῦ χερίου σου ἐγγίζεις ἐπάνω εἰς τὴν ἄσβεστον καὶ παστρεύεις τὸ χάλκωμα. Ἀλλὰ νὰ μὴν 
ἀπομείνει ἄσβεστος κολισμένος εἰς τὸ χέρι. Καὶ οὕτως μένει τὸ χάλκωμα παστρικό. Βάνοντας 
ἔπειτα χάλκωμα ἐπάνω βάνεις ἀκόμη ἐπάνω τὸ χαρτὶ τὸ νωπὸν τῆς πρώτης ἡμέρας ἢ καὶ 
ἄλλο χαρτὶ ἀπὸ πάνω στεγνό, καὶ ἔπειτα βάνοντάς το εἰς τὸ τρόκολο καὶ σφίγγοντάς το θέλει 
τυπωθῇ.

Ἀληθινὸς τρόπος τοῦ βερνικίου τῆς Κίνας, μὲ τὸ ὁποῖον ἐργάζεσαι ἔργα λεπτὰ καὶ εὔμορφα. 
Σπίρτο δὲ βίνο, πολλαῖς βολαῖς λαμπικάδο λίτρα 1 οὐγκιὲς 4. γομαλάκα φίνα καὶ ποῦρα (: 
καθαρὴ) οὐγκιὲς 2, σαντράκα οὐγκιὲς 2. 

Τὰ τρίβεις εἰς σκόνην χωριστά, ἔπειτα τὰ ἀνακατώνεις εἰς ἀγγεῖον ὑάλινον ἢ λαμπίκον, καὶ 
λιώνουν. Καὶ ἀφοῦ λιώσουν τὰ σουρώνεις μὲ πανὶ λεπτόν. Ἔπειτα παίρνεις τζινάπριο φίνο 
τριμμένο εἰς τὸ μάρμαρο μὲ ῥακὶ ἕως νὰ τριφθεῖ λεπτότατα καὶ τὸ βάνεις καὶ ξηραίνεται. Ἔπει-
τα τὸ ἀνακατώνεις μὲ τὸ ἄνωθεν βερνίκι εἰς τρόπον ὁποῦ νὰ δίδεται μὲ τὸ πινέλο, καὶ δίδεις 
δύο χέρια, ἤγουν δίδεις ἕνα χέρι καὶ ἀφοῦ ξηρανθεῖ δίδεις καὶ τὸ ἄλλο. Καὶ τὸ ἀφήνεις καὶ 
μετὰ ξηραίνεται, ὁποῦ νὰ εἶναι στιλβωμένο τὸ ἔργον, πρῶτον μὲ λεπτὸν πανί, ἔπειτα μὲ τὸ 
δόντι τοῦ λύκου, καὶ εἰς τὸ ὕστερον μὲ τρίχες δι δάντε γιάλλα:c on pelle di dante gialla. Μὰ 
πρὶν νὰ δώσεις ἐτοῦτο τὸ βερνίκι ἐπάνω εἰς τὸ ἔργον, ὁποῦ θέλεις νὰ ποιήσεις, δίδεις τὸ ἀκό-
λουθον βερνίκι.

| (271/ /198) 
Ὄλιο δὶ σπύγγο, ἤγουν λάδι τοῦ σπύγγου. 

Οὐγκιὲς 8, σαντράκα, οὐγκιὲς 5. 
Τρίψε την, ἔπειτα ἀνακάτωσέ την μὲ τὸ λάδι τοῦ σπύγγου καὶ βράσε την ἔως νὰ ἀναλύσει, καὶ 
οὕτως ζεστὴ δίδεις ἕνα χέρι ἐπάνω εἰς τὸ ἔργον σου. Καὶ ὅταν εἶναι καλὰ ξηραμένον, δίδεις τὸ 
προειρημένον βερνίκι τὸ τζινάπριον. Μὰ ἀνίσως καὶ θέλεις τὸ ἄνω εἰρημένο βερνίκι να κάμεις 
μαῦρον εἰς τὸν τόπον τοῦ τζινάπριου, βάνεις τὸ μαῦρον τοῦ ῥετσινίου. Καὶ ἄν θέλεις κίτρινον, 
βάνεις κουρκουμά. Καὶ ἄσπρο, βάνεις ἄσπρο τῆς Ἰσπανίας. Καὶ ἄν θέλεις χρῶμα τῆς πορσπο-
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ράς, μὲ τὴν λάκα φίνα πρεπαράτα, ἤγουν σπυροτή. Ἄν θέλεις παβονάτζα μὲ τὸ τορνασόλε. 
Καὶ οὕτως μὲ τὰ ἄνω εἰρημένα κολόρα δύνασαι νὰ ζωγραφίσεις ταβολέτα καὶ πᾶν ἔργον ὁποῦ 
νὰ θέλεις, ὁποῦ εἰς τὴν ἀλήθειαν δὲν δύνασαι νὰ εἰδεῖς ὀμορφότερο πρᾶγμα. Καὶ ἐτοῦτο τὸ 
βερνίκι δὲν πάσχει μήτε ἀπὸ νερὸν μήτε ἀπὸ φωτιά, μήτε ἀπὸ κανένα ἄλλο πρᾶγμα. Καὶ πρὸς 
τούτοις εἶναι τόσον στιλβωμένον ὁποῦ φέγγει ὡς ἔσοπτρον, μὰ πρέπει νὰ εἶναι δουλεμένον 
τὸ καλοκαίρι εἰς τόπον ὁποῦ νὰ μὴ πέφτει κονιορκτός.

Βερνίκι διὰ νὰ δίδεται ἄνωθεν τῶν ἱστοριῶν.
Ὄλιο δὶ τρεμεντίνα, ἤγουν λάδι τῆς τρεμεντίνας, οὐγκιὲς 2, τρεμεντίνα δὶ Βενέτζια. οὐγκιὰ 
1, σαντράκα δράμι μισό. Νὰ τα βράσεις μὲ ὀλίγη φωτιά. Καὶ φύλασσέ τα διὰ τὴν χρείαν σου. 
Βερνίκι διὰ νὰ δίδεται ἐπάνωθεν τῶν κουάδρων δουλεμένων μὲ λάδι καὶ νὰ δίδεται ἐπάνωθεν 
εἰς παλαιὰ κουάδρα, διὰ νὰ κάνει νὰ γυρίζουν νὰ γίνονται ὡσὰν καινούργια, καὶ νὰ μὴ σκεύῃ.
Ἄκουα βίτα, ἤγουν νερὸ τῆς ζωῆς, ἑπτὰ φοραῖς λαμπικάδο, ἤγουν ἀπὸ τὸ πλέον καθαρισμέ-
νον ὁποῦ ἠμπορεῖς νὰ ἔχεις οὐγκιὲς 4. Βάλε το μέσα εἰς μία μποτίλια ὑάλινη διπλή, ἀρκετὴ νὰ 
μείνει δύο τρίτα. Καὶ βάλε την ἐπάνω εἰς στάκτη ζεστὴ καλὰ ὁποῦ νὰ βράζει. Καὶ ὅταν βράσει, 
βάλε σαντράκα φρέσκα τριμμένη οὐγκιὰ 1. Καὶ ὅταν εἶναι λιωμένη, βάλε λάδι τοῦ ἀμπέντζου, 
ἤγουν oglio d’abezza, οὐγκιὰ μισή. Καὶ ἄν βράσει ὀλίγον, καὶ οὕτως ἔγινε. Καὶ ὅταν θέλεις νὰ 
τὸ βάλεις ἐπάνωθεν τοῦ κουάδρου πρέπει νὰ εἶναι εἰς τὸν ἥλιον ἢ νὰ ζεσταίνεις ὀλίγον τὸ 
βερνίκι. Καὶ οὕτως εἶναι πρᾶγμα λεπτόν, καὶ ἀπὸ ὀλίγους γνωρισμένον.

Βερνίκι κοινόν, εὐμορφώτατον.
Σπίρτο δὲ βίνο οὐγκιὲς 6, σαντράκα καθαρή οὐγκιὲς 2. γομαλάκα οὐγκιὰ ½, μαστίχι οὐγκιὰ 
½, τριμμένα καλὰ εἰς σκόνιν. Καὶ ἀφοῦ βράσει τὸ σπίρτο, τὰ βάνεις μέσα νὰ βράσουν ἕως νὰ 
λιώσουν. Καὶ ὅταν εἶναι καλὰ λιωμένα, βάνεις ἕνα δράμι τρεμεντίνα καθαρὴ καὶ παίρνει μία 
βράση. Καὶ οὕτως ἔγινε καλότατον βερνίκι τοῦ χρυσαφίου. 

| (272/ /199) 
Διὰ νὰ φθιάσεις βερνίκι εἰς εἶδος χρυσαφίου.

Ζάχαρη καθαρὴ οὐγκιὲς 12, γομαλάκα καθαρὴ οὐγκιὰ 1, ἀλοάσου κίτρινο δράμια 2. Τρίψε 
τα ὅλα χωριστά. Ἔπειτα ἔπαρε λάδι τῆς τρεμεντίνας οὐγκιὲς 8. Βράσε τα ὅλα ἀντάμα, καὶ 
σούρωσέ τα, καὶ ἔπειτα φύλασσέ τα διὰ ταῖς χρείαις σου.

Βερνίκι εἰς τὸ αὐτὸ εἶδος κατὰ ἄλλον τρόπον.
Σπίρτο δὲ βίνο οὐγκιὲς 8, σαντράκα οὐγκιὲς 2, γομαλάκα οὐγκιὰ 1, ἀλοάσου κίτρινο οὐγκιὰ 
1 ½, γούτα γόμα δράμια 2, σάγκο δὲ δράγο δράμια ½, τριμμένα καλὰ ὅλα. 

Καὶ ἀφοῦ βράσῃ τὸ σπίρτο, βάλτα μέσα νὰ ἀναλιώσουν καὶ ὅταν εἶναι λιωμένα εὔγαλτα. 
Φύλασσέ τα εἰς ταῖς χρείαι σου.

Διὰ νὰ ποιήσεις λάδι τῆς τρεμεντίνας.
Τρεμεντίνα ὅση θέλεις, βάλε την εἰς τὸ ὑάλιον λαμπίκον, μὲ ἕνα τέταρτον ἄμμον πλυμένον 
καὶ καλά στηγνόν, καὶ λαμπυκάρισέ το μὲ ὀλίγην φωτιάν. Πρῶτον εὐγαίνει τὸ σπίρτο ὁποῦ 
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φαίνεται ὡσὰν ἀσήμι, ἔπειτα εὐγαίνει τὸ λάδι, τὸ ὁποῖον εἶναι καλότατον εἰς λαβωματιὲς καὶ 
διὰ τὸ ἄσμα, παίρνοντάς το ἀπὸ τὸ στόμα, ἀπὸ ἕνα δράμι. Τὸ σπίρτο εἶναι θαυμαστὸν εἰς 
πόνους τῶν κοκκάλων, καὶ κλειδώσεων καὶ διὰ τὴν φύσιν, διὰ τὰ φλάτα, παίρνοντάς το κὸν 
λικουόρε ἀπροπριάτο.

Ὄντες θέλεις νὰ ἀσηκώσεις δεσένιο ἀπὸ παλαιὰ εἰκόνα παίρνεις τὸ μέτρο τῆς εἰκόνας μὲ 
τὸ χαρτὶ καὶ ἐκεῖνο τὸ χαρτὶ τὸ βρέχεις, ἀμὲ τὸ βάνεις εἴτε ἄλλο χαρτί καὶ ἀποστεγνώνει εἴτε 
καὶ μένει νωπό. Ἄμα τρίβεις τὸ κολόρο μὲ τὴ ζάχαρη, καὶ μὲ ἕνα πινέλο ψιλὸ κάνεις τῆς ἀνη-
γίες ἀπάνου εἰς τὴν εἰκόνα. Ἄμα ἀπιθώνεις τὸ χαρτὶ ἀπάνου καὶ μὲ πιδέξιον τρόπο τὴ βάζεις 
τὸ χαρτὶ ἀπάνου εἰς τὴν εἰκόνα εἰς τοῦτον τὸν τρόπον: ἀσηκώνεις τὸ χαρτὶ καὶ εἰς βρίσκεται 
δεσενιάδο, ἄμα ἔχεις ἕνα δροκάρι παστρικὸ βρεδιαίνο ὀλίγο καὶ πλένεις τὴν εἰκόνα καὶ τὴν 
σφοκήξεις. Καὶ εἰς τέτοιον τρόπον δὲν βλάπτεται ἡ εἰκόνα, ᾶ βάνεις τὸ χαρτὶ ὁλόρθο καὶ τὸ 
γυρίζεις ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ καὶ μὲ τὸ κάρβουνο τὸ δεσενιάρεις. Καὶ ἔτζι διορθώνεις τὸ δεσέ-
νιο ὡς καλύτερα. 

διὰ νὰ χρωματίζῃς κάθε κόκκαλον. 

| (273/ /200)
Βαφὴ πράσινη διὰ κάθε κόκκαλον.

Ἕνα ἀγγεῖον χαλκωματένιον καὶ ὀλίγον πράσινον τοῦ χαλκωμάτου, καὶ βάλε μέσα τὸ κόκκα-
λον μὲ ἀψύ ξίδι, ὁποῦ νὰ τὸ σκεπάζει. Ἔπειτα βάλε τὸ βάζο καλά σκεπασμένο, ὁποῦ νὰ μὴν 
τὴν ξεθυμαίνει, διὰ δεκαπέντε ἡμέρες, εἰς τὴν κοπριὰν τοῦ ἀλόγου. Καὶ εἶναι γινομένον, καὶ 
δὲν χάνει τὸ χρῶμα του.

Ἕτερον κι ἄλλον τρόπον.
Ξίδι δυνατὸν λίτρα 6, βέρδερα μὲ σκόνη, λιμάρισμα ἀπὸ πάφιλα 3 οὐγκιὲς ἀπὸ καθένα, ῥοῦτα 
κοπανισμένη ἕνα χερόπιασμα. 
Ἀνακάτωσὲ τα οὕλα εἰς ἀγγεῖον ὑάλινον. Καὶ βάλε μέσα τὸ κόκκαλον καὶ σκέπαστο καλά 
ὁποῦ νὰ μὴν ξεθυμαίνει, βάνοντάς το εἰς τὴ δροσιά, διὰ εἴκοσι ἡμέρες. Καὶ οὕτως ἔγινεν. 

Διὰ νὰ ποιήσεις μαῦρον κάθε κόκκαλον.
Λιταργίριο, ἄσβεστον ζωντανὴν μισὸ λίτρο καθέν. 
Βράσε τα μὲ νερὸν κοινόν, βάλε μέσα τὸ κόκκαλον, ἕως ὁποῦ ἀρχικὰ νὰ βράσει, ἀνακατώνο-
ντάς το πάντοτε μὲ ἕνα ξύλον. Καὶ εὐθὺς ὁποῦ φουσκώσει, εὔγαλτο ἀπὸ τὴν φωτιάν. Καὶ 
πάντοτε ἀνακάτωνέ το, ἕως ὁποῦ νὰ κρυώσει τὸ νερὸν καὶ τὸ κόκκαλον εἶναι μαῦρον.

Διὰ νὰ χρωματίζεις, φύδελτη, ἢ καὶ ἕτερον κόκαλον ὡραῖον πράσινον.
Ἄκουα φόρτε δὰ παρτίρε, ἤγουν ἀσημόνερον. Βάνεις μέσα λεπτὰ τρίμματα μὲ τὸ ῥινὴ ἀπὸ 
χάλκωμα ἢ ἀπὸ πάφιλα.

[Ἀν μεν ακάμεις κίκινο περφέτο, πρῶτα βάνεις μίνια. Ἄμα βάνεις τζινάπριο ἀπάνουθε, καὶ 
ἔτζι στεγνώξει βάνεις λάκα φίνα. 

Διὰ νὰ κάμεις λοῦστρο παίρνεις λίτρα 5 λινοκόλαδο καὶ τὸ βάνεις εἰς μία παδέλα. Ὕστερα 
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βάνεις μαστίχι οὐγκιὲς 8 κοπανισμένο, πέγουλα οὐγκιὲς 8, μισὴ λίτρα κερί μέσα εἰς ἕνα πανὶ 
ρετζίνι λίτρες 3. Καὶ τα κρεμᾶς μέσα εἰς τὴν παδέλα καὶ βράζει μία ὥρα καὶ νὰ στέκεις ἀκόρτος 
μὴν πάρει φωτιά. 

Διὰ νὰ βάνεις κολόρο ἀπάνου εἰς τὸ ἀσήμι, μία λίτρα νερὸ καὶ μισὴ λίτρα πέγουλα. Τὰ 
βάνεις καὶ βράζουνε μισὸ κουάρτο τῆς ὥρας. Πρῶτα τρίβεις τὸ κολόρο μὲ λάδι καὶ τὸ βάνεις 
νερουλό, ἄμα βάνεις τὸ νερό].

| (274/ /201)
Περὶ τοὺ ἀναλύειν μάλαγμα. 

Βάλε μάλαγμα εἰς καυχεῖον καὶ κομίδι λιωμένον, πυωτὸν ὡσὰν μέλι καὶ τρίψον αὐτὸ καλῶς 
μὲ τὸν δάχτυλόν σου πολλὴν ὥραν διὰ νὰ τριφθεῖ καλά. Ἔπειτα πλύνον τὸν δάχτυλόν σου μὲ 
νερὸν μέσα εἰς το καυχεῖον καὶ βάλε καὶ ἄλλο νερὸν νὰ γεμίσει καὶ ἄφησ’ το νὰ κατασταλάξἒι. 
Ἔπειτα χύσον τὸ νερὸν μετὰ προσοχῆς διὰ νὰ μὴ χυθεῖ καὶ τὸ μάλαγμα, καὶ βάλε νερὸν ἐκ 
δευτέρου καὶ τρίτου ἕως νά καθαρισθεῖ καλῶς. Ἔπειτα σύναξον αὐτὸ εἰς χιβάδαν καὶ βάλε καὶ 
ὀλίγον κομίδι καὶ δούλευε εἰς τὰς εἰκόνας.

Περὶ τοῦ ποιῆσαι χρυσὰ γράμματα.
Ἔπαρε σουλει[η;]μὰν καὶ ὑδράργυρον, καὶ βάνοντάς τα εἰς μάρμαρον, βάλε καὶ ξίδι δριμύ, ἢ 
μὲ μόλυβδον ἢ ἀσήμιον. Τρίψον αὐτὰ ἕως οὖ νὰ γένει νερόν. Καὶ παίρνοντας ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ 
νερόν γράφε μὲ κονδύλιον, και ὅταν στεγνώξει στίλβωσέ το.
Ἀντί νὰ κάμεις ἀντζοῦρο, ἐπάρε αἶμα ἀπὸ βοδίου καὶ μετὰ πουρ. πἐριὀ νυν τὴν ὀνομανουναι 
καὶ ἄς βράσει, καὶ οὕτως γένεται.
Ἀντι νὰ κάμεις λάκα διὰ νὰ δουλεύεις εἰς τὸν τοῖχον, ἐπάρε μιτριόλι τῆς Σπανίας καὶ τὸ βάνεις 
εἰς τὴ φωτιὰ καὶ κοκκινίσει καλὰ καὶ οὕτως γίνεται.

Βερνίκι διὰ νὰ δίδεται ἐπάνωθεν τοῦ ἀσημίου, νὰ φαίνεται ὡσὰν χρυσάφι.
Σπίρτο δὲ βίνο οὐγκιὲς 8, σαντράκα οὐγκιὲς 2, μαστίχι μισή ὀγκιά, γόμα γούτα ὀγκιὰ 1, 
σανκωγδεντράγω ἕνα τρίτο τῆς ὀγκιᾶς. Ὅλα τριμμένα εἰς κόνιν καὶ βάνεις τω ασυρτω 
ἀνταμῶς μὲ τὰ μίγματα καὶ βράζουν ἕως νὰ λιώσουν καλά. Ἔπειτα εὐγάνεις καὶ τὸ ἀφήνεις 
ἕως ὡποῦ ξεθολώνει, ἄμα τὸ βουλώνεις ἀσφαλῶς καὶ εἶναι καλότατον. 

| (279/ /202)                 
Περιγράψεις διὰ τῶν χρωμάτων, ἤγουν τὴν σύνθεσιν τῶν κολόρων. 

Κεφάλαιον πρῶτον: Διὰ τὸ δισένιο. 
Ἄθρον πρῶτον. 

Ἐγὼ δὲν ὑπόσχομαι νὰ κάμω ἐδῶ τὴν τιμὴ τῆς. Πολλοὶ εὐγενεῖς ἀνθρῶποι ὁποῦ ἐπεριγρά-
ψαν διὰ τὴν χάρην τούτης τῆς τέχνης ἐκοπίασαν νὄτης διὰ ἐμὲ ἐπειδὴ ἐκεῖνο ἐκεῖνοι εἶπαν 
γενικῶς προέρχεται παρομοίως μεταχροστικὸς εἰς τὴν σύνθεσιν τῶν κολόρων. Ἐγὼ θέλω φα-
νερώσω εἰς ὀλίγα λόγια ἐκεῖνο ὁποῦ τὴν ξεχωρίζει ἀπὸ ταῖς ἄλλαις τέχναις. Αὔτη εἶναι πλέον 
τρυφερή, θέλει νὰ κοιτάζεται ἀπὸ κοντά, δὲν ἠμπορεῖ νὰ γένει εὔμορφη παρὰ εἰς μικρὸν μέ-
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ρος, δὲν δουλεύεται παρὰ ἔ εἰς τὴν περγαμίνα ἢ εἰς μικραῖς ταβρούλαις καὶ τὰ κολόρα δὲν 
πλώτονται παρὰ τὸ νερὸ τῆς γόμας διὰ νὰ ἐπιτύχει πρέπει νὰ δεσενιάρει τελείως. 

Ἀλλὰ ἐπειδὴ τὸ πε[ρι]σσοτέρον μέρος τῶν ἀνθρώπων ὁποῦ τὴν ἀρχινοῦν ἠξεύρουν ὀλί-
γον ἢ τίποτις ἀπὸ δεσένιο, καὶ θέλουν νὰ ἔχουν τὴν εὐχαρίστησιν νὰ διπιγγέρουν χωρὶς νὰ 
κοπιάσουν νὰ μάθουν, ὄντας ἀληθινὰ ἐτούτη μία τέχνη εἰς τὴν ὁποίαν δὲν καταστένεται πρα-
χτικὸς παρὰ εἰς πολὺν καιρὸν καὶ μὲ κοντίνουο ἐζερτζίτζιο. Μόλον τοῦτο εὑρέθηκαν μηχανὲς 
διὰ νὰ ἐπιτύχει, μὲ τὸ μέσος τῶν ὁποίων δισενιάρει κάθε ἕνα χωρὶς νὰ ἠξεύρη νὰ δισενιάρει 
δεύτερον. Τὸ πρῶτον εἶναι τῆς ἀντιγραφῆς, ἤγουν κόπιας. Ἤγουν, θέλοντας νὰ κάμεις μεστὸν 
χρωματισμὸν ἕνα ἠμπρῶτον τυπωμένον ἢ ἕνα δισένιο, πρέπει νὰ μαυρίσεις τὸ ὅπισθεν, ἤγουν 
ἕνα ἄλλο χαρτὶ μελάπης μαύρη τρίβοντάς τη μὲ ἕνα δάχτυλο θηλυκομένον μὲ πανί. Ἔπειτα 
παστρέβεται ὀλίγον μὲ τὸ ἴδιον πανὶ διὰ νὰ μείνει τίποτας ἀπὸ μαῦρο ὁποῦ ἠμπορεῖ νὰ μαυ-
ρίσει τὴν περγαμίνα ἐπάνω εἰς τὴν ὁποίαν θέλεις νὰ δηπιγγέρεις καὶ ὁποῦ θέλει νὰ σμίξει μὲ 
τὴν στάμπα, ἤγουν τὸ δισένιο, μὲ τέσσαρες προκίες ἢ σφηνόλες διὰ νὰ ἠμποδίσει νὰ μὴν 
ἀλλάξει τόπον. Καὶ ἂν εἶναι εἰς χαρτὶ ἐκεῖνο ὁποῦ ἐμαυρὶσθη βάνεται μὲ τὴν στάμπα ἀπὸ τὸ 
μαυρισμένον μέρος ἐπάνω εἰς τὰ περγαμίνα. Ἔπειτα μερικά σφίνγωλα ποντερείσιμα δενβέται 
ἐπάνω εἰς τὰ σημάδια τῆς στάμπας ἢ τοῦ δισένιου, ἐγγίζοντάς της ταῖς ἄκραις ταῖς κλείσταις 
τῶν σκουτίων καὶ κυρίως ὅλον ἐκείνον ὁποῦ θέλει χρειασθή νὰ ξεχωρίσει τὸ ἕνα ἀπὸ τὸ ἄλλο, 
σφίγγοντάς τον καλὰ διὰ νὰ σώνει ἠ πόντα σφίνγωλας ἐτούτην τὴν κάτου περγαμίνα.

Τρίτον. 
Ἄλλος τρόπως ἴδιος διὰ ἐκείνους ὅταν ὀλίγον ἔξω νὰ δισενιάρουν, καὶ ὀποῦ θέλουν νὰ ἀντι-
στρέψουν κανένα κόνισμα ἢ κουά- 

| (280/ /203) δρο ὁποῦ νὰ μὴν ἠμπορεῖ νὰ ἀντιγραφθεῖ ἐκ τὸν ἄνωθεν τρόπον γίνεται τοιου-
τοτρόπως. Χωρίζεται ὅλον τὸ κουάδρο εἰς πολλὰ μέρη ὅμοια ὡσὰν εἰς μικρὰ κουαδρέτα ὁποῦ 
σημαδεύονται μὲ τὸ κάρβουνο ἂν ἡ πιτούρα εἶναι κιάρα. Καὶ ἂν εἶναι σκούρα μὲ ζένσο ἄσπρο 
ἔπειτα ἀπὸ τὸ ὁποῖον γίνονται τὰ ἴδια σημάδια εἰς καῦδρατα τῆς ἰδίας μεγαλότητος ἀπάνου 
εἰς χαρτὶ ἄσπρο, ὅθεν χρειάζεται νὰ κάμης τὸ δισένιο. Ἐπειδὴ ἂν ἐγΙνόταν αὐτὸ τὸ δισένιο 
εὐθὺς εἰς κάρτα περγαμίνα καθὼς συχνάκις δὲν ἐπιτυχαίνει τὴν πρώτην φορὰν ἐχρειαζότουν 
ἀπὸ σφαλερὰ σημάδια. 

Ἀλλὰ ὅταν γένη παστρικὸν ἐπάνω εἰς τὸ χαρτὶ κοπιάρεται εἰς τὴν περγαμίνα εἰς τὸν ἄνω-
θεν τρόπον, ὅταν τὸ ἀουτέντικο καὶ τὸ χαρτὶ εἶναι ἔτζι ἕτοιμο θεωρείται ἐκεῖνο ὁποῦ στέκεται 
εἰς κάθε καυδράτο τοῦ ἀουτέντικου ὁποῦ θέλεις νὰ κοπιάρεις ὡσὰν ἕνα κεφάλι, ἕνα μπράτζο, 
ἔνα χέρι καὶ ἕτζι τὸ ρέστο, καὶ ὅθεν καὶ πως εἶναι συνθεμένον καὶ ζωγραφισμένον ὅθεν γίνεται 
παρομοίως εἰς τὸ χαρτὶ ἔτζι ἠβρίσκεται ὅθεν πρέπει νὰ βάλομεν ὅλα τὰ μέρη ὅθεν δὲν μένει 
παρὰ νὰ ταῖς στήσομεν καλὰ καὶ νὰ ταῖς σμίξομεν, ἄν ἄμα ἠμπορεῖ ὁμοίως εἰς τούτου τὸν 
τρόπον νὰ κάμει ἢ εἰς μικρὸν ἢ εἰς μεγάλον ὅσον θέλεις ἕνα ἀουτέντικο κάνοντας τὰ καυδρέ-
τα τοῦ χαρτίου μεγαλύτερα ἢ μικρότερα ἀπὸ ἐκείνα τοῦ ἀουτέντικου ἀλλὰ πρέπει ὁ ἀριθμὸς 
τόσος νὰ εἶναι πάντα ὅμοιος.
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Τέταρτον. 
Διὰ νὰ σηκώσεις ἔνα καῦδρο ἢ ἄλλοτε εἰς τὴν ἀληθινὴν του μεγαλότητα ἠμπορεῖς ἀκόμα νὰ 
σερβιριστῆς ἀπὸ ἕνα χαρτί ἀλεκρομένον ξηρὸν πετζα μίας φούσκας ἀπὸ χοῖρο, ἤγουν γου-
ρούνι. Νὰ εἶναι ξεστρισμένη καὶ στιλβωμένη αὐτὴ ἡ πέτζα ἡ ὁποία ἠβρίσκεται εἰς ἐκείνους 
ὁποῦ κτυποῦν τὸ χρυσάφι. ὀταλίκος κάνει τὸ ἴδιον θέλεις βάλομεν ἕνα ἀπὸ ἐτούτο ὁποῦ εἴ-
παμεν ἐπάνω εἰς τὸ ἀουτέντικο, ὅθεν φαίνονται ὅλα τὰ σημάδια καὶ υλείσεις τοῦ δεσένιου 
ὁποῦ θέλει σημαδεύουνται μὲ ἕνα ζένσο ἢ πινέλο. Ἔπειτα τὴν ἀσηκώνομεν βάνοντάς την 
εὐθὺς εἰς ἕνα χαρτὶ ἢ σὲ περγαμίνα ἐπάνω εἰς τὴν ὁποίαν εἰς τὸ λεπτότερον φῶς μίας φινέ-
στρας σημαδεύομεν ἐκεῖνο ὁποῦ βλέπομεν καμωμένον μὲ τὸ ζένσο ἢ μὲ μία σφίνγωλα ἀση-
μένια εἰς τοιοῦτον τρόπον μὲ τὴν φινέστρα ἤγουν σπιέρα ἢ μὲ ἕνα γυαλὶ ὁποῦ θέλει βάλομεν 
εἰς φῶς νὰ ἀσηκώσεις μὲ τὸ ἀντίφωτον κάθε λογῆς στάμπα ἀπὸ δεσένια ἢ ἄλλα πράγματα εἰς 
χαρτὶ ἢ περγαμίνα, βάνοντάς τα ἀπό κάτου ἀπὸ τὸ χαρτὶ ἢ περγαμίνα εἰς τὴν ὁποίαν θέλεις 
νὰ δεσενιάρεις. Τούτη ἡ εὕρεσις εἶναι καλὴ εὔκολη διὰ νὰ ἔχεις ταῖς κοπίες τῆς ἰδίας μεγαλό-
τητος τοῦ ἀουτέντικου. Ἂν θελήσεις νὰ κάμεις 

| (281/ /204) νὰ φαίνονται οἱ φιγοῦρες ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος δὲν πρέπει νὰ κάμεις ἄλλο παρὰ 
νὰ γυρίσεις τὸ ἀουτέντικο, νὰ βάλεις τὸ δεσενιάδο χαρτὶ ἀπάνω στὸ γυαλὶ τῆς σπιέρας καὶ νὰ 
θέσεις τερνὰ ἀνάποδα τὸ χαρτὶ ἢ τὴν περγαμίνα.

Τοῦτος ἀκόμη εἶναι ἕνας τρόπος καλὸς νὰ ἀσηκώνεις σωστὰ ἕνα καῦδρω μὲ λάδι, δίνο-
ντας ἕνα χέρι μὲ τὸ πινέλο ἀπάνου σ’ ὅλα τὰ κύρια σημάδια μὲ λάκα φτιασμένη με λάδι καὶ 
θέτοντας ἀπάνου εἰς ὅλον τὸ ἴσιον ἕνα χαρτὶ ἔτζι μεγάλον. Ἔπειτα ἀπερνώντας μὲ τὸ χέρι 
ἀπάνου εἰς τὰ σημάδια τῆς λάκας κολείονται καὶ ἀφήνονται τὸ δεσένιο τοῦ καῦδρου φανερὸν 
εἰς τὸ χαρτὶ τὸ ὁποῖον ἠμπορεῖ νὰ ἀντιφερθεῖ εἰς τὸν τρόπον ὁποῦ εἴπαμεν εἰς το ἄρθρον 
δεύτερον. Ὡσὰν τὰ ἄλλα πρέπει νὰ ἐνθαρίθης νὰ ἀσηκώσεις καὶ τὸ πανὶ ὅσον θέλει μείνει ἀπὸ 
τὴ λάκα εἰς τὸ καῦδρο πρὶν νὰ ξηρανθεί. 

Ἠμπορεῖς ἀκόμη νὰ ὠφεληθεῖς ἀπὸ το κοσήρει συνθεμένο με κάρβουνο κοπανισμένον 
καὶ βαλμένο εἰς ἕνα πανί, μὲ τὸ ὁποῖον θέλει ἀλειφθεῖ ἢ χρειασθεῖ τὸ ἀουτέντικο ὁποῦ θέλεις 
νὰ ἀσηκώσεις, ἀφοῦ τρυπήσεις τὰ κύρια σημάδια του καὶ κολλήσεις ἀπάνου εἰς τὸ ἄσπρο εἰς 
τὸ ἄσπρο χαρτὶ η περγαμίνα. 

Ἄλλο ἕνα μέσον πλέον βέβαιον καὶ πλέον εὔκολον ἀπὸ ὅλα ἐτοῦτα διὰ ἕναν ἄνθρωπον, 
ὁποῦ νὰ μὴν ἠξεύρη νὰ δεσενιάρει εἶναι τὸ μαθηματικὸν κομπάσο ὁποῦ γίνεται καταχρηστι-
κόν ἀπὸ δέκα μπουκούνια ξῦλα εἰς εἶδος χοντρῶν ριγῶν δύο γραμαῖς ἕνα ποδάρι ἢ περισσό-
τερον κατὰ πῶς θέλεις νὰ ἀσηκώσεις ἀπὸ τὸ ἀουτέντικο πλέον ἢ ὀλίγον μεγάλον. 

Διὰ νὰ εὐκολύνω τὴν σύνθεσιν ἐγὼ θέτω ἐδῶ τὸ σχῆμα μὲ μίαν ἐξήγησην εἰς τὸν τρόπον 
ὁποῦ εἶναι χρεία νὰ τὸ μεταχειρίζεσαι. Ὑποθέτομεν πρὶν ἀπὸ ὅλα πὼς ατιηδές Β. καὶ Γ παστέ-
νουν δύο εἰκόνες.

Γ    Κύριε Θεὲ Πάτερ Παντοκράτωρ, Κύριε ἡ ομοιοα εἶναι
Δ    Ἱησουν και ο Ἀγιον
Ε      Αγα [...]

Τούτη ἡ μικρὴ τράπεζα σιμωμένη μὲ ἕνα Α εἰς ὅλες ταῖς ἀνγγωναῖς πρέπει νὰ εἶναι ἀλπε-
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δενία σκεπασμένα μὲ πανὶ ἢ ἀπὸ ἄλλο σκουτίον ἐπειδὴ 

| (282/ /205) καὶ πρέπει νὰ τὸ θέσομεν ἐπάνω εἰς ὅ,τι θέλομεν νὰ ἀσηκώσομεν εἰς τὴν περγα-
μίνα, εἰς τὴν ὁποίαν θέλεις νὰ ἀσηκώσεις. Ἀπιθώνομεν ἀπάνω ἕνα κομπάσο μὲ μίαν εὔμορφη 
σφήνολα εἰς τὴν ἄκρην τοῦ πρώτου πουδαρίου Β, καὶ νὰ ἔχομεν ἔγνοιαν νὰ πάει καλὰ νὰ μὴν 
μετατοπίσει ἀλλά ὄχι τόσον ὁποῦ νὰ τοῦ ἐμποδίσει τὴν εὐκολίαν νὰ μετατοπεῖ εὐκόλως καὶ 
νὰ τὸ σύρνει μὲ ἐλευθερίαν. Ὅταν θέλεις νὰ ἀντιφέρεις ἀπὸ μεγάλον εἰς μικρόν, βάνομεν τὸ 
ἀουτέντικο ἀπάνου εἰς τὸ ὕστερον ποδάρι σημειωμένον Γ, καὶ τὴν περγαμίνα ἢ χαρτὶ ἐπάνω 
εἰς τὴν ὁποίαν θέλεις νὰ κάμεις τὸ δισένιο ἀπὸ τὸ μέρος τοῦ ποδὸς σημειωμένον Β, κοντεύο-
ντάς την ἢ ἀλαργεύοντάς την ἀπὸ τὸ ἀουτέντικο ἢ πλέον μεγάλον ἢ πλέο μικρόν.

Διὰ νὰ ἀσηκώσεις ἀπὸ τὸ μικρὸν εἰς τὸ μεγάλον δὲν ἔχεις νὰ κάμεις ἄλλο παρὰ νὰ ἀλλά-
ξεις τὸν τόπον τοῦ ἀουτέντικου καὶ τῆς κόπιας, βάνοντας τὴν κόπια εἰς τὸ Γ καὶ τὸ ἀουτέντι-
κο εἰς τὸ μέρος Δ. Καὶ εἰς ἕνα καὶ ἄλλον τρόπον πρέπει νὰ βάλεις ἕνα λάπεις ἢ μία σφήνωλα 
ξεμένεις μόνη εἰς τὸ ποδάρι ὁποῦ στέκει τὸ ἀουτέντικο. Μὲ τούτην, φέρνοντάς την μὲ τὸ χέρι, 
ὑπάγεις ἀκολουθώντας ὅλους τοὺς ἐπισκιασμοὺς τοῦ ἀουτέντικου καὶ ἐπειδὴ μὲ τὸ ἄλλο χέρι 
γεμιζωνοντας ὀλίγον καὶ τὴν ἄλλην σφινωλα τῆς περγαμίνας ζειμιωνονται εἰς αὐτὴν εἰς οὐ-
δκοι ἐπισκιασμοὶ τοῦ ἀουτέντικου. Ὅταν ὅμως τούτη ἡ δεύτερη σφήνγωλα κρατεῖ καλὰ εἰς 
τοῦ λόγου της τὴν περγαμίνα δὲν εἶναι χρεία νὰ τὴν ἐγγίξομεν. Ποὺ ὅλες οἱ εὐκολίες ὁποῦ 
ἠμπορώ νὰ δώ το εἰς ἐκείνους ὁποῦ δέν ἠξεύρουν νὰ δεσενιάρουν, ἀγκαλὰ ἐκεῖνοι ὁποῦ ἠξεύ-
ρουν δὲν χρειάζονται ἀπὸ τίποτις δεσένιου ἐξήγησιν. 

Ὅταν ὅμως ἡ εἰκόνα ἐπισκιάσει εἰς τὴν χάρτα περγαμίνα πρέπει νὰ ἠκερότει ἀπάνου εἰς 
ὅλες ταῖς γραμαῖς καρμίνο κιάρο μὲ ἕνα [..] διὰ νὰ μὴν στρέφεται εἰς καιρὸν ὁποῦ δουλεύεις. 
Ἔπειτα παστρέβεις τὴν περγαμίνα μὲ ψύχα ψωμίου διὰ νὰ μὴ μείνει τίποτις μαῦρο. Πρέπει ἡ 
περγαμίνα σου νὰ εἶναι ἀκιθωμένη εἰς μίαν λάτρα χαλκωματένια μικρά ἢ ταῦλουλα ξύλινη εἰς 
τῶν αυδοίσκων ὁποῦ θέλεις νὰ κάμεις τὸ δεσένιο διὰ νὰ τὴν κρατεῖ φέρμα καὶ σταματισμένη. 
Εἰς τέτοιον τρόπον ἄφησε τὴν περγαμίνα μεγαλύτερην ἕνα δάχτυλο ὁλόγυρα, διὰ νὰ ἠμπο-
ρεῖς νὰ τὴν ἰνκολάρεις ὀπίσωθεν ἀπὸ τη λά(σ)τρα ἐπειδὴ δὲν πρέπει τὴν ἰνκολάρεις παρὰ εἰς 
τὸ μέρος ὁποῦ διπηγγέρεις, ἐπειδὴ ἔξω 

| (283/ /206) ἀπὸ τοῦτο τὴν κάνεις νὰ λάβει χίλιες χρισμάδες καὶ διπλωμάδες, καὶ πάλε ὅταν 
θέλεις νὰ τὴν χωρίσεις εὐρίσκεις μεγάλη δυσκολία. Ἔπειτα ἀπὸ τοῦτο τῆς κουβέντας ταῖς 
μικραῖς ἄκραις καὶ βρεμένα μὲ καλὸν μέτρον μέ ἕνα πανὶ βρεμένο μὲ νερὸν μένο το κηκον 
μέτρον εἰς τὴν λάστρα μὲ τὸ νὰ βάλεις ἀνάμεσα ἕνα χαρτὶ ἄσπρον καὶ ἐκείνη ὁποῦ κρεσέρει 
ὁλόγυρα τὴν διπλώνεις εἰς τὰ χείλια τῆς λάστρας ὅθεν πρέπει νὰ τῆς κολλήσεις καὶ νὰ τὴν 
τραβήξεις νὰ στέκει τεντωμένη διὰ νὰ ρεουσήρεις.

Τὰ κολόρα τὰ ὁποία μεταχειρίζεσαι διὰ νὰ διμπικέρεις εἰς μινιατούρα εἶναι τὸ καρμίνο, τὸ 
ἀτζοῦρο φίνο ἤγουν ἡ λάκα ἡ βενέτικη καὶ του Λεβάντε, ἡ λάκα κολομπίνα, τὸ τζινάπριο, τὸ 
μίνιο, τὸ μπρούνο κόκκινο ἤγουν ρόσο μπρούνο, ἡ πέτρα δὲ φιὲλαι, λόκρα δὲ ρούτ, ἡ γόμα-
γούτα, τὸ τζάλο τῆς Ἀνάπολης, ἡ μπιάκα ἡ ἀχνὴ ἤγουν μασικὸ ἀχνό, ἡ μπιάκα ἡ κίτρινη ἤγουν 
μασικὸ κίτρινο, τὸ λουλάκι, τὸ βέρδε τοῦ ἀβόλιου ἤγουν τοῦ κουκάλου, τὸ νέγρο φούμο, τὸ 
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μπίστρο, ἡ τέρα δόμπρα, τὸ βέρδε δει ρίδε, τὸ βέρδε τῆς βιάκας, τὸ βέρδε τῶν μοντάνια, τὸ 
βέρδε μαρ, τὸ μπιάνκο τῆς κερούζης βενέτικο, ἤγουν μπιάκα, τὸ βέρδε δὲ τέρα. 

Τοῦτα τὰ κολόρα εὑρίσκονται ὅλα ἀλεσμένα εἰς τὰ μαγαζιὰ ὁποῦ πουλούνται κολόρα. 
Πολλὰ ἀπὸ τούτα εὐρίσκονται εἰς τοὺς δρογαραίους τῆς Βενετίας ἀλλὰ ἀνίσως καὶ κανένα 
ἀπὸ ταὰ πλέα φίνα δὲν εὑρίσκονται εἰς τους πραγματευτάδες πρέπει νὰ τὰ κάμεις ἀπὸ λόγου 
σου, καθὼς θέλει σοῦ δείξω εἰς τὰ σεκρέτα ὁποῦ θέλει σοῦ φανερώσω ἀκολούθως εἰς συμπλή-
ρωσιν τοῦ λόγου μου καὶ εἰς χάριν κάθε περίεργου καὶ διλεντάντε, εἰς ὄνειδος ἐκείνων τῶν 
ἀχόρταγων φιλαργύρων ὁποῦ δὲν θέλουν νὰ κοινωνήσουν εἰς ὅλους παρὰ μικρὰν μεταχείρι-
σιν τῶν κολόρων ὁποῦ ἠξεύρουν. 

Καθὼς ὅλα τα κολόρα τῆς ὠς καὶ ἄλλων χονδρῶν εἰδῶν μένουν πάντοτε κακὰ τριμμένα 
εἰς ὅσην ἐπιμέλειαν βάλεις νὰ τὰ τρίψεις καλά, μάλιστα ὅταν βούλεσαι νὰ κάμεις πιτούρες 
δελικάτες, ἐξαιτίας ἑνὸς κάποιου ἄμμου ὁποῦ κρατοῦν αὐτὰ τὰ κολόρα. Διὰ τοῦτο ἠμπορεῖς 
νὰ εὐγάλεις τὸ μέρος τὸ πλέον φίνο διαλέγοντάς το μὲ ἕνα δάχτυλο εἰς το νερὸ 

| (284/ /207) μίας καλῆς κούπας. Καὶ ἀφοῦ τὰ τρίψεις καλὰ ἄφησέ τα ὀλίγον ἀναπαμένα. 
Ἔπειτα χύσε τὸ νερὸ καὶ μὲνει κάτου τὸ κολόρο ξερὸ χῶμα, τίποτες νερόν. Τὸ ὁποῖον κολόρο 
θέλει τὸ βάλεις εἰς ἕνα βάζο καὶ ἄφησέ το νὰ ξεθυμάνει, ἐπειδὴ θέλεις εἰδεῖς μίαν γλυκιὰν 
εὐμορφάδα. Καὶ θέλοντας νὰ τὸ μεταχειρισθεῖς ἀνακάτωσε μὲ νερὸ τῆς γόμας καθὼς θέλει 
εἰποῦμεν ὀλειγόρα. Τέτοια εὐφεύρεσις εἶναι πολλὰ καλή, μάλιστα δι’ αὐτὸ μπιάκο της τζε-
ρούζας ὅθεν εὐρίσκεται κρέτα καὶ διὰ τὸ μπιάνκο τῆς Σπάνιας εἰς τέτοιον τρόπον ὁποῦ ὅλον 
ἐκεῖνο ὁποῦ ἔχει τελείον βαρύ καὶ εἰς τὰ ἄλλα κολόρα πάει κάτου καὶ κατακαθείνε κάτου εἰς 
τὴν κούπα εἰς τὴν ὁποίαν τὰ ἔβαλες. Ἀνίσως καὶ ἀνακατώσεις ὀλίγην χολὴν τοῦ βοὸς τοῦ 
σκορπίου καὶ τοῦ ἀχελείου, καὶ ξεχωριστὰ τούτου τοῦ ὑστέρου εἰς ὅλα τὰ κολόρα πράσινα, 
μαῦρα καὶ κίτρινα, τοὺς δώνει ἔτζη ἕνα λοῦστρο καὶ ἕνα φῶς τὸ ὁποῖον ἀπὸ λόγου τους δὲν 
τὸ ἔχουν. Πρέπει νὰ εὐγάλεις χολὴν ἀχελιου τῶν ἀχελείον ὅταν ἀνοίγονται καὶ νὰ τὴν κρεμά-
σεις εἰς ἕνα καρφὶ διὰ νὰ ξεραθεῖ. Καὶ ὅταν θέλεις νὰ σερβιριστῆς πρέπει νὰ τὴν χύσεις μὲ τὸ 
ρακὶ καὶ νὰ βάλεις ὀλίγο εἰς τὸ κολόρο ὁποῦ ἔχεις συνθεμένο. Τοῦτο κάνει μάλιστα τὸ κολό-
ρο νὰ κολλήσει καλύτερα τὴ περγαμίνα, ἐπειδὴ ὅταν εἶναι εὔμορφη κολείονται καὶ καλύτερα 
τὰ κολόρα. Ἡ ἄνωθεν χολὴ σερβίρει διὰ ἄλλον ὁποῦ τα κολόρα σμίγονται. 

Κεφάλαιον Β: Ἰδέα διὰ τὰ κολόρα διὰ τὴν μινιατούρα. 
Ἄρθρον Α: Σεκρέτο ἑνὸς Ἰταλοῦ διὰ νὰ κάνεις τὸ καρμίνο. 

Δὲν εἶναι πλέον βέβαιον καὶ πλέον εὔκολον ἀπὸ τοῦτον τὸν τρόπον νὰ κάνεις τὰ κολόρα 
ἐπιτήδεια. Καὶ αὐτὰ ἀπαιτοῦν ἔνα φῶς καὶ μὶαν ζωντανότητα ὁποῦ δὲν ἠμπορῶ νὰ ἐξηγήσω. 
Δὲν ἀλλάζει ποτὲ καὶ γίνονται μὲ τόσην μικρὴν ἔξοδον ὁποῦ δὲν ἠμπορῶ νὰ εἰπῶ. Ἄλλη δο-
κιμὴ κάνει καλύτερον νὰ γνωρισθεῖ ὅλον ἐκεῖνο ἀπὸ ὅ,τι ἤθελα νὰ εἰπῶ. Φθάνει νὰ δώσω τὴν 
μέθοδον ὅθεν ὁποῦ ἀρχινῶ ἀπὸ τὸ καρμίνο. 

Καρμίνο. 
Ἐπάρε ὀλίγον ξίδι εἰς ἕνα ἀγγεῖον καὶ νὰ εἶναι τὸ ξίδι ἄσπρον. Θὲς τρεῖς τέσσαρες ἡμέρες μία 
λάστρα βερζὴ νὰ εἶναι κολορ δόρο. Ἀφοῦ τὸ κοπανίσεις εἰς ἕνα μουρτάρι, βάλε το νὰ βράσει 



[202]

ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

μισὴ ὥρα καὶ ἀφοῦ τὸ σουρώσεις μὲ ἕνα πανὶ καὶ τὸ τρίψεις δυνατά,

| (285/ /208) μετὰ βάλε το εἰς τὴν φωτιά. Νὰ ἔχεις ἔτοιμο ὀχτὼ οὐγκιὲς στύψη, ἀνακατωμένη 
μὲ τὸ ξίδι ἄσπρο καὶ ἀφοῦ τὴν βάλεις τὴν στύψην μὲ τὸ ξίδι εἰς τὴν ἄλλην ὑγρότητα, ἤγουν 
εἰς τὸ ἄλλο λικόφος, ὁποῦ εἴπαμεν ἄνωθεν, ἀνακάτωσέ το μὲ μίαν σπάντολα καὶ ὁ ἀφρὸς 
ὁποῦ εὔγη ἐκεῖνος εἶναι τὸ καρμίνο σου. Μάζωξέ το καὶ κάμε το νὰ ξηρανθεῖ τὸ ἴδιον καὶ μὲ 
τὴν κοκιλία αὐτῆς διὰ το βερζεί. 

Ἄλλοι τρόποι.
Ἐπάρε τριάντα οὐγκιὲς νερὸ ἀπὸ μία βρύση, βάλε το εἰς ἔνα ἀγγεῖον πήλινο βαμμένο καὶ 
κοντὰ νὰ ἀναβράσει βάλε μέσα ἠμισὶ εἰς ἕνα καῦτρο (κουάτρο) τῆς οὐγκιᾶς κουβάν. Τοῦτο τὸ 
κουβὰν διὰ νὰ σοῦ ἐξηγήσω εἶναι ἕνα μικρὸν κλωνὶ πρασινοκίτρινον. Εἶναι ὀλίγον ἀλμυρὸν 
πολλὰ ὅμοιο μὲ τὴν σιμετζίνα ἀπὸ τὸ ὁποῖον οἱ πραγματευτάδες σερβίρουνται διὰ νὰ βάφουν 
τα φτερά τους. Τὰ ὁποία κλονεια τοῦ κουβὰν πολβιριτζάδα θέλεις τὰ βράσεις διὰ τρία κάρτα 
τῆς ὥρας εἴν τζίρκα, ἤγουν ὅσον νὰ καλάρει τὸ τέταρτον μέρος τοῦ αὐτοῦ νεροῦ. Ἰδὲς περὸ 
νὰ εἶναι μὲ κάρβουνα βρασμένο καὶ βάλτο στὴ φωτιά ὅσο νὰ ἀναβράσει. Τότες βάλε μέσα μία 
οὐγκιὰ κοκινελία καὶ ἕνα κάρτο ρὀκοοὺρι. Τοῦτο τὸ ροκοουρο διὰ νὰ σοῦ ἐξηγήσω εἶναι μία 
φλούδα ὁποῦ ὁμοιάζει καὶ εἰς τὸ λοιρο τῆς κανέλας ἀλλὰ εἶναι ὀλίγο χοντρύτερη καὶ πουλείο 
ἀχνὴ μέσαθε. Ἔχει ἕνα κολόρο ὡσὰν καρύδι μοσκᾶδο καὶ εἰς καιρὸν ὁποῦ πανίζεται βλέπεις 
καὶ φαίνονται μέσα εἰς τοῦτο τὸ ροκοουρτο πολλὰ μικρὰ λαμπρίσματα κοπανισμένο καλά. 
Ἔπειτα βράσε τὸ νερὸ μὲ τούτην τὴν μιστούρα ἕως νὰ καλάρει τὸ μισὸ εἰν ἀπὸ καλύτερο ὅσο 
νὰ γένει ἠ ἀφρία του καῦβρει, καὶ το νερὸν νὰ εἶναι κόκκινον ἐπειδὴ ὅσον βράζει τόσον κα-
λύτερον κολόρο παίρνει. Εὔγαλτο ἀπὸ τὴ φωτιά, ρίξε μέσα μισὴ οὐγκιὰ στήχη τῆς ρόκας 
πολβεριτζάδο ἤ στύψη ρομάνα, ὁποῦ ὄντας κόκκινον ριουσίρει καλύτερα. Καὶ ἕπειτα ἀπὸ 
μισὸ κάρτο τῆς ὥρας, πέρασέ το ἀπὸ ἕνα πανὶ εἰς ἕνα βάζο βαμμένον, ὅθεν ἀφησέ το νὰ ἀνα-
πάει δώδεκα ἤ δεκαπέντε ἡμέρες. Στερνὰ θέλει εἰδεῖς ὁποῦ εἰς τοῦτον τὸν τρόπον θέλει γένη 
ἀπάνω μία μπότζα, τὴν ὁποίαν πρέπει νὰ ἀσηκώσεις μὲ μίαν σπόγγα ἀφήνοντας ἐκεῖνο ὁποῦ 
μένει κάτω νὰ ξεραθεῖ εἰς τὸν ἀέρα. Καὶ ἀφοῦ ξεραθεῖ καλά, κοπάνισέ το στὸ μάρμαρον καὶ 
κρύωσέ το μὲ ταμίζο φίνο. 
| (286/ /209) Ἰδὲς καλά, ἐπειδὴ ἄν θέλεις νὰ κάμεις τὸ καρμίνο κόκκινο βαθύ, βάλε μέσα ἕνα 
μέγα μέρος ἀπὸ ροκοουρτου καὶ ἄν τὸ θέλεις πουλίο κρεμεζίνο βάλε περισσότερην κοκκινί-
λα. Ὅμως πρέπει κάθε μέρος νὰ τὸ πολβεριτζάρεις ἀπάρτε καὶ τὸ κουβὰν πρέπει νὰ βράζει 
πρῶτα μοναχό του, καὶ τὰ ἄλλα ὅλα ἀντάμα καθὼς ἄνωθεν εἴπαμεν. 

Διὰ τὴ λάκα.
Ἡ λάκα εἶναι ἕνα εἶδος γόμας ριτζινισμένης; μπρούνα, τούρα κόκκινη κιάρα λαμπρά. Ἡ καλὴ 
λάκα εἶναι ἐκείνη ὁποῦ ἔχει ὀμορφότερο κολόρο παστρικιά κιάρα λαμπρά, ἡ ὁποία στὴ φωτιά 
διαλέγεται ἐπειδὴ ἀναμμένη εὐγάνει μίαν εὔμορφην μυρωδίαν, ὁποῦ κοπανισμένη βαθὺ σὰν 
κόκκινο, καὶ ὁποῦ βρασμένη μὲ τὸ νερὸν μὲ κανένα ξινὸν ἀφήνει ἕνα ὄμορφον κόκκινον. 
Ἐδόθη στὸ ὄνομα τῆς λάκας διὰ πολλὰ εἴδη ἀπὸ ξερὴ πάστα ἀπὸ τὴν ὁποίαν σερβίρουνται οἱ 
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πιτόροι ὁποῦ θέλουν νὰ διπιγγέρουν εἰς μινιατούρα καὶ μὲ τὸ λάδι. Ἐκείνη ὁποῦ ὀνομάζεται 
λάκα βενέτικη γίνεται μὲ τὴν κοκκινίλα ὁποῦ μένει ἀφοῦ εὔγη τὸ πρῶτο καρμίνο. Ἐκείνη 
ὁποῦ λέγεται λάκα κολομπίνα, ἤγουν λάκα πιάνα γίνεται μὲ κάτι μπουκουνίο ἀπὸ σκαρλάτο. 
Βρασμένα ἐτούτα τὰ μπουκουνία μὲ ἀλεισήβα καὶ στάχτη τῆς Σπάνιας, ἤγουν ἀτζένερο δὲ 
Σπάνια καὶ στύψη καὶ ἀπότις ξεραθεὶ. Καὶ γίνεται εἰς τὴν Βενετίαν καλύτερα ἀπὸ ἄλλον τό-
πον καὶ ἡμεῖς δίνομεν ἐδῶ τὸν τρόπον νὰ γίνεται καὶ ἔτζι καὶ ἔτζι. 

Τρόπος διὰ νὰ γίνεται ἡ λάκα φίνα. 
Ἐπάρε μίαν λίτρα ὄμορφο βερζὴ τὸ ὀποίον νὰ τὸ βράσεις μὲ τριάντα οὐγκιὲς ἀπὸ θολοστάτι 
ἀπὸ βέργες ἀμπελίου ἕως νὰ σμικρίνει τὸ μισό. Ἄφησέ το νὰ ἀναπαεῖ καὶ ἔπειτα σούρωσ’ το, 
κάμε το νὰ ματαβράσει πάλιν μὲ κοκκινήλια καὶ μὲ τέρα μέριτα, ἤγουν μόνον μισὴ λίτρα βερ-
ζί, δύο οὐγκιὲς κοκκινήλια, βάνοντας ἀκόμη 13 οὐγκιὲς νερὸ παστρικό, τὸ ὁποῖον πρέπει νὰ 
κάμεις ὁμοίως νὰ βράσει ἕως νὰ καλάρουν oἱ εὐτα οὐγκιές. Ἔπειτα ἀπότις κρυάνει σούρωσ’ 
το. Διὰ δὲ τὴν ἄνωθεν τέρα μέριτα δὲν χρειάζεται ἄλλο παρὰ μία μοναχὴ οὐγκιά. Ἤξευρε 
καλὰ πὼς εὐγάνοντας ἀπὸ την φωτιάν ζεστὸ τολίφορ πρέπει νὰ ρίξεις μέσα μία οὐγκιὰ στύψη 
τριμμένη καὶ ἀνάκατωσέ την μὲ ἔνα ξύλον. Μέσα ἀκόμη 

| (287/ /210) ρίξε ὀλίγον πόντικοιεράρμαιον καὶ ἀκόμα τρίψε δύο κόκκαλα σουπιᾶς. Ἄφησε 
ὅλα ἐτοῦτα νὰ ξηρανθούν με κόμοδο, ἔπειτα τρίψε το μὲ νερὸν παστρικὸν ἕως νὰ ἀρχινίσει νὰ 
πήξει. Ἔπειτα σούρωσ’ το μὲ ἕνα πανὶ κάνοντας μὲ ἐκεῖνο ὁποῦ μένει πάλολαις, ταῖς ὁποῖες 
ἀπόθοσέ ταις ἀπάνου εἰς χαρτὶ νὰ ξερανθοῦν. Ἂν θέλεις νὰ κάμεις τὴν λάκα ποῦλιο κόκκινη, 
βάλε μέσα σοῦγο δὲ λεμόν, καὶ ἂν τὴν θέλεις πούλειο σκούρα βάλε μέσα λάδι τοῦ τάρταρου. 

Ἄλλος τρόπος διὰ νὰ κάνεις τὴν λάκα κολομπίνα. 
Ἐπάρε διόμιση λίτρες ξίδι λαμπικάδο ἀπὸ τὸ πλέον ἀκούτο, μία λίτρα βερζὴ ὀμορφότερο, 
κόψε το εἰς ἐμικρὰ μπουκούνια, ἀφήνοντάς το εἰς τὸ αὐτὸ ξίδι ἀλμένο ἕνα μήνα. Ἔπειτα βάλε 
το νὰ βράσει, νὰ πάρει δύο τρία πούρμπουλα, ἄμα ἄφησε ἀναπαμένο μία δύο ἡμέρες. Ἔπειτα 
ἑτοίμασε ἕνα τέταρτο τῆς οὐγκιᾶς στύψη τριμμένην, τὴν ὁποίαν βάλε την σ’ ἕνα τζουκαλάκι 
παστρικὸ καὶ ἀπερνώντας τὸ λείφερι ἀπό ἕνα πανὶ ρίξε το μέσα εἰς το τζουκαλάκι τοῦ ἔχει τὴ 
στύψη καὶ ἄφησέ το ἔτζι ἀναπαμένο μία ἡμέρα. Ἔπειτα ζέστανέ το ἕως νὰ ἀρχινίσει νὰ ἀνα-
βράζει. Τότες ἄφησέ το ἀναπαμένο 24 ὥρες, καὶ ὡστόσο ἔχε ἑτοιμασμένα δύο κουκάλα σου-
πιᾶς κοπανισμένα. Ρίξε ἀπάνου σεδατα τὸ λικόφορι, ἀνακατώνοντάς το μὲ ἕνα ξυλάκι ἕως νὰ 
κρυάνει. Ἔπειτα ἂς ἀναπαεῖ 24 ὥρες, ἄμα ἔπειτα σούρωσ’ το.

Τρυγεία τῆς λάκας κολομπίνας. 
Διὰ νὰ κάμεις ἕνα ὄμορφο κολόρο σὰν μπορμπόρα ἔξω ἀπὸ τὸ καρμίνο μέ τὸ λάδι καὶ μὲ τὸ 
νεράκι, ἐπάρε τὴν τρυγεία τῆς ἄνω εἰρημένης λάκας κολομπίνας ὁποῦ πέφτει κάτου, ὅθεν εἶ-
ναι καὶ τὸ κούκαλον τριμμένον ἀπὸ τὴ σουπεία ὁποῦ σοῦ εἶπα. Βάλτηνα αὐτὴ νὰ ξεραθεῖ, ἄμα 
τρίψε την. Δὲν θέλει εὐρεθεῖ λάκα πλέο φίνα ἀπὸ ἔτζι καὶ τέτοιας λογῆς. αὐτῆς ἀνακατώσεις 
μὲ τὴ λάκα τῆς δίνεις ὀλίγην ὀμορφότερην δύναμιν. 
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Τὸ τζινάπριον εἶναι μιὰ ὕλη μινεράλ δούρα σάλδε, πεζάντε, λαμπά, κρισταλίνα, κόκκινη 
καλὰ συνθεμένη ἀπὸ διάφει, καὶ ἀσήμι ζωντανό, ἤγουν διάργκρο ἀκριβὰ σμιμένα, καὶ κονου-
μάδα μὲ τὸ μέσα τῆς φωτιᾶς εἶναι δύο λογιῶν. Τὸ ἕνα φυσικὸν ὀνομάζεται μινεράλε καὶ τὸ 
ἄλλον τεχνικόν ὀνομαζόμενον ἄλλως τζινάπριον. Τὸ τεχνικὸν τζινάπριον γίνεται μὲ 

| (288/ /211) τρία μέρη ἀπὸ μερκούριο κρούδο, καὶ ἕνα μέρος διάφης ἀνακατωμένα καὶ συνθε-
μένα ἀντάμα εἰς βέξα τεχνη ἐύτα, μὲ μία φωτιὰ ὑψηλὴν πρέπει νὰ τὸ δειαλείς εἰς ὄμορφα μέρη 
πολλὰ βαρέα, λαμπρὰ μὲ πόντες μακριὲς καὶ εὔμορφες παστρικὲς καὶ νὰ ἔχουν ἕνα κολόρο 
κόκκινο μπρούνο. Κοπάνισέ το τοῦτο τὸ τζινάπριο πολλή ὥρα ἀπάνου εἰς τὸ μάρμαρο. Κατα-
στένεται εἰς μία πούλβερα φίνα καὶ μὲ ἕνα ὄμορφο κολόρο κόκκινο, ὁποῦ νὰ μὴν εὐρίσκεται. 
Τοῦτο εἶναι ἐκεῖνο ὀποῦ ονομάζουν βερμελίο. Διὰ νὰ κατασταθεί ὅμως εὔκολον διὰ τὴν μινια-
τούρα συνηθούμεν νὰ τὸ καθαρίζομεν, εἰς τρόπον ὁποῦ γίνεται ἡ καθάρησις ὡς ἀκολουθᾶ. 

Τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον καθαρίζομεν τὸ βερμιλίο.
Γινόμενον τὸ βερμελίο, ἤγουν τὸ κινάπριον τοῦ μερκουρκορίου καὶ τῆς διάφης, πρέπει νὰ εὐ-
γάλεις ἀπὸ τοῦτα τὸ μινεράλ, ἤγουν διαφικαί μερκούριοι, ὅλην τὴν ἀπαστρείαν, ἤγουν διάφης 
καὶ μερκουρίου. Διὰ ὥστε ἀ δὲν τὴν εὐγάλεις μένει χαμένον τὸ κολορό του καὶ οἱ δυνάμεις 
του, καὶ ἀκόμα τὸ φῶς του. Διὰ νὰ σὲ κάμω νὰ τὸ παστέψεις καθαρὸ ἰδοῦ ὁποῦ σου ἑρμηνεύ-
ει. Κοπάνισε τὸ τζινάπριο εἰς πούκουνκα ἀπάνου εἰς τὸ μάρμαρο μὲ νερὸ παστρικό, ἔπειτα 
βάλε το εἰς ἕνα βάζο γυάλινο καὶ ἄφησ’ το νὰ ξεραθῆ. Ἀφοῦ ξεραθεῖ, βάλε μέσα εἰς τοῦτο τὸ 
ἀγγεῖον ὁποῦ ἔχει τὸ τζινάπριο κάτουρο εἰς τρόπον ὁποῦ νὰ γένει μία ἀλοιφή. Ἄφησέ το ἔτζι 
νὰ ἀναπαεῖ καὶ κατακαθώνοντας τὸ τζινάπριο κάτου χύσε τό κάτουρο ὁποῦ στέκει ἀπάνου 
καὶ βάλε εὐθὺς ἄλλο, καὶ ἄφησέ το πάλε μία νύκτα ἰντιέρα. Ἔτζι καὶ ἀκολούθως νὰ ἀλλάζεις 
τὸ κάτουρο διὰ τέσσαρες πέντε μέρες ἕως ὁποῦ νὰ καθαρισθεῖ τελείως τὸ τζινάπριο. Ἔπειτα 
ἀπὸ τοῦτο, ρίξε μέσα εἰς τὸ τζινάπριο ἀσπράδι αὐγοῦ καλὰ δαρμένον μὲ νερὸ εἰς τρόπον ὁποῦ 
νὰ πλέει εἰς τὸ νερόν. Ἀνακάτωσ’ το μὲ ἕνα ξύλον ψιλὸν καὶ ἄφησέ το ὕστερα νὰ ἀναπαεῖ. Τὸ 
αὐτὸ τζινάπριον ἄλλαξε τὸ λεικόφορ δύο τρεῖς βολὲς καθὼς ἔκαμες πρῶτα μὲ τὸ κάτουρο, 
ἔχοντας βουλωμένα καλὰ τὸ βάζο διὰ νὰ μὴν πέσει τίποτες μέσα, καὶ τ’ ἀλλάξει τὸ κόλορο. 
Καὶ τέλος πάντων ἂν θέλεις νὰ σερβιριστεῖς διὰ νὰ δουλέψεις και ἀνακάτωσ’ το μὲ τὴ γόμα, 
καὶ ἔτζι δὲν θέλει ἀλλάζει. 

| (289/ /212) 
Διὰ νὰ κάμεις βερνίκι μὲ τὴ γόμα. 

Βάνεις κοπάλ λίτρα μία λινοκόλαδο οὐγκιὲς 6. Τὸ λινοκόλαδο τὸ βάνεις εἰς τὴ φωτιὰ καὶ 
βάνεις λιταργύριο, ἤγουν βολεικοχόμα σπιάκα, τέρα ὁμοίως ἠψο καὶ τὰ βάνεις ὅλα καὶ βρά-
ζουνε ὥστε ὁποῦ γίνουνται [...] καλυμμένη εἰς ἄλλο τζουκαλάκι καὶ ἔτζι λυθεῖ βάνεις τὸ βρα-
σμένο λινοκολαδο καὶ βράζεις ἀντάμα καὶ τὰ δύο. Ἄμα τὸ σουρώνεις μένει μόνο κλονο εἰς 
ἄλλο ἀγγεῖο ἄμα ριχτεῖ τὸ νεφί καὶ τ’ ἀνακατεύεις καὶ γίνεται ἕνα κοραί ἄμα τὸ ματασουρώ-
νεις. λινοκόλαδο δράμια 8, σμπιάκα δράμια 1, λιταργύριο δράμια 1, τέρα ακορα δράμια 1, 
ήψος δράμια 1.
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Σεκρέτο τοῦ βερνικίου διὰ νὰ βάνεις ἀπάνου 
εἰς τὸ διὰ ἀσήμου νὰ δείξει ὡσὰν χρυσάφι.

Σπίρτο τεζή τὸ βάνεις καὶ βράζει. Ἄμα ἔχεις τριμμένη σαντράκα, τρίβεις σπρούφο γόμα γούτα 
ρμύαβε τετράγο, ὅλα τριμμένα καλὰ καὶ τὰ ρίχνεις καὶ βράζουνε μέσα αἰ τὸ σπηρίτο ὀτε όπουλ-
κόνουν καὶ γίνουνται ἕνα μίγμα. | [290 κενή] (291/ /213) Τὸ μίνιο εἶναι τὸ μινερὰλ βολείμη 
πολβεριτζάδο, καὶ γινομένο κόκκινο ἀπὸ μίαν μαιρὰν λαμπηκατζείον εἰς τὴ φωτιά. Τὸ μήνιο 
ἔρχεται ἀπὸ τὴν Inghiltera, θέλεις νὰ διαλέγεται κόκκινο παστρικὸ καὶ ὄμορφο. Τὸ ρόσσο 
μπρούνο εἶναι ἕνα εἶδος ὄκρας κοκκίνης ὁποῦ ὀνομάζεται καὶ μπρούνο ρόσσο, τὸ ὁποῖον ἕρχε-
ται ἀπὸ τὴν Ἰνγγλειτέρα. Ὄντας ἕνα εἶδος ὄκρας, ἤγουν εἶναι ἀπὸ σίδερον. Καὶ ἀκολούθως μία 
γῆ, ἕνα χῶμα τελείως ξηρόν, ἐλαφρὸν καὶ εὐκολοτζάκιστον, τὸ μεταχειρίζομεν εἰς τὴν πιτούρα. 
Ἔρχεται ἀπὸ τὸν ἴδιον τόπον ἄλλο ἕνα εἶδος ὄκρας ὁποῦ δὲν εἶναι τίποτις διαφορετικὸν ἀπὸ τὸ 
ρούσο μπρούνο, παρείπὸς τὸ κολόρο της εἶναι πιοὺ κάρικο. Ἀλλά τούτη μεταχειρίζεται κυρίως 
διὰ νὰ ἠξεύρομεν τοὺς καθρέπτας καὶ τὴν ὀνομάζουν εἰς τὴν Φράντζα πότες. 

Ἡ πέτρα τῆς χολῆς εἶναι ἕνα εἶδος πέτρας ὁποῦ γίνεται καὶ εὑρίσκεται εἰς τὴν φούσκαν τῆς 
χολῆς τοῦ βοδίου. Αὐτὴ φαίνεται τελείως δούρα, ἔχει τὸ σχῆμα καὶ τὸ κόλορο ὡσὰν κορμὸς τοῦ 
αὐγοῦ βρασμένος καὶ ξηρός. Αὐτὴ εἶναι ἀγκαθερή, συνθεμένη ἀπὸ φλοῦδες, ἡ μία ἀπάνου εἰς 
τὴν ἄλλην. Διὰ τοῦτο, μερικοὶ εἰς τὴν Βενετίαν τὴν ὀνομάζουν μπέτζο ἀρτε μπούε. Τούτη ἡ πέ-
τρα εἶναι σογγέτα εἰς τὸ νὰ συνελικιάζει καὶ νὰ κατασταίνεται ἀπὸ λόγου της πούλβερη ὅταν 
φυλάγεται πολὺν καιρὸν ἀπὸ τὸν σκόρο ἠ συλεικήα ἠντίερα ὁποῦ τὴν χαλούσι τούτη μεταχερί-
ζομεν εἰς τὴν μινιατούρα καὶ κάνει τὸ ἴδιο κολόρο ὁποῦ προξειά[προξενα;] ἡ γόμα γούτα. Ἡ 
ὄκρα δὲ ροὺτ εἶναι μία ὄκρα ἑνὸς τζάλου σκούρου, ἤγουν μία σύνθεσις φυσικὴ καὶ λαμπρὰ ὁποῦ 
συνάζεται εἰς τὴν βρύσην ὁποῦ εὐγαίνουν ἀπὸ ταῖς μινιέραις τοῦ σιδέρου. Τὸ στὴλ δὲ γράνο, 
ἤγουν ἡ ροζέτα εἶναι μία ψίχα ἑτοιμασμένη μὲ τὸ ξύλον τοῦ βερζέου καὶ αὐτή. Ἄλλην νὰ εἶναι ἡ 
ζερούζα τοῦ ροάνου εἰς τὸ ὁποῖον ἐδόθη τὸ κόκκινον κολόρο μὴ τὴν βάψει τούτου τοῦ ξύλου 
ἀνακαινουργημένου. Καὶ ἰδοὺ ὁ τρόπος διὰ νὰ τὸ κάνεις τὸ στὴλ δὲ γράνο.

Τρόπος διὰ νὰ κάνεις τὸ στὴλ δὲ γράνο, ἤγουν τὴ ροζέτα.
Κοινῶς γίνεται μὲ τὸ μπιάκο τῆς στρογιας, ἢ μὲ τὸ μπιάκο τῆς Σπανίας καὶ μὲ τὸ ξύλο νὰ τοὺ 
ροζετον. Τοῦτο εἶναι ἕνα γέννημα ἑνὸς ξύλου κυσμενου ἀλλὰ ἔτζι τοῦτο τὸ κολόρο ἀλλάζει 
καὶ δὲν δουραεί. Εἶναι ὅμως καλύτερον νὰ γίνεται μεστὴν τζερούζα, ἡ ὁποία πρέπει νὰ εἶναι 
καλὰ τριμμένη διὰ νὰ εἶναι φίνα εἰς εἶδος ἁπλόν, ἤγουν νὰ εἶναι ἀπαλὰ λυμένη στὸ μάρμαρο, 
ὅθεν πρέπει νὰ τὴν ἀσηκώνεις μὲ μία σπάτολα ξύλινη καὶ νὰ τὴν ἀφήσεις νὰ ξηραθεῖ εἰς μίαν 
κάμαρα κλεισμένη, νὰ εἶναι παστάδα. Ἔπειτα ἐπάρε γρέγο δὰ βεινέον, κομμάτι πουλβέρο στὸ 
μουρτάρι, καὶ κάμε την νὰ βράσει εἰς ἕνα θερμαράκι ἕως νὰ καλάρει ἕνα τρίτον. Σούρωσ’ το 
ἕπειτα καὶ ρίξε μέσα δύο τρία δράμια στύψη διὰ νὰ μὴν ἀλλάξει κολόρο. Ἀφοῦ κάμεις ἔτζι, 
ρίξε τὸ μπιάκο μέσα καὶ κάμε το νὰ καταστηθεῖ ὡσὰν τρειγία ξερά. Ἄμα κάμε την μπάλες, 
βάλτην εἰς μίαν κάμαραν νὰ ἔχει ἀέρα διὰ νὰ ξεραθεῖ καὶ ἔτζι πάλε τρίψε την, ἄμα πάλε βάλε 
βράστη καὶ ρίξε μέσα ὀλίγη στύψη καὶ κάμε το μπάλες. Βάλτηνε νὰ ξεραθεῖ καὶ ἐκεῖνο εἶναι 
τὸ στὴλ δὲ γράνο, ἤγουν ροζέτα.
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| (292/ /214)
Ἡ γόμα γούτα [εἶναι] μία γόμα ἀλαφρὴ ὁποῦ εὔκολα τζακίζεται, ἔχει κολόρο ὡσὰν κίτρι-

νο. Πρέπει νὰ τὴν διαλείς ξερὴ δούρα παστρικιά, νὰ ἔχει ἔνα ὄμορφο κολόρο κίτρινο. 
Τὸ γιάλο τῆς Νάπολης εἶναι ἕνα εἶδος λάσπης, ὁποῦ μαζώνεται εἰς τῆς μινιέραις τῆς διάφης. 
Ἡ μπιάκα ἀχνὴ εἶναι μία καρούζα ἤγουν ἕνα εἶδος βολείμη λαμπικάδο ἀπὸ μία μετρημένη φωτιά. 
Τὸ μασικὸ ἀχνὸ ὁποῦ λέγεται καὶ ἄσπρο εἶναι ἐκεῖνο ὁποῦ ἔλαβε λιγότερο κολόρο, ὁποῦ 

φέρνει ὡσὰν κίτρινο ἐπειδὴ καὶ δίνοντας τῆς καρούζας διάφώρα τῆς φωτιᾶς αὐτὴ παίρνει πά-
ντοτε διαφορετικὸ κολόρο, μία περὸ μεγαλύτερη φωτιὰ τὴν κάνει νὰ πάρει ἕνα κολόρο κίτρινο. 

Ἡ μπιάκα κίτρινη, ἤγουν μασικὸ κίτρινο δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὴν τζερούζα ἤγουν τὸ κύ-
ντρο τοῦ βηλιρίου, ἤγουν ἡ μπιάκα λαμπικάδα μὲ τὴ φωτιὰ εἰς τὸ ἐρχάμενον κάθε ὁποῦ μελε-
τοῦμεν τὸ μασικὸ ἀγρικιέται τὸ μασικὸν κίτρινο. 

Τὸ λουλάκι λεγόμενον ἴνδακο εἶναι ἕνα σοῦγο εὐγαμένο ἀπὸ τὰ φύλλα τοῦ ἀκρερι. Αὐτὸ 
εἶναι γαλάζιο, ἤγουν ἀντζοῦρο σκοῦρο, ὁποῦ μοῦ το φέρνει καπάzα ξερὴ εἶναι πολλῶν λο-
γιῶν, ἀλλὰ τὸ καλύτερον εἶναι ἐκεῖνο ὁποῦ ὀνομάζεται ἴνδακο δὲ σερκφίζω, ἐξαιτίας ὁποῦ 
γίνεται ἀπὸ τη σερφήζα διὰ λέγεται καὶ πούκουνια παστρικιὰ χοντρὴ δούρα παστρικιὰ καὶ 
ἀλαφρή. Τοῦτο τὸ ἴνδακο τὸ μεταχειρίζομεν εἰς τὴν πιτούρα ἀλεσμένο, ἀνακατωμένο μὲ 
μπιάκο διὰ νὰ κάνει ἕνα κολόρο γαλάζιο. Ἐπειδὴ καὶ αὐτὸ μεταχεριζόμενεν σκέτο κάνει κο-
λόρο μαῦρο. Ἀλέθεται ἀκόμη μὲ τὸ γιάλο διὰ νὰ κάνει ἕνα κολόρο πράσινο. 

Τὸ μαῦρο τοῦ ἀβολίου, ἤτοι νέγρο ἀταβόλειο ἔχει τὸ ἴδιον μπόμα ἕνα κούκαλον μαῦρον. 
Τοῦτο δὲν εἶναι ἄλλον παρὰ τὸ ἐλεφάντινον, καὶ τὰ κούκαλά του καμμένα μέ ἕνα κάποιον 
μαῦρον εἰς τρόπον ὁποῦ αὐτὰ δίνουν ἕνα πολλὰ εὔμορφον και τέλειον μαῦρον. Ὅταν ἀλεσθῆ 
τὸ νέγρο φούμο πάλιν εἶναι καπνὸς τῆς πέγουλας, ἀναμμένη εἰς ἕνα φουρνέλο, καὶ συνάζεται 
ἐπάνω εἰς μίαν κουκαλα ὁποῦ ἔχεις βαλημένη εἰς τὸ φουρνέλο. Ὅταν εἰδῆς καὶ συναχθῆ καὶ 
τούτην μία ποσότης καλὴ τὸν εὐγάνεις μὲ τρόπον φυσικὸν καὶ τὸν φυλάττεις. Τοῦτο εἶναι τὸ 
νέγρο φούμο.

Τὸ μπίστρο εἶναι ἕνα κάποιον νερὸν ὁποῦ μεταχειρίζεται διὰ νὰ κάνει τοὺς ἴσκιους εἰς τὰ 
δεσένια καὶ ταῖς κλείσαις μὲ τοῦτον τὸν τρόπον, θέλει νὰ εἰπεῖ πῶς σηρμῶνεται μία βαφὴ 
σκοῦρα ὁποῦ ἑτοιμάζεται λαμπικάροντας καὶ διαλέγοντας τὴν καπνεία εἰς τὸ νερὸ τῆς γό-
μας. Ἀλλὰ καθὼς ἠμποροῦμεν νὰ δεσενιάρομεν μὲ διάφορα κολόρα ἔτζι εἶναι καὶ οἱ πιτόροι 
ὁποῦ κάνουν τὸ μπίστρο τους μὲ τὸ μέλανον τῆς Κίνας, ἔτερος μὲ τὸ λάπης ρόσο καὶ ἄλλος 
μὲ τὴν μαῦρην πέτρα, ἤγουν μὲ τὸ νέγρο τῆς Σπανίας. Ὅμως τὸ μπίστρο διὰ τὸ ὁποῖον ἀκο-
λούθως ὁμιλοῦμεν γίνεται ἀπὸ καπνεία ἑνὸς καμίνου, ἡ ὁποία νὰ εἶναι ξάστερη καὶ αὐτὴ θέ-
λει καταστείσης εἰς πούλβερο καὶ θέλει ἀπεράσει μὲ τὸ κόσκινο, εἰς τρόπον ὅτι νὰ κάμεις μι-
κρὰ μέρη ἰμπαστάροντάς τα μὲ τον ρότειγο.

Ἡ τέρα δὲ ὄμπρε εἶναι ἕνα χῶμα εἰς εἶδος πέτρας διάφορων μεγαλειῶν. Αὐτὴ ἔρχεται ἀπὸ 
τὴν Αἴγυπτον καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη τοῦ Λεβάντε. Πρέπει νὰ διαλέγεται τρυφερὴ εἰς καλὰ κομ-
μάτια ἑνὸς σκούρου κολόρου, νὰ φέρνει ὡσὰν κόκκινο. Κατασταίνεται ἀκόμη πλέον ὄμορφη 
καὶ πλειὸ μπρούνα, ἀλέθοντάς την εἰς μία σκουτέλα σιδερένια ἐπειδὴ καὶ αὐτὴ ἔτζι λαμβάνει 
ἕνα εἶδος ὀμορφήτερον. Πρέπει ὅμως κάνοντας τέτοιαν ἑτοιμασίαν καὶ ἔργον νὰ φυλάγεσαι 
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ἀπὸ τὸν καπνὸν της, ὄντας βλαβερὸς καὶ πολλὰ βρωμερός. 
Τὸ βέρδε δεῖ ρίδε εἶναι ἕνα εἶδος διὰ τρόπου ὡσὰν πάστα πράσινη ὁποῦ εὐγαίνει ἀπὸ ἕνα 

λουλούδι γαλάζιο καὶ εἶν’ ὁ 

| (293/ /215) τρόπος νὰ γένεται τὸ βέρδε δει ρίδες βολγάρε ἢγουν τὰ πλέον [γηλιο] κολορά-
δα καὶ πλέον παγουνατζιά ἀσηκόσον ἀπὸ τὸ μέσον, ἢγουν τὸ βελουδάτον μέρος καὶ φύλαγέ 
το μὲ ἐπιμέλειαν ἐπειδὴ καὶ τὸ ἐπίλοιπον φαίνεταί μου νὰ μὴν ὠφελάει. Καὶ εἰς τὸν ἴδιον 
καιρὸν σύναζε καὶ τα μικρὰ κοτζάνια τὰ κίτρινα ὁποῦ εἰς αὐτὰ θέλεις εὔρεται. Κοπάνισε 
τοῦτο εἰς ἕνα μουρτάρι καθὼς τὰ ἐδιαλέξες καὶ ἀφοῦ καλὰ τὰ συμμαζώξεις ὀλίγη, ρίξε ὀλίγον 
νερὸ τέσσαρες κουταλιὲς κατὰ την ποσότητα τῶν φύλλων. Πρέπει νὰ ρίξεις ὀλίγη στύψη καὶ 
γόμα ραμπικὰ καὶ τρίψε τα καὶ πέρασ’ τα ἀπὸ ἕνα λινὸ φὴ διὰ νὰ τὸ λινὸ καὶ ὕστερα βάλετο 
εἰς ἀχιβάδες εἰς τὸν ἀέρα διὰ νὰ ξεραθεῖ. Τὸ βέρδε τῆς φούσκας λεγόμενον τῆς βέζικος ἑτοι-
μάζεται μὲ τὸν καρπὸν του καὶ φαίνεται ὡσὰν μία πάστα ξερή. Διὰ νὰ γίνεται πρέπει νὰ δια-
λέγεται τούτο τὸ φροῦτο του ἢ τὸν σπόρον του ὅταν εἶναι μαῦρος καὶ καλὰ γινομένος. Κο-
πάνισέ τον εἰς τὸ μουρτάρι καὶ ρίξε ἀπάνου ὀλίγη στύψη τριμμένη. Ἔπειτα τρίψε το μὲ ἕνα 
πανὶ διὰ νὰ εὔγει τὸ καλὸ ζουμὶ καὶ ρίξε τα εἰς μίαν φούσκαν. Δέσε τη καὶ κρέμασέτηνα ψηλά. 
Ἄστηνε νὰ ξεραθεῖ ἕως νὰ γένει καλὴ διὰ δουλειά.

Τὸ βέρδε δὲ μοντάνια λέγεται ἀκόμη βέρδε τῆς Καρίας. Τούτη εἶναι μία πούλβερη πράσινη 
ὡσὰν ὅμως θέλουν καὶ λένε πὼς εἶναι ἕνα κολόρο καμωμένον μὲ τέχνη καὶ ἄλλοι λένε πὼς εἶναι 
ἕνα χρῶμα φυσικόν. Καὶ ἐκεῖνοι ὁποῦ λέγουν πὼς γίνεται μὲ τέχνη φανερώνουν καὶ τὸν τρόπον 
ὡς ἀκολουθᾶ: ρίχτεις νερὸν ἢ κρασὶ ἀπάνου εἰς τὸ ἀναμμένο χάλκωμα εἰς τὴν μινιέρα. Παίρνο-
ντας τὸν ἀχνὸν ὁποῦ πάει ψηλὰ μαζώνεται ἀπὸ ἐδαῦτον αι μία σκουρία καὶ τοῦτο εἶναι βέρδε 
μόντε. Πρέπει νὰ διαλέξεις σέκο νὰ ἐχ καλὸ κολόρο καὶ καλὰ γρανήδο καὶ συνθέτεται πολλαῖς 
φοραῖς τρίβοντας καὶ ἀνακατώνοντας τὸ βέρδε ράμε μὲ ὀλίγον μπειάκο τῆς τζερούζας. 

Τὸ βέρδε μάρε εἶναι τὸ κολόρο ὁποῦ φαίνεται εἰς τὴν θαλάσαν ὡς καθὼς θεωρεῖται ἀπὸ 
ἀλάργι. Αὐτὸ εἶναι ἕνα βέρδε ὁποῦ φέρνει πιούτοστο σὰν ἀτζοῦρο. Τὸ βέρδε μάρε συνθέτεται 
μὲ χάλκωμα καὶ κρασί. Βάνομεν λίτρες χαλκωματένιες φωτινὲς μέσα εἰς ἔνα τζουκάλι μὲ κρα-
σὶ καὶ τὸ βάνομεν εἰς τὴν φωτιάν, μὰ ὀλίγη, ὅθεν τὸ ἀφήνομεν ὅθεν ὁποῦ κάνει ἀφριαῖς καὶ 
τῆς μαζώνομεν καὶ τῆς βάνομεν εἰς ἕνα ἀγγεῖον. Διὰ νὰ γεννηθεῖ τὸ βέρδε μὰρ τὸ μπιάνκο τῆς 
κερούζης εἶναι ἐκεῖνο ὁποῦ κοινῶς ὀνομάζεται μπιάνκα καὶ ἔρχεται νὰ εἶναι ἔνα βολείμι. Με-
τέχει συνθεμένο τὸ μισὸ εὐγαλειμένον μὲ τὸν ἀχνόν τοῦ ξιδίου καὶ ὁποῦ καταστέναιται εἰς 
καθεμία ἄσπρη πεζόκα καὶ εὐκολοτζάκιστη. Τούτη πρέπει νὰ κάνεις νὰ ἔρχεται ἀπὸ τὴν Βενε-
τία, διὰ τὶ ἀλλοῦθεν δὲν κάνει ὄφελος. 

Ἡ τζένερη βέρδε εἶναι τὸ αὐτὸ ὡσὰν τὸ βέρδε τέρρα. Τούτη γίνεται ἀπὸ μία πέτρα ὀνομαζό-
μενη ἀρμένα, ἡ ὁποία ἐπειδὴ καὶ νὰ εὐγαίνει ἀπὸ τὰ βουνὰ ὅθεν εἶναι οἱ μινιέρες τοῦ ἀσημίου, 
καὶ διὰ τοῦτο ἡ στάχτη τούτη τῆς μινιέρας ὀνόμασθησαν βέρδε δὲ τέρρα. Ἡ ἔργασις αυτῆς τῆς 
στάχτης γίνεται ἀλέθοντας τὸ λάπης ἀρμένο. Πρῶτα ψιλόν, ἔπειτα πλένε το ὡσὰν τὸ ὀλτραμα-
ρίνο. Εἰς τέτοιον τρόπον αὐτὴ ἀφήνει τὴν ἀκαθαρσίαν της καὶ ἐκδιέται ἀπὸ κάποιον ἄμμον 
ὁποῦ ἔχει ἀφήσει νὰ ξεραθεῖ τὸ σοῦγο. Καὶ τοῦτο εἶναι τὸ βέρδε δὲ τέρα, ἤγουν τζένερε βέρδε. 

Ἔξω ἀπὸ τὰ κολόρα ἕως τοῦ νῦν θεωρημένα εἶναι καὶ ἄλλα τὰ ὁποῖα δὲν εἶναι πρέπον καὶ χρεία 
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νὰ ὀνομάσομεν, τὸ κίτρινον καὶ τὸ ἰνκιόστρο τῆς Κίνας, διὰ τὰ ὁποία πρέπει νὰ προβλέπομεν. 
Τὸ ἀρσενίκιον εἶναι καὶ φυσικὸν καὶ τεχνικόν. Τὸ φυσικὸν εὑρίσκεται εἰς τὴν μινιέρα τοῦ 

χαλκώματος, εἰς κομμάτια ξηρά, στέρεα, χοντρὰ καὶ εἰς διαφορετικὸν χρῶμα εἶναι πολλῶν 
λογιῶν διατὶ 

| (294/ /216) εἶναι ὡς ἔνα κολόρον κίτρινον ἰνδοράδο, λαμπρὸν καὶ φωτοειδές. Ἄλλον πάλιν 
[...] ἕνα κολόρο κίτρινον πράσινο φωτοειδές. Καὶ αὐτὸ εἶναι λαμπρὸν εἰς κάποια μέρη. Τὸ 
ἀρσενικὸν τὸ τεχνικὸν εἶναι ἕνα σύνθεμα ὁποῦ γίνεται μὲ τὴν λαμπικατζίον; ἑνὸς μέρους ἀπὸ 
διάφην κίτρινη μὲ δέκα μέρη ἀρσενικίου ἄσπρου. 

Τὸ μινεράλε φυσικὸν εἶναι ἐκεῖνο ὁποῦ χρειάζεται διὰ τὴν μινιατούρα. Τὸ καλύτερον πρέ-
πει νὰ εἶναι εἰς εὔμορφα κομμάτια ἑνὸς κιτρίνου δοράδου, λαμπροῦ καὶ φωτοειδὲς ὡς χρυσά-
φι, ὁποῦ χωρίζεται εὔκολα καὶ λαμέτες φτενὲς κοπάνιζέ το καλὰ ἀπάνου εἰς τὸ μάρμαρο. 

Τὸ κυγγιόστρο τῆς Κίνας εἶναι ἕνα εἶδος νέγρο φούμου, καταστημένον εἰς μικρὰ μπου-
κούνια. Καὶ γίνεται τὸ καλύτερον διὰ τὴν ἐργασίαν εὐγαίνοντας ἀπὸ τὴν καῦσιν τοῦ χωρίου 
ξυγγίου, μὲ τὴν ὁποίαν ἀνακατώνομεν ὀλίγο λάδι διὰ νὰ γένη τὸ κυγγόστρο πλείο γλυκὸ καὶ 
συχνάκις ἕνα κάποιον μώρόμο διατὶ τοῦ ἀσηκώνει τὸ μαύρισμα.

Ἡ σαντράκα λεγόμενη βερνίζε εἶναι μία γόμα ἀπὸ ρετζίνι ὁποῦ φέρνεται εἰς ταξίαις κιᾶρες 
λαμπραῖς παστρικίαις εἰς κολόρο ἄσπρο ὁποῦ φέρνει ὡς κέδρινο. Κατεβαίνει ἀπὸ τα μπου-
κουνία τοῦ ἀσικέδρου ἢ τοῦ μεγάλου κανάβρου. Ἐκείνη ὁποῦ εὐγαίνει ἀπὸ το ἀσικέδρο εἶναι 
καλύτερη μὰ εἶναι ἀκριβή, δὲν ἔρχεται ὅμως παρὰ ἐκείνη τοῦ κινέβρου. Διὰ ἐκεῖνο ὅμως ὁποῦ 
ριγβαρδάρη διὰ ταῖς ἄλλες φώναῖς, ὁποῦ φανερώνουν ταῖς τρώγαις ὁποῦ ἐμπαίνουν εἰς διά-
φορες συνθέσεις, καθὼς ἐστοχάστηκα πῶς εἶναι ἀνωφελής, ἐπειδὴ καὶ κάθε ἕνας τὰ ἠξεύρει. 
Διὰ τοῦτο ἠθέλησα νὰ εὔγω ἀπὸ τὸν κόπον εἰς τὸ νὰ τὰ ἐξηγήσω εἰς τὴν βαρύτατην ἔμποδον 
ὁποῦ δίδουν εἰς τοὺς ἀναγινώσκοντας. 

Τρόπος νὰ μεταχερείζεται ὁ καθένας τὰ ρηθέντα χρώματα. 
Ἄρθρον πρῶτον. 

Εἶναι κολόρα ὁποῦ καθαρίζονται εἰς τὴν φωτιὰ ὡσὰν τὴν ὄγγρα γγιάλαν, τὸ μπρούνο ρόσσο, 
τὸ ὀλτραμαρίνο καὶ ἡ τέρα δ’ ὄμπρα. Ἔξω ἀπὸ τοῦτο, ὅλα τὰ ἄλλα εἰς τὴ φωτιὰ μαυρίζουν. 
Ἀλλὰ ἂν ἐσὺ κάμεις νὰ κάνουν τὰ αὐτὰ κολόρα εἰς μία φωτιὰ ἀναμμένη, αὐτὰ ἀλλάζουν, δια-
τὶ τὸ μπρούνο ρόσο καταστένεται γγιάλλο, ἡ ὄκρα γγιάλα γίνεται κόκκινη, καὶ ἔτζι ἐξίσου 
γίνονται ὅλα τοῦτα τὰ κολόρα εἰς κάποιες διαφορές. Διὰ νὰ γνωρίσεις ἀνίσως καὶ τὰ κολόρα 
εἶναι ἀρκετὰ εἰς τὴ γόμα δὲν ἔχεις χρεία ἀπὸ ἄλλο παρὰ νὰ ἐγγίξεις τὸ πινέλο ἐπάνω εἰς τὸ 
χέρι σου. Ἀφοῦ τὰ ἔλυσες καὶ ξηραθοῦν, ἄν εἶναι θολερὰ εἶναι σημάδι πὼς ἔχουσι πολλὴ γόμα, 
ἀνίσως καὶ μὲ εὐκολία σβείεται καὶ ἀφανίζεται σημάδι πὼς ἔχουνε ὀλίγη.  

Δεύτερον. 
Εἶναι χρεία νὰ ἔχεις καλὰ πινέλα. Διὰ νὰ τὰ διαλέγεις πρέπει νὰ τὰ βρέχεις ὀλίγον καὶ γυρί-
ζοντάς τα ἐπάνω εἰς τὰ δάχτυλά σου ἂν ὅλες οἱ τρίχες σμίξουνε ἀντάμα, κάνοντας μία πούντα 
αὐτὰ τότε εἶναι καλά. Ἀλλέως, ἂν εἶναι ἡ μία τρίχα μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν ἄλλην δὲν ὠφελοῦν. 
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Ἀγκαλὰ πρέπει νὰ ἔχεις τριῶν λογιῶν πινέλα, ἡ μία διὰ τὸ φόντο, ἡ δεύτερη διὰ νὰ νὰ μποτζά-
ρεις καὶ ἡ τρίτη διὰ νὰ τελειώνεις.

Τρίτον. 
Διὰ νὰ δουλεύεις καλὰ πρέπει νὰ βάνεσαι εἰς μία καδιόλα ὅθεν νὰ μὴν εἶναι παρὰ ἔνα παρα-
θύρι, εἰς τὸ ὁποῖον νὰ στέκεις κοντὰ μὲ ἕνα ταβολινάκι καὶ ἕνα καβαλέτο ψηλὸν ἕως τὴν 
σπείρα τοῦ παραθυρίου. Kαὶ νὰ βάλεις μὲ τρόπον ὥστε | (295/ /217) τὸ φὼς νὰ ἔρχεται ἀπὸ 
τὸ ἀριστερὸν μέρος καὶ ποτὲ ἴσια ἢ ἀπὸ δεξιὸν μέρος. 

Τέταρτον.
Ὅταν θέλεις νὰ δώσεις ἕνα κολόρο φόρτε ὁμοίως εἰς ἕνα φόντο μαῦρο πρέπει νὰ κάνεις τὴν μι-
στούρα σου εἰς ἕνα σκάφος, βάνοντας πολὺ διὰ νὰ καρατάρεις πιούτοστο νὰ σοὺ μείνει παρὰ νὰ 
λείψει, διατὶ ὕστερα εἶναι δύσκολον εἰς τὸ δεύτερο τρίμμα νὰ ἀπαντηθεῖ παρόμοιον μὲ το πρῶτον. 

Πέμπτον. 
Εἴπαμε διὰ τὰ πινέλα καὶ διὰ τὴν σύνθεσιν τῶν χρωμάτων. Πρέπει τώρα νὰ εἰποῦμεν πὼς 
ἔχομεν νὰ τὰ ἐνεργοῦμεν. Πρῶτον, νὰ κάμεις νὰ γένει ἕνα κρέας ἢ ἕνα σκουτὶ ἢ ἄλλο πράγμα, 
πρέπει νὰ ἀρχινίσεις μὲ δυνατὲς πινελάδες, ὄχι δυνατὲς εἰς τὸ σανίδι ἀλλὰ μεγάλες, ἐπειδὴ καὶ 
δὲν εἶναι διὰ τὸ τέλος, θέλω νὰ εἰπῶ ὅτι τὰ κιάρα νὰ γένεται πλέον ἄσπρο καὶ τὰ σκοτάδια 
ὀλίγον σκοτεινὰ ἀπὸ ἐκεῖνο ὅποῦ ἔχουν νὰ γένουν.

Ἕκτον.
Συνήθισε ἀκόμα νὰ χάνεις καὶ νὰ κάνεις νὰ χάνονται τὰ κολόρα σου καὶ νὰ σμίγουνε τὸ ἕνα 
μὲ τὸ ἄλλο χωρὶς νὰ μείνει σημάδι χωρισμοῦ. Καὶ νὰ ἰστάζεις τὰ δεσένια σου μὲ κολόρα σου 
ὁποῦ θέλεις τὰ βάλεις ἀνάμεσα εἰς τὰ αὐτὰ δύο διάφορα. Καὶ νὰ μὴ φαίνεται πὼς εἶναι τὰ ἴδια 
δεσένια ἐκείνα ὁποῦ κάνουν ἕνα τέτοιον ἰσιασμό. Τοῦτο τὸ πρᾶγμα θέλει ρίουσίρει πολλὰ 
εὔμορφον, ξεχωριστὰ εἰς τὶς πιέρες καὶ ζαρωμάδες τῶν σκουτιῶν. Ὅταν ὅλα τὰ μέρη τῆς πι-
τούρας σου τελειωθοῦν, θέλει τὰ θεωρήσεις μὲ ἐπιμέλειαν, καὶ ἄν εἰδεῖς καὶ ἐκάμαν εὐτυχὴ 
ἀποτέλεσμα, τὸ ὁποῖον νὰ κάνεται δίνοντας ἀπάνου εἰς τὰ χείλη τοῦ τέλους κάθε κολόρου 
ἀχνὸν ὁποῦ νὰ τὸ κάνεις νὰ σμίγει μὲ τὸ ἄλλον ὁποῦ στέκει κοντά του. 

Ἕβδομον. 
Ἀφού ξηρανθοῦν τὰ κολόρα ἀπάνου εἰς τὴν παλέστρα[παλέτα;] σου εἰς ταῖς ἀχιβάδες, διὰ 
νὰ σερβιριστεῖς ἀκόμα βρέχε τες μὲ νερὸ ὁποῦ ἀφοῦ γνωρίζεις σγομᾶδα. Τὸ ὁποῖον γνωρίζε-
ται ὅταν μὲ εὐκολίαν τρίβονται εἰς τὸ χέρι σου ἢ εἰς τὴν περγαμίνα. Βρέχε τα μὲ νερὸ τῆς 
γόμας αὐτῆς διὰ νερὸ σκέτο ἕως νὰ ἔλθουν εἰς τρόπον νὰ μεταχειρίζονται.

Ὄγδοον.
Εἶναι διαφόρων λογικῶν ἀπὸ φόντε διὰ τὰ καῦδρα καὶ διὰ τὰ ρειτράτα εἶναι μίας λογῆς τε-
λείως μπούνα συνθεμένα μὲ μπίστρα μὲ τέρα δ’ ὄμπρε ἢ μὲ τέρρα δὲ Μπολόνια μὲ ὀλίγον 
μαῦρον καὶ ἄσπρον τὰ ἄλλα κίτρινα καμωμένα μὲ πολλὴν ὄκρα γιάλα. Διὰ νὰ τὰ μεταχερεί-
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ζεσαι, κάμε ἕνα νερὸν τοῦ κολόρου ἢ τῆς μιστούρας ὁποῦ θέλεις νὰ κάμεις, κατὰ τὸ μέτρον 
τῆς εἰκόνας ὁποῦ θέλεις νὰ κάμεις, ἤγουν δίδοντας πρώτα ἕνα χέρι πολλὰ ἐλαφρὸν εἰς τὸ 
ὁποῖον νὰ μὴν εἶναι σχεδὸν παρὰ νερὸν ἕως νὰ χορτάση ἡ περγαμίνα. Ἔπειτα, δίνοντας ἕνα 
ἄλλον συχνὸν ἀπλώνοντάς την καλὰ μὲ μεγάλες πινελάδες πλέον ὀγλήγορα ὁποῦ νὰ εἶναι 
δυνατόν, μὴν ἐγγίζοντάς το ἐκεῖ ὁποῦ εἶναι ξηρόν, ἐπειδὴ καὶ τὸ δεύτερον χέρι θέλει φέρει ἔξω 
ὁποῦ ἕβαλες πρῶτον, μάλιστα ὅταν παρὰ πολεὶ το πινέλο. 

Ἔνατον.
Ὅταν θέλεις νὰ κάμεις κανένα ἅγιον ἀπάνου εἰς κανένα φόντο, καὶ νὰ θέλεις να κάμεις ὁλό-
γυρα εἰς τὴν κεφαλήν του μίαν ὀλίγην δόξαν, πρέπει νὰ βάλεις εἰς ἐκεῖνον τὸν τόπον τὸ κο-
λόρο ὀλίγον συχνὸν, μάλειστα ὄνθε αὐτὴ ἡ δόξα μέλλει νὰ εἶναι πλεοὺ κιάρα. Ἀλλὰ θέσε 
πρῶτον ἀπὸ ἄσπρον μὲ ὀλίγη ὄκρα, σμιμένα μαζὶ καλὰ συνθεμένα καὶ ὅταν ἀλαργάρει τὸ 
πινέλο σου ἀπὸ το κεφάλι τοῦ ἁγίου βάνε περισσότερη ὄκρα. 

| (296/ /218)
Δέκατον.

Διὰ νὰ κάμεις οὐρανὸν τῆς ἡμέρας ἐπάρε ἀπὸ τὸ ὀλτραμαρίνο καὶ πολὺ ἄσπρον, ἀνακάτωσέ 
τα μαζί, δίδοντας ἔπειτα ἕνα χέρι ἀντάμα μὲ ἕνα πινέλο χοντρὸ καὶ μὲ μεγάλες ἅπλωσες, κα-
θὼς γίνονται τὰ φόντι, βάνοντας ἀχνὸν μὲ ἀγνὸν εἰς μέτρον ὁποῦ νὰ ἔρχεται ἕως τὴν δύσιν. 
Ἡ δύσις γίνεται μὲ το τζινάπριον ἢ μὲ μίνιο, σμιμένον μὲ ἄσπρον τῆς ἴδιας δύναμης, ὁποῦ 
τελειώνει ὁ οὐρανός. Καὶ ἂν θέλεις ἀκόμη νὰ γένη ἕνα ὀλίγον μικρότερη, κάνοντας ὅτι τὸ 
μπλὸ νὰ χάνεται ἀναισθήτως μὲ τὸ κόκκινο. Ἀνακάτωσε μὲ τὸ τέλος πιέτρα δὲ φιέλε καὶ πολὺ 
ἄσπρον εἰς τρόπον ὅτι ἡ μιστούρα νὰ εἶναι ἀκόμα πλέον ἀχνὴ ἀπὸ τὴν πρώτην, χωρὶς νὰ φαί-
νεται χωρισμὸς καμίας λογῆς ἀνάμεσα εἰς τοῦτα ὅλα τὰ κολόρα τοῦ οὐρανοῦ. 

Ἐνδέκατον. 
Ὅταν εἶναι σύγνεφα εἰς τὸν ἄνωθεν οὐρανὸν πρέπει νὰ ἀφήσεις τόπον διὰ νὰ τὰ κάμεις. Καὶ 
ἂν θέλουν φαίνεται μὲ τὸ τζινάπριον πιέτρα δὲ φιέλε καὶ ἄσπρον, ἂν θέλουν σκούρα, βάνε 
λουλάκι κάνοντας τὸ ικάρο τους μὲ μασικὸ κιναπρίο καὶ ἄσπρο. 

Δωδέκατον.
Οὐρανὸς τῆς νυκτὸς γίνεται μὲ λουλάκι, μὲ μαῦρον, μὲ ἄσπρον, ἀνακατωμένα ἀντάμα, ὁποῦ 
βάνοντας ὡς τὸν οὐρανὸν τῆς ἡμέρας. Πρέπει νὰ προσθέσεις εἰς τούτη τὴ μιστούρα ὄχρα, 
κινάπριο καὶ ρόσσο μπρούνο, διὰ νὰ κάμεις τὰ κιάρα τοῦ συγνέφου. ναι θέλεις βάλεις μασικό, 
καὶ μίνιο, καὶ ὀλίγον ἄσπρον, κάνοντας ἄλλοτε πλέον κόκκινα, ἄλλοτε πλέον κίτρινα κατὰ 
πῶς εἶναι καλύτερον. Καὶ τότε ὅταν γένει ὁ οὐρανὸς νυκτερὸς καὶ νὰ φαίνεται ἀλλαχοῦ κιά-
ρος καὶ ἀσπροκόκινος, θέλει τὸν ἐκαταστήσεις οὐρανὸν τῆς ἡμέρας, καπνίζοντας ὅλον ἀντά-
μα μὲ τὸ σπότζο. 

Κεφάλαιον τέταρτον διὰ τὰ σκουτία. 
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Ἄρθρον πρῶτον. 
Διὰ νὰ κάμεις ἕνα σκουτὶ ὁποῦ νὰ φέρνει ὡσὰν ἀντζοῦρο, βάλε εἰς τὴν παλέστρα σου ὀλτραμα-
ρίνο μὲ ἄλλον τόσον ἄσπρον. Σμίξε τὸ ἕνα μέρος μὲ τὸ ἄλλο ἀντάμα εἰς τέτοιον τρόπον ὅτι ἡ μι-
στούρα νὰ εἶναι ἀχνὴ ἀλλὰ νὰ εἶναι χοντρή. Μὲ τούτην θέλεις κάμεται τοὺς τόπους πλέον ξήστε-
ρους. Ἔπειτα βάλε ὀλτραμαρίνο περισσότερον, διὰ νὰ κάμεις τοὺς τόπους ὁποῦ εἶναι πλέον 
σκούροι. Καὶ ἀκολουθᾶς ἔτζι ἕως εἰς ταῖς πλέον ὕστερες δίπλωσες καὶ εἰς τὰ πλέον δυνατὰ σκοῦρα, 
ὅθεν πρέπει νὰ βάνης τὸ ὀλτραμαρίνο τελείως πούρο καὶ καθὼς ἡ τέχνη σου θέλει σοῦ δείξει. 

Δεύτερον. 
Ἕνα σκουτὶ ἀπὸ καρμίνο γίνεται εἰς τὸν ἴδιον τρόπον, ὡσὰν μπλώ, ἐξόχως εἰς τοὺς τόπους 
τοὺς πλέον μπρούνους δίδεται ἕνα κολόρο ἀπὸ τζινάπρειο καθαρὸν πρὶν παρὰ νὰ βάλεις τὸ 
καρμίνο. Τὸ ὁποῖον βάνεται χωρὶς ἄσπρο καὶ διὰ νὰ τὸ σκουράρεις ὀλίγον τί ἀνακάτωνε μέσα 
ὀλίγον μπίστρο. 

Τρίτον. 
Διὰ νὰ κάμεις ἕνα σκουτὶ κόκκινο καὶ ἄλλα ὅσα φέρνουνε τὸ κολόρο ὅμοιο, ἠμπορεῖ ἡ τέχνη 
νὰ σοῦ δείχνει, χωρὶς ἐδῶ νὰ φανερώσομεν. Καὶ ὡστόσον, ἄς ἀρχινίσομεν νὰ ὀμιλήσομεν διὰ 
τὴν σάρκωσιν. 

Κεφάλαιον πέμπτον. 
Ἄρθρον πρῶτον. 

Εὑρίσκονται τόσων λογιῶν κολόρα καὶ βαφὲς διὰ ταῖς σάρκωσαις, ὁποῦ εἶναι δύσκολον 

| (297/ /219) νὰ δώσομεν μίαν ρέγολα καὶ ἕναν κανόνα τέλειον. Μόλον τοῦτο, δίνοντάς σου 
τὴν ἰδέαν δύο καὶ τριῶν λογιῶν, δύνεσαι εὐκόλως νὰ κατεβάσεις τὴν οὐσίαν ὁποῦ ἠμπορεῖ νὰ 
σχηματίσει ἕνα σάρκωμα. 

Δεύτερον. 
Πρῶτον, ἀφοῦ σημαδέψεις τὸ σχῆμα σου μὲ τὸ καρμίνο καὶ βαλμένο εἰς τάξιν ὅλον τὸ δεσέ-
νιο, δῶσε του ἕνα χέρι μὲ ἄσπρον ἀνακατωμένον μὲ ὀλίγον μπλὸ ὁποῦ γίνεται τὸ πρόσωπον, 
διὰ τὸ ὁποῖον ἔδωσα τὴν σύνθεσιν ἀνακατώνοντάς το εἰς τρόπον ὁποῦ νὰ μὴ φαίνεται. Τοῦτο 
εἶναι τὸ εἶδος τῆς σαρκώσεως διὰ ταῖς γυναῖκες, διὰ τὰ παιδιὰ καὶ κυρίως διὰ ὅλες τὲς τρυ-
φερὲς σάρκωσες. 

Τρίτον. 
Διὰ τοὺς ἀνθρώπους αὔτὴς, διὰ μπλὸ βάλε εἰς τοῦτο τὸ πρῶτον κολόρο ὀλίγον τζινάπριο, 
καὶ ὅταν ὁ ἄνθρωπος εἶναι γέροντας σμίξε τα μὲ ὄκρα. 

Τέταρτον.
Ἔπειτα ἐγγίζεις ὅλα τὰ δισένια μὲ τὸ τζινάπριο, μὲ τὸ καρμίνο καὶ μὲ τὸ ἄσπρο ἀνακατωμένα 
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ὅλα ἀντάμα. Καὶ σχηματίζονται ὅλα τὰ σημάδια μὲ τούτη τὴ μιστούρα, προσθέτοντας καὶ 
ἄσπρον κατὰ μέτρον τῆς δυνάμεώς της. Καὶ μὴν βάνοντας μάλιστα πολὺ διὰ τὰ πλέον σκοῦρα 
σημάδια καὶ σχεδὸν τίποτα διὰ τοὺς ἄλλους τόπους, ὅθεν πρέπει νὰ δίνεις δυνατὲς κολορά-
δες, ἤγουν εἰς ταῖς ἀνγγοναῖς τῶν ὀμματιῶν, ἀποὺ κάτου εἰς τὴν μύτην, εἰς τὰ αὐτιά, ἀποὺ 
κάτου εἰς τὸ πιγούνι, εἰς τὴν χώρησιν τῶν δαχτύλων, εἰς τὰ χωρίσματα τῶν ὀνυχιῶν καὶ κυρί-
ως ὁλοῦθεν ὅθεν θέλεις νὰ ἀντισημειώσης κανένα χώρισμα εἰς τὰ σκοτεινὰ καὶ υπουης. 

Πέμπτον. 
Ἀφοῦ ἐδεσενιάρισες μὲ τὸ σχῆμα τοῦ κόκκινου, δῶσε βαθιὲς βαφὲς ἀντζούρες μὲ τὸ ὀλτρα-
μαρίνο καὶ πολὺ ἄσπρο, ἀνακατωμένο ἀπάνου εἰς τὰ μέρη ὁποῦ φεύγουν, ἤγουν ἀπάνου εἰς 
ταὶς ἀμέλειγγαις καὶ ἀποπάνωθεν καὶ εἰς ταῖς ἀνγγοναῖς τῶν ὀμματιῶν εἰς τὰ δύο ἀγγωνάρια 
τοὺ στόματος ἐπάνω καὶ κάτω, λίγο εἰς τὴν μέσην τοῦ κούτελου, ἀνάμεσα εἰς τὴν μύτην καὶ 
εἰς τὰ μάτια, εἰς τὰ χείλια τῶν φρυδιῶν, εἰς τὸν λαιμὸν καὶ εἰς τοὺς ἄλλους τόπους ὅθεν τὸ 
κρέας ἔχει κάποιόν τι ὡσὰν λοῦστρο.

Ἔκτον. 
Ἀφοῦ δώσεις τὸ πρῶτον χέρι κάνοντας τὸ σχῆμα σου, δίνοντας ὅλες τὲς βαφὲς πρέπει νὰ 
βαλτεῖς νὰ δουλέψης τοὺς ἴσκιους, σημαδεύοντας μὲ βέρδε ταῖς σάρκωσαις καὶ ἀνακατώνο-
ντας κατὰ τὴν τάξιν ὁποῦ ἐδώσαν λέγοντας διὰ τὲς βαφὲς ὀλίγον μπλὸ στὰ τὰ μέρη ὁποῦ 
φεύγουν. Καὶ ἐξεναντίας κάνοντας τὴν μιστούρα πλέον κίτρινη διὰ ἐκείνα τὰ μέρη τὰ πλέον 
αἰσθητά, ἤγουν διὰ ἐκείνα ὁποῦ πλέον κοντεύονται καὶ ὁποῦ χρεωσθοῦν νὰ θεωρηθοῦν. 

Ἔβδομον. 
Πρέπει νὰ ἰσκιάζεις τὸ ἄσπρον τῶν ὀμματίων μὲ ἐκεῖνο τὸ ἴδιον μπλὸ καὶ ὀλίγον κολόρον 
ἀπὸ κρέας, καὶ νὰ κάμεις τὰ αὐλάκια τῶν ἀγγώνων τῆς μύτης μὲ τζινάπριο καὶ μὲ ἄσπρο, δί-
νοντάς του ἕνα ὀλίγον χέρι ἀπὸ καρμίνο, ἀπὸ ἄσπρον καὶ ἀπὸ ὄκρα. Ταῖς κόραις τῶν ὀμμα-
τιῶν ταῖς κάνης μὲ μιστούρα τοῦ ὀλτραμαρίνου. Καὶ τοῦ ἄσπρου γίνεται δυνατότερη προσθέ-
τοντας ὀλίγον μπίστρο ἂν εἶναι κίτρινο ἢ ὀλίγον μαῦρον ἄν εἶναι γαλανά. Κάμε τὸ μαῦρο τὸ 
μικρὸν τριγύρεισμο ὁποῦ εἶναι εἰς τὴν μέσην, καὶ ἴσκιασε 

| (298/ /220) καὶ τὸ ἐπίλοιπον τῆς κόρης μὲ λουλάκι σμιμένο μὲ μπίστρο ἢ μὲ μαῦρο κατὰ τὸ 
κολοράτο ὁποῦ ἔχουνε δίνοντας τόσον καὶ τὸ ἕνα ὡσὰν καὶ τὸ ἄλλο ὀλίγον μέρος τζινάπριον 
καθαρὸν ὁλόγυρα εἰς τὸν τόπον τὸν μαῦρον κάνοντάς του νὰ χαθεῖ μὲ τὸ ἐπίλοιπον εἰς και-
ρὸν ὁποῦ χάνεται, ἐπειδὴ τοῦτο τζινάπρειον δίνει χάριν εἰς τὰ μάτια. 

Γίνεται ἀπὸ μπίστρο καὶ ἀπὸ καρμίνο τὸ περίγυρον τῶν ὀμματιῶν, ἤγουν οἱ ἄκρες τοῦ 
τζεινορόνε ὅταν εἶναι ἑνὸς κολορίτου δυνατοῦ, ξεχωριστὰ ἐκεῖνο τὸ ἀπάνουθεν ὁποῦ πρέπει 
νὰ γλυκάνεις μὲ τὴν μιστούρα τοῦ κόκκινου, ἢ τοῦ μπλοῦ, διὰ τὸ ὁποῖον ἐμίλει στὸ ἀπάνωθεν 
διὰ νὰ χάνονται καὶ νὰ μὴν φαίνεται πῶς εἶναι χωρισμένον τὸ ἕνα ἀπὸ τὸ ἄλλο. Ὅταν ἔτζι 
κάμεις δῶσε ἕνα μικρὸν περιτριγύρισμα ἀπὸ ἄσπρον καθαρὸν ἀπάνω εἰς τὸ μαῦρο τούτου τοῦ 
μέρους ὁποῦ φωτίζει. Τοῦτο κάνει τὸ μάτι νὰ λάμπει καὶ νὰ εἶναι ζωντανόν. 
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Ὄγδοον. 
Ὁ στόμας σχηματίζεται ἀπὸ τζινάπριον ἀνακατωμένο μὲ ἄσπρο καὶ τελειώνεις μὲ τὸ καρμίνο 
γλυκαίνοντάς το μὲ τὸ ἐπίλοιπον. Καὶ ὅταν τὸ καρμίνο δὲν ρεουσίρει ἔτζι μπρούνο, ἀνακάτωνέ 
το μὲ τὸ μπίστρο. Τὰ χέρια καὶ ὅλον τὸ ἐπίλοιπον τῆς σαρκὸς γίνονται ὁμοίως ὡσὰν τὸ πρόσω-
πον δίνοντας σου ἴδιον πῶς οἱ ἄκρες τῶν δαχτύλων νὰ εἶναι ὀλίγον κόκκινες εἰς τὸ τέλος. 

Ἔνατον. 
Τὰ ὀφρύδια καὶ τὰ γένεια σημαδεύονται ὡσὰν τοὺς ἴσκιους τῆς σαρκὸς καὶ τελειώνουν μὲ τὸ 
μπίστρο, μὲ τὴν ὄκρα καὶ μὲ τὸ μαῦρο κατὰ τὸ κολορέτο ὁποῦ ἔχουν. 

Δέκατον.
Διὰ τὰ μαλλιὰ δῶστε ἕνα χέρι ἀπὸ μπίστρο, ἀπὸ ὄκρα καὶ ἀπὸ ἄσπρο καὶ ὀλίγον τζινάπρειο. 
Ὅταν εἶναι καλὰ μπρούνα χρειάζεται καὶ μαῦρο αὐτῆς διὰ τὴν ὄκρα καὶ διὰ τὰ μαλλιὰ ὁποῦ 
εἶναι ὁλόγυρα ἀπὸ τὸ κούτελο. Κοντὰ εἰς τὰ ὀπέγα φαίνεται τὸ κρέας πρέπει νὰ τὸ σχηματί-
σει μὲ τὸ κολόρο τῶν αὐτῶν καὶ μὲ ἐκεῖνο τῆς σαρκός. Καὶ τὸ πινέλο σου ἂς ἐγγίζει μὲ τέχνη 
εἰς τρόπον ὁποῦ νὰ μὴν φαίνεται πὼς τὸ ἐγγίζεις. 

Ἐνδέκατον. 
Τὰ διαφορετικὰ κολόρα τῆς σαρκὸς ἠμπορεῖς νὰ τὰ κάνεις εὔκολα, βάνοντας περισσότερον 
ἢ ὀλιγότερον κόκκινο ἢ ἀντζοῦρο ἢ γγιάλο ἢ μπίστρο, τόσον διὰ νὰ σχηματίζεις ὡσὰν καὶ διὰ 
τὸ τέλος ἐκεῖνο τῶν γυναικῶν πρέπει νὰ εἶναι τζειρούλεο, ἐκεῖνο τὸν παιδίων κόκκινο, τὸ ἕνα 
μὲ τὸ ἄλλο φρέσκο καὶ χαροποιὸν καὶ ἐκεῖνο τῶν ἀνθρώπων πιουτόστο γγιάλο, μάλιστα ὄταν 
εἶναι γέροντες. 

Δωδέκατον. 
Διὰ νὰ κάμεις ἕνα κολορίτο σὰν ἀποθαμένου πρέπει νὰ δώσεις τὸ πρῶτον χέρι ἄσπρο καὶ 
ἀπὸ ὀρπιμέντο καὶ ἀπὸ ὄκρα πολλὰ ἀχνήν. Ἔπειτα νὰ τὸ ἀμποτζάρεις μὲ τζινάπριο καὶ μὲ τὴ 
λάκα αὐτῆς διὰ καρμίνο καὶ πολὺ ἄσπρο κοπανίζοντας. Ἔπειτα ἀπάνου μὲ μία μιστούρα βέρδε 
εἰς τὴν ὁποίαν νὰ εἶναι ἀντζούρο περισσότερο ἀπὸ πᾶσα ἄλλο κολόρο. Διὰ νὰ γίνεται τὸ 
κρέας παγουνάτζιο καὶ κοκινέλι ὁ στόμας πρέπει νὰ εἶναι ὡσὰν βιολέτα μὰ νὰ τὸν ἀμποτζά-
ρεις μὲ τζινάπριο, μὲ ὄκρα, καὶ μὲ ἄσπρον καὶ νὰ τελειώνεται μὲ τη λάκα. Και | (299/ /221) μὲ 
τὸ μπλὸ διὰ νὰ δώσεις ὕστερα τὸ χέρι δυνατὸν ἐπάρε ἀπὸ τὸ μπίστρο καὶ λάκα, μὲ τὴν ὁποία 
μιστούρα δῶσε ἀκόμη χέρια δυνατὰ εἰς τὰ μάτια, εἰς τὴν μύτην καὶ εἰς τὰ αὐτιά. 

Δωδέκατο τρίτον. 
Ἂν θέλεις νὰ κάμεις ἕνα σταυρὸν ἢ ἕνα μάρτυρα ὅθεν ἔχεις χρέος νὰ κάμεις νὰ φαίνεται τὸ 
αἶμα, ἀφοῦ τελειώσεις ταῖς σάρκες πρέπει νὰ τὸ ἀμποτζάρεις μὲ βερμιλίο καὶ νὰ τὸ τελειώσεις 
μὲ καρμίνο, κάνοντας ἐπάνω εἰς ταῖς σταλαματιαῖς τοῦ αἵματος ἕνα μικρὸν ριφλέσο ἢ στοχα-
σμὸν ὁποῦ νὰ ταῖς τριγυρίζει. Διὰ τὸν ἀκάνθινον στέφανον πρέπει νὰ δώσεις ἕνα χέρι δὲ βέρδε 
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μάρε καὶ μασικό, νὰ τὴν ἰσιάσης μὲ μπίστρο καὶ μὲ βέρδε καὶ νὰ ριλεβάρεις τὸ κιάρο τοῦ ματιοῦ.

Δέκατον τέταρτον. 
Τὸ σίδερον ἀμποτζάρισέ το μὲ λουλάκι καὶ μὲ ὀλίγον μαῦρον καὶ ἄσπρον, καὶ τελείωνέ το με 
λουλάκι καθαρὸν ἀσηκώνοντάς το μὲ τὸ ἄσπρον. 

Δέκατον πέμπτον. 
Διὰ νὰ κάμεις τὴν φλόγα καὶ φωτιάν καὶ μὲ τὰ κιάρα μὲ μασικὸ ἀρπουμεντο, καὶ ταῖς σκειαῖς 
ἀνακατώνοντας κινάπριο καὶ καρμίνο.

Δέκατον ἕκτον. 
Ὁ καπνὸς γίνεται ἀπὸ μαῦρον, ἀπὸ λουλάκι καὶ ἀπὸ ἄσπρον, καὶ κάποιες φορὲς ἀπὸ μπίστρο ἢ 
μποροῦμεν ἀκόμη νὰ προσθέσομεν κινάπριο καὶ ὄκρα κατὰ τὸ κολόρο ὁποῦ θέλεις νὰ γένει. 
Διὰ νὰ κάμεις μίαν φιγούρα χρυσὴ δίδετε ἕνα χέρι χρυσὸ εἰς τὴν ἀχιβάδα καὶ ἴσκιασέ το μὲ πέ-
τρα δὲ φιέλε. 

Δέκατον ὄγδοον.
Τὸ ἀσήμι γίνεται ὁμοίως ἐξόχως ὁποῦ πρέπει νὰ τὸ ἰσκιάσεις μὲ λουλάκι. 

Κεφάλαιον ἕκτον: διὰ τοὺς τόπους. 
Ἄρθρον πρῶτον. 

Πρώτουν μὲ ἀφοῦ ἐδιατάξες τὴν οἰκονομίαν τοῦ τόπου σου, ὡσὰν καὶ ὄλα τὰ ἄλλα μέρη 
ὁποῦ συνθέτουν τὸ καῦδρο ὁποῦ θέλεις νὰ κάμης πρέπει νὰ ἀμποτζάρεις τὸ πλέον κοντα-
κιανὸν γυμνόν. Ὅταν θέλεις νὰ κομπαρίρει μπρούνο μὲ τὸ βέρδε τῆς φούσκας ἠ δι ρήδε τοῦ 
μπίστρου καὶ ὀλίγον βέρδε δὲ μόντε. Διὰ νὰ δώσεις κορμὶ τοῦ κολόρο σου πρέπει ἔπειτα νὰ 
τὸ ποτεγκάρεις μὲ τούτη τὴ μιστούρα, γινομένη περὸ ὀλίγον μπλὸν νὰ προσθέτοντας καὶ 
μαῦρον. Διὰ ἕνα χωράφι κιάρο δῶσε ἕνα χέρι μὲ ὄκρα καὶ ἄσπρον. Ἔπειτα ἰσκίασέ τα καὶ τε-
λείωσέ το μὲ μπίστρο. Διὰ νὰ κάμεις λάχανα καὶ ἄλλα δεύτερον χόρτα ἐπάνω εἰς τὸ πλέα 
κοντακιανὸν χωράφι, νὰ τὰ ἀμποτζάρεις μὲ βέρδε ράμε ἢ δὲ βέρδε μόντε μὲ ὀλίγον ἄσπρον 
καὶ εἰς ἐκείνα ὁποῦ εἶναι κιτρινιασμένα νὰ ἀνακατώσεις μέσα ὀλίγον ἄσπρον. Ἔπειτα νὰ τὸ 
ἰσκιάσεις μὲ βέρδε δὶ ρείδε ἢ μὲ μπήστρο ἢ με πέτρα δὲ φιέλε ἂν θέλεις νὰ φαίνονται μόρτα. 

Τρίτον. 
Τὰ νέρα γίνονται μὲ τριῶν λογιῶν κολόρο, μὲ λουλάκι, μὲ ἄσπρον, καὶ κάπου κάπου μὲ βέρδε. 

Κεφάλαιον ἕβδομον: διὰ τὰ φιόρα. 
Ἄρθρον πρῶτον: διὰ τὰ τριαντάφυλλα. 

Ἀφοῦ ἐσημάδεψες τὸ τριαντάφυλλό σου μὲ τὸ καρμίνο, δῶσε της ἕνα χέρι μὲ ἕνα καρμίνο 
καὶ ἄσπρον. Καὶ πρέπει νὰ κάνεις πάντοτε τὴν κορφὴν τοῦ τριαντάφυλλου καὶ ταῖς ἀνγγόναῖς 
τῶν ἴσκιων πλέον μπρούναις παρὰ τὸ υπόλοιπον καὶ νὰ ἀνακατώνεις ὀλίγον λουλάκι ἰσκιά-
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ζοντας τὰ πρῶτα

| (300/ /222) φύλλα. Μάλιστα ὅταν τὰ τριαντάφυλλα εἶναι εὔμορφα διὰ νὰ τὰ κάμεις νὰ φαί-
νονται φυσικὰ καὶ ἀγγικίστα ἀμα μπητζάρισε τὰ μπουμπούκια τους μὲ γόμα γούτα, εἰς τὴν 
ὁποίαν ἀνακάτωσε ὀλίγη βέρδε δὲ βέσηκα διὰ νὰ τὰ ἰσκιάσεις. Διὰ τὰ ρόδα πρέπει νὰ βάνεις 
περισσότερο καρμίνο, ἢ ἂν ἠμπορεῖς πούλειο μπρούνο. Διὰ ταῖς μοσκίαις πρέπει νὰ ταῖς ἀρ-
χινίσεις πρῶτα μὲ κολόρο ἄσπρο καὶ ὕστερα νὰ ταῖς τελειώσεις ὡσὰν τὰ τριαντάφυλλα μὰ μὲ 
μέτρο ἄσπρο καὶ ὀλίγον μπίστρο, κάνοντας τὰ μπουπούκια ὀλίγον κίτρινα τὰ κλαρία καὶ φύλ-
λα καὶ τὰ μπόκολα ὅλων τῶν τριανταφύλλων, ρόδων καὶ μοσκιῶν. Ἀρχινώντας μὲ βέρδε μό-
ντε εἰς τὸ ὁποῖον πρόσθεσε καὶ ὀλίγο μασικὸ καὶ γόμα γούτα καὶ διὰ νὰ τὰ ἰσκιάσεις πρόσθε-
σε βέρδε δὶ ρείδε, βάνοντας ὀλιγότερον ἀπὸ τὰ ἄλλα κολόρα. Ὅταν οἱ ἴσκιοι εἶναι δυνατοὶ τὰ 
ἀγκάθια ὁποῦ φαίνονται εἰς τὰ αὐτὰ φύλλα γίνονται μὲ μικρὸ πειγελάκει τοῦ καρμίνου, καὶ τὰ 
κοτζάνια ἀρχινώντας μὲ βέρδε δὲ μόντε δὲ καρμίνο καὶ δὲ μπίστρο.

Δεύτερον. 
Τὰ γαρούφαλα εἶναι διαφόρων κολόρων. Τὰ πρὼτα γίνονται πότες μὲ τζινάπριο καὶ μὲ καρ-
μίνο, πότες με λάκα καὶ μὲ καρμίνο, πότες μὲ λάκα πούρα, καὶ πότες μὲ λάκα ἀνακατωμένη με 
ἄσπρον. Ἡ μία λογῆς εἶναι πολλὰ μπρούνα καὶ ἡ ἄλλη ἀχνὰ, κάποιες φορὲς σημαδεμένα μὲ 
μικρὲς μάκιες καὶ ἄλλοτε μὲ μεγάλες. Τὸ φόντο τους ἀρχινᾶται μὲ λουλάκι καὶ μὲ ἄσπρον. 
Εἶναι κάποια ὁποῦ φέρνουν ὡσὰν κρέας ἀχνὸν καὶ χρισμένα ἀπὸ ἕτερον κολόρο ὀλίγον δυ-
νατόν, ὁποῦ γίνεται μὲ κινάπριο καὶ λάκα. Ἄλλα ὁποῦ γίνονται μὲ τη λάκα καὶ μὲ τὸ ἄσπρον 
καὶ ὁποῦ σημαδεύονται καὶ χρίζονται χωρὶς ἄσπρον. Ἄλλα τελείως κόκκινα ὁποῦ γίνονται 
ἀπὸ βερμίλιο καὶ ἀπὸ καρμίνο πλέον μπρούνα ὁποῦ νὰ εἶναι. Ἄλλα γίνονται μὲ λάκα μοναχή. 

Τρίτον. 
Διὰ τὰ γιατζίντα. Καὶ τούτα γίνονται μὲ ὀλτραμαρίνο καὶ ἄσπρον καὶ ἰσκιάζονται καὶ τελειώ-
νουν μὲ ὀλιγότερον ἄσπρον. 

Τέταρτον. 
Διὰ τὰ τζοτζομινεία. Τούτα γίνονται δίνοντας ἕνα χέρι ἀπὸ ἄσπρον σημαδεμένο μὲ μαῦρο 
καὶ μὲ ἄσπρον. Καὶ διὰ τὸ ἔξωθεν τῶν φύλλων ἀνακάτωσε ὀλίγον μπίστρον κάνοντας τὴν 
μέσην καθενὸς ἀπὸ τὸ ἔνα μέρος μὲ ὀλίγον κόκκινο καὶ μὲ καρμίνο. 

Πέμπτον. 
Τὸ γαρούφαλο τὸ μικρὸν ὁποῦ γίνεται τὸν Μάιον γένεται εἰς τέτοιον τρόπον. Δῶσε ἕνα χέρι 
μὲ λάκα καὶ μὲ ἄσπρον ἔκανε μὲ λάγιο πούρα μὲ ὀλίγον καρμίνον καὶ τελείωνε μὲ μικρὲς πι-
νελιὲς χωριστές ἡ μία ἀπὸ τὴν ἄλλην. Τὰ μικρὰ φύλλα ὁποῦ εἶναι εἰς τὴν μέσην γίνονται μὲ 
ἄσπρον. Τὸ πρασινάδι της γίνεται μὲ βέρδε μάρε καὶ βέρδε δὲ ρείδε. 

Ἕκτον. 
Διὰ ταῖς βαφαῖς ὁποῦ βάφουν ταῖς βιολέταις εἶναι πολλῶν λογιῶν καὶ ἠμπορεῖς νὰ εὕρεις 
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ἐκεῖνα τὰ χρειαζόμενα κολόρα διὰ νὰ τὰ συνθέσεις. Οἱ ἄσπρες γίνονται δίνοντας ἕνα χέρι 
ἀπὸ ἄσπρον καὶ ἰσκιάζουν μὲ μαῦρο μὲ ὀλίγον λουλάκι

| (301/ /223) πρὸς τὴν κορυφὴν των φύλλων. Οἱ κίτρινες γίνονται μὲ μασικό, μὲ γόμα γούτα καὶ 
μὲ πέτρα δὲ φιέλε. Οἱ βιολέτες γίνονται ἀπὸ ἀτζοῦρο μὲ ὀλίγον ἄσπρον καὶ ὀλίγον κίτρινο. Οἱ 
κόκκινες γίνονται μὲ λάκα καὶ ἄσπρον καὶ τελειώνουν χωρὶς ἄσπρον. Τὰ κοτζιάνια τους γίνο-
νται μὲ βέρδε δὲ μόντε καὶ μὲ μασικό, τελειώνοντάς τα μὲ βέρδε δὲ ρείδε. Τὰ φύλλα καὶ μπου-
μπούκια γίνονται μὲ τὸ ἴδιον βέρδε ἀνακατώνοντας μὲ αὐτὸ βέρδε δὲ ρείδε διὰ νὰ τελειώσει. 

Κεφάλαιον ὄγδοον: Σεκρέτα διὰ νὰ κάνεις τὸ χρυσάφι μπουρνίδο, τὸ χρυσάφι 
εἰς ἀχιβάδα, καὶ τὸ χρυσάφι εἰς τοὺς δύο τούτους τρόπους, καὶ βερνίκι τῆς Κίνας. 

Ἄρθρον πρῶτον. 
Τρόπος εὔμορφος διὰ νὰ κάνεις ἕνα εὔμορφον χρυσάφι μπουρνίδο. Διὰ νὰ κάμης τοῦτο τὸ 
χρυσάφι πρέπει τα ξύλα εἰς τὰ ὁποία ἔχεις νὰ τὰ βάλεις νὰ εἶναι ξυσμένα καλὰ καὶ εὔμορφα 
ἀπορείνα. Ἔπειτα νὰ δώσεις ὀχτὼ δέκα χέρια μὲ ζένσο δόρο ἢ μὲ ζένσο δὲ Μπολόνια, σμιμένα 
ἀντάμα ἢ καὶ μία λογῆς καθὼς θέλει σοῦ φανειστεῖ εὔλογον. Ὅταν τὸ ζένσο ἕτοιμο ὁποῦ σοῦ 
εἴπα εἶναι καλὰ ξερόν, ἐπάρε τὴ ράστρα σου καὶ τρίψε το διὰ νὰ σκλειβωθεῖ. Πρὶν ὅμως πάρεις 
νὰ βάλεις τὸ ἄνωθεν ζένσο πρέπει νὰ βρέξεις τὴν δουλειὰν ὁποῦ ἔχεις νὰ κάμεις ἀκόμα ὄντας 
γρέντζι μὲ κόλλα γινομένη ἀπὸ μαλλιὰ τοῦ ἀρνίου. Διατὶ ἔτζι κολλάει καλύτερα τὸ ἄνωθεν 
ζένσο. Ἢ ἀλλέως ἠμπορεῖς μὲ τὸ ζουμὶ τῆς αὐτῆς κόλλας νὰ συνθέσεις τὸ ζένσο ὁποῦ σοῦ εἶπα. 
Ἀφοῦ γένει τοῦτο θέλει σμίξεις ὀλίγον μπόλο ἀρμένο μὲ ζουμὶ ἀπὸ πανία, ἤγουν νὰ συνάξεις 
μπούκουνια τζόντες ἑνοῦ ράφτη ἀπὸ ἐκεῖνα ὁποῦ πέφτουν χάμου καὶ νὰ τὰ βράσεις μὲ ὀλίγον 
νερὸ καὶ μὲ αὐτὸ τὸ ζουμί ὁποῦ εὔγει νὰ συνθέσεις μπόλο ἀρμένο. Ὅταν τοῦτο ξεραθεῖ ἐπάρε 
πανὶ λινό, πιάσε τρίψε το καὶ σκλείβοστο δυνατὰ ἕως νὰ ἀντιφωτίξει. Ὕστερα ὅμως ἔχε ἔτοιμον 
τὸ χρυσάφι σου καὶ βρέχοντας τὸν τόπον ὁποῦ ἔχεις ἕτοιμον διὰ νὰ τὸ βάλεις μὲ ρακὴ δυνατόν, 
βάνε τὸ χρυσάφι ἀπάνου. Ἔτζι ξεραθεῖ κάθε πράγμα σκλείβοσέ το μὲ δόντι σκηλείτικος.

Δεύτερον: διὰ νὰ κάμεις ἀπὸ ταὶς ρεταγείαις ὁποῦ εἴπαμεν.
Ἐπάρε μία λίτρα ρετάγειαις ἤγουν μπουκούνιο. Καθὼς ἀπάνωθεν σοῦ ἐξήγησα, βάλε τη μέσα 
εἰς ἕνα ἀγγεῖον μὲ εἴκοσι λίτρες νερό. Ἄσε τη δέκα ἡμέρες νὰ βοσκέβει. Μὲ αὐτὸ τὸ νερὸ 
ἔπειτα βάλε το νὰ βράσει τόσον ὅσον ὁποῦ νὰ καλάρει ὁποῦ νὰ μείνει τρεῖς λίτραις καὶ λιγό-
τερον. Ἔπειτα τὸ σουρώνεις μὲ ἕνα πανί καὶ τὸ φυλάγεις ἐκεῖνο τὸ ζουμὶ διὰ καιρὸν μέσα εἰς 
ἕνα τζουκάλι καινούριο. Ἐτούτη εἶναι ἡ κόλλα ὁποῦ σοῦ εἶπα καὶ εὐγάνοντάς την ἀπὸ τὴ 
φωτιά διὰ νὰ γνωρίσεις ἂν εἶναι καλή, ὄντας ἀκόμη ζεστή, στάξε ἀπάνου ἀπάνου εἰς τὸ χέρι 
σου ὀλίγη καὶ μὲ τὸ ἄλλο χέρι ἐφείξε τη καὶ βλέπεις ἢ κολλάει ἢ ὄχι. Διατὶ ἄν εἶναι καλὴ ἀρ-
μεμένη εἶναι καλὴ ἢ ἀλλέως τὴ βάνεις καὶ ματαβράζει. Καὶ εἰς τὸν ἴδιον τρόπον γίνεται καὶ 
ἐκείνη ἀλνείου, ἤγουν μὲ τὰ μαλλιά.

| (302/ /224)
Τρίτον. 
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Διὰ νὰ κάμομεν τὸ ὄπισθεν ἄπιον, ἤγουν τὸ ζένσο, ἐπάρε ἀπὸ αὐτὸ τὸ ὁποῖον εἶναι φωπεὶ εἰς 
τὴν Βενετίαν, κόψε το μὲ τὸ μαχαίρι, ἔπειτα τρίψε το εἰς τὸ μάρμαρο καὶ ζέστανε την καλὰ 
ὁποῦ σοῦ εἶπα εἰς ἕνα θερμαράκι, ἤγουν καρατάρεις πόση σοῦ κάνει χρεία. Καὶ ἀφοῦ ζεστάνει, 
ρίξε μετὰ τὸ αὐτὸ ζένσο τριμμένο καὶ ἄφησέ το στὴν φουζειὸ μισὸ κᾶρτο τῆς ὥρας. Ἔπειτα 
ἐκεῖνο ὁποῦ εἶναι στὴν κορφὴ ἀπάνου τὸ αὐτὸ θερμάρει σήκωσ’το μὲ τρείγαις ἀπὸ χοιρίδιον. 
Καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ ζένσο μὲ τὸ ὁποῖον ἔχεις νὰ δουλευτεῖς εἰς τὸ ὁποῖον πρέπει νὰ βάλεις ὀλίγη 
κόλλα κρύα διὰ νὰ τὸ κάμεις μόλο καὶ ἀπαλό. Καὶ μὲ ἐτοῦτο δῶσε τὸ πρῶτον καὶ τὸ δεύτερον 
χέρι εἰς τὴ δουλειά σου. Σοῦ δίνω εἴδησιν νὰ ἀφήνεις πράγμα νὰ ξηραίνεται καλὰ καὶ ἔπειτα 
νὰ βάνεις τὸ ἄλλο. Ἂν ἡ κορνίζα εἶναι ξύλινη πρέπει νὰ δώσεις δέκα δώδεκα χέρια ἀπὸ αὐτὴν 
τὴν κόλλα. Ἂν εἶναι ἀπὸ καῦδρω νὰ δώσεις πέντε ἕξι χέρια μόνον, καὶ σκλείβονε κάθε πράγμα 
ἀφοῦ τελείως ξηρανθεὶ. 

Τέταρτον. Ἄλλος τρόπος δια νὰ κάμεις ἕνα φόντο ἴδιον 
διὰ μία ἠνδορα δούρα ἤ ἀρκεντατοῦρα. 

Ἐπάρε τέσσαρες οὐγκιὲς μπόλο ἀρμένο φίνο, τὸ ὁποῖον δοκίμασέ το ἂν κολλάει εἰς τὴν 
γλῶσσα σου καὶ νὰ εἶναι παχύ. Βάλε το εἰς τὸ νερὸ διὰ ἀν φουζείο ἕως νὰ λυθεῖ. Ἔπειτα τρίψε 
το εἰς τὸ μάρμαρό σου προσθέτοντας ἕνα ὀλίγον μίνιο χοντρὸ ὡσὰν μία μουζαιλα, ἢ μπορεῖς 
ἀκόμη νὰ προσθέσεις καὶ ὀλίγη σαπουνάδα. Ὅταν τούτη ἡ σύνθεσις ἀλεσθεῖ, βάλε τη εἰς 
νερὸν παστρικὸν ἀλλάζοντάς την κάπου κάπου διὰ νὰ φυλάγεται.

Πέμπτον. 
Ὅταν θέλεις νὰ σερβιριστεῖς, λύσε τὸ μπόλο μὲ τὴν κόλλα ὁποῦ ὄπισθεν εἴπαμεν. Δῶσε μὲ το 
πινέλο σου τρία ἢ τέσσαρα χέρια ἀπὸ αὐτήν. Ἄφηνε κάθε χέρι νὰ ξηραίνεται. Ἔπειτα, ἀφοῦ τὸ 
βάλεις καὶ ἀφοῦ ξεραθεῖ ὅλον, σκλείβόσέ το μὲ ἕνα πανὶ ψιλὸ καὶ ἔπειτα βάλε ἀπάνου τὸ 
χρυσάφι ἢ τὸ ἀσήμι.

Πέμπτον(;). 
Διὰ νὰ δώσεις εἰς τὸ χρυσάφι καὶ ὅθεν δὲν θέλεις νὰ τὸ μπουρνίρεις, κάμε ἕνα ὄμορφο βερ-
μιλείον μὲ το λάσπης κόκκίνο καὶ ὀλίγον τζινάπριον ἀντάμα ἀπάνω εἰς τὸ μάρμαρο καὶ βάνε 
το ὕστερα εἰς ταῖς κλείσαις καὶ εἰς τὸ φόντο μὲ ἕνα πινέλο πολλὰ τενέρο, ἢ μπορεῖς ἀκόμη 
τοῦτο τὸ μὲ ζαφουράνα λυμένο μὲ τη γόμα. 

Ἕκτον. 
Διὰ νὰ δώσεις καὶ εἰς τὸ ἀσήμι ἔπαρε ἄσπρον τῆς τζερούζας, ἤγουν μπιάνκα. Τρίψε τη μὲ τὸ 
νερὸ καὶ σύνθεσέ τη μὲ ψαρόκολλα, καὶ βάνε την εἰς τὸν τόπον ὁποῦ θέλεις νὰ μείνει χωρίς 
ἰμπουρνίρισμα. 

Ἕβδομον. Διὰ νὰ κάμεις τὰ ἀχιβαδία τοῦ χρυσαφίου καὶ τοῦ ἀσημίου. 




