


Ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι γεννήθηκε στη Φλωρεντία το 1452. 
Ήταν Ιταλός μηχανικός, ζωγράφος, γλύπτης, αρχιτέκτονας 
επιστήμονας, ανατόμος και εφευρέτης 

 

Έζησε την εποχή της Αναγέννησης 

 

Ο πατέρας του ήταν γαιοκτήμονας και η μητέρα του 
χωρικός. Η οικονομική άνεση του πατέρα του, του πρόσφερε 
την στοιχειώδη εκπαίδευση της εποχής, δηλαδή γραφή, 
ανάγνωση και αριθμητική 

 

Στα 15 του χρόνια έγινε μαθητής του καλλιτέχνη Αντρέι Ντελ 
Βερρόκιο μαθαίνοντας ζωγραφική και γλυπτική από τον ίδιο 



Το 1472 έγινε μέλος της συντεχνίας των ζωγράφων 
της Φλωρεντίας, μέσω της οποίας ήρθε σε επαφή με 
άλλους μεγάλους καλλιτέχνες της εποχής του 

 

Το 1482 ξεκίνησε να εργάζεται για το δούκα του 
Μιλάνου, μέχρι ο ίδιος να καθαιρεθεί μετά από 17 
χρόνια.  

 

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Λεονάρντο 
εξέλιξε το ταλέντο του στη μηχανική εργαζόμενος ως 
στρατιωτικός μηχανικός. Μελέτησε τα σχέδια όπλων, 
τανκ, υποβρυχίων και άλλων μηχανών πολέμου 

 



Την ίδια περίοδο καλλιέργησε και το έμφυτο ταλέντο του στη 
αρχιτεκτονική, σχεδιάζοντας ναούς, οχυρά και κανάλλια. 
Παράλληλα όμως ασχολούνταν αρκετά με την ανατομία, τη 
γεωμετρία, τις ιπτάμενες μηχανές, τη φυσική και τη 
μηχανική 

 

Το 1500 επέστρεψε στη Φλωρεντία, εμβαθύνοντας στο 
θεωριτικό μέρος τον μαθηματικών, παραδίδοντας συγχρόνως 
μαθήματα ανατομίας στο νοσοκομείο Σάντα Μαρία Νουόβα 

 

Από  το 1502 και για ένα χρόνο διατέλεσε στρατιωτικός 
μηχανικός του Καίσαρα Βοργία, μια θέση που του επέτρεψε 
να ασχοληθεί ακόμη περισσότερο με τις εφευρέσεις του και τη 
μηχανική 



Το 1503 ξεκίνησε να φιλοτεχνεί το διάσημο έργο 
του, Μόνα Λίζα 

 

Το 1509 επέστρεψε στο Μιλάνο, όπου αφιέρωσε 
αρκετό χρόνο στις επιστημονικές μελέτες και τις 
μηχανικές μελέτες, όπως η τοποθέτησε καναλλιών 
στον ποταμό Άντα 

 

Την περίοδο 1513-1516 εργάστηκε για τον πάπα 
της Ρώμης, διατηρώντας παράλληλα ένα εργαστήρι 
με αρκετούς καλλιτέχνες και μαθητές 

 



Το 1516 του δόθηκε ο τίτλος του  Αρχικαλλιτέχνη, 
Μηχανικού και Αρχιτέκτονα του βασιλιά, από τον 
Φραγκίσκο τον 1ο στη Γαλλία 

 
Ο Λεονάρντο πέθανε το 1519 στο Κλου της 
Γαλλίας 

 
Θεωρούσε πως μόνο τα μάτια μπορούσαν να τον 
οδηγήσουν στη λεωφόρο της γνώσης, πιστεύοντας 
πως η όραση είναι η δυνατότερη και πιο σημαντική 
αίσθηση του ανθρώπου, διότι από μόνη της μετέφερε 
ότι αντιλαμβάνεται εμπειρικά, άμεσα αληθινά και με 
ακρίβεια 











Ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έζησε και 
δραστηριοποίθηκε την εποχή της 
Αναγέννησης, συμβάλλοντας σημαντικά σε 
όλα σχεδόν τα επιστημονικά πεδία. Η 
σπουδαιότητα του έργου του 
αναγνωρίστηκε κατά τη διάρκεια της ζωής 
του. Μερικές πληροφορίες για την 
Αναγέννηση... 

 

 



Η Αναγέννηση ως πολιτιστικό κίνημα άσκησε 
έντονη επίδραση στην πνευματική ζωή της Ευρώπης 
κατά την πρώιμη Σύγχρονη Εποχή.   

 
Κατά τη διάρκεια της Αναγέννησης, τα χρήματα 
και η τέχνη συμβάδιζαν 

 
Οι καλλιτέχνες εξαρτώνταν ολοκληρωτικά από 
προστάτες των τεχνών, ενώ οι τελευταίοι 
χρειάζονταν χρήματα για να συντηρούν ιδιοφυϊείς 
ανθρώπους. 

 



 Οι λόγιοι της εποχής επιστράτευσαν 
την ουμανιστική μέθοδο μελέτης, επιδιώκοντας 
παράλληλα το ρεαλισμό και το συναίσθημα στην 
τέχνη. 

 Οι ουμανιστές της Αναγέννησης δεν απέρριπταν 
το Χριστιανισμό, αντιθέτως, ορισμένα από τα 
σημαντικότερα έργα της εποχής αφιερώθηκαν σε 
αυτόν, ενώ η Εκκλησία χρηματοδότησε πολλά από 
αυτά. 

 Άφησε το σημάδι της στη λογοτεχνία, τη φιλοσοφία, 
την τέχνη, την πολιτική, την επιστήμη, τη θρησκεία και 
σε άλλες πτυχές της πνευματικής αναζήτησης 

 




