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O DaVinci από τα μέσα της 
δεκαετίας του 1480 ασχολήθηκε 
με την ιατρική και την 
ανατομία του ανθρώπου. Τα 
επιτεύγματα του υπήρξαν 
καταλυτικά για την εξέλιξη της 
επιστήμης, της ανατομίας 
αλλά και της βιολογίας η οποία 
υιοθέτησε τη συγκριτική 
μέθοδο του και την εφαρμόζει 
μέχρι σήμερα. 

. Γοητευμένος από την 
ανθρώπινη ανατομία, έκανε 
διάφορες μελέτες, δημιούργησε 
σχέδια κι έκανε 
επαναστατικές έρευνες. 
Μάλιστα, τα ευρήματά του 
κρίνονται πλέον τόσο 
σημαντικά, ώστε κάποιοι να 
λένε ότι ο Ντα Βίντσι είναι 
εκείνος που πρώτος ανακάλυψε 
τον μαγνητικό τομογράφο. 

Αν οι έρευνές του είχαν 
δημοσιοποιηθεί αντί να 
παραμείνουν κρυφές και 
κλειδωμένες θα είχαν αλλάξει 
εντελώς την ιατρική επιστήμη 
στην Ευρώπη. 
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Ο Leonardo στήριξε τις ανατομικές μελέτες του 
πάνω σε δέκα εννέα συνολικά  νεκροτομές τις  
οποίες ο ίδιος διενήργησε από το 1489 έως το 
τέλος της ζωής του. Τις ανατομικές 
παρατηρήσεις του περιέγραψε με μια σειρά 
σχεδίων και σημειώσεων, οι οποίες αναφέρονται 
σε όλα τα όργανα και τα μέλη του ανθρώπινου 
σώματος. 
Τα ανατομικά σχέδια του Leonardo, αποτελούνται 
από διακόσια φύλλα, τα οποία φυλάσσονται 
στην Βασιλική Βιβλιοθήκη του Winstor. 
 
Ο Leonardo  παράλληλα προσπάθησε να 
περιγράψει με τα σχέδιά του τις ανατομικές 
διαφορές του ανθρωπίνου σώματος σε 
συνάρτηση με την ηλικία του ατόμου. Έτσι 
ασχολήθηκε με τη περιγραφή του εμβρύου, εντός 
και εκτός της μήτρας, του παιδιού, του ενήλικα 
και του γέροντα. προσπαθώντας να 
υπογραμμίσει με έμφαση τις υπάρχουσες 
διαφορές. 
 
Οι γνώσεις του για την υδροδυναμική τον 
ώθησαν στην προσπάθεια περιγραφής της 
λειτουργίας του κυκλοφορικού συστήματος, για 
την ερμηνεία της παρουσίας του 
εγκεφαλονωτιαίου υγρού στις εγκεφαλικές 
κοιλίες και τον υπαραχνοειδή χώρο και στην 
ερμηνεία της παρουσίας του αμνιακού υγρού 
κατά την ανάπτυξη του εμβρύου. 
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Σε όλο το ανθρώπινο σώμα 
προσπάθησε να καταδείξει την 
υπάρχουσα λειτουργική ενότητα 
μεταξύ των επί μέρους οργάνων και 
την συμμετοχή τους στις κινητικές 
εκφράσεις του ατόμου και τις 
μηχανικές και υδροδυναμικές 
τροποποιήσεις οι οποίες συμβαίνουν 
σ’ αυτό κατά την διάρκεια της 
κινήσεως.  

Ο Leonardo προσεπάθησε να καταδείξει όλους 
τους υπάρχοντες γεωμετρικούς περιορισμούς, 
οι οποίοι είχαν καθοριστική βαρύτητα για τον 
περιορισμό του εύρους των κινήσεων του 
κορμού, της κεφαλής και των μελών του 
ανθρωπίνου σώματος.Παράλληλα, για να 
καταστήσει αντιληπτή την λειτουργικότητα 
του ανθρωπίνου σώματος και την κινητική 
συμπεριφορά των ιστών, οι οποίοι στο σύνολο 
συγκροτούν το κινητικό σύστημα του 
ανθρώπου, ο Leonardo προέβει στην 
κατασκευήν φυσικών και μηχανικών 
προτύπων. Στην μηχανική καρδία σχεδίασε 
διαφόρους τύπους βαλβίδων,για να βρει τον 
καταλληλότερο τύπο, ο οποίος θα επέτρεπε 
την πλήρη αποφυγή παλινδρομήσεως προς 
τους κόλπους κατά την συστολή των κοιλιών. 
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Έκανε,επίσης, διάφορες μελέτες 
πάνω στην ανθρώπινη 
ανατομία, συγκρίνοντας τις 
«θεωρίες» του με τη μοναδική 
σωζόμενη σχετική θεωρία που 
υπήρχε την εποχή εκείνη, τον 
Άνθρωπο του Βιτρούβιου. Ο 
Βιτρούβιος είχε καταλήξει στο 
συμπέρασμα πως το ανθρώπινο 
σώμα - με τα χέρια σε έκταση - 
μπορούσε να χωρέσει στα δύο 
τέλεια γεωμετρικά σχήματα, 
τον κύκλο και το τετράγωνο και 
πως το κέντρο του σώματος 
ήταν ο αφαλός. Ο Λεονάρντο, 
με τις δικές του μελέτες, 
διόρθωσε κάποιες 
ανακολουθίες του Βιτρούβιου.  
  
Αν και η γνώση των 
ανθρώπινων διαστάσεων και 
αναλογιών ήταν δεδομένη για 
πολλούς από τους καλλιτέχνες 
του 15ου αιώνα, ο Λεονάρντο 
ήταν ο μοναδικός που 
επιχείρησε τόσο λεπτομερείς 
μελέτες.  
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Είναι ακόμα γνωστό από αρκετά σχέδια 
του, πως μελετούσε τις διαστάσεις του 
ανθρώπινου κρανίου και τις "κοιλότητες" 
του εγκεφάλου. Σε ένα από τα σχέδια του, 
αποτυπώνει την αντίληψη που κυριαρχούσε 
κατά τον Μεσαίωνα σύμφωνα με την οποία 
ο εγκέφαλος αποτελείται από τρία 
τμήματα, το ένα πίσω από το άλλο, με το 
πρώτο να προσλαμβάνει τα ερεθίσματα, το 
δεύτερο να τα επεξεργάζεται και το τρίτο 
να τα αποθηκεύει.  

Η σχηματοποίηση αυτή των ανατομικών δομών 
του ανθρωπίνου σώματος έδωσε μία ιδιαίτερη 
εποπτικότητα στις βασικές μορφολογικές 
επιστήμες και έκανε αντιληπτή κατά τρόπο 
σαφή και συγκεκριμένο την δομή του 
ανθρώπινου σώματος. 
 



Με τον θάνατό του το 1519, τα σχέδια και οι σημειώσεις του παρέμειναν κλειδωμένες και χαμένες από το 
ανθρώπινο μάτι για περίπου 400 χρόνια. . Σύμφωνα με τον επιμελητή της Βασιλικής Συλλογής Η θεωρία 
του Ντα Βίντσι δείχνει πόσο μπροστά από την εποχή του ήταν ακόμη και στην ιατρική επιστήμη. Ο Ντα 
Βίντσι, μετά τον θάνατό του, εμπιστεύτηκε όλα τα σημειωματάρια και τα σχέδιά του στον νεαρό βοηθό του 
Francesco Melzi, ο οποίος για τα επόμενα πενήντα χρόνια προσπαθούσε να βγάλει κάποιο συμπέρασμα από 
την κληρονομιά του κυρίου του. Ο γιος του πούλησε πολλά από τα έγγραφα στον γλύπτη Πομπέο Λεόνι 
που συνέλεξε όλα τα ανατομικά έγγραφα σ’ έναν φάκελο, ο οποίος τελικά βρέθηκε στην Αγγλία και 
φημολογείται ότι τον αγόρασε ο βασιλιάς Κάρολος ΙΙ. Ανήκει στη βασιλική συλλογή, που φυλάσσεται από 
τη βασίλισσα από το 1690. Στη συλλογή υπάρχει το μεγαλύτερο μέρος των σχεδίων του Ντα Βίντσι, 600 στο 
σύνολό του, από τα οποία τα 268 είναι ανατομικά σκίτσα.   
  
 



Σας ευχαριστούμε πολύ   

Για το χρόνο σας 


