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Λίγα λόγια για τη ζωή του και την προσωπικότητά του: 
 
Ο Λεονάρντο ντα Βίντσι ήταν Ιταλός αρχιτέκτονας, ζωγράφος, γλύπτης, μουσικός, εφευρέτης, 
μηχανικός, ανατόμος, γεωμέτρης και επιστήμονας που έζησε την περίοδο της Αναγέννησης. 
Θεωρείται αρχετυπική μορφή του Αναγεννησιακού καλλιτέχνη, Homo Universalis και μια 
ιδιοφυής προσωπικότητα  
Ο Λεονάρντο ντα Βίντσι, υπήρξε ακόμα σημαντικός εφευρέτης και επιστήμονας, με σημαντική 
συνεισφορά στην ανατομία, και την αστρονομία. 
Γεννήθηκε στην πόλη Αντσιάνο, κοντά στο Βίντσι της Ιταλίας στις 15 Απριλίου του έτους 1452 μ. 
Χ. Το πλήρες όνομα του ήταν "Leonardo di ser Piero da Vinci", αν και υπέγραφε τα έργα του ως 
"Leonardo" ή "Io, Leonardo" (= «Εγώ, ο Λεονάρντο») 

.     
 
Μεγάλωσε με τον πατέρα του στην πόλη της Φλωρεντίας, όπου από πολύ μικρή ηλικία έδειξε 
δείγματα της ευφυΐας και του καλλιτεχνικού του ταλέντου. 
Το 1472 ο Λεονάρντο γίνεται - σύμφωνα με το έθιμο της εποχής - μέλος της συντεχνίας των 
ζωγράφων της Φλωρεντίας, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι αποτελούσε πλέον ανεξάρτητο 
καλλιτέχνη. Όλη την περίοδο του 1472-1480 εργάστηκε στο εργαστήριο του Βερόκιο, στο 
Μιλάνο ενώ παράλληλα φιλοτεχνούσε και δικούς του πίνακες. 
Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους εγκαταλείπει το Μιλάνο και περνά ένα διάστημα στη Βενετία, για 
να επιστρέψει, το 1500, στην Φλωρεντία, όπου ξεκινά ίσως η παραγωγικότερη περίοδός του ως 
ζωγράφου. 
 
 



 
Τα σημαντικότερα έργα του: 
 
 Τα σημαντικότερα αλλά συγχρόνως και πιο διάσημα έργα του Leonardo da vinci είναι ο 
Μυστικός Δείπνος και η Μόνα Λίζα. 
 Ο Μυστικός Δείπνος( Il Cenacolo ή L'Ultima Cena) πρόκειται για μια τοιχογραφία στην 
τραπεζαρία της μονής Σάντα 
Μαρία ντέλε Γκράτσιε που 
απεικονίζει τον Ιησού Χριστό 
με τους μαθητές Του. 
Ξεκίνησε το 1495 και 
ολοκληρώθηκε το 1498 (15ος 
αιώνας). Βρίσκεται στο 
Μιλάνο της Ιταλίας και 
αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα και 
πολυτιμότερα έργα στην 
ιστορία της τέχνης και ένα 
από τα πλέον αναγνωρίσιμα 
και αναπαραχθέντα έργα 
ζωγραφικής. 
  
 
 
 
Η Μόνα Λίζα (γνωστή και ως Τζιοκόντα, ή Πορτραίτο της Λίζα Γκεραρντίνι, συζύγου του 
Φρανσέσκο ντελ Τζιοκόντο) είναι ένα πορτραίτο που ζωγράφισε ο Ιταλός καλλιτέχνης 
Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Πρόκειται για ελαιογραφία σε ξύλο λεύκης, που ολοκληρώθηκε μέσα στη 

χρονική περίοδο 1503-1519. Αποτελεί ιδιοκτησία του Γαλλικού 
Κράτους, και εκτίθεται στο Μουσείο του Λούβρου, στο Παρίσι. Ο 
πίνακας απεικονίζει μία καθιστή γυναίκα, τη Λίζα ντελ Τζιοκόντο, η 
έκφραση του προσώπου της οποίας χαρακτηρίζεται συχνά ως 
αινιγματική- και πολύ συζήτηση έχει αναπτυχθεί για το τι κρύβεται 
πίσω από το χαμόγελο της Τζιοκόντα.  Η Μόνα Λίζα θεωρείται ως 
το πιο διάσημο έργο ζωγραφικής. To 1911 ο πίνακας εκλάπη από 
το Λούβρο, κατηγορήθηκε ο ποιητής Απολλιναίρ και ο Πικάσο 
αλλά 2 χρόνια μετά ξαναβρέθηκε, ο δράστης ήταν ένας 
υπάλληλος του μουσείου επειδή ήθελε να επιστραφεί σε μουσείο 
της Ιταλίας. 
  
  
 
Ο Leonardo da Vinci , άφησε πίσω του πλήθος ζωγραφικών 

έργων, εφευρέσεων  ,επιστημονικών μελετών,συγγραμμάτων και σημειώσεων. Σε μια από τις 



σημειώσεις του, υπάρχει και το διάσημο σχέδιό του “Ο Άνθρωπος του Βιτρούβιου” Το σχέδιο 
αυτό του Leonardo da vinci βασίστηκε σε μια πραγματεία του Βιτρούβιου ( Ρωμαίου 
αρχιτέκτονα) σχετική με τις αναλογίες του ανδρικού σώματος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ποια η σχέση του με τις Φυσικές Επιστήμες 
 
Από πολλούς θεωρείται η αντιπροσωπευτικότερη μορφή 
της Αναγέννησης ο Leonardo da Vinci. Συνδύαζε την 
επιστημονική σκέψη και γνώση με την καλλιτεχνική 
ευαισθησία. 
Ήταν ένας πραγματικός επιστήμονας με φιλοσοφική 
σκέψη και οδηγήθηκε σε υψηλή ποιοτική στάθμη 
 σε όλους τους χώρους στους οποίους μπορεί να 

διεισδύσει ο προβληματισμός του στοχαστού. Παρατηρούσε πάντοτε με ιδιαίτερη προσοχή όλα 
τα φυσικά φαινόμενα από την κίνηση των υδάτων και των ανέμων έως την διαμόρφωση των 
κλάδων των δέντρων. Κατά τον Leonardo, η γνώση της επιστήμης των μαθηματικών είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση κατανόησης του φυσικού κόσμου. Έγραφε χαρακτηριστικά : ‘Να μη 
μελετήσει τα έργα μου εκείνος , ο οποίος δεν είναι γνώστης των μαθηματικών.’ 
 

δημιουργικότητας, η οποία εξετάσθηκε

 μελέτη του λεργου του Leonardo da Vinci φανερώνει την ορθότητα των λόγων του Vesari, ότι 

ού άφησε 

 που 

ο 

 
την 

αν το 

εχνικές 
 

Η
η μεγαλοφυΐα είναι δώρο του Θεού και όχι αποτέλεσμα των προσπαθειών του 
ανθρώπου. Ο μηχανικός Da Vinci ήταν πολύ παραγωγικότερος από τον ζωγράφο αφ
πίσω δεκάδες σχέδια κατασκευών και εφευρέσεων αλλά μόλις 17 πίνακες. Τα σχέδια του 
χρησιμοποιούνται μέχρι και σήμερα πχ τα υδατοστεγή διαμερίσματα στο κύτος των πλοίων
τα εμποδίζει να βυθιστούν και χρησιμοποιείται σήμερα στα πετρελαιοφόρα διπλού κύτους. Το 
μόνο έργο του (κατασκευαστικό) που σώζεται μέχρι σήμερα είναι ένας υδατοφράχτης κοντά στ
Μιλάνο. Επίσης παρατηρώντας τις μηχανικές δυνάμεις του σύμπαντος και το περιβάλλον 
θέλησε να δημιουργήσει την πρώτη ιπτάμενη μηχανή, εφεύρεση που ονειρευόταν από τα 
νεανικά του χρόνια. Επίσης έκανε προόδους στον τομέα της υδραυλικής καθώς μελετούσε
εξονυχιστικά το νερό και με τον “μεταφορέα της φύσης” έκανε πολλά πειράματα κυρίως για 
αξιοποίηση της κίνησής του. Επίσης υπήρξε στρατιωτικός μηχανικός και βοήθησε το 1504 τον 
άρχοντα του Πιομπίνο στην επισκευή ενός συστήματος οχυρώσεων. Δημιούργησε και 
πολεμικές μηχανές που πολλές από αυτές λειτούργησαν ενώ άλλες όχι. Ο Leonardo ήτ
άτομο που έδωσε την πρώτη τιμή του συντελεστή αναλογίας μεταξύ της τριβής και του 
βάρους.(0,25). Τα σχέδια του και οι εφευρέσεις του ξεπερνούσαν συχνά κατά πολύ τις τ
δυνατότητες της εποχής. η συνεργασία είναι όμως η φαινομενική σχέση Τέχνης και Βιολογίας, η
οποία δεν ανήκει μόνο στην επιστήμη αλλά σε πολλούς γνωστικούς τομείς. Η βαθύτερη 



παραπέμπει στην αισθητική της Βιολογίας, την οποία πρώτος ο αναγεννησιακός Leonard
Vinci  φαντάστηκε στη βάση δέκα λειτουργιών του ματιού (π. χ. για το χρώμα, το σχήμα, την 
απόσταση κ.ά.)· κατάσταση που επιβεβαιώθηκε έπειτα από τους νευροφυσιολόγος Γενικά ο 
Leonardo Da Vinci δεν ήταν ένας απλός ζωγράφος. Ήταν το άτομο που σχημάτισε μια 
ξεκάθαρη εικόνα για τους νόμους και τις δυνάμεις που υπάρχουν στο Σύμπαν αλλά εξέλ
μάλιστα την ίδια την τεχνολογία μέσα από την παρατηρητικότητα 
 

o da 

ιξε 

 σύνδεση του Leonardo da Vinci με την έννοια της τριβής 

υστηματική μελέτη της τριβής γίνεται για πρώτη φορά από τον Leonardo da Vinci (1452-1512) 

ν και δεν είναι πολύ ξεκάθαροι οι νόμοι της τριβής στα σημειωματάρια του Leonardo da Vinci, 

ται από το ίδιο το βάρος,θα έχει το ίδιο μέγεθος, παρόλο που η 

 διπλασιασθεί 

ο περιεχόμενο των σημειωματάριων του ήταν άγνωστο μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα,οπότε 

α σημειωθεί ότι ο Leonardo da Vinci  καθώς και ο Amontons αναφέρονται στην στατική τριβή. 

υνοψίζοντας,η μελέτη της τριβής ξεκινά από την εποχή της Αναγέννησης με πρωτοπόρο τον 

ιβλιογραφία

 
Η
 
Σ
που δύσκολα θα μπορούσε να την αποφύγει, αφού ένα από τα πολλά ενδιαφέροντα του ήταν 
και ο σχεδιασμός αεροδυναμικών οχημάτων. 
 
Α
τους διατυπώνει ως εξής: 
 1. Η τριβή που δημιουργεί
επαφή μπορεί να έχει διαφορετικό μήκος και πλάτος. 
2. Η τριβή παράγει διπλάσιο αποτέλεσμα αν το βάρος
 
Τ
μεταφέρθηκαν στο Παρίσι όταν πλέον είχαν επαναδιατυπωθεί οι νόμοι της τριβής αρχικά από 
τον Amontons και αργότερα από τον Coulomb. 
 
Ν
Η ιδέα της κινητικής τριβής δεν υπήρχε πριν από τον Νεύτωνα. 
 
Σ
Leonardo da Vinci,ο οποίος έκανε την πρώτη προσέγγιση των νόμων και στηρίζεται στην 
εμπειρική μεθοδολογία της εποχής του. 
 
Β
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