
  

ΟΙ     ΕΤΥΧΕ   :   ΤΗΕ DA-VINCI-CODE
    Βιογραφία του Leonardo Da Vinci  (1487-1519)

Ο Λεονάρντο γεννήθηκε στην πόλη Αντσιάνο, κοντά στο Βίντσι της Ιταλίας. 
Ήταν νόθος γιός του Πιέρο ντα Βίντσι, νεαρού δικηγόρου, και της χωρικής 
Κατερίνα. 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"). 

Από τη δεκαετία του 1470, ο ντα Βίντσι φαίνεται πως είχε καθιερωθεί 
ως σημαντικός ζωγράφος. Η περίοδος μέχρι το 1482 αποτελεί κατά 
κάποιο τρόπο την πρώτη εποχή της δημιουργίας του. Ανάμεσα στα 
σημαντικά έργα που του αναθέτουν είναι ένας πίνακας με θέμα την 

προσκύνηση των μάγων για την κυρίως αγία τράπεζα της εκκλησίας του 
Σαν Ντονάτο. Αυτή η παραγγελία ίσως να αποτέλεσε το λόγο για τον 
οποίο εγκατέλειψε ένα προηγούμενο έργο του, τον Άγιο Ιερώνυμο. 

Ωστόσο, και η Προσκύνηση των Μάγων τελικά θα μείνει ημιτελής πιθανόν 
λόγω της μετακόμισής του στο Μιλάνο.



  

Το 1487 μετακομίζει στο Μιλάνο όπου και εργάζεται με επιτυχία ως 
σύμβουλος-αρχιτέκτονας στο Καθεδρικό Ναό του Μιλάνου. Δύο χρόνια μετά 
εργάζεται στην αυλή των Σφόρτσα και επεξεργάζεται το έφιππο άγαλμα του 
Φραντσέσκο Σφόρτσα. Ενώ παράλληλα ζωγραφίζει τα πορτρέτα των Cecilia 
Gallerani και Lucrezia Crivelli. Ταυτόχρονα οργανώνει και γιορτές για 
λογαριασμό των Σφόρτσα.Επιπλέον κάνει κάποια σχέδια για πτητικές μηχανές 
και όπλα, για <<θωρακισμενα>> αρματα και <<πολεμικα>> οχήματα , για 
<<υποβρήχια>> και στρατιωτικές γέφυρες,καθώς και το σχέδιο ενός χυτηρίου  
μετάλλων και οι πρώτες ανατομικές μελέτες του .



  

1488 Τον  Ιανουάριο ο Λεονάρντο παίρνει επιπλέον χρήματα για το πρότυπο 
του τρούλουτου Καθεδρικού ναού του Μιλάνου .Σχεδιάζει εικονόγριφους. , 
Ανατομικές μελέτες. Στις 2 Απριλίου κάνει Βιβλίο με τίτλο <<Περί της 
ανθρώπινης μορφής>> . Ο Λουδοβίκος ο Μαυριτανός τον παρακαλεί να του 
στείλει μεταλλόχυτες για το Μνημείο του Σφόρτσα , η υλοποίηση του οποίου 
έχει ανατεθεί στον Λεονάρντο, Όμως φαίνεται να έχει αμφιβολίες αν το έργο θα 
ολοκληρωθεί ποτέ. 1490 Στους γάμους του Τζιαν Γκαλεάτζο Σφόρτσα και 
Ισαβέλλας της Αραγώνας ανεβαίνει στο Κάστρο του Μιλάνου η Γιορτή του 
Παραδείσου και με σκηνικά του Λεονάρντο.

1491 26 Ιανουαρίου : Ο Λεονάρντο βρίσκεται << στο σπίτι του Γκαλεάτζο ντα 
Σανσεβερίνο,για να προετοιμάσει τους αγώνες >> που διοργανώνει ο 
οικοδεσπότης του προς τιμήντου Λουδοβίκου του Μαυριτανού και την 
Βεατρίκης . Εργάζεται για το καλούπωμα του Μνημείου του Σφόρτσα . Τα 
σχέδια που εκπονεί στο στάδιο της προετοιμασίας βρίσκονται στον Κώδικα της 
Μαδρίτης ΙΙ.



  

 .Ακόμα κάνει ένα κατάλογο βιβλίων στον Ατλαντικό Κώδικα και αναφέρει τα 
ακόλουθα έργα: πολεμικές μηχανές του Βαλτούριου , αριστοτελική επιστήμη 
και φιλοσοφία από τον Αλβέρτο τον Μεγάλο , αραβική φυσική, χειρομαντεία , 
αριθμητική και γεωμετρία, Οβίδιο και Πετράρχη , τα ταξιδιωτικά του Μαντεβίλ, 
τους Βίους φιλοσόφων του Διογένη Λαερτίου , την Πλατωνική θεολογία του 
Φιτσίνο , καθώς και Πλίνιο , το Ακέρμπα του  Τσέκο ντ’ Άσκολι και το Ανθός 
της αρετής , στο οποίο βασίστηκε η φανταστική ζωολογία του Λεοναρντο. 1492 
Συντάσσει σημειώσεις για τα ταξίδια του στο Κόμο , τη Βαλτελίνα , τη 
Βαλσασίνα, το Μπελάτζιο , την Ιβρεα. Στο Εργαστήριο του καλλιτέχνη 
διατυπώνει θεωρήματα για την εννοιακή ζωγραφική και φιλοσοφία. Ο 
Τζουλίανο ντα Σάνγκαλο και ο Λεονάρντο συζητάνε θέματα σχετικά με τη 
διαδικασία της χύτευσης του μετάλλου.



  

Το 1493 Κάνει μελέτες γύρω από τα πλέγματα , την υδρομηχανική, τη μηχανική, τη 
μηχανολογία , την αρχιτεκτονική και τη λατινική γραμματική. 

Τέλος , πριν από το 1496 ,αρχιζει τον Κώδικα Φόρστερ ΙΙΙ που περιλαμβάνει 
σημειώσεις για την αρχιτεκτονική,την πολεοδομία , τη μηχανική και τη γεωμετρία, 
<<συνταγές>> για τη χύτευση του μετάλλου, καθώς και λογοτεχνικές συνθέσεις. Το 
πήλινο πρόπλασμα του αλόγου για το Μνημείο του Σφόρτσα θα πρέπει να έχει 
τελειώσει στις 30 Δεκεμβρίου. Στις 20 Δεκεμβρίου ο Λεοναρντο αποφασίζει να 
καλουπώσει το άγαλμα <<ξαπλωμένο, χωρίς ουρά >> .Τότε, όμως , ο Λουδοβίκος 
Σφόρτσα στέλνει τον μπρούντζο που έχει προβλεφθεί για τον ανδριάντα στο 
Ερκολε ντ’Εστε γιανα κατασκευάσει κανόνια. Ο Μπελιντσιονι στις Ριμες του 
εξυμνεί το πορτρέτο της Καικιλιας γκαλερανι και αποκαλεί τον Λεοναρτνο 
<<Απειλλη της Φλωρεντιας>>. Ο Λεοναρντο σχολιάζει το ρολόι του Κιαραβαλε, 
σχεδιάζει ανατομικές σπουδές σωμάτων που αγκαλιάζονται και επινοεί 
υδραυλικούς μηχανισμούςγια το αεικίνητο και τα φτερά μιας πτητικής μηχανής. 



  

Από το 1495 και για τα επόμενα 3 χρόνια ζωγραφίζει μετά από εντολή του 
Λουδοβίκου Σφόρτσα τον Μυστικό Δείπνο στη τραπεζαρία του μοναστηριού 
της Σάντα Μαρία Ντελε Γκράτσιε. Ο Λεονάρντο εργάζεται για τον 

Μυστικό Δείπνο με μαθητές του που διδάσκονται από τη ζωγραφική του και 
τον βοηθούν στην τοιχογραφία. Τον Ιούνιο ο Μυστικός Δείπνος έχει σχεδόν 
τελειώσει και ο Λεονάρντο <<εξακολουθεί να δίνει μορφή στο υπέροχο πήλινο 
άλογο>>. Σχεδιάζει την Κάζα Γκουιζκάρντι στο Μιλάνο και ζωγραφίζει ένα 
πορτρέτο της Λουκρητίας Κρικέλι,της νέας ερωμένης του Λουδοβίκου του 
Μαυριτανού.Ακόμα αρχίζει τη διακοσμηση των <<Διαμερισμάτων>> του 
κάστρου των Σφόρτσα και σχεδιάζει <<μηχανές επεξεργασίας του χρυσού>>, 
χάραξης νομισμάτων και σπουδές υφαντουργικών μηχανημάτων.



  

1498 Ο Πατσιόλι αναφέρει την <<αξιομνημόνευτη επιστημονική διαμάχη>> 
στοΚαστέλο Σφορτσεσκο ανάμεσα σε θεολόγους, γιατρούς , αστρολόγους και το 
<<λαμπρό αρχιτέκτονα, μηχανικό και εφευρέτη Λεονάρντο, ο οποίος δικαίωσε σε 
όλους τους παρισραμενους τη φήμη του στη γλυπτική, τη μεταλλοτεχνία και τη 

ζωγραφική>> .Ο Πατσιόλι αφιερώνει το Περί θεϊκών αναλογιών στον 
Λουδοβίκου Σφόρτσα,εξυμνώντας τον Λεονάρντο για τον Μυστικό Δείπνο, που 
έχει σχεδόν τελειώσει, και το <<έφιππο άγαλμα>>, που είναι 12 βραχίονες ψηλό, 

ζυγίζει <<σχεδόν 200.000 λίβρες>> 

και θα προξενήσει το φθόνο <<του Φειδία και του Πραξιτέλη του Μόντε 
Καβάλο>>. Το Μάρτιο ο Λεονάρντο ταξιδεύει στην  Γένοβα : σημειώσεις για την 

κατεστραμμένη προβλήτα. Τον Οκτώβριο εργάζεται στη Σάλα ντελλε Ασε και 
δέχεται ως δώρο από τον Λουδοβίκο τον Μαυριτανό ένα αμπέλι 

ανάμεσα στη μόνη του Σαν Βιτορε και τη μονή της Σάντα Μαρία ντελλε 
Γκρατσιε.



  

Ένα χρόνο μετά ,τον Δεκέμβριο του 1499, 

 και αφού ηττήται ο προστάτης του Λουδοβίκος Σφόρτσα μετακομίζει στην 
Βενετία. Στο ταξίδι του όμως κάνει μία 

στάση στη Μαντόβα όπου φιλοξενήται

 απο την Ιζαμπέλλα ντ'Έστε και ζωγραφίζει

 το πορτρέτο της .Ο Λεονάρντο σχεδιάζει 

τον εξοπλισμό για τα λουτρά της Δούκισσας 

Ισαβέλλας και κρατά σημειώσεις για την 

κρεμαστή γέφυρα του Μπραμαντε . 

Τον Οκτώβριο, ο Λουδοβίκος ΙΒ’

 καταλαμβάνει το Μιλάνο ,βλέπει 

τον Μυστικό Δείπνο και θέλει να τον 

αποσπάσει από τον τοίχο και να τον 

μεταφέρει στη Γαλλία.



  

Το 1500   Ο Λεονάρντο αναχωρεί από το Μιλάνο με τον Πατσιόλι και 
κάποιους μαθητές του και πηγαίνει στη Μάντουα, όπου τον φιλοξενεί η 
οικογένεια Γκοντζάγκα. Επιθεωρεί τις οχυρώσεις του Φρίουλι για 
λογαριασμό της Γερουσίας της Βενετίας και προτείνει βελτιώσεις. 
Επιστρέφει στην Φλωρεντία και ξεκινάει την παραγωγικότερη περίοδο της 
καριέρας του.Τον συμβουλεύονται για 

την κατασκευή τουκωδωνοστασίου 

του Σαν Σαλβατορε.Επαναλαμβάνονται

 οι εργασίες για την κατασκευή της 

Βίλας Τοβάλια, κοντά στη Φλωρεντία, για το

 Μαρακήσιο της Μάντουα.Την άνοιξη αυτού 

 έτους πιθανόταταφιλοτεχνεί ένα προκαταρτικό

 σχέδιο του πίνακα Η Άννα Μαρία , η Παναγία

 καιτο Θείο βρέφος για την εκκλησία της 

Σαντήρσιμα Ανουτσιάτα.



  

Το 1501 ζωραφίζει ένα πίνακα μικρού μεγέθους με θέμα την Παναγία και το Θείο 
βρέφος για τον Florimond robertet (γραμματέας του βασιλιά της Γαλλίας) και 
αφοσιώνετε σε επιστημονικές και μαθηματικές σπουδές.Το Μάϊο του 1502 η 
Ισαβέλλα ζητά από τον Λεονάρντο να εκτιμήσει τους αρχαίους αμφορείς που είχε 
παλαιότερα στην κατοχή του Λαυρέντιος ο Μεγαλοπρεπής. Τον Ιούνιο  αρχίζει 
να ταξιδεύει στην κεντρική και άνω Ιταλία μαζί με τον διαβόητο Καίσαρα Βοργία 
ως αρχιτέκτονας και μηχανικός του στρατού του. Σχεδιάζει χάρτες και άλλα 
αντικείμενα για τις εκστρατίες του αδίστακτου κοντεπιέρου.



  

 Το Μάρτιο του 1503 μετακομίζει ξανά στην Φλωρεντία όπου και ξεκινάει 
το Πορτρέτο της Μόνα Λίζα μετά από παραγγελία του συζήγου της 
Φραντρέσκο ντελ Τζοκόντο. Τον οκτώβριο αρχίζει την τοιχογραφία η 
Μάχη του Αγγιάρι για την αίθουσα συνεδριάσεων του Παλάτσο Βέκιο στην 
Φλωρεντία. 



  

Το 1504 πεθαίνει ο πατέρας. 

Το 1506 παίρνει άδεια από τις αρχές της φλωρεντίας να απουσιάσει για 3 μήνες 
και αφήνει το έργο του ημιτελές και πηγαίνει στο Μιλάνο. Η επιθημία του να 
μεταφερθεί το Μιλάνο οφείλεται στον Charles d'Amboise ο οποίος ήθελε να 
εξασφαλίσει τις υπηρεσίες του. 

Το 1507 επιστρέφει στην Φλωρεντία για

 να τελιώσει το έργο του στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του Παλάτσο Βέκιο και 

επειδή είχε κληρονομικά προβλήματα με

 τα αδέργια του.Μετά από μία παρέμβαση

 του βασιλιά της γαλλίας αυτή την φορά

 του επιτρέπουν να μεταφερθεί στο Μιλάνο

 όπου και ζωγραφίζει μία νέα έκδοση του

 πίνακα της Παναγίας στο Βράχο για την

 φραγκισκιανλη αδελφότητα της Άμωμης

 Σύλληψης. 



  

Από το 1508 και για τα επόμενα 4 χρόνια ζει κυρίως στο Μιλάνο εκτός από 
κάποιες μικρές επισκέψεις του στην Φλωρεντία και δουλεύει για τον  Charles 
d'Ambois. 'Εχοντας πλέον φίνει διάσημος ολοκρηρώνει τη δεύτερη εκδοχή του 
έργου του  η Παναγία των βράχων καθώς και μία νέα έκδοση του πίνακα Η 
Παναγία και το Θείο Βρέφος. Και υποβάλει τα σχέδιά του για το μνημείο 
Trivulzio. Κάνει έρευνες πάνω

 στην προοπτική, την μηχανική, τη μηχα-

νολογία και την υδρομηχανική. Ενώ ταυτό-

χρονα δουλεύει πάνω στη έπευνά του για 

την ανατομία μαζί με τον Μαρκαντόνιο 

Ντέλλα Τόρε και πιθανότατα ζωγραφίζει 

μία εκδοχή του έργου η Λύδα και ο Κύκνος

 η οποία έχει χαθεί.



  

Στις 2 Ιανουαρίου το 1511 πηγαίνει σε λατομείο μαρμάρου . Στις 10 
Δεκεμβριου πηγαίνει στο μιλάνο και κάνει λόγο για τις πυρκαγιές που άναψε 
στο Ντένζιο ο ελβετικός στρατός, ο οποίος είχε συμμαχήσει με τον 
Μασιμιλιανό Φόρτσα και κένει μία σειρά από ζωγραφιές σε κόκκινο χαρτί με 
κόκκινη κιμωλία. Μετά τον θάνατο του Charles d'Ambois το 1511 και την 
εκδίωξη των γάλλων από το Μιλάνο το 1512 πηγαίνει στην Πώμη με 
προστάτη του αυτή την φορά τον Τζουλιανό των Μεδίκων ,αδερφό του Πάπα 
του Λέοντα του Ι' , όμως την ίδια στιγμή εργάζεται και για τον 
θησαυροφύλακα του Πάπα τον  Baldassare Turini . Στην Παπική αυλή 
καταπιάνεται με διάφορα επιστημονικά 

πειράματα και σχεδιάζει με διαταγή του 

Λέοντα Ι' εκτός των άλλων και την

 αποστήρανση των ελών της περιοχής της 

Ποντίνι ,Νότια από την Ρώμη. Καθώς επήσεις

 κάνει και τον πίνακα ο Ιωάννης ο Βαπτιστής

, Βάκχος.



  

Το 1514 αναφέρεται στους δέλτους της συντεχνίας των τεκτόνων του Μιλάνο 
με σημειώσεις γύρω από την ζωγραφική ,την πτήση των πουλιών,τη φυσική, 

την υδρολογία, την γεωμετρία και την προοπτική. Σε προσοπικό κείμενο γράφει 
<<στις 24 Δεκεμβρίου έφυγα από το Μιλάνο για την Ρώμη, μαζί με τον 

Τζιοβάνι Φραντσέσκο, τον Σαλάι, τον Λορέντσο και τον Φανφόια>>. Ακόμα 
Λεονάρντο σχεδιάζει σε μια διαγραμμισμένη σελίδα και με <<το αριστερό 

χέρι>> την Αριάδνη του Μπελβεντέρε του Βατικανού. 

Μετά τον θάνατο του Τζουλιανού τον Μάρτιο του 1516 χάνει και πάλι τον 
προστάτη του και έτσι τον Χειμώνα του 1516-1517 δέχεται πρόσκληση από τον 

βασιλιά της Γαλλίας Φρανγκίσκου Α' και πηγαίνει στην αυλή του όπου 
ονομάζεται ζωγράφος της αυλής και ζει στο Cloux ασχολούμενος με πειράματα 

επιστημονικά, καθώς και με αρχιτεκτονικά και αρδρευτικά έργα.



  

Το 1517 Τον Ιανουάριο ο Λεονάρντο βρίσκεται στη Ρομοντέν για να συζητήσει 
με τον Φραγκίσκο Α΄ την κατασκευή των ανακτόρων. Για μια ακόμη φορά 
σχεδιάζει <<φεγγάρια>> και <<γεωμετρικά παιχνίδια>>, μια σπουδή στο 
φόρεμα της Παναγίας για το έργο «Η παναγία, το Θείο Βρέφος και η Αγία 

Άννα» που βρίσκεται στο μουσείο Λούβρο. Στις 10 Οκτωβρίου δέχεται 
επίσκεψη από τον Καρδινάλιο της Αραγώνας, ο γραμματέας του οποίου κάνει 
λόγο για ένα πορτρέτο (Τζοκόντα). Ο Λεονάρντο ασχολείται με ανατομικές 

μελέτες και μελέτες γύρω από τη φύση του νερού. Το δεξί του χέρι έχει 
παραλύσει , αλλά σχεδιάζει ακόμα και διδάσκει τους μαθητές του και μάλιστα 
έχει εκπαιδεύσει ένα μαθητή από το Μιλάνο που τα πηγαίνει πολύ καλά, τον 

Φραντσέσκο Μέλτζι. Ακόμα ο Καρδινάλιος Luigi τον επισκέπτεται στο Cloux  
και καταγράφει πολλούς από τους πίνακες που είδε στο εργαστήρι του.



  

1518 Ο Λεονάρντο εκπονεί τοπογραφικές μελέτες στην κοιλάδα του Λίγηρα για 
μια βασιλική κρήνη «χωρίς νερό» στην Αμπουάζ. Σχεδιάζει ένα δακτυλίδι για 
τους Μεδίκους με την ευκαιρία της επίσκεψης του Πέτρου των Μεδίκων στην 

Αμπουάζ, και εκπονεί αρχιτεκτονικές μελέτες, το σχέδιο μιας αρένας, 
ογκομετρικές αναλύσεις του αγίου Πέτρου του Μπραμάντε. Τον Μάιο και τον 

Ιούνιο στο κάστρο της Κλου, παρατίθενται εορτές αφενός προς τιμήν του 
Φραγκίσκου Α’ και αφετέρου προς τιμήν του γάμου της ανιψιάς του 

Μανταλένας με τον Λαυρέντιο των Μεδίκων. Η «γιορτή του παραδείσου» που 
πρώτη φορά παραστάθηκε το 1490, ανεβαίνει για μια ακόμη φορά στην 
Αμπουάζ. Η σύνταξη για τον Λεονάρντο ήταν 2000 σκούντι (ήλιους). 



  

1519  Στις 23 απριλίου συντάσει την διαθήκη του. Εκτελεστής της είναι ο 
Μέλτζι, στον οποίο κληροδοτεί επίσης όλα τα χειρόγραφα, τα εργαλεία και τα 
«έργα ενός ζωγράφου». Κληρονόμοι είναι επίσης ο Σαλάι και ο Μπατίστα ντε 

Βιλάνις , οι αδελφοί και οι αδελφές του από την πλευρά του πατέρα του, οι 
εκκλησίες του αγίου Φλωρέντιου και του αγίου Διονύσιου και οι άποροι του 
Οτέλ Ντιε και του αγίου Λαζάρου της Αμπουάζ. Στις  2 Μαι'ου πεθαίνει στο 

Cloux. Λέγεται ότι στις τελευταίες στιγμές της ζωής του στο πλάι του ήταν και 
ο βασιλιάς της Γαλλίας. Σύμφωνα με την επιθημία του τάφηκε στην εκκλησία 
της Sainte Florentine στο Amboise. Ο τάφος του συλλήθηκε κατά τη διάρκεια 

των Θρησκευτικών πολέμων. Παρολαυτα η επιγραφή στην τραπεζαρία της 
εκκλησίας παραμένει :



  

<<Στην αυλή αυτής της εκκλησίας ετάφη ο Λεονάρντο Ντα 
Βίνσι , ευγενής από το Μιλάνο, μηχανικός και αρχιτέκτονας 
του βασιλιά, ειδήμων της μηχανικής και κατά το παρελθόν 

επίσημος ζωγράφος του Δούκα του Μιλάνου>> 



  

Πήραν μέρος με αλφαβητική σειρά:
Κοπαράνη Φιλίππα
Μυτιληνός Μάριος

Πατιάς Πάρμεν
Σελαλματζίδης Σωτήρης

Φωτιάδης Γιάννης 
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