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Α. ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ 

• Αερική Βίδα - Ελικόπτερο 

• Ανεμόμετρο 

• Ρολόι 

• Τεθωρακισμένο – Τανκ 

• Κανόνι τριών καννών 

• Στολή κατάδυσης 

 

 



1. Αερική Βίδα 

Ελικόπτερο 

• Το σχέδιο αυτό 

χρονολογείται το 1483 

και λέγεται πως η ιδέα 

του Ντα Βίντσι ήταν 

προφανής εξήγηση της 

βίδας του Αρχιμήδη, 

αλλά είχε ως στόχο την 

πτήση.  



1. Αερική Βίδα- Ελικόπτερο 

• Ο Ντα Βίντσι περιγράφει ότι η 

μηχανή πρέπει να περιστρέφεται με 

αρκετή ταχύτητα έτσι, ώστε η βίδα 

να «βιδώνει» και να σκαρφαλώνει 

στον αέρα. 

• Κατασκεύασε κάποια μικρά μοντέλα 

της μηχανής, αλλά η ιδέα ήταν πολύ 

προχωρημένη για την εποχή εκείνη. 



2. Ανεμόμετρο 

• Είναι ένα όργανο που  μετρούσε την 
ταχύτητα του αέρα και θα το 
χρησιμοποίησαν, για να τους δείχνει 
την κατεύθυνση του ανέμου πριν από 
την πτήση. 

• Το ανεμόμετρο του Ντα Βίντσι έχει 
ένα τοξωτό πλαίσιο με ένα ορθογώνιο 
κομμάτι ξύλου να κρέμεται στο 
κέντρο από ένα μεντεσέ. 



3. Ρολόι 

• Το ρολόι του Λεονάρντο είχε δύο 
ξεχωριστούς μηχανισμούς: ένα για 
λεπτά και ένα για ώρες. 

• Είχε επίσης ημερολόγιο για τις φάσεις 
του φεγγαριού. 

• Περιλάμβανε τη λεπτομέρεια μερικών 
υλικών, που θα χρησιμοποιούνταν, για 
να φτιαχτεί το ρολόι, για παράδειγμα 
διαμαντιών και πετρών. 



4. Τεθωρακισμένο  
Τανκ 

• Είναι ο πρόγονος του 
σημερινού τανκ. 

• Η εφεύρεση ήταν ικανή να 
κινείται προς κάθε 
κατεύθυνση και είχε ένα 
μεγάλο αριθμό όπλων. 

• Ήταν σχεδιασμένο για να 
εκφοβίζει και να διαλύει 
τον εχθρικό στρατό. 



4. Τεθωρακισμένο -Τανκ 

• Παρά το λεπτομερές 

σχέδιό του, το μηχάνημα 

είχε ένα κύριο σφάλμα: οι 

μανιβέλες που κινούσαν το 

όχημα ήταν σε αντίθετες 

κατευθύνσεις. 

• Αυτό έκανε την ευθεία 

κίνηση αδύνατη. 



5. Κανόνι τριών καννών 

• Τη δημιουργία του κανονιού 

εμπνεύστηκε από τα δύο κυριότερα 

προβλήματα των κανονιών της εποχής. 

• Τα κανόνια τότε φτιάχνονταν, για να 

έχουν μόνιμες ακίνητες θέσεις και 

έπαιρναν πάρα πολύ χρόνο, για να 

ξαναγεμίσουν. Το κανόνι τριών καννών 

δημιουργήθηκε, για να λύσει αυτά τα 

προβλήματα. 



6. Στολή Κατάδυσης 

• Ενώ δούλευε στη Βενετία, σχεδίασε τη στολή 

κατάδυσης με σκοπό να τη χρησιμοποιήσουν για 

κρυφές επιθέσεις σε εχθρικά πλοία από τον βυθό.  

• Η δερμάτινη στολή είχε μια μάσκα παρόμοια με 

τα κεφάλια εντόμων, την οποία φορούσε ο δύτης. 



6. Στολή Κατάδυσης 

• Προσκολλημένοι  στη μάσκα στην περιοχή της μύτης 
υπήρχαν δύο σωλήνες από ζαχαροκάλαμο, που 
οδηγούσαν σ’ ένα φελλώδη καταδυτικό κώδωνα που 
επέπλεε στην επιφάνεια.  

• Ο αέρας παρεχόταν από το άνοιγμα των σωλήνων στο 
δύτη. 

• Η μάσκα επίσης ήταν εξοπλισμένη με ένα μπαλόνι που 
λειτουργούσε με βαλβίδα, το όποιο μπορούσε να 
ξεφουσκώσει ή να φουσκώσει , έτσι ο δύτης μπορούσε 
ευκολότερα να αναδυθεί ή να καταδυθεί. 

 



Β. ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ  

• Μόνα Λίζα ή Τζοκόντα (1503 μ.Χ.) 

• Ο Μυστικός Δείπνος (1498 μ.Χ.) 

• Παναγία των Βράχων (1485 μ.Χ.) 

• Η κυρία με την Ερμίνα (1490 μ.Χ.) 

• Άνθρωπος του Βιτρούβιου  

 



1. Μόνα Λίζα ή Τζοκόντα  

• Είναι ένας από τους πιο διάσημους ζωγραφικούς 

πίνακες παγκοσμίως και έχει χαρίσει στον δημιουργό 

της την υστεροφημία που κάθε καλλιτέχνης αποζητά. 

• Η γυναικεία αυτή μορφή  είναι ντυμένη με 

σκουρόχρωμα ενδύματα κι έχει λυτά μαλλιά. Το 

πρόσωπό της παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς 

τα καστανά της μάτια έχουν αινιγματικό βλέμμα που 

ατενίζει κάτι άγνωστο στον παρατηρητή του πίνακα.  

 



1. Μόνα Λίζα ή Τζοκόντα  

• Το παράξενο μειδίαμά της δίνει την εντύπωση της 

ταυτόχρονης χαράς και λύπης, δημιουργεί 

ερωτήματα για την έκφραση του προσώπου.  

• Το στρογγυλό πηγούνι και προγούλι της 

μαρτυρούν αριστοκρατική καταγωγή και 

ευημερία. 



2. Ο Μυστικός Δείπνος  

• Ο Μυστικός Δείπνος του Ιησού με 

τους μαθητές του αποτελεί μια 

σημαντική ζωγραφική σύνθεση, αλλά 

ταυτόχρονα κι ένα «σταθμό» 

εκατονταετών συγκρούσεων ανάμεσα 

σε ιστορικούς, θεολόγους και 

μελετητές.   



2. Ο Μυστικός 
Δείπνος  

• Έχει πυροδοτήσει αρκετές θεωρίες 
συνωμοσιών, οι οποίες πηγάζουν κυρίως 
από την ομώνυμη τοιχογραφία του 15ου 
αιώνα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. 

•  Είναι η περίφημη τοιχογραφία που 
βρίσκεται στο Μιλάνο στη Σάντα Μαρία 
ντέλλε Γκράτσιε, για την οποία αρκετοί 
υποστηρίζουν ότι είναι γεμάτη κρυφούς 
συμβολισμούς. 

 



3. Παναγία των Βράχων  

• Η ημιτελής «Παναγία των Βράχων» αποτελεί ένα 
χαρακτηριστικό δείγμα της ζωγραφικής πρακτικής του 
Λεονάρντο. 

• Ο Λεονάρντο δούλευε πάνω στο έργο, μια παραγγελία της 
αδελφότητας της Άμωμης Συλλήψεως του μοναστηριού του 
Αγίου Φραγκίσκου στο Μιλάνο, για πάνω από 15 χρόνια 
από το 1492 έως το 1508. 

• Στον πίνακα, ο νεαρός Ιωάννης Βαπτιστής γνωρίζοντας τη 
θαλπωρή κάτω από τον προστατευτικό μανδύα της 
Παρθένου προσκυνά το μικρό Ιησού, που καθισμένος στο 
γυμνό βράχο υψώνει το δεξί χέρι σε στάση ευλογίας. 

 



3. Παναγία των Βράχων  

• Ένα έργο έντονα ψυχογραφικό, αλλά ταυτόχρονα 
και με μια εσωστρέφεια και ψυχρότητα, που 
πηγάζουν εν τέλει από την αντίστιξη του άγριου, 
αφιλόξενου τοπίου στις σχέσεις τρυφερότητας και 
αγάπης των πρωταγωνιστών του πρώτου πλάνου. 

• Μια εσωστρέφεια και μια ψυχρότητα, οι οποίες, 
όμως,  μοιάζουν να αντανακλούν τον ιδιόμορφο 
χαρακτήρα του εμπνευστή και δημιουργού της 
σύνθεσης. 



4. Η κυρία με την Ερμίνα 

• Είναι ελαιογραφία σε ξύλο, που χρονολογείται μεταξύ 
1488 και 1490. 

• Το πορτρέτο παριστάνει την Cecilia Gallerani, 
ερωμένη του Δούκα του Μιλάνου, την εποχή που ο 
Ντα Βίντσι ήταν στις υπηρεσίες του Δούκα. 

•  Κρατάει μία ερμίνα με λευκή γούνα, σύμβολο 
αγνότητας. Το έργο έχει αναπαραχθεί εξαίρετα με 
ειδική τεχνική σε μουσαμά με κομψή κορνίζα, έτοιμο 
να το στολίσετε σπίτι σας. 

 



5. Άνθρωπος του Βιτρούβιου  

• Ο Άνθρωπος του Βιτρούβιου είναι ένα 
διάσημο σχέδιο με συνοδευτικές σημειώσεις 
του Λεονάρντο ντα Βίντσι, που φτιάχτηκε 
περίπου το 1490 σε ένα από τα ημερολόγιά 
του. 

• Απεικονίζει μία γυμνή αντρική φιγούρα σε 
δύο αλληλοκαλυπτόμενες θέσεις με τα μέλη 
του ανεπτυγμένα και συγχρόνως 
εγγεγραμμένη σε ένα κύκλο και ένα 
τετράγωνο. Το σχέδιο και το κείμενο συχνά 
ονομάζονται « Κανόνας των Αναλογιών». 



5. Άνθρωπος του 
Βιτρούβιου  

• Σύμφωνα με τις σημειώσεις του Ντα 
Βίντσι στο συνοδευτικό κείμενο, οι 
οποίες είναι γραμμένες 
με καθρεπτιζόμενη γραφή, το σχέδιο 
έγινε ως μελέτη των αναλογιών του 
(ανδρικού) ανθρώπινου σώματος, 
όπως περιγράφεται σε μια 
πραγματεία του Ρωμαίου 
αρχιτέκτονα Βιτρούβιου. 

•          Eλενίτσα Χατζηνικοδήμου, Β2 


