
Εικονογράφηση GREG PAPROCKI
Κείμενο ΒΟB COOPER



Ο Λεονάρντο ντα Βίντσι (1452-1519) γεννή-
θηκε στην Ιταλία, γιος ευγενούς της Φλω-
ρεντίας. Συνέβαλε σημαντικά σε πολλούς 
διαφορετικούς τομείς, όπως στην ανα-
τομία, τη βοτανική, την αστρονομία, την 
αρχιτεκτονική, την παλαιοντολογία και τη 
χαρτογραφία. 
Είναι ένας από τους σπουδαιότερους και 
πιο επιδραστικούς ζωγράφους όλων των 
εποχών, που φιλοτέχνησε αριστουργήματα 
όπως η Μόνα Λίζα και ο Μυστικός Δείπνος. 
Η φαντασία του τον οδήγησε να κάνει σχέ-
δια για πράγματα όπως ένα θωρακισμένο 
αυτοκίνητο, καταδυτικό εξοπλισμό, ένα 
αλεξίπτωτο, μια περιστρεφόμενη γέφυρα 
και ιπτάμενες μηχανές. Πολλές από αυ-
τές τις ιδέες ήταν τόσο μπροστά από την 
εποχή τους, που κατασκευάστηκαν αιώνες 
αργότερα. 
Είναι ο πρωταρχικός «Αναγεννησιακός Άν-
θρωπος», η μεγαλοφυΐα του οποίου εξα-
πλώθηκε σε ένα ευρύ πεδίο εφαρμοσμέ-
νων επιστημών και τεχνών.
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EK∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

Εικονογράφηση
GREG PAPROCKI

Κείμενο
ΒΟB COOPER



Οι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ χρησιμοποιούν την επιστήμη 

και τα μαθηματικά για να εφευρίσκουν, να σχεδιάζουν και να 

κατασκευάζουν όλων των ειδών τα πράγματα. Υπάρχουν πολλά είδη 

μηχανικών και δουλεύουν με πράγματα μεγάλα και μικρά. 

Κάποιοι σχεδιάζουν 

και χτίζουν μεγάλες 

κατασκευές όπως κτίρια, 

γέφυρες και φράγματα.



Υπάρχουν ακόμα και μηχανικοί 

που σχεδιάζουν τα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

και τις ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ που άλλοι 

μηχανικοί χρησιμοποιούν για 

να φτιάχνουν πράγματα. 

Άλλοι δουλεύουν με πολύ μικρά κυκλώματα   

υπολογιστών ή μικροσκοπικά γονίδια 

του ανθρώπινου σώματος. 



Γνωρίζοντας φυσική και κατανοώντας το πώς παράγεται 

η ΙΣΧΥΣ, οι ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
σχεδιάζουν μηχανές και μηχανικά συστήματα. 



Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται κάθε λογής πράγματα 

που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν και βλέπουν καθημερινά 

όπως ψυγεία, κλιματιστικά, ανελκυστήρες, 

αεροπλάνα, πλοία και αυτοκίνητα.



Ο Θαυμαστός Κόσμος της Μηχανικής 
του Μικρού Λεονάρντο γνωρίζει 

στα παιδιά πολλά διαφορετικά είδη 

μηχανικής. Οι μηχανικοί σχεδιάζουν 

και κατασκευάζουν όλων των ειδών 

τα πράγματα, από μικροσκοπικά 

κυκλώματα για κινητά τηλέφωνα 

μέχρι μεγάλα έργα όπως φράγματα 

και γέφυρες, που μεταμορφώνουν 

την ίδια την όψη του πλανήτη. 

Συμπεριλαμβάνονται γλωσσάρι

όρων και σύντομες βιογραφίες 

σημαντικών μηχανικών. 

Με τον πρωταρχικό «Αναγεννησιακό Άνθρωπο» 

Λεονάρντο ντα Βίντσι ως πηγή έμπνευσης, 

αυτά τα όμορφα εισαγωγικά βιβλία αποτελούν τον 

καλύτερο τρόπο να ενισχύσετε το ενδιαφέρον 

του πανέξυπνου παιδιού σας για τον θαυμαστό 

κόσμο των εφαρμοσμένων επιστημών, με τον 

μοναδικό τρόπο των εκπαιδευτικών βιβλίων STEM.


