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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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Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ είναι οτιδήποτε γνωρίζουμε για οτιδήποτε 

στον κόσμο… και πέρα από αυτόν!

Οι ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ είναι περίεργοι για νέα πράγματα 

που κανείς δεν γνωρίζει ακόμη.

Μπορείς να δεις πολλά πράγματα που 

ενδιαφέρουν τους επιστήμονες απλώς κοιτώντας 

έξω από το παράθυρο του σπιτιού σου. 



Κάποια πράγματα είναι τόσο μακριά 

που χρειαζόμαστε ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΑ για να τα δούμε… 

Και άλλα είναι τόσο μικρά που χρειαζόμαστε 

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ για να τα δούμε. 



Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ είναι η μελέτη όλων 

των ζωντανών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων 

και των ανθρώπων. 

Υπάρχουν οι ΒΟΤΑΝΟΛΟΓΟΙ που μελετούν 

τα ΦΥΤΑ, και οι ΖΩΟΛΟΓΟΙ που μελετούν τα ΖΩΑ. 



Υπάρχουν ακόμα και επιστήμονες που μελετούν 

οτιδήποτε μπορούν από ένα μόνο είδος, 

όπως ΠΟΥΛΙΑ, ΔΕΝΤΡΑ, ΕΝΤΟΜΑ ή ΨΑΡΙΑ. 



Ο Θαυμαστός Κόσμος των Επιστημών του Μικρού 

Λεονάρντο γνωρίζει στα παιδιά τον κόσμο της 

επιστήμης και των επιστημόνων. Κι αυτό το ταξίδι 

δεν μπορεί παρά να είναι συναρπαστικό, 

είτε ασχολείται με αρχαία κόκαλα 

δεινοσαύρων που ξέθαψαν 

παλαιοντολόγοι, με διάφορους 

πολιτισμούς ανά την υφήλιο 

που μελετούν ανθρωπολόγοι 

ή με νέους πλανήτες που 

ανακάλυψαν αστρονόμοι. 

Συμπεριλαμβάνονται γλωσσάρι όρων 

και σύντομες βιογραφίες διάσημων 

επιστημόνων. 

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.


