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Δυο λόγια για τα βιβλία
Μαζί με τον Θείο Αλβέρτο, τον διάσημο επιστήμονα, και την τολμη-
ρή και φιλοπερίεργη ανιψιά του, την Αλίκη, πάρτε μέρος και εσείς στις 
συναρπαστικές και εκπληκτικές περιπέτειές τους. 

Θα ξεπεράσετε το ανώτερο όριο ταχύτητας με το ισχυρότερο δια-
στημόπλοιο που ούτε έχει φτιαχτεί ούτε πρόκειται να φτιαχτεί ποτέ! 
Θα ανακαλύψτε το αργό πέρασμα του χρόνου, τον συμπιεσμένο χώρο, 
το βάρος της ενέργειας. πώς μπορείτε να αποκτήσετε μεγαλύτερη ηλι-
κία από τη μητέρα σας, να αυξήσετε το βάρος σας χωρίς να παχύνετε, 
να συμπιεστείτε και να γίνετε πλάκα χωρίς να πονέσετε, να ζήσετε για 
πάντα χωρίς να το ξέρετε. 

Θα ταξιδέψετε στα βάθη του Σύμπαντος και θα γνωρίσετε τον κα-
μπυλωμένο χώρο, τις μαύρες τρύπες που καταβροχθίζουν τα πάντα, το 
κίτρινο φως το οποίο όμως είναι μπλε και κόκκινο, τη συρρίκνωση της 
μετροταινίας όσο πιο κοντά στο έδαφος βρίσκεστε, τη διαδρομή που 
είναι ευθεία αλλά επιστρέφει στην αρχή της. και θα καταλάβετε γιατί 
όλοι μας αποτελούμαστε από αστρόσκονη. 

Θα εξερευνήσετε τη θαυμαστή χώρα του φωτός και της ύλης όπου 
τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται, θα μάθετε για τον εκκεντρικό κόσμο 
των κβάντων, τη διπρόσωπη συμπεριφορά των σωματιδίων, το μαγικό 
παιχνίδι της περίθλασης, την Αρχή της Αβεβαιότητας, τον γάτο του 
Τσεσάιρ και το νόημα των κβαντικών γρίφων.

Οι ιστορίες είναι γεμάτες δράση. Διασκεδάζουν τους αναγνώστες  
—παιδιά και ενήλικες— και συνάμα τους εισάγουν στα θαύματα της 
σύγχρονης φυσικής.

Είπαν για τα βιβλία
• «Ο Stannard καταφέρνει με εκπληκτικό τρόπο να μας ταξιδέψει διαμέ-
σου της Θεωρίας της Σχετικότητας και να μας βοηθήσει να κατανοή-
σουμε τις πιο δύσκολες ιδέες της. […] Τα βιβλία του διακρίνονται από 
φρεσκάδα και σοβαρότητα. [...]»

—Physics World

• «...Πρέπει και ελπίζω να τα διαβάσουν όλοι οι νέοι από τα 11 και πάνω.»
—The New Scientist

• «Δεν θα μπορείτε να τα αφήσετε από τα χέρια σας πριν τα τελειώσετε.»
—Physics Education



ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΟΠΤΡΟ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο χρόνος και ο χώρος του Θείου Αλβέρτου
Η Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας  
για νεαρούς αναγνώστες
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Οι μαύρες τρύπες και ο Θείος Αλβέρτος
Η Γενική Θεωρία της Σχετικότητας  

για νεαρούς αναγνώστες
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Ο Θείος Αλβέρτος και ο κόσμος των κβάντων
Η Κβαντική Μηχανική για νεαρούς αναγνώστες



• «Πιστεύετε ότι τη θεωρία του Αϊνστάιν είναι σε θέση να την κατανοεί 
μόνο η επιστημονική κοινότητα; Τότε διαβάστε τα βιβλία του Stannard, 
και μετά χαρίστε τα στα παιδιά σας. [...]»

—The Herald

• «Τα υπέροχα βιβλία του Θείου Αλβέρτου έχουν κάνει τις θεωρίες της 
Σχετικότητας και της Κβαντικής Μηχανικής διασκεδαστικές για αμέ-
τρητα παιδιά. [...]»

—The Sunday Times

• «...Αρκετά για να κάνουν έναν γονιό να κλαίει από ευγνωμοσύνη. [...]»
—The Guardian

• «Στα βιβλία διαφαίνεται ο ζήλος με τον οποίο ο Stannard εισάγει τους 
νεαρούς αναγνώστες στα μυστικά της φυσικής με τρόπο συναρπαστικό. 
[...] Δροσερό ανάγνωσμα, γνήσια επιστήμη.»

—Physics World

     Ο συγγραφέας
O Russell Stannard διετέλεσε καθηγητής σωματιδι-
ακής φυσικής στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Milton 
Keynes της Μεγάλης Βρετανίας, ενώ σήμερα είναι 
ομότιμος καθηγητής φυσικής στο ίδιο πανεπιστή-
μιο. Έχει λάβει πολλές τιμητικές διακρίσεις για τις 
συνεισφορές του στη διδασκαλία της φυσικής και 
στην εκλαΐκευση της επιστήμης. 

Παντρεμένος, με τέσσερα δικά του παιδιά και 
τρία από τον προηγούμενο γάμο της γυναίκας του, 

πιστεύει ότι τα στοιχεία της φυσικής μπορούν και πρέπει να δίνονται 
στα παιδιά με τρόπο συναρπαστικό και κατανοητό. Τα βιβλία του για 
νεαρούς (και όχι μόνο) αναγνώστες είναι το ευχάριστο αποτέλεσμα αυ-
τής της πεποίθησής του. 
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