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Στο διεθνές best seller του « Ένα Σύμπαν από το
τίποτε», ο κορυφαίος θεωρητικός φυσικός Λόρενς
Κράους έστρεψε τον προβολέα του στο πώς προ-
έκυψε ο Κόσμος μας. 

Σήμερα, στην «πιο μεγαλειώδη ιστορία» του
αποκαλύπτει την ποίηση και τη βαθιά πνευματικό-
τητα που κρύβουν οι βαθιές αλλαγές των τελευταί-
ων 100 χρόνων στον τρόπο με τον οποίον κατανο-
ούμε τη φύση στις μικρότερες κλίμακές της. Με μο-
ναδική γλαφυρότητα, o Κράους συνδέει τον γνωστό
μας κόσμο με τις πιο απόμακρες γωνιές του αόρα-
του κόσμου που μας περιβάλλει. Είναι αδύνατον να
κατανοήσουμε την παντοκρατορία του αλλόκοτου
με διαισθητικές αντιλήψεις που βασίζονται αποκλει-
στικά στις άμεσες αισθητηριακές εμπειρίες. 

Από τον Γαλιλαίο μέχρι το μποζόνιο Higgs και
τα πιο αδιανόητα κοσμικά σωματίδια του CERN: ένα
ταξίδι στην καρδιά των μυστηρίων που κρύβονται
στη μεθόριο των γνώσεών μας για τον χώρο, τον
χρόνο, τις εξωτικές οντότητες και τις δυνάμεις που
δρουν στο πλαίσιό τους, με στόχο να οδηγηθούμε
σε μια νέα πραγματικότητα που μας «βγάζει απ’ τα
νερά μας» – όμως, συγχρόνως, μας εξυψώνει.

Το σύμπαν που βιώνουμε δεν είναι παρά μια
«σκιά» της πραγματικότητας. Η θέση του Κράους
ότι οι «Πλάτωνες» του 20ού και του 21ου αιώνα δι-
αισθάνθηκαν, αποδέχονται και αποδεικνύουν πως
η φύση ακολουθεί τους πιο αδιανόητους, ωστόσο
απλούς και κομψούς κανόνες, φαντάζει προκλητική

όμως αποτελεί το πιο εκπληκτικό επίτευγμα, την πιο
μεγαλειώδη ιστορία του ανθρώπινου πνεύματος. 

Νόαμ Τσόμσκι,
Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ)

Ο Λόρενς Κράους, ο βάρδος του Σύμπαντος, κάνει
τη φυσική «τόσο απλή όσο χρειάζεται, αλλά όχι
απλούστερη».

Σερ Μάρτιν Ρις,
Βασιλικός Αστρονόμος της Μεγάλης Βρετανίας

Κι ενώ κάτι τύποι σαν κι εμάς –κάθε λογής φοι-
τητές, χίπιδες, συντηρητικοί, προοδευτικοί, χριστια-
νοί, μουσουλμάνοι, δημοκράτες, φιλελεύθεροι,
αριστεροί, απολιτίκ, πιστοί, άθεοι, γκέι και στρέιτ–
μαζευόμαστε παρέες και συζητάμε, ρίχνοντας ο κα-
θένας τη βλακεία του, για το «πώς έγιναν όλα αυτά
γύρω μας, ολόκληρο το σύμπαν, ο άνθρωπος, τα
πάντα, πώς φτάσαμε ως εδώ;», ο Λόρενς Κράους
είναι αυτός που κάνει τη δουλειά. Κι ύστερα γράφει
αυτό το σπουδαίο βιβλίο, σαν να σου απαντά:
«Ουάου, άνθρωπέ μου! Δηλαδή, εννοείς, θες ν'
αγγίξεις την πραγματική γνώση;  ΟΚ, χαλάρωσε,
θα σου τα πω – αλλά, ας αρχίσουμε να μιλάμε για
πολιτική και για σεξ».
Κάθε νέο έργο του Κράους σκαρφαλώνει αμέσως 
στη wish list των υποψιασμένων αναγνωστών.
Θα έπρεπε να υπάρχει σε κάθε δωμάτιο ξενοδο-
χείου όλου του κόσμου, στο κομοδίνο, στο συρτά-
ρι... δίπλα στη Βίβλο.

που ειπωθηκε ποτε...  μεχρι σημερα
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η πιο μεγαλειωδησ ιστορια

Από τον συγγραφέα του 
ΤΗΕ ΝΕW YORK TIMES BESTSELLER

LAWRENCE KRAUSS
Καθηγητής Φυσικής στο Πανεπι-
στήμιο της Αριζόνα, ιδρυτής του
Προγράμματος Origins, και διευ-
θυντής στη Σχολή Εξερεύνησης
της Γης και του Διαστήματος.
Ο διεθνώς γνωστός θεωρητικός
φυσικός Λ. Κράους, ασχολείται με
τη φυσική των στοιχειωδών σω-
ματιδίων, την κοσμολογία, το
πρώιμο σύμπαν, τη σκοτεινή ύλη,
τη γενική σχετικότητα και την
αστροφυσική των νετρίνων. 
Το 2012 βραβεύθηκε από το
Εθνικό Συμβούλιο Επιστήμης
για τη συνεισφορά του στην προ-
ώθηση της κατανόησης της επι-
στήμης σε όλο τον κόσμο. 
Το 2013 τιμήθηκε με το βραβείο
Roma από την πόλη της Ρώμης,
το 2015 βραβεύθηκε από την
Αμερικανική Ανθρωπιστική
Ένωση και το 2016 έλαβε το βρα-
βείο Ρίτσαρντ Ντόκινς, από τη
Διεθνή Συμμαχία Αθεϊστών.
Από τον εκδοτικό οίκο ΤΡΑΥΛΟΣ

κυκλοφορούν τα ευπώλητα βι-
βλία του «Σκοτεινή Ύλη» και 
«Ένα Σύμπαν από το τίποτε».
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