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   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

Ο βραβευμένος συγγραφέας βιβλίων για νέους  
Κριστόφ Γκαλφάρ συναντά το κοινό  

      την Τετάρτη 2 Απριλίου στο Ίδρυμα Ευγενίδου 

 
 

 
 

 

Αθήνα, Τρίτη 11 Μαρτίου 2014  
 

Τον αστροφυσικό, μαθητή του Stephen Hawking και συγγραφέα του νέου 
βραβευμένου βιβλίου «Ο Πρίγκιπας των Νεφών ΙΙ – Το πρωινό των τριών ήλιων»,  
Δρα Κριστόφ Γκαλφάρ, παρουσιάζουν στο νεανικό κοινό η Βιβλιοθήκη του 
Ιδρύματος Ευγενίδου και οι Εκδόσεις Καλέντη.  
 
Η μία και μοναδική παρουσίαση του Κριστόφ Γκαλφάρ στην Αθήνα θα 
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Απριλίου 2014 και ώρα 19:00, στο Ίδρυμα 
Ευγενίδου (Λεωφ. Συγγρού 387, 175 64 Παλαιό Φάληρο).   
 
Η ομιλία του βραβευμένου Γάλλου συγγραφέα, με τίτλο: «Ένα κοσμικό ταξίδι μέσα 
από την Ιστορία της Γης», είναι αφιερωμένη στην προσπάθεια να γίνουν κατανοητά 
πολλά και διαφορετικά φυσικά φαινόμενα, με απώτερο στόχο την καλλιέργεια ένα 
πνεύματος οικολογικής ευαισθησίας.  
 
Αφορμή αυτής της ομιλίας είναι η έκδοση στην Ελλάδα του νέου βιβλίου του 
Κριστόφ Γκαλφάρ, με τίτλο: «Ο Πρίγκιπας των Νεφών ΙΙ – Το πρωινό των τριών 
ήλιων», το οποίο απέσπασε το Πρώτο Βραβείο Γαλλικού Νεανικού Βιβλίου για το 
Περιβάλλον 2013.   
Πρόκειται για ένα βιβλίο γεμάτο δράση, το οποίο ευαισθητοποιεί οικολογικά και 
ενσωματώνει αρμονικά την επιστημονική εξήγηση φυσικών φαινομένων, δίνοντας 
στα παιδιά ένα συναρπαστικό ανάγνωσμα και στους εκπαιδευτικούς ένα χρήσιμο 
εργαλείο. 



 

 

 
Το πρώτο βιβλίο της σειράς Πρίγκιπας των Νεφών, ένα καινοτόμο βιβλίο που 
συναρπάζει με την περιπέτειά του, κατέκτησε το νεανικό αναγνωστικό κοινό και 
έφτασε στη 12η έκδοση. Επίσης, απέσπασε δύο βραβεία στη Γαλλία (Βραβείο 
επιστημονικού νεανικού βιβλίου από το Υπουργείο Παιδείας, Βραβείο καλύτερου 
νεανικού μυθιστορήματος) και στην Ελλάδα απέσπασε το Α’ Βραβείο Μετάφρασης 
από την Εταιρεία Μεταφραστών Λογοτεχνίας. 
 

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά με ταυτόχρονη Διερμηνεία στα 
Ελληνικά.  
 
Η είσοδος είναι ελεύθερη, απαραίτητη είναι όμως η δήλωση συμμετοχής στα 
τηλέφωνα της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Ευγενίδου: 210 9469631 και 632 (Δευτέρα 
έως Πέμπτη: 8.30-20.00, Παρασκευή και Σάββατο: 8.30-15.30).  
Οι χώροι του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι προσβάσιμοι σε ανθρώπους με κινητική 
αναπηρία, ενώ υπάρχει η δυνατότητα διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική 
Γλώσσα κατόπιν έγκαιρης επικοινωνίας με γραπτό μήνυμα στο τηλ.:  693 617 7143 ή 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lib@eugenfound.edu.gr 
 
 
 

 
Ο Κριστόφ Γκαλφάρ γεννήθηκε το 1976 στη 
Γαλλία. Σπούδασε εφαρμοσμένα μαθηματικά 
και θεωρητική φυσική. Πήρε το διδακτορικό 
του στο Κέιμπριτζ με εποπτεύοντα καθηγητή 
τον διάσημο αστροφυσικό Στίβεν Χόκινγκ, με 
τον οποίο συνεργάστηκε για τη συγγραφή του 
πρώτου του βιβλίου, «Ο πρίγκιπας των 
νεφών», που τιμήθηκε με πολλά βραβεία 
Νεανικής Επιστημονικής Λογοτεχνίας. Από το 
2012 εμφανίζεται στην εκπομπή «28 min» της 
Elisabeth Quin στο γαλλικό κανάλι Arte.TV, 
παρουσιάζοντας επιστημονικά θέματα. 
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