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ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ 
ΤΟΥ HAWKING

Tὸ σχετικὰ πρόσφατο γεγονὸς 
τοῦ θανάτου τοῦ διάσημου Βρε-
τανοῦ Ἀστροφυσικοῦ Stephen 
Hawking (8.1.1942 – 14.3.2018) 
προκάλεσε διεθνῶς ἰδιαίτερη 

συγκίνηση, καὶ τὰ μέσα ἐνημέρωσης εἶχαν 
ἀφιερώματα γιὰ τὴν ἐκπληκτικὴ ζωή του, 
τὸ σπουδαῖο ἐπιστημονικὸ ἔργο καὶ τὰ 
ἐπιστημονικὰ καὶ κοσμοθεωρητικὰ πι-
στεύω του.

Ὁ Χόκινγκ συνέ-
γραψε τὸ τελευταῖο 
μεῖζον ἐπιστημονι-
κό του βιβλίο μὲ τὸν 
Μαθηματικὸ Φυσικὸ 
Leonard Mlodinow. 
Τὸ βιβλίο αὐτὸ κυ-
κλοφόρησε τὸ 2010 μὲ 
τίτλο The Grand De-
sign. New answers to 
the ultimate questions 
of life, Bentam Press 
(Τὸ Μεγάλο Σχέδιο. 
Νέες ἀπαντήσεις στὰ 
ἔσχατα ἐρωτήματα τῆς 
ζωῆς)1. Στὸ βιβλίο αὐτὸ 
προβάλλεται μιὰ Θεωρία τῶν Πάντων καὶ 
ὁ ἰσχυρισμὸς γιὰ τὴν ὕπαρξη ἑνὸς ἀνα-
ρίθμητου ἀριθμοῦ αὐτοδημιουργημένων 
Συμπάντων, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἕνα εἶναι καὶ 
αὐτὸ στὸ ὁποῖο ζοῦμε, γιὰ τὰ ὁποῖα δὲν 
χρειάζεται Δημιουργός. Κριτικὴ στὸ βιβλίο 
αὐτὸ ἄσκησε ὁ ἀκαδημαϊκὸς καὶ ὁμότι-
μος καθηγητὴς Ἀστρονομίας στὸ Πανε-
πιστήμιο Ἀθηνῶν Γεώργιος Κοντόπουλος 
σὲ ἄρθρο του μὲ τὸν τίτλο «Τὸ τελευταῖο 

1. Stephen Hawking καὶ Leonard Mlodinow, Τὸ 
Μεγάλο Σχέδιο. Νέες ἀπαντήσεις στὰ ἔσχατα 
ἐρωτήματα τῆς ζωῆς, Ἐκδόσεις Κάτοπτρο, 2010.

βιβλίο τοῦ Hawking», ποὺ δημοσιεύθηκε 
στὸ περιοδικὸ Φυσικὸς Κόσμος τῆς Ἕνω-
σης Ἑλλήνων Φυσικῶν τὸ 20112, τὸ ὁποῖο, 
ὡς ἐπίκαιρο, ἀναδημοσιεύεται κατωτέρω.

Προηγουμένως, ἀναφέρονται εἰσα-
γωγικὰ κάποια βιογραφικὰ στοιχεῖα3. Ὁ 
Στέφεν Χόκινγκ σπούδασε Μαθηματικὰ 
καὶ Φυσικὴ στὸ University College στὴν 
Ὀξφόρδη (1959-1962) καὶ ξεκίνησε (1962) 
στὸ University of Cambridge ἐκπόνηση 

διδακτορικῆς διατριβῆς στὴν Κοσμολογία 
καὶ τὴ Θεωρία τῆς Γενικῆς Σχετικότητας. 
Τὸ 1963, ὅμως, διαπιστώθηκε ὅτι ἔπασχε 
ἀπὸ μιὰ σπάνια ἀσθένεια τῶν κινητικῶν 
νευρικῶν κυττάρων, καὶ οἱ γιατροὶ τοῦ 
ἔδιναν μόνον ἕνα-δύο χρόνια ζωῆς ἀκόμα. 

2. Γ. Κοντόπουλος, Κέντρο Ἐρευνῶν Ἀστρονομίας 
τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, «Τὸ τελευταῖο βιβλίο 
τοῦ Hawking», Φυσικὸς Κόσμος 41 (2011), σελ. 
34-37.

3. Stephen Hawking, Τὸ χρονικὸ τῆς ζωῆς μου, 
Ἐκδόσεις Τραυλός, 2013· βλ. καὶ Ἄλκης 
Γαλδαδᾶς στὸ «Βῆμα Science» 18.3.2018, σελ. 
1-6, Δ. Σιμόπουλος στὴν Καθημερινὴ καὶ ἀλλοῦ.
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Ὁ Χόκινγκ πάλεψε τὴν κατάθλιψη καί, 
συναισθανόμενος τὴν ἀξία τῆς ζωῆς, πα-
ντρεύτηκε τὴ Jane Wilde (Τζέιν Οὐάιλντ), 
ἡ ὁποία τὸν στήριξε στὴν κατάστασή του. 
Κατόρθωσε νὰ ὁλοκληρώσει τὴ διατριβή 
του (1966) καὶ ἀπέκτησε μὲ τὴ σύζυγό του 
δύο παιδιά, ἀλλὰ χώρισαν μετὰ ἀπὸ 30 
χρόνια. Μὲ τὴ δεύτερη σύζυγό του ἀπέ-
κτησε καὶ τρίτο παιδί. Ἀπὸ τὸ 1969 ἦταν 
μονίμως σὲ ἀναπηρικὸ ἁμαξίδιο. Ἄρχισε 
τὴ διδασκαλία στὸ Κέιμπριτζ καὶ τὴ συ-
νεργασία του μὲ τὸν διάσημο καθηγητὴ 
Μαθηματικῆς Φυσικῆς Roger Penrose (Ρό-
τζερ Πενρόουζ), μὲ τὸν ὁποῖο διατύπωσαν 
τὸ θεώρημα Hawking – Penrose γιὰ τὴ 
Μεγάλη Ἔκρηξη (Big Bang). Μὲ αὐτό, 
στὸ πλαίσιο τῆς Γενικῆς Σχετικότητας, 
ἀπέδειξαν ὅτι ἕνα διαστελλόμενο Σύμπαν 
(ὅπως παρατηρεῖται ὅτι εἶναι τὸ Σύμπαν) 
πρέπει νὰ ἔχει ξεκινήσει ἀπὸ ἕνα σημεῖο.

Τὸ 1974 ἀπέδειξε θεωρητικὰ ὅτι οἱ με-
λανὲς ὀπές (μ.ο.), ὑπὸ ὁρισμένες συνθῆκες, 
θὰ πρέπει νὰ ἀκτινοβολοῦν. Τὸ θέμα αὐτὸ 
εἶχε ξεκινήσει ὁ Ἕλληνας Δ. Χριστοδούλου 
(1970), ποὺ διαπίστωσε ὅτι στὶς μ.ο. ὑπάρ-
χουν ἀντιστρεπτὰ καὶ μή-ἀντιστρεπτὰ 
φαινόμενα. Στὴ συνέχεια, ὁ Joseph Bek-
enstein (Μπεκενστάιν) ὑπολόγισε ὅτι οἱ 
μ.ο. ἔχουν ἐντροπία (ἕνα μέτρο ἀταξίας), ἡ 
ὁποία αὐξάνει λόγῳ τῶν μή-ἀντιστρεπτῶν 
φαινομένων. Τέλος, ὁ Χόκινγκ συνεπέρα-
νε ὅτι, ἀφοῦ οἱ μ.ο. ἔχουν ἐντροπία, θὰ 
ἔχουν καὶ θερμοκρασία, ἡ ὁποία, ὅμως, 
εἶναι πολὺ χαμηλότερη ἀπὸ τὸ περιβάλ-
λον, ὁπότε θὰ πρέπει νὰ ἀπορροφοῦν τὰ 
πάντα ποὺ βρίσκονται σχετικὰ πλησίον. 
Ὅταν ὅμως στὸ πολὺ μακρυνὸ μέλλον ἡ 
θερμοκρασία τοῦ περιβάλλοντος θὰ πέ-
σει κάτω ἀπὸ 10-7 βαθμούς (ἕνα δεκάκις 
ἑκατομμυριοστὸ τοῦ βαθμοῦ πάνω ἀπὸ 
τὸ ἀπόλυτο μηδέν), τότε ἡ μ.ο. θὰ πρέπει 
νὰ ἀκτινοβολεῖ, θὰ χάνει ἐνέργεια καὶ ἡ 
μᾶζά της θὰ ἐλαττώνεται, μέχρις ὅτου ἡ 
μ.ο. ἐξαφανιστεῖ. Συνδυάζοντας Κβαντικὴ 
Θεωρία καὶ Γενικὴ Σχετικότητα, ὁ Χόκινγκ 

συμπέρανε ὅτι κοντὰ στὸν ὁρίζοντα μιᾶς 
μ.ο. μποροῦν νὰ δημιουργηθοῦν δυνητικὰ 
ζεύγη σωματιδίων-ἀντισωματιδίων, τὸ ἕνα 
ἀπὸ τὰ ὁποῖα μπορεῖ νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὴν 
ἕλξη τῆς μ.ο. καὶ νὰ ἀποτελέσει τὴν ὀνο-
μασθεῖσα, τιμητικά, ἀκτινοβολία Χόκινγκ.

Τὸ 1979 ὁ Χόκινγκ ἔγινε καθηγητὴς 
Μαθηματικῶν μέχρι τὸ 2011 στὴν ἕδρα ποὺ 
κατεῖχε ὁ Ἰσαὰκ Νεύτων (1663) στὸ Κέι-
μπριτζ. Τὸ 1985 ἔχασε τὴν ἱκανότητα ὁμι-
λίας καὶ χρησιμοποίησε ἠλεκτρομηχανικό-
ὑπολογιστικὸ σύστημα, γιὰ νά «μιλήσει» 
μὲ τὰ δάκτυλα, καὶ ἀργότερα μόνο μὲ τὶς 
παρειές του. Μέσα στὴ δεκαετία τοῦ ’80 
ἀσχολήθηκε μὲ μιὰ κβαντικὴ θεωρία γιὰ 
τὴ δημιουργία τοῦ Σύμπαντος, τὴ θεωρία 
τῆς κυματοσυνάρτησης τοῦ Σύμπαντος. Ἡ 
χρήση τῆς κβαντικῆς θεωρίας ἦταν ἀπα-
ραίτητη, ἀφοῦ στὴν ἀρχὴ τῆς Μεγάλης 
Ἔκρηξης οἱ διαστάσεις τοῦ Σύμπαντος 
ἦσαν πολὺ μικρότερες ἀπὸ αὐτὲς ἑνὸς 
ἀτόμου. Τὸ 1993 ὁ Χόκινγκ δημοσίευσε 
συλλογὴ ἐπιστημονικῶν ἄρθρων μὲ τίτλο 
Μελανὲς ὀπὲς καὶ σύμπαντα βρέφη. Τὴ 
δεκαετία τοῦ ’90 ἀπέρριπτε τὴν πολυ-
διαφημιζόμενη ἀναπόδεικτη θεωρία τῶν 
χορδῶν, ἡ ὁποία προβάλλεται ὡς τὸ πε-
ρισσότερα ὑποσχόμενο θεωρητικὸ πλαίσιο 
γιὰ τὴ συμπερίληψη τῆς βαρύτητας στὴν 
προσπάθεια ἑνοποίησης ὅλων τῶν δυ-
νάμεων (κβαντικὴ βαρύτητα). Ἀργότερα, 
ὅμως, ἄλλαξε γνώμη καὶ ἐργάσθηκε ἐρευ-
νητικὰ ὑποθέτοντας τὴν ἰσχύ της.

Ὁ Χόκινγκ συνέγραψε μερικὰ μεγά-
λης κυκλοφορίας ἐκλαϊκευτικὰ βιβλία ποὺ 
τὸν ἔκαναν διάσημο, ἰδιαίτερα τὸ ἐξαι-
ρετικὸ A brief history of Time. From the 
Big Bang to Black Holes, Bantam Books, 
1988 (Τὸ χρονικὸ τοῦ Χρόνου. Ἀπὸ τὴ 
Μεγάλη Ἔκρηξη ὣς τὶς μαῦρες τρύπες)4. 
Σὲ αὐτὸ περιγράφονται τὰ χαρακτηριστι-

4. Stephen W. Hawking, Tὸ xρονικὸ τοῦ Xρόνου. 
Ἀπὸ τὴ Μεγάλη Ἔκρηξη ὣς τὶς μαῦρες τρύπες, 
Ἐκδόσεις ΚΑΤΟΠΤΡΟ – Ἀλ. Μάμαλης & ΣΙΑ 
Ο.Ε., 1988.
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κά, ἡ ἱστορία καὶ τὰ συστατικὰ τοῦ Σύ-
μπαντος, ἀπὸ τὰ κουὰρκ ὣς τὶς μελανὲς 
ὀπές, οἱ νόμοι ποὺ τὸ διέπουν (κλασικοὶ 
καὶ κβαντικοί), τὸ βέλος τοῦ χρόνου, οἱ 
προσπάθειες ἑνοποίησης τῶν θεμελιωδῶν 
δυνάμεων. Διερευνῶνται ἀπὸ ἐπιστημο-
νικῆς πλευρᾶς ἐρωτήματα μὲ φιλοσοφική-
μεταφυσικὴ χροιά, ὅπως π.χ. γιατί ἔχουν 
ἐπιλεγεῖ αὐτοὶ οἱ συγκεκριμένοι νόμοι καὶ 
οἱ συγκεκριμένες ἀρχικὲς συνθῆκες, πόση 
ἐλευθερία εἶχε ὁ Θεὸς γιὰ τὴ δημιουργία 
αὐτοῦ τοῦ Σύμπαντος καὶ ἂν μπορεῖ νὰ 
ὑπάρξει ἑνιαία θεωρία ποὺ νὰ περιέχει 
ἡ ἴδια τὴ δυνατότητα αὐτοπραγμάτωσής 
της. Παραθέτουμε ἕνα μικρὸ ἀπόσπασμα 
ἀπὸ τὸ βιβλίο αὐτό (ποὺ ἔχει σχέση μὲ τὸν 
τίτλο Τὸ Μεγάλο Σχέδιο τοῦ τελευταίου 
μείζονος ἐπιστημονικοῦ βιβλίου του), ὅπου 
γράφει ἐντυπωσιασμένος ἀπὸ τὶς ἐξαι-
ρετικὰ εἰδικὲς συνθῆκες ποὺ ὑπάρχουν 
στὸ Σύμπαν καὶ εἶναι ἀναγκαῖες γιὰ τὴν 
ἐμφάνιση ζωῆς: «Οἱ νόμοι τῆς Φυσικῆς, 
αὐτοὶ ποὺ γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, πε-
ριέχουν πολλὲς ἀριθμητικὲς σταθερές... 
Τὸ ἀξιοσημείωτο γεγονὸς εἶναι ὅτι οἱ τιμὲς 
αὐτῶν τῶν ἀριθμῶν φαίνονται σὰν νὰ 
ἀνταποκρίνονται μὲ μεγάλη ἀκρίβεια στὶς 
ἀπαραίτητες συνθῆκες γιὰ τὴν ἀνάπτυξη 
ζωῆς... Αὐτὸ μποροῦμε νὰ τὸ θεωρήσουμε 
ἢ σὰν ἔνδειξη ἑνὸς θεϊκοῦ σκοποῦ στὴ δη-
μιουργία τοῦ σύμπαντος ἢ σὰν ἐπιχείρημα 
ποὺ ὑποστηρίζει τὴν ἰσχυρὴ ἀνθρωπικὴ 
ἀρχή»5. Καὶ ἀλλοῦ, ἀναφερόμενος στὶς 
ἐξαιρετικὰ εἰδικὲς συνθῆκες τῆς Μεγάλης 
Ἔκρηξης, γράφει: «Εἶναι δύσκολο νὰ ἐξη-
γήσουμε γιατί τὸ Σύμπαν ἄρχισε μ’ αὐτὸν 

5.  Stephen W. Hawking, Τὸ χρονικὸ τοῦ Χρόνου, 
σελ. 190-191. Ἰσχυρὴ Ἀνθρωπικὴ Ἀρχή: «Τὸ Σύ-
μπαν πρέπει νὰ εἶναι τέτοιο, ὥστε νὰ ἐπιδέχεται 
τὴ δημιουργία παρατηρητῶν μέσα του, σὲ κάποιο 
στάδιο», δηλαδή, τὸ Σύμπαν ἔχει ἕναν σκοπό, τὴ 
δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου, ἑνὸς ὄντος μὲ αὐτο-
συνείδηση, συναισθήματα καὶ ἀξίες. Ἡ ἄποψη 
αὐτὴ θὰ μποροῦσε νὰ ὀνομαστεῖ μεταφυσική, 
γιατὶ ὑπερβαίνει τὴ Φυσική. Προϋποθέτει τὴν 
ὕπαρξη ἑνὸς Θεοῦ Δημιουργοῦ.

ἀκριβῶς τὸν τρόπο, παρὰ μόνον ἐὰν τὸ 
ἀποδεχθοῦμε σὰν ἐνέργεια ἑνὸς Θεοῦ ποὺ 
σκόπευε νὰ δημιουργήσει ὄντα σὰν ἐμᾶς»6. 

Ἀκολούθησε στὴ συνέχεια τὸ σύντομο 
βιβλίο Black Holes and Baby Universes and 
other Essays, Bantam Books, 1993 (Μαῦρες 
τρύπες, Σύμπαντα-βρέφη καὶ ἄλλα δοκί-
μια)7. Σ’ αὐτὸ ἀναπτύσσει τὴν ἰδέα τοῦ 
φανταστικοῦ ἀπὸ πλευρᾶς μαθηματικῆς 
χρόνου, ἐξετάζει πῶς οἱ μαῦρες τρύπες 
μποροῦν νὰ γεννήσουν σύμπαντα-βρέφη 
καὶ παρουσιάζει τὶς φιλόδοξες ἐπιστημο-
νικὲς προσπάθειες γιὰ τὴ διατύπωση μιᾶς 
ἑνοποιημένης θεωρίας ποὺ θὰ μπορέσει 
νὰ προβλέψει τὰ πάντα στὸ Σύμπαν. Κλεί-
νει μὲ μιὰ πολὺ ἐνδιαφέρουσα συνέντευξη 
γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του. Σὲ σχετικὲς μὲ 
τὸν Θεὸ ἐρωτήσεις ἀπαντᾷ: «... ἡ θεωρία 
μας δὲν ἀποφαίνεται περὶ τῆς ὕπαρξης 
ἢ μὴ τοῦ Θεοῦ, ἁπλῶς ἰσχυριζόμαστε ὅτι 
Αὐτὸς δὲν εἶναι αὐθαίρετος... Ἐξακολου-
θεῖ ὅμως νὰ παραμένει τὸ ἐρώτημα: Γιατί 
πρέπει νὰ ὑπάρχει ζωὴ στὸ Σύμπαν; Ἐὰν 
θέλετε, μπορεῖτε νὰ ὁρίσετε τὸν Θεὸ ὡς 
ἀπάντηση σ’ αὐτὴ τὴν ἐρώτησή μου»8.

Στὸ βιβλίο The Nature of Space and 
Time, Hawking - Penrose, Princeton Uni-
versity Press, 1996 (Ἡ Φυσικὴ τοῦ χώρου 
καὶ τοῦ χρόνου), οἱ δύο διάσημοι ἐπιστή-
μονες, ὁ Hawking καὶ ὁ Penrose, διαλέγο-
νται αὐστηρὰ ἐπιστημονικὰ ἢ διαφωνοῦν 
σὲ πολλά, ἀλλὰ συμφωνοῦν ὅτι ἡ θεωρία 
τῶν χορδῶν δὲν ἔχει νὰ προσφέρει κάτι 
σημαντικό (Hawking: “The string theory 
has been oversold”, «ἡ θεωρία τῶν χορδῶν 
πουλήθηκε παραπάνω ἀπὸ ὅσο ἀξίζουν 
οἱ μετοχές της»).

Στὸ τελευταῖό του μεῖζον ἐπιστη-

6. Stephen Hawking, A brief history of Time, σελ. 
144.

7. Stephen Hawking, Μαῦρες Τρύπες, Σύμπαντα-
βρέφη καὶ ἄλλα Δοκίμια, Ἐκδόσεις ΚΑΤΟΠΤΡΟ 
– Ἀλ. Μάμαλης & ΣΙΑ Ο.Ε., 1993.

8. Stephen Hawking, Μαῦρες Τρύπες, Σύμπαντα-
βρέφη καὶ ἄλλα Δοκίμια, σελ. 174-175.
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μονικὸ βιβλίο, Τὸ Μεγάλο Σχέδιο. Νέες 
ἀπαντήσεις στὰ ἔσχατα ἐρωτήματα τῆς 
ζωῆς (2010), ὑποστηρίζεται ἡ θεωρία τῶν 
ὑπερχορδῶν καὶ προτείνεται ἡ Θεωρία-
Μ, μιὰ πιὸ γενικὴ ὑπερσυμμετρικὴ θεω-
ρία τῆς βαρύτητας, ὡς ἡ μόνη ὑποψήφια 
γιὰ μιὰ πλήρη θεωρία τῶν πάντων, ἕνα 
μοντέλο στὸ ὁποῖο τὸ Σύμπαν αὐθόρμη-
τα δημιουργεῖ τὸν ἑαυτό του. Ἡ θεωρία 
αὐτὴ προτείνει ἀναρίθμητες δυνητικότητες 
ὕπαρξης ἄλλων συμπάντων (π.χ. 10500, δη-
λαδὴ 1 ἀκολουθούμενο ἀπὸ 500 μηδενικά!, 
ποὺ συλλογικὰ ἀναφέρονται ὡς Multi-
verse – Πολυσύμπαν), χωρὶς νὰ ὑπάρχει 
οἱαδήποτε ἔνδειξη ἔστω καὶ γιὰ ἕνα ἀπὸ 
αὐτὰ τὰ σύμπαντα. Οἱ ἀμοιβαῖες μάλι-
στα ἀποστάσεις μεταξύ τους εἶναι τόσο 
ἀσύλληπτα μεγάλες, ὥστε νὰ μὴ μποροῦν 
αὐτὰ τὰ σύμπαντα νὰ ἐξακριβωθοῦν ἀπὸ 
τὴ Γῆ. Ἐπίσης, θεωρεῖται αὐθαίρετα ὅτι 
οἱ φυσικοὶ νόμοι δημιουργοῦνται αὐθόρ-
μητα, μπορεῖ νὰ εἶναι διαφορετικοὶ στὰ 
διάφορα σύμπαντα, καὶ τυχαῖα σὲ ἕνα 
ἀπὸ αὐτά –στὸ Σύμπαν μας– προέκυψαν 
οἱ ἐξαιρετικὰ εἰδικοὶ νόμοι καὶ φυσικὲς 
σταθερὲς ποὺ ἦσαν ἀπαραίτητοι γιὰ τὴ 
δημιουργία ζωῆς.

Ὁ συνεργάτης τοῦ Χόκινγκ στὸ βι-
βλίο αὐτὸ Ἀμερικανὸς φυσικὸς Λέοναρντ 
Μλοντίνοου (1954-)9 σπούδασε στὰ Πα-
νεπιστήμια Brandeis (Μπραντάις) καὶ 
Μπέρκλεϋ. Τὸ 1981 ἦταν στὸ διδακτικό-
ἐρευνητικὸ προσωπικὸ τοῦ Caltech καὶ 
στὴ συνέχεια στὸ Max Planck Institute 
for Physics and Astronomy στὴν Εὐρώπη, 
ἀλλὰ ἀπὸ τὸ 1986 ἀκολούθησε κυρίως 
συγγραφικὴ σταδιοδρομία καὶ ἔγινε πολὺ 
γνωστὸς στὸ εὐρύτερο κοινὸ γιὰ τὰ ἐκλα-
ϊκευτικὰ βιβλία του ποικίλης θεματολογί-
ας, τὶς τηλεοπτικὲς σειρὲς ἐπιστημονικῆς 
φαντασίας (Star Trek), τὰ παίγνια ὑπο-
λογιστῆ ποὺ συνέθεσε καὶ τὰ θεατρικὰ 
ἔργα. Συμμετέχει σὲ προγράμματα δημο-

9. Wikipedia: λῆμμα Mlodinow Leonard καὶ σχόλια 
(10)-(14).

σίων ἐκλαϊκευτικῶν ὁμιλιῶν καὶ διαλό-
γων. Τὸ 2005-11 συνδέθηκε πάλι μὲ τὸ 
Caltech. Οἱ ἐπιστημονικές του ἐργασίες 
ἀφοροῦν κυρίως μιὰ νέα προσεγγιστικὴ 
μέθοδο Μὴ Σχετικιστικῆς Κβαντομηχα-
νικῆς τῆς Θεωρητικῆς Χημείας (γιὰ τὰ 
ἀτομικὰ φάσματα) καὶ τὴν κβαντικὴ θε-
ωρία τοῦ φωτὸς ἐντὸς διηλεκτρικῶν (Μὴ 
Γραμμικὴ Ὀπτική).

Ἡ ἀναφερθεῖσα Θεωρία-Μ χαρακτη-
ρίζεται ὡς μιὰ βασανιστικὴ εἰκασία ἀπὸ 
τὸν διαπρεπῆ ἐρευνητὴ στὴν κβαντικὴ 
βαρύτητα Lee Smolin, στὸ βιβλίο του 
The trouble with Physics (Θεωρία χορδῶν: 
Ὅλα ἢ τίποτα;, 2008). Εἶναι ἀντιπροσω-
πευτικὴ τῆς κριτικῆς του ἡ δήλωσή του: 
«Δυστυχῶς, ἡ Θεωρία-Μ παραμένει μιὰ 
βασανιστικὴ εἰκασία, καὶ μπαίνουμε στὸν 
πειρασμὸ νὰ τὴν πιστέψουμε. Τὴν ἴδια 
στιγμή, σὲ ἀπουσία μιᾶς πραγματικῆς 
δικαίωσης, δὲν εἶναι πραγματικὴ θεω-
ρία – εἶναι μιὰ εἰκασία σχετικὰ μὲ μιὰ 
θεωρία τὴν ὁποία θὰ θέλαμε πολὺ νὰ 
πιστέψουμε»10.

Τὸ βιβλίο τῶν Χόκινγκ – Μλοντίνοου 
ἔχει ὑποστεῖ αὐστηρὴ κριτικὴ ἀπὸ διά-
φορους εἰδικοὺς ἐρευνητὲς ἢ γνωστοὺς 
ἐκλαϊκευτὲς συγγραφεῖς καὶ ἐπιστήμονες 
συντάκτες ἐπιστημονικῶν περιοδικῶν. 
Ὁ διακεκριμένος Βρετανὸς καθηγητὴς 
Ἀστροφυσικῆς Joseph Silk τοῦ Oxford 
University (1942-) σχολίασε11 ὅτι «Ἡ Θε-
ωρία-Μ μέχρι τώρα δὲν ἔχει προβλέψεις 
ποὺ μποροῦν νὰ ἐλεγχθοῦν», καὶ ἀλλοῦ: 
«Ὁ Χόκινγκ ἀντικαθιστᾷ τὸν Θεὸ μὲ τὴ 
Θεωρία-Μ». «Κάποια ταπεινοφροσύνη 
θὰ ἦταν εὐπρόσδεκτη ἐδῶ... Μετὰ ἀπὸ 
ἕναν-δύο αἰῶνες περιμένω ὅτι ἡ Θεωρία-
Μ θὰ φαίνεται τόσο ἀφελής, ὅσο τώρα 
βρίσκουμε τήν “ἁρμονία τῶν σφαιρῶν” 

10. Lee Smolin, The trouble with Physics, 2006. 
Ἑλληνικὴ ἔκδοση: Θεωρία χορδῶν: Ὅλα ἢ τίποτα; 
Ἐκδοτικὸς Οἶκος ΤΡΑΥΛΟΣ, 2008, σελ. 238.

11. Joseph Silk, περιοδικὸ Science vol. 330, no. 6001 
(8.10.2010), σελ. 179-180.
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τοῦ Πυθαγόρα». Ὁ καθηγητὴς R. Penrose 
(University of Cambridge, κ.λπ., 1931-) 
διαπιστώνει12 ὅτι «ἀντίθετα πρὸς τὴν 
Κβαντικὴ Θεωρία, ἡ Θεωρία-Μ δὲν ἔχει 
καμμία ὑποστήριξη ἀπὸ τὶς παρατηρή-
σεις». Ὁ Θεωρητικὸς Φυσικὸς Peter Woit 
(Columbia University, 1957-)13, συγγρα-
φέας τοῦ βιβλίου Not even wrong (Οὔτε 
κἂν λάθος: ὑποτιμητικὴ φράση τοῦ Wolf-
gang Pauli –βραβεῖο Νομπὲλ Φυσικῆς– γιὰ 
θεωρίες ποὺ δὲν εἶναι ἐλέγξιμες), μὲ τὸ 
ὁποῖο ἀσκεῖ δριμεῖα κριτικὴ στὴ θεωρία 
τῶν ὑπερχορδῶν, ἀναφέρει παλαιότερη 
θεωρητικὴ πρόταση τοῦ Χόκινγκ γιὰ τε-
λειωτικὴ ἑνοποιημένη θεωρία (τὴ Ν=8 
ὑπερβαρύτητα), ἡ ὁποία σύντομα ἔπεσε 
σὲ παρακμή: «Ἕνα πρᾶγμα ποὺ εἶναι βέ-
βαιο ὅτι θὰ προκαλέσει πωλήσεις γιὰ ἕνα 
βιβλίο αὐτοῦ τοῦ εἴδους εἶναι νὰ ἐμπλέξει 
μὲ κάποιο τρόπο τὴ θρησκεία. Ὁ συμβα-
τικὸς ἰσχυρισμὸς τοῦ βιβλίου ὅτι “ὁ Θεὸς 
δὲν εἶναι ἀπαραίτητος”, γιὰ νὰ ἐξηγήσου-
με τὴ Φυσικὴ καὶ τὴν πρώιμη κοσμολογία, 
ἐξασφάλισε μεγάλη δημοσιότητα γιὰ τὸ 
βιβλίο...». Ἀναφερόμενος στὴ Θεωρία-Μ, 
σχολιάζει ὅτι «πρέπει νὰ δεχθῶ ὅτι αὐτὴ 
ἡ ψευδοεπιστήμη ποὺ ἀναπτύσσεται καὶ 
προβάλλεται σ’ αὐτὸ τὸ βιβλίο δὲν εἶναι 
προφανῶς καλύτερη ἀπὸ τὶς ἐξηγήσεις 
ποὺ βασίζονται στὴν πίστη».

Ὁ John Horgan14, Ἀμερικανὸς δημο-
σιογράφος ἐπιστημονικῶν ἐκλαϊκεύσε-
ων, ὑπενθυμίζει ὅτι ὁ καθηγητὴς Χόκινγκ 
προέβλεπε ὅτι μιὰ ἑνοποιημένη θεωρία 

12. Roger Penrose, Financial Times, 4.9.2010. 
Ἐπίσης, κριτικὴ τῆς Θεωρίας-Μ στὸ νέο βιβλίο, 
Roger Penrose, Fashion, Faith and Fantasy in 
the New Physics of the Universe, Princeton 
University Press, Princeton and Oxford, 2017, 
3rd printing, σελ. 91-95, 119-120.

13. Peter Woit στὸ σχόλιό του, “Hawking gives up” 
(ἱστοσελίδα του) 8.9.2010, ἀναφερόμενος στὸ 
συμπέρασμα τοῦ Χόκινγκ ὅτι δὲν ὑπάρχει μία 
θεωρία στὴν ὁποία προσέβλεπε ὁ Ἀινστάιν, 
ἀλλὰ διάφορες.

14. John Horgan, Scientific American, 13.9.2010.

Φυσικῆς πλησίαζε νὰ διατυπωθεῖ. Στὸ 
βιβλίο του Τὸ χρονικὸ τοῦ Χρόνου τὸ 1988 
τὸ συμπέρασμα ἦταν ὅτι ἡ τελικὴ θεω-
ρία τῆς Φυσικῆς «θὰ ἦταν ὁ τελειωτικὸς 
θρίαμβος τῆς ἀνθρώπινης λογικῆς, γιατὶ 
ἔτσι θὰ γνωρίζαμε τὸν νοῦ τοῦ Θεοῦ»... 
«Ὁ Χόκινγκ ἤλπιζε ὅτι, ἀντὶ νὰ ἔχουμε 
πειραματικὴ ἐπαλήθευση, θὰ μποροῦσαν 
οἱ Φυσικοὶ νὰ βροῦν μιὰ θεωρία τόσο λο-
γικὰ ἀναπόφευκτη, ὥστε νὰ ἀποκλείει 
κάθε ἀντίρρηση. Συνέβη ἀκριβῶς τὸ ἀντί-
θετο. Ἡ Θεωρία-Μ ἔχει σχεδὸν ἄπειρες 
ἐκδοχές, ἄρα θὰ μποροῦσαν νὰ ὑπάρξουν 
ἄπειρα σύμπαντα. Ἀλλὰ μιὰ θεωρία ποὺ 
προβλέπει τὰ πάντα στὴν πραγματικό-
τητα δὲν προβλέπει τίποτε, δὲν εἶναι κἂν 
μιὰ θεωρία» (ἂν δὲν μπορεῖ νὰ ἐλεγχθεῖ 
πειραματικά).

Ὁ διακεκριμένος ἐκλαϊκευτὴς Βρε-
τανὸς θεωρητικὸς Φυσικὸς καὶ ἐρευνητὴς 
κοσμολόγος Paul Davies (University of 
Newcastle, Cambridge, κλπ., 1946-), ἀνα-
φερόμενος στὸ Πολυσύμπαν, παρατη-
ρεῖ σὲ ἄρθρο του μὲ τίτλο «Τὰ κενὰ στὸ 
Μπίγκ-Μπὰνγκ τοῦ Στῆβεν Χόκινγκ)15: 
«Τὸ Πολυσύμπαν χρειάζεται ἕναν μηχα-
νισμὸ δημιουργίας συμπάντων, φυσικὰ 
πεδία ποὺ δημιουργοῦν ὕλη καὶ δυνά-
μεις ποὺ ἐνεργοῦν. Χρειάζονται μετα-
νόμοι ποὺ διέπουν τὸ Πολυσύμπαν καὶ 
δημιουργοῦν νόμους σὲ κάθε ἐπιμέρους 
σύμπαν. Οἱ μετα-νόμοι αὐτοὶ παραμέ-
νουν ἀνεξήγητοι, αἰώνιοι, ἀμετάβλητοι, 
ὑπερβατικὲς ὀντότητες ποὺ συμβαίνει νὰ 
ὑπάρχουν καὶ ἁπλῶς πρέπει νὰ θεωρη-
θοῦν ὡς δεδομένοι. Ἀπὸ τὴν ἄποψη αὐτή, 
οἱ μετα-νόμοι ἔχουν τὴν ἴδια θέση ὅπως 
ἕνας ἀνερμήνευτος, ὑπερβατικὸς Θεός».

Ὁ ἀκαδημαϊκὸς Γ. Κοντόπουλος στὸ 
ἄρθρο του «Ὑπάρχει πράγματι τὸ Πο-
λυσύμπαν;»16 ἀναφέρει: «Τὸ τελικό μας 

15. Paul Davies, “Stephen Hawking’s big-bang gaps”, 
ἐφημ. The Guardian, London, 4.9.2010.

16. Γ. Κοντόπουλος, «Ὑπάρχει πράγματι τὸ Πολυ-
σύμπαν;», Physics News, Τεῦχος 1 (Δεκ. 2011), 
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συμπέρασμα εἶναι ὅτι ὅσοι θέλουν νὰ 
ἀσχοληθοῦν μὲ ὑποθετικὰ σύμπαντα 
ἔχουν βεβαίως δικαιολογία νὰ τὸ κάνουν, 
ἀλλὰ αὐτὰ ἀποτελοῦν τμήματα ἐπιστη-
μονικῆς φαντασίας (science fiction) καὶ 
ὄχι ἐπιστήμη... Ὅπως εἴδαμε πιὸ πάνω, 
οἱ θεωρίες τοῦ Πολυσύμπαντος ἔχουν 
φιλοσοφικὲς καὶ μεταφυσικὲς προεκτά-
σεις. Πράγματι, δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία 
ὅτι ἡ θεώρηση τῆς ἀνθρωπικῆς ἀρχῆς 
ποὺ δίνει τὸ Πολυσύμπαν εἶναι μιὰ φιλο-
σοφικὴ καὶ μεταφυσικὴ ἄποψη ἡ ὁποία 
(θεώρηση) ἔγινε κυρίως γιὰ νὰ ἀντιπα-
ραταχθεῖ στὴν ὕπαρξη σκοπιμότητος 

στὸ Σύμπαν, (σκοπιμότητος) ποὺ ὁδη-
γεῖ σὲ θεολογικὲς προεκτάσεις. Κανεὶς 
δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκλείσει φιλοσοφικὲς 
καὶ μεταφυσικὲς θεωρήσεις, εἴτε πρὸς 
τὴ μία κατεύθυνση, εἴτε πρὸς τὴν ἄλλη. 
Ἀλλὰ δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ λέει ὅτι ἡ 
μία φιλοσοφία εἶναι ἐπιστημονικὴ καὶ ἡ 
ἄλλη δὲν εἶναι». 

Τελειώνοντας, ἂς ἀναφέρουμε αὐτὸ 
ποὺ ὁ διακεκριμένος Κοσμολόγος καθη-

τρίμηνη ἔκδοση τῆς  Ἕνωσης Ἑλλήνων Φυσικῶν.

γητὴς George Ellis (παλαιότερος συνερ-
γάτης τοῦ Χόκινγκ, μὲ τὸν ὁποῖο συνέ-
γραψε τὸ βιβλίο The large scale structure 
of space-time, 1973, Cambridge University 
Press) γράφει σὲ ἄρθρο του στὸ περιοδικὸ 
Scientific American, ἀσκώντας κριτικὴ 
στὴν ἰδέα γιὰ τὸ Πολυσύμπαν17: «Τὰ ἴδια 
φιλοσοφικὰ ἐρωτήματα ποὺ ἀφοροῦν τὸ 
Σύμπαν ἐμφανίζονται καὶ στὴ θεωρία τοῦ 
Πολυσύμπαντος. Πῶς ἔγινε τὸ Σύμπαν ἢ 
τὸ Πολυσύμπαν; Ἔγινε ἀπὸ ἀνάγκη, τύχη 
ἢ σκοπιμότητα; Αὐτὸ εἶναι ἕνα μεταφυ-
σικὸ ἐρώτημα ποὺ καμμία φυσικὴ θεωρία 
δὲν μπορεῖ νὰ ἀπαντήσει γιὰ τὸ Σύμπαν 

ἢ τὸ Πολυσύμπαν... Δὲν ὑπάρχει τίποτε 
κακὸ στὶς φιλοσοφικὲς ὑποθέσεις (philo-
sophical speculations)... Ἀλλὰ θὰ πρέπει 
νὰ τὶς ὀνομάζουμε αὐτὸ ποὺ εἶναι, καὶ ὄχι 
νὰ τὶς ὀνομάζουμε ἐπιστήμη».

ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ. ΚΑΤΣΟΥΦΗΣ
Ὁμότ. Καθηγ. Ε. Μ. Πολυτεχνείου

17. George Ellis, περιοδ. Scientific American, August 
2011.
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