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    Στο πάνθεον της επιστήμης ο Στίβεν Χόκινγκ 

 
 

Ο διαπρεπής βρετανός θεωρητικός φυσικός Στίβεν Χόκινγκ απεβίωσε σε ηλικία 76 ετών, 
στο σπίτι του στο Κέιμπριτζ, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η οικογένειά του, 
σημειώνοντας πως ο καθηγητής έφυγε ήσυχα, στον ύπνο του. Το 2017 ο Στήβεν Χόκινγκ 
είχε παραδεχθεί με το συνηθισμένο φλεγματικό του χιούμορ στο BBC ότι «ποτέ του δεν 
περίμενε πως θα έφτανε τα 75», δεδομένου ότι στα 21 του χρόνια είχε διαγνωστεί με τη 
νόσο του Lou Gehrig. «Μολονότι κρεμόταν ένα σύννεφο πάνω από το μέλλον μου, 
διαπίστωσα, προς μεγάλη μου έκπληξη, ότι απολάμβανα τη ζωή μου στο παρόν 
περισσότερο από ό,τι πριν. Και τότε άρχισα να κάνω πρόοδο στην έρευνά μου», είχε 
δηλώσει αναφερόμενος στην υγεία του.  
Οι μαύρες τρύπες 
Ο Στήβεν Χόκινγκ έγινε διάσημος για τη μελέτη του πάνω στις μαύρες τρύπες, τη 
βαρύτητα και τη γενική σχετικότητα, ενώ ήταν συγγραφέας πολλών δημοφιλών βιβλίων, 
με κορυφαίο το έργο του τη «Σύντομη Ιστορία του Χρόνου», που είχε εκδοθεί το 1988, 
μεταφράσθηκε σε 40 γλώσσες (και στα ελληνικά) και πούλησε περισσότερα από 10 
εκατομμύρια αντίτυπα. Ο στόχος του ήταν απλός, όπως είχε πει: «Η πλήρης κατανόηση 
του σύμπαντος: γιατί είναι όπως είναι και γιατί τελικά υπάρχει». Εάν αυτό μπορεί να 
θεωρηθεί απλό! Ωστόσο, μερίδα επιστημόνων είχε αποκαλέσει το βιβλίο «το 
σπουδαιότερο αδιάβαστο βιβλίο στην ιστορία». Σε κάθε περίπτωση, ο Χόκινγκ είχε 
διατυπώσει το ασυνήθιστο ερώτημα «Πότε μια μαύρη τρύπα δεν είναι μαύρη;» και είχε ο 
ίδιος απαντήσει «Όταν εκρήγνυται».  
Οι προφητείες του 
Ο φυσικός Μίτσιο Κάκου είχε δηλώσει στους New York Times ότι «από την εποχή του 
Άλμπερτ Αϊνστάιν είχε να υπάρξει ένας επιστήμονας που να έλκει τόσο πολύ τη φαντασία 
του κοινού και να γίνει αγαπητός σε δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο». 
Η κινηματογραφική ταινία «Η θεωρία του παντός» το 2014 για τη ζωή του Χόκινγκ, με τον 
Έντι Ρεντμέιν στον πρωταγωνιστικό ρόλο να κερδίζει το Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού, 
έκανε ευρύτερα γνωστό τον Βρετανό κοσμολόγο. Ο ίδιος είχε τότε δηλώσει για τον 
Ρεντμέιν «μερικές φορές νόμιζα ότι ήμουν εγώ».  
Οι κοινωνικές παρεμβάσεις του  
Παρέμεινε ως το τέλος ενεργός πολίτης και, μεταξύ άλλων, προειδοποίησε κατ’ 
επανάληψη για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και της πιθανότητας μιας 
συνάντησης με τους εξωγήινους, που μπορεί να έχει άσχημη κατάληξη για τους 
ανθρώπους. Επίσης, ήταν ένθερμος υποστηρικτής της αποίκησης άλλων πλανητών ως 
διέξοδο σωτηρίας της ανθρωπότητας σε περίπτωση που η Γη καταστραφεί από έναν 
πόλεμο, πτώση αστεροειδούς ή άλλη αιτία.  
 


