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Στους συμμετέχοντες διενεμήθησαν: η  αναφορά 
στο έργο του Hawking, στην Αγγλική γλώσσα, 
ως άσκηση διοικητικής σκέψης, για τη συλλογή 
πληροφορίας, ακόμη και υπό «ασύμμετρες 
συνθήκες» και η κύρια θέση του, για την «Αρχή 
του Χρόνου», στην Ελληνική γλώσσα.   
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ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ 

 
 
 
Υπάρχουν πολλοί τρόποι, να σκεφθείς για τους συνανθρώπους σου με 
αναπηρία γενικότερα, ή και  ειδικά, την Εθνική Ημέρα για Άτομα με 
Αναπηρία, ένα βήμα οπωσδήποτε θετικό της Πολιτείας προς τη σωστή 
κατεύθυνση.  
 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να μιλήσεις για αυτούς τους συνανθρώπους 
σου. Μπορείς να οικτίρεις, αντί να εκτιμήσεις. Να αποστασιοποιηθείς, 
αντί να συμμετέχεις. Να περιθωριοποιείς και να περιθωριοποιείσαι ο 
ίδιος. Να υπερθεματίζεις την τύχη σου και να κλείνεις την πόρτα σου, 
γιατί δεν σε αφορά, ή να βρίσκεις το δρόμο για την έκφραση της 
φιλανθρωπίας σου.  
 

Το μεγαλείο της ανθρώπινης σκέψης, προσδιορίζεται στο ότι αυτοί οι 
συνάνθρωποι και συνοδοιπόροι μας στη ζωή, μπορούν και κατανοούν 
όλες τις συμπεριφορές μας. Και τις δικαιολογούν.  
 

Αν όμως σκεφθεί κανείς, ότι τα χρόνια που περνούν, μας οδηγούν 
όλους έτσι και αλλιώς στην ίδια κατάσταση, θα έβαζε ένα ερώτημα 
μπροστά μας. Είναι ή όχι, οι αγγελιοφόροι ενός ηχηρού μηνύματος; 
Είναι ή όχι, οι φορείς, της ύψιστης διοικητικής σκέψης;  
 

Για αυτό το μάθημα διοικητικής σκέψης, τους οφείλουμε. Και θα 
μιλήσουμε, για βίους παράλληλους.  
 
 

ΒΙΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 
 
Πέρυσι, περίπου ίδια εποχή, πριν τα Χριστούγεννα, περίμενα την 
Ελένη. Μία συνεργάτιδα. Πάντα είχα αντιρρήσεις γιατί ερχόταν με το 
μηχανάκι της. Ένα οδηγός πάνω στην κεντρική λεωφόρο, αποφάσισε 
ξαφνικά να στρίψει αριστερά, σε ένα κάθετο δρόμο. Δεν την πρόσεξε 
με τη μικρή μηχανή της. Όταν ξύπνησε στο ΚΑΤ και έμαθε ότι είχε 
χάσει το πόδι της, δήλωσε ότι δεν θα έπινε και δεν θα έτρωγε τίποτε… 
Άρχισε η αγωνία για όλους μας.  
 

Ένα βράδυ χωρίς προειδοποίηση την μετέφεραν σε ένα δωμάτιο δίπλα 
από το γραφείο της προϊσταμένης, με το φορείο, στις έντεκα το βράδυ. 
Της είπαν ότι κάποιος θα την έβλεπε. 
 

«Είχα αποκοιμηθεί…  μας διηγείται ακόμη σήμερα… Και ξαφνικά με 
ξύπνησε  το φως και η έντονη μουσική... Νησιώτικα… Σκέφθηκα ότι 
τρελάθηκα ή ότι επειδή μου άρεσε πολύ να χορεύω, ονειρευόμουν 
αυτό που δεν θα μπορούσα να ξανακάνω ποτέ… Αλλά ανοίγοντας τα 
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μάτια μου καλά, είδα μπροστά μου ένα όμορφο παλικάρι, ψηλό σαν το 
γιο μου, να χορεύει και να με κοιτάει γελώντας. Ένα μαύρο 
κασετόφωνο έπαιζε ακουμπισμένο στο κρεβάτι μου… Το πρώτο μου 
συναίσθημα ήταν θυμός. Το δεύτερο, ερώτημα. Με κοροϊδεύουν; 
Συνέχισε να χορεύει και ξαφνικά χωρίς να το καταλαβαίνω ο θυμός μου 
καταλάγιασε και άρχισα να νοιώθω, χωρίς να ξέρω γιατί, ότι κάτι καλό 
με τύλιγε. Ήρθε και κάθισε δίπλα μου… Έκλαιγα  χωρίς να ξέρω γιατί...  
Μου έπιασε το χέρι  και το ακούμπησε  πάνω του, έτσι ώστε να αγγίζω 
τα δύο του γόνατα… Ποιο από τα δύο καλή μου, …είναι το ξύλινο; 
…Μου έδειξε τη φωτογραφία του να παίζει μπάλα με το γιο του… Τον 
αγκάλιασα του… είπα ότι ήταν ο δικός μου άγγελος… έβαλα τα γέλια… 
και ζήτησα να φάω…» 
 

Εφέτος η Ελένη χόρεψε με την ψυχή της στους αρραβώνες του γιου 
της, δουλεύει ξανά και γελάει περισσότερο από πριν. Έχει όμως πάντα 
έτοιμο, ένα κασετόφωνο με νησιώτικα  και χορεύει στις δώδεκα, σε 
όποιο δωμάτιο νοσοκομείου της ζητηθεί, από την ομάδα υποστήριξης, 
στην οποία και αυτή έχει ενταχθεί, δίνοντας μαθήματα διοικητικής 
σκέψης.           
 

ΒΙΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
 
Ο Στήβεν Χόκιν γράφει….. 
 

«…Δεν μου άρεσε η μπάλα και ο γραφικός μου χαρακτήρας ήταν η 
απελπισία των δασκάλων μου. Στα 17 μου, ήμουν φοιτητής στην 
Οξφόρδη. Στα 21 μου, ήμουν μεταπτυχιακός φοιτητής στο 
Πανεπιστήμιο του   Cambridge και στη συνέχεια ερευνητής, στο ίδιο 
Πανεπιστήμιο, ως Κοσμολόγος. Αλλά δεν τα πήγαινα τόσο καλά, γιατί 
δεν είχα αρκετές γνώσεις στα μαθηματικά και δεν είχα διάθεση να 
προχωρήσω το διδακτορικό μου. Όταν ξαφνικά στα 21 μου, μετά από 
μία αδιαθεσία έμαθα ότι νοσούσα από μία ασθένεια μη αναστρέψιμη, 
συνειδητοποίησα ότι υπήρχαν τόσα όμορφα πράγματα να κάνω, αν 
είχα λίγο χρόνο… όπως, να θυσιαστώ για τους άλλους, να βρω 
σύντροφο….. να προχωρήσω την έρευνά μου.. να μελετήσω 
μαθηματικά… Και έτσι αρραβωνιάστηκα με τη Τζέην…, την οποία 
γνώρισα τα δύσκολα χρόνια….της διάγνωσης της αρρώστιας μου. 
Αυτός ο αρραβώνας άλλαξε τη σκέψη μου για τη ζωή… Έπρεπε να 
βρω χρήματα για να προχωρήσουμε… Και κατάφερα να πάρω μία 
υποτροφία. Παντρευτήκαμε, όσο η Τζέην ήταν ακόμη φοιτήτρια στο 
Λονδίνο. Δεν μπορούσα να περπατώ πολύ και έπρεπε να βρούμε ένα 
σπίτι κοντά…Είχαμε περιπέτειες με τα σπίτια που μείναμε...Κάποια 
στιγμή η Τζέην κι εγώ …με τα τρία μας παιδιά…μέναμε μέσα σε έναν 
όμορφο κήπο… Το 1974 ένας φοιτητής μου ήρθε να μείνει μαζί μας για 
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να με βοηθάει… Από το 1984…, άρχισα να μιλάω με  
Εκουαλάιζερ……» http://www.hawking.org.uk/ 
 

Associated Press 
 

13/06/06 17:57   
«Ματιά στο μέλλον» 
«Ο άνθρωπος θα κατοικήσει τον Άρη μέχρι το 2046 προβλέπει ο 
Στίβεν Χόκινγκ». 
  

«Ο Στίβεν Χόκινγκ με τον πρόεδρο του Πανεπιστημίου Επιστήμης και 
Τεχνολογίας του Χονγκ Κονγκ, Πολ Χου». 
    
«Ο διακεκριμένος συγγραφέας και επιστήμονας Στίβεν Χόκινγκ εκτιμά, 
ότι ο άνθρωπος θα έχει κατοικήσει τη Σελήνη μέσα σε 20 χρόνια και θα 
δημιουργήσει αποικία στον Άρη έως το 2046».  
 

«Μιλώντας κατά την διάρκεια επίσκεψής του στο Χονγκ Κονγκ, ο Στίβεν 
Χόκινγκ επισήμανε ότι η εξερεύνηση του Διαστήματος θα είναι 
σημαντική για την επιβίωση του ανθρώπου, εξαιτίας του φόβου ενός 
πυρηνικού πολέμου και του περιορισμού των φυσικών πόρων». 
 

«Σύμφωνα με τον ραδιοσταθμό RTHK, ο μετακινούμενος με αναπηρικό 
αμαξίδιο 64χρονος συγγραφέας του βιβλίου «Μία Σύντομη Ιστορία του 
Χρόνου», είπε ότι ο κίνδυνος ενός ολοκληρωτικού αφανισμού της 
ανθρώπινης φυλής αυξάνεται καθημερινά. Όπως επισήμανε στους 
δημοσιογράφους, πιστεύει ότι ο άνθρωπος θα έχει δημιουργήσει 
οικισμούς στη Σελήνη μέσα στα επόμενα 20 χρόνια και μία αποικία 
στον Άρη μέσα στα επόμενα 40 χρόνια». 
 

«Στον Χόκινγκ επιφυλάχθηκε υποδοχή...αστέρα της ροκ μουσικής, στη 
πρώην βρετανική αποικία. Η αστυνομία αναγκάστηκε να σχηματίσει μία 
ανθρώπινη αλυσίδα για να συγκρατήσει τα πλήθη, που περίμεναν να 
τον χαιρετίσουν, όταν έφθασε αεροπορικώς τη Δευτέρα στο 
αεροδρόμιο Τσεκ Λαπ Κοκ της πόλης……» 

 
Δεκέμβρης 2004 

 Ο Καθηγητής Hawking συμμετέχει στην απονομή Βραβείων Καλύτερης 
Κωμωδίας,  στο Λονδίνο. 

Ιανουάριος 2005  
 Ο Καθηγητής Hawking ταξιδεύει στην Καλιφόρνια ένα μήνα για 
διαλέξεις.  

 Στη Santa Barbara προλογίζει τον φίλο του  Νομπελίστα  Καθηγητή  
David Gross, στην ομιλία του, στο Lobero Theater.  

 Επισκέπτεται το Ινστιτούτο Smithsoian και συνεργάζεται με τον 
καθηγητή Jim Hartle's. 

Μάρτιος 2005  
 Ο Καθηγητής Hawking  ταξιδεύει στην Ισπανία.  
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Οκτώβρης 2005 
 Ταξιδεύει στη Γερμανία, για να μιλήσει στο Πανεπιστήμιο του 
Βερολίνου,  

 πριν ταξιδέψει στη Φραγκφούρτη, για την Έκθεση Βιβλίου. 
Νοέμβριος 2005   

 Ο καθηγητής  Hawking επισκέπτεται τις  Η.Π.Α. για  2 εβδομάδες.  
 Δύο διαλέξεις στο San Jose και στο Oakland.  
 Τρίτη διάλεξη στο  Seattle.  
 Τέταρτη διάλεξη στους υπαλλήλους  της  Intel.  
 Πέμπτη διάλεξη στο American Cambridge (800 Campaign).  

 
«...Σε ένα σύμπαν που θα ήταν ουσιαστικά στατικό, δεν θα υπήρχε 
καμία δυναμική αιτία, που θα επέβαλε στα αστέρια κάποια στιγμή 
ξαφνικά ν’ «ανάψουν». Οποιοσδήποτε τέτοιος «χρόνος ανάματος» θα 
είχε επιβληθεί από μια παρέμβαση εκτός σύμπαντος…  
 

Η κατάσταση άλλαξε όμως, όταν συνειδητοποιήθηκε ότι το σύμπαν δεν 
ήταν στατικό, αλλά επεκτεινόταν. Οι γαλαξίες απομακρύνονται σταθερά 
ο ένας από τον άλλο. Αυτό σημαίνει ότι ήταν κοντινότερα μεταξύ τους 
στο παρελθόν. Θα μπορούσαμε να παραστήσουμε γραφικά τον 
αποχωρισμό δύο γαλαξιών σαν συνάρτηση του χρόνου. Εάν δεν 
υπήρχε επιτάχυνση λόγο της βαρύτητας, το γράφημα θα έδινε μια 
ευθεία γραμμή. Η προέκτασή της στο παρελθόν θα έδινε μηδενικό 
διαχωρισμό, περίπου είκοσι δισεκατομμύρια χρόνια πριν. Κάποιος, 
ίσως περίμενε η βαρύτητα να αναγκάζει τους γαλαξίες να 
επιταχύνονται ο ένας προς τον άλλο. Αυτό θα σήμαινε ότι το γράφημα 
του διαχωρισμού των δύο γαλαξιών θα καμπύλωνε προς τα κάτω, 
κάτω από την ευθεία γραμμή. Έτσι ο χρόνος του μηδενικού 
διαχωρισμού θα ήταν λιγότερο από είκοσι δισεκατομμύρια χρόνια…  
 

…..Σε εκείνη τη χρονική στιγμή, στη Μεγάλη Έκρηξη (Big Bang), όλη η 
ύλη του σύμπαντος θα ήταν συγκεντρωμένη σε ένα σημείο. Η 
πυκνότητα θα ήταν άπειρη. Θα ήταν αυτό που λέμε, μια παραδοξότητα 
(singularity, στα μαθηματικά: σημείο ασυνέχειας). Σε μια 
παραδοξότητα, όλοι οι νόμοι της φυσικής θα είχαν καταρρεύσει. Αυτό 
σημαίνει ότι η κατάσταση του σύμπαντος, μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, δεν 
θα εξαρτιόταν από οτιδήποτε θα είχε συμβεί πριν, γιατί οι αιτιοκρατικοί 
νόμοι που ορίζουν το σύμπαν δεν ίσχυαν στην αρχή αυτή. Το Σύμπαν 
θα εξελισσόταν από τη Μεγάλη Έκρηξη, εντελώς ανεξάρτητα από το τι 
ήταν πριν. Ακόμα και το ποσό της ύλης στο σύμπαν, θα μπορούσε να 
είναι διαφορετικό από αυτό που ήταν πριν, εφόσον ο Νόμος της 
Διατήρησης της Ύλης θα κατέρρεε μαζί με όλους τους άλλους...  
 

…Η γενική σχετικότητα προέβλεπε παραδοξότητες, κάθε φορά που 
συγκεκριμένη ποσότητα μάζας βρισκόταν σε μια περιοχή. Τα πρώτα 
θεωρήματα σχεδιάστηκαν για να δείξουν, ότι ο χρόνος φτάνει σε ένα 



 7

τέλος, μέσα σε μια μαύρη τρύπα, που δημιουργήθηκε από τον 
θάνατο ενός άστρου. Ωστόσο, η διαστολή του σύμπαντος είναι 
αντίστροφη από την κατάρρευση ενός άστρου. Θα ήθελα - λέει ο Χόκιν 
- για αυτό να σας δείξω, ότι στοιχεία επιστημονικής παρατήρησης 
υποδεικνύουν ότι το σύμπαν περιέχει επαρκή ύλη, ώστε να περιέχει 
μια παραδοξότητα…  
 

…Όπως κοιτάμε το σύμπαν, κοιτάμε πίσω στο χρόνο, γιατί το φως έχει 
εκπεμφθεί από τα πολύ μακρινά σώματα πολύ καιρό πριν, για να μας 
φτάσει στον παρόντα χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι τα γεγονότα που 
παρατηρούμε βρίσκονται στον λεγόμενο κώνο παρελθοντικού φωτός. 
Η κορυφή του κώνου βρίσκεται στην θέση μας στον παρόντα χρόνο. 
Όπως όμως πηγαίνουμε πίσω στο χρόνο πάνω στο διάγραμμα, ο 
κώνος του φωτός, απλώνεται σε μεγαλύτερες αποστάσεις και η έκτασή 
του αυξάνει. Ωστόσο, εάν υπάρχει επαρκής ύλη στον κώνο 
παρελθοντικού φωτός μας, οι ακτίνες του φωτός θα κλίνουν η μια προς 
την άλλη. Αυτό σημαίνει, ότι, όπως κάποιος πηγαίνει πίσω στο 
παρελθόν, η επιφάνεια του κώνου παρελθοντικού φωτός θα φτάσει ένα 
μέγιστο σημείο, και μετά θα αρχίσει να φθίνει. Αυτή η εστίαση στον 
κώνο παρελθοντικού φωτός, από τις βαρυτικές επιδράσεις της ύλης 
του σύμπαντος, είναι σημάδι του ότι το σύμπαν βρίσκετε μέσα στον 
ορίζοντα του. Εάν κάποιος μπορεί να καθορίσει ότι υπάρχει αρκετή ύλη 
στο σύμπαν, ώστε να εστιάσει τον κώνο του παρελθοντικού χρόνου 
μας, τότε αυτός μπορεί να εφαρμόσει τα θεωρήματα παραδοξότητας, 
(singularity theorems), προκειμένου να δείξει πως ο Χρόνος, πρέπει 
να είχε μια Αρχή.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

 
 
 
Αλλά το Βέλος του Χρόνου και η Πολιτική Οικονομία των 
Μεταβλητών των Διοικητικών Συστημάτων, δεν αποτελούν τo 
θεμέλιο, της Διοικητικής Σκέψης;  
 
 
                       Σας ευχαριστώ 
 


