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Λίγα λόγια για τον συγγραφέα
(ΘΞ∩ΔΚ, όπου ΔΚ μαθητής)
1975: Καθηγητής (υδρολογίας & υδραυλικών έργων).
Πρώτη εντύπωση: δημοκρατική συμπεριφορά.
1976: Επιστήμονας και δάσκαλος.
Πρώτη εντύπωση: Ενθουσιασμός για τη ρευστομηχανική της
καθίζησης.
1979: «Φιλεύσπλαχνος» Καθηγητής Έδρας.
1983: Επιβλέπων διδακτορικής διατριβής.
1986-96: Φιλικός συνεργάτης (ερευνητική ομάδα Ιτιά).
1996-2003: Ηγετική προσωπικότητα και ακάματος εργάτης στη Σχολή
Πολιτικών Μηχανικών (Πρόεδρος) και στο ΕΜΠ (Πρύτανης).
2004-09: «Απόμακρος» εργάτης στον πολιτικό στίβο.
2010-σήμερα: Άνθρωπος του πνεύματος, κοινωνικός ερευνητής και
συγγραφέας.

Ερωτήματα προς τον συγγραφέα
• Γιατί απαρνήθηκε τις συνήθεις δραστηριότητες των
πανεπιστημιακών (ομότιμων καθηγητών) αλλά και
πολιτικών (πρώην υπουργών);
• Γιατί έγραψε το συγκεκριμένο βιβλίο (και γιατί
μάλιστα το εξέδωσε «καλύπτοντας […] τις δαπάνες
της έκδοσης και παραχωρώντας στον Εκδότη [ΕΜΠ]
τα όποια έσοδα προκύψουν» όπως αναφέρει στο
κεφάλαιο «Οφειλόμενα»;
• Τι θα συμβούλευε σχετικά έναν μέλλοντα
συνταξιούχο καθηγητή (και δη μαθητή του…);

Κριτική στο κεντρικό θέμα του βιβλίου
Το κοινωνικό προπατορικό αμάρτημα

Ο χαμένος κοινωνικός παράδεισος
της Προϊστορίας
Εικαστικά
δημιουργήματα της
παλαιολιθικής
εποχής σε διάφορα
σημεία του
πλανήτη

Από το βίντεο που
παρουσιάστηκε

Αρχαιολογικά τεκμήρια μετάβασης από την
αταξική στην ταξική κοινωνία

Το «αυθεντικό» προπατορικό αμάρτημα
Γένεσις 2.8-2.17
• Καὶ ἐφύτευσεν ὁ Θεὸς παράδεισον ἐν Ἐδὲμ κατὰ ἀνατολὰς καὶ ἔθετο ἐκεῖ τὸν ἄνθρωπον, ὃν
ἔπλασε…
• καὶ ἐξανέτειλεν ὁ Θεὸς ἔτι ἐκ τῆς γῆς πᾶν ξύλον ὡραῖον εἰς ὅρασιν καὶ καλὸν εἰς βρῶσιν καὶ τὸ ξύλον
τῆς ζωῆς ἐν μέσῳ τοῦ παραδείσου καὶ τὸ ξύλον τοῦ εἰδέναι γνωστὸν καλοῦ καὶ πονηροῦ…
• ποταμὸς δὲ ἐκπορεύεται ἐξ Ἐδὲμ ποτίζειν τὸν παράδεισον· ἐκεῖθεν ἀφορίζεται εἰς τέσσαρας
ἀρχάς... καὶ ὁ ποταμὸς ὁ τρίτος Τίγρις· οὗτος ὁ προπορευόμενος κατέναντι Ἀσσυρίων. ὁ δὲ ποταμὸς
ὁ τέταρτος Εὐφράτης…
• Καὶ ἔλαβε Κύριος ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασε, καὶ ἔθετο αὐτὸν ἐν τῷ παραδείσῳ τῆς τρυφῆς,
ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν. καὶ ἐνετείλατο Κύριος ὁ Θεὸς τῷ Ἀδὰμ λέγων· ἀπὸ παντὸς ξύλου
τοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ βρώσει φαγῇ, ἀπὸ δὲ τοῦ ξύλου τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν, οὐ
φάγεσθε ἀπ᾿ αὐτοῦ· ᾗ δ᾿ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ᾿ αὐτοῦ, θανάτῳ ἀποθανεῖσθε.
Γένεσις. 3.6-3.24
• καὶ εἶδεν ἡ γυνή, ὅτι καλὸν τὸ ξύλον εἰς βρῶσιν καὶ ὅτι ἀρεστὸν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἰδεῖν καὶ ὡραῖόν
ἐστι τοῦ κατανοῆσαι, καὶ λαβοῦσα ἀπὸ τοῦ καρποῦ αὐτοῦ ἔφαγε· καὶ ἔδωκε καὶ τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς μετ᾿
αὐτῆς, καὶ ἔφαγον….
• καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ἰδοὺ Ἀδὰμ γέγονεν ὡς εἷς ἐξ ἡμῶν, τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν· καὶ νῦν μή
ποτε ἐκτείνῃ τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ λάβῃ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ φάγῃ καὶ ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα.
• καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτὸν Κύριος ὁ Θεὸς ἐκ τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς ἐργάζεσθαι τὴν γῆν, ἐξ ἧς
ἐλήφθη.
• καὶ ἐξέβαλε τὸν Ἀδὰμ καὶ κατῴκισεν αὐτὸν ἀπέναντι τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς καὶ ἔταξε τὰ
Χερουβὶμ καὶ τὴν φλογίνην ῥομφαίαν τὴν στρεφομένην φυλάσσειν τὴν ὁδὸν τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς.

Από το βίντεο που
παρουσιάστηκε

Κοινωνικό προπατορικό αμάρτημα και πρώτα
βήματα στην Ιστορία
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γεωργοκτηνοτροφικών
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Προσομοίωση από τη
φαινομενολογία της
ρευστομηχανικής
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«Πλούτος»: Ποσοτικοποιημένη υλική ευδαιμονία – συνδέεται με τη διαθέσιμη ενέργεια.
Μέση τιμή «πλούτου»: Αντιπροσωπεύει τη συνολική διαθέσιμη ενέργεια (διαιρούμενη με τον
πληθυσμό).
Τεχνολογικό όριο: Αντιπροσωπεύει το άνω όριο της διαθέσιμης ενέργειας κατ’ άτομο.
Η μέση τιμή και το τεχνολογικό όριο ιστορικά αυξάνονται, αλλά ο ρυθμός αύξησης της μέσης τιμής
είναι πολύ μικρότερος από αυτόν του τεχνολογικού ορίου.
Σημαντικές ιστορικές εξελίξεις που οδήγησαν σε αύξηση του τεχνολογικού ορίου είναι π.χ.:
Καταμερισμός εργασίας, εξημέρωση ζώων, γεωργία, μεταλλουργία.
Εντροπία: Μέτρο αβεβαιότητας.

Εντροπία ≡ Η αβεβαιότητα ποσοτικοποιημένη
• Εντροπία της συνεχούς τυχαίας μεταβλητής z:
fz
∞ fz
Φ[z] := E – ln
= – −∞ ln
f z dz
hz
hz
όπου f(z) είναι η πυκνότητα πιθανότητας και h(z) είναι η πυκνότητα ενός
μέτρου υποβάθρου (συνήθως Lebesgue, ήτοι h(z) = 1).
• Αρχή της μέγιστης εντροπίας (Jaynes): Η εντροπία ενός συστήματος γίνεται
όσο μεγαλύτερη μπορεί για τους δεδομένους περιορισμούς του συστήματος.
• Η αρχή αποτελεί τη λογική βάση του δεύτερου θερμοδυναμικού νόμου).

Ludwig Boltzmann
(1844 -1906)

Josiah W. Gibbs
(1839 – 1903)

Claude Shannon
(1916 – 2001)

Andrey Kolmogorov Edwin T. Jaynes
(1903 –1987)
(1922 –1998)
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• Η μέση τιμή και το τεχνολογικό όριο ιστορικά αυξάνονται, αλλά ο ρυθμός
αύξησης της μέσης τιμής είναι πολύ μικρότερος από αυτόν του
τεχνολογικού ορίου.
• Η αύξηση του τεχνολογικού ορίου είναι αποτέλεσμα της αύξησης της
γνώσης.
• Η αύξηση της μέσης τιμής εξαρτάται από φυσικούς πόρους και δουλειά.

Εξισώσεις (αφιερωμένες εξαιρετικά)
• Όλα τα χαρακτηριστικά της κατανομής υπολογίζονται συναρτήσει δύο παραμέτρων:
– της μέσης τιμής, μ, που είναι μέτρο του συνολικού «πλούτου»,
– του λόγου Α := τ/μ > 1 όπου τ το τεχνολογικό όριο.
• Η πυκνότητα πιθανότητας που μεγιστοποιεί την εντροπία είναι:
𝑓 𝑥 = 𝐵𝜇

𝑒 −𝑥/𝐵𝜇
1−𝑒 −𝐴/𝐵

όπου Β είναι συνάρτηση του Α οριζόμενη από την εξίσωση 𝐵 − 𝐴/ 𝑒 𝐴/𝐵 − 1 = 1 ή
κατά πολύ ακριβή προσέγγιση:
𝐵 ≈ 𝐴−1

1−1/𝑎
𝐴−1 𝑎 +1

𝐴−1 𝑎 −1

ln 2

, 𝑎 ≔ 1−ln 2 = 2.2589 …

• Η μέγιστη εντροπία είναι:
𝜇

Φ= ln ℎ + ln

𝐴𝐵𝑒 1/𝐵
𝐴+𝐵−1

𝜇

1

≈ ln ℎ + 1 − 𝑎 ln 𝐴 − 1

−𝑎

+1

όπου h η μονάδα μέτρησης του «πλούτου». (Η εντροπία είναι εξ ορισμού αδιάστατη.)

Τα σημερινά δεδομένα δείχνουν εκθετικά
διαστρωμένες κοινωνίες

Πυκνότητα πιθανότητας
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Δυνατότητες συμβατές με την αρχή της
μέγιστης εντροπίας
ΔΥΝΑΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ
ΣΕ ΤΑΞΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
(Μεταβολή της μέσης
τιμής χωρίς μεταβολή
του τεχνολογικού ορίου)
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• Είναι δυνατή η
δικαιότερη
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αύξηση του
συνολικού
«πλούτου»
• Ισοδύναμα,
προϋποθέτει
μεταβολή των
περιορισμών
του
συστήματος.

0
0

1

2

3

4

"Πλούτος"

Ματαιοπονία ο αγώνας ενάντια στην αρχή της μέγιστης εντροπίας

Η δημοκρατία ως μέσο άμβλυνσης των επιπτώσεων
του κοινωνικού προπατορικού αμαρτήματος

Η δημοκρατία ως μέσο άμβλυνσης των επιπτώσεων
του κοινωνικού προπατορικού αμαρτήματος (2)

Προς άρση του προπατορικού αμαρτήματος:
Παιδεία - σοφία

Προς άρση του προπατορικού αμαρτήματος:
Συνεργασία - σοφία

Προς άρση του προπατορικού αμαρτήματος:
Αγάπη

• ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους
[Ιω. 13.34]
• ὁ ἔχων δύο χιτῶνας μεταδότω τῷ μὴ ἔχοντι, καὶ ὁ ἔχων
βρώματα ὁμοίως ποιείτω. [Λουκ. 3.11]

