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Δπραξηζηίεο. 

 Δπραξηζηώ ηνλ Ησάλλε Μαζνπξίδε, γηα ηελ πνιύηηκε ζπκβνιή ηνπ ζηελ καζεκαηηθή 

επεμεξγαζία θαη απεηθόληζε ηνπ ππνδείγκαηνο θαη ηνλ Αληώλε Μαθξή γηα ηελ 

Κνηλσληνινγηθή ππνζηήξημε ηνπ πνλήκαηνο ζην ζύλνιό ηνπ.  

 

Περίληψη:  ην άξζξν επηρεηξείηαη ε κεηαθνξά ηεο Αξηζηνηειηθήο ζθέςεο, θπξίσο κέζα 

απφ ην έξγν ηνπ Αξηζηνηέιε «Πνιηηηθά», ζε κηα ζχγρξνλε, θνηλσληθννηθνλνκηθή 

πξνζέγγηζε. Υξεζηκνπνηείηαη σο βαζηθφ εξγαιείν ε Θεξκνδπλακηθή, κέζα απφ ηηο 

βαζηθέο αξρέο  ηεο, πνπ αθνξνχλ ηνπο δχν πξψηνπο λφκνπο ηεο ελέξγεηαο. ην ζχλνιφ ηεο 

ε δηαδηθαζία ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηα θξηηήξηα ηεο Αξηζηνηειηθήο «Άξηζηεο πφιεο», 

εθφζνλ θξίλεηαη φηη ε «πφιηο» ηνπ Αξηζηνηέιε απνηειεί ηελ πην εκπεξηζηαησκέλε άπνςε 

γηα ηελ Βησζηκφηεηα, αλ θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πηζηεχνπκε φηη ε «Άξηζηε Πφιηο» 

μεπεξλάεη θαηά πνιχ ηελ έλλνηα ηεο Βησζηκφηεηαο, εθφζνλ κέζα απφ ην «επ δελ» 

δηεθδηθεί ηελ «Δπδαηκνλία».   

            Καηάιεμε ηεο πξνζέγγηζεο κέζα απφ ηελ Θεξκνδπλακηθή απνηειεί ε αλαπηπμηαθή 

παξέκβαζε, ζηελ βάζε ηεο Αξηζηνηειηθήο  «Μεζφηεηαο» (ππφδεηγκα  κέηξνλ - κεζφηεο), 

θαηά ηελ νπνία παξεκβαίλνπκε ζηε ζπλάξηεζε ηνπ εηζνδήκαηνο (Τ) ηνπ Solow θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην ζπληειεζηή ηεο παξαγσγήο θεθάιαην (Κ). Υσξίδνπκε ην ζπλνιηθά 

απαζρνινχκελν θεθάιαην ζε κηθξνκεζαίν θαη κεγάιν θαη κε ρξήζε εκηηνλνεηδνχο 

ζπλάξηεζεο πεξηνξίδνπκε ην κεγάιν θεθάιαην, ππέξ ηνπ κηθξνκεζαίνπ. Θεσξνχκε 

αμησκαηηθά φηη ε ζρέζε αλάκεζα ζηνπο ζπληειεζηέο ηεο παξαγσγήο, Κεθάιαην(Κ) θαη 

Δξγαζία (L), είλαη πάληα ζεηηθή.  

 

Λέξειρ κλειδιά: εζηθή, Τπνβαζκηζκέλε ελέξγεηα, Δληξνπία, αηαμία, ππεξαμία, 

κηθξνκεζαίν/ κεγάιν, θεθάιαην, επδαηκνλία.  

 

Abstract: The article attempts to transfer Aristotelian thought, through the work of 

Aristotle "Politics”, to a modern, socio-economic approach. Thermodynamics is used as a 

basic tool, through its basic principles, concerning the first two laws of energy. Σhe 

process takes in full account the criteria of Aristotle's "Best City", since Aristotle's "polis" 

is considered to be the most comprehensive view of Sustainability, although we believe 

that "Best City" far outstrips the concept of Sustainability, since through the "well-being" 

he claims "Bliss". 

           The said approach through Thermodynamics ends up in the developmental 

intervention on the basis of the Aristotelian "Mesotis" ([mid – space] metron - mesotis 

model), in which we interfere with the Solow income function (Τ) and in particular the 

factor of production Capital (K). We divide the total employed capital into small - medium 

and great capital, and immediately afterwards, using a sinusoidal function, we limit large 

capital, in favor of the small-medium. We axiomatically consider that the relationship 

between the factors of production, Capital (K) and Labor (L), is always positive. 

 

Keywords: ethics, upgraded - Waste Energy, Entropy, Disorder, surplus value, Small / 

Medium, great capital, bliss. 
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Δηζαγσγηθό ζεκείσκα. 
            Θα πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε όηη θίλεηξό καο  δελ απνηειεί ε  απιή εύξεζε 

αλαινγηώλ αλάκεζα ζηελ Οηθνλνκία, ηε Φηινζνθία θαη ηε Φπζηθή, γηαηί απηό από κόλν ηνπ  

δελ ιύλεη θαλέλα πξόβιεκα, όζν ελδηαθέξνλ θαη λα παξνπζηάδεη. Τν πξόβιεκα,όπσο 

ππνζηεξίδεη θαη ν θαζεγεηήο Γ. Φαηδεθσλζηαληίλνπ(1983),είλαη επξύηεξν, εθόζνλ 

εξσηεκαηηθά θηινζνθηθνύ ή επηζηεκνινγηθνύ πεξηερνκέλνπ δεηνύλ άκεζα απαληήζεηο πνπ 

δελ έρνπλ ζρέζε απιά θαη κόλν κε ηελ θαζαξόηεηα κηαο επηζηήκεο, αιιά κε ηνλ ειάρηζηα 

αηηηνθξαηηθό ραξαθηήξα ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο αλζξώπηλεο ειεπζεξίαο. 

 

 

1.0 Μηα απόπεηξα πξνζέγγηζεο ηεο Αξηζηνηειηθήο ζθέςεο, κέζα από ηνλ 

ζπλδπαζκό  Θεξκνδπλακηθήο θαη Οηθνλνκίαο.  
 

           Καηά ηνλ Αξηζηνηέιε ε δσή είλαη ελέξγεηα! «..ε δσή είλαη ελέξγεηα, όρη πιηθή 

δεκηνπξγία. Άξα ζθνπόο ηεο δσήο  δελ είλαη ε θαηαζθεπή, ε παξαγσγή αγαζώλ, αιιά ε 

επηδίσμε ηεο εζηθήο, κέζσ ησλ πιηθώλ αγαζώλ…». Απηή ε ζέζε ηνπ θηινζφθνπ, καο δίλεη 

ην έλαπζκα λα αλαηξέμνπκε γηα βνήζεηα θαη ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα γηα ηελ 

κειέηε ησλ «Πνιηηηθψλ» ηνπ.  Αθνχ ε δσή είλαη ελέξγεηα θαη επηδίσμή ηεο απνηειεί ε 

εζηθή, πξνθαλψο σο κηα αλψηεξε θαηάζηαζε ηεο αλζξψπηλεο νληφηεηαο, επαγσγηθά 

ζπλάγεηαη φηη ε εζηθή είλαη έλα είδνο αλαβαζκηζκέλεο ελέξγεηαο. Όκσο, ε 

«Αλαβαζκηζκέλε» Δλέξγεηα απνηειεί ην αθξηβψο αληίζεην ηεο «Τπνβαζκηζκέλεο» 

Δλέξγεηαο. Ζ χπαξμε ηεο ηειεπηαίαο (waste - energy), απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ 

χπαξμε Δληξνπίαο, ελψ αληίζεηα ε «αλαβαζκηζκέλε» ελέξγεηα παξαπέκπεη ζε 

θαηαζηάζεηο Αξλεηηθήο Δληξνπίαο, ζηελ νπνία είραλ αλαθεξζεί ν Shannon (1948),  κε 

ηελ νινθιεξσκέλε πιεξνθνξία,  αιιά θαη ν Ilya Prigogine κε ηελ απηννξγάλσζε. Κάπσο 

έηζη εκπιέθεηαη θαη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Θεξκνδπλακηθήο ζε απηή ηελ απφπεηξα. 

      Πψο φκσο αληηιακβαλφκαζηε ηελ Δληξνπία ζην θνηλσληθννηθνλνκηθφ γίγλεζζαη;  

           Αλ δνχκε ηνλ θάζε άλζξσπν σο κέινο ελφο νξγαληζκνχ, απηνχ, ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ, δηαπηζηψλνπκε φηη ε ηάζε απνδηνξγάλσζεο ηνπ θνηλσληθνχ, νξγαληθνχ ζπλφινπ 

ζε άζξνηζκα αλζξσπνκνλάδσλ (αηαμία – θαηλφκελν Δληξνπίαο), θαηαδεηθλχεηαη απφ  

ηνπο ηεηξηκκέλνπο πιένλ φξνπο  «αηνκηθηζκφ» θαη «εγσθεληξηζκφ». Οη φξνη απηνί 

ζπληζηνχλ ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγνξαίσλ θνηλσληψλ, πξνβάιινπλ ην άηνκν 

(κνλάδα/ κέινο ηνπ νξγαληζκνχ), αιιά φρη ηνλ νξγαληζκφ (θνηλσληθφ ζχλνιν), κε 

απνηέιεζκα ηε δπζαξκνλία, ηηο πξνβιεκαηηθέο αλζξψπηλεο ζρέζεηο, ηελ θνηλσληθή 

αιινηξίσζε, ηνλ εθθπιηζκφ. Όξνη θαη θνηλσληθά θαηλφκελα πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ 

χπαξμε «αηαμίαο», ζηελ νπνία ζπλίζηαηαη ε Δληξνπία. 

          Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ππνβαζκηζκέλε ελέξγεηα ζην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ 

επίπεδν, αθνξά  ελέξγεηα ησλ πνιηηψλ πνπ φκσο δελ αμηνπνηείηαη απφ ηνπο ίδηνπο, αιιά 

απφ απηνχο ζηνπο νπνίνπο εθρσξείηαη. Απηή ε ελέξγεηα, σο εθρσξνχκελε, θαηά ηε 

Θεξκνδπλακηθή πιεξνί ηα θξηηήξηα ηεο ππνβαζκηζκέλεο ελέξγεηαο πνπ είλαη απαξαίηεηε 

γηα ηελ παξαγσγή εληξνπίαο, απνηειεί, δειαδή, ηε «waste energy» ησλ πνιηηψλ.  Ζ 

ππνβαζκηζκέλε ελέξγεηα γηα ηνλ κέζν πνιίηε έγθεηηαη: 

  α. ε νηθνλνκηθφ επίπεδν, ζηελ ππεξαμία (ρ) ή αιιηψο (MPK*K), «ινγηζηηθφ θέξδνο» -

«ακνηβή»  ηνπ ζπληειεζηή ηεο παξαγσγήο «Κεθάιαην». 

 β. ε θνηλσληθφ επίπεδν, ζηελ απιήξσηε εξγαζία (δ), ε νπνία αληηζηνηρεί επαθξηβψο 

ζηελ ππεξαμία θαη κεηαιιάζεη ηελ «εξγαζία» ζε «δνπιεηά» (Παπαθσλζηαληηλίδεο, 2005) 

γ. ε επίπεδν δηνίθεζεο, ζηελ παξαρψξεζε βαζκψλ ηνπ απηεμνπζίνπ (α), ζηελ δηνίθεζε 

(Levin, 2000).  
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             χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε Levin ζηελ «Γεληθή Βνχιεζε» ηνπ Ρνπζζψ, 

κνλαδηθή ιχζε δηαθαίλεηαη ην de jure θξάηνο θαη ε αηαμηθή θνηλσλία ή έζησ κηα θνηλσλία 

νξηαθή ηεο αηαμηθήο, φπσο  απηή ησλ «Πνιηηηθψλ» ηνπ Αξηζηνηέιε. «…Άξηζηε πόιε είλαη 

εθείλε πνπ απνηειείηαη από πνιίηεο κέζεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο..». Αλ δερηνχκε φηη, επί 

ηνπ παξφληνο ηνπιάρηζην, ε αηαμηθή θνηλσλία αλήθεη ζηε ζθαίξα ηεο νπηνπίαο, ε 

δηεχξπλζε ηεο κεζαίαο ηάμεο είλαη ξεαιηζηηθφο ζηφρνο θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ επίηεπγκα 

γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή θαη Σνπηθή Αλάπηπμε.      

          χκθσλα κε ηε Θεξκνδπλακηθή ν ηχπνο πνπ καο δίλεη ηελ Δληξνπία ελφο 

ζπζηήκαηνο είλαη: ds≥ DQ/T.  Ζ δηαθνξά ηεο εληξνπίαο (ds) εμαξηάηαη απφ ηελ δηαθνξά 

ηεο εηζεξρφκελεο ελέξγεηαο ζην ζχζηεκα [DQ] πξνο ηελ ήδε ππάξρνπζα ζεξκνθξαζία 

ηνπ ζπζηήκαηνο [Σ]. ηελ πξάμε αλ ζέινπκε λα κεηψζνπκε ηελ εληξνπία ζα πξέπεη λα 

κεηαθέξνπκε ζεξκφηεηα (Q) απφ ην ζχζηεκα (Cengel & Boles, 2003). Να κεηψζνπκε, 

δειαδή, ηνλ αξηζκεηή. Αλ επηρεηξήζνπκε κέρξη εδψ κηα αλαγσγή ζηελ νηθνλνκία, ζα 

κπνξνχζακε σο [DQ] λα ζεσξνχζακε ηε κεηαβνιή ησλ επελδχζεσλ εληάζεσο θεθαιαίνπ 

θαη σο [Σ] ην κέζν εηζφδεκα. Πξνθαλψο έρνπκε δχν ηξφπνπο λα κεηψζνπκε ηελ 

Κνηλσληθή Δληξνπία. Ή λα απμήζνπκε αξθεηά ηνλ παξαλνκαζηή πνπ δερηήθακε φηη 

αληηπξνζσπεχεη ην κέζν εηζφδεκα ή λα αιιάμνπκε πνιηηηθή θαη λα πεξηνξίζνπκε ηηο 

επελδχζεηο εληάζεσο θεθαιαίνπ ή θαη ηα δχν πξνεγνχκελα ηαπηφρξνλα.  Πξνηηκήζακε 

ηελ ηειεπηαία επηινγή, επεηδή θξίλακε φηη ηαηξηάδεη απφιπηα κε ην πλεχκα ηεο 

Αξηζηνηειηθήο κεζφηεηαο.  

         Πψο φκσο ζα απμάλεηαη ην εηζφδεκα (Σ), φηαλ πεξηνξίδεηαη ε εμάπισζε κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ (DQ); Απάληεζε ζην εξψηεκα επηρεηξεί λα δψζεη ην ππφδεηγκα ηεο 

κεζφηεηαο θαη ηνπ κέηξνπ πνπ αθνινπζεί.   

 

2.0 Μηα απόπεηξα δεκηνπξγίαο ηνπ ππνδείγκαηνο ηεο κεζόηεηαο θαη ηνπ 

κέηξνπ. 

 
                  θεθζήθακε λα παξέκβνπκε ζηε ζηελ ζπλάξηεζε εηζνδήκαηνο ηνπ Solow: 

 Y= (K,L) θαη εηδηθά ζηνλ παξάγνληα θεθάιαην (Κ), δερφκελνη αμησκαηηθά φηη ε ζρέζε 

αλάκεζα ζηνπο ζπληειεζηέο ηεο παξαγσγήο, Κεθάιαην (Κ) θαη Δξγαζία (L), είλαη πάληα 

ζεηηθή. Έηζη ρσξίζακε ην θεθάιαην πνπ απαζρνιείηαη ζπλνιηθά ζηελ πξαγκαηηθή 

νηθνλνκία ζηα δχν, ζην κηθξνκεζαίν θαη ζην κεγάιν θεθάιαην ή ηέινο πάλησλ, ζην 

θεθάιαην πνπ ζεσξείηαη άλσ ηνπ κεζαίνπ. Γελ κπήθακε ζηε ινγηθή λα νξίζνπκε θξηηήξηα 

πνπ ζα νξηνζεηνχζαλ ην κηθξνκεζαίν θαη ην κεγάιν θεθάιαην. Άιισζηε, ζηελ παξνχζα 

ζπγθπξία απαζρνιεί ε ηεθκεξίσζε ηεο νξζφηεηαο ελφο ζθεπηηθνχ, σο έλα ξεαιηζηηθφ 

ζρέδην παξέκβαζεο ζε κηα αγνξά θαη φρη ηφζν νη ιεπηνκέξεηεο κηαο  πηζαλήο, άκεζεο 

εθαξκνγήο.  

                   Αλαδεηήζεθε, ινηπφλ, κηα ζπλάξηεζε, ε νπνία ζα έπαηδε ην ξφιν ηνπ 

«κέηξνπ». Γειαδή, ε δεηνχκελε ζπλάξηεζε ζα πξέπεη φηαλ εθαξκφδεηαη πάλσ ζε δχν 

άληζα κεγέζε ελφο αζξνίζκαηνο λα κεηψλεη ην κεγαιχηεξν, ελψ παξάιιεια λα απμάλεη ην 

κηθξφηεξν, αιιά φκσο ζα πξέπεη παξάιιεια λα απμάλεη θαη ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα. 

Μηα απφπεηξα δειαδή λα κνληεινπνηήζνπκε ηελ Αξηζηνηειηθή Μεζφηεηα 

ρξεζηκνπνηψληαο σο «κέηξν» κηα καζεκαηηθή ζπλάξηεζε.  Βξέζεθε απηή ε ζπλάξηεζε, 

εθαξκφζηεθε (βι. Κεθ.3.0-3.3),  θαη ηφηε δηαπηζηψζακε φηη ζε κηα αγνξά, ν πεξηνξηζκφο 

ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ ππέξ ηνπ κηθξνκεζαίνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αηζζεηή αχμεζε 

ηνπ ζπλνιηθά απαζρνινχκελνπ θεθαιαίνπ. Φπζηθά, απηή ε εθαξκνγή πξέπεη λα 

ζηακαηήζεη έγθαηξα φηαλ θηάζνπκε νξηαθά ζην κέγηζην ηεο πξναλαθεξζείζαο αχμεζεο, 

επεηδή απφ εθεί θαη κεηά αξρίδεη ε πηψζε. Άιισζηε, ε ζπλάξηεζε είλαη ην «κέηξν» θαη 

σο γλσζηφ: «κέηξνλ άξηζην»!  Δπηπιένλ, εθαξκφζακε ηελ ζπλάξηεζε αλάπνδα γηα 

επλφεηνπο ιφγνπο ηεθκεξίσζεο. Δπηρεηξήζακε, δειαδή, λα απμήζνπκε θη άιιν ην κεγάιν 
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Κεθάιαην ζε βάξνο ηνπ κηθξνκεζαίνπ. Παξαηεξήζεθε  ζπλερφκελε, αηζζεηή πηψζε ηνπ 

ζπλνιηθά απαζρνινχκελνπ θεθαιαίνπ. Βέβαηα, φηαλ ε πηψζε απηή θηάζεη πνιχ ρακειά, 

θνληά ζην κεδέλ, ηφηε αξρίδεη μαλά κηα αλνδηθή πνξεία ε νπνία ζα θαηαιήμεη ζην ζεκείν 

πνπ μεθηλήζακε θαη ειάρηζηα πςειφηεξα. Βιέπνληαο φκσο ην ηειεπηαίν δηάγξακκα ζε 

αληηπαξαβνιή κε ην αξρηθφ, ζθεθζήθακε λα εθαξκφζνπκε απηή ηε ζπλάξηεζε ζε έλα 

βάζνο ρξφλνπ, ζην «ζπλεκίηνλν». Απηή ε ηειεπηαία εθαξκνγή  επηβεβαίσζε ηελ αξρηθή 

καο ππνςία, φηη κε ηα δχν πξνεγνχκελα δηαγξάκκαηα, κάιινλ δεκηνπξγήζακε έλα θχκα 

Kodradiev. Κάηη πνπ θαηλφηαλ θαζαξά, αλ ηνπνζεηνχζακε ηα δχν δηαγξάκκαηα 

δηαδνρηθά. Καη γηα λα ηζρχεη απηφ, πνιχ απιά, ζα έπξεπε λα κελ ζηακαηήζνπκε ηελ 

παξέκβαζε αθφκε θαη φηαλ ζα άξρηδε ε θαζνδηθή πνξεία ζην πξψην δηάγξακκα. 

Δπαιεζεχηεθε, ηειηθά, ε ζθέςε καο, εθφζνλ, πξαγκαηηθά, ε ζπλάξηεζε ζε βάζνο ρξφλνπ 

(ζην ζπλεκίηνλν), απνηειεί κηα θπκαηνκνξθή Kodradiev.  

 

 

3.0  Ζ εθαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο. 

3.1 Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ «κέηξνπ» θαη ε απόπεηξα δεκηνπξγίαο ηνπ     

Υπνδείγκαηνο: «Μέηξνλ - Μεζόηεο». 

 
             Ζ παξέκβαζή καο γίλεηαη ζηελ ζπλάξηεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ Solow, Y= (K,L) 

θαη ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ παξάγνληα θεθάιαην (Κ), δερφκελνη αμησκαηηθά φηη ε ζρέζε 

αλάκεζα ζηνπο ζπληειεζηέο ηεο παξαγσγήο, Κεθάιαην (Κ) θαη Δξγαζία (L), είλαη πάληα 

ζεηηθή. Σν καζεκαηηθφ πξφβιεκα πνπ ηέζεθε εδψ ήηαλ ε αλαδήηεζε θαη εχξεζε κηαο 

ζπλάξηεζεο (κέηξν), ε νπνία ζα εθαξκφδεηαη ζε έλα άζξνηζκα κεηψλνληαο ηνλ 

κεγαιχηεξν φξν ηνπ θαη απμάλνληαο ηνλ κηθξφηεξν, έηζη ψζηε ην απνηέιεζκα ηνπ 

αζξνίζκαηνο λα απμάλεηαη. Ο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ αζξνίζκαηνο ζπλνιηθά, ζε απηή ηελ 

πνιχ πξψηκε θάζε, καο είλαη αδηάθνξνο.  

 Ζ δεηνχκελε ζπλάξηεζε γηα ην άζξνηζκα Κ = k0 + k1, φπνπ Κ είλαη ην ζπλνιηθά 

απαζρνινχκελν θεθάιαην ζε κηα αγνξά, k0 είλαη ην κεγάιν- άλσ ηνπ κεζαίνπ θεθάιαην, 

ελψ ην k1είλαη ην κηθξφ θαη κεζαίν Κεθάιαην θαη  k0>k1, είλαη κηα  ζπλάξηεζε ηνπ Κ ηεο 

κνξθήο:  
        F(x) = k0(1-e

-(x-k0)2/m
/k0) + k1/ (1 – e

 - (x – k1)2 /m
 /k1).  

  m =  ν αξηζκεηηθόο κέζνο ησλ k0 & k1.   

ην ζρεηηθφ δηάγξακκα  πνπ αθνινπζεί δφζεθαλ δεηγκαηηθά θάπνηεο ηηκέο. Έηζη, Κ=8, 

k0=5, k1 = 3, άξα ν κέζνο m=4 Παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη κηα ζπλερψο απμαλφκελε 

πνξεία ηνπ ζπλνιηθνχ θεθαιαίνπ (Κ), σο απνηέιεζκα ηεο παξέκβαζεο, κέρξη πνπ ζην 

παξάδεηγκά καο θηάλεη  

f(x) >9,5. Αλ ε παξέκβαζε καο  δελ ζηακαηήζεη, αξρίδεη ε πηψζε, έσο φηνπ ηειηθά 

πθίζηαηαη θαηάξξεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο.  
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Σρήκα 1. 

 

           Ζ καζεκαηηθή εξκελεία ηεο θαηάξξεπζεο κεηά ηελ πξνζέγγηζε ησλ 10 πεξίπνπ 

κνλάδσλ (ε θαηάξξεπζε αξρίδεη φηαλ ην Κ>9,5 →10) ίζσο λα είλαη πνιχ απιή. ηελ 

αθεηεξία ηεο εθαξκνγήο, ην Κ ήηαλ 8 κνλάδεο, ην k0=5 θαη ην k1=3 κνλάδεο.  Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο, φκσο, νη ηηκέο ζπλερψο κεηαβάιινληαη έσο φηνπ ην  Κ>9,5 →10, 

θάηη πνπ επηηπγράλεηαη  κέζα απφ ζπλερφκελε κείσζε ή έζησ επηβξάδπλζε πνπ ηείλεη 

ζηελ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ  k0=5 θαη παξάιιειε αχμεζε ηνπ k1=3. πλεπψο, είλαη ινγηθφ λα 

αιιάμνπλ θαη νη ηηκέο ησλ k0 & k1. Γεκηνπξγείηαη, ινηπφλ, κηα λέα ηζνξξνπία ηεο κνξθήο 

k0 ≈ k1≈ 4,75. Ζ παξαπέξα ζπλέρηζε ηεο παξέκβαζεο, κέζσ ηεο ίδηαο ζπλάξηεζεο 

επηθέξεη αθξηβψο ηα αληίζεηα απνηειέζκαηα απφ απηά πνπ δεηνχζακε αξρηθά, αθνχ ην k1 

πιένλ απμάλεηαη ζε βάξνο ηνπ ηζνδχλακνχ ηνπ πηα k0. Αλ ππνηεζεί φηη ε παξέκβαζε 

ζπλερίδεηαη ζα έρνπκε πιένλ αληίζηξνθα απνηειέζκαηα, επεηδή ε ζπλέρηζε ηεο 

παξέκβαζεο ζα κεηαηξέςεη ζε κεγάιν θεθάιαην ην k1, ελψ ζα ζπξξηθλψζεη ην k0. Απηφ 

είλαη θάηη πνπ θαίλεηαη πην θαζαξά ζηνλ αληίινγν ηνπ κνληέινπ καο.  

3.2   Ο Αληίινγνο   
 Έλα εχινγν εξψηεκα γελληέηαη απφ ηελ απφπεηξα ηεο πξνζέγγηζεο. Δθφζνλ ε ινγηθή ηεο 

πξνζέγγηζεο δελ είλαη παξά ε αχμεζε ηνπ απαζρνινχκελνπ θεθαιαίνπ, γηαηί ην 

απαζρνινχκελν θεθάιαην ζηελ παξαγσγή λα κελ απμάλεηαη αλάπνδα; Γηαηί ζα πξέπεη ε 

αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θεθαιαίνπ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ παξαγσγή λα ζπληειείηαη 

ειεγρφκελα ππέξ ηνπ κηθξνκεζαίνπ θαη ζε βάξνο ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ; Μφλν θαη κφλν 

επεηδή ην ππνζηήξηδε ν Αξηζηνηέιεο πξηλ 2500 ρξφληα; Γηαηί λα κελ απμάλεηαη ην κεγάιν 

θεθάιαην ζε βάξνο ηνπ κηθξνκεζαίνπ; 

ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ζα εθαξκφδακε ηε ζπλάξηεζε αλάπνδα, δειαδή:  

F(x)=k1(1-e
-(x-k

1
) 2/m

/k1) + k0/ (1 – e
 - (x – k

0
) 2/m

 /k0).  

 

Καη ην ζρεηηθφ δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί: 
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Σρήκα 2. 

 

         Γηαπηζηψλεηαη φηη μεθηλάκε κε πηψζε θαη θάπνπ θνληά ζην κεδέλ αξρίδεη μαλά ε 

αλνδηθή  πνξεία. Μεηά ηηο 8 κνλάδεο ε πνξεία επηβξαδχλεηαη ζπλερφκελα θαη 

«ζηαθεποποιείηαι» πεπίπος ζηο 8,25. Δπεηδή ην δεηνχκελν είλαη ην θεθάιαην, κπνξνχκε 

λα ζπκπεξάλνπκε φηη εθαξκφδνληαο κηα ηέηνηα κέζνδν νπζηαζηηθά, πεηπραίλνπκε ηε 

ζηαζηκφηεηα, αθνχ πξνεγνχκελα δηαλχζεθε κηα επψδπλε (πησηηθή θάζε) πνξεία, ψζηε λα 

θηάζνπκε μαλά εθεί πνπ ήκαζηαλ.  

πκπεξαίλνπκε, ινηπφλ, φηη:  

 Ζ άλνδνο ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ ζε βάξνο ηνπ κηθξνκεζαίνπ δελ επηθέξεη ζρεδφλ 

θαζφινπ αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θεθαιαίνπ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ παξαγσγή. 

 Ξεθηλάεη κε πησηηθή πνξεία θαη φηαλ θηάζεη πεξίπνπ ζην κεδέλ, αξρίδεη μαλά κηα 

αλνδηθή πνξεία γηα λα θαηαιήμεη πεξίπνπ ζην ζεκείν απφ ην νπνίν μεθίλεζε ε 

παξέκβαζε. Θπκίδνπκε φηη φηαλ μεθίλεζε ε παξέκβαζε ην Κ=8 γηα λα θαηαιήμεη 

Κ=8,25.  

    Δδψ εμεγείηαη γηαηί ζηελ αξρηθή καο παξέκβαζε κεηά ηηο 9,5 κνλάδεο θεθαιαίνπ άξρηδε 

ε πησηηθή πνξεία. Πνιχ απιά, ζπλερίδακε λα εθαξκφδνπκε ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ k0 ππέξ 

ηνπ k1, αιιά κεηά ην Κ=9,5 νη ξφινη αληηζηξάθεθαλ. Σν αξρηθά κεγάιν θεθάιαην «k0» 

έκεηλε πεξηνξηζκέλν, αληίζεηα άξρηζε πιένλ λα «θνπζθψλεη», λα κεγεζχλεηαη ην κέρξη 

ηφηε κηθξνκεζαίν «k1».   

 

         Πξνθαιεί εληχπσζε φηη ηα δχν ζρήκαηα ηνπ κνληέινπ καο, ζε δηαδνρή ζρ. 3
α
 & 3

β
  

απνηεινχλ έλα θχκα Kondratiev, θάηη πνπ γηα λα γίλεη εκθαλέζηεξν ππνινγίζακε  ηελ  

ζπλάξηεζε ζην ζπλεκίηνλν (βι.ζρ.3.1.), δειαδή, ζε έλα βάζνο ρξφλνπ.   
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ζρ.3
α
  

 
 ζρ.3

β    

ζρ3.1 
 

Σην ζρ. 3.1 ε αξρηθή ζπλάξηεζε ζρ.1. & 3
α
 :  F(x) = k0(1-e 

-(x-k0)2/m
 /k0) + k1/ (1 – e 

- (x – k1)2 /m
 /k1)  

γίλεηαη: F(x) = k0(1-e  cos 
-(x-k0)2/m

 /k0) + k1/ (1 – e  cos 
- (x – k1)2 /m

 /k1) 

                 
            Ζ ζεσξία ησλ “K waves” ηνπ Nikolai Dmitriyevich Kondratiev θαη ησλ 

ζπλερηζηψλ ηνπ, ππνζηεξίδεη ηελ χπαξμε κεγάισλ εκηηνλνεηδψλ θπκάησλ, κε βάζε ηα 

νπνία εμειίζζεηαη θάζε θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία. Απηά ηα θχκαηα παξνπζηάδνπλ κία 

ζρεδφλ ζηαζεξή ρξνληθή δηάξθεηα πνπ θπκαίλεηαη απφ 40 έσο 60 ρξφληα, κε κέζν φξν ηελ 

πεληεθνληαεηία. ε θάζε θχκα ελαιιάζζνληαη ρνλδξηθά δχν θαηαζηάζεηο, κία ζπλερνχο 

αλάπηπμεο, κε βξαρχβηεο αλαθνπέο θαη κία αληίζεηε ζπλερνχο ζπξξίθλσζεο κε ζχληνκεο 

αλαιακπέο. Έσο ζήκεξα έρνπλ θαηακεηξεζεί πέληε θχκαηα, αιιά κφλν ηα δχν πξψηα 

θχκαηα πξφιαβε λα δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ν Kondratiev.  
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ζρ. 4. Τα θύκαηα Κ, πεγή: Παιεγηάλλεο, 2016 
 

Απφ ηελ επνρή ηνπ Kondratiev αλαδχνληαη ηέζζεξηο ζρνιέο εξκελείαο ηνπ θχκαηνο πνπ 

πξνζπαζνχλ λα εξκελεχζνπλ ηνπο ιφγνπο χπαξμήο ηνπ ζηηο θαπηηαιηζηηθέο νηθνλνκίεο θαη 

επηθεληξψλνληαη ζηηο θαηλνηνκίεο θαη ηελ εηζαγσγή θπξίαξρσλ, λέσλ ηερλνινγηψλ (βι.ζρ 

4), ζηηο καδηθέο επελδχζεηο θεθαιαίσλ θαη θπζηθά ζηηο κεγάιεο νηθνλνκηθέο θξίζεηο.  

 

 

 

3.3 Τν «Γηαηί;» ηεο αλάπηπμεο:  

 
            Ζ δηθή καο παξαηήξεζε, ζηελ πνιχ ελδηαθέξνπζα πξνζέγγηζε ηνπ Ρψζνπ 

νηθνλνκνιφγνπ θαη ησλ ζπλερηζηψλ ηνπ, έγθεηηαη ζηελ έλλνηα «ζπγθέληξσζε». Γειαδή, 

ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηερλνινγηθήο έμαξζεο ζε θάζε επνρή (ζρ.4), είλαη φηη ν 

έιεγρνο ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ κέζσλ άλεθε πάληα ζε κηα ζρεηηθά νιηγάξηζκε 

πνιηηηθννηθνλνκηθή ειίη. Αμίδεη δε λα ππνγξακκίζνπκε  φηη απηφ πνπ έξρεηαη λα 

πεξηγειάζεη φινπο φζνπο αζρνινχκαζηε κε αλαπηπμηαθά αληηθείκελα είλαη φηη ε 

ηερλνινγηθή πξφνδνο, ε θαηλνηνκία θαη ηα αλαπηπμηαθά επηηεχγκαηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

θάζε επνρή, ηειηθά νδεγνχλ  ζε νηθνλνκηθή θξίζε, πφιεκν θαη θαηαζηξνθή, εθφζνλ ζε 

θάζε θχκα αληηζηνηρεί έλαο ηνπιάρηζηνλ πφιεκνο, φπσο θαίλεηαη ζην ζρ. 5, πνπ 

αθνινπζεί.  
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Σρήκα 5. Τα θύκαηα Κ, πεγή: Παιεγηάλλεο, 2016. Γηθέο καο νη παξεκβάζεηο πνπ δείρλνπλ ηνπο πνιέκνπο αλά θύκα.. 
   

              Γίλεηαη πιένλ παζηθαλήο ε επηθαηξφηεηα ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ πνπ είρε αλαπηχμεη 

Ο Παπαθσλζηαληηλίδεο (2005) φηαλ έζεζε ην «Γηαηί;» ηεο αλάπηπμεο, εθφζνλ ζην κέρξη 

ηφηε δεηνχκελν, πνπ ήηαλ ην «Πψο;», έδηλε επαξθέζηαηε απάληεζε ε έμαξζε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ηερλνινγηψλ, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο γεληθφηεξα.    

 

 

4.0 Σπκπεξάζκαηα. 

 
 Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο ζεκεξηλήο νηθνλνκηθήο, πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο απνηειεί ε ππνβαζκηζκέλε ελέξγεηα, σο απνηέιεζκα ησλ αιιεπάιιεισλ 

εθρσξήζεσλ ζηηο πνιηηηθννηθνλνκηθέο εγεζίεο, γεγνλφο πνπ ηεθκεξηψλεη ηελ θνηλσληθή 

εληξνπία.  

 Οη εθρσξήζεηο απηέο ζπλίζηαληαη ζηελ απιήξσηε εξγαζία «δ», ζηελ ππεξαμία «ρ» ή 

«mpk*K» θαη ζην απηεμνχζην «α». Ωο απνηέιεζκα απηψλ ησλ εθρσξήζεσλ (waste 

energy) ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, πθίζηαηαη ην θαηλφκελν ηεο θνηλσληθήο εληξνπίαο.  

 Όκσο, αλ ε δσή είλαη ελέξγεηα ηφηε:  ε Αξηζηνηειηθή «εζηθή» ή o «Έξσηαο» θαηά ηνλ 

Herbert Marcuse, απνηεινχλ ηελ δεηνχκελε, αλαβαζκηζκέλε  ελέξγεηα. Μήπσο πξφθεηηαη 

γηα ηελ ελέξγεηα εθείλε πνπ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ αξλεηηθή Δληξνπία, θαηά ηνλ 

Ilya Prigogine; 

 Σν ππφδεηγκα ηεο Αξηζηνηειηθήο «κεζφηεηαο», ινηπφλ, κε ρξήζε εκηηνλνεηδψλ 

ζπλαξηήζεσλ ζην ξφιν ηνπ «κέηξνπ», παξεκβαίλεη ζηελ ζπλάξηεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ 

Solow, ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ ζπληειεζηή ηεο παξαγσγήο Κεθάιαην. Ζ παξέκβαζε απηή καο 

νδήγεζε ζηηο εμήο δηαπηζηψζεηο:  

Η. Δπηδηψμακε θαη πεηχρακε λα ππάξμεη κηα αηζζεηή άλνδνο ηνπ ζπλνιηθά 

απαζρνινχκελνπ θεθαιαίνπ ζηελ αγνξά, άξα θαη ηνπ εηζνδήκαηνο αθνχ Y=(K.L), πνπ ζα 

βαζίδεηαη ζηελ αλνδηθή πνξεία ηνπ κηθξνκεζαίνπ θεθαιαίνπ θαη παξάιιεια ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ θαη φρη ζε κνλφπιεπξεο επηινγέο.   

ΗΗ. Ζ ινγηθή ηεο απφπεηξαο απηήο ππαθνχεη κελ ζηελ Αξηζηνηειηθή Μεζφηεηα, αιιά είλαη 

επίζεο ζπκβαηή κε ηελ πξνζπάζεηα κείσζεο ηεο Κνηλσληθήο Δληξνπίαο. Απηφ ζπκβαίλεη 

War of 
1812 

Civil 

war                          

1861 
WW I 

1920  

WW 
II 
’39   

Vietnam 
΄60 

War on 
terrorism  
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επεηδή ελαξκνλίδεηαη κε ηνλ ηχπν ds≥ DQ/T, αθνχ πεξηνξίδεηαη ν αξηζκεηήο θαη απμάλεηαη 

ν παξαλνκαζηήο, αιιά θαη επεηδή πξνθχπηεη πεξηνξηζκφο ηεο ππνβαζκηζκέλεο ελέξγεηαο 

(δ) πνπ δειψλεηαη απφ ηελ ππεξαμία (ρ), εθφζνλ ε παξαγφκελε ππεξαμία εηζπξάηηεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδφκελνπο. Οη κηθξνκεζαίνη, θαη νη 

απαζρνινχκελνη ζε ζπλεξγαηηθά ζρήκαηα, έρνπλ ηε δηηηή ηδηφηεηα ηνπ εξγνδφηε θαη 

εξγαδφκελνπ, ζπλήζσο. Όηαλ φκσο ειαρηζηνπνηνχληαη νη εθρσξήζεηο, ειαρηζηνπνηείηαη 

θαη ε ππνβαζκηζκέλε ελέξγεηα, θαηά ζπλέπεηα θαη ε εληξνπία. Γεκηνπξγείηαη, πιένλ, ε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ «εζηθή», δειαδή ηελ δεηνχκελε, αλαβαζκηζκέλε ελέξγεηα  ηεο 

«Άξηζηεο» πφιεο ηεο κεζφηεηαο,  απηήο, ηεο «Δπδαηκνλίαο», πνπ θαηά ηε γλψκε καο 

μεπεξλά ηελ έλλνηα ηεο Βησζηκφηεηαο.  

ΗΗΗ. Ζ αθξηβψο αληίζεηε πνξεία είλαη ε άλνδνο ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ ζε βάξνο ηνπ 

κηθξνκεζαίνπ. Αξρηθά ζην δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη θαζνδηθή πνξεία ηνπ ζπλνιηθά 

απαζρνινχκελνπ θεθαιαίνπ θαη εθφζνλ πξνζεγγίζεη, πεξίπνπ, ην κεδέλ, ζηε ζπλέρεηα 

δεκηνπξγείηαη κηα αλνδηθή πνξεία, πνπ φκσο θηάλεη ζην επίπεδν πξηλ ηελ παξέκβαζε. 

Γειαδή, δελ απμάλεηαη ην απαζρνινχκελν θεθάιαην ζηελ αλνδηθή ηεο θάζε.   

ΗV. Ζ αληηπαξαβνιή θαη ζπλδπαζηηθή κειέηε ησλ δηαγξακκάησλ ηνπ κνληέινπ καο κε ηα 

δηαγξάκκαηα θαη ηελ  ζεσξία ησλ “K – waves”, καο νδήγεζε ζε θάπνηεο παξαηεξήζεηο.             

Ζ δηθή καο παξαηήξεζε, ζηελ πνιχ ελδηαθέξνπζα πξνζέγγηζε ηνπ Ρψζνπ νηθνλνκνιφγνπ 

θαη ησλ ζπλερηζηψλ ηνπ, έγθεηηαη ζηελ έλλνηα «ζπγθέληξσζε». Γειαδή, ην θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηερλνινγηθήο έμαξζεο, ζε θάζε θχκα, είλαη φηη ν έιεγρνο ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ησλ κέζσλ άλεθε ή ειεγρφηαλ  πάληα απφ κηα ζρεηηθά νιηγάξηζκε 

πνιηηηθννηθνλνκηθή ειίη. Αμίδεη δε λα ππνγξακκίζνπκε  φηη απηφ πνπ απνξξέεη απφ ηε 

κειέηε ησλ θπκάησλ Kodradiev θαη  έξρεηαη λα «πεξηγειάζεη» φζνπο αζρνινχκαζηε κε 

αλαπηπμηαθά αληηθείκελα, είλαη φηη ε ηερλνινγηθή πξφνδνο, ε θαηλνηνκία θαη ηα 

αλαπηπμηαθά επηηεχγκαηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ θάζε επνρή, ηειηθά νδεγνχλ  ζε νηθνλνκηθή 

θξίζε, πφιεκν θαη θαηαζηξνθή, θαζηζηψληαο έηζη ηδηαίηεξα επίθαηξν ζηηο κέξεο καο ην 

«Γηαηί;» ηεο Αλάπηπμεο, φπσο αθξηβψο ην είρε ζέζεη ν θαζεγεηήο Παπαθσλζηαληηλίδεο 

(2005).  

V. Δίλαη πξνθαλέο φηη, κε πεδίν εθαξκνγήο ηνλ ζπληειεζηή ηεο παξαγσγήο θεθάιαην, 

εληζρχεηαη ε Αξηζηνηειηθή ζέζε πνπ ζέιεη ηελ κεζφηεηα σο ην απνηέιεζκα ηνπ 

πεξηνξηζκνχ θαη ησλ δχν άθξσλ ηαπηφρξνλα (πινχηνπ θαη θηψρεηαο) θαη φρη σο κηα 

κνλνκεξή πνιηηηθή θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο, γηα παξάδεηγκα. Άιισζηε, πάλσ ζε 

απηή αθξηβψο ηε ινγηθή βαζίζηεθε ε απφπεηξα δεκηνπξγίαο ηνπ ππνδείγκαηνο «κεζφηεο».   

VI. Σέινο, ε φιε πξνζπάζεηα επηρεηξεί λα ελαξκνληζζεί κε ηελ ζπλάξηεζε ηεο 

Δπδαηκνλίαο ηνπ Αξηζηνηέιε (Ληαλφο, 2012), V=θ(πινύηνο, ειεπζεξία, πγεία, θίινη, 

θάινο…), εθφζνλ θξίλεηαη φηη θαη πινχην παξάγεη, αθνχ απμάλεη ην απαζρνινχκελν 

θεθάιαην ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη πεξηνξίδεη ηελ θνηλσληθή εληξνπία, ε νπνία 

θαζίζηαηαη ηξνρνπέδε ζηηο ππφινηπεο παξακέηξνπο ηεο ζπλάξηεζεο.  
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