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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η Θεωρία Παιγνίων αποτελεί πλέον θεμέλιο όλης της οικονομικής 

θεωρίας. Οι εφαρμογές της μάλιστα έχουν ξεπεράσει τα όρια της 

οικονομικής θεωρίας και τείνουν να "εισβάλουν" σε όλες τις 

κοινωνικές επιστήμες, την βιολογία, ακόμα και την φιλοσοφία. Με τη 

συγκεκριμένη διπλωματική εργασία επιδιώκεται μια αναφορά σε 

ιστορικά γεγονότα και ημερομηνίες που άφησαν τα χνάρια της 

Θεωρίας Παιγνίων στη σύγχρονη ιστορία. Στη συνέχεια ακολουθεί 

μια αναφορά στα σπουδαιότερα είδη παιγνίων. Τέλος γίνεται μια 

προσπάθεια προσέγγισης κάποιων προβλημάτων που απασχόλησαν 

για σειρά ετών την επιστημονική κοινότητα. Τα προβλήματα αυτά 

εξετάζονται από την πλευρά της αυστηρής και ασθενούς κυριαρχίας 

με την βοήθεια του Excel και δίνεται η λύση τους με τη βοήθεια του 

Gambit.  

  

 

ABSTRACT  
 

The Game Theory has become the foundation of all economic 

theory.  The applications even have surpassed the limits of 

economic theory and tend to "invade" in all social sciences, biology 

and even philosophy.  With this thesis sought a reference to 

historical events and dates left footprint of Game theory in modern 

history. Then follows a reference to the main types of games. 

Finally is an attempt to approach some problems arose for many 

years the scientific community. These problems are dealt with by 

the side of strict and weak domination with the help of Excel and 

have the solution with the help of Gambit.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

Εισαγωγή 
 

Ο όρος «Θεωρία παιγνίων» παραπέμπει σε επιτραπέζια παιχνίδια, 

όπως το σκάκι, το τάβλι, τα χαρτιά κ.λ.π., διότι από μαθηματικής 

άποψης η μελέτη αυτών των παιγνίων μοιάζει με την μελέτη των 

περιστάσεων όπου λαμβάνονται σοβαρές οικονομικές, πολιτικές, 

στρατιωτικές ή άλλες αποφάσεις από περισσότερους από έναν 

αποφασίζοντες. Πιο αναλυτικά σε κάθε παίγνιο ο κάθε αντίπαλος 

αναφέρεται ως παίκτης. Κάθε παίκτης έχει στην διάθεση του έναν 

αριθμό, πεπερασμένο ή άπειρο, επιλογών, που αναφέρονται ως 

στρατηγικές. Τα αποτελέσματα ενός παιγνίου διατυπώνονται ως 

συναρτήσεις απώλειας ή συναρτήσεις κέρδους, μια για κάθε παίκτη, 

που όμως επηρεάζονται από τις αποφάσεις των άλλων παικτών. Ένα 

παίγνιο χαρακτηρίζεται από μια συλλογή κανόνων που το διέπουν 

και που είναι γνωστοί σε όλους τους παίκτες. Οι κανόνες αυτοί 

ορίζουν τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει ένας παίκτης. Οι ίδιοι 

κανόνες ορίζουν επίσης και τις αμοιβές ή απώλειες που απορρέουν 

από τις επιλογές των παικτών. Μία κίνηση είναι ένα σημείο του 

παιγνίου στο οποίο οι παίκτες πρέπει να κάνουν επιλογές ανάμεσα 

στις διαθέσιμες κάθε φορά επιλογές τους. Ένα σύνολο κινήσεων και 

επιλογών αποτελεί ένα «παίξιμο» του παιγνίου. Οι στρατηγικές είναι 

κεντρική έννοια στα παίγνια, τα οποία συχνά αναφέρονται ως 

παίγνια στρατηγικής. Μια στρατηγική μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

ένα σύνολο αποφάσεων που διατυπώνεται πριν το «παίξιμο» και που 

ορίζει λεπτομερώς τις επιλογές που γίνονται σε κάθε δυνατή 

περίπτωση.  

 

Σημαντικό ρόλο όμως στη λύση ενός παιγνίου παίζει και η κοινωνική 

υπόσταση των παικτών. Η κοινωνική μας ζωή στηρίζεται πάνω σε 

αυτό που στους αλγόριθμους ονομάζουμε βελτιστοποίηση. Με άλλα 
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λόγια η ζωή αποτελεί ένα παιχνίδι στο οποίο ο καθένας προσπαθεί να 

κάνει τις σωστές κινήσεις ώστε να φτάσει σε ένα σκοπό του πιο 

εύκολα και πιο γρήγορα. Παρ όλα αυτά όλοι γνωρίζουμε ότι η 

κοινωνική μας ζωή εξαρτάται και από την κοινωνική ζωή των άλλων. 

Άρα τα ερωτήματα περιπλέκονται. Πώς μπορώ να φτάσω σε ένα 

στόχο αν δεν ξέρω ακριβώς πώς θα αντιδράσει η κοινωνία γύρω 

μου; Πώς μπορώ να φτάσω σε ένα στόχο έχοντας ως δεδομένο ότι 

και οι άλλοι μάλλον θα προσπαθήσουν να εφαρμόσουν τον δικό τους 

βέλτιστο "αλγόριθμο" για να φτάσουν στο ίδιο σημείο αλλά χωρίς να 

ξέρω τον αλγόριθμο αυτόν;  

 

Αξίζει να αναφερθεί πως η Θεωρία Παιγνίων βρήκε εφαρμογή και 

χρησιμοποιείτε σε πολλούς κλάδους όπως στη θεωρία των διεθνών 

σχέσεων, στην ανάλυση των δυνατοτήτων του διπολισμού, στην 

ανάλυση του ολιγοπωλιακού ανταγωνισμού στο πεδίο των 

επιχειρήσεων, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ανάμεσα σε 

επιχειρήσεις, ανάμεσα σε εργαζομένους και εργοδότες, στην 

εξελικτική βιολογία, στην  πολιτική επιστήμη κτλ.   

 

Τελειώνοντας την εισαγωγή θα ήθελα να αναφέρω τα λόγια δυο 

πολύ σπουδαίων ανδρών, οι μελέτες των οποίων συνέβαλαν τα 

μέγιστα στην εξέλιξη αυτής της επιστήμης. Από την μια λοιπόν ο 

Robert J. Aumann δήλωσε πως "... η θεωρία παιγνίων είναι ένα 

είδος ομπρέλας ή ενοποιημένο πεδίο θεωρίας για την ορθολογική 

πλευρά των κοινωνικών επιστημών, όπου το κοινωνικών 

ερμηνεύεται με ευρύ τρόπο, στο να περιλαμβάνει ανθρώπινους ή μη 

ανθρώπινους παίκτες (ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ζώα, φυτά)... 

Αναπτύσσει μεθοδολογίες που έχουν εφαρμογή κατ' αρχήν σε όλες 

τις καταστάσεις αλληλεπιδράσεων." Από την άλλη ο John C. 

Harsanyi  υποστήριξε πως "... κάθε κοινωνική κατάσταση εμπεριέχει 

στρατηγική αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων. Οπότε, θα 

μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι η κατάλληλη κατανόηση 
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οποιασδήποτε κοινωνικής κατάστασης θα απαιτούσε παίγνιο-

θεωρητική ανάλυση."  

 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους για 

την συμβολή τους. Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή μου  κ. 

Παπαναστασίου Ιωάννη για την καθοδήγηση και την στήριξη που 

μου πρόσφερε καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής 

μου εργασίας. Ευχαριστώ επίσης τους συμφοιτητές μου Κουτσονίκο 

Μιχάλη και Τσαπουρνή Παναγιώτη για την βοήθεια τους στην 

υλοποίηση του προγράμματος excel με το οποίο θα ελεγχθούν οι 

κυριαρχίες. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη γυναίκα 

μου Κατερίνα για την συμπαράσταση και την υποστήριξη της σε όλη 

τη διάρκεια αυτού του μεταπτυχιακού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 
2.1 Ιστορική αναδρομή 
 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πολύ μεγάλη ανάπτυξη της βιβλιογραφίας 

της θεωρίας παιγνίων, αφού μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 50 

χρόνων έχουμε μια γεωμετρική αύξηση του ενδιαφέροντος των 

επιστημόνων , ο οποίος απ’ τη μια φανερώνει τη χρησιμότητα της 

επιστήμης αυτής σε ένα τεράστιο φάσμα εφαρμογών και από την 

άλλη αποτελεί το έναυσμα για ένα σημαντικό επιστημονικό 

ερευνητικό υπόβαθρο προς εξέλιξη.  

 

Με την εισαγωγή του στρατηγικού κανονικού παιγνίου (strategic 

normal game) από τους Von Neumann και Morgenstern το 1944, 

του στρατηγικού εκτεταμένου παιγνίου (strategic extensive 

game), της έννοιας των αμιγών και μικτών στρατηγικών (pure-

mixed strategies), των παιγνίων συνασπισμού (coalitional 

games), αλλά και των θεωριών αναμενόμενης ωφέλειας (expected 

utility theory) και μέγιστης-ελάχιστης λύσης (maxmin solution) 

για την επίλυση των παιγνίων, η θεωρία παιγνίων επεκτάθηκε 

κατακόρυφα. 

 

Το 1950 έχουμε την θεωρία ισορροπίας (Nash equilibrium) από 

τον John Nash, που αποτέλεσε θεμελιώδη έννοια για την θεωρία 

παιγνίων. Ο ίδιος δημοσίευσε και άλλες εργασίες του σε μια από τις 

οποίες παρουσιάστηκε η λύση διαπραγμάτευσης του Nash (Nash 

bargaining solution). Στη συνέχεια το 1999 ο Myerson 

παρουσίασε μια επισκόπηση των εργασιών του Nash και μελέτησε το 

πώς αναπτύχθηκαν οι θεμελιώδης ιδέες των παιγνίων μη-

συνεργασίας. Στα παίγνια μη-συνεργασίας οι Luce και Raiffa το 1957 

εξέδωσαν  ένα σύγγραμμα με τον τίτλο  «μέθοδος της 

επαναλαμβανόμενης εξάλειψης των  κυριαρχούμενων στρατηγικών» 
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(Iterated elimination of dominated strategies) και εισήγαγαν 

την έννοια του επαναλαμβανόμενου παιγνίου (repeated games). 

Στη συνέχεια έχουμε την εισαγωγή των παιγνίων με ατελή 

πληροφόρηση από τον Kuhn το 1953, όπου ένας παίκτης δεν 

γνωρίζει τι κινήσεις έχουν ήδη γίνει από άλλους παίκτες  και την 

εισαγωγή των πλειστηριασμών από τον Vickrey το 1961. 

Συνεχίζοντας έχουμε την θεωρία της τέλειας ισορροπίας παιγνίου 

(subgame perfect equilibrium) από  τον Selten  το 1965 και λίγο 

αργότερα την Bayesian ισορροπία του Nash (Bayesian Nash 

equilibrium) για παίγνια με ατελή πληροφόρηση από τον Harsanyi 

το 1968. 

 

Αρκετές δημοσιεύσεις έχουμε και για τα παίγνια συνεργασίας 

(cooperative games). Το 1953 ο Shapley εισήγαγε την θεωρία της 

τιμής Shapley (Shapley value) και του πυρήνα (core). 

Συνεχίζοντας έχουμε την ανάπτυξη της θεωρίας των παιγνίων 

συνεργασίας από τον Aumann το 1959 και τον Shubik το 1962. 

 

Το 1973 έχουμε την  ιδέα της μικτής στρατηγικής από τον Harsanyi 

ενώ το 1974 ο Aumann όρισε τη Συσχετιζόμενη ισορροπία 

(Correlated Equilibrium). Τον επόμενο χρόνο το 1975 ο Selten 

εισήγαγε την ιδέα του trebling hand equilibrium για παιχνίδια 

Bayesian. Ύστερα από επτά χρόνια το 1982 οι Kerps και Wilson θα 

γνωστοποιούσαν την έννοια της διαδοχικής ισορροπίας (Sequential 

equilibrium) για τα εκτεταμένα παίγνια με ατελή πληροφόρηση. 

Την ίδια χρονιά ο Rubinshtein διαφοροποίησε τη λύση 

διαπραγμάτευσης του Nash  σε ένα στρατηγικό εκτεταμένο παίγνιο 

με διαδοχικές διαπραγματεύσεις. Το 1986 έχουμε την ανάπτυξη της 

πρόσθετης επαγωγής (forward induction) από τους Kohlberg και 

Mertens και την μελέτη των επαναλαμβανόμενων παιγνίων από τους 

Fudenberg και Maskin. Στη συνέχεια έχουμε τη θεωρία της επιλογής 

ισορροπίας (equilibrium selection) για όλους τους τύπους 
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παιγνίων από τους Harsanyi και Selten το 1988.  Τέλος το 1991 

έχουμε την τέλεια Bayesian ισορροπία (Bayesian perfect 

equilibrium) από τους  Fudenberg και Tirole.  

 

Είναι σωστό να γίνει μια σύντομη αναφορά σε όσους βραβεύτηκαν 

με το βραβείο Νόμπελ. Το 1978 το πήρε ο Herbert Simon για κάποιες 

θεωρίες οι οποίες αργότερα εντάχτηκαν στην θεωρία παιγνίων. Το 

1994 το βραβείο Νόμπελ μοιράστηκαν οι John Nash, J. C. Harsanyi 

και R. Selten. Το 1996 το βραβείο πήραν οι  William Vickrey και 

James Mirrlees. Τελευταία βράβευση έγινε το 2005 στους Thomas 

Schelling και Robert Aumann για τη μεγάλη τους συνεισφορά στη 

θεωρία παιγνίων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 
3.1 Ταξινόμηση παιγνίων 

 

Με μια σχετικά πλήρη ταξινόμηση των βασικών τύπων τους  τα 

παίγνια μπορούν να κατηγοριοποιηθούν  ως εξής : 

 

• Δυναμικά Παίγνια 

 

Στα δυναμικά παίγνια (dynamic), οι παίκτες δεν αποφασίζουν τις 

στρατηγικές τους ταυτόχρονα, αλλά διαδοχικά. Τα δυναμικά 

παίγνια, έχουν πολλές εφαρμογές στην καθημερινότητα όπου  οι 

παίκτες επιλέγουν τις στρατηγικές τους διαδοχικά, έχοντας 

προηγουμένως  πληροφορηθεί για τις κινήσεις που έχουν ήδη 

γίνει από τους υπόλοιπους παίκτες σε κάθε χρονική στιγμή.  

 

• Στατικά Παίγνια 

 

Στατικό (static) ονομάζεται το παίγνιο στο οποίο οι παίκτες 

επιλέγουν τις στρατηγικές τους ταυτόχρονα, χωρίς να γνωρίζει ο 

καθένας από αυτούς τις στρατηγικές που επιλέγουν οι άλλοι 

παίκτες την συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

 

• Παίγνια Μη Συνεργασίας  

 

Παίγνια μη συνεργασίας (non-cooperative games), 

ονομάζονται τα παίγνια στα οποία οι παίκτες αποφασίζουν τις 

στρατηγικές τους ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο με σκοπό να 

μεγιστοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο το κέρδος  τους. Σ’ 

αυτά τα παίγνια δίνεται έμφαση στις κινήσεις που πρέπει να κάνει 

ο κάθε παίκτης, είτε σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο είτε 

διαδοχικά, και λιγότερη στις αποδόσεις που μπορεί να επιφέρει το 



 18 

παίγνιο. Ο όρος «μη-συνεργασία» δεν σημαίνει απαραίτητα ότι 

δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργάζονται δυο οι περισσότεροι 

παίκτες μεταξύ τους. 

 

• Παίγνια Συνεργασίες 

 

Στα παίγνια συνεργασίας (cooperative games) οι παίκτες 

συνεργάζονται μεταξύ τους σχηματίζοντας πολλές φορές ακόμα 

και  συνασπισμούς προκειμένου να μεγιστοποιήσουν την ωφέλεια 

τους. Εδώ οι παίκτες ενδιαφέρονται  περισσότερο για τα  πιθανά 

αποτελέσματα των παιγνίων κι όχι για τη διεξαγωγή τους βάση 

των στρατηγικών κινήσεων.  

 

• Παίγνια Δύο Σταδίων 

 

Τα παίγνια δύο σταδίων, ή αλλιώς παίγνια διπλού τύπου, είναι ένα 

μείγμα παιγνίων συνεργασίας και μη-συνεργασίας και διεξάγονται 

σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, οι παίκτες επιλέγουν τις 

στρατηγικές τους με μη συνεργατικό τρόπο και στη συνέχεια το 

επόμενο στάδιο είναι  ένα παίγνιο συνεργασίας μεταξύ των 

παικτών. 

 

• Επαναλαμβανόμενα Παίγνια 

 

Τα επαναλαμβανόμενα παίγνια (repeated games) είναι ένας  

τύπος δυναμικού παιγνίου στον οποίον οι παίκτες κάνουν κινήσεις 

σε διαδοχικές  περιόδους. Δύο είναι οι βασικοί τύποι παιγνίων 

πολλαπλών περιόδων: με ή χωρίς χρονική εξάρτηση. 
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• Παίγνια Διαπραγμάτευσης 

 

Παίγνια διαπραγμάτευσης ονομάζονται τα παίγνια που 

διαμορφώνονται μεταξύ παικτών, οι οποίοι επιδιώκουν να υπάρξει 

μία συμφωνία μεταξύ τους. Σ’ αυτά τα παίγνια οι 

διαπραγματεύσεις είναι το κυρίαρχο στοιχείο για να υπάρξει μια 

λύση που θα ωφελεί όλους τους παίκτες. Τα παίγνια 

διαπραγμάτευσης έχουν πολλές εφαρμογές στην καθημερινότητα 

όχι μόνο σε αγοραπωλησίες της αγοράς ακινήτων, αλλά και σε 

προβλήματα όπως η κατανομή κόστους και πόρων. 

 

• Παίγνια : Signaling, Screening, Bayesian Παίγνια 

 

Tα Signaling, Screening, Bayesian παίγνια αποτελούν τρεις 

τύπους παιγνίων που μοιράζονται ένα κοινό χαρακτηριστικό. Το 

γεγονός ότι δεν έχουν όλοι οι παίκτες την ίδια  πληροφόρηση 

κατά τη διεξαγωγή του παιγνίου. 

 

• Διαφορικά Παίγνια 

 

Τα  διαφορικά παίγνια είναι ένας τύπος δυναμικών παιγνίων που 

δεν περιλαμβάνουν μια συνέχεια ανεξάρτητων αποφάσεων στο 

χρόνο, αλλά αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνονται συνεχώς. 

 

• Στοχαστικά Παίγνια  

 

Τα στοχαστικά παίγνια (ή παίγνια Markov) είναι ένας τύπος 

παιγνίων διαδοχικών περιόδων που εξαρτώνται από τον χρόνο. Η 

διεξαγωγή ενός στοχαστικού παιγνίου είναι ένας συνδυασμός 

στατικού παιγνίου και μιας Διαδικασίας Αποφάσεων Markov. 
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• Παίγνια Δύο Παικτών & Παίγνια Ν>2 Παικτών 

 

Τα Παίγνια Δύο παικτών (two-person games) είναι τα πιο απλά  

παίγνια, και έχουν την ελάχιστη απαίτηση για να υπάρχει ένα 

παίγνιο, ώστε να μπορούν να υφίστανται τα  φαινόμενα 

ανταγωνισμού και συνεργασίας. Τα παίγνια n παικτών (n-person 

games) όπου n>2, αποτελούν μία πολύπλοκη μορφή παιγνίων. 

 

• Παίγνια Τέλειας Πληροφόρησης – Παίγνια Ελλιπούς 

Πληροφόρησης  

 

Στα παίγνια τέλειας πληροφόρησης (perfect information 

games), οι παίκτες γνωρίζουν όλες τις κινήσεις που έχουν γίνει 

από τους άλλους παίκτες πριν αποφασίσουν κάποια κίνηση. 

Αντίθετα, στα παίγνια ελλιπούς πληροφόρησης (imperfect 

information games), οι παίκτες επιλέγουν τη κάθε κίνηση τους  

χωρίς να γνωρίζουν το ιστορικό των κινήσεων των άλλων 

παικτών.  

 

• Πεπερασμένα Παίγνια – Μη πεπερασμένα Παίγνια 

 

Ο διαχωρισμός γίνεται βάση του αριθμού των στρατηγικών ενός 

παιγνίου. Στα πεπερασμένα παίγνια (finite games), επειδή οι 

αμοιβές και οι απώλειες των παικτών με πεπερασμένο αριθμό 

στρατηγικών μπορούν να διεξαχθούν σε πίνακες, τα παίγνια είναι 

γνωστά και ως πινακοπαίγνια (two-person matrix games). Στα 

μη πεπερασμένα παίγνια ή απειροπαίγνια (infinite games), το 

σύνολο των στρατηγικών από τις οποίες μπορούν να επιλέξουν οι 

παίκτες δεν είναι συγκεκριμένο. 
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• Παίγνια Στρατηγικής Μορφής – Παίγνια Εκτεταμένης 

Μορφής  

 

Ο διαχωρισμός αυτός έχει να κάνει κυρίώς με τον τρόπο 

αναπαράστασης των παιγνίων. Ένα παίγνιο θεωρείται  

εκτεταμένης μορφής όταν οι κανόνες που το διέπουν 

περιγράφονται μέσα από ένα δένδρο (game tree), όπου οι 

κινήσεις δηλώνονται ως κλάδοι και ο παίκτης που έχει σειρά να 

κάνει μία κίνηση ως κορυφή. Ακόμα δηλώνονται σε αυτό,  οι 

τελικές αμοιβές και οι  απώλειες όλων των παικτών στο τέλος των 

κινήσεων του παιγνίου. Ο δεύτερος τύπος παιγνίου, στρατηγικής 

ή κανονικής μορφής, θεωρεί δεδομένη την κατανόηση όλων των 

δυνατών στρατηγικών του κάθε παίκτη, που είναι αποτέλεσμα 

όλων των εναλλακτικών συνδυασμών των στρατηγικών που 

επιλέγει. Γι’ αυτό το λόγω, τα πεπερασμένα παίγνια των δύο 

παικτών αναπαρίστανται με τη βοήθεια πινάκων. 

 

• Παίγνια Αμιγών Στρατηγικών – Παίγνια Μικτών 

Στρατηγικών 

 

Στα παίγνια μικτών στρατηγικών, η κάθε στρατηγική αποτελείται 

από πιθανές κινήσεις. Στα συγκεκριμένα παίγνια υπάρχει  μία 

κατανομή πιθανότητας που αντιστοιχεί στο πόσο συχνά πρόκειται 

να πραγματοποιηθεί μία κίνηση. Ένα παίγνιο ονομάζεται παίγνιο 

αμιγών στρατηγικών, όταν κάθε στρατηγική υπαγορεύει μία 

συγκεκριμένη κίνηση που πρόκειται να κάνει ο παίκτης, 

ανεξάρτητα από άλλες παραμέτρους του παιγνίου. Ένας παίκτης 

θα επέλεγε να χρησιμοποιήσει μία μικτή στρατηγική μόνο αν είχε 

να επιλέξει μεταξύ διαφορετικών αμιγών στρατηγικών ή στη 

περίπτωση που δεν θα ήθελε να φανερώσει την ακριβή του 

κίνηση στον αντίπαλο παίκτη. 
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• Παίγνια Μηδενικού Αθροίσματος – Παίγνια Μη Μηδενικού 

Αθροίσματος  

 

Στα παίγνια μηδενικού αθροίσματος δύο παικτών (two-person 

zero sum games), το καθαρό κέρδος ενός παίκτη είναι η 

καθαρή ζημία του άλλου παίκτη. Με άλλα λόγια ο ένας παίκτης 

κερδίζει μόνο μία ποσότητα που χάνει ο άλλος παίκτης. Αντίθετα, 

στα παίγνια μη μηδενικού αθροίσματος (non-zero sum games), 

ένας  παίκτης μπορεί να  κερδίσει χωρίς να είναι απαραίτητο ο 

άλλος παίκτης να χάσει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 
Κυρίαρχες Στρατηγικές  

 
4.1 Η κανονική μορφή 

 

Για να μπορέσουμε να εξετάσουμε τις κυρίαρχες στρατηγικές θα 

πρέπει πρώτα να δούμε ένα παίγνιο κανονικής μορφής. Η κανονική 

μορφή παιγνίου μοιάζει συνήθως με πίνακα (και είναι, επίσης, 

γνωστή ως μορφή πίνακα ή στρατηγική μορφή) ο οποίος συνδέει 

συνδυασμούς καθαρών στρατηγικών με αποτελέσματα εκφρασμένα 

σε μονάδες ωφέλειας για τον κάθε παίκτη – βλέπε Πίνακα 4.1.1.  

 
 
 

 M1 M2 

W1 10,4 1,5 

W2 9,9 0,3 

 

Πίνακας 4.1.1 Παίγνιο κανονικής μορφής  

 

Δεδομένου ότι οι στήλες και οι γραμμές του πίνακα είναι καθαρές 

στρατηγικές, θα συγκεντρωθούμε, επί του παρόντος, σε αυτές.
 
Ο 

παίκτης που επιλέγει μεταξύ γραμμών θα είναι γυναίκα και θα 

αναφέρεται ως W (από την αγγλική λέξη woman). O παίκτης που 

επιλέγει μεταξύ στηλών θα είναι άνδρας και θα αναφέρεται ως M 

(από την αγγλική λέξη man). Η πρώτη στρατηγική επιλογή της 

παίκτριας W είναι η πρώτη σειρά που συμβολίζεται με W1, η δεύτερη 

με W2 κ.ο.κ. Ας υποθέσουμε τώρα ότι η W επιλέγει W2 και ο M 

επιλέγει M1. Το αντίστοιχο αποτέλεσμα είναι (W2,M1). Στο 

παράδειγμα αυτό, η W αποκομίζει 9 μονάδες ωφέλειας (utils) και τις 

ίδιες μονάδες αποκομίζει και ο M. Η πρώτη εγγραφή σε κάθε στοιχείο 

του πίνακα αποδόσεων είναι η απόδοση σε ωφέλεια για την παίκτρια 
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W, ενώ η δεύτερη εγγραφή ανήκει στον παίκτη M. Παραδείγματος 

χάρη, το αποτέλεσμα (W2,M2) δίνει 3 μονάδες ωφέλειας στον M και 

καμιά στην W.  

 

4.2 Αυστηρή και ασθενής κυριαρχία  

 

Η βέλτιστη κίνηση για την παίκτρια W είναι η W1 ανεξάρτητα από 

την επιλογή του παίκτη M. Φυσικά, η W θα προτιμούσε να δει τον M 

να παίζει M1 (επειδή, στην περίπτωση αυτή, η κίνησή της W1 θα της 

απέφερε απόδοση 10, έναντι απόδοσης 1 την οποία της δίνει ο 

συνδυασμός W1, M2), αλλά η κίνηση που θα επιλέξει ο M δεν 

αλλάζει το απλό γεγονός ότι η W1 είναι η βέλτιστη στρατηγική της, 

ανεξάρτητα από την επιλογή του M. Αυστηρά κυρίαρχες 

στρατηγικές ονομάζουμε τις κινήσεις που είναι βέλτιστες 

αντιδράσεις σε οποιαδήποτε κίνηση κάνει ο αντίπαλος. Αντίθετα, οι 

στρατηγικές που οδηγούν με βεβαιότητα σε κατώτερα αποτελέσματα, 

σε σύγκριση με κάποια άλλη στρατηγική (π.χ. W2 στο Παίγνιο 1), 

είναι γνωστές ως αυστηρά κυριαρχούμενες στρατηγικές. 

 

4.3 Αυστηρά κυρίαρχες και κυριαρχούμενες 

στρατηγικές (ορισμός)  

 

Μια στρατηγική είναι αυστηρά κυρίαρχη αν εγγυάται σε έναν παίκτη 

υψηλότερες αποδόσεις από εκείνες που θα είχε αν επέλεγε 

οποιαδήποτε άλλη στρατηγική, έναντι όλων των πιθανών 

στρατηγικών τού αντιπάλου του. Αντιστρέφοντας τον ορισμό, μια 

στρατηγική είναι αυστηρά κυριαρχούμενη αν έχει στην διάθεσή της 

μια εναλλακτική στρατηγική που είναι αυστηρά κυρίαρχη. Σύμφωνα 

με τον ορισμό αυτό, η W1 είναι μια αυστηρά κυρίαρχη στρατηγική 

και η W2 είναι μια αυστηρά κυριαρχούμενη στρατηγική. Όταν ο ένας 

παίκτης επιλέγει μεταξύ δύο μόνο στρατηγικών και η μία από αυτές 
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είναι αυστηρά κυρίαρχη, τότε η άλλη θα είναι κατ’ ανάγκη αυστηρά 

κυριαρχούμενη.  

 
Αντίθετα, ο παίκτης M δεν έχει κυρίαρχη στρατηγική στο Παίγνιο 1: 

Η M1 είναι η βέλτιστη αντίδρασή του στην W2 και η M2 η βέλτιστη 

αντίδρασή του στην W1. Όμως, το γεγονός ότι η W έχει κυρίαρχη 

στρατηγική επιτρέπει στον παίκτη M να προβλέψει ότι η W, 

καταλαβαίνει το συμφέρον της (είναι δηλαδή εργαλειακά 

ορθολογική), θα επιλέξει W1. Στην περίπτωση αυτή, η βέλτιστη 

απάντηση του M στην κυρίαρχη στρατηγική της W είναι M2. Με την 

έννοια αυτή, η λογική κυριαρχίας εκλογικεύει τη μοναδική ισορροπία 

Nash στο παίγνιο αυτό: το αποτέλεσμα, ή την «λύση», (W1,M2). 

  

4.4 Ασθενώς κυρίαρχη και ασθενώς κυριαρχούμενη 

στρατηγική (ορισμός) 

 

Μια στρατηγική είναι ασθενώς κυρίαρχη αν εγγυάται σε έναν παίκτη, 

για κάθε επιλογή του αντιπάλου του, απόδοση τουλάχιστον εξίσου 

καλή με κάθε άλλη στρατηγική του, όπως και υψηλότερες αποδόσεις 

για μία τουλάχιστον επιλογή του αντιπάλου του. Αντίθετα, ασθενώς 

κυριαρχούμενες στρατηγικές είναι αυτές που συνυπάρχουν στο 

«μενού» ενός παίκτη με μια ασθενώς κυρίαρχη στρατηγική (δηλαδή, 

στρατηγικές που αποφέρουν σε έναν παίκτη χαμηλότερες αποδόσεις 

για μία τουλάχιστον από τις κινήσεις του αντιπάλου του και, όσον 

αφορά την επιλογή που απομένει, επιφυλάσσει στον παίκτη 

αποδόσεις που δεν είναι καλύτερες, αλλά ούτε και χειρότερες από 

εκείνες τις οποίες θα τους απέφερε κάποια άλλη στρατηγική). 

 

Με λίγα λόγια, η ασθενής κυριαρχία εξηγεί το λόγο για τον οποίο 

ορισμένα αποτελέσματα δεν προσδιορίζονται ως ισορροπίες Nash του 

παιγνίου π.χ. το αποτέλεσμα (W2,M2), επειδή αυτό θα προκύψει 

μόνον αν οι παίκτες επιλέξουν τις ασθενώς κυριαρχούμενες 
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στρατηγικές τους. Αυτή όμως η θεωρητική συνεισφορά της έννοιας 

της ασθενούς κυριαρχίας δεν έχει σημαντική πρακτική αξία. Ακόμη 

και αν είναι αληθές ότι το αποτέλεσμα (W2,M2) δεν θα προκύψει 

όταν η W προσδοκά ότι ο M θα επιλέξει M2 και ο M προσδοκά ότι η 

W θα επιλέξει W2 (δηλ. το συγκεκριμένο αποτέλεσμα δεν θα 

προκύψει ως ισορροπία Nash), μπορεί κάλλιστα να προκύψει αν η W 

προσδοκά ότι ο M θα επιλέξει την ασθενώς κυρίαρχη στρατηγική του 

(M1) και ο M προσδοκά ότι η W θα επιλέξει την ασθενώς κυρίαρχη 

στρατηγική της (W1). Πράγματι, με δεδομένες τις προσδοκίες αυτές, 

για την W δεν έχει καμιά διαφορά το αν θα επιλέξει W1 ή W2 και, 

ομοίως, για τον M δεν έχει επίσης καμιά διαφορά το αν θα επιλέξει 

M1 ή M2. Επομένως είναι δυνατόν να καταλήξουν στο αποτέλεσμα 

(W2,M2).  

 

Το συμπέρασμα, λοιπόν, εδώ είναι το εξής: Ενώ μια ισορροπία Nash 

που υποστηρίζεται από τη λογική της αυστηρής κυριαρχίας είναι 

σταθερή π.χ., (W1,M2) στον Πίνακα 4.1.1, οι ισορροπίες Nash που 

υποστηρίζονται μόνο από τη λογική της ασθενούς κυριαρχίας είναι 

ασταθείς π.χ. (W1,M1)  

 

Ένα ερώτημα που μπορεί να τεθεί είναι αν οι κυρίαρχες στρατηγικές 

δίνουν πάντα και το μέγιστο όφελος. Ένας κανόνας λεει πως στα 

ταυτόχρονα παίγνια αν έχεις κυρίαρχη στρατηγική την  ακολουθείς  

πάντα. Είναι μεγάλο λάθος όμως να νομίζουμε πως το χειρότερο 

δυνατό αποτέλεσμα από την χρήση της κυρίαρχης στρατηγικής ενός 

παίκτη  είναι καλύτερο από το καλύτερο κάποιας άλλης για τον ίδιο 

παίκτη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

5.1 Μέθοδος της επαναλαμβανόμενης εξάλειψης των 

αυστηρά κυριαρχούμενων στρατηγικών (method of 

iterated elimination of strictly dominated 

strategies) 

 

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μέθοδο ακολουθείται μια διαδικασία 

απαλοιφής των αυστηρά κυριαρχούμενων στρατηγικών ώστε να 

απομένει η κυρίαρχη στρατηγική του κάθε παίκτη. Αυτή είναι και η 

λύση του παιγνίου όπως βλέπουμε στο παρακάτω παράδειγμα. 

 

 

Έχουμε ένα πίνακα όπου οι δυο παίκτες έχουν από τρεις 

στρατηγικές. 

 

Παίκτης Β 

 

Παίκτης 

Α 

Στρατηγικές Γ Δ Ε 

Ζ 2,1 2,4 4,1 

Η 1,3 1,2 4,1 

Θ 1,3 2,4 7,4 

   

Πίνακας 5.1.1 Μέθοδος της επαναλαμβανόμενης εξάλειψης των αυστηρά 

κυριαρχούμενων στρατηγικών 3*3 

 

Ύστερα από την εξάλειψη της στρατηγικής Ε ως αυστηρά 

κυριαρχούμενη στρατηγική 

 

του παίκτη Β ο πίνακας έχει την 

παρακάτω μορφή 
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 Παίκτης Β 

 

Παίκτης 

Α 

Στρατηγικές Γ Δ 

Ζ 2,1 2,4 

Η 1,3 1,2 

Θ 1,3 2,4 

 

 

Πίνακας 5.1.2 Μέθοδος της επαναλαμβανόμενης εξάλειψης των αυστηρά 

κυριαρχούμενων στρατηγικών 3*2 

 

Μετά από την εξάλειψη της στρατηγικής Η του παίκτη Α ως αυστηρά 

κυριαρχούμενη στρατηγική ο πίνακας έχει την παρακάτω μορφή.   

 

Παίκτης Β 

 
Παίκτης 

Α 

Στρατηγικές Γ Δ 

Ζ 2,1 2,4 

Θ 1,3 2,4 

 

Πίνακας 5.1.3 Μέθοδος της επαναλαμβανόμενης εξάλειψης των αυστηρά 

κυριαρχούμενων στρατηγικών 2*2 
 

Στη συνέχεια έχουμε ένα παίγνιο 2*2 στο οποίο ο παίκτης Β θα 

επιλέξει την Δ στρατηγική αφού είναι αυστηρά κυρίαρχη και ο 

παίκτης Α την στρατηγική Ζ η οποία κυριαρχεί αυστηρά της Θ. 

Επομένως η λύση με τη χρήση της μεθόδου επαναλαμβανόμενης 

εξάλειψης των αυστηρά κυριαρχούμενων στρατηγικών είναι η (Ζ,Δ).   

Ένας ακόμα ευκολότερος τρόπος επίλυσης αυτής της κατηγορίας 

παιγνίων είναι η χρήση του προγράμματος excel με τη βοήθεια του 

οποίου αφού περάσουμε τα pay-offs των παικτών παίρνουμε 

απευθείας τις αυστηρά κυριαρχούμενες στρατηγικές . 
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Πίνακας 5.1.4 Μέθοδος της επαναλαμβανόμενης εξάλειψης των αυστηρά 

κυριαρχούμενων στρατηγικών 3*3 excel 
 

Στη συνέχεια αφού εξαλείψουμε τις αυστηρά κυριαρχούμενες 

στρατηγικές έχουμε τον παρακάτω πίνακα και με την βοήθεια των 

γραφικών παραστάσεων παίρνουμε την λύση του. 

 

 

 

Πίνακας 5.1.5 Μέθοδος της επαναλαμβανόμενης εξάλειψης των αυστηρά 

κυριαρχούμενων στρατηγικών 2*2 excel 

 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ότι η στρατηγική Ζ είναι ασθενώς 

κυρίαρχη της στρατηγικής Θ για τον παίκτη Α 
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Πίνακας 5.1.6 weak & strictly domination player A  

 
Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ότι για τον παίκτη Β η στρατηγική Δ 

είναι αυστηρά κυρίαρχη της στρατηγικής Γ 

 

 
 

Πίνακας 5.1.7 & strictly domination player B 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Εφαρμογές  

6.1 Το δίλημμα του κρατούμενου (prisoner dilemma)  

 

Το Δίλημμα του Κρατούμενου εντυπωσίασε τους κοινωνικούς 

επιστήμονες επειδή πρόκειται για μια περίπτωση όπου το ατομικό 

συμφέρον αυτό-υπονομεύεται όσο περισσότερο προσπαθούμε να το 

υπηρετήσουμε. Το κάθε άτομο πράττει αυτό που φαντάζει 

(εργαλειακά) ορθολογικότερο, μόνο που το τελικό αποτέλεσμα της 

ατομικής επιλογής του καθένα είναι καταστροφικό για όλους. 

Ακούγεται παράδοξο: όσο πιο πιστοί είμαστε στο κυνήγι του 

ατομικού μας συμφέροντος τόσο απομακρύνεται η πιθανότητα να 

πετύχουμε το ποθούμενο αποτέλεσμα. 

 

Το ιστορικό του παιγνίου είναι το εξής. 

   

• Δύο άτομα έχουν συλληφθεί στον τόπο του εγκλήματος και 

ανακρίνονται 

• Η ποινή είναι φυλάκιση 9 χρόνια 

• Έχουν την ευκαιρία να κατηγορήσουν ο ένας τον άλλο 

• Όποιος κατηγορήσει τον άλλο τη γλιτώνει (άρα -9 χρόνια) 

• Αν και οι δύο αλληλοκατηγορηθούν πάνε από 8 χρόνια φυλακή 

(άρα -1 χρόνο) 

• Αν κανείς δεν ρίξει κατηγορίες πάνε από 3 χρόνια φυλακή (άρα -6 

χρόνια) 

• Εδώ η συνεργασία σημαίνει «δεν κατηγορώ τον άλλο» 

 

Δημιουργείτε ο παρακάτω πίνακας στον οποίο το Σ σημαίνει ότι 

συνεργάζονται μεταξύ τους και το ΔΣ ότι δεν συνεργάζονται. 
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 Σ ΔΣ 

Σ -6,-6 0,-9 

ΔΣ -9,0 -1,-1 

 

Πίνακας 6.1.1 το δίλημμα του κρατούμενου pay-offs 

 

Στον παρακάτω πίνακα περνάμε τα pay-offs και βλέπουμε ότι 

κυρίαρχες στρατηγικές είναι η ΔΣ (Α2) για τον πρώτο κρατούμενο 

και η ΔΣ (Β2) για τον δεύτερο κρατούμενο αφού τους ενδιαφέρει να 

έχουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια μείων.   

 

 

 

Πίνακας 6.1.2 το δίλημμα του κρατούμενου excel 

 

Στα παρακάτω διαγράμματα μας δίνεται η δυνατότητα να δούμε  

κατά πόσο στις στρατηγικές του κάθε παίκτη υπάρχει αυστηρή ή 

ασθενής κυριαρχία. 
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Πίνακας 6.1.3 το δίλημμα του κρατούμενου weak & strictly domination 

player A (3D) 

 

 

 

Πίνακας 6.1.4 το δίλημμα του κρατούμενου weak & strictly domination 

player B (3D) 
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Πίνακας 6.1.5 το δίλημμα του κρατούμενου weak & strictly domination 

player A 

 

 

 

Πίνακας 6.1.6 το δίλημμα του κρατούμενου weak & strictly domination 

player B 
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Φαίνεται ξεκάθαρα πως από τη στιγμή που οι δύο ευθείες δεν 

τέμνονται υπάρχει αυστηρή κυριαρχία και για τους δυο παίκτες. Στην 

περίπτωση του παίκτη Α είναι η Α2 και στην περίπτωση του παίκτη Β 

η Β2. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι στο συγκεκριμένο παίγνιο βρήκαμε 

τη λύση. Το μόνο που καταφέραμε είναι να βρούμε κατά πόσο 

έχουμε αυστηρή ή ασθενή κυριαρχία στις στρατηγικές του κάθε 

παίκτη. 

 

Στη συνέχεια βάζουμε τα pay-offs των παικτών στο gambit και 

παίρνουμε την λύση.  

 

 

 

Παρατηρούμε από τη λύση του παιγνίου ότι έχουμε ισορροπία Nash 

άμα ο πρώτος παίκτης επιλέξει την πρώτη στρατηγική και το ίδιο 

κάνει και ο δεύτερος παίκτης. Αν αποφασίσουν δηλαδή να μην 

καταδώσουν ο ένας τον άλλο αλλά να συνεργαστούν στο ότι και οι 

δυο είναι αθώοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν συναντάμε συχνά αφού 

οι αυστηρά κυρίαρχες στρατηγικές και των δυο παικτών δεν δίνουν 

Πίνακας 6.1.7 το δίλημμα του κρατούμενου gambit 
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την άριστη λύση. Παρόλα αυτά ο ρόλος του φθόνου στο 

συγκεκριμένο παίγνιο είναι καθοριστικός. Ιδίως στην περίπτωση που 

θα παίξουμε το παίγνιο πάνω από μια φορά θα διαπιστώσουμε πως 

καλύτερη στρατηγική είναι να συνεργάζεσαι με τον άλλο εκτός από 

την τελευταία φορά που θα παίξεις, στην οποία είναι άριστο να τον 

προδώσεις ώστε να μην χρεωθείς κανένα χρόνο φυλάκισης. 

 

Συμπερασματικά καταλήγουμε ότι δεν υπάρχει μοναδική καλύτερη 

στρατηγική. Αυτή εξαρτάται από το ποιες στρατηγικές 

συναγωνίζονται, δηλαδή ποια είναι η καλύτερη μέσα σε ένα σύνολο 

στρατηγικών. Οπότε το άριστο για την επίλυση ενός τέτοιου παιγνίου 

είναι η επανάληψη του παιγνίου (για ορισμένο χρόνο ή για αόριστο), 

και η με θεσμικό τρόπο επιβολή ποινών στην παρέκκλιση και 

επιβράβευση στη συμμόρφωση. Πιο εύκολη λύση όμως θεωρώ την 

από την παιδική ηλικία  εκμάθηση κανόνων κοινωνικής 

συμπεριφοράς (social norms). Έτσι θα είχαμε περισσότερες 

πιθανότητες ότι και οι δυο παίκτες θα επέλεγαν να συνεργαστούν και 

όχι να εκθέσουν τον συγκρατούμενο τους.  
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6.2 Πόλεμος των δυο φύλων (battle of sexes) 

 

Φανταστείτε ένα ζευγάρι. Ο σύζυγος , πάνω απ' όλα θα ήθελε να 

πάνε στον ποδοσφαιρικό αγώνα. Η σύζυγος θα ήθελε να πάει στην 

όπερα. Και οι δυο θα προτιμούσαν να πάνε στο ίδιο μέρος παρά σε 

διαφορετικό. Που να πάνε άραγε; Στον πίνακα που ακολουθεί 

φαίνονται τα pay-offs του άνδρα και της γυναίκας. 

 
 

Battle of sexes 
Γυναίκα 

F O 

 
Άνδρας 

F 3,1 0,0 

O 0,0 1,3 
 

Πίνακας 6.2.1 battle of sexes pay-offs 

 
Στον παρακάτω πίνακα περνάμε τα pay-offs και βλέπουμε ότι οι 

κυρίαρχες στρατηγικές είναι η F (Α1) για τον άντρα και η (O) Β2 για 

τη γυναίκα. 

 

 
 

Πίνακας 6.2.2 battle of sexes excel 
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Στα παρακάτω διαγράμματα μας δίνεται η δυνατότητα να δούμε  

κατά πόσο στις στρατηγικές του κάθε παίκτη υπάρχει αυστηρή ή 

ασθενής κυριαρχία. 

 

 
 

Πίνακας 6.2.3 battle of sexes weak & strictly domination player A (3D) 

 

 
Πίνακας 6.2.4 battle of sexes weak & strictly domination player B (3D) 
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Πίνακας 6.2.5 battle of sexes weak & strictly domination player A 

 

 

 

Πίνακας 6.2.6 battle of sexes weak & strictly domination player B 
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Διαπιστώνουμε πως από τη στιγμή που οι δύο ευθείες  τέμνονται δεν 

υπάρχει αυστηρή κυριαρχία για κανέναν από τους δυο παίκτες. Η μια 

στρατηγική κυριαρχεί ασθενώς της άλλης. Στην περίπτωση του 

άντρα είναι η Α1 και στην περίπτωση της γυναίκας η Β1. Αυτό όμως 

δεν σημαίνει ότι στο συγκεκριμένο παίγνιο βρήκαμε τη λύση. Το 

μόνο που καταφέραμε είναι να βρούμε κατά πόσο έχουμε αυστηρή ή 

ασθενή κυριαρχία στις στρατηγικές του κάθε παίκτη. 

 

Στη συνέχεια βάζουμε τα pay-offs των παικτών στο gambit και 

παίρνουμε την λύση 

 

 

 

Το παραπάνω παίγνιο έχει δυο Nash ισορροπίες. Η μια είναι να 

επιλέξουν και οι δυο να πάνε στο ποδόσφαιρο και η άλλη να πάνε και 

οι δυο στην όπερα. Ας εξετάσουμε την ισορροπία του ποδοσφαίρου. 

Πίνακας 6.2.7 battle of sexes gambit 
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Έστω ότι ο άνδρας  προτιμάει να πάει στο ποδόσφαιρο, δηλαδή έχει 

επιλέξει να πάει ποδόσφαιρο. Η γυναίκα δεδομένου ότι άνδρας έχει 

επιλέξει ποδόσφαιρο δεν έχει λόγο να αλλάξει στρατηγική τη στιγμή 

που η απόδοση της από ένα θα γίνει μηδέν. Το ίδιο ισχύει και για τον 

άνδρα αν η γυναίκα έχει επιλέξει από πριν όπερα. Παρατηρούμε 

λοιπόν πως όπως και στον αληθινό κόσμο, όσον αφορά τα θέματα 

συμβίωσης, έτσι και στο συγκεκριμένο παίγνιο συμφέρει περισσότερο 

η συνεργασία από το να κοιτάξει ο καθένας να ακολουθήσει αυστηρά 

την επιλογή του. Βλέπουμε δηλαδή πως δεν συμφέρει και τους δυο 

να ακολουθήσουν την αυστηρά κυρίαρχη στρατηγική τους αλλά να 

συνεργαστεί ο ένας στην ήδη επιλεγμένη στρατηγική του άλλου. 
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6.3 Κλέφτες και αστυνόμοι 

 

Έστω ότι έγινε μία ληστεία σε τράπεζα και πριν προλάβουν να 

φύγουν οι κλέφτες φτάνει οι αστυνομία. Οι κλέφτες κρατάνε τους 

πελάτες σαν ομήρους και απειλούν να τους σκοτώσουν αν δεν τους 

αφήσουν οι αστυνομικοί να φύγουν. Οι αστυνομικοί μπορούν να 

αφήσουν τους κλέφτες να φύγουν ή να μπουν μέσα στην τράπεζα. 

Τα πιθανά αποτελέσματα είναι βασικά τρία : 

1. Να  μπουν μέσα οι αστυνομικοί, οι κλέφτες να σκοτώσουν τους 

ομήρους, να τους πιάσουν και να κατηγορηθούν για ληστεία μετά 

φόνου. 

2. Να μπουν μέσα οι αστυνομικοί, οι κλέφτες να παραδοθούν, να 

τους πιάσουν και να κατηγορηθούν για απόπειρα ληστείας  

3. Να αφήσουν τους ληστές να φύγουν και οι όμηροι να αφεθούν 

ελεύθεροι.  

Η πιθανότητα να αφήσουν τους κλέφτες να φύγουν και αυτοί να 

σκοτώσουν τους ομήρους θεωρούμε ότι δεν υφίσταται. Στον 

παρακάτω πίνακα δίνονται τα pay-offs των αστυνομικών και των 

κλεφτών. 

 

Κλέφτες και 

αστυνόμοι 

 
Κλέφτες  

 

 

 

 

Αστυνόμοι 

 

 Σκοτώνουν 

ομήρους  

Δεν σκοτώνουν 

ομήρους  

Αφήνουν 

τους 

κλέφτες  

0,0 -10,100 

Μπαίνουν 

στην 

τράπεζα 

5,-100 7,-10 

 

Πίνακας 6.3.1 κλέφτες και αστυνόμοι pay-offs 
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Στον πίνακα που ακολουθεί περνάμε τα pay-offs και βλέπουμε ότι οι 

κυρίαρχες στρατηγικές είναι η Α2 για τους αστυνομικούς  και η Β2 

για τους κλέφτες.  

 

 

 

 

Πίνακας 6.3.2 κλέφτες και αστυνόμοι excel 

 

Στα παρακάτω διαγράμματα μας δίνεται η δυνατότητα να δούμε  

κατά πόσο στις στρατηγικές του κάθε παίκτη υπάρχει αυστηρή ή 

ασθενής κυριαρχία. 
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Πίνακας 6.3.3 κλέφτες και αστυνόμοι weak & strictly domination player A 

(3D) 

 

 

 

Πίνακας 6.3.4 κλέφτες και αστυνόμοι weak & strictly domination player B 

(3D) 
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Πίνακας 6.3.5 κλέφτες και αστυνόμοι weak & strictly domination player A 

 

 

 

Πίνακας 6.3.6 κλέφτες και αστυνόμοι weak & strictly domination player B 
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Παρατηρούμε πως από τη στιγμή που οι δύο ευθείες  δεν τέμνονται 

υπάρχει αυστηρή κυριαρχία. Η μια στρατηγική κυριαρχεί αυστηρά 

της άλλης και για τους αστυνομικούς αλλά και για τους κλέφτες. 

Στην περίπτωση των αστυνομικών είναι η Α2 δηλαδή να μπουν στην 

τράπεζα και στην περίπτωση των κλεφτών η Β2 δηλαδή να μην 

σκοτώσουν τους ομήρους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι στο 

συγκεκριμένο παίγνιο βρήκαμε τη λύση. Το μόνο που καταφέραμε 

είναι να βρούμε κατά πόσο έχουμε αυστηρή ή ασθενή κυριαρχία στις 

στρατηγικές του κάθε παίκτη. 

 

Στη συνέχεια βάζουμε τα pay-offs των παικτών στο gambit και 

παίρνουμε την λύση 

 

 

 

 

Πίνακας 6.3.7 κλέφτες και αστυνόμοι gambit 
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Το παραπάνω παίγνιο έχει μια Nash ισορροπία. Είναι η περίπτωση 

στην οποία οι αστυνομικοί  μπαίνουν στην τράπεζα και οι κλέφτες 

δεν σκοτώνουν τους ομήρους. Αυτό το σενάριο όμως δεν μπορεί να 

είναι πάντοτε πραγματοποιήσιμο στον πραγματικό κόσμο λόγω της 

εντελώς απρόσμενης συμπεριφοράς που μπορεί να έχει ένας ληστής 

όταν οι αστυνομικοί μπαίνουν μέσα στην τράπεζα. Ωστόσο 

παρατηρούμε πως οι αυστηρά κυρίαρχες στρατηγικές και των δυο 

παικτών δίνουν την άριστη λύση.    
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6.4  Πέναλτι στην υδατοσφαίριση 

 

Η υδατοσφαίριση είναι ένα ομαδικό άθλημα ευρέως διαδεδομένο σε 

χώρες όπως η Ουγγαρία, η Ιταλία και η Ισπανία αλλά με πολύ 

μεγάλη παράδοση και στη χώρα μας έχοντας συμμετοχές σε όλες τις 

τελευταίες ολυμπιάδες. Το χτύπημα πέναλτι είναι ένα σημαντικό 

στοιχείο σε ένα αγώνα αφού μπορεί να δώσει σε ένα κρίσιμο σημείο 

τη νίκη σε όποια ομάδα ευστοχήσει.  Υπάρχουν τρεις κύριες 

στρατηγικές επιλογές του παίκτη που εκτελεί  το πέναλτι.  Ο παίκτης 

έχει την δυνατότητα να κάνει σουτ ή ψηλά ή σκαστά (με την μπάλα 

να χτυπάει πρώτα το νερό) ή πάνω από το κεφάλι του 

τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας της αντίπαλης ομάδας θα έχει 

και αυτός τρεις στρατηγικές επιλογές, οι οποίες έχουν σχέση με τον 

τρόπο που θα βγει για να αποκρούσει την μπάλα. Ο τερματοφύλακας 

μπορεί να βγει ή με τα χέρια ψηλά ή με τα χέρια χαμηλά ή με τα 

χέρια πάνω από το κεφάλι.  

 

Για την σωστή εξέλιξη του παιγνίου θεωρούμε ότι πρώτα από όλα η 

αμυνόμενη ομάδα υπέπεσε στην παράβαση. Δεύτερον, πως και οι 

δύο παίκτες βρίσκονται στην ίδια φυσική και ψυχολογική κατάσταση.  

Θεωρούμε ότι, είτε είναι δεξιόχειρες είτε αριστερόχειρες είναι το ίδιο 

και για τους δυο. Τέλος, θα θεωρήσουμε ως δεδομένο ότι το σουτ 

του παίκτη και ο τελικός προορισμός της μπάλας είναι πάντα εντός 

της εστίας. Υπάρχει βέβαια η πιθανότητα ο παίκτης να κάνει ένα σουτ 

άουτ ή στο δοκάρι και ο τερματοφύλακας να μην χρειαστεί να 

κινηθεί κατάλληλα ώστε να αποκρούσει τη μπάλα, αλλά αυτό δεν θα 

το λάβουμε καθόλου υπόψη μας. 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα pay-offs του 

συγκεκριμένου παιγνίου. 
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ΠΕΝΑΛΤΙ 

ΣΤΗΝ  

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 

 

ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ 

 

 

 

ΠΑΙΚΤΗΣ 

  

ΨΗΛΑ 

 

ΣΚΑΣΤΑ 

ΠΑΝΩ 

ΑΠΟ ΤΟ 

ΚΕΦΑΛΙ 

ΨΗΛΑ 3,7 9,1 6,4 

ΣΚΑΣΤΑ 7,3 2,8 9,1 

ΠΑΝΩ 

ΑΠΟ ΤΟ 

ΚΕΦΑΛΙ 

6,4 8,2 1,9 

 

Πίνακας 6.4.1 Πέναλτι στην υδατοσφαίριση pay-offs 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί περνάμε τα pay-offs και βλέπουμε ότι οι 

κυρίαρχες στρατηγικές για τον παίκτη είναι η Α1 και η Α2 ενώ για 

τον τερματοφύλακα είναι η  Β1 και η Β3. 

 

 

 

Πίνακας 6.4.2 

 

Πέναλτι στην υδατοσφαίριση excel 
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Στα παρακάτω διαγράμματα μας δίνεται η δυνατότητα να δούμε  

κατά πόσο στις στρατηγικές του κάθε παίκτη υπάρχει αυστηρή ή 

ασθενής κυριαρχία. 

 

 
 

Πίνακας 6.4.3 Πέναλτι στην υδατοσφαίριση weak & strictly domination 
player A (3D) 

 

 
 

Πίνακας 6.4.4 Πέναλτι στην υδατοσφαίριση weak & strictly domination 

player B (3D) 
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Πίνακας 6.4.5 Πέναλτι στην υδατοσφαίριση weak & strictly domination 

player A 

 

 

 

Πίνακας 6.4.6 Πέναλτι στην υδατοσφαίριση weak & strictly domination 

player B 
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Φαίνεται ξεκάθαρα πως από τη στιγμή που οι τρεις ευθείες  τέμνονται 

δεν υπάρχει αυστηρή κυριαρχία. Κάποια στρατηγική κυριαρχεί 

ασθενώς στις άλλες και στην περίπτωση του παίκτη αλλά και στην 

περίπτωση του τερματοφύλακα. Στην περίπτωση του παίκτη η Α1 και 

η Α2 κυριαρχούν ασθενώς στην Α3 δηλαδή συμφέρει τον παίκτη να 

σουτάρει ή ψηλά ή σκαστά. Στην περίπτωση του τερματοφύλακα η 

Β1 και η Β3  κυριαρχούν ασθενώς στην Β2 δηλαδή συμφέρει τον 

τερματοφύλακα να βγει με τα χέρια ή ψηλά ή πάνω από το κεφάλι. 

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι στο συγκεκριμένο παίγνιο βρήκαμε τη 

λύση. Το μόνο που καταφέραμε να κάνουμε είναι να βρούμε κατά 

πόσο έχουμε αυστηρή ή ασθενή κυριαρχία στις στρατηγικές του κάθε 

παίκτη. 

 
Στη συνέχεια βάζουμε τα pay-offs των παικτών στο gambit και 

παίρνουμε την λύση 

 

 

 
Πίνακας 6.4.7 Πέναλτι στην υδατοσφαίριση gambit 
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Παρατηρούμε λοιπόν πως δεν υπάρχει καμία Nash ισορροπία. 

Αντιλαμβανόμαστε όμως, πως βάση των ποσοστών συμφέρει τον 

παίκτη να σουτάρει τις περισσότερες φορές σκαστά ενώ τον 

τερματοφύλακα να βγαίνει με τα χέρια ψηλά. Αυτό όμως δεν μπορεί 

να ακολουθηθεί κατά γράμμα σε όλες τις φορές που θα χτυπηθεί ένα 

πέναλτι αφού υπάρχει το ενδεχόμενο να χτυπήσει ένας παίκτης 

παραπάνω από ένα πέναλτι στον ίδιο αγώνα. Σε αυτή την περίπτωση 

αλλάζουν όλα λόγω της εμπειρίας που έχει πλέον ο τερματοφύλακας 

και της διαίσθησης που έχει ο παίκτης. Παρατηρούμε επίσης ότι και 

για τον παίκτη αλλά και για τον τερματοφύλακα οι συμφέρουσες 

στρατηγικές είναι και ασθενώς κυρίαρχες. 
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6.5 Επαναστάτης χωρίς αιτία (chicken game) 

 

Το chicken game, επίσης γνωστό ως Hawk-Dove ή χιονοστιβάδα, 

είναι ένα ισχυρό πρότυπο για τη σύγκρουση δύο παικτών στη θεωρία 

παιγνίων. Η αρχή του παιγνίου είναι ότι, ενώ κάθε παίκτης προτιμά 

να μην υποκύψει στον άλλο, το αποτέλεσμα του να μην υποκύψει 

κανένας παίκτης είναι το χειρότερο δυνατό και  για τους δύο. Το 

όνομα "κοτόπουλο" έχει τις ρίζες του σε παιχνίδι στο οποίο δύο  

οδηγοί κινούνται με ταχύτητα ο ένας εναντίον του άλλου. Ο ένας 

πρέπει να παρεκκλίνει, ή ενδέχεται να σκοτωθούν και οι δύο στο 

δυστύχημα. Αν όμως ο ένας οδηγός κάνει πίσω και ο άλλος συνεχίσει  

αυτός που έκανε πίσω θα ονομάζεται "κότα", με την έννοια του 

δειλού. Αυτή η ορολογία είναι πιο συνηθισμένη στην πολιτική 

επιστήμη και στην οικονομία. Το όνομα "Hawk-Dove" αναφέρεται σε 

μια κατάσταση όπου υπάρχει ο ανταγωνισμός για μια κοινή πηγή και 

οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν είτε την συνδιαλλαγή είτε 

τη σύγκρουση. Αυτή η ορολογία χρησιμοποιείται πιο συχνά στη 

βιολογία και την εξελικτική θεωρία παιγνίων. Από μια  άποψη, τα δυο 

παίγνια "Chicken" και "Hawk-Dove" είναι ίδια. Τα διαφορετικά 

ονόματα προέρχονται από παράλληλη ανάπτυξη των βασικών αρχών 

σε διάφορους ερευνητικούς τομείς. Το παιχνίδι έχει επίσης 

χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει τα αμοιβαία αποτελέσματα που 

εξασφαλίζει η εμπλοκή σε ένα πυρηνικό πόλεμο. 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα pay-offs του 

συγκεκριμένου παιγνίου. 
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Chicken game 

Dean 

chicken tough 

 
James 

Chicken -1,-1 -1,5 

tough 5,-1 -1000,-1000 

 

Πίνακας 6.5.1 chicken game 

 

pay-offs 
 

Στον πίνακα που ακολουθεί περνάμε τα pay-offs και βλέπουμε ότι οι 

κυρίαρχες στρατηγικές για τον James είναι η Α1 ενώ για τον Dean 

είναι η  Β1. 

 

 
 

Πίνακας 6.5.2 chicken game excel 
 

Στα παρακάτω διαγράμματα μας δίνεται η δυνατότητα να δούμε  

κατά πόσο στις στρατηγικές του κάθε παίκτη υπάρχει αυστηρή ή 

ασθενής κυριαρχία. 
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Πίνακας 6.5.3 chicken game weak & strictly domination player A (3D) 

 

 
 

Πίνακας 6.5.4 chicken game weak & strictly domination player B (3D) 
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Πίνακας 6.5.5 chicken game weak & strictly domination player A 

 

 

 

Πίνακας 6.5.6 chicken game weak & strictly domination player B 
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Διαπιστώνουμε πως από τη στιγμή που οι δυο ευθείες εφάπτονται 

δεν υπάρχει αυστηρή κυριαρχία για κανένα από τους δυο παίκτες. Η 

Α1 για τον James και η Β1 για τον Dean είναι ασθενώς κυρίαρχες 

στρατηγικές και για τους δυο. Παρατηρούμε δηλαδή πως η ασθενώς 

κυρίαρχη στρατηγική και των δυο είναι η chicken, να αποφύγουν 

δηλαδή την σύγκρουση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι στο 

συγκεκριμένο παίγνιο βρήκαμε τη λύση. Το μόνο που καταφέραμε 

είναι να βρούμε κατά πόσο έχουμε αυστηρή ή ασθενή κυριαρχία στις 

στρατηγικές του κάθε παίκτη. 

 

Στη συνέχεια βάζουμε τα pay-offs των παικτών στο gambit και 

παίρνουμε την λύση 

 

 

 

Πίνακας 6.5.7 chicken game gambit 
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Αυτό είναι ένα παίγνιο αναδιανεμετικού χαρακτήρα όπου η λύση της 

επικράτησης του αντιπάλου είναι χειρότερη από την έκβαση του 

αμοιβαίου συμβιβασμού και προτιμότερη από τη σύγκρουση. 

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι το παραπάνω παίγνιο έχει δυο Nash 

ισορροπίες. Η πρώτη είναι αν ο James  κάνει πίσω αλλά ο Dean  

φανεί σκληρός και συνεχίσει ευθεία. Η δεύτερη ισορροπία είναι αν ο 

James συνεχίσει ευθεία και ο  Dean κάνει πίσω. Όπως 

διαπιστώνουμε η ασθενώς κυρίαρχη στρατηγική και των δυο παικτών 

δεν δίνει την άριστη λύση. Άριστο θα ήταν αν ο ένας έκανε πίσω και 

ο άλλος όχι, πράγμα που δεν μπορούμε να προβλέψουμε στον 

πραγματικό κόσμο λόγω της ιδιοσυγκρασίας των παικτών. 
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6.6 Η συμμόρφωση των επιθεωρήσεων (compliance 

inspections)   

 

Ας υποθέσουμε ότι ένας καταναλωτής αγοράζει μια άδεια για ένα 

πακέτο λογισμικού, συμφωνώντας σε ορισμένους περιορισμούς  

σχετικά με τη χρήση του. Ο καταναλωτής έχει ένα κίνητρο για να 

παραβιάσει αυτούς τους κανόνες. Ο πωλητής θα ήθελε να βεβαιωθεί 

ότι ο καταναλωτής θα κρατήσει τη συμφωνία, αλλά κάτι τέτοιο 

απαιτεί επιθεωρήσεις, οι οποίες είναι πολύ δαπανηρές. Εάν ο 

πωλητής επιθεωρήσει και πιάσει τον καταναλωτή να εξαπατά την 

εταιρεία ο πωλητής μπορεί να ζητήσει μια μεγάλη χρηματική ποινή 

για την μη συμμόρφωση του καταναλωτή.  

 

Στον  παρακάτω πίνακα  φαίνονται τα pay-offs τόσο του πωλητή όσο 

και του καταναλωτή. Στην περίπτωση που ο καταναλωτής εξαπατά 

και ο πωλητής επιθεωρεί έχουμε μια βαριά ποινή (-90) για τον 

καταναλωτή και μια μεγάλη ταλαιπωρία για τον πωλητή που 

πληρώνει (-6).  

 

Η συμμόρφωση των 

επιθεωρήσεων 

Καταναλωτής 

Συμμόρφωση Εξαπάτηση 

 
Πωλητής 

Δεν επιθεωρεί 0,0 -10,10 

Επιθεωρεί -1,0 -6,-90 

 

Πίνακας 6.6.1 compliance inspections pay-offs 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί περνάμε τα pay-offs και βλέπουμε ότι 

κυρίαρχη στρατηγική για τον πωλητή είναι η Α2 δηλαδή να 

επιθεωρεί και για τον καταναλωτή η Β1 δηλαδή να συμμορφώνεται. 
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Πίνακας 6.6.2 compliance inspections excel 

 

Στα παρακάτω διαγράμματα μας δίνεται η δυνατότητα να δούμε  

κατά πόσο στις στρατηγικές του κάθε παίκτη υπάρχει αυστηρή ή 

ασθενής κυριαρχία. 

 

 

 

Πίνακας 6.6.3 compliance inspections weak & strictly domination player 

A (3D) 
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Πίνακας 6.6.4 compliance inspections weak & strictly domination player 

B (3D) 

 

 

 

Πίνακας 6.6.5 compliance inspections weak & strictly domination player 

A 
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Πίνακας 6.6.6 compliance inspections weak & strictly domination player 

B 

 

Διαπιστώνουμε ότι οι στρατηγικές και των δυο παικτών τέμνονται 

οπότε δεν υπάρχει καμία αυστηρά κυρίαρχη στρατηγική. Από την μια 

για τον πωλητή η επιλογή να επιθεωρεί κυριαρχεί ασθενώς στην 

επιλογή του να μην επιθεωρεί. Ενώ από την άλλη για τον 

καταναλωτή η επιλογή του να μην εξαπατά κυριαρχεί ασθενώς στην 

επιλογή του να εξαπατά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι στο 

συγκεκριμένο παίγνιο βρήκαμε τη λύση. Το μόνο που καταφέραμε 

είναι να βρούμε κατά πόσο έχουμε αυστηρή ή ασθενή κυριαρχία στις 

στρατηγικές του κάθε παίκτη. 

 

Στη συνέχεια βάζουμε τα pay-offs των παικτών στο gambit και 

παίρνουμε την λύση 
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Πίνακας 6.6.7 compliance inspections gambit 

 

Παρατηρούμε λοιπόν πως δεν υπάρχει καμία Nash ισορροπία. 

Αντιλαμβανόμαστε όμως, πως βάση των ποσοστών θα συνέφερε και 

τους δυο να μη γίνεται κανένας έλεγχος από τον πωλητή και να μην 

γινότανε προσπάθεια εξαπάτησης από τον καταναλωτή. Το 

αποτέλεσμα δηλαδή του gambit είναι η ουτοπική λύση στην οποία 

όλοι κάνουν σωστά τη δουλειά τους και κανένας δεν προσπαθεί να 

εξαπατήσει τον άλλο. Έτσι η λύση που παίρνουμε είναι αντίθετη 

όσον αφορά την ασθενώς κυρίαρχη στρατηγική του πωλητή αλλά 

συμβαδίζει με την  ασθενώς κυρίαρχη στρατηγική του καταναλωτή, 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα που πήραμε από το excel. 
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6.7 Προσφορά και ζήτηση (cartel) 

 

Δυο εταιρείες δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο και παράγουν ένα 

σχεδόν πανομοιότυπο προϊόν. Είναι μια μορφή συνεργατικής δράσης 

των επιχειρήσεων σε έναν ολιγοπωλιακό κλάδο με στόχο την 

μονοπωλιακή τιμολόγηση, το μοίρασμα της αγοράς σε αποκλειστικά 

μερίδια, επιβολή ενιαίων όρων πωλήσεων κ.λ.π. Η δημιουργία 

δηλαδή ενός καρτέλ. Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη ισχυρών 

εμποδίων εισόδου στην αγορά, έτσι ώστε να μην κινδυνεύουν τα 

αυξημένα κέρδη από είσοδο νέων επιχειρήσεων. Επίσης προϋποθέτει 

την ύπαρξη ασθενούς πολιτικής προστασίας του ανταγωνισμού. Ας 

υποθέσουμε ότι αν οι επιχειρήσεις λειτουργούσαν ως αποδέκτες της 

τιμής (τέλειος ανταγωνισμός) θα παρήγαγαν 3 μονάδες σε μια τιμή 

x. Λόγω όμως της ζήτησης που είναι τέσσερις μονάδες εάν οι δύο 

επιχειρήσεις σχηματίσουν ένα καρτέλ, πωλούν συνολικά και τις 4 

μονάδες αποσπώντας μονοπωλιακά κέρδη. Ας υποθέσουμε ότι η 

επιχείρηση Α κρατά την συμφωνία ενώ η επιχείρηση Β αποφασίζει να 

παράγει 3 μονάδες. Στην περίπτωση αυτή οι συνολικά παραγόμενες 

μονάδες είναι 5 και υπερκαλύπτουν την ζήτηση. Έτσι η επιχείρηση Β 

που δεν τήρησε την συμφωνία έχει κέρδη 4 εκατομμύρια τα οποία 

είναι πολύ μεγαλύτερα των μονοπωλιακών κερδών (€2 

εκατομμύρια). Η επιχείρηση Α έχει ζημιές της τάξης του ενός 

εκατομμυρίου. Βέβαια η επιχείρηση Α θα σκεφτεί παρομοίως και έτσι 

τελικώς και οι δύο επιχειρήσεις θα παράγουν 3 μονάδες 

επανερχόμενοι στην κατάσταση πλήρους ανταγωνισμού με μηδενικά 

κέρδη. 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα pay-offs του 

συγκεκριμένου παιγνίου που είναι τα κέρδη των επιχειρήσεων. 
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cartel ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Β 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Α 

 Συμφωνία Μη συμφωνία 

Συμφωνία 2,2 -1,4 

Μη συμφωνία 4,-1 0,0 

 

Πίνακας 6.7.1 cartel pay-offs 

  

Και οι δύο επιχειρήσεις έχουν κυρίαρχη στρατηγική στη μη 

συμφωνία όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί και ως εκ 

τούτου στην περίπτωση αυτή καταλήγουν και οι δυο να μην έχουν 

κέρδη. 

 

 

 

Πίνακας 6.7.2 cartel excel 

 

Στα παρακάτω διαγράμματα μας δίνεται η δυνατότητα να δούμε  

κατά πόσο στις στρατηγικές του κάθε παίκτη υπάρχει αυστηρή ή 

ασθενής κυριαρχία. 
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Πίνακας 6.7.3 cartel weak & strictly domination player A (3D) 

 

 

 

Πίνακας 6.7.4 cartel weak & strictly domination player B (3D) 
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Πίνακας 6.7.5 cartel weak & strictly domination player A 

 

 

 

Πίνακας 6.7.6 cartel weak & strictly domination player B 
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Φαίνεται ξεκάθαρα πως από τη στιγμή που οι δυο ευθείες δεν 

τέμνονται υπάρχει αυστηρή κυριαρχία και για τις δυο επιχειρήσεις. Η 

Α2 στρατηγική για την επιχείρηση Α δηλαδή η μη συμφωνία και η Β2 

για την επιχείρηση Β που είναι και πάλι η μη συμφωνία είναι οι 

αυστηρά κυρίαρχες στρατηγικές και για τις δυο επιχειρήσεις. Αυτό 

όμως δεν σημαίνει ότι στο συγκεκριμένο παίγνιο βρήκαμε τη λύση. 

Το μόνο που καταφέραμε είναι να βρούμε κατά πόσο έχουμε 

αυστηρή ή ασθενή κυριαρχία στις στρατηγικές της κάθε επιχείρησης. 

 

Στη συνέχεια βάζουμε τα pay-offs των παικτών στο gambit και 

παίρνουμε την λύση 

 

 

 

Παρατηρούμε ότι στο συγκεκριμένο παίγνιο υπάρχει Nash ισορροπία 

η οποία είναι στο να μη συμφωνήσει καμία από τις δυο επιχειρήσεις. 

Αυτό αν και συμβαδίζει με τις αυστηρά κυρίαρχες στρατηγικές που 

Πίνακας 6.7.7 cartel gambit 
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είδαμε προηγουμένως δεν συμφέρει ούτε τη μια αλλά ούτε και την 

άλλη επιχείρηση, αφού τα κέρδη τους είναι μηδενικά.   

 

Στην περίπτωση τώρα στην οποία το παίγνιο επαναλαμβάνεται για 

πεπερασμένο αριθμό περιόδων: 

Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν δύο περίοδοι. Πριν πάρει αποφάσεις 

στην πρώτη περίοδο, κάθε επιχείρηση αντιλαμβάνεται ότι στην 

δεύτερη περίοδο το αποτέλεσμα του παιγνίου θα είναι μηδενικό για 

αυτήν ή μικρά κέρδη και για τις δύο επιχειρήσεις (καθώς η δεύτερη 

περίοδος είναι η τελική περίοδος).Αφού όμως το αποτέλεσμα της 2ης 

περιόδου θεωρείται δεδομένο, στην πρώτη περίοδο το παίγνιο θα 

παιχτεί σαν να παιζόταν μία φορά. Επομένως το αποτέλεσμα της 

πρώτης περιόδου θα είναι μικρά ή καθόλου κέρδη επίσης. Γενικά, 

εάν το παίγνιο παίζεται για πεπερασμένο αριθμό περιόδων το 

αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο σε όλες τις περιόδους. Στην περίπτωση 

αυτή η κάθε επιχείρηση έχει την δυνατότητα να τιμωρεί την άλλη 

επιχείρηση πάντοτε. Αυτό φαίνεται και από τις δυο στρατηγικές που 

υπάρχουν για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Τη στρατηγική tit-for-

tat και την tiger strategy : 

• Στρατηγική tit-for-tat. 

Με την στρατηγική αυτή μια επιχείρηση τιμωρεί την άλλη στην 

επόμενη περίοδο εάν η δεύτερη συμπεριφερθεί «άσχημα» στην 

προηγούμενη περίοδο. Στην περίπτωση στην οποία η δεύτερη 

επιχείρηση συμπεριφερθεί «σωστά» και η πρώτη επιχείρηση 

συμπεριφέρεται «σωστά».  

• Στρατηγική της τίγρης (tiger strategy). 

Με την στρατηγική αυτή μια επιχείρηση τιμωρεί την «άσχημη» 

συμπεριφορά της άλλης για όλες τις περιόδους που ακολουθούν 

την περίοδο στην οποία η δεύτερη επιχείρηση συμπεριφέρθηκε 

άσχημα. 

Γενικά η στρατηγική tit-for-tat είναι αρκετή για να πείσει όλες τις 

επιχειρήσεις να συμπεριφέρονται σωστά. 
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6.8 Η αγορά εργασίας  

 

Υποτίθεται ότι υπάρχουν δύο είδη εργατών: (i) εργάτες χαμηλής 

παραγωγικότητας, και (ii) εργάτες υψηλής παραγωγικότητας. Επίσης 

υποτίθεται ότι υπάρχει ασύμμετρη πληροφόρηση στην αγορά 

εργασίας με συνέπεια ο εργοδότης να μη μπορεί να διακρίνει τους 

εργάτες υψηλής και χαμηλής παραγωγικότητας, όμως γνωρίζει άλλα 

χαρακτηριστικά των εργαζομένων όπως πχ. το επίπεδο μόρφωσή 

τους και τη σωματική τους διάπλαση. Έτσι το επίπεδο μόρφωσης και 

ο σωματότυπος του εργάτη λειτουργούν σαν «σήμα» που φανερώνει 

τα χαρακτηριστικά του (τη παραγωγικότητά του) στον εργοδότη. 

Φυσικά αυτό το σήμα είναι διαθέσιμο στον εργάτη με κόστος. Με 

άλλα λόγια, η μόρφωση σαν ενέργεια ( ή κατάσταση) του εργάτη 

παρόλο που στη συγκεκριμένη ανάλυση δεν θεωρείται παραγωγική 

από μόνη της, μπορεί να λειτουργήσει σαν σήμα για την αποστολή 

πληροφόρησης προς τα ενδιαφερόμενα μέρη της αγοράς εφόσον 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις.  

 

Έστω για λόγους ευκολίας ότι το κόστος αυξάνεται αναλογικά με τη 

μόρφωση. Κάθε εργάτης επιλέγει το επίπεδο μόρφωσης ώστε να 

μεγιστοποιήσει την (καθαρή) αμοιβή του (μισθός μείον κόστος 

μόρφωσης). Η σωματική του διάπλαση είναι κάτι που το θεωρούμε 

δεδομένο και πως δεν υπάρχουν εργάτες που θα επένδυαν σε αυτό. 

Υπόψη ότι αν υποτεθεί ότι υπάρχει τέλειος ανταγωνισμός στην αγορά 

εργασίας και οι επιχειρήσεις έχουν μηδέν κέρδος τότε η αμοιβή της 

εργασίας ισούται με την οριακή παραγωγικότητά της. Το ερώτημα το 

οποίο τίθεται είναι κατά πόσο αυτό το μισθολόγιο δίνει κίνητρο στους 

εργάτες υψηλής παραγωγικότητας να αποκτήσουν μόρφωση 

τουλάχιστον ίση με ένα  επίπεδο *e , και ταυτόχρονα οι εργάτες 

χαμηλής παραγωγικότητας να είναι ικανοποιημένοι με το επίπεδο 



 72 

μόρφωσης e < *e , με συνέπεια τα δύο είδη εργατών να διαχωρίζονται 

αποτελεσματικά και οι ικανότητές τους να αποκαλύπτονται σωστά. 

 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα ποσά που είναι διατεθειμένος να 

δώσει ο εργοδότης στον κάθε εργάτη ανάλογα με το αν πιστεύει, 

βάση των δυο χαρακτηριστικών που προαναφέρθηκαν, πως ο 

εργάτης είναι υψηλής ή χαμηλής παραγωγικότητας. Επίσης 

φαίνονται τα ποσά που ο εργάτης κάθε κατηγορίας μόρφωσης 

πρόκειται να διεκδικήσει από τον εργοδότη.   

  

 

 Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ 

 

 

ΕΡΓΑΤΗΣ 

 Αλήθεια Ψέμα 

Υψηλής  

Παραγ. 

 
9,9 

 
9,5 

Χαμηλής  

Παραγ. 

 
6,6 

 
6,8 

 

Πίνακας 6.8.1 η αγορά εργασίας  pay-offs 

 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί περνάμε τα pay-offs και βλέπουμε ότι 

κυρίαρχη στρατηγική για τον εργάτη είναι να μπορεί να πείσει τον 

εργοδότη του ότι είναι υψηλής παραγωγικότητας. Από την άλλη τον 

εργοδότη θα τον συνέφερε να δίνει λιγότερα χρήματα στους 

εργαζομένους του αμφισβητώντας τις  ικανότητες τους. 
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Πίνακας 6.8.2 η αγορά εργασίας excel 

 

Στα παρακάτω διαγράμματα μας δίνεται η δυνατότητα να δούμε  

κατά πόσο στις στρατηγικές του κάθε παίκτη υπάρχει αυστηρή ή 

ασθενής κυριαρχία. 

 

 

 

Πίνακας 6.8.3 η αγορά εργασίας 

 

weak & strictly domination player A (3D) 
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Πίνακας 6.8.4 η αγορά εργασίας weak & strictly domination player B (3D) 

 

 

 

Πίνακας 6.8.5 η αγορά εργασίας weak & strictly domination player A 
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Πίνακας 6.8.6 η αγορά εργασίας weak & strictly domination player B 

 

Για τον εργάτη παρατηρούμε ότι από τη στιγμή που οι γραμμές δεν 

τέμνονται η πρώτη στρατηγική δηλαδή να είναι υψηλής 

παραγωγικότητας είναι αυστηρά κυρίαρχη της δεύτερης. Θα τον 

συνέφερε δηλαδή να ανεβάσει  το επίπεδο μόρφωσης του ώστε να 

καταφέρει να πείσει τον εργοδότη για την αξία του. Από την άλλη 

όσον αφορά τον εργοδότη δεν υπάρχει αυστηρά κυρίαρχη 

στρατηγική αλλά η δεύτερη στρατηγική δηλαδή να αμφισβητεί της 

ικανότητες του εργάτη κυριαρχεί ασθενώς στην πρώτη. Το μόνο που 

καταφέραμε όμως είναι να βρούμε κατά πόσο έχουμε αυστηρή ή 

ασθενή κυριαρχία στις στρατηγικές του εργάτη και του εργοδότη. 

 

Στη συνέχεια βάζουμε τα pay-offs των παικτών στο gambit και 

παίρνουμε την λύση 
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Πίνακας 6.8.7 η αγορά εργασίας gambit 

 

Παρατηρούμε ότι στο συγκεκριμένο παίγνιο υπάρχει μια Nash 

ισορροπία. Αυτή είναι αν ο εργάτης επιλέξει να είναι υψηλής 

παραγωγικότητας και ο εργοδότης πειστεί για αυτό. Αν όμως το 

παίγνιο αυτό παιζόταν κάθε χρόνο και ο εργοδότης είχε μια πιο 

ξεκάθαρη εικόνα για τον κάθε εργαζόμενο τότε σίγουρα τα 

αποτελέσματα θα ήταν πιο ακριβή και δεν θα υπήρχε το περιθώριο 

του λάθους. Αυτό θα συνέβαλε επίσης και στην θέληση από μέρους 

των εργατών να επενδύσουν στην μόρφωση τους ώστε να 

καταφέρουν να πάρουν μεγαλύτερο μισθό βάση της αξίας τους και 

όχι προσπαθώντας να ξεγελάσουν τον εργοδότη για μια μόνο χρονιά.  
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6.9  Η θεραπεία placebo ως παίγνιο 

 

Όπως σε πολλά θέματα στη ζωή, αποφασιστικός παράγοντας για την 

λήψη αποφάσεων, είναι ο οικονομικός. Στην περίπτωση του ιατρικού 

κλάδου είναι το λιγότερο ανέντιμο να αποφασίζει ένας γιατρός πια 

θεραπεία να δώσει στον ασθενή με οικονομικά κίνητρα και όχι με 

κίνητρο το όφελος του ασθενή. Αξίζει λοιπόν να εξεταστεί η χρήση 

της οικονομικής πλευράς του placebo.  

 

Έστω ένας γιατρός και ένας ασθενής. Υποθέτουμε ότι υπάρχει μεταξύ 

τους μια σχέση εμπιστοσύνης και ότι ο γιατρός θα δει πολλές φορές 

στο μέλλον τον ασθενή. Έτσι ο γιατρός μπορεί να προσδοκά από τον 

ασθενή μια οικονομική ωφέλεια κ τα επόμενα χρόνια. Το κ είναι 

γινόμενο του κόστους της κάθε μελλοντικής επίσκεψης τ και του 

αριθμού των πιθανών μελλοντικών επισκέψεων χ.  

 

Έτσι έχουμε κ = τ * χ.  

 

Υποθέτουμε ότι ο ασθενής παρουσιάζει ένα σύμπτωμα το οποίο αν 

και δεν είναι πολύ βαρύ δεν έχει γνωστή και σαφή ιατρική θεραπεία. 

Επισκέπτεται λοιπόν το γιατρό της εμπιστοσύνης του. Θα πρέπει να 

θεωρήσουμε ότι ο ασθενής δεν γνωρίζει την έννοια της θεραπείας 

placebo. Ο γιατρός τώρα βρίσκεται σε ένα δίλημμα. Από τη στιγμή 

που δεν υπάρχει φάρμακο για τη θεραπεία αυτού του συμπτώματος 

θα πρέπει να αποφασίσει αν θα δώσει ή αν δεν θα δώσει placebo 

θεραπεία. Στη πρώτη περίπτωση υπάρχει μια πιθανότητα βελτίωσης 

40% και τότε ο γιατρός θα μπορεί να προσδοκά το μελλοντικό 

κέρδος από τον ασθενή και ο ασθενής δεν θα χρειαστεί να πληρώσει 

άλλη επίσκεψη. Για το υπόλοιπο 60% που το placebo δεν θα έχει 

κανένα αποτέλεσμα ο ασθενής πιθανότατα δεν θα επισκεφτεί ξανά  

το γιατρό πιστεύοντας ότι του έδωσε λάθος φάρμακο αλλά θα 

χρειαστεί να πληρώσει άλλη μια επίσκεψη. Για την περίπτωση τώρα 
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που δεν θα δώσει θεραπεία και θα εξηγήσει στον ασθενή ότι δεν 

υπάρχει γνωστή θεραπεία υπολογίζουμε ότι κατά 80% ο ασθενής δεν 

θα επισκεφτεί ξανά το γιατρό και θα χρειαστεί να πληρώσει άλλη μια 

επίσκεψη. Το υπόλοιπο 20% θα παραμείνει πιστό οπότε και ο γιατρός 

μπορεί να υπολογίζει στο πιθανό μελλοντικό κέρδος. 

 

Η λύση στο πια στάση πρέπει να κρατήσει ο γιατρός από οικονομικής 

πλευράς δίνεται εύκολα αν λύσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα ως 

παίγνιο. Για να μπορέσουμε να βγάλουμε τα pay-offs των παικτών 

υποθέτουμε ότι στην παραπάνω εξίσωση το τ = 50€ και το χ = 5 

επομένως το κ = 50 * 5 = 250.  

 

Αναπαριστώντας το πρόβλημα γραφικά έχουμε το παρακάτω σχήμα  

  

 

  

Σ’ αυτό το σχήμα βλέπουμε με τις κόκκινες γραμμές τις στρατηγικές 

του γιατρού ενώ με πράσινες γραμμές έχουμε τις πιθανές εξελίξεις σε 

κάθε απόφαση του γιατρού. Με τα κλάσματα φαίνονται οι 

πιθανότητες να συμβούν τα συγκεκριμένα γεγονότα όπως 

Πίνακας 6.9.1 η θεραπεία placebo δεδομένα 

 



 79 

αναφέραμε παραπάνω. Οι κόκκινοι αριθμοί είναι το κέρδος του 

γιατρού ενώ με μπλε το οικονομικό όφελος του ασθενή. Για να 

βρούμε τα pay-offs του γιατρού και του ασθενή πολλαπλασιάζουμε 

την ωφέλεια του καθενός με τις πιθανότητες που έχει η κάθε 

στρατηγική. Έτσι έχουμε : 

 

Αν ο γιατρός δεν δώσει placebo (4/5)*(-250) + (1/5) * 250 = -150 

Αν ο γιατρός δώσει placebo (2/5)*250 + (3/5)*(-250) = -50 

Αν ο ασθενής δεν πάρει placebo (4/5)*(-50) + (1/5)*0 = -40 

Αν ο ασθενής πάρει placebo (2/5)*0 + (3/5)*(-50) = -30 

 

Ο πίνακας που προκύπτει είναι ο παρακάτω : 

 

placebo Γιατρός  Ασθενής  

Δίνει -50 -30 

Δεν Δίνει -150 -40 

  

Πίνακας 6.9.2 η θεραπεία placebo pay-offs 

 

Στον παρακάτω πίνακα περνάμε τα pay-offs και βλέπουμε ότι 

κυρίαρχη στρατηγική είναι ο γιατρός να δίνει θεραπεία placebo στον 

ασθενή.   
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Πίνακας 6.9.3 η θεραπεία placebo excel 

 
Στα παρακάτω διαγράμματα μας δίνεται η δυνατότητα να δούμε  

κατά πόσο στις στρατηγικές του γιατρού υπάρχει αυστηρή ή ασθενής 

κυριαρχία. 

 

 

 
Πίνακας 6.9.4 η θεραπεία placebo weak & strictly domination player A 

(3D) 
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Πίνακας 6.9.5 η θεραπεία placebo weak & strictly domination player A 

 

Φαίνεται ξεκάθαρα πως από τη στιγμή που οι δύο ευθείες  δεν 

τέμνονται υπάρχει αυστηρή κυριαρχία. Η επιλογή του γιατρού να 

δίνει θεραπεία placebo δηλαδή η Α1 στρατηγική είναι αυστηρά 

κυρίαρχη της Α2 δηλαδή να μη δίνει θεραπεία. Στο συγκεκριμένο 

πρόβλημα δεν χρειάζεται να δώσουμε  λύση με το gambit αφού η 

λύση του δίνεται από το excel.  Στην περίπτωση όμως που θα βάζαμε 

τα pay-offs στο gambit θα είχαμε δυο Nash ισορροπίες, μια να δίνει 

θεραπεία ο γιατρός και να μην χάνει τον ασθενή και μια να μην δίνει 

θεραπεία αλλά ο ασθενής να βελτιώνεται. Όπως όμως είπαμε και 

στην αρχή είναι το λιγότερο ανέντιμη η στάση του γιατρού να δώσει 

θεραπεία placebo. Το ζήτημα είναι ο γνώμονας με τον οποίο πράττει 

ο γιατρός. Αν αυτός είναι το κέρδος τότε έχουμε τη λύση. Αν όμως ο 

γνώμονας του είναι η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο τότε θα 

πρέπει να μη δώσει κανένα φάρμακο και να εξηγήσει στον ασθενή 

την κατάσταση του.  
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6.10 Τουρίστες και ντόπιοι  

 

Έστω ότι υπάρχουν μόνο δύο καφέ σε ένα νησί το Καφέ1 και το 

Καφέ2. Θεωρούμε ότι μπορούν να χρεώσουν τον καφέ €2,€4 και €5. 

Οι 6.000 τουρίστες του νησιού επιλέγουν τυχαία ένα καφέ ενώ οι 

4.000 ντόπιοι επιλέγουν το καφέ με αυστηρό κριτήριο την 

χαμηλότερη τιμή.  

 

Αν και τα δύο χρεώνουν €2 τον καφέ το κάθε ένα παίρνει 5.000 

πελάτες και €10.000. Στην περίπτωση που το Καφέ1 χρεώνει €4 και 

το Καφέ 2 χρεώνει €5 τον καφέ, το Καφέ 1 παίρνει 3.000 τουρίστες 

+ 4.000 ντόπιους =7.000 πελάτες και €28.000, το Καφέ 2 παίρνει 

3.000 τουρίστες και €15.000. Με αυτό τον τρόπο βγάζουμε τα pay-

offs των δυο Καφέ τα οποία φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 

 

Τουρίστες & Ντόπιοι 

 

Καφέ2 

 
2€ 

 
4€ 

 
5€ 

 

Καφέ1 

2€ 10,10 14,12 14,15 

4€ 12,14 20,20 28,15 

5€ 15,14 15,28 25,25 

 

Πίνακας 6.10.1 τουρίστες και ντόπιοι pay-offs 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί περνάμε τα pay-offs και βλέπουμε ότι 

κυρίαρχη στρατηγική για το Καφέ 1 είναι η Α2 να πουλάει δηλαδή €4 

τον καφέ και για το Καφέ 2 η Β2 που είναι η ίδια τιμή. 
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Πίνακας 6.10.2 τουρίστες και ντόπιοι excel 
 
Στα παρακάτω διαγράμματα μας δίνεται η δυνατότητα να δούμε  

κατά πόσο στις στρατηγικές του κάθε παίκτη υπάρχει αυστηρή ή 

ασθενής κυριαρχία. 

 

 
 

Πίνακας 6.10.3 τουρίστες και ντόπιοι weak & strictly domination player A 

(3D) 
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Πίνακας 6.10.4 τουρίστες και ντόπιοι weak & strictly domination player B 

(3D) 

 

 

 

 

Πίνακας 6.10.5 τουρίστες και ντόπιοι weak & strictly domination player A 



 85 

 

 

Πίνακας 6.10.6 τουρίστες και ντόπιοι weak & strictly domination player B 

 

Διαπιστώνουμε πως από τη στιγμή που οι τρεις ευθείες τέμνονται ή 

εφάπτονται δεν υπάρχει αυστηρή κυριαρχία για κανένα από τα δυο 

καφέ. Η Α2 στρατηγική για το Καφέ 1 και η Β2 στρατηγική για το 

Καφέ 2  κυριαρχούν ασθενώς στις υπόλοιπες στρατηγικές και για τα 

δυο Καφέ και είναι να πουλάνε τον καφέ €4. Αυτό όμως δεν σημαίνει 

ότι στο συγκεκριμένο παίγνιο βρήκαμε τη λύση. Το μόνο που 

καταφέραμε είναι να βρούμε κατά πόσο έχουμε αυστηρή ή ασθενή 

κυριαρχία στις στρατηγικές του κάθε καφέ. 

 

Στη συνέχεια βάζουμε τα pay-offs των παικτών στο gambit και 

παίρνουμε την λύση 
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Πίνακας 6.10.7 τουρίστες και ντόπιοι gambit 

 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι το παραπάνω παίγνιο έχει μια Nash 

ισορροπία. Αυτή είναι αν το Καφέ 1 επιλέξει την δεύτερη στρατηγική 

και το Καφέ 2 επιλέξει την δεύτερη στρατηγική. Επιλέξουν δηλαδή 

και τα δυο καφέ να πουλάνε τον καφέ 4€. Αυτό όπως μπορούμε να 

καταλάβουμε είναι εφικτό μόνο με την συνεννόηση των δυο καφέ να 

μεγιστοποιήσουνε τα κέρδη τους. Στην περίπτωση της μη 

συμμόρφωσης του ενός από τα δυο καφέ μπορεί να γίνει η χρήση 

της στρατηγικής tit-for-tat και της στρατηγικής της Τίγρης που 

προαναφέρθηκαν και επιτρέπουν το ένα καφέ να τιμωρεί το καφέ 

που παρέκκλινε. Παρατηρούμε ακόμα ότι οι ασθενώς κυρίαρχες 

στρατηγικές και των δυο καφέ δίνουν την άριστη λύση που 

παίρνουμε από το gambit. 
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6.11 Το κυκλοφοριακό πρόβλημα 

 

Ας υποθέσουμε πως, από την πείρα του παρελθόντος, πιστεύεις ότι ο 

φίλος σου θα περπατήσει για τη δουλειά με πιθανότητα y. Η 

πληροφορία αυτή μας είναι άχρηστη, εκτός εάν γνωρίζουμε πόσο 

περισσότερο προτιμάς να περπατήσεις παρέα με το φίλο σου σε 

σύγκριση με το να πας στη δουλειά μόνος σου είτε  οδηγώντας είτε 

περπατώντας. Δηλαδή δεν μας αρκούν οι ωφέλειες σου για να 

αποφανθούμε τι σε συμφέρει να κάνεις παρά μόνο αν είναι 

απόλυτες. Έστω όμως ότι οι μονάδες ωφέλειας στο συγκεκριμένο 

παίγνιο είναι πράγματι απόλυτες (και όχι απλά τακτικές) και ότι 

αποφασίζεις να επιλέξεις μια δράση στη βάση της μεγιστοποίησης της 

προσδοκώμενης ωφέλειας. Αν επιλέξεις το αυτοκίνητο, θα 

αποκομίσεις σίγουρα 1 μονάδα ωφέλειας, ανεξάρτητα από το τι θα 

επιλέξει ο φίλος σου. Αν, όμως, αποφασίσεις να περπατήσεις, η 

πιθανότητα να τον συναντήσεις και να πάτε μαζί στη δουλειά είναι y 

(οπότε θα αποκομίσεις 2 μονάδες ωφέλειας) και x να περπατήσεις 

μόνος (με 0 μονάδες ωφέλειας).  

 

Γενικότερα, αν η προσδοκία σου όσον αφορά την πιθανότητα να 

επιλέξει ο φίλος να περπατήσει είναι p (με το p να έχει κάποια τιμή 

μεταξύ 0 και 1, π.χ. p = 0,6), τότε η προσδοκώμενη ωφέλειά σου 

από το περπάτημα είναι 2p και από τη μετακίνηση με αυτοκίνητο 

είναι 1. Άρα, ένα άτομο που επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της 

προσδοκώμενης ωφέλειας θα επιλέγει πάντοτε το περπάτημα εφόσον 

το p υπερβαίνει το ½. Υποθέτουμε ότι και ο φίλος σου έχει τις ίδιες 

προτιμήσεις όσον αφορά το περπάτημα με εσένα.  

 

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα pay-offs των δυο παικτών. 
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ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Φίλος 

Οδήγηση Περπάτημα 

 
Εσύ 

Οδήγηση 1,1 1,0 

Περπάτημα 0,1 2,2 

 

Πίνακας 6.11.1 το κυκλοφοριακό πρόβλημα pay-offs 

  

Στον πίνακα που ακολουθεί περνάμε τα pay-offs και βλέπουμε ότι 

δεν υπάρχει κυρίαρχη στρατηγική για κανένα από τους δυο παίκτες. 

Οι μονάδες ωφέλειας είναι ίδιες και στις δυο στρατηγικές του κάθε 

παίκτη.  

 

 

 

Πίνακας 6.11.2 το κυκλοφοριακό πρόβλημα excel  

 

Στα παρακάτω διαγράμματα επιβεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει 

κυρίαρχη στρατηγική για κανένα από τους δυο παίκτες. 
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Πίνακας 6.11.3 το κυκλοφοριακό πρόβλημα weak & strictly domination 

player A (3D) 

 

 

 

Πίνακας 6.11.4 το κυκλοφοριακό πρόβλημα weak & strictly domination 

player B (3D) 
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Πίνακας 6.11.5 το κυκλοφοριακό πρόβλημα weak & strictly domination 

player A 

 

 

 

Πίνακας 6.11.6 το κυκλοφοριακό πρόβλημα weak & strictly domination 

player B 
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Φαίνεται ξεκάθαρα πως από τη στιγμή που οι δυο ευθείες τέμνονται 

δεν υπάρχει αυστηρή κυριαρχία για κανέναν από τους δυο παίκτες. 

Διαπιστώνουμε επίσης ότι και οι δυο στρατηγικές του κάθε παίκτη 

έχουνε την ίδια απόδοση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι στο 

συγκεκριμένο παίγνιο βρήκαμε τη λύση. Το μόνο που καταφέραμε 

είναι να βρούμε κατά πόσο έχουμε αυστηρή ή ασθενή κυριαρχία στις 

στρατηγικές του κάθε παίκτη. 

 

Στη συνέχεια βάζουμε τα pay-offs των παικτών στο gambit και 

παίρνουμε την λύση 

 

 

 

 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι το παραπάνω παίγνιο έχει δυο Nash 

ισορροπίες. Η πρώτη είναι αν και οι δυο αποφασίσουν να πάνε μαζί 

στη δουλειά περπατώντας. Ενώ η δεύτερη είναι αν και οι δυο 

αποφασίσουν να πανε στη δουλειά οδηγώντας. Το πιο εύκολο όμως 

θα ήτανε αφού και οι δυο μοιράζονται την ίδια προτίμηση για το 

Πίνακας 6.11.7 το κυκλοφοριακό πρόβλημα gambit 
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περπάτημα να περπατάνε πάντα όταν ο καιρός θα είναι καλός και να 

πηγαίνουν με ένα αυτοκίνητο όταν ο καιρός θα είναι άσχημος. Η 

συνεργασία τους αυτή θα έδινε μια λύση στο κυκλοφοριακό 

πρόβλημα της πόλης τους. 
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Επίλογος  

 

Η Θεωρία Παιγνίων είναι ένα συναρπαστικό θέμα. Όλοι γνωρίζουμε 

πολλά διασκεδαστικά παιχνίδια, όπως το σκάκι, το πόκερ, το 

μπέιζμπολ και τα παιχνίδια στον υπολογιστή. Ο κατάλογος είναι 

αρκετά ετερόκλητος και σχεδόν ατελείωτος. Επιπλέον, υπάρχει ένα 

πολύ μεγάλο τμήμα οικονομικών παιγνίων, τα οποία συζητήθηκαν 

από τον Myerson (1991) και το Kreps (1990), και τα σχετικά 

πολιτικά παίγνια, που συζητήθηκαν από τους  Ordeshook (1986), 

Shubik (1982), και Taylor (1995). Ο ανταγωνισμός μεταξύ των 

επιχειρήσεων, η σύγκρουση μεταξύ διαχειριστών  και εργατών, η 

ισχύς της δικαστικής εξουσίας, ο πόλεμος και οι ειρηνευτικές 

διαπραγματεύσεις μεταξύ των χωρών, και ούτω καθ 'εξής, είναι όλα 

παραδείγματα παιγνίων στην δράση. Υπάρχουν επίσης και 

ψυχολογικά παιχνίδια που παίζονται σε προσωπικό επίπεδο, όπου τα 

όπλα είναι οι λέξεις, και τα pay-offs τα καλά ή κακά συναισθήματα, 

Βέρνη (1964). Υπάρχουν βιολογικά παίγνια, ο ανταγωνισμός μεταξύ 

των ειδών, όπου η φυσική επιλογή μπορεί να είναι ένα παίγνιο που 

μοντελοποιείτε ως ένα παίγνιο μεταξύ γονιδίων, Smith (1982). 

Υπάρχει μια σχέση μεταξύ της Θεωρίας Παιγνίων, της μαθηματικής 

λογικής και τους τομείς της επιστήμης των υπολογιστών. Μπορεί να 

παρουσιαστεί στατιστικά ως ένα παίγνιο δύο ατόμων στο οποίο η 

φύση παίρνει το ρόλο ενός από τους δυο παίκτες, όπως στους  

Blackwell και Girshick (1954) και Ferguson (1968). 

 

Μια σύγχρονη μαθηματική θεωρία μπορεί να αναλύσει κάθε είδος 

αναμέτρησης, από την ντάμα και το σκάκι μέχρι τον «τζόγο» ή έναν 

πυρηνικό πόλεμο, και να προβλέψει τον νικητή. Όπως είδαμε όμως 

πολύ μεγάλο ρόλο στην έκβαση ενός παιγνίου παίζει η ορθολογική 

σκέψη όλων των παικτών. Αυτό τις περισσότερες φορές είναι φανερό 

αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες ο ανθρώπινος 

παράγοντας δεν μπορεί να προβλεφθεί. Λόγω αυτών των 
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περιπτώσεων αντιλαμβανόμαστε πως η Θεωρία Παιγνίων μπορεί να 

γίνει ένα πολύτιμο εργαλείο μόνο σε όσους μπορούν να αντιληφθούν 

και να νιώσουν το σφυγμό του εκάστοτε προβλήματος, λαμβάνοντας 

υπόψη πολύ σοβαρά παράγοντες όπως ο ψυχολογικός και ο 

συναισθηματικός κόσμος των παικτών. Εξίσου σημαντικός 

παράγοντας ο οποίος πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη είναι η 

πληροφόρηση η οποία είναι πιθανό να έχει ο ένας από τους παίκτες 

κατά τη διάρκεια του παιγνίου.  

 

Ο καθηγητής Bob Sugden του University of East Anglia που 

θεωρείται ως ένας από τους πλέον διακεκριμένους οικονομολόγους 

στον κόσμο υποστήριξε πως «σχεδόν οτιδήποτε σημαντικό έχει γίνει 

στα Οικονομικά τα τελευταία είκοσι χρόνια έχει εμπνευστεί από την 

Θεωρία Παιγνίων. Ίσως αυτό να ακούγεται υπερβολικό, αλλά οι 

περισσότερες πρόσφατες θεωρίες των οικονομικών έχουν άμεση 

σχέση με την Θεωρία Παιγνίων. Αυτό είναι λογικό. Η Θεωρία 

Παιγνίων απλώς αποδέχεται το εμφανές: ότι δηλαδή όλα τα 

οικονομικά φαινόμενα προκύπτουν από δράσεις ατόμων και θεσμών 

σε περιβάλλον στρατηγικής αβεβαιότητας και αλληλεπίδρασης. Το τι 

κάνει ο ένας εξαρτάται από τι προσδοκά ότι θα κάνει ο άλλος και 

αντιστρόφως. Η διαδραστικότητα μεταξύ των ατόμων/παικτών σε 

ένα περιβάλλον που αναλύεται από την Θεωρία Παιγνίων είναι κάτι 

που κανένας οικονομολόγος δεν μπορεί να αγνοήσει».  
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(ημερομηνία επίσκεψης σελίδας 3/10/2008) 

31.http://www.holycross.edu/departments/biology/kprestwi/behavi

or/ESS/ESS_index_frmset.html (ημερομηνία επίσκεψης σελίδας 

3/10/2008) 

32. http://www.gametheorysociety.org/ (ημερομηνία επίσκεψης 

σελίδας 3/10/2008) 

33. http://cepa.newschool.edu/het/schools/game.htm (ημερομηνία 

επίσκεψης σελίδας 3/10/2008) 

34. http://www.math.ucla.edu/~tom/Game_Theory/comb.pdf 

(ημερομηνία επίσκεψης σελίδας 3/10/2008) 

35. http://www.math.ucla.edu/~tom/Game_Theory/mat.pdf 

(ημερομηνία επίσκεψης σελίδας 3/10/2008) 

36. http://www.math.ucla.edu/~tom/Game_Theory/bimat.pdf 

(ημερομηνία επίσκεψης σελίδας 3/10/2008) 

37. http://www.math.ucla.edu/~tom/Game_Theory/coal.pdf 

(ημερομηνία επίσκεψης σελίδας 3/10/2008) 

38. http://www.math.ucla.edu/~tom/Game_Theory/appen.pdf 

(ημερομηνία επίσκεψης σελίδας 3/10/2008) 

39. http://levine.sscnet.ucla.edu/general/whatis.htm 

(ημερομηνία επίσκεψης σελίδας 7/10/2008) 

40.http://www.econ.canterbury.ac.nz/personal_pages/paul_walker/

gt/hist.htm (ημερομηνία επίσκεψης σελίδας 7/10/2008) 

41. ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ: Η θεωρία που φιλοδοξεί να ενοποιήσει τις 

Κοινωνικές Επιστήμες, Εκδόσεις Δαρδανός-Τυπωθήτω, του Γ. 

Βαρουφάκη, 2007, (Γενικά) 

42. Κοτταρίδου και Σιουριούνης (επιμ) (2002). John Νash – Η 

συνεισφορά του στη Θεωρία Παιγνίων, Εκδόσεις Ευρασία , (Γενικά). 

43. ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ για οικονομολόγους του Γεράσιμου Θ. 

Σολδάτου, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Γενικά) 

44. ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ του Παναγιώτη Χουχούλα από το Υπουργείο 

Εθνικής Άμυνας   
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45. Markets, Games, & Strategic Behavior του Charles A. Holt από 

το University of Virginia. 

46. Θεωρία Παιγνίων και λήψη αποφάσεων στη διαχείριση 

εφοδιαστικής αλυσίδας της Τόκας Αγοραστής  


