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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

      Παρόλο που το όνοµα της ξεγελάει, η θεωρία παιγνίων κάθε άλλο παρά 

παιχνίδι είναι. Ο όρος «παίγνιο» στη θεωρία αυτή αναφέρεται σε οποιαδήποτε 

ανθρώπινη κατάσταση η οποία εµπεριέχει ορισµένα χαρακτηριστικά των 

συνηθισµένων παιχνιδιών: παίχτες και αντιπάλους, ανταγωνισµό και 

συγκρούσεις, αντίθετες επιδιώξεις. Μελετάει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας και σύγκρουσης συµφερόντων. Eπιδιώκει να 

αναλύσει τις στρατηγικές συµπεριφορές των αντιπάλων σε ένα κοινό παίγνιο. 

       Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη µελέτη των διεθνών σχέσεων γιατί 

συνδυάζει άµεσα τη θεωρία µε την πράξη και αξιοποιεί την ορθολογική σκέψη 

στην εφαρµογή της πρακτικής πολιτικής. Η θεωρία των παιγνίων είναι ικανή να 

ερµηνεύσει και αναλύσει τις συγκρουσιακές σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ 

των κρατών και να αναπτύσσει ορθές προτάσεις και συµπεράσµατα για το 

σχεδιασµό της στρατηγικής αυτών. 

      Ο στρατηγικός τρόπος σκέψης και η ρεαλιστική σύλληψη ενός προβλήµατος 

για την επιτυχή αντιµετώπιση του αποτελούν το κυρίαρχο θέµα. Η εφαρµογή των 

τεχνικών που συνάγονται από τη θεωρία των παιγνίων µπορεί εποµένως να 

συµβάλει στη βελτίωση της κατανόησης και χρήσιµο υλικό µελέτης. Προσφέρει τη 

δυνατότητα συνδυασµού θεωρίας και πράξης και  τη δυνατότητα να αξιοποιούν τα  

πρακτικά παραδείγµατα από τα διάφορα πεδία των διεθνών σχέσεων. Η 

ανάπτυξη και χρήση της θεωρίας αυτής στο χώρο αυτό, δίνει την ευκαιρία 

κατανόησης και αντιµετώπισης των διαφόρων καταστάσεων µε τη βοήθεια της 

επιστηµονικής θεώρησης και όχι µέσω της κλασικής εµπειρικής τακτικής και 

αντίληψης. 
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    Θα γίνει µια προσπάθεια  µε την εργασία αυτή, να µεταφερθεί η λογική των 

παιγνίων στις γνωστές διακρατικές διενέξεις και συµπεριφορές καθώς επίσης 

στην αξιοποίηση της στην ερµηνεία της ελληνοτουρκικής διαµάχης, όπου η 

συµπεριφορά των δύο βασικών παικτών ερµηνεύεται µέσα από τα βασικά 

υποδείγµατα της στρατηγικής των παιγνίων. Μέσω της προσπάθειας να 

µεταφερθεί ο όρος στρατηγική στα απλά και βασικά υποδείγµατα της θεωρίας 

αυτής, θα εξαχθούν ορισµένα συµπεράσµατα που αφορούν την στρατηγική των 

διεθνών σχέσεων και την ελληνοτουρκική σύγκρουση  

    Στο Κεφάλαιο «Α» θα περιγραφεί συνοπτικά η φιλοσοφία της θεωρίας των 

παιγνίων και θα αναλυθούν οι πρακτικές εφαρµογές της. Στο Κεφάλαιο «Β», θα 

γίνει προσπάθεια ανάλυσης της κάθε φορά στρατηγικής των παικτών και 

µεταφοράς της φιλοσοφίας της στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων. Στο Κεφάλαιο 

«Γ» θα παρουσιασθούν πρακτικά παραδείγµατα εφαρµογής από τις διεθνείς 

συγκρούσεις και διαπραγµατεύσεις. Τέλος µε το Κεφάλαιο «∆» θα γίνει 

προσπάθεια περιγραφής της στρατηγικής σκέψης και συµπεριφοράς, σύµφωνα 

µε τη θεωρία, στον ελληνοτουρκικό ανταγωνισµό. 
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ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΣΤΙΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ KAI ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

      To πεδίο της στρατηγικής των παιγνίων, αν και νέο στον επιστηµονικό χώρο, 

τα τελευταία χρόνια βρίσκει ευρύτατη εφαρµογή στην ανάλυση και ερµηνεία των 

διεθνών σχέσεων. Αποτελεί  θεωρία ορθολογικής συµπεριφοράς που εξετάζει την 

συµπεριφορά παικτών που αναµένονται να φερθούν ορθολογικά. Μπορεί να 

περιγράψει και να αναλύσει καταστάσεις σύγκρουσης και συνεργασίας µεταξύ των 

κρατών, προβλήµατα που απορρέουν από την έλλειψη συνεργασίας και 

συντονισµού µεταξύ των διαφόρων παραγόντων στο διεθνές σύστηµα και να 

ερµηνεύσει την συµπεριφορά σε καταστάσεις έντονου ανταγωνισµού. 

        Επιδιώκει να αναλύσει τις στρατηγικές συµπεριφορές των αντιπάλων  σε ένα 

κοινό παίγνιο, ενδιαφέρετε για την  λογικά ορθή συµπεριφορά σε συγκρουσιακές 

καταστάσεις όπου οι συµµετέχοντες προσπαθούν να κερδίσουν και όχι για τον 

τρόπο που στην πραγµατικότητα οι δρώντες συµπεριφέρονται σε τέτοιου είδους 

καταστάσεις. Όπως όλες οι θετικές επιστήµες δεν αποσκοπεί να εκφράσει µία 

άποψη για τις ηθικές αξίες αλλά  επιδιώκει να αναλύσει τις στρατηγικές 

συµπεριφορές  των αντιπάλων. 

       Η θεωρία των παιγνίων χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά ευρύτατα στην 

ανάλυση των διεθνών σχέσεων στην δεκαετία του 1950 από µελετητές που 

προσπαθούσαν να ερµηνεύσουν την κούρσα εξοπλισµών και ανταγωνισµό των 

δύο υπερδυνάµεων κατά τον ψυχρό πόλεµο. Οι αναλυτές αντιµετωπίζουν  

δρώντες  ως «ορθολογικούς παίκτες», επιλέγουν δηλαδή τις κινήσεις τους ώστε 
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να µεγιστοποιούν τα κέρδη τους ή να ελαχιστοποιούν τις απώλειές τους. ∆έχονται 

ότι υπάρχουν δεδοµένα κέρδη και απώλειες για κάθε επιλογή και γνώση αυτών 

από τους αντιπάλους. Επιδιώκει να εξηγήσει γιατί ο κάθε παίκτης έκανε τις 

συγκεκριµένες επιλογές.  

         Παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη µελέτη των διεθνών σχέσεων, 

γιατί συνδυάζει άµεσα τη θεωρία µε την πράξη και αξιοποιεί την ορθολογική 

σκέψη στην εφαρµογή της πρακτικής πολιτικής. Η θεωρία των παιγνίων είναι 

ικανή να ερµηνεύσει και αναλύσει τις συγκρουσιακές σχέσεις που αναπτύσσονται 

µεταξύ των κρατών και να αναπτύσσει ορθές προτάσεις και συµπεράσµατα για το 

σχεδιασµό της στρατηγικής αυτών. Η ανάπτυξη και χρήση της θεωρίας αυτής στο 

χώρο αυτό, δίνει την ευκαιρία κατανόησης και αντιµετώπισης των διαφόρων 

καταστάσεων µε τη βοήθεια της επιστηµονικής θεώρησης και όχι µέσω της 

κλασικής εµπειρικής τακτικής και αντίληψης. 

       Θα γίνει προσπάθεια  µε την εργασία αυτή, να µεταφερθεί η λογική των 

παιγνίων στις γνωστές διακρατικές διενέξεις και συµπεριφορές καθώς επίσης 

στην αξιοποίηση της στην ερµηνεία της ελληνοτουρκικής διαµάχης, όπου η 

συµπεριφορά των δύο βασικών παικτών ερµηνεύεται µέσα από τα βασικά 

υποδείγµατα της στρατηγικής των παιγνίων. Μέσω της προσπάθειας να 

µεταφερθεί ο όρος στρατηγική στα απλά και βασικά υποδείγµατα της θεωρίας 

αυτής, θα εξαχθούν ορισµένα συµπεράσµατα που αφορούν την στρατηγική των 

διεθνών σχέσεων,  την ελληνοτουρκική σύγκρουση αλλά και για το συγκεκριµένο 

περιπτωσιολογικά παράδειγµα που θα αναφερθεί. 

       Στο Κεφάλαιο «Α» θα περιγραφεί συνοπτικά η φιλοσοφία της θεωρίας των 

παιγνίων και θα αναλυθούν οι πρακτικές εφαρµογές της. Στο Κεφάλαιο «Β», θα 
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γίνει προσπάθεια ανάλυσης της κάθε φορά στρατηγικής των παικτών και 

µεταφοράς της φιλοσοφίας της στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων. Στο Κεφάλαιο 

«Γ» θα παρουσιασθούν πρακτικά παραδείγµατα εφαρµογής από τις διεθνείς 

συγκρούσεις και διαπραγµατεύσεις. Τέλος µε το Κεφάλαιο «∆» θα γίνει 

προσπάθεια περιγραφής της στρατηγικής σκέψης και συµπεριφοράς, σύµφωνα 

µε τη θεωρία, στον ελληνοτουρκικό ανταγωνισµό. Για την πληρέστερη κατανόηση, 

στο Παράρτηµα Α αναφέρονται και αναλύονται όλες οι βασικές εισαγωγικές 

έννοιες και η ορολογία από τη θεωρία των παιγνίων τα οποία αναφέρονται στην 

εργασία αυτή.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Α»: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ, ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ, 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

      Παρόλο που το όνοµα της ξεγελάει, η θεωρία παιγνίων κάθε άλλο παρά 

παιχνίδι είναι. Ο όρος «παίγνιο» στη θεωρία αυτή αναφέρεται σε οποιαδήποτε 

ανθρώπινη κατάσταση η οποία εµπεριέχει ορισµένα χαρακτηριστικά των συ-

συνηθισµένων παιχνιδιών: παίχτες και αντιπάλους, ανταγωνισµό και 

συγκρούσεις, αντίθετες επιδιώξεις. Μελετάει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας και σύγκρουσης συµφερόντων. Στα παίγνια 

αυτά εµπλέκονται δύο ή και περισσότεροι νοήµονες «αντίπαλοι», όπου ο καθένας 

τους φιλοδοξεί να βελτιστοποιήσει την δική του απόφαση σε βάρος των άλλων ή 

σε συνεργασία µε άλλους, διαµορφώνοντας ακόµη και συνασπισµούς. Με αυτή 

την έννοια η θεωρία έχει ευρύτατη εφαρµογή σε ευρύτατους τοµείς της 

ανθρώπινης δραστηριότητας, από τον τοµέα της οικονοµίας και τον 

επαγγελµατικό ανταγωνισµό µέχρι εκείνο των διεθνών σχέσεων και των 

γεωπολιτικών ανταγωνισµών. 

      Στην κλασική θεωρία παιγνίων έχουµε ένα σύνολο παικτών, ένα σύνολο 

στρατηγικών, που υπαγορεύουν τη δράση την οποία πρέπει να ακολουθήσει κάθε 

παίκτης και µια «συνάρτηση ανταπόδοσης» για κάθε επιλογή στρατηγικής. H 

ανταπόδοση παριστάνεται µε µια αριθµητική τιµή. Σκοπός ενός παίκτη είναι 

βέβαια να βελτιστοποιήσει την ανταπόδοση για αυτόν. Επειδή όµως και 

οποιοσδήποτε άλλος προσπαθεί να πετύχει τον ίδιο στόχο, το ερώτηµα είναι πώς 

θα πρέπει να ενεργήσει κάθε παίκτης.  

       H θεωρία των παιγνίων εντάσσεται στις ορθολογικές θεωρίες λήψης 

αποφάσεων. Για την επιτυχή αντιµετώπιση και επίλυση ενός προβλήµατος, ο 
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ορθός στρατηγικός τρόπος σκέψης θέτει τον καθένα σε πλεονεκτική θέση και αυτή 

η προσπάθεια απόκτησης του πλεονεκτήµατος αποτελεί το κυρίαρχο θέµα στη 

µελέτη της στρατηγικής των παιγνίων. 

      Παίγνιο, µε την ευρύτερη έννοια είναι µια κατάσταση σύγκρουσης ή 

ανταγωνισµού. Βασική υπόθεση της θεωρίας είναι ότι οι παίκτες είναι ορθολογικοί 

και φέρονται έτσι.  Η θεωρία αυτή µας παρουσιάζει όλους ως παίκτες και  τις 

διάφορες δραστηριότητες ως παίγνια. Στόχος της είναι να προβλέπει την 

συµπεριφορά σε κάθε υποπαίγνιο, όπως θα αναλύσουµε παρακάτω.  Αξίωµά της 

είναι η παραδοχή πως όλοι έχουµε κοινή και πλήρη γνώση των προβλέψεών της 

(περί της συµπεριφοράς όλων). Για να επαληθευτεί πρέπει όχι µόνο να 

γνωρίζουµε τις προβλέψεις της για τις πράξεις µας (και των άλλων) αλλά και να τις 

πιστεύουµε.1 

Στόχος δεν είναι να περιγράψει και ερµηνεύσει την πραγµατική 

συµπεριφορά ατόµων ή οµάδων αλλά να αναλύσει και περιγράψει γενικά, κανόνες 

σύµφωνα µε τους οποίους θα λαµβάνεται η βέλτιστη και ορθολογικότερη 

απόφαση σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε πρόβληµα  ένα άτοµο η µια οµάδα ατόµων 

έχει στη διάθεση του ποικίλες εναλλακτικές λύσεις για κάθε του πράξη. Οι 

πληροφορίες του όµως για τα αποτελέσµατα και τις συνέπειες των πιθανών 

ενεργειών του είναι  ανεπαρκείς. Το πρόβληµα είναι η επιλογή της βέλτιστης 

δυνατής και ορθολογικής λύσης, σύµφωνα µε τις διαθέσιµες κάθε φορά 

                                                           

1 Βλέπε: Βαρβαρούσης Πάρις (1998:32-35) 
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πληροφορίες και σύµφωνα µε κάποια κοινά και γενικά κριτήρια περί του τι είναι 

βέλτιστο και ορθολογικό.2 

          Η θεωρεία των παιγνίων επιδιώκει να αποδείξει πως όλα τα παίγνια της 

κοινωνίας διαθέτουν ορθολογικές λύσεις, τις οποίες µάλιστα µπορεί η ίδια να 

προσδιορίσει µε µόνο εργαλείο τον ορθολογισµό. Σήµερα βρίσκεται σε πλήρη 

ανάπτυξη. Φιλοδοξεί να λύνει από τα µικρά προβλήµατα της κοινωνίας (π.χ. στην 

διαδικασία λήψης αποφάσεων ανάµεσα σε εργαζοµένους και εργοδότες σε ένα 

οποιοδήποτε εργοστάσιο) µέχρι τα µεγάλα προβλήµατα διεθνών σχέσεων. Από 

την εφαρµογή συγκεκριµένων οικονοµικών µέτρων και επιλογή επενδυτικών 

δραστηριοτήτων, µέχρι την επίλυση τακτικών στρατιωτικών καταστάσεων, 

αξιολόγηση οπλικών συστηµάτων κλπ.  

Τα παραδείγµατα που αναλύει και προτείνει λύσεις από την καθηµερινή µας 

ζωή, είναι πολλά: 

- Αφήνοντας τα σκουπίδια έξω τις ηµέρες που η συλλογή τους δεν είναι 

εφικτή, κρατάµε καθαρό το σπίτι µας -ατοµικό συµφέρον- αλλά επειδή τελικά ο 

καθένας κάνει το ίδιο, λερώνουµε αφόρητα τους κοινούς χώρους βάζοντας σε 

κίνδυνο την υγεία µας. 

         - Αποφεύγοντας να πληρώσουµε φόρους, κερδίζουµε ατοµικά αλλά τελικά,  

ζηµιωνόµαστε ζώντας σε µία φτωχότερη χώρα που δεν µπορεί να µας προσφέρει 

αυτά που θα θέλαµε (και που θα ήµασταν διατεθειµένοι να πληρώσουµε για να τα 

έχουµε). 

                                                           

2
Βλεπε  Βαρβαρούσης Πάρις (1998:21-24) 
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      - ∆ιαφυλάσσοντας ατοµικά ή συντεχνιακά οφέλη και προνόµια, κερδίζουµε, 

αλλά στο τέλος ζούµε σε µία οικονοµία περιορισµένη και δυσκίνητη που δεν 

αφήνει περιθώρια προόδου σε κανέναν. 

      Το παράδοξο στα ανωτέρω παραδείγµατα, της κατηγορίας «παίγνια δηµόσιων 

και κοινόκτητων πόρων», είναι το ότι ενώ όλοι θα συµφωνούσαν να 

λειτουργήσουν κοινωνικά  τηρώντας τη συνεργασία για το καλό όλων, πάντα θα 

είναι προς το συµφέρον κάποιου να µην τηρήσει τη συµφωνία  µε αποτέλεσµα να 

οδηγούµαστε σε αυτό που ονοµάζεται «τραγωδία κοινόκτητων πόρων»3. 

         Στη θεωρία παιγνίων η συµπεριφορά αυτή είναι απόλυτα λογική. Το κάθε 

άτοµο χωριστά έχει το κίνητρο να «λιποτακτήσει», να εγκαταλείψει δηλαδή τη 

συνεργασία και να συµπεριφερθεί αντικοινωνικά προωθώντας το ατοµικό του 

συµφέρον. Η θεωρία των παιγνίων προσπαθεί να ερµηνεύσει και αναλύσει 

τέτοιου είδους καταστάσεις αναπτύσσοντας ορθές προτάσεις και συµπεράσµατα 

για το σχεδιασµό της στρατηγικής και τη µεγιστοποίηση του οφέλους. 

       Συνοψίζοντας µπορούµε να πούµε ότι η θεωρία των παιγνίων είναι ένας 

κλάδος των µαθηµατικών, ο οποίος χρησιµοποιείται για την ανάλυση 

ανταγωνιστικών καταστάσεων που η έκβαση τους εξαρτάται όχι µόνο από τις 

επιλογές ενός ατόµου ή και από την τύχη αλλά και από τις επιλογές των άλλων 

ατόµων, ή παικτών. Εφόσον η έκβαση ενός παιχνιδιού εξαρτάται από τις 

ενέργειες και τις αποφάσεις όλων των παικτών, καθένας από αυτούς προσπαθεί 

να προβλέψει τις επιλογές των υπολοίπων µε σκοπό να καθορίσει την δική του 

                                                           

3 Βλέπε: N. Gregory Mankiw (2001) , Αρχές Οικονοµικής,  Τόµος Α΄ 
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βέλτιστη επιλογή. Το κυρίως αντικείµενο της θεωρίας παιγνίων είναι το πώς θα 

γίνουν αυτοί οι αλληλεξαρτώµενοι στρατηγικοί υπολογισµοί.4 

       Οι διεθνείς σχέσεις δεν είναι δυνατόν να κατανοηθούν µέσω από την ανάλυση 

ενός παιγνίου,  ωστόσο τα πρότυπα και οι διαδικασίες συχνά εκδηλώνουν 

ορισµένες συµπεριφορές που µοιάζουν µε αυτά. Η ανάπτυξη και χρήση της 

θεωρίας αυτής στο χώρο αυτό, δίνει την ευκαιρία αντιµετώπισης των διαφόρων 

καταστάσεων µε τη βοήθεια της επιστηµονικής θεώρησης και όχι µέσω της 

κλασικής εµπειρικής θεώρησης και αντίληψης.5 

      

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

4 Αναφορά: Κουσκουβέλης Ηλίας (2004) 

5 Αναφορά: Hector Correra (2004), Game theory as an instrument for the analysis of international 
relations 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Β»:  ΠΑΙΓΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΝΝΟΙΕΣ 

       Όπως συνοπτικά αναλύσαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, σύµφωνα µε την 

θεωρία παιγνίων, παίγνιο είναι µια κατάσταση κατά την οποία υπάρχει 

αλληλεπίδραση µεταξύ δυο ή περισσότερων παικτών για τους οποίους προκύπτει 

µια σειρά αποτελεσµάτων. Οι κινήσεις που κάνουν οι παίκτες, που επιλέγονται 

από µια λίστα δυνατών επιλογών, ονοµάζονται στρατηγικές. Το αποτέλεσµα είναι 

διαφορετικό για κάθε παίκτη και ονοµάζεται κέρδος (pay off).  

      Τα παίγνια είναι µια µέθοδος ανάλυσης που έχει σχέση µε τον τρόπο λήψης 

απόφασης και ενέργειας σε καταστάσεις σύγκρουσης και συνεργασίας. 

Χρησιµοποιείται για την ερµηνεία καταστάσεων στην οποία οι δρώντες 

συµµετέχουν από κοινού στο σύστηµα αλληλενεργειών και αλληλεπιδράσεων που 

οι ίδιοι δηµιουργούν.  ∆εν είναι µεθοδολογία που προφητεύει αλλά η µεθοδολογία 

που µε τη βοήθεια κριτηρίων και προϋποθέσεων δίνει περισσότερο ακριβή 

συµπεράσµατα, τα οποία µπορεί να αξιολογηθούν. 6  

       Ότι είναι η θεωρία πιθανοτήτων για τα παίγνια τύχης είναι η θεωρία παιγνίων 

για τα στρατηγικά παίγνια. Στρατηγική σκέψη είναι η τέχνη που χρησιµοποιούµε 

για να υπερισχύσουµε έναντι ενός αντιπάλου, γνωρίζοντας ότι και αυτός θα κάνει 

κάτι αντίστοιχο. Μας αρκεί  όλοι να έχουν συναίσθηση της ενδεχόµενης δράσης 

του άλλου, ότι οι στόχοι των δρώντων παίρνουν την µορφή σταθεροποιηµένων 

                                                           

6 Βλέπε: Khalil Elias (2007) , Emotions and international conflicts. Sociological, Evolutionary and 

rational views 
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προτιµήσεων για συγκεκριµένα πράγµατα και καταστάσεις, ανάλογα µε τις 

πεποιθήσεις τους για τον κόσµο γύρω τους. 

     Πέρα των εισαγωγικών εννοιών, οι οποίες αναλύονται στο παράτηµα Α, για την 

καλύτερη κατανόηση των βασικών εννοιών και τεχνικών που χρησιµοποιούνται 

στη θεωρία των παιγνίων, κρίνεται σκόπιµο να αναλυθούν και συνοπτικά 

περιγράφουν οι βασικές αρχές και έννοιες που διέπουν την στρατηγική που 

ακολουθείται στα παίγνια, οι οποίες βρίσκουν ευρύτατη εφαρµογή στη θεωρία των 

διεθνών σχέσεων όπως θα περιγράψουµε στα κεφάλαια που ακολουθούν. 

     Στρατηγική είναι η µέθοδος ενεργείας κάθε παίκτη, δηλαδή ο τρόπος που 

χρησιµοποιεί ο παίκτης για να αποφασίσει πως θα ενεργήσει. Είναι δηλαδή ένα 

πλήρες σχέδιο ενεργείας, τόσο πλήρες ώστε να µην µπορεί να ανατραπεί από τις 

δυνατές ενέργειες του αντιπάλου. Η θεωρία παιγνίων µας προτείνει να 

αντιληφθούµε τα δρώµενα στο πεδίο της πολιτικής ως µια στρατηγική διάδραση- 

αλληλεπίδραση ανάµεσα σε δρώντες κράτη, κόµµατα, οµάδες, άτοµα για την 

επίτευξη των στόχων τους. Ο υπεύθυνος της απόφασης αναζητά πάντα την πιο 

αποδοτική στρατηγική, µέσα από όλες τις διαθέσιµες, απορρίπτοντας τις µη 

ικανοποιητικές. 7 

     Η χρησιµότητα της στρατηγικής των παιγνίων αναφέρεται κυρίως στην όλη 

διαδικασία λήψης των αποφάσεων, στην αναζήτηση της αποδοτικότερης 

στρατηγικής µέσα από όλες τις  διαθέσιµες επιλογές. ∆εν επικεντρώνεται στο τι 

έχει συµβεί αλλά στο τι πρόκειται να συµβεί. 

                                                           

7 Βλέπε:Βαρβαρούκης Πάρις (1998:20-27) 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

      Ορθολογικοί παίκτες και συνεπής συµπεριφορά: 8Ορθολογισµός σηµαίνει 

να κάνω το καλύτερο που µπορώ για την εξυπηρέτηση των στόχων µου. Κάθε 

παίκτης είναι σε θέση να διατάξει πλήρως όλες τις πιθανές αποδόσεις σε κάθε 

παίγνιο, µε αύξουσα ωφέλεια για τον ίδιο και να επιλέγει την στρατηγική που θα 

τον οδηγήσει στο αποτέλεσµα που θα του φέρει την µέγιστη αυτή ωφέλεια. 

Ορθολογισµός δεν σηµαίνει εγωιστική συµπεριφορά και κοντόφθαλµη στάθµιση 

µελλοντικών ωφελειών. Οι παίκτες µπορεί να θεωρήσουν ότι η µεγιστοποίηση της 

ευηµερίας άλλων δρώντων µπορεί να οδηγήσει στην µεγιστοποίηση της δικής του 

ωφέλειας. 

    Ορθολογισµός δεν σηµαίνει ότι όλοι οι παίκτες έχουν το ίδιο σύστηµα αξιών, 

αντίθετα εστιάζεται στο ότι οι παίκτες λειτουργούν χωρίς αντιφάσεις στα πλαίσια 

του δικού τους αξιακού συστήµατος. 

      Κοινή γνώση: Να γνωρίζει ο αντίπαλος  ότι εσύ γνωρίζεις ότι αυτός γνωρίζει 

και ούτω καθεξής να υπάρχει πλήρης ή µερική γνώση στους παίκτες για το 

παίγνιο σε ότι αφορά: 

• Τον αριθµό των παικτών. 

• Τις στρατηγικές που διαθέτουν. 

• Τις προσδοκώµενες απολαβές. 

                                                           

8 Για τη διατύπωση των ορισµών βλέπε: Χούχουλας Παναγίωτης (2001)  και Γαρουφάκης Ιωάννης (2006) 
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• Το ότι είναι και οι δύο ορθολογικοί. 

       Προσδοκώµενη απολαβή : Εάν η έκβαση του παιγνίου δεν έχει µόνο µια 

εκδοχή τότε ο παίκτης πρέπει να προσαρµόσει- σταθµίσει τις απολαβές του στην 

πιθανότητα που έχει κάθε µια εκδοχή να συµβεί. 

       Ισορροπία: Η λύση του παιγνίου που προκύπτει από την υιοθέτηση της 

καλύτερης απόκρισης-στρατηγικής κάθε παίκτη στη στρατηγική των άλλων 

παικτών (δεν σηµαίνει διατήρηση του status quo, ακινησία, ούτε ότι οι παίκτες 

επιλέγουν τελικά το αποτέλεσµα αυτό που τους µεγιστοποιεί γενικά το όφελος). 

         Ο στρατηγικός τρόπος σκέψης και η ρεαλιστική σύλληψη ενός προβλήµατος 

για την επιτυχή αντιµετώπιση του αποτελούν το κυρίαρχο θέµα. Τα παίγνια ως 

θεωρητική κατασκευή αποτελούν χρήσιµο υλικό µελέτης, προσφέρουν τη 

δυνατότητα συνδυασµού θεωρίας και πράξης και αξιοποιούν πρακτικά 

παραδείγµατα από τα διάφορα πεδία της πολιτικής δράσης. 

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

  Παίγνια µηδενικού αθροίσµατος. 

     Η δυναµική που εµφανίζουν οι διεθνείς σχέσεις µπορεί να κατανοηθεί και µέσα 

από τα βασικά θεωρητικά υποδείγµατα των παιγνίων. Για παράδειγµα, στη 

θεωρία των παγνίων γίνεται ευρύτατα  διάκριση µεταξύ παγνίων µηδενικού και µη 

µηδενικού-µεταβλητού, αθροίσµατος. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν εκείνα των 

οποίων οι αποδόσεις των στρατηγικών τοποθετούνται κατά τρόπο διαµετρικό, έτσι 

ώστε το σύνολο των τιµών ενός αποτελέσµατος να είναι µηδέν. ∆ηλαδή όσο 
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περισσότερο κερδίζει ένας παίκτης τόσο χάνει ο άλλος γιατί είναι σταθερό το 

σύνολο των κερδών-απωλειών. 

       Οι σχέσεις λόγου χάρη της Γαλλίας µε τη Γερµανία εξελίχθηκαν µέσα από ένα 

παίγνιο µηδενικού αθροίσµατος, όπως αυτό εκφράστηκε από τις διάφορες 

πολεµικές συγκρούσεις του παρελθόντος, σε ένα παίγνιο µεταβλητού 

αθροίσµατος σήµερα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολιτική συνεργασία 

απάλειψε τον συγκρουσιακό χαρακτήρα του ανταγωνισµού µε αποτέλεσµα να 

ενισχυθεί η θετική απόδοση και για τις δύο πλευρές. 

        Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, σε ότι αφορά στο Κυπριακό πρόβληµα, είναι 

εµφανής η επικέντρωση των διαµεσολαβητών για επικράτηση ενός παιγνίου όχι 

µηδενικού αθροίσµατος αλλά µη µηδενικού, στο οποίο δε θα έχουµε τη  «µοιρασιά 

της πίτας» αλλά µια αποδοτική συνεργασία που θα παράγει µεγαλύτερη «πίτα».  

        Η προσπάθεια µεταστροφής της λογικής επίλυσης των διενέξεων που 

αναφέρθηκαν παραπάνω σε διαδικασίες συνεργασίας και αµοιβαίας ωφέλειας 

αντιπροσωπεύει τη λογική αυτού του είδους των παιγνίων. Η θεωρητική τους 

µελέτη και κατανόηση µπορεί να συµβάλει στην εξοµάλυνση των συγκρούσεων.9  

Παίγνια του διλλήµατος του φυλακισµένου 

      Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως υπόδειγµα για την ανάλυση και κατανόηση 

καταστάσεων συνεργασίας και σύγκρουσης παρουσιάζει και το  παίγνιο «δίλληµα 

του  φυλακισµένου», καταστάσεων στις οποίες οι καλύτερες στρατηγικές δεν 

                                                           

9 Βλέπε Burton (1972) 
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οδηγούν πάντα στο καλύτερο αποτέλεσµα για τον καθένα ξεχωριστά. Ο 

συλλογισµός αυτός ακολουθείται και στο χώρο µελέτης των διεθνών σχέσεων.  

       Στο πρότυπο παίγνιο αυτού του είδους εµφανίζεται το εξής παράδοξο: ∆ύο  

κατηγορούµενοι συλλαµβάνονται από την αστυνοµία για µια παράνοµη πράξη. Η 

ανάκριση γίνεται ξεχωριστά για τον καθένα, χωρίς να γνωρίζουν τι οµολόγησε ό 

άλλος στην κατάθεσή του. Οι δύο κατηγορούµενοι γνωρίζουν ότι αν δεν 

οµολογήσουν το έγκληµα  θα φυλακιστούν για ένα έτος. Αν όµως ο ένας 

κατηγορούµενος οµολογήσει και επιρρίψει τις ευθύνες στον άλλο και ο άλλος δεν 

οµολογήσει, τότε ο πρώτος θα καταδικαστεί σε φυλάκιση πέντε ετών και ο 

δεύτερος θα εκτίσει ποινή δέκα πέντε ετών. Αν και οι δύο οµολογήσουν το 

έγκληµα θα καταδικαστούν σε φυλάκιση δέκα ετών και οι δύο.  

        Φαινοµενικά η καλύτερη στρατηγική είναι να σιωπήσουν και οι δύο και να 

φυλακιστούν µόνο για ένα χρόνο.  Μη µπορώντας όµως να επικοινωνήσουν δεν 

µπορούν να εµπιστευτούν ο ένας τον άλλο.  Συνεπώς ο καθένας κάνει την εξής 

εκτίµηση: Αν δεν οµολογήσει ο ένας εκ των δύο, η ποινή θα είναι είτε ένα έτος η 

δέκα  χρόνια φυλάκιση ανάλογα µε το πώς θα συµπεριφερθεί ο άλλος. Αν όµως 

οµολογήσει και επιρρίψει την ευθύνη στον άλλο η ποινή θα είναι είτε πέντε χρόνια 

είτε δέκα, ανάλογα µε το τι πράττει ο άλλος (σχηµατική παράσταση στο 

παράρτηµα Β, σχ.1). 

        Στο πρότυπο παίγνιο δηλαδή αυτού του είδους εµφανίζεται το εξής 

παράδοξο: ∆ύο κατηγορούµενοι που δεν είναι σε θέση να ακολουθήσουν την 

ορθολογικότερη για αυτούς σειρά σκέψεων σιωπούν και φυλακίζονται για κάποιο 

χρονικό διάστηµα, ενώ δύο έξυπνοι κατηγορούµενοι που συνδυάζουν τις σκέψεις 
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τους µε τις δυνατές προοπτικές οµολογούν και φυλακίζονται για µεγαλύτερο 

χρονικό διάστηµα. 

        Η ασφάλεια ενός κράτους δεν εξαρτάται µόνο από τα στρατιωτικά µέσα αλλά 

και από πολλούς άλλους κοινωνικοπολιτικούς, οικονοµικούς και γεωστρατηγικούς 

παράγοντες. Όσο ένα κράτος εξοπλίζεται τόσο κινδυνεύει να εµπλακεί σε 

κατάσταση έντασης. Οι µεγάλες δυνάµεις για παράδειγµα, δεν αισθάνθηκαν 

ασφαλέστερες µε την κούρσα εξοπλισµών του ψυχρού πολέµου και τα πυρηνικά 

όπλα. Έτσι πάντα υπάρχει το δίλληµα για τις κυβερνήσεις: συνέχιση των 

εξοπλισµών µε τις επακόλουθες αρνητικές συνέπειες (οικονοµικές κλπ) ή 

περιορισµός και εµπιστοσύνη µεταξύ των κρατών και εµπιστοσύνη στην 

αποτροπή των κρίσεων από τους διεθνείς οργανισµούς (ΟΗΕ, ΕΕ κλπ).10 

      Η ορθολογική σκέψη του «µη εξοπλισµού» δεν οδηγεί πάντα στο καλύτερο 

αποτέλεσµα. Στα παίγνια αυτά οι δρώντες έχουν πάντα δύο στρατηγικές: µία 

επιθετική πολιτική αντιπαράθεσης και µία αµυντική πολιτική συνεργασίας. Τα δύο 

αντιµαχόµενα µέρη είναι «φυλακισµένα» σε µία κατάσταση στην οποία το σηµείο 

ισορροπίας είναι το λιγότερο επιθυµητό αποτέλεσµα για τον καθένα ξεχωριστά 

(σχηµατική παράσταση της ελληνοτουρκικής σύγκρουσης στο παίγνιο του 

διλλήµατος του φυλακισµένου,  στο παράρτηµα Β, σχ.2). 

  Πώς µπορεί όµως να δοθεί λύση στο αδιέξοδο; Η καλύτερη στρατηγική είναι 

προφανής ότι προέρχεται από το αµοιβαίο όφελος και τον συλλογικό ορθολογισµό 

                                                           

10  Hector Correra (2004), Game theory as an instrument for the analysis of international 

relations 
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απορρίπτοντας την ατοµική ανταγωνιστική ιδεολογία. Μία συναινετική στάση 

εκτιµάται θετικά και από δύο µέρη και δίνει συµβιβαστική λύση. 

  Οι στρατηγικές θα πρέπει να διακηρύξουν δεσµεύσεις, χωρίς προκλητικές 

ενέργειες και από τη στιγµή που ο αντίπαλος δεσµεύεται σε συγκεκριµένους 

στόχους τότε γίνεται αποδεκτό ότι η αντιπαράθεση δεν οδηγεί πουθενά. 

   Ας πάρουµε σαν παράδειγµα την ελληνοτουρκική κρίση των Ιµίων το 1996. Η 

τότε στρατηγική ηγεσία υποστήριζε ότι καθόλο το χρονικό διάστηµα της 

αντιπαράθεσης η Ελλάδα είχε το τακτικό πλεονέκτηµα απέναντι της Τουρκικής 

πλευράς λόγω της έγκαιρης συγκέντρωσης των στρατιωτικών δυνάµεων της στη 

περιοχή. Υπήρχε η δυνατότητα για δυναµική δράση, εκµεταλλευόµενοι το 

στοιχείου του αιφνιδιασµού, επιτυγχάνοντας µε αυτό τον τρόπο την στρατιωτική 

υπεροχή κάνοντας το πρώτο χτύπηµα. 

    Η στρατιωτική σύγκρουση  θα είχε αναµφίβολα όµως µακροπρόθεσµες 

συνέπειες που το αποτέλεσµα της θα κρινόταν όχι από µία τοπική µάχη. 

    Η τότε κυβέρνηση βρέθηκε στην εξής διλληµατική σχέση: 

• Να προχωρήσει στην κλιµάκωση της έντασης ή οποία µπορούσε να 

οδηγήσει και σε ένοπλη σύγκρουση. 

• Να αποδεχτεί συµβιβαστική διπλωµατικές λύσεις, που προβλήθηκαν 

ύστερα από την παρέµβαση των ΗΠΑ. 

      Η λογική του να µη δοθεί η δυνατότητα στην Τουρκία να αποκτήσει 

πλεονέκτηµα, οδηγούσε στην κλιµάκωση της έντασης. Η αποδοχή του 
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συµβιβασµού εµπεριείχε τον κίνδυνο να χαρακτηριστεί η συµπεριφορά της 

κυβέρνησης στο εσωτερικό ως ενδοτική. 

     Στην Τουρκική πλευρά επικρατούσε ανάλογος προβληµατισµός καθόσον ο 

συµβιβασµός στερούσε την δυνατότητα αποκόµισης του µεγαλύτερου δυνατού 

κέρδους. 

      Καµία πλευρά δεν επιθυµούσε τον πόλεµο διότι κανένα µέρος δεν ανέµενε 

κέρδος από την σύγκρουση. Η συγκρουσιακή στρατηγική ωφελούσε µόνο εφόσον 

θα αποφεύγονταν µε κάποιο τρόπο η πολεµική αναµέτρηση. 

     Από το µέρος της Τουρκικής πλευράς η συνέχιση της συγκρουσιακής 

στρατηγικής θα είχε εκτός της δυναµικής απάντησης της Ελληνικής πλευράς και 

µακροπρόθεσµες αρνητικές συνέπειες για την Τουρκική διπλωµατία στο διεθνές 

επίπεδο. 

    Ακολουθήθηκε η διπλωµατική αντιµετώπιση του προβλήµατος, κυριάρχηση η 

αυτοσυγκράτηση και η συναίνεση, λόγω των ισχυρών νοµικών επιχειρηµάτων των 

Ελληνικών θέσεων και της σταθερής αντιµετώπισης της Τουρκικής απειλής µέσω 

των κανόνων διεθνούς δικαίου και των νόµιµων διεθνών οργάνων. Ο γύρος του 

παιγνίου σχετικά µε την κρίση των Ιµίων δεν πρόσφερε λύση παρά µόνο µέσα 

από µία αποκλιµάκωση της έντασης . 

  Παίγνια του δειλού (chicken game) 

    Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα παίγνια στα οποία ο κάθε παίκτης επιδιώκει, 

ακολουθώντας την καλύτερη στρατηγική, να κυριαρχήσει πάνω στον άλλο. Αυτό 

προκαλεί και ανάλογο φόβο στον αντίπαλο παίκτη, επηρεάζοντας έτσι και την 

απόδοση του παιγνίου. Ο κάθε παίκτης αποφεύγει να επιλέξει την καλύτερη 
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στρατηγική του όταν πεισθεί ότι ο αντίπαλος του ακολουθεί µέχρι τέλους την 

παράλογη στρατηγική που ακολουθεί στη σύγκρουση. 

  Το παίγνιο γενικά παρουσιάζεται όπως παρακάτω11: ∆υο άτοµα οδηγούν τα 

αυτοκίνητά τους σε αντίθετη κατεύθυνση µε πολύ µεγάλη ταχύτητα, διαγράφοντας 

µια πορεία µετωπικής σύγκρουσης εκτός αν κάποιος στρίψει το τιµόνι και 

αποχωρήσει από το δρόµο. Εάν κανένας δεν αλλάξει πορεία, τότε θα υπάρξει η 

σύγκρουση, µε αρνητικό αποτέλεσµα και για τους δύο (-10). Αν κάποιος 

αποδειχθεί δειλός και αποκλίνει για να αποφύγει την σύγκρουση, τότε θα έχει πάλι 

αρνητικό όφελος, (-5), µικρότερου όµως βαθµού από αυτό της σύγκρουσης. 

Αυτός ο οδηγός όµως που θα παραµείνει στην πορεία του και δε φανεί «δειλός», 

θα έχει θετικό όφελος, (+5). Στην περίπτωση που και οι δύο αποκλίνουν και 

φανούν «δειλοί» , τότε θα έχουν και οι δύο αρνητικό όφελος, (-3), αλλά µικρότερης 

έκτασης από δύο περιπτώσεις της σύγκρουσης που περιγράφηκαν παραπάνω. 

Έτσι η µόνη στρατηγική επιλογή που θα αποφέρει κέρδος είναι η µη απόκλιση 

από την πορεία του ενός και η απόσυρση του άλλου. Κάθε άλλη περίπτωση 

αποφέρει µικρό η µεγάλο αρνητικό όφελος (σχηµατική παράσταση στο 

παράρτηµα Β, σχ.3). 

     Στον τύπο αυτό των παιγνίων υπάρχουν περιθώρια τόσο για στοιχεία 

σύγκρουσης όσο και για στοιχεία συνεργασίας. Μπορεί να εφαρµοστεί σε 

περιπτώσεις όπου ένα κράτος «επιτίθεται» µε σκοπό να µεταβάλει το ισχύον 

                                                           

11 Περιγραφή παιγνίου Κουσκουβέλης (1997:61-64) 
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status quo και ένα άλλο κράτος, αµυνόµενο επιδιώκει τη διασφάλιση και 

διατήρηση του.12 

    Πολλά είναι τα παραδείγµατα στο χώρο των διεθνών σχέσεων που ακολουθούν 

τη λογική αυτή στο πλαίσιο των διακρατικών συγκρούσεων. Χαρακτηριστικότερο 

παράδειγµα «η κρίση των πυραύλων της Κούβας το 1962» . Η ΕΣΣ∆ βρισκόταν 

µπροστά στη απειλή «να αποσύρει τους πυραύλους από την Κούβα» ή να 

«συνεχίσει την εγκατάσταση» (σχηµατική παράσταση στο παράρτηµα Β, σχ.4). Η 

πλευρά των ΗΠΑ αντιµετώπιζε τα ενδεχόµενα «εισβολή και καταστροφή» αυτών 

και «παραίτησης». Αναλύοντας το παίγνιο µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι ο  

συµβιβασµός θα ήταν εφικτός µόνο εάν και οι δύο πλευρές αναγνώριζαν ότι ο 

αντίπαλος θα ήταν έτοιµος για πυρηνικό πόλεµο. Εδώ ακριβώς βρίσκεται και η 

έννοια της αποτροπής, ευρύτατα χρησιµοποιούµενος όρος κατά την ψυχρο-

πολεµική περίοδο. Αν µόνο η µια πλευρά ήταν έτοιµη για πόλεµο και άλλη όχι, 

τότε η επιθετική πλευρά θα ήταν η νικήτρια αφού  η άλλη πλευρά θα 

αναγκάζονταν όχι να συµβιβαστεί αλλά να υποχωρήσει.13 

       Ας αναφερθούµε σαν παράδειγµα, στην κρίση µε την προµήθεια και 

εγκατάσταση των πυραύλων S-300 της Κύπρου. Είχαµε τη εξαγγελία της 

Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για την ανάπτυξη στο έδαφος της του 

αντιαεροπορικού συστήµατος S-300. Η εξαγγελία αυτή προκάλεσε την αντίδραση 

όλων σχετικά των χωρών του ΝΑΤΟ και ασφαλώς της Τουρκίας, η οποία και 

απείλησε µε στρατιωτική επέµβαση.  

                                                           

12 Βαρβαρούσης Πάρις (1988:88) 
13 Βαρβαρούκης Πάρις (1998:86-88) 
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        Σε κρίσιµες καταστάσεις που η σκληρή στάση συνοδεύεται από υψηλό και 

δυσβάστακτο κόστος για την απόκτηση θετικού αποτελέσµατος, δηµιουργούνται 

αφόρητες συνθήκες τουλάχιστον για το ασθενέστερο εµπλεκόµενο µέρος που 

αναγκάζεται να αναζητήσει διέξοδο από την απειλή και επικεντρώνει τις 

προσπάθειές του στον περιορισµό των απωλειών. 

       Αναλύοντας τις ενέργειες τις Κυπριακής ηγεσίας συνοπτικά µπορούµε να 

δούµε, ότι η απόφαση της για την προµήθεια του οπλικού συστήµατος µπορεί να 

θεωρηθεί ως διπλωµατικό χαρτί παρά ως στρατιωτική ενέργεια. ∆ιατήρησε τον 

κίνδυνο υπό έλεγχο καθόλη τη διάρκεια της κρίσης, θέλοντας να χρησιµοποιήσει 

τις αποφάσεις της για την µη εγκατάσταση των πυραύλων στο πλαίσιο των 

συνολικών διαπραγµατεύσεων για τον ευρύτατο αφοπλισµό του νησιού, δίνοντας 

έτσι διέξοδο στο παιχνίδι του «δειλού».  Μπροστά στον κίνδυνο µιας σύγκρουσης 

χωρίς ορατά αποτελέσµατα, η λογική αποκόµισης κερδών θα πρέπει να ενισχυθεί 

σε βάρος της λογικής που αποβλέπει την αποτυχία του αντιπάλου. Η υποχώρηση 

δε θεωρήθηκε ως αποτυχία µε καταστρεπτικές συνέπειες και διαφυλάχτηκε το 

προσωπικό κύρος της Κυπριακής Κυβέρνησης.  

     Σε τέτοιου είδους παίγνια η λογική αποκόµισης κερδών ενισχύεται σε βάρος 

της λογικής που αποβλέπει στην αποτυχία του αντιπάλου. Το ενδιαφέρον 

επικεντρώνεται στην σύγκλιση των αντιτιθεµένων πλευρών και στον περιορισµό 

της πίεσης, της µιας πλευράς να επικρατήσει πάνω στην άλλη.  ∆ηµιουργούνται 

συνθήκες αφόρητες στο ένα µέρος, που γίνεται έτσι και το ασθενέστερο και 

αναγκάζεται να αναγνωρίσει την ανωτερότητα του άλλου  και να αναζητήσει έξοδο 

από την απειλή. 
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      Από τη στιγµή που το ασθενέστερο µέρος του παιγνίου έχει αναγνωρίσει µια 

συµβιβαστική δέσµευση, τότε υποβάλλονται συναινετικές προτάσεις έτσι ώστε η 

υποχώρηση να µη θεωρείται αποτυχία µε καταστρεπτικές συνέπειες και ασφαλώς 

προτάσεις για να διαφυλάσσεται το κύρος του υποχωρούντα, αλλιώς µπορεί να 

γίνει πολύ επιθετικός και παράλογος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Γ»: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ 

       Όπως είδαµε στα προηγούµενα κεφάλαια, η θεωρία παιγνίων βρίσκει και 

εφαρµογή στην ερµηνεία και κατανόηση των στρατηγικών που ακολουθούνται 

από τους εµπλεκόµενους στο πεδίο των εγχώριων και διεθνών πολιτικών. 

Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή η πολιτική αντιµετωπίζεται ως ένα παίγνιο 

όπου οι δρώντες αποφασίζουν τις κινήσεις τους µε βάση την αντίληψη τους για τις 

κινήσεις των άλλων παικτών. Η θεωρία παιγνίων µας προτείνει δηλαδή να 

αντιληφθούµε τα δρώµενα στο πεδίο της πολιτικής ως µια στρατηγική διάδραση- 

αλληλεπίδραση ανάµεσα σε δρώντες κράτη, κόµµατα, οµάδες, άτοµα για την 

επίτευξη των στόχων τους.14 

         Μας αρκεί ότι ο κάθε παίκτης έχει συναίσθηση των ενδεχόµενων δράσεων 

του άλλου και των επιπτώσεων που έχουν αυτές στον ίδιο. Οι στόχοι των 

δρώντων παίρνουν την µορφή σταθεροποιηµένων προτιµήσεων για συγκεκριµένα 

πράγµατα η καταστάσεις ανάλογα µε τις πεποιθήσεις τους για τον κόσµο γύρω 

τους. 

        ∆εν µας ενδιαφέρει από που προέρχονται οι προτιµήσεις αφού αυτό είναι 

αντικείµενο άλλων επιστηµών. Οι προτιµήσεις και οι πεποιθήσεις µπορούν να 

αναλυθούν και να χρησιµοποιηθούν στην ανάλυση σύνθετων πολιτικών 

φαινοµένων. Επίσης σηµαντικό είναι η υπόθεση ότι όλοι συµπεριφέρονται 

                                                           

14 Βλέπε: Hector Correra (2004), Game theory as an instrument for the analysis of international 
relations 
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ορθολογικά. Σε αυτό το πλαίσιο ορθολογισµός σηµαίνει να κάνω το καλύτερο που 

µπορώ για την εξυπηρέτηση του στόχου µου. 

 Θεωρητική προσέγγιση της στρατηγική των παιχνιδιών 

     Η µέθοδος ανάλυσης των διεθνών σχέσεων και διενέξεων – κρίσεων που 

προκύπτουν, µε τη βοήθεια της θεωρίας των παιγνίων ουσιαστικά συµπληρώνει 

την εµπειρική – αναλυτική µέθοδο. Η θεωρία αυτή δεν λαµβάνει υπόψη 

ορισµένους κοινωνικούς, ιστορικούς και ψυχολογικούς παράγοντες  που µπορεί 

όµως να συµβάλλουν σηµαντικά στη λήψη αποφάσεων, όπως π.χ. την ιστορική 

διάσταση διαφόρων προβληµάτων, την έκφραση της κοινής γνώµης κλπ.15 

    Στην µέθοδο ανάλυσης προβληµάτων µε την προσέγγιση αυτή, µε τον όρο 

παίγνιο εννοούµε µία σειρά από κανόνες συµπεριφοράς µεταξύ των φορέων, 

συµφερόντων (πρόσωπα, οµάδες, κράτη) που βρίσκονται σε µια ανταγωνιστική 

µεταξύ τους σχέση. Οι  κανόνες του «παιγνίου» καθορίζουν τον τρόπο 

συµπεριφοράς των παικτών και περιλαµβάνουν ένα σύνολο οδηγιών που θέτει τα 

όρια συµπεριφοράς των φορέων του παιχνιδιού.16 

       Ενδιαφερόµαστε πάντα για την ορθολογική συµπεριφορά σε συγκρουσιακές 

και άλλου είδους συµπεριφορές και καταστάσεις που παρουσιάζονται στις διεθνείς 

σχέσεις, όπου οι συµµετέχοντες προσπαθούν να κερδίσουν και όχι για τον τρόπο 

συµπεριφοράς. Παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη µελέτη των διεθνών 

                                                           

15 Ανάπτυξη σχετικά: Khalil Elias (2007) , Emotions and international conflicts. Sociological, 

Evolutionary and rational views. 

16  Χούχουλας Παναγίωτης (2001: 2-4) , ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 
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σχέσεων γιατί συνδυάζει άµεσα τη θεωρία µε την πράξη και αξιοποιεί την 

ορθολογική σκέψη στην εφαρµογή της πρακτικής πολιτικής. Μπορεί εποµένως να 

συµβάλει στη βελτίωση της κατανόησης και χρήσιµο υλικό µελέτης για τα διάφορα 

πεδία  των διεθνών σχέσεων17. Xαρακτηριστικότερα παραδείγµατα: 

• H στρατηγική της αποτροπής που ακολούθησαν οι µεγάλες δυνάµεις 

κατά τον ψυχρό πόλεµο. Mελετώντας για παράδειγµα το παιχνίδι του δειλού στην 

κρίση της Κούβας έχουµε µια εικόνα της σηµασίας της πολιτικής της αποτροπής 

και την κατανόηση των στρατηγικών από τις δύο πλευρές , οι οποίες τελικά 

έδωσαν  συµβιβαστική λύση και καµιά από τις δύο πλευρές δεν παρουσιάστηκε 

«δειλή» αφού δεν υπήρχε «νικήτρια».  

• Ο ανταγωνισµός και η κούρσα των εξοπλισµών, σε διεθνές και 

τοπικό επίπεδο. Οι εξοπλισµοί συµβάλλουν στην ισορροπία δυνάµεων και γενικά 

στη διατήρηση του συσχετισµού δυνάµεων. Όταν δύο φορείς συµφερόντων 

(κράτη - συµµαχίες) βρίσκονται σε κατάσταση διένεξης, η κλιµάκωση της διένεξης 

γίνεται περισσότερο αντιληπτή από τον ανταγωνισµό των εξοπλισµών τους. Σε 

έναν ανταγωνισµό εξοπλισµών, το είδος και το µέγεθος των εξοπλισµών του ενός 

φορέα δηµιουργεί µια αντίδραση στον άλλο φορέα και αντίθετα. Η αύξηση των 

εξοπλισµών ενός κατανοείται από το αντίπαλο ως µια εχθρική ενέργεια και οδηγεί 

έτσι σε µία ανάλογη αύξηση των δικών του αµυντικών δαπανών.18 

                                                           

17 Βλέπε: Hector Correra (2004), Game theory as an instrument for the analysis of international 
relations 

 
18 Harcanyi j. (1965), Game theory and  the analysis of international conflict 
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      Αν τοποθετήσουµε το πρόβληµα αυτό στο συσχετισµό δυνάµεων µεταξύ δύο 

κρατών, τότε µε τη βοήθεια της θεωρίας των παιγνίων (δίληµµα του 

φυλακισµένου) µπορούµε να σχηµατίσουµε 2x2 δυνατούς σχηµατισµούς 

(«εξοπλισµός» και «µη εξοπλισµός») κατανοώντας καλύτερα τη συγκρουσιακή 

κατάσταση και διατυπώνοντας προτάσεις για το πώς θα φτάσουµε αµοιβαία στη 

βέλτιστη δυνατή ισορροπία. 

 Θεωρητική Προσέγγιση της Έννοιας της Αξιοπιστίας σε Καταστάσεις 

Κρίσεων. 

     Η αποτελεσµατικότητα µιας απειλής σε µια κρίση εξαρτάται τόσο από την 

έκτασή της, όσο και από το βαθµό αξιοπιστίας της. Ο όρος αξιοπιστία βασικά είναι 

συνάρτηση της ικανότητας (δυναµικότητα και αποτελεσµατικότητα µέσων ισχύος 

του φορέα) και της εκτίµησης της αποφασιστικότητας (ψυχολογικός παράγοντας) 

της απειλής. Το σηµαντικότερο πρόβληµα για κάθε «παίχτη» σε µία κρίση είναι να 

αποδείξει την αξιοπιστία των απειλών του και να επιβάλει στον αντίπαλό του τη 

δύναµη της θέλησής του 19. Αν µια χώρα µπορεί να δεσµευτεί απολύτως για την 

αποφασιστικότητα και την ικανότητά της να προβεί σε αντίποινα, τότε η αντίπαλός 

της είναι µάλλον απίθανο να της επιτεθεί. Επίσης η δηµοσιοποίηση µιας 

συγκεκριµένης δέσµευσης πρέπει να γίνεται µόνο όταν, πραγµατικά σε κατάσταση 

αδιεξόδου, µπορεί αυτή να υλοποιηθεί. Το να αναιρεθεί µια δηµόσια δέσµευση, 

όταν το κράτος βρίσκεται σε δύσκολη θέση και υπό µεγάλη πίεση, µπορεί να 

προξενήσει σηµαντική ζηµιά στη «διαπραγµατευτική ικανότητα», εικόνα και 

                                                           

19 Βλέπε Βαρβαρούκης Πάρις (1998:124-128) 
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αξιοπιστία του απέναντι στον αντίπαλο, στα άλλα κράτη αλλά και στο εσωτερικό 

της χώρας.  

Το Παράδοξο του Εκβιαστή 

     Το παράδοξο που εµφανίζεται στα παίγνια αυτού του είδους είναι ότι ένας 

ορθολογικός παίκτης επιλέγει να δράσει µε τρόπο που µπορεί να χαρακτηριστεί 

παράλογος προκειµένου να αποκοµίσει το µέγιστο δυνατό κέρδος για αυτόν. Η 

εξήγηση αυτής της παράδοξης συµπεριφοράς βασίζεται στο ότι ο κάθε παίκτης 

επιλέγει να δράσει µε τρόπο ώστε να πείσει τον αντίπαλο του να κάνει τα πάντα 

για να εξασφαλίσει το µέγιστο κέρδος.  

     Η  σχέση µεταξύ του κράτους του Ισραήλ και του Αραβικού κόσµου, 

περιγράφεται πολλές φορές και ερµηνεύεται µε τους όρους του παράδοξου αυτού 

που αναφέραµε. Η Αραβική πλευρά παρουσιάζεται αµετακίνητη και παράλογη 

στις  απαιτήσεις της σε κάθε διαπραγµάτευση. ∆είχνει αυτοπεποίθηση και 

σιγουριά στις επιδιώξεις που έχει κάθε φορά και κάνει απολύτως ξεκάθαρο ότι δεν 

θα υποχωρήσει ποτέ παρά µόνο µε την πλήρη αποδοχή τους, χωρίς να δέχεται 

εναλλακτικές προτάσεις. 20 

     Οι αντίπαλοι κατανοούν ότι το παιχνίδι επαναλαµβάνεται πολλές φορές και ως 

εκ τούτου θα πρέπει να σκεφτούν ποια θα είναι η επίπτωση των τωρινών τους 

κινήσεων στα µελλοντικά παίγνια, όταν ο φόβος για µελλοντικές απώλειες 

λειτουργεί ως εξισορροπητικός παράγοντας. Παρόµοια, ο χαµένος  δρα µε 

υποµονή και µε µακροπρόθεσµη προοπτική ακόµη και µε κόστος να µην 

                                                           

20 Το παράδειγµα από την ιστοσελίδα: www.aish.com/articles/Robert Aumann 
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επιτευχθεί καµία συµφωνία και να συνεχίζεται η κατάσταση της επιθετικότητας 

προκειµένου να βελτιώσει την θέση του σε µελλοντικές διαπραγµατεύσεις.  

     Η αξιοπιστία της επιµονής αυτής, χωρίς εναλλακτικές λύσεις, εξαναγκάζει το 

Ισραήλ  να υποκύψει στον εκβιασµό, γνωρίζοντας ότι διαφορετικά θα φύγει από 

το τραπέζι των διαπραγµατεύσεων χωρίς να έχει κερδίσει τίποτε. 

      Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι οι διαπραγµατεύσεις µε την Συρία για 

την παραχώρηση των υψωµάτων του Γκολάν, τα οποία κατέλαβαν οι Ισραηλινοί 

το 1967. Οι Σύριοι κατέστησαν σαφές εκ των προτέρων ότι δεν πρόκειται να 

παραχωρήσουν ούτε χιλιοστό των υψωµάτων. 

      Η Ισραηλινή πολιτική προσέγγιση βασίζεται στην υπόθεση ότι µια συµφωνία 

µε τους Άραβες πρέπει να επιτευχθεί µε κάθε κόστος. Η απουσία συµφωνίας δεν 

εξυπηρετεί τα στρατηγικά τους συµφέροντα και δεν µπορεί να γίνει ανεκτή. 

Παρόµοια, το Ισραήλ διεξάγει τις διαπραγµατεύσεις µέσα από ένα πλαίσιο σκέψης 

που δεν του επιτρέπει να απορρίψει υποδείξεις που δεν συµφωνούν µε τα 

συµφέροντά του. 

       Τελικά η Ισραηλινή πλευρά, η οποία επιδιώκει µε κάθε κόστος µια ειρηνευτική 

συµφωνία µε τη Συρία, κάνει αποδέκτη τη θέση της πλήρους αποχώρησης.  Στον 

δηµόσιο λόγο στο Ισραήλ είναι ξεκάθαρο ότι το σηµείο ενάρξεως 

διαπραγµατεύσεων µε την Συρία πρέπει να συµπεριλαµβάνει και την πλήρη 

απόσυρση από τα υψώµατα του Γκολάν, παρά την κρίσιµη στρατηγική σηµασία 

τους για την ασφάλεια του κράτους τους.  

          Για την επίτευξη ισορροπίας στο παίγνιο, ο «λογικός» οφείλει να κάνει 

κάποιες αλλαγές στις αντιλήψεις του προκειµένου να βελτιώσει τη θέση του και να 

αποκοµίσει το µέγιστο όφελος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «∆»: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Εισαγωγή 

    Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει µια προσπάθεια ερµηνείας και ανάλυσης των 

ελληνοτουρκικών συγκρούσεων µέσω των υποδειγµάτων της θεωρίας των 

παιγνίων. Θα γίνει µια προσπάθεια ερµηνείας της βέλτιστης στρατηγικής και 

επιλογών που ακολουθούν ή κατά καιρούς ακολούθησαν τα δύο κράτη, 

επιβεβαιώνοντας την πρακτική λειτουργία των όσων αναφέραµε στα 

προηγούµενα κεφάλαια και την ικανότητα της θεωρίας να ερµηνεύει τις εµπειρικές 

καταστάσεις. ∆εχόµαστε βέβαια ότι τα κράτη Ελλάδα και Τουρκία βρίσκονται σε 

µία συγκρουσιακή και ανταγωνιστική κατάσταση , οι ενέργειές τους βασίζονται στη 

λογική, ότι ενεργούν πάντα ορθολογιστικά και ότι ο αντίπαλος είναι κάθε φορά 

λογικός. Ορθολογικό είναι σε γενικές γραµµές αυτό που, στηριζόµενο στα µέσα 

που κατέχει και τους στόχους που θέτει κάθε φορά ο λήπτης της απόφασης, δίνει 

τη βέλτιστη επιλογή, µε βάση την πιθανότητα για το ευνοϊκότερο για τη λήψη της 

απόφασης αποτέλεσµα. 

     Η γνώση της θεωρίας των παιγνίων µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο 

ανάλυσης και να βοηθήσει και επηρεάσει την προσπάθεια σχεδιασµού της 

στρατηγικής.  Από τη στιγµή που διαµορφώνονται οι ευκαιρίες και καταστάσεις για 

να προβλεφθούν οι επόµενες κινήσεις και να επιτευχθεί το µεγαλύτερο δυνατό 
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όφελος από την επιλεγόµενη κάθε φορά στρατηγική, είναι δυνατή η ανάλυση και η 

κατάδειξη της βέλτιστης λύσης και απόφασης. 21 

 ∆ίλληµα του Φυλακισµένου 

    Κάθε παίγνιο είναι δυνατό να εκφράζει και µια κατάσταση σύγκρουσης και 

ανταγωνισµού, µια διαµάχη κατά την οποία οι παίκτες µε τις ενέργειές τους, 

ατοµικές ή συνεργατικές επιδιώκουν να αποκοµίσουν για τον εαυτό τους το 

βέλτιστο δυνατό αποτέλεσµα.  

      Βασική παραδοχή των παιγνίων αυτού του πλαισίου είναι ότι τα κράτη 

παίρνουν τις αποφάσεις τους µέσα σε ένα πλαίσιο συγκεκριµένων δυνατών 

επιλογών, που το αποτέλεσµα οδηγεί σε κέρδη ή απώλειες. Στην περίπτωση µας  

έχουµε την επεκτατική στρατηγική από µέρους της Τουρκίας σε αντιπαράθεση µε 

την αντιτιθέµενη Ελληνική αποτρεπτική στρατηγική. 

      Στα παίγνια αυτού του είδους τα κράτη βρίσκονται αντιµέτωπα µε το εξής 

δίλληµα: να εξοπλίζονται επωµιζόµενα το οικονοµικό κόστος και ότι συνεπάγεται 

αυτό σε βάρος της ευηµερίας των πολιτών τους ή να µην εξοπλίζονται 

εµπιστευόµενοι για  τον αντίπαλο ότι ποτέ δε επιτεθεί.  

     Σε περίπτωση που και τα δύο κράτη ακολουθήσουν τη στρατηγική της 

συνεργασίας θα επωφεληθούν οικονοµικά αµοιβαία, καθώς δεν θα έχουν τα βάρη 

των εξοπλιστικών και παρόµοιων δαπανών, θα επαλειφθεί ο αµοιβαίος κίνδυνος 

και θα µπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις διάφορες κοινωνικές δαπάνες. 

                                                           

21  Χούχουλας Παναγίωτης (2001)  
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Εάν τα κράτη επιλέξουν την στρατηγική της σύγκρουσης  και της συνέχειας της 

κούρσας εξοπλισµών, η µεν χώρα µας εξασφαλίζει καλύτερα την ασφάλεια της 

από την απειλή της γείτονος µέσω της εξισορρόπησης ισχύος, πληρώνοντας το 

δυσβάστακτο τίµηµα των εξοπλιστικών δαπανών, ή δε Τουρκία µπορεί να 

υλοποιεί τα επεκτατικά της σχέδια, επωµίζεται όµως τη µη οµαλή Ευρωπαϊκή της 

πορεία και τα βάρη των τεταµένων σχέσεων µε την Ελλάδα. 

        Με βάση ότι τίποτα δεν µπορεί να εγγυηθεί για την τήρηση των 

συµφωνηθέντων  µεταξύ των κρατών, η συνεργασία είναι δύσκολο να επιτευχθεί, 

κάτι που ανταποκρίνεται στο δίλληµα που αντιµετωπίζουν οι φυλακισµένοι στα 

παίγνια αυτής της κατηγορίας. Τελικώς τα αντιτιθέµενα µέρη δεν µπορούν να 

προχωρήσουν στην συνεργασία και επιλέγουν τον εξοπλισµό, από φόβο και 

επειδή δεν µπορούν να γνωρίζουν την πραγµατική συµπεριφορά των άλλων 

κρατών. 

        Για να υπάρξει συνεργασία πρέπει όλα τα κράτη τηρήσουν τα 

συµφωνηθέντα. Η άγνοια των παικτών του παιγνίου για τις προθέσεις του 

αντιπάλου καθορίζει τις επιλογές τους. Επίσης όπου υπάρχει η συνεργασία, αυτό 

γίνεται όχι γιατί οι «φυλακισµένοι» συµφωνούν για τα κοινά οφέλη που 

αποκοµίζονται από τη συνεργασία, αλλά γιατί είναι το βέλτιστο που µπορεί να 

επιτευχθεί τη δεδοµένη στιγµή.22 

      Συνοψίζοντας µπορούµε να πούµε ότι καµιά πλευρά δεν µπορεί να ωφεληθεί 

αν ακολουθήσει µη συνεργατική πολιτική. Οι δύο πλευρές µπορούν να 

                                                           

22 Ω Βλέπε: Κουσκουβέλης Ηλίας (2004: 122-138), 
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ωφεληθούν εάν συνεργασθούν, δείχνοντας εµπιστοσύνη ο ένας στον άλλο, 

αποκοµίζοντας έτσι οφέλη. 23 

Συνεργατική Στρατηγική 

     Όπως καταλαβαίνουµε αναλύοντας τα παίγνια αυτού του είδους, στο καλύτερο 

αποτέλεσµα δεν οδηγεί πάντα η καλύτερη στρατηγική. Υπάρχει η πιθανότητα 

µάλιστα όταν ο αντίπαλος παρουσιάζεται απρόβλεπτος και µε ιδιόµορφη 

συµπεριφορά να αντιµετωπίσουµε ιδιόµορφες και απρόβλεπτες καταστάσεις. 

     Η µεταβολή του παιγνίου, από µηδενικού σε µη µηδενικού αθροίσµατος 

µετατοπίζει το ενδιαφέρον από την απόκλιση και την τιµωρία του αντιπάλου στη 

σύγκλιση και στο πως θα διευρυνθούν τα αµοιβαία οφέλη. Μια µονοµερή 

συνεργατική στάση προκαλεί θετικές αντιδράσεις στον αντίπαλο και τον οδηγεί 

στην αναζήτησης τρόπων κατανόησης και αποδοχής του συµπαίκτη. Ένας 

αυξανόµενος ρυθµός πληροφοριών µεταξύ των παικτών αυξάνει την αµοιβαία 

εµπιστοσύνη και δηµιουργεί προϋποθέσεις για συνεργατική πολιτική.24 

     Αν χρησιµοποιήσουµε σαν παράδειγµα το Κυπριακό πρόβληµα. Η Τουρκική 

κατοχή δηµιουργεί µια κατάσταση µηδενικού αθροίσµατος. Μια λύση µε 

επικεντρωµένη στις διαπραγµατεύσεις στο το εδαφικό, θα δηµιουργήσει απώλειες 

στο ένα µέρος και αντίστοιχο όφελος στην άλλη πλευρά. Αν αντιµετωπιστεί όµως 

το πρόβληµα συνολικά και γίνει προσπάθεια τροποποίησης της  διαφοράς 

(οικονοµικό επίπεδο, διεθνή οφέλη, υλοποίηση ενός κοινού στόχου για 

                                                           

23  Βλέπε:  Ήφαιστος Παναγιώτης, Αθανάσιος Πλατιάς (1997) 

 
24  Κουσκουβέλης Ηλίας (1997:62-64) 
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σταθερότητα κτλ.) θα αµβλυνθεί ο συγκρουσιακός χαρακτήρας και θα αυξηθούν οι 

προϋποθέσεις για τη λύση.  

Παίγνιο του ∆ειλού (chicken game). 

     Αντιπροσωπεύουν, όπως έχουµε περιγράψει, παίγνια µη µηδενικού 

αθροίσµατος και µη συνεργατικής µορφής. Οι δύο παίκτες προσπαθούν να 

επιβληθούν επί του αντιπάλου µε σκοπό την κυριαρχία της στρατηγικής τους. Στα 

παίγνια αυτού του είδους υπάρχει ο ανταγωνισµός µεταξύ των παικτών και το 

αποτέλεσµα αυτού του ανταγωνισµού οδηγεί σε κέρδη ή σε απώλειες. Η ουσία 

του παιχνιδιού όµως έγκειται στο ότι ο κάθε παίχτης αποφεύγει να επιλέξει την 

καλύτερη στρατηγική του όταν πεισθεί ότι ο αντίπαλος του ακολουθεί µέχρι τέλους 

τη στρατηγική που οδηγεί σε σύγκρουση. 

    Το παίγνιο αυτό βρίσκει και εφαρµογή στην ελληνοτουρκική διαµάχη όπου 

υπάρχει ένα πλαίσιο σύγκρουσης των δύο κρατών . Από τη µία έχουµε την 

επιδίωξη της Τουρκίας να µεταβάλει το ισχύον status quo και ισορροπία στην 

περιοχή (Αιγαίο, Κύπρος) αναγκάζοντας τον αµυνόµενο σε παραχωρήσεις και 

από την άλλη την Ελλάδα που προσπαθεί να το διατηρήσει αποκρούοντας τον 

επιτιθέµενο και τις προκλήσεις του. 

        Τα δύο κράτη βρίσκονται σε σύγκρουση µε επίκεντρο την αύξηση των 

εξοπλιστικών δαπανών.  Η ολοένα και αυξανόµενη αύξηση των εξοπλισµών είναι 

δυνατό να οδηγήσει την κατάσταση σε σύγκρουση και πολεµική αναµέτρηση. Εάν 

ένα από τα δύο κράτη αποφασίσει να µην ακολουθήσει το άλλο στον 

ανταγωνισµό αυτό (φανεί «δειλό») τότε θα έχει θετικά κέρδη και ισοδύναµα µε τα 

αρνητικά αποτελέσµατα του αντιπάλου. Αν όµως αµοιβαία συµφωνήσουν σε 
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υποχώρηση και σταµατήσουν οι αµοιβαία αυξανόµενοι ανταγωνισµοί, τότε θα 

υπάρξουν µικρά αρνητικά αποτελέσµατα που εξαλείφονται από τα κέρδη της «µη 

σύγκρουσης». 

     Η Ελλάδα που προσπαθεί και ακολουθεί στρατηγική αποτροπής έναντι του 

αντιπάλου επιδιώκει την αµοιβαία αυτή υποχώρηση. Εξασφαλίζει έτσι την 

ασφάλεια της έναντι του αντιπάλου που δεν θα είναι σε θέση πλέον να της 

επιτεθεί λόγω της µη ικανής στρατιωτικής του δύναµης και λόγω των οικονοµικών 

ωφελειών του µη εξοπλιστικού ανταγωνισµού. Αντίθετα, η επεκτατική πολιτική της 

Τουρκίας και η προσπάθειά της να αναδειχθεί σε ανερχόµενη περιφερειακή 

υπερδύναµη καθίστα µονόδροµο την κούρσα εξοπλισµών καθόσον διαφορετικά 

δε θα είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις στρατηγικές επιδιώξεις της. 25 

      Γενικότερα παρατηρούµε ότι το παίγνιο αυτό αναφέρεται σε παίκτες που είναι 

παράλογοι, καθόσον η στρατηγική που ακολουθούν και που οδηγεί σε σύγκρουση 

είναι παράλογη, που όµως µπορεί να γίνουν λογικοί εάν ακολουθήσουν τη 

στρατηγική του συµβιβασµού. Σηµαντικός είναι και ο ρόλος και η έννοια της 

αξιοπιστίας της αποτροπής που στην περίπτωση αυτή επιδιώκει να παρουσιάσει 

η χώρα µας. Εάν ο αντίπαλος πεισθεί ότι ή σύγκρουση είναι αναπόφευκτη και 

ιδιαίτερα ζηµιογόνα για αυτόν θα αποφύγει να υλοποιήσει την επιθετική και 

παράλογη συµπεριφορά. Μόνο η πολιτική και οι ενέργειες οι οποίες είναι 

αξιόπιστες και µπορεί να γίνουν πιστευτές, ακολουθούµενες από ορθολογικούς 

παίκτες µπορεί να επηρεάσουν.  

                                                           

25  Κουσκουβέλης Ηλίας (1997:66-68) 
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     Ιδιαίτερη µνεία µπορεί να γίνει εδώ και στην ελληνοτουρκική κρίση του Μαρτίου 

του 1987. Η τότε κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου είχε υιοθετήσει µια στρατηγική 

σταθερής και ριψοκίνδυνης συµπεριφοράς. Είχε επιβάλει την άποψη ότι µπορεί να 

σταθεί αµετακίνητη και αν χρειαστεί να ριψοκινδυνεύσει στην προσπάθεια της να 

σταµατήσει  την Τουρκία να εξερευνήσει την Ελληνική υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο. 

     Τον Μάρτιο του  1987 η Τουρκία ανακοίνωσε ότι το ερευνητικό  σκάφος Sismik 

1 θα αρχίσει τις έρευνες στο Αιγαίο, δηλώνοντας και περιοχές εντός της Ελληνικής 

υφαλοκρηπίδας. Η Ελλάδα το θεώρησε προσβολή των κυριαρχικών της 

δικαιωµάτων και αιτία πολέµου. Οι Ελληνικές δυνάµεις τάθηκαν σε κατάσταση 

πλήρους ετοιµότητας και η κυβέρνηση δεσµεύτηκε να βυθίσει το σκάφος, 

απόφαση για την οποία κατέστησε σαφή ότι δεν θα υποχωρήσει.  

    Η τότε Ελληνική κυβέρνηση είχε αποφασίσει να διατρέξει τον κίνδυνο, 

κλιµακώνοντας την ένταση µιας ραγδαίας πολεµικής εξέλιξης των γεγονότων, 

χωρίς να υπάρχει ο χρόνος για διπλωµατική επίλυση της κρίσεως. 

    Η αποφασιστικότητα για την παράλογη συµπεριφορά (πολεµική αναµέτρηση), 

επειδή θεωρήθηκε αξιόπιστη οδήγησε τελικά στην Τουρκική υποχώρηση , όταν 

συνδυάστηκε µε την προσφορά κάποιου αµοιβαίου συµβιβασµού από την πλευρά 

της Ελλάδας (έδωσε διαβεβαιώσεις στην Τουρκία ότι και αυτή θα απέχει από 

γεωτρήσεις σε αµφισβητούµενες περιοχές). Η προσφορά αυτή έδωσε στην 

Τουρκική ηγεσία τη δυνατότητα να υποχωρήσει χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη 

θέση της στο εξωτερικό. 26 

                                                           

26     Ήφαιστος Παναγιώτης, Αθανάσιος Πλατιάς (1997:38-41) 
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     Σηµαντικό είναι βέβαια, ο «παράλογος» να επίδειξη την ικανότητα µετάδοσης, 

την κατάλληλη στιγµή και µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο των  µηνυµάτων µε τα 

οποία επιδιώκει κάθε φορά να επηρεάσει και πείσει τον αντίπαλο. Σαν συνέπεια η 

αποτροπή λειτουργεί ικανοποιητικά, όσο το αναµενόµενο κόστος για την άλλη 

πλευρά είναι µεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από την αποδοχή του. Σε 

καµιά περίπτωση δεν πρέπει να υποτιµηθεί ο βαθµός αξιοπιστίας της απειλής, 

ώστε να αναιρεθούν τα σχέδια του αντιπάλου. Ο βαθµός αξιοπιστίας αυτής βέβαια 

δεν εξαρτάται µόνο από την ηγεσία (πολιτική και στρατιωτική) αλλά και την 

γενικότερη οργάνωση του κράτους και της κοινωνίας.  

    Παρατηρούµε ότι εφαρµόζονται όλες οι γενικές αρχές που πλαισιώνουν το 

παίγνιο του «δειλού». Αν η Ελλάδα δεν είχε προσφέρει την αξιοπρεπή αυτή έξοδο 

θα ήταν δύσκολο να υπάρξει αυτή η συµφωνία στρατηγικών, που οδήγησε τα δύο 

κράτη στην έξοδο από την κρίση αποκοµίζοντας αµοιβαία το µέγιστο δυνατό 

όφελος.  

       Συνοψίζοντας µπορούµε να πούµε ότι ή θεωρία των παιγνίων µπορεί να 

ερµηνεύσει την ελληνοτουρκική διαµάχη  και από την ανάλυση  να παράγει ορθά 

συµπεράσµατα και προτάσεις για την ακολουθούµενη κάθε φορά και περισσότερο 

επικερδή στρατηγική. 
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 Ισορροπία Nash στα εθνικά θέµατα 

      Ισορροπία Nash είναι o συνδυασµός επιλογών των παικτών που προκύπτει 

σε ένα παίγνιο όταν  το αποτέλεσµα είναι τέτοιο,  ώστε οποιαδήποτε άλλη επιλογή 

του κάθε παίκτη, µε δεδοµένες τις επιλογές των υπόλοιπων, θα είχε χειρότερο 

αποτέλεσµα. Καθώς τα παίγνια αυτά είναι ανταγωνιστικά, δηλαδή µη συνεργατικά, 

το ζητούµενο για κάθε παίκτη στις ισορροπίες αυτών των παιγνίων δεν είναι η 

µεγιστοποίηση των κερδών αλλά η µεγιστοποίηση του ατοµικού κέρδους µε 

δεδοµένες βέβαια τις επιλογές των υπόλοιπων.  

Όλοι αναγνωρίζουµε το Κυπριακό σαν µια ιστορία χαµένων ευκαιριών. Από 

την ανεξαρτησία του 1955 µέχρι και σήµερα, συχνά µας παρουσιάζονται στο 

τραπέζι προτάσεις λύσεων που απορρίπτουµε ή υπονοµεύουµε. Και κάθε νέα 

πρόταση είναι χειρότερη απ την προηγούµενη.  

Είναι φανερό ότι κάθε σχέδιο εµπεριέχει κάποια µορφή συµβιβασµού. Σε 

κάθε συµβιβασµό κάτι παίρνεις και κάτι δίνεις, αυτό δε που πραγµατικά µετράει 

είναι το συνολικό κέρδος. Μετράει λοιπόν µια κυβέρνηση κάποιο σχέδιο και το 

βρίσκει θετικό. Όµως η αντιπολίτευση µπορεί σε κάθε περίπτωση να εστιάσει την 

προσοχή του κόσµου σε ένα από τα σηµεία  και στη συνέχεια να κατηγορήσει την 

κυβέρνηση για ενδοτισµό. Κι αν το κάνει ένας, τότε οφείλει να ακολουθήσει και η 

υπόλοιπη αντιπολίτευση . Κι επειδή όλοι προβλέπουν ότι κάποιος θα το κάνει, το 

κάνουν όλοι. Και η κυβέρνηση για να ελαφρύνει την θέση της βρίσκει κάποιο άλλο 

σηµείο προβλήµατος και το χρησιµοποιεί σαν πρόσχηµα και αποσύρεται 

αξιοπρεπώς, χωρίς να υπάρχει έτσι η ζητούµενη ισορροπία Nash, παρά µόνο µια 

κακή ισορροπία. 
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Φυσικά ακριβώς τα ίδια ισχύουν και για το άλλο µεγάλο πρόβληµα της 

εξωτερικής µας πολιτικής, το Σκοπιανό. ∆ιάφορα πακέτα λύσεων προέβλεπαν την 

σύνθετη ονοµασία που απορρίψαµε και που σήµερα ευελπιστούµε να πετύχουµε. 

Ανάλογοι µε την προηγούµενη παράγραφο λόγοι οδήγησαν τις εκάστοτε 

Ελληνικές κυβερνήσεις στην αποφυγή προσφερόµενων συµφερουσών 

προσφορών. 

 Είναι σαφές ότι είµαστε ένας λαός µε µεγάλη έφεση στις κακές ισορροπίες 

Nash. Επιδιώνουµε να έχουµε πάντα δίκιο και κυρίως όταν έχουµε άδικο. Και µια 

ισορροπία Nash, µας προσφέρει την ευκολία να λέµε ότι καλά κάναµε αφού 

καλύτερη ατοµική λύση µε δεδοµένη την στάση των υπόλοιπων παικτών δεν 

υπήρχε. Προϋπόθεση της κατάληξης σε µια κακή Nash ισορροπία είναι η έλλειψη 

συντονισµού των παικτών, δηλαδή µια ατοµικιστική στάση που µηδενίζει την 

εµπιστοσύνη και την δυνατότητα ειλικρινούς επικοινωνίας µεταξύ των δρώντων, 

που είναι απαραίτητη προϋπόθεση συντονισµού . 

       Πως όµως µπορούµε να σπάσουµε τις κακές ισορροπίες Nash; Όπως  

είπαµε, µία είναι η οδός διαφυγής από τις ισορροπίες αυτές, ο συντονισµός των 

παικτών. Για να σπάσει µια τέτοια ισορροπία πρέπει κάποιοι να επιχειρήσουν τον 

συντονισµό, παρά το οποιοδήποτε κόστος. Κάθε ανταγωνισµός µπορεί να 

επιλυθεί µεταξύ των αντιπάλων αντιτιθέµενων µερών, στα πλαίσια µιας 

διαδικασίας όπου όλοι αναζητούν το µέγιστο δυνατό όφελος χωρίς να αρνούνται 

µια αµοιβαία υποχώρηση. Ένας συµβιβασµός και µία αµοιβαία υποχώρηση, 

µειώνει πολλές φορές το µέγιστο δυνατό όφελος αλλά δεν είναι απαγορευτικός για 

τη διαφύλαξη των µη διαπραγµατεύσιµων συµφερόντων των εµπλεκόµενων 

µερών. Και η αποτυχία να αλλάξουµε ισορροπία γρήγορα σε ένα τοµέα της 
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πολιτικής µας ζωής είναι εξαιρετικός ενισχυτής των αντιδράσεων σε επόµενη 

προσπάθεια και όχι µόνο για το ίδιο θέµα.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

      Η θεωρία των παιγνίων ενδιαφέρετε για την  «λογικά ορθή» συµπεριφορά σε 

συγκρουσιακές καταστάσεις, όπου οι συµµετέχοντες προσπαθούν να κερδίσουν 

και όχι για τον τρόπο που στην πραγµατικότητα τα άτοµα συµπεριφέρονται σε 

καταστάσεις σύγκρουσης. Παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη µελέτη των 

διεθνών σχέσεων, γιατί συνδυάζει άµεσα τη θεωρία µε την πράξη και αξιοποιεί 

την ορθολογική σκέψη στην εφαρµογή της πρακτικής πολιτικής.  

       Επιδιώκει να αναλύσει τις στρατηγικές συµπεριφορές των αντιπάλων  σε ένα 

κοινό παίγνιο, ενδιαφέρετε για την  λογικά ορθή συµπεριφορά σε συγκρουσιακές 

καταστάσεις, όπου οι συµµετέχοντες προσπαθούν να κερδίσουν και όχι για τον 

τρόπο που στην πραγµατικότητα τα άτοµα συµπεριφέρονται σε τέτοιου είδους 

καταστάσεις. Όπως όλες οι θετικές επιστήµες, δεν αποσκοπεί να εκφράσει µία 

άποψη για τις ηθικές αξίες αλλά  επιδιώκει να αναλύσει τις στρατηγικές 

συµπεριφορές  των αντιπάλων. 

        Η θεωρία των παιγνίων είναι ικανή να ερµηνεύσει και αναλύσει τις 

συγκρουσιακές σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ των κρατών και να 

αναπτύσσει ορθές προτάσεις και συµπεράσµατα για το σχεδιασµό της 

στρατηγικής αυτών. 

         Εντάσσεται στις ορθολογικές θεωρίες λήψης αποφάσεων. ∆εν λαµβάνει 

υπόψη κοινωνικούς, ιστορικούς και ψυχολογικούς παράγοντες, ιδιαίτερα εκείνους 

που παίρνουν µέρος στις αποφάσεις, όπως π.χ. την ιστορική διάσταση διαφόρων 
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προβληµάτων, το φαινόµενο της κοινής γνώµης κλπ.. Όπως όλες οι θετικές 

επιστήµες, δεν αποσκοπεί να εκφράσει µία άποψη για τις ηθικές αξίες, αλλά  

επιδιώκει να αναλύσει τις στρατηγικές συµπεριφορές  αντίθετων µερών σε ένα 

κοινό παίγνιο. Η γνώση της µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο ανάλυσης και 

να βοηθήσει και επηρεάσει την προσπάθεια σχεδιασµού της στρατηγικής.   

        Ο στρατηγικός τρόπος σκέψης και η ρεαλιστική σύλληψη ενός προβλήµατος 

για την επιτυχή αντιµετώπιση του αποτελούν το κυρίαρχο θέµα. Η εφαρµογή των 

τεχνικών που συνάγονται από τη θεωρία των παιγνίων µπορεί εποµένως να 

συµβάλει στη βελτίωση της κατανόησης και χρήσιµο υλικό µελέτης. Προσφέρει τη 

δυνατότητα συνδυασµού θεωρίας και πράξης και  τη δυνατότητα να αξιοποιούν 

πρακτικά παραδείγµατα από τα διάφορα πεδία  των διεθνών σχέσεων. 

       Συνοψίζοντας µπορούµε να πούµε ότι διεθνείς σχέσεις δεν είναι δυνατόν να 

κατανοηθούν πλήρως µέσω από την ανάλυσης των διαφόρων υποδειγµάτων της 

θεωρίας των παιγνίων  ωστόσο τα πρότυπα και οι διαδικασίες συχνά εκδηλώνουν 

ορισµένες συµπεριφορές που µοιάζουν µε αυτά. Η ανάπτυξη και χρήση της 

θεωρίας αυτής στο χώρο αυτό, δίνει την ευκαιρία κατανόησης και αντιµετώπισης 

των διαφόρων καταστάσεων µε τη βοήθεια της επιστηµονικής θεώρησης και όχι 

µέσω της κλασικής εµπειρικής τακτικής και αντίληψης. 

 

ΠΑΡΤΗΜΑΤΑ  

Α: Ορολογία-βασικές έννοιες 

Β: Σχεδιαγράµµατα  
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ΠΑΡΑΤΗΜΑ Α 

 Ανάλυση εισαγωγικών εννοιών της θεωρίας παιγνίων.  

      Για την ανάλυση και κατανόηση της εφαρµογής της Θεωρίας των Παιγνίων 

στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων, όπως αυτή περιγράφεται στο κύριο µέρος της 

εργασίας αυτής, κρίνεται αναγκαίο να αναλυθούν οι κάτωθι έννοιες και ορισµοί 

που διέπουν τη θεωρία αυτή27: 

Παίγνιο 

   Είναι το σύνολο των κανόνων σύµφωνα µε τους οποίους γίνεται ένα παιχνίδι. 

Συµµετέχουν τουλάχιστον δύο παίκτες µε τουλάχιστον δύο στρατηγικές ο καθένας 

και αντίθετα συµφέροντα. Το αποτέλεσµα για κάθε παίκτη καθορίζεται από τις 

συνδυασµένες επιλογές όλων των παικτών και δίνεται από τον πίνακα 

αποτελεσµάτων του παιγνίου (reward ή pay-off matrix). 

Παράδειγµα 1: Κυρίαρχη στρατηγική (2 παίκτες, 2 στρατηγικές ο καθένας) 

                        B                            1                           2 

           A       1 

                     

                      2 

1, 2 0, 1 

2, 1 1, 0 

 

                                                           

27  Βάση για τη διατύπωση των ορισµών: Χούχουλας Παναγίωτης (2001) , ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 
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     Το ζευγάρι στοιχείων (αij, βij) του πίνακα δείχνει το αποτέλεσµα του παιγνίου 

για τον Α(αij) και το αποτέλεσµα του παιγνίου για τον Β(βij) όταν ο Α παίζει τη 

στρατηγική του i και ο Β τη στρατηγική του j. 

                                             r(Ai,Bj) = (aij,bij) 

Για τα συγκεκριµένα αριθµητικά στοιχεία το παιχνίδι αυτό παρουσιάζει αυτό που 

λέγεται κυρίαρχη στρατηγική. 

Ο Α είναι καλύτερα όταν ακολουθεί τη στρατηγική του 2, ανεξάρτητα από το τι 

παίζει ο Β, και ο Β είναι καλύτερα όταν ακολουθεί (παίζει) τη στρατηγική του 1 

ανεξάρτητα από το τι κάνει ο Α. 

Έτσι η κυρίαρχη στρατηγική είναι η (A2,B1) µε r (A2,B1) = (2,1). 

Παράδειγµα 2: Σηµείο ισορροπίας κατά Nash (2 παίκτες, 2 στρατηγικές) 

                        B                            1                           2 

           A       1 

                     

                      2 

2, 1 0, 1 

0, 0 1, 2 

 

Εάν και οι δύο παίκτες βρεθούν στο ισορροπίας κατά Nash αυτό κανένας από 

τους δύο δεν έχει κίνητρο να αλλάξει µόνον αυτός τη στρατηγική του. 

Ένα παιχνίδι µπορεί να έχει περισσότερα από ένα τέτοια σηµεία. 
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Τέτοια σηµεία στο παίγνιο του παραδείγµατος είναι το (Α1,Β1) και το (Α2,Β2) µε r 

(A1,B1) = (2,1) και r (A2,B2) = (1,2). 

Παιχνίδι, παίκτης 

    Παιχνίδι είναι η συγκεκριµένη εφαρµογή των κανόνων ενός παιγνίου σε µία 

αναµέτρηση πλευρών. Η αλληλουχία επιλογών που η µία διαδέχεται την άλλη 

µέχρι το παίγνιο να τερµατιστεί ονοµάζεται παιχνίδι ή παρτίδα 

Στρατηγική 

   Στρατηγική είναι η µέθοδος ενεργείας κάθε παίκτη, δηλαδή ο τρόπος που 

χρησιµοποιεί ο παίκτης για να αποφασίσει πως θα ενεργήσει. Η στρατηγική στη 

θεωρία των παιγνίων υπονοεί ένα πλήρες σχέδιο ενεργείας που πρέπει να είναι 

τόσο πλήρες ώστε να µη µπορεί να ανατραπεί από τις δυνατές ενέργειες του 

αντιπάλου. 

Κέρδος-λύση 

    Λύση ενός παιγνίου είναι ο καθορισµός της άριστης στρατηγικής των 

αντιπάλων. Είναι δηλαδή η εύρεση µίας ή περισσοτέρων στρατηγικών που πρέπει 

να ακολουθήσουν οι παίκτες. Κάθε παίγνιο έχει µία λύση, δηλαδή υπάρχει ένας 

καλός τρόπος να παίξουµε. Ψάχνοντας ο παίκτης να βρει τις λύσεις του παιγνίου, 

προσπαθεί να ανακαλύψει ποια στρατηγική ή στρατηγικές πρέπει να 

χρησιµοποιήσει και ποιες προτεραιότητες πρέπει να καθορίσει ώστε τελικά να 

ακολουθήσει πραγµατικά µία και µόνη λύση   
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 Θεώρηµα του Nash 

   Πρόκειται ουσιαστικά για µια θεωρητική έννοια ενός παιχνιδιού που   αντικείµενό 

του είναι η ανάλυση των αποφάσεων σε καταστάσεις (παιχνίδια) στρατηγικής 

αλληλεπίδρασης Περιλαµβάνει δυο ή περισσότερους παίχτες, όπου ο κάθε  

παίχτης υποτίθεται ότι ξέρει τις στρατηγικές που φέρνουν την ισορροπία των 

άλλων παιχτών, και ότι κανένας παίχτης δεν έχει τίποτα να κερδίσει µε το να 

αλλάξει µόνο την δική του στρατηγική.    Αν κάθε παίχτης έχει µια επιλεγµένη 

στρατηγική κανένας παίχτης δεν µπορεί να κερδίσει µε το να αλλάξει την δική του 

στρατηγική ενώ οι υπόλοιποι παίχτες διατηρούν αναλλοίωτη τη δική τους 

στρατηγική. 

   Καθένας προσπαθεί να χρησιµοποιήσει όλα τα µέσα που διαθέτει, για να 

εµποδίσει τον αντίπαλό του να αποκτήσει πλεονεκτήµατα που θα περιορίσουν τα 

κέρδη του. Εποµένως, οι ενέργειές του εξαρτώνται άµεσα από τη θέση 

(στρατηγική) που θα επιλέξει ο αντίπαλος.   Η επικρατούσα κατάσταση της 

επιλογής των στρατηγικών και το αντίστοιχο κέρδος από αυτές αποτελούν το 

θεώρηµα του Nash. O Nash ισχυρίστηκε ότι κι όταν υπάρχουν αντικρουόµενα 

συµφέροντα, υπάρχει τρόπος να βρεθεί η ισορροπία. 
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ΠΑΡΑΤΗΜΑ Β 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Σχεδιάγραµµα 1. Σχηµατική παράσταση του παιγνίου: το δίλληµα του 

«φυλακισµένου»  

                                                     οµολογία                          µη οµολογία 
                                                                                       (απόρριψη συνεργασίας)     
                                                                                   Β                 

  οµολογία       

                                Α                      

A: 10 έτη φυλακή 

B: 10 έτη φυλακή 

A: 5 έτη φυλακή 

B: 15 έτη φυλακή 

 µη οµολογία 

(απόρριψη 

συνεργασίας) 

A: 15 έτη φυλακή 

B: 5 έτη φυλακή 

A: 1 έτος φυλακή  

B: 1έτος φυλακή 

Σχεδιάγραµµα 2. Εφαρµογή του παιγνίου του διλλήµατος του «φυλα-

κισµένου» στην ελληνοτουρκική σύγκρουση. 

                                                     εξοπλισµός                      µη εξοπλισµός 
                                                     (σύγκρουση)                     
                                                                                Β   ΤΟΥΡΚΙΑ                

  εξοπλισµός 

 (σύγκρουση)       Α   

ΕΛΛΑΣ                                                                       

A: εξισορρόπηση αντιµετώπισης 

απειλών 

B: διασφάλιση  ενότητας-ικανότητας  

επέκτασης.  

A :πλεονεκτήµατα στις σχέσεις 

ανταγωνισµού 

B: κίνδυνος για την ασφάλεια και την 

ενότητα του κράτους  

    µη εξοπλισµός 

 

A: κίνδυνος πολέµου-παραχώρηση 

κυριαρχικών δικαιωµάτων 

B: Υλοποίηση επεκτατικής πολιτικής  

A: οικονοµικά οφέλη-βελτίωση 

σχέσεων  

B: οικονοµικά οφέλη-βελτίωση 

σχέσεων  
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Σχεδιάγραµµα 3. Σχηµατική παράσταση του παιγνίου του «δειλού» 

                                                  µη απόκλιση πορείας        απόκλιση πορείας 
                                                     (εµµονή)                            (υποχώρηση)     
                                                                                   Β                 

     µη απόκλιση    

      (εµµονή)         Α                        

A: (-10) 

B: (-10) 

A: (+5) 

B: (-5) 

     απόκλιση 

    (υποχώρηση) 

A: (-5) 

B: (+5) 

A: (-3) 

B: (-3) 

 

Σχεδιάγραµµα 4. Εφαρµογή του παιγνίου του «δειλού» στην κρίση των 

πυραύλων της Κούβας το 1962. 

                                               απόσυρση πυραύλων                 επιµονή στην  
                                                                                                    εγκατάσταση 
                                                                                   ΕΣΣ∆                 

παραίτηση 

                        ΗΠΑ                                                                       
A: (5) 

B: (5)  Συµβιβασµός 

A: (2) 

B: (6)  Νίκη ΕΣΣ∆ 

εισβολή 

 
A: (6) 

B: (2)    Νίκη ΗΠΑ 

A: (0) 

B:(0) ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ       

ΠΟΛΕΜΟΣ 
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