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     1.  Εισαγωγή                              

          Η Μαθηµατική θεωρία των παιγνίων ασχολείται µε καταστάσεις, που 

περιλαµβάνουν δύο ή περισσότερους συµµετέχοντες µε ενδιαφέροντα ανταγωνιστικά. Το 

αποτέλεσµα τέτοιων παιγνίων συνήθως ελέγχεται µερικώς από την µια πλευρά και 

µερικώς από την άλλη, ή άλλες πλευρές (διαιτησία), αυτό εξαρτάται από την εξυπνάδα, 

την πληροφόρηση, την επιδεξιότητα, τον χαρακτήρα κ.λ.π. των συµµετεχόντων. Εκτός 

από τα τυχερά παίγνια, όπως το Poker και το σκάκι, τα οποία µπορούν να δώσουν 

δείγµατα της µετάφρασης σαν επαναπληροφόρηση για τον επόµενο γύρο, 

περιλαµβανοµένης και της παραπλάνησης (µπλόφα), «των κινήσεων για το Ζατρίκιον 

(Σκάκι) και των ανακοινώσεων για το Poker». Υπάρχουν πολλές ανταγωνιστικές 

καταστάσεις στις οποίες µπορεί να εφαρµοσθεί η θεωρία των παιγνίων, ειδικά σε 

ορισµένους τοµείς, όπως η έρευνα  επιχειρήσεων, τα οικονοµικά, η πολιτική και η 

επιστήµη του πολέµου. Στις κοινωνικές επιστήµες το πρόβληµα είναι να ορίσουµε ένα 

κανόνα, ο οποίος να είναι αποδεκτός τουλάχιστον από τις πλειοψηφίες, χωρίς να 

παραβλέπονται και τα συµφέροντα των µειοψηφούντων και  κυρίως αυτά που σχετίζονται 

µε τα βασικά ανθρώπινα δικαιώµατα. Συνεπώς, το πρόβληµα είναι να ορίσουµε µια 

διαφορική εξίσωση µέσα σε ένα υπόδειγµα που να καθορίζει το φυσικό (Nature, state) και 

εν συνεχεία, να ερευνήσουµε ποιες απώλειες ή ωφέλειες προκύπτουν, όταν αποκλίνουµε  

από αυτή την συνάρτηση και εάν µπορούν να επιβληθούν περιορισµοί (κανόνες, νόµοι) 

που να ελαχιστοποιούν ή να µεγιστοποιούν την απόκλιση από το φυσικό. Συνεπώς το 

πρόβληµα είναι να δηµιουργήσουµε ένα υπόδειγµα, το οποίο να αντιπροσωπεύει µια 

απεικόνιση της πραγµατικότητας, διατηρώντας τη βασική δοµή του προβλήµατος κατά 

τέτοιον τρόπο που η ανάλυση του να παρέχει βαθιά γνώση σε αµφότερα, ήτοι την 

πραγµατική, υπαρκτή κατάσταση, αλλά  και καταστάσεις που έχουν την ίδια φαινοµενικά 

πραγµατική, αλλά όµως είναι  δοµηµένες  συµβατικά. 

Η δηµιουργία υποδειγµάτων έγινε πολλή διαδεδοµένη τα τελευταία χρόνια. 

Ιδιαίτερα στις κοινωνικές επιστήµες. Οι σύγχρονοι ψυχολόγοι προσεγγίζουν τη µελέτη της 

µάθησης, µέσα από ένα υπόδειγµα που περιλαµβάνει στοχαστικές µεταβλητές. 

Οι οικονοµέτρες χρησιµοποιώντας την θεωρία των παιγνίων και τη θεωρία του 

προγραµµατισµού ανέπτυξαν υποδείγµατα γενικής ισορροπίας σε µια προσπάθεια να 

ερµηνεύσουν και να αντιληφθούν τη σχέση µεταξύ παραγωγής, κατανάλωσης καθώς 

επίσης και την αλληλεπίδραση των αγορών. Μερικοί πολιτικοί επιστήµονες 
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χρησιµοποιούν τις αρχές της θεωρίας των παιγνίων   σε µια προσπάθεια να αναλύσουν 

τις σχέσεις, τις συνενώσεις δυνάµεων (συνασπισµούς), που κυριαρχούν στις αποφάσεις 

των νοµοθετικών σωµάτων. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις εφαρµόζουν ακριβείς 

µαθηµατικές σκέψεις σε προβλήµατα διοίκησης, επενδύσεων, παραγωγής κ.λ.π. 

Μηχανικοί απασχολούνται µε εντατικές µελέτες στο νέο τοµέα της ανάλυσης συστηµάτων, 

των οποίων η νέα τεχνική αποτελεί µία προσοµοίωση ιδεατών υποδειγµάτων µιας 

συγκεκριµένης ενέργειας. Όλες οι παραπάνω επιστήµες χρησιµοποιούν µια ανάµιξη των 

Μαθηµατικών, της Στατιστικής, των Πιθανοτήτων, της Γενικής Θεωρίας των αποφάσεων,  

της Στατιστικής του Bayes, της εξοµοίωσης, πλην όµως τίποτε από αυτά δεν θα ήταν 

δυνατόν να επιτευχθεί χωρίς την ανάπτυξη των υπολογιστών, (αρκεί να αναφερθεί ότι ένα 

απλό παίγνιο, όπως είναι η τρίλιζα (tit-tat-toe) απαιτεί την κατασκευή ενός πίνακα 10300). 

Τα τελευταία πενήντα χρόνια είναι τα χρόνια της παραγωγικής εφαρµογής και 

ζύµωσης των κανόνων των πιθανοτήτων, του Στοχαστικού σχεδιασµού και της 

Στατιστικής από το ένα µέρος και γίναµε µάρτυρες της ανάπτυξης της θεωρίας των 

παιγνίων και του Γραµµικού προγραµµατισµού από την άλλο. Αυτές οι εφαρµογές των 

Μαθηµατικών είναι τα φυσικά εργαλεία για την αναλυτική διερεύνηση των προβληµάτων 

που αναφύονται στις κοινωνικές και διοικητικές επιστήµες. 

Από αυτή την άποψη είναι ενδιαφέρον να συγκρίνουµε εν ολίγοις την χρησιµότητα 

των Πιθανοτήτων, της Στατιστικής, της Θεωρίας των αποφάσεων, µε αυτές των άλλων 

τύπων των καθαρών και εφηρµοσµένων Μαθηµατικών. 

Η ανάπτυξη των κλασσικών Μαθηµατικών, πρωταρχικά υποκινήθηκε από 

προβλήµατα βασισµένα στα πεδία της Φυσικής  και της Μηχανικής (εξ αυτού και ο 

ορισµός Φυσικός (Nature). Στα συνήθη κλασσικά προβλήµατα της Φυσικής οι µεταβλητές 

του συστήµατος θεωρούνται ότι ικανοποιούν ένα σύστηµα καλώς ορισµένων 

προσδιοριστικών σχέσεων, όλες οι παράµετροι του προβλήµατος µπορούν να υποτεθούν 

γνωστές ή ακριβώς µετρήσιµες και κάποιος ζητά να προσδιορίσει τις σχέσεις µεταξύ τους 

για να προβλέψει ακριβώς τι θα συµβεί σε όµοιες ή ανάλογες καταστάσεις στο µέλλον.  

Μέχρι τελευταία οι επιστήµονες ενδιαφέρονταν κυρίως για τέτοια προσδιοριστικά 

προβλήµατα, τα οποία µπορούν να επιλυθούν κατά το πλείστον µε τις µεθόδους των 

µερικών διαφορικών εξισώσεων και σχετικές Μαθηµατικές τεχνικές. Εµφανώς όµως, 

τέτοιες προσδιοριστικές απόψεις και τεχνικές δεν µπορούν να εφαρµοσθούν κατάλληλα 

στις κοινωνικές επιστήµες, όπου συνήθως εµφανίζονται προβλήµατα που παρουσιάζουν 
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και περιλαµβάνουν αβεβαιότητα και µεταβλητότητα. Όταν ο ανθρώπινος παράγων παίζει 

σπουδαίο ρόλο στον σχηµατισµό του υποδείγµατος πρέπει να προβλέπουµε το άγνωστο 

και µερικές φορές τυχαίο χαρακτήρα των ανθρωπίνων πράξεων και το  ενυπάρχων 

τυχαίο στο περιβάλλον γενικά, εάν θέλουµε να έχουµε αποτελέσµατα µε σηµασία, 

συνεπώς είναι µοιραίο γι΄ αυτούς που θα ασχοληθούν µε την ανθρώπινη συµπεριφορά να 

ενδιαφερθούν προηγουµένως για τις θεωρίες των Πιθανοτήτων, της Στατιστικής, της 

Ανάλυσης αποφάσεων του τύπου που περιλαµβάνονται στον Προγραµµατισµό και τη 

θεωρία των Παιγνίων. Το αντίθετο είναι επίσης αληθινό: Μαθηµατικοί και Στατιστικολόγοι 

αυξητικά ενδιαφέρονται για προβλήµατα που πηγάζουν από την ανάλυση της 

ανθρώπινης συµπεριφοράς. ∆εν είναι πλέον τα Μαθηµατικά και οι συναφείς επιστήµες 

αποκλειστικότητα των Φυσικών και των Μηχανικών, αλλά επίσης των Κοινωνικών και 

∆ιοικητικών επιστηµών οι οποίες σηµατοδοτούν νέες ευοίωνες προϋποθέσεις για την 

Μαθηµατική έρευνα. Υπάρχουν δύο απόψεις σε αυτή την έρευνα, ο σχηµατισµός του 

υποδείγµατος, στο οποίο οι πιθανότητες και ο Στοχαστικός σχεδιασµός παίζουν βασικό 

ρόλο, αλλά όµως και η ρυθµιστική ουσία (αίσθηση) του υποδείγµατος (Βελτιστοποίηση) 

που εµπίπτουν στη περιοχή της Στατιστικής, της θεωρίας των Παιγνίων, της θεωρίας των 

αποφάσεων και της επιχειρησιακής έρευνας. Πρακτικά αυτές οι δύο απόψεις είναι µη 

διαχωρίσιµες. Προφανώς, για να αντιληφθούµε πως θα βελτιστοποιήσουµε µια 

αµερόληπτη συνάρτηση (objective function)  είναι αναγκαίο να αντιληφθούµε τη δοµή και 

τον µηχανισµό του υποδείγµατος και να αντιληφθούµε την χρήση, ούτως ώστε να 

κατασκευάσουµε κατάλληλα το υπόδειγµα. 

Αναπόφευκτα οι τεχνικές των Πιθανοτήτων, της Στατιστικής και της θεωρίας των 

αποφάσεων έχουν αλληλεπίδραση και η ανάπτυξη της καθεµίας οδηγεί στην ανάπτυξη 

των άλλων. Συνεπώς ο προσδιορισµός της διαδικασίας της βελτιστοποίησης για 

προβλήµατα αποφάσεων δεν πρέπει να θεωρείται σαν ξεχωριστό σύνολο τεχνικών αλλά 

σε όρους µιας µοναδικής - συνολικής αναλυτικής µεθοδολογίας. «Είναι αυτή η 

µεθοδολογία, που ακολουθείται από την Θεωρία των παιγνίων, του Προγραµµατισµού, 

των Οικονοµικών µαθηµατικών»; Κατά τη γνώµη µου είναι η εφαρµογή των καθαρών 

Μαθηµατικών σε διάφορους τοµείς και η βοήθεια που αντλούν τα Μαθηµατικά από την 

ανάπτυξη της τεχνολογίας των υπολογιστών.  

Σκοπός µου δεν είναι να αναλύσω την χρήση και την εφαρµογή των Μαθηµατικών 

και της Αναπτυγµένης τεχνολογίας στις παραπάνω επιστήµες. Θα προσπαθήσω όµως 
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µέσα από την παρουσίαση της Ιστορίας και της Φιλολογίας που αναπτύχθηκε τα 

τελευταία πενήντα χρόνια να παρουσιάσω την εφαρµογή των Μαθηµατικών και της 

ανεπτυγµένης τεχνολογίας στις κοινωνικές επιστήµες και να προσπαθήσω να φωτίσω 

µερικές φιλοσοφικές πτυχές µε τη θεωρία των παιγνίων και ή δυνατόν στην εφαρµογή 

κανόνων που ρυθµίζουν τις συµπεριφορές. 

Πριν όµως προχωρήσω στην παραπάνω ανάπτυξη θα ήθελα να κάνω µια 

Μαθηµατική ταξινόµηση των προβληµάτων τα οποία εφαρµόζονται στη θεωρία της 

απόφασης, των παιγνίων, του προγραµµατισµού και των Οικονοµικών Μαθηµατικών. 

1.1. Προβλήµατα Αποφάσεων   

       Τα προβλήµατα αποφάσεων µπορούν να ταξινοµηθούν σε Στατικά και ∆υναµικά. Τα 

Στατικά προβλήµατα αποφάσεων δεν περιλαµβάνουν τον χρόνο σαφώς σαν µεταβλητή, 

τουναντίον σε ένα δυναµικό υπόδειγµα ο χρόνος παίζει πολύ αποφασιστικό ρόλο. Η 

διάκριση µεταξύ στατικού και δυναµικού προβλήµατος δεν είναι πάντοτε ευκρινής. Συχνά, 

µια στατική κατάσταση είναι µια στάσιµος κατάσταση (stationary state) µιας δυναµικής 

κατάστασης, µια φάση ισορροπίας που προέκυψε από µια δυναµική διαδικασία, που 

ενήργησε επί µακράν χρονική περίοδο.  Μια φαινοµενικά δυναµική διαδικασία µπορεί να 

θεωρηθεί σαν στατική όταν οι ίδιες µεταβλητές εισάγονται σε διαδοχικά χρονικά σηµεία 

σαν νέες µεταβλητές. Υπάρχει όµως πραγµατική διαφορά στην άποψη και την τεχνική 

µεταξύ των δύο ειδών του προβλήµατος που θα γίνουν ορατά µόνο µέσα από την 

λεπτοµερή ανάλυση. Η κυριότερη τεχνική διαφορά µεταξύ δυναµικής ή πολυσταδιακών 

υποδειγµάτων και στατικών υποδειγµάτων είναι ο βαθµός της πολυπλοκότητας που 

περιλαµβάνεται στην περιγραφή µιας δοθείσης στρατηγικής ή διαδικασίας. Σε µία στατική 

κατάσταση µία στρατηγική επιλέγεται µια φορά και συνεχίζεται µέχρι το τέλος κατευθείαν. 

Τουναντίον οι διαθέσιµες στρατηγικές στη δυναµική κατάσταση είναι σύνθετες 

συναρτήσεις των πληροφοριών που ελήφθησαν και των ενεργειών που εκτελέσθηκαν στα 

προηγούµενα στάδια.  

 Θεωρητικά, ορίζοντας µια στρατηγική κατάλληλα, µπορούµε να αναγάγουµε κάθε 

δυναµικό υπόδειγµα σε στατικό, πρακτικά όµως αυτή η ενέργεια περιπλέκει τη φύση της 

στρατηγικής σε τέτοιο σηµείο, που είναι συχνά αδύνατο να αναλύσουµε το πρόβληµα µε 

τους προκύπτοντας όρους. Η ουσία της ανάλυσης των δυναµικών προβληµάτων φαίνεται 

να είναι η εκµετάλλευση της επανάληψης της χρονικά ανεξάρτητης φύσης του 

προβλήµατος και τις συµµετρίες που διατίθενται από τον αόριστο ορίζοντα του χρόνου, η 
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σπουδαιότητα του δυναµικού προβλήµατος αποφάσεων είναι προφανής εφ΄όσον όλες 

σχεδόν οι ανθρώπινες δραστηριότητες λαµβάνουν χώρα µέσα στο χρόνο. «Η ιστορία 

είναι µία τραγωδία που σαν σκηνικά έχει τον χώρο-χρόνο». Τα γεγονότα και τα στάδια 

µάθησης είναι διαδοχικά. Τα περισσότερα επιχειρηµατικά σχέδια και αποφάσεις 

περιλαµβάνουν ένα στοιχείο του χρόνου, οι οικονοµολόγοι προσπαθούν να υπολογίσουν 

τις δυναµικές αποκλίσεις µέσω του χρόνου, παρ΄όλα αυτά η αναγνώριση και η 

Μαθηµατική ανάλυση των δυναµικών προβληµάτων αποφάσεων είναι σύγχρονης 

προέλευσης «εφαρµογή της ανάλυσης Fourier».  Αξιοσηµείωτη καινοτοµία από αυτή την 

άποψη ήταν του Wald, του οποίου η διαδοχική ανάλυση των Στατιστικών δεδοµένων 

περιλαµβάνει την ιδέα της διαδοχικής λήψης αποφάσεων από τη συσσώρευση των 

πληροφοριών. Άλλοι συντελεστές περισσότερο ειδικοί στο πρόβληµα των διαδοχικών 

αποφάσεων είναι ο Bellman, ο οποίος είδε τη γενική χρησιµότητα της ιδέας της διαδοχής 

και χρησιµοποίησε αυτή στο σχηµατισµό µερικών πολυσταδιακών υποδειγµάτων στη 

λήψη αποφάσεων. Οι Arrow, Harris και Marschak οι οποίοι σχηµατοποίησαν ένα τύπο 

απόφασης επενδύσεων στη δυναµική µορφή. Η θεωρία των πολυσταδιακών παιγνίων 

είναι  επέκταση της συνήθους θεωρίας παιγνίων στη δυναµική µορφή. Η µελέτη των 

στατικών υποδειγµάτων υπηρετεί δύο σκοπούς:  

α) Ένα στατικό υπόδειγµα ίσως είναι ο καλύτερος τρόπος περιγραφής ενός στατικού 

προβλήµατος, του οποίου η λύση είναι ενδιαφέρουσα αφ΄εαυτής και παρέχει 

προβλέψεις στις διεργασίες και τις δοµές της δοθείσης λειτουργίας. Ένα απλό 

πρόβληµα αυτού του τύπου είναι το πρόβληµα της βελτιστοποίησης ενός δεδοµένου 

κριτηρίου µεταξύ διαφορετικών σχεδίων, όπου η µεταβολή των µεταβλητών, µέσα σε 

ένα σύνολο είναι ανεξάρτητες του χρόνου. 

β) Από τεχνικής απόψεως πολλά δυναµικά υποδείγµατα µπορούν να προσεγγισθούν µε 

την µελέτη τροποποιηµένων στατικών προβληµάτων. Π.χ είναι πολλές φορές εύκολο 

να ελαττώσεις την αόριστο περίπτωση του δυναµικού υποδείγµατος στην παραλλαγή 

του ορισµένου αριθµού περιόδων (Ν).  

 1.1.α Τα προβλήµατα αποφάσεων µπορούν επίσης να ταξινοµηθούν σε όρους του 

αριθµού των συµµετεχόντων ανταγωνιστικά παικτών:        

            α). Εάν υπάρχουν το λιγότερο δύο ( µπορεί και παραπάνω) παίκτες, το πρόβληµα 

ανήκει στον τοµέα της θεωρίας των παιγνίων. Όπου υπάρχουν ακριβώς δύο τέτοιοι 

αντίπαλοι, τότε οι σκοποί τους είναι καθαροί, ο καθένας προσπαθεί να πετύχει όσον το 
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δυνατόν περισσότερο όφελος, γνωρίζοντας ότι ο αντίπαλός του θα προσπαθήσει για τον 

ίδιο σκοπό, µε όλες τις ικανότητές του και την εξυπνάδα του. Εάν υπάρχουν περισσότεροι 

από δύο, οι σκοποί τους δεν είναι τόσο καθαροί, «το θεµελιώδες πλαίσιο αυτού του 

υποδείγµατος, δεν έχει ακόµη καθιερωθεί ακριβώς και ως εκ τούτου είναι δύσκολο να 

αναπτυχθεί κατάλληλη Μαθηµατική µεθοδολογία γι΄αυτό». 

      β). Εάν υπάρχει µόνο ένας εµπλεκόµενος και οι σκοποί του είναι σαφώς ορισµένοι, το 

βασικό πρόβληµα απόφασης καταπίπτει τεχνικά σε ένα αυστηρό πρόβληµα µεγιστοποίησης 

των αντικειµενικών συναρτήσεων µε τους φυσικούς περιορισµούς του υποδείγµατος, γενικά 

αυτή η κατάσταση οδηγεί στο πρόβληµα µεταβλητότητας, µε τη λύση συνήθως να συµβαίνει 

στα όρια του πεδίου ορισµού των µεταβλητών. Η λύση τέτοιων αυστηρά προσδιορισµένων 

προβληµάτων, απαιτεί την ανάπτυξη νέων τεχνικών. Το πεδίο του γραµµικού και δυναµικού 

προγραµµατισµού περιλαµβάνει αφθονία τέτοιου είδους υποδειγµάτων.  

    γ). Εάν υπάρχει ένας συµµετέχων µε την παρουσία αβεβαιότητας,  µια λύση µπορεί να 

επιτευχθεί συνδυάζοντας τις µεθόδους της Στατιστικής µε την τεχνική των αποκλίσεων. 
     1.1.β Μία τρίτη ταξινόµηση του γενικού υποδείγµατος αποφάσεων ευρίσκεται µέσα 

στις προσδιορισµένες και στις στοχαστικές περιπτώσεις.  

              Φυσικά, τα προσδιοριστικά υποδείγµατα είναι θεµελιακά, τεχνικά περισσότερο 

απλά και συχνά υπαγόµενα ολοκληρωτικά στην αναλυτική χρήση, όµως η πλειοψηφία 

των πρακτικών προβληµάτων περιλαµβάνει, αβεβαιότητες, αποκλίσεις και όλα τα είδη του 

τυχαίου. Για την επίλυση τέτοιων προβληµάτων απαιτείται µια συνολική ικανότητα 

χειρισµού της στοχαστικής διαδικασίας και της αντίστοιχης θεωρίας των συµπερασµάτων 

της στοχαστικής διαδικασίας (συµπερασµατολογία). 

1.1.γ Μία άλλη ταξινόµηση µπορεί να γίνει σε όρους του αντικειµένου ενασχόλησης                  

Θεωρία παιγνίων, Γραµµικός προγραµµατισµός, Προβλήµατα πολυσταδιακών 

αποφάσεων, Θεωρία στατιστικών αποφάσεων, αν και πολλά από αυτά τα αντικείµενα 

αλληλοκαλύπτονται θεµελιακά και τεχνικά, το καθένα έχει ξεχωριστές κυρίαρχες 

ιδιότητες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην λύση προβληµάτων που δεν 

υπόκεινται σε λύσεις µε τα άλλα. 

          1.1.δ Τελικά µια άλλη ταξινόµηση µπορεί να γίνει σε όρους της πολυπλοκότητας των 

διαθεσίµων στρατηγικών (διάστηµα στρατηγικών). 

        Για να δείξω, πως η θεωρία παιγνίων και η θεωρία προγραµµατισµού από 

θεωρητικής πλευράς,ταιριάζουν µέσα στο ευρύτερο πλαίσιο, δηλ. ότι η θεωρία του 
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γραµµικού προγραµµατισµού είναι ισοδύναµος µε τη θεωρία των διακριτών, δύο 

προσώπων, µηδενικού αθροίσµατος παιγνίων,  παρουσιάζω µια µη λεπτοµερή 

περιγραφή των τεσσάρων κυρίων εφαρµογών της θεωρίας των αποφάσεων. 

1.2.  Θεωρία Αποφάσεων 

        1.2.α Θεωρία Στατιστικών αποφάσεων        

                 Η θεωρία αυτή όπως τη φαντάστηκε ο Wald θεωρούµενη από µια ευρύτερη 

σκοπιά είναι βασικά στατιστική. Σχεδόν όλοι οι τύποι της Στατιστικής ανάλυσης έλεγχος 

υποθέσεων, εκτίµηση αγνώστων παραµέτρων, πρόβλεψη, διάκριση µπορούν να 

περιληφθούν µέσα στο πλαίσιο που αναπτύχθηκε από τον Wald. Το πνεύµα και η 

Μαθηµατική προσέγγιση της θεωρίας των Στατιστικών αποφάσεων και της θεωρίας των 

παιγνίων, εν πολλοίς είναι όµοιες , µόνο οι σκοποί τους διαφέρουν. Σαφέστατα, η θεωρία 

των παιγνίων ασχολείται πρωταρχικά µε τη διαµάχη δύο ενδιαφεροµένων, όπως η 

θεωρία Στατιστικών αποφάσεων ενδιαφέρεται µε τον προσδιορισµό της άριστης 

προσέγγισης και επιτρέπει αβεβαιότητες ως προς το φυσικό (Nature, state). Υπ΄ αυτή την 

αίσθηση, ο Στατιστικολόγος και η φύση αντιπροσωπεύουν δύο παίκτες εµπλεκόµενους σε 

ένα παίγνιο, αλλά η σχέση τους δεν είναι ακραία αδιάλλακτα ανταγωνιστική, « πάνω στο 

οποίο η θεωρία των παιγνίων στηρίζεται», το Boot strapping παίζει εδώ σπουδαίο ρόλο. 

      1.2.β.Προβλήµατα πολυσταδιακών αποφάσεων αποκαλούµενα µερικές φορές και 

προβλήµατα δυναµικού προγραµµατισµού 

               Τα προβλήµατα αυτά περιλαµβάνουν έναν αριθµό αποφάσεων (συνήθως 

αόριστο), που γίνονται στην πορεία του χρόνου. Κάθε απόφαση εξαρτάται από όλες τις 

αποφάσεις του παρελθόντος και επιδρούν σε όλες τις µελλοντικές αποφάσεις, ένα τυπικό 

παράδειγµα είναι το πρόβληµα των αποθεµάτων, δηλ σε ποιο επίπεδο ένας έµπορος 

πρέπει να αυξήσει τα διαθέσιµα αποθέµατα για να µεγιστοποιήσει το κέρδος; Μία 

επιπλέον επιδίωξη µπορεί να εγερθεί από την καθυστέρηση της ταξινόµησης των 

αξιολογήσεων. Το πρόβληµα της επαναξιολόγησης αναφύεται περιοδικά και καθιστά το 

πρόβληµα δυναµικό. Πράγµατι, το τι συνέβη στις προηγούµενες περιόδους θα επιδρά 

αναπόφευκτα, βασανιστικά στις αποφάσεις του εµπόρου. Οι ίδιες γενικές θεωρήσεις 

εφαρµόζονται στον σχεδιασµό της παραγωγής, του προσδιορισµού αντικατάστασης 

παλαιού εξοπλισµού (καθορισµός πολιτικής) κλπ. ∆υναµικά υποδείγµατα µπορούν να 

εφαρµοσθούν επίσης στις κοινωνικές επιστήµες, ειδικά τώρα που οι εποχές και οι γενιές 

µεταβάλλονται µε ταχύτερους ρυθµούς. Υποδείγµατα ουρών (queuing) είναι µία κύρια 
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πηγή του δυναµικού πλαισίου αποφάσεων µε εφαρµογές στην αναµονή φόρτωσης, στα 

συστήµατα µεταφορών, στον προγραµµατισµό αναµονής έξω από µέρη παροχής 

υπηρεσιών (Νοσοκοµεία, επικοινωνίες, συγκοινωνίες) κλπ. Τελικά η διαδοχική στατιστική 

ανάλυση προφανώς ανήκει στην διαδικασία των πολυσταδιακών κατηγοριών. Στην 

πραγµατικότητα αυτή η διαδικασία είναι το πλέον εµπλουτισµένο αντικείµενο από 

πλευράς Μαθηµατικού περιεχοµένου αφ΄ όσον περιλαµβάνει στοιχεία από την διαδικασία 

της στοχαστικής θεωρίας της Στατιστικής θεωρίας, της Θεωρίας των παιγνίων και γενικά 

της Μεθοδολογίας των αποφάσεων.          

    1. 3. Θεωρία του προγραµµατισµού 

         Η θεωρία του γραµµικού και µη γραµµικού προγραµµατισµού είναι απλώς τα 

µαθηµατικά της µεγιστοποίησης µιας συνάρτησης µερικών µεταβλητών σε σχέση µε 

περιορισµούς. Το επίθετο γραµµικός σηµαίνει  ό,τι οι περιορισµοί και η προς 

µεγιστοποίηση συνάρτηση είναι συχνά γραµµικές συναρτήσεις των µεταβλητών. 

∆υστυχώς η κοινή ανάλυση (calculus) είναι συνήθως µη εφαρµόσιµη στα προβλήµατα 

προγραµµατισµού, αφού αναγκαστικά οι λύσεις  βρίσκονται πάνω στα όρια του πεδίου 

ορισµού (domain) επί των οποίων οι µεταβλητές κυµαίνονται ελεύθερα. Αυτό υποχρεώνει 

την θεωρία να χρησιµοποιήσει αναλογικές µεθόδους για τον καθορισµό λύσεων, εάν είναι 

δυνατόν «και εν απουσία βέβαιων µεθόδων», να χρησιµοποιήσει αρκετά µέσα 

υπολογισµού για να προσεγγίσει µία λύση. Από θεωρητικής πλευράς, η θεωρία του 

γραµµικού προγραµµατισµού είναι ισοδύναµος µε τη θεωρία των διακριτών, δύο 

προσώπων, µηδενικού αθροίσµατος παιγνίων. Η αλληλεπίδραση αυτών των δύο 

θεωριών επιτάχυνε την ανάπτυξη αµφοτέρων.  

   1. 4  Θεωρία των παιγνίων  

          Η θεωρία των παιγνίων απαιτεί τουλάχιστον δύο πρόσωπα (παίκτες) οι οποίοι 

δρουν ανταγωνιστικά, κάθε παίκτης έχει ένα διάστηµα στρατηγικών και γνωρίζει µια 

συνάρτηση αποδόσεων που αντιπροσωπεύει την απόδοση του παίκτη Ι σαν συνάρτηση 

των ιδιαιτέρων στρατηγικών που χρησιµοποιήθηκαν από τους δύο παίκτες. Πράγµατι η 

απόδοση του παίκτη ΙΙ είναι το αρνητικό της απόδοσης του παίκτη Ι. Ο παίκτης Ι ζητά να 

µεγιστοποιήσει την απόδοσή του αλλά µπορεί να επιδράσει στην απόδοση του   µόνο 

µέσω του ελέγχου της στρατηγικής του, ο παίκτης ΙΙ επιθυµεί να ελαχιστοποιήσει την 

απόδοση του παίκτη Ι αφού τα ενδιαφέροντα τους είναι αυστηρά αντιµαχόµενα, αυτό 

οδηγεί στη αρχή του min-max. «Είναι αξιοσηµείωτο ότι κάποιος µπορεί να ορίσει ένα 
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ορθολογικό τρόπο συµπεριφοράς για καθέναν από τους δύο παίκτες µε αδιάλλακτα 

αντίθετα ενδιαφέροντα». Η απόδειξη αυτού του γεγονότος είναι η θεµελιώδης συνεισφορά 

του John von Neumann. 

 Η αυστηρά αντιπαράθεση των θελήσεων είναι µια ρεαλιστική υπόθεση των 

παιγνίων συναναστροφών , στρατιωτικών επιχειρήσεων και για µερικές ειδικές 

καταστάσεις των επιχειρήσεων (δυοπώλειο), από αυτό το µάλλον περιορισµένο πεδίο 

ορισµού κάποιος συµπιέζεται σκληρά να δηµιουργήσει λύση σε ένα πραγµατικό 

πρόβληµα παιγνίου όµως αυτό έχει λίγη σπουδαιότητα, διότι η βασική συµβολή της 

θεωρίας των παιγνίων δεν είναι η επίλυση πρακτικών προβληµάτων αλλά η 

αποσαφήνιση των βασικών µεθόδων της θεωρίας λήψεως αποφάσεων. Η ανάπτυξη και 

τελειοποίηση της θεωρίας των παιγνίων έχει θεµελιώδη επίδραση στην ανάπτυξη της 

Στατιστικής, του Γραµµικού και µη γραµµικού προγραµµατισµού, Οικονοµικά Μαθηµατικά  

και γενικά στην δηµιουργία υποδειγµάτων. Τα παραπάνω αναπτυχθέντα αφορούν κυρίως 

την βασική θεµελίωση της θεωρίας των παιγνίων.   

       2. Ιστορία

 Θα προσπαθήσω βασιζόµενος κυρίως στην εργασία του Paul Walker να 

περιγράψω εν ολίγοις τους σταθµούς ανάπτυξης της θεωρίας των παιγνίων.  

 Από 0-500 π.Χ,  το Βαβυλωνιακό Talmud είναι η µεταγλώτιση του αρχαίου νόµου 

και της παράδοσης που καθορίζεται κατά την διάρκεια των πέντε προ Χριστού αιώνων 

και χρησιµεύει σαν βάση του Ιουδαϊκού θρησκευτικού νόµου1, του ποινικού και αστικού 

δικαίου. Ένα πρόβληµα που συζητείται στο Talmud είναι το αποκαλουµένον πρόβληµα 

συµβολαίου γάµου. Ένα άτοµο έχει τρεις συζύγους των οποίων τα συµβόλαια γάµου 

προσδιορίζουν ότι στην περίπτωση θανάτου λαµβάνουν (100, 200, 300) αντίστοιχα. Το 

Talmud κάνει αντιφατικές συστάσεις, όταν ο θανών αφήνει 100 το Talmud συστήνει ίσα 

µερίδια, όταν 300 συστήνει (50,100,150) ενώ όταν 200 συστήνει (50,75,75), το οποίο 

αποτελεί µυστήριο, αυτή η κακοµεταχείριση έχει µπλέξει πολύ τους µελετητές για δυο 

χιλιετίες. Το 1985 αναγνωρίσθηκε ότι το Talmud προσβλέπει στην σύγχρονη θεωρία των 

παιγνίων συνεργασίας, κάθε λύση αντιστοιχεί σε ένα σφαιρικά, κατάλληλα 

µεταβαλλόµενο, ορισµένο παίγνιο. 

                                                   
Φαίνεται ότι ο Ιουδαϊκός νόµος δεν είναι ίδιος µε τον Σιωνιστικό, ο οποίος εφαρµόζει παίγνια ανταγωνιστικά 
«οφθαλµό αντί οφθαλµού και οδόντα αντί οδόντος» (tit-for-tat) ο Ιουδαϊκός νόµος είναι συνέχεια του 
Ελληνικού,καθώς επίσης και ο χριστιανισµός και εισηγούνται παίγνια συνεργασίας και συναίνεσης (εάν σε 
ραπίσουν στο ένα µάγουλο στρέψε και το άλλο). 
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 Ο Waldegrave J, σε µια επιστολή του την 13-11-1713 έδωσε την πρώτη γνωστή 

minimax λύση µεικτής στρατηγικής σε ένα παίγνιο δύο ατόµων. O Waldgrave έγραψε ένα 

γράµµα για την παραλλαγή του παιγνίου χαρτιών le Her, για δύο πρόσωπα, στον Pierre- 

Remond de Mont mort, ο οποίος στην συνέχεια έγραψε στον Nicolas Bernoulli, 

περιλαµβάνοντας στο γράµµα του την γνώµη του για την λύση του Waldegrave. Η λύση 

του Waldegrave είναι µια λύση ισορροπίας σε minimax µεικτή στρατηγική, αλλά αυτός δεν 

επεξέτεινε τα αποτελέσµατα σε άλλα παίγνια και εξέφρασε την ανησυχία του ότι µια µεικτή 

στρατηγική «δεν φαίνεται να είναι στους συνήθεις κανόνες του παιχνιδιού για τα παίγνια 

τύχης». 

 Ο Cournot, Α, (1838) δηµοσιεύοντας το (Researches Into the Mathematical 

Principles of the Theory of Wealth) στο κεφάλαιο 7 επί του ανταγωνισµού των 

παραγωγών, συζητά την ειδική περίπτωση, όπου υπάρχουν δύο ανταγωνιστές 

(δυοπώλειο)  και χρησιµοποιεί µια λύση (σκέψη) που είναι µια παραλλαγή της λύσης 

ισορροπίας κατά Nash υπό περιορισµούς. 

Ο Edgeworth F,Y,(1881)  πρότεινε την καµπύλη συµβολαίων σαν µια λύση στο 

πρόβληµα προσδιορισµού του αποτελέσµατος της ανταλλαγής µεταξύ ιδιωτών. Σε ένα 

κόσµο δύο προϊόντων και  καταναλωτών αυτός απέδειξε, ότι η γραµµή συµβολαίων 

περιορίζεται στο σύνολο της ισορροπίας ανταγωνισµού, καθώς ο αριθµός των 

καταναλωτών κάθε  προϊόντος είναι απεριόριστος. Η αρχή του πυρήνα (core) είναι µια 

γενίκευση της γραµµής συµβολαίων του Edgeworth. 

  Ο Zermelo Ε, (1913) δηµοσίευσε το πρώτο θεώρηµα της θεωρίας των παιγνίων 

που έγινε γνωστό µε το όνοµά του και το οποίο βεβαιώνει ότι το σκάκι είναι αυστηρά 

καθορισµένο, δηλ. το σκάκι έχει µόνο µία ατοµική ορθολογική απόδοση, που 

περιγράφεται από καθαρή στρατηγική.  

       Ο Borel Ε, στο διάστηµα (1921-27) δηµοσίευσε τέσσερα σχόλια επί των παιγνίων 

στρατηγικών και για ένα λάθος, που ενυπάρχει σε αυτές. Ο Borel έδωσε τον πρώτο 

σύγχρονο σχηµατισµό των µεικτών στρατηγικών, καθώς επίσης την ανακάλυψη της 

λύσης minimax για παίγνια δύο ατόµων µε τρεις ή πέντε δυνατές στρατηγικές. Αρχικά 

αυτός υποστήριζε ότι παίγνια µε περισσότερες πιθανές στρατηγικές δεν µπορούν να 

έχουν λύσεις minimax, αλλά από το 1927 αυτός θεώρησε ότι αυτό είναι ένα ανοικτό 

ζήτηµα για το οποίο δεν µπόρεσε να βρεί ένα αντίθετο παράδειγµα . 
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Ο von Neumann J, (1928) απέδειξε το θεώρηµα minimax. Αυτό ορίζει ότι κάθε παίγνιο 

δύο-ατόµων, µηδενικού αθροίσµατος µε πολλές, αλλά ορισµένες καθαρές στρατηγικές για 

κάθε παίκτη, είναι καθορισµένο, δηλ. όταν οι µεικτές στρατηγικές γίνουν παραδεκτές, αυτή 

η ποικιλία των παιγνίων έχει ακριβώς ένα ατοµικό, ορθολογικό, διάνυσµα αποπληρωµής 

(pay-off). Κατά την απόδειξη περιέλαβε την χρήση της Τοπολογίας και της Συναρτησιακής 

Μαθηµατικής Ανάλυσης (Functional Calculus), αυτός επίσης εισήγαγε την έννοια των 

παιγνίων εκτατικής µορφής.  

       Ο Zeuthen F, (1930) πρότεινε την λύση του προβλήµατος παζάρεµα, «αδόκιµα» η 

πραγµατική µετάφραση είναι «διαπραγµάτευση» (bargaining), το οποίο αργότερα ο 

Harsanyi απέδειξε ότι είναι ίδια µε την λύση του Nash. 

       Ο Fisher R,A,(1934) ανακαλύπτει ανεξάρτητα και ανακοινώνει  την λύση  του 

Waldegrave επί του παιγνίου χαρτιών le Her. 

       Ο Ville(1938) δίνει την πρώτη βασικά, αλλά ακόµα µερικώς τοπολογικά απόδειξη για 

το θεώρηµα minimax, η απόδειξη των Von Neumann και Morgenstern του 1944 είναι η 

αναθεωρηµένη και βασική παραλλαγή της λύσης του Ville. 

       Οι Von Neumann και Oscar Morgenstern, ( 1944)  ερµηνεύοντας την θεωρία των 

δύο-προσώπων µε µηδενικό άθροισµα, παρουσιάζουν την πλέον δηµιουργική εργασία 

στον τοµέα της θεωρίας των παιγνίων τέτοιου περιεχοµένου, όπως τα παίγνια 

συνεργασίας µε µεταφερόµενη χρησιµότητα (ΤU), του τύπου των συνασπισµών και 

αυτών των σταθερών συνόλων. Αυτή η παρουσίαση ήταν επίσης ένας απολογισµός της 

Αξιωµατικής Θεωρίας της χρησιµότητας, η οποία έτσι όπως παρουσιάζεται  οδηγεί σε µια 

ευρέως διαδεδοµένη παραδοχή της εντός των οικονοµικών. 

       Ο Simon H, ( 1945) γράφει την πρώτη ανασκόπηση των von Neumann-Morgenstern. 

       Ο Loomis, L.H (1946) παρουσιάζει την  πρώτη πλήρη αλγεβρική απόδειξη του 

minimax θεωρήµατος.  

       Οι Flood Μ, και  Dresher Μ ( 1950) διεξήγαγαν στην Rand Corporation το πείραµα, το 

οποίο εισήγαγε το γνωστό σαν  ∆ίληµµα του φυλακισµένου παίγνιο, η ιστορία του οποίου 

συνδέεται µε τον A.W. Tucker. Ο Howard Raiffa διεξήγαγε, ανεξάρτητα, αδηµοσίευτα 

πειράµατα σχετικά µε το ∆ίληµµα του φυλακισµένου. 

        Ο Nash J, στο διάστηµα (1950-53) σε τέσσερα άρθρα (papers)  έκανε δηµιουργικές 

αλλαγές στα παίγνια µη συνεργασίας και στην θεωρία των διαπραγµατεύσεων 

(bargaining). Σε δύο άρθρα, (Equilibrium Points in N – Person Games 1950 και Non –
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cooperative Games 1951),  ο Nash απέδειξε  και πρότεινε το πρόγραµµα Nash, στο 

οποίο εισηγείται την προσέγγιση της µελέτης των παιγνίων συνεργασίας µέσω της 

µετατροπής των σε παίγνια µη συνεργασίας. Σε δύο άρθρα (The Bargaining Problem 

1950 & Two Person Cooperative Games 1953), αυτός όρισε Αξιωµατικά την θεωρία των  

«διαπραγµατεύσεων » και απέδειξε την ύπαρξη της λύσης κατά Nash . 

         Ο Brown G, W, (1951) περιέγραψε και συζήτησε µια απλή επαναληπτική (iterative) 

µέθοδο, για την προσέγγιση λύσεων σε παίγνια, διακριτά µε µηδενικό άθροισµα.    

        Ο Mckinsey J C.(1952) εκδίδει το πρώτο εγχειρίδιο επί της θεωρίας των παιγνίων. 

Την ίδια χρονιά ανακοινώνονται από τους Dresher και  Flood τα πειράµατα που έκανε το 

1950 η Rand Corporation research  memorandum , επίσης την ίδια χρονιά διεξάγεται 

σεµινάριο υπό την αιγίδα της Ford Foundation και του Πανεπιστηµίου του Michigan επί 

του Design of Experiments in Decision Processes στην Santa Monica, αυτή ήταν η πρώτη 

πειραµατική συνδιάσκεψη επί των οικονοµικών θεωριών και της θεωρίας των παιγνίων. 

       Ο Shapley, L.S. (1952-53) αναπτύσει την  ιδέα του πυρήνα (Core) σαν σχέδιο 

γενικής λύσης (Rand Corporation research memorandum). «Ο Πυρήνας (core) είναι το 

σύνολο των διανοµών που δεν µπορούν να βελτιωθούν πλέον µε οποιοδήποτε 

συνασπισµό». 

       Ο Shapley, L,(1953)  χαρακτήρισε µε την χρήση ενός συνόλου αξιωµάτων ένα σχέδιο 

λύσης, που συνδέεται µε κάθε παίγνιο συνασπισµών µοναδικού αποτελέσµατος, αυτή η 

λύση είναι τώρα γνωστή σαν η τιµή Shapley. Ο ίδιος συγγραφέας έδειξε ότι για την 

αυστηρά ανταγωνιστική περίπτωση µε µελλοντικές αποπληρωµές προεξοφλούµενες µε 

ένα σταθερό επιτόκιο, τα παραπάνω  παίγνια είναι ορισµένα και έχουν άριστες 

στρατηγικές, που εξαρτώνται µόνο από το παίγνιο που θα διεξαχθεί και όχι από την 

ιστορία και την χρονολογία του παιγνίου. Τέτοιες στρατηγικές είναι στάσιµες (Stationary), 

δηλ. ανεξάρτητες του χρόνου.   

      Ο Kuhn H.W. την ίδια χρονιά εισάγει τον εκτατικόν  τύπο παιγνίου, ο οποίος επέτρεψε 

στον κατασκευαστή του υποδείγµατος να καθορίσει την ακριβή σειρά µε την οποία ο 

παίκτης πρέπει να λαµβάνει τις αποφάσεις του και τυποποίησε τις υποθέσεις περί των 

πληροφοριών που κατέχονται από τους παίκτες σε όλα τα στάδια του παιγνίου. Το άρθρο 

του περιλαµβάνει τον σχηµατισµό των παιγνίων εκτεταµένης µορφής που 

χρησιµοποιούνται και σήµερα και µερικά βασικά θεωρήµατα που προσιδιάζουν σ'αυτήν 

την κατηγορία των παιγνίων.  
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         Οι Shapley L.S.και Shubik M, (1954) πραγµατοποίουν την πρώτη εφαρµογή της 

θεωρίας των παιγνίων στην πολιτική επιστήµη. Αυτοί χρησιµοποίησαν την τιµή Shapley 

για να ορίσουν την δύναµη των µελών των Ηνωµένων Εθνών στο Συµβούλιο Ασφαλείας. 

        Οι Isaacs R.(1954-1955) ανέπτυξαν τα παίγνια διαφορών (Differential Games). 

Αυτοί παρουσίασαν το πρόβληµα του σχηµατισµού και της λύσης παιγνίων στρατιωτικής 

καταδίωξης. Η πρώτη δηµοσίευση σ'αυτόν τον τοµέα ήταν από την (Rand Corporation 

research memoranda), µε τον γενικό τίτλο παίγνια διαφορών (Differential Games). 

Επίσης το 1955 έγινε και η πρώτη εφαρµογή της θεωρίας των παιγνίων στην φιλοσοφία 

από τον Braithwaite R.B.  

 Το 1957 εισήχθη  η ιδέα της ισχυρής ισορροπίας από τον Aumann, R.J. Την ίδια 

χρονιά ο Shubik M, απέδειξε την σχέση µεταξύ της καµπύλης των Συµβάσεων και του 

πυρήνα (core). Υπάρχει όµως µια αξιοσηµείωτη διαφορά, δηλ ότι  ο Shubik εργάσθηκε 

εντός των  ορίων των TU παιγνίων (Transferable Utility) ενώ η ιδέα του Edgeworth  είναι  

καταλληλότερη σαν υπόδειγµα του NTU παιγνίου (Non-Transferable utility), επίσης από 

τον ίδιο συγγραφέα γίνεται µια θεωρητική προσέγγιση του ολιγοπωλειακού υποδείγµατος 

η οποία στηρίζεται σε ένα παίγνιο σαφώς µη συνεργασίας, καθώς επίσης παρουσιάζετε 

µια πρώιµος τοποθέτηση του «Folk Theorem». Περί το τέλος της δεκαετίας του '50 

παρουσιάσθηκαν οι πρώτες µελέτες για τα επαναλαµβανόµενα παίγνια. Τα κυριότερα 

αποτελέσµατα που εµφανίσθηκαν αυτή την περίοδο ήταν το Folk Theorem, το οποίο θέτει 

τα αποτελέσµατα ισορροπίας ενός απεριόριστα επαναλαµβανοµένου παιγνίου να 

συµπίπτουν  µε το εφικτό και δυνατό ατοµικό ορθολογικό αποτέλεσµα του παιγνίου που 

παίζεται «µια και έξω» και επί του οποίου βασίζεται. Ο συγγραφέας του θεωρήµατος είναι 

άγνωστος.  

 Το 1960 η ανάπτυξη των NTU παιγνίων έκαναν την θεωρία των παιγνίων 

συνεργασίας ευρύτερα  εφαρµόσιµα. Σταθερά σύνολα διερευνήθηκαν εντός της ιδέας των 

NTU παιγνίων από τους Aumann & Peleg, καθώς επίσης και η εισαγωγή της ιδέας για την 

επίδραση του «Focal-point» από τον Schelling.  

Το 1961 έγινε η πρώτη σαφής εφαρµογή των παιγνίων στην εξελικτική βιολογία από τον 

Lewontin R.C, καθώς επίσης επεκτάθηκε η εφαρµογή του πυρήνα (core) και σε NTU 

παίγνια από τον Αumann R.J. 

 Το 1962 οι Gale D. & Shapley L έθεσαν το ερώτηµα της δυνατότητας του 

ταιριάσµατος (m) γυναικών µε (m) άνδρες έτσι ούτως ώστε να µην υπάρχει ζεύγος 
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γυναίκα και άνδρα που να προτιµά ο ένας τον άλλον από τους συντρόφους, µε τους 

οποίους αυτός επί του παρόντος, έχει ταιριάσει. Η θεωρητική ερώτηση του παιγνίου είναι: 

∆ύνανται  κατάλληλα ορισµένα ΝΤU σε παίγνια συνασπισµών  να  έχουν κενό πυρήνα 

(core); Οι Gale & Shapley απέδειξαν ότι  όχι µόνο  είναι δυνατόν, αλλά παρουσίασαν και 

ένα αλγόριθµο για τον προσδιορισµό αυτού του σηµείου. Την ίδια χρονιά έγινε η πρώτη 

εφαρµογή της θεωρίας των παιγνίων επί του κόστους διανοµής από τον Shubik, M, ο 

οποίος αµφισβήτησε την δυνατότητά της αξίας κατά Shapley, να παράσχει ένα µέσο 

σχεδιασµού κινήτρων, που να είναι συµβατά µε το κόστος ανάθεσης έργου και της 

εσωτερικής τιµολόγησης σε µια επιχείρηση µε αποκεντρωµένο σύστηµα λήψης 

αποφάσεων. Τον ίδιο χρόνο εµφανίσθηκε η πρώιµος χρήση της θεωρίας των παιγνίων 

στις Ασφάλειες από τον Borch K, ο οποίος έδειξε πως η θεωρία των παιγνίων µπορεί να 

εφαρµοσθεί στο καθορισµό ασφαλίστρων για διαφορετικές κατηγορίες ασφαλειών, όταν 

το απαιτούµενο συνολικό ασφάλιστρο για όλες τις κατηγορίες είναι δεδοµένο. Ο Borch 

υποδεικνύει, ότι η τιµή Shapley θα δώσει εύλογο ασφάλιστρο για όλες τις τάξεις κινδύνου. 

       Η Bondareva, O.N,(1963) απέδειξε ότι για τα TU παίγνια ο πυρήνας (core) µπορεί να 

είναι κενός τότε και µόνο τότε εάν αυτό βρίσκεται σε σηµείο  ισορροπίας. Η αναφορά, η 

οποία είναι στα Ρωσσικά, µετατρέπει εφαρµογές των Μεθόδων του Γραµµικού 

προγραµµατισµού σε Θεωρία των παιγνίων συνεργασίας. Τον ίδιο χρόνο οι Debreu G.και 

Scarf H.  γενίκευσαν τον Edgeworth στην ιδέα των NTU παιγνίων, επιτρέποντας ένα 

αυθαίρετο αριθµό αγαθών και έναν αυθαίρετο, αλλά καθορισµένο τύπο από 

συναλλασσόµενους.  

       Ο Aumann R. J., (1964) επεξέτεινε τον Edgeworth υποθέτοντας ότι οι πελάτες 

(εµπλεκόµενοι), αποτελούν µίαν συνέχεια µη ατοµική. Το ίδιο χρόνο στην  ιδέα του 

συνόλου διαπραγµάτευσης εισήχθηκε και συζητήθηκε από τους AumannR.J. και 

Maschler M, ότι το σύνολο «της διαπραγµάτευσης» περιλαµβάνει τον πυρήνα (core), 

αλλά αντίθετα από αυτόν δεν είναι ποτέ κενό για TU παίγνια. Επίσης τον ίδιο χρόνο οι  

Lemke C. E. & Howson J.T. περιγράφουν ένα αλγόριθµο για την εξεύρεση της κατά Nash 

ισορροπίας σε ένα παίγνιο «bimatrix», µε αυτόν τον τρόπο δίνουν µια δηµιουργική 

απόδειξη της ύπαρξης του σηµείου ισορροπίας. Επίσης έδειξαν ότι εκτός από τις 

εκφυλισµένες καταστάσεις «µε την Μαθηµατική έννοια του  όρου», ο αριθµός των 

ισορροπιών σε ένα παίγνιο bimatrix είναι µονός. 
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         Ο Selten R.,(1965) εισήγαγε την ιδέα της διύλισης (φιλτράρισµα) της ισορροπίας 

κατά Nash µε το σχέδιο της τέλειας ισορροπίας στα υποπαίγνια. Επίσης τον ίδιο χρόνο η 

ιδέα του Kernel εισήχθη από τους Davis M. & Mascher M. «Το κεντρικό σηµείο (Kernel) 

πάντοτε περιλαµβάνεται στο σύνολο διαπραγµάτευσης, αλλά συνήθως είναι κατά πολύ 

µικρότερο. 

        Το 1966 παρουσιάζονται από τους Aumann R.J &  Maschler M., τα απεριόριστα 

επαναλαµβανόµενα παίγνια µε µη πλήρη πληροφόρηση.  Τον ίδιο χρόνο ο Harsanyi J, 

έδωσε τον πλέον κοινό στην χρήση ορισµό διάκρισης µεταξύ παιγνίου συνεργασίας και 

µη συνεργασίας. «Ένα παίγνιο είναι συνεργασίας, εάν οι υποχρεώσεις, συµφωνίες, 

υποσχέσεις, απειλές είναι πλήρως δεσµευτικές και επιβεβληµένες. Στα παίγνια µη 

συνεργασίας οι υποχρεώσεις δεν είναι επιβεβληµένες». 

       Ο Shapley L, ( 1967) ανεξάρτητα από την Bondareva Ο.Β. έδειξε ότι ο πυρήνας 

(core) των TU παιγνίων είναι µη κενός, εάν και µόνον εάν, είναι σε ισορροπία. Τον ίδιο 

χρόνο o Scarf H.E., επεξέτεινε την ιδέα της ισορροπίας στα NTU παίγνια και έδειξε ότι 

κάθε ισορροπηµένο NTU παίγνιο έχει µη κενόν πυρήνα (core). Ο Harsanyi J, (1967-1968) 

δηµιούργησε την θεωρία των παιγνίων µε µη πλήρη πληροφόρηση. Αυτό εθεµελίωσε την  

θεωρητική εργασία για τα οικονοµικά της πληροφόρησης που  κατέστη το µέγιστο θέµα 

των οικονοµικών και της θεωρίας των παιγνίων. 

      Το επί µακρόν υφιστάµενο ερώτηµα περί της υπάρξεως  σταθερών συνόλων πάντοτε, 

απαντήθηκε αρνητικά από τον Lucas W,( 1968). Ο Schmeidder D, (1969) εισήγαγε την 

σφαιρική µεταβλητότητα. «Η σφαιρική µεταβλητότητα πάντοτε υφίσταται, είναι µοναδική, 

είναι µέλος του ουσιώδους συνόλου (Kernel) και για κάθε µη κενόν πυρήνα (core) 

εµπεριέχεται πάντοτε σ'αυτόν». Τον ίδιο χρόνο ο Shapley, όρισε µια τιµή για παίγνια 

NTU, επίσης ο ίδιος και ο Shubik M, έδειξαν ότι τα παίγνια συνασπισµών για να είναι 

παίγνια αγοράς είναι αναγκαίο, αυτά και όλα τα υποπαίγνια των να έχουν µη κενούς 

πυρήνες (cores), δηλ. το παίγνιο να είναι ολοκληρωτικά ισορροπηµένο. Επίσης απέδειξαν 

ότι δεν είναι µόνο αναγκαίο, αλλά και ικανό.  

        Ο Smith M, J, ( 1972) εισήγαγε την ιδέα των εξελικτικά σταθερών Στρατηγικών 

(ESS), στην θεωρία των εξελικτικών παιγνίων. Η ιδέα  ESS έχει από τότε µία αύξουσα 

χρήση εντός της αρθρογραφίας περί την οικονοµίαν και την βιολογίαν.  

        Ο Harsanyi J, ( 1973) είναι ο πρώτος, που αποµακρύνθηκε από την παραδοσιακή 

άποψη της τυχαιοποίησης των στρατηγικών κατά την οποίαν  οι παίκτες χρησιµοποιούν 
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ένα τέχνασµα τυχαιοποίησης για να αποφασίσουν επί των ενεργειών των. Κατά τον 

Harsanyi κανείς πραγµατικά δεν τυχαιοποιεί, η εµφάνιση της τυχαιοποίησης προέρχεται 

από τις αποπληρωµές (pay-offs) που δεν είναι πάντοτε ακριβώς γνωστές σε όλους, κάθε 

παίκτης γνωρίζει ακριβώς µόνο την δική του αποπληρωµή (pay-off), έχει µια µοναδική 

αρίστη ενέργεια εναντίον των εκτιµήσεών του περί του τι θα κάνουν οι άλλοι. Την ίδιο 

χρόνο δόθηκε µεγίστη ώθηση  στην χρήση της ιδέας των ESS από τους Smith J. M & 

Price G, επίσης η προέλευση της αρχής της αποκάλυψης µπορεί να αποδοθεί στον 

Gibbard. 

        Οι Aumann R.J & Shapley L.S., (1974) ασχολούνται µε τιµές για µεγάλα παίγνια, στα 

οποία όλοι οι παίκτες είναι ατοµικά µη σηµαντικοί (non atomic games), επίσης ο Aumann 

R.J. πρότεινε την ιδέα των συσχετιζόµενων ισορροπιών.  

        Ο Selten R, ( 1975) εισήγαγε την έννοια της τέλειας ισορροπίας µε τρεµάµενα χέρια 

(trembling hand perfect equilibrium), η οποία υπήρξε  ο πραγµατικός καταλύτης για το 

«φιλτράρισµα» της θεωρίας, η οποία είχε αναπτυχθεί γύρω από την ισορροπία κατά 

Nash. Επίσης οι Kalai E. & Smorodinsky M. αντικατέστησαν το αξίωµα του Nash's 

(independence of irrelevant) µε το αξίωµα της µονοτονίας (monotonicity). Η προκύπτουσα 

λύση, είναι γνωστή σαν λύση Kalai, Smorodinsky. Τον ίδιο χρόνο ο Faulhaber G, 

αποδεικνύει, ότι το σύνολο των επιδοτουµένων ελευθέρων τιµών, είναι εκείνες οι τιµές, 

για τις οποίες το διάνυσµα της προσόδου (r=p.q ), που προκύπτει για δοθέν επίπεδο 

ζήτησης, βρίσκεται µέσα στον πυρήνα (core) των παιγνίων κόστους διανοµής.  

 Το 1976 εκτιµήθηκε, πλήρως από τους θεωρητικούς των παιγνίων και τους 

οικονοµολόγους η σπουδαιότητα της ιδέας, την οποίαν πρώτος είχε εµφανίσει στις 

εργασίες του, ο φιλόσοφος Lewis O.K περί τα τέλη του 1960 δηλ. « ότι ένα γεγονός είναι 

κοινώς γνωστό µεταξύ του συνόλου των ενδιαφεροµένων, εάν όλοι το γνωρίζουν και 

επιπλέον  γνωρίζουν ότι και όλοι οι άλλοι το γνωρίζουν απεριόριστα». 

 Οι Littlechild S.C. & Thompson G.F. (1977) είναι   µεταξύ των πρώτων που 

εφάρµοσαν την σφαιρική µεταβλητότητα (nucleolus) στο πρόβληµα της διανοµής του 

κόστους. Αυτοί χρησιµοποίησαν την σφαιρική µεταβλητότητα µαζί µε τον πυρήνα (core) 

και την τιµή του Shapley για να υπολογίσουν καλές και ικανές αµοιβές για προσγειώσεις 

και απογειώσεις στο αεροδρόµιο του Birmingham.   Ο Kohlberg E,( 1981) εισήγαγε την 

ιδέα της προς τα εµπρός επαγωγής (forward induction), επίσης ο Aumann R.J, πρότεινε 

την ιδέα της εφαρµογής της έννοιας του αυτόµατου, για να περιγράψει έναν παίκτη σε 
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επαναλαµβανόµενα παίγνια. Μια δεύτερη ιδέα αυτής της έρευνας είναι η µελέτη της 

συµπεριφοράς αντίδρασης των δεσµευοµένων παικτών µέσα από την µελέτη ενός   

παιγνίου µε κατάλληλα περιορισµένο σύνολο στρατηγικών, αυτές οι ιδέες έχουν γεννήσει 

µια µεγάλη και διαρκώς αυξανόµενη  φιλολογία.   

         Οι Kreps D, M. και Wilson R, (1982) επεξέτειναν την ιδέα της τέλειας ισορροπίας 

στα υποπαίγνια σε τύπους παιγνίων εκτεταµένης µορφής, που άρχιζαν από σύνολα 

πληροφοριών µε µη πλήρη πληροφόρηση, αυτοί ονόµασαν αυτή την προχωρηµένη ιδέα  

διαδοχική ισορροπία (sequential equilibrium). Τον ίδιο χρόνο ο Rubinstein A, εξέτασε µια 

προσέγγιση µή-συνεργασίας επί της διαπραγµάτευσης (Bargaining). Αυτός εξέτασε ένα 

παίγνιο εναλλακτικής προσφοράς, όπου οι προσφορές είναι διαδοχικές µέχρι να γίνουν 

αποδεκτές, δεν υπάρχει όριο στον αριθµό των προσφορών, που µπορούν να γίνουν, 

αλλά υπάρχει ένα κόστος καθυστέρησης για κάθε παίκτη, «πολιτική που εφαρµόζεται 

στην εξωτερική πολιτική µε την Τουρκία, µόνο που η Ελλάδα κάνει προσφορές και αυτή 

έχει και το µεγαλύτερο κόστος καθυστέρησης εάν δεν κάνει  προσφορές», συνεπώς 

ανισορροπία. Ο Rubinstein έδειξε ότι το υποπαίγνιο τέλειας ισορροπίας είναι µοναδικό, 

όταν  το κόστος του χρόνου για τον κάθε παίκτη  δίνεται από ένα παράγοντα 

προεξόφλησης( δ).  

       Ο Roth A.E,(1984) ακολουθώντας την εργασία των Gale & Shapley  εφήρµοσε τον 

πυρήνα (core) στο πρόβληµα της ανάθεσης έργων για πρακτική εξάσκηση στα 

νοσοκοµεία, αυτός ανακάλυψε ότι τα Αµερικανικά νοσοκοµεία ανέπτυξαν το 1950 µια 

µέθοδο ανάθεσης έργου, που είναι ένα σηµείο του πυρήνα (core), επίσης την ίδια χρονιά 

η ιδέα της ορθολογικοποίησης (εξορθολογισµού) εισήχθη από τους Bern Hein B.O, και 

Pearce D.G.,  

       Οι Mertens J.F. και Zamir S,(1985) έδειξαν ότι, σε ένα παίγνιο Bayes, όταν αναφύεται 

το ερώτηµα, εάν είναι δυνατόν θετικά ή αρνητικά, να δηµιουργηθεί µια κατάσταση κατά 

την οποία η µη ύπαρξη αρκετών συνόλων τέτοιου τύπου, για να περιλάβουν όλες τις 

ατοµικές πληροφορίες που υποτίθεται ότι έχουν οι παίκτες δεν είναι εφικτό. Περί το τέλος 

του 1985 προς το 1986 οι Neyman A. & Rubinstein A, ακολουθώντας τον Aumann, 

χρησιµοποιούν την θεωρία του αυτόµατου για την δηµιουργία της ιδέας της 

περιορισµένης ορθολογικότητας στα επαναλαµβανόµενα παίγνια. 

     Οι Kohlberg E, & Mertens J-F,(1986) ασχολούνται µε το πρόβληµα του 

φιλτραρίσµατος της ισορροπίας Nash για παίγνια κανονικού τύπου (Normal form) και όχι 
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µε παίγνια εκτεταµένου τύπου, µε τα οποία ασχολήθηκαν οι Selten, Kreps & Wilson. 

Αυτοί επίσης είναι οι πρώτοι, που δηµοσίευσαν συζητήσεις επί της ιδέας της προς τα 

εµπρός επαγωγής (forward induction). 

     Το 1988 οι Harsanyi J, C, & Selten R,(1988) δηµιούργησαν την πρώτη γενική θεωρία 

της επιλογής µεταξύ των ισορροπιών. Αυτοί παρέχουν κριτήρια για την επιλογή ενός 

ειδικού σηµείου ισορροπίας για κάθε παίγνιο, συνεργασίας ή µη συνεργασίας. Επίσης οι 

Tan και Werlang, είναι µεταξύ των πρώτων που τυπικά συζήτησαν τις υποθέσεις περί της 

γνώσης των παικτών, που βρίσκεται πίσω από την ιδέα της ισορροπίας κατά Nash και 

του εξορθολογισµού. Τον ίδιο χρόνο δίδεται µια ερµηνεία της κατά Nash ισορροπίας δηλ 

πως να αντιλαµβανόµεθα «αυτήν την ισορροπία και τον εξορθολογισµό», σαν ένα 

παραδεκτό ή προερχόµενο από µάθηση πρότυπο συµπεριφοράς, που κυβερνά τις 

αντιδράσεις των ποικίλων εµπλεκοµένων (agents) κατά τις  επαναλήψεις οµοίων 

καταστάσεων. Το πρόβληµα, που εγείρεται, είναι το πως οι εµπλεκόµενοι µαθαίνουν την 

ισορροπία. Πρόσφατες εργασίες στις οποίες εκτίθεται το πρόβληµα εκµάθησης είναι οι 

εργασίες των Fudenberg D, & Kreps D, οι οποίες χρησιµοποιούν σαν «τρόπο µάθησης» 

έναν όµοιο µε τον τρόπο µάθησης του Brown δηλ το φανταστικό παίγνιο, κατά το οποίο οι 

παίκτες, περιστασιακά πειραµατίζονται, διαλέγοντας τυχαίως στρατηγικές στα πλαίσια του 

τύπου των επαναλαµβανόµενων εκτεταµένων παιγνίων, επίσης χρησιµοποιούνται 

συνήθως τα εξελικτικά παίγνια µέσα στην φιλολογία της εκµάθησης.  

          Ο Kreps D,(1990) Μικροοικονοµίας που ήλθε να ενοποιήσει πλήρως την θεωρία 

των παιγνίων µέσα στο πρότυπο υλικό της Μικροοικονοµίας. Το ίδιο έτος ο Crawford V, 

συζητά την µεικτή στρατηγική ισορροπίας κατά Nash που πρέπει να παρουσιάζεται από 

συναρτήσεις προσδοκώµενης χρησιµότητας όταν οι προτιµήσεις των παικτών δεν 

ικανοποιούν τις αναγκαίες υποθέσεις.  

          Οι  Fudenberg D. & Tirole J., (1991) εισάγουν  την ιδέα της τέλειας ισορροπίας κατά 

Bayes .  

          Οι Baird D, G, Gertner R, H. & Picker R, C., (1994) εµφανίζουν µια σαφή 

προσέγγιση των νοµικών και  οικονοµικών αντικειµένων µέσω της θεωρίας των παιγνίων. 

           Το1994 η Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας αναγνωρίζοντας την προσφορά των 

Nash J, Harsanyi J, C. & Selten R, στην θεωρία των παιγνίων τους απονέµει το βραβείο 

Alfred Nobel για την οικονοµική επιστήµη.  
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 Αυτή είναι η ιστορική παρουσίαση της ανάπτυξης της θεωρίας των παιγνίων. 

Θεωρώ όµως χρέος µου εδώ να αναφέρω την προσφορά των Barro R, J. και Gordon D, 

B, οι οποίοι όρισαν την βάση για την χρησιµοποίηση της θεωρίας των παιγνίων στην 

άσκηση της Νοµισµατικής Πολιτικής.  

3. Θεωρία των παιγνίων (Ανάπτυξη) 

 Στον πρόλογο αναφέρθηκε ότι το παίγνιο είναι ένα πρόβληµα απόφασης,  το οποίο  αναφέρεται σε 

δύο τουλάχιστον ανταγωνιστικούς παίκτες «η ανταγωνιστικότητα µπορεί να κυµαίνεται από την εχθρότητα 

µέχρι την συναίνεση, την οποία εγώ την θεωρώ παίγνιο, αν και δεν περιλαµβάνει πλέον το στοιχείο του 

ανταγωνισµού». Παίγνια συναίνεσης  ήταν τα παίγνια της κλασσικής Ελληνικής φιλοσοφικής σκέψης, όπου ο 

ένας παίκτης ήταν το φυσικό   και σε περίπτωση διαφωνίας (η διαιτησία ή από µηχανής θεός), δηλ τα παίγνια 

ηθικής (Moral Games) ή παίγνια µε συναισθηµατική κατανόηση.  Όπως αναφέρθηκε παραπάνω τα βασικά 

στοιχεία ενός παιγνίου είναι ο ανταγωνισµός, µεταξύ τουλάχιστον δύο παικτών, η στρατηγική και το 

αποτέλεσµα  (pay-off) , το οποίο συνδέεται άµεσα µε  την αξία του παιγνίου. Επειδή ακριβώς αυτά  

αποτελούν ουσιώδη στοιχεία κρίνω σκόπιµο να αναφερθώ κάπως εκτενέστερα πάνω σ'αυτές τις βασικές, 

ουσιώδης όµως έννοιες.  

3.1  Στρατηγική 

       Βασική ιδέα της θεωρίας των παιγνίων είναι η στρατηγική. Η στρατηγική για τον 

παίκτη Ι είναι µια πλήρης απαρίθµηση όλων των ενεργειών του παίκτη Ι που µπορεί να 

κάνει ή κάθε απρόοπτη που µπορεί να προκύψει, είτε σαν ευκαιρία,  από κίνηση, ή 

ενέργεια του αντιπάλου παίκτη ΙΙ. Τι είναι µια στρατηγική δεν είναι δυνατόν να ορισθεί έτσι 

απλά, µπορεί όµως να θεωρηθεί ότι αφού ο παίκτης Ι έχει επιλέξει µια στρατηγική κάθε 

κίνηση, που θα κάνει σε κάθε στάδιο είναι ορισµένη, υπό την έννοια ότι είχε κατά νου 

αρχικά, ήτοι µια αλληλουχία κινήσεων που διεξαγάγει ανεξαρτήτως της συµπεριφοράς 

του αντιπάλου, συνεπώς µε την λέξη Στρατηγική εννοούµε ένα κανόνα «ορθολογικό ή 

µη», αλλά κάνουµε την υπόθεση ότι είναι ορθολογικός και ο οποίος λαµβάνεται υπόψη 

από τον παίκτη Ι για τον καθορισµό της ith κινήσεως λαµβάνοντας υπόψη οτιδήποτε έλαβε 

χώρα πριν την ith κίνηση «ικανότητα συλλογής και ερµηνείας πληροφοριών και 

φαινοµένων». 

 Η αιτία που ένας παίκτης δεν αλλάζει στρατηγική κατά την διάρκεια ενός παιγνίου 

δεν είναι ότι η στρατηγική τον υποχρεώνει σε µια αλληλουχία κινήσεων που πρέπει να 

κάνει ή υποχρεούται να κάνει λόγω των κινήσεων του αντιπάλου, αλλά διότι αυτή δίδει 

σ'αυτόν την ευκαιρία να κάνει µια κίνηση σε κάθε παρουσιαζόµενη περίσταση. 
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3.2  Αποπληρωµή (pay-off) 

        Μια άλλη ουσιώδης σκέψη της θεωρίας των παιγνίων είναι αυτή της αποπληρωµής 

(pay-off), η οποία είναι ο σύνδεσµος µεταξύ του συνόλου των στρατηγικών που 

ανοίγονται στο παίκτη Ι και των στρατηγικών που ανοίγονται στο παίκτη ΙΙ. Ιδιαίτερα είναι 

ένας κανόνας, που λεει πόσα προσδοκά να κερδίσει ο παίκτης Ι από τον παίκτη ΙΙ εάν 

επιλέξει µια συγκεκριµένη στρατηγική από το σύνολο των στρατηγικών του και ο παίκτης 

ΙΙ επιλέξει µια στρατηγική από το σύνολο των δικών του. Η συνάρτηση αποπληρωµής 

πάντοτε αξιολογείται σε όρους καταλλήλων µονάδων χρησιµότητας. 

 Τώρα είµαστε σε θέση να ορίσουµε τυπικά το παίγνιο, που ορίζεται σαν µια 

τριπλέτα {Υ, Χ, Κ} όπου Υ δηλώνει το διάστηµα των στρατηγικών για τον παίκτη Ι, Χ 

σηµαίνει το διάστηµα των στρατηγικών για τον παίκτη ΙΙ και Κ είναι µία συνάρτηση 

πραγµατικών τιµών του Χ και Υ. Η παραπάνω παρουσίαση ενός παιγνίου που 

περιλαµβάνει διαστήµατα στρατηγικών ορισµένων διαστάσεων είναι αναγκαστικά ένας 

περιορισµός, αλλά δικαιολογείται διότι ένας µεγάλος αριθµός παιγνίων είναι αυτού του 

είδους, καθώς επίσης και η χρήση του Εn διαστήµατος είναι µια ευκολία που απλοποιεί  

την Μαθηµατική ανάλυση. 

 Σαν ξεκίνηµα µπορούµε να κάνουµε τις παρακάτω υποθέσεις:  

1)  Το Χ είναι κυρτό, κλειστό, φραγµένο σύνολο στο Ευκλείδειο διάστηµα (n) διαστάσεων 

Εn 

2)  Το Υ είναι κυρτό, κλειστό, φραγµένο σύνολο στο διάστηµα Εm διαστάσεων (m) 

3)  Η αποπληρωµή (pay-off) Κ είναι µία κυρτή συνάρτηση για κάθε µεταβλητή χωριστά 

ήτοι: 

Κ [λx1+(1-λ) x2, y]=λΚ (x1, y)+(1-λ) Κ (x2, y)    και 

Κ [x, λy1+(1-λ) y2]=λK (x, y1)+(1-λ) K (x, y2)         

όπου λ είναι ένας πραγµατικός, αριθµός που ικανοποιεί 0≤λ≤1. 

Μια σπουδαία κατηγορία παιγνίων είναι αυτή που λαµβάνεται εάν πάρουµε το x σαν 

simplex Sn στο En που ορίζεται σαν το σύνολο των x=<x1, x2,xn> όπου xi≥0 και ,  

το διάστηµα του Υ αντιστοιχεί στο simplex T

∑
=

=
n

1i
i 1x

m
 στο Εm. Η αποπληρωµή (pay-off) παίρνει 

τον τύπο.  

∑∑
= =

==
m

j

n

i
jjii AyxyaxyxK

1 1

),(),(     (3.2.1)             όπου Α είναι ο πίνακας (αij).   
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Σίγουρες ειδικές τέτοιες στρατηγικές αποτελούν τα σηµεία κορυφής του Χ που 

σηµειώνονται από αi=<0,0...0,1,0...0>(i=1,...n) και το 1 συµβαίνει στο ith στοιχείο. Αυτές 

είναι οι καθαρές στρατηγικές του παίκτη Ι, οµοίως οι καθαρές στρατηγικές του παίκτη ΙΙ 

βj=<0,0,1,...,0) και Y (j=1...m). Αφού Α (αiβj)=K (αiβj)=αij βλέπουµε ότι το i, j στοιχείο του 

πίνακα Α εκφράζει την απόδοση του παίκτη Ι όταν ο παίκτης Ι χρησιµοποιήσει την 

καθαρή στρατηγική αi και ο παίκτης ΙΙ την καθαρή στρατηγική βj «σε µια γενικευµένη 

µορφή οι καθαρές στρατηγικές ευρίσκονται πάνω στο περιγραµµένο κύκλο του σχήµατος 

που σχηµατίζουν οι m ή n κορυφές». 

Στρατηγικές X=<x1,x2,...,xn> µε συντελεστή που δεν ισούται µε το 1 είναι µεικτές 

στρατηγικές ήτοι το εσωτερικό του εγγεγραµµένου κύκλου  .                   

(3.2.2) 

)y,x(K)y,α(Kx
n

1i
ii =∑

=

Η µεικτή στρατηγική x µπορεί να επηρεασθεί ως ακολούθως. Ένα πείραµα διεξάγεται µε 

(n) δυνατά αποτελέσµατα, έτσι ούτως ώστε η πιθανότητα του ith εξαγοµένου είναι xi. Η ith 

καθαρή στρατηγική θα χρησιµοποιηθεί από τον παίκτη Ι εάν και µόνον εάν το ith 

αποτέλεσµα προέκυψε και το όφελος για τον παίκτη Ι συµπίπτει µε το προσδοκώµενο 

όφελος του πειράµατος , αυτό σηµαίνει ότι παίζω κάθε καθαρή στρατηγική µε 

µια ειδική πιθανότητα, συνεπώς µπορώ να ερµηνεύσω την µεικτή στρατηγική σαν µια 

κατανοµή πιθανοτήτων οριζόµενη στο διάστηµα των καθαρών στρατηγικών και 

αντιστρόφως. Όµοιες ερµηνείες εφαρµόζουµε και στο διάστηµα στρατηγικών Τ

∑
=

n

1i
ii )y,α(Kx

m του 

παίκτη ΙΙ. Συνεπώς µια συνηθισµένη προσέγγιση της θεωρίας των παιγνίων είναι να 

απαριθµήσουµε τα διαστήµατα των καθαρών στρατηγικών για αµφοτέρους τους παίκτες 

και να ορίσουµε σαφώς τον πίνακα Α που αντιστοιχεί στις καθαρές στρατηγικές. Η ιδέα 

της µεικτής στρατηγικής µετά εισάγεται σαν συνέπεια και η συνάρτηση των 

αποπληρωµών (pay-off) αντικαθίσταται από µια συνάρτηση προσδοκώµενων 

αποπληρωµών (pay off). 

 Στην βιβλιογραφία γίνεται διάκριση µεταξύ παιγνίων εκτεταµένης και παιγνίων 

κανονικής µορφής. Ένα παίγνιο σχηµατοποιηµένο στην εκτεταµένη µορφή αναπτύσσεται 

σε όρους σχετικά µε στοιχειώδεις αρχές όπως «παίγνιο» «ευκαιρία κίνησης» 

«προσωπική κίνηση», και «δοµή της πληροφορίας».  
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         Αποδεικνύεται ότι κάθε παίγνιο εκτεταµένης µορφής µπορεί στην πραγµατικότητα 

να µετατραπεί σε ισοδύναµο παίγνιο κανονικής µορφής, µέσω του προσεκτικού 

καθορισµού των στρατηγικών και ειδικεύοντας πλήρως τα σύνολα Χ, Υ και την 

συνάρτηση αποπληρωµής (pay-off) Κ (x,y), εάν µπορούµε να χειρισθούµε όλους τους 

τύπους των πληροφοριών που παρουσιάζονται. Σε ειδικές καταστάσεις µπορεί να συµβεί 

κάποιος να σχηµατίσει δύο φαινοµενικά διαστήµατα στρατηγικών τα οποία είναι στην 

πραγµατικότητα ισοδύναµα σε όρους αποπληρωµής (pay-off). Εάν όµως δύο παίγνια 

διαφέρουν σε ένα από τα στοιχεία τους πρέπει να λαµβάνονται σαν δύο διακεκριµένα 

παίγνια. Για παράδειγµα εάν διευρύνουµε το διάστηµα των στρατηγικών Χ και αφήσουµε 

ανέπαφα τα Υ και Κ (x, y) δηµιουργούµε ένα καινούργιο παίγνιο, έστω και εάν οι 

προστιθείσες στρατηγικές είναι φανερά κατώτερες και δεν µπορούν να επηρεάσουν την 

βασική επιλογή µιας αρίστης στρατηγικής κανενός εκ των δύο παικτών. Πρακτικά το 

διάστηµα στρατηγικής εκθέτει µια σύνθεση εξαντληµένης τάξεως διαδικασιών, δηλ µία 

τάξη διαδικασιών που λαµβάνει υπόψη όλη την εξαιρετική (λεπτοµερή) δοµή του 

υποδείγµατος, για παράδειγµα σε σχέση µε τα ορισµένου πίνακα παίγνια είναι ικανό να 

ειδικεύσουµε τις καθαρές στρατηγικές και για τους δύο παίκτες και τον αντίστοιχο πίνακα 

αποπληρωµών  (pay-off) (αij). Οι αποπληρωµές (pay-off) για αυθαίρετες µεικτές 

στρατηγικές x και y δίδονται από την:  

                                            (3.2.3). jij

m

j

n

i
i yaxyxK ∑∑

= =
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1 1

),(

Παίγνιο δύο-δάκτυλα και απόδοση (Two-finger Morra). 

Κάθε παίκτης εµφανίζει ένα ή δύο δάκτυλα και ταυτοχρόνως υποθέτει πόσα θα εµφανίσει 

ο παίκτης ΙΙ, εάν και οι δύο παίκτες υποθέσουν σωστά, ή όχι σωστά το παιγνίδι είναι 

ισοπαλία, εάν µόνο ένας υποθέσει σωστά κερδίζει ένα ποσό ίσο µε τον συνολικό αριθµό 

των δακτύλων που δείχνουν και οι δύο παίκτες, σε αυτή την περίπτωση κάθε καθαρή 

στρατηγική έχει δύο στοιχεία, ήτοι : 

α) Τον αριθµό των δακτύλων που θα δείξει και  

β) Τον αριθµό των δακτύλων που θα υποθέσει. 

Έτσι κάθε στρατηγική παρουσιάζεται από ένα ζεύγος <α,β> όπου το (α) δείχνει το πρώτο 

στοιχείο και (β) το δεύτερο, για παράδειγµα η στρατηγική <2,1> για τον παίκτη Ι είναι να 

δείξει δύο δάχτυλα και να υποθέσει ένα. Υπάρχουν τέσσαρες τέτοιες στρατηγικές για κάθε 

παίκτη <1,1>, <1,2>, <2,1> και <2,2> ο πίνακας αποπληρωµής είναι όπως παρακάτω: 
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                                                               Παίκτης ΙΙ 

 <1,1> <1,2> <2,1> <2,2> 

                <1,1> 0 2 -3 0 

Παίκτης Ι <1,2> -2 0 0 3 

                <2,1> 3 0 0 -4 

                 <2,2> 0 -3 4 0 

 Αποτελέσµατα λύσης του παιγνίου: 

α) Αποτελέσµατα Θεωρίας παιγνίων 

 Row strategy 1 0, 2, -3, 0, 0, 

Row strategy 2 -2, 0, 0, 3, 0,6 

Row strategy 3 3, 0, 0, -4, 0,4 

Row strategy 4 0, -3, 4, 0, 0, 

Column Mix---> 0, 0,6 0,4 0,       

Value of game (to row) $0, 

  β) Προσδοκώµενη αξία κατά γραµµές 

Column's Optimal Mix 0, 0,6 0,4 0,  

Row strategy 1 1,2 -1,2 0 0 0 

Row strategy 2 0 0 0 0 0 

Row strategy 3 0 0 0 0 0 

Row strategy 4 0 -1,8 1,6 0        -0,2     

Value of game (to row) $0     

 γ) Προσδοκώµενη αξία κατά στήλες 

Row 1 mix * cell payoff 0 0 0 0 0 

Row 2 mix * cell payoff 0,6 -1,2 0 0         1,8 

Row 3 mix * cell payoff 0,4 1,2 0 0 -1,6 

Row 4 mix * cell payoff 0 0 0 0 0 

Expected Value (Col sum)  0 0 0 0,2  

Value of game (to row) $0, 

δ) Μέγιστο από τα ελάχιστα – ελάχιστο από τα µέγιστα 

Row strategy 1 0 2 -3 0 -3  

Row strategy 2 -2 0 0 3 -2 -2 

Row strategy 3 3 0 0 -4 -4  
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Row strategy 4 0 -3 4 0 -3  

Column Maximum 3 2 4 3   

Minimax  2    

 -2 <= value <= 2 

ε) Αποτελέσµατα σε µορφή καταλόγου                    

ROW  

Row strategy 1 0, 

Row strategy 2 0,6 

Row strategy 3 0,4 

Row strategy 4 0, 

COLUMN  

Col strat1            0, 

Col strat2            0,6 

Col strat3             0,4 

Col strat4             0,       

3.3  Επιλογή  Στρατηγικών  

        Τα προβλήµατα που θα προσπαθήσουµε να ερευνήσουµε κάτω από αυτόν τον τίτλο 

είναι τα εξής: η επιλογή µιας στρατηγικής, µια γεωµετρική παρουσίαση της στρατηγικής, 

ιδιότητες των αρίστων στρατηγικών, δηµιουργία των αρίστων στρατηγικών, θα γίνει µια 

αναφορά στην µοναδικότητα των απλών στρατηγικών και εν συνεχεία θα παρουσιασθούν 

µέθοδοι για τον υπολογισµό της αξίας ενός παιγνίου. 

   3.3.α Επιλογή της στρατηγικής 

           Ας υποθέσουµε ότι ο παίκτης ΙΙ είναι υποχρεωµένος να ανακοινώσει στο παίκτη Ι 

την  στρατηγική που πρόκειται να χρησιµοποιήσει και ανακοινώνει y, τότε ο παίκτης Ι 

αποζητώντας να µεγιστοποιήσει την αποπληρωµή (pay-off) ή το όφελος, φυσιολογικά 

επιλέγει την στρατηγική του x0 έτσι ώστε Κ (x0, y0)=maxχ K (x,y0). Το καλύτερο πράγµα 

που έχει να κάνει ο παίκτης ΙΙ κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι να ανακοινώσει y0 ούτως 

ώστε. 
−

== u)y,x(Kmax min)y,x(Kmax
xy

0
x

, όπου  η ανωτάτη τιµή, η οποία µπορεί να ερµηνευθεί 

σαν η µεγίστη που µπορεί να λάβει ο παίκτης Ι εάν ο παίκτης ΙΙ εφαρµόσει την στρατηγική 

y

−

u

0. 
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     Ας υποθέσουµε ότι αντιστρέφουµε τους πίνακες, δηλ βάζουµε τον παίκτη Ι στην θέση 

τον παίκτη ΙΙ και ο παίκτης Ι υποχρεούται να ανακοινώσει µια στρατηγική x0. Τότε ο 

παίκτης ΙΙ βεβαιώνεται για να χρησιµοποιήσει την y0 έτσι ώστε Κ (x0,y0)=minyK(x0,y). 

Ο παίκτης Ι µπορεί καλύτερα να προστατεύσει του εαυτόν του έτσι ώστε 

−
== u)y,x(Kminmax )y,x(Kmin

yx
0

y
, όπου  η κατώτερη τιµή, που ερµηνεύεται σαν το 

µέγιστο που µπορεί  ο παίκτης Ι να εξασφαλίσει γι'αυτόν, ανεξαρτήτως της στρατηγικής 

που θα επιλέξει ο παίκτης ΙΙ. 

−
u

Για την συνέχεια κάνουµε την παραδοχή του παρακάτω απλού αποτελέσµατος:  

α) Έστω f (x, y) δηλώνει µια συνάρτηση πραγµατική ορισµένη στο X* Y τότε 

)y,x(fκατανωτ)y,x(f.ανωτ.κατ
yxxy

≥                (3.3.1). 

το ± άπειρο είναι πιθανές τιµές 

β) Εάν Χ και Υ είναι συµπαγή σύνολα (compact) και η f συνεχής τότε το ανώτερο και το 

κατώτερο µπορούν να αντικασταθούν από το µέγιστο και ελάχιστο αντίστοιχα. Για f=Κ 

έχουµε: 

y)K(x, ελαχµεγ.)y,x(Kµεγ. ελαχ
xyxxxxxy ∈∈∈∈

≥  εκπεφρασµένο σε όρους της µεγίστης και ελαχίστης 

τιµής του παιγνίου έχουµε υυ ≥ .  

Εάν γίνει αποδεκτό ότι, σε ένα παίγνιο υυυ ==  µετά από µια επιλογή της στρατηγικής, ο 

παίκτης Ι µπορεί να εξασφαλίσει για τον εαυτό του τιµή υ =υ και µέσα από ένα προσεκτικό 

παίξιµο ο παίκτης ΙΙ µπορεί να εµποδίσει τον παίκτη Ι από το να πάρει, περισσότερο από 

υυ ≥ . Έτσι εάν ο παίκτης Ι έχει επιπρόσθετη πληροφόρηση περί του τύπου 

συµπεριφοράς τον παίκτη ΙΙ, «παράδειγµα να επιλέγει την στρατηγική κατά επιθετικό 

τρόπο», ο παίκτης Ι πρέπει να παίζει έτσι ώστε να πάρει το υ,εάν αυτός αποκλίνει από 

αυτήν την διαδικασία που εξασφαλίζει σ'αυτόν την αξία υ το τελικό όφελος του ίσως να 

είναι µικρότερο από το υ. Έτσι µπορούµε να αποκαλέσουµε την αξία υ αξία του παιγνίου 

του παίκτη Ι και συνεπώς το -υ είναι η αξία του παιγνίου του παίκτη ΙΙ. Όλες οι 

στρατηγικές x0 και y0 τέτοιες που Κ (x0, y)≥υ για όλα τα y και Κ(χ,y0) υ είναι άριστες 

στρατηγικές για τους παίκτες Ι και ΙΙ αντίστοιχα.  

≤
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3.3.β Γεωµετρική  παρουσίαση  της στρατηγικής  

           Εάν Sn δηλώνει το σύνολο όλων των διανυσµάτων στο Εn που ικανοποιεί το xi≥0 

(i=1...m), ∑  και b =<b
=

=
n

i ix
1

1 1,...bn> είναι ένα σταθερό διάνυσµα τότε: 

i
i

n

i
ii

sx

bbx
n

..
1

µεγµεγ ∑
=

∈

= . Εάν ορίσουµε µε Γ το κυρτό σύνολο στο Εn διάστηµα που 

δηµιουργείται από τα αi, ισοδύναµo του Γ, είναι η τοµή όλων των κυρτών συνόλων που 

περιλαµβάνουν όλα τα αi ήτοι: 

∑∑
==

=
⎩
⎨
⎧

=Γ
m

j
j

m

j
jj yay

11

1/
 

3.3.γ  Αποδεκτές τιµές  

        Καλούµε ένα πραγµατικό αριθµό λ αποδεκτό εάν υπάρχει ένα διάνυσµα p∈Γ τέτοιο 

ώστε p≤λ (υπενθυµίζεται ότι p≤λ σηµαίνει ότι κάθε στοιχείο pi είναι µικρότερο ή ίσο µε το 

λ, εάν Ω δηλώνει το σύνολο των αποδεκτών τιµών τότε το Ι/Ω είναι µη κενόν αφού 

περιλαµβάνει Ν αρκεί να Ν≥αij για όλα τα i, j και u/το Ω να είναι φραγµένο από κάτω από 

το -Ν, για Ν αρκετά µεγάλο έχουµε λκατλ
Ωλ

0
∈

= . 

Για να δείξουµε ότι το (λ0) είναι αποδεκτό αρκεί να δείξουµε ότι το λ0∈Ω, προς τούτο 

επιλέγουµε µια σειρά {λn} στο Ω τέτοια ώστε λn→λ0, σε κάθε λn αντιστοιχεί κατ' ελάχιστον 

ένα διάνυσµα qn στο Γ τέτοιο ώστε qn≤λn, αφού το Γ είναι συµπαγές και η σειρά {qn} 

πρέπει να έχει κατ' ελάχιστο ένα οριακό σηµείο q0, που πραγµατικά, να είναι q0≤λ0 ούτως 

ώστε το λ0 να είναι αποδεκτό. 

Ας θεωρήσουµε την ερµηνεία του αρνητικού συνόλου που χωρίζει τον χώρο του Ολο να 

αποτελείται από όλα τα διανύσµατα που δεν έχουν στοιχεία µεγαλύτερα από το λ0, δηλ το 

σύνολο λο αγγίζει το Γ χωρίς να το υπερκαλύπτει. 

Στην πραγµατικότητα Ολο οq⊃Γ∩ , αλλά εάν στο εσωτερικό του Ολο συµπεριλαµβάνονται 

και σηµεία του Γ, η σηµασία του λ0 έρχεται σε αντίθεση.  

Η αποδεκτή ή µη αποδεκτή αξία έχει σχέση µε την έννοια των µη κυριαρχούµενων και 

κυριαρχούµενων στρατηγικών (που η σηµασία τους θα αναπτυχθεί παρακάτω). Σχ. (1). 
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Σχ. 1. Kυρτό σύνολο S που αντιπροσωπεύει όλες τις στρατηγικές ορισµένου 

προβλήµατος.  

              Το So είναι µία αποδεκτή στρατηγική που αντιπροσωπεύεται από το , το 

είναι µια αποδεκτή τιµή που αντιπροσωπεύει την στρατηγική S

0u
−

0u
−

0. 

3.3.δ    Επίπεδα υποστήριξης στο Ολο 

 Προηγουµένως χρησιµοποιήθηκε ο συµβολισµός Ολο και ο όρος επίπεδο 

υποστήριξης. Τώρα πρέπει να χαρακτηρίσουµε τον τύπο όλων των επιπέδων 

υποστήριξης στο Ολο, τα οποία προσανατολίζονται έτσι , ούτως ώστε οι κάθετοι να 

κατευθύνονται µέσα στο ηµι-διάστηµα που δεν περιλαµβάνει το Ολο. 

Ας θεωρήσουµε ένα υπερεπίπεδο που ορίζεται από : 

∑∑
==

≠=+
n

1i
i

1
0 0µ    ,0

n

i
ii µξµ                          (3. 3.2) 

και του οποίου η κάθετος κατευθύνεται µακριά από το Ολο. Αυτό παρέχει ένα επίπεδο 

υποστήριξης στο Ολο , εάν και µόνον εάν, για κάθε ξ στο Ολο έχουµε:  

0
1

0∑
=

≤+
n

i
ii µξµ          (3.3.2α)         και υπάρχει ένα ξ0 στο Ολο για το οποίο ισχύει η ισότης. 
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j

Αφού η ορίζει ένα υπερεπίπεδο συνεπάγεται ότι  και τελικά κάθε 

επίπεδο υποστήριξης στο Ο

0
1

0∑
=

=+
n

i
ii µξµ 0µ

n

Li
i∑

=

>

λο πρέπει να περιλαµβάνει τις κορυφές σηµεία ξ=<λ0, λο,...,λ0> 

ως εκ τούτου:  

 

00
1

0 µλµ +⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
= ∑

=

n

i
i  

αντίθετα κάθε σύνολο µi που ικανοποιεί τις σχέσεις  

µi ≥0 (i=1,...,4) 

0
1
∑
=

>
n

i
iµ  

µ0 = - λ0∑
=

n

i
i

1

µ                                (3.3.3) 

ορίζει ένα υπερεπίπεδο υποστήριξης στο Ολο, του οποίου η κάθετος κατευθύνεται στο 

ηµι-διάστηµα ,που δεν περιλαµβάνει το Ολο. 

Στρατηγικές Χ=<x1,...,χn> στο Sn τέτοιες που : 

                    x1
n

i
i L

x
=

=∑ i ≥ 0 

∆ηµιουργούν επίπεδα υποστήριξης στο Ολο τα οποία ορίζονται από την εξίσωση 

 και αντίστροφα. 0 0
n

i
i L

x ιξ λ
=

− =∑

Στρατηγικές   y = < y1 ,……y m > στο Τm για τον παίκτη II αντιστοιχούν σε σηµεία στο Γ. 

Στο y αντιστοιχούµε το σηµείο p µε συντεταγµένες : 

                                            
m

i ij
j L

p a y
=

=∑   

 ∆υστυχώς η αντιστοιχία του Y στο Γ δεν είναι ένα προς ένα (one – to - one ) αφού 

υποσύνολα του Y αντιστοιχούν σε σηµεία του Γ , µόνο και µόνο τότε , εάν ο πίνακας Α 

έχει βαθµό µικρότερο από το m. Τελικά η προσδοκώµενη αποπληρωµή (pay off) Α(x,y) 

µπορεί να ερµηνευθεί σαν το εσωτερικό γινόµενο της καθέτου που ορίζεται από το 

επίπεδο των χ και του σηµείου της Γ που ορίζεται από το y. 

                               ( ),
n m

y i
i L j L

ij ix A x
= =

=∑∑ a y  
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    Προσοχή:  Από τα αναφερθέντα βλέπουµε ότι οι στρατηγικές του παίκτη Ι µπορούν να 

θεωρηθούν σαν επίπεδα υποστήριξης και του παίκτη ΙΙ σαν σηµεία στο Γ. Επιπλέον 

παρατηρούµε ότι οι άριστες στρατηγικές για τον Ι αντιστοιχούν στα επίπεδα διαχωρισµού 

µεταξύ Ολο και Γ και για τον παίκτη ΙΙ σε εκείνα τα σηµεία του Γ που εφάπτονται µε το Ολο. 

Ένα υπερεπίπεδο Η λέγεται υπερεπίπεδο υποστήριξης σε ένα κυρτό σύνολο Χ εάν το Χ 

περιλαµβάνεται σε ένα από τα ηµιδιαστήµατα του Η και τα όρια του Χ έχουν ένα κοινό 

σηµείο µε το Η, ακριβέστερα            ( , )
x X
a x aκατ
=

=  

Λεπτοµέρειες για την δηµιουργία αρίστων στρατηγικών θα αναπτυχθούν πιο κάτω, αλλά 

είναι ενδιαφέρον να γνωρίζουµε πότε υπάρχουν άριστες καθαρές στρατηγικές. Εάν 

υπάρχουν καθαρές στρατηγικές (αi0, βj0) τέτοιες που αi0,j≥αi0,j0 για όλα τα j και αi0,j0≥αi,j0 

για όλα τα i η πρώτη ανισότητα λέει ότι για κάθε µεικτή στρατηγική y ισχύει :  

υαα =≥∑
=

00
1

0 ,, jjy i

m

j
ji  ή Α (αi0, y)≥υ, οµοίως λαµβάνουµε και υ≥A(x,βj0) και έτσι αi0 και βj0 

είναι άριστες  στρατηγικές για τους παίκτες Ι και ΙΙ αντίστοιχα. 

    Όπου υπάρχουν καθαρές στρατηγικές ο πίνακας Β έχει σαγµατικό σηµείο «αδόκιµος 

ερµηνεία»η πραγµατική ερµηνεία είναι «αυχενικό σηµείο (saddle point)» στο (io,jo). 

Σαγµατικό σηµείο για τον πίνακα σηµαίνει ότι, ένα στοιχείο είναι συγχρόνως, ελάχιστον 

για την γραµµή του  και µέγιστο για την στήλη του. 

3. Ιδιότητες  των αρίστων  στρατηγικών

      Οι άριστες στρατηγικές έχουν δύο βασικές ιδιότητες: 

1)  Το σύνολο των αρίστων στρατηγικών για κάθε παίκτη είναι ένα κυρτό κλειστό σύνολο. 

2)  Εάν y0 είναι µία αρίστη µεικτή στρατηγική για τον παίκτη ΙΙ και y0
j0>0 τότε κάθε αρίστη 

στρατηγική Χ του παίκτη ΙΙ πρέπει να έχει την ιδιότητα  

∑
=

==
n

i
ii jxjxA

1
00 ),( υα , το αντίστοιχο αποτέλεσµα είναι σωστό για τον άλλο παίκτη. 

      Μια βασική ιδέα της θεωρίας των παιγνίων είναι η κυριαρχία των στρατηγικών, που 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω έχει σχέση µε τις αποδεκτές τιµές. Με την εφαρµογή αυτής 

της ιδέας µπορούµε να ελαττώσουµε το µέγεθος του πίνακα απαλείφοντας, είτε τις 

γραµµές, είτε τις στήλες. Αφού πρώτα ορίσα την κυριαρχία, ήλθε η στιγµή να παραθέσω 

επτά θεωρήµατα χωρίς απόδειξη . 

 Ένα διάνυσµα α=<α1,α2,...,αn) αυστηρά κυριαρχεί ενός άλλου β=<β1,β2,...βn> εάν 

αi>βi  για i=(1,2,...,n). 
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 Θεώρηµα 1ον: Εάν η jth γραµµή του πίνακα αποπληρωµής (pay-off) Α αυστηρά 

κυριαρχεί της ith γραµµής η ith γραµµή µπορεί να απαλειφθεί από το πίνακα χωρίς να 

αλλάζει το σύνολο των αρίστων στρατηγικών του παίκτη Ι. 

 Θεώρηµα 2ον: Εάν η jth στήλη αυστηρά κυριαρχεί της jth στήλης η jth στήλη µπορεί 

να απαλειφθεί χωρίς να αλλάζει το σύνολο των αρίστων στρατηγικών του παίκτη ΙΙ.  

 Θεώρηµα 3ον: Εάν η ith γραµµή αυστηρά κυριαρχείται από ένα κυρτό συνδυασµό 

των άλλων γραµµών η ith γραµµή µπορεί να απαλειφθεί. 

 Θεώρηµα 4ον. Εάν η jth στήλη, αυστηρά κυριαρχεί κάποιου κυρτού συνδυασµού 

των άλλων στηλών η jth στήλη µπορεί να απαλειφθεί. 

 Θεώρηµα 5ον. Εάν ένας κυρτός συνδυασµός των γραµµών, σε ένα σύνολο R1 

αυστηρά κυριαρχεί ενός κυρτού συνδυασµού των γραµµών στο σύνολο R2 υπάρχει µια 

γραµµή στο R2 που µπορεί να απαλειφθεί. 

 Θεώρηµα 6ον. Εάν ένας κυρτός συνδυασµός των στηλών του συνόλου C1,αυστηρά 

κυριαρχεί ενός κυρτού συνδυασµού των στηλών,C2 υπάρχει µια στήλη στο C1 που µπορεί 

να απαλειφθεί. 

 Θεώρηµα7ον. Έστω 
4 3

21

   AA
     AA

A =  

Εάν κάθε στήλη του Α2 ,αυστηρά κυριαρχεί κάποιου κυρτού συνδυασµού των στηλών του 

Α1 και εάν κάθε γραµµή του Α3 ,κυριαρχείται αυστηρά από κάποιον κυρτό συνδυασµό των 

γραµµών του Α1 οι υποπίνακες Α2,Α3 και Α4 µπορούν να απαλειφθούν. 

Αν και τα παραπάνω κριτήρια καθορίσθηκαν µε όρους της αυστηρής κυριαρχίας είναι 

δυνατόν τα ίδια κριτήρια να εφαρµοσθούν για µη αυστηρή κυριαρχία (δηλ. ισότητα και όχι 

αυστηρή ανισότητα). Αυτό πάλι οδηγεί σε ένα ελαττωµένο πίνακα του οποίου οι άριστες 

στρατηγικές είναι επίσης άριστες για τον αρχικό πίνακα, αν και στην περίπτωση αυτή, τα 

σύνολα των αρίστων στρατηγικών για το ελαττωµένο παίγνιο και το αρχικό δεν είναι 

αναγκαίο να συµπίπτουν. Είναι όµως εύκολο να ελέγξουµε την σχέση µε κάθε αρίστη 

στρατηγική των γραµµών και των στηλών που εξαλήφθησαν, εφ' όσον η αξία του 

παιγνίου και ένα ζεύγος των αρίστων στρατηγικών εξακριβώθηκαν.  

 Μέσω του παρακάτω παραδείγµατος θα παρουσιασθεί η εφαρµογή µερικών από 

αυτά που ανεπτύχθησαν παραπάνω. Έστω ο πίνακας (Α) 
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2-   6    1-    2-   3
1     4-   1-    0    0
0     1     1      2-   1
0     2    2-    3     1
3-   5    3-   3-   0

A =  

Λύσις 

  
     

Η πρώτη γραµµή κυριαρχείται κατά όρους από την πέµπτη γραµµή, συνεπώς µπορεί να 

απαλειφθεί σύµφωνα µε το 1ον θεώρηµα. Η πρώτη στήλη κυριαρχεί του κυρτού 

συνδυασµού των τελευταίων δύο στηλών και έτσι  µπορεί να απαλειφθεί σύµφωνα µε το 

4ον θεώρηµα και προκύπτει ο ελαττωµένος πίνακας: 

43

21

      AA
      AA

2-  6     1-     2-
 1   4-   1-     0  
0    1     1       2-
0    2    2-     3  

=  

Λύσις

  
  

     

όπου κάθε ένα από τα Αi αντιστοιχεί σε ένα 2x2 πίνακα, εφαρµόζοντας το 7ον θεώρηµα  

λαµβάνουµε το 2x2 παίγνιο 
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1        2-
2-      3  

 

Λύσις 

 
 

    

του οποίου η λύση για τους δύο παίκτες είναι η στρατηγική ><
8
5,

8
3  και η αξία του 

παιγνίου 
8
1

− , είναι εύκολο να επιβεβαιωθεί ότι οι µοναδικές γραµµές που εξισώνονται µε 

την αρίστη στρατηγική >< 0,0,
8
5,

8
3,0 είναι η δεύτερη και τρίτη γραµµή και το ίδιο αληθεύει 

και για τις στήλες, συνεπώς συµπεραίνουµε ότι η µοναδική στρατηγική >< 0,0,
8
5,

8
3,0 , 

είναι η αρίστη για κάθε παίκτη.  

3.3.στ. ∆οµή των αρίστων στρατηγικών 

 Έχει αποδειχθεί ότι κάθε παίγνιο µορφής πίνακα έχει µία αξία και ότι ο κάθε 

παίκτης έχει µία άριστη στρατηγική, όµως µε την παρουσίαση δεν δόθηκε και µια 
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αποτελεσµατική µέθοδος για τον υπολογισµό της αξίας του παιγνίου και τον 

προσδιορισµό των σαφών λύσεων. 

 Πριν ασχοληθούµε µε τον χαρακτηρισµό του προβλήµατος γενικά, ας 

ασχοληθούµε µε την κατασκευή µεθόδων για την λύση µερικών ειδικών σπουδαίων 

παιγνίων ο µεγάλος αριθµός των 2xm και nx2 παιγνίων τα οποία εµφανίζονται στην 

πράξη δικαιολογούν την εξέταση των παρακάτω µεθόδων. 

3.3.στ.1. 2xm παίγνιο 

    Ας θεωρήσουµε το παίγνιο στο οποίο ο παίκτης Ι έχει δύο πιθανές καθαρές 

στρατηγικές και ο παίκτης ΙΙ έχει m πιθανές καθαρές στρατηγικές και ο πίνακας 

αποπληρωµής είναι: 

2m2221

1m1211

α ...α   α
α ...α   α

 

Μια στρατηγική για τον παίκτη Ι µπορεί να χαρακτηρισθεί από x (0≤x≤1), όπου x 

αντιπροσωπεύει την πιθανότητα του παίκτη Ι να επιλέξει την στρατηγική 1. Εάν ο παίκτης 

ΙΙ επιλέξει την καθαρή στρατηγική j η αντίστοιχη αποπληρωµή (pay-off) στις στρατηγικές x 

µπορούν να παρουσιασθούν από µία γραµµή του τύπου lj (x)=xα1j+(1-x) α2J. Έστω φ(x) η 

περιβάλλουσα από κάτω το συνόλο των γραµµών lj(x)= )x(lελατ)x(lκατ j
j

j
j

= . 

Έστω ότι το x0 είναι τέτοιο, ούτως ώστε φ(x0)= )(x
x
φµεγ , τότε το φ(x0) είναι η µέγιστη 

αποπληρωµή (pay-off), την οποία ο παίκτης µπορεί να εξασφαλίσει για τον εαυτόν του 

διαλέγοντας την x0 εναντίον κάθε καθαρής στρατηγικής που µπορεί να χρησιµοποιήσει ο 

παίκτης ΙΙ. Αφού η µεικτή στρατηγική, για τον παίκτη ΙΙ αναγκαστικά, αποτελείται από το 

κυρτό συνδυασµό των γραµµών lj(x) είναι φανερό ότι επιλέγοντας x0 ο παίκτης Ι σε όλες 

τις περιπτώσεις εξασφαλίζει για τον εαυτό του, εν τέλει, το ποσό υ*=φ(x0), αφού υ≥υ* 

όπου υ είναι η αξία του παιγνίου. Ας δούµε σε τι ποσό ο παίκτης ΙΙ µπορεί να 

απαγορεύσει τον παίκτη Ι. Ας υποθέσουµε ότι η φ (x) λαµβάνει ένα µέγιστο στο µοναδικό 

σηµείο x0 στο εσωτερικό του µοναδιαίου διαστήµατος βλέπε Σχ(2). 
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                   Σχ (2)  

Εάν υπάρχει µια γραµµή lj0 διερχόµενη δια µέσου {x0, φ (x0)} µε κλίση ίση µε το µηδέν, 

τότε η καθαρή στρατηγική j0 είναι στρατηγική του παίκτη ΙΙ, εάν δεν υπάρχει τέτοια γραµµή 

δια µέσου των {x0, φ (x0), διαλέγω δύο γραµµές lj0 και  lj0* δια του σηµείου {x0,φ(x0) , µια 

µε θετική και η άλλη µε αρνητική κλίση. Ο περιορισµός ότι το ελάχιστον επιτυγχάνεται σε 

ένα εσωτερικό σηµείο φανερά υποθέτει την ύπαρξη δύο τέτοιων γραµµών. Επίσης 

επιλέγω και ένα µέτρο λ0 (0≤λ0≤1) τέτοιο ώστε l*=λ0lj0 (x)+(1-λ0)lj0*(x) να έχει µηδενική 

κλίση  

λ0λξ0 (χ)+(1-λ0) λξ0*(χ)=θ*=φ(χ0) 

         Έστω ότι η στρατηγική του ΙΙ είναι η µεικτή στρατηγική <0,0...λ0, ...0> όπου το λ0 

βρίσκεται στην j0 συντεταγµένη και το 1-λ0 στην j*0 συντεταγµένη, εάν η φ(x) έχει µέγιστο 

σε περισσότερα από ένα σηµεία στο εσωτερικό του µοναδιαίου διαστήµατος, σηµαίνει ότι 

πρέπει να υπάρχει µια γραµµή lj0 του τύπου lj0(x)=υ*. Έστω ότι η στρατηγική j0 είναι η 

καθαρή στρατηγική του ΙΙ. Εάν το σηµείο x0=0 είναι ένα µέγιστο της φ (x) και η καθαρή 

στρατηγική του ΙΙ είναι µια γραµµή που περνά στο σηµείο {0,φ (0)} της οποίας η µη 

αρνητική κλίση έχει την µεγίστη απόλυτον τιµήν και εάν x0=1 είναι το µέγιστο τότε η 

στρατηγική του ΙΙ είναι η καθαρή στρατηγική που αντιστοιχεί στην γραµµή που περνά από 

το {1,φ(1)} µε την µεγαλύτερη µη αρνητική κλίση. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις εάν ο 

παίκτης ΙΙ χρησιµοποιεί την επιλεχθείσα στρατηγική ο παίκτης Ι περιορίζεται στο ποσό υ* 

ανεξάρτητα το ποια στρατηγική αυτός παίζει, ως εκ τούτου η αξία του παιγνίου πρέπει να 

είναι µικρότερη ή ίση του υ*. Αλλά προηγουµένως ευρέθη ότι υ≥υ*, όπου υ=υ* και η 

αρίστη στρατηγική για τους παίκτες Ι και ΙΙ είναι αυτές που θεωρήθηκαν σαν δυνατές 
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άριστες στρατηγικές. Εάν το µέγιστο σηµείο της φ (x) συµβαίνει σε ένα τελικό σηµείο τότε 

οι δύο παίκτες έχουν άριστες καθαρές στρατηγικές. Εάν η συνάρτηση φ(x) έχει ένα πλατώ 

(περισσότερα από ένα µέγιστα σηµεία), τότε ο ΙΙ έχει αρίστη καθαρή στρατηγική και ο Ι 

έχει αόριστο αριθµό αρίστων µεικτών στρατηγικών. 

3.3.στ.2.3xm παίγνιο  

           «Eπιλέχθηκε αυτό το παράδειγµα για να αναπτυχθεί η έννοια του βαρύκεντρου της 

τοπολογίας που θα χρησιµοποιηθεί ευρύτατα στην εφαρµογή της θεωρίας των παιγνίων». 

Μια στρατηγική για τον παίκτη Ι σε ένα παίγνιο 3xm καθορίζεται από ένα ζεύγος <x1, x2>, 

όπου x1≥0, x2≥0 και x1+x2≤1, το σύνολο των δυνατών στρατηγικών, µπορεί να 

παρουσιασθεί όπως το σκιασµένο τρίγωνο στο Σχ(3). 

 

 

Σχ.3. Παρουσιάζει το σύνολο των δυνατών στρατηγικών 

Ένας άλλος τρόπος για να παρουσιασθούν οι στρατηγικές του παίκτη Ι είναι το επίπεδο 

τρίγωνο του Σχ (4) . 
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Σχ.4.  Παρουσίαση τριών καθαρών στρατηγικών  και του σύνολου  των  
µεικτών στρατηγικών :  
Οι τρεις κορυφές του τριγώνου αντιστοιχούν σε τρεις καθαρές στρατηγικές. Κάθε άλλο 

σηµείο x του τρίγωνου είναι µια µεικτή στρατηγική και ορίζεται από µια τριπλέτα αριθµών 

<x1,x2,x3> όπου xi είναι εκείνο το µέρος της µοναδιαίας µάζας το οποίο θα έπρεπε να 

βρίσκεται στο τελευταίο άκρο I, εάν το κέντρο της βαρύτητας του συστήµατος είναι το 

σηµείο x. Έτσι το <x1,x2,x3> καθορίζει το x σε βαρυκεντρικές συντεταγµένες. Η σπουδαία 

ιδιότητα της χρησιµοποίησης των βαρυκεντρικών συντεταγµένων, στην παρουσίαση του 

συνόλου των µεικτών στρατηγικών είναι, ότι είναι ανεξάρτητες από οιοδήποτε άλλο 

σύστηµα συντεταγµένων. Πάνω από αυτό το επίπεδο τρίγωνο µπορούµε να 

δηµιουργήσουµε ένα σύνολο επιπέδων, κάθε επίπεδο δίνει την αποπληρωµή (pay-off) 

του παίκτη ΙΙ, εάν χρησιµοποιηθεί µία καθαρή στρατηγική Σχ( 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ 5. Επίπεδα, που δείχνουν τις αποπληρωµές (payoff) του παίκτη ΙΙ, εάν χρησιµοποιηθεί 

µια καθαρή στρατηγική. 

         Όπως προηγουµένως σχηµατίζουµε την περικλείουσα  από κάτω και έτσι το σύνολο 

των µεγίστων σηµείων µπορεί να είναι ένα σηµείο, µια γραµµή, ή γενικά ένα πολύεδρο. Η 

αξία της συνάρτησης φ(χ) = κατli(x) σε ένα µέγιστο σηµείο, είναι η αξία του παιγνίου. 
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Σηµεία της προβολής του µεγίστου πολύεδρου στο επίπεδο τρίγωνο αντιστοιχούν στις 

άριστες στρατηγικές για τον παίκτη Ι, οι άριστες στρατηγικές για τον παίκτη ΙΙ λαµβάνονται 

από µια ορθή αντιστάθµιση των καθαρών στρατηγικών, όπως έγινε και για τον 2xm 

παίγνιο. Το επίπεδο των  καθαρών στρατηγικών είναι κατ' αυτόν τον τρόπον 

αντισταθµιζόµενο, ούτως ώστε οι µεικτές στρατηγικές να είναι ένα επίπεδο παράλληλο 

προς το βασικό τρίγωνο. 

 Για παίγνια µε n>3 και m>3 αυτή η µέθοδος δεν παρουσιάζει πρακτικό ενδιαφέρον. 

 

3.4. Συµµετρικά ή τίµια παίγνια (Symmetric or fair games) 
      Πριν προχωρήσω στην ανάπτυξη του καθορισµού της αξίας του παιγνίου, θεωρώ 

σκόπιµο να αναφερθώ δι' ολίγων στα συµµετρικά ή τίµια παίγνια.  

      Ένα συµµετρικό ή τίµιο παίγνιο είναι το παίγνιο, το οποίο έχει συµµετρικό πίνακα 

αποπληρωµής (pay-off) ήτοι Α' = - Α. Οι δύο παίκτες έχουν διαθέσιµα τα ίδια σύνολα 

στρατηγικών και αµφότεροι µπορούν να πάρουν τις ίδιες αποδόσεις εφαρµόζοντας µία 

στρατηγική. Έτσι το παίγνιο είναι από όλες τις πλευρές το τιµιότερο για τους δύο παίκτες, 

διότι κάθε ευκαιρία που ανοίγετε στον κάθε παίκτη, ανοίγετε και στον άλλον. 

      Πράγµατι εάν ο παίκτης Ι εφαρµόσει την στρατηγική Χ=<x1,...,xn>, η απόδοσή του 

είναι η συνιστώσα του διανύσµατος χΑ που αντιστοιχεί στην καθαρή στρατηγική που 

χρησιµοποιήθηκε από τον παίκτη ΙΙ, οµοίως εάν ο παίκτης ΙΙ χρησιµοποιήσει την 

στρατηγική y=<y1,...,yn> η δυνατή απόδοση του παίκτη Ι είναι Ay εξαρτώµενη από µια 

καθαρή στρατηγική, την οποίαν αυτός χρησιµοποίησε, τότε έχουµε  -Αy=χA. 

       Αυτή η σχέση παρουσιάζει την διακεκριµένη ιδιότητα των συµµετρικών παιγνίων, 

δηλ, ότι κάθε αποτέλεσµα,το οποίο µπορεί να ληφθεί από τον παίκτη Ι, µπορεί επίσης να 

ληφθεί και από τον παίκτη ΙΙ εάν χρησιµοποιήσει την ίδια στρατηγική, αφού (x, Ay) =0, 

όταν x=y αναφερόµαστε στην αξία του παιγνίου, η οποία είναι ίση µε το µηδέν. Επιπλέον 

είναι σαφές από την -Ay=χA ότι τα σύνολα των αρίστων στρατηγικών Χο και Υο είναι τα 

ίδια, αυτές οι ειδικές ιδιότητες προσδίδουν κάποια σπουδαιότητα και ενδιαφέρον στα 

συµµετρικά ή τίµια παίγνια, όµως η κύρια σπουδαιότητα προέρχεται από το γεγονός, ότι 

κάθε παίγνιο µπορεί να συνδυασθεί µε ένα συµµετρικό παίγνιο µέσω µιας συσχέτισης 

επηρεασµού, που συσχετίζει τα σύνολα των αρίστων στρατηγικών του δοθέντος παιγνίου 

µε αυτές του συµµετρικού παιγνίου που έχει συνδυασθεί.  
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           ∆ύο µέθοδοι έχουν προταθεί, για την συµµετροποίηση των παιγνίων πίνακα 

τάξεως nxm: 

 Η πρώτη περιλαµβάνει την µετατροπή του παιγνίου σε ένα µεγαλύτερο συµµετρικό 

παίγνιο τάξεως n+m+1, η δεύτερη συνδυάζει, µε το αρχικό παίγνιο, έναν µεγαλύτερο 

συµµετρικό πίνακα, που έχει nxm γραµµές. 

 Θεώρηµα: Εάν Α είναι n * m τότε υπάρχει ένα συµµετρικό παίγνιο Α1 τάξεως 

(m+n+1) * (m+n+1) τέτοιο ούτως ώστε κάθε αρίστη στρατηγική <x1,...,xn ,y1,....ym,λ> για το 

παίγνιο Α1 να έχει την ιδιότητα Σxi=Σyi=α>0 και x/α, y/α είναι άριστα για το παίγνιο Α µε 

τιµή λ/α και αντιστρόφως. Υποθέτουµε υ>0 για το παίγνιο Α και έστω ότι, ο Α1 είναι λοξός 

συµµετρικός (Skew-symmetric) τάξεως n+m+1 και έστω ότι το <x1,...,xn, y1,...,ym,λ> είναι 

άριστον για τον παίκτη ΙΙ στο παίγνιο Α1

0       1   1
1       0   A'-
1-A           0

1

−
=A  

  τότε, αφού η αξία του παιγνίου Α1 είναι 0 έχουµε: 

Ay-λ≤0 -χA+λ≤0, και Σxi-Σyi≤0.             (3.4.1) 

Σηµειώνεται ότι λ>0 αλλιώς στις (3.4.1.) σχέσεις θα έχουµε Ay≤0, χΑ≥0 το οποίο 

αντιτίθεται στην υπόθεση µας,ότι υ>0 για το παίγνιο Α, αλλά λ>0→Σxi=Σyi και εν τέλει λ<1 

ή -χA+λ≤0, το οποίο δεν µπορεί να ικανοποιηθεί. Όθεν: 

0
2
λ1xiyi >

−
==∑∑ , εάν θέσουµε 

2
λ1α −

=  

παίρνουµε από την (3.4.1) την ανισότητα Α
α
x

α
λ

α
yΑ ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛≤≤⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛  εκ τούτου συνάγεται ότι τα 

x/α, y/α είναι άριστα για τον Α και η αξία του παιγνίου Α είναι λ/α. Αντιστρόφως εάν x=<x-

1,...,xn> και y=<y1,...,ym> είναι άριστα για τον Α τότε οι σχέσεις (3.4.1) µπορούν να 

επαληθευθούν για το διάνυσµα >
+++

=<
U2

U,
U2

y,
U2

xw . Έτσι το w είναι άριστον για τον 

πίνακα Α1. 

Η δεύτερη µέθοδος να συµµετροποιήσουµε ένα παίγνιο γίνεται όπως παρακάτω: 

Θεωρούµε ένα παίκτη που εµπλέκεται σε δύο παίγνια Β' και Β'' στα οποία αυτός 

µεγιστοποιεί και ελαχιστοποιεί αντίστοιχα. Η αξία αυτού του παιγνίου είναι η 

συσσωρευτικά προσδοκώµενη αξία λαµβανοµένη παίζοντας τα Β' και Β''. Υποθέτουµε ότι 
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οι δείκτες για το Β' είναι κ', l’ και οι δείκτες για το Β" κ" και l". Ο παίκτης Ι ελέγχει το κ' και l" 

και ο παίκτης ΙΙ το κ" l', όθεν µία στρατηγική i για τον παίκτη Ι, είναι η επιλογή του κ' και 

l"και µια στρατηγική j για τον παίκτη ΙΙ είναι η επιλογή κ" και l', η προσδοκώµενη 

αποπληρωµή (pay-off) είναι b'κ'l'+ b"κ"l". Υποθέτουµε τώρα ότι Β" = - Β και Β' = Β τότε 

Αij=b'κ'l'- b"κ"l" για i=(k', l") και j=(κ", l’), αυτό το παίγνιο είναι συµµετρικό και εκ τούτου 

συνάγεται , ότι υπάρχει άριστο yj µε συνιστώσες yκ"l' που ικανοποιούν το yκ"l'≥0 

και . Θέτουµε:  ∑ = 1"lyκ

∑=
l

lyκκξ  και ∑=
κ

κll yn  τότε ξκ≥0, nl≥0 και ∑ ∑ == 1lnκξ  συνεπάγεται ότι οι n και ξ 

είναι άριστες στρατηγικές για τον Β. 

Σηµείωση: Η πρώτη µέθοδος συµµετροποίησης του παιγνίου επροτάθη από τους Gale, 

Kuhn and Tucker και η δεύτερη από τους Brown & Von Neumann. 

 Πριν προχωρήσω στο δεύτερο σηµαντικό στοιχείο της θεωρίας των παιγνίων την 

αξία και στις µεθόδους υπολογισµού της, κρίνω σκόπιµο να αναφερθώ επ΄ ολίγον (χωρίς 

αποδείξεις), στο θεώρηµα που συνδέει την σχέση µεταξύ των αρίστων στρατηγικών και 

την διάσταση των συνόλων των αρίστων στρατηγικών. 

Θεώρηµα: 00 YdimYdimXdimXdim −=−  όπου X  δηλώνει το σύνολο των x µε Ι1 (x)⊆ I1 

καιY  δηλώνει το σύνολο όλων των y µε j1(y) J⊆ 1, έτσι το X  είναι η µικρότερη 

παρουσίαση (face) της βασικής διάταξης των µεικτών στρατηγικών. Μερικές µέθοδοι 

αποδείξεων του παραπάνω θεωρήµατος έχουν δοθεί. 

  Μία στηρίζεται στην παρουσίαση των αρίστων στρατηγικών για τον παίκτη Ι σαν 

υπερεπίπεδα διαχωρισµού και εκείνα του παίχτη II σαν σηµεία επαφής µεταξύ των δύο 

κυρτών συνόλων βλέπε Σχ(1).  

           Μέσω της προσεκτικής µέτρησης του αριθµού των γραµµικά ανεξαρτήτων 

επιπέδων διαχωρισµού και σηµειώνοντας τις διαστάσεις του συνόλου επαφής, «Η 

διάσταση µηδέν είναι σηµείο, η διάσταση ένα γραµµή, η διάσταση δύο επίπεδο»,  οι 

διαστάσεις σχέσεως µπορούν να καθορισθούν.  

           Μία άλλη απόδειξη βασίζεται στην απόδειξη του θεωρήµατος ελάχιστου-µέγιστου 

(min-max), η οποία χρησιµοποιεί το θεώρηµα του Kakutani (fixed- point).  

     Η σύγκλιση του παραπάνω θεωρήµατος, εάν η άριστη στρατηγική για κάθε παίκτη 

είναι µοναδική, έστω x=<x1,...,χs> και y=<y1...yr> τότε dimXO=dimYO=0. Από το θεώρηµα 
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έχουµε dim X =dim Y  και εξ'αυτών r=s σ'αυτή την περίπτωση αµφότερες οι στρατηγικές 

πρέπει να έχουν τον ίδιο αριθµό θετικών στοιχείων. 

      Ας θεωρήσουµε το πρόβληµα το οποίο περιγράφεται από την µοναδική στρατηγική x0 

για τον παίκτη Ι και y0 για τον παίκτη ΙΙ και ζητούµε να κατασκευάσουµε ένα πίνακα Α για 

τον οποίο οι x0 και y0 να είναι οι µοναδικές άριστες στρατηγικές, «απαίτηση τα x0 και y0 

έχουν τον ίδιο αριθµό µη µηδενικών στοιχείων». Έστω x0=<x0, x1,xk> και y0=<y0,y1,...yn> 

µε όλα τα xi & yi θετικά, κατασκευάζουµε ένα πίνακα τάξεως (κ+1) * (κ+1) µε µοναδικές 

άριστες  στρατηγικές τις x0 και y0, σαφώς παίρνουµε υ≠1/κ.  Έστω ο παρακάτω πίνακας Α 
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Είναι εύκολο να επαληθευθεί ότι τα x0 και yo είναι άριστες στρατηγικές και έτσι οι αξίες 

είναι υ, πρέπει όµως να απαντήσουµε εάν είναι και µοναδικές.  

Έστω w=<w0,w1,..., wn> είναι µια άριστη στρατηγική του παίκτη Ι, εάν j≠0 τότε  
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ούτως ώστε (υκ-1+x) w0 +x0(1-w0)=κυx0 ή ισοδύναµα (-1)w0=(υκ-1)x0, αφού υκ≠1, 

συνεπάγεται ότι w0=x0 ή εκτενέστερα αφού υ
υ

=+
−

j
j ww

x
x

0
0

  w⇒ j=xj για όλα τα j, το x0 

είναι η µοναδική αρίστη στρατηγική για τον παίκτη Ι, οµοίως δεικνύετε ότι y0 είναι η 

µοναδική στρατηγική για τον παίκτη ΙΙ. 
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      Εάν οι παίκτες Ι και ΙΙ έχουν µοναδικές άριστες στρατηγικές η επιλογή µιας άριστης 

στρατηγικής δεν παρουσιάζει πρόβληµα για κανένα αφού υπάρχει µόνο µια επιλογή. 

Όταν τα σύνολα των αρίστων στρατηγικών είναι µεγαλύτερης διάστασης από της 

µηδενικής (σηµείο) το να επιλέξουµε µια αρίστη στρατηγική πρέπει να αντιληφθούµε, ότι 

υπάρχουν δύσκολα ερωτήµατα και απαιτείται η χρήση περισσοτέρων πρόσθετων 

κριτηρίων και παρουσιάζονται άλλες επιπλοκές, όµως είναι χρήσιµο και σπουδαίο να 

γνωρίζουµε πότε ένα παίγνιο έχει µοναδική λύση και τέτοια παίγνια συµβαίνουν συχνά.           

Παρατηρούµε πρώτα ότι παίγνια µε µοναδικές άριστες στρατηγικές έχουν dim X =dim Y . 

Ισοδύναµα το µέγιστο µέτρο (αριθµός θετικών στοιχείων της αρίστης x στρατηγικής και το 

µέγιστο µέτρο της αρίστης στρατηγικής y είναι το ίδιο, όθεν προκύπτει ότι ο ελαττωµένος 

πίνακας είναι αναγκαία τετραγωνικός. Μετά εισάγω την ακόλουθο τοπολογικήν δοµή του 

διαστήµατος όλων των παιγνίων. Από µια γειτνίαση U(A) του πίνακα Α τάξεως n * m 

ορίζουµε το σύνολο των δυνατών πινάκων ίδιας τάξεως των οποίων στοιχεία είναι εντός 

της περιγεγραµµένης θετικής απόστασης του αντίστοιχου στοιχείου του Α. Εκ των 

παραπάνω ακολουθεί το επόµενο θεώρηµα . 

         Θεώρηµα: Εάν ένας πίνακας Α έχει µοναδικές άριστες στρατηγικές x και y υπάρχει 

µία γειτνίαση U(A) τέτοια ώστε εάν το Β είναι στο U(A) τότε το Β έχει µοναδικές άριστες 

στρατηγικές.  

          Το παραπάνω θεώρηµα δηλώνει ότι το σύνολο όλων των πινάκων µε µοναδικές 

άριστες στρατηγικές είναι ένα ανοικτό σύνολο. Είναι ευχάριστο να γνωρίζω ότι το πλείστο 

των παιγνίων έχουν µοναδική λύση, αλλά στην πράξη συχνά αντιµετωπίζουµε παίγνια µε 

µη µοναδική  λύση. Αποδεικνύεται, ότι το συµπληρωµατικό σύνολο αυτού του ανοικτού 

συνόλου είναι σποραδικό υπό την έννοια , ότι κάθε παίγνιο µε µη µοναδικές λύσεις 

µπορεί να προσεγγισθεί στοιχείο προς στοιχείο τόσο πλησιέστερα, όσο είναι επιθυµητό, 

από παίγνιο που έχει µοναδική αρίστη λύση.  

Παράδειγµα:  Έστω Α είναι ο (nxn) πίνακας αποδόσεων του παιγνίου µε 

                           { +1 εάν i≠j 

                                       αij= 

                          {  -1 εάν  i=j 
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Χρησιµοποιούµε την συµµετρίαν του παιγνίου για να βρούµε τις άριστες στρατηγικές και 

την αξία του παιγνίου. 

     Λύσις: 

χ0=y0=<1/n, ……1/n> ,  υ =(n-2)/n 

  Hλεκτρονική λύσις: 
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     Συνάγεται και από την ηλεκτρονική παρουσίαση , ότι χ0 = y0 =<1/n,….1/n>  και αξία  

υ = (n-2)/n. 

3.5  Μέθοδοι προσέγγισης-µέτρησης της αξίας του παιγνίου 

       Όπως αναφέρθη τα δύο βασικά στοιχεία ενός παιγνίου είναι η στρατηγική και η 

αποπληρωµή (pay-off) του παιγνίου, αφού αναφέρθηκα νοµίζω διεξοδικά µε το ότι αφορά 

τις στρατηγικές θα παρουσιάσω δύο µεθόδους προσέγγισης-µέτρησης της αξίας του 

παιγνίου. 

 3.5.α. Μέθοδος προσέγγισης της αξίας του παιγνίου µέσω της δηµιουργίας µιας 

ακολουθίας στρατηγικών για κάθε παίκτη 

             Αυτή η µέθοδος που θα περιγραφεί παρέχει ένα µέσο για προσέγγιση της αξίας 

του παιγνίου, µας παρέχει την δυνατότητα να δηµιουργήσουµε µια ακολουθία 

στρατηγικών για κάθε παίκτη, τέτοια ώστε όλες οι οριακές στρατηγικές που ασφαλίζονται 

από την ακολουθία είναι άριστες στρατηγικές για το παίγνιο, ειδικά εάν και οι δύο παίκτες 

έχουν µοναδικές άριστες στρατηγικές, αυτές οι άριστες στρατηγικές να µπορούν να 

προσεγγισθούν µε οποιοδήποτε βαθµό ακρίβειας ζητηθεί, δηλ εάν ένα πρόβληµα 

γραµµικού προγραµµατισµού και το δυαδικό του έχουν µοναδική λύση, τότε 
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αντιµετωπίζοντας το ισοδύναµο πρόβληµα παιγνίου µπορούµε να πάρουµε ένα επί πλέον 

επαναλαµβανόµενο σχήµα για την λύση του προβλήµατος και αντιστρόφως. Αυτή η 

µέθοδος βασίζεται στις ακόλουθες προφανείς αιτίες. Ας υποθέσουµε ότι το παίγνιο 

παίζεται µε επαναλήψεις και ότι σε κάθε διαδοχικό παίξιµο κάθε παίκτης επιλέγει µία 

στρατηγική µε την υπόθεση ότι οι µελλοντικές πράξεις του αντιπάλου του θα µοιάζουν µε 

αυτές του παρελθόντος, αλλά τι έκανε ο κάθε παίκτης στο προηγούµενο παίξιµο είναι 

γνωστό, αυτή η αρχή επιλογής στρατηγικής οδηγεί σε µια ακολουθία, που ορίζει τα 

παίγνια, εκτός από µια ελαφρά αυθαιρεσία που διαφαίνεται, εάν συµβούν µερικές αλλαγές 

σε ένα ενδιάµεσο παίγνιο. (Σ'αυτήν την περίπτωση κάθε επιλογή µεταξύ των εναλλαγών 

µπορούν να γίνουν χωρίς ακύρωση των ιδιοτήτων σύγκλισης, όπως θα αναπτυχθεί 

παρακάτω). Από την ακολουθία ένας µπορεί να υπολογίσει το ανώτατο και το κατώτατο 

όριον για την αξία του παιγνίου και να προσεγγίσει την αρίστη στρατηγική για κάθε 

παίκτη, η τυπική περιγραφή των επαναλήψεων παρουσιάζεται αµέσως µετά.  

    Έστω ijαA =  είναι ο πίνακας αποπληρωµής, έστω αi δηλώνει την ith γραµµή και bj την 

jth στήλη του Α. Υποθέτουµε ότι για το πρώτο παίξιµο (γύρο) του παιγνίου ο παίκτης ΙΙ 

επιλέγει µια καθαρή στρατηγική που αντιστοιχεί στον δείκτη των γραµµών για τον οποίο 

το µέγιστο c(1) επιτυγχάνεται. ∆ηλώνουµε αυτή την κίνηση γραµµή του Α µε το r(1) . Έτσι 

εάν c(1) και r(1) είναι η joth στήλη και η ioth γραµµή αντίστοιχα έχουµε: 

κj0
κ

00i α µεγjα =  ή )1()1(0 κ
κ

µεγ cci =  

    Στο δεύτερο παίξιµο του παιγνίου εάν ο παίκτης Ι επιλέξει την στρατηγική που οι 

αποδόσεις του είναι τα στοιχεία της γραµµής r(1), ο παίκτης ΙΙ πρέπει να αντιταχθεί µε την 

καθαρή στρατηγική j1 όπου αi0j1 = ελαχ αi0j = ελαχ rj(1).                                                                           

Εν συνέχεια υποθέτουµε ότι και οι δύο παίκτες τροποποιούν την προηγούµενη επιλογή 

τους (στρατηγική), µόνον υπό το φως της εµπειρίας των, πράγµατι ο καθένας παίζει την 

καθαρή στρατηγική, η οποία είναι αρίστη σε όρους της συνολικής εµπειρίας του µε τον 

αντίπαλό του, προσδιορίζοντας ίσα µέτρα (σταθµίσεις) στις προηγούµενες πράξεις του 

αντιπάλου του. Ειδικά, υποθέτουµε ότι ο παίκτης ΙΙ επιλέγει την µεικτή στρατηγική 

><
2
1,

2
1  επί της j0 & j1

Έστω c(2) = c(1)+bj1 τώρα ο παίκτης Ι προσπαθεί να µεγιστοποιήσει το κέρδος του πάλι και 

σχεδιάζει να ορίσει το µεγi1/2[ci(1)+bij1] ή ισοδύναµα µεγici(2), εάν αυτό το µέγιστο 

συµβαίνει στο i1, αυτός παίζει το µέσο του r(1) και aj1.   Συνεχίζοντας αυτό το φανταστικό 
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παίγνιο, κατά το οποίο ο κάθε παίκτης σε κάθε γύρο απαντά άριστα στο προηγούµενο 

παίξιµο του αντιπάλου του. Ο παίκτης ΙΙ µετά βρίσκει µια στήλη µε δείκτη j2 στο οποίο 

επιτυγχάνεται ελαχ χjrj(2)  και παίζει την µεικτή στρατηγική ><
3
1,

3
1,

3
1  επί του j0,j1,j2.   

Έστω c(3) = c(2)+bj2 

Σε απάντηση αυτής της στρατηγικής ο παίκτης Ι επιλέγει το µεγαλύτερο στοιχείο του 1/3 

c(3). Εάν το µέγιστο συµβαίνει στο i2 αυτός παίζει ><
3
1,

3
1,

3
1  επί του i0, i1,i2 και ούτω καθ' 

εξής, έτσι λαµβάνουµε δύο ακολουθίες διανυσµάτων. 

c (κ)=c(κ-1)+bjκ-1όπου rjκ-1(κ-1)=ελ
j
α χ.rj (κ-1), και r(κ)=r(κ-1)+aiκ-1 όπου ciκ (κ)=µ

i
ε γ.ci(κ). 

Παρακάτω θα δείξω ότι η µέγιστες και ελάχιστες αποπληρωµές (pay-off), που 

αντιστοιχούν στις στρατηγικές c(n)/n, r(n)/n  συγκλίνουν στο u έτσι  

 
( )( )lim lim . j

n ni i

r nci n U
n n

µεγ ελαχ
⎡ ⎤⎡ ⎤ = =⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 

Άς δούµε όµως πρώτα εν ολίγοις το ανάλογο υπολογιστικό σχήµα, που σχηµατίζεται 

ευθέως σε όρους µεικτών στρατηγικών. Υποθέτουµε ότι ο παίκτης ΙΙ, αρχίζει µε κάποια 

µεικτή στρατηγική y1. Τότε ο παίκτης Ι επιλέγει x1 όπου µ
χ
ε γ. (χ, Ay1)=(x1, Ay1) 

Ο παίκτης ΙΙ έπειτα επιλέγει y2 όπου 

),()(. 211 AyxAx y
y

=−ελαχ  

Υποθέτοντας ότι ο παίκτης ΙΙ παίζει τον µέσο 1/2(y1+y2) στο δεύτερο γύρο, τότε ο παίκτης 

Ι επιλέγει x2 όπου 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

2
yyA,x

2
yyA,x.µεγ 21

2
21

x
. 

Κάθε παίκτης συνεχίζει να παίζει το µέσο σε όλες τις επιλογές του και ο αντίπαλός του 

προσπαθεί να βελτιώσει τις ευκαιρίες του αντιπαραθέτοντας τους µέσους του. Για 

παράδειγµα, εάν xn είναι η καλύτερη επιλογή του παίκτη Ι έναντι της 1/n [y1+...+yn] αυτός 

θα επιλέξει την στρατηγική 1/n[x1+...+xn] τότε ο παίκτης ΙΙ θα παίζει 1
1
+n [y1+...+yn+1] και 

ούτω καθ' εξής. Αυτό οδηγεί στην αποδοχή ότι: 

 υελαχµεγ =⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ + Ayxx

n
yyA

n
x n

ynn
xn

)...(1.lim)...(1,.lim 11             (3. 5.1) 
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και έτσι κάθε οριακό σηµείο ∑
=

n

1i
xi

n
1   ή ∑

=

n

1i
yi

n
1  είναι µια αρίστη στρατηγική για το παίγνιο. 

Πρέπει να αποδείξουµε την σύγκλιση της διαδικασίας σε σχέση µε τις στήλες και τις 

γραµµές, που έχει σαν αποτέλεσµα το παραπάνω. Το επόµενο παράδειγµα δείχνει την 

µέθοδο. 

Έστω το παίγνιο που ορίζεται από το πίνακα αποπληρωµής (pay-off). 

3-  3     1
3    0     1   
0     1    2   

A
−

=  

Υποθέτω ότι ο παίκτης Ι αρχίζει µε i0, τότε ο παίκτης ΙΙ επιλέγει j0, ο παίκτης Ι επανέρχεται 

µε i1 και ούτω καθ' εξής ο κάθε παίκτης κάνει διαφορετικές επιλογές σύµφωνα µε την 

διαδικασία που αναπτύχθηκε πιο πάνω. Έστω: 

1( ) . ( ),j
j

U N r N
N
ελαχ

−
= ),(.)( υ Nc1_

N
N i

i
µεγ=    τα συµπεράσµατα δείχνονται στον Πίνακα(1). 

 

 
3.5.β Απόδειξη της συγκλίσεως  

 Μία ακολουθία των διανυσµάτων c(κ) και r(κ) διαστάσεων n και m αντίστοιχα λέγεται 

ότι σχηµατίζουν ένα σύστηµα διανυσµάτων σε αντιστοιχία µε ένα πίνακα Α, n * m  εάν: 

1)  µεγici(0)=ελαχjrj (0) 

2)  όπου το µεγici(κ) λαµβάνεται από το vth στοιχείο r(κ+1)=r(κ)+αν 
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   3)  όπου το ελαχjrj(κ)λαµβάνεται από το µth στοιχείο c(κ)=c(κ-1)+bµ, όπου (αv δηλώνει την 

vth γραµµή και bµ την µth στήλη του Α). 
    Πράγµατι µπορούµε να διακρίνουµε ότι τα διανύσµατα c(κ) και r(κ) που αναπτύχθηκαν 

παραπάνω σχηµατίζουν ένα σύστηµα διανυσµάτων ,  εάν c(0)≡r(0)≡0. 

Θεώρηµα 1: Για κάθε σύστηµα διανυσµάτων   

( )( )lim lim j

n ni i

r nci n
n n

µεγ ελαχ υ
⎡ ⎤⎡ ⎤ = ⎢⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

=⎥  Εικάζεται ότι η διαδικασία συγκλίνει µε ρυθµό 
κ
1  

όπου κ είναι ο αριθµός των επαναλήψεων.  

Στην πραγµατικότητα αυτό είναι περισσότερο ικανό από ότι είναι θεωρητικά 

προσδοκώµενο. Για κάθε σύστηµα διανυσµάτων  

. ( ) . ( )lim 0
T

c T rµεγ ελαχ
→∞

− Τ⎡ ⎤ ≥⎢ ⎥Τ⎣ ⎦
 

όπου µεγ.c(Τ) θεωρούµε το µέγιστο στοιχείο του διανύσµατος c(T) για c(0) =r(0) =0 τότε: µεγ 

( )c Τ
Τ

( )rυ ελαχ Τ
≥ ≥

Τ
  

Γενικά. Έστω ότι ni, mj δηλώνουν τον αριθµό των γύρων που τα ai, bj προστίθενται στο 

r(0), c (0) για να δηµιουργήσουν το r(Τ), c(Τ) αντίστοιχα. Τότε 

∑ ∑ == Tmn ji  και χi = in
T

, yj = jm
T

 είναι οι στρατηγικές του παιγνίου. 

Παρατηρούµε ότι: 

∑ +=+=
j

ij
ij

ii iAy
T

c
T
m

T
c

T
Tc

)(
)0()0()(

α  

( ) (0) (0)
( )j j ji

ij
i

r T r rn XA j
T T T T

α= + = +∑  

και ( ) . ( ) (0) (0) ( ) ( )
i j i j

c T r c r y i X j
T

µεγ ελαχ µεγ ελαχ µεγ ελαχ− Τ
= − + Α −

Τ Τ
Α    (3.5.2) 

αλλά 
i i

(0)(0)lim   µεγ lim   ελαχ 0ji

T T

rc
T T

= =

)

                 (3.5.3) 

Επίσης από το θεώρηµα ελαχ-µεγ.(min-max) 

x i
  µεγ( , )   µεγ( .

j j
x Ay Ayi Ayυ ελαχ ελαχ µεγ≥ = ≤  

Οµοίως ( )
j

A j Ay XA 0υ ελαχ χ µεγ ελαχ≥ → − ≥         (3.5.4)   
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Ορισµός: Μία γραµµή av του Α λέγεται ότι είναι επιθυµητή (επιλέξιµη) στο διάστηµα (Μ, 

Μ+Τ) εάν υπάρχει R όπου M≤R≤M+T τέτοιο ώστε : 

µεγ.c(R)=Cv(R)                                                

Μία στήλη bµ είναι επιθυµητή (επιλέξιµη) εάν  

ελαχ. R(R)=rµ(M)  

Αυτός ο ορισµός δεν συνεπάγεται ότι τα av, bµ , χρησιµοποιήθηκαν πράγµατι στο r(R), c(R). 

Εάν όλες οι γραµµές και στήλες του Α είναι επιθυµητές (επιλέξιµες) στο διάστηµα 

(Μ,Μ+Τ) τότε  

µεγ.c (M+T)-ελαχc (M+T)≤ 2αΤ                       (3.5.5) 

και  µεγ.r (M+T) -ελαχ.r (M+T) ≤ 2αΤ                        (3.5.6) 

όπου ijαµεγα
j,i

=                                               

Απόδειξη: Έστω V δηλώνει κάθε γραµµή για την οποία επιτυγχάνεται ελαχ.c(Μ+Τ). Αφού av 

είναι επιλέξιµο υπάρχει R τέτοιο ώστε: 

                      µεγ.c(R) =cv(R),                                       (3.5.7) 

επίσης αφού M≤R≤M+T µπορούµε να πάρουµε το c(M+T) προσθέτοντας (το πλείστον) Τ 

στήλες στο c(R), γνωρίζοντας  κάθε φορά, ότι τα στοιχεία των προστεθέντων διανυσµάτων 

περιορίζονται από το (α) . Όθεν cj(M+T) ≤cj (R)+αΤ, cj(M+T) ≥cj (R) -αΤ 

Ειδικότερα ελαχ.c (M+T) =cv (M+T) ≥cv(R) -αΤ                           (3.5. 8) 

υποθέτουµε v0 είναι τέτοιο ώστε: µεγ.c (M+T) =cv0 (M+T). Τότε από την εξίσωση  (3.5. 6) 

έχουµε: 

cv0(M+T) ≤cv0(R) +αΤ ≤ cv(R) +αΤ                                              (3.5.9)  

από τις εξισώσεις 3.5. 7 και 3.5.8 συνεπάγεται  

µεγ.c (M+T) -ελαχ.c (M+T) ≤2αΤ,                                                  

εάν όλες οι γραµµές και στήλες του Α είναι επιλέξιµες στο διάστηµα (Μ,Μ+Τ) τότε: 

µεγc (M+T) -ελαχ r(Μ+Τ) ≤4αΤ.                                                     (3.5.10)  

Απόδειξη 

µεγc (M+T) -ελαχ r(Μ+Τ) =[µεγc(Μ+Τ) -ελαχc(Μ+Τ)]

+[ελαχc (M+T) -ελαχr (Μ+Τ)] 

+[µεγ r(Μ+Τ) -ελαχ r(Μ+Τ)]≤

4αΤ+[ελαχ c(M+T) -µεγ r(Μ+Τ)]. Το µόνο που αποµένει να δείξουµε είναι ότι η παρένθεση 

είναι αρνητική. 
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Έστω κi, lj δηλώνουν τον αριθµό των γύρων που τα bi, aj προστίθενται στο c(0), r(0) για 

να δηµιουργήσουν το c(M+T) και το r(Μ+Τ) αντίστοιχα, βλέπουµε ότι: 

1l
TM

1κ
TM

1
ji =

+
=

+ ∑∑  

Έστω Β=Α' και έτσι bij=αji και έστω υ* δηλώνει την αξία του παιγνίου µε τον πίνακα Β. 

Τότε (Μ+Τ)χ =<κ1,...,κm>, (Μ+Τ)y=<l1...ln> είναι στρατηγικές για τον παίκτες Ι και ΙΙ 

αντίστοιχα, του παιγνίου µε πίνακα Β. 

jXB
TM

c
TM

b
TM

c
TM
TMc j

i

i
ij

jj )(
)0()0()(
+

+
=

+
+

+
=

+

+
∑ κ

 

και ( ) (0) (0) ( )ji i i
ij

j

lr M T r rb B
M T M T M T M T

+
= + = +

+ + + +∑ y i  

Τότε ( ) ( ) (0) (c M T c r 0)ελαχ µεγτ ελαχ µεγ+ − Μ +Τ −
=

Μ +Τ Μ +Τ
+ελαχ xB-µεγ By 

επίσης ελαχ c(0) = µεγ r(0) εξ ορισµού του συστήµατος διανυσµάτων. Τελικά έχουµε βρει 

ότι ελαχ xB≤υ *≤µεγ By ή ελαχ xB-µεγ By≤0 

όθεν ( ) ( ) 0c M T rελαχ µεγ+ − Μ +Τ
≤

Μ +Τ
 που συµπληρώνει την απόδειξη. 

         Εάν για κάθε ε>0 υπάρχει Τ*(ε) τέτοιο ώστε Τ>Τ* τότε µεγc(Τ) – ελαχr(Τ) \Τ<ε για 

κάθε σύστηµα διανυσµάτων που συνδέονται µε ένα σταθερό πίνακα Α, η τιµή του Τ*(ε) 

είναι ανεξάρτητος από το σύστηµα διανυσµάτων. 

 Θα προχωρήσουµε επαγωγικά. Η πρόταση ισχύει για 1x1 πίνακες αφού     r(0) = c(0) 

συνεπάγεται r(n) = c(n) για όλα τα n. Υποθέτουµε ότι ισχύει για όλους τους υποπίνακες του 

Α τότε θα δείξουµε ότι ισχύει και για τον Α, αφού ο αριθµός των υποπινάκων είναι 

πεπερασµένος, πρέπει να υποθέσουµε ότι το Τ*(ε/2) είναι το ίδιο για όλους τους 

προσιδιάζοντας υποπίνακες του Α, για όλο το σύστηµα διανυσµάτων «στο υπόλοιπο της 

απόδειξης Τ* θα σηµαίνει αυτόν τον αριθµό». 

Εάν στο διάστηµα (Μ,Μ+Τ) η vth γραµµή είναι µη επιλέξιµος τότε: 

 µεγc(M+T*) -ελαχr(Μ+Τ*) ≤µεγc(M) -ελαχr(Μ) +Τ*ε/2όπουΤ*=Τ*(ε/2).  (3.5.11) 

 Το ίδιο ισχύει εάν η µth στήλη είναι µη επιλέξιµος. 

Απόδειξη; Ορίζουµε το νέο διανυσµατικό σύστηµα  

( ) ( ) [ ( ) ( )]r r c M rκ µεγ ελαχ
−

= Μ +Κ + − Μ υ  όπου U =<1,1,...1>  

=)(κc προβολή του c(M+K) που λαµβάνεται απαλείφοντας την vth γραµµή για (κ≤Τ*).  
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Για κ>Τ*χρησιµοποιώντας τους κανόνες (2) και (3) του ορισµού του διανυσµατικού 

συστήµατος θα συνεχίσουµε το σύστηµα σε σχέση µε τον υποπίνακα που λαµβάνεται 

από τον Α παραλείποντας την vth γραµµή. Μπορούµε να αποδείξουµε ότι ( )r κ  και )κ(c  

σχηµατίζουν ένα σύστηµα διανυσµάτων. Ο κανόνας (1) ικανοποιείται ως ακολούθως. 
-

 r (0) ελαχ r(Μ) µεγ c(M)-ελαχ r(Μ)ελαχ = + = ( ) (0)c M cµεγ µεγ=  Αφού η vth γραµµή δεν 

είναι επιλέξιµη, οι κανόνες (2) και (3) ικανοποιούνται για κ≤Τ* διότι η vth γραµµή είναι µη 

επιλέξιµη και για κ>Τ* εκ κατασκευής  

Τώρα µπορούµε να αποδείξουµε την (3.5.11) 

Αφού  και ( )r κ
−

)κ(c  ορίζονται σε ένα υποπίνακα του Α, π.χ. από τον υποπίνακα που 

προκύπτει απαλείφοντας την vth γραµµή έχουµε από την υπόθεση της 

επαγωγής
_

( *) ( *)
* 2

c T rµεγ ελαχ ε− Τ
<

Τ
             (3.5.12) 

που είναι ισοδύναµος µε την (3.5.11) 

Απόδειξη: Έστω Τ=(θ+q)Τ*,όπου (0≤θ<1)  και q, Τ ακέραιοι µε την αξία του q να 

καθορίζεται,όπως παρακάτω. Έστω IS=[(θ+s-1) T*, (θ+s) T*]    (1≤S≤q). 

Περίπτωση 1:  

Υπάρχει S τέτοιο που όλες οι γραµµές και στήλες του Α είναι επιλέξιµες στο IS. Έστω S’ 

είναι το µεγαλύτερο από τα S. Εάν S’≤q-1, µπορούµε να εφαρµόσουµε την (3.5.11) στο 

διάστηµα (Μ, Μ+Τ*) µε Μ=(θ+q-1) T* και Μ+Τ*=Τ τότε µεγc(T) -ελαχ r(Τ) ≤ µεγ[c(θ+q-1)Τ*]-

ελαχ r[(θ+q-2)Τ*]+2
2
ε Τ*. Συνεχίζουµε επαναλαµβάνοντας τις ανισότητες µέχρι να 

φθάσουµε το IS’, όπου η διαδικασία πρέπει να σταµατήσει, αφού όλες οι γραµµές και 

στήλες είναι επιλέξιµες. Όθεν µεγc(Τ)-ελαχr(Τ)≤µεγc[(θ+s')T*]-ελαχr[(θ+s')Τ*]+(q-s') 

ε/2Τ*≤µεγc[(θ+s')T*]-ελαχ r[(θ+s)Τ*]+q
2
ε Τ*, (3.5.13) αλλά στο διάστηµα Is=[(θ+s'-

1)T*,(θ+s')T*] µεγέθους Τ* όλες οι γραµµές και στήλες είναι επιλέξιµες, έτσι εφαρµόζοντας 

την (3.5.10) λαµβάνουµε µεγc[(θ+s')T*]-ελαχ r[(θ+s')Τ*]≤4αΤ* Αντικαθιστώντας αυτό το 

αποτέλεσµα στην (3.5.13) λαµβάνουµε µεγc (T) -ελαχ r(Τ) ≤ 4αΤ*+q
2
ε T*   (3. 5.14 ) 

Περίπτωση 2:  
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∆εν υπάρχει s τέτοιο ώστε όλες οι γραµµές και οι στήλες του Α να είναι επιλέξιµες στο Is. 

Τότε η (3.6.11) εφαρµόζεται στο µεγ c(Τ) -ελαχ r(Τ) ≤µεγ c(θ+q-1)Τ*-ελαχr(θ+q-1)Τ*+
2
ε Τ* 

όπως παραπάνω, τα αποτελέσµατα επαναλαµβάνονται µέχρι S=1 οπότε παίρνουµε 

µεγc(T)-ελαχr(T) ≤µεγc(θΤ*) -ελαχr(θΤ*) +q
2
ε T*≤ 2θαΤ*+q

2
ε Τ*+M όπου: Μ=|µεγ|c(0)|+µεγ|r(0)

Η τελευταία ανισότητα ισχύει, διότι το c(θΤ*)λαµβάνεται προσθέτοντας θΤ* στήλες στο c(0) 

και γνωρίζουµε ότι |αij|≤α. Όθεν⏐µεγc (θΤ*)⏐ ≤αθΤ*+µεγ⏐c(0)⏐ 

και⏐ελαχ r(θΤ*)⏐ ≤αθΤ*+µεγ⏐r(0)⏐. Τελικά αφού θ<1 εάν επιλέξουµε Τ*>Μ/2α παίρνουµε 

µεγc (T) -ελαχ r(Τ) ≤4αΤ*+q
2
ε T*                 (3.5.15) 

Εµφανώς η εξίσωση (3.5.15) ισχύει και για τις δύο περιπτώσεις. Τότε 

( )  r(Τ)c Tµεγ ελαχ−
Τ 2

ε
q
α4

q
2
εqα4

+≤
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+

≤ , εάν επιλέξουµε q τόσο µεγάλο ώστε 

4α/q<
2
ε οπότε για όλα τα Τ>qΤ*έχουµε ( )  r(Τ)c Tµεγ ελαχ ε−

<
Τ

 

 

 

Απόδειξη του Θεωρήµατος 1: 

Παραπάνω είδαµε ότι ( )  r(Τ)c Tµεγ ελαχ ε−
<

Τ
  και ( )  r( )lim 0

Τ
c Tµεγ ελαχ

→∞

− Τ⎡ ⎤ ≥⎢ ⎥⎣ ⎦
 

 

( )  r( )lim 0
Τ

c Tµεγ ελαχ− Τ⎡ ⎤ ≥⎢ ⎥⎣ ⎦
 και ( )  r( )lim 0

Τ
c Tµεγ ελαχ

−

− Τ⎡ ⎤ ≥⎢ ⎥⎣ ⎦
 εκ τούτων 

 

( )  r( )lim 0
Τ

c Tµεγ ελαχ− Τ⎡ =⎢⎣ ⎦
⎤
⎥                          (3.5.16) 

αλλά ( ) ( )lim limr cελαχ υ µεγ
− −Τ Τ⎡ ⎤ ⎡≤ ≤⎢ ⎥ ⎢Τ Τ⎣ ⎦ ⎣

⎤
⎥⎦
 

 

όθεν ( ) ( )lim lim
T T

r cελαχ µεγ υΤ Τ⎡ ⎤ ⎡ ⎤= =⎢ ⎥ ⎢ ⎥Τ Τ⎣ ⎦ ⎣ ⎦
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3.5.γ. Γεωµετρική παρουσίαση της Σύγκλισης   

          3.5.γ.1    Σύγκλιση Τριγώνου  

                         ∆ηµιουργούµε µια ακολουθία εγγεγραµµένων τριγώνων σε δεδοµένο 

κύκλο µε την µέθοδο , η οποία περιγράφεται στην συνέχεια. Αναδεικνύοντας την 

ακολουθία των τριγώνων καθιστάµεθα ικανοί να διαπιστώσουµε , ότι η ακολουθία 

γρήγορα συγκλίνει σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο.    Μέθοδος : Αρχίζω µε ένα οποιοδήποτε 

τρίγωνο Τ0=∆Ρ0Q0R0 εγγεγραµµένο σε δοθέντα κύκλο .   Σχεδ (6). 

 

 

 

Σχ 6.    Ένα αρχικό εγγεγραµµένο τρίγωνο Τ0 και ένα νέο Τ1 ,το οποίο λαµβάνεται εάν 

διαιρέσουµε τα τόξα .   
     ∆ιαιρώντας τα τρία τόξα  που περιλαµβάνονται από τις πλευρές του Τ0  παίρνουµε τρία 

σηµεία Ρ1, Q1, R1 επί αυτών των τόξων . Αυτά τα σηµεία δηµιουργούν τις κορυφές του 

εποµένου εγγεγραµµένου τριγώνου  Τ1 =∆Ρ1Q1R1, όπως φαίνεται στο σχεδιάγραµµα. 

Οµοίως το δεύτερο τρίγωνο της ακολουθίας Τ2 λαµβάνετε από το Τ1 κατά τον ίδιον τρόπο. 

Συνεχίζοντας αυτήν την διαδικασία απεριόριστα , λαµβάνουµε την ακολουθία  

των εγγεγραµµένων  τριγώνων. Η ακολουθία , η οποία προκύπτει από την παραπάνω 

διαδικασία έχει τις ακόλουθες τρεις ιδιότητες . 

.}{
0=

∞
nnT

      α). Εάν το αρχικό τρίγωνο είναι ισόπλευρο τότε η ακολουθία  είναι µια 

εναλλασσόµενη ακολουθία T

∞
=0}{ nnT

0,T1,T2……….,δηλ, Τ2κ=Τ0 και Τ2κ+1=Τ1. Αυτή η ακολουθία είναι  

γνωστή και σαν ακολουθία διπλής περιόδου του ισόπλευρου τριγώνου.  

β). Γενικότερα σε µια αυθαίρετη επιλογή του αρχικού τριγώνου Τ0 η ακολουθία  

συγκλίνει σε µια εναλλασσόµενη ακολουθία ισόπλευρων τριγώνων Τ, Τ* και για τα οποία 

ισχύει  και   για µεγάλο (κ) . Το σηµείο της προσέγγισης σηµαίνει, ότι οι 

∞
=0}{ nnT

TT k ≈2 *12 Τ≈Τ +κ
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κορυφές προσεγγιστικά είναι οι ίδιες . Λέµε ότι η ακολουθία  είναι τελικά περιοδική µε 

περίοδο δύο. 

∞
=0}{ nnT

       γ). Κάθε ακολουθία των κορυφών , , , , συγκλίνει σε µια 

ακολουθία περιοδική µε περίοδο έξη , η οποία κάνει κύκλο αντίστροφα των δεικτών του 

ωρολογίου δια µέσω  των έξη κορυφών . Λέµε ότι κάθε µια από αυτές τις ακολουθίες είναι 

τελικά περιοδικές µε περίοδο έξη. Το κλειδί για να αντιληφθούµε την συµπεριφορά µιας 

τέτοιας ακολουθίας τριγώνων  είναι η παρατήρηση των γωνιών, του κέντρου α

∞
=0}{ nnP ∞

=0}{ nnQ ∞
=0}{ nnR

∞
=0}{ nnT n  , βn , 

γn , που σχηµατίζονται συνδέοντας τις κορυφές  Τn  µε το κέντρο του κύκλου Σχ(7). 

  
Σχ(7). Οι κεντρικές γωνίες αn  , β n ,γn  , για το τρίγωνο Τn  και οι αντίστοιχες γωνίες αn+1 , 

βn+1  , γn+1    , για το Τn+1 . 

Από την διερεύνηση του σχεδιαγράµµατος και µετά από σκέψη αποκαλύπτεται ότι οι 

κεντρικές γωνίες για το Τn+1λαµβάνονται από τις γωνίες του Τnαπό τις παρακάτω σχέσεις 

                                αn+1=  1/2 αn +1/2βn                  (3.5.17)  

                                βn+1= 1/2βn  +1/2γn                   (3.5.18)  

                                γn+1= 1/2γn +1/2αn                    (3.5.19)       

Σε µορφή πίνακα αυτές οι τρεις εξισώσεις γράφονται σαν µία : 

                               

1

1

1

1 1
2 2

1 1
2 2

1 1
2 2

0
0

0

n

n

n

n

n

n

α

β

γ

α
β
γ

+

+

+

⎛ ⎞
⎜ ⎟= ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠              

                          ή   un+1 =  Α un,                               (3.5.20)                                                                      

όπου uι = (αn , βn  ,γn), i = n, n+1 είναι ο 3 x 1 πίνακας και Α είναι ο 3 x 3 πίνακας, 
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 σε αυτήν την µορφή µπορούµε να δούµε ότι τα διανύσµατα ui ,τα οποία έχουν τις κεντρικές 

γωνίες σαν στοιχεία, προκύπτουν από την επανάληψη του πίνακα Α ειδικά  ξεκινώντας µε 

u0 = (α0, β0, γ0) λαµβάνουµε κατά ακολουθίαν: 

                                   u1 = Au0

                                   u2  = Au1= A2u0 

u3=Au2= A3u0     

•   

•  

•  

                                  un = Aun-1 =Anu0           (3.5.21)                                                                                

   Τώρα µπορούµε να δούµε , ότι εάν το Τ0 είναι ένα ισόπλευρο τρίγωνο τότε όλες οι 

κεντρικές γωνίες είναι ίσες  u0 = (2π/3,2π/3,2π/3) και έτσι από τον πίνακα Α ή από τις 

εξισώσεις µπορούµε να δούµε ότι Αu0 = u0 . Από  εδώ προκύπτουν  όλες οι επόµενες 

επαναλήψεις του u0 υπό τον πίνακα Α είναι ο ίδιος Αnu0 = u0 για κάθε n. Ως εκ τούτου ένα 

σηµείο u0 είναι γνωστό σαν σταθερό σηµείο (fixed point) του σχηµατισµού Α. Το u0 = (α0 

,β0,γ0) αντιπροσωπεύει τις κεντρικές γωνίες στο αρχικό τρίγωνο και αφού είναι σταθερό 

κατά την επαναληπτική διαδικασία όλα τα τρίγωνα Τn είναι ισόπλευρα . Όµως τα τρίγωνα 

από µόνα τους δεν είναι σταθερά ,αλλά µάλλον µεταβάλλονται µεταξύ Τ0 και Τ1,όπως 

εύκολα διαπιστώνεται από τα διαγράµµατα .  

 Μετά εξετάζουµε την ποιο ενδιαφέρουσα περίπτωση κατά την οποίαν το αρχικό τρίγωνο 

Τ0 δεν είναι ισόπλευρο , τότε οι γωνίες  un = (αn  , βn  , γn ) δεν είναι σταθερές αλλά 

µεταβάλλονται µε το n και θα ήταν ενδιαφέρον να αναλύσουµε πως αυτές µεταβάλλονται 

και εάν αυτές προσεγγίζουν τις οριακές τιµές όταν το ∞→n  . 

        Από την εξίσωση (4.5.1.β.1.ε) βλέπουµε ότι το  un = (αn  ,βn ,  γn )  προκύπτει από 

την εφαρµογή του πίνακα Αn στο διάνυσµα u0 = ( α0 , β0 , γ0 ) και έτσι είναι φυσικό να 

αναλύσουµε την φύση του πίνακα Αn καθώς το ∞→n . Χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα  

MAPLE για την διερεύνηση των διαφόρων δυνάµεων του πίνακα Α, βρίσκουµε για 

παράδειγµα ότι : 
                           

            A10 =   
0.3330078125 0.3330078125 0.3339843750
0.3339843750 0.3330078125 0.3330078125
0.3330078125 0.3339843750 0.3330078125

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠
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∆ιερευνήσεις όπως οι παραπάνω οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ακολουθίες σαν αυτές 

των πινάκων  συγκλίνουν στον πίνακα Β , ο οποίος έχει  1/3 σε όλες τις στήλες και 

γραµµές. 

∞
=1}{ n

nA

 

1 1 1
3 3 3
1 1 1lim
3 3 3
1 1 1
3 3 3

n

n→∞

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟Α = Β = ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

          Εάν αυτό το αποδεχθούµε σαν αληθές βρίσκουµε ότι η ακολουθία των κεντρικών 

γωνιών έχει τα παρακάτω όρια.  

∞→

=
n

nnn
nA ),(lim ,,γβα

 = α
∞→n ∞→nnulim lim nu0= βnu0 =γnu0=1/3(a0,b0,g0),1/3(a0,b0,g0),1/3(a0,b0,g0) = 

(2π/3,2π/3,2π/3).  

      Αυτό είναι ένα σπουδαίο αποτέλεσµα , το οποίο µας λέγει ότι ανεξάρτητα από τις 

αρχικές τιµές των γωνιών στο αρχικό τρίγωνο , οριακά κάθε µια από αυτές τις γωνίες 

προσεγγίζει τα 2π/3. Συνεπώς το Τn θα είναι κατά προσέγγιση ισόπλευρο για µεγάλο 

n.Με τον ίδιο τρόπο αποδεικνύεται ότι το ίδιο ισχύει και  για το τετράπλευρο και κατά 

επέκταση στα πολύπλευρα , ήτοι για µεγάλο (n )συγκλίνουν στο τετράγωνο, στο κανονικό 

πεντάγωνο και ούτω καθ’ εξής . Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να αναπτύξω µερικές 

σπουδαίες ιδιότητες των σχέσεων εγγεγραµµένων και περιγεγραµµένων τριγώνων, 

θέσεως των κέντρων των κύκλων και σχέση αυτών µε την καµπύλη του Euler. 

3.5.γ.2 Ορισµοί            

   α) . ∆ακτύλιος      

             Η περιοχή µεταξύ δύο οµόκεντρων κύκλων . Εάν οι κύκλοι έχουν ακτίνα r και    

r+w τότε η περιοχή του δακτυλίου ισούται µε π(r+w)2-πr2, η οποία είναι ίση µε w x 

2π(r+1/2 w) .Συνεπώς αυτό είναι το ίδιο µε την περιοχή (εµβαδόν) του ορθογωνίου 

τετραπλεύρου µε ύψος w και βάση ίση µε την περιφέρεια του ενδιάµεσου κύκλου µεταξύ 

των δύο αρχικών κύκλων . 

      β).  Κεντροϊδής 

            Ο γεωµετρικός ορισµός της κεντροϊδούς G ενός τριγώνου Α BC’είναι το σηµείο 

όπου τέµνονται οι διάµεσοι του τριγώνου, στην πραγµατικότητα στο 1/3 της κάθε 
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διαµέσου, αυτό είναι πράγµατι το κέντρο βάρους του τριγώνου µε την προϋπόθεση ότι η 

µάζα κατανέµεται οµοιόµορφα . Εάν A, B, C είναι σηµεία του επιπέδου µε καρτεσιανές 

συντεταγµένες (x1,y1),(x2,y2),(x3,y3) τότε το G έχει συντεταγµένες ίσες µε το 1/3 του 

αθροίσµατος των συντεταγµένων  το ίδιο ισχύει και για τον χώρο περισσοτέρων 

διαστάσεων .   

     γ) Περιγεγραµµένος κύκλος 

              Είναι ο κύκλος, ο οποίος διέρχεται από τις κορυφές του τριγώνου και έχει σαν 

κέντρο την τοµή των µεσοκαθέτων του τριγώνου, όπως έχει αναφερθεί επί της περιφερίας 

του βρί σκονται οι καθαρές στρατηγικές.  

    δ) .Κύκλος των εννέα σηµείων. 

         Είναι ο κύκλος ο οποίος διέρχεται από τα σηµεία τα οποία είναι τα µέσα των 

πλευρών ενός τριγώνου , τα σηµεία τοµής των καθέτων που φέρονται από τις κορυφές 

προς τις απέναντι πλευρές. Αυτές οι κάθετοι τέµνονται σε ένα σηµείο που λέγεται 

ορθόκεντρο (Η). Έστω ότι συνδέουµε τις κορυφές του τριγώνου µε το ορθόκεντρο τότε και 

τα µέσα των τριών αυτών γραµµών βρίσκονται επί της περιφερείας του παραπάνω 

κύκλου ,ο οποίος ονοµάζεται κύκλος των εννέα σηµείων και του οποίου το κέντρο 

ευρίσκεται επί της γραµµής του Euler και στο µέσο της απόστασης (ΟΗ) ,όπου Ο είναι το 

κέντρο του περιγεγραµµένου κύκλου και Η το ορθόκεντρο. Το θεώρηµα του Feuerbach 

αναφέρει ότι ο κύκλος των εννέα σηµείων εφάπτεται του εγγεγραµµένου κύκλου και των 

τριών εξωτερικών κύκλων του τριγώνου που εφάπτονται εξωτερικά στις πλευρές του. 

       ε)   Ορθόκεντρο   

              Το σηµείο στο οποίο τέµνονται τα ύψη του τριγώνου . Το ορθόκεντρο βρίσκεται 

πάνω στην γραµµή του Euler          

στ) Εσώκεντρο 

 Είναι το κέντρο του εγγεγραµµένου κύκλου και ευρίσκεται στην τοµή των διχοτόµων των 

γωνιών ενός τριγώνου . Ο εγγεγραµµένος κύκλος εφάπτεται εσωτερικά µε τις τρεις πλευρές 

του τριγώνου .         

            ζ) Γραµµή του Euler 

                Σε ένα τρίγωνο το κέντρο του περιγεγραµµένου κύκλου η κεντροειδής και το 

ορθόκεντρο βρίσκονται επάνω σε µια γραµµή (ευθεία),η οποία ονοµάζεται γραµµή του 

Euler. Εάν Ο το κέντρο του περιγεγραµµένου κύκλου, G η κεντροειδής και Η το ορθόκεντρο 

τότε επί της γραµµής ισχύει  ΟG/GH=1/2. Συνεπώς το G είναι το κέντρο βάρους  του 
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περιγεγραµµένου τριγώνου καθώς και τριών µορίων τα οποία βρίσκονται στις κορυφές του 

τριγώνου µε την υπόθεση ότι αυτά, δηλ η µάζα είναι οµοιόµορφος, τα δε µόρια ισότοπα . 

           η) Στερεογραφική Προβολή 

                  Υποθέτουµε ότι µια σφαίρα µε κέντρο Ο εφάπτεται ενός επιπέδου στο σηµείο S 

και έστω Ν είναι το αντίθετο τέλος της διαµέτρου , που διέρχεται από το S . Εάν Ρ είναι 

οποιοδήποτε σηµείο, εκτός του Ν επί της σφαίρας η γραµµή ΝΡ συναντά το επίπεδο σε ένα 

αντίστοιχο σηµείο Ρ’ . Αντιστρόφως, κάθε σηµείο του επιπέδου ορίζει ένα σηµείο επί της 

σφαίρας, ήτοι µία προς µία αντιστοίχηση µεταξύ των σηµείων της σφαίρας, εκτός του Ν και 

των σηµείων του επιπέδου . Αυτό ονοµάζεται στερεογραφική προβολή της σφαίρας στο 

επίπεδο . Κύκλοι ,(µεγάλοι ή µικροί)* , οι οποίοι δεν διέρχονται από το Ν επί της επιφανείας 

της  σφαίρας σχεδιάζονται µε κύκλους επί του επιπέδου , ενώ αυτοί που  διέρχονται από το 

Ν µε ευθείες γραµµές οι γωνίες των τοµών των καµπυλών διατηρούνται και στην προβολή. 

• Σηµείωση : Μεγάλος κύκλος ο κύκλος επί της επιφανείας µιας σφαίρας µε κέντρο το 

κέντρο της σφαίρας . Η µικρότερη απόσταση µεταξύ δύο σηµείων επί της σφαίρας 

είναι κατά µήκος του τόξου του µεγάλου κύκλου που διέρχεται από τα δύο σηµεία . 

Αυτός ο µεγάλος κύκλος είναι µοναδικός εκτός εάν τα σηµεία είναι αντιδιαµετρικά 

αντίθετα.  

• Μικρός κύκλος ο κύκλος επί της επιφανείας µιας σφαίρας που δεν είναι µεγάλος . 

Αυτός είναι η καµπύλη της τοµής που λαµβάνεται όταν η σφαίρα τέµνεται από ένα 

επίπεδο που δεν διέρχεται από το κέντρο της σφαίρας . 

     θ). Το θεώρηµα του Morley. 

Ονοµάσθηκε έτσι από τον Frank Morley (1860-1937),είναι µια αξιοθαύµαστη εφαρµογή της 

Ευκλείδειας Γεωµετρίας και χρειάσθηκε να περάσει πολύς χρόνος από την εποχή του 

Ευκλείδη για να εφαρµοσθεί . 

Θεώρηµα: Σε κάθε τρίγωνο το σηµείο τοµής των παρακείµενων* τριχοτόµων των γωνιών 

δηµιουργούν τις κορυφές ενός ισόπλευρου τριγώνου. 

• Σηµείωση: Η λέξη παρακείµενη δηλώνει και την κίνηση της σύγκλισης. 

ι). Σπείρα του Αρχιµήδη : Από τον αρχαίο Έλληνα µαθηµατικό Αρχιµήδη (287-212 π.Χ). 

Είναι ο γεωµετρικός τόπος των σηµείων που παράγεται, όταν ένα σηµείο κινείται επάνω 

σε µια ευθεία και συγχρόνως η ευθεία περιστρέφεται περί την αρχήν. Η καµπύλη της 

οποίας η εξίσωση σε πολικές συντεταγµένες είναι r=αθ όπου α>0 είναι σταθερά, βλέπε 

Σχ 8. 
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Στο σχεδιάγραµµα ΟΑ=απ, ΟΒ=2απ και εκ τούτου ΟΒ=2ΟΑ. 

 
  Σχ 8. Σπείρα του Αρχιµήδη. 

3.5.γ.3  Συνοψίσεις. 

Όσο το αρχικό σχήµα πλησιάζει προς το κανονικό τόσο λιγότερες επαναλήψεις 

απαιτούνται για την σύγκλιση προς το ισόπλευρο ,τετράγωνο , κανονικό πολύγωνο. 

Το πρόβληµα συνεπώς έγκειται στην αποκάλυψη της συνάρτησης της γραµµής Euler 

και της σπείρας του Αρχιµήδη 

Η σπείρα του Αρχιµήδη παρουσιάζει την διαδροµή του ορθόκεντρου προς την 

κεντροειδή στην διαδικασία των συνεχών επαναλήψεων  

Μπορούµε να εκκινήσουµε από την αποκάλυψη των συντεταγµένων των Ο και Η Σχεδ 

9.  
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Σχ . (9)   ∆εικνύει την κίνηση του ορθόκεντρου προς την κεντροειδή 

Υπολογίζοντας τις συντεταγµένες του G ή του Ο ή του Η µετά µπορούµε να 

υπολογίσουµε και την διαφορά της σύγκλισης, σε κάθε γύρο (επανάληψη), 

αφαιρώντας από το (1\3,1\3,1\3) για παίγνιο τριών παικτών ή (1\4,1\4,1\4,1\4) όταν 

πρόκειται για τέσσαρες και ούτω καθ’εξής. Υπολογίζοντας τις συντεταγµένες των Ο 

και Η µπορούµε να πάρουµε την συνάρτηση της γραµµής ΟΗ ήτοι την γραµµή του 

Euler και µετά να υπολογίσουµε τα κέντρα του εγγεγραµµένου κύκλου και του κύκλου 

των εννέα σηµείων ( το 1\2 των συντεταγµένων των Ο και Η και GH=2OG).  

Η περιφέρεια δεν αποτελεί κυρτό σύνολο , ενώ ο κύκλος αποτελεί συνεπώς δεν δύνανται 

οι παίκτες να κινηθούν επί σηµείων της περιφέρειας ούτε προς τα έξω , αλλά µόνο προς 

το εσωτερικό του κύκλου (αναφέροµαι στον εγγεγραµµένο κύκλο). 

Μια άξια λόγου παρατήρησης είναι  στην θεωρία του δυοπωλείου – ολιγοπωλίου 

λαµβάνεται υπ’όψη σιωπηρά σαν τρίτος παίκτης η δύναµη του κυρίαρχου παίκτη, δηλ. 

εάν οι παίκτες ήταν ισοδύναµοι θα κατέληγαν στην ισορροπία (1\2,1\2), λαµβάνοντας 
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σιωπηρά σαν υπόθεση την δύναµη του κυρίαρχου σαν τρίτο παίκτη καταλήγουµε στην 

ισορροπία (1\3,1\3,1\3) και εκ τούτου το µερίδιο της δύναµης της κυριαρχίας τείνει να το 

καρπωθεί ο κυρίαρχος παίκτης και συνεπώς τείνει στην ισορροπία(2\3,1\3,0).   

3.5.δ.  Μια προσέγγιση της αξίας του παιγνίου µέσω της µεθόδου των διαφορικών εξισώσεων 

 Η µέθοδος που αναπτύχθηκε πιο πάνω είναι εφαρµόσιµη στην σύλληψη και στον 

χειρισµό  διακριτών (discrete) παιγνίων. Αντίθετα η µέθοδος της προσέγγισης της αξίας 

του παιγνίου µέσω των διαφορικών εξισώσεων περιλαµβάνει συνεχείς εναλλαγές των 

στρατηγικών για να συµπεριλάβει και τα οφέλη από τυχόν λάθη του αντιπάλου. Οι 

στρατηγικές µεταβάλλονται συνεχώς µε το χρόνο και ικανοποιούν προκαθορισµένες 

διαφορικές εξισώσεις οι οποίες εκφράζουν τον τρόπο µε τον οποίον ο κάθε παίκτης 

ρυθµίζει το παιγνίδι του αντιδρώντας στο παιγνίδι του αντιπάλου του. Όταν επιλυθούν 

αυτές οι διαφορικές εξισώσεις παρέχουν µία οικογένεια µιας παραµέτρου y(t) των 

στρατηγικών του κάθε παίκτη, µε την ιδιότητα ότι καθώς ο χρόνος τείνει προς το άπειρον 

όλα τα οριακά σηµεία της y(t) καθίστανται άριστα. Αντίθετα από την διακριτή µέθοδο, η 

συνεχής µέθοδος µας καθιστά ικανούς να θέσουµε  ακριβή όρια στον ρυθµό της 

σύγκλισης. Αυτό το πλεονέκτηµα, όπως και η µέθοδος αφ΄ εαυτής, έχει περισσότερο 

θεωρητικό ενδιαφέρον παρά πρακτική αξία, αφού στις περισσότερες περιπτώσεις η 

επίλυση των διαφορικών εξισώσεων καθίσταται δύσκολος έως αδύνατος.  

Έστω Γ είναι ένα συµµετρικό παίγνιο µε συµµετρική λοξότητα του τετραγωνικού nxn 

πίνακα Α. Θεωρούµε µια µονοπαραµετρική οικογένεια των στρατηγικών y(t) σας 

συναρτήσεις της πραγµατικής µεταβλητής (t). Ας µορφοποιήσουµε τις ακόλουθες 

µεταβλητές της y(t).

1
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n

i ij
j

y t y tυ α
=

=∑ j

u

   φ (υi)=µεγ (0,υi) 

1

( ) ( )
n

i
i

yφ φ
=

=∑    2

1

( ) ( )
n

i

y ιψ φ υ
=

=∑             (3.5.22) 

Έστω y0 κάθε σταθερή στρατηγική για το Γ, θεωρούµε το ακόλουθο σύστηµα διαφορικών 

εξισώσεων. 

Dyj (t)=φ[uj(t)]-φ[y(t)]yj(t) 

    yj (0)=yj
0

όπου j=1…n                                                                       (3.5.23) 
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Υποθέτω ότι φ(υj)>0 τότε παίζοντας ο παίκτης Ι την jth γραµµή παίρνει περισσότερο από 

την αξία του παιγνίου υπό τον όρο ότι ο παίκτης ΙΙ παίζει {yi} (να σηµειώσουµε ότι η αξία 

υ=0). 

Εάν ο παίκτης ΙΙ τώρα αλλάζει την στρατηγική του αυξάνοντας το yj στο 1, η απολαβή του 

παίκτη Ι γίνεται αjj που είναι µηδέν. Συνεπώς είναι του παίκτη ΙΙ πλεονέκτηµα να αυξήσει 

το yj, όταν φ (ui)>0, αυτή η κατάσταση µετράται από τον πρώτο όρο της διαφορικής 

εξίσωσης, που υποχρεώνει το yj να αυξάνει όταν φ (ui)>0, ο δεύτερος όρος παίζει τον 

ρόλο του παράγοντα εξοµάλυνσης. Αυτό κρατάει τη σχέση Σyj(t)≡1 υπό τον όρο ότι y0
 

ήταν η στρατηγική που ξεκινήσαµε. Αφού η δεξιά πλευρά είναι συνεχής από τη θεωρία 

των διαφορικών εξισώσεων γνωρίζουµε ότι ένα τέτοιο σύστηµα έχει εν τέλει µια λύση. Θα 

αποδείξω ότι εάν yj(t) είναι κάποια λύση και {ti} είναι µια ακολουθία συγκλίνουσα στο 

άπειρον, τότε κάθε οριακό σηµείο της y(ti) είναι µία άριστη στρατηγική για τον παίκτη ΙΙ. 

 Έστω yj (t) (j=1...n) είναι µία λύση του συστήµατος των εξισώσεων 

           (4.5.2.2) 

 Τότε <yj (t)> είναι µια στρατηγική για κάθε σταθερό (t). 

Απόδειξη : 

Θα αποδείξουµε πρώτα ότι yj(t) ≥0, ας υποθέσουµε ότι αυτό είναι λάθος, τότε υπάρχει t1 

για το οποίο yj(t1)<0, πράγµατι yj(t0)  =0. Τότε εάν t0<t≤t1 συνεπάγεται ότι yj(t)<0 αλλά φ(ui) ≥0 

και φ(y) ≥0 πάντοτε. Όθεν φ(uj) -φ(y) yj≥0 και έτσι από την (4.6.2.2.) έχουµε dyj\dt≥0,  

εφαρµόζοντας το θεώρηµα της µέσης τιµής λαµβάνουµε  yj(t1) =yj(t0) +y’j(τ)(t1-t0)≥yj(t0) =0, 

το οποίο είναι αντίθετο προς την υπόθεση yj(t1) <0. 

Μετά θα αποδείξω ότι . ( ) 1ty
n

1j
j =∑

=

Παρατηρούµε ότι: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 1 1 1 1

1 1
n n n n n

j
j j j

j j j j j

dyd y t u y y y y t
dt dt

φ φ φ
= = = = =

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
− = − = − + = − −⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ j  

Ολοκληρώνοντας την παραπάνω εξίσωση από 0 έως t και λαµβάνοντας υπ΄όψη τις 

αρχικές συνθήκες έχουµε: 
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1 10
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y t y y dφ τ τ
= =

− = − −∑ ∑∫  η εξίσωση έχει ένα σαφή 

ολοκληρωτή  και η αρχική συνθήκη συνεπάγεται c=0. 
1 0

1 ( ) exp[ ( ) ]
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j
j

y t c y dyφ
=

− = −∑ ∫

Μετά αποδεικνύουµε ότι: 

( )[ ] ( ) ( )[ ] 2/12/12/1 yψnyφyψ ≤≤  

Η πρώτη ανισότητα είναι φανερή εφ΄όσον , ( ) ( ) ( ) ( )
2 22

j jy u uφ φ φ ψ⎡ ⎤ ⎡ ⎤= Σ ≥ Σ =⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ y . 

 

Από την ανισότητα του Schwarz's έχουµε 
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Θεώρηµα:  ( )[ ]
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Απόδειξη: Εάν φ(ui)>0 για ένα δεδοµένο t τότε: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 1 1

n n n
ji

ij ij j j ij j i
j j j

dyd u
a a u y y a u y

dt dt
φ

φ φ φ φ φ
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⎡ ⎤= = − = −⎣ ⎦∑ ∑ ∑ u  

Εάν πολλαπλασιάσουµε και τις δύο πλευρές µε το φ(ui) και πάρουµε το άθροισµα 

λαµβάνουµε: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2

1 , 1

:
n n

i
i ij i j i

i i j i

d u
u a u u y u y

dt
φ

φ φ φ φ φ φ
= =

= − = −∑ ∑ ∑ yψ       (3.5.24) 

Το άθροισµα επί των i, j εξουδετερούται διότι ο Α είναι συµµετρικά λοξός, δηλαδή aij=-aji. 

H παραπάνω εξίσωση (3.5.24) είναι ισοδύναµος µε την ( )[ ]1 [ ( )] [( )]2
d y t

y t t
dt

ψ
φ ψ= −                   

(3.5.25) 

Εκ τούτου η ψ[y(t)] είναι µία φθίνουσα συνάρτηση του t επίσης από την (3.5.23) γνωρίζυµε 

ότι αυτή εξουδετερούται µόνον όταν η φ[y(t)] εξουδετερούται και επί πλέον 1/ 21
2

d
dt
ψ ψ ψ≤ −  

Τότε ( ) ( )-1/2 1/ 2
3/ 2

1 ,   -ψ [ ] 0
2

d dt y t y tψ ψ
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έχουµε  ή ( )[ ] tctyψ 2
2/1 +≥− ( )[ ]
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1tyψ

2
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+
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Από την τελευταία εξίσωση (4.5.2.5) συνάγεται, ότι για κάθε i, φ (ui) tc
n
2

2/1

+
≤ .

Εφόσον φ (ui)=µεγ (0, ui) βλέπουµε ότι : 
1/ 2

2

( )j ij j
nu a y t

c t
= Σ ≤

+
. 

Όθεν εάν η ακολουθία { }mt →∞  τότε Σαijyj(tm) έχει ένα ανώτατο όριο φραγµένο από πάνω 

µε το 0 που είναι η τιµή του παιγνίου, έτσι κάθε οριακό σηµείο της ακολουθίας y(tm) είναι 

µια άριστη στρατηγική για τον παίκτη ΙΙ και για τον παίκτη Ι αφού το παίγνιο είναι 

συµµετρικό. Σηµειώνεται ότι η απόδοση Σαij(tm) ελαττούται στο λιγότερο ή εξισούται µε το 

µηδέν τελικά τόσο γρήγορα όσο το t . Πριν προχωρήσω στην ανάπτυξη ενός 

άλλου µεγάλου συνθετικού της θεωρίας των παιγνίων το φυσικό (Nature state), θα ήθελα 

να παραθέσω τρία παραδείγµατα παιγνίων για να γίνουν αντιληπτά όσον το δυνατόν 

περισσότερο αυτά που αναπτύχθηκαν παραπάνω. 

c/n 2
2/1 +

Παράδειγµα 1: Το παίγνιο του Συνταγµατάρχη Blotto 

Το παίγνιο αυτό είναι ο γενικός τίτλος για µια τάξη παιγνίων στρατιωτικής τακτικής 

και αυτό που θα αναπτυχθεί εδώ είναι από τα απλούστερα παραδείγµατα. 

 ∆ύο αντίπαλες στρατιές προωθούνται προς δύο στρατόπεδα. Η πρώτη υπό τας 

διαταγάς του Συνταγµατάρχη Blotto, που αποτελείται από τέσσερα συντάγµατα και η 

δεύτερη υπό τον λοχαγό Kije που αποτελείται από τρία συντάγµατα. Η στρατιά που θα 

στείλει τα περισσότερα συντάγµατα σε καθένα από τα στρατόπεδα καταλαµβάνει το 

στρατόπεδο και όλα τα συντάγµατα που θα σταλούν εδώ, από την άλλη µεριά, 

κερδίζοντας ένα βαθµό για το καταλυµένο στρατόπεδο και ένα για κάθε ένα από τα 

συντάγµατα του αντιπάλου που κατελήφθησαν. Ο Συνταγµατάρχης Blotto πρέπει, να 

αποφασίσει πως θα αναπτύξει τις δυνάµεις του για να κερδίσει περισσότερους βαθµούς. 

Ο Συνταγµατάρχης Blotto έχει πέντε δυνατές καθαρές στρατηγικές, που µπορούν να 

παρουσιασθούν σαν ζεύγη {x,y} όπου x ο αριθµός των συνταγµάτων που θα στείλει να 

καταλάβουν το στρατόπεδο 1 και y ο αριθµός των συνταγµάτων που θα στείλει να 

καταλάβουν το στρατόπεδο 2 αυτές είναι {4,0}, {0,4}, {3,1}, {1,3} και {2,2} οµοίως ο 

Λοχαγός Kijze έχει τέσσερις καθαρές στρατηγικές που µπορούν να παρουσιασθούν από 

το διατεταγµένο ζεύγος {3,0}, {0,3}, {2,1} και {1,2}. Ο πίνακας αποπληρωµής (pay off) Α 

είναι ο παρακάτω: 
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                      Kije

  a 

{3,0} 
a 

{0,3} 
b 

{2,1} 
b 

{1,2} 
 

 

Blotto 

 

a{4,0} 

a{0,4} 

b{3,1} 

b{1,3} 

b{2,2} 

4 

0 

1 

-1 

-2 

0 

4 

-1 

1 

-2 

2 

1 

3 

0 

2 

1, 

2 

0 

3 

2 

 

Το παίγνιο είναι συµµετρικό για τον Συνταγµατάρχη Blotto στις στρατηγικές {4,0} 

και {0,4} και στις στρατηγικές {3,1} και {1,3}, για το Λοχαγό Kije οι στρατηγικές {3,0}, {0,3} 

και {2,1}, {1,2} είναι συµµετρικές. Είναι λοιπόν εύλογο να αναζητήσουµε άριστες 

στρατηγικές που έχουν την ανάλογη ιδιότητα της συµµετρίας. 

Έστω a δηλώνει την πιθανότητα του λοχαγού Kije να χρησιµοποιήσει την 

στρατηγική {3,0} και {0,3} και b η πιθανότητα να χρησιµοποιήσει τη στρατηγική < a, a, b, 

b> αρίστη για το Λοχαγό Kije είναι αναγκαίο και ικανό ότι 4a+3b≤u, 3b≤u, -4a+4b≤u. 

Εµφανώς η δεύτερη ανισότητα συνάγεται από την πρώτη. Εφόσον 2a+2b=1 οι ανισότητες 

γίνονται 4a+3(1\2-a) u, ή a+3/2≤u και –4a+4(1\2-a)≤u ή –8a+2≤u. Οι τιµές a≤ 0= ,
18
1  b0=

9
4  

και u=14\9 παρέχουν µια λύση µε αυστηρή ανισότητα στην δεύτερη σχέση δηλαδή 

b0<
27
14 . Εάν αυτό είναι µία αρίστη στρατηγική τότε το y0 είναι µία αρίστη µεικτή στρατηγική 

για τον παίκτη ΙΙ και τότε , κάθε αρίστη στρατηγική για τον παίκτη Ι, η οποία 

πρέπει να έχει την ιδιότητα Α(x,j

0y0
0,j >

0)= , απαιτεί το β=0 ,όπου β είναι η 

πιθανότητα του Συνταγµατάρχη Blotto να χρησιµοποιήσει την στρατηγική {3,1} ή {1,3}, η 

µεικτή στρατηγική <a, a, 0, 0, γ> θα είναι αρίστη, τότε και µόνον τότε, εάν 

)υxiaij
n

1i
0∑

=

=

1γ2α  ,υγ2α3  ,
9

14υγ2α4 =+≥+=≥− . Οι τιµές 
9
4α0 =  και 

9
1γ0 =  ικανοποιούν αυτές τις 

εξισώσεις. 

Από την απ΄ ευθείας επαλήθευση παίρνουµε ότι <4/9, 4/9, 0, 0, 1/9> είναι 

πράγµατι µια αρίστη στρατηγική για τον Συνταγµατάρχη Blotto και <1/18, 1/18, 4/9, 4/9> 
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είναι µία αρίστη στρατηγική για τον Λοχαγό Kije και έτσι η τιµή του παιγνίου 14/9. Η 

στρατηγική του Συνταγµατάρχη Blotto είναι µοναδική (παίκτης Ι) και το σύνολο των 

αρίστων στρατηγικών του Λοχαγού Kije δεν είναι, όπως φαίνεται από την εφαρµογή του 

θεωρήµατος των διαστάσεων   
00 dimdimdimdim yyxx −=−

−−

Παρουσίαση της ηλεκτρονικής λύσης 

                Πίνακας 1.1  

 

                                      
                                               Πίνακας1.2 

  
 

                                                  Πίνακας1.3 
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                                                                   Πίνακας1.4 

 
                                           Πίνακας1.5     

  
  

Παράδειγµα 2ο: Μία πολιτική καµπάνια. 

∆ύο πολιτικά κόµµατα είναι απασχοληµένα µε µια εκλογική καµπάνια. Υπάρχουν n 

περιοχές προσδιοριζόµενες από το 1 έως το n, οι οποίες φυσιολογικά ψηφίζουν για τον 

υποψήφιο του κόµµατος ΙΙ. Σε όρους του αριθµού των ψηφοφόρων αυτές οι περιοχές 

βαθµολογούνται ως ακολούθως, α1>α2>....,αn>0 το κόµµα Ι ανακοινώνει ότι προτίθεται να 

εισχωρήσει σε µία από αυτές τις περιοχές σε µια προσπάθεια να κερδίσει ψήφους. Το 

κόµµα ΙΙ θα προσπαθήσει να προλάβει την καµπάνια του κόµµατος Ι µε αντιπροπαγάνδα. 

∆ιευκολύνσεις και χρηµατοδοτήσεις είναι ορισµένες έτσι ώστε το καθένα από τα 

κόµµατα να µπορεί να εφαρµόσει τις προσπάθειές του µόνο σε µια περιοχή. Υποθέτουµε 

ότι η καµπάνια είναι τέτοια, ούτως ώστε εάν το κόµµα Ι εισβάλλει στην περιοχή j η αξία 

σ΄αυτό είναι αj , εάν δεν υπάρξει άµυνα από το κόµµα ΙΙ και paj(0≤p<1) εάν στην περιοχή 

υπάρξει άµυνα. Ο συντελεστής p µπορεί να θεωρηθεί, σαν ένα µέτρο της 
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2

αποτελεσµατικότητας, της επιρροής των ρητόρων κ.λ.π. του κόµµατος. Κάθε κόµµα έχει n 

καθαρές στρατηγικές,µε   πίνακα αποπληρωµής (pay off) Α , όπως παρακάτω. 

           

1  1 1

2 2

3 3 3 3

n

 p   α      ................  α
       pα   ...............  α
       α      pα  .......  α
 .           .           .              .
 .           .           .              .
       α    ...n

A

α
α
α

α

=

n............. pα

 

 Γίνεται αµέσως φανερό ότι το κόµµα Ι θα ήθελε να εισβάλλει στην περισσότερο 

αξιόλογη περιοχή και το κόµµα ΙΙ θα ήθελε να αµυνθεί στις περισσότερο αξιόλογες 

περιοχές. Θα προσπαθήσω να προσδιορίσω µία αρίστη µεικτή στρατηγική µε τις πρώτες 

r γραµµές σχετιζόµενες, διατηρώντας το r σαν µια παράµετρο που θα ορισθεί αργότερα. 

 Υποθέτω ότι x0=<x0
1,x0

2, ........., x0
r, 0, 0,.....> ορίζει µια αρίστη στρατηγική. 

Υποθέτω επίσης πρόσκαιρα, ότι οι πρώτες r καθαρές στρατηγικές ανήκουν σε µία αρίστη 

στρατηγική y. Τότε από το πλεονέκτηµα της πρότασης «εάν y0 είναι µία αρίστη µεικτή 

στρατηγική για τον παίκτη ΙΙ και  τότε κάθε αρίστη στρατηγική x για τον παίκτη Ι 

µπορεί να έχει την ιδιότητα Α(x,j

0y0
j0
>

0)=      = . υjαx
n

1i
0ii =∑

=

Έχουµε -(1-p) =u ,  όπου 1≤κ≤r  (2.1)                0
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r

i i
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=
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Όθεν aκχ0
κ =α1x  για 2≤κ≤r και υπό την κατάσταση εξοµάλυνσης λαµβάνουµε: 0
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k
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ai
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    (2.2) 

από την (2.1) και (2.2) συνεπάγεται εύκολα x0Α≥v µε αυστηρά ανισότητα για τα στοιχεία j 

όπου j>r.  

Από την αναφερθείσα παραπάνω πρόταση όλες οι άριστες στρατηγικές y πρέπει 

να συγκεντρώνονται στις πρώτες r στήλες, εφ΄ όσον δεν γνωρίζουµε ότι η x0 είναι 

πράγµατι η αρίστη στρατηγική για το κόµµα Ι, η ανάλυση πρέπει να θεωρείται σαν µια 

υποκίνηση στην αναζήτηση της λύσης. Υποθέτοντας ότι  

>=< ,0,0...,.................., 00
2

0
1

0
ryyyy ορίζουµε το  από  0

iy
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η οποία είναι µη αρνητική εάν και µόνο εάν  
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  ( r)≤≤ κ1                                (2.4) 

Αφού το ακ αυστηρά µειώνεται η (2.4) είναι ισοδύναµος µε  

1
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Η στρατηγική y0 θα ικανοποιεί το Αy0≤v εάν και µόνο εάν 
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1
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1/ 1
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                                                                (2.5) 

Για να συµπληρώσουµε τις συνθήκες (2.4) και (2.5) επιλέγουµε την τιµή r σαν τον 

µικρότερο θετικό ακέραιο µικρότερο από το n και η οποία ικανοποιεί την 

1

1 1
1 1

1/ 1/1
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                                           (2.6) 

Εάν δεν µπορεί να προσδιορισθεί r που να ικανοποιεί αυτές τις ανισότητες ορίζουµε r=n 

αυτή η περίπτωση συµβαίνει µόνο όταν  
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                                                                 (2.7) 

Η απόδειξη αυτού του ισχυρισµού είναι ως ακολούθως: Εν πρώτοις 1
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 η πρώτη ανισότητα είναι ίδια µε r+p-1
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που είναι η δεύτερη ανισότητα. Μετά παρατηρούµε ότι το δεξιό µέρος της ανισότητας 

(2.6) ισχύει για r=1, από την άποψη του τι ακριβώς έχουµε δείξει πρέπει συµπεράνουµε 

ότι η (2.6) µπορεί να µην ισχύει για όλα τα r µόνο όταν η (2.7) επικρατεί.  
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Οι άριστες στρατηγικές είναι τώρα σαφείς, χρειαζόµαστε µόνο να επιλέξουµε το r 

σύµφωνα µε την (2.6) και τότε ορίζουµε το x0 και y0 µέσω των (2.2) και (2.3) αντίστοιχα. 

Αυτές πράγµατι είναι λύσεις εκτός εάν τα ακ και p λαµβάνουν µιαν ειδική τιµή οπότε η 

αρίστη στρατηγική είναι µοναδική, δηλ (στην σπάνια περίπτωση της ισότητας για τον 

προσδιορισµό του r, σύµφωνα µε την (2.6). Τα δύο κόµµατα συγκεντρώνουν την 

προσοχή τους στις ίδιες r περιοχές και έτσι διαφέρουν µόνο στο ότι διαθέτουν 

διαφορετικές πιθανότητες στην επιλογή µιας δεδοµένης περιοχής από τις άλλες που 

έχουν υπ΄ όψη τους. 

Παράδειγµα 3: Ένα παράδειγµα διαπραγµάτευσης(Bargaining). 

Το παίγνιο αυτό δίνει µια εξήγηση στη συλλογική διαπραγµάτευση (bargaining). 

Αυτή η εξήγηση πρέπει να ληφθεί σαν µια ευρεία επινόηση, αφού τα συνδικάτα (labor-

management) στις συζητήσεις δεν περιλαµβάνουν µια πλήρη αντίθεση στα ενδιαφέροντα, 

αλλά παρ΄όλα αυτά αυτό εξυπηρετεί να προτείνει δυνατές εφαρµογές της θεωρίας 

παιγνίων σε συζητήσεις βιοµηχανικών περιπτώσεων. 

Το παράδειγµα είναι αρχικά ένα παίγνιο στρατηγικών που αφορά την επίθεση και 

την άµυνα µε κρυφούς αντικειµενικούς σκοπούς. Ένας αµυνόµενος έχει ένα αντικείµενο 

µεγάλης αξίας το οποίο πρέπει να κρύψει σε ένα από πολλά (containers) ο επιτιθέµενος 

κάνει µια σειρά από προσπάθειες να καταστρέψει το αντικείµενο καταστρέφοντας τα 

containers. Για την περισσότερο εµφανή παρουσίαση του προβλήµατος, υποθέτω ότι µία 

ατοµική βόµβα πρόκειται να µεταφερθεί µε ένα από τα δύο βοµβαρδιστικά αεροσκάφη 

που τα ονοµάζουµε Ρ (προστατευόµενο) και F (που βρίσκεται στα πλευρά), αυτά πετούν 

σε σχηµατισµό µε το Ρ πίσω από το F έτσι ούτως ώστε το εχθρικό καταδιωκτικό, που 

θέλει να επιτεθεί στο Ρ, πρέπει να περάσει δια µέσου του πεδίου βολής του F και να έχει 

ένα ρίσκο να καταρριφθεί πριν να είναι ικανό να πλησιάσει τον στόχο του. Αφ’ότου το 

καταδιωκτικό µπλοκάρισε τον στόχο του έχει πιθανότητα β να τον καταστρέψει. Ο 

αµυνόµενος παίκτης ΙΙ επιλέγει το Ρ ή το F για να µεταφέρει τη βόµβα, ενώ ο επιτιθέµενος 

επιλέγει ένα διατεταγµένο σύνολο από (n) µέλη ΡFFP...P και το κάθε µέλος 

αντιπροσωπεύει την επιλογή του στόχου σε κάθε πέρασµα, υπό τον όρον, ότι όλα τα 

προηγούµενα περάσµατα απέτυχαν. Ο ακέραιος (n) παρουσιάζει τον αριθµό των 

επιτρεποµένων επιθέσεων που µπορεί να κάνει το καταδιωκτικό. Επανερχόµενος στην 

επεξήγηση, διατηρώ την σηµειολογία Ρ και F σαν υπενθύµιση της εφαρµογής στο 

µοντέλο της άµυνας και της επίθεσης. 
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 Η συνδικαλιστική ένωση και η διοίκηση µιας επιχείρησης διαφωνούν, πάνω σε 

δύο περιπτώσεις (αντικείµενα συζήτησης) F και P, θετικά ή αρνητικά, εάν το F θεωρηθεί 

θετικό από την πλευρά της ένωσης το παίγνιο τελειώνει. ∆εν είναι δυνατόν, να γίνουν επί 

πλέον συµφωνίες, εάν το F δεν τεθεί ούτε σαν θετικό ούτε σαν αρνητικό. Έστω γ<β η 

πιθανότητα να θέσει η ένωση Ρ. Με άλλες λέξεις, εάν F δεν ετέθη προηγουµένως είναι 

δυσκολότερο να τεθεί το Ρ «στο µοντέλο άµυνα - επίθεση είναι δυσκολότερο να 

καταστρέψεις το Ρ, όταν το F είναι ανέπαφο, παρά όταν το F έχει ήδη καταστραφεί¨». Σε 

κάθε ευκαιρία για διαπραγµάτευση, η ένωση πρέπει να έχει αποφασίσει ποιο αντικείµενο 

συζήτησης προσπαθεί να θέσει, εάν  υποθέσουµε ότι η διοίκηση a priori τείνει να κάνει 

παραχώρηση µετά από εξαναγκασµόν, «αυτό στην πραγµατικότητα όµως θα 

αποφασισθεί εν χρόνω µε ένα κοµµάτι βεβαιότητας», πρέπει επίσης να υποθέσουµε, ότι 

η ένωση γνωρίζει ότι θα υπάρχει πρόοδος το πλείστον σε ένα αντικείµενο. Εάν τώρα η 

διοίκηση προετοιµάζεται να ενδώσει σε ένα από τα αντικείµενα, έστω το Ρ, τότε 

υποθέτουµε ότι η πιθανότητα της ένωσης β για την εξακρίβωση  της στέρησης της 

ελπίδας να θέσει F είναι γνωστή στην ένωση.  Υποθέτουµε τελικά, ότι δεν υπάρχει ελπίδα 

να τοποθετηθεί F, αποκαλύπτεται στην ένωση ότι η επόµενη προσπάθεια της 

διαπραγµάτευσης θα κατευθυνθεί προς το αντικείµενο Ρ. Η κατάσταση δεν είναι 

συµµετρική. Η διοίκηση έχει αποφασίσει να ενδώσει στο F εάν αναγκασθεί, η πιθανότητα 

της αδυναµίας από την ένωση να προσδιορίσει την αδυναµία διαπραγµάτευσης του Ρ 

είναι γ, η ένωση έχει δύο καθαρές στρατηγικές αυτή πρέπει να αποφασίσει ποια από τα 

δύο αντικείµενα θα διαπραγµατεύετε. Ως παίκτης Ι ορίζεται η ένωση και παίκτης ΙΙ η 

διοίκηση, στην περίπτωση της µίας ευκαιρίας για διαπραγµάτευση, «σαν ευκαιρία για 

διαπραγµάτευση µπορεί να παρουσιάζεται µια συνάντηση κάθε τρεις µήνες µεταξύ 

ενώσεως και αντιπροσώπων της διοίκησης». Η τυπική περιγραφή του προβλήµατος είναι 

όπως παρακάτω: ∆ύο στρατηγικές είναι διαθέσιµες στον παίκτη ΙΙ. α) Στην επιθυµία να 

ενδώσει στο αντικείµενο Ρ. β) Στην επιθυµία να ενδώσει στο αντικείµενο F. Ο παίκτης Ι 

έχει επίσης δύο στρατηγικές α) να διαπραγµατευφθεί το Ρ. β) να διαπραγµατευθεί το F. 

Σαν  αποπληρωµή  του παίκτη Ι λαµβάνεται η πιθανότητα που έχει να τεθεί από την 

ένωση θετικά ένα αντικείµενο. 
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 Απόδοση στο Ρ Απόδοση στο F 

∆ιαπραγµάτευση Ρ γ 0 

∆ιαπραγµάτευση F 0 β 

 

 Η αξία του παιγνίου είναι υ= βγ
β γ+

 και ο παίκτης Ι έχει τη µοναδική άριστη µεικτή 

στρατηγική. 

Παίζει Ρ µε πιθανότητα 
γβ

β
+

 και F µε πιθανότητα 
γβ

γ
+

 την ίδια αρίστη στρατηγική, έχει 

και ο παίκτης ΙΙ . 

Γενικεύοντας τα παραπάνω και δίδοντας στον παίκτη Ι δύο ευκαιρίες για διαπραγµάτευση 

αυτός αποκτά τέσσερις στρατηγικές: 

 

Ρ, Ρ 

Ρ, F 

F, P 

F, F 

( )

2

2

2 2

    P                F
2γ-γ               βγ      
                     β

1    β

   β            2

γ

β β γ

β β

+ −

−

 

 

To πρώτο γράµµα της καθαρής στρατηγικής για τον παίκτη Ι, δείχνει το αντικείµενο 

που θα διαπραγµατευθεί στην πρώτη ευκαιρία και το δεύτερο το αντικείµενο που θα 

διαπραγµατευθεί στην δεύτερη ευκαιρία, εάν η πρώτη συνεδρίαση είχε σαν αποτέλεσµα 

σε µη απόφαση ή αρνητική απόφαση, η αποπληρωµή (pay-off) για τον παίκτη Ι είναι η 

προσδοκώµενη αξία ή ισοδύναµα η πιθανότητα να πετύχει συµφωνία, σύµφωνα µε τις 

στρατηγικές των παικτών Ι και ΙΙ. Γίνεται αµέσως αντιληπτό ότι ο παίκτης Ι µπορεί να 

θέσει πλήρως θετικά ή αρνητικά κάθε αντικείµενο, τότε αυτό το αντικείµενο δέον να 

θεωρηθεί τετελεσµένο.  

Τώρα θα δείξουµε πώς παράγεται ένα τυπικό στοιχείο στον προηγούµενο πίνακα 

π.χ το β2+(1-β) γ,το οποίο εµφανίζεται στην τρίτη γραµµή της πρώτης στήλης. Η 

στρατηγική του παίκτη Ι είναι F, P και του παίκτη ΙΙ η Ρ, υπάρχουν δύο δυνατά εξαγόµενα, 

εάν ο παίκτης Ι διαπραγµατευθή F.  

α) F εάν τοποθετείται αρνητικά µε πιθανότητα β, και η πιθανότητα τώρα να θέσει Ρ 

είναι β.   
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β) Εάν F δεν τοποθετείται (µε πιθανότητα 1-β) και η πιθανότητα να θέσει Ρ είναι γ. 

Η συνολική πιθανότητα είναι β2+(1-β)γ.  

Μετά  διερευνούµε τις λύσεις του παιγνίου.  Σηµειώνεται  ότι  αφού γ<β η 

δεύτερη  γραµµή κυριαρχείται  από την τρίτη γραµµή.  καθώς επίσης  και  η 

τέταρτη γραµµή,  αν και  δεν  κυριαρχείται ,  δεν  περιλαµβάνεται  σε κάποια 

αρίστη στρατηγική του παίκτη  Ι . Η λύση είναι  η ακόλουθη :  

Περίπτωση 1. Εάν β2-βγ+γ2-γ≤0 τότε η αρίστη στρατηγική για τον παίκτη Ι είναι: 

 F, P µε πιθανότητα ( ) ( )
( ) ( )
1 1
1 1

γ β γ γ
β β γ γ

− + −
− + −

 

 

Ρ,  Ρ µε πιθανότητα  ( ) ( )
( ) ( )γ1γβ1β

β1γβ1β
−+−
−−−  

η άριστη στρατηγική για τον παίκτη ΙΙ είναι η επιθυµία να ενδώσει στο Ρ µε πιθανότητα

 ( )
( ) ( )γ1γβ1β

γ1β
−+−

−  και η επιθυµία να ενδώσει στο F µε πιθανότητα ( )
( ) ( )γ1γβ1β

)γ1(γβγβ
−+−
−+−  

η αξία είναι ( ) (
( ) ( )

)
γ1γβ1β
γ12βγββγυ

−+−
−+−

= . 

Περίπτωση 2: Εάν β2-βγ+γ2-γ≥0 τότε υπάρχει ένα σαγµατικό (saddle point) 

σηµείο(αυχένας γεωγραφικά). Ο παίκτης Ι διαλέγει F, P και ο παίκτης ΙΙ επιθυµεί Ρ. Η αξία 

του παιγνίου είναι υ=β2-βγ+γ.  

 Η τελική προέκταση αυτού του υποδείγµατος, είναι να επιτρέψουµε στον παίκτη Ι 

(n) ευκαιρίες για παζάρεµα. Μία στρατηγική περιγράφεται από µια διατεταγµένη διαδοχή 

από (n) γράµµατα F ή Ρ που ορίζουν την σειρά της διαπραγµάτευσης.  

Επαναλαµβάνουµε ότι, όταν ένα αντικείµενο τεθεί πλήρως αρνητικά, το άλλο 

διαπραγµατεύεται στην επόµενη ευκαιρία. Σηµειώνεται ότι, στην µελέτη αυτού του γενικού 

παιγνίου κάθε στρατηγική του παίκτη Ι στην οποία περιλαµβάνεται το F r φορές, 

κυριαρχείται από n-r    
........ P.......P

r
F F

, είδαµε µία περίπτωση αυτού στον τελευταίο πίνακα, 

όπου η δευτέρα γραµµή κυριαρχείται από την τρίτη. Με άλλα λόγια εάν το F πρόκειται να 

παζαρευτεί r φορές από τον παίκτη Ι τότε το αντικείµενο θα παζαρευτεί πρώτο. Στην 

περίπτωση των δύο ευκαιριών για διαπραγµάτευση δείχνει ότι F... FP κυριαρχεί της ίδιας 

στρατηγικής, εάν εναλλαχθούν τα FP, µε PF. Εάν αυτό το επαναλάβουµε βεβαιώνεται ο 
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ισχυρισµός και συνεπώς, οι στρατηγικές για τον παίκτη Ι περιγράφονται από ένα ακέραιο 

αριθµό r, που δείχνει τον αριθµό των επαναλήψεων, που θα συζητηθεί το F. 

 Τώρα πρέπει να ορίσουµε τους όρους στον πίνακα αποπληρωµής (pay-off) α(r,Ρ) 

και α(r,F) η πρώτη ανταποκρίνεται στη στρατηγική r για τον παίκτη Ι και Ρ για τον παίκτη 

ΙΙ. 

α(r,Ρ)=1-πιθανότητα{ο παίκτης Ι αδυνατεί να θέσει F στο πρώτο r από τις ευκαιρίες του 

παζαρέµατος}*Πιθανότητα {o παίκτης Ι ανεπιτυχώς να παζαρεύσει Ρ, ο παίκτης Ι αδυνατεί 

να θέσει F} - πιθανότητα{ ο παίκτης Ι ικανός να θέσει F στην K
1

r

k=∑ th ευκαιρία}* 

Πιθανότητα {ο παίκτης Ι αποτυγχάνει στο παζάρεµα του Ρ στις αποµένουσες n-κ δοκιµές, 

δοθέντος ότι F ετέθη αρνητικά στην Kth συζήτηση} = 1-(1-β)r(1-γ)n-r-rβ(1-β)n-1. Κατά τον 

ίδιο τρόπο βρίσκουµε: α(r,F)=1-(1-β)r(1-γ)n-r-γ(1-β)r ( )(1 ) 1 n rn rγ β
β γ

−−+ − −
−

. 

Το παίγνιο λύνεται υποθέτοντας ότι το r είναι συνεχές και κάνοντας χρήση της κοιλότητας 

(concavity) της α(r, F) και α(r, Ρ) στο r. Έστω r0 είναι η λύση της dα(r,Ρ)/dr=0 και έστω 

R=(1-γ)/1-β τότε:  

[ ]
0

/1n n
r n

nR
β β− −

= −
l l

l

nRl
 αρκεί να είναι θετική η δεξιά πλευρά, άλλως πως θέτω r0=0. 

Εάν α(r0,Ρ)≤α(r0,F), τότε ο Ι έχει µια καθαρή άριστη στρατηγική r0 και ο ΙΙ έχει µια αρίστη 

καθαρή στρατηγική Ρ. Εάν α(r0,Ρ)≥α(r0,F) τότε ο Ι έχει µία καθαρή στρατηγική r που 

δίνεται από τη λύση της εξίσωσης: ( )
( )

11
1 1

n rrβ β γ γ
γ β β

−
− ⎛ ⎞−

+ = ⎜ ⎟− −⎝ ⎠
ή προσεγγιστικά r=nγ/(β+γ) 

όταν το n είναι µεγάλο και το β είναι κοντά στο γ. Ο παίκτης ΙΙ έχει µία αρίστη στρατηγική 

που είναι µεικτή του Ρ και F. 

        4. Φυσική κατάσταση (State of nature).

 Στην εισαγωγή είχαµε αναφέρει ότι ένα από τα σπουδαιότερα στοιχεία της θεωρίας 

των παιγνίων είναι και η φυσική κατάσταση (state of nature), το οποίο από θεωρητικής 

πλευράς θα µπορούσε να εξοµοιωθεί µε την Μέση τιµήν, την σωστή τιµή, τον σωστό 

τρόπο. Είχαµε επίσης αναφέρει, ότι πολλές φορές η  φυσική κατάσταση λαµβάνεται σαν 

ένας από τους παίκτες και έτσι προσπαθούµε να ανακαλύψουµε µια σχέση απωλειών ή 

κέρδους από τη διαφορά µε τη φυσική κατάσταση. 
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Στην εισαγωγή επίσης αναπτύξαµε και την σχέση των επιστηµών Στατιστική, 

θεωρία decision maκing, θεωρία παιγνίων,  προγραµµατισµού και είδαµε πόσο στενή 

σχέση υπάρχει µεταξύ των. ∆ηλαδή, ένα από τα προβλήµατα του προγραµµατισµού ή 

της θεωρίας της decision making µπορεί να µετατραπεί σε πρόβληµα θεωρίας παιγνίων 

µόνο εάν θεωρήσουµε σαν δεύτερο παίκτη τη φυσική κατάσταση. Σύγχρονοι 

στατιστικολόγοι φαίνεται να θεωρούν ότι η Στατιστική ασχολείται µε την µελέτη της 

δηµιουργίας και λήψης των αποφάσεων, όταν αντιµετωπίζουµε αβεβαιότητα, 

«συµπεριλαµβανοµένης και της αβεβαιότητας που προκύπτει από τη δυνατότητα 

συλλογής και επεξεργασίας της πληροφορίας κοινώς λεγόµενον γνώση». Τι όµως 

συνθέτει την αβεβαιότητα; Υπάρχουν δύο είδη αβεβαιότητας, το ένα είναι αυτό που 

προκύπτει από το απρογραµµάτιστο, το τυχαίο (randomness). Αυτό το είδος της 

αβεβαιότητας είναι σχετικά εύκολο να το χειρισθούµε µε την εφαρµογή των νόµων του 

τυχαίου, το άλλο είδος της αβεβαιότητας προκύπτει όταν δεν γνωρίζουµε ποιο νόµο του 

τυχαίου να εφαρµόσουµε. Στην στατιστική ορολογία εξισώνουµε τους νόµους του τυχαίου 

που εφαρµόζουµε µε τη φυσική κατάσταση laws of randomness = state of nature. 

Τι µπορούµε όµως να κάνουµε στην περίπτωση, που η φυσική κατάσταση είναι 

άγνωστη; Οι στατιστικολόγοι µπορούν να διεξαγάγουν σχετικές δοκιµές και να λαµβάνουν 

τις παρατηρήσεις. Μια εξέλιξη για την λύση του παραπάνω προβλήµατος είναι η µέθοδος 

Bootstrap η οποία µέσω πάρα- πολλών επαναλήψεων (χιλιάδων) καθιστά τον µέσον 

τυχαίο δηλαδή, είναι µια συνεχής εξοµοίωσης των αποτελεσµάτων του ιδίου πειράµατος. 

Πρέπει όµως, να λαµβάνεται υπ΄όψη το κόστος της διεξαγωγής του πειράµατος και της 

λήψης των παρατηρήσεων καθώς και το κόστος από το να λάβουµε λάθος αποφάσεις. 

Αυτό όµως είναι από µόνο του ένα πρόβληµα, δηλ, να απαντήσουµε τι συνθέτει τον όρο 

αρκετές παρατηρήσεις και σε ποίο µέγεθος πρέπει να περιορίσουµε ή να σταµατήσουµε 

τη συλλογή παρατηρήσεων. Είναι σπουδαίο να αντιληφθούµε, ότι όσες φορές και εάν 

επαναλάβουµε το πείραµα δεν µπορούµε να είµαστε βέβαιοι για το ποία είναι η φυσική 

κατάσταση π.χ. το κόστος επανάληψης της ρίψης ενός νοµίσµατος ή της επανάληψης 

ενός Crash-test, µάλιστα η επανάληψη ενός πειράµατος για την συλλογή παρατηρήσεων 

να είναι και τελείως απαγορευτική σε ορισµένες περιπτώσεις, κυρίως των κοινωνικών 

επιστηµών, «όπως ψυχολογία, διενέργεια πειράµατος µέτρησης της αντίδρασης στο 

φόβο προκαλώντας εικονικό θάνατο».  
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Αρχικά εκθέσαµε ότι η Στατιστική είναι η θεωρία, η οποία µας διευκολύνει να 

λαµβάνουµε αποφάσεις αντιµετωπίζοντας αβεβαιότητα. Μπορούµε να ισχυρισθούµε ότι 

µε το πείραµα την επανάληψη και την καταγραφή των παρατηρήσεων οι στατιστικολόγοι 

µερικώς εκτίµησαν τη φυσική κατάσταση και έλαβαν τις αποφάσεις τους και ως εκ τούτου 

η «decision making» είναι σε µεγάλο βαθµό ένα φιλόδοξο βήµα για τη µερική εκτίµηση 

του «state of nature». Όπως ανεφέρθη η αβεβαιότητα είναι δύο ειδών. Η αβεβαιότητα 

που προέρχεται από το τυχαίο οπότε εφαρµόζοντας τους νόµους του τυχαίου µπορούµε 

να εκτιµήσουµε το state of nature. Τι γίνεται όµως όταν η αβεβαιότητα είναι άγνωστη και 

δεν γνωρίζουµε ποιον νόµο του τυχαίου να εφαρµόσουµε και έτσι και το state of nature 

είναι άγνωστο; Κάτω από ορισµένες υποθέσεις η προοπτική που αντιµετωπίζει ένα 

πρόσωπο έχει µια αριθµητική αξία που ονοµάζεται χρησιµότητα και συνεπώς το 

πρόσωπο θα λάβει τις αποφάσεις από τις οποίες οι προοπτικές του θα έχουν όσον το 

δυνατόν µεγαλύτερη χρησιµότητα. Γενικά αυτό είναι ευκολότερο να το πούµε παρά να το 

πραγµατοποιήσουµε, σε πολλές εφαρµογές ειδικές απλές ιδιότητες της χρησιµότητας 

κάνουν κάποιον ικανό να λάβει έξυπνες αποφάσεις. Πάνω σε αυτή την διαδικασία δεν θα 

επεκταθώ, αλλά θα αναπτύξω τι γίνεται όταν το state of nature είναι άγνωστο. Η 

αντιµετώπιση του παραπάνω προβλήµατος θα παρουσιασθή µέσα από την διαδικασία, 

την οποίαν ακολούθησε ο κύριος Νέλσον για να ενδυθεί τα κατάλληλα ενδύµατα, όταν για 

πρώτη φορά επισκεύθηκε το Βόρειο Φίγγιν.   

4.1 ∆ύο φυσικές καταστάσεις 

      Ο κύριος Νέλσον ένας επισκέπτης στο Βόρειο Φίγγιν πληροφορήθηκε ότι, όταν 

βρέχει, βρέχει πραγµατικά. Στην πραγµατικότητα κατά τις βροχερές ηµέρες αρχίζει να 

βρέχει στις 11 π.µ. και δεν σταµατά µέχρι τις 11 µ.µ. συνεπώς πριν αφήσει το δωµάτιό 

του το πρωί συµβουλεύθηκε ένα δείκτη βροχής πριν αποφασίσει, για τον τρόπο ένδυσης. 

Ο δείκτης µπορεί να δείξει το1 για καλό καιρό, το 2 για αµφίβολο και 3 για άσχηµο. Ο κ. 

Νέλσον έχει τρία είδη ρούχων: 1) για καλό καιρό, 2) ένα µε αδιάβροχο, 3) ένα µε 

αδιάβροχο, µπότες, οµπρέλα και καπέλο βροχής.  

 Ο δείκτης δείχνει πόσο συχνά προβλέπονται βροχερές ηµέρες και πόσο συχνά 

καλές ηµέρες από τις παραπάνω ενδείξεις, όµως, ο κ. Νέλσον δεν έχει ιδέα περί του 

πόσο συχνά βρέχει στο Βόρειο Φίγγιν, λεπτοµερώς η κατάσταση είναι η ακόλουθος.  

Υπάρχουν δύο φυσικές καταστάσεις: 

    α) θ1: Σήµερα είναι ηλιόλουστη ηµέρα. 
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    β) θ2: σήµερα είναι βροχερή ηµέρα. 

Υπάρχουν τρεις διαθέσιµες δράσεις: 

        1) α1: Ντύσιµο κατάλληλο για καλό καιρό 

        2) α2: Ντύσιµο µε αδιάβροχο 

        3) α3: Ντύσιµο µε αδιάβροχο, µπότες, καπέλο βροχής και οµπρέλα. 

Ο κ. Νέλσον πληροφορούµενος πόσο βαριά βρέχει και εξετάζοντας το βάρος της 

µεταφοράς βαρείας ενδυµασίας και µπότες και υπολογίζοντας και το κόστος από το 

ακατάλληλο ντύσιµο κατασκεύασε τον παρακάτω πίνακα απωλειών χρησιµότητας L(θ,α). 

Πίναξ (2)  

                                                                   Πίνακας 2 

 

Ο κύριος Νέλσον σαν λογικό πρόσωπο σχεδιάζει να βασίσει την πράξη του σε 

σχέση µε το θ που δίδεται από τον δείκτη καιρού. Η τυχαία µεταβλητή που παρατηρεί 

είναι η Χ δηλ οι ενδείξεις του καιρού και µπορεί να υποθέσει τις παρακάτω τρεις πιθανές 

τιµές: 

Χ1: καλός καιρός 

Χ2: αµφίβολος 

Χ3: κακός καιρός 

Η κατανοµή πιθανότητας του Χ, εξαρτάται από το state of nature. Οι πιθανότητες 

δίδονται στον Πίνακα (3)  

 Πιθανότητα παρατήρησης µιας ένδειξης καιρού Χ όταν το θ είναι το σωστό state of 

nature f (χ/θ)=Ρ {Χ=χ/θ}. 

 

                                      Πίνακας 3 

 Χ1 Χ2 Χ3

    α 

θ 

α1 α2 α3

θ1 0 1      3  

θ2 5 3 2 

 θ1 0.60 0.25 0.15 

 θ2 0.20 0.30 0.50 
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άν ο δείκτης ήταν ιδανικός τότε το 0,60 και το 0,50 του πίνακα θα είχαν αντικατασταθεί 

ι, πώς θα αντιδράσει σύµφωνα µε τις ενδείξεις 

υ δεί

ική S θα δείχνει την δράση Α=S (X) που λαµβάνεται σε απάντηση µιας 

                                         Πίνακας 4

ε

από το 1 και όλα τα υπόλοιπα θα ήταν 0. 

 Ο κ. Νέλσον πρέπει να αποφασίσε

το κτη καιρού, αυτό το σχέδιο είναι µια στρατηγική, ο κ. Νέλσον καταγράφει όλες τις 

στρατηγικές και κατασκευάζει τον Πίνακα (4), ο οποίος παρουσιάζει όλες τις πιθανές 

στρατηγικές.  

Κάθε στρατηγ

παρατήρησης Χ. 

 

  

ηση 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

Στρατηγική 

          S 

 

 

Πιθανή 

παρατήρ

              

X1 α1 α1 α1 α1 α1 α1 α1 α1 α1 α1 α2 α2 α2 α2 α2 α2

X2 α1 α1 α1 α2 α2 α2 α3 α3 α3 α1 α1 α1 α2 α2 α2 α3

X3 α1 α2 α3 α1 α2 α3 α1 α2 α3 α1 α2 α3 α1 α2 α3 α1

 

 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27

X1 α2 α2 α3 α3 α3 α3 α3 α3 α3 α3 α3

X2 α3 α3 α1 α1 α1 α2 α2 α2 α3 α3 α3

X3 α2 α3 α1 α2 α3 α1 α2 α3 α1 α2 α3

                        
 νω στρατηγικές φαίνονται ανόητες και άλλες λογικές π.χ. η 

22 είν

            
Πολλές από τις παραπά

S αι σε αντίθεση µε τη λογική του ανθρώπου. Είναι η στρατηγική όπου η πράξη είναι 

τελείως αντίθετη από τις ενδείξεις του  δείκτη, οι στρατηγικές S1, S14, S27 αγνοούν τα 

δεδοµένα, αυτές αντιστοιχούν σε πρόσωπο χωρίς µυαλό, που αγνόησε τον δείκτη, από 

την άλλη µεριά οι στρατηγικές S6, S9, S15 και S18 είναι λογικές στρατηγικές µε ποικίλους 

βαθµούς συντηρητισµού,κατόπιν τούτου ο κ. Νέλσον αποφάσισε να αξιολογήσει όλες 

αυτές τις στρατηγικές. Αυτός υπολογίζει την προσδοκώµενη απώλεια χρησιµότητας L (θ, 
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                          Πίνακας 5

s) που αντιστοιχεί σε κάθε state of nature θ και κάθε στρατηγική s και κατασκευάζει τον 

Πίνακα( 5)       

                         

σιµότητας L(θ,s                     Προσδοκώµενη απώλεια χρη )

     Στρατηγική S S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14

State  

of nature θ 

θ1 0.00 0.15 0.45 0.25 0.40 0.70 0.75 0.90 1.20 0.60 0.75 1.05 0.85 1.00 

θ2 5.00 4.00 3.0 4.40 3.40 2.40 4.10 3.10 2.60 4.60 3.60 3.10 4.00 3.00 

 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22  S23 S24 S25 S26 S27

θ1        1.30 1.35 .150 1.80 1.80 1.95 2.25 2.05  2.20 2.50 2.55 2.70 3.00

θ2 2.70 3.70 2.70 2.20 4.40 3.40 2.90 3.80  2.80 2.30 3.50 2.50 2.00 

 
αφού έχουµε δύο πιθανές απώλειες για κάθε στρατηγική, σε αντιστοιχία µε κάθε 

στρατηγική θ, µπορούµε να παρουσιάσουµε την κάθε στρατηγική µε ένα σηµείο. Οι 

στρατηγικές που αντιστοιχούν στα σηµεία φαίνονται στο Σχ.(10) 
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Σχ.10. Σηµεία προσδοκώµενης απώλειας L1, L2=L (θ1, S), L (θ2, S) για 27 στρατηγικές 

στο πρόβληµα του κ.Νέλσον 

 Μια επιθυµητή στρατηγική είναι αυτή που τα θ1 και θ2 είναι αµφότερα µικρά, 

δηλαδή όσο το δυνατόν αριστερότερα και χαµηλότερα, συνεπώς είναι φανερό από το 

σχεδιάγραµµα ότι οι στρατηγικές S1, S2, S5, S6, S9, S15, S18, S27 πρέπει να ληφθούν υπ΄ 

όψη, χαρακτηρίζοντας τις άλλες σαν µη εκλόγιµες, διότι κυριαρχούνται από τις 

παραπάνω. Αν και περιορίσαµε το πρόβληµα εξετάζοντας µόνο 8-στρατηγικές-δεν 

καθίσταται εµφανές ποια από τις παραπάνω στρατηγικές προτιµάται από τις άλλες,για 
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παράδειγµα ο κ. Νέλσον αποφάσισε ότι προτιµά την S6 και S15 αλλά δεν µπορεί να 

αποφασίσει µεταξύ των τελικά, στην απόγνωσή του αποφάσισε να ρίξει ένα νόµισµα, εάν 

έλθη κεφάλι θα εφαρµόσει την S6 και γράµµατα S15, στην απόγνωσή του ο κ. Νέλσον 

ανακάλυψε έναν νέον τύπον στρατηγικής, αυτή η στρατηγική ονοµάζεται µεικτή ή µε 

συνθήκες τυχαίου (randomized).  

Οι προσδοκώµενες απώλειες, που αντιστοιχούν, σε αυτή τη στρατηγική είναι 

εύκολα αποτιµώµενες. Εάν θ1 ήταν το state of nature µε πιθανότητα 1/2 θα επέλεγε S6 µε 

προσδοκώµενη απώλεια 0,70 και 1/2 το S15 µε προσδοκώµενη απώλεια 1,30 συνεπώς η 

απώλεια από τη µεικτή στρατηγική θα είναι 1/2(0,70)+1/2(1,30)=1. Αντιθέτως, εάν το state 

of nature ήταν το θ2 τότε 1/2(2,9)+1/2(2,5)=2,7 γραφικά αυτή η στρατηγική είναι το µέσον 

σηµείο της γραµµής S6S15, αυτή η µεικτή στρατηγική πρέπει να ερµηνευθεί από µια 

ελαφρά διαφορετική άποψη. Οι στρατηγικές S6 και S15 ανταποκρίνονται στο α2, εάν 

παρατηρείται x2 και α3 εάν παρατηρείται x3, διαφέρουν µόνο εάν έχει παρατηρηθεί x1. 

Συνεπώς η µεικτή στρατηγική πρέπει να περιγραφεί ως ακολούθως. Εάν παρατηρηθεί το 

x1 απαιτείται το ρίξιµο του νοµίσµατος, εάν παρατηρηθεί x2 ενεργούµε όπως α2, εάν 

παρατηρηθεί x3 ενεργούµε όπως α3, η στρατηγική αυτή περιλαµβάνει κατά κάποιον 

τρόπον και την ιδιότητα της σύγχυσης, δηλ, ότι οι ενέργειες εξαρτώνται όχι µόνο από το 

αποτέλεσµα του πειράµατος αλλά πρέπει επίσης να εξαρτάται µερικώς και από το µη 

σχετικό, ρίξιµο ενός νοµίσµατος. Ο κ. Νέλσον λαµβάνει την S6 και S15 κάθε µία µε 

πιθανότητα 1/2 , η οποία όµως δεν είναι η µόνη δυνατή µεικτή στρατηγική. Για 

παράδειγµα αυτός θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει µια στρατηγική η οποία περιλαµβάνει 

την S15 µε πιθανότητα 1/4 και την S6 µε πιθανότητα ¾ η προσδοκώµενη απώλεια θα γίνει: 

3/4(0,70)+1/4(1,30)=0,85 

3/4(2,9)+1/4(2,5)=2,8, η οποία δίδει το σηµείο που βρίσκεται µακριά από το S6 προς το 

S15 κατά 1/4. 

Γενικά, εάν S και S' είναι δύο στρατηγικές, µεικτές ή καθαρές και S' επιλέγεται µε 

πιθανότητα p και S µε πιθανότητα 1-p τότε η µεικτή των S και S' αντιπροσωπεύεται από 

ένα σηµείο το οποίο είναι p µέρη µακριά από το S προς το S' συνεπώς κάθε σηµείο της 

γραµµής SS' αντιπροσωπεύει µια στρατηγική, αλλά αυτό σηµαίνει ότι το σύνολο των 

σηµείων που αντιπροσωπεύουν στρατηγικές είναι κυρτό. «Ένα κυρτό σύνολο είναι ένα 

σύνολο που περιλαµβάνει όλα τα γραµµικά τµήµατα που συνδέουν τα σηµεία του 

συνόλου, στην πραγµατικότητα το σύνολο των σηµείων που αντιπροσωπεύουν 
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στρατηγικές είναι το µικρότερο κυρτό σύνολο, που περιλαµβάνει τις αρχικές µη µεικτές, 

δηλ τις καθαρές στρατηγικές». Σχ.( 11) 

 
Σχ.11. Σηµεία προσδοκώµενων απωλειών L1, L2 = L (θ1, S), L (θ2, S) για όλες τις 

στρατηγικές καθαρές και µεικτές στο πρόβληµα της βροχής του κ.Νέλσον 

 Ένα ενδιαφέρον φαινόµενο, που παρουσιάζει το παραπάνω σχεδιάγραµµα είναι 

ότι το S9 κείται πάνω από το γραµµικό τµήµα που συνδέει το S6 και S15 και εξ΄ αυτού 

κυριαρχείται (δεν επιλέγεται). Εάν λάβουµε την S6 µε πιθανότητα 1/4 και S15 µε 

πιθανότητα 3/4  αποτελεί το σηµείο µε συντεταγµένες  

1/4(0,70)+3/4(1,30)=1,15 
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1/4(2,9)+3/4(2,5)=2,6 ,το οποίο βρίσκεται ακριβώς αριστερά από το S9, δηλαδή 

στρατηγικές που κυριαρχούνται από καθαρές στρατηγικές κυριαρχούνται και από τις 

µεικτές. 

   4.1.α. ∆ύο φυσικές καταστάσεις, κυρτά σύνολα και γραµµές  

 Χρησιµοποιώντας το πρόβληµα του κ. Νέλσον και τα αναφερθέντα παραπάνω, για 

να παρακολουθήσουµε τον χειρισµό της κατηγορίας των προβληµάτων µε δύο δυνατές 

φυσικές καταστάσεις. Πρώτον, θα ασχοληθώ µε τις καθαρές στρατηγικές, µία στρατηγική 

S λέγεται καθαρή ή µη τυχαία, εάν αυτή προσδιορίζει µία πράξη σε κάθε δυνατή 

παρατήρηση, µε άλλα λόγια µία καθαρή στρατηγική είναι µια συνάρτηση στο σύνολο των 

δυνατών παρατηρήσεων ή στο σύνολο των δυνατών πράξεων. 

Υπάρχουν δύο τρόποι για να θεωρήσουµε τις τυχαίες στρατηγικές, ο ένας είναι, 

εκείνος που πρώτα παρατηρούµε τις παρατηρήσεις κα µετά χρησιµοποιώντας ένα τυχαίο 

τέχνασµα (στρατήγηµα) εξαρτούµε, από την παρατήρηση, την απόφασή µας για δράση.  

Ο δεύτερος είναι να επιλέξουµε µία µεικτή ή τυχαία στρατηγική S από τις καθαρές 

στρατηγικές χρησιµοποιόντας για την επιλογή ένα τυχαίο τέχνασµα (στρατήγηµα), όµως 

τώρα προκύπτει το ερώτηµα, τι είναι η µεικτή ή τυχαία στρατηγική; Μπορεί εύκολα να 

δειχθεί ότι οι τυχαίες µεικτές στρατηγικές µπορούν να θεωρηθούν σαν τυχαίες 

στρατηγικές, ας παρακολουθήσουµε το παραπάνω µέσω ενός παραδείγµατος.  

Έστω, ότι S αποτελεί την επιλογή S1 µε πιθανότητα 1/2 και S2 µε πιθανότητα 1/2. 

Έστω, S' αποτελεί την επιλογή του S1 µε πιθανότητα 1/4 και S2 µε πιθανότητα 3/4. Έστω, 

S'' αποτελεί την επιλογή του S µε πιθανότητα 1/2 και S' µε πιθανότητα ½, εάν 

χρησιµοποιηθεί το S'', ποιες είναι οι πιθανότητες που ταιριάζουν στις S1, S2, S3 ; Κάθε 

στρατηγική πρέπει να αποτιµηθεί σε όρους συνέπειας. Η σχετική άποψη αυτών των 

συνεπειών (συµπερασµάτων) µετρώνται από τις προσδοκώµενες απώλειες. 

Έτσι, µια στρατηγική S αποτιµάται σε όρους της τιµής L(θ1,S) και L(θ2,S). Από αυτό 

συνεπάγεται ότι είναι επαρκές να παρουσιάσουµε µια στρατηγική S µε ένα σηµείο στο 

επίπεδο που έχει συντεταγµένες (L(θ1,S) και L(θ2,S) αντίστοιχα. Αυτό δείχνει ότι µερικές 

στρατηγικές µπορούν να παρουσιασθούν µε το ίδιο σηµείο. Για παράδειγµα, S9 

αντιπροσωπεύεται από το ίδιο σηµείο µε την στρατηγική που επιλέγει S6, S15 και S23 µε 

πιθανότητες 6/27, 20/27 και 1/27 αντίστοιχα. Είναι ενδιαφέρον να σηµειωθεί, ότι ενώ η S9 

οδηγεί στη δράση α3 εάν παρατηρείται x2 , κάθε µία από τις S6, S15 και S23 οδηγούν στην 

α2 εάν το x2 παρατηρείται. Όθεν η τυχαιοποιηµένη στρατηγική και η S9 είναι τελείως 
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διαφορετική στο περιεχόµενο της στρατηγικής αν και έχουν ισοδύναµες προσδοκώµενες 

απώλειες και αντιπροσωπεύονται από τα ίδια σηµεία. Έστω S0 και S1 είναι δύο 

στρατηγικές και θεωρώ τη µεικτή στρατηγική S που αποτελεί την επιλογή S0 µε 

πιθανότητα 1-W και S1 µε πιθανότητα W. H στρατηγική S αντιπροσωπεύεται από [L (θ1, 

S), L (θ2, S)] όπου  

                                 L (θ1, S)=(1- w) L (θ1, S0)+wL (θ1, S1) και 

                                  L (θ2, S)=(1-w) L (θ2, S0)+wL (θ2, S2)           (4.1.1) 

 

 

 

 

Σχ. 12. Φαίνεται ο τρόπος διαµόρφωσης των εξισώσεων x=(1-w) x0-wx1 και y=(1-w) 

y0+wy1. 

 Τώρα θα ήθελα να παρουσιάσω δύο σπουδαίες εκφράσεις των γραµµών σχετικά 

µε το πώς µπορούµε να διακρίνουµε ότι το σηµείο που αντιπροσωπεύει το S βρίσκεται 

επί της γραµµής που συνδέει τα σηµεία που αντιπροσωπεύουν τα S0 και S1. Υποθέτουµε 

ότι (x0, y0) και (x1,y1) είναι δύο σηµεία στο επίπεδο, έστω, ότι το (x, y) είναι ένα άλλο 

σηµείο επί της γραµµής που διέρχεται δια των σηµείων. Υποθέτω ότι το (x, y) είναι 1.7 

φορές µακριά από το (x0, y0) προς την κατεύθυνση που  είναι το (x1,y1) Σχεδ(8). Σύρω µία 

οριζόντια γραµµή διαµέσου Α=(x0, y0) και κάθετες γραµµές δια µέσω του Β=(x1,y1) που 

τέµνει την οριζόντια γραµµή στο Β'=(x1,y0) και C'=(x,y0). Τα τρίγωνα ΑΒΒ' και ACC' είναι 

όµοια και όθεν τα µήκη 'AB
−

, BB  και ΑΒ είναι ανάλογα του AC' και CC' και AC αντίστοιχα, 

ήτοι: 

'
−
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−

−

−

−

−

−

==
AB

AC

'BB

'CC

'AB

'AC  

Αλλά , , ,  και  έτσι: 0xx'AC −=
−

01 xx'AB −=
−

0yy'CC −=
−

01 yy'BB −=
−

7.1AB/AC =
−

7.1
yy
yy

xx
xx

01

0

01

0 =
−
−

=
−
−  και x=x0+1.7(x1-x0)=(-0,7)x0+(1,7)x1, 

y=y0+1,7(y1-y0)=(-0,7)y0+(1,7)y1.   Γενικότερα, εάν (x, y) ήταν w φορές µακριά από το 

(x0,y0) προς το(x1,y1) τότε x=(1-w)x0+wx1 και y=(1-w)y0+wy1.   (4.1.2.) 

Οι εκφράσεις του x και y είναι τόσο όµοιες που θα είναι ευχερέστερος ο χειρισµός 

εάν συντµήσουµε αυτές τις δύο εξισώσεις.  

Έστω  αντιπροσωπεύουν τα σηµεία (x
_ _

0 1,   u  και  uu
−

0,y0), (x1,y1) και 

(x,y) γράφουµε: u w                 (4.1.3.) ( ) 0 11 u wu
− − −

= − +

Αυστηρά τα  δεν είναι αριθµοί , αλλά τακτικά αριθµητικά, δηλ, 

πρώτος, δεύτερος….κ.λ.π και οι εξισώσεις δεν είναι κανονικές, αλλά τακτικές. 

Ερµηνεύουµε αυτό υπό την έννοια ότι κάθε συντεταγµένη του  λαµβάνεται 

προσθέτοντας (1-w) φορές το αντίστοιχο 

_ _

0 1,  u  και  uu
−

−

u

0u
−

 (συντεταγµένη) του και w φορές την 

αντίστοιχη συντεταγµένη του 

_

0u

1u
−

 δηλαδή ερµηνεύουµε την σηµασία της ότι είναι ίδια µε την 

έννοια της  

L(θ1,S)=(1-w)L(θ1,S0)+wL(θ1,S1) 

L (θ2, S)=(1-w) L (θ2, S0)+wL(θ2,S1) 

Τι συµβαίνει στο σηµείο  καθώς το w ποικίλλει; Αναφερόµενοι στο Σχεδ (13)  

σηµειώνουµε ότι καθώς το w ποικίλλει από το 0 διαµέσου των θετικών τιµών το  κινείται 

από 

−

u
−

u

0u
−

 προς την κατεύθυνση του . Στο w=1 καθίσταται  και εάν w υπερβεί το 1 το  

κινείται πίσω στο . Από το άλλο µέρος καθώς το w ποικίλλει από το 0 µέσω των 

αρνητικών τιµών  κινείται προς το  σε αντίθετη κατεύθυνση από το . Η γραµµή 

διαµέσου των  και  αντιπροσωπεύεται από { : =(1-w) +w , όπου  w ένας 

αριθµός} (4.1. 4.) 

1u
−

1u
− −

u

1u
−

−

u 0u
−

1u
−

0u
−

1u
− −

u
−

u 0u
−

1u
−
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Σχ.13. Σηµεία µιας γραµµής, γραµµή { : =(1-w) +w } δείχνει σηµεία που 

αντιστοιχούν στις τιµές του w 

−

u
−

u 0u
−

1u
−

Το γραµµικό τµήµα από το  στο  αντιστοιχεί στις τιµές από 0≤w≤1 και 

αντιπροσωπεύεται από { : =(1-w) +w , 0≤w≤1}.       (4.1.5.) 

0u
−

1u
−

−

u
−

u 0u
−

1u
−

Σηµειώνεται ότι οι αριθµοί 1-w και w που πολλαπλασιάζουν το  και  είναι 

αµφότεροι µη αρνητικοί και αθροίζονται µέχρι το 1 για το  στο γραµµικό τµήµα. Εάν 

0≤w≤1 η έκφραση (1-w)x

0u
−

1u
−

−

u

0+wx1 ονοµάζεται σταθµισµένος µέσος (weighted average) των 

x0 και x1 που αντιστοιχούν στα µέτρα (1-w) και w, οµοίως , εάν 0≤w≤1 το (1-w) +w . Ο 

κανονικός µέσος αντιστοιχεί στην περίπτωση w=

0u
−

1u
−

2
1  όπου και τα δύο σηµεία έχουν ίσα 

βάρη καθώς το w→1 το  είναι ο σταθµικός µέσος ή το κέντρο βάρους.  1u
−

Ένα κυρτό σύνολο είναι ένα σύνολο σηµείων που έχουν την ιδιότητα ότι, εάν  και 

 είναι σηµεία του συνόλου το γραµµικό τµήµα που συνδέει τα  και  περιλαµβάνεται 

στο σύνολο και το γραµµικό τµήµα που συνδέει τα  και  περιλαµβάνεται στο σύνολο. 

Με άλλα λόγια το S είναι κυρτό όταν ∈S και ∈S τότε (L-w) +w ∈S για κάθε w 

µεταξύ 0 και 1. Ας επιστρέψουµε στις εξισώσεις:  

−

u
−

υ
−

u
−

υ
−

u
−

υ
−

u
−

υ
−

u
−

υ

L (θ1, S)=(1-w) L (θ1, S0)+wL (θ1, S1) 

L (θ2, S)=(1-w) L (θ2, S0)+wL (θ2, S1) 
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 Αφού µια πιθανότητα είναι µεταξύ 0 και 1 και όλοι οι αριθµοί µεταξύ 0 και 1 

µπορούν να είναι πιθανότητες συνεπάγεται, ότι το σηµείο που αντιπροσωπεύει το S 

βρίσκεται επάνω στο γραµµικό τµήµα που συνδέει τα σηµεία που αντιπροσωπεύουν τα 

S0 και S1, αντιστρόφως, κάθε σηµείο επί της γραµµής αυτής αντιπροσωπεύει κάποια 

στρατηγική, η οποία είναι µεικτή των S0 και S1. Αφού τα S0 και S1 µπορούν να είναι 

οποιεσδήποτε δύο στρατηγικές συνεπάγεται ότι το S δηλ το σύνολο των σηµείων που 

αντιπροσωπεύουν όλες τις δυνατές στρατηγικές (καθαρές και µεικτές) είναι κυρτό. Στην 

πραγµατικότητα το S είναι το κυρτό σύνολο που δηµιουργείται από τα σηµεία που 

αντιπροσωπεύουν τις καθαρές στρατηγικές. Λέγοµε ότι η στρατηγική S* κυριαρχεί εάν 

L(θ1,S) ≤ L(θ2,S*) και L(θ2,S)≤L(θ2,S*), αλλά οι στρατηγικές δεν αντιπροσωπεύονται από 

το ίδιο σηµείο, σε αυτή την περίπτωση το σηµείο που αντιπροσωπεύει το S είναι : α) στα 

αριστερά και κάτω, ή β) ακριβώς κάτω, ή c) ακριβώς στα αριστερά του σηµείου που 

αντιπροσωπεύει το S*. Μια στρατηγική s είναι επιλέξιµοs, εάν δεν κυριαρχείται από 

οποιοιδήποτε άλλη στρατηγική καθαρή ή µεικτή. 

 Ανακαλώντας στη µνήµη µας ότι η S9 θα µπορούσε να είναι επιλέξιµη µεταξύ των 

καθαρών στρατηγικών τώρα δεν µπορεί να θεωρηθεί επιλέξιµη που οι µεικτές 

στρατηγικές είναι επιλέξιµες. Η τάξη των επιλέξιµων στρατηγικών αντιστοιχούν σε ένα 

τµήµα των ορίων του κυρτού συνόλου S, αυτό το τµήµα του ορίου µπορεί να ονοµασθεί 

το επιλέξιµο τµήµα του ορίου, στο πρόβληµα του κ. Νέλσον δεν υπάρχει ζήτηµα τι 

κριτήριο θα εφαρµόσει για να αποφασίσει, για να επιλέξει στρατηγική. Είναι φανερό ότι, 

τελικά παίρνει µια από τις επιλέξιµες στρατηγικές. 

Υποθέτουµε ότι αυτός περιορίζει την προσοχή του µόνο στις επιλέξιµες 

στρατηγικές, αυτή είναι µια λογική ιδέα και συχνά εφαρµόζεται, όµως, περιοδικά, (κάπου-

κάπου) υπάρχουν κατά κάποιο τρόπο και παθολογικές καταστάσεις (προβλήµατα), όπου 

δεν υπάρχουν ή υπάρχουν πολύ λίγες επιλέξιµες στρατηγικές. Για παράδειγµα, 

υποθέτουµε ότι υπάρχει διαθέσιµος ένας απεριόριστος αριθµός στρατηγικών S1, S2... 

,όπου  

L (θ1, S1)=L (θ2, S1)=1 

L (θ1, S2)=L (θ2, S2)=1/2  

L (θ1, S3)=L (θ2, S3)=1/3 
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L (θ1, Si)=L (θ2, Si)=1/i. Αυτές οι στρατηγικές θα παρουσιάζονταν από τα σηµεία όπως 

στο Σχεδ (14).   

 
Σχ.14. Απώλειες για απεριόριστα πολλές στρατηγικές 

 Τότε δεν υπάρχουν επιλέξιµες στρατηγικές, ανεξάρτητα από το ποιά στρατηγική θα 

επιλεγεί, υπάρχει κάποια καλύτερη. Το κυρτό σύνολο που αντιπροσωπεύει όλες τις 

στρατηγικές (και τις µεικτές), είναι το γραµµικό τµήµα από το (0,0) στο (1,1), το οποίο δεν 

περιλαµβάνει το (0,0), η δυσκολία προκύπτει από το ότι, αν και, κάποιος µπορεί να 

επιλέξει τις στρατηγικές δεν µπορεί να λάβει τις προσδοκώµενες απώλειες που είναι 

πλησίον της (0,0), όπως δεν µπορεί να πάρει και την (0,0), αυτή η δυσκολία είναι όµως 

θεωρητική και όχι πολύ σοβαρή, αφού κάποιος µπορεί να πάρει αυθαίρετα την 

πλησιέστερη. Στα προβλήµατα όπου υπάρχει µόνον ορισµένος αριθµός καθαρών 

στρατηγικών το κυρτό σύνολο που µας ενδιαφέρει είναι το µικρότερο κυρτό σύνολο που 

περιλαµβάνει τα σηµεία που αντιστοιχούν στις καθαρές στρατηγικές, αυτό το σύνολο 

περιλαµβάνει τα οριακά σηµεία και η παραπάνω µνηµονευθείσα δυσκολία δεν αναφύεται. 

Σιωπηρά αποδεχόµαστε ότι τα οριακά σηµεία είναι σηµεία καµπής. Περιληπτικά 

συζητήσαµε τέσσερις σπουδαίες αρχές. 

Πρώτον, µια ευθεία γραµµή που διέρχεται από τα  και  µπορεί να 

παρουσιασθεί χρησιµοποιώντας σύµβολα των συνόλων σαν { : =(1-w) +w , όπου w 

ένας αριθµός}.  

0u
−

1u
−

−

u
−

u 0u
−

1u
−

 ∆εύτερον, ένα κυρτό σύνολο έχει την ιδιότητα ότι το γραµµικό τµήµα που συνδέει 

δύο σηµεία του συνόλου βρίσκονται στο σύνολο.  
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 Τρίτον, οι τάξεις όλων των στρατηγικών µπορούν να παρουσιασθούν από το 

κυρτό σύνολο S που δηµιουργείται από τα σηµεία των καθαρών στρατηγικών.  

Τελικά, η τάξη των επιλέξιµων στρατηγικών αντιπροσωπεύεται από µέρος του 

ορίου του συνόλου S. 

    4.1.β. ∆υο φυσικές καταστάσεις, Στρατηγικές ΒΑΥΕS και γραµµές υποστήριξης. 
 Υποθέτουµε ότι ο κ. Νέλσον πληροφορείται ότι στο Βόρειο Φίγγιν βρέχει κατά 

µέσον όρον 2-ηµέρες στις τρεις, µε άλλες λέξεις η κατάσταση θ1 έχει πιθανότητα 1/3 ενώ η 

θ2 πιθανότητα 2/3, όταν τέτοιες πιθανότητες µπορούν να προσαρτηθούν στη φυσική 

κατάσταση πριν από το πείραµα αυτές ονοµάζονται «a priori» πιθανότητες. Έστω,ότι 

επιλέγουµε την στρατηγική S6. Περίπου 1/3 φορές η προσδοκώµενη απώλεια L θα είναι 

0,7 και 2/3 φορές 2.9 αυτό οδηγεί σε ένα προσδοκώµενο L 

( ) ( )
3
5.69,23/27,03/1)S(L o =+= , κάποιος πρέπει να υπολογίσει L(s) για όλες τις 

στρατηγικές S και να πάρει την στρατηγική που ελαχιστοποιεί αυτό το σταθµικό µέσο των 

προσδοκώµενων απωλειών. 

Έτσι µια στρατηγική ονοµάζεται Bayes εάν αντιστοιχεί στις a priori πιθανότητες 1/3 και 2/3 

(ο Bayes ήταν Άγγλος, Μαθηµατικός και κληρικός του 18ου αιώνα), στο παράδειγµα η 

στρατηγική Bayes είναι η S18.  

Γενικά, µια στρατηγική Bayes που αντιστοιχεί σε a priori πιθανότητες 1-w και w είναι µια 

στρατηγική που ελαχιστοποιεί την L(s)=(1-w)L(θ1,s)+wL(θ2,s) (4.1.6 ) κάθε στρατηγική 

παρουσιάζεται από ένα σηµείο του κυρτού συνόλου S. 

Για κάθε τέτοιο σηµείο (L1, L2) υπάρχει αντίστοιχος τιµή του (1-w)L1+wL2. Για να βρούµε 

τις στρατηγικές Bayes πρέπει να ορίσουµε τα σηµεία του S που ελαχιστοποιούν την (1-w) 

L1+wL2. Προτείνω χρησιµοποιώντας την αναλυτική Γεωµετρία να δείξω, ότι οι στρατηγικές 

Bayes µπορούν να βρίσκονται µετακινώντας µια κατάλληλο γραµµή παράλληλα προς τον 

εαυτό της µέχρι να αγγίξει το σύνολο S, για να πετύχω αυτό παρουσιάζω µια δεύτερη 

σπουδαία ιδιότητα της γραµµής. 

Αναφερόµενος στο Σχεδ (12) αναζητώ µια έκφραση που να σχετίζει τις 

συντεταγµένες x και y του σηµείου C πάνω στην γραµµή, που διέρχεται δια των δοθέντων 

σηµείων Α και Β, οι συντεταγµένες τέτοιων δοθέντων σηµείων είναι (xo, yo) και (x1, y1) 

αντίστοιχα. Στο σχεδιάγραµµα παρατηρούµε ότι τα τρίγωνα ΑΒΒ' και ACC' είναι όµοια και 
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ως εκ τούτου τα µήκη '  και 'BB
−

AB
−

 είναι ανάλογα µε τα µήκη ' και ' ήτοι:CC
−

AC
− '

'
BB
AB

 =  

'
'

CC
AC

   

ή y1 –y0 /x1-x0= y –y0 / x- x0 .  

 

Αυτή η εξίσωση που σχετίζει τις συντεταγµένες x και y αυτές µπορούν να γίνουν 

κατανοητές µε πιο εύκολο τρόπο εάν πολλαπλασιάσουµε και τις δύο πλευρές µε το (x1-

x0)(x-x0) και έχουµε (x-x0)(y1-y0)=(y-y0)(x1-x0) και έτσι x(y1-y0)+y(x0-x1)=x0y1-y0x1 θέτουµε 

y1-y0=α, x0-x1=b και x0y1-y0x1=c µπορούµε να πάρουµε τη σχέση ax+by=c.       (4.1.7.) 

Αυτή είναι µια εξίσωση που σχετίζει τις συντεταγµένες x και y κάθε σηµείου (όπως το c) 

επί της γραµµής που διέρχεται από το Α=(x0,y0) και Β=(x1,y1) «πρέπει να σηµειωθεί 

επειδή τα (x0,y0) και (x1,y1) είναι διαφορετικά σηµεία εν τέλει ένα από τα α και b πρέπει να 

είναι διάφορο του µηδενός». Αντιστρόφως, είναι αλήθεια ότι εάν x και y είναι τέτοια ώστε 

ax+by=c τότε (x,y) βρίσκεται επί της γραµµής. Η παραπάνω εξίσωση είναι η δεύτερη 

σπουδαία παρουσίαση της γραµµής. Ακριβέστερον τα σηµεία επί της γραµµής µπορούν 

να παρουσιάζονται από {(x,y):ax+by=c}. Είναι γνωστό ότι όταν µεταβάλλονται τα a και b, 

όχι ανάλογα, ή ένα εκ των δύο, η γραµµή µεταβάλλει κλίση ενώ όταν τα a και b µένουν 

αµετάβλητα και µεταβάλλεται µόνο το c τότε η γραµµή µετακινείται παράλληλα, εάν τα a,b 

και c πολλαπλασιασθούν µε τον ίδιο αριθµό η γραµµή δεν µεταβάλλεται, εάν α=0 τότε 

by=c δηλαδή µια γραµµή οριζόντια που βρίσκεται c/b µονάδες πάνω από τον άξονα των 

x, εάν b=0 τότε ax=c δηλαδή µια γραµµή κάθετη στον άξονα του x και στο σηµείο x=c/a, 

εάν a=0, b=0, c=0 τότε 0=0 που ισχύει για όλα τα (x,y) και όχι µόνο επί της γραµµής. 

 Μία γραµµή λέγεται γραµµή υποστήριξης ενός συνόλου S στο οριακό σηµείο , 

εάν το  είναι ένα συνοριακό σηµείο του s και πρώτον η γραµµή διέρχεται από το  και 

δεύτερον το S είναι πλήρως στην µια πλευρά της γραµµής (το S µπορεί να αγγίζει τη 

γραµµή). Ένα σύνολο S λέγεται περικλειόµενο (bounded) εάν αυτό πλήρως µπορεί να 

περικλυσθεί από ένα κύκλο αρκετά µεγάλο, έτσι ένα τρίγωνο είναι περικλειόµενο, µια 

παραβολή όχι, ένα γραµµικό τµήµα και µια γραµµή όχι. 

−

u
−

u
−

u

Εάν το S είναι περικλειόµενο σύνολο και L είναι µια γραµµή, είναι δυνατόν βαθµιαία να 

µετακινήσουµε µια γραµµή παράλληλα προς τον εαυτόν της µέχρις ότου αυτή καταστεί 
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γραµµή υποστήριξης σε κάποιο ή κάποια οριακά σηµεία του S Σχεδ(15) , µία 

εντυπωσιακή ιδιότητα των κυρτών συνόλων είναι, ότι δοθέντος ενός οριακού σηµείου  

υπάρχει µια γραµµή υποστήριξης. Στο παρακάτω Σχεδ(15) καθίσταται φανερά αυτή η 

ιδιότητα για τα δύο σύνολα S

−

u

1 και S2 ενώ αποτυγχάνει στο S3 για το σηµείο Q, σηµειώνεται 

ότι για το S1 κάθε οριακό σηµείο έχει µόνο µία δυνατή γραµµή υποστήριξης, για το S2 

υπάρχουν µερικά σηµεία όπου τα όρια δεν είναι συνεχή και όπου µπορούν να υπάρξουν 

µερικές γραµµές υποστήριξης. Μια άλλη σπουδαία ιδιότητα των κυρτών συνόλων 

παρουσιάζεται στο Σχ(16) , εάν δύο κυρτά σύνολα δεν έχουν σηµεία κοινά µία γραµµή 

µπορεί να συρθεί που να χωρίζει αυτά υπό την έννοια ότι τα σηµεία του ενός συνόλου θα 

βρίσκονται από τη µια µεριά και του άλλου από την άλλη. Ο ορισµός µιας γραµµής 

υποστήριξης µπορεί να ερµηνευθεί αλγεβρικά. 

Υποθέτω ότι η γραµµή L={(x,y):ax+by=c} υποστηρίζει το S στο , αφού το S βρίσκεται 

από τη µια µεριά της γραµµής ισχύει είτε ax+by≥c (4.1.8.)για όλα τα (x,y)∈S , ή 

ax+by≤c (4.1.9) για όλα τα (x,y)∈S και αφού  είναι επί της γραµµής έχουµε ax

0u
−

0u
−

0+by0=c  

(4.1.10.)   όπου (x0,y0)=  0u
−

 
Σχ.15. Σύνολα και γραµµές υποστήριξης 
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Σχ.16. Γραµµές διαχωρισµού για κυρτά σύνολα 

     Οι παραπάνω ιδιότητες του κυρτού συνόλου και η αλγεβρική τους ερµηνεία έχουν 

µεγάλη σχέση µε τα προβλήµατα ταξινόµησης των επιλέξιµων στρατηγικών και του 

καθορισµού γραφικώς των λύσεων κατά Bayes. Έστω S0 είναι µία επιλέξιµος στρατηγική, 

αντιπροσωπευοµένη από το σηµείο . Βλέπε Σχεδ(1),  τότε κανένα σηµείο του S δεν 

βρίσκεται στο κυρτό σύνολο Τ, σηµεία, του οποίου βρίσκονται (αριστερά και κάτω) του 

, στο σχεδιάγραµµα, Τ είναι το εσωτερικό της σκιασµένης περιοχής, η οποία βρίσκεται 

κάτω και αριστερά του , αν και το  είναι επί του ορίου του Τ δεν είναι σηµείο του Τ. 

Εµφανώς κάθε γραµµή διαχωρίζουσα τα S και Τ πρέπει να διέρχεται από το  και ως εκ 

τούτου είναι µια γραµµή υποστηρίζουσα των S και Τ στο , αφού υποστηρίζει το Τ στο 

, αυτή πρέπει να έχει ή αρνητική κλίση,  ή να είναι κάθετος, ή  οριζόντια όχι όµως µε 

θετική κλίση «αυτό µπορεί να γίνει ορατό παρατηρώντας τις κλίσεις των γραµµών που 

µπορούν να περιστραφούν στη γωνία του Τ, καµµία γραµµή δεν µπορεί να έχει θετική 

κλίση». 

0u
−

0u
−

0u
−

0u
−

0u
−

0u
−

0u
−

 Εκ των παραπάνω περιπτώσεων δεν µπορούν τα α και b να έχουν διαφορετικά σηµεία. 

Έτσι το άθροισµα α+b≠0 και έχουν τα ίδια σηµεία µε το α και b. Μπορούµε να 

διαιρέσουµε τους συντελεστές µε το α+b και να παρουσιάσουµε τη γραµµή από {(L1, L2): 

α’ L1+b'L2=C'} όπου α'=α/α+b και b'=b/α+b είναι αµφότεροι µη αρνητικοί αριθµοί µε 

άθροισµα 1, τότε µπορούµε να γράψουµε α'=1-w και b'=w όπου τα 1-w και w µπορούν να 

θεωρηθούν σαν µέτρα µεταξύ 0 και 1. Έτσι για κάθε επιλέξιµο στρατηγική S0 που αυτή 

αντιπροσωπεύεται από το  υπάρχει ένα ζεύγος σταθµίσεων 1-w και w έτσι που η (1-w) 

L

0u
−

1+wL2=c' υποστηρίζει το S στο . Επιπλέον, αφού το Τ είναι κάτω ή αριστερά αυτής 0u
−
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της γραµµής το S είναι επάνω ή δεξιά της γραµµής, όθεν, (1-w) L1+wL2≥c' για όλα τα 

σηµεία του S και (1-w)L1+wL2=c' για το , αλλά αυτό σηµαίνει ότι το S0u
−

0 είναι η 

στρατηγική Βayes που αντιστοιχεί στις a priori πιθανότητες 1-w και w. Συµπερασµατικά 

κάθε επιλέξιµος στρατηγική είναι µια στρατηγική Bayes για κάποιες a priori πιθανότητες 1-

w και w. Αυτή η βασική ταξινόµηση των επιλέξιµων στρατηγικών προέρχεται κυρίως από 

το γεγονός ότι δύο κυρτά σύνολα µε µη κοινά σηµεία µπορούν να διαχωριστούν από µια 

γραµµή, µια µερική σύγκλιση είναι επίσης αληθής, εάν 1-w και w θετικές a priori 

πιθανότητες οι αντιστοιχούσες στρατηγικές Bayes είναι επιλέξιµες, αυτό είναι προφανές 

διότι οι στρατηγικές δεν µπορεί να είναι οι καλύτερες κατά µέσον και χειρότερες από 

άλλες για όλες τις φυσικές καταστάσεις, ίσως αυτή να είναι χειρότερη για µια µόνο φυσική 

κατάσταση και ίση για τις άλλες. Μπορούµε να κερδίσουµε γνώση, σχετικά µε την 

παραπάνω σύγκλιση ερµηνεύοντας την στρατηγική Bayes γεωµετρικά. Μια στρατηγική S0 

αντιπροσωπευοµένη από το  για να είναι Bayes πρέπει το  να είναι το σηµείο του S 

που ελαχιστοποιεί το (1-w)L

0u
−

0u
−

1+wL2. Για να βρούµε έτσι στρατηγικές Bayes σύρουµε µια 

γραµµή (1-w) L1+wL2=c κάτω από το S, αυξάνουµε το c κινώντας τη γραµµή µε αρνητική 

κλίση προς τα πάνω παράλληλα προς τον εαυτό της µέχρι να αγγίξει το S  Σχεδ( 17).  
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Σχ.17. Παρουσίαση στρατηγικών Bayes 

Τα σηµεία που η γραµµή (1-w) L1+wL2=c, υποστηρίζει το S από κάτω είναι οι 

στρατηγικές Bayes που αντιστοιχούν στις a priori πιθανότητες 1-w και w. Αφού όλα τα 

σηµεία του S είναι επί ή πάνω από αυτή την γραµµή και όλα τα σηµεία που κυριαρχούν 

ένα σηµείο της υποστηρίζουσας είναι κάτω της γραµµής, κανένα σηµείο του S δεν µπορεί 

να κυριαρχεί ένα σηµείο της υποστηρίζουσας, αυτό σηµαίνει ότι καµία στρατηγική δεν 

είναι δυνατόν να κυριαρχεί µίας από τις στρατηγικές του Bayes, κάθε στρατηγική Bayes 

που αντιστοιχεί σε θετικές a priori πιθανότητες είναι επιλέξιµη, τι συµβαίνει όµως όταν µια 

από τις a priori πιθανότητες είναι µηδέν; Υποθέτω w=0 τότε οι στρατηγικές Bayes 

ελαχιστοποιούν την (1-w) L (θ1, s)+wL (θ2, s)=L (θ1, s) και αντιπροσωπεύονται γραφικά 

από τα σηµεία, τα οποία µία κάθετος γραµµή υποστηρίζει το S (από τα αριστερά). 

Εάν υπάρχουν µερικά τέτοια σηµεία υποστήριξης, αυτά βρίσκονται επί της καθέτου 

γραµµής και µόνον το χαµηλότερον αντιπροσωπεύει µια επιλέξιµο στρατηγική. Στατιστικά 

αυτό σηµαίνει ότι εάν γνωρίζουµε, ότι το θ2 ήταν αδύνατον και θ1 ήταν η φυσική 

κατάσταση θα θέλαµε να δεχτούµε κάθε στρατηγική που ελαχιστοποιεί το L(θ1,s) 

ανεξαρτήτως πόσο µεγάλο είναι το L(θ2,S), έτσι δεν θα µας πείραζαν τέτοιες µη επιλέξιµες 

στρατηγικές, σε αυτήν την εκφυλισµένη περίπτωση, οµοίως εάν w=1, οι στρατηγικές 
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Bayes ελαχιστοποιούν L (θ2, s) και αντιπροσωπεύονται από σηµεία στην οριζόντια 

γραµµή υποστήριξης από κάτω. Στο πρόβληµα του κ. Νέλσον θα είναι εύλογο  για 

κάποιον, ο οποίος ήταν καλά εξοικειωµένος µε τη συχνότητα βροχής στο Βόρειο Φίγγιν 

να εφαρµόσει την αντιστοιχούσα στρατηγική του Bayes, αλλά στα περισσότερα 

προβλήµατα η φυσική κατάσταση δεν µπορεί να θεωρηθεί σαν τυχαία και δεν έχει 

σηµασία να µιλάµε για πιθανότητα ή συχνότητα µε την οποία συµβαίνει µια βέβαιη 

κατάσταση θ. Για παράδειγµα, υποθέτω το θ είναι η ταχύτητα του φωτός. Πιθανώς το θ 

είναι κάποιος σταθερός αριθµός που εκτιµάται µέσα από διάφορα πειράµατα των οποίων 

τα αποτελέσµατα έχουν κατανοµή πιθανοτήτων εξαρτωµένη από το θ. Έτσι θα ήταν µη 

εύλογο να χειρισθούµε την ταχύτητα του φωτός σαν τυχαία, ακόµη και έτσι όµως κάνει 

αίσθηση να µελετήσουµε τις στρατηγικές Bayes, η αιτία γι΄αυτό είναι,  πρώτον ότι η τάξις 

όλων των στρατηγικών Bayes (που αντιστοιχούν σε όλες τις a priori πιθανότητες) 

περιλαµβάνουν την τάξη των επιλέξιµων στρατηγικών και εκ τούτου κάποιος µπορεί να 

περιορίσει την προσοχή του στην τάξη των στρατηγικών Bayes, δεύτερον οι στρατηγικές 

Bayes είναι σχετικά εύκολο να ληφθούν, έτσι µελετώντας της στρατηγικές Bayes οι 

στατιστικολόγοι µπορούν συχνά να περιορίσουν το πρόβληµά τους στην επιλογή µεταξύ 

σχετικά µικρών τάξεων ευκόλως λαµβανοµένων «ευλόγων» στρατηγικών. Το γεγονός ότι 

όλες οι επιλέξιµες στρατηγικές είναι Bayes και σχεδόν αντιθέτως. Όπως γίνεται φανερό 

από τη γραφική παρουσίαση, µπορούν να στηρίξουν µερικά πρόσθετα αποτελέσµατα. Για 

παράδειγµα, τελικά ένα από τα σηµεία όπου η υποστηρίζουσα γραµµή αγγίζει ένα κυρτό 

σύνολο δεν είναι ένας σταθµισµένος µέσος των άλλων σηµείων, αυτό σηµαίνει ότι τελικά 

µία από τις στρατηγικές Bayes που αντιστοιχούν στις a priori πιθανότητες (1-w, w) είναι 

µια καθαρή στρατηγική, στην πραγµατικότητα, εάν υπάρχουν µερικές όχι ισοδύναµες 

στρατηγικές Bayes που αντιστοιχούν στο (1-w, w) αυτές αποτελούνται από τις καθαρές 

στρατηγικές και τις µεικτές τους. Στο παράδειγµα, οι S15 και S18 και όλες οι µεικτές 

στρατηγικές, είναι στρατηγικές Bayes που αντιστοιχούν στις a priori πιθανότητες 6/16 και 

10/16, αυτό το αποτέλεσµα συνεπάγεται ότι όσο περισσότερο εµείς θα ικανοποιούµεθα 

µε κάθε στρατηγική Bayes που αντιστοιχεί στις a priori πιθανότητες (1-w και w) δεν 

χρειάζεται να ανησυχούµε µε τις τυχαιοποιηµένες ή µεικτές στρατηγικές, αφού υπάρχουν 

πολλά προβλήµατα µε µόνο ένα ορισµένο αριθµό καθαρών στρατηγικών, αλλά µε 

απεριόριστο αριθµό µεικτών στρατηγικών, αυτό το αποτέλεσµα είναι µερικές φορές 

χρήσιµο να το υπολογίζουµε κατά τέτοιο τρόπο που να επικεντρώνουµε τους 
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υπολογισµούς µας στις καθαρές στρατηγικές, τελικά, αυτό είναι ευχάριστο σε µερικούς 

φιλοσοφικά σκεπτόµενους στατιστικολόγους που αντιτίθενται στην χρήση σχετικών 

δεδοµένων, όπως αυτοί θα µπορούσαν, εάν χρησιµοποιούσαν µεικτές στρατηγικές. 

Μπορούµε να παρουσιάσουµε αυτό γραφικά ως εξής, όπως το w αυξάνει η 

υποστηρίζουσα γραµµή (1-w)L1+wL2=c τείνει να γίνει οριζόντια, το αντίστοιχο οριακό 

σηµείο κινείται προς τα κάτω και δεξιά, όθεν καθώς το w πλησιάζει το 1 η αντίστοιχος 

στρατηγική Bayes τείνει να ελαχιστοποιήσει το L(θ2,s) και τείνει να αγνοήσει το L(θ1,s). 

Αυτό το αποτέλεσµα είναι τελείως εύλογο για το λόγο ότι εάν κάποιος ήταν σχεδόν 

βέβαιος ότι το θ2 θα ήταν η φυσική κατάσταση κάποιος θα επιθυµούσε να 

ελαχιστοποιήσει το L (θ2, s).  

 4.1.γ. ∆ύο φυσικές καταστάσεις : ΜΙΝΙΜΑΧ Στρατηγικές 

          Ο κ. Νέλσον εξερχόµενος, από το δωµάτιο του φορώντας αδιάβροχο, συνάντησε 

ένα παλιό του φίλο τον κ. Λάνκαστερ, ο οποίος επίσης ήταν ανήσυχος για την πιθανότητα 

βροχερής ηµέρας, εφιστώντας την προσοχή στον κ. Νέλσον να εξασφαλιστεί από τις 

καιρικές ιδιοτροπίες. Εν πρώτοις αυτός πρότεινε στον κ. Νέλσον να υποθέσει ότι ο καιρός 

ήταν σίγουρα κακός και έτσι ακριβώς να φορέσει πλήρη ρουχισµό για βροχή, τότε η 

απώλεια του θα ήταν µόνο 2, αλλά ο κ. Νέλσον κάνοντας λάθος λόγω απαισιόδοξου 

χαρακτήρα, απήντησε ότι, βέβαια εάν φορούσε πλήρη ρουχισµό βροχής ο ήλιος θα 

έλαµπε και η σύγχυση (στεναχώρια) θα του έδιδε µια απώλεια 3. Εάν, όµως, αυτός 

επέλεγε τη στρατηγική S18 η προσδοκώµενη απώλεια δεν θα ήταν περισσότερη από 2.2 

ανεξάρτητα ποιο από τα θ αντιπροσώπευε τη φυσική κατάσταση. Ο κ. Λάνκαστερ που 

δεν γνώριζε ούτε από στατιστική, ούτε από παίγνια ενθουσιάστηκε πλήρως από αυτό το 

επιχείρηµα και επεξέτεινε αυτήν την σκέψη ως ακολούθως. Αξίωσε να του πουν, ποια 

στρατηγική εφαρµόσθηκε, το θ, το οποίο του ανακοινώθηκε  θα έπρεπε αναµφίβολα να 

είναι εκείνο το οποίο θα µεγιστοποιούσε την απώλεια, τότε σαφώς κάποιος θα εφαρµόσει 

εκείνη τη στρατηγική, για την οποία η µέγιστη απώλεια θα ήταν όσο το δυνατόν 

µικρότερη. 
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Κατ΄αυτόν τον τρόπο ο κ. Λάνκαστερ διατύπωσε την αρχή της εφαρµογής του κριτηρίου 

ελαχιστοποίησης της µεγίστης προσδοκώµενης απώλειας δηλαδή την minimax 

προσδοκώµενη απώλεια. 

  

Σχ.18 Παρουσίαση των minimax στρατηγικών προσδοκώµενων απωλειών στο πρόβληµα 

βροχής του κ.Νέλσον 

Αναφερόµενος στο Σχεδ (18), αυτοί αποφάσισαν να παρουσιάσουν το πρόβληµα 

γραφικά. Το σύνολο των σηµείων (L1, L2) για το οποίο η µεγαλύτερη από τις δύο 

συντεταγµένες είναι εκείνη που σηµειώνεται σαν {(L1, L2)} και (L1, L2)=1 και είναι το 

σύνολο των σηµείων επί των δύο ηµι-ευθειών. Μία είναι επί της οριζοντίου ηµι-ευθείας για 
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την οποία L2=1 και L1<1, η άλλη στην κάθετο ηµι-ευθεία για την οποία L1=1 και L2<1, ο 

συνδυασµός των σχηµάτων µοιάζει µε µια αµβλεία γωνία µε κορυφή στο (1, 1). Το 

σύνολο των σηµείων για το οποίο µεγ (L1, L2)=c είναι όµοιο εκτός από αυτό του οποίου η 

κορυφή είναι (c,c), καθώς το c αυξάνει, η γωνία κινείται προς τα πάνω και δεξιά. Τα 

σηµεία όπου η γωνία συναντά πρώτα το S είναι το σηµείο που αντιστοιχεί στη στρατηγική 

που έχει Minimax προσδοκώµενη απώλεια. Στο παράδειγµα, αυτό το σηµείο έχει 

συντεταγµένες (30/14, 30/14) και αντιστοιχεί στην ανάµειξη της S18 και S27 µε πιθανότητες 

10/14και 4/14 αντίστοιχα. ∆εν θα ήταν κακό για τη minimax στρατηγική εάν οι δύο 

προσδοκώµενες απώλειες L (θ1, s) και L (θ2, s) ήταν ίσες, καθώς η κορυφή της γωνίας 

είναι το σηµείο όπου η γωνία αγγίζει πρώτα το S τότε είτε το οριζόντιο µέρος ή το κάθετο 

µέρος της γωνίας αγγίζει το S και τότε αυτό το µέρος είναι µέρος της υποστηρίζουσας 

γραµµής του S στο minimax σηµείο Αυτό συµβαίνει εάν το S βρίσκεται πλήρως, κάτω ή 

επάνω από την γραµµή L1=L2, όταν αυτό συµβαίνει οι Minimax στρατηγικές συµπίπτουν 

µε µερικές από τις στρατηγικές Bayes για τις a priori πιθανότητες (1,0) ή (0,1). 

Παραδείγµατα παρουσιάζονται στο Σχεδ( 19).  

 

 

Σχ.19. Σηµεία minimax για διάφορα κυρτά σύνολα 

Και εδώ, µπορούµε να έχουµε µη επιλέξιµες στρατηγικές, που ελαχιστοποιούν τη 

µέγιστη προσδοκώµενη απώλεια, συχνά η minimax προσδοκώµενη απώλεια θα είναι µια 
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µεικτή στρατηγική. Το minimax κριτήριο,είναι το ελάχιστο που µπορεί να χάσει κάποιος 

εάν το εφαρµόσει, διότι η minimax προσδοκώµενη απώλεια αυτής της στρατηγικής 

εξασφαλίζει την ελαχίστη προσδοκώµενη απώλεια ανεξάρτητα από το ποια είναι η φυσική 

κατάσταση. 

4.1.δ.  ∆ύο  φυσικές καταστάσεις:  Απογοήτευση  

  Οι κ. Νέλσον και Λάνκαστερ εγκατέλειπαν το δωµάτιο φορώντας την πλήρη 

ενδυµασία βροχής,όταν εισήλθε ο κ. Κράµπ, αυτός εντυπωσιάσθηκε πολύ µε τις 

εξηγήσεις τους επί της minimax προσδοκώµενης απώλειας, αλλά µετά από λίγη σκέψη 

διαφώνησε για την τροπολογία, η θεωρία του ήταν ότι, εάν βρέχει η απώλεια 

χρησιµότητας ήταν καθορισµένη να είναι τουλάχιστον 2, εάν βρέχει και η απώλεια ήταν 3, 

διότι αυτοί εν αγνοία της φόρεσαν µόνο αδιάβροχα, τότε η απογοήτευσή τους λόγω του 

ότι δεν υπέθεσαν το ορθό θ θα είναι µόνο 1. Τότε αυτός αξίωσε ότι, θα έπρεπε να λάβουν 

υπ΄όψιν την απογοήτευση και πιθανώς την minimax προσδοκώµενη απογοήτευση, η 

οποία θα προσδιόριζε τον κίνδυνο, ενώ ο κ. Λάνκαστερ δεν συµφωνούσε µαζί του, ο κ. 

Νέλσον ενδιαφέρθηκε και απεφάσισε να υπολογίσει την στρατηγική του κινδύνου. Οι 

ελάχιστες απώλειες που επιτυγχάνονται κάτω από τα θ1 και θ2 αντίστοιχα είναι 0 και 2, 

όθεν η απογοήτευση r(θ,α) λαµβάνεται εάν αφαιρέσουµε 0 και 2 από l(θ1,α) και l(θ2,α) 

αντίστοιχα όπως στον πίνακα( 6).  

                                                    Πίνακας (6) 

Απώλειες και απογοήτευση για τον κ. Νέλσον r=(θ,α)= l(θ,α) - ελαχίστη απώλεια για την 

τιµή θ. 

 Απώλεια = l(θ,α)   Απογοήτευση = r(θ,α) 

 α1 α2 α3 ελαχ. απώλ.   α1 α2 α3

θ1 0 1 0 0  θ1 0 1 3 

θ2 5 3 2 2  θ2 3 1 0 

 

 Έτσι οι κίνδυνοι, ή οι µέσες απογοητεύσεις, µπορούν να ληφθούν από τις µέσες 

απώλειες ως ακολούθως. Μια στρατηγική s οδηγεί στην τυχαία δράση Α µε απογοήτευση 

r(θ,α)= l(θ,α) -2 παίρνοντας τις προσδοκίες αµφοτέρων των πλευρών έχουµε 

R(θ,s)=L(θ,s) -2 όπου R είναι ο κίνδυνος. Έτσι για να πάρουµε τον κίνδυνο, αφαιρούµε τις 

ελάχιστες απώλειες 0 και 2 από τις προσδοκώµενες απώλειες L (θ1, s) και L(θ2,s) 

αντίστοιχα. 
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                                                  Πίνακας (7) 

Προσδοκώµενες απώλειες L και απογοήτευση ή κίνδυνος R για τις καθαρές στρατηγικές 

του κ. Νέλσον L (θ, s).                            

Στρατηγική  

         s 

φυσ. 

Κατάσταση θ 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9

θ1 0.00 0.15 0.45 0.25 0.40 0.70 0.75 0.90 1.20 

θ2 5.00 4.00 .350 4.40 3.40 2.90 4.10 3.10 2.60 

 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18

θ1 0.60 0.75 1.05 0.85 1.00 1.30 1.35 1.50 1.80 

θ2 4.60 3.60 3.10 4.00 3.00 2.50 3.70 2.70 2.20 

 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27

θ1 1.80 1.95 2.25 2.05 2.20 2.50 2.55 2.70 3.00 

θ2 4.40 3.40 2.90 3.80 2.80 2.30 3.50 2.50 2.00 

R(θ,s) 

 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13  

θ1 0.0

0 

0.1

5 

0.4

5 

0.2

5 

0.4

0 

0.7

0 

0.7

5 

0.9

0 

1.2

0 

0.6

0 

0.7

5 

1.0

5 

0.8

5 

 

θ2 3.0

0 

2.0

0 

1.5

0 

2.4

0 

1.4

0 

0.9

0 

2.1

0 

1.1

0 

0.6

0 

2.6

0 

1.6

0 

1.1

0 

2.0

0 

 

 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26  

θ1 1.0

0 

1.3

0 

1.3

5 

.15

0 

.18

0 

.18

0 

1.9

5 

2.2

5 

2.0

5 

2.2

0 

2.5

0 

2.5

5 

2.7

0 

3.0

0 

θ2 1.0

0 

0.5

0 

1.7

0 

0.7

0 

0.2

0 

2.4

0 

1.4

0 

0.9

0 

1.8

0 

0.8

0 

0.3

0 

1.5

0 

0.5

0 

0.0

0 

 

Οι κίνδυνοι παρουσιάζονται γραφικά µετακινώντας το S κάθετα, µέχρι ο οριζόντιος 

άξονας να καταστεί µια υποστηρίζουσα γραµµή και οριζοντίως, µέχρι ο κάθετος άξονας 

να είναι µια υποστηρίζουσα γραµµή Σχεδ( 20). 
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Σχ.20. Παρουσίαση της minimax στρατηγικής µε κίνδυνο στο πρόβληµα βροχής του 

κ.Νέλσον 

Τότε εφαρµόζοντας την µέθοδο της γωνίας, λαµβάνουµε τη στρατηγική ελάχιστου-

µέγιστου κινδύνου (minimax risk), αυτή η στρατηγική έχει κίνδυνο (0.82, 0.82), 

προσδοκώµενες απώλειες (0,82, 2,82) και µεικτές στρατηγικές S6 και S15 µε πιθανότητες 

0,8 και 0,2 αντίστοιχα.  

Πολλοί στατιστικολόγοι δεν δοκιµάζουν το minimax κριτήριο µε κίνδυνο, το 

πλείστον εξ αυτών θα ήθελαν να παραδεχθούν ότι για µια έξυπνη επιλογή στρατηγικής 

επαρκεί να εξετάσουµε µόνο τους κινδύνους, αυτοί ίσως να διαφωνούν µερικώς στο πόσο 

και πως ο κίνδυνος πρέπει να χρησιµοποιηθεί. Οι στρατηγικές Bayes που αντιστοιχούν 

στις a priori πιθανότητες 1-w και w ελαχιστοποιούν το σταθµισµένο µέσο των 

προσδοκώµενων απωλειών L(s)=(1-w) L(θ1,s)+ wL(θ2,s). Υποθέτοντας ότι οι κίνδυνοι 

λαµβάνονται αφαιρώντας τις ελάχιστες απώλειες m (θ1) και m (θ2) από τα l(θ1,α) και 

l(θ2,α). Τότε L (θ1, s)=R (θ1, s)+m (θ1) και L (θ2, s)=R (θ2, s)+m (θ2) και L(s)=[(1-w) R (θ1, 

s)+wR (θ2, s)]+[(1-w) m (θ1)+wm (θ2)]. Το δεύτερο µέρος της δεξιάς πλευράς δεν 

περιλαµβάνει το s. Όθεν η στρατηγική Bayes ελαχιστοποιεί τον σταθµισµένο µέσο των 

κινδύνων R(s)=(1-w) R (θ1, s)+wR (θ2, s), έτσι ελαχιστοποιώντας τον σταθµισµένο µέσο 
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των κινδύνων λαµβάνουµε τις ίδιες στρατηγικές σαν να ελαχιστοποιούσαµε τον 

σταθµισµένο µέσο των προσδοκώµενων απωλειών. 

  
 Σχ.21. Σύνολο προσδοκώµενων απωλειών των σηµείων (L1, L2)=[L(θ1,S),L(θ2,S)] και 

σύνολο S* των σηµείων µε κίνδυνο (R1,R2)=[R(θ1,S),R(θ2,S)] που αντιστοιχούν σε όλες 

τις στρατηγικές του προβλήµατος βροχής του κ.Νέλσον. 

 Γεωµετρικά αυτό σηµαίνει ότι εάν το σύνολο των προσδοκώµενων απωλειών S 

µετακινηθεί µέσα στο S* µε µετάθεση αυτό ακόµα συνεχίζει να αγγίζει αµφοτέρους τους 

άξονας. Τα σηµεία όπου το S και S* αγγίζουν την υποστηρίζουσα γραµµή, µε κατεύθυνση 

που καθορίζεται από το 1-w και w, είναι σηµεία που αντιστοιχούν στις ίδιες στρατηγικές 

Σχεδ (21). 

Οι ασχολούµενοι µε την Στατιστικήν συνηθίζουν να υπολογίζουν αυτοµάτως την 

απογοήτευση αντί των απωλειών και να µην ενοχλούνται πλέον από τις προσδοκώµενες 

απώλειες. 

   4.2.Τρεις ή περισσότερες άγνωστες φυσικές καταστάσεις  
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 Τα αποτελέσµατα που θα συζητηθούν θα αποτελούν σύντοµες προεκτάσεις 

οµοίων αποτελεσµάτων µε τα της περίπτωσης,που αναπτύχθηκε και όπου υπήρχαν δύο 

φυσικές καταστάσεις. 

Στην περίπτωση κατά την οποίαν οι διαθέσιµες καθαρές στρατηγικές είναι πολύ λίγες και 

έτσι είναι εύκολος στην πράξη η γραφική παρουσίαση και η τοποθέτηση ποικίλων τύπων 

αρίστων στρατηγικών,τι γίνεται όµως στην περίπτωση  που έχουµε  περισσότερες 

διαστάσεις, ή  διαθέτουµε περισσότερες καθαρές στρατηγικές; Η χρησιµοποιήση της 

γραφικής παρουσίασης, καθίσταται µη πρακτική, παρ΄ όλα αυτά αυτή µπορεί να 

χρησιµοποιηθή για να αντιληφθούµε κάποιες σπουδαίες ιδιότητες των ποικίλων τύπων 

στρατηγικών, που θα είναι χρήσιµες στον πραγµατικό υπολογισµό αυτών των 

στρατηγικών. 

 Σε αντιστοιχία µε κάθε στρατηγική s υπάρχουν κ προσδοκώµενες απώλειες που 

δίδονται από το (L (θ( ) =
−

sL 1, s),  L(θ2,s) ,....,L (θκ, s). Εάν s και s* είναι στρατηγικές που 

αποφέρουν προσδοκώµενα σηµεία απώλειας  και ( )sL
− ( )*sL

−

, τότε αναµειγύοντας s και s* 

µε πιθανότητες 1-w και w θα αποφέρουν το προσδοκώµενο σηµείο απωλειών (1-

w) +w , αλλά αυτό σηµαίνει ότι όλα τα σηµεία έως του ευθυγράµµου τµήµατος 

που συνδέει τα  και  είναι επιτεύξιµα µε την χρήση των µεικτών στρατηγικών. 

Στην πραγµατικότητα, το σύνολο των σηµείων των προσδοκώµενων απωλειών, το οποίο 

λαµβάνεται µε τη χρησιµοποίηση των µεικτών στρατηγικών, είναι το κυρτό σύνολο που 

γεννάται από τα σηµεία που αντιπροσωπεύουν τις καθαρές στρατηγικές, µία στρατηγική 

s, είναι εν τέλει τόσο καλή όσο η s*, εάν L(θ

( )sL
− ( )*sL

−

( )sL
− ( *sL

− )

1,s)≤L(θ1,s*), L(θ2,s) ≤ L(θ2,s*), ...., L (θκ, 

s)≤(θκ, s*). Μία στρατηγική s είναι ισοδύναµος της s* εάν το s εντέλει είναι τόσο καλό όσο 

το s* και το s δεν είναι ίσο µε το s*, σ΄αυτήν την περίπτωση, κάθε συντεταγµένη του 

σηµείου που αντιπροσωπεύει το s είναι µικρότερη ή ίση µε τις αντίστοιχες συντεταγµένες 

του s* και εν τέλει µία συντεταγµένη του s είναι µικρότερη από τις αντίστοιχες 

συντεταγµένες του s*. Μία στρατηγική s είναι επιλέξιµη εάν δεν υπάρχει στρατηγική που 

να κυριαρχεί επ΄αυτής.   

 Σε αυτή την περίπτωση θα υποθέσουµε ότι το κυρτό σύνολο των προσδοκώµενων 

απωλειών επιτυγχάνεται χρησιµοποιώντας όλες τις στρατηγικές, καθαρές και µεικτές, δηλ 

περιλαµβάνει όλα τα σηµεία του ορίου, τότε είναι φανερό ότι αυτό επαρκεί για να 
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περιορίσει την προσοχή στην τάξη των επιλέξιµων στρατηγικών. Μία στρατηγική που 

ελαχιστοποιεί τον σταθµισµένο µέσο L(s)= w1L (θ, s)+w2L(θ2,s)+w3L(θ3,s) ονοµάζεται 

Bayes στρατηγική για τις a priori πιθανότητες w1, w2 και w3, κάθε επιλέξιµη στρατηγική 

είναι στρατηγική Bayes για κάποιες a priori πιθανότητες, επιπλέον εάν όλα τα µέτρα των a 

priori πιθανοτήτων είναι θετικά, οι αντιστοιχούσες στρατηγικές Bayes είναι επιλέξιµες, εάν 

κάποια από τα µέτρα είναι µηδέν, εν τέλει µία από τις στρατηγικές Bayes θα είναι 

επιλέξιµος, όθεν έχει σηµασία να επικεντρώσουµε την προσοχή κάποιου, στην τάξη των 

στρατηγικών Bayes ακόµα και εάν δεν έχει σηµασία να υποθέσουµε ότι οι φυσικές 

καταστάσεις είναι τυχαίες µεταβλητές, ένα πλεονέκτηµα της εφαρµογής αυτού είναι ότι 

είναι σχετικά εύκολο να υπολογίσουµε τις στρατηγικές Bayes. 

 Όπως στην περίπτωση των δύο διαστάσεων η γεωµετρική παρουσίαση καθιστά 

εµφανές ότι, για κάθε σύνολο των µέτρων που αντιστοιχούν στις στρατηγικές Bayes, 

αποτελούνται από ορισµένες καθαρές στρατηγικές και τις µεικτές τους, εάν έχει σηµασία 

να εφαρµόσουµε ορισµένες a priori πιθανότητες στην πιθανή φυσική κατάσταση τότε 

υπάρχει καθαρή στρατηγική που είναι Bayes και κάποιος δεν χρειάζεται να 

χρησιµοποιήσει µεικτές στρατηγικές. Ο συντηρητικός στατιστικολόγος θα θέλει να 

εφαρµόσει, εκείνη την στρατηγική s, για την οποία το µέγιστο L(θ1, s), L(θ2,s),...,L(θκ, s) 

είναι το δυνατόν µικρότερο, αυτό το κριτήριο ονοµάζεται minimax προσδοκώµενη 

απώλεια. Γεωµετρικά το σύνολο των σηµείων (x, y, z), για τα οποία µεγ(x, y, z)=c, 

αποτελείται από µέρη των τριών επιπέδων παραλλήλων προς τους άξονες Σχεδ(22).   
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Σχ.22. Σχεδιάγραµµα των {(x, y, z): max (x, y, z)=2} 

Αυτά είναι: 

Ρ1= {(x, y, z): x=c, y≤c, z≤c} 

Ρ2= {(x, y, z): x≤c, y=c, z≤c}   

Ρ3= {(x, y, z): x≤c, y≤c, z=c}  

Και τα Ρ1, Ρ2 και Ρ3 έχουν τη µία κορυφή (ν) (σηµείο) (c, c, c) κοινή. Ρ1 και P2 έχουν την 

ηµι-ευθεία L12={(x, y, z):x=c, y=c z≤c} κοινή. Οµοίως και για τα L13 και L23. Η στρατηγική 

minimax προσδοκώµενης απώλειας λαµβάνεται µετακινώντας το σύνολο {(x, y, z): µεγ. 

(χ, y, z)=c} αυξάνοντας το c, µέχρι να αγγίξει τα όρια του s, εάν το αγγίζει στην κορυφή, η 

minimax στρατηγική s θα έχει την ιδιότητα L(θ1,s)=L(θ2,s)=L(θ3,s), άλλως τα όρια θα 

βρίσκονται σε κάποιο από τα ηµι-επίπεδα Ρ1, Ρ2, Ρ3 , αλλά όχι σε όλα .Υποθέτω ότι το 

όριο ευρίσκεται επί των Ρ1 και Ρ2 (και εξ αυτού L12) αλλά όχι έως το P3. Τότε η minimax 

στρατηγική είναι στρατηγική Bayes για κάποιες a priori πιθανότητες µε w3=0 επιπλέον L 

(θ1, s)=L(θ2,s), εάν το όριο ευρίσκεται επί του Ρ1 αλλά όχι επί του Ρ2 και Ρ3 η στρατηγική 

minimax προσδοκώµενης απώλειας είναι στρατηγική Bayes για τα µέτρα (1,0,0), µε άλλες 

λέξεις η minimax στρατηγική ελαχιστοποιεί  την L(θ1,s). 

Γενικά για κ φυσικές καταστάσεις η κατάσταση είναι η ακόλουθος η minimax στρατηγική 

είναι Bayes για κάποιες a priori πιθανότητες w1, w2 ,....,. wk, οι προσδοκώµενες απώλειες 

L(θi,s) που αντιστοιχούν στα µη µηδενικά µέτρα wi µεταξύ των w1, w2... wk είναι όλα ίσα 
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µεταξύ τους, η minimax στρατηγική µε κίνδυνο, λαµβάνεται εφαρµόζοντας το κριτήριο 

minimax στους κινδύνους, ή στις προσδοκώµενες απογοητεύσεις, οι κίνδυνοι 

λαµβάνονται αφαιρώντας την µικρότερη δυνατή απώλεια για το θi από το L (θi, s), 

γεωµετρικά αυτό αντιστοιχεί µε µετακίνηση του s προς κάθε κατεύθυνση. Αν και πολλοί 

στατιστικολόγοι επικεντρώνουν της προσοχή τους στους κινδύνους και συνήθως έτσι 

πράττουν, µερικοί είναι απρόθυµοι να δεχθούν το κριτήριο του minimax κινδύνου, για 

εκείνους που αντιτάσσονται στον minimax κίνδυνο υπάρχει συµφωνία στο γεγονός ότι η 

στρατηγική Bayes µπορεί να ληφθεί είτε ελαχιστοποιώντας το σταθµισµένο µέσο των 

προσδοκώµενων απωλειών L(s)=w1L(θ1,s)+w2L(θ2,s)+...+WκL(θκ,s), 4.2.1.) είτε 

ελαχιστοποιώντας τον σταθµισµένο µέσο των κινδύνων R(s)=w1R 

(θ1,s)+w2R(θ2,s)+...+wκR (θκ, s)(4.2.2.). 

  5.Φυσικό (State of Nature),  κοινωνική - πολιτειακή οργάνωση

      5.1 Θεωρητικές-  Φιλοσοφικές- Νοµικές απόψεις 

  Όπως αναφέρθηκε στα προηγούµενα, η φυσική κατάσταση και η αποπληρωµή 

της (pay-off)  µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν ένας από τους συµµετέχοντες παίκτες, 

επίσης αναπτύχθηκε εν εκτάσει πως η φυσική κατάσταση δηµιουργεί στρατηγικές µε 

αποτέλεσµα ο άλλος παίκτης (κάποιο πρόσωπο) να έχει τη δυνατότητα δηµιουργίας µιας 

συνάρτησης αντίδρασης. Σ΄αυτό το τµήµα θα επιχειρήσω να διαφωτίσω πως 

δηµιουργούνται στρατηγικές, όταν η φυσική κατάσταση (µε όποια έννοια µπορούµε να 

δώσουµε σε αυτή) αποτελείται από Κοινωνικά συµβόλαια, κοινωνικές ελευθερίες, ατοµικά 

δικαιώµατα, δικαιώµατα ιδιοκτησίας, κυβέρνηση.  

O Itay Sened στην προσπάθειά του να διακριθεί αναπτύσσει ότι η αρχή της ατοµικής 

ιδιοκτησίας και τα σχετιζόµενα ατοµικά δικαιώµατα µπορούν να βρεθούν στα πολιτικά 

συντάγµατα µέσω των οποίων παραχωρούνται και επιβάλλονται και όχι σε οποιοδήποτε 

σύνολο ηθικών αρχών, ή φυσικών αρχών και δεύτερο ότι τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας 

θεσµοθετούνται δια µέσου ενός πολιτικού σχεδιασµού και όχι από οποιεσδήποτε 

δυνάµεις αγοράς. Τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας είναι αποτέλεσµα  ενός µακροχρόνιου 

πολιτικού ανταγωνισµού των ιδιωτών να βελτιώσουν την θέση τους, αναφύονται δε ως 

αποτελέσµατα περιπεπλεγµένων πράξεων µεταξύ κυβερνητικών αξιωµατούχων, οι οποίοι 

ελέγχοντας τους κοινωνικούς θεσµούς µέσω του µονοπωλίου που έχουν στην 

χρησιµοποίηση της δύναµης και ο µοναδικός τους ρόλος στο νοµοθετικό σχεδιασµό  των 

ελεύθερων πολιτών είναι να αντικρούουν αυτές τις θεσµοθετηµένες δοµές και να 
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προσπαθούν να τις προσαρµόσουν στις δικές τους ανάγκες, (εδώ διαφαίνεται από 

πλευράς θεωρίας παιγνίων ότι δεν υπάρχει παίκτης «nature», καθώς επίσης δεν υπάρχει 

ανεξάρτητος δικαιοσύνη, αλλά υπάρχουν δύο εξουσίες (παίκτες) εκτελεστική (κυβέρνηση 

συν δικαστική) και η (νοµοθετική βουλή που αντιπροσωπεύει τις διάφορες οµάδες 

ελευθέρων ατόµων). Πρέπει να διακρίνουµε ότι υπάρχει µεγάλη διαφορά µεταξύ θεσµών 

προστασίας της ιδιοκτησίας και συναφών ατοµικών δικαιωµάτων από τα δικαιώµατα 

καθαυτά και έτσι φθάνουµε στο µεγάλο ερώτηµα ποια είναι τα δικαιώµατα του ανθρώπου; 

Ο Itay Sened δεν προσπαθεί να δώσει απάντηση σε αυτό το ερώτηµα και το αφήνει να 

αιωρείται αναπάντητο, τουναντίον επικεντρώνει την ανάλυσή του στα δικαιώµατα 

ιδιοκτησίας και τα συναφή ατοµικά δικαιώµατα. Μετά υπεισέρχεται στο δεύτερο µεγάλο 

φιλοσοφικό ερώτηµα του «γίγνεσθαι (θετικό ερώτηµα γιατί τα δικαιώµατα υπάρχουν) και 

το «δέον γενέσθαι (κανονιστικό ερώτηµα γιατί τα δικαιώµατα πρέπει να υπάρχουν;)» Με 

το θέµα ασχολήθηκε ο Γερµανός φιλόσοφος Κάντ και έφθασε στο συµπέρασµα ότι το 

γίγνεσθαι µε το δέον γενέσθαι δε γεφυρώνονται σε καµιά ιστορική στιγµή της ανθρώπινης 

διαδροµής εκτός από τη µάχη του Μαραθώνα, όπου δηµιουργήθηκε η έννοια της 

ελευθερίας και εξ αυτής η έννοια της διαρκούς υποχρέωσης για αγώνα προς διατήρησή 

της. Το άλλο βασικό ερώτηµα δηλ ποια είναι τα ατοµικά δικαιώµατα δεν έχει απαντηθεί 

ακόµη, εκτός ίσως από τα βασικά ατοµικά δικαιώµατα, ούτε ποίος τα παρεχώρησε, ή 

ποίος θα τα παραχωρήσει και θα τα επιβάλλει  και µάλιστα µέσα στα πλαίσια   µιας 

παγκοσµιοποιηµένης κοινωνίας, ούτε από ποίους  θα  διεκδικηθούν και πώς. Κάτω από 

αυτό το πρίσµα, εξέτασης δεν µπορούν να υπάρχουν αφορισµοί όπως το (Πλατωνικό οι 

βασιλείς να φιλοσοφήσουν, ή οι φιλόσοφοι να βασιλεύσουν), διότι αυτοµάτως εγείρεται το 

ερώτηµα ποιο είναι το περιεχόµενο του φιλοσοφείν; Και εκτενέστερα ότι το καλύτερο 

σύστηµα είναι η ∆ηµοκρατία ποια δηµοκρατία και µε ποιο περιεχόµενο; «Και στο τέλος να 

γίνεται αποδεκτότο µη χείρον βέλτιστον»  Μέσα από µια ιστορική αναδροµή, θα 

προσπαθήσω να παρουσιάσω αυτή ακριβώς την αµφιβολία περί του τι είναι δικαίωµα, 

δίκαιον, άδικο, ξεκινώντας από τους αρχαίους κλασσικούς, νεώτερους κλασσικούς, Νέο-

Κλασσικούς και Νεοφιλελεύθερους. 

 Ο όρος δικαίωµα ως αντικείµενο επιστηµονικής ερεύνης απαντάται ήδη στα 

κείµενα των αρχαίων Ελλήνων. Κατά πρώτο το δικαίωµα αντιδιαστέλλεται προς το 

αδίκηµα και τα δύο δε φέρονται να έχουν την ίδια διαφορά το ένα από το άδικο και το 

άλλο  από το δίκαιο. Έτσι ως αδίκηµα ορίζεται το διαπραχθέν άδικο, ως δικαίωµα δε η 
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αποκατάσταση του παραβιασθέντος δικαίου «οίον τι µείζον ....... αδίκηµα ή δικαίωµα» 

Αριστοτέλους Ρητορική τέχνη 1359α 25 και 1373b 1. Ο ίδιος στα ηθικά Νικοµάχεια 1135 α 

8 και επ. αναφέρει , «διαφέρει δε το αδίκηµα και το άδικο και το δικαίωµα και το δίκαιον, 

άδικον µεν γαρ εστί τη φύσει ή τάξει, αυτό δε τούτο, όταν πραχθεί αδίκηµα εστί πριν δε 

πραχθήναι, ούτω, αλλά άδικον, οµοίως δε και δικαίωµα καλείται δε µάλλον 

δικαιοπράγηµα το κοινό, δικαίωµα δε το επανόρθωµα του αδικήµατος». Ο Αριστοτέλης 

φέρεται να συνέγραψε και έργο, που δεν βρέθηκε υπό τον τίτλον «∆ικαιώµατα» βλ. 

∆ιογένους Λαερτίου Βίοι Φιλοσόφων βιβλίον ε΄ παρ. 26. Υπό την έννοια δε αυτή δηλαδή 

της αποκαταστάσεως του δικαίου, της επιβληθείσης όµως υπό του δικαστού λαµβάνεται ο 

όρος «δικαίωµα» εις άλλην δε περίπτωσιν «την βλάβην αποτεινέτω, των άλλων 

δικαιωµάτων αφείσθω» Πλάτωνος Νόµος 864ε». Αφ΄ ετέρου η λέξις «δικαίωµα» 

χρησιµοποιείται και προς έκφρασιν της αξιώσεως, η οποία απορρέει εκ του νόµου, ή εκ 

του αγράφου δικαίου. «∆ικαιώµατα µεν ουν τα δε προς υµάς έχοµεν ικανά κατά τους 

Ελλήνων νόµους». Θουκιδίδου Ι 41. Συχνότερα απαντάται ο όρος δικαίωµα στα κείµενα 

των Γραφών υπό διαφόρους όµως σηµασίες, έτσι στη γνωστή έκφραση, «Κύριε δίδαξόν 

µε τα δικαιώµατά σου», δηλώνεται προφανώς η έχουσα προκαθορισµένη δικαίωσιν 

πράξη, ήτοι το υπό του Θεού προκαθορισθέν σαν δίκαιον.  

Σε αγιορείτικα όµως κείµενα ανευρίσκεται η λέξις «δικαίωµα» υπό την συνήθη 

έννοιαν, δηλ,  της επί µακρόν εξουσίας επί του πράγµατος. Κατά την βυζαντινή περίοδο 

γίνεται χρήσις περισσότερο της λέξεως «δίκαια» αντί «δικαιώµατα» κατ΄ απόδοσιν ή 

επηρεασµό εκ του λατινικού πρωτοτύπου, Παλαιά ∆ιαθήκη ψαλµός ΡΙΗ΄, 12 στον ψαλµό 

γίνεται χρήση κατ΄ επανάληψη του όρου δικαιώµατα, Καινή ∆ιαθήκη Λουκά α΄6, 

Ρωµαίους επιστολής β΄ 26, Καινή ∆ιαθήκη Ρωµαίους α΄ 32 όπου ο όρος αποδίδεται 

κυρίως σαν θέληση, επιταγή, Παλαιά ∆ιαθήκη. Γένεσης κστ΄ 5), «..... ίνα βεβαιώσωµεν τα 

εκ πάλαι.... δικαιώµατα αυτών...», Actes de Lavra τ. Ι (Archives de l' Athos I εκδ. Rouillard 

– Collomp, Paris 1937 έγγραφο 22 έτος 1021, καθώς επίσης και στα Βασιλικά 2.3.55), 

«ουδείς δοκεί δόλον ποιείν, τω ιδίω δικαίω χρώµενος». Από που όµως δηµιουργείται το 

δικαίωµα και ιδιαίτερα ποια η θεωρητική αυτού θεµελίωση, αποτελεί αντικείµενο ερεύνης. 

Τίθεται ορθώς το ερώτηµα «πόθεν αντλεί ο νοµοθέτης το δίκαιον;» Πλην όµως το σχετικό 

πρόβληµα αιώνιο ίσως, αλλ΄ όχι ανεξήγητο και άλυτο. Προνόµιο της ελληνικής η λέξις 

«δικαίωµα» αποδίδεται στις µη έχουσες ίδιον όρον ξένες γλώσσες δια της περιφράσεως 

«δίκαιον εξ υποκειµένου» προς διάκρισιν από το «δίκαιον εξ αντικειµένου». Η 
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διευκρίνηση των σχέσεων «δικαιώµατος» και «δικαίου εξ αντικειµένου» δηλαδή (θετικού 

δικαίου) αποτελεί ίδιον και δυσχερές θέµα. Πάντως η θεωρητική δοµή υποδηλώνει από 

του δικαιώµατος προς το δίκαιον κατεύθυνσιν και όχι αντιθέτως, τουλάχιστον προς τα 

θεµελιώδη δικαιώµατα, δηλ την εκ του πλέγµατος δικαιωµάτων δηµιουργία του δικαίου , 

δηλ πρώτα δηµιουργούνται δικαιώµατα και ύστερα θεσµοθετούνται. 

Τα δικαιώµατα γενικώς διακρίνονται κατά την επικρατούσαν άποψη στα Αστικά, 

Πολιτικά και Ατοµικά τα οποία και αποκαλούνται θεµελιώδη, εξ αυτών τα Αστικά 

δηµιουργούνται αποκλειστικά από τον νοµοθέτη ερευνώνται κυρίως από νοµικής 

απόψεως. Αντιθέτως, τα πολιτικά και τα θεµελιώδη αποτελούν αντικείµενο ερεύνης αυτών 

που ασχολούνται µε το Συνταγµατικό δίκαιον, αλλά και των ασχολουµένων µε την 

φιλοσοφία του δικαίου και της πολιτείας, συνεπώς η έρευνα των πολιτικών και 

θεµελιωδών δικαιωµάτων δια των οποίων καθορίζονται κατά βάση τα θετικά και αρνητικά 

όρια της πολιτειακής εξουσίας αποτελεί αντικείµενο κατά πρώτον της περί τα συντάγµατα 

θεωρίας.  

Αλλά ειδικότερα η µελέτη του ουσιαστικού περιεχοµένου των θεµελιωδών ιδία 

δικαιωµάτων η αναζήτησης του σκοπού και η επιδίωξη θεµελιώσεως αυτών συνιστούν 

πολιτειοθεωρία (πολιτειολογία). Η θεµελίωση των θεµελιωδών δικαιωµάτων είναι 

δύσκολος, αυτή δε διαφαίνεται και µόνον από την ρήση στην Γαλλική επιτροπή της 

UNESCO όπου συζητώντας δύο οµάδες διαφορετικών ιδεολογιών είχαν συµφωνήσει σε 

κατάλογο θεµελιωδών δικαιωµάτων. 

«Συµφωνούµε επί των δικαιωµάτων του καταλόγου υπό τον όρον να µην µας 

ρωτήσετε γιατί» ήτοι «συµφωνία χωρίς ερµηνεία». Το δυσχερές της θεµελίωσης ίσως 

είναι τόσο δυσχερές, διότι η διατύπωση διαφόρων κειµένων είναι δυναµική (χώρος-

χρόνος). Χαρακτηριστική εµφανίζεται και η αδυναµία δογµατικής σύνθεσης, όσον αφορά 

την φιλοσοφική βάση της ∆ιακήρυξης των Η.Ε.  

Ο Maritain , σε αντίθεση µε την της UNESCO «θεωρεί αδύνατον την θεωρητική 

συµφωνία, εν τούτοις ένα κείµενο περιέχον κάθε κλασσικό ή σύγχρονο θεµελιώδες 

δικαίωµα  προορισµένο να αποτελέσει κίνητρο ηθικόν κυρίως προς πρακτική δράση 

παγκοσµίως δεν ήταν αντικειµενικώς δυνατόν να καλύψει κάθε υποκείµενη σε αυτό 

πολιτική φιλοσοφία, πολύ δε περισσότερο να στηριχθεί εκ προοιµίου επί ενιαίας θεωρίας. 

Σήµερα όµως έχοντες κλείσει εκατονταετή περίπου εµπειρία εν όψει και της 

διαφαινοµένης υφέσεως ή εξάλειψης των κοσµοθεωρητικών αντιθέσεων, µπορούµε και 
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οφείλουµε πέραν της ακατάπαυστης προσπάθειας για την πρακτική εφαρµογή, να 

ασχοληθούµε σοβαρά και µε τη διαµόρφωση ενιαίας θεωρίας, η οποία θα συµβάλλει στην 

θεµελίωση και την ενιαία ερµηνεία της παγκοσµίου διακηρύξεως και µάλιστα η ερµηνεία 

και θεµελίωση να γίνει περισσότερο αντικειµενική και όχι υποκειµενική, κάθε δε 

προσπάθεια λογικής θεµελίωσης απαιτεί την εκ νέου ανακάλυψη του φυσικού δικαίου. 

     Όµως και η άποψη ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν οµοιογενή δόγµατα των Η.Ε. 

δεν τοποθετείται σωστά. «Τα Η.Ε. δεν προβάλλουν και δεν επιβάλλουν ίδιες θεωρίες, 

αλλά οι λαοί και τα άτοµα υπό την σκέπη των Η.Ε. θα καλλιεργήσουν δόγµατα και 

θεωρίες». Υπό την προϋπόθεση και την προοπτική συνεργασίας και συνυπάρξεως είναι 

δυνατόν να προσβλέπουν προς µια θεωρητική προσέγγιση και αυτό είναι το «δέον 

γενέσθαι» ενώ το «γίγνεσθαι» είναι η κατάρτιση οιουδήποτε θεµελιώδους δικαιώµατος, 

θεωρίας, δόγµατος και πολιτισµού και µετά το σβήσιµο ακόµη και της ιστορικής και 

βιολογικής µνήµης, η επανεγγραφή, δεν γνωρίζω τι, στα πλαίσια της παγκοσµιοποίησης 

τα οποία ίσως να αλλάζουν µετά από πολλά χρόνια µε πολλούς σκληρούς αγώνες. Η.Ε. 

σηµαίνουν τελικά ενωµένοι άνθρωποι ενωµένοι άνθρωποι ενωµένοι λαοί, ενωµένοι λαοί 

ενωµένα έθνη και ενωµένα έθνη σηµαίνουν τελικά οργάνωση Ηνωµένων Εθνών. 

    Πράγµατι, η ανάγκη θεωρητικού βάθρου της περί δικαιωµάτων διδασκαλίας 

εµφανίζεται επιτακτική. Η µονιµότης παντός θεσµού της πολιτικής κοινωνίας 

εξασφαλίζεται, εν πολλοίς, εφόσον στηρίζεται επί σαφών θεωρητικών αρχών, όπως 

αποδεικνύεται από την ιστορία της διαµόρφωσης των θεσµών. Η δε διδασκαλία περί 

δικαιωµάτων εισχωρεί βαθιά και ανατέµνει πλείονες θεσµούς της συγχρόνου πολιτικής 

κοινωνίας, αλλά και ο καθένας από µας δέχεται και προβάλλει και τα ιδιαίτερα του εαυτού 

του δικαιώµατα εφόσον πιστεύει ή έστω εγκρίνει αυτά λογικώς.  Η ικανοποίηση της 

ανάγκης της διαβίωσης, ουσιαστικού στοιχείου της εννοίας του δικαιώµατος χωρίς 

θεωρητική αιτιολογία δεν αρκεί για καθιέρωση ενός αποτελεσµατικού και συγχρόνου 

συστήµατος δικαιωµάτων, απαιτείται θεωρητική θεµελίωσης κοινώς αποδεκτή. Μετά από 

100 σχεδόν χρόνια από την υιοθέτηση της Παγκοσµίου ∆ιακηρύξεως βρισκόµαστε στην 

πρώτη φάση της µακράς πορείας, για να µην πω ότι αρχίζουµε από την «αρχή και 

λάθος» για την ψήφιση ενός διεθνούς νόµου περί δικαιωµάτων, για να ακολουθήσει η 

εφαρµογή «όπως ακολουθήσει». Συνεπώς, η ενιαία θεµελίωσης και ερµηνεία θα 

επιτάχυνε την µακράν πορεία. Εξάλλου και οι διάφορες κατά καιρούς διακηρύξεις 

δικαιωµάτων από την Magna Carta (1215), « η Magna Carta όπως υποστήριζε ο 
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W.Anson δεν υπήρξε κατ΄ ακριβολογία διακήρυξη δικαιωµάτων, ούτε συνθήκη βασιλέως 

προς υπηκόους, όπως ισχυρίσθηκε ο W. Stubbs. Η Magna Carta, επί της οποίας δεν θα 

ήταν ορθόν να εφαρµοσθεί το πλέγµα των εννοιών του νεωτέρου συνταγµατικού δικαίου, 

αποτέλεσε απλά ένα πολιτειακό φεουδαλικό stabilimentum προς ειρήνευση, κατά τον 

∆.Κυριαζή-Γουβέλη», µέχρι της Γαλλικής ∆ιακηρύξεως (1789) φαίνεται ότι απετέλεσαν, αν 

όχι το θεωρητικό έδρανο, αλλά τουλάχιστον το πλαίσιο, εντός του οποίου ενεκλείσθη 

ολόκληρος σχεδόν ο συνταγµατικός µηχανισµός των πολιτειών. Σήµερα αν και η 

Παγκόσµιος ∆ιακήρυξης καθ΄ εαυτή αποτέλεσε αξιοσηµείωτο σταθµό προς την 

ενοποίηση του κόσµου, η ενιαία ερµηνεία αυτής θα αποδεικνύετο ακόµη ένα παραπέρα 

αποφασιστικό βήµα προς αυτήν την κατεύθυνση και προς την κοινωνική αρµόνια 

«ενδοπολιτειακά» και τούτο διότι η ερµηνεία, αναχθείσα από κάποιον µηχανισµό σε 

θεωρία, αποτέλεσε πάντοτε δυναµικό µοχλό προώθησης των ανθρωπίνων πραγµάτων. 

«Εν τούτοις δέον να σηµειωθεί, ότι η σύγχρονος εποχή παρουσιάζει έλλειψη φιλοσοφικών 

συστηµάτων και θεωριών ευρυτέρας απηχήσεως, υπερπροσφορά όµως τεχνολογικών 

επιτυχιών για εµπειρική διαπίστωση των εξελίξεων». Ο Ν. Hartman Einfuhrung αναφέρει 

ότι, (µετά τον Descartes και Kant τα φιλοσοφικά συστήµατα δεν είναι πλέον δυνατά). 

Επεξηγεί όµως ότι η γνώση του κινδύνου υπερβάσεως των ορίων των θεωρητικώς 

δυνατών, δεν είχε καταστεί πεποίθησης για τα µετά από αυτά µεγάλα συστήµατα.  

 Πάντως ειδικώς, ως προς τον τοµέα της πολιτικής επιστήµης, οµολογείται µεν η 

έλλειψη γενικής θεωρίας, αλλά επισηµαίνεται η ανάγκη µιας νέας κοσµογονίας. Ο M. 

Duverger υποστηρίζει ότι, ( η έλλειψη γενικής θεωρίας αφορά ειδικότερα, την ανυπαρξία 

θεωρίας περί αυτής ταύτης της πολιτείας, ως και περί της εξουσίας γενικώς του αυτού 

βαθµού, εις την πολιτεία, προσέτι ότι οι κλασσικές, του δυτικού κόσµου, πολιτικές θεωρίες 

πάσχουν από φορµαλισµό και απέχουν της πραγµατικότητας), όπως π.χ. στην 

περίπτωση της αναλύσεως , νοµικής κυρίως , των συνταγµάτων. Εξάλλου η νέα 

«κοσµογονία» δεν φαίνεται πιθανόν ότι θα είναι το έργο ενός σοφού, αλλά µάλλον 

συνδυασµός και αποτέλεσµα των ανθρώπων της επιστήµης και  της δράσεως. Κατά 

γενική παραδοχή δεν υπάρχει µέχρι σήµερα θεωρητική θεµελίωσης των θεµελιωδών 

δικαιωµάτων γενικά παραδεκτή, «ακόµη και η θεωρητική επεξεργασία της λεγοµένης 

κοινωνικής πολιτείας δεν έχει αποκρυσταλλωθεί παρά την εµπειρική κατά κύριο λόγο 

εφαρµογή των αρχών αυτής σε ορισµένα κράτη Σουηδία, Νέα Ζηλανδία». Η µη ύπαρξη 

παραδεκτής θεωρίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων θέµα που είναι κατά πρώτον λόγο 
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συναρτώµενο µε την οργάνωση της πολιτείας και έχει άµεσα συνθετική, ή έστω αντιθετική 

συνάφεια και συνεπώς δεν πρέπει να απορεί κάποιος, επειδή δε συναντά ευρέως 

διαδεδοµένη θεµελίωση των δικαιωµάτων, για τις ΗΠΑ ο D. Waldo λ.χ οµολογεί, την 

έλλειψη µιας ( general or generalizable theory of rights και προσθέτει, ότι οι Political 

scientists, οι µη έχοντες ροπήν προς το θρησκευτικό, ή το φυσικό δίκαιον, τρέπονται, 

συνειδητά ή µη, σε καθαρά νοµικές, ή ιστορικές µελέτες). Η πιο γνωστή µέχρι τούδε 

θεωρία περί την θεµελίωση των δικαιωµάτων υπήρξε η επί του φυσικού δικαίου 

στηριζοµένη, σε συνδυασµό ή µη, µε την περί του κοινωνικού συµβολαίου κατασκευήν. 

Όπως είναι γνωστό αυτή διεµορφώθη µε κύριο σκοπό να περιορίσει την κατά τον ΧVII 

αιν. παντοδυναµία της πολιτείας, εξ αυτού δε και ο αρνητικός κατ΄ αρχήν  χαρακτήρας 

των δικαιωµάτων. Ο J. Locke φέρεται, ως ο διαµορφωτής της θεωρίας των ατοµικών 

δικαιωµάτων. Η θεωρητική όµως επεξεργασία των σχετικών περί δικαιωµάτων κειµένων 

δεν έλαβε χώραν ούτε κατά την εποχή των αγγλικών (Petition of Right, Agreement of the 

people Habeas corpus Act, Bill of Rights), ούτε εν όψει των αµερικανικών κειµένων 

(Virginia Bill of Rights, Declaration of Independence), αλλά κυρίως επί τη βάσει του 

κειµένου της Γαλλικής ∆ιακηρύξεως του 1789 και είναι βέβαιον ότι κατά την ψήφιση αυτής 

εγένετο άµεσος, ή έµµεσος  επίκλησης κάθε σχεδόν γνωστής µέχρι τότε απόψεως, 

«δοθέντος ότι έλλειπε ένα καλά επεξεργασµένο και γενικά αποδεκτό θεωρητικό θεµέλιο». 

Από τότε όµως και µετά την πάροδο δύο αιώνων οι θεωρητικοί της πολιτειολογίας 

ησχολήθησαν περισσότερο µε την καταγωγή της γαλλικής διακηρύξεως, παρά µε την 

διαµόρφωση µιας θεωρίας, η οποία να  θεµελιώνει την προέλευση, την έκταση, την 

χορήγηση των δικαιωµάτων, είναι γνωστή η γερµανογαλλική διαµάχη για τις πηγές και 

την εν γένει καταγωγή της διακηρύξεως του 1789, (Μελέτες Jellinek, Boutmy κ.λ.π), 

καθώς επίσης και του Dikey επί της διαφοράς και οµοιότητας των αγγλοαµερικανικών 

κειµένων και της γαλλικής διακηρύξεως περί των δικαιωµάτων.  

Το φυσικό δίκαιον αποτελεί πεδίον φιλοσοφικών κατ΄ εξοχήν αναζητήσεων και 

κατακτήσεων του ανθρώπου περί την δικαιοσύνη στρεφόµενο, δεν συνιστά ενιαία ή 

συστηµατική θεωρία, αλλά σύνολον φιλοσοφικών απόψεων επί των εννοιών: δικαιοσύνη, 

δίκαιον, πολιτεία, νόµος, φύσις, άνθρωπος, δικαίωµα κ.λ.π έτσι λοιπόν προσπάθειες για 

να δοθεί ορισµός απεδείχθησαν ανεπιτυχείς και ανεπαρκείς . Από την εποχή ήδη της 

ελληνικής αρχαιότητας το φυσικό δίκαιον αντιπαραταχθεί προς το θετικό δίκαιον και 

επέτυχε κατά καιρούς να καταλύσει την πλήρη κυριαρχία του θετικού δικαίου. Πράγµατι, η 
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περί το δίκαιον βεβαιότης επιτάσσει µεν τη θετικότητα του δικαίου, ήτοι τον καθορισµό δια 

του νόµου των ισχυουσών εκάστοτε και δυναµένων να εφαρµοσθούν διατάξεων πλην 

κατά καιρούς επετεύχθη «ρωγµή» στο φράγµα του θετικού δικαίου και ίσχυσαν, δηλαδή, 

εφαρµόσθηκαν διατάξεις εκ του φυσικού δικαίου και όταν απέτυχε και πάλιν, «το 

φιλοσοφικό τούτο δίκαιο προσέφερε πολύτιµες υπηρεσίες στον άνθρωπο και τον πολίτη». 

Κατά τον Αρισ. Μάνεση (ακαταγώνιστος και ακατάλυτος υπήρξε η δύναµις και η σαγήνη 

του φυσικού ∆ικαίου), από τον ίδιον ( αποκρούεται το δόγµα του φυσικού δικαίου και 

γίνεται δεκτή η θετική περί δικαίου αντίληψη), ή κατά τον ∆ηµ. Κυριαζή- Γούβελη (πέρα 

από κάθε νοµικό θετικισµό η ευεργετική επίδρασης του φυσικού δικαίου µε οποιοδήποτε 

όνοµα «ορθόν, αληθές, ricthiges Recht» φέρεται τούτο, υπήρξε τεράστια και δεν φαίνεται 

ότι θα απαλειφθεί, παρά µόνον εάν ποτέ η έννοµος τάξις ήθελε θέσει εκ ποδών το γραπτό 

δίκαιο),ή κατά τον Γ. Μαριδάκη όστις αποφαίνεται (ότι και η παντοδυναµία της πολιτείας 

περί την θέσιν κανόνων δικαίου έχει, φραγµό την ∆ικαιοσύνη και ότι µήτηρ του νόµου 

είναι η δικαιοσύνη, εάν πατήρ είναι ο νοµοθέτης), προσθέτει δε, (διότι νόµος µη 

πραγµατοποιών ∆ικαιοσύνη περιέχει κίβδηλο δίκαιον), αντιπαρέβαλλε Hegel's (if laws are 

to have a binding forces it follows that... They must be made universal known.... Rulers 

who have given a national law to their people in the form of a well - arranged and clear - 

cut legal code ... have been the greatest benefactors of their peoples and have received 

thanks and praise for their beneficence. But the truth is that their work was at the same 

time a great act of justice). Η συµβολή του φυσικού δικαίου στην διάπλαση των 

θεµελιωδών δικαιωµάτων, αν και αναγνωρίζεται γενικά, δεν έχει αρκούντως 

προσδιορισθεί και προφανώς δεν είναι τούτο αντικειµενικά δυνατόν. Τούτο γίνεται 

κατανοητό από το γεγονός ότι δεν αντιµετωπίζουµε µια συστηµατική θεωρία, αλλά ένα 

σύνολο πολλών φιλοσοφικών απόψεων και δογµάτων αποδεκτών γενοµένων, ή 

ανατρεποµένων και µάλιστα σε διαφορετικό βαθµό και έκταση. Ένεκα τούτου 

χαρακτηριστική παρέµεινε η παρατήρηση του Maritain, ότι ( τα δόγµατα περί το φυσικόν 

δίκαιον δεν πρέπει να συγχέονται προς αυτό τούτο το φυσικό δίκαιο και ότι η ανατροπή 

δόγµατος τινός δεν οδηγεί και στην ανατροπή του φυσικού δικαίου). Συνεπώς, βάσιµος 

αποµένει η διατυπωθείσα άποψις ότι το φυσικό δίκαιον παριστά πράγµατι µέγα πεδίον 

φιλοσοφικών αναζητήσεων και κατακτήσεων περί την δικαιοσύνη στρεφόµενο. Οι 

θεωρητικές αναζητήσεις, έστω και άνευ συγκεκριµένου αποτελέσµατος απετέλεσαν 

αείποτε µνηµεία της προσπάθειας του ανθρώπου προς σύλληψιν και ερµηνεία των 
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φαινοµένων στην πολιτική κοινωνία του βίου του. Οι κατακτήσεις όµως περί την 

δικαιοσύνη της ανθρώπινης σκέψεως µετουσιώθηκαν ήδη σε βασικούς θεσµούς του 

δικαίου και της πολιτείας «επειδή έτσι διευκόλυνε τους κρατούντες», προφανώς δε 

ελέχθη, ότι ολόκληρος η φιλοσοφία του δικαίου απαρχής, υπήρξε διδασκαλία του φυσικού 

δικαίου. Υπεστηρίχθη όµως ότι διαφέρουν η κλασσική άποψις περί φυσικού δικαίου ως 

υπερθετικού κανόνος επιβάλλοντος καθήκοντα µε την σκέψη, της οποίας ο σπόρος 

ανάγεται στον Hobbes περί φυσικού, ως συστήµατος φυσικών δικαιωµάτων του ατόµου 

και ειδικότερα µε κάποια έστω υπερβολή,  ότι χωρίς αµφιβολίες  η ιστορία των 

δικαιωµάτων του ανθρώπου από τον Ιππία και τον Αλκιδάµαντα και η ιστορία του 

φυσικού δικαίου, δεν αποτελούν σύνολον κανόνων δικαίου, ούτε αποτελούνται από 

ορισµένες ηθικές και κοινωνικές αρχές αναπόσπαστες από την ύπαρξιν του ανθρώπου. 

Πρέπει όµως να σηµειωθεί, ότι κατά τον χρόνο που διαµορφώνονται κανόνες δικαίου ή 

κατά την κατάρτιση και ψήφιση συνταγµάτων η παρουσία του φυσικού δικαίου 

εµφανίζεται έντονος και µάλιστα υπό την έννοια της αναζήτησης των ουσιαστικών 

δικαιωµάτων του ανθρώπου - πολίτου και εξ αυτού το δίκαιον που πρέπει να τεθεί. Είναι 

δε χαρακτηριστική η άποψη που υπεστηρίχθη µετά τον Β΄ παγκόσµιο πόλεµο, ότι 

υπάρχουν θεµελιώδεις αρχές δικαίου πλέον ισχυρές από κάθε θετική διάταξη και ότι 

νόµος, ο οποίος αντιβαίνει σ΄αυτές στερείται ισχύος. Οι αρχές  αυτές ονοµάζονται φυσικό, 

ή λογικό δίκαιον και η προεργασία αιώνων τις έχει συγκεντρώσει στις λεγόµενες 

διακηρύξεις των δικαιωµάτων. Συνιστούν δε ορόσηµα της εντός της πολιτικής κοινωνίας 

ιστορικής του ανθρώπου πορείας, όπου ευκρινέστερα διακρίνεται η ουσία των 

δικαιωµάτων και ο επί των σηµείων αυτός ιδιαίτερος εκάστοτε τονισµός. Κατά την 

νεωτέραν εποχή από εκπροσώπους του φυσικού δικαίου υπεστηρίχθη η ύπαρξις ενός 

αρχικού δικαιώµατος ελευθερίας, το οποίο δεν απερροφήθη τελείως υπό της πολιτείας και 

δεν έτυχε συστηµατικής επεξεργασίας. Ο C. Wolff, εκ των νεωτέρων θεωρητικών του 

φυσικού δικαίου κυρίως, υπεστήριξε σαφέστερα των άλλων, ( ότι η πολιτική εξουσία δεν 

εκτείνεται πέραν των αναφεροµένων στο δηµόσιο συµφέρον πράξεων των πολιτών, 

περιοριζόµενη κατά τούτο της φυσικής ελευθερίας του ατόµου και ότι υπάρχουν έµφυτα 

δικαιώµατα του ανθρώπου). Η έννοια όµως του αρχικού δικαιώµατος (Urrecht) 

ανεπτύχθη διεξοδικότερα από τον Fichte, κατ΄ αυτόν ως αρχικό δικαίωµα ορίζεται, ( το 

απόλυτο δικαίωµα του προσώπου να είναι αιτία και µόνον στον αισθητό κόσµο και 

ουδέποτε ενεργούµενο), το δικαίωµα τούτο φέρεται περαιτέρω να περιέχει:  
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        α) το δικαίωµα για τη διάρκεια της ελευθερίας και του άθικτου του σώµατος. 

        β) το δικαίωµα επί την διάρκεια της επιδράσεώς µας επί του αισθητού κόσµου. 

 Αλλά και πάλι αυτή η κατασκευή , οµολογείται σαν πλασµατική (Fiktion), αναγκαία 

δε µόνον για την επιστήµη, δοθέντος ότι δεν υπάρχουν αρχικά δικαιώµατα του ανθρώπου 

ή πραγµατική περί αυτών κατάστασις εντός της κοινότητας, αλλά επί τη βάση των 

παραπάνω δεν διετυπώθη συστηµατική θεωρία περί θεµελιωδών δικαιωµάτων.  

          Στην Αγγλία όµως ήδη από την εποχή της ψήφισης του Bill of Rights, περί το τέλος 

του 17ου αιώνα και προηγουµένων περί δικαιωµάτων κειµένων (Petition of Right, Habeas 

Corpus Act) διατυπώνεται σαφώς πλέον η άποψις ότι η πολιτική εξουσία περιορίζεται 

υπό των δικαιωµάτων του ανθρώπου, τα οποία είχε αυτός ήδη στη φυσική κατάστασιν, 

ήτοι της ζωής, της ελευθερίας και της ιδιοκτησίας, η προστασία δε και ειρηνική απόλαυσις 

αυτών αποτελεί τον λόγο σύστασης της πολιτικής κοινωνίας. Οι άνθρωποι είναι εκ 

φύσεως ελεύθεροι, κατ΄ αντίθεση προς τον Επίκουρον « άνθρωπος φύσει δούλος» και 

ίσοι προς αλλήλους, αλλά η ελευθερία νοούµενη σαν άρνηση κάθε αυθαιρέτου εξουσίας 

εναποτίθεται στα χέρια της πολιτικής κοινωνίας µε σκοπό η δια µέσω των νόµων 

καλύτερα συντήρησης των ανθρώπων και συνεπώς η προστασία των δικαιωµάτων 

αυτού. Από τότε αρχίζει συστηµατικότερα η διαµόρφωση της θεωρίας περί αρνητικής 

υποστάσεως των θεµελιωδών δικαιωµάτων, ήτοι ότι « ο κύκλος της ελευθέρας δράσεως 

του πολίτου είναι απαραβίαστος από την πολιτεία, η οποία αποβλέπει στο γενικό 

συµφέρον και τη διατήρηση της ειρήνης», επί τη βάσει αυτής της άποψης η εξουσία της 

πολιτείας είναι εξ ορισµού περιορισµένη.  

   O J. Locke πολλές φορές αναφέρεται στην συντήρηση του ανθρώπου 

χρησιµοποιόντας τις εκφράσεις own preservation, preservation of life, self-preservation. Η 

έννοια του right of self-preservation ανευρίσκεται ήδη στον Th. Hobbes. Ο J. J. Rousseau 

δεν αναπτύσσει κάτι συστηµατικά περί των εις την πολιτεία δικαιωµάτων του ανθρώπου 

πέραν των ακολούθων σκέψεων. Όλοι οι όροι του κοινωνικού συµβολαίου ανάγονται 

τελικά σε ένα µόνο, «ήτοι την πλήρη απαλλοτρίωση πάντων των δικαιωµάτων εκάστου 

κοινωνού προς όλη την κοινότητα». Η απαλλοτρίωση ενεργείται ανεπιφύλακτα ώστε (null 

associe n’aplus rien a reclamer),  κερδίζει όµως έκαστος, ότι δίδει και επιπλέον την 

δύναµη να διατηρήσει ότι έχει, από αυτό συνάγεται, ότι εναποθέτων ο άνθρωπος πάντα 

τα «φυσικά» αυτού δικαιώµατα στο ταµείο της πολιτείας θα λάβει, ότι εκάστοτε θα του 

δίδεται δια του µηχανισµού της Volontι gιnιrale, έτσι η άποψη του Rousseau φαίνεται να 



 115
ταυτίζετε προς την σχέση «ατοµικής και πολιτικής ελευθερίας της Αθηναϊκής 

∆ηµοκρατίας».  

         Ο Th. Hobbes θεωρεί, ως τον πρώτο θεµελιώδη νόµο της φύσης, την αναζήτηση 

της ειρήνης (to seek peace and follow it).   Ειδικότερα δέον να σηµειωθεί ότι, τα αγγλικά 

κείµενα των δικαιωµάτων, από την Magna Carta µέχρι το Bill of Rights, εκφράζουν 

σχηµατικά µεταξύ των άλλων τη βασική αυτήν σκέψιν δηλαδή ότι, η πολιτική εξουσία είναι 

δεσµευµένη, τούτο άλλωστε ήταν σύµφωνο, προς την µεσαιωνική άποψη, ότι κυρίαρχο 

είναι το δίκαιον, «θετικό και απόλυτο(φυσικό) χωρίς διάκριση» και όχι η πολιτεία που 

δηµιουργήθηκε για την προστασία του. Η θεωρία του φυσικού δικαίου (16ος-18ος αιών) 

διαχωρίζει το θετικό από το απόλυτον (φυσικό) δίκαιον και υποστηρίζει, ότι το θετικό 

καθόσον συµφωνεί προς το φυσικό δίκαιον, είναι απαραβίαστο και δεσµευτικό δια την 

πολιτική εξουσία, η οποία είναι υπεράνω του θετικού αλλά κάτω από το φυσικό.  

Οι σχέσεις των ανθρώπων προς την πολιτεία υπήρξαν ανέκαθεν πολύπλευρες και 

πολύπλοκες, αλλά ακριβή και αποδέκτη ανάλυση της γέννεσης και εξέλιξης των σχέσεων 

δεν έχει δώσει η ιστορική γνώση. Η έρευνα είχε σαν αντικείµενο, την γέννεση και εξέλιξη, 

κύρια αυτής ταύτης της πολιτείας.Η µελέτη των σχέσεων ανθρώπων και πολιτείας δια 

µέσου της ιστορίας από την οπτική γωνία του ανθρώπου και των δικαιωµάτων του δεν 

έτυχε συστηµατικής επεξεργασίας, J. Messner, (Η ιστορία των εντός της πολιτείας 

δικαιωµάτων του ανθρώπου δεν έχει ακόµη γραφεί), «αλλά και αυτή η περιγραφή της 

γέννεσης της πολιτείας σαν ιστορικού γεγονότος εµφανίζεται σαν συρραφή υποθέσεων 

µυθικής και θεολογικής κυρίως προελεύσεως και για το παραπάνω δεν πρέπει να απορεί 

κάποιος. Όταν η ιστορία θα µπορεί να απαντήσει µετά βεβαιότητας περί των µονίµως 

εγκατεστηµένων ανθρώπων σε ορισµένο τόπο και χρόνο υπό πολιτική εξουσία, αυτό και 

µόνο θα αποδεικνύει την εγκαθίδρυση της πολιτείας. Το προς µελέτη θέµα της ιστορικής 

γέννεσης της πολιτείας και µάλιστα κατά την πρώτη, µετά την προϊστορική φάσιν φαίνεται 

απροσπέλαστη ακόµη γνωστικά». Γι΄αυτό και υποστηρίζεται, Κ. Jaspers Von Ursprung 

und Sinn, ότι ( ο σχηµατισµός της πολιτείας συνιστά, πιθανώς ένα από τα ουσιαστικά 

γεγονότα, τα οποία σηµειώνουν την έναρξη ακριβώς της ιστορίας). Όµως και ο καθαρός 

θεωρητικός στοχασµός δεν ευτύχησε περισσότερο, έτσι ο Rousseau προβάλλει 

δογµατικά ότι, ( ο άνθρωπος εγεννήθη ελεύθερος και διαπιστώνει ότι είναι παντού 

δέσµιος και ενώ πιστεύει τον εαυτόν του κύριο των άλλων δεν είναι ολιγότερο σκλάβος 

από αυτούς), «όµως ο γάλλος στοχαστής δεν γνωρίζει πως έλαβε χώρα η µεταβολή, 
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γνωρίζει µόνο ποια ερµηνεία δύναται να καταστήσει µόνιµο την µεταβολή αυτήν, αγνοεί 

δηλαδή πως ο ελεύθερος άνθρωπος εγένετο υπήκοος πολιτείας τινός, ήτοι αγνοεί την 

πρώτη φάση των σχέσεων ανθρώπου και πολιτείας» και ο Hegel δεν προσφέρει 

τεκµηριωµένη γνώση, όταν ισχυρίσθηκε ότι ( η µέχρι τότε ιστορική εξέλιξη της πολιτείας 

ενεφάνισε τέσσερις µόνο κοσµοϊστορικές φάσεις την Ανατολική, την Ελληνική, την 

Ρωµαϊκή και την Γερµανική). Ο Hegel αναφέρει την καταπόντιση της ιστορικής 

προσωπικότητας άνευ δικαιωµάτων (recthlos) εν µέσω της θεοκρατικής µεγαλοπρέπειας 

της ανατολικής πολιτείας, βλέπει την προσωπική ατοµικότητα να έλκεται από µια ιδανική 

ενότητα στην ελληνική πολιτεία, συλλαµβάνει τον άνθρωπο να καταπίπτει σε ίσο ιδιωτικό 

πρόσωπο, που έχει τυπικά δικαιώµατα, που συγκρατείται σε πολιτειακή συνοχή δια της 

αυθαιρεσίας Ρώµη. Τέλος υποστηρίζει ως προς την γερµανική πολιτεία, ότι σ΄αυτήν το 

πνεύµα επιστρέφει στον εαυτό του, συλλαµβάνει την ενότητα της θείας και ανθρώπινης 

φύσεως. Εκ διαµέτρου αντίθετος και οιονεί κλασσική είναι η θέση του Kant, ο οποίος ναι 

µεν δεν θεωρεί την ευηµερία και την ευδαιµονία των πολιτών σαν επιδίωξη της πολιτείας, 

« αυτή κατά την άποψή του  επιτυγχάνεται ευκολώτερα και κατ΄ αρέσκεια υπό δεσποτική 

κυβέρνηση» , αλλά και προβάλλει σαν δικαίωση και σωτηρία της πολιτείας την µεγίστη 

δυνατή συµφωνία των αρχών του δικαίου προς το σύνταγµα, τούτο επιτυγχάνεται µε την 

ύπαρξη τριών διακεκριµένων εξουσιών οι οποίες συνδεόµενες µε ελεύθερους νόµους 

δίνουν την αυτονοµία της πολιτείας, εντεύθεν και ο ορισµός της πολιτείας ( ως 

συνενώσεως πλήθους ανθρώπων υπό κανόνες δικαίου) Εm. Kant. «Ο άνθρωπος 

προηγείται της πολιτείας κατ΄αλήθειαν ιστορικήν  και θεωρητικήν».  

Αµφιβολίες περί της υπάρξεως του ανθρώπου στην κοινωνία κάποτε δεν υπήρχαν, 

επειδή η συνεστηµένη πολιτική κοινωνία σαν ιστορική πραγµατικότητα είναι θεσµός 

µεταγενέστερος. Ενίοτε γίνεται δεκτή η άποψη του G. Del Vecchio, ( ότι πρέπει να 

εκκινήσωµεν από τον άνθρωπο για να φθάσουµε στην πολιτεία, νοούµενη ως σύνθεσις 

των επί της ανθρωπίνης φύσεως βασιζοµένων δικαιωµάτων), «αλλ΄ αυτή φέρεται να έχει 

λογικό µόνο έρεισµα, όχι και ιστορικό». Όχι µόνο προηγείται ο άνθρωπος της πολιτείας, 

αλλά και αυτή η πολιτεία συνέστη ακριβώς προς κατασφάλιση της συντήρησης του 

ανθρώπου. Κατά τον Αριστοτέλη, (εισερχόµενος αυτός σε πολιτική κοινωνία έχει ήδη  

πλήρη και τέλεια ολοκληρωµένη, φύση σαν βιολογική και πνευµατική ύπαρξις και δεν την 

µεταβάλλει έκτοτε). Πέρα από κάθε πνευµατική µέχρι τώρα ανύψωσιν του ανθρώπου 

ενόψει και των τεχνολογικών (διαστηµικών κ.λ.π.) ακόµη κατακτήσεων «η φύσις του 
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παραµένει αναλλοίωτος» Ο Jaspers, στηριζόµενος στις µελέτες των A. Portmann, Von 

Ursprung des Menschen, Basel 1944 δέχεται ( ότι πράγµατι ο άνθρωπος βιολογικά και 

ψυχολογικά δε σηµειώνει αποδεκτήν δυνάµενη να παρατηρηθεί βιολογική   µεταβολή εδώ 

και 160 περίπου γενεές της ιστορίας του) πράγµατι, «οι αληθείς ιδιότητες, τα γνήσια 

χαρακτηριστικά του ανθρωπίνου όντος, τα οποία συνιστούν την ακεραίαν υπόστασιν 

αυτού δηλαδή την ουσίαν του δεν µετεβλήθησαν κατά την διάρκεια της πεντακοσχιλιετούς 

περίπου ιστορίας του, ούτε είναι νοητό ή προβλεπτό ότι θέλουν µεταβληθεί. Κύριο 

χαρακτηριστικό της φύσεως του ανθρώπου από απόψεως εκδηλώσεων προς τον 

εξωτερικό κόσµο και επίδρασης επ΄ αυτού αποτελεί η εν γένει δραστηριότης του, που  

διακρίνονται σε δύο κυρίως είδη της εξωτερικής δραστηριότητος του ανθρώπου η 

σωµατική και η πνευµατική. Σαν σωµατική υπόστασις ο άνθρωπος αναζητεί τα µέσα και 

τον τρόπον συντήρησής του ο Ν. Καζάζης αναφέρει, (ότι η προς αυτοσυντήρισιν ορµή 

αποτελεί το πρώτον δίκαιον της φύσεως), έτσι το τρίπτυχον της βιοσυντηρήσεως του 

ανθρώπου συναπαρτίζει η τροφή, η ενδυµασία και η οίκησις, Locke, (οι άνθρωποι ευθύς 

ως γεννηθούν έχουν το δικαίωµα προς συντήρησίν των και συνεπώς προς βρώσιν και 

πόσιν και προς ότι η φύσις παρέχει δια την συντήρησίν των), ο Montesquieu στο (de l’ 

État qui doit à tous les citoyens une subsistance assurée, la mourriture, un vêtement 

convenable). Αλλά και οι διατυπώσεις του Πλάτωνος και Αριστοτέλους είναι πλέον σαφείς 

(πρώτη και µεγίστη των αναγκών του ανθρώπου η τροφή, δευτέρα η της ασκήσεως και 

τρίτη η της εσθήτος δηλ ενδύµατος),  ανάγκες που προβάλλονται σαν απαιτήσεις προς 

ικανοποίησιν κατά την ίδρυσιν πολιτείας υπό του Πλάτωνος η µέριµνα δια την φυσική 

επιθυµία της τροφής η φύσις του ανθρώπου δεν είναι αυτάρκης ( προς το θεωρείν, δει και 

το σώµα....... τροφήν ......... υπάρχειν ου γαρ ......... ζην άνευ τροφής), δια τούτο και οι 

γεωργοί ως το περί την τροφήν πλήθος, θεωρούνται το πρώτον εκ των οκτώ µερών εξ΄ 

ων σύγκειται η πολιτεία. Αυτά αποτελούν ελάχιστες από τις πολλές σκέψεις του 

Αριστοτέλους δια την ικανοποίηση της ανάγκης της τροφής, υπό τον όρον «βίος» και 

µάλιστα σαν συνθετικό του νεολογισµού βιοσυντήρησης, νοείται εν προκειµένω η υλική 

µόνο ύπαρξις του ανθρώπου δηλαδή, η κίνησις των µελών του σώµατος και η εν γένει 

λειτουργία αυτών συµφώνως προς τους βιολογικούς κανόνες, όπως αναφέρεται από τον 

Hobbes, η ζωή ως «Motion of limbs και παροµοιάζεται προς την artificial life των 

automata», είναι αυτονόητο ότι εις την ως άνω έννοιαν της βιοσυντήρησης δεν 

περιλαµβάνεται η ψυχική φάσις της ζωής ουδέ ως πνευµατική λειτουργία.  
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Παραλλήλως λοιπόν προς την βιοσυντηρητικήν δράσιν επιτελείται ταυτόχρονα σε 

κάθε άνθρωπο και σ΄αυτόν ακόµη τον πρωτόγονο η εσωτερική εκείνη διανοητική 

διεργασία, η οποία και µόνον του υποδεικνύει την οδόν προς υλική συντήρησιν. Η 

ύπαρξις και ανεύρεσις πλειόνων κάθε φορά βιοσυντηρητικών µέσων οδηγεί απ΄αρχής εις 

την ανάγκη της επιλογής των πλέον πρόσφορων και έτσι η νοητική πορεία του ανθρώπου 

παρίσταται ανέκαθεν και διαρκώς υπό κλίµακα συνεχούς εκτάσεως και συνεχούς 

αναπτύξεως. Η λειτουργία του πνεύµατος δεν είναι ποτέ στατική, όπως η λειτουργία της 

βιολογικής συντήρησης, είναι υπό συνεχή άνοδο και υπάρχει κατά την πηγή της ως 

λειτουργία πνευµατικής ανάπτυξης. Παράπλευρα λοιπόν, «έστω και µε την παρουσία 

χρονικής υστέρησης», προς την βιοσυντηρητικήν δράση του ανθρώπου υπάρχει και 

εκτελίσσεται η ταυτόχρονος πορεία της πνευµατικής του ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν ο 

άνθρωπος εξωτερικεύων κατά φυσικήν των νοµοτέλεια, από της εµφανίσεως του µέχρι 

σήµερα, την παραπάνω διπλή δραστηριότητα, παρίσταται τρόπον τινά δέσµιος προς την 

ιδίαν αυτού φύσιν που απαιτεί οπωσδήποτε δραστηριοποίησιν προς συντήρησιν του 

σώµατος και προς κίνησιν του πνεύµατος. Όλοι οι άνθρωποι εξωτερικεύουν την 

δραστηριότητα αυτήν, ο καθένας κυρίως δια τον εαυτόν του κατ΄αρχάς. Μπορούµε να 

υποθέσουµε ότι ενεργούν όλοι από κοινού, αλλά χωρισµένοι σε οµάδες που αποτελούν 

ενότητες µε τρόπο ώστε ο καθένας να συµβάλλει στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του 

άλλου, ο οποίος ανήκει  στην ίδια οµάδα, στο πλαίσιο τότε της συλλογικής σκέψεως και 

δράσεως. Με το πέρασµα όµως των χρόνων πρέπει να δεχθούµε ότι διαφοροποιούνται 

και εξατοµικεύονται οι αντιλήψεις ως προς τον τρόπον ικανοποιήσεως των βασικών 

απαιτήσεων του ζώντος καθ΄οµάδες ανθρώπου και έτσι δηµιουργούνται προστριβές, 

έριδες και τελικά ανυπέρβλητες δυσχέρειες, οι οποίες επιτάσσουν µεταβολήν του τρόπου 

συµβιώσεως και αποτελούν προφανώς τις αιτίες γεννέσεως ενός νέου θεσµού 

συλλογικής διαβιώσεως, είναι η περίοδος κατά την οποίαν ο άνθρωπος δέχεται ή και 

τίθεται αναγκαστικά υπό την προστατευτική σκέπην της πολιτείας, έργον του ανθρώπου 

και όχι της φύσεως. Βιοσυντήρηση και πνευµατική άνοδος λοιπόν αποτελούν «φύσει 

εκδηλώσεις - επιταγές του ανθρώπου», ήτοι πραγµατικές εκδηλώσεις οι οποίες αρχίζουν 

από την ανθρώπινη φύση, επιφέρουν µεταβολές στον εξωτερικό κόσµο και επιστρέφουν 

στον άνθρωπο. Συνεπώς εφόσον αυτός αποτελεί στοιχείο της πολιτείας συνιστά και 

περιεχόµενο της δραστηριότητας της πολιτείας.  
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Κατά την κρατούσαν άποψη τα δικαιώµατα διακρίνονται σε ατοµικά, πολιτικά και 

αστικά. Σύµφωνα µε την διάκρισιν αυτήν τα ατοµικά δικαιώµατα καθορίζουν τα όρια της 

πολιτικής εξουσίας έναντι του ατόµου απαγορεύοντας ορισµένες ενέργειες της πολιτείας 

και έτσι εξασφαλίζουν τον κύκλον της ελευθέρας δράσεως αυτού, έχουν αρνητικό 

περιεχόµενο και αντιστοιχούν σε υποχρέωση της πολιτείας προς αποχήν, καθορίζοντας 

το λεγόµενο «status negativus» των πολιτών. Τα πολιτικά δικαιώµατα θεωρούνται ότι 

συνιστούν αξιώσεις συµµετοχής των πολιτών στην άσκηση της πολιτικής εξουσίας κατά 

τις τρεις αυτής λειτουργίας, αποτελούντα το «status activus» αυτών.  

Τα αστικά δικαιώµατα καθορίζονται, ως προς την ύπαρξιν και το περιεχόµενο, υπό 

του αστικού ∆ικαίου, αποτελούν κατ΄ ουσίαν στο σύνολό των, τα πλαίσια σχέσεων µεταξύ 

των πολιτών κυρίως, κατά τον G. Jellinek (από την ύπαρξιν, τάξεως δικαίου που 

απαιτούν σαν προϋπόθεση τα δικαιώµατα), σαν συνέπεια προκύπτουν απαιτήσεις και 

καταστάσεις δικαίου, οι οποίες καλούνται δηµόσια υποκειµενικά δικαιώµατα και που 

ταξινοµούνται, όσον αφορά το άτοµο και τις σχέσεις του, στην πολιτεία σε διάφορα status 

αυτού.  

α) status passivus, δηλαδή θέσις υποταγής και υποχρεώσεων έναντι της πολιτείας, 

όπου ο αυτοκαθορισµός και η προσωπικότης αποκλείονται, άλλως status subjectionis.  

β) status negativus όπου αυστηρά ατοµικοί σκοποί ικανοποιούνται δι΄ ελευθέρας 

πράξεως άλλως status libertatis.  

γ) status positivus δηλαδή κατάσταση χρήσεως των κρατικών ιδρυµάτων υπό του 

ατόµου που καθίσταται δυνατή δια της διδοµένης υπό της πολιτείας ικανότητος δικαίου (οι 

εκφράσεις κρατικές παροχές ή θετικές παροχές δεν έχουν άµεσο σχέση και δεν 

καλύπτουν τις λεγόµενες σύγχρονες κοινωνικές και οικονοµικές παροχές της πολιτείας 

προς το άτοµο), επιπλέον ο Jellinek επεξηγεί το status positivus µε το status civitatis,  

δ) status activus δηλαδή η κατάστασις του πολίτου που δραστηριοποιείται δια την 

πολιτείαν, άλλως η δυνατότητα ασκήσεως των πολιτικών δικαιωµάτων ή ενεργός civitas. 

Η παραπάνω τριµερής διάκρισις και κατάταξις των δικαιωµάτων σε ατοµικά, πολιτικά και 

αστικά κρίνεται ως ορθή κατ΄αρχήν αλλά επικρίνεται ως ασαφής. Η έννοια των ατοµικών 

δικαιωµάτων η διαδεδοµένη από του 19ου αιώνα και εντεύθεν και που περιστρέφεται περί 

την ελευθερίαν, δεν ανταποκρίνεται πλέον στα θεωρητικά και πραγµατικά δεδοµένα της 

σήµερον. Πράγµατι ενώ ο τοµέας της ελευθερίας δράσεως παρέµεινε στάσιµος κατά 

βάσιν, ίσως δε να υπέστη και µικράν ή µεγάλην σχετικά συµπίεσιν, ο τοµέας των κατά της 
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πολιτείας κοινωνικών και οικονοµικών απαιτήσεων του πολίτου ολοένα αυξάνει και 

επιβάλλει θετικές ενέργειες αυτής, εκ τούτου η δραστηριότης της πολιτείας, που 

αποβλέπει στην ικανοποίηση των κοινωνικών και οικονοµικών δικαιωµάτων του 

συγχρόνου πολίτου και µάλιστα βάσει συνταγµατικών διατάξεων, είναι τόσο έντονος και 

πολυσχιδής, ώστε να γίνεται πλέον λόγος περί της κοινωνικής πολιτείας «welfare state, 

sozialer Staat, «µάλιστα δε κατ΄αντιδιαστολήν προς την φιλελευθέραν πολιτείαν του 19ου 

αιώνα». Αποχή λοιπόν και ταυτόχρονα δράση της πολιτείας ή άλλως status negativus και 

συγχρόνως status positivus του πολίτου µέσα στο παραδεδειγµένον πλαίσιο των 

ατοµικών δικαιωµάτων είναι αυτονόητον ότι δεν µπορεί να υπάρξει θεωρητικά, αλλά και 

πρακτικά πως θα απαιτήσωµεν από την πολιτείαν αποχήν για εξασφάλιση απαραβιάστου 

χώρου του πολίτου, ενώ συγχρόνως αναµένουµε µε την επέµβαση της στην 

οικονοµικοινωνική σφαίρα, να ικανοποιήσει τα δικαιώµατα παντός πολίτου; «Μόνον εάν 

ταυτισθεί η πολιτεία µε τον πολίτη και η οργάνωση αυτής γίνει είτε τέλεια, άµεσα 

∆ηµοκρατική, ή τέλεια Ανταγωνιστική». Θα µπορούσε να αντιταχθή από κάποιον το 

µεγάλο κόστος, «δεν υπάρχει µεγάλο κόστος έλλειψη βούλησης και παιδείας υπάρχει».  

Ατοµικά δικαιώµατα υπήρξαν και παραµένουν τα κλασσικά δικαιώµατα τα οποία 

αναφέρονται στην αρνητική όψη της ελευθερίας, ήτοι τα επιβάλλοντα αποχήν της 

πολιτείας και καθορίζοντα το status negativus του πολίτου. Τα σύγχρονα όµως 

οικονοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα υπάγονται σε άλλον εννοιολογικό κύκλο ο οποίος 

προϋποθέτει διανεµητική δράσιν της πολιτείας προς εξασφάλιση θετικών παροχών. Κάτω 

από αυτά τα δεδοµένα είναι ορθότερο θεωρητικά να µιλάµε περί θεµελιωδών 

δικαιωµάτων, καλύπτοντες έτσι όχι µόνον τα ατοµικά, αλλά τα οικονοµικά, τα κοινωνικά 

και τα µορφωτικά δικαιώµατα. Οπωσδήποτε όµως πάντα τα δικαιώµατα ανήκουν κατά 

βάσιν σε ένα έκαστο των ανθρώπων πολιτών, από της απόψεως αυτής παραµένουν 

πάντοτε ατοµικά πέρα από κάθε κοινωνική αντίληψη, «ίσως νέα εξέλιξη είναι η Νέα Τάξη 

πραγµάτων, όπως την αποκαλούν, ευαγγελιζόµενοι την παγκοσµιοποίησιν, όπου πρέπει 

πλέον να οµιλώµεν περί δικαιωµάτων των λαών και του ανθρωπίνου γένους. Π.χ. η 

περιβαντολογική προστασία καθίσταται πλέον πανανθρώπινο θεµελιώδες δικαίωµα». Η 

υπαγωγή όµως όλων των σχετικών δικαιωµάτων υπό τον όρον «θεµελιώδης» διευρύνει 

ακόµη περισσότερο το αντικείµενο ερεύνης και παρέχει τη δυνατότητα πλέον 

συστηµατικής θεωρήσεως του θέµατος, αρχής γενοµένης από της αναλύσεως και 

θεµελιώσεως των αληθώς θεµελιωδών δικαιωµάτων, συνεπώς πρέπει να εξετάζουµε 
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ποια είναι πράγµατι γνήσια και αληθινά θεµελιώδη δικαιώµατα του ανθρώπου, ήτοι εκείνα 

που στηρίζουν την βιολογική και πνευµατική ύπαρξη του ανθρώπου και εάν αφαιρεθούν ή 

έστω δεν τύχουν ικανοποιήσεως καταστρέφουν αµέσως ή εµµέσως αυτήν.  

Πάνω σε αυτή τη βάση ευχερέστερο θα ηδύνατο να προσδιορισθούν τα περαιτέρω 

θεµελιώδη δικαιώµατα και µετά σχετική επεξεργασία να ενταχθούν σε ένα ιεραρχικό 

σύνολον. Από την άλλη µεριά η κρατούσα έννοια των πολιτικών δικαιωµάτων είναι 

στενοτέρα του δέοντος επειδή δεν καλύπτεται από αυτήν το δικαίωµα του ανθρώπου 

προς σύνταξη της πολιτείας και καθορισµό µορφής διακυβερνήσεως, πρώτον στην 

σχετική σειρά, ούτε το δικαίωµα της αντίστασης κατά της συντεταγµένης µεν αλλά 

τυραννικής πολιτείας, «πρώτα ήσουν εχθρός της πόλης, µετά κοµµουνιστής, τώρα 

τροµοκράτης».  

Όταν λέµε δικαίωµα ουσιαστικά εννοούµε ανάγκη διαβίωσης του ανθρώπου που 

υπαγορεύεται από τη φύση, ή την κοινωνική υπόσταση, η οποία παρουσιάζεται ως 

αίτηµα προς ικανοποίηση στην πολιτεία. Μετά από αυτό δικαίωµα σηµαίνει παντοτινή 

αναγκαιότητα προς ύπαρξη σωµατική και πνευµατική του ανθρώπου, που προέρχεται 

από τη φύση, ή από τις τάσεις της κοινωνίας, ή έστω εκ της θέσεως αυτού στη 

συγκεκριµένη πολιτική κοινωνία. Η αναγκαιότητα αυτή αναζητεί και αναµένει ικανοποίηση 

µέσα στην πολιτεία µέσω του νόµου παροχής της σχετικής µετά δυνάµεως εξαναγκασµού 

δυνατότητος, της οποίας ο δικαιούχος κάµνει συνήθως χρήση. Έτσι το δικαίωµα 

παρουσιάζεται προς ικανοποίηση µε δύο µορφές , ήτοι αφ΄ενός µεν εναπόκειται εις τον 

νοµοθέτη να προβεί στην νοµική κατοχύρωσιν για να εξασφαλισθεί η ενδεχοµένη 

πραγµατοποίησης αυτού, αφ΄ ετέρου δε στο δικαιούχο, να πραγµατώσει το περιεχόµενο 

της ευχέρειας δικαίου, η οποία  δίδεται σε αυτόν, έτσι διευρύνοντας την έννοιαν του 

δικαιώµατος καλύπτοµε όχι µόνον τα υπό του νόµου σύµφωνα µε την επικρατούσα 

κοινωνική εκάστοτε υπόσταση του ανθρώπου δηµιουργηθέντα δικαιώµατα, αλλά και 

σειράν ουσιαστικών δικαιωµάτων είτε αγαθών, είτε συµφερόντων, που µπορούν να 

υπαχθούν υπό την έννοια της ανάγκης διαβιώσεως και τα οποία τείνουν να 

αναγνωρισθούν και να προστατευθούν υπό της εννόµου τάξεως, «τα ατοµικά δικαιώµατα 

έχουν ανάγκη να αναγνωρισθούν και να οργανωθούν υπό του νόµου ως νοµικοί 

θεσµοί,το οποίο ερµηνεύεται σαν  ότι το κοινωνικό σύνταγµα, τα ατοµικά δικαιώµατα 

κ.λ.π. εξαρτώνται εκ της πολιτικής εξουσίας εχούσης το νοµικό µονοπώλιον». Η 

θεωρητική δυσχέρεια δεν είναι να ορισθεί απλά από τον νοµοθέτη το δικαίωµα που 
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δηµιουργείται, αλλά να συλληφθεί και να προσδιορισθεί το τι  επιβάλλεται να γίνει 

δικαίωµα θετικού δικαίου και για ποιο λόγο. Είναι φανερό ότι η έννοια του συµφέροντος, 

όπως δίνεται από την επικρατούσαν περί δικαιώµατος αντίληψιν δεν επαρκεί, άλλωστε 

κατά τον Ρωµαίον νοµοδιδάσκαλον Ουλπιανόν, ( το γνώρισµα του συµφέροντος ή 

ακριβέστερον της ωφέλειας (utilitas, utility), συνάπτεται προς την έννοιαν του δηµοσίου 

δικαίου), συνεπώς η ουσία του δικαιώµατος επιβάλλεται να συσχετισθεί αµεσώτερον και 

συστηµατικώτερον προς τον άνθρωπο-πολίτη. Συµπερασµατικά ως προς την ουσιαστική 

έννοια του δικαιώµατος από τα µέχρι τώρα αναπτυχθέντα προκύπτουν οι παρακάτω 

κρίσεις. Ο άνθρωπος προηγείται της πολιτείας, η οποία συνεστήθη προς εξασφάλιση στις 

συντηρήσεις αυτού η φύσις του ανθρώπου που είναι αναλλοίωτος, τον ωθεί για σωµατική 

και πνευµατική δράση από την οποία εξαρτάται αµέσως η διάρκεια της φυσικής του 

υπάρξεως, βιοσυντήρηση και πνευµατική ανάπτυξις αποτελούν φύσει εκδηλώσεις - 

επιταγές του ανθρώπου, οι οποίες είναι για να ικανοποιούν και ικανοποιούνται κατά 

κάποιον τρόπο κάθε φορά διαρκώς. Ο άνθρωπος καθιστάµενος πολίτης αναµένει από 

την πολιτεία την τελεσφόρο ικανοποίηση των φύσει επιταγών δια νοµοθετικής του 

κατοχυρώσεως. Έτσι οδηγούµεθα στην έννοια της ανάγκης διαβιώσεως του ανθρώπου 

και µάλιστα προς τη φύσιν ή κοινωνικήν υπόστασιν αυτού ανταποκρινόµενη και προς 

ικανοποίησιν ιστάµενη η τοιαύτη ανάγκη συνιστά τον ουσιαστικό πυρήνα της περί 

δικαιώµατος ορθής αντιλήψεως,  «κατά τον πυρήνα αυτόν ενυπάρχοντα υπό τις διάφορες 

όψεις εις έκαστο δικαίωµα, θεµελιώδες ή πολιτικό αναγνωρίζεται το δικαίωµα υπό του 

συνταγµατικού κανόνα και δεν επιτρέπεται να προσβληθεί υπό του κοινού νοµοθέτου». 

Το γαλλικό σύνταγµα του 1791 τίτλος V παρ. 3 το οποίο απαγορεύει στον νοµοθέτη να 

θέτει νόµους θίγοντες την άσκησιν των φυσικών δικαιωµάτων του ανθρώπου. Εξάλλου τη 

σηµασία της ανάγκης ή ακριβέστερα του αναγκαίου ως προς τον άνθρωπο τονίζει ο 

Rousseau, όταν ισχυρίζεται ( ότι ο άνθρωπος έχει δικαίωµα σε ό,τι του είναι αναγκαίο και 

περαιτέρω το δικαίωµα του πρώτου κατόχου γης µε την προϋπόθεση  να µην καταλάβει, 

παραπάνω  ποσότητα από αυτήν που έχει ανάγκην προς συντήρηση).   

      Η αναγωγή της ανάγκης διαβιώσεως σε κύριο γνώρισµα της έννοιας του δικαιώµατος 

δεν βρίσκεται σε αρµονική σχέση προς τις παραδεδειγµένες διδασκαλίες, πλην όµως δεν 

κάνει την εµφάνισή της για πρώτη φορά στις θεωρίες του δικαίου και της πολιτείας µε 

διάφορη έστω εννοιολογικήν εκάστοτε απόχρωση, ειδικότερα το γνώρισµα της ανάγκης 

απαντάται στην έννοια του εθίµου από της ρωµαϊκής ήδη εποχής και µάλιστα σαν κοινή 
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θέληση περί της αναγκαιότητας να ισχύσει ως δίκαιον ορισµένη συµπεριφορά, άλλως η 

κατ΄ ανάγκην µετατροπή µιας µακράς και οµοιοµόρφου συνηθείας σε δεσµευτικό κανόνα. 

Επιπλέον η έννοια του νόµου θα θεµελιωθεί κατά τη θεωρία του Montesquieu (στις κατ΄ 

ανάγκην σχέσεις που προκύπτουν από τη φύση των πραγµάτων κατά ορθή εννοιολογική 

σειράν, (Les Lois .... sont les rapports necessaires.....)), δηλαδή οι αναγκαίες σχέσεις του 

ανθρώπου που προκύπτουν από τη φύση, ή την εκάστοτε κοινωνική του υπόσταση, 

αναζητούν κατ΄ ανάγκη και νοµοθετική ρύθµιση, αλλά και αρνητικά έχει τονισθεί η 

σηµασία της ανάγκης από τον Ιερόν Αυγουστίνον (345-430) µ.Χ. µε τον ισχυρισµό, ( ότι 

το βούκεντρον της ανάγκης δεν θα υπάρχει στην Πολιτεία του Θεού, όπου και τα µέλη του 

ανθρωπίνου σώµατος θα απαλλαγούν από τους νόµους της ανάγκης) και στην 

κωδικοποίηση του Αρµενόπουλου 4ος αιν. στην λεγοµένη Εξάβιβλο που οι διατάξεις της 

ίσχυσαν σαν νόµος των Βυζαντινών αυτοκρατόρων, καθώς και στη σύγχρονο ελληνική 

πολιτεία µέχρι το 1946 θα συναντήσει κάποιος τη  σχετική διατύπωση έστω και εµβόλιµο, 

ήτοι «πας νόµος ή από συναινέσεως ετέθη, ή ανάγκης, ή υπό συνηθείας εβεβαιώθη». 

Πώς όµως ιεραρχούνται τα δικαιώµατα; Η διάκριση των δικαιωµάτων σε θεµελιώδη, 

πολιτικά και αστικά είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή. Εάν όµως πάρουµε υπόψη την πηγή 

από την οποία απορρέουν, ήτοι την φύσιν του ανθρώπου – πολίτου, πρέπει να 

µεταβάλλουµε την κατά παράθεση ή οριζόντια αυτήν διάκρισιν σε ιεραρχική ή, κάθετον 

κατάταξιν για να συλλάβουµε το πραγµατικό νόηµα αυτών. Αυτή η κλιµάκωση, όπως είναι 

φανερό, των δικαιωµάτων δεν αποτελεί νοµική διάκριση από απόψεως ισχύοντος δικαίου, 

αλλά κατάταξη λογική, που ανταποκρίνεται και προς τα ουσιαστικά δεδοµένα, έτσι 

προηγούνται κατά λογικήν νοµοτέλειαν και ιστορική εµπειρία. Τα θεµελιώδη δικαιώµατα 

που κατέχουν την πρώτη προς τα πάνω βαθµίδα, ανάγονται κατά βάση στις προς 

βιοσυντήρηση και πνευµατική ανάπτυξη υπαγορεύσεις της φύσεως του ανθρώπου, 

ίστανται δε προς ικανοποίησιν πάντοτε σε κάθε πολιτεία. Αν και τα θεµελιώδη δικαιώµατα 

δεσµεύουν τον εκάστοτε νοµοθέτην σαν προπολιτειακά, λαµβάνουν µορφή και νοµική 

υπόσταση από την έννοµη τάξη της συγκεκριµένης πολιτείας, Schmitt, ο οποίος 

υποστηρίζει, ( ότι κατά την ίδρυση νέας πολιτείας, η πανηγυρική διακήρυξη θεµελιωδών 

δικαιωµάτων σηµαίνει την πρόταξη αρχών επί των οποίων στηρίζεται και εµπεδούται η 

πολιτική ενότητα ενός λαού και των οποίων η ισχύς αποτελεί σοβαρότατη προϋπόθεση 

και προσθέτει ότι τούτο ισχύει για τις διακηρύξεις των Η.Π.Α, και την γαλλική διακήρυξη 

του 1789). Ο R. Smend, (θεωρεί ότι τα δικαιώµατα προβάλλουν ένα σύστηµα πολιτισµού 



 124
(Kultur system), το οποίο αποτελεί γνώµονα και για το σύνταγµα), εν τούτοις τον 

αναλλοίωτον πυρήνα των αρχών και του Kultur System, αποτελούν τα δύο πράγµατι 

θεµελιώδη δικαιώµατα. Πάντως πρέπει να σηµειωθεί ότι οι πολιτείες κατά τον παρόντα 

ιδίως αιώνα ανταποκρίνονται όλο και περισσότερο προς το γνήσιο και ουσιαστικό 

περιεχόµενο των θεµελιωδών δικαιωµάτων, «εκτός ίσως από τις περιπτώσεις που δεν 

µπορούν να ελέγξουν και να απαιτήσουν οι λαοί, λόγω έλλειψης πληροφόρησης και 

δυνατότητας ανάλυσης της πληροφόρησης, όπως για παράδειγµα η µόλυνση του 

περιβάλλοντος και δη η ηλεκτροµαγνητική µόλυνση που αποτελούν βασικό στοιχείο της 

βιοσυντήρησης και της πνευµατικής ανέλιξης». Εν πάσει όµως περιπτώσει η αρνητική 

αντίληψη περί των δικαιωµάτων αποµακρύνεται και παραχωρεί τη θέση της σε πλέον 

πειστικές απόψεις περί του θετικού πλέον απέναντι του ανθρώπινου ρόλου των 

πολιτειών. Η µεταξύ πολιτείας και πολίτου αντίθεσις της οποίας το απόγειον τοποθετείται 

στον 19ο αιώνα ευρίσκεται σε υποχώρηση, δηλαδή η κοινωνική πολιτεία εισχωρεί ολοένα 

και περισσότερο στην έννοια του συντάγµατος και συνεπώς η άποψη ότι καθήκον αυτού 

είναι µόνον η ασφάλεια της µορφής της πολιτείας και η ασφάλεια του δικαίου των 

πολιτών, είναι πλέον αβάσιµος.  

Των θεµελιωδών έπονται τα πολιτικά δικαιώµατα, τα οποία ανάγονται στην πολιτειακήν 

υπόσταση του ανθρώπου και ρυθµίζουν την συµµετοχήν του ως πολίτου πλέον, στην 

άσκηση της πολιτικής εξουσίας. Σε µε αντίθεση τα θεµελιώδη δικαιώµατα, τα πολιτικά 

δικαιώµατα βρίσκονται σε µια κατάσταση στάσιµον αν όχι σε οπισθοδρόµηση διότι οι 

πολίτες συγχέουν τα πολιτικά δικαιώµατα µε τα θεµελιώδη δικαιώµατα δηλ βρίσκονται σε 

µια κατάσταση ψευδαισθήσεων κάτι αντίστοιχο µε το (money ilussion) του Keynes. 

Την τρίτην προς τα κάτω βαθµίδα στην ιεραρχία της διακρίσεως των δικαιωµάτων 

κατέχουν τα αστικά που περιέχουν συναλλακτικές ρυθµίσεις των πολιτών.  

Όταν λέγοµεν πολιτικά δικαιώµατα εννοούµε αξιώσεις των πολιτών όχι µόνον προς 

συµµετοχήν στον σχηµατισµό της πολιτικής θελήσεως και την άσκηση της πολιτικής 

εξουσίας, αλλά και προς καθορισµόν της µορφής διακυβέρνησης. Σαν πολιτικό δικαίωµα 

νοείται η ανάγκη πολιτικής διαβιώσεως η υπαγορευοµένη από την προς κοινωνίαν 

τάσεως του ανθρώπου, έτσι διευρύνοντας την έννοιαν των πολιτικών δικαιωµάτων 

συµπεριλαµβάνοµεν και το δικαίωµα προς σύνταξιν της πολιτείας ως και το δικαίωµα 

αντιστάσεως. Το δικαίωµα προς σύνταξιν της πολιτείας δεν ταυτίζεται προς την 

αδέσµευτον συντακτικήν εξουσίαν, δοθέντος ότι προϋπάρχει θεωρητικά της πολιτείας, 
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είναι το δικαίωµα εκείνο µε το οποίο ο άνθρωπος αναφέρεται προς δηµιουργίαν, καθ΄ 

υπόθεσιν, του κοινωνικού συµβολαίου, δηλαδή του συστατικού της πολιτείας συµφώνου. 

Το δικαίωµα αντιστάσεως αποτελεί εσχάτην πολιτικήν ανάγκην, όταν η συντεταγµένη 

πολιτεία καθιστά αυθαίρετα αδύνατον την άσκηση των επιµέρους πολιτικών δικαιωµάτων 

κατά τρόπο που αναγκαία να επέρχεται και προσβολή του πυρήνος των αληθώς 

θεµελιωδών δικαιωµάτων. Είναι φανερό ότι αµφότερα τα δικαιώµατα αυτά δεν είναι 

δυνατόν από τη φύση τους να γίνουν αντικείµενο αποτελεσµατικής νοµικής ρυθµίσεως, 

διότι ευρίσκονται προ ή µετά ή έστω πέραν παντός θετικού δικαίου, το άρθρο 61 της 

Magna Carta θα µπορούσε να θεωρηθεί σαν το µοναδικό υπόδειγµα προσπάθειας προς 

νοµικήν οργάνωσιν ενός οµαδικού δικαιώµατος αντιστάσεως, καθώς επίσης και το άρθρο 

35 της διακηρύξεως του Ρήγα Φερραίου, ο οποίος ακολουθώντας τα γαλλικά πρότυπα 

(βλ. άρθρο 2 γαλλικής διακήρυξης του 1789 και άρθρα 11, 33, 34, 35 της διακήρυξης που 

προτάθηκε του συντάγµατος του 1793). Πρωταρχικός σκοπός ύπαρξης και άσκησης των 

πολιτικών δικαιωµάτων είναι η κατασφάλιση και ικανοποίηση των θεµελιωδών, αφού η 

πολιτειακή τάξις συνέστη προς συντήρησιν του βίου και την ανάπτυξιν του πνεύµατος των 

ανθρώπων, όµως η ακεραία άσκηση των πολιτικών δικαιωµάτων καθιδρύει την 

λεγοµένην πολιτικήν ελευθερίαν, τον πολιτικόν προσδιορισµόν ενός λαού. Συνεπώς, 

έσχατος στόχος και σκοπός της πολιτικής εξουσίας, στην δηµοκρατική πολιτεία, εκτός της 

επιτευχθείσης πολιτικής ελευθερίας είναι η εκπλήρωση των θεµελιωδών δικαιωµάτων 

κάθε ανθρώπου κατά τον µέγιστον δυνατόν βαθµόν. Υποστηρίζεται χαρακτηριστικά, «ότι 

και αυτό το πολιτικόν σύνταγµα υπάρχει βασικά για την εξασφάλιση των ατοµικών 

ελευθεριών, που αποτελούν τις βάσεις του κοινωνικού συντάγµατος και ότι η πολιτεία έχει 

σαν σκοπό την κοινή ευηµερία, µη αποτελούσα αυτοσκοπόν» και η γαλλική διακήρυξη 

του 1789 είχε διατυπώσει σαφώς τον σκοπό της πολιτείας «Le but de toute association 

politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme». Εν τέλει 

τα αστικά δικαιώµατα παριστούν εξουσία, η οποία παρέχεται υπό του νοµοθέτου προς 

ρύθµισιν, προσωπικών και πραγµατικών, άλλων συναλλακτικών σχέσεων των µελών 

κάποιας  πολιτικής κοινωνίας, καλύπτοντα έτσι την ανάγκη συναλλακτικής διαβιώσεως 

του ανθρώπου. Το αστικό δικαίωµα σαν σχέση σηµαίνει την «υπό των λοιπών ανοχήν και 

µη παρεµπόδισιν, σπανιώτερα δε συµµετοχήν του δικαιωµατικού κατά την άσκηση αυτού 

και δι΄ εξαναγκασµού ακόµη, ήτοι κατ΄ ουσίαν τον αποκλεισµόν των άλλων κατά την υπό 

του δικαιούχου ικανοποίηση της προβλεποµένης ανάγκης διαβίωσης». Τα αστικά 
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δικαιώµατα παρά το γεγονός ότι παραλλάσσουν από πολιτείας σε πολιτείαν κατά βάσιν 

βρίσκονται µέσα στα υπό των θεµελιωδών δικαιωµάτων τεθειµένων πλαισίων, όπως αυτά 

καθιερούνται από την συγκεκριµένην έννοµο τάξιν. Ποια η θέση όµως του ανθρώπου 

εντός της πολιτείας; Ο άνθρωπος διαβιών εντός της πολιτείας και καθιστάµενος πολίτης 

έρχεται σε σχέσεις προς τους οµοίους του, ενώ αναπτύσσει ποικίλη δράση, εξακολουθεί 

να είναι φορεύς των βασικών επιταγών της φύσεως αυτού και να εκδηλώνει την προς 

βιοσυντήρησιν και πνευµατικήν ανάπτυξιν δραστηριότητα. Ενδιαφέρουσα είναι η 

ανάπτυξις και συσχέτιση διαφόρων εκφράσεων του K. Marx, όπως λ.χ, ο H. Marcuse 

σχολιάζει, τα οικονοµικά και φιλοσοφικά χειρόγραφα του 1844, (η φυσική και πνευµατική 

ζωή του ανθρώπου, τα πνευµατικά µέσα της ζωής που αφορούν τον άνθρωπο ως 

Gattungswesen), έτσι η δράση του ανθρώπου παρέµενε κατά βάση αναλλοίωτος , δεν 

συνέβη όµως οµοίως και εις την πολιτείαν και δι΄αυτήν ταύτην την πολιτείαν, κατά την 

ιστορικήν αυτής ανέλιξιν.  

     Η ιστορική πολιτεία δεν ενεφάνισεν ενιαίαν δραστηριότητα, τείνουσαν αµέσως στην 

ικανοποίηση των θεµελιωδών απαιτήσεων του ανθρώπου. Ο δεσποτισµός της Ανατολής, 

η πολιτική ελευθερία της Αθηναϊκής πολιτείας, η πειθαρχηµένη διαβίωσης της Ρώµης, ο 

τιµαριωτισµός της µεσαιωνικής πολιτείας, ο φιλελευθερισµός της ∆ύσεως και ο 

σοσιαλισµός της Ανατολής απέβλεψαν και ανταποκρίθηκαν θετικά ή αρνητικά στις δύο 

διεκδικήσεις της φύσεως του ανθρώπου - πολίτου κατά διάφορον τρόπον και µέτρον. 

Αυτό δεν µεταβάλλει την θεωρητικήν άποψιν που αναπτύχθηκε, δοθέντος ότι οι σχέσεις 

του ανθρώπου και πολιτείας δυναµικές και όχι στατικές είναι δυνατόν να αποµακρύνονται 

πρόσκαιρα του φυσιολογικού τους σχήµατος, το οποίο καθορίζεται από την πολιτεία, 

συνεπεία της αενάου πάλης άρχοντος και αρχοµένου, αλλά τείνουν να επανέλθουν 

τελικώς λόγω επικράτησης της φύσεως του ανθρώπου και των επιταγών αυτής. Έτσι 

πρέπει να νοηθεί και η γνωστή δυσµενής κρίση του Πλάτωνα για την προ αυτού ιστορικήν 

πραγµατικότητα ότι (τα πολιτεύµατα στο σύνολό τους κακώς ελειτούργησαν), πράγµα 

που mutatis mutandis θα µπορούσε να διατυπωθεί εκ νέου, έστω και ηπιότερα, για 

ορισµένες περιόδους της ιστορίας.  

        Φαίνεται όµως ότι προχωρούµε ταχύτερα και σταθερότερα όσον ποτέ άλλοτε, έστω 

και µε παλινδροµήσεις, προς τον αιώνα των δικαιωµάτων του ανθρώπου, επί 

παγκοσµίου κλίµακος. Οι πολιτειακές ανακατατάξεις του τρέχοντος αιώνος και οι 

συναφείς συγκρούσεις εσωτερικές ή διεθνείς παρά την συχνότητα και τη σφοδρότητα 
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αυτών είχαν κατά κανόνα ως αποτέλεσµα την απόλαυσιν των θεµελιωδών δικαιωµάτων 

του ανθρώπου από ολοένα και µεγαλύτερο αριθµό πολιτών µε ολοένα ουσιαστικότερο 

βαθµό και τρόπο. Είναι χαρακτηριστικόν το γεγονός ότι σήµερον λ.χ. στην Γερµανία 

αναγνωρίζεται η υπό των θεµελιωδών δικαιωµάτων δέσµευσης και αυτού του νοµοθέτου. 

Η διάφορος κάθε φορά ικανοποίηση των θεµελιωδών δικαιωµάτων του ανθρώπου ως 

προς τον τρόπον και τον βαθµόν, παρέχει επίσης και το µέτρον ορθής κρίσεως περί 

εκάστης πολιτείας. Όθεν η βιοσυντήρηση και η πνευµατική ανάπτυξη του πολίτου, υπό 

απρόσκοπτες και ελεύθερες κοινωνικές συνθήκες αποτελούν επίσης και αξιολογικόν 

κριτήριον των επί µέρους πολιτειών πέραν παντός τόπου και χρόνου  ο Laski, τονίζει ότι 

(every state is known by the rights that if maintains), θεωρεί όµως, «σαν µέθοδο κρίσεως 

της πολιτείας την συνεισφοράν της στην κατ΄ ουσίαν ευτυχίαν του ανθρώπου», αλλά η 

έννοια της ευτυχίας, ή των δικαιωµάτων γενικώς είναι µάλλον αόριστος δια να αποτελέσει 

κριτήριον, το ίδιο ισχύει και για τον Κικέρωνα (που έθετε σαν καθήκον της πολιτείας την 

ευτυχή ζωήν των πολιτών). Συνεπώς ίσως µάλιστα να µην είναι νοητόν άλλο µέτρο, 

πλέον ασφαλές και συγκεκριµένον δια την κρίσιν των διαφόρων πολιτευµάτων, από την 

βιοσυντήρησιν και την πνευµατικήν ανάπτυξη, εκ τούτου δε η ανύψωσις των δύο 

θεµελιωδών δικαιωµάτων του ανθρώπου και ως πολίτου σε αυθεντικήν λυδίαν λίθον κάθε 

πολιτειακής πραγµατικότητος. Κατά τη συνήθη ορολογία του δικαίου, οµιλούµεν περί 

δικαιώµατος, όταν η έννοµος τάξις παρέχει εξουσίαν στο πρόσωπο προς πραγµάτωση 

βιοτικού συµφέροντος, αλλά η έννοµος τάξις συνυπήρχεν απ΄ αρχής µετά της πολιτειακής 

τάξεως. Η δε πολιτειακή τάξης συνέστη προς κατασφάληση της σωµατικής και 

πνευµατικής υποστάσεως του ανθρώπου προς πραγµάτωσιν των βασικών - εκδηλώσεων 

- απαιτήσεων ήτοι των δικαιωµάτων των εκ της φύσεως αυτού εκπορευοµένων. Συνεπώς 

όταν λέµε θεµελιώδη δικαιώµατα εννοούµεν τις προς βιοσυντήρησιν και πνευµατικήν 

ανάπτυξιν υπαγορεύσεις της φύσης του ανθρώπου, οι οποίες παρουσιάζονται προς 

ικανοποίησιν εις την πολιτείαν άλλως, την ανάγκην προς βιοσυντήρησιν και πνευµατικήν 

ανάπτυξιν του ανθρώπου την υπό της φύσεως αυτού υπαγορευοµένην. Έτσι τα 

πραγµατικά θεµελιώδη δικαιώµατα και σαν πολίτου ανάγονται κατά βάσιν σε δύο το 

δικαίωµα βιοσυντήρησης και το δικαίωµα πνευµατικής ανάπτυξης πρόκειται περί των 

δικαιωµάτων εκείνων, των οποίων η µη ικανοποίηση σηµαίνει άµεση ή και βραδείαν 

αφαίρεση ή καταστροφή της ανθρωπίνης υπάρξεως. Ο Hobbes αναφέρων την διάκρισιν 

των νόµων σε θεµελιώδεις και µη, δίδει στο κείµενον την έννοιαν για τον (fundamental law 
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in every Commonwealth), όσον αφορά την ύπαρξη αυτής ταύτης της πολιτείας. Τα 

δικαιώµατα αυτά υπήρξαν κατά το ουσιαστικόν των περιεχόµενον, πάντοτε και προ της 

συστάσεως της πολιτείας θα υπάρχουν δε πάντοτε, εφόσον η φύσις του ανθρώπου θα 

παραµένει αναλλοίωτος. Η. Laski, ο οποίος υποστηρίζει µεν, ( ότι η ανάγκη του 

συστήµατος δικαιωµάτων δεικνύει ότι τούτο είναι historically conditioned, πλην δέχεται ότι, 

η πολιτεία δεν δηµιουργεί, αλλά αναγνωρίζει µόνο δικαιώµατα), εξ αυτού δε και η άποψη 

ότι τα θεµελιώδη δικαιώµατα συνιστούν όρια επιτακτικά και ανυπέρβλητα, τα οποία 

προδιαγράφουν, κατευθύνουν ή και περιορίζουν την άσκηση της πολιτικής εξουσίας, ήτοι 

ότι αποτελούν καίρια στοιχεία της έννοιας του ουσιαστικού συντάγµατος, από αυτά 

προκύπτει σαφώς, ότι τα θεµελιώδη δικαιώµατα δεν είναι δηµιούργηµα του δικαίου, 

αντίθετα αυτά αποτελούν την πρωταρχικήν πηγήν του δικαίου και προσδιορίζουν τον 

πρώτιστον σκοπόν του δικαίου. Ο Dicey υποστήριζε, (ότι στην Aγγλία, individual rights 

are the basis, not the result, of the law of the constitution και επί πλέον ότι η περί  

προσωπικής ελευθερίας διάταξη του άρθρου 39 της Magna Carta αποτελεί µάλλον  

καταγραφή υπάρχοντος δικαιώµατος παρά νόµον ,που απονέµει τούτο) , έτσι βασικός και 

συγκεκριµένος σκοπός και αυτού του δικαίου είναι η βιοσυντήρησις και η πνευµατική 

ανάπτυξις παντός ανθρώπου. Ο Κ. ∆εσποτόπουλος, υποστηρίζει (σαν πρώτα 

θεσπίσµατα του δικαίου το ου φονεύσεις και την αναγωγή του ανθρώπου σε όργανο 

δικαίου, αλλά η απαγόρευση κάθε πράξεως βλαπτικής της σωµατικής ακεραιότητος του 

ανθρώπου, ακολουθεί της βιοσυντηρήσεως αυτού λογικώς και πρακτικώς), κατά τον 

Ουλπιανόν τα παραγγέλµατα του δικαίου είναι (honeste vivere, alterum non laedere, 

suum cuique tribuere). Το δίκαιο πρέπει ακόµη να θεωρηθεί και µέσον προς διασφάλιση 

των θεµελιωδών δικαιωµάτων του ανθρώπου, στην ιστορική όµως πραγµατικότητα η 

πολιτεία θέτει κανόνες δικαίου, µε τους οποίους αναγνωρίζει, διακηρύσσει και 

κατοχυρώνει νοµικά τα θεµελιώδη δικαιώµατα, τα οποία έτσι εντάσσονται κάθε φορά σε 

ένα σύστηµα θετικού δικαίου, το οποίο κατ΄ουσία παρίσταται σαν ένα σύµπλεγµα 

δικαιωµάτων εν γένει. Την ακριβή νοµικήν οριοθέτησιν των δικαιωµάτων και του τρόπου 

ικανοποιήσεως και ασκήσεως αυτών δίνει κάθε φορά η συγκεκριµένη πολιτεία, αυτό 

γίνεται φανερό από τη µελέτη των κλασσικών περί δικαιωµάτων κειµένων, τα οποία από 

της γαλλικής επαναστάσεως και εντεύθεν αποτελούν οργανικόν πλέον τµήµα των 

συνταγµατικών κειµένων.  
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    Η γαλλική ∆ιακήρυξης του 1789 προώθησε καίρια τον οργανικόν δεσµόν δικαιωµάτων 

και συντάγµατος, έθεσε δε ταύτα σαν θεµέλιο του πολιτειακού οικοδοµήµατος, (ίνα το 

σύνταγµα είναι καλόν, δέον να βασίζεται επί των δικαιωµάτων) έλεγε ο εισηγητής της 

30µελούς επιτροπής κατά την σχετικήν αγόρευση και «όµως οι περί δικαιωµάτων 

διατάξεις ενίοτε δεν περιλαµβάνονται στο συνταγµατικό καθ΄ εαυτό κείµενο, για να 

αποτελέσουν και ισχύον δίκαιον αµέσως εφαρµόσιµον, αλλά περιλαµβάνονται στις 

λεγόµενες διακηρύξεις δικαιωµάτων, οι οποίες συνήθως δεν συνιστούν, παρά µόνον, 

αναγνώρισιν των διακηρυσσοµένων δικαιωµάτων µη δεσµευτικήν νοµικώς». Έτσι οι 

πολιτείες µε τις διακηρύξεις αναγνωρίζουν κατ΄αρχήν δικαιώµατα, δια δε του συντάγµατος 

προχωρούν στην δεσµευτικήν αυτών καθιέρωσιν. Συνεπώς η διάκρισις της 

αναγνωρίσεως από της καθιερώσεως των δικαιωµάτων θα µπορούσε να συγκριθή µε την 

αντίστοιχη διαφορά διακηρύξεως και συντάγµατος. Μέσα σ΄αυτό το πλαίσιο τοποθετείται 

και το θέµα του υπερσυνταγµατικού κύρους (ισχύος) των διακηρύξεων των δικαιωµάτων. 

Εξ αυτού και η άποψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώµατα είναι γεννήµατα της ιστορικής 

διαδροµής δεν ευσταθεί. Η εκάστοτε πολιτική κατάστασις δεν γεννά ορισµένες 

θεµελιώδεις υπέρ του ατόµου ελευθερίες, οι θεµελιώδεις ελευθερίες ή καλύτερα θα 

µπορούσαµε να πούµε τα θεµελιώδη δικαιώµατα υπήρξαν από ανέκαθεν δεδοµένα κατ΄ 

ουσίαν, πλην όµως την έκτασιν αυτών, καθ΄ όλην την κλίµακα από της ελαχίστης έστω 

µέχρι της πλήρους καταφάσεως, από της αναγνωρίσεως µέχρι της καθιερώσεως 

πολλάκις δε και την ιεράρχηση και κυρίως την αποτελεσµατικήν αυτών εφαρµογήν 

προσδιόρισαν οι εκάστοτε πολιτείες. Ειδικότερα το εκάστοτε ισχύον θετικόν δίκαιον 

δεδοµένης πολιτείας διαγράφει τον τρόπον και τα όρια ασκήσεως των εν λόγω 

δικαιωµάτων και εξασφαλίζει την αποτελεσµατική αυτών προστασία, κατά την τοιαύτην 

µεθόδευσιν και µόνο, τα θεµελιώδη δικαιώµατα είναι δηµιούργηµα του δικαίου, ουδέποτε 

κατά τον πυρήνα ή την ουσία αυτών. Είναι όµως εξίσου αληθές ότι, υπό ορισµένες 

πραγµατικές πολιτειακές καταστάσεις προεβλήθησαν ορισµένα µόνον από τα δικαιώµατα 

των ανθρώπων,όπως λ.χ. το δικαίωµα προστασίας από αυθαίρετον σύλληψιν (habeas 

corpus). Η αναγωγή των δικαιωµάτων του ανθρώπου σε δύο µόνο θεµελιώδη, ήτοι το 

δικαίωµα βιοσυντήρησης και το δικαίωµα πνευµατικής ανάπτυξης αποτελεί θεωρητικήν 

αφαίρεσιν, η οποία ανταποκρίνεται στην φύση του ανθρώπου και επαληθεύεται από την 

ιστορική πραγµατικότητα δεν αντιστρατεύεται δε και την λογικήν. Τροφή, οίκηση, 

ενδυµασία και τώρα µπορεί να προστεθεί και η προστασία του περιβάλλοντος 



 130
συγκροτούν το θεµελιώδες τετράπτυχον βιοσυντηρήσεως του ανθρώπου, συναποτελούν 

δε τον πυρήνα του δικαιώµατος βιοσυντηρήσεως, ενδιαφέρουσα και συναφής είναι η 

διατύπωση της ∆ιακήρυξης της Φιλαδέλφειας, υπό της ∆ιεθνούς ∆ιασκέψεως Εργασίας 

κατά την 26ην Σύνοδο στην Φιλαδέλφεια, ψηφισθείσα την 10-5-1944, η οποία κυρώθηκε 

από την Ελλάδα µε τον ν.δ. 399/1947, «πάντα τα ανθρώπινα όντα έχουν το δικαίωµα να 

επιδιώκουν την υλικήν των πρόοδον και την πνευµατικήν των ανάπτυξιν εν ελευθερία 

παρ. ΙΙ εδάφ. Α». Η αποκαλουµένη σήµερα οικονοµική της ανάπτυξις πρέπει να δεχθούµε 

ότι αποσκοπεί τελικά στην ικανοποίηση του δικαιώµατος κυρίως της βιοσυντηρήσεως 

παντός πολίτου και µάλιστα του τελευταίου. Ο Αριστοτέλης αποκρούων την κοινήν κτήσιν 

και αποδεχόµενος την κοινήν χρήσιν φιλικώς γενοµένην, δεν παραλείπει να σηµειώσει,  

(απορείν ουδένα των πολιτών τροφής). Η παρατήρηση του έξω κόσµου, η κατ΄ επιλογήν 

αναζήτησις των µέσων της ζωής και η υποκειµένη αυτής διανοητική εργασία συνιστούν 

την θεµελιώδη λειτουργίαν πνευµατικής ανελίξεως του ανθρώπου δηλαδή το αντίστοιχον 

δικαίωµα αυτού. Οι θεµελιώδεις αυτές απαιτήσεις της ανθρώπινης φύσης αναπτύσσονται 

και ανελίσσονται στην πολιτικήν κοινωνίαν αλληλοεξαρτόµενες και διασταυρούµενες, 

ουσιαστικά και λογικά, εν αρχή και εν τέλει υπάρχουν και εκδηλούνται κατά τρόπον 

σύγχρονον και παράλληλον. Βιοσυντήρησις και πνευµατική ανάπτυξη συνυφαίνονται 

κατά την ύπαρξιν και την εκδήλωσιν. Μπορεί να παρατηρηθεί, ενδεικτικά ότι η σκέψις επί 

του τρόπου και των µέσων διατροφής αποτελεί κατάφαση της ύπαρξης του ανθρώπου. Ο 

άνθρωπος υπάρχει ανέκαθεν σαν αδιάσπαστος ενότης σώµατος και πνεύµατος ήτοι σαν 

ενότης των δύο πολικών µεν, αλλά διασταυρούµενων οργανικώς στοιχείων της ουσίας 

αυτού, η προσπάθεια  αναζήτησης προτεραιότητας µεταξύ αυτών είναι άστοχος και η 

µονοµερής προβολή του σωµατικού ή του πνευµατικού στοιχείου ως πρώτης αρχής δεν 

ικανοποιεί. Για τον άνθρωπον, τον εντός της πολιτικής κοινωνίας ύψιστον αγαθόν δεν 

µπορεί να θεωρηθεί ο θεωρητικός βίος, ο οποίος αποτελεί ουτοπιστικόν απλώς ιδεώδες, 

ούτε η υλική ευηµερία η οποία παραγνωρίζει τη δύναµη του πνεύµατος. Ύψιστον αγαθόν 

αποτελεί η κατάφασις ολοκλήρου της ζωής κάθε ανθρώπου - πολίτου, η λειτουργική 

ικανοποίηση σώµατος και ταυτοχρόνως του πνεύµατος και µάλιστα συµµετρικά, είναι η 

πλήρωση αµφοτέρων των δικαιωµάτων του, για τους λόγους αυτούς εάν vivere σηµαίνει 

την βιοσυντήρησιν και philosophare την πνευµατικήν ανέλιξιν η σχετική ρήση πρέπει να 

διατυπωθεί «vivere et simul philosοphare». Εξ αυτών προκύπτει, ότι η σύγχρονος 

δικαίωσις των δικαιωµάτων βιοσυντηρήσεως και πνευµατικής αναπτύξεως επί 
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συνταγµατικού επιπέδου επιβάλλει µεγαλύτερη κατοχύρωση. Ήτοι το άρθρο 22 παρ. 1 

του συντάγµατος του 1975 και το οποίο δεν αναθεωρήθηκε κατά την αναθεώρηση του 

2001 θα µπορούσε να αναµορφωθεί όπως παρακάτω. «Οι Έλληνες έχουν δικαίωµα 

δι΄εργασίαν. Η πολιτεία δηµιουργεί συνθήκες απασχολήσεως παντός πολίτου. Ο άνεργος 

και ενδεής έχει αξίωσιν συντηρήσεως εκ δηµοσίων πόρων ως και ο ανίκανος προς 

εργασίαν». Έτσι καλύπτεται το δικαίωµα προς βιοσυντήρησιν δι΄ εργασίας που ανευρίσκει 

ο πολίτης ή που παρέχει η πολιτεία, άλλως δια δηµοσίας συντηρήσεως. Ενώ στο άρθρο 

16 του ισχύοντος συντάγµατος θα µπορούσε να προταχθεί και να προστεθεί η επιταγή 

προς µόρφωσιν (πνευµατικήν ανάπτυξιν) παντός πολίτου, ανεξαρτήτως ηλικίας 

διατυπούµενον ως εξής «Έκαστος έχει δικαίωµα πνευµατικής αναπτύξεως. Η πολιτεία 

δηµιουργεί συνθήκες πνευµατικής καλλιέργειας πάντων των πολιτών». Θα ήταν δε και 

σύµφωνος µε τα διακηρυχθέντα από την Γενικήν Συνέλευση της UNESCO ,19η Σύνοδος 

στο Ναϊρόµπι, 26-11-1976 υπό τον τίτλο (Συστάσεις για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης 

των Ενηλίκων Life long Education).  

     Ο άνθρωπος καλούµενος από την φύσιν αυτού να ανταποκριθεί στην βιοσυντήρησίν 

του, τόσο ο πρωτόγονος όσο και ο µέσος ακόµη άνθρωπος της σήµερον, διαθέτει εν 

µόνο µέσο την εργασίαν. Μέσω αυτής θ' αποκτήσει τα αγαθά του στοιχειώδους και του 

ευδαίµονος βίου. Το δικαίωµα δι' εργασίαν συνεπώς καθιστά ενεργό και ανταποκρίνεται 

στο δικαίωµα της αυτοσυντήρησης του οποίου ακολουθεί σαν απαραίτητο συµπλήρωµα. 

Ο Φλογαϊτης χαρακτηρίζει, (την εργασίαν έµφυτο δικαίωµα και αναπόδραστον ανάγκην) 

και κατά τον  Ν.Ι. Σαρίπολον, (η εργασία είναι η πρωτίστη και φυσικότατη παντός 

ανθρώπου ιδιοκτησία),ή κατά τον Ch. Fairier, ο οποίος ισχυρίζετε (ότι ο πρωτόγονος 

άνθρωπος είχε επτά δικαιώµατα, κυνηγιού, αλιείας, συγκοµιδής καρπών κλπ. και ότι αντί 

αυτών οφείλει σήµερα να παρασχεθεί σε κάθε άτοµο ένα ισάξιον, ήτοι le droit au travail). 

Εκ τούτων η εξεύρεσις εργασίας για πάντα πολίτην αποτελεί πρώτιστον µέληµα πάσης 

πολιτείας, η αµοιβή εργασίας εκάστου θα συντελέσει κατά βάσιν στην ικανοποίηση του 

πραγµατικά θεµελιώδους δικαιώµατος της βιοσυντήρησης, άλλως για τον διαθέτοντα 

εργασίαν και αναιτίως ανέργου, καθώς και για τον ανίκανον προς εργασίαν, ενδεείς δε σε 

αµφότερες τις περιπτώσεις, θα φροντίσει την βιοσυντήρησιν η πολιτεία από δηµόσιους 

πόρους. Τελικά µία τέτοια σχετική διατύπωσις ενός σύγχρονου δικαιώµατος προς  

εργασίαν επί συνταγµατικού επιπέδου, θα εγείρει αξίωσιν «αγώγιµον» και  δεν θα 

αποτελεί απλώς διακήρυξη. Αλλά για να µπορέσει ο άνθρωπος να κάνει την ζωή του σε 
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διάρκεια, είναι απαραίτητο να διαφυλαχθεί η σωµατική ακεραιότης και η ελευθερία 

κινήσεως αυτού, έτσι τα δικαιώµατα ακεραιότητος, ασφαλείας και προσωπικής 

ελευθερίας, λογικά ακόλουθα, προηγήθηκαν σε εποχές δε άκρατου  δεσποτισµού και 

αυθαιρέτου πολιτειακής δράσεως.            Το δικαίωµα του ασύλου µάλλον πρέπει να 

υπαχθεί στην έννοια της ασφάλειας, η οποία καλύπτει έτσι, όχι µόνον το πρόσωπον, αλλά 

και την κατοικίαν αυτού. Τα δικαιώµατα αυτά, που αποτελούν τον κορµόν του λεγοµένου 

κλασσικού καταλόγου, έχουν τύχει ευρείας θεωρητικής επεξεργασίας, πρέπει όµως να 

επιµείνουµε ότι η ακεραιότης του σώµατος, δηλ. το «ου φονεύσεις», όπως και η 

απαγόρευσις κακώσεων και βασανισµών του ατόµου, άλλως η προστασία της φυσικής 

υπάρξεως του ανθρώπου, της ζωής, η ασφάλεια παντός ατόµου, δηλ. όλο το πλέγµα των 

διατάξεων ενός habeas corpus, από το άρθρο 39 της Μagna Carta, του αγγλικού νόµου 

περί προσαγωγής κρατουµένου του 1679 και των πρώτων γραπτών συνταγµάτων. Η 

προσωπική ελευθερία δηλ. η ανεµπόδιστος κυκλοφορία και η πάσης φύσεως δράσις ανά 

την επικράτειαν και η εξ αυτής έξοδος, όπως και η είσοδος παντός ατόµου αποτελούν 

ελευθερίες, ή ακριβέστερα δικαιώµατα, που έπονται πραγµατικά και θεωρητικά των δύο 

πράγµατι θεµελιωδών δικαιωµάτων του ανθρώπου. Σήµερα, δεν είναι πλέον επιτρεπτόν 

να επαναλαµβάνονται τα τεκτενόµενα σε εποχές πλήρους πολιτειακής αυθαιρεσίας, ή 

έστω και σε εποχές συνταγµατικής µοναρχίας.  Αυτό υπήρξε το πρώτο αίτηµα και έγινε 

δικαίωµα των συλλαµβανοµένων, βασανιζοµένων και δικαζοµένων χωρίς εγγυήσεις 

πολιτών, είναι καιρός πλέον να αποκατασταθεί η ουσιαστική ιεραρχία των δικαιωµάτων, 

πέραν τόπου και χρόνου. Εκ παραλλήλου, το δικαίωµα πνευµατικής ανάπτυξης για να 

ικανοποιηθεί και αποφέρει ολοένα και περισσότερον ουσιώδεις κατακτήσεις στην ζωή του 

ανθρώπου, είναι ανάγκη να τροφοδοτείται συνεχώς από την γνώσιν µε την εκπαίδευσιν. 

Ο άνθρωπος άλλωστε ρέπει εκ φύσεως προς την γνώσιν και συνεπώς αναζητεί τρόπους 

και µέσα προς απόκτηση αληθών πληροφοριών, που εξυπηρετούν την ύπαρξή του, 

ελέγχουν δε συγχρόνως τους όρους της γνώσεως, έτσι το δικαίωµα προς γνώσιν και 

εκπαίδευσιν έπεται λογικώς και ιστορικώς. Και τα δύο θεµελιώδη δικαιώµατα, για 

καλλίτερη ικανοποίησίν των πλαισιώνονται από το δικαίωµα της ελεύθερης έκφρασης, 

δηλ. εξωτερίκευσης των στοχασµών γενικά και της θρησκευτικής πεποίθησης. Οι 

στοχασµοί του ανθρώπου είναι δυνατόν να εκφρασθούν προφορικώς, εντύπως ή δια 

συστηµατικής επαναλήψεως (διδασκαλίας). Πράγµατι, αποτελεί απαίτησιν του ανθρώπου 

και σαν πολίτου, ιδία της ανεπτυγµένης και συνθέτου πολιτικής κοινωνίας, να µπορεί να 
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εκφράζει ελεύθερα την σκέψιν, την γνώµην και την πεποίθησιν του. Η ελευθέρα έκφρασις 

δυνατόν να απευθύνεται προς πολλούς ή και προς ένα µόνο αποκλειστικά, οπότε έχοµεν 

λογικά την έννοια του απορρήτου των µέσων επικοινωνίας. Η ελευθερία καθ' εαυτήν δεν 

αποτελεί αυθύπαρκτον δικαίωµα, αλλά και αυτά τα συνταγµατικά κείµενα και διακηρύξεις 

δικαιωµάτων δεν περιλάµβαναν ένα αυτοτελές δικαίωµα προς την ελευθερίαν «κατά τα 

άρθρα 3 και 4 της γαλλικής διακήρυξης του 1789 η ελευθερία συνίσταται στο να δύναται 

κάποιος να πράττει οτιδήποτε δεν βλάπτει  την άσκηση των δικαιωµάτων του άλλου και 

δεν απαγορεύεται από τον νόµον σαν επιβλαβής για την κοινωνία» και µια άλλη 

διατύπωσις , η οποία προέρχεται κατά βάσιν από τον Montesquieu (καθετί που δεν 

απαγορεύεται δεν µπορεί να παρεµποδισθεί, κανένας δεν εξαναγκάζεται να πράξει κάτι 

µη επιτασσόµενο από τον νόµον).  Εδώ είναι αυτονόητο, ότι ερευνάται η ελευθερία σαν 

αυτοτελές και πρωταρχικόν δικαίωµα του ανθρώπου και όχι η λεγοµένη ατοµική 

ελευθερία του πολίτου που αντιδιαστέλλεται συνήθως προς την πολιτικήν ελευθερίαν ήδη 

ο Αριστοτέλης διέκρινε την πολιτικήν ελευθερίαν, (το εν µέρει άρχεσθαι και άρχειν), από 

την ατοµικήν (το ζην ως βούλεταί τις), από αυτά η µεν ατοµική ελευθερία απορρέει από τα 

δικαιώµατα που κατοχυρώνονται από την αρνητικήν όψιν της ελευθερίας, η δε πολιτική 

ελευθερία από το συνολικό πλέγµα των πολιτικών δικαιωµάτων. Είναι γεγονός ότι η 

έννοια της ελευθερίας από ανέκαθεν κατέχει κεντρικήν θέσιν στην πολιτική φιλοσοφία, 

όµως πρέπει να επισηµανθεί ότι η «περί ελευθερίας ως δικαιώµατος θεωρητική 

κατασκευή, η οποία προσφεύγει κατ' ανάγκην στην έννοια του νόµου δεν συνεισφέρει 

αυτοτελώς στην προσπάθεια για διερεύνηση του θεµελίου της περί των δικαιωµάτων 

θεωρίας». Πολυσήµαντος δε και ελλειµατική σε καθοορισµένον περιεχοµένον, µη 

επιδεχόµενη αντικειµενικά ορισµόν ή κάποιαν ανάλυσιν, όπως είναι η έννοια της 

ελευθερίας, καταπίπτει τελικά σε αοριστίαν, εν τούτης όµως η διαρκής άσκηση και 

απόλαυση των θεµελιωδών δικαιωµάτων είναι απαραίτητον να γίνεται χωρίς εµπόδια και 

ελεύθερα, καθ' ότι κατά τον Locke, ( η ελευθερία συνδέεται προς τον σκοπόν συντήρησις 

του ανθρώπου). Η ουσιαστική άσκηση των θεµελιωδών δικαιωµάτων κάθε πολίτου είναι 

µεν συνάρτησις της υπάρξεως ελευθέρου πεδίου δραστηριότητος, βρίσκεται όµως κάτω 

από ένα περιορισµό δηλ την δυνατότητα ασκήσεως των αυτών δικαιωµάτων και κατά το 

ίδιο µέτρο από τα λοιπά µέλη της συγκεκριµένης πολιτικής κοινωνίας, την  έκταση δε και 

το εύρος των θεµελιωδών δικαιωµάτων δίνει η ελευθέρα άσκηση αυτών από όλους τους 

πολίτες χωρίς εξαίρεση, έτσι η ελευθερία στη πράξη και υπό την ευρυτέραν έννοια, 
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συµβάλλει καίρια και διαρκώς στην πραγµάτωση του περιεχοµένου των θεµελιωδών 

δικαιωµάτων. Η εκλογή του τρόπου και των προσφορότερων µέσων αποτελεί την 

ελευθερίαν του καθ' ενός. Χαρακτηριστική παραµένει η διατύπωση της Γαλλικής 

∆ιακήρυξης του 1789 κατά την οποίαν οι άνθρωποι είναι  «ελεύθεροι και ίσοι κατά τα 

δικαιώµατα αρ.1», κατά το νόηµα της διατάξεως αυτής τα δικαιώµατα των ανθρώπων 

προτάσσονται, σαν πρώτη και ουσιαστική έννοια, επιτάσσονται δε οι χαρακτηρισµοί του 

ανθρώπου (ελεύθεροι, ίσοι). Το ίδιο ισχύει και για τις αντίστοιχες διατάξεις της ∆ιακήρυξης 

των Η.Ε. (άρθρα 1 και 7) στο άρθρο 1 διατυπώνεται σαφώς πλέον ότι «πάντες οι 

άνθρωποι γεννώνται ελεύθεροι και ίσοι κατά την αξιοπρέπειαν και τα δικαιώµατα»,στο δε  

άρθρο 7 «η γέννηση ανθρώπων ίσων κατά τα δικαιώµατα δεν σηµαίνει και διατήρηση της 

κατ΄ουσίαν ισότητος εκ της ασκήσεως των αυτών δικαιωµάτων και από την ίση 

προστασία». Εν τούτοις από τον Laski, υποστηρίχθη ότι, (η ελευθερία είναι προϊόν των 

δικαιωµάτων και ότι χωρίς δικαιώµατα δεν είναι δυνατή η ελευθερία), αλλά και κατά το 

άρθρο 4 της Γαλλικής διακήρυξης «η ελευθερία έπεται αφού ο νόµος ρυθµίζει τα όρια 

ενάσκησης των φυσικών δικαιωµάτων του ανθρώπου, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

εξασφαλίζoνται  τα αυτά δικαιώµατα για όλα τα υπόλοιπα µέλη της πολιτικής κοινωνίας», 

δηλ. ο νόµος προσδιορίζει την ελευθερίαν, βάσει των δικαιωµάτων που προϋπάρχουν. 

Την ίδια κατά βάσιν σειρά νοηµάτων ακολουθεί και ο ρωµαϊκής καταγωγής ορισµός της 

ελευθερίας που περιέχεται στην υπό του Ιουστινιανού κωδικοποίηση (corpus juris civilis), 

στο πρώτο βιβλίο της Πανδέκτου αναγράφεται «Libertas est naturalis facultas eius quod 

cuique facere libet, nisi quid vi aut jure prohibetur», ήτοι «Ελευθερία εστί η φυσική 

ευχέρεια του ποιείν όπερ τις βούλεται, ει µη βία ή νόµω κωλύεται», πρέπει όµως να 

οµολογηθεί ότι εδώ η έννοια της ελευθερίας είναι ευρύτερα έναντι του νόµου και δεν είναι 

απλά η νοµική του ιδιωτικού δικαίου. Γενικότερον η ελευθερία είναι περισσότερο 

κατανοητή κοινωνικώς σαν πρακτικό µέσο, που δεν προσδιορίζεται από αµετακίνητον 

αιτίαν ή αφετηρίαν και ούτε αποβλέπει σε ένα µόνο σκοπό, το οποίο όµως µέσο 

παρεµβαλλόµενο κάθε φορά αποφασιστικά, αποτελεί προωθητικήν δύναµιν προς 

κατάφασιν της ζωής του ανθρώπου και του πολίτου. Από θεωρητικής απόψεως πρέπει 

να σηµειωθεί ότι αυτή η πράξις του ανθρώπου καθ΄ εαυτή αποτελεί την έκφραση της 

ελευθερίας, κατ' εξοχήν µε την πράξη ο άνθρωπος λαµβάνει γνώση της ελευθερίας του, η 

δραστηριότης του παριστά την ελευθερία του, η επιλογή του τρόπου και των µέσων 

καταφάσεως της ζωής, «προνόµιον και βάρος εκάστου» συνιστά την του ανθρώπου 
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δράσιν, η οποία είναι κατά βάσιν φύσει ελευθέρα, συνεπώς δεν συνιστά ιδιότητα της 

φύσεως του ανθρώπου η ελευθερία, αλλά ακριβώς αυτήν την φυσική δυνατότητα του 

πράττειν. O Sartre, φθάνει µέχρι της διατυπώσεως ότι ο άνθρωπος (est condamne a etre 

libre, ήτοι ο άνθρωπος είναι καταδικασµένος να είναι ελεύθερος). Σωστά εξάλλου 

αναφέρεται ότι η ελευθερία σηµαίνει ετυµολογικά «αυτοφυή οργανική ανάπτυξη», δηλ. ο 

άνθρωπος σαν ύπαρξη αποτελεί ελευθερία. Από τη σύχρονον δε κοινωνιολογικήν 

πλευράν µπορούµε να πούµε ότι ο άνθρωπος µόνον όταν πράττει και µάλιστα 

εργαζόµενος πραγµατοποιεί και συνειδητοποιεί την ελευθερίαν του. Πρόσφατες 

επεξεργασίες της εννοίας της ελευθερίας του τύπου «είµαι ελεύθερος να πράξω κάτι 

συγκεκριµένο αρκεί να µην µ' εµποδίσει κανείς ή να µη µε τιµωρήσει γι'αυτό ή ακόµη είµαι 

ελεύθερος αρκεί να µη µε εξαναγκάσει ή να µην µε υποχρεώσει κανείς», δεν 

παρουσιάζουν καµµιά πρωτοτυπία ούτε προσθέτουν κάτι παραπάνω. Πράγµατι, είµαι 

ελεύθερος σηµαίνει «έχω δικαίωµα να πράξω κάτι συγκεκριµένο και οι λοιποί πολίτες 

υποχρεούνται να µε ανεχθούν, η δε πολιτεία να µε προστατεύσει επί πλέον, όχι βέβαια  

να διακινδυνεύω και τιµωρίαν επί πλέον» ∆ικαίωµα σηµαίνει ευχέρειαν «αν θέλω 

ενεργώ», συνεπώς δεν γεννάται θέµα εξαναγκασµού ή εντολής. Σε ότι αφορά την ισότητα 

παρατηρούµεν ότι αυτή αποτελεί ανέκαθεν θεµελιώδες αίτηµα του εντός της πολιτείας 

βιούντος ανθρώπου. 

 Ο Πλάτων διέκρινε δύο έννοιες ισοτήτων την αριθµητικήν και την αναλογικήν 

ισότητα προς την οποίαν κυρίως θα πρέπει να προσανατολίζεται η πολιτεία (... την  

µέτρω ίσην... την δε αληθιστάτην... τω µε γαρ µείζον πλείω, τω δε ελλάττονι σµικρότερα  

νέµει... προς την φύσιν εκατέρω... προς ταύτην την ισότητα αποβλέποντας). Ο 

Αριστοτέλης, επεξεργάζεται κυρίως την πολιτική ισότητα, όµοια συµµετοχή πάντων εις 

την πολιτείαν, και την περιουσιακήν σηµειώνοντας δε την δυσκολίαν (τις αν είη ισότης) 

παρατηρεί ότι αυτή την επικαλούνται οι ενδεέστεροι,αλλά και ο Κικέρων ετόνιζε (ότι οι 

άνθρωποι είναι όµοιοι µεταξύ των, όσον τίποτε άλλο και ότι ισχύει ο αιώνιος αµετάβλητος 

νόµος, που δεσµεύει όλους τους λαούς»), επεκτείνων την ισότητα σε όλους τους 

ανθρώπους. Οι άνθρωποι «δεν γεννώνται πράγµατι ίσοι µεταξύ τους, αλλά ίσοι κατά τα 

δικαιώµατά τους», όπως σωστά διατυπώνει και η Γαλλική ∆ιακήρυξις (άρθ.1) και η 

∆ιακήρυξη του Η.Ε. (άρθ.1). Έχουν κατ' ίσον λόγον την απαίτησιν να ικανοποιήσουν την 

επιταγή της ανθρώπινης φύσεως, η οποία υπαγορεύει σε όλους την αυτήν, την ίσην 

βιολογικώς δραστηριότητα, δια τούτο οι άνθρωποι ζητούν τις ίδιες δυνατότητες και 
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ευκαιρίες δράσεως στην πολιτική κοινωνία, είναι «η λεγόµενη ισότητα ευκαιριών ή άλλως 

ισότητα πιθανοτήτων», που συνήθως προβάλλεται. Το αποτέλεσµα όµως της 

δραστηριότητας του κάθε ανθρώπου είναι διαφορετικό από άτοµο σε άτοµο λόγω των 

καταβολών και του κληρονοµικού του καθ' ενός, εξ αυτού δε και η διάφορος τελικά για τον 

καθένα ικανοποίηση της βιοσυντηρήσεως και πνευµατικής αναπτύξεως. Επιπλέον, η 

πολιτεία επαυξάνει την φυσική του ανθρώπου ανισότητα κατά την ιστορική της πορεία, η 

δε κατανοµή των υλικών και πνευµατικών δυνατοτήτων και αγαθών έγινε αφόρητα 

άνισος, εξ’αυτού και ο σκωπτικός των Αµερικάνων λόγος «All men are born equal, but 

some of them are lucky enough to get over it». Η διατύπωση για την ισότητα βασίζεται 

στο κείµενο της ∆ιακήρυξης της ανεξαρτησίας των Η.Π.Α. (4-7-1776) κατά την οποίαν 

«όλοι οι άνθρωποι έχουν δηµιουργηθεί ίσοι» (are created equal),όµως τόσο πολύ έχει 

µεγαλώσει η ανισότητα, ώστε πλέον κάποιος µπορεί να διατυπώσει την παρατήρηση, ότι 

αυτή πλέον έχει ουσιαστικά θεσµοθετηθεί και µάλιστα στην αποκαλούµενη δυτική 

κοινωνία. Πρέπει να σηµειωθεί, ότι ο Hobbes είχε διατυπώσει τον ισχυρισµό, 

στηριζόµενος και σε γραπτό του Κικέρωνα, (ότι και αυτή η ιδιοκτησία είναι το αποτέλεσµα 

του νόµου της πολιτείας, νόµος άλλωστε σηµαίνει διανοµή σηµειώνει), εξ’ αυτού µια 

πολιτεία που επιθυµεί να είναι συνεπής προς τον πραγµατικό σκοπόν της πρέπει να 

επεµβαίνει για να αποδίδει τα αρµόζοντα στον καθένα και µάλιστα στον «τελευταίον», 

δηλ., εκείνον ο οποίος απέδωσε από την συνολική δραστηριότητα τα ολιγότερα λόγω της 

ελλιπούς φύσεως του. Ο παλαιότεροςτύπος, διατύπωση και κύρια σκέψη του J. Bentham, 

(the greatest happiness of the greatest number), σαν επιδίωξη της νοµοθεσίας, δεν 

ικανοποιεί την σύγχρονον σκέψιν. Η ανισότητα όπως προσδιορίστηκε παραπάνω, είναι 

αυτό που αποκαλείται φυσική ανισότητα και που συνίσταται στην διαφορά ηλικίας, υγείας, 

σωµατικών δυνάµεων και ιδιοτήτων του πνεύµατος ή της ψυχής. Πράγµατι η φύσις 

διένειµε ανίσως τις σωµατικές και πνευµατικές δυνατότητες στους ανθρώπους, σε 

ορισµένους δε υπήρξε φειδωλή. Αυτών ακριβώς των ατόµων η δραστηριότης δεν 

κατορθώνει να αποφέρει την ικανοποίηση των υλικών και πνευµατικών αναγκών 

διαβιώσεως, λείπει η φυσική δυνατότης και αντιδρά πιεστικά η κοινωνική επιλογή o 

Rousseau υποστηρίζει (ότι την υπό της δυνάµεως των πραγµάτων τείνουσαν να 

καταστραφεί ισότητα δέον να προσπαθεί να διατηρήσει η δύναµις της νοµοθεσίας) και 

επεµβαίνει ή, οφείλει να επεµβαίνει η πολιτεία, έτσι αποδίδεται ή, οφείλει να αποδοθεί το 

υλικό και πνευµατικό «Suum cuique εκάστου» και του τελευταίου πολίτου, πληρουµένης 
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της φυσικής για τον άνθρωπο επιταγής και αναιρουµένης της κοινωνικής ανισότητας. Το 

σύγχρονο «suum cuique» του καθ' ενός θα ήταν δυνατόν να προσδιορισθεί κατά 

προσέγγιση επί τη βάσει του αριθµού των πολιτών της συγκεκριµένης πολιτείας και του 

ύψους του εθνικού εισοδήµατος, λαµβανοµένων υπ' όψιν των ειδικών πολιτειακών 

συνθηκών, των βασικών αναγκών και της συµµετοχής την καθ' ενός στην διαδικασία της 

αναπτύξεως. Είναι φανερό ότι στην έννοια αυτή ελληνιστί «προσήκοντος εκάστω», 

συµπεριλαµβάνεται και η παλαιοτέρα απαίτησης προς ικανοποίησιν ενός ελαχίστου 

συντηρήσεως του ανθρώπου Laski, ( ο οποίος διστάζει µεν να καθορίσει το ύψος ενός 

συγχρόνου εξ εργασίας εισοδήµατος, διευκρινίζει όµως ότι το σχετικό δικαίωµα προς 

λήψιν αναλόγου µισθού σηµαίνει σήµερον επάρκεια δι' όλους, πριν ή υπάρξει περίσσευµα 

δι' ολίγους), «στην ίδια έννοια περιλαµβάνεται και η σύγχρονος απαίτηση περί ελαχίστου 

κοινωνικού µισθού και περαιτέρω περί ελαχίστης συµµετοχής στα κοινά και αποφυγή της  

περιθωριοποίησης του 1/3 ή 2/3 ή όπως άλλως λέγεται». Το αίτηµα της ισότητας σε 

σχέση προς την ικανοποίηση των θεµελιωδών δικαιωµάτων, καθίσταται πράγµατι 

θεµελιώδες για τον εντός της πολιτικής κοινωνίας βιούντα άνθρωπον. Η γνωστή από τις 

διακηρύξεις και των συνταγµατικών κειµένων ισότης ενώπιον του νόµου, που σηµαίνει 

«ίση µεταχείριση ενώπιον του ψηφισθέντος νόµου, στην πράξη δε, ίση εφαρµογή του 

νόµου κατά την δικαστική κρίση», (αρθρ.6 της Γαλλικής ∆ιακήρυξης 1789), όπου µε 

σαφήνεια διατυπούται ότι «ο νόµος οφείλει να είναι ο αυτός δι' όλους, είτε προστατεύει, 

είτε τιµωρεί», δεν έθιγε καθόλου την ουσιαστική ανισότητα. Σήµερα ενδεδειγµένη 

καθίσταται η σταδιακή έστω εξίσωσης των Ελλήνων πολιτών, εάν ήθελε γίνει γενικότερα 

αποδεκτή η άποψη της πορείας προς την κοινωνική πολιτεία, δυστυχώς ούτε µε την 

τελευταία αναθεώρηση του Συντάγµατος έγινε κάτι τέτοιο (άρθρο 4, παρ.1), «οι Έλληνες 

είναι ίσοι ενώπιον του νόµου», ενώ θα έπρεπε να περιληφθεί κατά την αναθεώρηση «οι 

Έλληνες πολίτες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου, και ενώπιον του νοµοθέτου, ο οποίος 

µεριµνά για την οικονοµική και κοινωνική ανύψωση και την αναλογική εξίσωση των 

πολιτών». 

 Το δικαίωµα στην «ιδιοκτησία» ενεφάνισε ποικίλη και ιδιόµορφο, κάθε φορά 

ιστορική και θεωρητικήν πορεία, δια τούτο υπό τον όρο ιδιοκτησία υποδηλώνεται σειρά 

µερικότερων εξουσιών του ανθρώπου στην πολιτεία, τόσο διάφορος και ετερογενής όσον 

και η εκάστοτε συγκεκριµένη πολιτική κοινωνία. Οπωσδήποτε, το δικαίωµα της 

ιδιοκτησίας διακηρύσσεται από όλα τα συντάγµατα της ∆ύσης από της Γαλλικής 
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∆ιακηρύξεως και εντεύθεν. Εν τούτοις αναφέρεται ρητώς Αριστοτέλης η αναγνώριση του 

δικαιώµατος τούτου υπό του επωνύµου άρχοντος , ήδη  εν Αθήναις. Κατά την γαλλική 

επανάστασιν επεκράτησαν οι υπέρ της ατοµικής ιδιοκτησίας απόψεις ιδίως των Locke και 

των φυσιοκρατών, όχι δε του Rousseau. Εξάλλου και τα αµερικανικά κείµενα 

συγκαταλέγουν την ιδιοκτησία µεταξύ των συµφυών δικαιωµάτων του ανθρώπου, πλην 

της αµερικανικής διακήρυξης, η οποία δεν την συµπεριλαµβάνει στον κατάλογο των 

«ορισµένων δικαιωµάτων», ο T. Jefferson όµως έγραφε ότι, (εν δικαίωµα προς ιδιοκτησία 

θεµελιούται, εις τας φυσικάς ηµών ανάγκας). Πράγµατι, η ιδιοκτησία δεν δύναται να 

θεωρηθεί σαν φυσικό δικαίωµα τα υλικά και πνευµατικά µέσα προορίζονται προς διαρκή 

κάλυψη των υπαγορεύσεων της φύσεως του ανθρώπου και όχι προς διαρκή κατοχή. Από 

της κτήσεως των αγαθών δια της εργασίας µέχρι της αναλώσεως υπό του ανθρώπου 

εντός ευλόγου χρόνου, η ιδιοκτησία των βασικών αγαθών ή έστω η χρήση ορισµένων εξ' 

αυτών, δεν συνιστά παρά µόνον συµµετοχή στην ικανοποίηση των θεµελιωδών 

δικαιωµάτων. Υπό την θεωρητικήν αυτήν έννοια η ιδιοκτησία υπάρχει σε κάθε έννοµο 

τάξη, ανεξάρτητα από το ισχύον κάθε φορά πολιτειακό σύστηµα ατοµικής ή κοινής 

κτήσεως. Η συσσώρευση όµως των υλικών ιδίως αγαθών, προερχόµενη όχι πάντοτε από 

την εργασίαν, παρίσταται άνευ θεωρητικού ή πρακτικού ερείσµατος, αποτελεί δε και 

τυραννικό µέσον καταπίεσης ή και αποκλεισµού των δικαιωµάτων των άλλων ανθρώπων. 

Ο στοχασµός περί την καταγωγήν και την εξέλιξη του θεσµού της ιδιοκτησίας είναι πολύ 

διδακτικός, ο Rousseau περιγράφει παραστατικά έστω και υποθετικά, την διαδικασία 

γέννεσης της ατοµικής κτήσεως. Ο καλλιεργητής ενός τµήµατος γης, συλλέγων κατ' έτος 

τους καρπούς και αναγνωριζόµενος αποκτά, δια µεταµορφώσεως της συνεχούς κατοχής 

το δικαίωµα του ιδιοκτήµονος «καταπάτηση δια χρησικτησίας». Συνεπώς καθ' όσον η 

ιδιοκτησία προέρχεται από την εργασίαν και αποβλέπει κυρίως στην βιοσυντήρηση και 

την πνευµατική εξέλιξη του καθ' ενός κατά το µέτρον και τον σκοπόν, αποτελεί γνήσιον 

δικαίωµα του ανθρώπου και παρεµβάλλεται λογικά µεταξύ δικαιώµατος βιοσυντηρήσεως 

και δικαιώµατος εργασίας. Η αντίθεση των δικαιωµάτων εργασίας και ιδιοκτησίας 

κορυφώνεται στην γαλλική εθνοσυνέλευση του 1848, όπου κατά τον R. Singer, ο 

Proudhon ανεφώνει, (Donnez-mois le droit au travail et jevons abandonne la propriete), 

εξ’ αυτού και η προβολή της απαιτήσεως προς ανακατανοµή των αγαθών, µε σκοπό την 

υπό της πολιτείας απόδοση ενός, Suum cuique (προσηκόντως εκάστω), σε κάθε πολίτη. 

Και υπήρξαν περιπτώσεις ανακατανοµής, ιδίως σε παλαιότερες εποχές, υπό την µορφή 
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κυρίως του λεγοµένου αναδασµού της γης και εκ µέρους των θεωρητικών της πολιτείας 

δεν έλειψαν οι συµβουλές για διάφορες µορφές ανακατανοµής, στον Ελληνικό χώρο ο 

Γεµιστός Πλήθων (1360-1452) προτείνει, ( την απόδοση της γης στους καλλιεργητές 

αυτής αφού είναι κοινή άπασι τις ενηκούσιν...) και µάλιστα προς επανόρθωση των 

πραγµάτων, «όλοι γνωρίζουµε το τι έγινε την 29 Μαίου 1453», µε σκοπό την άρσιν της 

ανισότητας. Από αυτό προκύπτει, «ότι το δικαίωµα ιδιοκτησίας επί της γης µετατρέπεται 

σε ένα δικαίωµα για εργασία επ' αυτής». Στις νεώτερες περιόδους της ιστορίας η 

ανακατανοµή των κτήσεων, σαν νοµοθετικό µέτρο έστω και επί συνταγµατικού επιπέδου, 

απέβη δυσχερής, οι άνθρωποι - πολίτες δεν αποχωρίζονται εύκολα τα αγαθά, που οι 

κανόνες του θετικού δικαίου επροστάτευσαν για αιώνες, µόνο δια των κοινωνικών 

επαναστάσεων επέρχεται ριζική ανακατανοµή. Η σύγχρονος πολιτεία επιτυγχάνει κάποια 

µείωση της ανισότητας των κτήσεων εµµέσως, ήτοι µε συνταγµατικούς περιορισµούς της 

ιδιοκτησίας, είτε µε φορολογικά µέτρα, αλλά  ιδίως µε ουσιαστικές παροχές προς τους 

ενδεείς  πολίτες. 

 Από τις θεωρητικές παρατηρήσεις που αναπτύχθηκαν παραπάνω και 

λαµβανοµένων υπ' όψη και των ιστορικών δεδοµένων προκύπτει ότι  η άποψη περί 

καταγωγής των θεµελιωδών δικαιωµάτων από την θρησκευτική κατ' εξοχήν ελευθερία δεν 

ευσταθεί. Είναι αλήθεια ότι οι περί την ελευθερίαν της Εκκλησίας θρησκευτικοί αγώνες και 

η αναπόδεικτη ανεξαρτησία του θρησκευτικού φρονήµατος και της εξωτερικεύσεώς του, 

συνέβαλλαν επαρκώς στην αναγνώριση από την πολιτείαν και νοµικήν κατοχύρωση των 

θεµελιωδών δικαιωµάτων, ιδίως στην Αγγλία κατά τον 17ο αιώνα και στην Αµερική κατά 

το τέλος του 18ου αιώνα. Αλλά η ιδέα να διατυπωθεί νοµοθετικά, ότι τα έµφυτα δικαιώµατα 

του ατόµου είναι θρησκευτικής και όχι πολιτικής καταγωγής, αποτελεί  παρερµηνεία της 

συνταγµατικής ιστορίας της Αγγλίας από τον 12ο µέχρι τον 17ο αιώνα. Πράγµατι εκ των 

ερµηνευτών του αγγλικού συντάγµατος ουδείς φαίνεται να συµµερίζεται την κατασκευήν 

περί πρωτείων της θρησκευτικής ελευθερίας και την εξ αυτής καταγωγήν των 

δικαιωµάτων. Η επίκληση του Locke, µεγάλου αληθινά ερµηνευτού των «matters of 

religion»,  του 17ου αιώνα στην Αγγλία και η παρατήρηση ότι αυτός έθεσε την θρησκευτική 

ελευθερίαν σαν το πρώτο φυσικό και αναπολλοτρίωτον δικαίωµα δεν φαίνεται ακριβής, 

βλ. Letters concerning toleration τέσσαρες συνολικά επιστολές, 1689-1692 στο (works of 

John Locke εκδ. Davison 1823 τ. VI) και J. Locke, επίσης G. Jellinek, ο οποίος 

παραπέµπει, στο works of Locke,  όπου ο Locke αναλύει τα περί συναθροίσεων, λέει ότι 
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(οι Εκκλησίες πρέπει να θέτουν την ανοχή σαν θεµέλιο της ελευθερίας των και να 

διδάσκουν ότι the liberty of conscience is every man's natural right), από αυτό δεν 

συνάγεται ότι η θρησκευτική ελευθερία τίθεται σαν το πρώτο ή το µόνο φυσικό δικαίωµα. 

O Locke σαφώς αντιδιαστέλλει µεταξύ (civil rights) «ιδιοκτησία, ζωή, ελευθερία» και 

(liberty of conscience) και δεν ιεραρχεί τα δικαιώµατα γενικώς. Θρησκευτική ελευθερία και 

θεµελιώδη δικαιώµατα ανήκουν κατ' αυτόν σε δύο διαφορετικούς κόσµους, το πολύ δε να 

βαίνουν παραλλήλως, (necessary to distinguish exactly the business of civil government 

from that of religion) ονοµάζει «civil interest» τα δικαιώµατα, τα οποία αποτελούν σκοπόν 

της πολιτικής κοινωνίας, ενώ «the interest of men's souls» είναι θέµα, το οποίο αφορά την 

θρησκεία και συνίσταται «in the inward persuasion  of the minds» αφ' ετέρου, ουδείς 

(πρόσωπον, εκκλησία ή η πολιτεία δικαιούνται, «to invade the civil rights ...upon pretence 

of religion» τα civil rights αποκαλούνται µερικές φορές και «natural rights»). Είναι όµως 

γνωστόν ότι το δικαίωµα ιδιοκτησίας τονίσθηκε ιδιαίτερα από τον Locke, το ενδιαφέρον 

των ανθρώπων στρέφεται προς αυτόν τον κόσµο (civil interest ή, προς τα του µέλλοντος,  

in the salvation of the shoul ο µόνος δε σκοπός της πολιτικής κοινωνίας είναι «the civil 

interest). 

 Ο όρος interest απαντάται αργότερα στον ορισµό του δικαιώµατος από τον Jhering 

µε παραποµπές στο Ρωµαϊκό ∆ίκαιο, αλλά και το τυπικό στοιχείο αυτού του ορισµού 

προκύπτει κατά βάση από τις αναλύσεις του Locke, πλην όµως σαν προστασία της 

πολιτείας δια των νόµων και όχι του δικαίου (the state is for procuring, preserving and 

advancing the civil interests) ανάλυσης του όρου civil interest. 

 Είναι ακριβές ότι η θρησκευτική ελευθερία αποτέλεσε σοβαρό αντικείµενο 

συζητήσεων προς καθιέρωσιν του Agreement of the People 1647 πλην απουσιάζει 

τελείως από τις συζητήσεις και την διατύπωση ενός κειµένου που προηγήθηκε της 

Petition of Right (1628), όπου γίνεται επίκληση σειράς άλλων δικαιωµάτων ακόµη και 

αυτής της Magna Carta (1215) και µάλιστα σαν την κάρτα των Ελευθεριών της Αγγλίας, 

πλην όµως ο Schnur και ο Jellinek διαφωνούν στο ότι απεκρούσθη από µερικούς κατά τις 

συζητήσεις του Agreement of the People η µνεία περί θρησκευτικής ελευθερίας. Αλλά και 

πέραν του αγγλικού χώρου η αποκρουόµενη άποψη περί θρησκευτικής καταγωγής των 

δικαιωµάτων φέρεται σαν ανακριβής και κατά την θεωρητική τεκµηρίωση και κατά την 

νοµοθετική εφαρµογή. Θεωρητικά, η θρησκευτική συνείδησις δεν παριστά ειµή 

πεποίθησιν περί της υπάρξεως και της κατέναντι του κόσµου στάσεως των δηµιουργών, 
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ήτοι αποτελεί τελικώς γνώµην περί πραγµάτων έστω «ου βλεποµένων» Παύλου, (πίστις 

εστί ελπιζοµένων..... υπόστασις πραγµάτων ου βλεποµένων έλεγχος). Έτσι η διατύπωση 

της Γαλλικής ∆ιακήρυξης του 1789 περί µη παρενοχλήσεως κανενός για τις θρησκευτικές 

του γνώµες (αρθ.10) αποτελεί την ορθή κατά νόηµα απόδοση του εν λόγω δικαιώµατος. 

 5.2  Σύγχρονες Προσεγγίσεις     
      5.2.α Αριστερός ή ∆εξιός   

              Αριστερός ή ∆εξιός; Ιδού ένα ψευδο- διλήµµα . Η άποψη της κοινωνίας των 

ανθρώπων , η οποία βλέπει  τον LEVIATHAN απλά σαν έναν ιδιώτη µε µορφή γίγαντα 

εφοδιασµένον µε σκοπούς και προτιµήσεις όµοιες µε αυτές του ιδιώτη αλλά 

µεγαλοποιηµένες, επιθυµεί να δει τον άνθρωπο σε λάθος ζωολογική διαίρεση. Οι 

κοινωνίες µας πιθανώς θα εργάζονταν καλύτερα , εάν είχαν υιοθετίσει τις γενετικές 

τακτοποιήσεις των υµενοπτέρων ή η απώλεια του γεννετικού δεσµού, ο οποίος συνδέει 

τα µέλη των οικογενειών των ανθρώπων, επεκτείνονταν σε όλην την κοινωνίαν καθ’ 

ολοκληρίαν, κατά τρόπον που τα ρητορικά σχήµατα του τύπου, όλοι οι άνθρωποι είναι 

αδέλφια, να είναι πραγµατικά αληθές και όχι µια µεταφορική έννοια. «Ο µύθος του ∆εξιού 

ή του Αριστερού η ∆ηµοκρατία και η προοδευτικότητα  (µε όποιο περιεχόµενο και αν 

δώσουµε ) δεν εξαρτάται από την πιθανή στιγµιαία ψήφο , αλλά είναι τρόπος ζωής , 

κοινωνικής οργάνωσης, πολιτισµού και παιδείας». Η αλήθεια περί την κοινωνίαν είναι 

πλέον πολύπλοκος από ότι αριστεροί και δεξιοί παραδέχονται και πρεσβεύουν, όπως 

κατάλληλα εξηγεί ο Edmund Burke (διάσηµος συντηριτικός ). 

     «Ένα Έθνος δεν είναι µόνο ιδέα της εκτατικής εξάπλωσης και στιγµιαίας συνάθροισης 

ατόµων ,αλλά είναι η ιδέα της συνέχειας που διαχρονικά επεκτείνεται, όπως εκτείνεται ως 

προς τον αριθµό των µελών και την έκταση. Αυτό επιτυγχάνεται κάτω από ειδικές 

περιστάσεις, υποθέσεις, τάσεις, διαρρυθµίσεις, ήθη, ατοµικές και κοινωνικές συνήθειες 

(ήθη και έθιµα) των ανθρώπων, οι οποίες αποκαλύπτονται µόνες τους µε το πέρασµα 

ενός µακρού χρονικού διαστήµατος» .  

        Αυτή όµως δεν είναι η κρατούσα περίπτωσις και όλα αυτά µπορούν να 

προσδοκόνται από τους µεταρυθµιστές βασιζόµενες σε παρανοήσεις γύρω από την 

ανθρωπίνην κατάστασιν και πιθανώς µακροχρόνια να καταπέσουν, αφίνοντας πίσω µια 

αίσθηση απογοήτευσης και µια αποστροφή για τους µεταρυθµιστές και την µεταρρύθµιση 

γενικά . Πράγµατι δεν είναι αυτό το οποίο επιβεβαιώνεται τα τελευταία χρόνια; «Αυτό δεν 

προκύπτει από την πτώση της φαινοµενικά µονολιθικής Σοβιετικής αυτοκρατορίας κάτω 
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από το βάρος των ιδίων αυτής αντιθέσεων και την εµφάνιση των παροχηµένης εποχής 

συντηρητικών να επιχαίρονται για την πτώση του Σοσιαλισµού. Πότε όµως τέτοιοι 

αντιδραστικοί διδάχτηκαν κάτι από την ιστορία; Αυτοί πάντα διδάσκονται λάθος µάθηµα. 

Το αντίθετο γίναµε µάρτυρες του µη θριάµβου της οικονοµίας της ελεύθερης αγοράς επί 

του Σοσιαλισµού, σπανίως στις ∆υτικές ∆ηµοκρατίες η κατανοµή των αγαθών και των 

υπηρεσιών προσεγγίζουν την ιδέα της τέλειας ανταγωνιστικής αγοράς. Πράγµατι είµαστε 

µια ευηµερούσα κοινωνία όπου οι κανόνες της ελεύθερης αγοράς λειτουργούν ή αυτοί 

καταπατώνται; Ούτε η Σοβιετική αυτοκρατορία που κατέπεσε ήταν κοντά στο Σοσιαλιστικό 

ιδεώδες «επ’αυτού µπορώ να µιλήσω λεπτοµερέστερα λόγω προσωπικής εµπειρίας θα 

το αφίσω όµως για περισσότερη επεξεργασία». Μόνο εδώ θα ήθελα να αναφερθώ σε 

µερικές λανθασµένες κατανοήσεις ή σε λάθος πληροφόρηση προς ορισµένους ∆υτικούς, 

κυρίως Αµερικανούς ερευνητάς, οι οποίοι θεωρούν τον τρόπο αποκρατικοποιήσεως στην 

πρώην Σοβιετική αυτοκρατορία σαν προσπάθεια του Γέλτσιν να αποκτήσει ψηφοφόρους 

σε ευρέα λαϊκά στρώµατα. Προσωπικά πιστεύω ότι ήταν ένα σχέδιο εξαπάτησης του λαού 

πολύ επιτυχές, διότι εάν το σχέδιο εσκόπευε στο πρώτο η κατανοµή της κρατικής 

περιουσίας θα γίνονταν επί εµπραγµάτων περιουσιακών στοιχείων ή σταθεροτέρων 

νοµισµάτων και όχι µε την διανοµή βάουτσερ στηριζόµενα σε ρούβλια τα οποία µετά την 

πάροδον µικρού χρονικού διαστήµατος δεν είχαν καµµιά αξία και περιήλθαν σε 

εξευτιλιστική τιµή στην κατοχή νεοαναδυθέντων Ρώσσων Καπιταλιστών»,όπως 

χαρακτηριστικά πικρόχωλα σχολιάζει ένας Ρώσσος αναλυτής (οι πρώην 

κοµµατοκρατούντες σε µια νύκτα έγιναν δηµοκρατικοκρατούντες).  Η πτώση της 

Σοβιετικής αυτοκρατορίας µας έµαθε αυτό ,το οποίο είχε προαναγγείλει ο George Orwell 

στο Animal Farm (Καταστατικοί Χάρτες , οι οποίοι δεν αναγνωρίζουν ότι οι σκοποί των 

αξιωµατούχων δεν είναι συνεπείς µε τους στόχους των Καταστατικών Χαρτών 

αναγκαστικά αυτοί θα παραβιαστούν µακροχρονίως). Αυτό το οποίο πρόκειται να 

προταθεί είναι λογικό και µετριοπαθές δηλ κατά την  µεταρρύθµιση και ανασυγκρότηση 

είναι πολύ λογικό να µην υποβόσκουν φοβίες και σκέψεις του τύπου  ότι ένας µη 

Συντηρητικός(∆εξιός) είναι δυνατόν να διαφθαρεί προσπαθώντας να καθιερωθεί. Από την 

άλλη πλευρά οι Μαρξιστές (Αριστεροί) να µην διαθέτουν τίποτα παραπάνω από 

περιφρόνηση για τέτοιες προτάσεις και φοβίες εκ µέρους των Καπιταλιστών (αστών). 

Είναι αναγκαίο να γίνει κατανοητό από τους πλουσίους, ότι η ελευθερία να 

απολαµβάνουν την ευχαρίστηση από τα πλούτη τους, διασφαλίζεται µόνο υποθετικά από 
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τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας και είναι ανεξάρτητος από την θέληση των λιγότερο πλουσίων 

να αναγνωρίσουν τέτοια δικαιώµατα, δεν είναι θεσπισµένο ότι οι καταστάσεις είναι αυτές 

οι οποίες είναι, η επικρατούσα αντίληψη η οποία επικρατεί στην σύγχρονη συµπεριφορά 

είναι, δηµιούργησε και ότι έχει επικρατήσει µπορεί να επανεξετασθεί, εάν οι πλούσιοι 

θέλουν να αποποιηθούν µερικά από τα σχετικά τους πλεονεκτήµατα µε ανταπόδοση την 

εξασφάλιση ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος εντός του οποίου θα µπορέσουν να 

απολαύσουν τα εναποµείναντα , ή να δηµιούργησουν µια µεγαλύτερη κοινωνική πίτα 

προς διανοµήν και τότε όλοι θα έχουν επωφεληθεί.  Επικαλούµενος πάλιν τον Edmund 

Burke ( οι παλαιότερες µεταρρυθµίσεις ήταν µη ανταγωνιστικοί διακανονισµοί µε έναν 

φίλο στην εξουσία, οι µεταγενέστερες έλαβαν χώραν κάτω από περιστάσεις ερεθισµού σε 

αυτήν την κατάσταση των πραγµάτων οι άνθρωποι δεν παρατηρούν τίποτα το σηµαντικό 

στις ενέργειες των κυβερνήσεων, αυτοί παρατηρούν µόνο το λάθος και δεν βλέπουν 

τίποτα παραπάνω , µετριάζουν την ενόχληση και κατεδαφίζουν το οικοδόµηµα). Η 

παραπάνω πρόταση µεταρρύθµισης µε πρωταρχικό στόχο την διατήρηση ότι είναι 

δυνατόν από το παρελθόν, αποκαλείται µεταρρύθµιση της συντήρησης σε αντίθεση µε 

τους συντηρητικούς µεταρρυθµιστές , οι οποίοι πράγµατι επιθυµούν να µεταρρυθµίσουν 

την κοινωνία µέσα στην οποία ζουν, αλλά είναι συντηρητικοί ως προς τις προτεινόµενες 

µεταρρυθµίσεις, διότι αυτοί δεν διακρίνουν τίποτα το αξιοσηµείωτο στην πρόκληση 

κοινωνικής αστάθειας , όµως και οι µεταρρυθµιστές της συντήρησης και οι συντηρητικοί 

µεταρρυθµιστές ελπίζουν στην δηµιουργία Συνταγµάτων τα οποία θα προβλέπουν 

ανταλλαγές µεταξύ των κοινωνικών εταίρων , ούτως ώστε το σύστηµα της κοινωνικής 

κατανόησης, το οποίο σχηµατίζει τον σκελετό της κοινωνίας να είναι δυνατόν να 

µεταρρυθµίζεται διαρκώς στην κατεύθυνση κατά την οποίαν οι συµφωνίες των 

εµπλεκοµένων είναι οι καλύτερες. Ένας συντηρητικός, ο οποίος είναι αδιάφορος ως προς 

τις µεταρρυθµίσεις θα διαφωνήσει ισχυριζόµενος ότι η κοινωνική εξέλιξη θα το έχει κάνει 

ήδη, αλλά όπως ο Burke εξηγεί (οι συντηρητικοί δεν είναι ανάγκη να περιµένουν να δουν 

την πόλη να φλέγεται  πριν αποφασίσουν, για τον τρόπον µε τον οποίον έπραξαν, κατά 

την απελευθέρωση των Νέγρων.  

5.2.β Κοινωνικά Συµβόλαια. 

        Πιθανώς να έγινε κατανοητό από τα όσα ανεπτύχθησαν το τι έχω κατά νουν σε 

πρακτικούς όρους όταν αναφέροµαι στον όρο «κοινωνικά συµβόλαια». Προσπάθεια 

µου δεν είναι να δώσω µερικές πρακτικές κατευθύνσεις ,αλλά να παράσχω µια λογική 



 144
βάση η οποία µπορεί να θεµελιούται πάνω στην θεωρία των παιγνίων. Είµαστε όλοι 

παίκτες του παιγνίου της ζωής µε αποκλίνοντες σκοπούς και φιλοδοξίες οι οποίες 

καθιστούν τον ανταγωνισµό και την διαµάχη αναποφευκτόν . 

       Σε µια υγειή κοινωνία η συναίνεση µεταξύ των διαφορετικών αυτών σκοπών και 

φιλοδοξιών επιτυγχάνεται έτσι ούτως ώστε οι οφέλειες από την συνεργασία να µην 

χάνονται τελείως σε αλληλοεξοντωτικούς αγώνες. Οι θεωρητικοί των παιγνίων 

αποκαλούν αυτή την εξισορρόπηση ισορροπία. Η διατήρηση µιας τέτοιας ισορροπίας 

απαιτεί την ύπαρξη µιας από κοινού αντιλαµβανόµενης συµφωνίας του πως αυτή η 

συµπεριφορά µπορεί να συντονισθεί. Αυτό είναι ένα σύστηµα συντονισµένων 

συµβάσεων τις οποίες αποκαλώ κοινωνικά συµβόλαια.  

   Οι λάτρεις του ορθολογισµού αµφισβητούν, ότι είναι πρωταρχικής σηµασίας να 

έχουµε µια συνολική γνώση για όλα τα κοινωνικά συµβόλαια τα οποία είναι εφικτά σε 

µια κοινωνία και να µην λαµβάνεται σοβαρά και προσεκτικά υπ’ όψιν το ότι ίσως  

κάποιο ή κάποια είναι ή δεν είναι βελτίωσεις  του ισχύοντος ή προϊσχυσάντων 

κοινωνικών συµβολαίων. 

         Η αριστερή πτέρυγα των σοσιαλιστών συµφωνεί µε το τι µπορεί να µεταρρυθµισθεί, 

αλλά δεν αντιλαµβάνεται ότι υπάρχει περιορισµός στην δυνατότητα επιτεύξεως, συνεπώς 

προτείνουν κοινωνικά συµβόλαια τα οποία είναι µη λειτουργικά διότι απαιτούν 

συµπεριφορές  εκτός ισορροπίας και εκ τούτου οι ουτοπίες που οραµατίζονται είναι 

ασταθείς .  

Η δεξιά πτέρυγα των συντηρητικών αντιλαµβάνεται µόνον την ανάγκη για σταθερότητα, 

αλλά λησµονεί, ότι αυτό το οποίο ήταν σταθερό χθές δεν είναι αναγκαίο να είναι και 

σήµερα, εκ τούτου συγκεντρόνοντας την προσοχήν των στην διατήρηση των ισχυόντων 

κοινωνικών συµβολαίων τους διαφεύγει η αντίληψη της ευκαιρίας να επιλέξουν µια 

καλύτερη ισορροπία από τις πολλές διαθέσιµες. 

      Από τα εκτεθέντα προκύπτει η ανάγκη δηµιουργίας ενός νέου τύπου ανθρώπου 

οποίος θα περιέχει στοιχεία όπως περιγράφονται από τον Yeats, οι οποίοι να είναι 

λάτρεις του ορθολογισµού, να πιστεύουν ότι ο τρόπος για µια καλύτερη κοινωνία 

βρίσκεται στην αποκάλυψη των ιδιαιτέρων ενδιαφερόντων όλων των εµπλεκοµένων, να 

µην είναι οπαδοί των ακραίων ανισοτήτων, αυτοί δεν είναι Άγιοι και πιστεύουν ότι οι 

περισσότεροι από µας δεν  µπορούν να συµπεριφέρονται σαν Άγιοι, όπως οι 

περισσότεροι αφελείς από µας υποθέτουν. Οι άνθρωποι δέον να πεισθούν ότι κάπου –
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κάπου πρέπει να τοποθετούν τα συµφέροντα της κοινότητας πάνω από τα ατοµικά 

συµφέροντα, αλλά κοινωνίες οι οποίες βασίζονται πάνω στην υπόθεση, ότι οι πολίτες 

συµπεριφέρονται ανιδιοτελώς επί πολύ χρόνο, δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουν. 

Τελικά ο τύπος αυτού του ανθρώπου για οιονδήποτε λόγο δεν µπορεί να συµπεριφέρεται 

σαν ένας µέθυσος ο οποίος τρεκλίζει από κρίση σε κρίση, σχεδιασµός και µεταρρύθµιση 

δεν πρέπει να θεωρούνται λέξεις βρωµερές(Με αρνητικό κοινωνικό περιεχόµενο) . 

     Αυτός ο τύπος του ανθρώπου δεν απαιτεί την ύπαρξη κοινού ενδιαφέροντος, αλλά 

δέον να εγκαθιδρύσει νέες κοινές αντιλήψεις (συναντιλήψεις καλύτερα).  Ουδείς δεν 

απαιτείται να κάνει µεγάλες θυσίες κατά την πορείαν που έγινε αντιληπτό ότι δεν εµπίπτει 

στο ίδιο συµφέρον των δυνατών να στήνουν πάντα στο τείχο τους αδυνάτους, µπορούµε 

να πάµε από το παλαιό στο νέο δια µέσου της κοινής συναίνεσης, δεν είναι αναγκαίο να 

αναπτύξουµε άχρηστες και ανεπαρκείς γραφειοκρατίες, τίποτα δεν µας εµποδίζει να 

χρησιµοποιήσουµε αγορές όταν είναι οι κατάλληλες, αλλά κοινωνίες οι οποίες εξαρτώνται 

µόνο από τους κανόνες της αγοράς, είναι οι κοινωνίες που δεν αξιοποιούν όλες τις 

δυνατότητες. Ότι περιέγραψα είναι η αντίληψη περί ελεύθερης κοινωνίας ενός πλουσίου, 

συνεπώς κάποιος δεν πρέπει να προσδοκά κάποιο είδος ουτοπίας. Οι ουτοπίες τυπικά 

βασίζονται σε λανθασµένες αντιλήψεις και ιδεοληψίες γύρω από την φύση του 

ανθρωπίνου γένους και ως εκ τούτου είναι καταδικασµένες να καταπίπτουν και να 

αποτυγχάνουν, δεν µπορούµε να ισχυρισθούµε, ότι αποδεχόµενοι µια βάση η οποία 

αξιολογεί αυτό το οποίο υπάρχει µε κάποια ιδεατή , αλλά ακατόρθωτη κοινωνία «δηλ 

καταλήγουµε στο αγεφύρωτο µεταξύ του γίγνεσθαι και του δέον γενέσθαι» ή όπως 

αναφέρει ο Ken Binmore (µια µεταρρύθµιση η οποία ήταν επιτυχής σε µια κοινωνία δεν 

είναι απαραίτητο να επιτύχει σε µια άλλη, ότι απεδείχθη ικανόν, επαρκές και κατάλληλον 

όταν εξετάζουµε µια περίπτωση δεν είναι απαραίτητο να έχει τις ίδιες ιδιότητες και 

αποτελέσµατα παντού , είναι προφανές ότι δεν εξυπηρετούµε µε τον καλύτερο τρόπο τα 

συµφέροντά µας , εάν χωρίς σύνεση ζητάµε να ανακατασκευάσουµε τους γειτόνους µας, 

όπως τους έχουµε φαντασθεί. Οι µεταρρυθµίσεις δέον να επενδύονται µε το σύστηµα της 

κοινής αντίληψης που λειτουργεί κατά την παρούσα περίοδο στην κοινωνία και όχι µε κάτι 

το οποίο λειτούργησε κάποτε στην δική µας κοινωνία) «χώρο – χρόνος».  

 5.2.γ Φιλοσοφική Θεώρηση  

              Σ’αυτό το µέρος θα εξετάσω που εδράζονται από φιλοσοφικής απόψεως και όχι 

από πρακτικής, διότι δεν θεωρώ φρόνιµον να εµπλακώ στην ανάπτυξη µιας πολιτικής 
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θεωρίας, οι φιλοσοφικές και ηθικές απόψεις που βρίσκονται πίσω από τις διαθέσεις και 

τάσεις που έγιναν αποδεκτές από τους πολιτικούς και τις φατρίες που αντιπροσωπεύουν 

δανειζόµενος την κλασσική ρήση του οικονοµολόγου Keynes (οι ιδέες των οικονοµικών 

και πολιτικών φιλοσόφων, όταν αυτοί είναι σωστοί, αλλά και όταν έχουν λάθος 

επηρρεάζουν περισότερο από την κοινή αντίληψη, πράγµατι ο κόσµος καθοδηγείται κατά 

κάποιον τρόπο ακόµη και σήµερα. Άνθρωποι της δράσης, οι οποίοι θεωρούν τους 

εαυτούς τους απηλλαγµένους από οιανδήποτε πνευµατική επίδραση είναι συνήθως 

εξαρτήµενοι από κάποιον οικονοµολόγο που έχει αποδηµήσει προ πολλού. Τρελλοί 

κυβερνώντες, οι οποίοι ακούουν φωνές στον αέρα, έχουν αποστάξει την τρέλλα τους από 

κάποιους άσηµους συγγραφείς του εγγύς παρελθόντος). 
   Η ανάπτυξη θα στηριχθή στις απόψεις των φιλοσόφων του Σχ. 23   

Σχεδ.  23   Φιλοσοφική Γενεολογία. 

    Όπως ανεφέρθη παραπάνω η θεωρία περί ∆ικαίου απαιτεί τουλάχιστον την ύπαρξη 

µιας συγκροτηµένης κοινωνίας σε µια θεσµικά οργανοµένη οντότητα (κράτος).  Η 

οργανοµένη οντότητα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον µια κυβέρνηση και ένα καθορισµένο 

τµήµα ανθρώπων επί των οποίων θα εξασκεί την εξουσίαν, πλην όµως όλες οι κοινωνίες 

δεν είναι οµοιόµορφες και δεν έχουν οµοιόµορφη συµπεριφορά «κυρίως 
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συναισθηµατική». Η κυβερνητική άποψη καθώς και η άποψη των ικανών να έχουν 

πρόσβαση στην πληροφορία και να έχουν την ικανότητα της ανάλυσης της πληροφορίας 

«δηλ να έχουν την δυνατότητα µέσω µιας µαθηµατικής διαδικασίας να αντικειµενοποιούν 

τα κοινωνικά φαινόµενα και να λαµβάνουν αποφάσεις», τον τύπο αυτού του ανθρώπου 

τον ονοµάζω Homo Economicous, δανειζόµενος την ονοµασία από τον Ken Binmore. Ο 

τύπος αυτού του ανθρώπου έχει τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου που αναφέρθηκε , δηλ 

«δεν είδε ποτέ τον κόσµο ούτε µε τα µάτια ενός Αγγέλου, ούτε µε τα µάτια ενός 

µεθύστακα,  είναι αυτός που βλέπει τα δένδρα , αλλά του διαφεύγει το δάσος , είναι αυτός 

που έχει περιορίσει την ζωή στην επίλυση µιας µαθηµατικής συνάρτησης, είναι αυτός ο 

ορθολογιστής βλάκας κατά τον Sen, είναι το κόκκινο πανί για να προσελκύει τους 

ταύρους (λαούς), όταν οι άλλοι αδυνατούν να τους χαλιναγώγισουν είναι οι 

αχυράνθρωποι που προσφέρονται για να παρέλκουν τους εχθρούς(λαούς), όταν 

επιτίθενται» ή όπως αναφέρεται από τον Stigler (επιτρέψτεµε να προβλέψω το 

αποτέλεσµα του συστηµατικού και επιστηµονικού ελέγχου της συµπεριφοράς σε 

καταστάσεις όπου το ίδιον συµφέρον και οι ηθικές αξίες µε ευρείαν λεκτικήν αποδοχήν 

βρίσκονται σε αντίθεση , πράγµατι στο πλείστον των περιπτώσεων η θεωρία του ιδίου 

συµφέροντος θα κερδίσει) και κατά τον Πλάτωνα (πρέπει να διακινδυνεύσουµε να 

εισηγηθούµε ότι ελέγχθη από ηµάς, είναι πιθανόν να το κάνουµε πιθανώτερο µέσα από 

την έρευνα , ας το επιβεβαιώσουµε λοιπόν).  

          Ο Rawls χαράζει την φιλοσοφική του γενεολογία δια µέσου του Locke, του 

Rousseau και του Kant, όπως φαίνεται από το κεντρικό βέλος του σχεδιαγράµµατος 23, 

εκ τούτου συνάγεται ότι αυτός επιζητεί να εγκαθιδρύσει ιδεατές αρχές δικαιοσύνης, οι 

οποίες να µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν σταθερές σύγκρισης, όταν θελήσουµε να 

αξιολογήσουµε µια κοινωνία. Αυτές οι σταθερές φαίνεται να ορίζονται από θεωρητικές 

ιδεώδεις προσηλώσεις ανεξάρτητα από τον τρόπον κατά τον οποίο πράγµατι η κοινωνία 

συγκροτείται στην παρούσα περίοδο της ιστορικής διαδροµής και πια ιστορική διαδροµή 

διήνυσε για να φθάσει στην παρούσα κατάσταση « ένα παράδειγµα είναι ο καθορισµός 

των χρωµάτων της Ελληνικής σηµαίας η οποία έχει το µπλέ το οποίο συµβολίζει την 

ελευθερία, το άσπρο που συµβολίζει την ισότητα , αλλά όχι το κόκκινο που συµβολίζει την 

αδελφοσύνη αν και την περίοδο κατά την οποίαν ορίσθηκαν τα χρώµατα οι ηγέτες του 

απελευθερωτικού αγώνα ήταν διαποτισµένοι από τις ιδέες της Γαλλικής ∆ιακύρηξης,αλλά 

δεν ήταν δυνατόν να γίνει διαφορετικά, διότι θα ήταν παράλογο να διακυρήσεις 



 148
αδελφοσύνη την ίδια στιγµή κατά την οποίαν διεξήγαγες έναν ανελέητο εξοντωτικό 

απελευθερωτικό αγώνα. Είναι σηµαντικό να τονιστεί το γεγονός ότι στο σύνολο των 

σηµαιών των χωρών του πλανήτη, περίπου 97%, έχει το κόκκινο χρώµα, ακόµη και αυτή 

των Η.Π.Α και είναι το χρώµα, του οποίου ακόµη γίνεται προσπάθεια να αλλοιωθεί η 

σηµειολογία του διαδίδοντας, ότι το κόκκινο χρώµα σηµαίνει το αίµα που χύθηκε για την 

ελευθερία και την ανεξαρτησία της χώρας, σε µια προσπάθεια να καταπνιγεί η έννοια της 

συναίνεσης, της συνεργασίας και της κοινής καταγωγής του ανθρωπίνου γένους, από την 

ιδέα του άκρατου ανταγωνισµού. Πιθανώς  να είµαστε αδέλφια σαν παιδιά του ίδιου Θεού, 

όµως σίγουρα είµαστε συνθέσεις της ίδιας αστρικής ύλης και ενεργείας».             

     Η παράδοση των κοινωνικών συµβολαίων βρίσκεται πέραν και πίσω από τον Hobbes, 

ο Gough είναι µια καλή αναφορά στην ιστορική εξέλιξη, όµως ο Hobbes στο Leviathan 

ασχολείται µε την ιδέα των κοινωνικών συµβολαίων, «είναι αλήθεια αρνητικά», 

χρησιµοποιώντας µια µεθοδολογία, η οποία αναγνωρίζεται σαν σύγχρονη στο πνεύµα. Ο 

Hobbes είδε την ταύτιση σε ένα κοινωνικό συµβόλαιο σαν µια παραλλαγή της ύπαρξης σε 

µια φυσική κατάσταση «State of Nature». Με δεδοµένη την περίοδο του αναρχισµού κατά 

την οποίαν αυτός έζησε δεν πρέπει να µας εκπλήσσει η απαισιόδοξη αντιµετώπιση της 

ικανότητας του ανθρωπίνου γένους να ζήσει αρµονικά, µη ανταγωνιστικά, χωρίς 

αστυνόµευση και επίβλεψη εκ τούτου αυτός φαντάστικε πράγµατι την φυσική κατάσταση 

σαν πολύ δυσάρεστη. Ο πόλεµος όλων εναντίων όλων κατάσταση κατά την οποίαν η ζωή 

είναι µοναχική, πτωχή, επικίνδυνη, κτηνώδης και µικρή, είναι βιώσιµη παραλλαγή και 

συνεπώς αυτός είδε µόνο την ηθεληµένη εγκατάλειψη όλων των δικαιωµάτων και 

ελευθεριών στα χέρια ενός απόλυτου µονάρχη. Ούτε η καταθλιπτική του άποψη για την 

ανθρώπινη φύση, ούτε το πολιτικό σύστηµα το οποίο συµπαθούσε έτυχε αποδοχής από 

σύγχρονους, προοδευτικούς κρατούντες, αλλά το θεµελιώδες πλαίσιο εντός του οποίου 

αυτός οραµατίστηκε το κοινωνικό συµβόλαιο, δήλα σαν ορθολογική παραλλαγή µιας 

πραγµατικής ή υποθετικής φυσικής κατάστασης, παραµένει επάξια δηµοφιλής. 

    Η θεωρία του Rawls µπορεί να στηριχθεί χωρίς την εξάρτηση από φυσική κατάσταση ή 

κάποιος µπορεί να ισχυρισθεί ότι ο Rawls χρησιµοποιεί το εργαλείο της αρχικής θέσης, 

σαν υποκατάστατο της φυσικής κατάστασης όπως αυτή αναπτύχθηκε από τον Hobbes. 

Το εργαλείο της αρχικής θέσης είναι µια προσωπική, υποθετική άποψη, η οποία 

χρησιµοποιήθηκε από τον  Rawls για να κάνει κρίσεις περί του πως µια κοινωνία δικαίου 

θα έπρεπε να οργανωθεί. Τα µέλη της κοινωνίας ρωτήθηκαν πως οραµατίζονται το 
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κοινωνικό συµβόλαιο µε το οποίο αυτοί θα συµφωνούσαν, εάν οι τρέχοντες ρόλοι τους 

στην κοινωνία υποκρύπτονταν πίσω από ένα παρατάν ανωνυµίας, από αυτή την άποψη 

δήλα της λήψης µιας πληροφορίας, η διανοµή του πλεονεκτήµατος στην σχεδιασθείς 

κοινωνία θα µπορούσε να καθορισθεί από µια λοταρία (λαχείο). Η ιδέα είναι ότι ένα 

κοινωνικό συµβόλαιο που στηρίζεται επάνω σε µια τέτοια αρχική θέση θα πρέπει να είναι 

δίκαιο. Η υποβόσκουσα διαίσθηση ότι ο διάβολος παίρνει τους τελευταίους δεν θα 

αποτελεί ελκυστική αρχή εάν η λοταρία σε εκχωρεί στην θέση των τελευταίων. Ο Rawls 

βέβαια δεν θα ήταν ικανοποιηµένος µε την παράθεση τέτοιων διαισθήσεων στην 

υπεράσπιση της αρχικής θέσης, αυτός αναγνωρίζει ότι το εργαλείο της αρχικής θέσης 

περιέχει διαισθήσεις περί του δικαίου τις οποίες οι άνθρωποι πράγµατι διατηρούν στον 

πραγµατικό κόσµο «οι ενσωµατωµένες συνθήκες στην περιγραφή της αρχικής θέσης είναι 

αυτές οι οποίες πράγµατι αποδεχόµαστε, εάν δεν συµβαίνει αυτό τότε πιθανώς πρέπει να 

πεισθούµε ότι συµβαίνει από την φιλοσοφική επίδραση»,αυτό είναι ταυτόσηµο µε το 

«έστω και εάν δεν υπήρχε Θεός θα έπρεπε να τον εφεύρουµε»,αλλά φαίνεται 

περισσότερο βολικό στην συζήτηση ότι η αρχική θέση πρέπει να θεωρηθεί σαν µια 

διαδικαστική ερµηνεία της σκέψης του Kant περί της αυτονοµίας και του ρητά κυρίαρχου. 

Σύγχρονοι συγγραφείς, όπως οι Binmore, Wolff, Gellner, Gauthier, Nοzick αντικαθιστούν 

την φυσική κατάσταση µε το καθεστώς «Status quo» διαφοροποιούµενοι σε µερικά 

στοιχεία σχετικά µε την προέλευση του καθεστώτος, την φιλοσοφική βάση, καθώς και µε 

το περιεχόµενο. Ο Binmore βασίζεται στον Rawls και αναφέρει ότι η αρχική θέση µπορεί 

να αντικαταστεί από το καθεστώς αρκεί το συγχρόνων καθεστώς να λαµβάνει υπ’ όψη τι 

οι κοινωνίες θυµούνται από την ιστορία τους, έτσι κοινωνικά συµβόλαια τα οποία 

συµφωνούν στην αρχική θέση δεν θα είναι ανεξάρτητα από την ιστορία , όπως προβλέπει 

η θεωρία του Rawls, έτσι ο Binmore δεν επιτίθεται στον Rawls και σε άλλους θεωρητικούς 

των κοινωνικών συµβολαίων  όπως κάνει ο Gellner, ο οποίος υποθέτει ότι οι κοινωνίες 

είναι ελεύθερες να απορρίψουν την ιστορία τους και να σχεδιάσουν το µέλλον σαν να 

γεννήθηκαν µόλις τώρα. O Gauthier και ο Nοzick ακολουθούν µια φιλοσοφική διάθεση, η 

οποία ακολουθεί την γραµµή του Locke σε ότι αφορά το καθεστώς (Status quo), έτσι 

εναλλακτικές θεωρήσεις περί της φυσικής κατάστασης του Locke περιλαµβάνουν 

αξιώµατα στα οποία η αναρχία ελέγχεται µόνο από κάποιο αυταπόδεικτο (a priori) 

σύστηµα φυσικών δικαιωµάτων, ή ένα φυσικό σύστηµα διανοµής των αγαθών, άποψη 

κατά την γνώµη µου η οποία ανήκει στην σφαίρα της φαντασίας, εν’ ολίγοις συµφωνώ µε 
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την άποψη του Hume (οι φιλόσοφοι πρέπει εάν θέλουν να επεκτείνουν τις αιτιολογήσεις 

τους περί της υποτιθέµενης φυσικής κατάστασης να επιτρέψουν σ’ αυτήν να είναι απλά 

ένα φιλοσοφικό δηµιούργηµα το οποίο ουδέποτε είχε και δεν µπορεί να έχει ποτέ κάποια 

σχέση µε την πραγµατικότητα) και επέκεινα µε το Πλατωνικό «εάν οι φιλόσοφοι 

βασιλεύσουν, ή οι βασιλείς φιλοσοφήσουν», αλλά µετά δεν υφίσταται αιτία για κάποιον να 

δίνει προσοχή σε ότι αυτοί οι φιλόσοφοι ισχυρίζονται, ακόµη και αν αποδεχθούµε τον 

τρόπο µε τον οποίο αυτοί προτείνουν ένα κοινωνικό συµβόλαιο από την φυσική 

κατάσταση στην οποία εβασίσθησαν γιατί ο καθένας µας οφείλει να θεωρεί ότι η 

προτεινόµενη φυσική κατάσταση έχει κάποια σχέση µε την ατοµική µου συµπεριφορά 

(ηθική, ή άλλη); Το ερώτηµα το οποίο δηµιουργήθηκε ακριβώς τώρα µετατρέπεται απλά 

στο να αποφασίσουµε τι είναι, ή τι δεν είναι φυσικό µέσα στην προτεινόµενη φυσική 

κατάσταση, πράγµατι ποια σχέση µπορεί να έχει µε την ανθρώπινη συµπεριφορά ο 

κτηνώδης ανταγωνισµός του Hobbes, µήπως δεν είµασταν κοινωνικά όντα πολύ ποιο 

πριν, από την αναγνώριση µας ως ανθρώπων; Μία προσέγγιση η οποία θεωρεί την 

φυσική κατάσταση ότι είναι το τρέχον κοινωνικό καθεστώς απαιτεί την εγκατάλειψη της 

πολύ συντηρητικής υπόθεσης του Hobbes δηλ τι είναι, ή τι δεν είναι διαθέσιµο σαν ένα 

κοινωνικό συµβόλαιο, αντί να έχουµε βασικά µόνο ένα  εφαρµόσιµο κοινωνικό συµβόλαιο 

διαθέσιµο σαν εναλλαγή, σε µια φυσική κατάσταση, κατά τον Hobbes είναι δυνατόν να 

λεχθεί ότι κανονικά µπορεί να υπάρξει µια ευρεία κλάση κοινωνικών συµβολαίων µεταξύ 

των οποίων θα µπορούµε να κάνουµε µια επιλογή, τότε ο τρόπος κατά τον οποίον είναι 

προς το παρόν µια κοινωνία οργανοµένη είναι δυνατόν να περιλαµβάνεται σε ένα από τα 

διατιθέµενα κοινωνικά συµβόλαια. Το πρόβληµα για ένα µεταρρυθµιστή θα είναι τότε η 

αναζήτηση ενός νέου κοινωνικού συµβολαίου εντός του οποίου η κοινωνία να µπορεί να 

ενσωµατωθεί µέσα από την αµοιβαίαν συγκατάθεση. Από ποιόν θα παραχωρηθεί αυτή η 

συγκατάθεση; Η θεµελιώδης υπόθεση πηγάζει από τα Νέο - Κλασσικά οικονοµικά, οι 

ιδιώτες υποτίθεται ότι θα συναινέσουν σε µια µεταρρύθµιση µόνο εάν το διαφαινόµενο 

ίδιο συµφέρον ταυτίζεται µε το αποτέλεσµα, το οποίο προσδοκούν να αποκοµίσουν εάν 

αυτοί συναινέσουν. Το ερώτηµα όµως έτσι παραµένει, εξ’ εκείνων των µεταρρυθµίσεων, 

οι οποίες δεν απαιτούν από εκείνους των οποίων οι συγκατάθεση χρειάζεται, να 

παραδώσουν οποιαδήποτε από τα δικαιώµατά τους, ή τα προνόµια τους χωρίς επαρκεί 

αποζηµίωση, ποιο θα επιλεγεί; Γι’ αυτό τον σκοπό κάποια βασική αρχή είναι αναγκαίο να 

συντονίσει τις φιλοδοξίες των εµπλεκοµένων, αυτό τον ρόλο µπορεί να παίξει η αρχή της 
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αρχικής θέσης. Όταν σκεπτόµεθα τους εαυτούς µας στην αρχική θέση πίσω από το 

πέπλο της ανωνυµίας δεν θα είµεθα υποχρεωµένοι να υποθέσουµε ότι οι ιδιώτες έχουν 

λησµονήσει πως είναι οργανωµένη η παρούσα κοινωνία υπό την ισχύουσα φυσική 

κατάσταση, αυτοί θα είναι υποχρεωµένοι µόνο να φανταστούν ότι οι ίδιοι και οι 

συµπολίτες, οι οποίοι τους ακολουθούν δεν γνωρίζουν τον τρέχοντα ρόλο τους µέσα στην 

κοινωνία και να οραµατίζονται ότι το νέο κοινωνικό συµβόλαιο, εκ των προτεινοµένων, θα 

είναι κοινής αποδοχής κάτω από αυτή την εξισωτική υπόθεση, αυτό είναι το κοινωνικό 

συµβόλαιο το οποίο θα προταθεί σαν επιλέξιµο για µεταρρυθµιστική δράση. 

    Μια φυσική ένσταση προέρχεται από το ότι  είναι ανήθικο να προτείνουµε µια τέτοια 

µεταρρυθµιστική προσέγγιση. Πράγµατι είναι δυνατό να συµφωνήσουµε ότι οι κοινωνίες 

στις οποίες επιτρέπεται η κατοχή δούλων είναι «κακές», αλλά οι κάτοχοι δούλων ποτέ δεν 

θα συναινέσουν να ελευθερώσουν τους δούλους, εάν παρακινούνται µόνο από τις δικές 

τους αντιλήψεις, συνεπώς η δουλεία θα επιζήσει. Πολλές αντιρρήσεις είναι όµως δυνατόν 

να εγερθούν και κατά πρώτον δεν είναι τόσο εµφανές το ότι η δουλεία είναι κακή, κατά 

απόλυτον αίσθηση, άλλως πως ο Αριστοτέλης δεν θα είχε παραβλέψει το θέµα , ούτε ο 

Κικέρων θα µπορούσε να κάνει τόσο σκληρές προτάσεις για την διάθεση των δούλων, οι 

οποίοι είχαν υπερβεί το όριο της χρησιµότητας και αυτό να θεωρείται σαν µη ηθικόν. Η 

αντίθεσή µου στο φαινόµενο της δουλείας είναι φαινόµενο πολιτισµού, όντας τέκνα του 

πολιτισµού µας έχουµε εµποτισθεί «και πολύ ορθά» µε την αποστροφή για την έννοια της 

δουλείας, όπως έχω εµποτισθεί και από την αποστροφή για την παρούσα κοινωνική 

κατάσταση η οποία επιτρέπει σε µερικά «ευτυχώς ακόµη» µέλη της κοινωνίας µας να 

πέφτουν για ύπνο σε σωρούς σκουπιδιών θεωρώντας και τους ίδιους σκουπίδια. Όταν 

αυτή η αίσθηση της αποστροφής γίνει ευρύτερα αποδεκτή θα µπορούµε να πούµε , ότι 

είναι « εµφανώς κακό», πως όµως µια κοινωνία µπορεί να ανέχεται ανάµεσά της µια 

τέτοια «µίζερη» κατάσταση; Αυτός ο ίδιος όµως µόλις τώρα διεφώνησε µε το ότι είναι « 

προφανές κακό» να αγνοεί την δέσµευση του απόρου να κερδίσει τα προς το ζείν της 

ηµέρας. Είναι αληθές ότι αυτοί προεξοφλώντας την επιτυχία για τις µεταρρυθµίσεις του 

τρέχοντος κοινωνικού συµβολαίου χρησιµοποιούν υπερβολικά το εργαλείο της ρητορικής 

τέχνης. Ουδείς θα επιθυµούσε να κατηγορηθεί σαν κακός, αλλά είναι σπουδαίο να µην 

παραπλανηθούµε από την προπαγάνδα µας αν και η προπαγάνδα είναι περισσότερο 

αποτελεσµατική όταν προέρχεται από την καρδιά. Το κοινωνικό µας συµβόλαιο δεν 

πρέπει να συρρικνώνεται επάνω σε βέβαιες συµπεριφορές επειδή είναι «κακό», οι 
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συµπεριφορές µπορεί να λεχθεί ότι είναι «κακές» επειδή τα κοινωνικά µας συµβόλαια 

συρρικνώνονται επάνω τους. Ούτε είναι αληθές ότι απαιτείται αναγκαστικά η συναίνεση 

των κατόχων των σκλάβων για να εξαλειφθεί η δουλεία, εάν οι κάτοχοι σκλάβων δεν 

δηµιουργήσουν µια δυνατή οµάδα θα εξαναγκασθούν να παραδώσουν τους σκλάβους 

τους παρά την θέλησίν των, αν και η οµάδα των απελευθερωτών δεν θα έχει την ισχύ να 

νοµιµοποιήσει την συµπεριφορά της στηριζόµενη στην αρχή της αρχικής θέσης. Εάν οι 

κάτοχοι δούλων είναι ορθολογιστές θα προβλέψουν ότι η δουλεία εξήντλησε τις ηµέρες 

της και θα συνεργασθούν για την αλλαγή του καθεστώτος, εάν αυτοί πολεµήσουν θα τα 

χάσουν όλα, εάν συνεργασθούν θα είναι σε θέση να διαπραγµατευθούν την συναίνεσίν 

των µε κάτι που έχει αξία, στην ισορροπία αυτοί µπορεί θα συναινέσουν να λεχθεί ότι µια 

τέτοια επιβληθείσα συναίνεση δεν είναι γνήσια συναίνεση, αλλά τελικά συναινώ σηµαίνει 

λέω ναι και εν τέλει δεν είναι πάντοτε αληθές ότι συµφωνούµε σε κάτι, διότι έχουµε 

πεισθεί ότι οποιαδήποτε άλλη παραλλαγή είναι χειρότερη. Ούτε είναι βέβαιον ότι η 

δουλεία θα επιβιώσει αναγκαστικά όταν οι κάτοχοι δούλων είναι τόσον ισχυροί ούτως 

ώστε να είναι αδύνατον να πιεσθούν, για παράδειγµα το σχέδιο της µεταρρύθµισης, το 

οποίο θα περιορίζει την δουλείαν όταν η κοινωνία θα έχει προχωρήσει σε κατάσταση κατά 

την οποίαν η υπάρχουσα θα έχει γίνει οικονοµικά ανεπαρκής. Μπορεί αυτό να φαίνεται 

λίγο κυνικό αλλά εν πολλοίς σε αυτό το φαινόµενο οφείλεται το ότι έχει εξαλειφθεί η 

δουλεία, µε  την µορφή τουλάχιστον, την οποίαν µας ήταν γνωστή µέχρι τώρα. 

Ανεξάρτητα εάν έχουν αναπτυχθεί διαφορετικού τύπου και µορφές δουλείας και τρόποι 

εκµετάλλευσης των ανθρώπων από ανθρώπους, οι οποίοι όµως ακριβώς αναπτύχθηκαν 

επειδή κρίνονται οικονοµικά επαρκείς. Τα ηθικά εγκλήµατα είναι πολύ ευκολότερο να 

διατηρηθούν, όταν δεν έχουν επιπτώσεις στο πορτοφόλι µας. Οι αρχή της αρχικής θέσης 

και της κοινής αντίληψης πρέπει να έχουν ευρύτερο περιεχόµενο από ένα απλό 

οικονοµικίστικο, όπως και ο λόγος του αρχαίου προγόνου µας Αρχιµήδη «∆ός µοι πα στώ 

και ταν γαν κινασώ» δεν αναφέρεται όπως πολλοί υπέθεσαν στενά στην θεωρία των 

µοχλών, αλλά στο άνοιγµα του συστήµατος εκτός του πλανήτη που ονοµάζεται «Γη». Τι 

όµως θα συµβεί, εάν δεν έχει φθάσει το πλήρωµα του χρόνου και η δουλεία εξακολουθεί 

να είναι µια επιτυχηµένη οικονοµική κατάσταση; Θα πρέπει τότε να προετοιµαζόµαστε να 

αποδεχθούµε την δουλείαν; Αυτό κατά την άποψήν µου είναι ένα παραπλανητικό 

ερώτηµα αφού παρέχει αναγκαστικά το δικαίωµα µόνο για µια επιλογή. Αναζητώντας µια 

µεταρρύθµιση είναι αναγκαίο να γνωρίζουµε ότι, κάτι που δεν µπορεί να αλλαχθεί πρέπει 
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να περιµένουµε µέχρι να ωριµάσει, να το υποµένουµε, να το ανεχόµαστε  και να 

προσπαθούµε να θεραπεύσουµε τρέχουσες ατέλειες παρά αντιπαραγωγικά να 

προσπαθούµε να θέσουµε άµεσες µεταρρυθµίσεις µε άµεσα αποτελέσµατα, τα οποία θα 

είναι εφαρµόσιµα στο απώτερο µέλλον και εάν είναι. Η άγνοια αυτής της εµφανούς αρχής 

µπορεί να οδηγήσει τον αναπτυσσόµενο κόσµο από καταστροφή σε καταστροφή. 

     Μια δεύτερη ένσταση προέρχεται από το ότι τα βιώµατα δεν είναι δυνατόν εύχρηστα 

να αξιολογηθούν σύµφωνα µε µια απόλυτη εκ των προτέρων αποδεκτών σταθερών 

βιωµάτων. Πώς λοιπόν νοµιµοποιείται το όργανο της αρχικής θέσης από κάποιον, που 

έχει αυτού του είδους την αντίληψη; Οι αρχές εθισµού δεν είναι τίποτα παραπάνω από 

την αρχή της κοινής αντίληψης (συναντίληψης) που συµπεριλήφθηκε να συντονίσει την 

συµπεριφορά εκείνων που ενεργούν µε βάση το αποκαλυφθέν ίδιον ενδιαφέρον, γιατί 

κάποιος θα έπρεπε να ενδιαφέρεται περί του αποτελέσµατος, εάν συµπεριληφθή και η 

αρχή της αρχικής θέσης στον κατάλογο των διαθεσίµων βιωµατικών αρχών; Επίκληση 

αρχών, όπως το «απόλυτον κυρίαρχον» του Kant, λειτουργούν µόνο στο µέγιστο και 

µόνο εάν  ταυτόχρονα καταστεί παγκόσµιος νόµος, όµως µια τέτοια άποψη των 

πραγµάτων είναι χωρίς σηµασία. 

    Έχουµε όµως να µάθουµε κάτι από την ιστορική πραγµατικότητα την οποία φιλόσοφοι 

και άλλοι προσπάθησαν τόσο σοβαρά να παρουσιάσουν. Μια σταθερή συζήτηση για την 

υποστήριξη κάποιας παραλλαγής του «πράξε όπως εσύ θα ήθελες να πράττονται βάση 

αρχών», η παραλλαγή του Hobbes είναι χαρακτηρισικά αρνητική (µην κάνεις στους 

άλλους , ότι δεν θα ήθελες να σου κάνουν) και έτσι οι µελετητές τους να είναι έτοιµοι να 

εναγκαλισθούν τα συµπεράσµατά των. Όµως δεν νοµίζω ότι οι συζητήσεις των 

περιλαµβάνουν όλη την εµπειρία του παρελθόντος, αλλά απλά η αρχή συλλαµβάνει 

πλευρές της συµπεριφοράς τους στις δοσοληψίες τους µε τους άλλους οι οποίοι το 

γνωρίζουν, αλλά δεν είναι σε θέση να το αντιληφθούν πλήρως, έτσι είναι δυνατόν να 

λεχθή ότι παραλλαγές τις αρχής τυπικά ενσωµατώθηκαν σαν κριτήρια της θεωρίας 

λήψεως αποφάσεων µέσα στο σύστηµα της κοινής αντίληψης, µολονότι δεν αναλύθηκαν 

επισταµένως, συνήθειες όµως οι οποίες συγκρατούν την κοινωνική δοµή, επιπρόσθετα η 

άποψη ότι τα βιώµατά µας περί δικαιοσύνης ίσως  να βασίζονται στις ίδιες πηγές καθ’ ότι 

λαµβάνουν υπ’ όψη την αρχή της αρχικής θέσης, όπως  αναφέρει και ο Nietzsche 

(αφ’ότου ο άνδρας λησµόνησε τον αρχικόν σκοπό της αυτοαποκαλούµενης σωστής και 

δίκαιας πράξης αυτό βαθµιαία άρχισε να φαίνεται ότι µια σωστή πράξη είναι µια 
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συµπεριφορά, η οποία χαρακτηρίζεται από έλλειψη εγωισµού). Η αρχή της αρχικής θέσης 

φαίνεται σαν µια τυποποιηµένη προσπάθεια ενεργοποίησης του «πράξε, όπως θα 

επιθυµούσες να πράττονται από µια τάξη αρχών, οι οποίες θα διευκρινίζουν πως θα 

επιλύονται περιπτώσεις που θα αναφύονται από ενστάσεις της µορφής « µην κάνεις σε 

άλλους ότι δεν θα επιθυµούσες να έχουν κάνει αυτοί σε σένα, ίσως αυτοί να έχουν 

διαφορετικές αντιλήψεις από τις δικές σου» η αρχή θα ήταν δυνατόν να παρουσιασθή 

λεκτικά από το «η ζωή έχει σαν σκηνικό τον χώρο-χρόνο», γι’ αυτό όταν επικαλούµαι 

αρχές όπως η αρχική θέση δεν προσπαθώ να επηρρεάσω τους ανθρώπους να κάνουν 

κάτι το οποίο είναι αντίθετο και ασυνεπές µε την φύση του ανθρωπίνου είδους, ούτε εκτός 

των εµπειρίων σαν κοινωνικά όντα, όλα όσα επροτάθησαν είναι ένα σύνηθες κοινωνικό 

εργαλείο, το οποίο πρέπει πρώτα να αναγνωρισθεί σαν τέτοιο και µετά να προσαρµοσθεί 

για χρήση σε ευρύτερους τοµείς. Η πρόταση είναι πραγµατική, εάν η ιστορία είχε να 

παρουσιάσει έναν εφάµιλλο µηχανισµό συντονισµού µε την αρχή της αρχικής θέσης θα 

ήθελα να ασχοληθώ µε της συνέπειες της χρήσης αυτού του µηχανισµού.  

     Ποιο πάνω έγινε µια µη λεπτοµερής αναφορά για τον νέον τύπο ανθρώπου, του Homo 

economicus και έγινε νύξη πως αντιµετωπίζετε, από τον Sen σαν «ανόητος 

ορθολογιστής», εάν ενδιαφέρεται µόνο για τα δικά του συµφέροντα. Επειδή όµως ο τύπος 

αυτού του ανθρώπου θα ήταν δυνατόν να χρησιµοποιηθεί σαν παίκτης σε ένα πιθανό 

παίγνιο µε αντίπαλο ένα Homo Sapiens, ή Homo Ethicus, ή Homo Behaviorolis, ή µια 

σύνθεση εξ’αυτών, κρίνω σκόπιµο να ασχοληθώ ευρύτερον µε τα χαρακτηριστικά των 

παραπάνω τύπων και κυρίως µε τους τύπους Homo Sapiens και Homo Economicus. Ένα 

νέο υπόδειγµα είναι τώρα διαθέσιµο, το οποίο διατηρεί την αριστοποίηση σαν τον 

θεµελιώδη µηχανισµό, αλλά δεν θεωρεί πλέον τους οικονοµολόγους σαν παντογνώστες 

των Μαθηµατικών θαυµάτων. Το νέο υπόδειγµα θεωρεί τις εξελικτικές δυνάµεις, 

βιολογικές, κοινωνικές, οικονοµικές κ,λ,π, σαν υπεύθυνες του ότι όλα τα πράγµατα 

µεγιστοποιούνται.                                    

    Οι κοινωνικο-οικονοµικές δυνάµεις έχουν την µεγίστην σηµασίαν σε τέτοιες 

περιπτώσεις, σε σύγκριση µε την λέξη γονίδιο ο Dawkins επινόησε την λέξη µιµητής 

(meme) προς χρήση σε συναφείς εκφράσεις, ένας µιµητής είναι µια ιδέα ένα πρότυπο 

ένας πρακτικός κανόνας, ένας κώδικας κατά κάποιον τρόπο επικοινωνίας, ο οποίος 

µπορεί να αντιγραφεί από έναν εγκέφαλο σε κάποιον άλλο µέσω της µίµησης ή της 

εκπαίδευσης και ο οποίος κατά κάποιον τρόπο καθορίζει τις εκδηλώσεις της 
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συµπεριφοράς του ατόµου στον εγκέφαλο, του οποίου έχει εγκατασταθή, εάν το 

περιβάλλον είναι επαρκώς σταθερό, κάποιος εύλογα θα προσδοκά παρατηρώντας την 

εξέλιξη να έλθη σε κάποια άλλη ισορροπία στην οποία οι κατώτεροι µιµηταί θα έχουν 

εξαλειφθή. Οι επιβιώσαντες µιµηταί δεν θα πρέπει απαραιτήτως να είναι συµβιούντες, 

αλλά κανείς τους δεν κερδίζει έδαφος σε βάρος των άλλων. Αυτή η προσέγγιση νοµίζω 

ότι µετατρέπει τον άνθρωπο σε κλώνο ο προορισµός των οποίων είναι να µεταφέρουν τις 

µιµήσεις µέσα στον εγκέφαλό τους, όπως µεταφέρουµε τους ιούς σε ένα κοινό 

κρυολόγηµα, όµως σε ένα παρατηρητή αυτό θα φαίνονταν σαν ένα άτοµο το οποίο έχει 

προσβληθή και λειτουργεί προς ίδιον συµφέρον αρκεί η ερµηνεία του ιδίου συµφέροντος 

να ταυτίζεται µε την προσπάθεια του φορέα της µίµησης να αντιγράψει την µίµηση σε 

άλλους  εγκεφάλους. Συχνά τέτοιες θεωρίες απορρίπτονται, διότι ευτελίζουν το 

ανθρώπινο γένος αυτό προσωπικά µου φαίνεται «σαν κάποιον, ο οποίος απορρίπτει τα 

σκόρδα σαν κατάλληλα για την υγεία, επειδή οι καραµέλες έχουν γλυκειά γεύση», είναι 

αλήθεια ότι η θεωρία δεν συµβαδίζει µε τις κολακευτικές ιστορίες που λέµε µόνοι µας για 

το τι πράγµατι είµαστε, αλλά ακριβώς αυτές οι ιστορίες είναι µιµήσεις αφ’ εαυτού, ακόµη 

και η ιδέα της προσωπικής ταυτότητος δηλ του «εγώ» από κάποια άποψη  µπορεί να 

λεχθή ότι είναι µια µίµηση «και τίποτα παραπάνω», άν και µια τέτοια ακραία άποψη 

µπορεί να θεωρηθή σαν υπερδιαφήµηση της θεωρίας, αλλά αυτό είναι αναγκαίο για να 

παραδεχθούµε ότι υπάρχει µηχανισµός που  οδηγεί την συµπερφορά µέρους του Homo 

Sapiens  να µιµείται την συµπεριφορά του Homo economicus χωρίς να απαιτείται 

αναγκαστικά ότι ο Homo Sapiens κάνει τις ίδιες σκέψεις µε αυτές που αποδίδονται στον 

Homo economicus. Π.χ έστω ότι αποδίδουµε την επιλογή µας σε ένα τρόπο δράσης διότι 

η συνείδησή µας χρησιµοποιεί έναν ηθικό κανόνα, ο οποίος µας λέγει ότι είναι η ορθή και 

η κατάλληλη δράση, αλλά το πραγµατικό ερώτηµα είναι πως και γιατί η πρακτική της 

δηµιουργίας αυτού του κανόνα µέσα στο υπάρχον σύστηµα ηθικής επιβιώνει στα παιδιά 

µας; Η απλούστερη δυνατή απάντηση είναι δυνατόν να είναι, ότι επιζεί επειδή τα παιδιά 

µας έχουν τέτοια συγκρότηση, ώστε επιτυχώς να αυτοαποδεικνύονται σαν κατάλληλοι 

χώροι για περαιτέρω αντιγραφή των σχετικών µιµήσεων. Πράγµατι εκτός από αυτά που 

είναι περιορισµένα κατανοητά, το ατοµικό συµφέρον κατέστη  ευρύτατα κατανοητόν µε 

αυτόν τον χειρισµόν, αυτό δεν έρχεται σε αντίφαση καθ’ ολοκληρίαν µε την σύγχρονον 

θεωρία της χρησιµότητας, η οποία αποφεύγει κάθε προσπάθεια να κατατάξει τους 

ποικίλους δυνατούς στόχους έναντι εκείνων που ένα πρόσωπο, ίσως να αντιµάχεται σαν 
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να είναι περισσότερο ή λιγώτερο λογικό. Για να εναρµονίζει την κατάσταση µε τον 

ορθολογισµόν ένας ιδιώτης χρειάζεται µόνο να έχει συνέπεια στην αναζήτηση της 

επιτυχίας ανεξάρτητα του ποιός είναι  ο σκοπός του, µερικές φορές αυτό επισύρει την 

µοµφή της ταυτολογίας και συνεπώς χωρίς περιεχόµενο, όµως ακόµη και εάν κάποιος 

έχει πίστη στην πρόταση ότι η εξέλιξη λειτουργεί για την εξάλειψη των ασυνεπειών στη 

συµπεριφορά µακροχρόνια, η πραγµατικότητα την οποία αντιµετωπίζει, λέγει ότι υπάρχει 

πολύς ακόµη δρόµος για να εκπληρώση την αποστολή της, ακόµη και εάν οι σκοποί της 

επιτεύχθησαν ευρέως ο Homo economicus είναι ότι το καλύτερον από µια διεστραµένη 

και υπεραπλουστευµένη εικόνα του Homo Sapiens, όπως η «∆ηµοκρατία» το µόνο 

πλεονέκτηµα της είναι ότι όλες οι εναλλαγές είναι χειρότερες και όπως αναφέρει ο Sen 

(στην υπεράσπιση της υπόθεσης ότι η πρακτική συµπεριφορά είναι ίδια µε την 

ορθολογική, κάποιος µπορεί να διαφωνήση στο ότι αυτό φαίνεται να οδηγεί σε  λάθη. H 

εναλλαγή να υποθέσουµε οιονδήποτε ιδιαίτερου τύπου ανορθολογισµού φαίνεται να 

οδηγεί σε ακόµη περισσότερα λάθη).  

    Οι υποστηρικτές του Homo ethicus «δηλ εκείνων που πράττουν κατ’ εθισµόν» δεν 

συµφωνούν ότι όλες οι εναλλαγές του Homo economicus είναι χειρότερες, αυτοί νοµίζουν 

ότι για να υποδειγµατοποιήσουµε τον άνθρωπο σαν Homo economicus πρέπει να 

δώσουµε µικρή σηµασία στις φυσικές απόψεις του οι οποίες είναι σηµαντικές για να 

αντιληφθούµε πως λειτουργεί η κοινωνία του, π. χ ο Elster παρατηρεί ότι ( η αγάπη και το 

καθήκον είναι το τσιµέντο της κοινωνίας). Οι πολιτικοί φιλόσοφοι της κοινοκτηµοσύνης 

σπανίως γίνονται σαφείς περί του τι κρατάει τις κοινωνίες ενωµένες, αλλά στις 

αµφισβητήσεις που αυτοί εγείρουν εναντίον της άποψης  των  φιλελευθέρων, δηλ του 

«εγώ» φαίνεται να θεωρούν την άποψη του Elster σαν δεδοµένη. Σε απάντηση των 

αναφερθέντων παρατηρήσεων θα αναφέρω τις απόψεις µερικών άλλων, οι οποίοι 

αναφέρουν την συµπάθεια και την υποχρέωση, παρά την αγάπη και το καθήκον, σαν 

τους συνεκτικούς κρίκους της κοινωνίας. Παρενθετικώς θα ήθελα να αναθέρω ότι 

προσωπικώς πιστεύω ότι ο συνεκτικός κρίκος των κοινωνιών είναι ο «έρωτας και το 

καθήκον, η λέξη έρωτας χρησιµοποιείται µε την ευρύτερη έννοια, δηλ του πάθους για 

δηµιουργία, η παραπάνω έννοια είναι συµβατή και µε την θεωρία της χρησιµότητας, 

όπως προσωπικώς πιστεύω οι πρωτογενείς παράγοντες παραγωγής είναι ο έρωτας και η 

εργασία χρησιµοποιώντας την λέξη έρωτας µε την έννοια της κλίσης προς δηµιουργίαν 

χωρίς οικονοµικό όφελος π.χ καλλιτεχνικές δηµιουργίες, έρευνα κ.λ.π.». Ο Hume και ο 
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Adam Smith ( ο οποίος δεν έγραψε µόνο τον πλούτο των εθνών ) θεωρούν την 

συµπάθεια σαν την ρίζα της ανθρώπινης ηθικής ζωής. Ο Ηume περιγράφει την εµφάνιση 

της συµπάθειας λέγοντας ( όταν βλέπω τις επιδράσεις του πάθους στην φωνή και τις 

χειρονοµίες κάθε προσώπου η σκέψη µου πηγαίνει από τις επιδράσεις στα κίνητρα και 

την δηµιουργία µιας έντονης ιδέας του πάθους καθώς προς το παρόν µετατρέπεται σε 

πάθος αφ’ εαυτού). Αυτό συλλαµβάνει την ιδέα ότι η συµπάθεια δηµιουργεί ταυτοποιήσεις 

µεταξύ προσώπων , πιθανώς µεταξύ οµάδων, ή και στόχων, ούτως ώστε να µην είναι 

πλέον δυνατόν να διακρίνονται πλήρως οι προσωπικοί στόχοι από εκείνους των 

υπάρξεων µε τις οποίες ταυτοποιείται. Εάν η συµπάθεια είναι το καρότο, η υποχρέωση 

είναι το µαστίγιο, το να αφοσιωθεί κάποιος σε ένα πρόγραµµα δράσης συνεπάγεται ότι 

αναλαµβάνει να φέρει τούτο σε πέρας ακόµη και εάν έχει εναλλακτικούς τρόπους δράσης 

που οδηγούν σε καλύτερα αποτελέσµατα. Όµως εάν ο Homo ethicus χαρακτηρισθεί ως 

επαρκής να αισθάνεται συµπάθεια και να αναλαµβάνει υποχρεώσεις, τότε δεν προκύπτει 

καµµιά υποχρέωση να τον διαχωρίζουµε από τον Homo economicus. Για την δηµιουργία 

αυτής της άποψης είναι αναγκαίο να χρησιµοποιήσουµε το απόσπασµα του Hobbes ( η 

όλη φύση του ανθρώπου είναι δυνατόν να ερµηνευθή από τις εξής τέσσερες 

ιδιότητες:σωµατική ρώµη, εµπειρία, λογική και πάθος).  

   Για τον Homo economicus η σωµατική ρώµη µπορεί να ερµηνευθή σαν αυτό το οποίο 

κάποιος είναι ικανός να κάνει, αυτό καθορίζει το σύνολο από το οποίο αυτός είναι ικανός 

να επιλέξει, η εµπειρία µεταφράζει τις πεποιθήσεις του  για το περιβάλλον, το πάθος 

αντιστοιχεί στις προτιµήσεις του για την ακρίβεια «η σύγχρονη θεωρία της χρησιµότητας 

δεν αναφέρει ότι ένας ορθολογιστής όταν λαµβάνει αποφάσεις είναι ένα παθιασµένο 

κτήνος, αυτή λέγει ότι είναι η συνέπειά του κατά την λήψη αποφάσεων που τον οδηγεί να 

συµπεριφέρεται σαν να είναι κτήνος», η λογική είναι το εργαλείο που αυτός χρησιµοποιεί 

για να επιλέξει µια ενέργια από το σύνολο των δυνατοτήτων που δηµιουργούν τα πλέον 

προτιµώµενα αποτελέσµατα, δεδοµένων των πεποιθήσεών του, από πουθενά δεν 

προκύπτει ότι ο Homo economicus δεν ενδιαφέρεται  για την ευηµερία των άλλων, 

πράγµατι δεν είναι ασύνηθες για τους οικονοµολόγους να υποθέτουν ακριβώς αυτό σε 

ορισµένες συναφείς εκφράσεις, ούτε υπάρχει κάτι που να στερεί το δικαίωµα από τον 

Homo economicus να αναλάβει µερικές υποχρεώσεις το είδος των υποχρεώσεων που 

δύναται να αναλάβει εξαρτάται από το είδος του µηχανισµού επιβολής των 

υποχρεώσεων. Π.χ αυτοί οι περιορισµοί µπορεί να προέρχονται από σωµατική αδυναµία, 
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συνεπώς αυτός αποφασίζει να µειώσει προς το παρόν το σύνολο των διαθεσίµων 

επιλογών για µεταγενέστερα µε λιγώτερη επεξεργασία, ενεργώντας έτσι, αυτός πιθανώς 

να περιπλέκει και να χειροτερεύει την κατάσταση στο µέλλον όχι από σωµατική αδυναµία, 

αλλά από τα µελλοντικά του πάθη, όπως αναφέρει ο Hume (τίποτα δεν επηρρεάζει 

περισσότερον το αποτέλεσµα, ούτε η αύξηση ή η µείωση της οργή µας, ούτε η   

µετατροπή του πόνου σε ευχαρίστηση ή το αντίθετο, από την συνήθεια και την 

επανάληψη). 

    Το υπόδειγµα του Homo economicus όχι µόνο είναι συµβατό µε την ανθρώπινη 

ικανότητα για συµπάθεια και υποχρέωση, αλλά δεν είναι και πολύ δύσκολο να αντιληφθεί 

κάποιος ότι οι εξελικτικές δυνάµεις οδηγούν τα ανθρώπινα όντα σε µερική επανάληψή 

του. Πολλά επίσης γεγονότα µπορούν να τακτοποιηθούν χάρη στην πρόταση ότι ο Homo 

Sapiens έχει πολλές εθιστικές κλίσεις ενσωµατωµένες στο DNA του π.χ,ψηφίζει, 

συµβάλλει σε δωρεές,   δίδει φιλοδώρηµα σε εστιατόριο που δεν πρόκειται να 

ξαναεπισκεφθεί, γίνεται εθελοντής αιµοδότης, µερικές φορές δακινδυνεύει την ζωή του για 

να σώσει ένα τελείως άγνωστο, ή θυσιάζει την ζωή του στο όνοµα µιας αφηρηµένης 

έννοιας ή αρχής. Οι αποδείξεις εµπειρικές και θεωρητικές της πρότασης ότι ο Homo 

Sapiens δανείζεται µερικές από τις αρετές του Homo ethicus φαίνοται υπερβολικές, όµως 

ας µου επιτραπεί να επαναλάβω ότι δεν είναι αναγκαίο να κινηθούµε εκτός του 

υποδείγµατος του Homo economicus για να προσαρµόσουµε περισσότερες από αυτές τις 

αποδείξεις.Αυτό πράγµατι είναι πολύ ευχάριστο, εάν ο Homo economicus όχι µόνο 

δανείζεται µερικές από τις αξίες του Homo ethicus σε κάποια στιγµή, αλλά όλες τις αξίες 

και για πάντα, τότε τα ηθικά προβλήµατα θα εξέλειπαν, ή σε όρους της θεωρίας των 

παιγνίων µετά την υποδειγµατοποίησην των παικτών σαν είδη από ενάρετες παραλλαγές 

του Homo economicus θα καθίστατο ασήµαντο, διότι θα υπήρχαν λίγες ευκαιρίες, ίσως 

και καµµιά για διαµάχη, αρκεί να µην ανέκυπταν προβλήµατα πληροφόρησης, όµως 

φοβάµαι ότι έχουν δίκαιο οι συντηρητικοί, όταν παρατηρούν ότι ο Homo Sapiens, αν και 

αποτελεί µείγµα του καλού και του κακού είναι ακριβώς οι κακοί που επιβάλλονται στις 

περιπτώσεις που συζητούνται ζητήµατα σχετικά µε κοινωνικά συµβόλαια. Κατά την 

αποτίµηση τέτοιων περιπτώσεων κατά τις οποίες οι συνήγοροι του καλού ισχυρίζονται ότι 

αυτό επικρατεί δύο ερωτήσεις εγείρονται πάντοτε και χρήζουν απαντήσεως. 

α)Πόσο κοστίζει η συµπεριφορά ; 

                                β)Πόσο συχνά εµφανίζεται η κατάσταση; 
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Εάν η συµπεριφορά είναι µικρού κόστους,ή η επίκλησή της δεν γίνεται συχνά τότε ένας 

υποστηρικτής του υποδείγµατος του κακού σαν πρώτης προσέγγισης της ανθρώπινης 

φύσης δεν θα αντιµετωπίσει πολλά προβλήµατα, αυτός διαθέτει µια εµφανή εξήγηση 

,διότι η συµπεριφορά επιβιώνει, κάποιος θα προσδοκά να την εξαφανίσει η εξέλιξη στο 

πολύ µακρινό µέλλον. 

   Μερικές φορές οι άνθρωποι ενεργούν µε αλτρουισµό έστω και εάν η συµπεριφορά είναι 

δυνατόν να έχει πράγµατι µεγάλο κόστος, συχνά αλλά όχι πάντοτε, αυτή η συµπεριφορά 

είναι απερίσκεπτος. Αυτό φαίνεται σαν µια  εξαίρεση στην πρόταση ότι το καλό 

εµφανίζεται µόνο κανονικά όταν οι λειτουργίες του είναι µικρού  κόστους αυτό µπορεί να 

συµβεί σε µια µικρή στενά συνδεδεµένη οµάδα όπως η οικογένεια, η φυλή ή µια 

στρατιωτική οµάδα µικρή που βρίσκεται σε συνθήκες µάχης και υπάρχουν πλείστες όσες 

καλές αιτιάσεις οι οποίες ερµηνεύουν γιατί κάποιος πρέπει να προσδοκά να 

παρουσιάζεται τέτοια συµπεριφορά κάτω από τέτοιες καταστάσεις.Ένα κοινωνικό 

συµβόλαιο για την εσωτερική οργάνωση τέτοιων οµάδων πρέπει να αναµένεται ότι θα 

έχει ένα διαφορετικό χαρακτήρα από αυτόν που αναµένεται για µεγάλες σύγχρονες 

κοινωνίες, ειδικά το επιχείρηµα της χρησιµότητας προκαλεί µεγάλη αίσθηση στο πρότερο 

συναφές περιβάλλον.  

    Το λάθος το οποίο οφείλουν οι φιλελεύθεροι να αποφύγουν  είναι η εξαγωγή 

συµπερασµάτων από τις εµπειρίες τους των  καλών φίλων µε αµοιβαία  εµπιστοσύνη την 

οποίαν αυτοί βρίσκουν εντός του εσωτερικού της ειδικής, ιδιαιτέρας, ιδίας οµάδος δεν 

ισχύουν στις ευρύτερες κοινωνίες, δεν µπορώ να φαντασθώ πράγµατι ότι οι κλέπτες 

συµπεριφέρονται µεταξύ τους µε ευγένεια, όπως το γνωµικό αναφέρει, αλλά και εάν αυτό 

ισχύει η υπόλοιπη κοινωνία οφείλει να έχει τις πόρτες και τα παράθυρα καλά 

ασφαλισµένα, ούτε είναι τελείως προφανές ότι  µια µεγάλη οµάδα απαραιτήτως θα 

οφελείτο ακόµη και εάν έπειθε τους κατοίκους της να συµπεριφέρονται στον καθένα µε 

τον ίδιο τρόπο που αυτοί συµπεριφέρονται στους γείτονες και τους αγαπηµένους όπως 

αναφέρει ο de Mandeville από το 1714 (πολλά από τα δηµόσια αγαθά τα οποία εµείς 

απολαµβάνουµε ίσως να µην υπήρχαν εάν δεν είµασταν έτοιµοι να ικανοποιήσουµε 

µερικά από τα ιδιαίτερα ελλατώµατά µας). 

  Η αγάπη και το καθήκον δεν είναι το τσιµέντο των συγχρόνων κοινωνιών αν και ίσως 

είναι το ασβεστοκονίαµα που συγκρατεί τους πλίνθους µιας πρωτόγονης κοινωνίας 

µεταξύ τους. Οι σύγχρονες κοινωνίες µοιάζουν µάλλον να είναι δοµηµένες σαν ένα τείχος 
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µε λίθους, κάθε λίθος δεν έχει ανάγκη από ασβεστοκονίαµα κάθε λίθος στέκεται στη θέση 

του από τους γειτονικούς και σε ανταπόδοση αυτός κρατάει τους γείτονές του. Ο 

µηχανισµός στηρίζεται στην αµοιβαιότητα και την ανταποδοτικότητα φαινοµενικά σαν 

αλτρουιστική συµπεριφορά βασιζοµένη σε παραλλαγές του «κράταµε να σε κρατώ ν ’ 

ανεβούµε στο βουνό» η αρχή δεν απαιτεί ψυχική ευγένεια, πλεονεξία και φόβος είναι 

αρκετά για να υποκινούν την συµπεριφορά. Πλεονεξία για τους καρπούς της συνεργασίας 

και φόβος για τις συνέπειες της µη ανταπόκρισης στην πρόταση συµφωνίας, για 

συνεργασία, των άλλων. Ο κακός πιθανώς να µην είναι ένας ελκυστικός ιδιώτης, αλλά 

µπορεί να συνεργασθεί πολύ αποτελεσµατικά µε τους όµοίους του. 

    Το υπόδειγµα του ανθρώπου δηλ του περιφερόµενου παίκτη, ο οποίος περιφέρεται 

καταναλώνοντας τον χρόνο του είναι ντροπή να κατατάσεται στην κατηγορία του Homo 

economicus. Στην θεωρία των παιγνίων και στα οικονοµικά ένας παίκτης ή ένας µέτοχος 

στα οικονοµικά χαρακτηρίζεται από τις προτιµήσεις του και από τις µεγάλες, 

ουσιώδεις,υποκειµενικές πεποιθήσεις του ή όπως ο Hobes θα έλεγε (από τα πάθη του και 

τις εµπειρίες του), αυτό είναι ορθόν για τον εναλλακτικό τύπο του Homo economicus, το 

καλό και το κακό πρέπει να αναµιγνύεται και να εναρµονίζεται καθώς κάποιος επιλέγει τον 

προσδιορισµό των προτιµήσεων του, εάν η συµετοχή  στο µείγµα του καλού είναι αρκετά 

µεγάλη, ούτως ώστε δραστήρια να  ενδιαφέρεται για την κακή θέση των άλλων τότε το 

έργο των θεωρητικών της θεωρίας των παιγνίων είναι πολύ εύκολο για να επιλύσει τα 

παίγνια τα οποία αυτός παίζει, κατά την άποψίν µου, όµως αυτός που εκχωρεί µεγάλη 

συµµετοχή του καλού στο µείγµα είναι αδικαιολόγητα υπεραισιόδοξος, καθώς οι 

υποκειµενικές του προτιµήσεις δεν θεωρούνται φυσικές στο υπόδειγµα του Homo 

economicus, απλά λαµβάνονται σαν τέτοιες κατά παραχώρηση, ούτως ώστε να 

αντανακλούν ακριβέστερα την ποιότητα των πληροφορίων την  οποίαν υποθέτει ότι έχει 

στην διαθέση του. 

    Από την στιγµή που οι οικονοµολόγοι έχουν ορίσει τα πάθη και τις εµπειρίες ενός 

οικονοµικού µετόχου αισθάνονται ότι δεν έχουν να προσθέσουν τίποτα παραπάνω για να 

ερµηνεύσουν και να προβλέψουν την συµπεριφορά των σε ένα περιβάλλον συναφές µε 

τα οικονοµικά, όµως σε µια συζήτηση περί των κοινωνικών συµβολαίων οι άλλες δύο 

ιδιότητες από αυτές οι οποίες χαρακτηρίζουν κατά τον Hobes την φύση του ανθρώπου 

είναι συχνά αµφισβητήσιµες. Αυτές είναι η δύναµη και ο τρόπος κατά τον οποίον αυτός 

αντιδρά. Ανακαλώντας στην µνήµη µας ότι κατά Hobes η σωµατική δύναµη 
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προσδιορίζεται από το τι ένας κοινωνικός µέτοχος είναι ικανός να πράξει ή να µην πράξει 

από την φύση του, στην θεωρία των παιγνίων τέτοια προβλήµατα αντιµετωπίζονται 

τυπικά µε το να εξειδικεύονται οι κανόνες του παιγνίου που παίζεται µε µεγάλην 

λεπτοµέρεια, ως εκ τούτου δεν είναι αρκετό το να παρατηρούµε απλά πως 

χρησιµοποιείται η φυσική δύναµη µέσα στους κανόνες που παίζει, αλλά είναι επίσης 

σπουδαίο να στρέφουµε την προσοχή µας και προς εκείνα που δεν χρησιµοποιούνται 

κατά την δηµιουργίαν των κανόνων του παιγνίου. Κάνω την απαραίτητη διάκριση µεταξύ 

των παιγνίων της ζωής και των παιγνίων της ηθικής, ένας µετέχων µε την σωµατική ρώµη 

καθορίζεται από του κανόνες των παιγνίων της ζωής, τα παίγνια της ηθικής έχουν 

επιπλέον κανόνες, αλλά αυτοί δεν µας λένε τίποτα περί του τι δύναται ένας συµµετέχων  

να κάνει ή όχι από την φύση του «όπως στο σκάκι εναπόκειται στην διάθεση του παίκτου 

εάν θα σπάσει αυτούς τους κανόνες του παιγνίου της ηθικής ή όχι, οι οποίοι όµως 

κανόνες δεν είναι κανόνες του παιγνίου της ζωής, συνήθως όµως όπως και στο σκάκι δεν 

επιλέγει το σπάσιµο αυτών των κανόνων. ∆ιότι πιθανώς να δηµιουργηθούν εκρηκτικές και 

µη ελεγχόµενες καταστάσεις». Κλασσικό παράδειγµα εισαγωγής του παιγνίου της ηθικής 

στις κοινωνικές συµπεριφορές είναι η εισαγωγή της ιδέας του από µηχανής θεού για λύση 

σε αδιέξοδες καταστάσεις από την Αρχαίαν Ελληνικήν τραγωδία, γενικότερα δε η 

επίκληση του θείου είναι χρήση ηθικών κανόνων στο παίγνιο, οι οποίοι δεν είναι 

υποχρεωτικά επιβαλλόµενοι « παίγνια συνεργασίας» σπανίως όµως σπάζουν. ∆εν 

γνωρίζω, εάν ο Αριστότελης είχε διδάξει θεωρία παιγνίων στον Μέγα Αλέξανδρον, αλλά ο 

Μέγας αυτός άνδρας αν και είχε αναγνωρισθή και προσφωνηθή από το Αιγυπτιακό 

ιερατείον υιός του ∆ιός, ανατρέποντας κάθε πιθανή κατηγορίαν για αυταρχισµόν ή 

επίδειξη τυρρανικής συµπεριφοράς, κατά το συµπόσιο το οποίο οργάνωσε, µετά την 

απόφαση να σταµατήσει τις εκστρατείες, εισήγαγε σαν επιβλέποντας της τήρησης των 

συµφωνηθέντων τους θεούς, κρατώντας για τον εαυτό του µόνο τον ρόλο του διαιτητή 

στην περίπτωση που τα δύο µέρη Έλληνες και Βάρβαροι, « πρέπει να σηµειωθεί ότι 

έννοια βάρβαρος δεν εσήµαινε τίποτα παραπάνω από το µη Έλλην», δεν ήταν δυνατόν 

να συµφωνήσουν τελικά, σε ένα θέµα που διαφωνούσαν κατά τον χειρισµό των 

προβληµάτων του αχανούς κράτους που εδηµιούργησε (Ηροδότου Ιστορία). 

   Σύγχρονοι θεωρητικοί των κοινωνικών συµβολαίων βλέπουν συχνά το καθήκον τους να 

περατούται ανακαλύπτοντας ένα τεχνητό παίγνιο προτείνοντας στην κοινωνία να το 

αποδεχθεί και να το παίξει. Μερικοί συγγραφείς για παράδειγµα οραµατίσθηκαν ότι το 



 162
παίγνιο το οποίο παίζεται στη  φυσική κατάσταση (State of Nature) από τον Hobbes 

προαναγγέλει ότι µπορεί να αντικατασταθεί από ένα άλλο παίγνιο στο οποίο η εξουσία θα 

συγκεντρούται στα χέρια ενός Μονάρχη. Κατά τον ίδιον τρόπον ένα παίγνιο είναι δυνατόν 

να επιννοηθή και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ηθικού παγνίου, εν τούτοις είναι 

µεγάλης σπουδαιότητας να µην συγχέονται τα παίγνια τη ηθικής µε τα παίγνια της ζωής. 

Είναι αδύνατον να τροποποιήσουµε τους κανόνες του παιγνίου της ζωής, οι κανόνες του 

ενσωµατώνουν τους αµετάβλητους φυσικούς και ψυχολογικούς περιορισµούς οι οποίοι 

οριοθετούν την ελευθερία δράσης των παικτών, αυτό φαίνεται σαν αποδοχή των κανόνων 

του παιγνίου της ζωής ότι είναι ένα µέρος των φυσικών κανόνων όπως τους 

αντιλαµβάνονται οι φυσιοκράτες επιστήµονες και όχι όπως τους αντιλαµβάνονται 

συνήθως όταν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν στις συζητήσεις για κοινωνικά συµβόλαια.                

Οι φυσικοί νόµοι τους οποίους οι κοινωνίες ανακαλύπτουν για να ρυθµίσουν τις 

υποθέσεις των δηλ  οι κανόνες του παιγνίου της ηθικής φαίνεται να χρησιµοποιούνται σαν 

ένα εργαλείο για την διατήρηση της ισορροπίας µέσα στο παίγνιο της ζωής. Όταν 

αναφέροµαι σε φυσικό νόµο δεν υποθέτω ότι αυτοί πρέπει να περιορισθούν αναγκαστικά 

στους κανόνες που υποτίθεται ότι καθοδηγούν τις ανθρώπινες σχέσεις στην φυσική 

κατάσταση (State of nature) και συνεπώς εκτοπίζουν τα κοινωνικά συµβόλαια. Για 

παράδειγµα ο Hume θεωρεί την έννοια της φυσικής κατάστασης σαν µία αβάσιµη 

φανταστική επιννόηση, παρ’ όλα αυτά έχει φυσικούς νόµους για να προτείνει. Ο Binmore 

θεωρεί ότι η χρήση του φυσικού νόµου σηµατοδοτεί την αξίωση κάθε πρότερου 

περιορισµού στην ανθρώπινη συµπεριφορά και η οποία δεν δύναται να ερµηνευθεί 

φυσιολογικά. Υπερασπίζοντας τον Hume πρέπει να παρατηρήσουµε ότι αυτός επιµένει 

ότι ο φυσικός του νόµος είναι δηµιουργίες πολιτιστικές και δικαιολογεί την ορολογίαν του 

ότι αυτή αποτελεί ένα φυσικό νόµο µόνο όπως αυτή θα γίνονταν αντιληπτή από ένα 

φυσιοκράτη, δηλ ότι το ανθρώπινο είδος έχει ηθικόν νόµον, όπως αναφέρει και ο 

Αριστοτέλης στα ηθικά του (η αρετή δεν είναι ούτε έµφυτος, ούτε αντίθετος προς το 

φυσικό, αυτές παρουσιάζονται επειδή έχουµε ρυθµισθή από την φύση να γίνουµε 

αποδέκτες της, αλλά τις τελειοποιούµε µε την εκπαίδευση και την συµπεριφορά).  

    Αυτά νοµίζω ότι είναι αρκετά για το πάθος, την εµπειρία και την φυσική δύναµη του 

Hobbes, τι συµβαίνει όµως µε την αιτία ;  Το σύνηθες πεδίον για συζήτηση επί ενός 

τέτοιου ερωτήµατος είναι ένα παίγνιο διασκέδασης το οποίο oνοµάζεται δίληµµα του 

φυλακισµένου. Θα αναπτύψω λεπτοµερώς το παίγνιο παρακάτω για να αναφερθώ εν’ 
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ολίγοις πως αντιµετωπίζεται αυτό από τους θεωρητικούς της θεωρίας των παιγνίων. Ο 

Sen σχολιάζει από την πλευρά των ορθόδοξων θεωρητικών της θεωρίας των παιγνίων 

ως ακολούθως : 

    Μία πλέον αποτελεσµατική προσέγγιση πρέπει να επιτυγχάνεται εάν επιτρέψουµε την 

πιθανότητα να είναι το υποκείµενο περισσότερο φιλοσοφηµένο, από αυτό που επιτρέπει 

η θεωρία και έτσι να δύναται να αναρωτηθή κάποιος τι προτιµήσεις θα µπορούσε να έχει 

το άλλο υποκείµενο και κατά κάποιον τρόπον, όπως έχει θεωρηθεί από τον Kant η 

περίπτωση, να ταυτοποιεί εκείνες τις προτιµήσεις ή να συµπεριφέρεται σαν αυτές να είναι 

οι δικές του. Αυτή η αιτιολόγηση απαιτεί από αυτόν να θεωρεί ότι η τροποποίηση του 

παιγνίου θα λειτουργήση από υποχρέωση. 

    Ο Gauthier λέει τα ίδια γύρω από την διάθεση κάποιου για συνεργασία, από 

υποχρέωση, εντός του πλαισίου του παιγνίου το ∆ίληµµα του φυλακισµένου. 

    Ο Binmore πιστεύει ότι συγγραφείς που έχουν την τάση να γράφουν κατ’ αυτόν τον 

τρόπον, συγχέουν το αναλυόµενο µε τον τρόπο της ανάλυσης. Όταν µε ένα παίγνιο 

πρόκειται να αναλυθούν ευνόητες απαιτήσεις, σαν τα ζητήµατα που εγείρονται από τον 

Sen, θα έπρεπε να είχαν ενσωµατωθεί εντός της δοµής του παιγνίου. Εάν οι παίκτες 

είχαν την ισχύ να µεταβάλλουν τις προτιµήσεις τους ή να υποχρεώσουν τους  εαυτούς 

τους να συµπεριφέρονται κατά βέβαιον τρόπον πριν αυτοί παίξουν το ∆ίληµµα του 

φυλακισµένου, τότε αυτό δεν θα ήταν το ∆ίληµµα του φυλακισµένου, αλλά κάποιο ποιο 

περίπλοκο παίγνιο. Προς τούτο δέον να καθορισθή ότι αυτό που  είναι ορθολογικό στο 

∆ίληµµα του φυλακισµένου θα θεωρείται ανόητον σε ένα ποιό σύνθετο παίγνιο.  

  Ηθικότητα και ορθολογικότητα δεν πρέπει να συγχέονται, κατά την άποψίν µου, 

ορθολογικότητα σηµαίνει απλά συνεπής συµπεριφορά. Ο Sen ειρωνικά παρατηρεί ότι ένα 

πρόσωπο µπορεί να ενεργεί µε συνέπεια αντίθετα µε τις προσωπικές του προτιµήσεις, 

όµως η θεωρία της  ορθολογικότητας, η οποία θεωρείται ορθόδοξος στα οικονοµικά δεν 

αποδέχεται τέτοια συµπεριφορά από ένα ορθολογικό άτοµο. Η θεωρία της 

αποκαλυφθείσης προτίµησης, της οποίας ο Sen είναι διακεκριµµένος θιασώτης, 

συµπεραίνει τις προτιµήσεις ενός  συνεπούς ατόµου από τις αποφάσεις που λαµβάνει. Η 

πρακτική αιτία του να σκέπτεται κάποιος µε συνέπεια, είναι σπουδαίο χαρακτηριστικό 

αυτών που λαµβάνουν αποφάσεις δεν δύναται δε να απορριφθεί µε ευκολία, « αν και τα 

µεγάλα έγιναν από αυτούς που ενήργησαν εκτός ορθολογισµού, (µάχη Μαραθώνα, 

Μέγας Αλέξανδρος, Αννίβας, Ναπολέων,Ρόµµελ,κ.λ.π)», αν και αυτό πρέπει να αποτελεί 
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την εξαίρεση ενώ το φυσικό στην λήψη των αποφάσεων πρέπει να είναι ορθολογικό.   

Άτοµα τα οποία συµπεριφέρονται µε ασυνέπεια αναγκαστικά µερικές φορές θα κάνουν 

λάθος και έτσι θα βρεθούν σε µειονεκτική θέση εν συγκρίσει µε αυτούς που δεν κάνουν 

λάθη ποτέ. Η εξέλιξη δεν µοιάζει µε τους κλώνους οι οποίοι αναστέλουν την επανάληψή 

τους. Εάν το υπόδειγµα του Homo ethicus, ο οποίος συµπεριφέρεται µη ορθολογικά, 

αντικατασταθεί από τον Homo economicus σαν παίκτης σε ένα παίγνιο της ζωής τότε 

είναι αναγκαίο να δοθή µια ερµηνεία στο πως ο προηγούµενος δήλ ο Homo Ethicus  

κατορθώνει και επιβιώνει.  

     Αναλύοντας ένα παίγνιο θα πρέπει να υποθέσουµε ότι οι παίκτες δεν είναι ικανοί να 

αναλάβουν υποχρεώσεις οι οποίες θα περιορίζουν την µελλοντική τους συµπεριφορά, 

κάθε υποχρεωτική κίνηση πρέπει να είναι σε αρµονεία µε τους κανόνες του παιγνίου, ούτε 

πρέπει να δηµιουργείται η αίσθηση ότι αποδίδονται σκοποί στους παίκτες διαφορετικοί 

από αυτούς που καθορίζονται από την αποπληρωµή του παιγνίου, εάν ο παίκτης 

φροντίζει για την ευηµερία του άλλου το ενδιαφέρον του αυτό θα έπρεπε να είχε 

συµπεριληφθή στην δοµή του παιγνίου και θα παρουσιάζονταν από την δοµή των 

αποπληρωµών. 

Στο αναλυτικό επίπεδο αυτό είναι ταυτόσηµο µε το ο Homo economicus µεγιστοποιεί 

κάθε στιγµή, ένας αναλυτής ο οποίος θα ανελάµβανε µια τέτοια υποχρέωση είναι απλά η 

ανακάλυψη ενός µηχανισµού επιβολής, που υπάρχει µόνο στο δικό του εγκέφαλο, ούτε 

θα προκαλούσε αίσθηση για τον αναλυτή να εφεύρει νέες προτιµήσεις για τον Homo 

economicus στις οποίες να περιλαµβάνεται και  η συµπάθειά του για τους άλλους. 

Πράγµατι το  έργον ενός αναλυτού δεν έγκειται στην ανακάλυψη οτιδήποτε, το έργον του 

είναι να αναλύει το υπόδειγµα όπως του δίδεται, αυτό είναι σύµφωνο µε αυτό, που θα 

επαναλάβω για µια ακόµη φορά, ότι οι κανόνες του παιγνίου και οι προτιµήσεις που 

έχουν εκχωρηθεί στον παίκτη πρέπει να µην αποτελούν εµπόδιο κατά ένα βαθµό στο να 

δεσµεύεται και να εκφράζει συµπάθεια, όµως τέτοιες θεωρήσεις δέον να λαµβάνονται υπ’ 

όψιν κατά την κατασκευή του υποδείγµατος και όχι κατά την ανάλυσή του. Είναι αλήθεια 

ότι ο αναλυτής και ο κατασκευαστής του υποδείγµατος τις περισσότερες φορές είναι το 

ίδιο πρόσωπο, αλλά είναι ευνόητη η απαίτηση να µην λησµονούµε ποτέ ποιό από τα δύο 

καπέλα φέρουµε κάθε φορά. 

    O Hume φαίνεται να διασκεδάζει µε αυτό που αποκαλεί (Αρχικό συµβόλαιο) κατά το 

«Αρχική θέση». Κάνοντας κριτική του Morals by Agreement ο Harsanyi εκφράζει όµοιες 
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αιτιολογίες για την απόρριψη των σκέψεων τις οποίες επικαλούνται οι υποστηρικτές  των 

κοινωνικών συµβολαίων. (Οι ηθικοί άνθρωποι διατηρούν τα συµβόλαια ακόµη και εάν 

αυτοί δεν πρόκειται να τιµωρηθούν, επειδή θα τα σπάσουν, λόγω του ότι ο ηθικός 

κώδικας τούτων  λέγει ότι τα συµβόλαια δέον να τηρούνται, αλλά πριν από την αποδοχή 

ενός τέτοιου κώδικα κανένας δεν έχει πραγµατική αιτία να τηρήσει συµβόλαιο το οποίο 

έχει επιβληθεί και καθιερωθεί από εξωτερικούς παράγοντες). Επί πλέον αυτό περιορίζει 

την πιθανότητα, ακόµη και σαν θεωρητική, ότι ο ηθικός κώδικας µιας κοινωνίας θα πρέπει 

να έχει σαν αποτέλεσµα το κοινωνικό συµβόλαιο, διότι ακόµη και εάν προέκυπτε 

κοινωνικό συµβόλαιο το οποίο να αποδέχονταν αυτόν τον ειδικόν, ηθικόν κώδικα ουδείς 

θα διέθετε εύλογον αιτία να ζεί κάτω από αυτό το συµβόλαιο, διότι εξ’ υποθέσεως αυτό το 

συµβόλαιο θα είχε την προηγούµενη, αξιωµατική παραδοχή του ηθικού κώδικα ο οποίος 

αφ’ εαυτού θα είχε αποτελέσει την δεσµευτική δύναµη για την ισχύ του συµβολαίου. Με 

άλλα λόγια οι άνθρωποι ορθολογικά δεν δύνανται να αισθάνονται υποχρεωµένοι για την 

τήρηση οιουδήποτε συµβολαίου, εκτός και εάν αυτοί έχουν αποδεχθεί τον ηθικό κώδικα 

να διατηρούν το συµβόλαιο, ως εκ τούτου η ηθικότητα δεν µπορεί να εξαρτάται από ένα 

κοινωνικό συµβόλαιο, επειδή το συµβόλαιο εξαρτά την αποδοχή του από προηγούµενη 

ηθική υποχρέωση.  

   Εάν ο Harsanyi έχει δίκαιο όταν αµφισβητεί ότι κάποιος δεν µπορεί να είναι θιασώτης 

των κοινωνικών συµβολαίων χωρίς να πιστεύει ότι ο καθένας είναι υποχρεωµένος κατά 

κάποιον τρόπο να σέβεται τους όρους του κοινωνικού συµβολαίου, τότε αναγκάζεται 

κάποιος να υιοθετήσει την άποψη του Hume ότι οι θιασώτες των κοινωνικών συµβολαίων 

είναι αστείοι. Αλλά νοµίζω ότι ο χαρακτηρισµός του Harsanyi δεν διαθέτει βάθος πολλοί 

άλλοι συγγραφείς όπως ο Gauthier και ο Mackie για παράδειγµα επικαλούνται 

αναγνώσµατα του Hume σχετικά µε την αποδοχή  των κοινωνικών συµβολαίων, όµως ο 

Binmore (αµφισβητεί ότι είναι δυνατόν να βρεθή µια θέση για τον Hume µέσα στην 

παράδοση των οπαδών των κοινωνικών συµβολαίων, αν και θεωρεί ότι υπάρχει µια θέση 

γι’αυτόν στους υπερασπιστάς του είδους των κοινωνικών συµβολαίων τα οποία ο Hume 

και ο Harsanyi κριτικάρουν τόσο ενεργά). Ειδικά ο όρος κοινωνικά συµβόλαια δεν θα 

πρέπει να γίνεται αποδεκτός και αντιληπτός σαν κάποιο νοµικό κατασκεύασµα όπως επί 

παραδείγµατι προτείνεται από τους Harsanyi και Rawls.  

     Πράγµατι δεν αµφισβητώ µε έµφαση ότι τα µέλη της κοινωνίας έχουν εκ των προτέρων 

την υποχρέωση ή το καθήκον να σέβονται τα κοινωνικά συµβόλαια. Αντιθέτως µπορεί να 
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αµφισβητηθεί ότι οι µόνες εφαρµόσιµες υποψήφιες συµφωνίες για ένα κοινωνικό 

συµβόλαιο είναι, σαφώς ή ασαφώς, εκείνες που είναι ικανές να αυτοελέγχουν την 

εφαρµογή των. Τίποτα δεν υποχρεώνει έτσι ένα αυτοεπιτηρούµενο κοινωνικό συµβόλαιο 

πέραν από το διαφαινόµενο ίδιο συµφέρον εκείνων των οποίων θεωρούν τους εαυτούς 

τους σαν τµήµα του κοινωνικού συµβολαίου. Τέτοιες υποχρεώσεις και καθήκοντα που 

συµπεριλήφθηκαν στο συµβόλαιο είναι σεβαστά όχι επειδή τα µέλη της κοινωνίας είναι 

δεσµευµένα κατά κάποιον τρόπο να σέβονται αυτά, αλλά διότι εµπίπτει εντός των 

συµφερόντων του κάθε πολίτου , ιδιώτη, που έχει την δύναµη να σπάσει το συµβόλαιο, 

να µην το πράττει εκτός και εάν κάποιος άλλος επιλέξει να ενεργήσει σε βάρος των ιδίων 

καλύτερων συµφερόντων του εκτρεπόµενος πρώτος. Εκ τούτου το κοινωνικό συµβόλαιο 

λειτουργεί συναινετικά και έτσι δεν έχει την ανάγκη να εξαρτάται από οιονδήποτε ενεργό ή 

υποθετικό µηχανισµό επιβουλής. Σε όρους της θεωρίας των παιγνίων αυτό αποτελεί 

απλά µια συµφωνία για συνεργασία σε ένα σηµείο ισορροπίας.  Μια φυσιολογική 

αντίδραση είναι να αµφιβάλλει κάποιος ότι µια τόσο σηµαντική απόφαση είναι δυνατόν να 

εδράζεται σε µια τόσο ανίσχυρη βάση, πράγµατι µια σταθερή κατασκευή όπως είναι οι 

σύγχρονες πολιτείες πρέπει να είναι βασισµένες σταθερά πάνω σε ένα βράχο ηθικής 

βεβαιότητας και µόνο αναρχία θα ήταν δυνατόν να προκύψει εάν ο καθένας κάνει 

ακριβώς ότι του αρέσει; Κατά τον Hume ποια θεωρία της ηθικής είναι δυνατόν να 

υπηρετήσει κάποιον χρήσιµο σκοπό εκτός από του να δείξει ότι όλα τα καθήκοντα που 

προτείνονται από αυτήν είναι επίσης και το πραγµατικό συµφέρον του κάθε ιδιώτη ή 

όπως αναφέρει ο Gauthier µη αποδεχόµενος τον Hume (εάν το καθήκον απλά 

ταυτίζονταν µε το συµφέρον οι ηθικοί κανόνες θα ήταν περιττοί). 

   Πιστεύω ότι τέτοιες αντιρρήσεις γίνονται δύσκολα αντιληπτές. Πρώτον δεν  υπάρχει 

βράχος, όπως η ηθική βεβαιότητα, που να προυπήρχε της κοινωνίας. Η αποδοχή µιάς 

τέτοιας µεταφοράς η οποία αντιλαµβάνεται τέτοιες ηθικές βεβαιότητες σαν θεµέλιους 

λίθους είναι σαν να κτίζεις κάστρα στον αέρα. Είναι περισσότερο χρήσιµο να δούµε την 

κοινωνία σαν ένα δυναµικό οργανισµό και τους ηθικούς κώδικες, όταν αυτοί είναι υγιείς 

και οι οποίοι ρυθµίζουν τις εσωτερικές υποθέσεις, σαν  τις τυπικές αντιλήψεις που 

ενισχύουν τα συµµετέχοντα µέρη να ενεργούν µεταξύ των µε ηρεµία και γαλήνη. 

Επιπλέον η πηγή αυτών των ηθικών κανόνων δέον να αναζητείται στις ιστορικές θεωρίες 

της βιολογίας, της κοινωνίας και της πολιτικής εξέλιξης και όχι στις εργασίες των 

θεωρητικά σκεπτοµένων, οι οποίοι αφού δεν  εξετάζουν  το πόθεν έχει επηρρεασθεί το 
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αποτέλεσµα που αυτοί παρουσιαζουν «είναι σαν να εξετάζουµε τον οίνον και όχι το 

αµπέλι και τα σταφύλια των οποίων είναι απόσταγµα». Ούτε είναι σωστό να λέγεται ότι η 

αναρχία θα είναι αναγκαστικά το αποτέλεσµα εάν ο καθένας κάνει ακριβώς ότι θέλει. Ενας 

άνθρωπος θα είναι ανόητος όταν επιζητεί να έχει ένα βέβαιο αποτέλεσµα να αγνοεί το 

γεγονός ότι και αυτά τα οποία πράττουν οι άλλοι άνθρωποι είναι σχετικά µε τα ίδια µέσα 

για να πετύχουν το ίδιο αποτέλεσµα. Ευφυείς άνθρωποι θα συνδυάσουν τις προσπάθειές 

τους να επιτύχουν τους προσωπικούς τους σκοπούς χωρίς αναγκαία να υποχρεωθούν ή 

να εξαναγκασθούν από πραγµατικά ή φανταστικά φόβητρα (σκιάχτρα), τα οποία 

εφευρίσκονται κάθε φορά και καινούρια. 

   Η έκταση κατά την οποίαν ασαφείς συµφωνίες είναι δυνατόν να συντονισθούν σε ένα 

σηµείο ισορροπίας και να δηµιουργήσουν ένα υψηλό επίπεδο συνεργασίας µεταξύ 

εγωϊστικών πληθυσµών δεν είναι εύκολο να εκτιµηθεί από τις περιλήψεις. ΟΙ θεωρητικοί 

των παιγνίων πιστεύουν ότι το επίπεδο τα συνεργασίας το οποίο είναι δυνατόν να 

επιτευχθεί είναι πράγµατι πολύ µεγάλο, εάν όχι τότε οι Axelrod, Schotter και Sudgen είναι 

µεταξύ εκείνων οι οποίοι έχουν προσφέρει αξιόλογα βιβλία που κατέστησαν δηµοφιλείς 

τις σχετικές ιδέες. Μερικές παραποµπές από τον Hume είναι επαρκείς για να µεταφέρουν 

την γενική ιδέα, η πρώτη παραποµπή είναι πράγµατι περίφηµος « ∆ύο ανθρωποι οι 

οποίοι τραβούν τα κουπιά µιάς βάρκας το κάνουν κάτω από µια συµφωνία ή συνήθεια αν 

και δεν έδωσαν ποτέ υπόσχεση ο ένας στον άλλον γι’ αυτό ούτε υπάρχει κανόνας 

σχετικός µε την µικρότερη θέση ισορροπίας που επιτυγχάνεται από την ανθρώπινη 

συµφωνία από εκείνη που επιτυγχάνεται βαθµιαία και απαιτεί ενδυνάµωση από µια 

βραδεία παρακίνηση προς τα εµπρός. Κατά τον ίδιον τρόπον βαθµιαία αγκαθιδρύθηκαν 

οι γλώσσες από ανθρώπινες συµφωνίες χωρίς κάποια προηγούµενη υπόσχεση. Κατά τον 

ίδιον τρόπον ο χρυσός και ο άργυρος έγιναν τα κοινά µέτρα κατά τις συναλλαγές».  Ο 

Lewis ειδικά πρωτοποριακά είχε την οξυδέρκεια να αναγνωρίσει ότι οι συµφωνίες για στις 

οποίες αναφέρεται ο Hume και απαιτούν την βεβαία συναντίληψη να είναι ευρέως 

γνωστή, «κάτι είναι γνωστό ευρέως µεταξύ µας εάν και οι δύο γνωρίζουµε αυτό, και οι 

δύο το γνωρίζουµε ότι το γνωρίζουµε και οι δύο και οι δύο γνωρίζουµε τι γνωρίζουµε και 

ούτω καθ’ εξής», σε ένα πλήθος του είδους που αναφέρεται σαν οικονοµικός άνθρωπος 

(homo economicus) και το οποίο χρησιµοποιεί τις συµφωνίες . Πράγµατι κάθε θεωρητική 

συζήτηση των παιγνίων εδράζεται στην σαφή ή ασαφή υπόθεση ότι βέβαια γεγονότα 

,όπως οι κανόνες του παιγνίου είναι ευρέως γνωστά θα ήθελα επίσης να επαναλάβω ότι 
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η χρήση του οικονοµικού ανθρώπου σαν υπόδειγµα του homo sapiens δεν περιλαµβάνει 

αναγκαστικά απαιτήσεις ότι τα δύο είδη σκέπτονται όµοια, αλλά µόνο ότι ο Homo Sapiens 

συµπεριφέρεται όπως ο Homo Economicus. 

   Η επόµενη παραποµπή δεν είναι τόσο γνωστή αλλά είναι εξ’ ίσου διορατική µε την 

προηγούµενη, διότι όπως παρουσιάζεται µοιάζει να έχει γραφεί από έναν σύγχρονο 

θεωρητικό της θεωρίας των παιγνίων που αναζητά µεθόδους να ερµηνεύσει ότι τα 

αποτέλέσµατα της συνεργασίας ίσως να γίνονται αποδεκτά σαν ισορροπία σε 

επαναλαµβανόµενα παίγνια.  Έµαθα να κάνω προσφορές στον άλλον, χωρίς να δίνω σ’ 

αυτόν ίχνος πραγµατικής καλωσύνης, διότι προβλέπω ότι αυτός θα επιστρέψει την 

προσφορά µου προσδοκώντας από τον άλλον ένα όµοιο πράγµα και για να διατηρήσει 

την ίδια ανταπόκριση για εξυπηρέτηση από εµένα ή από άλλους και εποµένως µετά την 

δική µου προσφορά προς αυτόν και αυτός θα είναι σε πλεονεκτική  θέση, η οποία 

προέκυψε από την δική µου ενέργεια και παρακινείται να ενηµερώσει την πλευρά του 

διότι προβλέπει τις συνέπειες από την άρνησή του». Κάποιος θα πρέπει ειδικά να 

σηµειώσει αυτό το οποίο ο Hume αναφέρει γύρω από την πρόβλεψη των συνεπείων που 

θα προκύψουν από την άρνηση, το κύριο είναι ότι µια αποτυχία από την πλευρά σου να 

φέρει σε πέρας τις διευθητήσεις θα οδηγήσει στην τιµωρία σου. Η τιµωρία πιθανώς να 

µην αποτελείται από τίποτα παραπάνω από του να αρνηθεί η άλλη πλερά να 

συνεργασθεί στο µέλλον ή πιθανώς η ποινή να περιλαµβάνει την διαρκή υποχρέωση να 

ανέχεσε την αποδοκιµασίαν όλων εκείνων των οποίων ο σεβασµός και η αποδοχή είναι 

αναγκαία για να διατηρήσεις την παρούσα θέση σου στα πλαίσια της κοινότητας. 

«Aξιοσηµείωτο είναι ότι αυτό επεκτείνεται πέραν από την απλή αµοιβαιότητα µεταξύ δύο 

ιδιωτών, εάν κάποιος δεν κτυπήσει την πλάτη µου τότε και ένα τρίτο µέρος θα αποτύχει 

να την χτυπήσει. Ο Rawls συχνά αναφέρει τον αυτοσεβασµό αλλά απορώ σε ποια έκταση 

είναι δυνατόν να διαχωρίσουµε τον αυτοσεβασµό από τον σεβασµό των άλλων που µας 

ακολουθεί. Πιθανώς αυτό να εννοεί ο Rawls όταν λέγει ότι (ο αυτοσεβασµός είναι 

αυτουποστηριζόµενος), εάν αυτό το ερµηνεύω σωστά, σαν µια κατάσταση ισορροπίας, 

τότε συµφωνώ σε αυτό το σηµείο µε τον Rawls επεκτείνοντας τις σκέψεις του πέραν από 

το όσο αυτός επέλεξε να πράξει». Όµως τίποτα δεν αποκλείει η τιµωρία να λαµβάνει 

περισσότερο ενεργές µορφές εάν οι προσφορές είναι αντικείµενο ενός νοµικού 

συµβολαίου και η µη συµµόρφωση εµπίπτει στην αρµοδιότητα της δικαιοσύνης.  Εκ 

πρώτης όψεως η τελευταία παρατήρηση φαίνεται να αντίκειται στην απαίτηση ότι οι 
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συµφωνίες που εξετάζονται θεωρούνται αυτοελεγχόµενες, η εµφάνιση της αντίθεσης 

προέρχεται από το ότι υπάρχει η τάση να νοµίζει κάποιος ότι ο µηχανισµός του κράτους 

είναι κατά κάποιον τρόπο ανεξάρτητος από το παίγνιο της ζωής που οι άνθρωποι 

παίζουν, αλλά οι νόµοι τους οποίους οι κοινωνίες δηµιουργούν δεν είναι µέρος των 

κανόνων του παίγνιου. Κάποιος δεν σπάζει τους κανόνες του παιγνίου της ζωής, αλλά µε 

βεβαιότητα είναι δυνατόν να παραβαίνει τους νόµους που οι άνθρωποι ανακαλύπτουν. ΟΙ 

νοµικοί κανόνες δεν είναι τίποτα παραπάνω από ειδικά καλά κωδικοποιηµένες συµφωνίες 

και οι αστυνοµικοί,οι δικαστές και τα διάφορα δηµόσια  εκτελεστικά όργανα δεν έχουν 

θέση εκτός κοινωνικής οργάνωσης. Αυτοί έχουν επιφορτισθεί µε το καθήκον της 

επιβουλής του νόµου που η κοινωνία επίσηµα ενεργοποιεί και συµµετέχουν απλά σαν 

παίκτες, εκτός των κανόνων του παιγνίου της ζωής. Όµως οι µεγάλης απόδοσης 

αξιωµατούχοι της κοινωνίας(µεγαλοπαράγοντες,κατέχοντες υψηλές θέσεις) , όπως οι ίδιοι 

τουλάχιστον εγωϊστικά και αυτάρεσκα θέλουν να πιστεύουν ότι είναι, στην 

πραγµατικότητα η κοινωνία θα τους απέλυε από την εργασία εάν οι εργασίες που τους 

είχαν ανατεθεί δεν ήταν συµβατές µε τα ατοµικά τους κίνητρα µακροχρόνια «Το ψάρι 

βρωµάει από το κεφάλι λέει η λαϊκή ρύση, οι υψηλά ιστάµενοι στην ιεραρχία της 

γραφειοκρατίας είναι πλέον επιρρεπείς στην διαφθορά, διότι ακόµη και εάν τους 

απολύσεις έχουν λίγο κόστος(µισθός από χρόνο εργασίας) και ως εκ τούτου οι απαιτήσεις 

τους είναι µικρότερες από αυτές του νέου υπαλλήλου. Περισσότερον επιρρεπείς είναι 

αυτοί οι ευκαιριακά διοριζόµενοι αποτυχοντες πολιτικοί διότι ακριβώς είναι ευκαιριακοί και 

επί πλέον διαθέτουν την αποκλειστική αρµοδιότητα της αρµοδιότητας δηλ µια και έξω».                  

Αναφέροµαι στην διαφθορά «για τις διαστάσεις της οποίας πολύς λόγος γίνεται τελευταία       

παγκοσµίως και σε τοπικό επίπεδο, πανελληνίως εννοώ, ούτως ώστε να αρχίσει να 

γίνεται αποδέκτο σαν ένα σύγχρονο είδος πολιτισµού» και δεν έχω κατά νουν τόσον την 

ενδιαφέρουσα διαφθορά κατά την οποίαν οι αξιωµατούχοι λαµβάνουν άµεσες δωρέες για 

αµφίβολες υπηρεσίες. Έχω κατά νουν την σε µακροχρόνιους όρους και φαινοµενικά 

αναπόφευκτο σχέδιο δια µέσου του οποίου οι γραφειοκρατίες σταµατούν να λειτουργούν 

σύµφωνα µε το όφελος εκείνων των οποίων σχεδιάσθηκαν να υπηρετούν και τελικά στην 

πραγµατικότητα υπηρετούν τα ίδια γραφειοκρατικά συµφέροντα. Κυβερνήσεις και 

γραφειοκρατία, αν και συνήθως τα συµφέροντά τους δεν ταυτίζονται, σπανίως ταυτίζονται 

µε τα όνειρα, τις προσδοκίες  και τα συµφέροντα των υποκειµένων στην εξουσία τους αν 

και δεν συµφωνώ πλήρως µε τα λεχθέντα από τον Proudhon, εν τούτοις µετά δυσκολίας 
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δύναµαι να ανακαλύψω αιτιάσεις για να διαφωνήσω: (το να κυβερνάσε σηµαίνει να είσαι 

παρακολουθούµενος, ελεγχόµενος, επιθεωρούµενος,  κατασκοπευόµενος, 

κατευθυνόµενος,  καθοδηγούµενος από τον  νόµο,  αριθµούµενος,  ρυθµιζόµενος,  

εγγεγραµµένος,  υφιστάµενος κηρύγµατα,  ελεγχόµενος, αποτιµώµενος, τιµώµενος,  

επικρινόµενος,  διατασσόµενος,  από πλάσµατα που δεν έχουν ούτε το δικαίωµα, ούτε τη 

φρόνηση, ούτε την αρετή να πράττουν κατ’ αυτόν τον τρόπον.  Το να κυβερνάσε είναι σαν 

να είσαι σε κάθε λειτουργία, ή σε κάθε συναλλαγή που πρόκειται να συµβεί 

αξιοσηµείωτος, καταχωρηµένος, καταµετρηµένος, φορολογηµένος, σφραγισµένος, 

απαριθµηµένος, ζυγισµένος, αξιολογηµένος, έχων άδεια, εξουσιοδοτηµένος, 

νουθετηµένος, αποτρεπόµενος, απαγορευόµενος, µεταρρυθµισθείς, διορθωθείς, 

τιµωρούµενος.  Όλα αυτά κάτω από το πρόσχηµα, της δηµόσιας χρησιµότητας, και εν 

όνοµατι του γενικού συµφέροντος, το οποίο ετέθη σαν συνεισφορά, εκπαιδεύτηκε 

απογυµνώθηκε, τον εκµεταλλεύθηκαν, µονοπωλήθηκε, εκβιάσθηκε, συµπιέσθηκε, 

εξαπατήθηκε, ληστεύθηκε και ύστερα , στην µικρότερη αντίσταση, την πρώτη λέξη 

παραπόνου, καταπιέσθηκε, εξαγνίσθηκε, υποβλήθηκε σε πρόστιµο , τελειοποιήθηκε, 

δυσφηµήθηκε, ευτελίστηκε, κυνηγήθηκε, εξαπατήθηκε, κτυπήθηκε, αφοπλίσθηκε, 

περιορίσθηκε, φυλακίσθηκε, καταπνίγηκε, κρίθηκε, καταφρονήθηκε, καταδικάστηκε, 

εκτελέσθηκε, απελάθηκε, εξορίσθηκε, θυσιάστηκε, πουλήθηκε, προδόθηκε και σαν 

επιστέγασµα όλων, χλευάστηκε, γελοιοποιήθηκε, περιγελάσθηκε, ατιµάσθηκε, 

κατεσχύνθηκε, απώλεσε την αυτοεκτίµηση και παραδόθηκε και εάν όχι «τον έκαναν 

λοβοτοµή µε την χρήση των µαζικών µέσων επικοινωνίας. Τέτοια είναι η κυβέρνηση , 

τέτοια είναι η δικαιοσύνη της, τέτοια είναι η ηθική της) .                   

    Ο Mac Mullen είναι πολύ πειστικός αποδίδοντας την κατάπτωση της Ρωµαϊκής 

αυτοκρατορίας στην αποσύνθηση του κοινωνικού της συµβολαίου: Η Ρώµη, όπως κάθε 

άλλο κράτος , µπορούσε να εκπληρώσει µεγάλους στόχους µόνο κατά την διάρκεια που 

την επέτρεπαν τα υποδείγµατα της δύναµης της . Κατά την διάρκεια των καλύτερων 

αιώνων της ιστορίας της κολοσσιαία µεγέθη φυσικής και ψυχικής ενέργειας, η απόφαση 

και η καταβολή µυϊκής δύναµης των κατοίκων της θα µπορούσε  να έχει αποτελέσµατα 

ως επί το πλείστον στον πόλεµο, αλλά επίσης και στην διάδοση του υποδείγµατος του 

ενεργού δεσµού της πειθαρχίας σε όλους τους Μεσογειακούς λαούς. Αυτό λειτούργησε 

ενεργά διότι έγινε αποδεκτός γενικά ένας κώδικας υποχρεώσεων που διαπέρασε και τις 

δηµόσιες και τις ιδιωτικές σχέσεις, µεταξύ αυτών των δύο «στην πραγµατικότητα υπήρχε 
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µικρή διαφορά δηλ υπήρχε ταύτιση δηµοσίου και ιδιωτικού συµφέροντος δηλ ισορροπία». 

Βαθµιαία όµως ένας κώδικας ανταγωνισµού επέφερε µεταβολές ανόµιες µεταξύ 

αρχόντων και αρχουµένων « δηλ ανισορροπία» και ελάττωσε την επάρκεια να 

µεταβιβάζει και να επικεντρώνει την ενέργεια «δηλ κατασπατάληση φυσικών πόρων». 

Αµφότερες δηµόσια και ιδιωτική δύναµη έφθασε στο σηµείο να χρησιµοποιείται σαν µια 

πηγή υλικού οφέλους κατά το πνεύµα των δούλων, των απελεύθερων, των 

υπαξιωµατικών του εφοδιασµού και σε χαµηλότερης τάξης στην ιεραρχία υπαλλήλους « 

δηλ ο κλέψας του κλέψαντος».Το αποτέλεσµα ήταν να προκληθούν σοβαρότατες 

δυσλειτουργίες.  Πράγµατι εάν ο Mac Mullen γίνει πιστευτός και γιατί να µην γίνει; Αφού 

είναι γνωστό ότι το σύνολο σχεδόν από τους γνωστούς πολιτισµούς, 27 τον αριθµόν εάν 

ενθυµούµαι καλά, κατέρρευσαν ακριβώς λόγω της επικράτησης της διαφθοράς. 

Επανερχόµενος στον Mac Mullen όλες οι επαρχίες είχαν αποσχισθεί από την Ρωµαϊκή 

αυτοκρατορία κατά τα τελευταία της χρόνια δεχόµενες επιθέσεις από οµάδες βαρβάρων 

οι οποίες ήταν γελοίες ως προς για  µέγεθος και την ισχύ που διέθεταν σε σύγκριση µε τις 

δυνάµεις και το µέγεθος των επαρχιακών φρουρών που αντιµετώπιζαν, αυτό δείχνει ότι οι 

τελευταίοι έπαψαν να ανταποκρίνονται στα καθήκοντα των στρατιωτών και µόνο κατ’ 

όνοµα ήταν στρατιώτες, στην πραγµατικότητα αυτοί ενεργούσαν σαν ένα µακρύ χέρι 

προστασίας οι οποίοι εκβίαζαν τους τοπικούς επιχειρηµατίες και αποσπούσαν χρήµατα 

«στην Ρωµαϊκή δηµοκρατία θεωρείτο αισχρό το να λαµβάνεις χρήµατα για πράξεις που 

ήταν οριακά νόµιµες». 

   Αυτό δεν διαφέρει κατά τις ηµέρες µας, για να το θέσω ωµά, οι χοίροι που βρίσκονται 

πλησιέστερα στην φάτνη λαµβάνουν περισσότερη τροφή καταπίνοντας λαίµαργα. ΟΙ 

µάγειροι είναι παχύσαρκοι,όπως πάντα συνέβαινε και οι επικεφαλείς των υπηρετών 

(butlers) δεν είναι λιγώτερο ροδοµάγουλοι. Πολιτικοί συνεχίζουν να δίνουν µικρή σηµασία 

στην ευηµερία και την ευτυχία εκείνων τους οποίους αντιπροσωπεύουν κυνηγώντας τα 

οφέλει που απορρέουν από τις υψηλές θέσεις που έχουν καταλάβει. Τραπεζίτες , 

δικαστικοί και δικηγόροι απορροφούν υπέρ το δέον περισσότερα από την αξίαν που 

προσθέτουν στα διαθέσιµα που τους ενεπιστεύφθησαν για αξιοποίηση. ∆ιάφοροι 

αξιωµατούχοι του δηµοσίου, κυρίως υψηλόβαθµοι και ειδικότερον αυτοί οι οποίοι 

προέρχονται από αποτυχηµένους πολιτευτάς, διότι το κόστος της δωροδοκίας είναι 

χαµηλό και συνεπώς δέον να ληφθούν µέτρα για την αύξησήν του, σπαταλούν πολλά 

χρήµατα από αυτά που τους ενεπιστευθησαν για την εκπλήρωση του έργου των σε 
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κρουαζέρες, πόρνες πολυτελείας και φανταστικές δεξιώσεις. Τα χρήµατα κολλάνε στα 

χέρια από τα οποία περνάνε, τα ένοχα µέρη αντιδρούν µε φωνές και βιαιοπραγίες όταν 

τους επισηµαίνεται ότι έχουν δάκτυλα µε κόλα και όπως έλεγε ο µέγας στρατάρχης της 

Γερµανίας όταν δίδασκε στην Σχολή πολέµου της πατρίδος του (και προπαντός κύριοι 

µην κραυγάζεται,διότι όταν κραυγάζετε θέλετε να κρύψετε µια αδυναµία σας). Είναι 

αλήθεια ότι αυτοί δεν ενδιαφέρονται συνειδητά να βουτήξουν το δάκτυλό τους µέσα στο 

δοχείο µε την κόλα. Αυτοί απλά ακολουθούν την συνήθη πρακτική του επαγγέλµατος και 

έτσι καθαγιάζονται  µε τον χρόνο και την συνήθεια ούτως ώστε ακόµη και τα θύµατα 

συχνά συµφωνούν ότι αυτό είναι το µόνο σωστό και κατάλληλο για να οδηγηθούν στην 

σφαγή. Συνεπώς τέτοια προβλεπόµενη και σκόπιµη αποσύνθεση των καταστατικών µας, 

ίσως να αποτελεί το µέγιστον πρόβληµα που αντιµετωπίζει µια σύγχρονη  κοινωνία. 

Πιστεύω ότι µερικά σύγχρονα παραδείγµατα είναι δυνατόν να ενισχύσουν αυτή την 

άποψή µου. Η πτώση της Σοβιετικής αυτοκρατορίας είναι ένα δείγµα το οποίο εµπνέει 

τρόµον εάν δεν δώσουµε την δέουσα σηµασία σε αυτόν τον κίνδυνο. Πράγµατι στην 

Σοβιετική Ένωση το κόµµα ήλεγχε τους πάντες, αλλά δεν επέτρεπε τον έλεγχο από 

κανένα, άλλο σύγχρονο παράδειγµα αποσύνθησης είναι η κρίση που έχει ξεσπάσει 

εσχάτως στους κόλπους της εκκλησίας η οποία είναι αποτέλεσµα του ιδίου φαινοµένου 

δηλ της απαιτήσεως να ελέγχει τα πάντα χωρίς να επιτρέπει τον έλεγχο σε κανένα. «Κατά 

την ταπεινή µου άποψη δύο θεωρίες (αποστάγµατα της αρχαίας Έλληνικής φιλοσοφίας ) 

θα µπορούσαν να προσφέρουν πολλά στο ανθρώπινο γένος εάν δεν είχαν την ατυχία να 

πέσουν η µεν µία στα χέρια των ιεροξεταστών, ή δε άλλη στα χέρια των σταλινιστών».   

Ένα άλλο σοβαρό πρόβληµα που προκύπτει είναι το στρεβλό νοµοθετικό πλαίσιο το 

οποίο απορρέει από το ότι ο κατ’ εξοχήν υπεύθυνος για την ασφάλεια του πλαισίου, δηλ ο 

νοµοθέτης, θέτει τον εαυτό του εκτός του ελέγχου του νόµου, καθώς και ο δικαστής θέτει 

τον εαυτό του εκτός του συστήµατος απόδοσης δικαιοσύνης και ως εκ τούτου 

δηµιουργείται στρεβλό σύστηµα. ∆εν είναι ποτέ αρκετό το ότι η κοινωνία εγκαθιδρύει 

ασφαλιστικές δικλείδες, η ερώτηση πρέπει πάντα να είναι ίδια:  σε ποιο ύψος ασφάλειας 

δέον να ασφαλίζουµε; Και η απάντηση είναι, ότι πρέπει να ασφαλίζουµε ο ένας τον άλλο. 

Αυτό είναι σαν να λέµε ότι σε µια υγιή κοινωνία του καθενός η συµπεριφορά πρέπει να 

βρίσκεται σε ισορροπία, συµπεριλαµβανοµένης και της συµπεριφοράς εκείνων που είναι 

υπεύθυνοι για την ασφάλεια επισήµων και ανεπισήµων . Το να βασίζεται λοπόν κάποιος 

στον έλεγχο για την επιβολή των κοινωνικών συµβολαίων έχει µικράν σηµασία. Η 
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ασφάλεια δέον να επιβάλλει µερικές απόψεις για τις κοινωνικές λειτουργίες, αλλά το 

σύστηµα θεωρούµενο σαν ολοκληρωµένο πρέπει να είναι αυτο - ελεγχόµενο. Αυτό µας 

οδηγεί στο ότι οι φύλακες επιβλέπουν ο ένας τον άλλον και φέρνει στην σκέψη µας 

δικτακτορικά ελεγχόµενες πολιτείες µε την εκ παραλλήλου ύπαρξη µυστικών υπηρεσιών 

που κατασκοπεύει η µία τις ενέργειες της άλλης στην πραγµατικότητα αυτό είναι δυνατόν 

αφού τίποτα δεν µας λέγει ότι οι σταθερές κοινωνίες που λειτουργούν σε κατάσταση 

ισορροπίας πρέπει να είναι ο ιδεώδης καπιταλισµός όπως τον οραµατίσθηκε ο Hume, 

ακόµη και οι τυραννίες πρέπει να βρίσκονται σε ισορροπία εάν θέλουν να επιβιώσουν, 

όπως τοποθετείται από τον Hobbes ( η δύναµη του ισχυρού δεν έχει βάση παρά µόνο 

στην γνώµη και την πίστη των ανθρώπων). Η διαύγεια του Hobbes σε τέτοιες πολιτικές 

πραγµατικότητες σκιάζονται µόνο από την εµµονή του στο ότι µόνο δικτακτορίες είναι 

δυνατόν να συντονίσουν τις υποθέσεις και ως εκ τούτου η ισορροπία αναγκαστικά θα 

αποµακρύνεται. Υποδειγµατοποιώντας τις κοινωνίες σε όρους ισορροπίας ενός 

επαναλαµβανοµένου παιγνίου κάποιος δεν κάνει υποθέσεις για τα εσωτερικά ουσιαστικά 

και όχι τυπικά λάθη των ανοικτών κοινωνιών «όπως έλεγε ο Τσε Γκεβάρα η επανάσταση 

δέον να είναι διαρκής διότι επανάσταση που επικρατεί γίνεται κατεστηµένο δηλ 

ισορροπία» και κατά τον ποιητή «ότι στον αιώνα του βλέπει την διαρκή επανάσταση των 

πουλιών και των λουλουδιών». Η αναφορά µου στην έννοια επανάσταση δεν έχει καµιά 

σχέση µε την κλασσική έννοια δήλα την ένοπλη επανάσταση µε τους ποταµούς αίµατος 

και τις φρικαλεότητες, αλλά την επανάσταση ή τις µεταρρυθµίσεις που επιβάλλονται µέσω 

των κοινωνικών συµβολαίων ή ακόµη και µέσω των απλών καταστατικών των διάφόρων 

κοινωνικών οµάδων. Π.χ µια τέτοια επαναστατική (θετική κατά την άποψή µου µεταβολή 

θα αποτελούσε εάν στην προτεινόµενη αναθεώρηση του συντάγµατος περιλαµβάνονταν 

διάταξη που να καθόριζε τους µισθούς των  εκπροσώπων του λαού και όχι µόνο σαν 

συνάρτηση του µισθού του ανιδείκευτου εργάτη και όχι του µισθού του προέδρου του 

Αρείου Πάγου (ανωτάτου δικαστηρίου). Με το σηµερινόν ισχύον και µη αναθεωρούµενον 

δεν εµπλέκεται στο παίγνιο της ζωής ο µεγάλος παίκτης που λέγεται «παραγωγή, δηλ 

επιχείρηση και επιχειρηµατίας. Αντιθέτως σαν αρνητική πρόταση προς αναθεώρηση, διότι 

οδηγεί σε µια εµφανή πλέον δικτακτορία της αστικής τάξης, δηλ «αστική δικτακτορία»,   

θεωρώ το ότι προτείνεται µε την αναθεώρηση η αύξηση των µη εκλεγοµένων βουλευτών( 

επικρατείας ) στους 24 από 12 που προβλέπονται από το ισχύον και είναι κατάλοιπο που 
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διατηρήθηκε από το σύνταγµα της δικτακτορίας του 1967. ∆εν υπάρχει κανένας ρόλος 

που να παραχωρήθηκε εκ προοιµίου στην έννοια της ανοικτής αγοράς.  

   Με τα παραπάνω αναγνωρίσθηκε ένα κοινωνικό συµβόλαιο µε µια ασαφή συµφωνία 

µεταξύ των µελών της κοινωνίας για αυτό - ελεγχόµενο συντονισµό σε µια ειδική 

ισορροπία του παιγνίου της ζωής. Άλλες λέξεις εκτός από το «συµβόλαιο», όπως 

σύµβαση , αποζηµείωση, συµφωνία, έθιµο, συνήθεια πιθανώς να αποδίδουν καλύτερα 

τους σκοπούς για τους οποίους ο καθένας φαντάζεται ότι υπέγραψε ένα δεσµευτικό 

έγγραφο ή ότι είναι αποτέλεσµα µιας προϋπάρχουσας ηθικής υποχρέωσης, ίσως ο ποιο 

κατάλληλος εναλλακτικός όρος να είναι ο «κοινωνική οµοφωνία (υπό την έννοια της 

πλειοψηφούσης άποψης)», επίσης αυτό δεν επιδρά στο συµπέρασµα ότι κάποιος πρέπει 

να είναι ενήµερος του γεγονότος, παρ’ όλα αυτά νοµίζω ότι ο όρος κοινωνικά συµβόλαια 

είναι ο µόνος ο οποίος ανταποκρίνεται στο όνοµα του παίγνου επαρκώς.  

  Ο Rawls έχει µια περισσότερο παραδοσιακή θέση για την σηµασία του κοινωνικού 

συµβολαίου από αυτήν που περιγράφτηκε παραπάνω και είναι αξιοσηµείωτο να τονισθή 

ότι δεν είναι απόλυτα συνεπής µε την άποψη που παρουσιάστηκε, αυτό είναι εύκολο να 

συγκαλυφθή, αφού ο Rawls αναγνωρίζει ότι υπάρχει πρόβληµα επιβουλής και προσπαθεί 

αυτό να το αλλάξει αµφισβητώντας την υποθετική συµφωνία µε την  οποία είχε φθάσει 

στην αρχική θέση. Θεωρώντας έτσι ότι θα µπορούσε να εµποδίσει την παρουσία πιθανών 

κοινωνικών συµβολαίων, τα οποία θα υπέθεταν τάση για επιβουλή υποχρεώσεων, στους 

κατοίκους, οι οποίες θα ήταν πέραν των δυνάµεων των να αποδεχθούν. Για τους 

θεωρητικούς των παιγνίων µια υποχρέωση είναι µια δεσµευτική υπόσχεση και πρέπει να 

γίνει καταννοητό πόσο δύσκολο είναι να πραγµατοποιούνται γνήσιες υποσχέσεις. 

∆ανειζόµενος το παράδειγµα της απαγωγής το θύµα θα ήθελε διακαώς να υποσχεθή ότι 

δεν θα αποκαλύψει την ταυτότητα του απαγωγέα εάν αφίνονταν ελεύθερο. Ο απαγωγέας 

µη επιθυµόντας να φονεύσει το θύµα και αφού πλέον είχε πάρει τα λύτρα θα επιθυµούσε 

σφόδρα να πεισθή ότι είχε δηµιουργηθή µια υποχρέωση, αλλά µετά την απελευθέρωση 

του θύµατος τίποτα δεν δεσµεύει αυτό να κρατήσει την υπόσχεσή του, για να 

καταστήσουµε µια τέτοια υπόσχεση δεσµευτική υποχρέωση σε τέτοιες καταστάσεις είναι 

αναγκαίος κατά κάποιον τρόπον ένας µηχανισµός επιβουλής της υπόσχεσης. Σαν 

αποτέλεσµα τέτοιων παραδειγµάτων προκύπτει ότι το σύνολο σχεδόν των συγχρόνων 

θεωρητικών που ασχολούνται µε την θεωρία των παιγνίων χρησιµοποιούν την υπόσχεση 

µε µεγάλη προσοχή, έτσι κάθε ευκαιρία για υπόσχεση, στο βαθµό που αυτή είναι δυνατόν 
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να υπάρχει, παρουσιάζεται µέσα στο υπόδειγµα σαν µια συµβατική κίνηση εντός του 

παιγνίου δηλ «η υπόσχεση είναι µια πράξη στο παρόν, η οποία δεσµεύει το πρόσωπο 

που την κάνει οριστικά ανέκλητο στο µέλλον, ως εκ τούτου µια υποχρέωση είναι µια 

δεσµευτική ετεροβαρής υπόσχεση. Τότε το συµβατικό παίγνιο αναλύεται χωρίς επιπλέον 

υποθέσεις για οποιοδήποτε είδος υποσχέσεων, οι οποίες επενεργούν εντός της 

ανάλυσης. Αυτό σηµαίνει ότι η προσοχή περιορίζεται στο σηµείο ισορροπίας και έχει το 

προσόν ότι είναι αυτό - ελεγχόµενο. Κανένας δεν είναι ανάγκη να ανησυχεί για την 

επιβουλή της υποχρέωσης όταν µια κατάλληλα οριζοµένη ισορροπία χρησιµοποιείται, 

διότι ουδείς διαθέτει κίνητρον να αποκλίνει απ΄την περιγραφείσα διεξαγωγή του παιγνίου. 

Μια προσέγγιση η οποία συνηγορεί για τον περιορισµό της επικέντρωσης της προσοχής 

σε τέτοια αυτό-ελεγχόµενα κοινωνικά συµβόλαια διαφαίνεται ότι περιλαµβάνονται στην 

θέση του Rawls των υπερβολικών υποσχέσεων στα λογικά τους όρια. Αλλά ο Rawls δεν 

το προχώρησε παραπέρα, η επόµενη ιστορία που βασίζεται στην δικιά του « η συµφωνία 

του κατόχου δούλων» λειτουργεί στο να αποδείξει ότι όχι µόνο ο Rawls δεν υιοθετεί την 

προσέγγιση µε την οποία συνηγορούσε εδώ, αλλά αυτό αληθεύει επίσης µε µια µεγάλη 

πλειοψηφία θεωρητικών των κοινωνικών συµβολαίων, οι οποίοι βασίζουν τις διάφορες 

σκέψεις των σε ένα προϋπάρχοντα «φυσικό νόµο».  

  Ο Rawls προετοιµάζοντας την υπεράσπιση του  υποδείγµατός του, έναντι των 

θεωρητικών της χρησιµότητας µελετά ένα δούλο ο οποίος παραπονείται για την 

κατάσταση της δουλείας. Ο κάτοχος δούλων δικαιολογεί την θέση του στον δούλο µε την 

ακόλουθον παραλλαγή, την οποία λαµβάνει από τα επιχειρήµατα του κοινωνικού 

συµβολαίου. «Εάν είχες ερωτηθεί στο εάν συµφωνείς µε µια δοµή της κοινωνίας χωρίς να 

γνωρίζεις ποιος θα ήσουν εσύ σε αυτή την κοινωνία, τότε θα είχες συµφωνήσει  µε µια 

κοινωνία, η οποία θα επέτρεπε την κατοχή δούλων διότι τα αναµενόµενα οφέλη της 

πιθανότητας να βρίσκεσε στην θέση του κατόχου σκλάβων θα έχουν υπερσταθµισθή 

στην σκέψη σου από το αναµενόµενο κόστος του να βρεθείς στην θέση του δούλου. 

Βρίσκοντας τον εαυτό σου στην θέση του δούλου δεν θα διέθετες κανένα δίκαιο 

επιχείρηµα για να παραπονείσε». Ο Rawls, όµως στην πραγµατικότητα, αρνείται ότι θα 

ήταν δυνατόν µια δουλοκρατούµενη  κοινωνία να έχει συµφωνηθεί στην αρχική θέση και 

φροντίζει να διαφωνήσει µε το επιχείρηµα του κατόχου δούλων ισχυριζόµενος ότι αυτό θα 

ήταν σωστό εάν ήταν αληθές ότι είχε συµφωνηθεί µια δουλοκρατούµενη κοινωνία σαν 

αρχική θέση και σαφώς απορρίπτει την αντίρρηση του δούλου, διότι δεν βλέπει λόγον 
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σεβασµού ενός υποθετικού κοινωνικού συµβολαίου στο οποίο αυτός ουδέποτε συναίνεσε 

και το οποίο αξιώνει την αποδοχή του αποτελέσµατος µιας τυχαίας διαδικασίας για την 

τυχαίαν κατανοµή η οποία στην πραγµατικότητα ουδέποτε έλαβε χώρα. Κάποιος τελικά 

πρέπει να διακρίνει µεταξύ δύο γενικών σχεδίων συµφωνιών µε τις οποίες ο κάτοχος 

δούλων µπορεί να απαντήσει στις αντιρρήσεις του δούλου. Το κυριώτερο αµυνόµενος ο 

κάτοχος δούλων συνεχίζει ισχυριζόµενος : ότι συµφωνεί µε  την πραγµατικότητα της µη 

υπογραφής οιουδήποτε συµβολαίου, αλλά αυτό δεν είναι το ζήτηµα, µπορούµε να 

υπολογίσουµε τους όρους του συµβολαίου τους οποίους θα επιθυµούσες να είχαν 

υπογραφεί, εάν δεν είχαν προκύψει οι περιστάσεις τις αρχικής θέσης.Σαν αποτέλεσµα 

εσύ πρέπει να αποδεχθείς ότι έχεις την υποχρέωση να σεβαστείς αυτό το συµβόλαιο ή να 

απορρίψεις το όργανο της αρχικής θέσης σαν κατάλληλο για να προσδιορίζουµε τι είναι 

σωστό και τι όχι αλλά αυτό δεν είναι υποθετικό, όπως συµβαίνει µε την κλήρωση. Η φύση 

καθοδηγεί την κληρωτίδα όταν αυτή επιλέγει ποιος θα γεννηθεί και σε ποιο στάδιο της 

ζωής. Ο δούλος µπορεί εύλογα να παρατηρήσει ότι στην αρχική θέση δεν είχε κατά νουν 

καµµιά φυσική κληρωτίδα αλλά κάποια άλλη κληρωτίδα. Πράγµατι , το µόνο που θα του 

προξενούσε ευχαρίστηση σ’ αυτό το στάδιο θα ήταν το γεγονός να τεθή το θέµα το ποιός 

θα είναι δούλος µε την ρίψη ενός νοµίσµατος ακριβώς αυτή την στιγµή. Αλλά η απάντηση 

του κατόχου δούλων είναι ανηλεής «δεν καθορίσθηκε από σένα το ποιό εγώ θα θεωρώ 

δεύτερο ρίψιµο του νοµίσµατος, διότι στην αρχική θέση εσύ έπρεπε να δώσεις την 

υπόσχεση  ότι δεσµεύεσε από το ρίψιµο του πρώτου νοµίσµατος, δηλ αυτό ισοδυναµεί µε 

την αποδοχή του οποιοδήποτε ρόλου η φύση προσδιόρισε  για  σένα», δηλ να είσαι 

δούλος.   Ελπίζω να µην εκλάβουµε αυτό το επιχείρηµα σαν σοβαρό ή ότι ο Rawls θα 

επιθυµούσε να το υιοθετήσει. Αυτό προέκυψε δια  της εις άτοπον απαγωγής για να δείξει 

µε πόσο βαρύ φορτίο επιφορτίζεται ένα κοινωνικό συµβόλαιο, εάν εκλαµβάνεται σαν ένα 

νοµοθέτηµα, ειδικά το επιχείρηµα λαµβάνει σαν παραχωρητήριο συµβόλαιο το ότι 

κάποιος επιθυµούσε να υποσχεθή κάτι και ίσως εκ τούτου να είπε µερικές λέξεις ή 

υπέγραψε ένα κοµµάτι χαρτί και εκ τούτου θα προέκυπτε µια υποχρέωση. Αλλά τέτοιες 

χειρονοµίες  χωρίς ένα µηχανισµό που να καθιστά τις υποσχέσεις επιβεβληµένες θα ήταν 

χωρίς περιεχόµενο, για ένα άτοµο το οποίο ανακοινώνει, υποθετικά ή πραγµατικά ότι 

δεσµεύεται µε ένα τρόπο ενεργείας δεν είναι το ίδιο µε το ότι το πρόσωπο αναλαµβάνει 

την υποχρέωση να δεσµεύεται µε αυτόν τον τρόπον ενεργείας, όπως παρατηρεί ο Hume 

(δεν είναι βεβαία δέσµευση η τήρηση του λόγου µας , διότι εχουµε δώσει τον λόγον µας 
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ότι θα τον τηρήσουµε) σε σύγκριση µε τον Rousseau (ο πρώτος νόµος από όλους τους 

νόµους είναι αυτός του σεβασµού των νόµων) αλλά αυτά δεν αποτελούν παρά µόνο µια 

υπεκφυγή «διότι λέγοντας ότι θα δώσω µια υπόσχεση αυτή η ρύσης θεωρείται σαν αιτία 

για  να κρατήσεις αυτήν, διότι ακριβώς η  αιτία µας απαντά στο ερώτηµα το γιατί κάτι είναι 

σωστό ή όχι». Ο δούλος θα έπρεπε να είχε υπογραµµίσει ότι, αν και αυτός ή ο κάτοχος 

δούλων ίσως να είχαν υποσχεθή ότι ήταν σε θέση να υποσχεθούν όταν βρίσκονταν στην 

αρχική θέση δεν διέθεταν κανένα µαγικό ραβδί για να καταστήσουν αυτές τις επιθυµίες 

πραγµατοποιήσιµες. Ένα αποκαλυπτικό παράδειγµα είναι οι διάφορες διακηρύξεις που 

έγιναν κατά καιρούς και εξέφραζαν όνειρα, ελπίδες, επιθυµίες των λαών αλλά παρέµειναν 

κενές περιεχοµένου διότι δεν ενσωµατώθηκαν στα συντάγµατα των χωρών και να 

µετατραπούν από υποσχέσεις σε υποχρεώσεις προβλέποντας ένα µηχανισµό επιβουλής.    

     Από την µνεία της µαγικής ράβδου προκύπτει το ζήτηµα «του φυσικού νόµου». Πολλοί 

συνήγοροι των θεωρίων των κοινωνικών συµβολαίων θα διαφωνήσουν στο ότι η 

προηγηθείσα περί των υποσχέσεων και των υποχρεώσεων συζήτηση είναι εκτός του 

σκοπού της προσέγγισης των οπαδών των κοινωνικών συµβολαίων, διότι αυτοί 

πιστεύουν ότι θεωρήσεις που προέρχονται από εθισµούς µπορούµε να τις εµπιστευόµεθα 

για να εξασφαλίζουµε τον σεβασµό των συµφωνιών. Μιλώντας για παράδειγµα σε όρους 

της καταγωγής των υποσχέσεων ο Rawls σηµειώνει ότι ο (αυτοσεβασµός δέον να 

λαµβάνετε υπ’ όψη για τον καθορισµό της έντασης  λέγοντας ότι ο αυτοσεβασµός δεν 

αποτελεί τόσο µεγάλο µέρος σε οποιοδήποτε λογικό υπόδειγµα  της ζωής, όσο η αίσθηση 

ότι το σχέδιο κάποιου αξίζει να έλθη σε πέρας). Μπορούν όµως τα ζητήµατα της 

προσωπικής ολοκλήρωσης να έχουν προτεραιότητα από τα ζητήµατα της κοινωνικής 

δικαιοσύνης;  ∆εν είναι όµως ακριβώς η διευκρινήσεις τέτοιων ερωτηµάτων  οι οποίες 

επιβεβαιώνουν την ύπαρξη  του εργαλείου της αρχικής θέσης; Ποιος σκοπός υπάρχει για 

να προτείνουµε αυτό σαν ένα όργανο µεταρρύθµισης, εάν δεν υπάρχει συµφωνία εκ των 

προτέρων περί του ποίοι συνήθεις διαδικαστικοί κανόνες θα εφαρµοσθούν στην αρχική 

θέση; Βεβαίως όλες οι συνήθεις αιτιάσεις θα πρέπει να αναλυθούν λεπτοµερώς και να 

συµβάλλουν στην δηµιουργία του πλαισίου επί του οποίου θα διεξαχθή η 

διαπραγµάτευση τη αρχικής θέσης. Η δηµιουργία αυτού του περιγράµµατος είναι πολύ 

δύσκολος.∆εν προϋπάρχουν ηθικοί κανόνες ή φυσικοί νόµοι οι οποίοι να θεωρηθούν σαν 

δεσµευτικοί εκείνων της αρχικής θέσης « σαν φυσικός νόµος ορίζεται µια συµφωνία 

αρχών η οποία έχει γίνει αποδεκτή καθ’ ολοκληρίαν ( σαν εθισµός) από τις κοινωνίες. 
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Όλες αυτές οι συµφωνίες αρχών δέον να λαµβάνονται σαν τεχνητές και ως εκ τούτου 

απαιτείται κατάλληλη δόµηση µέσα στην αρχική θέση ή να αναδοµηθούν εκ νέου, εάν 

αυτές έχουν ενσωµατωθή σε παλαιά κοινωνικά συµβόλαια τα οποία ισχύουν στην 

τρέχουσα φυσική κατάσταση, όπως τοποθετείται από τον Hume (αφού οι κανόνες της 

δικαιοσύνης είναι τεχνητοί, δεν είναι αυθαίρετοι και δεν θα ήταν λάθος εάν τους 

αποκαλούσαµε νόµους της φύσης).   

  Αυτή η νοοτροπία για την υποθετικά  προσεκτική εξέταση στην αρχική θέση δεν 

επιτρέπει, στον κάτοχο δούλων κατά τον διάλογό του µε τον δούλον την ευχέρια να 

επισείει το µαγικό ραβδί στο τέλος της ιστορίας. Τίποτα δεν υποχρεώνει την προσχώρηση 

σε ένα κοινωνικό συµβόλαιο πέραν από την αποκάλυψη του ιδίου συµφέροντος εκείνων 

των οποίων θα συναινέσουν µε αυτό. Και ειδικά επικαλούµενος για µια ακόµη φορά τον 

Hume (µια υπόσχεση δεν είναι δυνατόν να είναι λογική πριν εγκαθιδρυθούν οι συµφωνίες 

αρχών, ακόµη και εάν αυτή ήταν λογική δεν θα ήταν δυνατόν να αναληφθή µε κάποια 

υποχρέωση).  Οι υποθέσεις που έγιναν για το κύρος των υποσχέσεων και των 

υποχρεώσεων στην αρχική θέση είναι εµφανώς αποφασιστικές για τα   αποτελέσµατα στα 

οποία θα καταλήξει, όµως έχω ακόµη µια αιτιολογία για την δηµιουργία σκληρού 

περιγράµµατος η οποία κατά την γνώµη µου είναι κατάλληλος. Σαν παράδειγµα θα 

αναφέρω την διαπραγµάτευση που θα ήταν δυνατόν να γίνει για το Αιγαίο µεταξύ 

Ελλάδος και Τουρκίας, εάν σαν αρχική θέση πάρουµε την  «µηδενική βάση τότε µια 

διαπραγµάτευση θα κατέληγε στο να παραχωρηθή στην Τουρκία (από το 1
3
έως τα 2

3
), 

στην Ελλάδα το 1
3

 και στους διαιτητάς, βλέπε τις Η.Π.Α, (από το 0 έως το 1
3

) από τα 

όποια οφέλη (pay-off) θα προέκυπταν από την συνδιαχείρηση του Αιγαίου, εάν λάβουµε 

σαν αρχική θέση την παρούσα κατάσταση (status quo) εκκίνησης της διαπραγµάτευσης 

τότε θα γινόταν µόνο για την υφαλοκριπίδα και η διανοµή θα ήταν Η.Π.Α ( 1
4
έως 2

4
), διότι 

τώρα οι Η.Π.Α διαθέτουν και την τεχνογνωσία της εξόρυξης και εκµετάλλευσης της 

υφαλοκριπίδας εκτός από το να παρουσιάζονται σαν επιδιαιτητές, η Ελλάδα θα ελάµβανε 

το 1
4

 και η Τουρκία το 1
4

». Στο πρώτο παίγνιο αι Η.Π.Α δεν λαµβάνονται σαν παίκτης, 

αλλά σαν φανταστικός τρίτος παίκτης δηλ ο διαιτητής, ενώ στο δεύτερο συµµετέχουν 

κανονικά σαν παίκτης. 
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  Έχοντας συµφωνήσει να εργασθούµε µε  ένα µύθο, ότι στην πραγµατικότητα είναι η 

αρχική θέση, σαν έννοια και εργαλείο προς αντιµετώπιση προβληµάτων στα παίγνια της 

ζωής προκύπτει ο πειρασµός για χρήση περισσοτέρων µύθων εάν η ανάλυση φαίνεται να 

µας οδηγεί εκεί που δεν θέλαµε , αλλά εάν πέσουµε θύµατα αυτού του πειρασµού θα έχει 

σαν αποτέλεσµα να µοιάζει µε παραλογισµό η ιδέα η οποία βρίσκεται πίσω από την 

αρχική θέση. Όπως σε έναν αλκοολικό, ο οποίος βρίσκεται στο στάδιο της αποτοξίνωσης, 

εάν του προσφερθή το δεύτερο ποτό  είναι συνήθως βέβαιο ότι θα είναι αδύνατο να 

διατηρήσει την ισορροπία του στο ευθύ και στενό µονοπάτι του ενάρετου, ειδικά όταν 

απαιτείται να διαφωνεί µε την πολύ καλά συγκροτηµένη λογική του παραδείγµατος του 

κατόχου δούλων. Ωστόσο, µου φαίνεται υψίστης σηµασίας να συµπεριλάβουµε στην 

αρχική θέση αυτές τις καταστάσεις, κατά την δηµιουργίαν του υπόδειγµατος, για να 

ελαχιστοποιήσουµε τις µυθοπλασίες που θα πρέπει να υποτεθούν. Εν’ ολίγοις πιστεύω 

ότι η σωστή προσέγγιση είναι να λαµβάνονται οι βασικές µυθοπλασίες κατ’ ευθείαν και 

µετά να ακολουθείται η ανάλυσις παντού αφού βρίσκεται µέσα στα όρια της κατάλληλης 

ρεαλιστικής πολιτικής, «χωρίς όµως να εγκαταλείπεται, κυρίως από τους αδυνάτους, η 

ιδέα της Σαµσώνιας λύσης, δηλ σε όρους θεωρίας παιγνίων του µηδενικού οφέλους». 

   Στις παραπάνω σκέψεις η προσοχή επικεντρώθηκε στο γιατί  µια  υποθετική δοσοληψία 

που οραµατισθηκαµε και συµφωνήθηκε πίσω από ένα φανταστικό πέπλο ανωνυµίας σε 

κάποιον παρελθόντα χρόνο, µη προσδιορισθέντα ακριβώς, θα πρέπει να θεωρείται σαν 

δεσµευτική υπόσχεση στις καθηµερινές υποθέσεις εδώ και τώρα; Η απάντησή µου είναι, 

όταν θα σταµατήσει η βία να χρησιµοποιείται σαν µέσο επιβουλής και δώσει την θέση της 

στη συζήτηση και την συναίνεση, αστειευόµενος «όταν θα σταµατήση κάποιος να κτυπά 

την γυναίκα του», ίσως αυτό να φαίνεται αστείο, αλλά µήπως είναι καιρός να 

σταµατήσουµε να µετράµε την δηµοκρατική µας συµπεριφορά και τον προοδευτισµό µας, 

µε όποιαν έννοια και περιεχόµενο δίδεται σε αυτές τις λέξεις όχι µε το πόσο δεξιά ή 

αριστερά ψηφίζει κάποιος, άλλωστε αυτό είναι µυστικό, αλλά πόσο συχνά δέρνουµε τις 

γυναίκες µας, τα παιδιά µας και την βελτίωση των συµπεριφορών µας προς τους γύρω 

µας. Αυτό όµως µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω τις εκπαίδευσης «δεν είναι ανάγκη να 

φθάσουµε απ ‘ ευθείας στο εµείς από το εγώ, αλλά τουλάχιστον ας το θέσουµε σαν 

οραµατισµό. Η υποθετική συµφωνία µε την οποίαν βρίσκοµαστε στην αρχική θέση δεν 

πρέπει να θεωρείται δεσµευτική για τους λόγους που εύγλωτα εκφράζει ο Hume.  ∆εν 

υπάρχει τίποτα που να δικαιολογεί οιανδήποτε δέσµευση η οποία να έχει αναλυφθεί κατά 
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την υποθετική διαπραγµάτευση της αρχικής θέσης είτε ηθικά,  είτε πρακτικά ούτε 

προκύπτει υποχρέωση για συµµόρφωση σε υποθετικές συµφωνίες µε τις οποίες 

φθάσαµε στον καθορισµό της αρχικής θέσης. Έτσι κατά την άποψή µου τέτοιου είδους  

συµµορφώσεις είναι δυνατόν να τίθενται σαν  υποθέσεις  µόνο, όταν αυτές  οδηγούν να 

στην εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφεροµένων.  

   Με αυτόν τον τρόπο, δηλ κόβοντας τον Γόρδιο δεσµό, έχουµε επιλύσει µερικά 

θεωρητικά προβλήµατα, αλλά έχουν ανακύψει άλλα. Ένα από αυτά είναι η χρονική στιγµή 

κατά την οποία θα επικαλεσθούµε την αρχική θέση «όπως ήδη έχει αναφερθή τα σκηνικά 

του θεατρικού έργου που ονοµάζεται ζωή είναι ο χώρος και ο χρόνος ή, σαν µια 

διάσταση, µονολεκτικά χωρόχρονος». Είναι εµφανές ότι κάποιος δεν είναι δυνατόν επί 

µακρόν  να οραµατίζεται και να κάνει εκκλήσεις στην αρχική θέση πραγµάτων τα οποία 

έλαβον χώρα σε µια µυθική εποχή του µακρινού παρελθόντος ή ένα µέρος όπου ο 

χρόνος δεν κινείται και επικρατεί απόλυτη λήθη. Αφ ‘ ότου τίποτα δεν δεσµεύει κάποιον, ο 

οιοσδήποτε είναι δυνατόν  πάντοτε σε οιονδήποτε χρόνο ελεύθερα να επικαλείται την 

αρχική θέση για µια επανεκτίµηση του τι είναι σωστό και δίκαιο, ειδικά τέτοιες επικλήσεις 

είναι πολύ πιθανόν να εµφανισθούν τώρα που από πλευράς χρόνου βρισκόµαστε στην 

κόψη του ξυραφιού. Αυτό ίσως να µοιάζει µε το ότι η τρέχουσα φυσική κατάσταση αφ ‘ 

εαυτής αντιπροσωπεύει ένα κοινωνικό συµβόλαιο το οποίο προέκυψε από την χρήση της 

αρχικής θέσης κατά το παρελθόν, αλλά από την στιγµή κατά την οποία ουδείς 

υποχρεούται να συµµορφώνεται µε υποθετικές συµφωνίες που έρχονται από το 

παρελθόν, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να εµποδίζει την αρχική θέση να χρησιµοποιηθή 

εκ νέου για τον συντονισµό των αναγκαίων συµπεριφορών µε αποτέλεσµα την επιτυχία 

µιάς ευρύτερης µεταρρύθµισης. Η εφαρµογή δηµιουργεί τεχνικά προβλήµατα αφού θα 

υποχρεωθούµε να κάνουµε προβλέψεις κατά την παρούσα αρχική θέση, τι θα πρέπει να 

συµφωνηθεί στην µελλοντική αρχική θέση «οι θεωρητικοί των παιγνίων αναφέρονται σε 

αυτά τα προβλήµατα κάτω από τον γενικό τίτλο (renegotiation proofness)», αλλά είναι 

εµφανώς ελκυστικό να εργάζεσε µε µια αντίληψη κοινωνικής δικαιοσύνης η οποία σε 

επιτρέπει να κάνεις εκκλήσεις σε δίκαιους διακανονισµούς του παρελθόντος οποιαδήποτε 

στιγµή θέλεις, δηλ σε εξυπηρετεί.  Αναγνωρίζω, ότι το να αναφέρεσε σε ένα εργαλείο, 

όπως η αρχική θέση διαρκώς, φαίνεται λίγο ανώµαλο, αλλ’ όµως όπως και µε τα 

κοινωνικά συµβόλαια φαίνεται το λιγώτερο κακό που είναι συµβατό µε την ισχύουσα 

ορολογία.  
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   Αν και η κλίµακα των υποχρεώσων αφαιρέθηκε κάτω από τα πόδια του πολυµήχανου 

κατόχου δούλων αυτός δεν έµεινε εντελώς χωρίς διέξοδο, αυτός είναι σε θέση να 

ακολουθήσει µια δεύτερη γραµµή αµύνης αν και ποιο αδύναµη.  Μπορεί να αµφισβητήση 

ότι υφίσταται λόγος από την απαίτηση του δούλου για επιστροφή στην αρχική θέση και 

επανεκτίµηση της τρεχούσης καταστάσεως, διότι η ρυθµίσεις που γίνονταν σε κάθε 

αρχική θέση παρουσιαζόµενες στο τραπέζι των µελλοντικών συζητήσεων θα είναι 

ακριβώς οι ανακοινώσεις του κατόχου δούλων οι οποίες είχαν γίνει στο παρελθόν,δηλ ότι 

ο δούλος έχει επικυρωθεί να είναι δούλος. Σ’ αυτή την γραµµή αµύνης ο κάτοχος δούλων 

εγκαταλείπει το σηµείο τριβής ότι ο δούλος δεν έχει δικαίωµα για µια δεύτερη ρίψη του 

υποθετικού νοµίσµατος το οποίο υποθετικά προσδιορίζει ποιος θα είναι δούλος. 

Πράγµατι αυτός απλά επιµένει ότι το µόνο σωστό και κατάλληλο υπόδειγµα δηλ της 

υποθετικής ρίψης του νοµίσµατος έχει παραχωρηθή από την φύση όταν αυτή απεφάσιζε 

ποιος θα είναι ο πλούσιος άνθρωπος µέσα στο κάστρο και ποιος θα είναι ο πτωχός στην 

πύλη του κάστρου.  Αυτή η γραµµή αµφισβήτησης έχει δεχθεί ισχυρή υποστήριξη σε 

περισσότερες από µια περιπτώσεις, αλλά δεν είναι δυνατόν να αντιληφθώ γιατί πρέπει να 

σκέπτοµαι ότι ο δούλος είναι δυνατόν για µια στιγµή να εµπιστευθεί οτιδήποτε και 

οιονδήποτε;  « Αυτού του είδους υπερασπιστές του Rawls φαίνεται να µην ακολουθούν 

τον σωστό δρόµο και να κάνουν το λάθος, το οποίο στην πραγµατικότητα ανήκει στους 

θιασώτες της θεωρίας της χρησιµότητας, το λάθος έγκειται στο εάν  κάποιος είναι δυνατόν 

να αποφασίσει στο κατά πόσον ένα αποτέλεσµα είναι µερικώς δίκαιο παρακολουθώντας 

τις ιδιότητες του αποτελέσµατος που δεν περιλαµβάνει το πώς αυτό επιτεύχθη. Ας 

υποθέσουµε για παράδειγµα ότι διατίθεται µόνο µια καρδιά κατάλληλη για µεταµόσχευση, 

αλλά υπάρχουν δύο υποψήφιοι λήπτες που έχουν ανάγκη για να επιζήσουν, είναι δίκαιο 

µε µια ρίψη ενός νοµίσµατος να αποφασισθή ποιος από τους δύο θα την πάρει για να 

επιζήσει; Ή θα πρέπει αντί να εξαρτήσουµε την απόφαση από µια υποθετική ρίψη ενός 

νοµίσµατος που επιστρατεύθηκε από την φύση όταν αυτή απεφάσισε ποιος από τους δύο 

ασθενείς θα βρίσκετε σε υψηλότερη κοινωνική θέση;  Απεδείχθη ότι ακλουθώντας την 

προηγούµενη θέση δηµιουργούµε δυσκολίες και προβλήµατα στους θιασώτες της 

θεωρίας της χρησιµότητας , αφού και στις δύο περιπτώσεις κάποιος θα αποβιώσει και 

κάποιος θα επιζήσει, επί πλέον δέον να εξετασθούν και άλλες ιδιότητες, όπως η 

κατάσταση της υγείας των δύο, η ηλικία  κ.λ.π, διότι διαφορετικά υφίσταται ο κίνδυνος να 

αυξηθή το κόστος από τυχόν αποτυχία της µεταµόσχευσης και την αποβίωση αµφοτέρων 
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των ασθενών». Γιατί χρειάζεται µια οποιαδήποτε ειδική κληροδόχος η οποία να  

ενεργοποιείται είτε από την φύση, είτε όχι και να ικανοποιεί κάποια ειδική κατάσταση; 

Κάποιος είναι δυνατόν να διακρίνει ότι µια τέτοια άποψη θα εµφανίζεται από αυτούς οι 

οποίοι ήδη γνωρίζουν ότι έχουν κερδίσει, αλλά για εκείνους που έχουν προορισθή να 

χάσουν, απολύτως ορθά θεωρούν το επιχείρηµα σαν µια γελοία παράλογη και εύπιστη 

απάτη και τίποτα περισσότερο . Σε κάθε περίπτωση το φανταστικό τέχνασµα, το οποίο θα 

έπειθε τους ανθρωπους να δεχθούν κληροδόχους της φύσης φαίνεται κάπως δικαιότερον 

και νοµιµότερο από άλλες πιθανές κληροδόχους οι οποίες είναι πιθανόν να 

χρησιµοποιηθούν, αφού πολλά έχουµε εξαρτήσει από αυτό θα είναι χρήσιµο να 

επεκταθούµε  µε λεπτοµέρειες στον τρόπο µε τον οποίο υποδειγµατοποιούµε την 

κατάσταση. Όπως έχει τονισθεί µε έµφαση ένα κοινωνικό συµβόλαιο έχει σαν όραµα και 

στόχο να συντονίσει τις συµπεριφορές σε ένα σηµείο ισορροπίας του παίγνιου της ζωής, 

έτσι ο συντονισµός διευκολύνετε µε την βοήθεια ενός φανταστικού παιγνίου, (όπως έχει 

χρησιµοποιηθή για βοήθεια και ο φανταστικός παίκτης), το οποίο ονοµάζουµε παίγνιο της 

ηθικής.  Το παίγνιο αυτό παρέχει αυτό το οποίο αποκαλείται από τον Rawls σηµείο του 

Αρχιµήδη για να εκτιµά την βασική κοινωνική οργάνωση, αναφέρεται στο «∆ός µοι πα ‘ 

στώ και τ ‘ γάν κινασώ» θεωρώντας πολύ ορθά το σηµείο σαν σύστηµα αναφοράς σε 

σχέση µε το οποίο θα κάνει τις εκτιµήσεις, κατά την γνώµη µου έχει σχέση και µε την 

ρήση του Ευαγγελίου «απόδοτε τα του καίσαρος τω καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ» µε 

την έννοια του Θεού σαν το σύνολο των εικόνων του παρελθόντος, του παρόντος και του 

µέλλοντος και εντός του οποίου ο οιοσδήποτε και το οιονδήποτε είναι δυνατόν να 

συναρτάται και να καθρεπτίζεται. Το παίγνιο της ηθικής το οποίο µελετάται είναι ολόιδιο 

µε το παίγνιο της ζωής εκτός από το ότι προσφέρει στους παίκτες επί πλέον κινήσεις οι 

oποίες δεν είναι  διαθέσιµες στον πραγµατικό κόσµο, για να ακριβολογώ  ο κάθε παίκτης 

παίκτης έχει το δικαίωµα να κάνει έκκληση ή να εφεσιβάλλει κάθε στιγµή την αρχική θέση. 

Τα πραγµατικά παίγνια ηθικής τα οποία παίζονται από τον homo sapiens είναι πράγµατι 

πολύ ποιο σύνθετα. Αν και οι κανόνες του παιγνίου της ηθικής δεν είναι δεσµευτικοί  και 

συνεπώς µη κατάλληλοι, για παίγνια µη συνεργασίας κατά τον Harsanyi, όπως οι κανόνες 

του παιγνίου της ζωής. Είναι ωστόσο σπουδαίο το να µην τα θεωρούµε κατά την ανάλυση 

ότι δεν είναι βαθειά εδραιωµένο στην συνείδηση πως θα παίζονταν τα παίγνια της ηθικής, 

εάν οι κανόνες τους ήταν δεσµευτικοί. Ίσως κάποιος είναι δυνατόν να ισχυρισθή ότι οι 

παίκτες του παιγνίου της ηθικής δεν αµφιβάλλουν ότι οι προσφερόµενες ευκαιρίες από 



 183
τους κανόνες του παιγνίου είναι γνησίως διαθέσιµες, ειδικά αυτοί πιστεύουν πράγµατι ότι 

µπορούν να επικαλεσθούν την αρχική θέση και µετά να εξαφανισθούν πίσω από ένα 

πέπλο ανωνυµίας όπου µία κληροδόχος θα αναδιοργανώσει (θα ανακατέψει την 

τράπουλα) στην πραγµατικότητα και θα προσδιορίσει την θέση του κάθε πολίτη στην 

κοινωνία κατά τέτοιον  τρόπο , για παράδειγµα , ούτως ώστε ένας δούλος να θεωρεί 

πράγµατι δυνατόν ότι µπορεί να καταλήξει στην θέση του δουλοκτήτη και όταν υλοποιηθή 

η αρχική θέση αυτοί να διαπραγµατευθούν πράγµατι για ποια ισορροπία του παιγνίου της 

ηθικής θα πρέπει να επιλεχθή, εν αγνοία του ρόλου στον οποίον αυτοί θα βρεθούν. Ένα 

τέτοιο σκηνικό για το παίγνιο της ηθικής είναι µη συµβατό, στην πραγµατικότητα, µε την 

ιδέα ότι κάθε παίκτης θα ανακαλύπτει τον εαυτό του πάντοτε να κατέχει τον ίδιο ρόλο 

όταν επιστρέφει από το πέπλο της ανωνυµίας τον οποίον κατείχε και πριν.  Στην 

πραγµατικότητα πρέπει να γίνει η υπόθεση ότι οι παίκτες της ηθικής πιστεύουν ότι οι 

κληροδόχοι που επικαλούνται διαδοχικά στην αρχική θέση είναι ανεξάρτητες η µια από 

την άλλη. Κατά την ανάλυση του τι θα έκαναν οι παίκτες, εάν αυτοί δεσµεύονταν από τους 

κανόνες του παιγνίου της ηθικής δεν πρέπει να επιτρέψουµε τα ίδια ενδιαφέροντα  να 

θεωρήσουν τους κανόνες σαν φανταστικούς και ότι έχουν διανεµηθή µεταξύ φανταστικών 

πακτών.  Για παράδειγµα όταν ένας βρίσκεται πίσω από την κάλπη (πέπλο της 

ανωνυµίας ) οραµατίζεται ότι είναι σε θέση να αλλάξει ή να επαναδιαπραγµατευθεί την 

αρχική θέση, όµως µετά από λίγο διαπιστώνει ότι τα οράµατα διαφέρουν από την 

πραγµατικότητα « τα οράµατα είναι εύπλαστα, ενώ η πραγµατικότηταπολύ σκληρά».      

    Με την παραδοχή της εισαγωγής του παιγνίου  της ηθικής να λειτουργεί, όπως 

λειτουργεί το σηµείο του Αρχιµήδη στην φυσική, είναι δυνατόν να ορίσουµε ένα δίκαιο 

κοινωνικό συµβόλαιο στο παίγνιο της ζωής. Ένα δίκαιο κοινωνικό συµβόλαιο είναι απλά 

µια ισορροπία στο παίγνιο της ζωής το οποίο απαιτεί µόνο την χρήση των στρατηγικών  

οι οποίες εάν χρησιµοποιηθούν στο παίγνιο της ηθικής δεν θα επιτρέψουν σε κανένα 

παίκτη του παιγνίου της ηθικής να έχει κίνητρο να εφεσιβάλλει το εργαλείο της αρχικής 

θέσης. Ως εκ τούτου ένα δίκαιο κοινωνικό συµβόλαιο θα είναι µια ισορροπία στο παίγνιο 

της ηθικής, αλλά ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να µας διαφεύγει ότι αυτό πρέπει να αποτελεί 

και µια ισορροπία στο παίγνιο της ζωής, άλλως πως αυτό δεν θα είναι βιώσιµο. Πράγµατι 

το παίγνιο της ηθικής δεν είναι τίποτα παραπάνω παρά το εργαλείο από το οποίο θα 

βοηθηθούµε για τον συντονισµό της επιλογής µιας εκ των ισορροπιών του παιγνίου της 

ζωής. Οι άνθρωποι είναι δυνατόν να εξαπατούν στο παίγνιο της ηθικής, όπως µπορούν 
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να το κάνουν και όταν παίζουν σκάκι αλλά αυτοί δεν έχουν κανένα κίνητρο να πράττουν 

έτσι, διότι παίζοντας το παίγνιο της ηθικής κατ ‘ αυτόν τον τρόπον ώστε να θεωρούν τους 

κανόνες σαν  δεσµευτικούς οδηγούνται σε µια ισορροπία στο παίγνιο της ζωής. Εκ τούτου 

κανείς εκ των παικτών δεν µπορεί να κερδίσει αποκλίνοντας, εκτός εάν κάποιος άλλος 

παίκτης ενεργεί σε βάρος των  ιδίων συµφερόντων αποκλίνοντας πρώτος.  Πιστεύω στην 

άποψη ότι το παίγνιο της ζωής και το παίγνιο της ηθικής παιζόµενα ταυτόχρονα έχουν 

ουσιώδη περιγραφική εγκυρότητα για τον τρόπον µε τον οποίο ο Homo sapiens 

αναπτύσσει τις κοινωνίες του. Αυτός ο τρόπος είναι η χρήση των κανόνων του παιγνίου 

της ζωής που προσδιορίζουν ένα ειδικό σύνολο προτύπων συµπεριφοράς που να 

µπορούν να επιβιώσουν.  Για να είναι βιώσιµο ένα κοινωνικό συµβόλαιο πρέπει εκ τούτου 

να είναι µια ισορροπία στο παίγνιο της ζωής, αλλά υπάρχουν πολλές τέτοιες ισορροπίες, 

κατά την επιλογήν µιας ισορροπίας λέµε στους εαυτούς µας ότι παίζουµε το παίγνιο της 

ηθικής και εκ τούτου επιλέγεται δίκαιη ισορροπία στο παίγνιο της ζωής. Πράττοντας κατ ‘ 

αυτόν τον τρόπον αντιµετωπίζουµε πάντα τον κίνδυνο της αποτυχίας να αντιληφθούµε 

την σχέση που υπάρχει µεταξύ του παιγνίου της ηθικής και του παιγνίου της ζωής. Όταν 

παίζουµε το παίγνιο της ηθικής είναι εύκολο να λησµονήσουµε ότι αυτό δεν είναι το 

παίγνιο της ζωής, αυτό προκαλεί µικρή ζηµία εφ ‘ όσον κατά την διάρκεια που παίζουµε 

το παίγνιο της ηθικής έχει γίνει αποδεκτό ότι αυτό είναι συµβατό µε το παίγνιο της ζωής.  

Οι κανόνες, όµως του παιγνίου της ηθικής οι οποίοι εξελίχθηκαν µε το ανθρώπινο είδος 

είναι µερικώς µύθοι οι οποίοι ενσωµατώθηκαν µέσα στον πολιτισµό µας. Οι άνθρωποι 

µπορούν και πρέπει να πεισθούν και να πείσουν και τους άλλους να επιζητούν την 

εισαγωγή  και άλλων κανόνων, οι οποίοι δεν είναι προσαρµοσµένοι στο παίγνιο της ζωής, 

επί παραδείγµατι αυτοί πρέπει να ανακαλύψουν κανόνες για το παίγνιο της ηθικής που να 

επιτρέπει να δίδονται υποσχέσεις. Τότε θα δούµε τους εαυτούς µας επιφορτισµένους µε 

ιδεώδη και φιλοδοξίες τα οποία θα προκαλούν αίσθηση και θα έχουν σηµασία µόνο στην 

σφαίρα της «χρυσής εποχής των ποιητών», όπως τοποθετείται από τον Spinoza. Σαν 

συνέπεια ταπεινοί και χαµηλοί στόχοι οι οποίοι είναι συµβατοί µε την ανθρώπινη φύση και 

τον κόσµο στον οποίο ζούµε θα παρέµειναν απραγµατοποίητοι.  

    Σ ‘ αυτό το τµήµα θα προσπαθήσω να ερµηνεύσω πώς διαφορετικές διαθέσεις περί 

των υποχρεώσεων στην αρχική θέση αφορούν την αρχική θέση την οποία εµείς 

αποδεχόµεθα σαν σηµείο του Αρχιµήδη, ειδικά το γεγονός ότι είναι δυνατόν να γίνεται 

συχνά επίκληση ή αµφισβήτηση της αρχικής θέσης οποιαδήποτε χρονική στιγµή είναι 
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εξαιρετικά σηµαντικό. Αυτή η εµπλοκή δεν είναι πρωτοποριακή «άλλωστε έχει αναφερθή 

ότι το σκηνικό του έργου που λέγεται ζωή είναι ο χώρος και ο χρόνος δηλ ο 

χωρόχρονος». Πολλοί συγγραφείς έχουν σχολιάσει τις δυσκολίες που δηµιουργούνται µε 

την χρήση του χρόνου όταν κάποιος επιζητεί την εφαρµογή σε πρακτικά προβλήµατα της  

θεωρίας του Rawls, η εντύπωσής µου είναι ότι µέρος του προβλήµατος βρίσκεται στο 

γεγονός ότι ο νεώτερος Rawls δεν περιόρισε τον εαυτό του παίρνοντας σαφή θέση επί 

του ζητήµατος. Πράγµατι ο ωριµότερος Rawls συµφωνεί ότι οι απόψεις που αναπτύσσει 

για την στασιµότητα στο  Τρίτο µέρος του έργου του (Theory of Justice) ασυνεπές µε την 

γενική θέση του, όµως πάντα αυτός γίνεται αντιληπτός γιατί επέλλεξε να µεταλλάσσεται 

ελεύθερα όταν έγραφε: (ένα βασικό φυσικό καθήκον είναι το καθήκον της δικαιοσύνης. 

Αυτό το καθήκον απαιτεί από εµάς να το στηρίζουµε και να συµµορφωνόµεθα µε τα 

δίκαια συντάγµατα τα οποία υπάρχουν και ταιριάζουν σε µας. Αυτό επίσης µας περιορίζει 

για επιπλέον  δίκαιες διευθετήσεις οι οποίες ακόµη δεν έχουν ιδρυθή, εν τέλει όταν αυτό 

µπορούµε να το κάνουµε χωρίς υπερβολικό κόστος για τους ίδιους). Στο παραπάνω  

λήµµα υψίστη σηµασία δέον να δοθεί στην ερµηνεία των λέξεων του Rawls( just 

institutions, cost to ourselves και constrains).  ∆εν νοµίζω ότι µπορούµε να αποδόσουµε 

µεγάλη σπουδαιότητα στην πρόβλεψή του γύρω από το κόστος της µεταρρύθµισης, το 

οποίο υποτίθεται ότι θα έχουν µερικοί ιδιώτες. Ο ωριµότερος Rawls είναι σαφής στο ότι οι 

επιφυλάξεις του γύρω από την ένταση των υποχρεώσεων δεν εφαρµόζονται όταν αδικίες 

του παρελθόντος πρόκειται να επανορθωθούν. Παρά τις αµφιβολίες του επί των 

ερωτηµάτων στασιµότητας νοµίζω ότι είναι αναγκαίο να ταξινοµίσουµε τον Rawls µαζί µε 

τον Harsanyi σαν αυτούς που θεωρούν ότι υπάρχει κάποιο επίπεδο υποχρεώσεων στους 

όρους των κοινωνικών συµβολαίων σαν ουσιώδεις για την εφαρµογή της θεωρίας, ελπίζω 

να έγινε εµφανές γιατί µια τέτοια στάση στις απαιτήσεις των υποσχέσεων πρέπει να έχουν 

εφαρµογή τόσα πολλά ερωτήµατα. Συµφωνώ µε τους Rawls και Harsanyi στο ότι οι 

άνθρωποι συχνά συµπεριφέρονται δίκαια, αλλά δεν είναι αναγκαίον να δίδουµε 

εµπιστοσύνη στη λαϊκή φρόνηση,  διότι απλά αυτό λαµβάνεται υπόψη διότι ερµηνεύει το 

γιατί οι άνθρωποι είναι συχνά δίκαιοι. Εν ‘ πρώτοις θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ ανόµιο µε 

το ότι ερχόµαστε στον κόσµο ισχυρά συνδεδεµένοι µε µια φυσική κλίση του να πράττουµε 

το καθήκον «εκτός εάν προσµετρήσουµε σαν καθήκον και την εξ  ενστίκτων προελεύσεως 

βιολογική επιταγή για αναπαραγωγή του είδους και την φροντίδα των νέων», 

παραφράζοντας τον Hume αυτό δεν είναι ίδιο µε το «κάνουµε το καθήκον µας διότι το 
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καθήκον µας είναι να κάνουµε το καθήκον µας», εάν επιθυµούµε να αντιληφθούµε τι 

πράγµατι συµβαίνει όταν λέµε « κάνουµε το καθήκον» πρέπει να κυττάξουµε πίσω από 

τις λαϊκές µας παραδόσεις για µια ερµηνεία και πράττοντας κατ ‘ αυτόν τον τρόπον, ίσως 

ανακαλύψουµε επίσης πως κατόρθωσαν να επιβιώσουν και συνεχίζουν να επιβιώνουν 

τέτοιες αναγνωρισµένες, λαϊκές εξηγήσεις.  

   Κάνοντας ένα βήµα παρακάτω ας εξετάσουµε ποια είναι η θέση του Rawls σε σχέση µε 

την θεωρία της χρησιµότητας. Ο Rawls, στην θεωρία του των αποφάσεων, δεν ακολουθεί 

τον ορθόδοξο τρόπο κατά την διαδικασία πρόβλεψης των συµπερασµάτων µε τα οποία 

θα φθάσει στην αρχική θέση, αυτός αποποιείται την θεωρία της χρησιµότητας προς χάρη 

της εννοίας των βασικών αγαθών (πρώτης ανάγκης), αυτό του επιτρέπει να αποφύγει µε 

επιδεξιότητα τις δυσκολίες που προκύπτουν κατά την εφαρµογή των διαπροσωπικών 

συγκρίσεων το οποίο είναι βασανιστικό όταν γίνεται προσέγγιση µε την θεωρία της 

χρησιµότητας, αυτός επίσης είναι ανορθόξος στον τρόπο µε τον οποίον χειρίζετε την 

αβεβαιότητα, όταν αυτή παρουσιάζεται. Σε αντίθεση µε εκείνες της αρχικής θέσης, αντί να 

χρησιµοποιεί την υποθετική κληροδόχο, η οποία καθορίζει ποιόν ρόλο θα κατέχει ο 

καθένας από µας στην κοινωνία σε όρους υποκειµενικών πιθανοτήτων και µετά µέσω 

υπολογισµών σε όρους των καταλλήλων προσδοκίων, µετά κάνοντας επίκληση των 

δυσκολίων που προκύπτουν µε την αρχή των ανεπαρκών αιτίων του Laplace υιοθετεί το 

maximin κριτήριο σαν την κατάλληλο αρχή (ορθολογική) από εκείνες που θα 

χρησιµοποιηθούν στην αρχική θέση. Αφού ο στόχος του είναι να υπερασπισθεί τον 

λεξικογραφικό χαρακτήρα της (αρχής της δικαιοσύνης του Rawls), «αυτός είναι ένας όρος 

των οικονοµολόγων που δείχνει τις προτεραιότητες που πρέπει να αποδοθούν µεταξύ 

αντικειµένων τα οποία κατέχουν ένα αριθµό από διακεκριµένα χαρακτηριστικά βάσει µιας 

αλφαβητικής αρχής.Τα αντικείµενα πρώτα βαθµολογούνται σε σχέση µε το 

χαρακτηριστικό (Α) και µόνον όταν αυτά αδυνατούν να γίνονται διακριτά επ ‘ αυτής της 

βάσεως εξετάζεται το χαρακτηριστικό (Β) και ούτω καθ’  εξής», αυτό εµφανώς 

αποδυναµώνει την επιβουλή της πρότασης, ειδικά εναντίον των αντιρρήσεων των 

ακολουθούντων την θεωρία της χρησιµότητας δηλ ότι µια αντιφατική, λεξικογραφική αρχή, 

όπως το maximin κριτήριο έχει ενσωµατωθεί στις βάσεις της θεωρίας του. «Πράγµατι η 

αρχή της διαφοράς δεν είναι τίποτα παραπάνω από µια άµεση εφαρµογή του maximin 

κριτηρίου». Για εκείνους τους οποίους δεν είναι εξοικειωµένοι µε τον τύπο των θεµάτων 

που ανεπτύχθηκαν παραπάνω θα είναι χρήσιµο να δώσω µερικές επεξηγήσεις οι οποίες 
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στηρίζονται σε ένα παράδειγµα του Binmore. Για την απλοποίηση της παρουσίασης 

περιορίζεται η προσοχή σε µια κοινωνία µε µόνο δύο µέλη τα οποία ονοµάζει Αδάµ και 

Εύα και ότι το πρόβληµά τους είναι να προσδιορίσουν ένα κατάλληλο συµβόλαιο γάµου 

στον κήπο της Εδέµ, αν και έχω πολλές αντιρρήσεις µε την σηµειολογία, το σύνολο των 

δυνατών συµβολαίων γάµου εµφανίζονται  στο σχεδιάγραµµα 24(α)  µε ένα σύνολο Χ 

από ζεύγη αποπληρωµών χ = (χΑ,χΕ). 

                   
                  (α)                                                                  (β) 

     Σχεδ. 24: Ο κήπος της Εδέµ                         

Πως µετρώνται αυτές οι αποπληρωµές είναι ένα µεγάλο ζήτηµα,  « η χρήση του όρου 

αποπληρωµή δεν σηµαίνει ότι κατά την εφαρµογή συµβολαίων αυτά αξιολογούνται σε 

όρους ποσών χρηµάτων». Αυτό όµως που είναι σπουδαίο σ ‘ αυτή την φάση είναι ότι ο 

Αδάµ ενδιαφέρετε µόνο πως θα µεγιστοποιήσει το χΑ και η Εύα πως θα µεγιστοποιήσει το 

χΕ.   

   Καθορίζοντας το σύνολο των κοινωνικών συµβολαίων µε ένα απλό σύνολο Χ 

αποδεχόµεθα ένα µεγάλο ποσοστό αφαιρετικής προσέγγισης. Ένα συµβόλαιο γάµου 

µεταξύ του Αδάµ και της Εύας πράγµατι αποτελεί ένα σύνολο από κανόνες που είναι 

κοινά αντιληπτοί για την µακροχρόνια διατήρηση της σχέσης. Έτσι ένα σύνολο κανόνων 

θεωρείται από τους θεωρητικούς της θεωρίας των παιγνίων σαν προσδιοριστικό των 

στρατηγικών τις οποίες ο καθένας πρέπει να ακολουθεί για να διατηρείται ένα επίπεδο 

ισορροπίας στο επαναλαµβανόµενο παίγνιο το οποίο θα παίζεται από αυτούς µέρα µε 

την µέρα κατά την διάρκεια του εγγάµου βίου.  Κάθε τέτοια ισορροπία προσδιορίζει ένα 

ζεύγος αποπληρωµών x = (xA , xE ), το σύνολο όλων αυτών των ισορροπιών 

προσδιορίζει ένα σύνολο αποτελεσµάτων Χ . Εξειδικεύοντας το συµβόλαιο γάµου απλώς 
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σε όρους του συνόλου Χ αποδεχόµαστε ότι σχεδόν όλα εκείνα για τα οποία ένας 

σύµβουλος γάµου θα έδειχνε ενδιαφέρον θα εξοστρακίζονταν σε ένα ασφαλές δοχείον, ή 

για να θέσουµε το ζήτηµα περισσότερο γενικά, εάν επιστήσουµε την προσοχήν µας µόνο 

στο σύνολο Χ έχουµε εγκαταλήψει τις πρακτικές λεπτοµέριες µε τις οποίες εξοπλίζουν οι 

ηθικοί κανόνες την κοινωνία και τους οποίους αυτή χρησιµοποιεί για την δηµιουργία µιας 

τέτοιας ισορροπίας για να επικεντρώσει την προσοχήν της στο πως θα επιλέξει µια 

ισορροπία εκ των διαθεσίµων. 

  Ασσυµετρίες που εµφανίζονται στο σύνολο Χ αντιπροσωπεύουν τις ανισότητες που 

προέρχονται εκ γεννήσεως και από τον προικισµό της φύσης για τις οποίες ο Rawls 

πιστεύει ότι απαιτείται κάποιο είδος θεραπείας. Αξιοσηµείωτο είναι ότι ο Rawls 

επικεντρώνεται στις ανισσότητες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να απαληφθούν άµεσα και 

ως εκ τούτου οιαδήποτε θεραπεία πρέπει να προέρχεται από κάποιον τύπο έµµεσης 

αποζηµείωσης. Η εµµονή του σε τέτοιου είδους ανισότητες παρουσιάζει κάποια 

σπουδαιότητα εφ’ όσον οι ανισότητες οι οποίες δεν είναι άµεσα θεραπεύσιµες δεν 

εµφανίζονται στη µορφή που εµφανίζει το σύνολο Χ στο σχεδιάγραµµα. Αυτές γίνονται 

αντιλητές µόνο εάν τοποθετήσουµε την φυσική κατάσταση η οποία θα αντιπροσωπεύει το  

ισχύον καθεστώς. Για να γίνει περισσότερο  εµφανές ας εξετάσουµε την κατάσταση κάτω 

από την παράξενη υπόθεση ότι ένα πρόσωπο έχει την δυνατότητα να αλλάζει φύλλο κατά 

βούληση όπως τα ενδύµατά του, εάν αυτή ήταν η κατάσταση τότε ο Αδάµ και η Εύα θα 

ήταν ίδιοι, ανεξάρτητα από το φύλλο τους, και τότε το σύνολο Χ θα ήταν συµµετρικό, αυτό 

θα ήταν συµµετρικό για κάθε ισορροπία στην οποία ο Αδάµ λειτουργεί σαν ο σύζυγος και 

η Εύα σαν η σύζυγος αυτό είναι ισοδύναµη ισορροπία µε το ο Αδάµ λειτουργεί σαν η 

σύζυγος και η Εύα σαν ο σύζυγος, αλλά έχοντας αλλάξει φύλλο αντίστοιχα. Ένας θα ήταν 

δυνατόν να φαντασθή ισορροπία ακόµη και κατά την περίπτωση που ο Αδάµ και η Εύα 

θα εναλάσσονταν στους ρόλους υπό ένα προκαθορισµένο πρόγραµµα κατά το οποίο οι 

ρόλοι θα ήταν ισόχρονα κατανεµηµένοι. Όταν διατίθενται τέτοιες δυνατότητες το 

πρόβληµα της ορθότητος εξασθενεί και εξ αυτού κρίνεται αναγκαίο να δοθή έµφαση στην 

περίπτωση κατά την οποίαν είµεθα ανίσχυροι να εξαλείψουµε αυτά τα οποία καθιστούν 

τους ανθρώπους ανίσους. Βαθειά ριζωµένες ανισότητες είναι δυνατόν να προέρχονται όχι 

µόνο από φυσικούς περιορισµούς όπως (στην περίπτωση του Αδάµ και της Εύας), αλλά 

και από κοινωνικο - οικονοµικούς ή πολιτικούς περιορισµούς όπως στο παράδειγµα του 

κατόχου δούλους. Για παράδειγµα από την ιστορία αυτή που παρουσιάσθηκε σε 
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προηγούµενες σελίδες κατεβλήθη µια προσπάθεια  για να πεισθή ο δούλος να συναινέση 

στην συνέχιση της δουλείας του συνεχίζοντας να παρέχει τις υπηρεσίες του στον κάτοχό 

του, διότι ήταν ανήθικο να απαιτήσει την απελευθέρωσή του. Στην πραγµατικότητα ο 

κάτοχος δεν έχει την ανάγκη της συναίνεσης του δούλου, διότι έχει την δυνατότητα να 

παραµένει κάτοχος αφού έχει πρόσβαση στα µέσα καταναγκασµού τα οποία δεν είναι 

διαθέσιµα από τον δούλον.Το να προτείνει κάποιος ένα κοινωνικό συµβόλαιο το οποίο θα 

απαιτούσε την εγκατάληψη του δικαιώµατος της κατοχής χωρίς κάποιο αντάλλαγµα θα 

φαινόταν απλά σαν έκφραση µιας επιθυµίας µάλλον, παρά σαν διαπραγµατευτική 

πρόταση, έχοντας κατά νούν ότι µόνο τα σηµεία ισορροπίας που διατίθενται κρίνονται 

σαν κατάλληλα για κοινωνικά συµβόλαια, όµως ακόµη και εάν ο δούλος παραµείνει 

δούλος δεν συνεπάγεται ότι η θεωρία των κοινωνικών συµβολαίων είναι άσχετος µε την 

κατάσταση της δουλείας ακόµη και στην περίπτωση κατά την οποίαν δούλοι και κύριοι 

είναι δυνατόν να βρούν ένα προσωρινό σηµείο διακανονισµού και συνεργασίας, κάθε 

τέτοιος πρόσκαιρος διακανονισµός θα αποτελούσε ένα σηµείο ισορροπίας σε ένα 

επαναλαµβανόµενο παίγνιο κατά το οποίο οι δύο παίκτες είναι υπερβολικά άνισοι ως 

προς τις δυνατότητες τιµωρίας του αντιπάλου, συνεπώς το προκύπτον σύνολον Χ θα 

παρουσιάζει µεγάλη ασυµµετρία. Αλλά οι κάτοχοι δούλων δεν βλέπουν την κατάσταση 

από το ίδιο πρίσµα, δηλ όπως και ο Αριστοτέλης, δεν δυσκολεύονται να προσαρµόσουν 

την ηθικήν των µε την κατοχήν δούλων, αυτοί απλά κατηγορούν τους δούλους ότι είναι 

κατώτερα φυσικά όντα. Την ίδια άποψη έχουν και σύγχρονοι συντηρητικοί αρνούµενοι να 

αναγνωρίσουν ότι πολλοί από εκείνους οι οποίοι παρέµειναν άσηµοι και πτωχοί από 

κακές οικονοµικές πολιτικές είναι απλά άτυχοι, αντιθέτως αυτοί ισχυρίζονται ότι η 

δυστυχία τους είναι  αποτέλεσµα οκνηρίας και ανεπάρκειας και ως εκ τούτου «φυσικώς 

κατώτερα όντα». Αυτό αποτελεί µια αιτία για προσεκτική χρήση της λέξης φυσικόν διότι 

είναι πολύ επικίνδυνο να δηµιουργηθούν παρεξηγήσεις και µάλιστα όταν γίνεται χρήση 

µέσα σε ένα πλαίσιο ηθικής.  Έχοντας συζητήσει τις ιδιότητες του συνόλου Χ  τώρα 

είµαστε σε θέση να µελετήσουµε µερικά κριτήρια για να αποκτήσουµε την δυνατότητατης 

επιλογής από το σύνολο Χ. Στο σχεδιάγραµµα 24(α) τα γράµµατα R(για τον Rawls) και 

H(για τον Harsanyi) αντιπροσωπεύουν δύο πιθανά συµβόλαια γάµου το πρώτο είναι το 

σηµείο του Χ στο οποίο η συνάρτηση κοινωνικής ευηµερίας WR  η οποία ορίζεται από την 

WR(x) = min{xA, xE} µεγιστοποιείται, η δεύτερη είναι το σηµείο του Χ στο οποίο η 

συνάρτηση κοινωνικής ευηµερίας WH που ορίζεται από την WH(x) = xA + xE 
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µεγιστοποιείται αυτό καθιστά εµφανές γιατί το R αναφέρεται ότι επιλέχθηκε µε το 

maximin(το µέγιστο εκ των ελαχίστων ) κριτήριον και γιατί το σηµείο H αναφέρεται σαν το 

σηµείο της χρησιµότητας, «σηµειούται ότι το maximin κριτήριο είναι λεξικογραφικό δηλ η 

ευηµερία του εσχάτου εξ ‘ όλων έχει προβάδισµα έναντι της ευηµερίας οιουδήποτε 

άλλου», πρέπει επίσης να σηµειώσουµε ότι όταν το Χ έχει την µορφή του σχήµατος στο 

σχεδιάγραµµα  24(α) το σηµείο maximin R είναι απλά το σηµείο χ επί του ορίου του Χ στο 

οποίο ισχύει xA = xE, εκ τούτου συνάγεται ότι το κριτήριο maximin δηµιουργεί εξισωτικά 

αποτελέσµατα. Αυτό στην κυριολεξία δεν εξισώνει πάντοτε τις αποπληρωµές του Αδάµ 

και της Εύας, όπως γίνεται φανερόν από το σχεδιάγραµµα24(β). Αυτή η πιθανότητα 

συχνά αναφέρεται µε έµφαση κατά τις συζητήσεις γύρω από την θεωρία του Rawls, αλλά 

είναι µια πιθάνότητα που δεν προκύπτει αφού βάσει της θεωρίας των 

επαναλαµβανοµένων παιγνίων το Folk Theorem απαιτεί το σύνολο Χ να είναι κυρτό και 

δεν νοµίζω ότι πρέπει να δώσουµε µεγάλη σηµασία κατά την µελέτη περιπτώσεων κατά 

τις οποίες το Χ αποτυγχάνει να είναι πλήρως περιεκτικό (strictly comprehensive) «ένα 

σύνολο είναι κυρτό όταν στην περίπτωση που περιλαµβάνει δύο σηµεία περιλαµβάνει και 

το γραµµικό τµήµα που τα συνδέει, ενώ είναι αυστηρά κυρτό όταν τα οριακά του σηµεία 

δεν περιλαµβάνουν γραµµικά τµήµατα ευθύγραµµα. Ένα σύνολο είναι περιεκτικό όταν, 

εάν περιλαµβάνει ένα σηµείο, περιλαµβάνει και όλα τα σηµεία µε µικρότερες 

συντεταγµένες π.χ το σύνολο Χ είναι περιεκτικό εάν ο Αδάµ και η Εύα ήταν σε θέση να 

αποποιηθούν µερικά πράγµατα. Ένα σύνολο είναι αυστηρά περιεκτικό εάν τα όριά του 

δεν περιλαµβάνουν ούτε οριζόντια ούτε κάθετα γραµµικά ευθύγραµµα τµήµατα». 

  Όλα αυτά τα οποία ανεπτύχθησαν παρουσιάσθηκαν χωρίς να λαµβάνουν υπ’ όψη ένα 

µεγάλο πρόβληµα, όπως είναι το πρόβληµα της σύγκρισης αποπληρωµών διαφορετικών 

ανθρώπων, ειδικότερα και στις δύο περιπτώσεις δηλ του υπολογισµού του σηµείου 

maximin R και του σηµείου H των θεωρητικών της χρησιµότητας ελήφθη κατά 

παραχώρηση ότι οι µονάδες µέτρησης µε τις οποίες µετρήσαµε την αποπληρωµή του 

Αδάµ ήταν ακριβώς οι ίδιες µε αυτές τις οποίες µετρήσαµε τις αποπληρωµές της Εύας, 

πράγµατι η αφανής υπόθεση ήταν ότι κάθε µια από τις µονάδες του Αδάµ ήταν δυνατόν 

να ανταλλαγούν µε µια προς µια µε αντίστοιχες µονάδες της Εύας. Ας υποθέσουµε όµως 

ότι η Εύα πληρώνονταν σε µήλα και ο Αδάµ σε φύλλα συκής και ότι αυτοί είχαν 

συµφωνήσει ότι κάθε V φύλλα συκής είναι ισοδύναµα µε U µήλα συνεπώς κάθε φύλλο 

συκής άξιζει U / V µήλα όµως τώρα οι συναρτήσεις κοινωνικής ευηµερίας που 
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χρησιµοποιήθηκαν παραπάνω δεν είναι πλέον κατάλληλες για την παρουσίαση του 

προβλήµατος. Πράγµατι προκύπτει η ανάγκη να  ορίσουµε πάλι  συναρτήσεις κοινωνικής 

ευηµερίας WR και WH  ούτως ώστε να είναι Wr και Wh όπου:  

                                 Wr(x) = min{UxA , VxE } 

                                 Wh(x) = UxA + VxE. 

Αυτό είναι σαν να λέµε ότι ο επαναπροσδιορισµός των συναρτήσεων κοινωνικής 

ευηµερίας είναι ανάγκη να σταθµίζει τις αποπληρωµές κάθε ανθρώπου λαµβάνοντας υπ’ 

όψη το πόσο αξίζει σχετικά µε την αποπληρωµή του άλλου προσώπου. Το σχεδιάγραµµα 

25(α) παρουσιάζει το σταθµισµένο σηµείο maximin  (r) και το σταθµισµένο σηµείο των 

θεωρητικών της χρησιµότητας (h ) τα οποία προκύπτουν από την χρησιµοποίηση των 

επαναπροσδιορισµένων συναρτήσεων κοινωνικής ευηµερίας.  

 

 
                ( α )                                                           ( β )   

     Σχεδ:25.  Σταθµίζοντας τις κλίµακες χρησιµότητας 

Πως συγκρίνονται οι µονάδες των κλιµάκων αποπληρωµής του κάθε προσώπου είναι ένα 

µεγάλο ζήτηµα. Η τοποθέτηση του σηµείου µηδέν της κλίµακας για το κάθε πρόσωπο 

είναι φανερό ότι έχει σχέση µε την περίπτωση του σηµείου maximin. Ας υποθέσουµε ότι ο 

Αδάµ κατέχει ξA φύλλα συκής για ξεκίνηµα και η Εύα έχει ξE µήλα, εάν ακολουθήσουµε 

την άποψη της χρήσης του σηµείου ξ = (ξA ,ξE) σαν την τρέχουσα φυσική κατάσταση και 

θεωρήσουµε ότι µόνο η χρήση ορθών τρόπων είναι δυνατόν να την βελτιώσουν, τότε η 
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συνάρτηση κοινωνικής ευηµερίας WR πρέπει να τροποποιηθή και πάλι στην συνάρτηση 

Wρ η οποία ορίζεται από την : 

                        Wρ(x) = min {U(xA – ξA) ,V(xE – ξE) }. 

Το σχεδιάγραµµα 25(β) δείχνει πως τώρα το maximin σηµείο τροποποιείται 

προσδιοριζόµενο σαν (ρ). Η τοποθέτηση του µηδενικού σηµείου της κλίµακας του Αδάµ 

και της Εύας πράγµατι δεν επηρρεάζουν την θέση του σηµείου που αντιπροσωπεύει τους 

θεωρητικούς της θεωρίας της χρησιµότητας και ως εκ τούτου αυτό εξακολουθεί να 

παρουσιάζεται σαν ( h ). Το (ρ) αντιπροσωπεύει το maximin σηµείο όταν ακολουθήσουµε 

την ατραπό (2) η οποία διέρχεται µέσω των Hobbes και Hume του σχεδιαγράµµατος 23, 

ενώ το ( R ) του σχεδιαγράµµατος 24(α) αντιπροσωπεύει το maximin σηµείο όταν 

ακολουθήσουµε την ατραπό του σχεδιαγράµµατος 23 µε τον αριθµό (1). Το (ρ) στην 

θεωρία της συµφωνίας σαν αποτέλεσµα συνεργασίας και διαπραγµάτευσης  αναφέρεται 

σαν η αναλογική λύση της συµφωνίας σαν αποτέλεσµα διαπραγµάτευσης για το 

πρόβληµα συµφωνίας (Χ,ξ). Στην περίπτωσή µας η λέξη που κρίνεται ποιο κατάλληλος 

για την απόδοση της εννοίας «bargain» είναι «παζάρι», διαπραγµάτευση και όχι 

συµφωνία.   

Τα παραπάνω αναπτυχθέντα θα ήταν όλα πολύ σωστά εάν ο Αδάµ και η Εύα πράγµατι 

πληρώνονταν σε φύλλα συκής και µήλα, τα οποία θα ήταν δυνατόν να ανταλλαγούν σε 

κάποια εξωγενή αγορά µε κάποια σταθερή σχέση, αλλά οι αποπληρωµές, τις οποίες 

αυτοί λαµβάνουν από την κοινήν εφαρµογήν ενός κοινωνικού συµβολαίου προφανώς  

δεν θα είναι τόσο ευκρινείς για να ταξινοµηθούν. Ο Rawls προσπαθεί να αντιµετωπίσει 

αυτό το πρόβληµα εφαρµόζοντας το κριτήριο maximin µετρώντας τις αποπληρωµές µε 

ένα δείκτη ο οποίος εκχωρεί κατάλληλες σταθµίσεις σε αυτό που αποκαλεί « θεµελιώδη 

αγαθά», αυτά που σε άµεση σχέση µε το παρόν ζήτηµα είναι, « η δύναµη και η διακριτική 

υπεροχή της γραφειοκρατίας, η κοινωνική βάση του αυτοσεβασµού,  το εισόδηµα και ο 

πλούτος». Ο Rawls θεωρεί επίσης σαν θεµελιώδες δικαίωµα ενός ατόµου «τα ατοµικά 

δικαιώµατα και ελευθερίες», αλλά σαν το θεµελιώδες δικαίωµα το οποίο δεν σταθµίζεται 

και δεν µετράται µε κανένα δικαίωµα οιουδήποτε δείκτη θεµελιωδών δικαιωµάτων. Στην 

θεωρία του καµιά αποζηµίωση από άλλα θεµελιώδη δικαιώµατα δεν µπορεί να 

αντισταθµίσει µια ανισότητα στην λειτουργία των δικαιωµάτων και των ελευθεριών.  

  Υποθέτοντας την ύπαρξη ενός τέτοιου δείκτη αποφεύγεται το πρόβληµα της  

διαπροσωπικής σύγκρισης, αλλά αυτό µοιάζει µε την περίπτωση κατά την οποία πρέπει 



 193
να  παίζεται ο Ρήγας απευθείας από χέρι και εάν σηµατοδοτεί  ότι το τέχνασµα 

αντιµετωπίζεται από ένα Άσσο, τότε κάποιος πρέπει να έρχεται αντιµέτωπος µε την 

πραγµατικότητα, δηλ της µη δυνατότητας σύναψης συµβολαίου. Επιπλέον δεν είναι 

αληθές ότι περιορίζοντας κάποιος την προσοχή του στα πλέον εγκόσµια των θεµελιωδών 

αγαθών, όπως για παράδειγµα το εισόδηµα και ο πλούτος, το πρόβληµα αποµακρύνεται, 

επ’αυτού ο Rawls παρατηρεί: ( το εισόδηµα και ο πλούτος πρέπει να γίνονται ευρέως 

αντιληπτά µε αυτό που στην πραγµατικότητα πρέπει να είναι δηλ µέσα τα οποία 

αποσκοπούν στην επίτευξη άµεσα ή έµµεσα, « έχοντας µόνο µια ανταλλακτική αξία», 

ενός ευρέως φάσµατος αποτελεσµάτων, οποτεδήποτε αυτά θα µπορούσαν να συµβούν). 

Πράγµατι, αληθεύει ότι υπάρχουν αγορές για το σύνολο σχεδόν των οικονοµικών αγαθών 

και εξ’ αυτού είναι  δυνατόν να λεχθεί ότι µπορούν να έχουν κάποια ανταλλακτική αξία, 

αλλά πρέπει να αντιταχθούµε στην ασαφή υπόθεση ότι η ύπαρξη µιας τέτοιας αγοράς 

είναι δυνατόν να λαµβάνεται σαν παραχώρηση στις περιπτώσεις των αρχικών θέσεων και 

ως εκ τούτου η ανταλλακτική αξία του οικονοµικού αγαθού να χρησιµοποιείται σαν να 

καθορίζεται εξωγενώς, τουναντίον δέον να θεωρείται η ύπαρξη της 

αγοράςαυθύπαρκτηκαι δεδοµένη . Πιστεύω ότι η χρήση του µηχανισµού της αγοράς για 

την αποκέντρωση της παραγωγής και την λήψη αποφάσεων διανοµής θα αποτελεί 

αναπόφευκτα το µέγιστο τµήµα κάθε ορθολογικού κοινωνικού συµβολαίου, αλλά 

προχωρώντας στην υπόθεση ότι τέτοιες καταστάσεις, όπως οι αγορές, έχουν µια εκ των 

προτέρων νοµιµότητα, η οποία φαίνεται να αντιστρατεύεται την άποψη της αντίθεσης µε 

το κοινωνικό συµβόλαιο, όµως δεν πιστεύω ότι οι τιµές στις οποίες τα οικονοµικά αγαθά 

ανταλλάσσονται  στις αγορές είναι ανεξάρτητες από το κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον 

εντός του οποίου λειτουργούν οι αγορές. 

  Ο Rawls απαντά στην κριτική των οικονοµολόγων : (Για έναν οικονοµολόγο που 

ενδιαφέρεται για την κοινωνική δικαιοσύνη και την δηµόσια πολιτική ένας δείκτης µε 

θεµελιώδη αγαθά µπορεί να φαίνεται µερικώς σαν µια προσχεδιασµένη προχειροδουλειά 

η οποία δεν υπόκειται στις απαιτήσεις της θεωρίας….. η αντίδραση των οικονοµολόγων 

είναι µερικώς ορθή: ένας δείκτης θεµελιωδών αγαθών δεν ανήκει στην θεωρία όπως 

αισθάνεται την θεωρία ένας οικονοµολόγος, στην πραγµατικότητα αυτός ανήκει στην 

έννοια της δικαιοσύνης η οποία κατά την φιλελεύθερη παραλλαγή καταπίπτει στην έννοια, 

του παραδοσιακά ενός ορθολογικού αγαθού, συνεπώς το πρόβληµα δεν έγκειται στην 
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εξειδίκευση ενός ασφαλούς µέτρου µερικών ψυχολογικών ή άλλων χαρακτηριστικών που 

διατίθενται µόνο από την επιστήµη, αλλά µάλλον είναι ένα ηθικό και πρακτικό πρόβληµα).            

   Πριν δοθεί µια απάντηση κρίνεται σκόπιµο να γίνουν δύο επισηµάνσεις: Πρώτον δεν 

είναι αναγκαίο να στηριχθεί κάποιος στην θεωρία του µοναδικού ορθολογικού αγαθού για 

να διαφωνήσει µε τον Rawls επ’ αυτού του θέµατος, έστω και εάν διαφωνεί, αλλά µε 

τρόπο που να µην προκαλεί προβλήµατα στους οικονοµολόγους. ∆εύτερον η θεωρία της 

χρησιµότητας η οποία είναι ορθόδοξος µεταξύ των νεοκλασικών οικονοµολόγων δεν 

θεωρείται από αυτούς σαν µια προσπάθεια επιστηµονικής  µέτρησης κάποιου 

ψυχολογικού χαρακτηριστικού. Πράγµατι αυτοί απαντούν  µε αποτροπιασµό στην γνώµη 

ότι οι συναρτήσεις χρησιµότητας είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν σαν κάποιο µέτρο 

µέτρησης της επιπλέον ευχαρίστησης από τον πόνο στον οποίο οι ιδιώτες υπόκεινται 

µέσα στην διανοητική τους αποµόνωση. Η σύγχρονος θεωρία αποκηρύσσει τις ρίζες της 

στον Bentham και δεν είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς εάν οι συγκρίσεις αυτές 

απορρίπτουν εντελώς τις αρχικές αντιλήψεις. Στην ορθόδοξον θεωρία θεωρείται σφάλµα 

να συµφωνήσεις µε την άποψη  ότι ένας ορθολογικός ιδιώτης επιλέγει την ενέργεια Α αντί 

της Β, διότι η χρησιµότητα της Α υπερέχει σε χρησιµότητα της Β, αντιθέτως λέγεται ότι η 

χρησιµότητα της Α υπερέχει της Β επειδή ο ιδιώτης ουδέποτε επιλέγει την Β όταν είναι 

διαθέσιµος η Α, συνεπώς η θεωρία είναι εντελώς περιγραφική. Στο απόγειο της δόξας της 

δεν ταξινοµεί χαρακτηριστικά προτιµήσεων για τους ιδιώτες αλλά προτείνει µόνο 

συναρτήσεις χρησιµότητας, οι οποίες µάλιστα υποθετικά συνάγονται από την 

συµπεριφορά επιλογής των ιδιωτών. Ένας ορθολογικός ιδιώτης, λέγεται ότι, 

συµπεριφέρεται κατ’ αυτόν τον τρόπο, επειδή µόνο φαίνεται σαν να ικανοποιεί 

προτιµήσεις, µεγιστοποιώντας µια συνάρτηση χρησιµότητας και τίποτα δεν αναφέρεται 

γύρω από τις εσωτερικές διανοητικές διεργασίες οι οποίες πιθανώς να οδήγησαν ή 

εξανάγκασαν αυτόν να πράξει κατ’ αυτόν τον τρόπον, δηλ « για ακόµη µια φορά είδαµε τα 

φύλλα και χάσαµε το δάσος». Μια συνάρτηση χρησιµότητας υπό την νέαν αντίληψη δεν 

είναι τίποτα παραπάνω από ένα µαθηµατικά κατάλληλο µέσο για να εκφράσουµε το 

γεγονός ότι η συµπεριφορά του ιδιώτη είναι συνεπής και ως εκ τούτου λογική.  Επί πλέον 

εκτός από την ένταξη των διαπροσωπικών συγκρίσεων, αναγκαίων να δώσουν έµφαση 

στην έννοια του ενός ορθολογικού αγαθού, η ορθόδοξος θεωρία καθ’ ολοκληρία δεν 

προσφέρει καµιά βάση για τέτοια ιδέα « είναι αλήθεια ότι οι οικονοµολόγοι της ευηµερίας 

συχνά όταν γράφουν αναφέρονται σαν τα πράγµατα να είναι διαφορετικά, αλλά όταν 
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αυτοί φθάνουν στο σηµείο να δώσουν πρακτικές συµβουλές συνήθως τα αντιστρέφουν, 

όπως συµβαίνει και µε τον Rawls, για να ανακοινώσουν την µεγιστοποίηση κάποιου 

δείκτη αγαθών ο οποίος πρέπει να προστατευθεί από την εµφάνιση ηθικών αντιλήψεων 

και πρακτικών αιτιάσεων», επίσης η σύγχρονη θεωρία της χρησιµότητας δεν εκχωρεί 

αναγκαστικά εγωιστικές προτιµήσεις σε έναν ορθολογικά λαµβάνοντα αποφάσεις. Οι 

προτιµήσεις του µπορεί να είναι τόσο ιερές όσο κάποιος επέλεξε να τις φαντάζετε, αρκεί 

να είναι συνεπείς µε την ιερότητά του, είναι αληθές ότι οι οικονοµολόγοι σπανίως 

παραχωρούν τάσεις στον homo economicus, αλλά ουδείς δεν δύναται να συνάγει 

εγωπάθεια από τις υποθέσεις που αναφέρονται µόνο σχετικά µε την σύνεπειά του, δηλ 

την λογική του. Η δυσκολία µε τον δείκτη των βασικών αγαθών του Rawls είναι ευρύτερη 

όταν αυτός ισχυρίζεται ότι η κατασκευή ενός τέτοιου δείκτη είναι ένα πρόβληµα ηθικής, 

όµως δεν υπάρχει και µεγάλη διαφορά διότι όπως γίνεται αντιληπτό θα µπορούσαµε να 

συµπεριλάβουµε όλα τα προβλήµατα ηθικής στην αρχική θέση, αλλά πως είναι δυνατόν 

αυτό να γίνει αφού αυτή η ίδια τοποθέτηση στην αρχική θέση είναι κατανοητή σαν µια 

συνάρτηση των διαφόρων επιφυλάξεων; Το ίδιο πρόβληµα υφίσταται µε την ιδέα του 

Rawls περί αυτοσεβασµού που παρουσιάζεται από αυτόν σαν οι αιτιάσεις για τις οποίες 

θεωρεί τα κοινωνικά συµβόλαια σαν συνθετικό ενός θεµελιώδους αγαθού το οποίο 

πρέπει να περιλαµβάνεται στην αρχική θέση.  Γίνεται αντιληπτό ότι η ιδέα του Rawls της 

στοχαστικής ισορροπίας προορίζεται για να παρέχει µια µέθοδο αυτοδύναµης εκκίνησης 

δια µέσου τέτοιων δυσκολιών. 

  Έχουν αναφερθεί δύο προβλήµατα σχετικά µε την προσπάθεια του Rawls για την 

παράκαµψη της τυπικής θεωρίας της χρησιµότητας. Πρώτον είναι η χρήση του maximin 

κριτηρίου σαν µια αρχή για την λήψη αποφάσεων από έναν ιδιώτη κάτω από καθεστώς 

αβεβαιότητας και το δεύτερο είναι η ιδέα του για ένα δείκτη θεµελιωδών αγαθών ο οποίος 

δέον να λαµβάνεται υπόψη µεταξύ των άλλων αντικειµένων όταν αντιµετωπίζονται 

προβλήµατα διαπροσωπικών συγκρίσεων. Εάν προσεγγίσουµε και τα δύο ζητήµατα 

βασιζόµενοι στην ολοκληρωτικά ορθόδοξη θεωρία της χρησιµότητας του Harsanyi 

διαπιστώνουµε την κριτική του για την χρησιµοποίηση του maximin κριτηρίου.  Εν ολίγοις 

ο Harsanyi ανεξάρτητα ανέπτυξε ένα επιχείρηµα το οποίο βασίζεται στην δική του εκδοχή 

περί της αρχικής θέσης, όµως το επιχείρηµά του οδηγεί σε ένα επιχείρηµα ωφελιµιστικό, 

όπως δείχνεται από το αριθµούµενο µε τον αριθµό  3 βέλος του Σχεδ: 23. Ο Harsanyi 

αρχίζει την συζήτηση αµφισβητώντας ότι η κατάλληλη θεωρία για κάποιον που πρέπει να 
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λάβει αποφάσεις αντιµετωπίζοντας αβεβαιότητα  σαν αυτή που αντιµετωπίζει όταν 

βρίσκεται στην αρχική θέση, είναι εκείνες που επροτάθησαν από τον Savage « ο οποίος 

στηρίχθηκε σε προγενέστερη εργασία των Von Neuman και    Morgenstern των οποίων η 

συνεισφορά αναγνωρίσθηκε µε την αναφορά της θεωρίας των συναρτήσεων 

χρησιµότητας,  σαν συναρτήσεις χρησιµότητας των Von Neumann και Morgenstern». Η 

θεωρία αφ’ εαυτής αποκαλείται θεωρία του Bayes «προφανώς επειδή, όταν απαιτείται η 

εφαρµογή της γίνεται ευρεία χρήση του κανόνα του Bayes για τον χειρισµό των 

πιθανοτήτων υπό όρους». ∆εν θα αναπτύξω την θεωρία του Bayes, αλλά αυτό το οποίο 

πρέπει να τονισθή εδώ είναι ότι αυτή συµπεραίνει από την εφαρµογή αδιαµφισβήτητων 

αξιωµάτων της συµπεριφοράς, της ορθολογικής επιλογής δια των οποίων ένας που 

λαµβάνει ορθολογικές αποφάσεις πρέπει να συµπεριφέρεται κατά τρόπον σαν αυτός να 

είχε προσδώσει αντικειµενικές πιθανότητες στα γεγονότα περί των οποίων είχε 

αβεβαιότητα και επιζητούσε να µεγιστοποιήσει την προσδοκία. « Σαν προσδοκία µιας 

τυχαίας µεταβλητής µπορεί να θεωρηθεί ο µέσος σε µακροχρόνια περίοδο», µιας 

συνάρτησης χρησιµότητας των Von Neuman και  Morgenstern, σε σχέση µε αυτές τις 

αντικειµενικές πιθανότητες. Ο Harsanyi ως εκ τούτου θεωρεί τις αποπληρωµές που 

διατίθενται στην αρχική θέση σαν χρησιµότητες των Von Neuman και Morgenstern. Για να 

ακριβολογούµε δεν είναι τόσο παράξενο το γεγονός, ότι ο Rawls φθάνει σε µια maximin 

κοινωνική συνάρτηση ευηµερίας, όταν αποδίδει την χρήση του maximin κριτηρίου σε 

αυτόν που λαµβάνει αποφάσεις στην αρχική θέση, οµοίως δεν είναι και τόσο παράξενο το 

ότι ο Harsanyi θα έφθανε σε µια συνάρτηση κοινωνικής ευηµερίας χρησιµότητας 

χρησιµοποιώντας την Μπαγιεσιανή θεωρία για λήψη αποφάσεων, κατά την οποίαν οι 

ιδιώτες θα λαµβάνουν αποφάσεις µεγιστοποιώντας σταθµισµένους µέσους στην αρχική 

θέση. Επειδή εκ πεποιθήσεως και χαρακτήρος ποτέ δεν ακολουθώ ακραίες καταστάσεις 

σε αυτό το σηµείο θα παρεµβάλλω ακριβώς τις απόψεις του Ken Binmore που 

σχετίζονται µε την προσπάθειά του να αναδοµήσει τον Harsanyi a la Rawls ή τον Rawls a 

la Harsanyi, όπως ο ίδιος σχολιάζει. ( Η θεωρία της χρησιµότητας όπως χρησιµοποιείται 

από τον Harsanyi είναι δανεισθείσα και εµπεδοθείσα µέσα σε ένα ορθολογιστικό πλαίσιο 

συνάψεως συµβολαίων, όπως ο Rawls είχε οραµατισθεί. Εάν κάποιος επιθυµεί να 

υπόθεσει ότι οι άνθρωποι είναι ή πρέπει να είναι υποχρεωµένοι να διαπραγµατεύονται 

υποθέτοντας ότι έχουν φθάσει στην αρχική θέση τότε το συµπέρασµα είναι ότι η 

µεταρρύθµιση ταυτίζεται µε αυτήν του Harsanyi, κάποιος µπορεί να εκφράσει αυτό 
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ισχυριζόµενος ότι η ορθόδοξη προσέγγιση της θεωρίας της χρησιµότητας θα ήταν 

δυνατόν να οδηγήσει τον Rawls σε ένα συµπέρασµα που να ακολουθεί την θεωρία της 

χρησιµότητας, όπως φαίνεται στο σχεδιάγραµµα 23 από το αριθµούµενον µε το 

υπ’αριθµόν 4 βέλος « αν και θα µπορούσαν να προκύψουν σκέψεις ως προς το ότι ο 

Rawls έχει επιφυλάξεις σχετικά µε την ένταση των υποχρεώσεων» στην πραγµατικότητα 

αυτή η µεταρρύθµιση δεν αντιπροσωπεύει την προσωπικήν θέση του Binmore, διότι ο 

ίδιος πιστεύει ότι ( καµιά υποχρέωση δεν πρέπει να είναι αποδεκτή στην υποθετική 

διαπραγµάτευση, η οποία οδηγεί στην αρχική θέση). Αυτό αποτελεί την εµπλοκή και 

περιπλοκή της ιστορίας που µας επιτρέπει να ανασύρουµε ένα maximin αποτέλεσµα από 

το καπέλο στο οποίο έχουµε τοποθετήσει µόνο Μπαγεσιανή θεωρία αποφάσεων. Ας 

σηµειωθεί ότι η εµφάνιση του maximin συµπεράσµατος συνεπάγεται ότι η χρήση της 

θεωρίας της χρησιµότητας αναπόφευκτα δεν οδηγεί σε ένα ωφελιµιστικό συµπέρασµα. 

Φιλόσοφοι της ηθικής οι οποίοι απαρνούνται τον ωφελιµισµόν δεν είναι υποχρεωµένοι να 

απορρίψουν την θεωρία της χρησιµότητας, είναι φανερό ότι απλοϊκoί µαθηµατικοί 

ορισµοί, όπως η µεταρρύθµιση του «Rawls a la Harsanyi» συχνά οδηγούν σε 

συµπεράσµατα ωφελιµιστικά, αλλά εάν κατηγορούσαµε  την θεωρία της χρησιµότητας θα 

είµασταν όµοιοι µε αυτούς που κατηγορούν τα εργαλεία για την λανθασµένη κατασκευή 

του αντικειµένου, απαλλάσσοντας της ευθύνης τα υποκείµενα (κατασκευαστές). Το 

µαθηµατικό υπόδειγµα που χρησιµοποιήθηκε για την αναδόµηση του «Rawls a la 

Harsanyi» είναι απλοϊκό διότι κάτι δεν ελήφθη υπ’ όψη στο στάδιο του σχεδιασµού, ειδικά 

αφ’ ότου το υπόδειγµα είναι στατικό δεν είναι σε θέση να λάβει υπ’ όψη το γεγονός ότι τα 

κοινωνικά συµβόλαια θα πρέπει να υποστηρίζονται και να εγκρίνονται οιανδήποτε στιγµή 

έρχονται αντιµέτωπα µε διάφορες επικλήσεις της κοινωνικής δικαιοσύνης που έχουν 

παραχωρηθεί στην αρχική θέση. Προς απλοποίηση µια καλή συναλλαγή, όπως το σηµείο 

R του σχεδιαγράµµατος 24(α) είναι ελκυστικό σε σχέση µε την υπόθεση του κατόχου 

δούλους, διότι αυτό είναι απρόσβλητο στις απαιτήσεις οιουδήποτε που πιθανώς να 

βλέπει τον εαυτό του στη θέση του δούλου από µια υποθετική επανάληψη της ρίψης του 

νοµίσµατος και όχι διότι η Μπαγεσιανή θεωρία λήψης αποφάσεων είναι λανθασµένη».  

   Όπως έχει αναφερθεί ο Harsanyi κατά τον χειρισµόν του προβλήµατος της λήψεως 

αποφάσεων υπό αβεβαιότητα καθόρισε τις αποπληρωµές µε τις συναρτήσεις 

χρησιµότητας  των Von Neuman και Morgenstern, αλλά τίποτα δεν ελέχθη για το πως θα 

χρησιµοποιηθούν αυτές οι χρησιµότητες κατά την σύγκριση µεταξύ προσώπων, διότι οι 
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συναρτήσεις αυτές είναι απόλυτες. «Μια συνάρτηση χρησιµότητας :φ ×→ R λέγεται 

τακτική εάν η µόνη πληροφορία που ενσωµατώνεται στην φ  και σχετίζεται µε την 

συµπεριφορά του λαµβάνοντος αποφάσεις είναι ο τρόπος µε τον οποίο η φ  κατατάσσει 

τα αντικείµενα στο Χ, έτσι από το γεγονός ότι ( ) 100φ Α =  και ( ) 2φ Β =  κάποιος 

εξουσιοδοτείται να συναγάγει µόνο ότι λαµβάνων αποφάσεις ενεργεί κατά τρόπον του να 

προτιµά το Α από το Β η πληροφορία ότι το ( )φ Α είναι κατά πολύ µεγαλύτερο από το 

( )φ Β δεν περιλαµβάνει ουδεµία ευχέρεια για συµπεράσµατα περί την τάση των 

προτιµήσεων που αποδίδονται στο Α επί του Β, ένας άλλος τρόπος για να εκφράσουµε 

αυτό είναι ο εξής: Εάν είναι αυστηρά αύξουσα και :f →R R :f φ ×→o R  ορίζεται από 

( )( ) ( ( ))f x f xφ φ=o , τότε το f φo  δεν παρέχει περισσότερες ή λιγότερες πληροφορίες 

καθότι οι πληροφορίες τις οποίες αυτή παρέχει για την συµπεριφορά επιλογής του 

λαµβάνοντος αποφάσεις δεν διαφέρουν από τις πληροφορίες που περιέχει η φ , για µια 

απόλυτη συνάρτηση χρησιµότητας η τελευταία πρόταση ισχύει µόνο εάν η συνάρτηση 

λαµβάνει την µορφή :f →R R ( )f x mx c= + όπου το  και είναι πραγµατικοί αριθµοί µε 

,αφού η 

m c

0m > ( )( )f xφo είναι ίση µε την ( )m x cφ +  µετατρέποντας την αρχική απόλυτον 

συνάρτηση χρησιµότητας φ  στην νέαν απόλυτον συνάρτηση χρησιµότητας f φo  το οποίο 

δεν αλλάζει σε τίποτα τα αποτελέσµατα παρά µόνο την αναβαθµολόγηση της παλαιάς 

κλίµακας χρησιµότητας. Το παλαιό µηδέν τοποθετείται στο c της νέας κλίµακας και η 

παλαιά µονάδα µέτρησης είναι ισοδύναµη µε m µονάδες της νέας κλίµακας». Επειδή οι 

συναρτήσεις χρησιµότητας του Von Neuman και Morgenstern είναι απόλυτες αυτές είναι 

δυνατόν να χρησιµοποιηθούν για τον προσδιορισµό µιας κλίµακας χρησιµότητας για κάθε 

ιδιώτη « κάτι ανάλογο µε τις κλίµακες της θερµοκρασίας». Σε κάθε περίπτωση ο 

οιοσδήποτε έχει δικαίωµα να επιλέξει ένα µηδενικό σηµείο και την µονάδα µέτρησης της 

κλίµακας, αλλά µετά από αυτή την επιλογή δεν υπάρχουν περιθώρια για επιπλέον 

ελιγµούς. Μια τέτοια µονάδα θα µπορούσε να αποκαλείται «χρησιµότητα» ακριβώς όπως 

και στην κλίµακα θερµοκρασίας καλείται «βαθµός», όµως δεν προκύπτει από την θεωρία 

ότι µπορούµε να θεωρούµε µια µονάδα χρησιµότητα της κλίµακας του Αδάµ ισοδύναµη 

µε µια µονάδα χρησιµότητας της κλίµακας της Εύας. Εάν συνεχίσουµε µια τέτοια υπόθεση 

είναι σαν να αποδεχόµεθα ότι δύο δωµάτια  είναι το ίδιο άνετα επειδή σε δύο θερµόµετρα, 

το ένα µε κλίµακα εκατονταβαθµική και το άλλο µε κλίµακα Fahrenheit, τοποθετηµένα το 

ένα στο ένα δωµάτιο και το άλλο στο άλλο δωµάτιο  δείχνουν την ίδια ένδειξη, όµως το 
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πλεονέκτηµα µιας τέτοιας προσέγγισης είναι ότι δεν θα επιτρέψει σε κάποιον να 

εφησυχάζει κάνοντας τέτοια σφάλµατα. Εάν επιθυµούµε να έχουµε την δυνατότητα να 

ανταλλάσσουµε µια µονάδα χρησιµότητας του Αδάµ µε µονάδα χρησιµότητας της Εύας, 

όπως µπορούν να συγκριθούν οι κλίµακες θερµότητας, τότε πρέπει µε κάτι να 

συνδέσουµε τον τρόπον µε τον οποίο ο Αδάµ αποφασίζει µε αυτόν της Εύας. 

   Ο Hume παρατηρεί ότι: (καµιά ιδιότητα της ανθρώπινης φύσης δεν είναι τόσο 

αξιοθαύµαστος όσο αυτή η ιδιότητα που διαθέτουµε να βρισκόµαστε σε αρµονία µε τους 

άλλους και να δεχόµεθα µέσω της επικοινωνίας τις διαθέσεις τους και τα αισθήµατά τους), 

είναι λογικόν να αναφέρω ότι η λέξη « συµπάθεια»  δεν έχει την ίδιαν γενική έννοια, όταν 

χρησιµοποιείται  σε τέτοιες καταστάσεις, « περισσότερο τείνει να χρησιµοποιείται µε την 

έννοια  αρµονία στην δράση, πνευµατική συµφωνία, κατανόηση, συµπαράσταση, 

συµπόνια», δίδοντας µάλιστα σ’ αυτήν την τελευταία λέξη την έννοια της διαχρονικότητας 

και τις συνεχούς προσπάθειας για την απαλλαγή του συνανθρώπου από τα βάσανα και 

τα βάρη και το οποίο είναι συναφές µε την παροιµία των Κινέζων «εάν θέλεις να 

βοηθήσεις κάποιον πραγµατικά δίδαξε σ’αυτόν να ψαρεύει και µην του δίνεις ψάρια 

έτοιµα σαν βοήθεια». Με αυτήν την έννοια µάλλον χρησιµοποιείται από τον Hume και 

τους φιλοσόφους της εποχής του, όµως έχω την υποψία ότι η χρήση της λέξης περιείχε 

πολλές αµφιβολίες, όπως και τώρα συµβαίνει. Ο Adam Smith για παράδειγµα 

απολογείται για την χρήση της αναφέροντας τα παρακάτω ( οίκτος και ευσπλαχνία είναι 

λέξεις κατάλληλες για την περιγραφή της αλληλοκατανόησης µε την θλίψη και την 

δυστυχία των άλλων η συµπάθεια λοιπόν της οποίας η αρχική έννοια ήταν ίδια, πρέπει 

τώρα, χωρίς  όµως µεγάλη ανακρίβεια να χρησιµοποιείται για να δηλώσει την 

αλληλοκατανόηση µε οποιοδήποτε πάθος) .  Η τάση της χρήσης µεταξύ καθοµιλουµένης 

και τεχνικής χρήσης της λέξης «συµπάθεια» αυξάνεται από το γεγονός ότι η θεωρία 

απαιτεί την διάκριση των διαφόρων διαβαθµίσεων της ερµηνείας από την τεχνολογική 

χρήση, µια ευρύτερη αναφορά και πάλι στον Adam Smith ίσως βοηθήσει να 

διαφωτίσουµε τις διακρίσεις που απαιτείται να γίνουν. (Αν και ο αδελφός µας βρίσκεται σε 

θλίψη, ενώ ηµείς βρισκόµαστε στις ανέσεις µας οι αισθήσεις µας ουδέποτε θα µας 

πληροφορήσουν για το πόσο αυτός υποφέρει. …. Με την φαντασία µας τοποθετούµε τον 

εαυτό µας στην κατάστασή του πείθοντας τους εαυτούς µας να ανεχθούν καθ’ ολοκληρίαν 

την ίδια αγωνία και ταυτοποιούµεθα µε αυτόν και εκ τούτου σχηµατίζουµε µια ιδέα των 

αισθηµάτων του και επί πλέον αισθανόµεθα κάτι το οποίο αν και είναι ασθενέστερο σε 
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βαθµό και ένταση  όµως δεν είναι ολοκληρωτικά ανόµοια). Εδώ δεν είναι δυνατόν να 

αποφύγω τον πειρασµό και να µην αναφέρω τον ορισµό της συµπόνιας όπως ορίζεται 

από τον Στέφαν Τσβάιχ στο βιβλίο του « Ανυπόµονη Καρδιά».  (Υπάρχουν δύο ειδών 

συµπόνιες. Η µια, αδύνατη κι’ αισθηµατική, δεν είναι, στην πραγµατικότητα, παρά η 

ανυποµονησία της καρδιάς να διώξει, όσο γίνεται γρηγορότερα, την θλίψη πού νοιώθει 

µπρος στην δυστυχία του άλλου, αυτή δεν είναι αληθινή συµπόνια, αλλά µια ενστικτώδης 

υπεράσπιση της ψυχής από την ξένη δυστυχία. Η άλλη, η µόνη που αξίζει, δεν είναι 

αισθηµατολογία, µα δηµιουργική συµπόνια, που ξέρει τι θέλει, και είναι αποφασισµένη να 

υποστεί µε υποµονή και επιµονή το καθετί, ως τα έσχατα όρια της ανθρώπινης αντοχής 

κι’ ακόµη πιο πέρα). Η άποψή µου είναι ότι Hume, ο Adam Smith και ο Στέφαν Τσβάιχ 

ήταν στον ορθό δρόµο προσδιορίζοντας την γενική έννοια της συµπάθειας σαν 

ευρισκοµένη στην ρίζα της ανθρώπινης ηθικής, όµως θα ενστερνισθώ και µια ποιο 

περίπλοκο εκδοχή για τον τρόπο µε τον οποίο συµπαθητικές ταυτοποιήσεις επηρρεάζουν 

την ανθρώπινη συµπεριφορά και η οποία είναι περισσότερον συµβατή µε την θεωρία των 

παιγνίων « για να είµαι ποιο ακριβής γίνεται χρήση και των δύο, δηλ της συµπάθειας και 

της αντιπάθειας» . Πρώτον αµφισβητώ ότι ο τύπος των συµπαθητικών ταυτοποιήσεων 

που συµβαίνουν µέσα στις µεγάλες σύγχρονες κοινωνίες είναι οι ακατέργαστες, ποικίλες 

συµπαθητικές ταυτοποιήσεις επί των οποίων ένας ιδιώτης, επιτυχώς, φαντάζεται τον 

εαυτό του µέσα στα υποδήµατα του άλλου εντός των οποίων πλέον δεν δύναται να 

διακρίνει πλήρως τα ενδιαφέροντά του από τα ενδιαφέροντα του προσώπου µε το οποίο 

ταυτοποιείται, έτσι κατά την µεταφορά του Adam Smith αυτός νοιώθει τον πόνο που 

αισθάνεται ο δυστυχής αδελφός του κατά κάποιο τρόπο σαν δικό του. Ο Adam Smith 

πρότεινε ένα ποιο  περίπλοκο και λογικό µηχανισµό από τις απλοποιήσεις των ιδεών του, 

που παρουσιάζουν το πλείστον των οικονοµολόγων  σχολιάζοντας τα γραπτά του που 

αναφέρονται γύρω από την ηθική.  Μια απλοϊκή αντίληψη του πως οι συµπαθητικές 

ταυτοποιήσεις λειτουργούν µέσα στα πλαίσια του υποδείγµατος του homo economicus 

εκχωρώντας σε αυτόν αλτρουιστικές προσωπικές προτιµήσεις, ούτως ώστε αυτός να 

εκδηλώνει ενδιαφέρον για την ευηµερία των άλλων, µεγαλοποιώντας τα πράγµατα κατά 

τον ίδιον τρόπον που αυτός ενδιαφέρεται για την ατοµικήν του ευηµερία. Κάποιος µπορεί 

να εξασθενίσει τα προβλήµατα που καλούνται να επιλύσουν οι θεωρίες των κοινωνικών 

συµβολαίων αλλά όµως οι κοινωνίες δεν είναι επαρκώς όµοιες µε τις κοινωνίες των 

µελισσών ούτως ώστε µια τέτοια υποδειγµατική παρουσίαση να προκαλεί κάποια 
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αίσθηση. Όµως αν και απεύχοµαι την άρνηση της ύπαρξης µερικών αλτρουιστικών 

στοιχείων επί των οποίων εδράζονται οι προσωπικές προτιµήσεις, δεν συµφωνώ µε 

εκείνους οι οποίοι διαφωνούν σαν εάν τα ηθικά προβλήµατα τα οποία είναι δυνατόν να 

επιλυθούν, επικαλούµενοι τέτοιου είδους αλτρουιστικές προτιµήσεις, είναι τα 

σπουδαιότερα εκ των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι µεγάλες κοινωνίες όπως και 

οι Hume και Adam Smith πιστεύουν. Και οι δύο κατέβαλαν προσπάθειες για να 

υπογραµµίσουν ότι αυτό το οποίο οι άνθρωποι αισθάνονται για τους άλλους µέσω του 

πρωτόγονου ορισµού της συµπόνιας και να το θέσουν υπό συζήτηση δεν έχει την ίδια 

θέση µε αυτό το οποίο οι άνθρωποι αισθάνονται  αφ’εαυτού . Τελικά, κατά τον  δέκατο 

όγδοο αιώνα, οι δηµόσιες ενώσεις θεωρήθηκαν ευρέως ως δηµιουργίες για να 

διασκεδάσουν την κακοτυχία των άλλων. Για αυτούς τους λόγους, οι Hume και Adam 

Smith  ταξινόµησαν τα στοιχεία  της συµπόνιας στις προσωπικές προτιµήσεις ενός 

προσώπου ως δυνάµεις µε ελάχιστη βαρύτητα   οι οποίες είχαν την ανάγκη της στήριξης 

κάποιου είδους κοινωνικών πιέσεων  προκειµένου να στηριχτεί ένας ηθικός κώδικας.   

 Η διαφωνία µου µε τους Hume και Adam Smith σε αυτό το σηµείο απορρέει από  

την πεποίθησή µου ότι οι µηχανισµοί µέσω των οποίων οι κοινωνικές πιέσεις 

εφαρµόζονται δεν µπορούν από µόνες τους να λειτουργήσουν χωρίς κατά κάποιον τρόπο 

να έχει  προσδιορισθεί η έννοια της συµπόνιας µεταξύ εκείνων που καταπιέζουν και 

εκείνων που καταπιέζονται.  Επιπλέον φαίνεται σε µένα ότι, αφότου έχει εκτιµηθεί το 

επίπεδο προσδιορισµού της συµπόνιας στην επιλογή και τη στήριξη ενός συστήµατος του 

τύπου «κοινωνικό µαστίγιο και καρώτο», γίνεται προφανές ότι κάποιος δεν πρέπει να 

στηρίζεται σοβαρά στην έννοια των αλτρουιστικών προσωπικών προτιµήσεων για να 

ερµηνεύσει πώς επιζούν οι ηθικές ρυθµίσεις µας. Πράγµατι, οι περισσότερες από τις 

ηθικές ρυθµίσεις µας γίνονται εµφανείς χωρίς οποιαδήποτε αναφορά στις αλτρουιστικές 

προσωπικές προτιµήσεις. 

5.2.δ Συναισθηµατική κατανόηση  

         Ποιος είναι ο προσδιοριστικός ρόλος της συµπόνιας στη διατήρηση συστηµάτων 

ελέγχων  και ισορροπιών µε τα οποία καθορίζουµε την κοινωνική µας ζωή;  

Το πρώτο πράγµα που θα κάνω επιδιώκοντας να απαντήσω αυτή την ερώτηση είναι να 

εγκαταλείψω την λέξη συµπόνια.  Επιτρέποντας  την ελεύθερη χρήση αυτής της λέξης 

µετέπειτα σε εκείνες τις καταστάσεις όπου είναι απαραίτητο να εξηγηθεί γιατί µερικοί 
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άνθρωποι έχουν αλτρουιστικές προσωπικές προτιµήσεις. Αντ’ αυτού θα χρησιµοποιηθεί ο 

σύγχρονος  όρος «συναισθηµατική κατανόηση».     

Εγώ σκοπεύω να αναφέρω τον όρο συναισθηµατική κατανόηση στη διαδικασία µέσω της 

οποίας φανταζόµαστε τους εαυτούς µας µέσα στα υποδήµατα των άλλων για να είµαστε 

σε θέση να δούµε τα πράγµατα από την άποψή τους, αλλά χωρίς να κάνουµε το τελικό 

βήµα, όπως προβλέπεται από τους  Hume και Adam Smith, δηλ σταµατούµε την 

διαδικασία λίγο πριν του σηµείου όπου υποθετικά παύουµε να ξεχωρίζουµε τα 

συµφέροντά µας από τα συµφέροντα εκείνων µε τους οποίους έχουµε προσδιορισθεί.  

     Κατά συνέπεια, όταν ο Aδάµ µε την Εύα κατέχονται από συναισθηµατική κατανόηση,  

η κατάσταση όπως γίνεται αντιληπτή  είναι σαν να βρίσκονται στην κατάσταση  που 

έχουν τοποθετήσει τον εαυτόν τους ο ένας στη θέση του άλλου έτσι ώστε να είναι σε θέση 

να µπορούν  να αιτιολογήσουν τα πράγµατα έξω από την δικής τους άποψη, αλλά και 

χωρίς αυτοί να έχουν δεχθεί οιανδήποτε επίδραση στις προσωπικές τους προτιµήσεις. 

«Αυτό δεν αποκλείει οι προσωπικές τους προτιµήσεις να έχουν διαµορφωθεί µέσω του  

προσδιορισµού της συµπόνιας , αλλά θα προχωρήσουµε µε την υπόθεση ότι οιοσδήποτε 

τέτοιος επαναπροσδιορισµός των προσωπικών προτιµήσεων έχει ολοκληρωθεί πριν να 

αρχίσει η ιστορία µας». Παρά την αρχή του Adam Smith οι συντηρητικοί φιλόσοφοι 

µπορούν να µην νοιώθουν άνετα µε την αποδιδόµενη φυσική επάρκεια  συµπαθητικής 

κατανόησης στον homo economicus. 

Γιατί πρέπει αυτός να φαντάζεται τι συµβαίνει µέσα στα κεφάλια των άλλων ανθρώπων ; 

∆εν είναι τέτοια ψυχολογικά ζητήµατα άσχετα µε τις δικές του ανησυχίες; 

Σύµφωνα µε τα παραδοσιακά  οικονοµικά υποδείγµατα, αυτό βεβαίως είναι συχνά η 

προκύπτουσα περίπτωση. Όταν οι εµπλεκόµενοι ιδιώτες αντιµετωπίζονται σαν τόσο 

αδύναµοι να εξασκήσουν οποιαδήποτε επιρροή, όπως συµβαίνει στα υποδείγµατα του 

τέλειου ανταγωνισµού, ή όταν εµπλέκεται µόνο  ένας ιδιώτης όπως συµβαίνει στα 

πρότυπα του µονοπωλίου. Τα προβλήµατα για το πώς η ισορροπία επιτυγχάνεται 

µπορούν επιτυχώς να αποφευχθούν.  Η παραλλαγή του homo economicus  που έχει 

εµπλακεί σε τέτοια περιβάλλοντα δεν θα είχε την ανάγκη να επενδύσει σε µια επαρκή 

συναισθηµατική κατανόηση. Όµως, µια τέτοια ποικιλία των ειδών θα είχε σύντοµα 

εκλείψει όταν θα εκτίθετο σε ολιγοπωλιακά περιβάλλοντα, συνεπεία της ανικανότητάς του 

να ανταπεξέλθει στην αλυσίδα του τύπου, «εάν-εγώ σκέφτοµαι-ότι-εσύ,-εσύ σκέφτεσαι-

εκείνο- το οποίο – εγώ - σκέπτοµαι», (αλυσίδες αιτιολόγησης), απαραίτητες στο να 
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επιτύχουµε µια ισορροπία γρήγορα όταν ο αριθµός των εµπλεκοµένων είναι µικρός. Είναι 

πιθανώς αναµφισβήτητο ότι  ο homo economicus  χρειάζεται µερικά εργαλεία για να 

χειριστεί τέτοια tatonnements«από το tatonner, το να ψηλαφίσει, κάποιος και να δράσει 

αδέξια , για να αντιληφθεί τον τρόπο κάποιου». Οι οικονοµολόγοι χρησιµοποιούν τον όρο 

για να δείξουν τη διανοητική διαδικασία µέσω της οποίας οι εµπλεκόµενοι αποφεύγουν 

υποθετικά το κόστος µιας δοκιµής και της λάθος µάθησης σε µια περίοδο του 

πραγµατικού χρόνου προβλέποντας ποια θα είναι η  συµπεριφορά του καθενός µετά από 

την εγκαθίδρυση µιας διαδικασίας που  είχε συµφωνηθεί στα πλαίσια µιας ισορροπίας 

ούτως ώστε να µπορούν να εφαρµόσουν αµέσως τις στρατηγικές της ισορροπίας και 

εποµένως πρέπει να κατέχει   µερικά για να είναι σε θέση να εκτιµά τις τάσεις των άλλων. 

Η ερώτηση που ένας συντηρητικός θα υποβάλει είναι: εάν ακολουθώντας τον Adam 

Smith, όπως µέχρι τώρα πράττουµε απαραιτήτως συνάγεται ότι η έννοια της 

συναισθηµατικής κατανόησης προέρχεται από  συναισθηµατικά  διαµορφωµένες σειρές 

σε τελική µορφή; ∆ιαφωνώ µε αυτήν την άποψη αλλά όµως όχι και µε το ότι τα διανοητικά 

φαινόµενα είναι τόσο εύκολο να αποπεµφθούν όντας «µόνο συναισθηµατικά». 

Πραγµατικά υπάρχει µέσα στο κεφάλι του  homo sapiens, η άποψη ότι, για εµφανείς 

λόγους, µη σοβαροί επιχειρηµατίες πρέπει να περιφρονηθούν.  Ειδικά, αυτή την άποψη 

µπορεί κάποιος να την υπερασπιστεί χωρίς να παραβαίνει παραδοσιακά υποδείγµατα 

βελτιστοποίησης  των νεοκλασικών  οικονοµικών. Ο Homo economicus  ίσως να  µην έχει 

την ανάγκη να συνδέσει  τον homo sαpiens  µε την ικανότητά του σε συναισθηµατισµούς 

εάν είχε την ικανότητα και την ευχέρεια να εκτιµά πάντα σαν να βρίσκεται σε µοναδικές  

ισορροπίες,  αλλά όµως είναι δυνατόν να έρθουν αντιµέτωποι µε πολλαπλές ισορροπίες, 

και εποµένως στις κοινωνίες  του homo economicus να απαιτηθούν συµβάσεις 

συνεργασίας που ενσωµατώνουν όρους συναντίληψης για το ποια ισορροπία εκ των 

διαθέσιµων πρέπει να επιλεγεί.  

Φαίνεται αναµφισβήτητο ότι  ο homo sapiens  ρυθµίζει πολλά µε την επίκληση των 

«κριτηρίων δικαιοσύνης», όταν αντιµετωπίζει προβλήµατα. Περιλήφθηκαν µερικά 

πειράµατα διαπραγµάτευσης τα οποία προτείνουν ότι τέτοια κριτήρια δικαιοσύνης είναι 

πιο ελαστικά και µε συναφή εξάρτηση από ότι συχνά λαµβάνεται κατά παραχώρηση, 

αλλά το γεγονός ότι τα θέµατα τείνουν να περιγράψουν τη συµπεριφορά τους από την 

άποψη «της δικαιοσύνης» είναι ένα απλό εµπειρικό γεγονός, το οποίο  όµως παραµένει 

σαν µια παρατήρηση για  το homo sαpiens.  Πώς είναι δυνατόν δίκαια συντονισµένες 
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συµβάσεις για τις οποίες το όργανο της αρχικής θέσης µπορεί να λειτουργήσει ως ένας 

τυποποιηµένος εκπρόσωπος, προκύπτουν  στις κοινωνίες  του  homo ecοnomicus;  

Παρατηρούµε ότι µια δίκαιη συντονισµένη σύµβαση δεν ζητά από τους εµπλεκόµενους να 

«παίζουν δίκαια», όταν δεν είναι προς το συµφέρον τους να πράττουν κατ’αυτόν τον 

τρόπον.  

Οι συντονισµένες  συµβάσεις επιλέγουν  ισορροπίες, και έτσι θα είναι βέλτιστο για έναν 

εµπλεκόµενο να παίξει δίκαια, µε την προϋπόθεση και οι άλλοι εµπλεκόµενοι να πράξουν 

οµοίως. Είναι εύκολο να διακρίνουµε ότι οι πρωτόγονες κοινωνίες έχουν ανάγκη  για 

«καταστατικές  συµφωνίες ασφάλειας». Εάν είναι εξίσου πιθανό ότι εγώ ή εσείς θα είστε ο 

τυχερός κυνηγός αύριο, τότε έχουµε ένα κίνητρο για να συµφωνήσουµε πως θα 

µοιράσουµε το αυριανό σφάγιο. Γιατί θα πρέπει ο τυχερός κυνηγός να τιµήσει το 

αποτέλεσµα της διαπραγµάτευσης αύριο; Τέτοια συµπεριφορά δεν θα ήταν εκτός 

ισορροπίας; Η απάντηση είναι ότι, ακόµη και µε ανεξάρτητους πρωταγωνιστές, µια 

βιώσιµη ρύθµιση ασφαλείας µπορεί να καθίσταται αναγκαία για την στήριξη και την 

ύπαρξη µιας τρέχουσας σχέσης µεταξύ εκείνων που περιλαµβάνονται και που κανένας 

δεν έχει οποιοδήποτε κίνητρο για να παρεκκλίνει, προφανής είναι η αναλογία µε το 

επ’αόριστον επαναλαµβανόµενο παίγνιο «το δίληµµα των φυλακισµένων το οποίο είναι 

ένα απλό παίγνιο στο οποίο ορθολογική συνεργασία στην παραλλαγή, µε την µια και 

τέλος, είναι απίθανος αλλά είναι δυνατόν η συνεργασία να προκύψει σαν µία ισορροπία 

στην επαναλαµβανόµενη παραλλαγή». Φυσικά, όταν οι πρωταγωνιστές είναι  συγγενείς,  

δεν πρέπει κάποιος να εργασθεί τόσο σκληρά για να ρυθµίσει καταστατικά συνεργασίας 

εφ’ όσον οι εµπλεκόµενοι θα ενδιαφέρονται και για την ευτυχία των συντρόφων των για 

βιολογικούς λόγους, δηλ σύµφωνα µε την γλώσσα που χρησιµοποιήθηκε νωρίτερα, τα 

γονίδιά τους µπορούν  κάλλιστα να προγραµµατίσουν µια τάση ενδιαφέροντος για τους 

συγγενείς τους στα πλαίσια των ιδίων προσωπικών προτιµήσεων. Συνεπώς µεταξύ των 

πρωτόγονων συγγενών οµάδων  πρέπει κάποιος να ψάξει την  προέλευση  των δικαίων 

συµβάσεων, αλλά κάποιος δεν έχει δικαίωµα προασπίζοντας την  επιβίωση  τέτοιων 

συµβάσεων εντός της κοινωνίας  συνολικά µε τον ίδιον τρόπον µε τον οποίον κάποιος 

είναι δυνατόν να τις υπερασπίσει µέσα στην οικογένεια. ∆ηλαδή ότι ισχύει µέσα στην 

οικογένεια δεν είναι απαρίτητο να ισχύει και στην κοινωνία.«Τα εν οίκω ,µη εν ∆ήµω».  

Αυτές οι παρατηρήσεις επί της πιθανής εξέλιξης, της προέλευσης των δικαίων 

συµβάσεων, η οποία απαιτεί πιο σοβαρή υποστήριξη  , προσφέρετε σαν εισαγωγή στο 
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αντικείµενο των προτιµήσεων, οι οποίες δηµιουργούνται υπό την επίδραση της 

συναισθηµατικής κατανόησης. Χωρίς την ύπαρξη τέτοιων προτιµήσεων, σε εκείνες τις 

προτιµήσεις  που δηµιουργούνταικατά την συγκρότηση  της αρχικής θέσης δεν θα υπήρχε 

βάση για να συναγάγουµε οιονδήποτε συµπέρασµα, υπό τον όρο ότι θα λαµβάνουµε 

υπόψη το γεγονός ότι διαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές προτιµήσεις, αυτό 

µερικές φορές δεν είναι εύκολα επιτεύξιµο. Το ζήτηµα εδώ είναι ότι θα ήταν λάθος για τον 

Aδάµ να φανταστεί πώς θα ένοιωθε εάν αντάλλαζε ρόλους µε την Εύα διατηρώντας τις 

προσωπικές προτιµήσεις του, αλλά θα  πρέπει να φανταστεί αντ’ αυτού πώς θα είναι 

όταν θα είναι Εύα έχοντας και τις προσωπικές  της προτιµήσεις.  

Η ιδέα των προτιµήσεων µε συµπαθητική κατανόηση δεν είναι νέα. Επίσηµες 

επεξεργασίες της ιδέας δίνονται, για παράδειγµα, από τους Arrow, Suppes, και Sen , 

συνήθως τέτοιες προτιµήσεις αναφέρονται σαν προτιµήσεις εκτεταµένης συναισθηµατικής 

κατανόησης,  αλλά νοµίζω ότι ο κίνδυνος που περικλείεται στην µετονοµασία  της ιδέας 

είναι λιγότερος από εκείνον που περιλαµβάνεται στην εµµονή να χρησιµοποιηθεί η λέξη  

συναισθηµατική κατανόηση υπό την αίσθηση ότι διαφέρει και ως προς την συνήθη χρήση 

και ως προς την τεχνική χρήση των Hume και Adam Smith. 

Ο Harsanyi προσάρµοσε την έννοια των µε συναισθηµατική κατανόηση προτιµήσεων για 

να εξετάσει το πρόβληµα της διαπροσωπικής σύγκρισης στην παραλλαγή του της 

αρχικής θέσης. Ο Rawls µόνο εκφράζει την επιθυµία  να ακολουθήσει τη θεωρία επί 

µακρόν και να δηµιουργήσει την λύση   των  τακτικών  διαπροσωπικών συγκρίσεων αντί 

της λύσης  των απολύτων  συγκρίσεων µε την οποία συµφωνώ ακολουθούντας τον 

Harsanyi, πιστεύοντας ότι είναι απαραίτητο για έναν επαρκή χειρισµό.  

Εάν ένα ιδιώτης λέει ότι θα ήθελε να είναι ένα άτοµο κάτω από ένα σύνολο περιστάσεων 

παρά ένα άλλο πρόσωπο κάτω από ένα άλλο σύνολο περιστάσεων, τότε αυτός εκφράζει 

µια προτίµηση µε συναισθηµατική κατανόηση. «Επί παραδείγµατι το να εκφράσει ότι θα 

προτιµούσε µάλλον να βρίσκεται τρώγοντας ένα µήλο στη θέση της Εύας από αυτήν του 

Aδάµ, φορώντας ένα φύλλο συκής». Τέτοιες προτιµήσεις µε συναισθηµατική κατανόηση  

πρέπει να διακρίνονται από τις προσωπικές προτιµήσεις των ιδιωτών, έτσι λοιπόν 

κάποιος θα προτιµήσει να φορέσει ένα φύλλο συκής από το να φάει ένα µήλο εάν βρεθεί 

στην ανάγκη να κάνει την επιλογή, αλλά εάν είµαι ενήµερος ότι τα µήλα έχουν πολύ 

γλυκιά γεύση, συνεπώς µεγαλύτερης ευχαρίστησης στην Εύα, «και συνεπώς ισχυρή 

προτίµηση» και ο Aδάµ δεν διακρίνει την  δυνατότητα να καλύψει την γύµνια του, τότε δεν 
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υπάρχει τίποτα παράξενο στην αίσθησή µου ότι η κατάσταση της Εύας είναι προτιµητέα 

από αυτήν του Aδάµ.   

Εάν οι προτιµήσεις µε συναισθηµατική κατανόηση ενός ιδιώτη(i’s) επιτρέπουν σε  αυτόν 

να συγκρίνει όλα τα αντικείµενα στο σύνολο Χ Χ {Α, Ε,} «αυτό είναι το σύνολο όλων των 

αντικειµένων της µορφής  (x,y),  όπου x είναι οποιοδήποτε µέλος του συνόλου Χ και y 

είναι είτε του Α για τον Aδάµ είτε Ε για την Εύα», κατόπιν είναι δυνατό να δειχθεί, µε τις 

κατάλληλες βοηθητικές υποθέσεις, ότι οι προτιµήσεις πρέπει να ενσωµατώσουν µια 

σύγκριση ενδοπροσωπική του Aδάµ και της Εύας χρησιµοτήτων κατά την κλίµακα 

χρησιµότητας των Von Neumann και Morgenstern που προήλθαν από τις προσωπικές 

προτιµήσεις τους, δηλ, µπορούν να βρεθούν αριθµοί Ui  ι και Vi    έτσι ώστε να είναι πάντα 

πρόθυµος να ανταλλάξει  την Vi χρησιµότητα του  Aδάµ µε  την Ui  χρησιµότητα της Εύας. 

(Εδώ, φυσικά, µόνο ο λόγος Ui / Vi έχει ουσία στην  πραγµατικότητα). Αυτή η σύγκριση 

είναι µάλλον ενδοπροσωπική  παρά διαπροσωπική επειδή πραγµατοποιείται µέσα στο 

κεφάλι του ατόµου (i’s)  και δεν υπάρχει a priori αιτία για την οποία η σύγκριση των 

χρησιµοτήτων του Aδάµ και της Εύας πρέπει να καταµερίζεται µε αυτήν ενός δεύτερου 

ιδιώτη (j).   Για να καθιερωθεί η διαπροσωπική σύγκριση των χρησιµοτήτων, κάτι νέο 

πρέπει να προστεθεί από το οποίο είναι πιθανόν να συναγάγουµε ότι Ui / Vi ι = U j  / V j,  

ούτως ώστε ο ρυθµός στον οποίον τα άτοµα (i) και (j) είναι πρόθυµα να ανταλλάξουν µε 

τις χρησιµότητες του Aδάµ και της Εύας είναι ο ίδιος. Φυσικά, οι προτιµήσεις µε 

συναισθηµατική κατανόηση ενδιαφέρονται για τις αντιτιθέµενες υποθέσεις. ∆εν µπορώ να 

είµαι ένα άλλο πρόσωπο στην πραγµατικότητα, εποµένως δεν είναι απίθανο να 

ασχοληθεί ένας homo economicus µε προτιµήσεις που έχουν τέτοιες ιδιότητες;  Μια 

ανιαρή απάντηση είναι ότι οι κανόνες του παιχνιδιού που παίζονται από τους 

νεοκλασικούς οικονοµολόγους επιτρέπουν κάποιον να υποθέσει και να  κατανείµει κάποιο 

σύνολο συνεπών προτιµήσεων σαν συµβατές  µε τον homo economicus,  αλλά αυτό θα 

φαινόταν σαν ακολουθούσα, εποµένη  απαίτηση αυτού του ζητήµατος.  

Στην πραγµατικότητα ο homo economicus δεν χρειάζεται τις προτιµήσεις µε 

συναισθηµατική κατανόηση per se, αλλά χρειάζεται  κάτι  για να ενεργήσει ως 

συντελεστής  ανεξάρτητα από το εργαλείο  ή τα  εργαλεία που θα χρησιµοποιούνται όταν 

συντονίζεται µε τους συνεργάτες του σε ένα σηµείο ισορροπίας. Όταν το εργαλείο της 

αρχικής θέσης θα χρησιµεύσει ως ένας τυποποιηµένος εκπρόσωπος για τις συµβάσεις οι 

οποίες έχουν χρησιµοποιηθεί για αυτόν το λόγο, τότε ο απαραίτητος παράγων 
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αποτελείται από τις προτιµήσεις µε  συναισθηµατική κατανόηση, άλλα συµβατικά 

εργαλεία είναι δυνατόν να χρησιµοποιήσουν άλλους παράγοντες.  

Η ερώτηση εποµένως που δύναται να τεθεί από κάποιον είναι: Πόσο «φυσικό» είναι η 

εισαγωγή της χρήσης των δικαίων συµβάσεων από τον homo economicus  µαζί µε τα 

απαραίτητα εξαρτήµατα που συνδυάζονται µε τις προτιµήσεις που προκύπτουν από την 

συναισθηµατική κατανόηση;  Μια εξελικτική διαδροµή των δικαίων συµβάσεων, απαιτούν 

µόνο ένα µικρό βήµα προς στιγµήν που αρχίζει µε τα καταστατικά ασφαλείας που 

προκύπτουν εντός των οικογενειακών οµάδων, όπως έχει ήδη προταθεί και εξέφρασε ο 

Carl Linnaeus  «Natura non facit saltus».  Ο Dawkins εισάγει την  σύγχρονη περίπτωση 

για να βεβαιώσει το ευλογοφανές µιας εξελικτικής ιστορίας επί της υπάρξεως µιας 

διαδροµής από την απαιτούµενη πηγή ως το παρατηρηθέν τέλος που δεν απαιτεί µεγάλα 

άλµατα. «Η Φύση και η ιστορία δεν κάνουν άλµατα», όµως  µερικές φορές ελέχθη ότι τα 

γεγονότα αντικρούουν αυτήν την άποψη προς χάριν των θεωριών των  «διακοπτόµενων 

ισορροπιών». Εν τούτοις, ακόµα κι αν σηµαντικές εξελικτικές αλλαγές µπορεί  να έχουν 

συµβεί σχετικά γρήγορα σε σχέση µε τον γεωλογικό χρόνο σε µεµονωµένες περιπτώσεις, 

όµως εντός του συνόλου των περιπτώσεων, µικρές αλλαγές πρέπει βεβαίως να έχουν 

συµβεί ως προς την ώρα».  

Αυτό που πρόκειται να προταθεί τώρα είναι ότι η πορεία  του homo economicus  δια 

µέσου των µε προτιµήσεων κατανόηση απαιτεί επίσης την χρήση µόνο  µικρών  βηµάτων 

και όχι αλµάτων, αυτό έχει προταθεί διότι αυτός χρειάζεται την ικανότητα να θέσει τον 

εαυτόν του στην θέση άλλου απλά και µόνο για να καταστεί ικανός να υπολογίσει ποια 

είναι η διαθέσιµη ισορροπία. Πρέπει επίσης να είναι σε θέση να τοποθετήσει τον εαυτόν 

του    στην  µελλοντική  θέση του για να εξετάσει ποιες θα είναι οι προτιµήσεις  του κάτω 

από διάφορες υποθετικές περιστάσεις προκειµένου να καταστήσει τον µελλοντικό του 

προγραµµατισµό εφαρµόσιµο για αυτόν.  Τελικά  αυτό που πρέπει να  ειπωθεί µετά είναι 

ότι το επόµενο βήµα για τους οραµατισµούς του είναι εξ’ αυτών των  υποθετικών  

περιστάσεων να είναι το αντιτιθέµενο γεγονός ώστε ότι είναι ακόµη ένας, ο οποίος αξιώνει 

πολύ λίγους επιπρόσθετους µηχανισµούς.  

Πιθανώς, κάποιος δεν θα επιθυµούσε να αποδώσει µια τέτοια επινοηθείσα εξελικτική 

ιστορία  στο homo economicus  εκτός αν τέτοιοι συλλογισµοί φαίνονται εύλογοι για την 

πραγµατική λειτουργία  της εξελικτικής ιστορίας  του homo sapiens. Επ’ αυτού  δεν έχω 

να εκθέσω περισσότερα πέρα από το γεγονός ότι ο ίδιος προσωπικά δηµιουργώ τις 
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προτιµήσεις µου µε συναισθηµατική  κατανόηση, αν και ελλειπείς και αµφισβητήσιµα 

συνεπείς, ακόµη και αν φαίνεται σε µένα  ότι τις χρησιµοποιώ οπόταν εµφανίζεται το 

ερώτηµα εάν ένα άλλος άνθρωπος τα καταφέρνει περισσότερο και καλύτερα από ότι είναι 

λογικό για µένα να ανεχτώ.  Επιπλέον, η παρατήρηση της συµπεριφοράς των άλλων και 

των εξηγήσεων που προσφέρουν για αυτή την συµπεριφορά υποδηλώνει ότι σκέφτονται 

επίσης κατά τον ίδιο τρόπο. Ίσως το γεγονός ότι έχουµε τέτοιες προτιµήσεις µε 

συναισθηµατική κατανόηση και τις χρησιµοποιούµε κατ’ αυτό τον τρόπο είναι ένα 

ατύχηµα της εξελικτικής µας ιστορίας, στην οποία δεν δόθηκε τελικά η πρέπουσα 

σηµασία, αλλά αυτή την ερµηνεία δεν  την βρίσκω καθόλου εύλογη. 

 5.2.δ  Ο Harsanyi και οι ιδεώδεις παρατηρητές   

            Η προηγούµενη συζήτηση γύρω από τις προτιµήσεις µε συναισθηµατική 

κατανόηση έλαβε µεγάλη έκταση Ο λόγος για τόσο λεπτοµερή ανάπτυξη σε αυτή τη φάση 

είναι ότι ανησυχώ για την δυνατότητά µου να διακρίνω την φυσιοκρατική µου θέση επί του 

προβλήµατος των  διαπροσωπικών συγκρίσεων από την κατά Kant προοπτική του 

Harsanyi, αυτός φέρει την ευθύνη  για την εισαγωγή µιας αρχής στη θεωρία των 

παιγνίων, την οποία ο Aumann αναφέρει ως ( δόγµα του Harsanyi). O Harsanyi εκφράζει 

την παραλλαγή της αρχής ως εξής:  

. .. εάν ο Πέτρος είχε σαν βιολογικό αντιστάθµισµα , την ιστορία της ζωής του Παύλου 

πίσω του και είχε υποστεί τις περιβαλλοντικές επιρροές του Παύλου , τότε θα είχε 

πιθανώς τις ίδιες προσωπικές προτιµήσεις µε τον Παύλο.  

Κατά κάποιο τρόπο, αυτό είναι ένας ταυτολογικός ισχυρισµός. Εάν κάποιος ήταν σε θέση 

πράγµατι να αφαιρέσει τα στοιχεία που καθιστούν τον Πέτρο και τον Παύλο 

διαφορετικούς, ύστερα σε σχέση µε τα όποια υπολείµµατα, ο Πέτρος και ο Παύλος θα 

είναι απαραιτήτως οι ίδιοι.  Στα πλαίσια της αρχικής θέσης, είναι πολύ δελεαστικό να 

επικαλεστεί κάποιος αυτήν την προφανή ταυτολογία. Ο ακριβής σκοπός του πέπλου της 

ανωνυµίας  δεν είναι να αφαιρέσει οτιδήποτε καθιστά τους ανθρώπους διαφορετικούς έτσι 

ούτως ώστε η συζήτηση να είναι δυνατόν να προχωρήσει επί της βάσης της τέλειας 

ισότητας; Εάν είναι έτσι, τότε µπορούµε να βασισθούµε στις προτιµήσεις µε 

συναισθηµατική κατανόηση και να οδηγηθούµε από αυτές στην αρχική θέση όντες ίδιοι. 

Κατά συνέπεια Ui / Vi  = Uj / Vj  =  U / V  και έτσι το πρόβληµα της διαπροσωπικής 

σύγκρισης των χρησιµοτήτων έχει λυθεί: καθένας θα συµφωνήσει ότι οι V χρησιµότητες 

του Aδάµ  θα ανταλλαγούν  για  U χρησιµότητες της Εύας.  



 209
       Εάν ο Πέτρος και ο Παύλος πραγµατικά έχουν διαφορετικές προτιµήσεις µε 

συναισθηµατική κατανόηση και όλα ότι τους καθιστούν διαφορετικούς αφαιρεθούν , τότε 

αυτοί θα παραµείνουν εντελώς χωρίς προτιµήσεις µε συναισθηµατική κατανόηση. 

∆εδοµένου ότι αυτοί χρειάζονται τις προτιµήσεις µε συναισθηµατική κατανόηση για να 

λειτουργήσουν στην αρχική θέση, θα πρέπει πιθανώς  να αναδηµιουργήσουν  τις όποιες 

προτιµήσεις µε συναισθηµατική κατανόηση   θα διέθεταν, εάν ο καθένας δεν είχε γνώση 

της προσωπικής του ιστορίας και τα βιολογικά του χαρακτηριστικά. Είναι µια τέτοια 

φανταστική πράξη δυνατή; Ο Harsanyi το υποστηρίζει ως εξής:  

   . . ένα λογικό άτοµο θα προσπαθήσει να βασίσει την συνάρτηση της κοινωνικής του 

ευηµερίας επί των «αληθινών» αναλογιών µετατροπής µεταξύ των ποικίλων µονάδων 

χρησιµότητας των διάφορων ατόµων (δηλ. Επί των αναλογιών  µετατροπής που θα 

χρησιµοποιούνταν πιθανώς από τους παρατηρητές που θα είχαν την πλήρη 

πληροφόρηση για τα προσωπικά χαρακτηριστικά αυτών των ατόµων και για τους 

γενικούς ψυχολογικούς νόµους που καθοδηγούν την ανθρώπινη συµπεριφορά). Αλλά εάν 

δεν διέθεταν αρκετές πληροφορίες για να εξακριβώσουν τις «αληθινές» αναλογίες 

µετατροπής, τότε θα χρησιµοποιούσαν τις καλύτερες εκτιµήσεις των τελευταίων. 

∆εν θεωρώ ότι είναι χωρίς σηµασία το να µιλήσω  για έναν «αληθινό» λόγο µετατροπής 

που µπορεί να ανακαλυφθεί µε την υιοθέτηση της άποψης ενός ιδανικού παρατηρητή, 

εκτός του ότι τώρα θεωρώ ότι υπάρχει µια «αληθινή» γεωµετρία υπό την έννοια που 

οραµατίσθηκε ο Kant. Ιδανικοί παρατηρητές, ακόµα και εάν είναι Αρχάγγελοι, κατά τον 

Hare, έχουν τα όριά τους. Σήµερα, για παράδειγµα, ο καθένας θα συµφωνούσε ότι είναι 

ανόητο να αναµένεται ότι ένας µαθηµατικός, έστω και εάν είναι ο ιδεώδης, είναι σε θέση 

να αποδείξει «την αλήθεια» του αξιώµατος της µίας παραλλήλου µε καθαρά 

Μαθηµατικούς  συλλογισµούς, εάν τα τούβλα δεν µπορούν να γίνουν χωρίς άργιλο τότε 

ακόµη και ένας ιδανικός κατασκευαστής δεν θα µπορεί να παράγει οποιοδήποτε τούβλο 

εάν δεν του προσφερθεί η άργιλος. Οµοίως, ένας ιδανικός παρατηρητής αναζητώντας την 

«αληθινή» αναλογία ανταλλαγής για τις διαπροσωπικές συγκρίσεις χρειάζεται κάποια 

δεδοµένα για την κοινωνία που πρόκειται να εξετάσει. «Κάποιος ίσως να αντιτείνει ότι 

χρειαζόµαστε τέτοια δεδοµένα, αλλά ποιος είναι σε θέση να µας διαβεβαιώσει ότι ένας 

ιδεώδης παρατηρητής είναι ή δεν είναι σε θέση να το κάνει; Πρέπει όµως να ενθυµούµεθα 

ότι ο ιδεώδης παρατηρητής δεν έχει πραγµατική, υπάρχουσα ύπαρξη, είναι µόνο µια 

υποθετική οντότητα της οποίας τις σκέψεις πρέπει να είµαστε σε θέση να 
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αναπαραγάγουµε εάν πρόκειται να θεωρηθεί ότι είναι ένας χρήσιµος βοηθός, όταν 

αναφερόµεθα  στο εργαλείο της αρχικής θέσης».  

Ο Harsanyi φαίνεται να έχει κατά νου ότι ο ιδεώδης παρατηρητής έχει λάβει υπόψη του να 

υπολογίσει τις προτιµήσεις µε συναισθηµατική κατανόηση που ο καθένας θα είχε σε 

κάποια υποθετική «πρωτόγονη φυσική κατάσταση», από την οποία όλες οι επιδράσεις 

που µας διαφοροποιούν  θεωρούνται σαν αποκλειόµενες, αλλά δεν έχω ιδέα πώς ένας 

τέτοιος υπολογισµός θα προχωρούσεκαι θα εξελίσονταν. Κάποιος ίσως να υποστηρίξει 

ότι ο αποκλεισµός του  ιδεώδη παρατηρητή δεν αποκλείει τον εφοδιασµό του, επί 

παραδείγµατι, µε µια λίστα από προτιµήσεις µε συναισθηµατική κατανόηση που ο 

καθένας επί του παρόντος πραγµατικά έχει, τότε ίσως αυτός θα µπορούσε να 

χρησιµοποιήσει την κοινωνική θεωρία επιλογής (αν και θα πρέπει να είναι προσεκτικός 

για την επίδραση του θεωρήµατος του Arrow περί  του αδυνάτου). Στο να προκύψει 

κάποια αθροιστική προτίµηση µε συναισθηµατική κατανόηση για την κοινωνία σαν 

σύνολο. Αλλά ποια αθροιστική µέθοδο θα έπρεπε αυτός να χρησιµοποιήσει; Αυτό 

υποδεικνύει ότι όταν εγείρεται τέτοιο ζήτηµα η εισαγωγή ενός ιδεώδη  παρατηρητή δέον 

να αποφεύγετε.  

Αν και δεν θεωρώ ότι µια επίκληση του δόγµατος Harsanyi επιλύει οποιαδήποτε δυσκολία 

στο παρόν πλαίσιο, πιστεύω ότι ο Harsanyi είναι κατά το πλείστον σωστός στην 

παραγωγή της ακόλουθης λειτουργικής παρατήρησης: (στην πράξη, οι διαπροσωπικές 

συγκρίσεις χρησιµότητας µεταξύ των προσώπων παρόµοιου πολιτιστικού υποβάθρου, 

κοινωνικής θέσης και προσωπικότητας είναι πιθανό να παρουσιάσουν υψηλό βαθµό 

ισχύος ενδοπαρατήρησης). Προχωρώντας το ζήτηµα των διαπροσωπικών συγκρίσεων, 

µου φαίνεται ότι πρέπει να ρωτήσω  γιατί  αυτό πρέπει να είναι έτσι; ∆ηλαδή γιατί πρέπει 

να αποµακρυνθούµε από µια προσέγγιση του ύφους Kant και να την αντικαταστήσουµε 

µε φυσιοκρατικά ερωτήµατα ;  

Σε αντίθεση από το να ακολουθήσω τον Harsanyi υποθέτοντας ότι όταν  εισάγουµε τέτοια 

ζητήµατα η αρχική θέση ανακατασκευάζει εξ αρχής τις προτιµήσεις µε συναισθηµατική 

κατανόηση κατορθώνοντας κατά κάποιο τρόπο να προσδιορίσει αυτές από την ίδια 

άποψη µε την άποψη  του ιδεώδους παρατηρητού,  απλά υποθέτω ότι τα άτοµα 

φαντάζονται εαυτούς στην αρχική θέση µε προτιµήσεις που περιλαµβάνουν 

συναισθηµατική κατανόηση και τις οποίες έχουν ενεργοποιήσει στην πραγµατικότητα. 

«Το πέπλο της ανωνυµίας απαιτεί ότι αυτοί ενεργούν σαν να έχουν ξεχάσει τις 
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προσωπικές προτιµήσεις τους, επίσης αυτοί θα πρέπει να ξεχάσουν ποιος και ποιες 

προτιµήσεις µε συναισθηµατική κατανόηση κατείχε στην πραγµατική αρχική θέση».  

Όπως ο Harsanyi παρατηρεί, υπάρχουν λόγοι για να υποθέσουµε ότι τα είδη  του homo 

sapiens  που προέρχονται από τα αρκετά στενά πολιτιστικά υπόβαθρα θα διαθέτουν 

πράγµατι παρόµοιες προτιµήσεις µε συναισθηµατική κατανόηση, το απαιτούµενο για να 

προχωρήσει πλέον κάποιος είναι ο λόγος για τον οποίο τα είδη  του homo economicus  

που προέρχονται από την ίδια κοινωνία πρέπει πραγµατικά να έχουν ακριβώς τις ίδιες 

προτιµήσεις µε συναισθηµατική κατανόηση. «Έχω επίγνωση του γεγονότος ότι οι 

προτιµήσεις µε συναισθηµατική κατανόηση που κυριαρχούν σε µια κοινωνία είναι κατά 

ένα µεγάλο µέρος ένα  πολιτιστικό  φαινόµενο. Αυτό είναι ένας από τους λόγους που 

αντιτίθεµαι να προσπαθήσω µια πολυπρόσωπη ανάλυση. Κάθε µια εκ των 

αλληλοσυνδεόµενων υπο – κοινωνιών, από τις οποίες µια πραγµατική κοινωνία 

αποτελείται, έχει τον ίδιον πολιτισµό και πιθανώς τον ίδιον τύπον συναισθηµατικής 

ενδοκατανοήσεως».   

5.2.ε   Ισορροπία µε συναισθηµατική κατανόηση  

            Στα ορθόδοξα νεοκλασικά οικονοµικά, οι προτιµήσεις ενός εµπλεκοµένου είναι 

απαραβίαστες και ιερές. Αυτό που αντιλαµβανόµαστε είναι ότι ένας οικονοµολόγος δεν 

έχει καµία αρµοδιότητα να ρωτήσει για την προέλευση των προτιµήσεων εξετάζοντας την 

συµπεριφορά των εµπλεκοµένων. Αυτά δίνονται απλά ως τµήµα της εξειδίκευσης του 

προβλήµατος που ένας οικονοµολόγος πρέπει να λύσει, µια τέτοια τοποθέτηση προκαλεί  

βεβαίως πολύ µεγάλη αίσθηση  στις  πολύ αυστηρά οικονοµικά τοποθετήσεις, µόλις όµως 

διευρυνθεί ο χώρος της διαπάλης  για να περιλάβει τα κοινωνικά και τα πολιτικά 

φαινόµενα, παύει να είναι λογικό ο αποκλεισµός της δυνατότητας ότι µερικά είδη 

προτιµήσεων µπορούν να είναι εύπλαστα: «ακόµη και στις αυστηρά οικονοµικές 

τοποθετήσεις, υπάρχουν πολλές καταστάσεις στις οποίες η καταναλωτική συµπεριφορά 

θα φαινόταν καλύτερα διαµορφωµένη υπό όρους των προτιµήσεων από το να 

καθορίζονται από εφήµερες φαντασιοπληξίες και συρµούς»όπως ο µηχανισµός, ο οποίος 

προβλέπει πως οι προτιµήσεις σχηµατοποιούνται σύµφωνα µε τον µηχανισµό που 

εξελίσσονται τα είδη µας.  ∆εν υπάρχει καµιά αµφιβολία ότι από µακρού  η βιολογική  

εξέλιξη  ξερίζωσε εκείνους που κλίνουν προς µια φυσική προτίµηση για τα τρόφιµα που 

καθιστούν τους ανθρώπους  άρρωστους. Οι προτιµήσεις µας για καθαρά και υγιεινά 

τρόφιµα εκ τούτου φαίνονται σαν να είναι αρκετά ανθεκτικές σε προσπάθειες για αλλαγή. 



 212
Αφ’ ετέρου, τα ιστορικά στοιχεία προτείνουν ότι οι προτιµήσεις των ανθρώπων µεταξύ 

των διαφόρων  τρόπων ζωής είναι κατά το πλείστον αποτελέσµατα της κοινωνικής 

εξέλιξης και  ως εκ τούτου ιδιαίτερα  ευάλωτες στην αλλαγή των επιδράσεων. 

Πράγµατι, φαινόµαστε να έχουµε ενσωµατωµένη την παρόρµηση να µιµηθούµε τη 

συµπεριφορά των γύρω µας και την ικανότητα να µανθάνουµε το τι µας είναι αρεστό για 

να αποκτήσουµε σαν συνήθεια, συµφωνώ µε το Frank ότι οι αποφασιστικοί άνθρωποι 

µπορούν µερικές φορές, σκόπιµα να εκµεταλλευτούν αυτήν την ικανότητα για την 

χειραγώγηση των κοινωνίων µε  συνήθη συµπεριφορά, για να αποκτήσουν  έτσι οι ίδιοι 

πλεονεκτήµατα. «Σαν παράδειγµα αναφέρω την τηλεφωνική επικοινωνία κάποιου οδηγού 

αυτοκινήτου σε ραδιοφωνικό σταθµό για να διαµαρτηρηθεί για την όχληση που δέχεται η 

πανίδα από την λειτουργία των ανεµογεννητριών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ 

δεν προέβη σε κανένα σχολιασµό, ούτε ο ίδιος, ούτε ο δηµοσιογράφος για την 

ηλεκτροµαγνητική µόλυνση που προκαλούν οι διάφορες κεραίες, αλλά και κάποια κινητά 

τηλέφωνα που ο καθέναςαπό ηµάς έχει εναγκαλισθεί».        

Εν τούτοις  δεν διακρίνω σοβαρότητα σε αυτόν τον χειρισµό, επειδή αυτός παίζει έναν 

δευτερεύοντα ρόλο, σχεδόν όλη την ώρα οι τάσεις στις προτιµήσεις µας είναι ακούσιες. 

∆εν είναι ίσως πολύ κολακευτικό για τα εγώ µας να αναγνωρίσουµε ότι  µια  από τις 

σηµαντικότερες κυριαρχούσες αρχές µας είναι «βλέπω πίθηκο-πράττω σαν πίθηκος», 

αλλά ακριβώς αυτή είναι η ουσία που εδώ αποκαλύπτεται.  

Αυτό βέβαια θα φαινόταν σαν παραλογισµός εάν χρησιµοποιούσαµε τον homo 

economicus σαν το υπόδειγµα του ανθρώπου του οποίου οι προτιµήσεις θα είχαν 

υποτεθεί ευµετάβλητες, αλλά αυτό δεν φαίνεται τελείως ρεαλιστικό και για τον σχηµατισµό 

µιας υπόθεσης για τον homo sapiens, συνεπώς είναι αναγκαίο να υποθέσουµε κάτι για το 

οποίο οι προτιµήσεις µεταβάλλονται. Για τον σχηµατισµό τέτοιων υποθέσεων θεωρώ 

χρήσιµο να δανεισθώ µερικούς όρους από την ορολογία της οικονοµικής θεωρίας της 

επιχείρησης. Κατά την συζήτηση για τον τρόπο µε τον οποίο η επιχείρηση µεταβάλλει το 

κόστος παραγωγής οι οικονοµολόγοι διακρίνουν τρεις χρονικές περιόδους, την 

βραχυχρόνιο, την µεσοπρόθεσµο και την µακροχρόνιο. Κατά την βραχυχρόνιο οι 

επιχειρήσεις δεν διαθέτουν την ικανότητα να µεταβάλλουν κανένα κόστος ούτε το 

σταθερό, ούτε το µεταβλητό, στην µεσοπρόθεσµη περίοδο αυτοί είναι σε θέση να 

µεταβάλλουν το µεταβλητό κόστος και κατά την µακροχρόνιο και το σταθερό και το 

µεταβλητό. Εφαρµόζουµε αυτή την ορολογία αλλάζοντας µόνο την λέξη κόστος µε την 
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λέξη προτιµήσεις. «Σταθερές προτιµήσεις» είναι αυτές που ταυτίζονται µε τις προσωπικές 

προτιµήσεις του ατόµου. Η σταθερότητα που αποδίδεται στις προτιµήσεις µας για 

φρέσκια τροφή εκλαµβάνεται σαν αντιπροσωπευτική γενικά των προσωπικών µας 

προτιµήσεων. «Σαν µεταβλητές προτιµήσεις ορίζονται οι προτιµήσεις µε συναισθηµατική 

κατανόηση των ατόµων. Το εύπλαστο συνεπώς των προτιµήσεών µας σε διαφόρους 

τρόπους ζωής είναι δυνατόν να ληφθούν σαν υπόδειγµα γενικά για τις προτιµήσεις µε 

συναισθηµατική κατανόηση. 

Οι οικονοµολόγοι σοφά πράττοντας σιωπούν για το πότε αυτοί οι χρονικοί τύποι 

τελειώνουν ή αρχίζουν  ακριβώς και συνεπώς το ίδιο σκοπεύω να πράξω, εκ τούτου 

τεκµαίρετε ότι κατά την βραχυχρόνιο περίοδο, επειδή αυτή είναι µικρή                   

«δεν είναι δυνατόν να   καθορισθεί αριθµητικά » θεωρώ ότι είναι τόσο βραχεία για να 

συµβεί και να λειτουργήσει οιαδήποτε κοινωνική εξέλιξη, όµοια η µεσοπρόθεσµη 

περίοδος είναι πολύ βραχεία για να συµβούν αξιοσηµείωτες βιολογικές αλλαγές. «Όµως 

αυτό δεν θα πρέπει να εκληφθεί πως πιστεύω, ότι οι οικονοµικοί παράγοντες δεν παίζουν 

αξιοσηµείωτο ρόλο στο καθορισµό των προτιµήσεων µε συναισθηµατική κατανόηση, 

αλλά και επιπροσθέτως ότι οι κοινωνικοί παράγοντες δεν είναι σπουδαίοι στον καθορισµό 

πολλών εκ των προσωπικών προτιµήσεών µας. 

Τώρα µπορούµε να επιστρέψουµε στο ερώτηµα της διαπροσωπικής σύγκρισης των 

χρησιµοτήτων. ∆εν θα προσπαθήσω να συγκρίνω οτιδήποτε αλλά απλά τις προτιµήσεις 

που προέρχονται από τις προσωπικές προτιµήσεις των ανθρώπων. Όλες σχεδόν οι 

αποφάσεις είναι φαινόµενα βραχυπρόθεσµα και ως εκ τούτου οι προσωπικές και οι µε 

συναισθηµατική κατανόηση προτιµήσεις είναι «σταθερές» και καθορίζονται κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας λήψης της απόφασης, ενίοτε όµως όπως στις εµπορικές πράξεις 

στις οποίες οι οικονοµολόγοι εστιάζουν, οι προτιµήσεις µε συναισθηµατική κατανόηση δεν 

χρησιµοποιούνται καθόλου στη λήψη µιας απόφασης, τέτοιες αποφάσεις δεν απαιτούν 

οποιαδήποτε διαπροσωπική σύγκριση των χρησιµοτήτων, και εποµένως δεν έχουν ηθικό 

περιεχόµενο, ίσως  αυτό αποτελεί µέρος αυτού του οποίου ο Gauthier εννοεί όταν 

περιγράφει την αγορά ως «ζώνη ελεύθερη ηθικής», συνεπώς , εάν αποφασισθεί  να 

χρησιµοποιηθεί η αγορά, σαν διανεµητικός µηχανισµόςπαρά  κάποιος άλλος, είναι πολύ 

καθοριστική απόφαση που απαιτεί την εισαγωγή της ηθικής . 

Προσωπικά ο ίδιος  θεωρώ ότι είναι λάθος να υποστηρίξω ότι οι περισσότερες εκ των  

καθηµερινών αποφάσεων είναι ανήθικες κατ’αυτήν την άποψη. «Αν και εδώ πρέπει να 
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αναφέρω ότι αναφέροµαι στην ηθική του πραγµατικού κόσµου και όχι στα διάφορα ηθικά 

συστήµατα, τα οποία ο Spinoza τόσο εύστοχα ταξινοµεί σαν κατάλληλα µόνο για κάποια 

(χρυσή εποχή των ποιητών)».   
Οι άνθρωποι ίσως µπορεί να µην έχουν επίγνωση   του γεγονότος ότι συγκρίνουν 

χρησιµότητες αποφασίζοντας για το τι θα κάνουν, αλλά ούτε έχουν επίγνωση ότι λύνουν 

διαφορικές εξισώσεις οδηγώντας ένα ποδήλατο.  

Όσον αφορά στις µεγάλες αποφάσεις, τις οποίες νοµίζουµε σαν καταλληλότερο να τις 

εµπιστευτούµε στους πολιτικούς, αυτές έχουν σχεδόν αποκλειστικά ηθικό χαρακτήρα και 

συνεπώς µη δόκιµα τις εµπιστευόµαστε στους ποιο ακατάλληλους.   

Για να αντιληφθούµε πώς συγκρίνουµε χρησιµότητες, µου φαίνεται απαραίτητο να 

ακολουθήσω τον  Hegel δίδοντας έµφαση στην σηµασία της ιστορίας για την φύση των 

κοινωνιών µας. Μια τέτοια τοποθέτηση δεν είναι αναµφισβήτητα τόσο αποµακρυσµένη 

από αυτήν των φιλοσόφων όπως ο Harsanyi και ο Hare που συνεχίζει να ανατρέπει την 

παράδοση του Adam Smith των  ιδεωδών παρατηρητών. Από µία άποψη, ένας ιδεώδης  

παρατηρητής δεν είναι τίποτα περισσότερο από µια προσωποποιηµένη σύνοψη ενός 

συνόλου γενικών πολιτιστικών τοποθετήσεων που ίσως χωρίς επίγνωση υποθέτουµε ότι 

δεν πρέπει να υπερασπισθούµε επειδή αυτοί διαµοιράζονται σε όλους εκείνους µε τους 

οποίους ασχολούµεθα. Αλλά, εάν µοιραζόµαστε ένα σύνολο πολιτιστικών διαθέσεων, 

είναι επειδή µοιραζόµαστε µια κοινή πολιτιστική ιστορία, έτσι γιατί να µην 

προσπαθήσουµε να χτίσουµε την έννοια µιας κοινής πολιτιστικής ιστορίας άµεσα µέσα 

στην ανάλυση µας; Αυτό απαιτεί να επεκτείνουµε την παρατήρησή µας  πέραν από το 

βραχυπρόθεσµο παρόν και εντός του µεσοπρόθεσµου παρελθόντος. Αναφέροµαι στο 

µεσοπρόθεσµο παρελθόν επειδή αυτό είναι η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας οι 

προτιµήσεις µας µε συναισθηµατική  κατανόηση σφυρηλατήθηκαν και είναι αυτές που 

προβλέψαµε σαν καθορίζουσες τον τρόπον για να κάνουµε διαπροσωπικές συγκρίσεις 

χρησιµότητας.  Μια δικαιολογηµένη κριτική θα είναι ότι η εφεύρεση του µεσοπρόθεσµου 

παρελθόντος δεν είναι λιγότερο στοµφώδες από τους ιδεώδεις παρατηρητές που 

χρησιµοποιήθηκαν από άλλους, εντούτοις έχει ένα σηµαντικό και συντριπτικό 

πλεονέκτηµα, ανοίγει µια εποχή   για την ανάλυση κατά την οποίαν η προσέγγιση του  

ιδεώδους  παρατηρητού λειτουργεί σαν όργανο αντικαταστάσιµο καθ’ ολοκληρίαν. Ίσως 

υπάρχουν πιο ικανοποιητικοί τρόποι για να χρησιµοποιήσουµε   αυτό το όργανο, αλλά 

αµφιβάλλω µε όλα αυτά, τα οποία  αποτελούν ένα όργανο του οποίου δεν µπορούµε να 
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αντέξουµε το κόστος για να αποµονώσουµε εάν πραγµατικά το επιδιώκουµε την ενόραση 

εντός των ηθικών  ερωτηµάτων.  

     Μεσοπρόθεσµα, οι ιδιώτες των οποίων οι προτιµήσεις διαµορφώνονται µε 

συναισθηµατική κατανόηση σχηµατίζονται από τις δυνάµεις της κοινωνικής εξέλιξης, οι 

οποίες βλέπω να λειτουργούν πρωτίστως µέσω της µίµησης και της εκπαίδευσης. Η 

εξελικτική διαδικασία θα σταµατήσει να λειτουργεί όταν επιτευχθεί µια ισορροπία. Μια 

τέτοια ισορροπία θα αποκληθεί  ισορροπία από συναισθηµατική κατανόηση,  ίσως αυτό  

να είναι ιδέα, η οποία ενοχλεί τους οικονοµολόγους και τους θεωρητικούς των παιγνίων, 

οι οποίοι είναι εξοικειωµένοι µε τη σκέψη να θεωρούν τις ισορροπίες ως σκαριφήµατα  

των στρατηγικών,  στις οποίες η επιλογή της στρατηγικής κάθε εµπλεκόµενου 

δηµιουργείται κατά βέλτιστον τρόπο αφού λαµβάνει υπόψη τις επιλογές των άλλων. 

Όµως µια ισορροπία µε συναισθηµατική κατανόηση είναι ένα σκαρίφηµα των 

προτιµήσεων που δηµιουργούνται µε συναισθηµατική  κατανόηση, η οποία   προκύπτει 

ως το τελικό αποτέλεσµα µιας εξελικτικής διαδικασίας παρά σαν µια συνεπεία των  

συνειδητών υπολογισµών των εµπλεκοµένων. Ακριβολογώντας µια ισορροπία που 

προέρχεται από συναισθηµατική κατανόηση είναι ένα σκαρίφηµα των προτιµήσεων µε 

συναισθηµατική  κατανόηση µε την ιδιότητα ότι κάθε εµπλεκόµενος πάντα θα απαντά µε 

άρνηση στην ακόλουθη ερώτηση.  

Υποθέστε ότι   θα µπορούσα να εξαπατήσω οιονδήποτε κάνοντας αυτόν να πιστεύει ότι οι 

προτιµήσεις µου µε συναισθηµατική κατανόηση είναι οτιδήποτε εγώ βρίσκω χρήσιµο να 

υποστηρίξω προς αυτούς για το τι ακριβώς είµαι «δηλ ποιο είναι το ποιόν µου και η 

συγκρότησής µου σαν ανθρώπινο είδος» θα ήταν δυνατόν µια  τέτοια πράξη εξαπάτησης 

να φαίνεται άξια λόγου σε µένα για µένα, όταν θα βρίσκοµαι  στην  αρχική θέση,  σε 

σχέση µε τις προτιµήσεις µε συναισθηµατική  κατανόηση οι οποίες στην πραγµατικότητα 

µε διακατέχουν;  

Η ιδέα µιας ισορροπίας µε συναισθηµατική κατανόηση εκφράζεται στη γλώσσα της 

θεωρίας των παιγνίων, επειδή αυτό  καθιστά δυνατή την επίκληση θεωρητικών τεχνικών 

των παιγνίων κατά την εφαρµογή  της έννοιας. Εντούτοις, υπάρχει πάντα ένας κίνδυνος 

παρανόησης όταν χρησιµοποιείται τέτοια τελεολογική γλώσσα, κατά την περιγραφή των  

σηµείων στάσεως σε µια διαδικασία, η οποία  εξελίσσεται δυναµικά. Στην περίπτωση µιας 

ισορροπίας µε συναισθηµατική κατανόηση, ο κύριος κίνδυνος είναι να θεωρηθεί ίσως ότι   

κάτι ουσιώδες εισήχθη στη συζήτηση, όµως εγώ θέλω να υποστηρίξω ότι η έννοια µιας 
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ισορροπίας µε συναισθηµατική κατανόηση  είναι βασικά ταυτολογία εάν κάποιος επιθυµεί  

να αποδεχτεί ότι οι προτιµήσεις µε συναισθηµατική κατανόηση είναι ένα πολιτιστικό 

φαινόµενο που διαβιβάζεται από ένα µυαλό σε άλλο µέσω της εκπαίδευσης ή της 

µίµησης. 

Οι άνθρωποι µαθαίνουν πραγµατικά παρακολουθώντας ο ένας τον άλλον να παίζει το 

παίγνιο της ηθικής σαν αυτό να µην είναι ένα παίγνιο προτιµήσεων µε συναισθηµατική 

κατανόηση, αλλά ότι αποτελούν «δείγµατα συµπεριφοράς».  «Όταν οι ηθικό - διδάσκαλοι 

προτείνουν ότι πρέπει να δώσετε προσοχή σε αυτά που αυτοί λένε και όχι σε αυτά τα 

οποία πράττουν, στην κυριολεξία αυτό που  αυτοί διδάσκουν είναι αυτό που πρέπει  να 

λέγεις εάν θέλεις να είσαι ηθική αυθεντία».   

Αυτά τα δείγµατα συµπεριφοράς είναι µιµήσεις, ένας παρατηρητής ίσως να 

χρησιµοποιήσει την έννοια των προτιµήσεων µε συναισθηµατική κατανόηση στην 

περιγραφή τέτοιων µιµήσεων , αλλά βασικό στοιχείο αποτελούν οι ίδιες οι µιµήσεις.  Μια 

µίµηση για να έχει πιθανότητα, να επιζήσει πρέπει να είναι σε θέση να αντιγραφεί πιστά 

από ένα εγκέφαλο σε έναν άλλο, για να  πετύχει την επιβίωση, πρέπει να κάνει τόσο 

γρήγορα τουλάχιστον όσο κάθε άλλη ανταγωνιστική µίµηση.  ∆εν µπορώ να αναφέρω 

τίποτα για τον τρόπο µε τον οποίο οι τύποι των  µιµήσεων για τους οποίους 

ενδιαφερόµαστε χειραγωγεί αυτό τέχνασµα, αν και η ερώτηση είναι µεγίστου 

ενδιαφέροντος.  Η µόνη µου ανησυχία εδώ είναι µε τα καταγεγραµµένα ερωτήµατα. 

∆εδοµένου ότι οι εµπλεκόµενοι είναι είδη του homo economicus µόνο µιµήσεις που 

αντιπροσωπεύουν  συνεπείς  τρόπους συµπεριφοράς επιλογής µπορούν να στεγασθούν 

εντός των εγκεφάλων τους. Η σύγχρονη θεωρία χρησιµότητας  συνάγει  τις προτιµήσεις 

ενός εµπλεκοµένου από τέτοιες συµπεριφορές, και περιγράφει έπειτα τη συµπεριφορά 

των εµπλεκοµένων λέγοντας ότι κάνει τις επιλογές κατά τέτοιον τρόπο σαν να τις 

βελτιστοποιεί σχετικά µε το σύνολο των προτιµήσεων που κατασκευάζονται κατ’ αυτό τον 

τρόπο, αυτή η προσέγγιση των πραγµάτων καθιστά αδύνατη στις επιβιώσασες µιµήσεις 

να παίξουν το παίγνιο της ηθικής, διότι θα αποτύχουν να ικανοποιήσουν το κριτήριο για 

µια ισορροπία µε συναισθηµατική κατανόηση. «Αρκεί  η συµπεριφορά του καθενός στο 

παίγνιο της ηθικής να είναι ένα ανοικτό βιβλίο. Αντιλαµβάνοµαι ότι ερωτήσεις 

πληροφοριακές ίσως να είναι ιδιαίτερα σηµαντικές,  όχι µόνο  εδώ αλλά και σε διάφορες 

άλλες περιπτώσεις». Αυτός είναι ουσιαστικά ο λόγος για τον οποίο, εάν κάποιος ήταν σε 

θέση να απαντήσει ναι στην ερώτηση που τέθηκε στον καθορισµό µιας ισορροπίας µε 
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συναισθηµατική κατανόηση, θα σήµαινε ότι οι τρόποι συµπεριφοράς του δεν θα είναι οι  

βέλτιστοι λαµβάνοντας υπόψη τις προτιµήσεις που αποδόθηκαν σε αυτόν.   

Πολλά αναπτύχθηκαν σχετικά µε την η ιδέα της ισορροπίας µε συναισθηµατική 

κατανόηση.  Ειδικά , αυτό που είναι δυνατόν να λεχθεί είναι ότι, σε µια ισορροπία µε 

συναισθηµατική  κατανόηση οι προτιµήσεις µε συναισθηµατική κατανόηση του καθενός 

είναι όµοιες, έτσι ώστε, Ui / Vi  = Uj / Vj  = U / V.  Συνεπώς µια διαπροσωπική σύγκριση 

των προσωπικών χρησιµοτήτων έχει εγκαθιδρυθεί και εκ τούτου λαµβάνεται µια 

φυσιοκρατική ερµηνεία της αρχής των από  κοινού κρατουσών σταθµίσεων U και V, η 

οποία απαιτείται από την προσέγγιση των ιδεωδών  παρατηρητών, και έτσι δεν απαιτείται 

να ανασύρονται και να  επιστρατεύονται από την ανυπαρξία. 

Μόνο µετά τον καθορισµό και την παγίωση της αναλογίας U / V, γίνεται αξιοσηµείωτος η 

χρήση µιας έννοιας όπως η«αναλογική λύση διαπραγµάτευσης» για να καθορίσουµε ένα 

νέο κοινωνικό Συµβόλαιο σύµφωνα µε τις αρχές που προτείνονται. Η χρήση µιας 

αναλογικής λύσης διαπραγµάτευσης για την τοποθέτηση του  νέου κοινωνικού 

συµβολαίου (ρ)  διευκρινίζεται από το Σχήµα 25 (β), ανακαλώντας ότι το (ξ) 

αντιπροσωπεύει την φυσική κατάσταση, δηλ το τρέχον status quo.  Το αποτέλεσµα (ρ) 

λαµβάνεται από το (ξ) κινούµενοι επί µίας ευθείας γραµµής έως τα σύνορα του  συνόλου 

Χ των εφικτών κοινωνικών συµβολαίων,  ο λόγος U / V  καθορίζει την κλίση αυτής της 

ευθείας γραµµής. Πρέπει να  σηµειώσουµε ότι τα ιστορικά γεγονότα (η)   επηρρεάζουν 

τον καθορισµό του (ρ) όχι µόνον µέσω της θέσης του (ξ),  αλλά και µέσω του  καθορισµού 

του λόγου U \ V.   

Αυτό ολοκληρώνει σ’αυτή την φάση τη συζήτηση που κρίνεται απαραίτητη, επί αυτού που 

εγώ θεωρώ ως ζωτικής σηµασίας πρόβληµα, δηλ για το πώς οι προσωπικές 

χρησιµότητες καθίστανται συγκρίσιµες.  Θέλω να υπογραµµίσω ότι δεν θεωρώ τον εαυτόν 

µου υπερασπιστή οιουδήποτε συγκεκριµένου συνόλου υποθέσεων περί του τρόπου που 

ο κόσµος τοποθετείται επί του θέµατος. Όταν οι υποθέσεις ταξινοµούνται ως 

«τυποποιηµένες», αυτό αποτελεί µια σηµαντικά συγκρατηµένα περιορισµένη περιγραφή 

και παρουσίαση.  Το µέγιστο ίσως που µου φαίνεται σαν πιθανό να κάνω, χωρίς ισχυρές 

αποδείξεις, είναι να καταστήσω  πλέον εύλογες τις εικασίες για την εξελικτική προέλευση 

των κοινωνιών µας.  Τα συµπεράσµατα που προέρχονται από τέτοια υποδείγµατα 

µπορούν εποµένως, στην καλύτερη των περιπτώσεων, να συγκριθούν µε τα λίγα 

απολιθωµένα οστά δεινοσαύρων από τα οποία οι εµπειρογνώµονες είναι σε θέση να 
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αναδηµιουργήσουν ολόκληρο το σκελετό αρκεί να σκεφτούν έξυπνα.  ∆εν µπορώ 

εποµένως να απαιτήσω τίποτα  περισσότερο από την προσέγγισή µου από αυτό που 

διατυµπανίζει, δηλ µια πιθανή ατραπό µέσω των θάµνων της σύγχυσης που περιβάλλει 

το πρόβληµα της διαπροσωπικής σύγκρισης. Θα ήταν επιπόλαιο να ελπίζω κάτι 

περισσότερο από το ότι τα σηµεία της ατραπού  οδηγούν σε µια σωστή γενική 

κατεύθυνση. Από το άλλο µέρος, αν και δεν θέλω να αξιώσω τίποτα περισσότερο πέρα 

από την απαίτηση για τα αβέβαια συµπεράσµατα της ανάλυσης και νοιώθω την ανάγκη 

να απολογηθώ για την µέθοδο ειδικότερα, αν και απαιτείται βελτίωση στην µελέτη 

ποµπωδών υποδειγµάτων. Αυτό υποθέτει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια  συγνώµης και 

συγχώρησης για τον πολλαπλασιασµό των φαντασιώσεων, οι οποίες θεωρούνται µη 

αναγκαίες, ούτε για την χρήση οιουδήποτε άλλου, πέραν της κοινής και συνήθους 

λογικής, κατά την ανάλυση των υποδειγµάτων. 
   5.3 Pareto και  αµοιβαία συγκατάθεση   

          Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει µια µεγάλη σύγχρονη κοινωνία είναι υπέρµετρα 

πιο σύνθετα από εκείνα που αντιµετωπίζει ο Αδάµ και η Εύα κατά την µελέτη των 

πιθανών συµβολαίων γάµου στον κήπο της Εδέµ, ή ο Ροβινσώνας Κρούσος στο λιµάνι 

της καταφυγής του. Εποµένως εδώ κρίνω σκόπιµο ασχοληθούµε και να εξετάσουµε τις 

νέες δυσκολίες που προκύπτουν στη πολυπρόσωπη περίπτωση και να αξιολογήσουµε 

ρεαλιστικά τις µελλοντικές προοπτικές  των  αδύναµων. Η φιλελεύθερη καρδιά µου 

βρίσκει πολύ απεχθές ότι τέτοιες µεταρρυθµίσεις θα είναι αναγκαίο  να προσαρµοστούν 

στην υφιστάµενη δοµή της εξουσίας (δύναµη των ισχυρών), αλλά η λογική µε φωνάζει ότι 

οι ασχολούµενοι µε το αντικείµενο σπανίως είναι οι συγγραφείς των µεταρρυθµίσεων που 

είναι εφαρµόσιµες. Με οποιουσδήποτε κανόνες φρόνησης που γράφτηκαν  σε πέτρινα 

πλακίδια και µεταφέρθηκαν από το βουνό (δέκα εντολές) ή την οιανδήποτε επιβουλή 

θεϊκής εξουσίας οι άνθρωποι θα λατρεύουν ακόµα τους χρυσούς τους µόσχους. Πρέπει 

να προσαρµόζουµε τις µεταρρυθµίσεις µας κατά τέτοιον τρόπον που να ταιριάζουν στην  

ανθρώπινη φύση µας από το να προσποιούµεθα ότι το αντίθετο είναι δυνατό.  

Αλλά πώς είναι δυνατόν να αναλύσουµε τις πραγµατικές δυνατότητες  της δύναµης(δηλ 

της εξουσίας) ;  Επ’ αυτού του θέµατος, είναι σηµαντικό να αναγνωρισθεί ότι η θεωρία 

που αναπτύχθηκε περιλαµβάνει ένα χάσµα και πρέπει για την γεφυρώσουµε εκθέτοντας 

το πώς και γιατί οι συνασπισµοί διαµορφώνονται. Εάν οι θεωρητικοί των παιγνίων ήταν 

καλύτεροι στην δουλειά τους, θα ήταν σε θέση να προσφέρουν µια οριστική λύση στο 
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πρόβληµα του  σχηµατισµού των συνασπισµών, αλλά µάλλον αυτό φαίνεται αµφίβολο και 

µάλλον  θα πρέπει να περιµένουµε επί µακρόν, για να έχουµε κάποια σαφή πρόοδο προς 

αυτήν την κατεύθυνση.  

Όµως προς το παρόν, οι θεωρητικοί των παιγνίων αποφεύγουν την ερώτηση µε το να 

τοποθετούν τις δυσκολίες µέσα σε διάφορα αδιαφανή κιβώτια που εφευρίσκονται γι’ 

αυτόν τον σκοπό. Εκτιµώ ότι ο κίνδυνος από την υιοθέτηση ενός τέτοιου τεχνάσµατος 

είναι ότι τα προβλήµατα που εξοστρακίζονται ίσως να αγνοηθούν συνολικά και τελικά, 

αλλά θεωρώ υπερβολικά αλόγιστο να αναµένω τις περαιτέρω προόδους της θεωρίας των  

παιγνίων και µετά να προσπαθήσω  να ασχοληθώ µε τα κοινωνικά συµβόλαια. 

5.3.α Ισότητα και επάρκεια  
          Ένα παράδειγµα από τον Nozick που χρησιµοποιείται συχνά χαρακτηρίζει ένα 

αστέρι της καλαθοσφαίρισης ονοµαζόµενο Wilt Chamberlain .  

Υποτίθεται µια  κυβέρνηση κατευθεντική (που δεν στηρίζεται στους κανόνες της αγοράς)   

επιθυµεί να  ανακατανείµει τον πλούτο µεταξύ του Wilt και των οπαδών του έως ότου όλοι 

αποκτήσουν ίσον τραπεζικό λογαριασµό. Ύστερα από αυτό ο Wilt πωλεί εισιτήρια για µια 

έκθεση των δεξιοτήτων του κάτω από την τιµή την οποίαν θα ήταν πρόθυµος να 

πληρώσει πραγµατικά ο κάθε οπαδός του . Με αυτόν τον τρόπο αυτός γίνεται πλούσιος, 

και έτσι η διανοµή του πλούτου παύει να είναι εξισωτική, αλλά ο καθένας είναι σε 

καλύτερη κατάσταση από πριν. Η ιστορία του Wilt κάνει έκκληση της έννοιας της 

αποδοτικότητας που εισάγεται από τον Ιταλό κοινωνιολόγο Pareto. Μια µεταρρύθµιση 

που βελτιώνει την θέση τουλάχιστον ενός ατόµου σε µια κοινωνία χωρίς να προκαλεί 

βλάβη σε οποιονδήποτε άλλον λέγεται ότι είναι µια  Pareto - βελτίωση  στην τρέχουσα 

κοινωνική  κατάσταση. Μια κοινωνική κατάσταση που δεν αναγνωρίζει καµία εφικτή 

Pareto-βελτίωση ονοµάζεται Pareto - αποδοτική, τα παραπάνω είναι ισχυρά ορισµένα.  

Μια αδύναµη  κατά Pareto-βελτίωση  είναι αυτή που προβλέπει αυστηρά ότι κάποιος θα 

βρεθεί σε καλύτερη θέση από οιανδήποτε άλλη.  Μια αδύναµη κατά Pareto- αποδοτική  

κατάσταση δεν αναγνωρίζει εφικτές αδύναµες  Pareto - βελτιώσεις. Συνεπώς η χρήση 

των λέξεων αδύναµων και ισχυρών φαίνεται να προκαλούν λιγότερη σύγχυση µετά τον 

τονισµό ότι είναι σκληρότερο να είναι ισχυρά κατά Pareto - αποδοτικό από το αδύναµα 

κατά Pareto – αποδοτικό». Ένας πατερναλιστής νοµίζει ότι γνωρίζει αυτό που είναι καλό 

για τους άλλους καλύτερα από ότι είναι σε θέση οι ίδιοι να γνωρίζουν. Μερικές φορές 

αναµφίβολα αυτός  θα έχει δίκαιο. Τελικά, «το άρτος και θεάµατα» είναι µια εµφανής 
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ανθυγιεινή διατροφή για µια κοινωνία. Αλλά αυτοί που σκέπτονται όπως εγώ δηλ «ότι η 

θεραπεία που προσφέρεται από τους εξουσιαστές είναι χειρότερη από την ασθένεια» και 

εποµένως υποστηρίζω να προβαίνουµε σε µεταρρυθµίσεις τότε και µόνο τότε, όταν  το 

τρέχον status  quo είναι κατά Pareto - ανεπαρκές. Ο Nozick συµµερίζεται την ίδια 

δυσαρέσκεια για τα κατά  Pareto - ανεπαρκή αποτελέσµατα.  Πολλοί οικονοµολόγοι, είτε 

συντηρητικοί, είτε φιλελεύθεροι, αισθάνονται το ίδιο πράγµα. Κάτω από κανονικές 

καταστάσεις , µια κατά Pareto - ανεπαρκής κατάσταση έχει πολλές εφικτές κατά  Pareto- 

βελτιώσεις. Παραδείγµατος χάριν, αµφότερα το (ρ) και  το ( h)  είναι εφικτές κατά Pareto - 

βελτιώσεις επί του (ξ) στο σχήµα 25(β). Οι οικονοµολόγοι αρχίζουν να διαφοροποιούνται 

όταν η ερώτηση στρέφεται στο ποια εκ των διαθέσιµων κατά  Pareto - βελτιώσεων πρέπει 

να επιλέγει; Κάποιος δεν µπορεί να ελπίζει για οµοφωνία στην επίλυση ενός τέτοιου 

προβλήµατος επειδή δεν υπάρχει σηµείο επί του ορίου κατά  Pareto οποιουδήποτε 

συνόλου Χ που να είναι µια κατά  Pareto - βελτίωση επί οποιουδήποτε άλλου. «Ένα 

σηµείο Χ  ανήκει στο κατά  Ρaretο - όριο εάν και  µόνο  εάν όλες οι κατά Pareto -

βελτιώσεις του βρίσκονται έξω από Χ. Κατά συνέπεια, κανένα από τα σηµεία (ρ) και  (h) 

επί των κατά Pareto - ορίων του Χ  στο σχήµα 25(β) δεν µπορεί να είναι µια κατά Pareto -

βελτίωση από µια άλλη. Εάν (ρ) ήταν µια κατά Pareto-βελτίωση επί του (h),  τότε  το (h)  

δεν θα πληρούσε την ιδιότητα του  καθορισµού του σηµείου επί του κατά Pareto - ορίου 

του Χ, εξ’ αυτού συνάγεται ότι όταν εµπλέκονται  µόνο δύο παίκτες, αυτοί απαραιτήτως 

έχουν διαµετρικά αντίθετες προτιµήσεις επί οποιωνδήποτε δύο σηµείων  του κατά  Pareto 

– ορίου του Χ».  

Αυτή η εργασία υποστηρίζει την επέκταση της χρήσης των κανόνων της δικαιοσύνης. «Η 

έννοια που αποδίδεται εδώ στην λέξη δικαιοσύνη είναι ευρύτερη περικλείουσα την 

ορθότητα που πηγάζει από τον νόµο, τον ηθικό νόµο, τις διακηρύξεις δικαιωµάτων, τον 

πολιτισµό και τον ανθρωπισµό»,  που εµπλέκονται για να επιλύσουν προβλήµατα τέτοια 

που επιλέγονται για την αντιµετώπιση µερικών  καταστάσεων που είναι τµήµατα   

ευρυτέρων προβληµάτων συναφούς κατηγορίας και περιεχοµένου. Οι συντηρητικοί 

φιλόσοφοι είναι επιφυλακτικοί σε τέτοιες προτάσεις και για αυτόν τον λόγο στη 

προσπάθειά τους να φωτίσουν καταστάσεις τις οποίες οραµατίζονται ότι εµπεριέχουν µια 

αδιάλλακτα υπερβολική, ανταγωνιστική ένταση µεταξύ  της δικαιοσύνης «ορθότητας» και 

της αποδοτικότητας ανακαλύπτουν ιστορίες του τύπου Wilt Chamberlain. Συµφωνώ ότι 

υφίσταται µια σοβαρή αιτία για να είναι κάποιος επιφυλακτικός γύρω από τα τρελά 
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σχήµατα αναδιανοµής των αριστερών αν και δεν είµαι θιασώτης του διλήµµατος «∆εξιά - 

Αριστερά». Ένα άδικο µερίδιο ενός µεγάλου κέικ µπορεί κάλλιστα να είναι µεγαλύτερο 

από ένα δίκαια µοιρασµένο µικρό κέικ.  

Αλλά δεν προτείνονται τέτοιου είδους σχέδια ανακατανοµής, από αυτή την εργασία, που 

είναι τρωτή σε τέτοια κριτική. Παραδείγµατος χάριν στην ιστορία του Wilt Chamberlain, 

ένας που θα ήθελε να εξισώσει τον πλούτο θα έπρεπε να περιµένει  µέχρι ο Wilt να κάνει 

την επίδειξη των ικανοτήτων του στην καλαθοσφαίριση, έπειτα θα φορολογούσε τις 

εισπράξεις και θα ανακατένεµε τα χρήµατα µεταξύ των πτωχών. Ο Wilt θα παρέµεινε 

πλουσιότερος από τους οπαδούς του, επειδή µια υπερβολική  φορολογία στις 

ενδεχόµενες αποδοχές του δεν θα τον έδιναν κίνητρο για οιανδήποτε ενέργεια. Εν 

τούτοις, ένα βήµα, θα είχε γίνει προς την ισότητα χωρίς να έχει γίνει οποιαδήποτε θυσία 

από  την αποδοτικότητα. 

Νοµίζω ότι ο Nozick συχνά παρανοεί τον Rawls  επί τέτοιων ζητηµάτων και ότι η θέση 

µου είναι ευπαθής σε ανάλογες αντιλήψεις. Να µε επιτρέψετε εποµένως να υπογραµµίσω 

και  πάλι ότι το πρώτο βήµα της προσέγγισής µου είναι να γίνουν αποδεκτά µόνο  

αποτελέσµατα ισορροπίας λαµβανοµένου υπόψη ότι σηµεία σαν τα σηµεία του συνόλου Χ 

των εφικτών κοινωνικών συµβολαίων που παρουσιάζονται στο σχήµα 25(β) και  

προέρχονται από συνεχείς παρεµβάσεις εξωτερικών παραγόντων είναι περιττοί για να 

επικυρώσουν και να στηρίξουν ένα κοινωνικό  συµβόλαιο χ εντός του συνόλου Χ.  Ο 

ορισµός του χ εσωτερικοποιεί και απορροφά ήδη όλους τους απαραίτητους 

προγραµµατισµούς και ελέγχους. Αυτό περιλαµβάνει και την πρόβλεψη επαρκών 

κινήτρων για εκείνους που πρόκειται να διαδραµατίσουν ειδικούς ρόλους, µαζί µε όλο το 

διοικητικό κόστος. 
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                     (α)                                                                  (β) 

Σχήµα 26: Σύνολα διαπραγµάτευσης 

Το επόµενο βήµα είναι να προσδιοριστεί αυτό το οποίο οι Von Neumann και Morgenstern 

αποκαλούν  «σύνολο διαπραγµάτευσης».  Όπως διευκρινίζεται στο σχήµα 26(α), αυτό 

είναι το σύνολο όλων των κατά Pareto-αποδοτικών σηµείων Χ  που είναι Pareto -

βελτιώσεις µε την αποδοχή του καθεστώτος (ξ) . Ο Coase είναι ο έσχατος µιας 

µακροχρόνιας σειράς οικονοµολόγων που ανατρέχουν τελικά µέχρι τον Edgeworth που 

υποστηρίζει ότι µια οµάδα από λογικούς εµπλεκόµενους θα κινηθεί απαραιτήτως από το 

(ξ) προς κάποιο σηµείο επί του συνόλου διαπραγµάτευσης, υπό τον όρο ότι το κόστος 

της διαπραγµάτευσης θα είναι αµελητέο και το οποίο λαµβάνεται σαν  δεδοµένο. Αλλά 

προς ποιο σηµείο του συνόλου διαπραγµάτευσης η κοινωνία θα πρέπει να κινηθεί;  Το 

τελικό βήµα είναι να τεθεί αυτή η ερώτηση µε την χρήση του εργαλείου της αρχικής θέσης.  

Οι διαµάχη µεταξύ της ισότητας και της αποδοτικότητας δεν προκύπτει από το εάν θα 

ακολουθήσουµε αυτή την διαδικασία. Οι σοσιαλιστές φιλόσοφοι µπορούν να 

παραπονεθούν ότι η προσέγγιση καθιστά το σύνολο Χ  των εφικτών κοινωνικών 

συµβολαίων αρκετά περιορισµένο και ως εκ τούτου αποκλείει τις επιλογές που αυτοί  θα 

επιθυµούσαν να δουν µεταξύ των  συµπεριλαµβανοµένων, αλλά τα παραδοσιακά 
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συντηρητικά επιχειρήµατα που επιδιώκουν να χαρακτηρίσουν την αγορά ως τον µόνο 

βιώσιµο διανεµητικό µηχανισµό δεν επιτρέπουν κανένα σηµείο για να στηριχθούν.   

         Απαραίτητο κρίνεται τώρα να τεθούν κατά µέρος εκείνοι εκ των συντηρητικών  που 

βρίσκουν τις λέξεις, όπως προγραµµατισµός και έλεγχος µη συµβατές µε µια συζήτηση 

που στρέφεται γύρω από την ιδέα της κατά Pareto -αποδοτικότητας. Το πρώτο θεώρηµα 

της ευηµερίας εγγυάται ότι η λειτουργία της ελεύθερης αγοράς θα οδηγήσει σε ένα   κατά 

Pareto – βέλτιστο αποτέλεσµα, έτσι γιατί να παρεµβαίνουµε και να διακινδυνεύουµε ένα 

µη κοινωνικά βέλτιστο αποτέλεσµα; «Το πρώτο Θεώρηµα της ευηµερίας λέει ότι οι 

ισορροπίες των τέλεια ανταγωνιστικών αγορών είναι απαραιτήτως κατά Pareto -

αποδοτικές. Ας σηµειώσουµε ότι το κατά Pareto - βέλτιστο χρησιµοποιείται συνήθως ως 

συνώνυµο του κατά Pareto - αποδοτικού. Αυτό  καθιστά ευκολότερο σε ένα αδίστακτο  να  

ισχυρισθεί ότι ένα κράτος είναι (κοινωνικά βέλτιστο) όταν έχουµε αποδείξει ότι  αυτό απλά 

και µόνο είναι κατά Pareto – αποδοτικό».  

Είναι βεβαίως αλήθεια ότι η αίσθηση των οικονοµολόγων περί µιας ανταγωνιστικής 

ισορροπίας σε µια ελεύθερη αγορά µπορεί να θεωρηθεί ως ισορροπία ενός θεωρητικού 

παιγνίου «του παιγνίου της αγοράς».  

Αλλά οι κανόνες των παιγνίων της αγοράς είναι µόνο οικονοµικοί, εάν κάποιος πρόκειται 

να εξηγήσει γιατί αυτοί εδράζονται επί των κοινωνικών και νοµικών κανόνων 

(Συνταγµάτων) των οποίων η επιβίωση εξαρτάται επί του πώς και πόσο τα άτοµα µιας 

κοινωνίας είναι εξοικειωµένα να παίξουν ένα πολύ ευρύτερο παίγνιο, το οποίο αποκαλώ 

«παίγνιο της ζωής»,  ακόµα και όταν οι κανόνες της ελεύθερης αγοράς είναι σε θέση να το 

πράξουν, απέχουν πολύ από το να αποσαφηνίσουν ότι, πράγµατα που απλά 

εξοστρακίζονται,  όταν διατυπώνεται ένα παίγνιο αγοράς είναι πράγµατι άσχετα. Για 

παράδειγµα, οι λόγοι για τους οποίους η Γερµανία και η Ιαπωνία έχουν τόσες οικονοµικές 

και όχι µόνο επιτυχίες τα τελευταία χρόνια και έχουν γίνει καλύτερες στη δηµιουργία 

απίστευτου πλούτου από ότι οι ανταγωνιστές τους, η προφανής εξήγηση είναι ότι 

ενεργοποιούν παραδοσιακά ένα πολύ σφιχτότερο κοινωνικό συµβόλαιο.  ∆ιαβάζοντας 

αυτά ένας συντηρητικός οικονοµολόγος πρέπει να έχει κατά νουν ότι το παίγνιο της ζωής 

παίζεται σε ένα πολύ ευρύτερο χώρο από αυτόν που παίζεται ένα παίγνιο της αγοράς. 

Μερικά από τα θεµελιώδη συµπεράσµατα των νεοκλασικών οικονοµικών δεν ισχύουν 

πλέον, ειδικά δεν υπάρχει πεδίον εφαρµογής για το πρώτο θεώρηµα της ευηµερίας  στο 

παίγνιο της ζωής. Οι ισορροπίες δεν είναι αναγκαίο να είναι κατά Pareto - αποδοτικές.  



 224
Αντιθέτως, ισορροπίες µε τις ευχάριστες ιδιότητες της ευηµερίας θα είναι η εξαίρεση παρά 

ο κανόνας σε ένα κοινωνικο -πολιτικό πλαίσιο, εποµένως µια  αντίδραση εχθρική  στην 

ιδέα του προγραµµατισµού είναι εξ ολοκλήρου ακατάλληλη. Κανένας µε οποιαδήποτε 

αντίληψη δεν είναι σε θέση να αρνηθεί ότι η αγορά είναι απείρως καλύτερη για την 

κατανοµή των πόρων από τους ανάρµοστους, διεφθαρµένους και αισχρά   

ενηµερωµένους γραφειοκράτες. Αλλά ούτε είναι αλήθεια ότι η πολυπλοκότητα των 

προβληµάτων που αντιµετωπίζονται καθιστά απαραιτήτως τον αποτελεσµατικό 

προγραµµατισµό αδύνατο, όπως προτείνεται από τους πιο ακραίους οπαδούς του Hayek. 

Τελικά, ένα σχέδιο που συνήθως θα λειτουργεί καλά είναι να εισαχθεί ο µηχανισµός της 

αγοράς και στις περιοχές όπου πριν δεν έχει χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά.  

∆εν θα πρέπει να θεωρηθεί η θέση µου ότι µπορεί να ενταχθεί στην άποψη ότι οι 

κυβερνήσεις υπάρχουν µόνο για να παρέχουν τα δηµόσια αγαθά και για να 

εσωτερικοποιούν τις εξωτερικότητες, όπως οι δεξιοί οικονοµολόγοι πολλές φορές αφελώς 

συνεχίζουν να ισχυρίζονται, στην πραγµατικότητα, οι προσπάθειες να περιγράψουµε  ένα 

κοινωνικό συµβόλαιο µε τέτοιους όρους µου φαίνεται επικίνδυνα παραπλανητικός. 

Συµφωνώ ότι µέρος του ρόλου που µια κυβέρνηση µπορεί ωφέλιµα να διαδραµατίσει 

είναι να επεκτείνει το εύρος των διαθέσιµων αγαθών και να βοηθήσει  δηµιουργώντας 

νέες αγορές, αλλά για να δούµε  µια κυβέρνηση µόνο  σε τέτοιο ρόλο είναι σαν να 

φέρουµε  παρωπίδες. Εκτός από άλλες θεωρήσεις, γίνεται προφανές ότι η ύπαρξη ενός 

καλά ανεπτυγµένου κοινωνικού συµβολαίου είναι µια  προϋπόθεση  για την εµφάνιση µιας 

αγοράς αφήνοντας στην άκρη µια κυβέρνηση. Ακόµη και η έννοια ενός ιδιωτικού καλού 

δεν θα ήταν κενή περιεχοµένου παρά την απουσία µερικών συναντηλήψεων τις οποίες οι 

ορθά σκεπτόµενοι δεξιοί φιλόσοφοι επιµένουν να οραµατίζονται ότι προκύπτουν µετά τον 

εξοστρακισµό των δηµόσιων αγαθών.  

       Υποθέστε ότι, εξ’ όλων των εφικτών των κατά Pareto - βελτιώσεων επί του   

καθεστώτος ( ξ),   µόνο η (η) δεν έχει αποκλεισθεί για οιονδήποτε λόγο, εξ’αυτού είναι 

λογικό να ειπωθεί ότι µια κίνηση από το (ξ)  στο(η) λαµβάνει χώρα  υπό αµοιβαίαν 

συγκατάθεση, εάν ερωτηθεί κάποιος ατοµικά  εάν επιθυµεί να κινηθεί από το (ξ) προς το 

(η)  κανένας  µεµονωµένος πολίτης δεν θα έχει αιτία να αντιταχθεί.  

Μια τέτοια συγκατάθεση δεν σηµαίνει τίποτα περισσότερο από το ότι ακριβώς λέµε ναι 

(δήλα συµφωνούµε). Σε αντίθεση, θεωρητικοί των κοινωνικών συµβολαίων που 

ακολουθούν τον Locke υποστηρίζουν ότι η σιωπηρή συγκατάθεση των πολιτών   µιας 
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κοινωνίας κατά κάποιον τρόπο «νοµιµοποιεί» την τρέχουσα µορφή διακυβέρνησής του 

και εποµένως «υποχρεώνει» έναν πολίτη να υπακούει τους νόµους της. «Το να ταξιδεύεις 

ελεύθερα στην εθνική οδό, είναι ένας τρόπος κατά τον Locke, όταν υποστηρίζει ότι ένας 

πολίτης µπορεί σιωπηλά κατά επιταγή του νόµου να ρυθµίσει την συγκατάθεσή του». 

Tέτοιοι θιασώτες των κοινωνικών συµβολαίων δίνουν µεγαλύτερη σηµασία στη λέξη 

«συγκατάθεση» από αυτήν  την οποίαν προσωπικά θεωρώ ως αναγκαία. Εντούτοις,  η 

ακόλουθη µικρή ιστορία θα διευκρινίσει τη θέση µου. 

    Η Εύα υποδουλώνει τον Aδάµ και απαιτεί από αυτόν να πελεκήσει ένα ξύλο και να 

αντλήσει  το νερό, όταν ο Aδάµ συµφωνεί να συνεργαστεί, αυτός συγκατατίθεται να 

ενεργήσει ως σκλάβος, αλλά αυτό το θεωρώ σαν παράλογο να λεχθεί ότι η συγκατάθεσή 

του κατά κάποιον τρόπο νοµιµοποιεί την απώλεια της ελευθερίας του. Κατά την άποψή 

µου ο Aδάµ και η Εύα παίζουν ένα παιχνίδι των ειδών. Οι κανόνες αυτού του παιγνίου 

απεικονίζουν τις πραγµατικές δυνατότητες  της ισχύος. Ο Αδάµ έχει υποδουλωθεί   και η 

Εύα  έχει ένα µαστίγιο, όταν αυτός εργάζεται για το συµφέρον της και αυτή αντιδρά µε µια 

πιο καλή συµπεριφορά, αυτοί έχουν συµφωνήσει να συντονιστούν επί µιας εκ των 

ισορροπιών του παιγνίου, αλλά τίποτα δεν έχουµε κερδίσει λέγοντας ότι η αµοιβαία 

συγκατάθεσή τους κατά κάποιον τρόπο  νοµιµοποιεί  την συµφωνηθείσα ισορροπία και 

ακόµη λιγότερο η αµοιβαία συγκατάθεση  κατά κάποιον τρόπο νοµιµοποιεί την 

συνεπαγόµενη δοµή δυνάµεων.  

    Γενικότερα, δεν βλέπω το σηµείο προφασιζόµενος ότι ξεπερνάµε τις πολιτιστικές 

προκαταλήψεις µας όταν αρπάζουµε έναν κανόνα ορθότητας από ένα κοινωνικό 

περιβάλλον και τον χρησιµοποιούµε για να εκτιµήσουµε κάποιον άλλο.  Εποµένως 

αρνούµαι οποιαδήποτε αξίωση ότι το όργανο της «αρχικής θέσης» αξίζει ένα υψηλό 

βαθµό σε κάποια απόλυτη κλίµακα δικαιοσύνης.  Το ενδιαφέρον  µου βρίσκεται απλά 

στον σχεδιασµό των κατά Pareto - βελτιώσεων µε οποιονδήποτε τρόπο µου παρέχονται. 

Εάν η κοινωνική εξέλιξη δεν είχε βάλει το όργανο της αρχικής θέσης στα χέρια µας, θα 

ήταν δυνατόν να προσφέρω κάποια άλλη θεωρία βασισµένη σε κάποιο άλλο όργανο 

συντονισµού καταλληλότερο από αυτό της αρχικής θέσης.   
     Ποιος είναι ο γείτονάς µου; Οι  κατά Pareto - βελτιώσεις απαιτούν την   αµοιβαία 

συγκατάθεση. Αλλά ποίου οι καταφάσεις πρόκειται να αποτιµηθούν στον υπολογισµό της 

συγκατάθεσης; Όπως ο Sen παρατηρεί σχολιάζοντας τον Rawls: (Στην  µισό-αστεία, µισο 

σοβαρή αντίρρηση, στο κριτήριο της ορθότητας του Rawls, ταιριάζουν και άλλες όπως 
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αυτή: γιατί πρέπει να οριοθετούµε τοποθετώντας κάποιον   στην θέση άλλου  

ανθρώπινου όντος µόνο και   όχι στην θέση άλλων ζώων);  «Είναι ενδιαφέρον να τονισθεί 

πόσο λιγότερο παράλογη φαίνεται τώρα η πρότασή του µετά από τα γεγονότα των 

τελευταίων είκοσι ετών», η απάντησή µου είναι απλή. ∆εν υπάρχει σηµείο επιδιώκοντας 

την χρήση του οργάνου της αρχικής θέσης που να συντονίζεται επί µιας ισορροπίας µε το 

σηµείο ισορροπίας ενός ζώου, επειδή ένα ζώο δεν είναι σε θέση να κάνει χρήση ενός 

τέτοιου οργάνου. Το ίδιο πράγµα είναι αληθές για αυτούς οι οποίοι  βρίσκονται στην δύση 

της ζωής , των ανίατα ασθενούντων, των νοητικά υστερούντων και των µικρών παιδιών 

υπό τα όπλα.  

Ο λεπτοµερής ορισµός της έννοιας «πολίτης» είναι εποµένως απαραίτητος εάν το όργανο 

της αρχικής θέσης πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για την δηµιουργία µεταρρυθµίσεων. Εδώ 

τίθεται το µέγιστο ίσως ερώτηµα. Ποιοι έχουν δικαίωµα ψήφου; και εάν έχουν όλοι, η 

ψήφος όλων έχει την ίδια βαρύτητα; Ή πρέπει να εφαρµοσθεί µια µέθοδος «σταθµίσεως 

των ψήφων; Ή µήπως πρέπει όταν λαµβάνονται αποφάσεις για σοβαρά θέµατα να 

αποκλείονται από την διαδικασία της λήψεως της απόφασης (ψηφοφορία) τµήµατα 

πολιτών; «Ακραία δηµοκρατικά, όσο και αντιδηµοκρατικά, όσα ανεφέρθησαν». Προκύπτει 

λοιπόν το σοβαρό ερώτηµα ∆ικτακτορία αλλά µε ποιο περιεχόµενο;  ∆ηµοκρατία αλλά µε 

ποιο περιεχόµενο; Αναρχία αλλά µε ποιο περιεχόµενο; Άτοµα που στερούνται τη γνώση, 

τη νοηµοσύνη ή την ικανότητα να φαντασθούν  µε ποίους είναι δυνατόν  να συντονισθούν 

επιτυχώς µέσα σε µια  κοινωνία που χρησιµοποιεί το όργανο της αρχικής θέσης, µήπως   

θα πρέπει να αποκλειστούν. Από αυτόν τον αποκλεισµό όµως  δεν θα συνάγεται ότι είναι 

και νόµιµο ότι τέτοιοι «µη - πολίτες», ή πολίτες υπό περιορισµόν να  λεηλατούνται 

καθιστώµενοι αντικείµενα  εκµετάλλευσης, παραµελούµενοι ή αγνοούµενοι. Σε πολλές 

περιπτώσεις, θα υπάρξει ένα συµβόλαιο,το οποίο θα  εκφράζει  συµπόνια µεταξύ των 

πολιτών και των µη - πολιτών, όπως επί παραδείγµατι, µεταξύ µιας µητέρας και των 

παιδιών της ή ενός αγοριού και του σκύλου του. Εντούτοις, η φύση των  ανθρωπίνων 

όντων που είναι, ακαλλιέργητα ή σχιζοφρενή είναι απίθανο να είναι δικαιούχοι και λήπτες 

τέτοιας αγάπης, αν και εκφράζω την διαφωνία µου υιοθετώντας  τον ορισµό της 

συµπόνιας που δίδει ο Στέφαν Τσβάϊχ στο το βιβλίο του (Ανυπόµονη καρδιά) «Υπάρχουν 

δύο ειδών συµπόνιες. Η µία, αδύνατη και αισθηµατική, δεν είναι, στην πραγµατικότητα, 

παρά η ανυποµονησία της καρδιάς να διώξει, όσο γίνεται γρηγορώτερα, την θλίψη που 

νοιώθει µπρος στην δυστυχία του άλλου, αυτή δεν είναι αληθινή συµπόνια, αλλά µια 
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ενστικτώδης υπεράσπιση της ψυχής από την ξένη δυστυχία. Η άλλη, η µόνη που αξίζει, 

δεν είναι αισθηµατολογία, µα δηµιουργική συµπόνια, που ξέρει τι θέλει, και είναι 

αποφασισµένη να υποστεί µε υποµονή και επιµονή το καθετί, ως τα έσχατα όρια της 

ανθρώπινης αντοχής και ακόµη πιο πέρα».                    

Άλλοι µηχανισµοί οι οποίοι δεν απαιτούν προσδιορισµό µε την εµφάνιση συµπόνιας 

µπορούν επίσης να είναι διαθέσιµοι. Το γεγονός ότι η αρχική θέση δεν είναι εύχρηστη δεν 

υπονοεί ότι το modus vivendi (πρόσκαιρος διακανονισµός) είναι καθολοκληρίαν 

αδύνατος. Άλλοι κανόνες συµπεριφοράς είναι δυνατόν να λειτουργήσουν µεταξύ πολιτών 

και των διαφόρων  κατηγοριών µη - πολιτών, όπως ο κανόνας που λειτουργεί µεταξύ των 

ποιµένων και των σκύλων του ποιµνίου. Ο Αδάµ ίσως είναι σε θέση να απεχθάνεται τα 

παιδιά, αλλά ακόµα προβλέπει ότι είναι ανάγκη  να λαµβάνονται µέτρα για την  διατροφή 

των και την εκπαίδευση των από φόβο µήπως η οικονοµία καταπέσει σε αταξία όταν θα 

έλθει το πλήρωµα του χρόνου να πληρώσει την αποζηµίωσή του. Παροµοίως και η Εύα 

ίσως να µην ανέχετε εκείνους που είναι γέροντες ή ασθενείς, αλλά το ότι  είναι χρήσιµο 

για αυτήν να υιοθετήσει µια ισορροπία εντός της οποίας οι γέροντες και οι ασθενείς να 

έχουν ανθρώπινη συµπεριφορά, επειδή και αυτή η ίδια  µια ηµέρα θα είναι γερόντισσα και 

ασθενής. 

     Ένα απλό  υπόδειγµα µπορεί να βοηθήσει στην ερµηνεία του  τελευταίου αυτού 

σηµείου. Ας θεωρήσουµε  µια κοινωνία στην οποία όλοι οι ηλικιωµένοι είναι ανάπηροι και 

µη  παραγωγικοί, ξύνοντας περισσότερο την απεχθή πραγµατικότητα εποµένως αυτοί, 

εξαρτώνται από τη φιλανθρωπία των νέων, αλλά οι νεολαίες έχουν καρδιά από γρανίτη 

και η δύσκολη θέση, των  γερόντων δεν έχει  καµιά εντελώς θέση  στις συναρτήσεις των 

προσωπικών χρησιµοτήτων των νέων, εποµένως συνάγεται ότι όλοι είναι καταδικασµένοι 

να ζήσουν άθλια γηρατειά. Για να δούµε ότι δεν συµβαίνει έτσι, ας θεωρήσουµε το ακόµη 

απλούστερο υπόδειγµα που περιγράφεται στην συνέχεια. 

   Σε µία κοινωνία, µόνο µια µητέρα και µια κόρη είναι ζωντανές (υπάρχουν), σε κάθε 

περίοδο. Στην αρχή κάθε περιόδου, η κόρη της προηγούµενης περιόδου γίνεται 

γερόντισσα έχοντας γεννήσει µια κόρη από µόνη της (όχι υιοθεσία), κατά την διάρκεια της 

νιότης παρήγαγε 200 φραντζόλες του ψωµιού. Εάν ήταν δυνατό, θα έτρωγε τις µισές από 

τις φραντζόλες στη νιότη της και θα αποθήκευε τις υπόλοιπες 100 φραντζόλες για να 

τρώει στα µη παραγωγικά γηρατειά της. Αλλά το ψωµί δεν µπορεί να αποθηκευτεί σε 

αυτήν την κοινωνία για λόγους που δεν θα εξηγηθούν. Μια πιθανή ισορροπία απαιτεί πως 
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κάθε κόρη θα φάει όλες και  τις 200 φραντζόλες της στην διάρκεια της νιότης της, όµως 

κάθε µητέρα θα ζήσει έπειτα στη δυστυχία . Μια δεύτερη ισορροπία οδηγεί την κάθε κόρη 

να τρώει τις µισές από τις φραντζόλες της και να δίνει τις υπόλοιπες στη µητέρα της. Αυτό 

το αποτέλεσµα είναι µια κατά Pareto - αποδοτική, κατά Pareto - βελτίωση στην πρώτη 

ισορροπία. Αλλά αντιπροσωπεύει µια  εφικτή  µεταρρύθµιση; Μπορεί να είναι πραγµατικά  

µια ισορροπία  για µια εντελώς εγωπαθή κόρη το να δίνει τις µισές από τις φραντζόλες 

της; 

    Όπως πάντα όταν γίνεται συζήτηση για µια κατάσταση ισορροπίας, η απάντηση 

εξαρτάται από το τι θα συνέβαινε εάν ένας παίκτης δεν είχε την πρόθεση να ακολουθήσει 

την στρατηγική που απαιτεί η ισορροπία. Έστω ότι κάποιος που παίζει τη στρατηγική της 

ισορροπίας καλείται συνεργαζόµενος (κοµφορµιστής). Ας θεωρήσουµε µια στρατηγική 

που απαιτεί µια υπάκουη κόρη να δώσει τις µισές από τις φραντζόλες της στη µητέρα της 

εάν και  µόνο εάν  η µητέρα της ήταν υπάκουη στη νιότη της. « Η κυκλικότητα σε αυτόν 

τον καθορισµό  είναι  προφανής. Ας επισηµάνουµε πως δίδεται απάντηση στο ερώτηµα 

ποιος φρουρεί τους φύλακες;  Κάποιος που αποτυγχάνει να τιµωρήσει έναν µη υπάκουο 

ο ίδιος θεωρείται σαν µη υπάκουος».   Μια κόρη τώρα έχει ισχυρό κίνητρο να υποστηρίξει 

την µητέρα της. Εάν αυτή ακολουθήσει τις εγωιστικές τάσεις της δεν θα έχει την 

υποστήριξη της κόρης της στα δικά της γερατειά. 

   Αυτό το πρωτόγονο υπόδειγµα επικαλυπτοµένων γενεών δείχνει ότι οι γέροντες και οι 

άρρωστοι δεν θα πρέπει απαραιτήτως να παραµεληθούν ακόµα κι αν κανένας, δεν 

φροντίζει άµεσα καθ’ολοκληρίαν για την ευηµερία τους, αλλά αυτό αποκαλύπτει και άλλα 

µαθήµατα που  πρέπει να διδαχθούν. Μια µητέρα στο υπόδειγµα είναι ολικά ανίκανος, 

όµως ίσως να είναι σε θέση να διατηρεί τις ικανότητες της και ως εκ τούτου να είναι σε 

θέση  να χρησιµοποιήσει το εργαλείο της αρχικής θέσης. Αλλά είναι άσκοπο για αυτήν   

να επιδιώξει   να συντονίσει τη συµπεριφορά της µε άλλους σε ένα παιχνίδι στο οποίο δεν 

συµµετέχει σαν  παίκτης. Για να  συµπεριλαµβάνεται σαν πολίτης,  για τους σκοπούς της 

αρχικής θέσης, ένα πρόσωπο πρέπει να έχει κάτι  για  να ανταλλάξει µε συγκατάθεση. 

Αυτό που αυτός µπορεί να ανταλλάξει ίσως να είναι ασήµαντο, όπως στην περίπτωση 

του υποδουλωµένου Aδάµ ο οποίος  συγκατατίθεται να συντονισθεί σε µια ισορροπία µε 

την κυρίαρχη Εύα. Αλλά εάν είναι ανίκανος εντελώς  να επηρεάσει την πορεία των 

γεγονότων, τότε η φωνή του δεν θα λαµβάνεται υπ’ όψη σε τίποτα όταν γίνεται έκκληση 

στην παραλλαγή της δικαιοσύνης που απονέµεται πίσω από «το πέπλο της 
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ανωνυµίας(δηλ ψηφοφορία )» .  

      Το ζήτηµα αυτό προκύπτει  στα πλαίσια  ενός υποδείγµατος επικαλυπτοµένων 

γενεών για να διευκρινίσει την θέση µου επί του   ρόλου  των µελλοντικών γενεών. 

Κανένας δεν θα µπορούσε να είναι σε δυσµενέστερη θέση από κάποιον που δεν υπάρχει 

ακόµα. Η λογική της προσέγγισής µου εποµένως απαιτεί, ότι εκείνοι που δεν έχουν 

γεννηθεί ακόµα πρέπει να αποκλείονται από την έννοια του πολίτη, η υποθετική 

συγκατάθεσή τους είναι άσχετη µε τις αποφάσεις ορθότητας που λαµβάνονται στο παρόν 

επί αυτού του ζητήµατος  εποµένως υπάρχει διαφορά, όχι µόνο  µε τον Rawls, αλλά και 

από µια σειρά διακεκριµένων οικονοµολόγων, συµπεριλαµβανοµένου του Arrow, του 

Solow και του Dasgupta.  

Ο Rawls βλέπει µια ορθή αρχή αποταµίευσης να αναδύεται από την έκκληση της 

αρχικής θέσης στην οποία κανένας δεν γνωρίζει σε ποια γενεά ανήκει. Όπως ο ίδιος 

σχολιάζει, (κατόπιν αυτού µόνο εκείνοι της πρώτης γενεάς αποτυγχάνουν να 

ωφεληθούν): Αυτοί αρχίζουν την διαδικασία αλλά δεν µοιράζονται τους καρπούς της 

πρόβλεψή τους, όµως µια έκκληση του οργάνου της αρχικής θέσης µπορεί να γίνει 

οποιαδήποτε στιγµή, κατά την γνώµη µου, εποµένως η κάθε γενεά είναι µια νέα «πρώτη 

γενεά χωρίς υποχρέωση τήρησης συµφωνιών που προέκυψαν από υποθετικές 

διαπραγµατεύσεις  που έλαβαν χώρα υποθετικά   κατά το παρελθόν». Αν και η 

αναθεωρηθείσα άποψη που παρεσχέθη αργότερα επί του θέµατος από τον Rawls 

φαίνεται σε µένα µόνο σαν καλλωπισµός. «Η εισαγωγή του παρόντος χρόνου στην 

ερµηνεία  της εισόδου της αρχικής θέσης κατά µεγάλο µέρος αναιρείται από την επιβολή 

µιας ρήτρας του Kant δηλ, ότι εκείνοι της αρχικής θέσης πρέπει να επιλέξουν, όπως θα 

επιθυµούσαν να είχαν επιλέξει όλες οι προηγούµενες γενεές όταν έκαναν την επιλογή». 

Αν και η  υποθετική συγκατάθεση  εκείνων που θα υπάρξουν στο µέλλον είναι άσχετος µε 

το πώς ρυθµίζεται ο συντονισµός στο παρόν,  δεν έπεται ότι εκείνοι οι οποίοι είναι 

ζωντανοί σήµερα δεν θα λάβουν µέτρα για τις µελλοντικές γενεές. Παραδείγµατος χάριν, 

στην ιστορία της εγωπαθούς κόρης, υπάρχει µόνο ένας πολίτης ζωντανός σε κάθε 

περίοδο. Εποµένως συνάπτει κοινωνικό συµβόλαιο για εκείνη την περίοδο µε τον εαυτό 

της. Αλλά θα ήταν ανόητη να µην προβλέψει για το αύριο όταν αποφασίζει τι θα κάνει 

σήµερα. 

Όταν οι γενεές επικαλύπτονται, η ευηµερία του αύριο εξαρτάται απαραιτήτως από το 

κοινωνικό συµβόλαιο το οποίο προβλέπει ότι θα συµφωνηθεί από εκείνους που θα είναι 
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πολίτες σε εκείνη την περίοδο, εποµένως έχει ένα ισχυρό ενδιαφέρον για την καθιέρωση 

ενός  καθεστώτος,  κατά τις  συζητήσεις τους, που θα τους οδηγεί σε µια συµφωνία που 

θεωρεί συµφέρουσα σε αυτήν. Το ενδιαφέρον της θα είναι ακόµα ισχυρότερο εάν αυτή 

πραγµατικά διαθέτει συµπόνια για τους απογόνους της. Είναι αλήθεια ότι ένας τέτοιος 

µηχανισµός οδηγεί συνήθως σε λιγότερη αποταµίευση για το  µέλλον από αυτές που 

προβλέπει η αρχή αποταµίευσης που συστήνεται από τον Rawls. Αλλά ένα επόµενο, 

βελτιωµένο, καλύτερο είδος, όπως θεωρείται ότι είναι ο homo economicus,  πρέπει να 

µάθει να είναι ικανοποιηµένο µε τις επερχόµενες, βελτιωµένες, καλύτερες κοινωνίες.  

5.4 Συνασπισµοί  

               Εκείνοι που καθίστανται αµυδροί και αδύναµοι λόγω της χρονικής αποστάσεως 

από µας  είναι δυνατόν να αµφισβητηθεί ότι είναι κάτοικοι της νέας Ιερουσαλήµ, αλλά   τι 

θα συµβεί µε εκείνους οι οποίοι είναι απόµακροι λόγω κοινωνικής ή γεωγραφικής 

αποστάσεως;  

      Επί παραδείγµατι, ένας ο οποίος δεν είναι εξοικειοµένος µε έναν ξένο πολιτισµό 

µπορεί να έχει εξοικειωθεί µε την χρήση του οργάνου της αρχικής θέσης. Εντούτοις, τα 

διαφορετικά πρότυπα για την διεξαγωγή διαπροσωπικών συγκρίσεων της χρησιµότητας 

αναµφίβολα θα έχουν εξελιχθεί στην κοινωνία του.  Εποµένως η προσπάθεια  να 

συντονισθούµε µε αυτόν κάνοντας χρήση του  οργάνου της αρχικής θέσης είναι απίθανο 

να είναι επιτυχής.  Στην πραγµατικότητα συντονιζόµεθα µε τους ξένους που κατοικούν σε 

απόµακρα εδάφη µέσω των κυβερνήσεών µας. Για παράδειγµα οι Γάλλοι και οι Γερµανοί 

συντονίζονται στο πλαίσιο των εθνικών παιγνίων της ζωής αν και ευρίσκονται  κάτω από 

διαφορετικά κοινωνικά συµβόλαια, αλλά η Γαλλία και η Γερµανία από µόνες µπορούν 

επίσης να θεωρηθούν ως παίκτες σε ένα διεθνές παίγνιο της ζωής στο οποίο όµως ισχύει 

και λειτουργεί ένα κοινό, διεθνές  κοινωνικό συµβόλαιο. 

    Το φαινόµενο των συνασπισµών κατά κάποιον τρόπο ενεργεί αναλογικά µε τον τρόπο 

που ισχύει και εφαρµόζεται στις σχέσεις µεµονωµένων παικτών χωρίς να  περιορίζεται 

αυτή η λειτουργία κατά την εφαρµογή της στην διεθνή σκηνή. Κάποιος δεν µπορεί να 

αποφύγει ζητήµατα συνασπισµών ακόµα κι αν η προσοχή του περιορίζεται στις 

εσωτερικές υποθέσεις των πλέον σταθερών, αποµονωµένων εθνικά κρατών. Πράγµατι, 

µου φαίνεται ότι ο χαρακτήρας µιας σύγχρονης δηµοκρατίας καθορίζεται κατά ένα µεγάλο 

µέρος από τον τρόπο µε τον οποίο αλλάζει ή δηµιουργεί συνασπισµούς σε απάντηση 

πιέσεων και εντάσεων.   
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Οι σύγχρονες κοινωνίες αποτελούνται από ένα σύνθετο σύστηµα αλληλοσυνδεόµενων 

οργανωµένων ιεραρχιών που συντονίζουν την συµπεριφορά τους σε πολλά διαφορετικά 

επίπεδα.  Η προσπάθεια  να περιγραφεί το τρέχον  καθεστώς  που δεν  λαµβάνει υπ’ όψη 

αυτή την πραγµατικότητα θα ήταν σαφώς µάταιη, όπως και  οποιαδήποτε παρόµοια 

προσπάθεια να περιγραφούν τα πιθανά κοινωνικά συµβόλαια τα οποία η κοινωνία είναι 

σε θέση να επιδιώκει, κάνει τις υπο – κοινωνίες, στις οποίες η κοινωνία  σαν σύνολο είναι 

χωρισµένη , να είναι βασικά  αποδοτική και όχι µόνο να συνεχίζει την λειτουργία τους.  

Η ύπαρξη των υπο - κοινωνιών απαραιτήτως απαιτεί να γίνει διάκριση µεταξύ µελών και 

ξένων. Αυτό δεν πρόκειται να αµφισβητήσει ότι τα παράλογα απάνθρωπα κριτήρια που 

χρησιµοποιούνται τελευταία στις εξοστρακισµένες διάφορες κατηγορίες δυστυχισµένων 

είναι «αναπόφευκτα ή νόµιµα». Απλά µπορεί να το δεχτεί, ως θέµα πρακτικής ανάγκης, 

δηλ, ότι δεν µπορούµε να είµαστε µέλη σε όλα. Ούτε είναι αναγκαίο οι ξένοι να 

θεωρούνται ως αντίπαλοι. Πράγµατι, δύο άτοµα µπορούν επαρκώς να είναι καλά, 

συντροφικά µέλη σε µια υπο - κοινωνία ενώ ταυτόχρονα να είναι σε ανταγωνιστικές 

οργανώσεις για τελείως αντίθετα ζητήµατα .  

Κάποιος µπορεί να φανταστεί ότι το  όργανο της αρχικής θέσης χρησιµοποιείται για να 

επιλύσει προβλήµατα συντονισµού  µεταξύ διαφόρων τέτοιων υπο - κοινωνιών µε την 

χρήση πλήρως ενηµερωµένων εκπροσώπων που λειτουργούν σαν αντιπρόσωποι κάθε 

τέτοιας υπο - κοινωνίας. Η ενηµέρωση κάθε τέτοιου εκπροσώπου θα αποφασιζόταν στη 

συνέχεια από µια παρόµοια χρήση της αρχικής θέσης στην επίλυση προβληµάτων 

συντονισµού ξεχωριστά µέσα σε κάθε υπο - κοινωνία που είναι η ίδια χωρισµένη σε 

φατρίες και οµάδες αποστατών.    Εντούτοις, είναι αναπόφευκτο ότι τα διαφορετικά 

πρότυπα της διαπροσωπικής σύγκρισης θα προέκυπταν σε διαφορετικά επίπεδα και στα 

διαφορετικά πλαίσια.  Συνεπώς, ένα πρόσωπο µπορεί να θεωρήσει µια διαπραγµάτευση 

σαν καλή και δίκαιη όταν συνεργάζεται µε ένα συντροφικό µέλος και αρκετά διαφορετικό 

όσο και άδικο όταν συνεργάζεται µε έναν ξένο. Εντούτοις, τέτοιες πολυπλοκότητες είναι 

πέρα από τις διαθέσεις µου για επεξεργασία. Ένα άµεσο και ηθικό αποτέλεσµα είναι 

αρκετό και απλό κάποιος να αναρωτηθεί: Ποιος είναι πολίτης; Αµέσως προκύπτει σαν 

αποτέλεσµα ότι πρέπει να εκτιµηθεί µε  µεγαλύτερη βαρύτητα ο ρόλος των συνασπισµών 

και  κάποιος πρέπει να υποβάλει την επόµενη δυσκολότερη ερώτηση: Ποιος και που είναι 

ένας πολίτης;  
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Ένα ιδιαίτερα απλό παράδειγµα για το πώς οι συνασπισµοί µπορούν να επιδράσουν , 

προκύπτει από την εξέταση του σχήµατος 26(β). Εν πρώτοις ο Aδάµ και  Εύα ήταν µόνοι 

στον κήπο της Εδέµ λειτουργώντας υπό το κοινωνικό συµβόλαιο (ξ).  Όταν 

παρεµβάλλεται, και ένας άλλος π.χ ο Ιβανόης ο Aδάµ και η Εύα βλέπουν την ευκαιρία να 

χρησιµοποιήσουν τις συνδυασµένες δυνάµεις τους για να τον υποδουλώσουν, µετά την 

φυλάκιση του Ιβανόη  το σύνολο των διαθέσιµων κοινωνικών συµβολαίων θα είναι Υ.  

Εάν το όργανο της αρχικής θέσης υιοθετηθεί µετά από αυτή την ακολουθία των 

γεγονότων, το αποτέλεσµα θα είναι ένα κοινωνικό  συµβόλαιο (η)  επί του κατά  Pareto -

ορίου Υ.  

Στο σχήµα 26(β), το σηµείο (η) αποκλίνει και από τα δύο  σηµεία R  και Η  που έλαβαν το 

όνοµα από τους Rawls και Harsanyi αντίστοιχα. Εντούτοις, υπάρχει µια βαθύτερη 

εµπειρία. Ο λόγος για τον οποίον το (η) αναγνωρίζεται ως µέλος του συνόλου Υ  είναι ότι 

αντιπροσωπεύει υποθετικά µια  αυτό - ελεγχόµενη διαπραγµάτευση, µια ισορροπία. Αλλά 

τι αποτρέπει την Εύα από το να απελευθερώσει τον Ιβανόης µε σκοπό την δηµιουργία 

ενός νέου  συνασπισµού ο στόχος του  οποίου θα  είναι να εξουδετερωθεί και να 

υποδουλωθεί  ο Αδάµ; Τι αργότερα θα απέτρεπε τον Ιβανόης να απελευθερώσει τον 

Αδάµ µε στόχο να υποδουλώσει την Εύα; Τέτοιες ερωτήσεις πέριξ των  λόγων για τους 

οποίους µερικοί συνασπισµοί υπερισχύουν από άλλες καταστάσεις  αποτελούν το 

πρόβληµα του σχηµατισµού συνασπισµών που η επεξεργασία τους βρίσκεται εκτός των 

σκοπών της παρούσης εργασίας. Στην αφήγηση της ιστορίας που έπεται του σχήµατος 

26(β), έλαβα ως δεδοµένο ότι ο αρχικός συνασπισµός του Aδάµ και της Εύας θα 

επιζούσε µετά την εµφάνιση του Ιβανόης. 

       Η µορφή του συνόλου Y του σχήµατος 26(β) υποθέτει ότι γίνεται εύκολα  κατανοητό 

ότι ούτε Aδάµ, ούτε η Εύα είναι σε θέση να µπουν στον πειρασµό να 

αποσταθεροποιήσουν τα πιθανά κοινωνικά συµβόλαια του  συνόλου Υ  διαµορφώνοντας 

ένα συνασπισµό µε τον Ιβανόη.  «Ο Aδάµ και η Εύα πρέπει να διακρίνουν 

βραχυπρόθεσµα πλεονεκτήµατα σε µια τέτοια αποσταθεροποίηση. Εν τέλει ο Ιβανόης θα 

συµφωνήσει πρόθυµα µε την αποδοχή κατώτερης θέσης όταν η εναλλακτική λύση είναι η  

παραµονή  στη δουλεία.  Αλλά θα συνεχίσει να ικανοποιείται µε την κατώτερη θέση ευθύς 

ως καταστεί ελεύθερος;  

Σε ένα πρόβληµα που οι εµπλεκόµενοι είναι πολλοί, τα σηµεία Υ  τα οποία µε ελαφρά την 

καρδία συνεχίζω να περιγράφω ως ισορροπίες ενσωµατώνουν µια απροσδιόριστη 
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θεωρία του σχηµατισµού των συνασπισµών. Στην περίπτωση των δύο προσώπων , ο 

Aδάµ  και η Εύα δεν έχουν κανένα άλλο εκτός από τους ίδιους µε τους οποίους µπορούν 

να εκκολάψουν δολοπλοκίες. Εκ τούτου η προσοχή  µπορεί να περιοριστεί στις 

ισορροπίες που είναι σταθερές σε οποιαδήποτε απόκλιση που προκαλείται από ένα 

άτοµο που ενεργεί µόνο. Οι θεωρητικοί των παιγνίων   νοµίζουν ότι καταλαβαίνουν 

αρκετά καλά τέτοιες  κατά Nash  ισορροπίες. Αλλά τα προβλήµατα που προκύπτουν όταν 

µια ισορροπία πρέπει να είναι σταθερή αντιµετωπίζοντας αποκλίσεις οι οποίες 

προέρχονται από οµάδες  ατόµων που ενεργούν βάσει αρχών είναι περισσότερο 

προβληµατικές. ΟΙ Vοn Neumann και Morgenstern πρότειναν την πρώτη από τις πολλές 

θεωρίες µε σκοπό να εξετάσουν το ζήτηµα, αλλά καµία από αυτές τις θεωρίες δεν 

κατορθώνει να αντιµετωπίσει όλες τις δυσκολίες ταυτόχρονα. 

Η απλούστερη των προσεγγίσεων που έχουν προταθεί απορρίπτει όλα τα κοινωνικά 

συστήµατα που αποτυγχάνουν να είναι σταθερά κατά την αντιµετώπιση πιθανών  

αποκλίσεων που προέρχονται από οιονδήποτε συνασπισµό. Το σύνολο τότε των 

πιθανών κοινωνικών συµβολαίων που αποµένουν θα βρίσκονται στον  πυρήνα  του 

παιγνίου. «Οι Howe και Roemer είναι µεταξύ εκείνων που έχουν εφαρµόσει την έννοια 

του πυρήνα σε προβλήµατα σχετικά µε κοινωνικά συµβόλαια.»  Αυτό είναι µια ελκυστική 

σκέψη για τους συντηρητικούς οικονοµολόγους. Ήταν γνωστό από την εποχή του 

Edgeworth ότι τα αποτελέσµατα που προέρχονται από πυρήνες του παιγνίου της αγοράς 

µε πολύ µεγάλους αριθµούς παικτών απαιτούν η διανοµή των  αγαθών  και των  

υπηρεσιών  να γίνεται µε τον ίδιο περίπου τρόπο όπως γίνεται από τη λειτουργία της 

οικονοµίας µιας ελεύθερης αγοράς.  

Εντούτοις, ο πυρήνας του παιγνίου της ζωής θα είναι τυπικά κενός. ∆ηλαδή, κοινωνικά 

συµβόλαια δεν είναι δυνατόν να είναι σταθερά σε καµµιά περίπτωση, όταν 

αντιµετωπίζουν πιθανές αποκλίσεις, οι οποίες προέρχονται από όλους τους πιθανούς και 

δυνατούς συνασπισµούς.  Ακόµα κι αν ήταν δυνατόν να βρεθεί ένα τέτοιο κοινωνικό 

συµβόλαιο, δεν βλέπω  τον λόγο για τον οποίο θα πρέπει να µονοπωλήσει την προσοχή 

µας. Το πλείστον των συνασπισµών  που πιθανά θα διαµορφωθούν  είναι δυνατόν 

εξαρχής να αποκλειστούν επειδή θα είναι προφανές στα πιθανά µέλη τους ότι τα 

προσδοκώµενα κέρδη στην καλύτερη των περιπτώσεων θα είναι, εφήµερα. Τα εφικτά  

κοινωνικά  συµβόλαια πρέπει να είναι σταθερά µόνο όταν αντιµετωπίζουν αποκλίσεις που 

προέρχονται από συνασπισµούς των οποίων ο σχηµατισµός είναι πιθανά αξιόπιστος. 
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Αλλά η θεωρία των παιγνίων δεν είναι ακόµα ικανή να πει τίποτα αρκετά γενικό γύρω από 

το γιατί ένας πιθανός συνασπισµός πρέπει να θεωρηθεί ως αξιόπιστη δυνατότητα ενώ η 

συζήτηση για άλλον να εκλαµβάνεται και να απορρίπτεται σαν να µην είναι τίποτα 

παραπάνω παρά µόνο µια στοµφώδης έκφραση . 

Ένας κριτικός εκφράζοντας συµπάθεια θα υποστηρίξει ότι η θεωρία µου µπορεί να 

θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύει το έσχατο στάδιο της διαδικασίας ενός  συνασπισµού στην 

οποία ο  µεγάλος συνασπισµός  όλων, διαµορφώνεται µετά την επίκληση της αρχικής 

θέσης και αφού αυτή η διαδικασία έχει λάβει χώρα σε  όλες τις οµάδες µε σχετικό 

ενδιαφέρον. Παραδείγµατος χάριν, κάποιος µπορεί να θεωρήσει τον Aδάµ  ως 

αντιπροσωπευτικό άνδρα και την Εύα ως αντιπροσωπευτική γυναίκα των οποίων  το 

κοινό καθήκον είναι να εγκαθιδρύσουν µια δίκαιη διευθέτηση των προβληµάτων µεταξύ 

των δύο φύλων.  

     Αν και, ακόµη και τέτοιες µετριοπαθείς προσπάθειες να γενικεύσουµε τα υποδείγµατα  

των δύο προσώπων πρέπει να τα χειριζόµεθα µε την δέουσα  προσοχή, από φόβο να 

µην υποπέσουµε στο λάθος των Μαρξιστών µε το να  χειριζόµεθα ιδεώδεις, θεωρητικά 

συλληφθέντες συνασπισµούς, «όπως το Κεφάλαιο και η Εργασία» σαν να είχαν µια 

µαζική σκέψη θέτοντας σε ισχύ τους σκοπούς των µεµονωµένων ανθρώπων. Το 

πρόβληµα εδώ είναι το ίδιο µε αυτό του ιδανικού παρατηρητή. «Οι  αποκαλυφθείσες 

προτιµήσεις, οι οποίες υιοθετούνται σαν τέτοιες µέσω των συλλογικών  αποφάσεων  µιας 

οµάδας δεν µπορεί  να αναµένονται ότι θα είναι τόσο συνεπείς όσο εκείνες που γίνονται 

από ένα ορθολογικό άτοµο».   

   Ο εκπρόσωπος που αντιπροσωπεύει  εποµένως µια οµάδα θα διαφέρει σε σηµαντικούς 

τοµείς από έναν παίκτη που αντιπροσωπεύει µόνο τον εαυτό του. Πράγµατι, το γεγονός 

ότι οι συνασπισµοί συχνά δεν θα συµπεριφέρονται όπως οι µονολιθικές οµάδες είναι ένας 

λόγος που κάνει τον σχηµατισµό του συνασπισµού  τόσο δύσκολο πρόβληµα.  

Ένας κριτικός µε λιγότερη συµπάθεια  µπορεί να θεωρήσει ότι η ανικανότητά µου να 

αντιµετωπίσω επαρκώς το πρόβληµα του σχηµατισµού των συνασπισµών έχει σαν 

κατάληξη ότι οι προσπάθειές µου για την επίλυση των προβληµάτων που σχετίζονται µε 

τα κοινωνικά  συµβόλαια καταλήγουν σε θεωρητικολογίες, όπως είναι και η  τοποθέτηση 

στη θάλασσα µιας µισό - κατασκευασµένης βάρκας, αλλά το πρόβληµα δεν είναι ότι η 

βάρκα µου είναι ανίκανος προς πλεύση, αλλά µάλλον είναι ένα παράδειγµα δύο 

προσώπων µε ένα µόνο σωσίβιο εκεί που χρειαζόµαστε ένα υπερωκεάνιο.  
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     Εντούτοις, δεν βλέπω κανένα  πρόβληµα στο να σπάζουµε φιάλες σαµπάνιας επί της 

πλώρης της ∆ηµοκρατίας που χτίζεται επί του µεγάλου Πλατωνικού σχήµατος εκτός αν 

κάποιος µπορέσει πρώτος να κάνει κάποιο µικρότερο πλοίο  αξιόπιστα πλοηγήσιµο.     

5.5 Ο  Gauthier και η ορθολογική δηµ ιουργία  συµβολαίων  

       Έχει έλθει πλέον το πλήρωµα του   χρόνου για την επιστροφή στα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν ο Aδάµ και η Εύα επί  του συµβολαίου  γάµου που συνήψαν στον κήπο 

της Εδέµ.  

Υπενθυµίζω ότι το σύνολο Χ  του σχήµατος 25 (β) αντιπροσωπεύει όλα τα πιθανά 

αποτελέσµατα προερχόµενα από καταστάσεις ισορροπίας του παιγνίου της ζωής των. 

Αυτό το σύνολο εποµένως περιέχει όλα τα εφικτά κοινωνικά συµβόλαια. Υποστηρίζεται 

ότι θα επιλέξουν κάποιο σηµείο του συνόλου διαπραγµάτευσης του σχήµατος 26 (α), 

όµως ο Aδάµ και η Εύα θα έχουν απαραιτήτως αντιτιθέµενες προτιµήσεις επί οιονδήποτε 

δύο σηµείων του συνόλου της διαπραγµάτευσης, απαιτείται εποµένως συµβιβασµός, εάν 

πρόκειται να επιτύχουν µια συµφωνία, για το ποίο σηµείο της διαπραγµάτευσης θα 

επιλέξουν, συνήθως φθάνουµε σε τέτοιους συµβιβασµούς όταν διαπραγµατεύονται µικρές 

οµάδες   έως ότου προκύψει µια συναίνεση. Αλλά τέτοια διαπραγµάτευση πρόσωπο µε 

πρόσωπο δεν είναι δυνατή σε µια µεγάλη σύγχρονη κοινωνία. Εάν ο Aδάµ και η Εύα 

πρόκειται να χρησιµεύσουν ως ένα παράδειγµα που σχετίζεται µε τα ζητήµατα 

κοινωνικών συµβολαίων, πρέπει εποµένως να βρούµε έναν τρόπο σε αυτούς για να 

µπορέσουν να φθάσουν σε  µια  σιωπηρή  συναίνεση. Το όργανο της αρχικής θέσης 

εκπληρώνει    αυτήν την λειτουργία στα πλαίσια της θεωρίας  µου, εντούτοις η χρήση της 

δεν µας απελευθερώνει από την ανάγκη να εξετάσουµε πώς διαπραγµατεύονται οι 

λογικοί άνθρωποι.  Αντιθέτως, κατά την χρήση του  οργάνου της αρχικής θέσης, ο Aδάµ 

και η Εύα πρέπει να είναι τόσο έµπειροι µε τους κανόνες των διαπραγµατεύσεων ούτως 

ώστε να είναι σε θέση να προβλέψουν ποια συµφωνία θα επετύγχανον εάν επρόκειτο να 

διαπραγµατευτούν πίσω από ένα πέπλο ανωνυµίας.  

Ποια θα είναι πρόβλεψή τους; Όπως και µε τη θεωρία της χρησιµότητας, η θεωρία 

διαπραγµάτευσης που θα υιοθετηθεί για να  απαντήσει σε αυτή την ερώτηση είναι εξ 

ολοκλήρου ορθόδοξη µεταξύ των οικονοµολόγων και των θεωρητικών της θεωρίας των 

παιγνίων, όµως µια ορθοδοξία καθορίζεται κατά ένα µεγάλο µέρος από τις αιρέσεις που 

αρνείται και είναι  πολύ ενοχλητικό το ότι οι αιρετικές θεωρίες διαπραγµατεύσεων  

αµφισβητούνται πολύ σταθερά και συνεχώς, από τον πειρασµό να εισαχθούν 
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µυθιστοριογραφίες για τη φύση της ορθολογικής διαπραγµάτευσης εντός της    ανάλυσης 

της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων στην αρχική θέση είναι πολύ ισχυρή. Αλλά, όπως 

έχει  τονισθεί  ήδη αρκετές φορές, ο στόχος µας πρέπει πάντα να είναι  η ελαχιστοποίηση 

τέτοιων µυθιστοριογραφιών. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι κανένας ηθικός κανόνας 

συµπεριφοράς δεν είναι αφοµοιωµένος από την ανάλυση της θεωρίας των 

διαπραγµατεύσεων. Έχουµε όµως δει ότι η κατά την διαπραγµάτευση στην αρχική θέση 

θεωρούνται σαν   καθοριστικές  τέτοιες ηθικές συµβάσεις σύµφωνα µε την ανάλυσίν µου. 

Ο τρόπος µε τον οποίο το πρόβληµα διαπραγµάτευσης επιλύθηκε πρέπει εποµένως να 

είναι ανεξάρτητος από τις ηθικές θεωρήσεις.  

Μερικοί συγγραφείς δεν βλέπουν το λόγο για τον οποίο οτιδήποτε πολύπλοκο µε την 

θεωρία των διαπραγµατεύσεων  πρέπει να το έχουµε δανειστεί από τη θεωρία παιγνίων  

συνολικά, επί παραδείγµατι ο Harsanyi γνωρίζει τα πάντα γύρω από την ορθόδοξη 

θεωρία των  διαπραγµατεύσεων. Αλλά, όπως ο ίδιος παρατηρεί «πίσω από την 

παραλλαγή του για το   πέπλο της  ανωνυµίας , ο καθένας είναι ίδιος µε τον άλλο και ως 

εκ τούτου τα ενδιαφέροντά τους είναι ίδια». Μπορούν εποµένως να εγκαταλείψουν την 

επιλογή τους σε έναν αντιπρόσωπο, ή ένα ιδανικό παρατηρητή χωρίς να φόβο 

αισθάνονται κανένα φόβο ότι θα χάσουν κάτι διότι επέλεξαν κατά αυτόν τον τρόπο. «Οι 

ιδανικοί παρατηρητές, οι οποίοι ήταν ανάθεµα σε προηγούµενα τµήµατα εδώ όµως η ιδέα 

της χρησιµοποίησής των είναι αβλαβής». 

Ο Hare παρατηρεί ότι η ιστορία του Rawls περί ορθολογικού τρόπου σύναψης 

συµβολαίων µπορεί εύκολα να αναδιατυπωθεί κατά το πρότυπο των ιδεωδών 

παρατηρητών. Η διαφορά των ιδεωδών   παρατηρητών µεταξύ των Harsanyi και Rawls 

θα ήταν έπειτα πολύ απλά εκείνο που µεγιστοποιεί τις προσδοκίες και οτιδήποτε άλλο 

κάνοντας χρήση του κριτηρίου maximin. Οι Elsewhere και Hare παρατηρούν ότι, στα 

πλαίσια της αρχικής θέσης κατά την οποία    θεωρείται δεδοµένο a priori ότι όλοι είναι η 

ίδιοι, δεν πειράζει πάρα πολύ πραγµατικά εάν ο ένας υιοθετεί ένα ορθολογικό τρόπο 

σύναψης συµβολαίων , ένα τρόπο ιδεωδών  παρατηρητών, ή τον τρόπο του ιδίου του 

Hare «περί καθολικού εντεταλµένου». Ο Hare έχει την δική του παραλλαγή γύρω από την 

αρχική θέση και την προσέγγιση του ιδεώδους παρατηρητού». Γιατί λοιπόν γίνεται τόση  

αναστάτωση για το αν η θεωρία των διαπραγµατεύσεων είναι ορθή; Είναι αλήθεια ότι, 

µόλις επιτευχθεί µια ισορροπία µε συναισθηµατική κατανόηση , ο καθένας στην αρχική 

θέση θα έχει τις ίδιες ιδιότητες, αλλά αυτό το γεγονός δεν δίνεται α priori,  όπως πάντα σε 
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µια ιστορία ισορροπίας, ότι συµβαίνει στην ισορροπία που καθορίζεται από αυτό που θα 

συνέβαινε εάν υπήρχε µια απόκλιση. Έτσι µια τέτοια απόκλιση θα δηµιουργούσε µια 

ασυµµετρία στην αρχική θέση που θα µπορούσε να επιλυθεί χρησιµοποιώντας την 

προσέγγιση του ιδεώδους παρατηρητού από ένα αδέξιο συµφεροντολόγο αµφιβόλου 

εγκυρότητας, όµως  µια προσέγγιση διαπραγµάτευσης περιλαµβάνει τέτοια προβλήµατα 

κατά την εξέλιξή της.  

O Gauthier στο  (Morals by Agreement) επίσης αποδίδει παρόµοια σπουδαιότητα στα 

ερωτήµατα των  διαπραγµατεύσεων. Πράγµατι οι γενικές διαθέσεις και σκοποί του 

βρίσκονται κοντά στους δικούς µου αν κατασκευασθεί σχετικός πίνακας, είναι εποµένως 

σηµαντικό να καταστεί σαφές ότι διαφέρουµε πολύ εµφανώς στο  πώς αυτές οι διαθέσεις 

και στόχοι είναι δυνατόν να εφαρµοστούν. Οι  σηµαντικότερες των διαφορών µας 

βρίσκονται στην προσέγγισή του ζητήµατος της υποχρέωσης. Πιστεύει ότι µπορεί να 

αποδειχθεί ότι οι ορθολογικά συµπεριφερόµενοι εκ των εµπλεκοµένων θα παρατηρήσουν 

πρόθυµα τους περιορισµούς οι οποίοι αντιµετωπίζονται κατά την διαδικασία προς  την 

οποίαν  µεγιστοποιούν.  Προσωπικά πιστεύω ότι τα επιχειρήµατα αυτού του είδους σαν 

εσφαλµένα, όµως το ζήτηµα που προκύπτει άµεσα είναι το ασυµβίβαστο των απόψεών 

µας επί του πώς πρέπει να διαµορφωθεί το  προς διαπραγµάτευση υπόδειγµα.  Αυτό το 

θέµα απασχολεί  περισσότερο τον  Gauthier από ότι τον Binmore , διότι ο πρώτος 

απαλλάσεται από οτιδήποτε  που µοιάζει µε την αρχική θέση. Οι πρωταγωνιστές του 

φαντάζονται τους εαυτού τους να διαπραγµατεύονται πρόσωπο µε πρόσωπο χωρίς το 

πέπλο της ανωνυµίας. Οι συνθήκες εποµένως κάτω από τις στις οποίες 

διαπραγµατεύονται και η µέθοδος µε τη βοήθεια της οποίας το πρόβληµα της 

διαπραγµάτευσης επιλύεται πρέπει να αντιµετωπίσει ένα πολύ µεγαλύτερο φορτίο από 

αυτό που αντιµετωπίζουν κατά την µέθοδο του Rawls.  

5.5.α  Ποια λύση διαπραγµάτευσης;   

      Gauthier’s  (Morals by Agreement) δεν συµπεριλαµβάνεται κατά τις συζητήσεις  

µεταξύ των θεωρητικών της θεωρίας των παιγνίων , περισσότερο από ότι ο Rawls από 

τους θιασώτες της θεωρίας Bayes για την λήψη αποφάσεων και ακριβώς όπως ο Rawls 

προτείνει την ιδιοσυγκρασιακό του επίλυση των δυσκολιών µε τις οποίες η θεωρία λήψης 

αποφάσεων  κατά Bayes,επενδύονται, έτσι και ο Gauthier προτείνει την ιδιοσυγκρασιακή 

του επίλυση του προβλήµατος των διαπραγµατεύσεων. Ακόµη και εάν ο απόηχος της 

«αρχής της minimax σχετικής παραχώρησης» του Gauthier  υποβάλλεται από το maximin 
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κριτήριον του Rawls. Η επικρατούσα θέση της θεωρίας των  παιγνίων  στο πρόβληµα 

διαπραγµάτευσης δεν πρόκειται να αναπτυχθεί σε αυτή τη φάση, αντιθέτως , θα λεχθεί 

κάτι για αυτό που αποτελεί  την  επικρατούσα θέση,δηλ, πως θα γίνει η χρήση του, και 

γιατί δεν θεωρώ ότι ο τύπος του επιχειρήµατος που προσφέρει ο Gauthier προς 

υπεράσπιση της έννοιάς του είναι επαρκής.  

Η έννοια της διαπραγµάτευσης που θα παρουσιασθεί ως η κατάλληλη ορθόδοξος 

καλείται  «λύση διαπραγµάτευσης κατά Nash».  «Είναι εύκολο να γίνει συγχίση αυτής  µε 

την ιδέα της ισορροπίας κατά Nash,  ειδικά καθώς η τελευταία αναφέρεται κατά ένα 

µεγάλο συχνά µέρος  στην ίδια πρόταση σαν κατά Nash λύση διαπραγµάτευσης. Αλλά οι 

έννοιές τους δεν συσχετίζονται µε οιονδήποτε τρόπο . Προς το παρόν, θεωρείται αρκετό 

να παρατηρηθεί ότι το προηγούµενο είναι µια πρόταση για  τις στρατηγικές  ενώ το 

τελευταίο ενδιαφέρεται µόνο για  τις αποπληρωµές».  Ένα πρόβληµα διαπραγµάτευσης 

κατά Nash  είναι ένα ζευγάρι  (Χ, ξ)  όπως δίχνει το σχήµα 26(α) .Το σηµείο ξ =  (ξ Α, ξΕ )  

και τα σηµεία  Χ =  (Χ Α, ΧΕ)  του συνόλου Χ είναι ζεύγη χρησιµοτήτων των  Von Neumann 

και Morgenstern που αντιπροσωπεύουν, τα πιθανά αποτελέσµατα της διαπραγµάτευσης 

µεταξύ του Aδάµ και της Εύας. «Στην περιγραφή της λύσης διαπραγµάτευσης κατά Nash, 

λαµβάνεται σαν δεδοµένος εδώ εκείνος ο τύπος του Aδάµ και της Εύας οι οποίοι 

διαπραγµατεύονται πρόσωπο µε πρόσωπο µε πλήρη  γνώση των ιδιοτήτων τους, κατά 

την εφαρµογήν της ιδέας ότι η διαπραγµάτευση αναφέρεται στην αρχική θέση, θα είναι 

απαραίτητο να εµπλακεί η κατάσταση λαµβάνοντας υπόψη τις αβεβαιότητές τους πίσω 

από το πέπλο της ανωνυµίας». Ειδικότερα, ένα σηµείο  Χ  =  (Χ Α, ΧΕ)  πρόκειται να 

ερµηνευθεί ως εξιδανίκευση µιας πιθανής διαπραγµάτευσης που είναι διαθέσιµη στον  

Aδάµ  και την Εύα . Το σύνολο Χ εποµένως αντιπροσωπεύει το σύνολο όλων των 

εφικτών διαπραγµατεύσεων. Το σηµείο (ξ) καλείται  καθεστώς(Status quo)  για το 

πρόβληµα της διαπραγµάτευσης. Ο Nash το ερµήνευσε ως το αποτέλεσµα που θα 

οδηγηθούν  οι διαπραγµατευόµενοι εάν είναι ανίκανοι να συµφωνήσουν. Αυτό είναι µια 

ερµηνεία που χρειάζεται αρκετές περιοριστικές τροποποιήσεις, αλλά προς στιγµήν 

θεωρείται αρκετό, λαµβάνεται σαν αναµφισβήτητο ότι µια λογική συµφωνία µεταξύ του 

Aδάµ  και της της Εύας θα οδηγήσει στην επιλογή κάποιου σηµείου του σύνολου 

διαπραγµάτευσης που καθορίζεται από το πρόβληµα της διαπραγµάτευσης  (Χ, ξ).  Αλλά 

ποιο από τα  σηµεία;  
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Η λύση διαπραγµάτευσης κατά  Nash για το πρόβληµα  (Χ, ξ)  µπορεί να καθοριστεί σε 

όρους  της συνάρτησης κοινωνικής ευηµερίας   

WN (X) =  (Χ Α–ξ Α) (Χ Ε–ξ Ε).  

Είναι το σηµείο ( v)   του συνόλου Χ στο οποίο  το W N (X) µεγιστοποιείται. Το σχήµα 27(α) 

επεξηγεί τον καθορισµό. Το σχήµα 27(β) επεξηγεί τη λύση διαπραγµάτευσης Kalai - 

Smorodinsky στην οποία οδηγεί, το επιχείρηµα του Gauthier,  στην περίπτωση των δύο 

ατόµων. Αυτό είναι το σηµείο κ στο οποίο η συνάρτηση  κοινωνικής ευηµερίας  

WKS (X) =  min { ,Ax ξ χ ξ
η ξ η ξ

Α Ε Ε

Α Α Ε Ε

− −
− −

} 

µεγιστοποιείται.   

Με µια πρόσφατη εργασία, ο Gauthier εκφράζει επιφυλάξεις γύρω από την υπεράσπιση 

της λύσης Kalai – Smorodinsky εν συγκρίσει   µε την ορθόδοξη υπεράσπιση της λύσης 

διαπραγµάτευσης κατά Nash. Αλλά δεν το θεωρεί απαραίτητο να εγκαταλείψει τα 

προηγούµενα για λογαριασµό των τελευταίων αφού όπως ο ίδιος παρατηρεί, οι δύο 

συληφθείσες λύσεις συµπίπτουν όταν το πρόβληµα διαπραγµάτευσης  (Χ, ξ)  είναι 

συµµετρικό.  Ο Binmore δεν συµφωνεί µε το Gauthier στο ότι κάποιος µπορεί λογικά να 

περιορίσει την προσοχή του µόνο στα συµµετρικά προβλήµατα διαπραγµάτευσης όταν 

προσεγγίζει ερωτήµατα κοινωνικών  συµβολαίων. «Εάν ήθελε και  µπορούσε κάποιος να 

περιορίσει τη συζήτηση µόνο στις συµµετρικές καταστάσεις, φαίνεται µάλλον σαν αυτός 

όταν πρόκειται να διαπραγµατευθεί δεν λαµβάνει υπόψη και δεν απευθύνεται καθόλου 

στις ιδέες των θεωρητικών της θεωρίας των παιγνίων» .  

 
                           (α)                                                                                  (β) 

 Σχεδ 27:   ∆ύο λύσεις διαπραγµάτευσης 
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     Τουναντίον  δεν θεωρώ σαν πολύ σηµαντική τροποποίηση της θεωρίας των  

κοινωνικών  συµβολαίων  του Gauthier, εάν κάποιος πρόκειται να υιοθετήσει την λύση 

διαπραγµάτευσης κατά Nash σε οποιοδήποτε πρόβληµα διαπραγµάτευσης, απλά  εδώ 

κατά την τρέχουσα περίοδο αυτός υιοθετεί την λύση Kalai - Smorodinsky. Οι δύο λύσεις 

δεν απέχουν πολύ ακόµη και όταν αντιµετωπίζουν ασύµµετρα  προβλήµατα 

διαπραγµάτευσης, όµως εκτός από αυτήν την  παράγραφο,   δεν σκοπεύω να συζητήσω 

τις νεώτερες απόψεις του Gauthier γύρω από τα επιχειρήµατα του (Morals by 

Agreement), όπως και µε την θεωρία του Rawls (Theory of Justice). Το βιβλίο του 

Gauthier έχει διαβαστεί τόσο ευρέως ούτως ώστε σαφώς να πιστεύω ότι εξυπηρετείται 

καλύτερα µέσα από την  κριτική αυτών που αυτός χρησιµοποίησε σαν πιστεύω του παρά 

αυτά  που φαίνεται να πιστεύει τώρα. Ούτε η λύση διαπραγµάτευσης κατά Nash, ούτε η 

λύση Kalai - Smorodinsky δεν εξαρτάται από τις µονάδες χρησιµότητας του Aδάµ εν 

συγκρίσει µε τις µονάδες χρησιµότητας της Εύας. 

Παραδείγµατος χάριν, στον καθορισµό του WN  κάποιος µπορεί να αντικαταστήσει  τα ΧΑ 

και ξ Α από  το UxA και  το UξΑ αντίστοιχα, και τα χΕ και ξΕ από  τα VχΕ και VξΕ,  χωρίς 

αλλαγή της θέσης του σηµείου ν.  Αυτό σηµατοδοτεί το γεγονός ότι,  σε αντίθεση µε την 

αναλογική λύση διαπραγµάτευσης ή την λύση της σταθµισµένης χρησιµότητας ούτε η 

λύση διαπραγµάτευσης κατά Nash,  ούτε η λύση κατά Kalai - Smorodinsky διαθέτει µια 

βιώσιµη άµυνα σαν  έννοια ηθική. Αυτό είναι ένα σηµείο επί του οποίου είναι απαραίτητο 

να επιµείνουµε στην περίπτωση της λύσης διαπραγµάτευσης κατά Nash, αφ’ότου ο 

Raiffa ανάδευσε τα ύδατα σε µια αρχική  προσπάθεια σύγκρισης διαφόρων ιδεών, εκ των 

οποίων η µία εξ αυτών ήταν κατά Nash, σαν υποψήφιες να στηρίξουν ένα «δίκαιο» 

σχέδιο διαιτησίας. Από τότε, η ιδέα ότι η λύση διαπραγµάτευσης κατά Nash είναι 

κατάλληλη  να ερµηνευθεί κατ’αυτόν τον τρόπο έχει πάρει µια ζωή και η λύση 

διαπραγµάτευσης κατά Nash συνήθως απορρίπτεται επί του ηθικού πεδίου ως µη 

έχουσα καµία αξία ως ηθική έννοια. Εντούτοις,  συµφωνείται  ότι η λύση 

διαπραγµάτευσης κατά Nash δεν έχει αξία ως ηθική έννοια, εάν είχε οιαδήποτε αξία ως 

ηθική έννοια θα ήταν ακατάλληλος για  να προταθεί προς χρήση στην αρχική θέση, 

δεδοµένου ότι αυτό θα αντικαθιστούσε τον ρόλο της αρχικής θέσης  στον καθορισµό  

αυτού που έπρεπε να θεωρηθεί σαν ηθικό. Όταν η λύση διαπραγµάτευσης κατά Nash 

χρησιµοποιείται,  αυτό γίνεται όταν πρόκειται να προβλεφθεί  ποίο θα είναι το αποτέλεσµα 

κάτω από ορισµένες ιδεώδης  περιστάσεις, εάν τα είδη του homo economicus  επρόκειτο 
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να διαπραγµατευτούν άριστα. Το ζήτηµα εποµένως είναι εάν αρέσει ή όχι σε κάποιον το  

αποτέλεσµα και πότε. Όπως µε το 2 + 2 = 4, το µόνο ζήτηµα είναι εάν το αποτέλεσµα 

είναι ακριβές.  

Ο Gauthier υπερασπίζεται την προσέγγισή του επί του προβλήµατος της 

διαπραγµάτευσης από µια ιδιαίτερη σκοπιά και ως εκ τούτου δεν κάνει επίκληση οµοίως 

τις ηθικών αξιών, όπως γίνεται και µε τη λύση Kalai - Smorodinsky. Είναι διδακτικό να 

εξεταστεί το επιχείρηµά του. Ο Gauthier βλέπει την ορθολογική διαπραγµάτευση σαν µια 

διαδικασία δύο σταδίων κατά   την οποία κάθε (i) διαπραγµατευόµενος θέτει µια αξίωση  

yi που ακολουθείται από µια  παραχώρηση χi  στην τελική αποπληρωµή του  .  Έτσι οι 

ορθολογικές αξιώσεις, που ο Gauthier διεκδικεί, είναι εκείνες που µεγιστοποιούν  τα yΑ και  

το yE ,  υπό τον όρο ότι οι απαιτήσεις (ξΑ, yE )  και  (yΑ , ξE)  αντιστοιχούν  σε εφικτές 

συµφωνίες. Οι διαπραγµατευόµενοι κάνουν έπειτα τις παραχωρήσεις σύµφωνα µε µια 

διαδικασία που δεν έχει εξειδικευθεί. Αυτό οδηγεί σε µια συµφωνία επί ενός ζεύγους 

χρησιµότητας  (χΑ, χΕ). Ο Gauthier ορίζει «το σχετικό µέγεθος της παραχώρησης που 

κάνει ένας παίκτης  ως  c i =  (yι - χι ) / (yι – ξι )».  Αυτός δίνει έµφαση στην κλίµακα-

σταθερότητας αυτής της ποσότητας. Έπειτα επιµένει στο ότι οι παραχωρήσεις που έγιναν 

από τους  ορθολογικούς διαπραγµατευτές θα πρέπει να επιλεχτεί κατ’ αυτόν τον τρόπο 

ούτως ώστε το µεγαλύτερο από  τα cA.  και  cE  να ελαχιστοποιείται. Αυτό είναι η «αρχή της 

minimax σχετικής παραχώρησης».   

Η υπεράσπιση από τον Gauthier αυτής της τελευταίας απαίτησης είναι πολύ συνοπτική. 

Αυτός επιβεβαιώνει ότι η κατάσταση που:  ... «εκφράζει την ίση ορθολογιστική ικανότητα 

των διαπραγµατευόµενων, απαιτεί να ελαχιστοποιεί την παραχώρησή του και  ως εκ 

τούτου κανένας άλλος ορθολογικός διαπραγµατευτής θα θέλει να κάνει κάποια 

παραχώρηση, εάν δεν επιθυµεί να κάνει µια παρόµοια  παραχώρηση». Η λέξη 

παραχώρηση χρησιµοποιείται υπό δύο διαφορετικές έννοιες. Στην πρώτη δεν 

παρουσιάζει τίποτα περισσότερο από το να δίνει έµφαση στον  προτεινόµενο αλγεβρικό 

καθορισµό του Gauthier, αυτό φυσικά αποτελεί ταυτολογία , µε το ότι µεγιστοποιώντας το 

χi είναι σαν να ελαχιστοποιείς το ci. Στις µεταγενέστερες εµφανίσεις της, «η παραχώρηση» 

έχει αποκτήσει µια πιο σύνθετη σηµασία που απαιτεί µια  προσεκτικότερη εξέταση.  

Είναι βεβαίως ελκυστική η υιοθέτηση  της πρότασης ότι κανένα ορθολογικό πρόσωπο δεν 

θα ανέµενε από ένα άλλο ορθολογικό πρόσωπο να λάβει αποφάσεις που αυτός δεν θα 

έπαιρνε κάτω από  ταυτόσηµες περιστάσεις, αποδεχόµενοι αυτήν την παραχώρηση, 
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µπαίνουµε στον πειρασµό να επεκτείνουµε την πρόταση µε την απαίτηση ότι κανένα 

ορθολογικό άτοµο   δεν θα ανέµενε από ένα άλλο ορθολογικό άτοµο να λάβει αποφάσεις 

που το ίδιο δεν θα έπαιρνε κάτω από  ισοδύναµες  περιστάσεις,  το ερώτηµα που 

προκύπτει τότε  είναι πότε και κάτω από  ποίες περιστάσεις οι ορθολογικοί παίκτες 

λειτουργούν ισοδύναµα; Η απάντηση του Gauthier φαίνεται να είναι: όταν τα σύνολα των  

παραχωρήσεων από τα οποία επιλέγουν είναι τα ίδια, άλλως πως η δοµή θα είναι 

άσχετη. Ίσως τότε θα µπορούσε κάποιος να υπερασπιστεί µια τέτοια πρόταση εάν ο 

καθορισµός της έννοιας «παραχώρηση» είχε προσαρµοστεί πολύ καλά στην κατάσταση.  

Αλλά ο Gauthier δεν υπερασπίζετε καθόλου τη χρήση του απλού αλγεβρικού καθορισµού  

του ci σε αυτό το πλαίσιο, παραδείγµατος χάριν, δεν καθίσταται σαφές γιατί  οι 

ορθολογικά διαπραγµατευόµενοι πρέπει να θεωρούν την ρητορική που έχει περιληφθεί 

κατά την δηµιουργία µιας αρχικής αξίωσης ως σχετική µε οποιεσδήποτε 

διαπραγµατεύσεις πρόκειται να ακολουθήσουν, επί πλέον  δεν καθίσταται σαφές το πόσο 

σηµαντικό είναι να προσπαθεί να συζητά τέτοια θέµατα χωρίς να κάνει συγκεκριµένη 

αναφορά στις στρατηγικές  διαπραγµάτευσης  που διατίθενται στους παίκτες.   

Αυτό είναι το κοµβικό σηµείο του θέµατος. Κατά την άποψή µου δεν είναι δυνατόν να 

γίνεται  συζήτηση περί ορθολογικής διαπραγµατευτικής συµπεριφοράς εκτός εάν 

αποσαφηνίζεται πλήρως στους διαπραγµατευόµενους τι µπορούν ή δεν µπορούν  να 

κάνουν , κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεών τους, αφότου  διευκρινιστεί αυτό το 

ζήτηµα τα διάφορα τεχνάσµατα που διαθέτουν  οι διαπραγµατευόµενοι µπορούν να 

διαµορφώνονται σαν κινήσεις ενός υποδείγµατος τυπικού παιγνίου, εάν η χρήση των 

στρατηγικών ισορροπίας αυτού του παιγνίου  οδηγεί σε µια ιδιαίτερη σκέψη επίλυσης, 

τότε κάποιος έχει µια δυνατότητα να υπερασπισθεί αυτήν την σκέψη επίλυσης σε σχέση 

µε εκείνες τις καταστάσεις διαπραγµάτευσης που το υπόδειγµα του τυπικού παιχνίδι 

διαµορφώνει επαρκώς. Ο Gauthier επιζητεί να δείξει, «εάν υπάρχουν αρχές  ορθολογικής 

διαπραγµάτευσης µε την ίδια συναφή έκφραση  ελεύθερης καθολικής εφαρµογής µε την 

αρχή της προσδοκώµενης µεγιστοποίησης της χρησιµότητας»; Η απάντησή µου είναι 

αρνητική. Η λύση κατά Nash απαιτεί να έχει καθιερωθεί ένα πλαίσιο και έπειτα ερευνά και 

αποζητά την συναγωγή καταλλήλων αρχών για αυτό το  πλαίσιο  που να προέρχονται 

από την αρχή της προσδοκώµενης µεγιστοποίησης της χρησιµότητας», αυτό αποτελεί  

την γραµµή επίθεσης, γνωστή ως  «πρόγραµµα του Nash»,  το οποίο χρησιµοποιείται 

αργότερα για την   υποστήριξη της κατά Nash λύσης διαπραγµάτευσης. 
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     5.6  Το καθεστώς( The Status quo)  

             ∆εδοµένου ότι ο Gauthier δεν αποδίδει καµία ηθική αρετή στη λύση Kalai - 

Smorodinsky και οι πρωταγωνιστές της δεν περνούν πίσω από ένα πέπλο ανωνυµίας 

προκειµένου να διαπραγµατευτούν, συνεπάγεται ότι οποιοδήποτε ηθικό περιεχόµενο 

στην ιστορία διαπραγµάτευσής του, συµπεριλαµβανοµένων και των οιωνδήποτε 

διαπροσωπικών συγκρίσεων της χρησιµότητας, πρέπει να επικεντρωθεί στην επιλογή 

του καθεστώτος, δηλ του ισχύοντος.  Εδώ αυτός οπισθοδροµεί επανερµηνεύοντας τον 

Locke εντός του πλαισίου που προτείνεται από τον Nozick. Θα πρέπει να διευκρινίσω 

από τούδε  γιατί είµαι απρόθυµος να ακολουθήσω τον Nozick κάνοντας επίκληση της 

έννοιας του Locke του α priori «φυσικά δικαιώµατα». Ελπίζω να έχω δίκαιο ισχυριζόµενος 

ότι ο Gauthier δανείζεται αυτήν την άποψη και εκ τούτου βασίζει την χρήση των κατά 

Locke όρων επί συνήθων αντιλήψεων οι οποίες έχουν  ήδη καθιερωθεί  όταν αρχίζει η 

διαπραγµάτευση, εάν συµβαίνει αυτό , µετά ο Gauthier παίρνει σαν δεδοµένο ότι υπάρχει 

και ισχύει ένα κάποιο πρωτόγονο κοινωνικό συµβόλαιο και ότι  είναι σε θέση να ενεργήσει 

ήδη ως εφαλτήριο για τους  διαπραγµατευόµενούς του. Αλλά γιατί θα πρέπει να δεχτούµε 

τον υπολογισµό του φυσικού από αυτόν σαν προϋπάρχον κοινωνικό συµβόλαιο; ∆εν θα 

πρέπει το προϋπάρχον κοινωνικό συµβόλαιο αφ΄εαυτού να είναι το αποτέλεσµα µιας 

προϋπάρχουσας διαπραγµάτευσης που προήλθε από ένα ποιο πολύ  πρωτόγονο status 

quo;  

       Ο χειρισµός µου ορίζει απλά σαν φυσική κατάσταση την τρέχουσα παρούσα 

κατάσταση στην κοινωνία. Κατά συνέπεια το  καθεστώς (ισχύον) στο πρόβληµα 

διαπραγµάτευσης κατά Nash είναι απλά το ζευγάρι χρησιµότητας που οι 

διαπραγµατευόµενοι συνδέουν µε το τρέχον ισχύον (status quo) στην κοινωνία.  Οι 

διαθέσιµες δυνατότητες διαπραγµάτευσης στους διαπραγµατευόµενους προσδιορίζονται 

από  τα ζεύγη χρησιµότητας που οι διαπραγµατευόµενοι αποδίδουν στα εφικτά κοινωνικά 

συµβόλαια, όπου ο όρος εφικτός δείχνει ότι µόνο οι συµφωνίες που βρίσκονται σε  

ισορροπία  στο παίγνιο  της ζωής µπορούν να κριθούν  σαν εφικτές. Εάν οι 

διαπραγµατευόµενοι επρόκειτο να αντιµετωπίσουν ο ένας το άλλο πρόσωπο µε 

πρόσωπο, χωρίς το πέπλο της ανωνυµίας , η έκβαση της διαπραγµάτευσής τους που θα 

προέκυπτε θα   ήταν απλά η λύση διαπραγµάτευσης κατά Nash (ν) για το πρόβληµα 

διαπραγµάτευσης  (Χ, ξ), όµως αυτοί θα πρέπει να έχουν φανταστεί ποιο θα ήταν το 

αποτέλεσµα της διαπραγµάτευσης  στην αρχική θέση. Πίσω από το πέπλο της ανωνυµίας 
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, αυτοί δεν γνωρίζουν τις προσωπικές  προτιµήσεις  τους και αξιολογούν τα πιθανά  

αποτελέσµατα της διαπραγµάτευσης από την άποψη των µε συναισθηµατική κατανόηση  

προτιµήσεών  τους.  

Εποµένως η λύση διαπραγµάτευσης κατά Nash πρέπει να εφαρµοστεί, όχι στο 

πρόβληµα διαπραγµάτευσης  (Χ, ξ), αλλά σε ένα άλλο νέο πρόβληµα  (Τ, τ)  στο οποίο οι 

χρησιµότητες των διαπραγµατευόµενων  υπολογίζονται σε προτιµήσεις  µε όρους 

συναισθηµατικής κατανόησης, παρά από τις προσωπικές τους προτιµήσεις, όµως το  

κοινωνικό συµβόλαιο που επιλέγεται µε την εφαρµογή της  λύσης διαπραγµάτευσης κατά 

Nash  επί του ζεύγους (Τ, τ)  θα απονέµει βεβαίως προσωπικές χρησιµότητες στους 

διαπραγµατευόµενους. Θα µπορούσε συνεπώς να υποστηριχτεί ότι το επιλεγόµενο 

κοινωνικό  συµβόλαιο όταν αξιολογείται  σε όρους  των προσωπικών  χρησιµοτήτων, 

αντιστοιχεί στο ζεύγος(ρ)  του σχήµατος 25(β) συνεπώς το τελικό  αποτέλεσµα είναι αυτό 

το οποίο αποκαλείται   αναλογική λύση διαπραγµάτευσης στην  θεωρία των παιγνίων 

συνεργασίας, αυτό µπορεί να θεωρηθεί ως τροποποιηµένη έκδοση του κριτηρίου το 

µέγιστο εκ των ελαχίστων  (maximin) του Rawls.  

Κατά τον χειρισµό µου, ούτε η  τοποθέτηση του ισχύοντος (Status quo) , ούτε η χρήση   

της λύσης διαπραγµάτευσης κατά Nash, αλλά ούτε και ο µηχανισµός για την υποτιθέµενη  

διαπραγµάτευση (σαν το  αποκαλυφθέν ίδιον συµφέρον) δεν εξαρτάται από οιαδήποτε 

ηθική προϋπόθεση, το ηθικό περιεχόµενο της θεωρίας βρίσκεται µόνο  κατά την χρήση 

του εργαλείου της αρχικής θέσης και την επιµέτρηση του στον τρόπο µε τον οποίο οι 

διαπροσωπικές συγκρίσεις χρησιµότητας προκύπτουν όταν ένας άτοµο δηµιουργεί 

προτιµήσεις µε συναισθηµατική κατανόηση.     

 5.7  Ζητήµατα ερµηνείας  

       Ένα τελικό θέµα µεθοδολογίας πρέπει να θιγεί. Εάν κάποιος επικεντρωθεί επί του 

απλού µαθηµατικού  τρόπου  επί του οποίου τα διάφορα αποτελέσµατα µε τα οποία 

συνηγορούν οι Rawls,  Gauthier και Binmore που παρουσιάζονται σε αυτό  το τµήµα 

αυτής εργασίας, κάποιος   εσφαλµένα να συµπεράνει ότι αυτοί διαφέρουν µόνο κατά τις  

µαθηµατικές   λεπτοµέρειες της τοποθέτησης της αρχής των αξόνων αποπληρωµής 

περίπου ή  και στο  πώς να καθορίσουµε τις µονάδες στις οποίες οι αποπληρωµές θα 

µετρώνται, αν και  η εργασία αυτή παρουσιάζει τα µαθηµατικά επιχειρήµατα µε ένα 

απλοϊκό τρόπο επειδή αυτά δεν είναι ποτέ στην πραγµατικότητα  σηµαντικά υπάρχουν  

ζητήµατα τα οποία περιέχουν πάντα    ερωτήµατα τα οποία χρήζουν ερµηνείας. 
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Παραδείγµατος χάριν,  η έκβαση (κ)  του Gauthier  (σχήµα27) και η πρότασή (ρ) (του 

σχήµατος25) µπορεί να γίνουν  ταυτόσηµα  επιλέγοντας τα U  και  V  κατάλληλα κατά τον 

καθορισµό του (ρ).  Ο Moulin αναλόγως χρησιµοποιεί το επίθετο «Rawlsian» όταν 

αναφέρεται στην  λύση  Kalai - Smorodinsky.  Και όµως , φαίνεται σε µένα  πολύ 

σηµαντικό το ότι δεν παραπλανιόµαστε µε το να ακολουθούµε  δύο γραµµές σκέψης που 

οδηγούν σε παρόµοια τµήµατα των µαθηµατικών θα πρέπει απαραιτήτως να 

συσχετίζονται. Καµία  από τις ουσίες που περιλαµβάνονται στον καθορισµό του (κ)  δεν 

έχει την ίδια ερµηνεία µε εκείνες  που εµφανίζονται στον καθορισµό του (ρ).  Ειδικότερα, η 

ερµηνεία του σηµείου (ξ) στις δύο περιπτώσεις είναι παράλογα διαφορετική. Το 

πλεονέκτηµα που προκύπτει από την εισαγωγή των µαθηµατικών  σε αυτόν τον χειρισµό 

είναι ότι επιτρέπει να χειριζόµεθα   ορισµένες περιπλοκές διαφωνίες και υποθέσεις σαν να 

έχουν παραδοθεί σε έναν αυτόµατο πιλότο και έτσι η προσοχή να µπορεί να επικεντρωθεί 

σε άλλα ζητήµατα . Αλλά, εάν η χρήση αυτών εκτρέπει την προσοχή από τα  ερωτήµατα  

που πραγµατικά ενοχλούν , θα έχουν  αποτύχει στον σκοπό τους.  

5.7.α Behemoth και η αγορά  

Αυτό το τµήµα συνοψίζει πώς οι ιδέες κοινωνικών συµβολαίων  που περιγράφονται σε 

αυτό το τµήµα θα λειτουργούσαν στην ιδιαίτερα τυποποιηµένη κατάσταση που 

αντιµετωπίζεται από τον Aδάµ και την Εύα στον κήπο της Εδέµ, αυτοί θα είναι σε θέση να 

στηρίξουν την ηθική ακεραιότητά τους µόνο βραχυχρόνια.  Μεσοπρόθεσµα , η διαφθορά 

θεωρείται σαν αναπόφευκτη. Μακροπρόθεσµα, οι τιµές της αγοράς θα κυριαρχήσουν. Ο 

Behemoth του Hobbes  είναι εποµένως τόσο σχετικός µε τις δυσάρεστες καταστάσεις που 

αντιµετωπίζονται από τον Aδάµ και την Εύα όσο και ο  Leviathan  του.  

   5.7.α.1    Βραχυχρόνια   

        Βραχυχρόνια οι προτιµήσεις, του Aδάµ και της Εύας , οι προσωπικές και οι µε 

συναισθηµατική κατανόηση, είναι καθορισµένες. Οι προσωπικές προτιµήσεις τους ίσως 

να είναι πολύ διαφορετικές, αλλά το ενδιαφέρον συγκεντρώνει  η περίπτωση κατά την 

οποίαν οι προτιµήσεις τους µε συναισθηµατική κατανόηση είναι οι ίδιες κατά την στιγµή 

που το  όργανο της αρχικής θέσης πρόκειται να χρησιµοποιηθεί. Στην τελευταία 

περίπτωση, αυτοί θα συµφωνήσουν ότι  οι V µονάδες  χρησιµότητας του Aδάµ είναι 

ισοδύναµες µε  τις U  της Εύας .  

Ένα ηθικό πρόβληµα, το οποίο δεν έχει επιλυθεί  προσδιορίζεται µε αυτό της επιλογής 

ενός σηµείου χ σε ένα καθορισµένο σύνολο Χ  όπως αναπτύχθηκε σε προηγούµενα µέρη 
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της εργασίας, είναι δυνατόν επί παραδείγµατι τα σηµεία του Χ  να αντιπροσωπεύουν 

διαφορετικούς τρόπους εκµετάλλευσης µερικών νέων τεχνολογικών  εξελίξεων. 

Ο Αδάµ και η Εύα επιλύουν έτσι ένα ηθικό πρόβληµα παίζοντας το παίγνιο των ηθών. Το 

αποτέλεσµα είναι ότι εφαρµόζουν την συµφωνία που θα διαπραγµατεύονταν, εάν 

επρόκειτο να διαπραγµατευτούν για το θέµα εν αγνοία των      ρόλων που  κατέχουν οι 

ίδιοι στην  σύγχρονη  και στην   µελλοντική κοινωνία, που να λαµβάνει υπόψη ότι σε 

οποιαδήποτε συµφωνία και αν αυτοί κατέληγαν θα έπρεπε να είναι ασφαλής εναντίον 

αποδείξεων  που έκαναν προσφάτως εκκλήσεις στον ίδιο µηχανισµό. Πίσω από το πέπλο 

της ανωνυµίας , αυτοί δεν γνωρίζουν τις προσωπικές προτιµήσεις τους, εποµένως αυτοί  

διαπραγµατεύονται µε όρους των µε συναισθηµατική  κατανόηση προτιµήσεών τους. 

Όταν η λύση διαπραγµάτευσης κατά Nash χρησιµοποιείται για να λύσει το πρόβληµα 

διαπραγµάτευσης αυτοί αντιµετωπίζονται πίσω από το πέπλο της ανωνυµίας , εποµένως 

η λύση εκφράζεται σε όρους των µε συναισθηµατική κατανόηση προτιµήσεών τους. 

Εντούτοις, η συνφωνία που αυτό εξιδεικευθεί µπορεί να εκφραστεί επίσης σε όρους των 

προσωπικών προτιµήσεων του Aδάµ και της Eύας. Όταν αυτό συµβεί, το αποτέλεσµα 

είναι η αναλογική λύση διαπραγµάτευσης που διευκρινίζεται µε το σχήµα 25(β). Αυτό 

εξαρτάται από µόνο τρία πράγµατα: το σύνολο Χ των εφικτών κοινωνικών συµβολαίων, 

το κοινωνικό  συµβόλαιο ξ που αντιπροσωπεύει το τρέχον  καθεστώς,  και την αναλογία  

U / V.  Όπως αναπτύχθηκε παραπάνω µια τέτοια αναλογική λύση διαπραγµάτευσης 

µπορεί να θεωρηθεί σαν εφαρµογή µιας τροποποιηµένης εκδοχής του maximin κριτηρίου 

του Rawls. 

     5.7.α.2 Μεσοπρόθεσµα  

           Μεσοπρόθεσµα οι προσωπικές προτιµήσεις καθορίζονται, αλλά οι µε 

συναισθηµατική κατανόηση προτιµήσεις µπορούν να ποικίλουν λόγω της κοινωνικής 

εξέλιξης. Οι µε συναισθηµατική κατανόηση προτιµήσεις χρησιµοποιούνται µόνο για τον 

καθορισµό του µέρους µε το οποίο η καθεµία συµετέχει, όταν χρησιµοποιείται το  

εργαλείο της αρχικής θέσης, και έτσι αποτελούν µόνο την έκβαση των ηθικά 

καθορισµένων αποφάσεων, οι οποίες  θα συµβάλουν προς το ποία κατεύθυνση οι µε 

συναισθηµατική κατανόηση προτιµήσεις τείνουν να εξελιχθούν.  

∆εδοµένου ότι η κοινωνική εξέλιξη είναι ένα πολιτιστικό φαινόµενο, ας επενδύσουµε τον 

Aδάµ και την Εύα  µε µια πολιτιστική ιστορία έτσι ώστε ο τρόπος συµπεριφοράς τους 

όταν παίζουν το παίγνιο των ηθών είναι δυνατόν να εκτιµηθεί από την εµπειρία που 
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προκύπτει  από τις συµπεριφορές πολλών προηγούµενων ζευγαριών που ενεπλάκησαν  

επιδιώκοντας να διαπραγµατευτούν συµβόλαια  γάµου κάτω από  παρόµοιες 

περιστάσεις. «Μια καθαρότερη ιστορία θα επέµενε ότι ο Aδάµ και η Εύα είναι το σύνολο 

της κοινωνίας, σε αυτή την περίπτωση η τρέχουσα συµπεριφορά τους θα µπορούσε να 

υποτεθεί µόνο από τις καταστάσεις αλληλεπιδράσεών τουςκατά το παρελθόν».   

Μεσοπρόθεσµα , κάποιος πρέπει να προσδοκά ότι οι τρόποι συµπεριφοράς θα αλλάξουν 

έως ότου επιτευχθεί  µια ισορροπία µε συναισθηµατική  κατανόηση.  Σε µια τέτοια 

ισορροπία µε συναισθηµατική κατανόηση, ο καθένας  έχει τις ίδιες προτιµήσεις µε 

συναισθηµατική κατανόηση, και έτσι ένας έχει έναν λόγο για να υποθέσει ότι ο Aδάµ και η 

Εύα συµφωνούν µε τον τρόπο τον οποίον οι χρησιµότητές τους θα συγκρίνονται.  

Εντούτοις, υπάρχει ένα πρόβληµα.  Το να εκτιµήσουµε  το  φυσικό τους, φανταζόµεθα  τι 

θα συνέβαινε εάν ο Aδάµ και η Εύα ήταν σε θέση να βαδίσουν έξω από τον πολιτισµό 

τους και έτσι να διαχωρίσουν τους εαυτούς τους στο παίγνιο των ηθών. Θα µπορούσαν 

έπειτα να διαπραγµατευτούν το κοινωνικό συµβόλαιό  τους άµεσα χωρίς την ανάγκη να 

φαντάζονται τους εαυτούς τους να παίζουν οποιοδήποτε παίγνιο εκτός από το παίγνιο 

της ζωής. Εάν όπως ελέχθει εµπιστευθούν την λογική διαπραγµάτευση, αυτοί θα 

συµφωνούσαν σε µια  λύση (ν) διαπραγµάτευσης κατά Nash   για το πρόβληµα 

διαπραγµάτευσης  (Χ, ξ),  όπως φαίνεται στο σχεδιάγραµµα 27(α), από ένα τέτοιο  

κοινωνικό συµβόλαιο θα απουσίαζε παντελώς το ηθικό περιεχόµενο   για προφανείς 

λόγους. «Οι όροι του θα υπαγορεύονταν µόνο από τη σχετική διαπραγµατευτική δύναµη 

των δύο συµµετεχόντων στη συµφωνία. Η χρήση της  συµµετρικής  µορφής της λύσης 

διαπραγµάτευσης κατά Nash ανεπιφύλακτα υποθέτει ότι αυτές οι διαπραγµατευτικές 

δυνάµεις είναι ίσες» .  

Eπιστρέφοντας στον Aδάµ και και  Εύα στον πολιτισµό τους αυτοί µετά από  την 

κοινωνική εξέλιξη είχαν το χρόνο να προσαρµόσουν τις µε συναισθηµατική κατανόηση 

προτιµήσεις τους στο πρόβληµα  (Χ, ξ).  Αφ’ ότου έχουν λάβει την  εγγύηση ότι αυτοί 

έχουν τις ίδιες προτιµήσεις  µε συναισθηµατική κατανόηση,όµως όταν αυτές οι 

προτιµήσεις µε συναισθηµατική κατανόηση παρεµβάλλονται στο παίγνιο των ηθών, το  

προκύπτον κοινωνικό συµβόλαιο  δεν είναι τίποτα άλλο από την λύση ν της 

διαπραγµάτευσης κατά Nash για την οποία όµως  τώρα ακριβώς συµφωνήσαµε ότι είναι 

απηλλαγµένη οιουδήποτε ηθικού περιεχοµένου. Η λειτουργία της κοινωνικής εξέλιξης   

µεσοπρόθεσµα εποµένως διυλίζει κάθε ηθικό περιεχόµενο που έχει ενσωµατωθεί στο 
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παίγνιο των ηθών. Εντούτοις, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι αυτό δεν είναι όπως φαίνεται 

από την άποψη του Aδάµ και της Εύας. Αυτοί θα παίζουν ακόµα το παίγνιο των ηθών µε 

προτιµήσεις που δηµιουργούνται µε συναισθηµατική κατανόηση που έχουν κληρονοµήσει 

από τον  πολιτισµό τους και αναµφίβολα µε αγανάκτηση αντιδρούν σε κάθε υπόδειξη ότι 

οι διαδικασίες που χρησιµοποιούν είναι άδικες ή ανήθικες.  

 

 
                        (α)                                                           (β) 

Σχεδ:28   Ο χρόνος όλα τα φθείρει 

Το σχήµα 28(α) διασαφηνίζει το κοινωνικό συµβόλαιο που θα επιτευχθεί µετά την  

επίδραση της λειτουργίας της κοινωνικής εξέλιξης µεσοπρόθεσµα. Οι σταθµίσεις των U  

και  V  είναι εκείνες που προέρχονται από τις προκύπτουσες µε συναισθηµατική 

κατανόηση προτιµήσεις.Έτσι ερµηνεύονται ακριβώς, οι τιµές  των U  και  V,   η αναλογική 

λύση (ρ)  της διαπραγµάτευσης συµπίπτει µε την λύση (ν) της διαπραγµάτευσης κατά 

Nash, και όχι µόνο, από αυτό επί πλέον συµπαιρένεται ότι η σταθµισµένη λύση 

χρησιµότητος (h)  του σχήµατος 25 επίσης συµπίπτει µε την λύση (ρ). «Αυτό δεν είναι 

δυσάρεστο. Πίσω από το πέπλο της ανωνυµίας, κάθε εµπλεκόµενος επιδιώκει να 

µεγιστοποιήσει την σταθµισµένη αντικειµενική συνάρτηση χρησιµότητας  W χ (εντούτοις, η 

τελική έκβαση δεν είναι η χρησιµότητα επειδή, απουσιάζουν οι µηχανισµοί επιβολής, οι 

περιορισµοί   που πρέπει να επιβληθούν σε αυτούς τους µηχανισµούς πρέπει να έχουν 

συµφωνηθεί».) Εάν αυτά που αναφέρω έχουν  κάποια σχέση  για τις κοινωνίες  του homo 

sαpiens, εποµένως δεν είναι τόσο πολύ εκπληκτικό το ότι συγγραφείς  όπως οι Rawls,  

Stigler και  Harsanyi φθάνουν σε τόσο διαφορετικές διαισθήσεις εκκινούντες από τα ίδια 
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στοιχεία. Μεσοπρόθεσµα  ο συλλογισµός τους θα τους οδηγήσει όλους στο ίδιο 

ποτέλεσµα, όµως µόνο για τον Stigler είναι πιθανό να προκύψει κάποιο όφελος από αυτό 

το γεγονός.   

Ας επανέλθουµε στην βραχυχρόνια περίοδο. Θα ήταν ένα µεγάλο λάθος να θεωρήσουµε 

σαν πάρα πολύ πεσιµιστική άποψη του αποτέλεσµα το οποίο τώρα  µόλις τώρα 

περιγράφηκε. Ο λόγος είναι ότι οι περισσότερες αποφάσεις λαµβάνονταιστην  

βραχυχρόνια περίοδο   προτού να δοθεί η δυνατότητα στην κοινωνική εξέλιξη να 

διαβρώσει το ηθικό περιεχόµενο του παιγνίου των ηθών.  

Ας εξετάσουµε , επί παραδείγµατι, το σχήµα 28(β), σε αυτό το διάγραµµα, ας 

υποθέσουµε ότι  τα  U  και   V  προσαρµόζονται στο πρόβληµα  (Χ, ξ).  Η αναλογία 

εποµένως  U  / V καθορίζεται εν πρώτοις  µε τον εντοπισµό της  λύσης  v 

διαπραγµάτευσης κατά Νash  για το (Χ, ξ)  και έπειτα υπολογίζοντας  την κλίση της 

γραµµής που ενώνει το (ξ) και  το (v).  Aλλά τώρα υποθέτουµε  ότι πρόεκυψαν νέες 

τεχνολογικές ευκαιρίες, αυτές  στο σχήµα 28, αντιπροσωπεύονται από το σύνολο Υ.  Η 

εναλλαγή για την εκµετάλλευση των νέων ευκαιριών που αυτό το σύνολο αντιπροσωπεύει 

είναι να εµµείνει στο τρέχον κοινωνικό συµβόλαιο (v),  εποµένως πρέπει να εξετάσουµε 

το πρόβληµα  (Υ, v).  Εάν ο Aδάµ και η Εύα επιλύουν αυτό το πρόβληµα παίζοντας το  

παίγνιο των ηθών , αυτοί  θα χρησιµοποιήσουν  τις  τρέχουσες προτιµήσεις τους οι 

οποίες δηµιουργούνται  µε συναισθηµατική  κατανόηση, δηλαδή, δεν θα 

χρησιµοποιήσουν τις σταθµίσεις  που εναρµονίζονται µε το πρόβληµα  (Υ, v),  επειδή οι 

σταθµίσεις  προσαρµόζονται στις νέες καταστάσεις  µόνο κατά την  µεσοπρόθεσµη 

περίοδο, στην πράξη αυτοί θα χρησιµοποιήσουν τις σταθµίσεις  U  και   V  που 

προσαρµόζονται στο πρόβληµα  (Χ, ξ). Το αποτέλεσµα που προκύπτει είναι το  κοινωνικό  

συµβόλαιο (η) , όπως παρουσιάζεταιστο σχήµα 28(β). Αυτό είναι η αναλογική λύση 

διαπραγµάτευσης µε σταθµίσεις  U  και  V  για το πρόβληµα  (Υ, v).  

         5.7.α.3 Μακροχρόνια   

               Ο Λόρδος Acton είπε ότι η δύναµη φθείρει. Αυτό ισχύει βεβαίως για τους 

ανθρώπους, αλλά ο  χρόνος  είναι αυτός που φθείρει και τις κοινωνίες και µάλιστα σε  

βάθος χρόνου (µακροχρόνια) , τις φθείρει απολύτως. Αυτό αρµόζει σε  µια κοινωνία που 

για την δηµιουργία της σαν χώρος των συζητήσεων περί των ζητηµάτων της ηθικής 

χρησιµοποιήθηκε η αγορά. Για να διευκρινήσω γιατί κάνω χρήση αυτού του ισχυρισµού, 
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είναι απαραίτητο να εξετάσουµε  τι συµβαίνει µε το παίγνιο  των ηθών στην  µακροχρόνια 

περίοδο.  

Μακροπρόθεσµα, οι προσωπικές προτιµήσεις είναι ευπαθείς στις εξελικτικές πιέσεις, 

όπως  ακριβώς οι προτιµήσεις µε συναισθηµατική κατανόηση είναι ευπαθείς κατά την 

µεσοπρόθεσµη περίοδο. Μετά την  επίδραση της  εξέλιξης κατά την 

µεσοπρόθεσµη,περίοδο το κοινωνικό  συµβόλαιο θα είναι η λύση διαπραγµάτευσης (v) 

κατά Nash  που παρουσιάζεται στο σχήµα 28(α). Τι όµως θα συµβεί σε αυτό καθώς οι 

προσωπικές προτιµήσεις θα µεταβάλλονται και θα διαµορφώνονται από  την εξέλιξη 

µακροπρόθεσµα;  

Για να δώσω απάντηση σε µια τέτοια ερώτηση, πρέπει πρώτα να εγκαταλείψω το 

διάστηµα της χρησιµότητας σαν το σύνολο  που ρυθµίζει την συζήτηση, και να εργασθώ 

αντ’ αυτού σε όρους των φυσικά µετρήσιµων αγαθών. Στην αγορά κάθε τέτοιο αγαθό 

λαµβάνει µια τιµή που καθορίζει την αναλογία στην οποία τα αγαθά και οι υπηρεσίες 

µπορούν να ανταλλαγούν µεταξύ των εµπλεκοµένων, µπορεί να λεχθεί ότι  µια ισορροπία 

κατά Walras θα εµφανιστεί όταν οι τιµές είναι τέτοιες ούτως ώστε η τιµή  ζήτησης για κάθε 

προϊόν δεν υπερβαίνει την τιµήν ανεφοδιασµού της, δεν υπάρχει καµιά αιτιολογία γιατί µια 

ισορροπία κατά Walras πρέπει να ρυθµίζει την διανοµή των αγαθών και των υπηρεσιών 

και που µοιάζει µε τη διανοµή που προκύπτει από τη χρήση της  λύσης διαπραγµάτευσης 

κατά Νash.  Παραδείγµατα όπου η  λύση διαπραγµάτευσης κατά Νash θα όριζε στον 

Aδάµ και στην Εύα ίσες ποσότητες που θα µπορούσαν να δοθούν από  κάθε προϊόν, 

αλλά όµως στο ίδιο σηµείο ο Aδάµ τα  παίρνει σχεδόν όλα όταν χρησιµοποιηθεί µια 

ισορροπία κατά Walras. 

Εκ τούτου τεκµαίρεται ότι, η ενέργεια της εξέλιξης µπορεί µακροπρόθεσµα να 

χρησιµοποιηθεί για να αποκαταστήσει ένα σύνδεσµο  µεταξύ της λύσης διαπραγµάτευσης 

κατά Nash και µιας λύσης ισορροπίας κατά  Walras. Ο µηχανισµός µοιάζει εν πολλοίς  µε 

αυτόν που χρησιµοποιείται για να αποκαταστήσει µια σύνδεση µεταξύ της αναλογικής 

λύσης διαπραγµάτευσης και της λύσης διαπραγµάτευσης κατά Nash στην µεσοπρόθεσµη 

περίοδο. Αυτό το οποίο ζητάµε είναι, κατά την µακροχρόνιο περίοδο , οι προσωπικές 

προτιµήσεις του Aδάµ και της Εύας να είναι τέτοιες ούτως ώστε κανένας να µην έχει την 

επιθυµίαν να παραποιήσει τις προσωπικές του προτιµήσεις, δεδοµένου ότι η λύση 

διαπραγµάτευσης κατά Nash θα έχει χρησιµοποιηθεί στην λήψη της απόφασης ποιός και 

τι θα πάρει ο καθένας .  Αυτή η υπόθεση αναγκάζει το αποτέλεσµα που προκύπτει από τη 
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χρήση της λύσης διαπραγµάτευσης κατά Nash  να συµπέσει µε µια ισορροπία κατά 

Walras.  

Αυτή η ιστορία κάνει την αγορά το τελικό βήµα στη διαδικασία της κατ’ αρχήν διυλίσεως  

του τµήµατος που περιλαµβάνει την ηθικήν ενός πολιτισµού και µετά διαβρώνει την 

αυτονοµία των πολιτών του κατά την επιλογή των στόχων τους. Εντούτοις, σαφώς 

υποστηρίζω ότι δεν διαφωνώ µε το ότι η ιστορία δικαιολογείται  να καταδικάσει τον 

µηχανισµό της αγοράς. Η ιστορία απλά επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει τίποτα να λεχθεί 

προς υποστήριξη ύπαρξης ηθικών µηχανισµών στο πεδίο της  αγοράς, όπως 

τοποθετείται και από τον  Gauthier «η αγορά είναι µια ζώνη ελεύθερη ηθικής», όµως από 

την άλλη πλευρά µπορεί να ισχυρισθεί κάποιος, ότι υπάρχουν πάρα πολύ  λόγοι που 

υποστηρίζουν την λειτουργία της αγοράς από την άποψη της οικονοµικής 

αποδοτικότητας. Ειδικότερα, είναι πολύ λιγότερο ευπρόσβλητος στο χειρισµό από τους 

άπληστους ανώτερους υπαλλήλους από οιονδήποτε άλλο διανεµητικό µηχανισµό και η 

ιστορία που σας ανέπτυξα  παρέχει µια µερική εξήγηση γιατί αυτό πρέπει να είναι έτσι. 

Κάποιος ίσως ισχυρισθεί ότι η αγορά είναι δύσκολο να διαφθαρεί επειδή οι  εµπλεκόµενοι 

και συναλλασσόµενοι σε αυτήν έχουν προσαρµοστεί ήδη στη διαφθορά.  

   6. Αξιοσηµείωτες παρατηρήσεις  

  Πολλά έχουν περιληφθεί σε αυτήν την εργασία  δεδοµένου ότι ήταν απαραίτητο να γίνει 

διακριτή η θεωρία µου, «η οποία στηρίζεται κυρίως στις αντιλήψεις που αρχίζουν να 

ανατέλλουν και εκφράζονται από την συγχρόνη δεξιά ή αριστερά, τις οποίες 

αντιπροσωπεύει ο νέος τύπος ανθρώπου του Homo economicus», από τις καθιερωµένες 

θεωρίες µε τις οποίες, άλλως πως υπήρχε κίνδυνος να συγχέεται.   Ίσως να µην έχει 

διευκρινισθεί επαρκώς η σχέση που µπορεί να υφίσταται στις φιλοσοφικές και ηθικές 

θέσεις που κρύβονται πίσω από τις θέσεις των ανθρώπων που απασχολούνται µε 

ζητήµατα πρακτικής πολιτικής. Συνεπώς µερικές σύντοµες παρατηρήσεις µπορεί να είναι 

χρήσιµες. 

    «Η µαθηµατική θεωρία των παιγνίων ασχολείται µε καταστάσεις, που 

περιλαµβάνουν δύο ή περισσότερους συµµετέχοντες µε ενδιαφέροντα ανταγωνιστικά. Το 

αποτέλεσµα τέτοιων παιγνίων συνήθως ελέγχεται µερικώς από την µια πλευρά και 

µερικώς από την άλλη, ή άλλες πλευρές (διαιτησία), αυτό εξαρτάται από την εξυπνάδα, 

την πληροφόρηση, την επιδεξιότητα, τον χαρακτήρα κ.λ.π. των συµµετεχόντων. 

Υπάρχουν πολλές ανταγωνιστικές καταστάσεις στις οποίες µπορεί να εφαρµοσθεί η 



 252
θεωρία των παιγνίων, ειδικά σε ορισµένους τοµείς όπως η έρευνα  επιχειρήσεων, τα 

οικονοµικά, η πολιτική και η επιστήµη του πολέµου. Στις κοινωνικές επιστήµες το 

πρόβληµα είναι να ορίσουµε ένα κανόνα ο οποίος να είναι αποδεκτός από τις 

πλειοψηφίες τουλάχιστον χωρίς να παραβλέπονται τα συµφέροντα και  τουλάχιστον τα 

βασικά δικαιώµατα των ανθρώπων, έστω και µειοψηφούντων. Συνεπώς, το πρόβληµα 

είναι να ορίσουµε µια διαφορική εξίσωση µέσα σε ένα υπόδειγµα που να καθορίζει το 

φυσικό (Nature, state) και εν συνεχεία, να ερευνήσουµε ποιες απώλειες ή ωφέλειες 

προκύπτουν όταν αποκλίνουµε από αυτή την συνάρτηση και εάν µπορούν να επιβληθούν 

περιορισµοί (κανόνες, νόµοι) που να ελαχιστοποιούν ή να µεγιστοποιούν την απόκλιση 

από το φυσικό. Μερικοί πολιτικοί επιστήµονες χρησιµοποιούν τις αρχές της θεωρίας των 

παιγνίων, σε µια προσπάθεια να αναλύσουν τις σχέσεις, τις συνενώσεις δυνάµεων, που 

κυριαρχούν στις αποφάσεις των νοµοθετικών σωµάτων. Όλο και περισσότερες 

επιχειρήσεις εφαρµόζουν ακριβείς µαθηµατικές σκέψεις σε προβλήµατα διοίκησης, 

επενδύσεων, παραγωγής κ.λ.π. Μηχανικοί απασχολούνται µε εντατικές µελέτες στο νέο 

τοµέα της ανάλυσης συστηµάτων των οποίων η νέα τεχνική αποτελεί µία προσοµοίωση 

ιδεατών υποδειγµάτων µιας συγκεκριµένης ενέργειας. Όλες οι παραπάνω επιστήµες 

χρησιµοποιούν µια ανάµιξη των Μαθηµατικών, της Στατιστικής, των Πιθανοτήτων, της 

Γενικής Θεωρίας των αποφάσεων,  της Στατιστικής του Bayes, του Simulation, πλην 

όµως τίποτε από αυτά δεν θα ήταν δυνατόν να επιτευχθεί χωρίς την ανάπτυξη των 

υπολογιστών. Πως θα ήταν δυνατόν χωρίς αυτή την εξέλιξη να εξορθολογήσουµε και να 

αντικειµενικοποιήσουµε κοινωνικές και φιλοσοφικές καταστάσεις; Τα τελευταία πενήντα 

χρόνια είναι τα χρόνια της παραγωγικής εφαρµογής και ζύµωσης στους κανόνες των 

Πιθανοτήτων, του Στοχαστικού σχεδιασµού και της Στατιστικής από το ένα µέρος και 

γίναµε µάρτυρες της ανάπτυξης της θεωρίας των παιγνίων και του Γραµµικού 

προγραµµατισµού από την άλλο. Αυτές οι εφαρµογές των Μαθηµατικών είναι τα φυσικά 

εργαλεία για την αναλυτική διερεύνηση των προβληµάτων που αναφύονται στις 

κοινωνικές και διοικητικές επιστήµες. Η ανάπτυξη των κλασσικών Μαθηµατικών, 

πρωταρχικά υποκινήθηκε από προβλήµατα βασισµένα στα πεδία της Φυσικής  και της 

Μηχανικής (εξ αυτού και ο ορισµός Φυσικός (Nature)). Στα συνήθη κλασσικά προβλήµατα 

της Φυσικής οι µεταβλητές του συστήµατος θεωρούνται ότι ικανοποιούν ένα σύστηµα 

καλώς ορισµένων προσδιοριστικών σχέσεων, όλες οι παράµετροι του προβλήµατος 

µπορούν να υποτεθούν γνωστές ή ακριβώς µετρήσιµες και κάποιος ζητά να προσδιορίσει 



 253
τις σχέσεις µεταξύ τους κάνοντας χρήση  Μαθηµατικών  τεχνικών για να προβλέψει 

ακριβώς τι θα συµβεί σε όµοιες ή ανάλογες καταστάσεις στο µέλλον.  

Εµφανώς όµως, τέτοιες προσδιοριστικές απόψεις και τεχνικές δεν µπορούν να 

εφαρµοσθούν κατάλληλα στις κοινωνικές επιστήµες, όπου συνήθως εµφανίζονται 

προβλήµατα που παρουσιάζουν και περιλαµβάνουν αβεβαιότητα και µεταβλητότητα. 

Υπάρχουν δύο απόψεις σε αυτή την έρευνα, ο σχηµατισµός του υποδείγµατος, στο οποίο 

οι Πιθανότητες και ο Στοχαστικός σχεδιασµός παίζουν βασικό ρόλο και η κανονιστική 

ουσία (αίσθηση) του υποδείγµατος (Αριστοποίηση) στη περιοχή της Στατιστικής, της 

θεωρίας των Παιγνίων, της Θεωρίας των αποφάσεων και της Επιχειρησιακής έρευνας, 

πρακτικά αυτές οι δύο απόψεις είναι µη διαχωρίσιµες. Προφανώς, για να αντιληφθούµε 

πως θα αριστοποιήσουµε µια αµερόληπτη συνάρτηση (objective function)  είναι αναγκαίο 

να αντιληφθούµε τη δοµή και τον µηχανισµό του υποδείγµατος και να αντιληφθούµε την 

χρήση, ούτως ώστε να κατασκευάσουµε κατάλληλα το υπόδειγµα. 

Αναπόφευκτα οι τεχνικές των Πιθανοτήτων, της Στατιστικής και της θεωρίας των 

αποφάσεων έχουν αλληλεπίδραση και η ανάπτυξη της καθεµίας οδηγεί στην ανάπτυξη 

των άλλων. Συνεπώς ο προσδιορισµός της διαδικασίας της αριστοποίησης για 

προβλήµατα αποφάσεων δεν πρέπει να θεωρείται σαν ξεχωριστό σύνολο τεχνικών αλλά 

σε όρους µιας µοναδικής - συνολικής αναλυτικής µεθοδολογίας. «Είναι αυτή η 

µεθοδολογία, που ακολουθείται από την Θεωρία των παιγνίων, του Προγραµµατισµού, 

των Οικονοµικών µαθηµατικών»; Κατά τη γνώµη µου είναι η εφαρµογή των καθαρών 

Μαθηµατικών σε διάφορους τοµείς και τη βοήθεια που αντλούν τα Μαθηµατικά από την 

ανάπτυξη της τεχνολογίας των υπολογιστών.  

           Τα προβλήµατα αποφάσεων µπορούν να ταξινοµηθούν σε Στατικά και ∆υναµικά. 

Η διάκριση µεταξύ στατικού και δυναµικού προβλήµατος δεν είναι πάντοτε ευκρινής. Η 

κυριότερη τεχνική διαφορά µεταξύ δυναµικής ή πολυσταδιακών υποδειγµάτων και 

στατικών υποδειγµάτων είναι ο βαθµός της πολυπλοκότητας που περιλαµβάνεται στην 

περιγραφή µιας δοθείσης στρατηγικής ή διαδικασίας. Σε µία στατική κατάσταση µία 

στρατηγική επιλέγεται µια φορά και συνεχίζεται µέχρι το τέλος κατευθείαν. Τουναντίον οι 

διαθέσιµες στρατηγικές στη δυναµική κατάσταση είναι σύνθετες συναρτήσεις των 

πληροφοριών που ελήφθησαν και των ενεργειών που εκτελέστηκαν στα προηγούµενα 

στάδια. 
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Θεωρητικά, ορίζοντας µια στρατηγική κατάλληλα, µπορούµε να αναγάγουµε κάθε 

δυναµικό υπόδειγµα σε στατικό, πρακτικά όµως αυτή η ενέργεια περιπλέκει τη φύση της 

στρατηγικής σε τέτοιο σηµείο, που είναι συχνά αδύνατο να αναλύσουµε το πρόβληµα µε 

τους προκύπτοντας όρους. Η ουσία της ανάλυσης των δυναµικών προβληµάτων φαίνεται 

να είναι η εκµετάλλευση της επανάληψης, της χρονικά ανεξάρτητης φύσης, του 

προβλήµατος και τις συµµετρίες που διατίθενται από τον αόριστο ορίζοντα του χρόνου, η 

σπουδαιότητα του δυναµικού προβλήµατος αποφάσεων είναι προφανής εφόσον όλες 

σχεδόν οι ανθρώπινες δραστηριότητες λαµβάνουν χώρα µέσα στο χρόνο. «Η ιστορία 

είναι µία τραγωδία που σαν σκηνικά έχει τον χώρο-χρόνο».  

       Ιστορικά η θεωρία των παιγνίων ήταν γνωστή από αρχαιοτάτων χρόνων στο κείµενο 

γίνεται µνεία χρήσης από το Βαβυλωνιακό Talmud. Ταχεία όµως εξέλιξη παρατηρείται 

από το 1944 και εντεύθεν, όταν εκδίδεται από τους Von Neumann και Oskar Morgenstern 

το (Theory of Games and Economic Behavior).    

    Το παίγνιο είναι ένα πρόβληµα απόφασης, το οποίο όµως αναφέρεται µε δύο 

τουλάχιστον ανταγωνιστικούς παίκτες «η ανταγωνιστικότητα µπορεί να κυµαίνεται από 

την εχθρότητα µέχρι την συναίνεση , την οποία εγώ την θεωρώ παίγνιο, αν και δεν 

περιλαµβάνει πλέον το στοιχείο του ανταγωνισµού, αλλά τα αποτελέσµατά της είναι 

υποχρεωτικά για τους παίκτες ικανοποιώντας έτσι την απαίτηση του Harsanyi για τα 

παίγνια συνεργασίας ». 

 Παίγνια συνεργασίας ήταν τα παίγνια της κλασσικής Ελληνικής φιλοσοφικής 

σκέψης, όπου ο ένας παίκτης ήταν το φυσικό   και σε περίπτωση διαφωνίας (η διαιτησία ή 

από µηχανής θεός), δηλ τα παίγνια ηθικής(Moral Games) ή παίγνια µε συναισθηµατική 

κατανόηση.  Όπως αναφέρθηκε παραπάνω τα βασικά στοιχεία ενός παιγνίου είναι ο 

ανταγωνισµός, µεταξύ τουλάχιστον δύο παικτών, η στρατηγική και το αποτέλεσµα (pay-

off) , το οποίο συνδέεται άµεσα µε την αξία του παιγνίου. Βασική ιδέα της θεωρίας των 

παιγνίων είναι η στρατηγική. Στρατηγική για τον παίκτη Ι είναι µια πλήρης απαρίθµηση 

όλων των ενεργειών του παίκτη Ι που µπορεί να κάνει ή κάθε απρόοπτη που µπορεί να 

προκύψει, από ευκαιρία , από κίνηση, ή ενέργεια του αντιπάλου παίκτη ΙΙ. Τι είναι µια 

στρατηγική δεν είναι δυνατόν να ορισθεί έτσι απλά, µπορεί όµως να θεωρηθεί ότι αφού ο 

παίκτης Ι έχει επιλέξει µια στρατηγική κάθε κίνηση, που θα κάνει σε κάθε στάδιο είναι 

ορισµένη, υπό την έννοια ότι είχε κατά νου αρχικά, ήτοι µια αλληλουχία κινήσεων που 

διεξάγει ανεξαρτήτως της συµπεριφοράς του αντιπάλου, συνεπώς µε την λέξη Στρατηγική 
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εννοούµε ένα κανόνα «ορθολογικό ή µη», αλλά κάνουµε την υπόθεση ότι είναι 

ορθολογικός. Μια άλλη ουσιώδη σκέψη της θεωρίας των παιγνίων είναι αυτή της 

αποπληρωµής (pay-off), η οποία είναι ο σύνδεσµος µεταξύ του συνόλου των 

στρατηγικών που ανοίγονται στο παίκτη Ι και των στρατηγικών που ανοίγονται στο παίκτη 

ΙΙ. Ιδιαίτερα είναι ένας κανόνας, που λέει πόσα προσδοκά να κερδίσει ο παίκτης Ι από τον 

παίκτη ΙΙ εάν επιλέξει µια συγκεκριµένη στρατηγική από το σύνολο των στρατηγικών του 

και ο παίκτης ΙΙ επιλέξει µια στρατηγική από το σύνολο των δικών του. Η συνάρτηση 

αποπληρωµής πάντοτε αξιολογείται σε όρους καταλλήλων µονάδων χρησιµότητας. 

Συµπερασµατικά, τυπικά το παίγνιο, ορίζεται σαν µια τριπλέτα {Υ, Χ, Κ} όπου Υ δηλώνει 

το διάστηµα των στρατηγικών για τον παίκτη Ι, Χ σηµαίνει το διάστηµα των στρατηγικών 

για τον παίκτη ΙΙ και Κ είναι µία συνάρτηση πραγµατικών τιµών του Χ και Υ, κάνοντας τις 

παρακάτω υποθέσεις.  

1) Το Χ είναι κυρτό, κλειστό, φραγµένο σύνολο στο Ευκλείδειο διάστηµα (η) διαστάσεων 

Εn

2) Το Υ είναι κυρτό, κλειστό, φραγµένο σύνολο στο διάστηµα Εm διαστάσεων (m) 

3) Η αποπληρωµή (pay-off) Κ είναι µία κυρτή συνάρτηση για κάθε µεταβλητή χωριστά 

ήτοι: 

Κ [λx1+(1-λ) x2, y]=λΚ (x1, y)+(1-λ) Κ (x2, y)               

και Κ [x, λy1+(1-λ) y2]=λK (x, y1)+(1-λ) K (x, y2)         

όπου λ είναι ένας πραγµατικός, αριθµός που ικανοποιεί 0 ≤ λ ≤ 1. 

Οι άριστες στρατηγικές έχουν δύο βασικές ιδιότητες: 

1) Το σύνολο των αρίστων στρατηγικών για κάθε παίκτη είναι ένα κυρτό κλειστό σύνολο. 

3)  Εάν y0 είναι µία αρίστη µεικτή στρατηγική για τον παίκτη ΙΙ και y0
j0>0 τότε κάθε αρίστη 

στρατηγική Χ του παίκτη ΙΙ πρέπει να έχει την ιδιότητα , το 

αντίστοιχο αποτέλεσµα είναι σωστό για τον άλλο παίκτη. Μια βασική ιδέα της θεωρίας 

των παιγνίων είναι η κυριαρχία των στρατηγικών, διότι έχει σχέση µε τις αποδεκτές 

τιµές, αποδεικνύεται ότι οι άριστες στρατηγικές συγκλίνουν στο χ
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0 = y0 =<1/n,….1/n> και 

η αξία υ = (n-2)/n, δηλ ,εάν έχουµε τρεις παίκτες οι άριστες στρατηγικές συγκλίνουν στο 

1/3 και η αξία του παιγνίου κατά σύµπτωση στο 1/3. 

Ένα από τα σπουδαιότερα στοιχεία της θεωρίας των παιγνίων είναι και η φυσική 

κατάσταση (state of nature), το οποίο από θεωρητικής πλευράς θα µπορούσε να 
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εξοµοιωθεί µε την Μέση τιµήν, την σωστή τιµή, τον σωστό τρόπο. Πολλές φορές στην  

προσπάθειά µας  να ανακαλύψουµε µια σχέση απωλειών ή κέρδους που προέρχεται από 

την απόκλιση  εκ της φυσικής καταστάσεως η φυσική κατάσταση λαµβάνεται σαν ένας 

από τους παίκτες, έτσι διευκρινίζεται η στενή  σχέση που υπάρχει   µεταξύ  των 

επιστηµών Στατιστική, Θεωρία αποφάσεων, Θεωρία παιγνίων,  Προγραµµατισµού, δηλ, 

ένα πρόβληµα προγραµµατισµού ή της θεωρίας των αποφάσεων µπορεί να µετατραπεί 

σε πρόβληµα της θεωρίας των παιγνίων εισάγοντας µόνο σαν δεύτερο παίκτη τη φυσική 

κατάσταση. 

      Σύγχρονοι στατιστικολόγοι φαίνεται να θεωρούν ότι η Στατιστική ασχολείται µε την 

µελέτη της δηµιουργίας και λήψης των αποφάσεων, όταν αντιµετωπίζουµε αβεβαιότητα, 

«συµπεριλαµβανοµένης και της αβεβαιότητας που προκύπτει από τη δυνατότητα 

συλλογής και επεξεργασίας της πληροφορίας (κοινώς λεγόµενον γνώση)». Τι όµως 

συνθέτει την αβεβαιότητα; Υπάρχουν δύο είδη αβεβαιότητας, το ένα είναι αυτό που 

προκύπτει από το απρογραµµάτιστο, το τυχαίο (randomness), αυτό το είδος της 

αβεβαιότητας είναι σχετικά εύκολο να το χειρισθούµε µε την εφαρµογή των νόµων του 

τυχαίου. Το άλλο είδος της αβεβαιότητας προκύπτει όταν δεν γνωρίζουµε ποιο νόµο του 

τυχαίου να εφαρµόσουµε. Στην στατιστική ορολογία εξισώνουµε τους νόµους του τυχαίου 

που εφαρµόζουµε µε τη φυσική κατάσταση laws of randomness = state of nature. 

Τι µπορούµε όµως να κάνουµε στην περίπτωση, που η φυσική κατάσταση είναι 

άγνωστη; Οι στατιστικολόγοι µπορούν να διεξάγουν σχετικές δοκιµές να λαµβάνουν και 

να καταγράφουν  τις παρατηρήσεις.  Πρέπει όµως, να λαµβάνεται υπόψη το κόστος της 

διεξαγωγής του πειράµατος και της λήψης των παρατηρήσεων καθώς και το κόστος από 

το να λάβουµε λάθος αποφάσεις. Αυτό όµως είναι από µόνο του ένα πρόβληµα, δηλ, το 

να απαντήσουµε τι συνθέτει τον όρο αρκετές παρατηρήσεις και σε ποιο µέγεθος πρέπει 

να περιορίσουµε ή να σταµατήσουµε τη συλλογή παρατηρήσεων. Είναι σπουδαίο να 

αντιληφθούµε, ότι όσες φορές και εάν επαναλάβουµε το πείραµα δεν µπορούµε να 

είµαστε βέβαιοι για το ποια είναι η φυσική κατάσταση π.χ. το κόστος επανάληψης της 

ρίψης ενός νοµίσµατος ή της επανάληψης ενός Crash-test, µάλιστα η επανάληψη ενός 

πειράµατος για την συλλογή παρατηρήσεων να είναι και τελείως απαγορευτική σε 

ορισµένες περιπτώσεις, κυρίως στον τοµέα  των κοινωνικών επιστηµών, «όπως επί 

παραδείγµατι στην  ψυχολογία, η διενέργεια πειράµατος µέτρησης της αντίδρασης στο 

φόβο µε την πρόκληση εικονικού  θανάτου». Μια εξέλιξη για την λύση του παραπάνω 
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προβλήµατος είναι η µέθοδος Bootstrap η οποία µέσω πάρα - πολλών επαναλήψεων 

(χιλιάδων) καθιστά τον µέσον τυχαίο, δηλ, είναι µια συνεχής εξοµοίωσης των 

αποτελεσµάτων του ιδίου πειράµατος.  

      Αρχικά εκθέσαµε ότι η Στατιστική είναι η θεωρία, η οποία µας διευκολύνει να 

λαµβάνουµε αποφάσεις αντιµετωπίζοντας αβεβαιότητα. Μπορούµε να ισχυρισθούµε ότι 

µε το πείραµα την επανάληψη και την καταγραφή των παρατηρήσεων οι στατιστικολόγοι 

µερικώς εκτίµησαν τη φυσική κατάσταση και έλαβαν τις αποφάσεις τους και ως εκ τούτου  

«η θεωρία των αποφάσεων » είναι σε µεγάλο βαθµό ένα φιλόδοξο βήµα για τη µερική 

εκτίµηση του Φυσικού (state of nature). Όταν όµως η αβεβαιότητα είναι άγνωστη και δεν 

γνωρίζουµε ποιον νόµο του τυχαίου να εφαρµόσουµε και ως εκ τούτου και το state of 

nature είναι άγνωστο, κάτω από ορισµένες υποθέσεις η προοπτική που αντιµετωπίζει ένα 

πρόσωπο έχει µια αριθµητική αξία που ονοµάζεται χρησιµότητα και συνεπώς το 

πρόσωπο θα λάβει τις αποφάσεις από τις οποίες οι προοπτικές του θα έχουν όσον το 

δυνατόν µεγαλύτερη χρησιµότητα. Γενικά αυτό είναι ευκολότερο να το πούµε παρά να το 

πραγµατοποιήσουµε, όµως σε πολλές εφαρµογές, η χρήση  ειδικών  απλών  ιδιοτήτων  

της χρησιµότητας καθιστούν κάποιον ικανό να λάβει έξυπνες αποφάσεις. Η φυσική 

κατάσταση και η αποπληρωµή της (pay-off)  µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν ένας από 

τους συµµετέχοντες παίκτες, επίσης αναπτύχθηκε διεξοδικά πως η φυσική κατάσταση 

δηµιουργεί στρατηγικές µε αποτέλεσµα ο άλλος παίκτης (κάποιο πρόσωπο) να έχει τη 

δυνατότητα δηµιουργίας µιας συνάρτησης αντίδρασης, εν συνεχεία καταβλήθηκε 

εναγώνια προσπάθεια να εγκαθιδρύσω  µια φυσική κατάσταση    «µε όποια έννοια 

µπορούµε να δώσουµε σε αυτή» στηριζόµενος στις όποιες ιστορικές, φιλοσοφικές, 

κοινωνικές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές βελτιώσεις ή εξελίξεις, καθώς και σε σύγχρονες, 

εξορθολογισµένες και αντικειµενικές θεωρίες, όπως είναι οι διάφορες διακηρύξεις 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων, η χρήση της θεωρίας των παιγνίων και η αναζήτηση µιας 

στρατηγικής, δηλ ποιο από τα παίγνια θα εφαρµόσουµε  «της ζωής, της ζωής µε 

συναισθηµατική κατανόηση, της ηθικής, της ζωής µε την ύπαρξη του κράτους , της 

αναρχίας, των κοινωνικών συµβολαίων».  

Κοινωνικά συµβόλαια, κοινωνικές ελευθερίες, ατοµικά δικαιώµατα, δικαιώµατα 

ιδιοκτησίας. Η αρχή της ατοµικής ιδιοκτησίας και τα σχετιζόµενα ατοµικά δικαιώµατα 

µπορούν να βρεθούν στα πολιτικά συντάγµατα µέσω των οποίων παραχωρούνται και 

επιβάλλονται και όχι σε οποιοδήποτε σύνολο ηθικών αρχών, ή φυσικών αρχών και 
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δεύτερο ότι τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας θεσµοθετούνται δια µέσου ενός πολιτικού 

σχεδιασµού και όχι από οποιεσδήποτε δυνάµεις αγοράς. Τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας είναι 

αποτέλεσµα  ενός µακροχρόνιου πολιτικού ανταγωνισµού των ιδιωτών να βελτιώσουν την 

θέση τους, αναφύονται δε ως αποτελέσµατα περιπεπλεγµένων πράξεων µεταξύ 

κυβερνητικών αξιωµατούχων, οι οποίοι ελέγχοντας τους κοινωνικούς θεσµούς µέσω του 

µονοπωλίου που έχουν στην χρησιµοποίηση της δύναµης και ο µοναδικός τους ρόλος 

στο νοµοθετικό σχεδιασµό  των ελεύθερων πολιτών είναι να αντικρούουν αυτές τις 

θεσµοθετηµένες δοµές και να προσπαθούν να τις προσαρµόσουν στις δικές τους 

ανάγκες, (εδώ διαφαίνεται από πλευράς θεωρίας παιγνίων ότι δεν υπάρχει 

παίκτης«nature», καθώς επίσης δεν υπάρχει ανεξάρτητος δικαιοσύνη, αλλά υπάρχουν 

δύο εξουσίες (παίκτες) εκτελεστική (κυβέρνηση συν δικαστική) και η (νοµοθετική βουλή 

που αντιπροσωπεύει τις διάφορες οµάδες ελευθέρων ατόµων). 

 Πρέπει να διακρίνουµε ότι υπάρχει µεγάλη διαφορά µεταξύ θεσµών προστασίας της 

ιδιοκτησίας και συναφών ατοµικών δικαιωµάτων από τα δικαιώµατα καθαυτά και έτσι 

φθάνουµε στο µεγάλο ερώτηµα ποια είναι τα δικαιώµατα του ανθρώπου; Μετά 

υπεισέρχεται το δεύτερο µεγάλο φιλοσοφικό ερώτηµα του «γίγνεσθαι (θετικό ερώτηµα 

γιατί τα δικαιώµατα υπάρχουν) και το δέον γενέσθαι (κανονιστικό ερώτηµα γιατί τα 

δικαιώµατα πρέπει να υπάρχουν)»; Το βασικό ερώτηµα δηλ ποια είναι τα ατοµικά 

δικαιώµατα δεν έχει απαντηθεί ακόµη, εκτός ίσως από τα βασικά ατοµικά δικαιώµατα, 

ούτε ποιος τα παραχώρησε, ή ποιος θα τα παραχωρήσει και θα τα επιβάλλει  και µάλιστα 

µέσα στα πλαίσια   µιας παγκοσµιοποιηµένης κοινωνίας, ούτε από ποιους  θα  

διεκδικηθούν και πώς.  Κάτω από αυτό το πρίσµα, εξέτασης δεν µπορούν να υπάρχουν 

αφορισµοί όπως το (Πλατωνικό οι βασιλείς να φιλοσοφήσουν, ή οι φιλόσοφοι να 

βασιλεύσουν), διότι αυτοµάτως εγείρεται το ερώτηµα ποιο είναι το περιεχόµενο του 

φιλοσοφείν; Και εκτενέστερα ότι το καλύτερο σύστηµα είναι η ∆ηµοκρατία ποιού τύπου 

δηµοκρατία, και µε ποιο περιεχόµενο; «∆ιότι όλα τα βαπτίσαµε ∆ηµοκρατία». 

Κατά γενική παραδοχή δεν υπάρχει µέχρι σήµερα θεωρητική θεµελίωσης των 

θεµελιωδών δικαιωµάτων γενικά αποδεκτή, ακόµη και η θεωρητική επεξεργασία της 

λεγοµένης κοινωνικής πολιτείας δεν έχει αποκρυσταλλωθεί παρά την εµπειρική κατά 

κύριο λόγο εφαρµογή των αρχών αυτής σε ορισµένα κράτη «Σουηδία, Νέα Ζηλανδία». 

Το φυσικό δίκαιον αποτελεί πεδίον φιλοσοφικών κατεξοχήν αναζητήσεων και 

κατακτήσεων του ανθρώπου περί την δικαιοσύνη στρεφόµενο, δεν συνιστά ενιαία ή 
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συστηµατική θεωρία, αλλά σύνολο φιλοσοφικών απόψεων επί των εννοιών: δικαιοσύνη, 

δίκαιον, πολιτεία, νόµος, φύσις, άνθρωπος, δικαίωµα κ.λ.π έτσι λοιπόν προσπάθειες για 

να δοθεί ορισµός φαίνονται ανεπιτυχείς. 

     Hegel's «if laws are to have a binding forces it follows that... They must be made 

universal known.... Rulers who have given a national law to their people in the form of a 

well - arranged and clear - cut legal code ... have been the greatest benefactors of their 

peoples and have received thanks and praise for their beneficence. But the truth is that 

their work was at the same time a great act of justice» 

     Συναφές µέγιστο παράδειγµα που δικαιώνει αυτήν την ρήση είναι ο όρκος που 

επέβαλε στους υπηκόους του ο Μέγας Αλέξανδρος ένα χρόνο πριν τον θάνατόν του και 

µετά την απόφασή του να τερµατίσει τις πολεµικές επιχειρήσεις « σας εύχοµαι τώρα που 

τελειώνουν οι πόλεµοι να ζήσετε ευτυχισµένοι µέσα σε ειρήνη . Όλοι οι θνητοί από εδώ 

και πέρα, να ζήσουµε σαν ένας λαός, µονιασµένος, για την κοινή προκοπή. Να έχετε την 

οικουµένη για πατρίδα σας, µε νόµους κοινούς, όπου θα κυβερνούν οι άριστοι, 

ανεξάρτητα από την φυλή. ∆εν χωρίζω τους ανθρώπους, όπως κάνουν οι στενόµυαλοι σε  

Έλληνες και Βαρβάρους.  

∆εν µε ενδιαφέρει η καταγωγή των πολιτών ούτε η ράτσα που γεννήθηκαν τα καταµερίζω 

µε µοναδικό κριτήριο την αρετή. 

Για µένα κάθε καλός ξένος είναι Έλληνας και κάθε κακός Έλληνας είναι χειρότερος από 

Βάρβαρο. Εάν ποτέ σας παρουσιασθούν διαφορές δεν θα καταφύγετε στα όπλα, αλλά θα 

τις λύσετε ειρηνικά. Στην ανάγκη θα σταθώ διαιτητής σας. 

Τον Θεό δεν πρέπει να τον έχετε σαν αυταρχικό κυβερνήτη, αλλά σαν κοινό πατέρα 

όλων, ώστε η διαγωγή σας να µοιάζει µε την ζωή που κάνουν τα αδέλφια µέσα στην 

οικογένεια.  

Από την µεριά µου όλους σας θεωρώ ίσους, λευκούς και µελαψούς, και θα ήθελα να µην 

αισθάνεστε µόνο σαν υπήκοοι της κοινοπολιτείας µου, αλλά να νοιώθετε, όλοι σαν 

µέτοχοι και συνεταίροι. 

Όσο περνά από το χέρι µου, θα προσπαθήσω να γίνουν πραγµατικότητα αυτά που 

υπόσχοµαι.  

Αυτό τον όρκο που δώσαµε απόψε µε σπονδές κρατήστε τον σαν σύµβολο αγάπης». 

Πόσο απόµακρα  ακούγονται τα λόγια και τα οράµατα του µεγάλου Αρχηγού σε αυτούς 
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που σχεδιάζουν την νέα παγκοσµιοποίηση, τους κακόµοιρους ευροφονιάδες ή 

δολαριοφονιάδες.                            

Η διευκρίνηση των σχέσεων «δικαιώµατος» και «δικαίου εξ αντικειµένου» δηλαδή 

(θετικού δικαίου) αποτελεί ίδιον και δυσχερές θέµα. Πάντως η θεωρητική δοµή 

υποδηλώνει την από του δικαιώµατος προς το δίκαιον κατεύθυνση και όχι αντιθέτως, 

τουλάχιστον προς τα θεµελιώδη δικαιώµατα, δηλ την εκ του πλέγµατος δικαιωµάτων 

δηµιουργία του δικαίου, δηλ πρώτα δηµιουργούνται δικαιώµατα και ύστερα 

θεσµοθετούνται. Πρέπει όµως να σηµειωθεί, ότι κατά τον χρόνο που διαµορφώνονται 

κανόνες δικαίου ή κατά την κατάρτιση και ψήφιση συνταγµάτων η παρουσία του φυσικού 

δικαίου εµφανίζεται έντονος και µάλιστα υπό την έννοια της αναζήτησης των ουσιαστικών 

δικαιωµάτων του ανθρώπου - πολίτου και εξ αυτού το δίκαιον που πρέπει να 

θεσµοθετηθεί. Συµπερασµατικά ως προς την ουσιαστική έννοια του δικαιώµατος 

προκύπτουν οι παρακάτω κρίσεις. 

     Ο άνθρωπος προηγείται της πολιτείας, η οποία συνεστήθη προς εξασφάλιση της 

συντήρησης αυτού . Αυτό δεν µεταβάλλει την θεωρητική άποψη που αναπτύχθηκε, 

δοθέντος ότι οι σχέσεις του ανθρώπου και πολιτείας δυναµικές και όχι στατικές είναι 

δυνατόν να αποµακρύνονται πρόσκαιρα του φυσιολογικού τους σχήµατος, το οποίο 

καθορίζεται από την πολιτεία, συνεπεία της αενάου πάλης άρχοντος και αρχοµένου, αλλά 

τείνουν να επανέλθουν τελικώς λόγω επικράτησης της φύσεως του ανθρώπου και των 

επιταγών αυτής. 

      Όθεν η βιοσυντήρηση και η πνευµατική ανάπτυξη του πολίτου, υπό απρόσκοπτες και 

ελεύθερες κοινωνικές συνθήκες αποτελούν επίσης και αξιολογικό κριτήριο των επί µέρους 

πολιτειών πέραν παντός τόπου και χρόνου.   

Εξ αυτού και η άποψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώµατα είναι γεννήµατα της ιστορικής 

διαδροµής δεν ευσταθεί. Η εκάστοτε πολιτική κατάστασης δεν γεννά ορισµένες 

θεµελιώδεις υπέρ του ατόµου ελευθερίες, οι θεµελιώδεις ελευθερίες ή καλύτερα θα 

µπορούσαµε να πούµε τα θεµελιώδη δικαιώµατα υπήρξαν από ανέκαθεν δεδοµένα 

κατ΄ουσίαν, πλην όµως την έκταση αυτών, καθ΄όλην την κλίµακα από της ελαχίστης έστω 

µέχρι της πλήρους καταφάσεως, από της αναγνωρίσεως µέχρι της καθιερώσεως 

πολλάκις δε και την ιεράρχηση και κυρίως την αποτελεσµατική αυτών εφαρµογή 

προσδιόρισαν οι εκάστοτε πολιτείες. Σαν φυσικό δικαίωµα µέχρι σήµερα φαίνεται να έχει 

αναγνωρισθεί µόνο το δικαίωµα της ζωής «προς τούτο έχει καταργηθεί η ποινή του 
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θανάτου , χωρίς να έχει κατοχυρωθεί η ασφάλεια της ζωής των πολιτών από την ενέργεια 

συµπολιτών»,αλλά από µόνη της αυτή η κατοχύρωση εξασφαλίζει το ζειν και για την 

εξασφάλιση του καλώς ζειν απαιτείται η θεσµοθέτηση επιπλέον Συνταγµατικών 

κανόνων».  Ήτοι για παράδειγµα το άρθρο 22 παρ. 1 του συντάγµατος του 1975 και το 

οποίο δεν αναθεωρήθηκε κατά την αναθεώρηση του 2001, αλλά ούτε περιλαµβάνεται 

στην παρούσα συζήτηση για την επόµενη αναθεώρηση, όποτε αυτή ήθελε συµβεί,  θα 

µπορούσε να αναµορφωθεί όπως παρακάτω. «Οι Έλληνες έχουν δικαίωµα δι΄εργασίαν. 

Η πολιτεία δηµιουργεί συνθήκες απασχολήσεως παντός πολίτου. Ο άνεργος και ενδεής 

έχει αξίωσιν συντηρήσεως εκ δηµοσίων πόρων ως και ο ανίκανος προς εργασίαν».  

Ενώ στο άρθρο 16 του ισχύοντος συντάγµατος θα µπορούσε να προταχθεί και να 

προστεθεί η επιταγή προς µόρφωσην (πνευµατικήν ανάπτυξιν) παντός πολίτου, 

ανεξαρτήτως ηλικίας διατυπούµενον ως εξής. «Έκαστος έχει δικαίωµα πνευµατικής 

αναπτύξεως. Η πολιτεία δηµιουργεί συνθήκες πνευµατικής καλλιέργειας πάντων των 

πολιτών, επίσης στο οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου θα έπρεπε να περιληφθεί 

κατά την αναθεώρηση οι Έλληνες πολίτες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου, και ενώπιον του 

νοµοθέτου, ο οποίος µεριµνά για την οικονοµική και κοινωνική ανύψωση και την 

αναλογική εξίσωση των πολιτών, καθώς επίσης και παράλειψη εφαρµογής του νόµου έχει 

τις ίδιες συνέπειες για τους νοµοθέτες και τα υποκείµενα στο νόµο, καθώς και στους 

άρχοντες και αρχοµένους» . 

        «Καταστατικοί Χάρτες, οι οποίοι δεν αναγνωρίζουν ότι οι σκοποί των αξιωµατούχων 

δεν είναι συνεπείς µε τους στόχους των Καταστατικών Χαρτών αναγκαστικά αυτοί θα 

παραβιαστούν µακροχρονίως». Αυτό το οποίο πρόκειται να προταθεί είναι λογικό και 

µετριοπαθές δηλ κατά την µεταρρύθµιση, ανασυγκρότηση και µετεξέλιξη είναι πράγµατι 

πολύ λογικό και µετριοπαθές να υπάρχει φοβία και σκέψεις από τους συντηρητικούς ότι 

ένας µη Συντηρητικός (∆εξιός) µπορεί να διαφθαρεί προσπαθώντας να καθιερωθεί. Από 

την άλλη πλευρά οι Μαρξιστές (Αριστεροί) να µην διαθέτουν τίποτα παραπάνω από 

περιφρόνηση για τέτοιες προτάσεις και φόβους των Καπιταλιστών (αστών). Είναι 

αναγκαίο να γίνει κατανοητό από τους πλουσίους, ότι η ελευθερία να απολαµβάνουν την 

ευχαρίστηση από τα πλούτη τους, διασφαλίζεται υποθετικά από τα δικαιώµατα 

ιδιοκτησίας, και εξαρτάται από την θέληση των λιγότερο πλουσίων να αναγνωρίσουν 

τέτοια δικαιώµατα, δεν είναι θεσπισµένο ότι οι καταστάσεις  αυτές ισχύουν έτσι  που είναι 

και θα συνεχίσουν να ισχύουν εσαεί. Η επικρατούσα αντίληψη στην σύγχρονη 
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συµπεριφορά είναι: δηµιούργησε και ότι έχει επικρατήσει µπορεί να επανεξετασθεί, εάν οι 

πλούσιοι θέλουν να αποποιηθούν µερικά από τα δικαιώµατά τους. 

Ο Rawls χαράζει την φιλοσοφική του γενεαλογία δια µέσου του Locke , του Rousseau και 

του Kant, εκ τούτου συνάγεται ότι αυτός επιζητεί να εγκαθιδρύσει ιδεατές αρχές 

δικαιοσύνης, οι οποίες να µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν σταθερές σύγκρισης, όταν 

θελήσουµε να αξιολογήσουµε µια κοινωνία. Αυτές οι σταθερές φαίνεται να ορίζονται από 

θεωρητικές ιδεώδεις προσηλώσεις ανεξάρτητα από τον τρόπον κατά τον οποίο πράγµατι 

η κοινωνία συγκροτείται στην παρούσα περίοδο της ιστορικής διαδροµής και πια ιστορική 

διαδροµή διήνυσε για να φθάσει στην παρούσα κατάσταση « ένα παράδειγµα είναι ο 

καθορισµός των χρωµάτων της Ελληνικής σηµαίας η οποία έχει το µπλε το οποίο 

συµβολίζει την ελευθερία, το άσπρο που συµβολίζει την ισότητα ,αλλά όχι το κόκκινο που 

συµβολίζει την αδελφοσύνη αν και την περίοδο κατά την οποίαν ορίσθηκαν τα χρώµατα οι 

ηγέτες του απελευθερωτικού αγώνα ήταν διαποτισµένοι από τις ιδέες της Γαλλικής 

∆ιακύρηξης. Αλλά δεν ήταν δυνατόν να γίνει διαφορετικά, διότι θα ήταν παράλογο να 

διακηρύσσεις αδελφοσύνη την ίδια στιγµή κατά την οποίαν διεξήγαγες έναν ανελέητο 

εξοντωτικό απελευθερωτικό αγώνα. Είναι σηµαντικό να τονιστεί το γεγονός ότι στο 

σύνολο των σηµαιών των χωρών του πλανήτη, περίπου 97%, έχει το κόκκινο χρώµα, 

ακόµη και αυτή των Η.Π.Α και επιπλέον είναι το χρώµα του οποίου γίνεται προσπάθεια να 

αλλοιωθεί η σηµειολογία του διαδίδοντας, ότι το κόκκινο χρώµα σηµαίνει το αίµα που 

χύθηκε για την ελευθερία και την ανεξαρτησία της χώρας, σε µια προσπάθεια να 

καταπνιγεί η έννοια της συναίνεσης, της συνεργασίας και της κοινής καταγωγής του 

ανθρωπίνου γένους, από την ιδέα του άκρατου ανταγωνισµού και  µηχανισµών που 

δηµιουργούνται και εξελλίσονται στο πεδίο της  αγοράς, όπου όπως τοποθετείται από τον  

Gauthier (η αγορά είναι µια ζώνη ελεύθερη ηθικής). 

Από την άλλη πλευρά όµως µπορεί να ισχυρισθεί κάποιος , ότι υπάρχουν πάρα πολύ  

λόγοι που υποστηρίζουν την λειτουργία της αγοράς από την άποψη της οικονοµικής 

αποδοτικότητας. Ειδικότερα, είναι λιγότερο ευπρόσβλητος στην  χειραγώγηση από τους 

άπληστους ανώτερους υπαλλήλους από οιονδήποτε άλλο διανεµητικό µηχανισµό. 

Κάποιος ίσως ισχυρισθεί ότι η αγορά είναι δύσκολο να διαφθαρεί επειδή οι  εµπλεκόµενοι 

και συναλλασσόµενοι σε αυτήν έχουν προσαρµοστεί ήδη στη διαφθορά.  

∆εν γνωρίζω, εάν ο Αριστοτέλης είχε διδάξει θεωρία παιγνίων στον Μέγα Αλέξανδρον, 

αλλά ο Μέγας αυτός άνδρας αν και είχε αναγνωρισθεί και προσφωνηθεί από το 
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Αιγυπτιακό ιερατείο υιός του ∆ιός, ανατρέποντας κάθε πιθανή κατηγορία για αυταρχισµό 

ή επίδειξη τυρρανικής συµπεριφοράς, κατά το συµπόσιο το οποίο οργάνωσε, µετά την 

απόφαση να σταµατήσει τις εκστρατείες, εισήγαγε σαν επιβλέποντας της τήρησης των 

συµφωνηθέντων τους θεούς, κρατώντας για τον εαυτό του µόνο τον ρόλο του διαιτητή 

στην περίπτωση που τα δύο µέρη Έλληνες και Βάρβαροι, « πρέπει να σηµειωθεί ότι η 

έννοια βάρβαρος δεν εσήµαινε τίποτα παραπάνω από το µη Έλλην», δεν ήταν δυνατόν 

να συµφωνήσουν τελικά σε ένα θέµα που διαφωνούσαν κατά τον χειρισµό των 

προβληµάτων του αχανούς κράτους που εδηµιούργησε (Ηροδότου Ιστορία). 

Η θεωρία της αποκαλυφθείσης προτίµησης, της οποίας ο Sen είναι διακεκριµένος, λάτρης 

συµπεραίνει τις προτιµήσεις ενός  συνεπούς ατόµου από τις αποφάσεις που λαµβάνει και 

η πρακτική αιτία του να σκέπτεται κάποιος µε συνέπεια, είναι ένα σπουδαίο 

χαρακτηριστικό αυτών που λαµβάνουν αποφάσεις και δεν δύναται να απορριφθεί µε 

ευκολία, «αν και τα µεγάλα έγιναν από αυτούς που ενήργησαν εκτός ορθολογισµού (µάχη 

Μαραθώνα, Μέγας Αλέξανδρος, Αννίβας, Ναπολέων, Ρόµµελ, κ.λ.π)», αν και αυτό 

πρέπει να αποτελεί την εξαίρεση, δηλ το φυσικό στην λήψη των αποφάσεων πρέπει να 

είναι ορθολογικό. Άτοµα τα οποία συµπεριφέρονται µε ασυνέπεια αναγκαστικά µερικές 

φορές θα κάνουν λάθος και έτσι θα βρεθούν σε µειονεκτική θέση εν συγκρίσει µε αυτούς 

που δεν κάνουν λάθη ποτέ και η εξέλιξη δεν µοιάζει µε τους κλώνους οι οποίοι 

αναστέλλουν την επανάληψή τους. Εάν η εξελικτική µεταρρύθµιση του Homo ethicus, ο 

οποίος συµπεριφέρεται µη ορθολογικά, αντικατασταθεί από τον Homo economicus σαν 

παίκτης σε ένα παίγνιο της ζωής τότε είναι αναγκαίο να δοθεί µια ερµηνεία στο πως ο 

Homo ethicus κατορθώνει και επιβιώνει. 

 «Η Ρώµη, όπως κάθε άλλο κράτος , µπορούσε να εκπληρώσει µεγάλους στόχους µόνο 

κατά την διάρκεια που την επέτρεπαν τα υποδείγµατα της δύναµης της. Κατά την διάρκεια 

των καλύτερων αιώνων της ιστορίας της κολοσσιαίας σε µέγεθος φυσικής και ψυχικής 

ενέργειας, η απόφαση και η καταβολή µυϊκής δύναµης των κατοίκων της θα µπορούσε  

να έχει αποτελέσµατα ως επί το πλείστον στον πόλεµο, αλλά επίσης και στην διάδοση 

του υποδείγµατος του ενεργού δεσµού της πειθαρχίας σε όλους τους Μεσογειακούς 

λαούς. Αυτό λειτούργησε θετικά διότι έγινε αποδεκτός γενικά ένας κώδικας υποχρεώσεων 

που διαπέρασε και τις δηµόσιες και τις ιδιωτικές σχέσεις, µεταξύ αυτών των δύο «στην 

πραγµατικότητα υπήρχε µικρή διαφορά, δηλ υπήρχε ταύτιση δηµοσίου και ιδιωτικού 

συµφέροντος δηλ ισορροπία». Βαθµιαία όµως ένας κώδικας ανταγωνισµού επέφερε 
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µεταβολές ανόµοιες µεταξύ αρχόντων και αρχοµένων « δηλ ανισορροπία» και ελάττωσε 

την επάρκεια να µεταβιβάζει και να επικεντρώνει την ενέργεια «δηλ κατασπατάληση 

φυσικών πόρων». Αµφότερες δηµόσια και ιδιωτική δύναµη έφθασε στο σηµείο να 

χρησιµοποιείται σαν µια πηγή υλικού οφέλους κατά το πνεύµα των δούλων, των 

απελεύθερων, των υπαξιωµατικών του εφοδιασµού και σε χαµηλότερης τάξης στην 

ιεραρχία υπαλλήλους « δηλ ο κλέψας του κλέψαντος».Το αποτέλεσµα ήταν να 

προκληθούν σοβαρότατες δυσλειτουργίες.  Πράγµατι εάν ο Mac Mullen γίνει πιστευτός 

και γιατί να µην γίνει; «Αφού είναι γνωστό ότι το σύνολο σχεδόν από τους γνωστούς 

πολιτισµούς, 27 τον αριθµόν εάν ενθυµούµαι καλά, κατέρρευσαν ακριβώς λόγω της 

επικράτησης της διαφθοράς». Επανερχόµενος στον Mac Mullen όλες οι επαρχίες είχαν 

αποσχισθεί από την Ρωµαϊκή αυτοκρατορία κατά τα τελευταία της χρόνια από οµάδες 

βαρβάρων οι οποίες ήταν γελοίες για το µέγεθος και την ισχύ που διέθεταν σε σύγκριση 

µε τις δυνάµεις και το µέγεθος των επαρχιακών φρουρών που αντιµετώπιζαν, αυτό 

δείχνει ότι οι τελευταίοι έπαψαν να ανταποκρίνονται στα καθήκοντα των στρατιωτών και 

µόνο κατ’ όνοµα ήταν στρατιώτες, στην πραγµατικότητα αυτοί ενεργούσαν σαν ένα µακρύ 

χέρι προστασίας οι οποίοι εκβίαζαν τους τοπικούς επιχειρηµατίες και αποσπούσαν 

χρήµατα, «στην Ρωµαϊκή δηµοκρατία θεωρείτο αισχρό το να λαµβάνεις χρήµατα για 

πράξεις που ήταν οριακά νόµιµες». 

Αλλά και κατά την σύγχρονη εποχή, δεν γίνεται τίποτα το διαφορετικό. Για να το θέσω 

ωµά, οι χοίροι που βρίσκονται πλησιέστερα στην φάτνη λαµβάνουν περισσότερη τροφή 

καταπίνοντας λαίµαργα. ΟΙ µάγειροι είναι παχύσαρκοι, όπως πάντα συνέβαινε και οι 

επικεφαλείς των υπηρετών (butlers) δεν είναι λιγότερο ροδοµάγουλοι. Πολιτικοί 

συνεχίζουν να δίνουν µικρή σηµασία στην ευηµερία και την ευτυχία εκείνων τους οποίους 

αντιπροσωπεύουν κυνηγώντας τα οφέλη που απορρέουν από τις υψηλές θέσεις που 

έχουν καταλάβει. Τραπεζίτες, δικαστικοί και δικηγόροι απορροφούν υπέρ το δέον 

περισσότερα από την αξίαν που προσθέτουν στα διαθέσιµα που τους ενεπιστεύθησαν για 

αξιοποίηση. ∆ιάφοροι αξιωµατούχοι του δηµοσίου, κυρίως υψηλόβαθµοι και ειδικότερον 

αυτοί οι οποίοι προέρχονται από αποτυχηµένους πολιτευτές, «διότι το κόστος της 

δωροδοκίας είναι χαµηλό και συνεπώς δέον να ληφθούν µέτρα για την αύξησήν του», 

σπαταλούν πολλά χρήµατα από αυτά που τους ενεπιστευθησαν για την εκπλήρωση του 

έργου των σε ταξίδια, πόρνες πολυτελείας και φανταστικές δεξιώσεις. Τα χρήµατα 

κολλάνε στα χέρια από τα οποία περνάνε, τα ένοχα µέρη αντιδρούν µε φωνές και 
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βιαιοπραγίες όταν τους επισηµαίνεται ότι έχουν δάχτυλα µε κόλα «όπως έλεγε ο µέγας 

στρατάρχης της Γερµανίας Ρόµελ όταν δίδασκε στην Σχολή πολέµου της πατρίδος του ( 

και προπαντός κύριοι µην κραυγάζετε, διότι όταν κραυγάζετε θέλετε να κρύψετε µια 

αδυναµία σας)». 

     «Κατά την ταπεινή µου άποψη δύο θεωρίες (αποστάγµατα της αρχαίας Ελληνικής 

φιλοσοφίας ) θα µπορούσαν να προσφέρουν πολλά στο ανθρώπινο γένος εάν δεν είχαν 

την ατυχία να πέσουν η µεν µία στα χέρια των ιεροεξεταστών, ή δε άλλη στα χέρια των 

σταλινιστών». 

Ένα άλλο σοβαρό πρόβληµα που προκύπτει είναι το στρεβλό νοµοθετικό πλαίσιο το 

οποίο απορρέει από το ότι ο κατ’ εξοχήν υπεύθυνος για την ασφάλεια του πλαισίου, δηλ ο 

νοµοθέτης, θέτει τον εαυτό του εκτός του ελέγχου του νόµου, καθώς και ο δικαστής θέτει 

τον εαυτό του εκτός του συστήµατος απόδοσης δικαιοσύνης και ως εκ τούτου 

δηµιουργείται στρεβλό σύστηµα, αντιθέτως στα συντάγµατα θα έπρεπε να γίνεται ειδική 

µνεία, η οποία να αυξάνει το κόστος στην περίπτωση παραβάσεως, για τους επαΐοντες, 

τους υπεύθυνους, τους ελέγχοντας. Για παράδειγµα φοροφυγάς απαίδευτος να έχει (χ) 

κόστος πρόστιµο, ο φοροφυγάς µε παιδεία (2χ), ο φοροφυγάς εφοριακός (3χ), ο 

φοροφυγάς ελεγκτής εφοριών (4χ) και ούτω καθεξής ο δε νοµοθέτης ο οποίος νοµοθετεί 

δολίως να εξοστρακίζεται δια παντός, το ίδιο και ο δικαστής που εκδίδει παρανόµους 

αποφάσεις αποκοµίζων ίδιον όφελος. Ενώ τουναντίον έχει υιοθετηθεί η άποψη ότι δεν 

αναγνωρίζεται και δεν συγχωρείται άγνοια του νόµου και εκ τούτου ο πτωχός και 

καταφρονηµένος να τιµωρείται κυρίως διότι αγνοεί τον νόµο και όχι ακριβώς για την 

παράβαση του νόµου.   

  Ένα αποκαλυπτικό παράδειγµα είναι οι διάφορες διακηρύξεις που έγιναν κατά καιρούς 

και εξέφραζαν όνειρα, ελπίδες επιθυµίες των λαών αλλά παρέµειναν κενές περιεχοµένου 

διότι δεν ενσωµατώθηκαν στα συντάγµατα των χωρών και έτσι να µετατραπούν από 

υποσχέσεις σε υποχρεώσεις προβλέποντας ένα µηχανισµό επιβουλής. Η παρεµβατική 

δυνατότητα ενός Συνταγµατικού κανόνα έχει µεγάλες δυνατότητες οι οποίες φτάνουν 

µέχρι και τον καθορισµό της κοινωνικής οργάνωσης «για παράδειγµα εάν στο Σύνταγµα 

της Ελλάδος περιληφθεί κανόνας που να συσχετίζει την αµοιβή της εργασίας µε την 

αµοιβή του νοµοθέτη (βουλευτών), τότε το σύστηµα γίνεται δικαιότερον, 

ανταγωνιστεκότερον και κοινωνικότερο διότι εισάγει σαν παίκτη στο παίγνιο και τον τοµέα 

παραγωγή, σε αντίθεση µε τα ισχύοντα σήµερον που η αµοιβή του νοµοθέτη είναι 
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συνάρτηση της αµοιβής της δικαιοσύνης (Πρόεδρος Αρείου Πάγου) µε αποτέλεσµα να 

καταστρατηγείται η αρχή της διάκρισης των εξουσιών, αλλά το και σοβαρότερο, όταν 

αποφασίζετε αύξηση της αµοιβής των νοµοθετών να µην επηρεάζεται το κόστος της 

εργασίας και έτσι να µην αντιδρούν οι κοινωνικοί εταίροι της παραγωγής, δηλ οι 

βιοµήχανοι και όχι µόνο, αλλά και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις.       

     Σε µια υγιή κοινωνία η συµπεριφορά του καθενός πρέπει να βρίσκεται σε ισορροπία, 

συµπεριλαµβανοµένης και της συµπεριφοράς εκείνων που είναι υπεύθυνοι για την 

ασφάλεια επισήµων και ανεπισήµων κοινωνιών, «όπως έλεγε ο Τσε Γκεβάρα η 

επανάσταση δέον να είναι διαρκής διότι επανάσταση που επικρατεί γίνεται κατεστηµένο 

δηλ ισορροπία» και κατά τον ποιητή «ότι στον αιώνα του βλέπει την διαρκή επανάσταση 

των πουλιών και των λουλουδιών». 

    Πότε όµως θα συµβεί αυτό; Η απάντησή µου είναι, όταν θα σταµατήσει η βία να 

χρησιµοποιείται σαν µέσο επιβουλής και δώσει την θέση της στη συζήτηση και την 

συναίνεση, αστειευόµενος, «όταν θα σταµατήσει κάποιος να χτυπά την γυναίκα του», 

ίσως αυτό να φαίνεται αστείο, αλλά µήπως είναι καιρός να σταµατήσουµε να µετράµε την 

δηµοκρατική µας συµπεριφορά και τον προοδευτισµό µας, µε όποιαν έννοια και 

περιεχόµενο δίδεται σε αυτές τις λέξεις όχι µε το πόσο δεξιά ή αριστερά ψηφίζει κάποιος, 

άλλωστε αυτό είναι µυστικό, αλλά πόσο συχνά δέρνουµε τις γυναίκες µας, τα παιδιά µας 

και την βελτίωση των συµπεριφορών µας προς τους γύρω µας. Αυτό όµως µπορεί να 

επιτευχθεί µόνο µέσω τις εκπαίδευσης «δεν είναι ανάγκη να φθάσουµε απ‘ ευθείας στο 

εµείς από το εγώ, αλλά τουλάχιστον ας το θέσουµε σαν οραµατισµό». 

Είναι εµφανές ότι κάποιος δεν είναι δυνατόν επί µακρόν  να οραµατίζεται και να κάνει 

εκκλήσεις στην αρχική θέση πραγµάτων τα οποία έλαβαν χώρα σε µια µυθική εποχή του 

µακρινού παρελθόντος ή ένα µέρος όπου ο χρόνος δεν κινείται και επικρατεί απόλυτη 

λήθη. 

      Οι κανόνες των παιγνίων της αγοράς είναι µόνο οικονοµικοί, εάν κάποιος πρόκειται να 

εξηγήσει γιατί αυτοί εδράζονται επί των κοινωνικών και νοµικών κανόνων (Συνταγµάτων) 

των οποίων η επιβίωση εξαρτάται επί του πώς και πόσο τα άτοµα µιας κοινωνίας είναι 

εξοικειωµένα να παίξουν ένα πολύ ευρύτερο παίγνιο, το οποίο αποκαλώ παίγνιο της 

ζωής, ακόµα και όταν οι κανόνες της ελεύθερης αγοράς είναι σε θέση να το πράξουν, 

απέχουν πολύ από το να αποσαφηνίζουν ότι, πράγµατα απλά, αλλά προσωρινά,  
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εξοστρακίζονται η δε  ιστορία απλά επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει τίποτα να λεχθεί προς 

υποστήριξη της ύπαρξής των και διατήρησής των.  

       Ένα νέο υπόδειγµα είναι τώρα διαθέσιµο, το οποίο διατηρεί σαν τον θεµελιώδη 

µηχανισµό, την βελτιστοποίηση, αλλά δεν θεωρεί πλέον τους οικονοµολόγους 

παντογνώστες των Μαθηµατικών θαυµάτων. Το νέο υπόδειγµα θεωρεί τις εξελικτικές 

δυνάµεις, βιολογικές, κοινωνικές, οικονοµικές κ,λ,π, σαν υπεύθυνες του ότι όλα τα 

πράγµατα βελτιστοποιούνται.                                    

     Ας επανέλθουµε στους τυφλούς Πέρσες σοφούς που ήταν ανίκανοι  να συµφωνήσουν 

για την φύση ενός ελέφαντα. Ο ένας άγγιξε την  προβοσκίδα και υποστήριξε ότι ο 

ελέφαντας είναι ένα φίδι, ο άλλος άγγιξε την πλευρά του ελέφαντα και υποστήριξε ότι ο 

ελέφαντας είναι τοίχος. Κάτι παρεµφερές συνεχίζεται να συµβαίνει όταν διαφωνούν 

µεταξύ τους αριστεροί και δεξιοί πολιτικοί. Ο δεξιός υπογραµµίζει το ρόλο του ιδιώτη 

«αγνοώντας ότι η λέξη ιδιώτης έχει αρνητική έννοια» και του διαφεύγει το γεγονός ότι 

είµαστε κοινωνικά όντα, ενδιαφέρεται για την διατήρηση των ατοµικών δικαιωµάτων και 

ελευθεριών, ενώ θεωρεί ότι  τα κοινωνικά ζητήµατα είναι καλύτερα να εγκαταλείπονται 

στο αόρατο χέρι κατά τον Adam Smith. Ο αριστερός αντιλαµβάνεται το γεγονός ότι 

είµαστε κοινωνικά όντα αλλά µας τοποθετεί σε λανθασµένη ζωολογική διαίρεση 

προσωποποιώντας την κοινωνία και διαχειρίζεται αυτήν σαν να  είχε ίδιους στόχους και 

σκοπούς. 

Ο ελέφαντας που πρόκειται να µελετήσουν και οι δύο  σοφοί, αριστερός και δεξιός,   είναι 

ένα πρόβληµα απόφασης µε µια ιδιαίτερα δύσκολη ποικιλία. Στην θεωρία των  

αποφάσεων , διδασκόµαστε πρώτα να εντοπίζουµε το  εφικτό  σύνολο και έπειτα να 

επιλέγουµε ένα   βέλτιστο  αποτέλεσµα  εντός  αυτού του συνόλου.  Εν γένει, οι δεξιοί 

σοφοί φαίνεται να έχουν µια ακλόνητη εξάρτηση από τα ζητήµατα που  είναι εφικτά , αλλά 

δίνουν λίγη ή καθόλου προσοχή στα προβλήµατα βελτιστοποίησης. Από την άλλη 

άποψη, οι αριστεροί σοφοί επικεντρώνουν   την προσοχή τους σχεδόν αποκλειστικά σε 

ζητήµατα βελτιστοποίησης χωρίς να εξετάζουν  προσεκτικά εάν αυτό είναι ή δεν είναι 

εφικτό, είναι το λάθος που αποδίδεται στον αριστερό που είναι  µεθοδολογικά  το 

σοβαρότερο, αλλά αυτός δεν εκφέρει γνώµη για τις  πρακτικές συνέπειες που είναι 

δυνατόν να προκύψουν  κάνοντας ένα  λάθος από αυτές που θα συνέβαιναν εάν το 

λάθος είχε γίνει σε κάποιο άλλο ιδιαίτερο πλαίσιο.  
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Από την πλευρά της θεωρίας που προτείνεται, οι ερωτήσεις περί του εφικτού 

ενδιαφέρονται για το πώς οι ισορροπίες επιβεβαιώνονται.  Τα πράγµατα τα οποία 

ονοµάζουµε  δικαιώµατα και υποχρεώσεις δεν είναι τίποτα παραπάνω από τις συµβατικές 

αντιλήψεις που υιοθετούνται και εφαρµόζονται από κοινού και έχουν περιληφθεί για να 

επιτρέπουν στον καθένα  από µας να συντονίζουµε τις ατοµικές µας προσπάθειες για 

βελτιστοποίηση, δηλ σαν να είναι συσκευασµένα αξιώµατα µεγιστοποίησης  για τη 

διατήρηση µιας ειδικής ισορροπίας. Το ερώτηµα της βελτιστοποίησης είναι αυτό  της 

επιλογής  µιας ισορροπίας από εκείνες που είναι διαθέσιµες. Ο αριστερός επιθυµεί να 

κάνει αυτήν την επιλογή χωρίς να εξετάζει της σταθερότητα αυτού που επιλέγει, 

εποµένως εφευρίσκει την έννοια του ενός «κοινού αγαθού» έτσι ώστε να µπορεί να 

αποφεύγει µε επιδεξιότητα ερωτήσεις σχετιζόµενες µε τις ισορροπίες.  Εν συµπεράσµατι, 

ο δεξιός δεν επιθυµεί να κάνει καµιά επιλογή και ως εκ τούτου εφευρίσκει α priori 

δικαιολογίες για κανόνες που είναι στην πραγµατικότητα αναγνωρίσιµες µόνο µέσα  από 

έθιµα και συνήθειες, το ίδιο σχίσµα επαναλαµβάνεται στις συζητήσεις µεταξύ των 

φιλοσόφων της ηθικής. 

   Παραθέτοντας ένα απόσπασµα από τον Mackie: (έχοντας απορρίψει τους θιασώτες της 

θεωρίας της χρησιµότητας, θα µπορούσαµε να κινηθούµε σε οιανδήποτε εκ των δύο 

κατευθύνσεων, κατά πρώτον θα µπορούσαµε να διατηρήσουµε τη δοµή της συνέπειας 

της θεωρίας της  χρησιµότητας , αντικαθιστώντας όµως  τον τελικό σκοπό , δηλ την 

χρησιµότητα ή  την ευτυχία... µε κάποια άλλη έννοια του αγαθού που πρόκειται να 

πραγµατοποιηθεί ή να µεγιστοποιηθεί και εναλλακτικά, θα µπορούσαµε να απορρίψουµε 

την δοµή των οπαδών της συνέπειας  και να αναπτύξουµε ένα σύστηµα ηθικής που να 

δοµείται όχι γύρω από την έννοια κάποιου στόχου που πρόκειται να επιτευχθεί, αλλά 

µάλλον γύρω από τους κανόνες, ή τις αρχές της δράσης, ή των καθηκόντων, ή των 

δικαιωµάτων, ή των αρετών, ή κάποιος συνδυασµός εξ αυτών – παρουσιάζοντας µια 

ευρεία αίσθηση, ενός είδους  δεοντολογικού   συστήµατος εντός του οποίου ενέργειες του 

είδους που θεωρούνται ενάρετες να θεωρούνται ως πραγµατικά υποχρεωτικές ή σαν κάτι 

αξιοθαύµαστο) . 

Αν και βρίσκοµαι κοντά µε τις απόψεις του  Mackie σε  µια µεγάλη σειρά  ζητηµάτων,   

νοµίζω ότι εδώ βρίσκεται εκτός του ορθού δρόµου. Συµφωνώ ότι ο θαυµασµός προς την 

θεωρία της χρησιµότητας (ωφελιµισµός) πρέπει να απορριφθεί, αλλά και  η διατήρηση 

µιας δοµής συµπερασµατολογίας δεν περιλαµβάνει απαραιτήτως την έννοια ενός 
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θεµελιώδους «κοινού αγαθού», ούτε η εγκατάλειψη τη έννοιας του κοινού  αγαθού 

υποχρεώνει κάποιον να υιοθετήσει ένα δεοντολογικό πλαίσιο. Οι θεωρήσεις που 

εφαρµόζονται σε διαφορετικά επίπεδα βρίσκονται σε  σύγχυση. Η απόρριψη των λαθών 

του αριστερού δεν συνεπάγεται απαραιτήτως την αποδοχή   των  λαθών  του δεξιού. Οι 

οικονοµολόγοι αντιµετωπίζοντας ο ένας τον άλλον διχάζονται επί αυτού του θέµατος. 

  Εξ αυτών οι δεξιοί πρόθυµα εγκολπούνται την  θέση του Hobbes’  Foole και φαντάζονται 

ότι αυτό είναι που η ορθολογιστική ικανότητα ορίζει. Ο Sen σωστά τους αποκαλεί 

«ορθολογικούς ανόητους», αλλά η εναλλακτική λύση δεν είναι η επιδίωξη κάποιας 

χιµαιρικής έννοιας  του «συλλογικού ορθολογισµού» η οποία απλά πρόκειται να 

σταµατήσει την αφελή ερµηνεία των σύγχρονων εννοιών του  ορθολογισµού (την έννοια 

του οποίου είχαν αναπτύξει σε µέγιστο βαθµό οι αρχαίοι πρόγονοι µας). ∆εν υπάρχει  

ανάγκη να βαδίσουµε εκτός της  οικονοµικής παράδοσης για αυτόν τον λόγο  ο Adam 

Smith δεν έγραψε µόνο το  «The Wealth of Nations» αλλά όµως και το «The Theory of 

Moral Sentiments ».   ∆εν σκέφτηκε ότι το τελευταίο δεν είχε καµιά σχέση µε το  

προηγούµενο και  ούτε εµείς θα πρέπει να αναπτύξουµεκαι υοθετήσουµε τέτοιες 

αντιλήψεις.  

Χρησιµοποιώντας µια ρήση του Hume, η οποία δεν είναι γνωστή ευρέως, αλλά φαίνεται 

σαν να έχει γραφτεί από ένα σύγχρονο θεωρητικό της θεωρίας των παιγνίων, ο οποίος  

αναζητεί τρόπους να ερµηνεύσει τις µεθόδους κάτω από τις οποίες τα αποτελέσµατα 

συνεργασίας, συνέναισης και συναισθηµατικής κατανόησης είναι δυνατόν να 

αποτελέσουν σηµεία ισορροπίας στα επαναλαµβανόµενα παίγνια ( µανθάνω να κάνω 

προσφορές σε κάποιον άλλον χωρίς να προσφέρω σε αυτόν τίποτα από αληθή καλοσύνη 

και ευγένεια, επειδή προβλέπω, ότι αυτός θα µου επιστρέψει την προσφορά, 

προσδοκώντας κάτι άλλο του ιδίου είδους και για να διατηρήσω την ευχέρεια για ίδια 

ανταπόκριση µε καλές προσφορές προς εµένα από τους άλλους  και εποµένως µετά εγώ 

να τον έχω εξυπηρετήσει και αυτός να βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση που προέρχεται 

από την δική µου  ενέργεια και αυτός να έχει επηρεασθεί να εκπληρώσει τους όρους από 

την πλευρά του σαν πρόβλεψη των συνεπειών που θα προέρχονται από την άρνησή 

του), εάν η αναφερθείσα ρήση του Hume δείχνει ότι αυτός χωρίς θεωρητική τεκµηρίωση 

έκανε υποσυνείδητα χρήση µεθόδων της θεωρίας των παιγνίων συνεργασίας τότε 

µπορούµε να ισχυρισθούµε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος έκανε χρήση τέτοιων µεθόδων πολύ 

προγενέστερον και µάλιστα έκανε χρήση και των µεθόδων των παιγνίων ανταγωνισµού 
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κάνοντας χρήση µεθόδων, όπως (συνασπισµών, διαιτησίας, διαπραγµάτευσης) και όταν 

όλα τα άλλα παίγνια κατέληγαν σε ασυµφωνία πρότεινε την χρήση των ηθικών παιγνίων 

επικαλούµενος τον ηθικόν νόµον τον οποίον θεωρούσε το απόσταγµα της πίστης στους 

θεούς, χωρίς να περιλαµβάνει τον εαυτό του µεταξύ αυτών, του πολιτισµού και της 

παιδείας.           

   Εν κατακλείδι µια κοινωνία η οποία λειτουργεί ορθολογιστικά αντί να κατακερµατίζει την 

διατιθέµενη πίτα σε ανεκµετάλλευτα συντρίµµια καλά θα είναι να έχει κατά νουν ότι κατά 

την πάλη για την διανοµή γίνεται σύγκλιση στο 1\ n για την στρατηγική και στο n-2 \ n για 

την αποπληρωµή, όµως αυτό προϋποθέτει εξίσωση των κοινωνικών εταίρων που πολύ 

σπάνια θα αποδώσει ισορροπίες. Οι ορθολογιστικές κοινωνίες έχοντας υπ’ όψιν το 

παραπάνω θα πρέπει να εφαρµόζουν την στρατηγική του 1\n+1 η οποία τείνει σε 

επαναλαµβανόµενα παίγνια σε εξισωτικά αποτελέσµατα, αλλά σε περίπτωση διαφωνίας 

δεν κατακερµατίζει όλη την πίτα, αλλά ένα τµήµα που το µέγιστο τείνει στο 1\n+1. 

    Για να κάνω εναργέστερη την άποψή µου αναπτύσσω το παρακάτω παράδειγµα: 

Έστω ότι η πίτα αποτελείται από 90 µερίδια και ανταγωνίζονται δύο παίκτες, εάν δεν 

καταφύγουν σε ανταγωνισµούς θα µοιράσουν ίσα και θα λάβουν από 45 µερίδια, εάν 

όµως αρχίσουν τους ανταγωνισµούς τότε θα πάρουν λιγότερα διότι πολλά θα έχουν 

συντριβεί κατά την διάρκεια του αγώνα και µε πιθανότητα να πάρουν 0 εάν ο αγώνας 

καταλήξει να είναι εξοντωτικός. Συνεπώς το αποτέλεσµα θα είναι 0 ≤  της αποπληρωµής 

 του 45 ενώ µε την προτεινόµενη επιλογή θα εξασφαλίσουν σίγουρα το 1\ n +1, δηλ το1 

\ 3 δηλ 30  και το παίγνιο θα περιορισθεί στον δεύτερο  γύρο , όπου πάλι θα εφαρµοσθεί 

η µέθοδος της σύγκλισης , αλλά στο εναποµείναν 1\3 δηλ, στο1\9 του συνόλου και ούτω 

καθ’ εξής πλην όµως η διαδικασία θα σταµατήσει περαιτέρω διότι τα εναποµείναντα 

τµήµατα θα έχουν γίνει συντρίµµατα από τον αγώνα που διεξήχθη για την διεκδίκησή 

τους, το κόστος της διεκδίκησης έναντι της αποπληρωµής θα είναι µεγαλύτερο και  

συνεπώς να µην παρουσιάζει κανένα ενδιαφέρον από πλευράς εκµεταλλεύσεως πέραν 

από τον κορεσµό της λαιµαργίας και του εγωισµού του συµπεριφεροµένου σαν «ανόητος 

ορθολογιστής» (Ιέραξ ή Μπούφος) ενώ ο άλλος παίκτης (περιστέρι ή όρνιθα ) έχει πάρει 

κάτι παραπάνω από αυτό που θεωρεί δίκαιο και αρκετό.   

≤

   Για να καταστήσω πλέον φανερά την διαπάλη και την λανθασµένη ανταγωνιστική 

διάθεση µεταξύ της εκκλησίας και της επιστήµης ένιωσα τον πειρασµόν να παραθέσω ένα 

τµήµα από το βιβλίο του Νταν Μπράουν «οι Πεφωτισµένοι» (Illuminati), όχι τόσο διότι 



 271
παρουσιάζει µε την µέγιστη ακρίβεια αυτόν τον ανταγωνισµό , αλλά διότι τον παρουσιάζει 

µε τρόπο γλαφυρό, εκλαϊκευµένο, µε λογοτεχνική άποψη και ως εκ τούτου εύκολα 

αντιληπτό και συνεπώς εύκολα να υιοθετηθεί.       

        (Τώρα συνειδητοποίησε ότι ο σταυρός που σχηµατίζονταν στον χάρτη ήταν το 

απόλυτο σύµβολο του δυαδισµού των πεφωτισµένων. Ένα ιερό θρησκευτικό σχήµα που 

διαµορφώνονταν από τα τέσσερα στοιχεία της επιστήµης. Αποτείοντας φόρο τιµής τόσο 

στην ακρίβεια της επιστήµης όσο και στο µεγαλείο του Θεού.  

  Είχε γίνει µάρτυρας θαυµαστών τρόπων επικοινωνίας. Είχε δει δίδυµα αυγά θαλασσίων 

χελωνών να χωρίζονται από τους επιστήµονες, να τοποθετούνται σε εργαστήρια χιλιάδες 

χιλιόµετρα µακριά το ένα από το άλλο και όµως να εκκολάπτονται ακριβώς την ίδια 

στιγµή. Είχε παρακολουθήσει αποικίες κοραλλιών να πάλλονται µε τέλεια συγχρονισµένο 

ρυθµό σαν να ελέγχονται από ένα εγκέφαλο). 

    Μετά την πρώτη επιτυχή επανδρωµένη πτήση στο διάστηµα και την επιστροφή 

στην Γή ο πρώτος άνθρωπος (Γιούρι Γκαγκάριν) που ταξίδευσε  στο διάστηµα και 

επέστρεψε δήλωσε «αντανακλώντας την προσωπικότητά του και την ιδεολογία του», ότι 

είδε πολλά θαυµάσια, αλλά δεν είδε πουθενά τον Θεό. Ο µόνος που απήντησε ήταν ένα 

µέλος της  επιστήµης  και όχι της θρησκείας (ο Γερµανός Βέρνερ φον Μπράουν), 

λέγοντας ότι καµία συσκευή τηλεοράσεως µέχρι σήµερα δεν είδε τον κατασκευαστή της , 

πώς ένα ανθρώπινο δηµιούργηµα του Θεού απαιτεί να δεί τον δηµιουργό του; Τι θα 

συµβεί, εάν οι κλώνοι δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τους δηµιουργούς τους και  

στραφούν εναντίον τους, κατά το πρότυπο των ανθρώπων που δεν αναγνωρίζουν το 

θεϊκό τµήµα που ενυπάρχει µέσα τους. Μεταξύ ιδεαλισµού και υλισµού υπάρχει µόνο µια 

διαφορά, δηλ τι έγινε πρώτα το αντικείµενο « άνθρωπος»  ή η συνείδηση «Θεός». Η 

κατασκευή µιας ποσότητας ύλης ή αντιύλης µέσα σε ένα επιταχυντή δεν καταρρίπτει την 

ύπαρξη του Θεού, έστω και µε την υπόθεση ότι το Σύµπαν το αποτελεί ένας τεράστιος 

επιταχυντής όπου τα δύο άκρα, δηλ το µηδέν και το άπειρο ταυτίζονται . Το ζήτηµα είναι 

να κατασκευάσει κάποιος ύλη ή αντιύλη από το ουδέν (τίποτα), δεν χρησιµοποιώ το 

µηδέν , διότι αυτό ταυτίζετε µε το άπειρο. «Ο Θεός είναι το σύνολο των εικόνων των 

παρελθόντων, των παρόντων και των µελλόντων, ο ών, ο ήν και ο εσόµενος».  Εν 

κατακλείδι θα ήθελα να αναφερθώ επ ‘ ολίγον στην σχέση Θεού και παγκοσµιοποίησης. 

Πως είναι δυνατόν κάποιος να είναι µε την παγκοσµιοποίηση και συγχρόνως θιασώτης 

(λάτρης) της µονοθεϊστικής θρησκείας;  Αντιλήψεις και ιδέες σαν τα ο Μονάρχης  είναι  



 272
εκπρόσωπος του Θεού επί του πλανήτη γη  και ο  Μέγας κλήρος οι Απόστολοι και 

αντιπρόσωποι Αυτού είναι πλέον φαιδρές και γελοίες. Συνεπώς εάν κάποιος αποδέχεται 

την ύπαρξη και κυριαρχία του Θεού δεν µπορεί να ισχυρισθεί ότι υπάρχει και 

πλανητάρχης ή ότι είναι αναγκαία η ύπαρξη πλανητάρχη «ας σταµατήσουν τις 

υποκρισίες». Ο Θεός δεν έχει καµµιά σχέση µε τις κοσµικές εξουσίες ούτε εµπλέκεται σε 

αυτές παρά µόνο εάν κατά παραδοχήν γίνει αποδεκτό ότι οι όποιες ιδιότητες αποδίδονται 

στον Θεόν είναι το φυσικόν και συνεπώς ο Θεός εισάγεται σαν παίκτης του παίγνιου της 

ζωής δηλ εισάγεται και η ηθική, ο πολιτισµός, οι επιδράσεις της παιδείας της εξέλιξης και 

της συναισθηµατικής κατανόησης δηλ µειώνει κατά κάποιο τρόπο το καθαρό 

ορθολογισµό του Homo  economicus     µεροληπτόντας υπέρ του Homo Sapiens. Στις 

ιδιότητες του Θεού συνυπάρχουν η λογική και  το συναίσθηµα. Συνεπώς οι εξουσιαστές, 

συµπεριλαµβανοµένων των εχόντων και κατεχόντων ,  κατά την ενάσκηση των όποιων 

δικαιωµάτων δέον να λαµβάνουν υπ΄όψιν και τις απαιτήσεις του Θείου κανόνα , όπως 

έκανε και ο Μέγας Αλέξανδρος και όχι µόνο τον µαθηµατικό κανόνα , διότι µε την 

αποδοχή µόνο του µαθηµατικού κανόνα είναι εύκολο, για παράδειγµα να λύσεις το 

πρόβληµα παραβλέποντας την ύπαρξη και την επίδραση του 1\3. «Πόσο εύκολα λύνονται 

τα προβλήµατα εάν το 1\3 του παγκόσµιου πληθυσµού το ρίξουµε στον καιάδα λάκον ή 

βορά στον µολώχ του πολέµου» και µετά µέσω των ποικίλων ανταγωνισµών και 

εγωϊστικών απαιτήσεων στο  «ουδέν» µέσω τις διαδικασίας σειράς προόδου µε 

συντελεστή 1\3. Αυτό όµως συρρικνώνει και ακυρώνει την Θεϊκή βούληση «πληρώσατε 

την γην και κατακυριεύσατε αυτήν». 

Κλήρος  και επιστήµη ανταγωνίζονται µεταξύ τους για τον έλεγχο, την κατοχή και 

την διανοµή της κοσµικής εξουσίας εξαπατώντας τα πλήθη υποκρινόµενοι ότι 

ενδιαφέρονται για τα ζητήµατα του κανόνα που εφαρµόζει ο Θεός,  πλην όµως δεν έχουν 

καµµιά σχέση διότι η επιστήµη αντιπροσωπεύει και ερευνά  τα «καλώς  γνωστά ( 

επίσταµαι σηµαίνει γνωρίζω καλά)» , ο δε Θεός εµπεριέχει και το άγνωστο (το µη 

θεωρούµενον κατά τον Απόστολο Παύλο). Όταν έχεις µια όρνιθα πολύ εύκολα είναι 

δυνατόν να κάνεις ένα αυγό, όπως και όταν έχεις ένα αυγό είναι δυνατόν µέσα από τους 

νόµους του τυχαίου να δηµιουργήσεις µια όρνιθα , από το ΟΥ∆ΕΝ όµως µόνο ο Θεός ο 

«Αεί ων» µπορεί να δηµιουργήσει.                                         

   7. Συµπεράσµατα 

   7.α Αρχική Θέση 
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Είναι δυνατόν να εξελίσσεται και να µεταρρυθµίζεται, αλλά όµως όχι και να ανατρέπεται 

εκ βάθρων. Κλασσικό παράδειγµα µπορούµε να αποτελέσουµε εµείς οι Έλληνες, 

τουλάχιστον όσοι από εµάς µένουν προσκολληµένοι στο ένδοξο αρχαίο παρελθόν 

βολευόµενοι πίσω από αυτό χωρίς να διδάσκονται από αυτό και κυρίως από το « άµες δε 

γεσόµεθα πολλώ κάρονες» χωρίς να εξετάζουµε τι µπορούµε να κάνουµε και ποιες 

δυνατότητες έχουµε για να κάνουµε κάτι. ∆εν µπορεί να αποτελέσει βάση για την 

αποδοχή µιας κατάστασης που θα είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί σαν φυσική 

κατάσταση και συνεπώς σαν αφανής παίκτης σε οιονδήποτε τύπον παιγνίου» ζωής ή 

ηθικής». Σαν παράδειγµα ανακαλώντας από την µνήµη µου µια συζήτηση που είχα 

κάποτε µε ένα συγγενή µου, ο οποίος είχε νυµφευθεί πρόσφατα και µόλις είχε αποκτήσει 

τον πρώτον του υιόν, του έθεσα το ερώτηµα τι πιθανότητες έχει ο υιός του να γίνει µια 

ηµέρα Πρόεδρος της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας έχοντας εξασφαλίσει όλες τις απαιτούµενες 

προϋποθέσεις (νοητικό επίπεδο του υιού, επένδυση από τον ίδιον επάνω στον υιόν, 

κ.λ.π) η απάντηση ήταν αυθόρµητα καµία (σηµειώνεται ότι ήταν άκρως συντηρητικός). 

Όταν εγώ του απήντησα ότι απαιτώ ο δικός µου υιός να έχει πιθανότητες 1/n όπου n ο 

αριθµός των εχόντων το δικαίωµα του εκλέγεσθαι βάσει του ισχύοντος συντάγµατος µου 

απήντησε ότι είµαι εκτός πραγµατικότητας και δεν έχω αντιληφθεί ότι η µοίρα και όχι η 

αρχική θέση µε έχει καθορίσει να είµαι εξουσιαζόµενος και όχι εξουσιαστής. Τότε η 

απάντηση µου ήταν ότι το σύστηµα δεν δουλεύει ή τέλος πάντων δουλεύει άδικα και 

συνεπώς απαιτείται η διαρκής επανάσταση (αναφερόµενος στην πολιτιστική, πνευµατική, 

ηθική επανάσταση και όχι στην ένοπλη εξέγερση, διότι αυτή η τελευταία έχει µεγάλο 

κόστος σε αίµα και είµαι ένας από αυτούς που πιστεύουν ότι πάσει θυσία δεν πρέπει να 

καταργηθεί το µόνο δικαίωµα που έχει αναγνωρισθεί σαν φυσικό έστω και τόσο 

µικρόψυχα, δηλ έχει αναγνωρισθεί το ζειν και ουδεµία µνεία γίνεται για το ευ ζείν). 

     7.β Πέπλο Ανωνυµίας 

Όλοι κατηγορούν τον Ρωµαίο αυτοκράτορα Καλιγούλα για λαιµαργία διότι στην 

προσπάθειά του να τρώγει συνεχώς προκαλούσε τεχνικά εµετό και κανένας δεν 

κατηγορεί την σύγχρονον κοινωνίαν η οποία καταναλώνει συνεχώς και ύστερα πληρώνει 

για να αποκτήσει υπηρεσίες αδυνατίσµατος στα διάφορα κέντρα που παρέχουν τέτοιου 

είδους υπηρεσίες, χωρίς να κατηγορούν τους εαυτούς των για µωρία τουλάχιστον.                      

     7.γ Κυβέρνηση 
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Ποία όµως Κυβέρνηση; Αυτή που περιγράφεται τόσο εύγλωτα από τον Proudon ή αυτή 

που αναφέρεται από τους αρχαίους Έλληνας φιλοσόφους; ∆ηλ φιλοσοφούντες βασιλείς, 

κατά την ταπεινή µου άποψη ούτε ο ένας τύπος ούτε ο άλλος, «διότι ακόµη και ο Θεός 

είναι καλός ή κακός, διότι οι άνθρωποι είναι καλοί ή κακοί», κατά την άποψή µου λοιπόν 

πρέπει να υπάρχει ένα µέσο που να θέτει περιορισµούς στην λειτουργία οιασδήποτε 

κυβέρνησης και οιουδήποτε τύπου κυβέρνησης. Ένα τέτοιο όργανο που να θέτει τέτοιου 

είδους περιορισµούς θα µπορούσε να αποτελέσει το κοινωνικό συµβόλαιο που θα 

συνάπτεται µεταξύ των κοινωνικών οµάδων και επί πλέον οι διακηρύξεις οι οποίες θα 

καθορίζουν τις ανθρώπινες σχέσεις µεταξύ των διαφόρων (διακρατικών κοινωνίων) και 

λαµβάνοντας υπόψη αυτό το ελάχιστον που έχει αναγνωρισεί σαν φυσικό δικαίωµα, δηλ 

την προστασία της ζωής και έχοντας την τάση να προβλέπει και βήµατα για την 

εξασφάλιση του ευ ζειν. Το πώς θα προκύπτουν αυτά τα όργανα και πως θα τίθενται οι 

κανόνες δεν είναι έργο αυτής της ανάπτυξης, πάντως για την δηµιουργία τέτοιων 

οργάνων και κανόνων απαιτείται λογική (ορθολογισµός), αλλά και καρδιά 

(συναισθηµατική κατανόηση) , τα οποία όµως θα επηρρεάζονται από τον πολιτισµό, την 

παιδεία, την ηθική, όπως όλα αυτά εξελίσσονται διαχρονικά, «δυστυχώς επί των ηµερών 

µας γίναµε και γινόµαστε µάρτυρες µιας υπεραλµατώδους ανάπτυξης της τεχνολογικής 

εξέλιξης (απορρέουσα από τον ορθολογισµόν) χωρίς την ταυτόχρονη ανάπτυξη της 

φιλοσοφικής σκέψης (απορρέουσα από τον πολιτισµό, την παιδεία, την ηθική, την 

συναισθηµατική κατανόηση). Τα αποτελέσµατα της στρεβλής αυτής ανάπτυξης είναι 

ορατά, µε την δηµιουργία κοινωνίων µαταίων επιδόσεων και την εξωορθολογιστικήν 

ανάπτυξη του χρηµατοοικονοµικού τοµέα σε βάρος του πραγµατικού και ως εκ τούτου να 

διαθέτουµε νοµίσµατα, µετοχές, αλλά το µεγαλύτερο τµήµα των λαών να θεωρούν τα 

φρούτα σαν αγαθά που πωλούνται στα φαρµακεία σαν προϊόντα της 

φαρµακοβιοµηχανίας.  Εν τέλει ένα έθνος δεν είναι µόνο µια ιδέα που περιλαµβάνει µια 

τοπική έκταση και ένα στιγµιαίο συνοθύλευµα  ιδιωτών, αλλά είναι η ιδέα που έχει 

συνέχεια η οποία εκτείνεται σε χρόνο, σε αριθµούς και σε διάσταση αυτό ιδρύεται κάτω 

από ειδικές περιστάσεις, αιτίες, τάσεις, διαθέσεις, από ηθική, πολιτισµό και κοινωνικά 

έθιµα των ανθρώπων τα οποία αποκαλύπτονται αφ’ εαυτού µόνο σε ένα µακρύ χρονικό 

διάστηµα.                  

       7.δ Χρησιµότητα 



 275
Οι θιασώτες της θεωρίας της χρησιµότητας αντιλαµβάνονται τα πάντα σαν εργαλείο 

δουλειάς ακόµη και τον Θεό και την γνώση , νοµίζουν δε ότι και εσύ είσαι τόσο ιδιοτελής, 

όσο χρειάζεται για να «δικτυώνεσαι» ως εν ουρανώ και επί της γής. Καλές σχέσεις µε τον 

Θεό µην τυχόν και µας αποπάρει και χάσουµε τον παράδεισο, οι µπακάληδες, καλές 

σχέσεις και µε τους µπακάληδες µε όλες τις παραλλαγές που εµφανίζονται. Σαν 

µπακάληδες δεν εννοώ τους δικτάκτορες , αυτούς τους διακρίνεις µε την πρώτη, εννοώ 

τους δηµαγωγούντες χρηµατοθήρες, που δεν γίνονται αντιληπτοί σαν τέτοιοι παρά µόνο 

από ανθρώπους που γνωρίζουν την άµεση και την έµµεση τεχνική της προπαγάνδας και 

τον ρόλο της έµµεσης τοιαύτης στην χειραγώγηση των µαζών. Φοβάµαι τους 

δραχµοθήρες ανεύθυνους εθνοκαπήλους , που δεν καταλαβαίνουν πόσο εύκολο είναι για 

έναν καλό τεχνικό της προπαγάνδας να εκµεταλλευθεί το λόγο τους και να τον κάνει όπλο 

χωρίς να το καταλάβουν.           
     7.ε Αγορά 

          ∆ιαφωνώντας µε το σύνολο των επιφανών επιστηµόνων στα έργα των οποίων 

έκανα µνεία και των αναφεροµένων στην βιβλιογραφία θεωρώ ότι η αγορά είναι το πλέον 

ακατάλληλο όργανο για την δηµιουργία και την ανάπτυξη ιδεολογικών ζυµώσεων 

κοινωνικών αγώνων διότι πιστεύω ακράδαντα ότι οι ιδέες, ο πολιτισµός, η γνώση και η 

ηθική δεν είναι δυνατόν να καθίστανται ζητήµατα αγοραίων συζητήσεων και ούτε 

αποτελούν αντικείµενα προς αγορά και πώληση, αλλά αποτελούν παγκόσµια περιουσία 

και δέον να συγκαταλέγονται µεταξύ των ελευθέρων αγαθών. Συνεπώς η αγορά µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί για την δηµιουργία µιας κατάστασης που είναι δυνατόν να ισχύσει σαν 

φυσική κατάσταση για τµήµατα της κοινωνικής λειτουργίας (για παράδειγµα όπως η 

οικονοµία ), αλλά όχι για το σύνολο των κοινωνικών συνιστωσών της κοινωνικής ζωής. 

Για µερικά όµως στοιχεία οργάνωσης της κοινωνικής ζωής είναι δυνατόν να δηµιουργηθεί 

µια ιδιαίτερη αγορά στην οποία εκπρόσωποι των κοινωνικών οµάδων θα ανταγωνίζονται 

για την δηµιουργία κανόνων λειτουργίας των κοινωνιών, όµως δέον να προβλέπονται 

αυστηρά µέτρα ελέγχου κατά της διαπλοκής και της διαφθοράς.                

      7.στ Συµπόνια - Συναισθηµατική κατανόηση 

             Η συµπόνια όπως τουλάχιστον την αντιλαµβάνονται οι περισσότεροι και 

εκδηλώνεται µε την προσφορά ελεηµοσύνης δεν νοµίζω ότι είναι λογικό να πιστεύει 

κάποιος ότι είναι δυνατόν να θεωρηθεί σαν φυσικό και να χρησιµοποιηθεί σαν ένας 

αφανής παίκτης που συµµετέχει σε οιονδήποτε παίγνιο «ζωής ή ηθικής».Τουναντίον όχι 
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ισορροπίες δεν µπορούν να προκύψουν από µια τέτοια διαδικασία αλλά τουναντίον θα 

υπάρχει διαρκής απόκλιση  και µάλιστα µε τις συνθήκες που αναφύονται από την 

εφαρµογή µιας τέτοιας διαδικασίας η οποία µε την εφαρµογή της αυξάνει την ικανοποίηση 

του ελεούντος και χειροτερεύει την θέση του ελεουµένου. Αντιθέτως πιστεύω ότι η άποψη 

που αναπτύσσεται από τον Στέφαν Τσβάϊχ περί της διαρκούς προσπάθειας για την 

εξάλειψη της ανάγκης της ελεηµοσύνης µε την επίδειξη διαρκώς της κοινωνικής 

συµπόνιας είναι συµβατή µε την αναπτυχθείσα άποψή µου περί του καθορισµού ως 

φυσικόν όχι µόνο του ζείν, αλλά και του ευ ζείν. Αυτό όµως προϋποθέτει πολιτισµό, 

καλλιέργεια, παιδεία, τα οποία όλα µαζί συµβάλλουν στην δηµιουργία νέων τύπων 

ανθρώπου ή ανθρώπων, δηλ του Homo Sapiens, ο οποίος διαθέτει πολιτισµό, 

καλλιέργεια, παιδεία,αλλά και ορθολογισµόν και του Homo Economicus που διαθέτει 

πολιτισµό, καλλιέργεια, παιδεία, αλλά και συναισθηµατική κατανόηση δηλ ο νέος Homo 

Sapiens να είναι σε θέση να σκέπτεται ορθολογικά ο δε Homo Economicus να διαθέτει 

ένα βαθµό συµπόνιας µε διάρκεια δηλ συναισθηµατική κατανόηση.                 

     Καθίσταται εµφανές ότι ο ακριβής προσδιορισµός του όρου συναισθηµατική 

κατανόηση είναι ουσιαστικός για την επιβίωση των ανθρώπινων κοινωνιών, χωρίς αυτόν 

τον ακριβή προσδιορισµό δεν καθίσταται ικανόν να βρούµε ένα δρόµο προς µια 

ισορροπία οιουδήποτε παιγνίου παίζουµε, αναφέροµαι στα παίγνια της ζωής, της ηθικής 

και τα παίγνια µε συναισθηµατική κατανόηση, εκτός µέσου µιας βραδείας αδέξιας 

µεθόδου δοκιµών και λαθών η οποία κατακερµατίζει την αποπληρωµή του παιγνίου και 

αυξάνει υπερβολικά το κόστος. Η συναισθηµατική κατανόηση δεν έχει σχέση µε την 

στιγµιαία συµπόνια και την ελεηµοσύνη αλλά περικλείει την διαχρονική προσπάθεια για 

την βελτίωση της θέσης των ασθενεστέρων και των αναξιοπαθούντων.   

     7.ζ Ορθολογισµός 

           Η πρόθεσή µου και οι φιλοδοξίες µου όταν ξεκίνησα αυτή την πράγµατι επίπονη 

προσπάθεια ήταν να αποδείξω ότι τα Μαθηµατικά είναι δυνατόν να είναι από µόνα τους 

το φυσικόν και έτσι να είναι δυνατή η χρήση αυτών σαν έναν από τους παίκτες σύµφωνα 

µε την θεωρία των παγνίων, πλην όµως απογοητεύθηκα διότι το αποτέλεσµα είναι 

µάλλον ότι τα Μαθηµατικά είναι ένα στοιχείο του φυσικού και όχι το φυσικόν. Στην 

ερώτηση λοιπόν τι είναι τα Μαθηµατικά; Έδωσα την απάντηση ότι τα καθαρά 

(πραγµατικά) Μαθηµατικά και όχι τα εφηρµοσµένα αποτελούν αφηρηµένα διανοητικά 

κατασκευάσµατα που τουλάχιστον για όσο διάστηµα ασχολείται µαζί τους ο µαθηµατικός 
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δεν άπτονται του παραµικρού µε τον πραγµατικόν κόσµον και η σχέση τους µε την 

πραγµατικότητα και το φυσικόν είναι αυτή που έχει ο ίππος µε την ιππότητα κατά την 

ρήσην του Αριστοτέλη ή του κίτρινου µε την ωχρότητα (κιτρινότητα ) κατά τον Binmore 

«ότι κάτι σηµαίνει στα Μαθηµατικά σηµαίνει κάτι και για τον κόσµο της αισθητής 

πραγµατικότητας». Η πρακτική χρησιµότητα των «αφηρηµένων µαθηµατικών θεωρίων 

στην πραγµατικότητα είναι µια συχνά επαναλαµβανόµενη µαθητική απορία. Έτσι είναι 

δυνατόν να προκαλείται συζήτηση µέσα από την οποία να προκύπτει όσο κι αν αυτό δεν 

το περιµένει κανείς η απροσδόκητη εφαρµογή όλων των µαθηµατικών θεωρίων στην 

µελέτη των φυσικών φαινοµένων, η οποία πραγµατικά αποτελεί µεγάλη έκπληξη και 

πολλές φορές εκφράζεται ως απορία! Μπορώ εδώ να αναφέρω την γνωστή φράση του 

Γαλιλαίου, «το βιβλίο της φύσης είναι γραµµένο µε µαθηµατικούς χαρακτήρες», η οποία 

αφορά την χρήση των µαθηµατικών για την περιγραφή των φυσικών φαινοµένων και 

βρίσκεται στο φυλλάδιό του µε τον τίτλο «Ιl Sagiatore» η φράση έµεινε κλασσική και 

εκφράζει µε τρόπο ποιητικό πως κάθε είδους   φυσική πραγµατικότητα είναι ένα υλικό 

υπόδειγµα κάποιας µαθηµατικής θεωρίας! Η άποψη αυτή τουλάχιστον µέχρι σήµερα 

φαίνεται να δικαιώνεται από τα γεγονότακαι µάλιστα όσο διεισδυτικοί και να είναι οι 

εξειδικευµένοι ορισµοί που έχουν δοθεί µέχρι σήµερα για τα Μαθηµατικά, δεν αναιρούν, 

αλλά τονίζουν ένα γεγονός το οποίο µε την εξέλιξη της επιστήµης γίνεται όλο και 

περισσότερο ευκρινές και αυτό είναι πως όχι µόνο η κάθε είδους φυσική αναλύεται σε ένα 

υλικό υπόδειγµα κάποιας µαθηµατικής θεωρίας , αλλά και αντίστροφα, τα µαθηµατικά στο 

σύνολό τους, µε την πρόοδο της επιστήµης προβάλλουν όλο και πιο ξεκάθαρα ως ένα 

συµβολικό υπόδειγµα της φυσικής πραγµατικότητας, χωρίς όµως να αποτελούν και να 

αντιπροσωπεύουν όλην την πραγµατικότητα.Τέτοιες ιδέες όµως θέλουν πολύ χρόνο για 

να εδραιωθούν και συνεπώς πρέπει να γίνεται προσπάθεια για να διαπιστωθεί πως µε 

βάση αυτόν τον ισχυρισµό µπορεί κανείς,  λαµβάνοντας αφορµές από τα γεγονότα της 

καθηµερινότητας, να κάνει συνειρµικές αναπλάσεις και να βλέπει µεταφορικά µαθηµατικές 

δοµές σε τµήµατα της πραγµατικότητας. ΟΙ µαθηµατικές αλήθειες δεν βρίσκονται µόνο 

στους χώρους εξειδίκευσης, αλλά µεταµφιεσµένες κυκλοφορούν ανάµεσά µας. Η 

ακόλουθη µεταφορά αποτελεί ένα καλό παράδειγµα που παρουσιάζει εκλαϊκευµένα το 

περιεχόµενο του περίφηµου θεωρήµατος της µη πληρότητας . Ας υποθέσουµε ότι έχουµε 

µια µαθηµατική θεωρία, η οποία δεν έχει αξιώµατα, είναι σαν να έχουµε ένα οικισµό µε 

πλήρες δίκτυο ύδρευσης το οποίο όµως δεν µεταφέρει νερό στις κατοικίες, διότι δεν 
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υπάρχει πηγή να το τροφοδοτήσει, στο παράδειγµα ο οικισµός αντιστοιχεί στην θεωρία,το 

νερό µε την αλήθεια (πραγµατικότητα ), οι αγωγοί ύδρευσης µε τις αποδείξεις και οι 

κατοικίες µε τις προτάσεις. Οι πηγές οι οποίες αναβλύζουν το νερό είναι τα αξιώµατα και 

στην υπόθεσήν µας πηγές δεν υφίστανται, οι αγωγοί δεν µεταφέρουν νερό στις κατοικίες 

και οι αποδειξεις δεν µεταφέρουν αλήθεια στις προτάσεις. Κάποια µέρα όµως 

ανακαλύπτουµε τις υπόγειες πηγές και τις συνδέουµε µε το δίκτυο ύδρευσης. Και στα 

Μαθηµατικά προσθέσαµε στην θεωρία µας µερικά αξιώµατα και από ενοραµατική την 

καταστήσαµε αξιωµατική. Αρκούν όµως τα αξιώµατα µιας µαθηµατικής θεωρίας, να 

δώσουν( µέσω των αποδείξεων) αλήθεια σε όλες τις ανεγνωρισµένες προτάσεις της 

θεωρίας; Και αντίστοιχα, είναι δυνατόν η πηγή µε µόνη την υδροστατική πίεση να στείλει 

νερό µέσω των αγωγών σε όλες τις κατοικίες του οικισµού τον οποίον υδρεύει; Στους 

µαθηµατικούς, το αρχικό ερώτηµα, µέχρι και το πρώτο τέταρτο ακόµα του εικοστού 

αιώνα, δεν είχε τεθεί και η γενική πίστη ήταν πως, µε προσεκτική επιλογή των αξιωµάτων, 

µια συνεπής και αξιωµατικά οργανωµένη θεωρία είναι πλήρης, δηλ έχει τα µέσα να 

αποδείξει «αληθή» ή «ψευδή» κάθε διαισθητικά αναγνωρισµένη ως πρόταση της 

θεωρίας. Στον οικισµό όµως είναι γνωστό πως µε µόνες τις δυνατότητες της πηγής η 

οποία τροφοδοτεί το δίκτυο ύδρευσης, το νερό δεν είναι δυνατόν να φθάσει σε κατοικίες οι 

οποίες βρίσκονται σε µεγαλύτερο υψόµετρο από την πηγή. Ακριβώς αυτό  το οποίο είναι 

πασίγνωστο από την αρχαιότητα µαθηµατικά απεδείχθη µόλις το 1931 από τον Γκαίντελ. 

     Σε µια αξιωµατικά οργανωµένη θεωρία, άπειρες προτάσεις της παραµένουν 

αναπόδεικτες εάν τα µόνα αποδεικτικά µέσα που διαθέτουµε είναι αυτά της θεωρίας. Αυτό 

µιλώντας γενικά είναι το περιεχόµενου του θεωρήµατος της µη πληρότητας. Ίσως βέβαια 

είναι παράδοξο, αλλά σύµφωνα µε την αντιστοιχία που περιέγραψα, αυτό το περίφηµο 

θεώρηµα ως περιεχόµενο ήταν ουσιαστικά γνωστό πολύ πριν από την διατύπωσή του και 

ο Γκαίντελ το ανακάλυψε στο χώρο των Μαθηµατικών µόλις το 1931. Ό,τι σηµαίνει κάτι 

στα µαθηµατικά, σηµαίνει κάτι και για τον κόσµο της αισθητής πραγµατικότητας χωρίς 

όµως να αποτελεί και το όλον της πραγµατικότητας. Αξίζει να σηµειωθεί πως , όταν 

ρώτησαν τον Γκαίντελ περί τα τέλη της ζωής του εάν  το θεώρηµα της µη πληρότητας 

µπορεί να έχει εφαρµογή στην κοινωνία, µεταξύ άλλων είπε : «……ό,τι ισχύει για τα 

µαθηµατικά το ίδιο ισχύει και για την ζωή. Αν δεν πιστέψει κανείς βαθιά στο δόγµα µιας 

θρησκείας (αλλά καµιά φορά ακόµη  και τότε) η ζωή µας δεν είναι πλήρης . Η έκλπηξη µε 

το θεώρηµα της µη πληρότητας δεν ήταν ότι ισχύει στην ζωή, αλλά ότι το ίδιο ισχύει και 
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και στα µαθηµατικά. Μέχρι τότε όλοι πίστευαν πως από κει µπορεί κανείς να φτάσει στην 

απόλυτη γνώση, όµως, ακόµη και στα µαθηµατικά αυτό είναι αδύνατο . Αυτό ας µας κάνει 

να είµαστε σεµνοί και ταπεινοί κάτι που όλοι το χρειαζόµαστε και µόνο καλό µπορεί να 

µας κάνει»,δήλ καλός είναι ο ορθολογισµός που εκφράζεται µε τα µαθηµατικά, αλλά 

καλύτερα είναι να περιέχει και λίγο συναισθηµατική κατανόηση καλά είναι τα δένδρα, αλλά 

ακόµη καλύτερα είναι τα δάση .Φαίνεται λοιπόν πως οι µαθηµατικές αλήθειες δεν 

βρίσκονται µόνο στους χώρους της εξειδίκευσης, (ικανότητα πλήρους πληροφόρησης, 

αλλά και ικανότητα συλλογής και ερµηνείας της πληροφορίας),αλλά µεταµφιεσµένες 

κυκλοφορούν ανάµεσά µας στην καθηµερινή ζωή. Συνεπώς απαιτείται εκλαϊκευση των 

εννοιών και µεγαλύτερη επικοινωνία µε την παιδεία και την εκπαίδευση. Βέβαια στην 

προσπάθειά µας να είµαστε σαφείς σίγουρα δεν είναι δυνατόν να είµαστε και απόλυτα 

ακριβείς. Αλλά όσο λίγο και να πάρει κάποιος από το θεώρηµα της µη πληρότητος µε 

οποιονδήποτε βαθµό εκλαϊκευσης, σίγουρα είναι πολυτιµότατο, για το πόσο σηµαντική 

είναι η παρουσίαση µε εκλαϊκευµένο τρόπο των µαθηµατικών εννοιών ο Αίνστάιν 

προλογίζοντας το βιβλίο του Lincoln Barnett, ( Το σύµπαν κι ο ∆ρ Αϊνστάιν), γράφει.          

« Όποιος έχει ποτέ επιχειρήσει να παρουσιάσει µε τρόπο εκλαϊκευµένο ένα θέµα µάλλον 

αφηρεµένο, γνωρίζει τις µεγάλες δυσκολίες που εµφανίζει ένα τέτοιο εγχείρηµα, διότι 

αντιµετωπίζει το δίλληµα ή να κατορθώσει να γίνει αντιληπτός συγκαλύπτοντας τον 

πυρήνα του προβλήµατος και προσφέροντας στον αναγνώστη µονάχα επιφανειακές 

απόψεις και αορίστους υπαινιγµούς , εξαπατώντας αυτόν έτσι µε τον να του γεννά την 

αυταπάτη πως έχει κατανοήσει το ζήτηµα, ή δίνει µια ακριβή έκθεση του προβλήµατος, 

αλλά µε τέτοιο τρόπο που ο άπειρος αναγνώστης βρίσκεται σε αδυναµία να 

παρακολουθήσει την ανάπτυξη του θέµατος και δεν έχει το θάρρος να συνεχίσει την 

ανάγνωση και συνεπώς να γίνεται εύκολος στόχος εξαπάτησης από µέρους των 

εξειδικευµένων. Αν αυτοί οι δύο τρόποι παραµεριστούν από µια επιστηµονική εκλαϊκευση, 

δεν µένει παρά κάτι το εκπληκτικά περιορισµένο, όµως αυτό το λίγο που αποµένει είναι 

στην πραγµατικότητα πολυτιµότατο. Έχει µεγάλη σηµασία να δίνεις στο µεγάλο κοινό µια 

ευκαιρία να αντιληφθεί συνειδητά και µε κατανόηση τις προσπάθειες και τα αποτελέσµατα 

της επιστηµονικής έρευνας. ∆εν αρκεί να παίρνουν αυτά τα αποτελέσµατα µόνο 

ειδικευµένοι σε αυτό το πεδίο, να τα επεξεργάζονται και να τα εφαρµόζουν. Όταν οι 

γνώσεις περιορίζονται σε έναν µικρό όµιλο, αυτό νεκρώνει το επιστηµονικό πνεύµα ενός 

λαού και οδηγεί στην πνευµατική φτώχεια». Εγείρεται συνεπώς το ερώτηµα εάν πρέπει ή 
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όχι να προσπαθούµε να αποδείξουµε µια εικασία (υπόθεση). Η απάντηση είναι σαφώς 

ναι, αλλά πρέπει να γίνεται εκµετάλλευση των ενδιαµέσων συµπερασµάτων. Η λογική 

αναπτύχθηκε από την ύπαρξη των προβληµάτων, όπως και η ιατρική από την ύπαρξη 

των ασθενειών.                                        

     7.η ∆ιακυρήξεις 

           Συνήθως αναπτύσσονται µετά από εκρηκτικές κοινωνικές αναταράξεις και 

αποτελούν απαιτήσεις των κοινωνιών που βρίσκονται στην σφαίρα του ιδεαλισµού και 

του δέον γενέσθαι, γι’αυτόν τον λόγον, ίσως δεν ενσωµατόνονται στο θετικό δίκαιο και 

έτσι να επιβάλλονται και να καθίστανται γίγνεσθαι, ελαχιστοποιώντας έτσι τις ευκαιρίες για 

περαιτέρω ανταγωνισµούς και πιθανόν για βελτιώσεις αυτών, τις οποίες δεν θα 

επιθυµούσαν οι αντίπαλοι των  µεταρρυθµίσεων,  δηλ οι συντηρητικοί, είτε αυτοί ανήκουν 

στην δεξιά, είτε στην αριστερά. 

      7.θ Συντάγµατα- Κοινωνικά Συµβόλαια 

            Όπως ελέχθει παραπάνω οι διακηρύξεις δέον να ενσωµατώνονται στο θετικό 

δίκαιο και να µετατρέπονται από δέον γενέσθαι, δηλ «ευχολόγιο» σε γίγνεσθαι, δηλ 

«επιβολή, υποχρέωση». Σε ποιο όµως τµήµα του θετικού δικαίου, δέον να 

ενσωµατώνονται; Όχι φυσικά στην απεραντοσύνη της νοµολογίας που ψηφίζουν τα 

διάφορα νοµοθετικά σώµατα των διαφόρων χωρών, αλλά στον βασικό νόµο που ρυθµίζει 

τις σχέσεις των διαφόρων κοινωνικών οµάδων µιας κοινωνίας και µάλιστα µιας 

παγκοσµίου κοινωνίας όπως αναγγέλλουν  και ευαγγελίζονται οι κρατούντες ισχυροί του 

πλανήτη. Το τµήµα του θετικού δικαίου που  κρίνω σαν κατάλληλο είναι µόνο τα 

συντάγµατα ή τα κοινωνικά συµβόλαια, «προσωπικά στους όρους δίδω την ίδια έννοια 

και περιεχόµενο». Πόσο όµως δύσκολη ή χρονοβόρα θα είναι µια τέτοια διαδικασία; 

Μήπως πριν φτάσουµε σε ένα σηµείο σύγκλισης θα έχει προκύψει µια νέα διακήρυξη; 

Μήπως στις διακηρύξεις ή τα κοινωνικά συµβόλαια πρέπει να περιλαµβάνονται και 

διατάξεις για την αναθεώρησή των και µάλιστα ελαστικότερες από αυτές τις οποίες 

προβλέπονται σήµερα. Το κόστος είναι µικρότερο, οι προϋποθέσεις ελάχιστες το µόνο 

που προτείνεται να  γίνει αυστηρότερο είναι ο έλεγχος και οι προβλεπόµενες ποινές, σε 

περίπτωση καταστρατήγησης των προϋποθέσεων, από και σε  αυτούς που έχουν την 

ευθύνη για την οργάνωση, την διεξαγωγή της διαδικασίας και την εφαρµογή των 

προϋποθέσεων . 
     7.ι Ηθική – Πολιτισµός – Παιδεία - Θρησκεία 
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         Η θρησκεία είναι σαν την γλώσσα ή τα ρούχα: Όλοι µας έχουµε την τάση να 

στραφούµε προς τις συνήθειες εκείνες µε τις οποίες µεγαλώσαµε. Τελικά όµως όλοι λέµε 

το ίδιο πράγµα: ότι η ζωή έχει νόηµα και ότι είµαστε ευγνώµονες προς την δύναµη που 

µας δηµιούργησε, στην έννοια ότι η  πίστης είναι τυχαία, διότι τα πάντα είναι τυχαία, 

µπορούµε να αντιτάξουµε ότι η πίστη είναι παγκόσµιο φαινόµενο, όπως παγκόσµιος είναι 

ο πολιτισµός και η γνώση, απλά οι συγκεκριµένες µέθοδοι που εφαρµόζουµε για να την 

αντιληφθούµε είναι τυχαίες. Μερικοί από εµάς προσεύχονται στον Ιησού, κάποιοι άλλοι 

πηγαίνουν στην Μέκκα, ενώ υπάρχουν και αυτοί που µελετάνε τα υποατοµικά σωµατίδια. 

Τελικά αυτό που αναζητούµε όλοι είναι η  αλήθεια, η δύναµη που ξεπερνά  αυτό το κάτι 

που είναι µεγαλύτερο από εµάς. Η επιστήµη µας λέει ότι ο Θεός πρέπει να υπάρχει, το 

µυαλό ότι ποτέ δεν πρόκειται να τον κατανοήσουµε και η καρδιά ότι δεν πρέπει να τον 

κατανοήσουµε .  Ο Θεός είναι γεγονός, όµως δεν πρόκειται ποτέ να τον κατανοήσουµε . 

Στο σύνολο των αγιογραφιών ο Θεός επιγράφεται µε τα γράµµατα της Ελληνικής 

αλφαβήτου «πρώτον και τελευταίο Α και Ω» και όλοι τα ερµηνεύουν σαν αρχή και τέλος, 

αλλά όµως το Α και το Ω δεν είναι το πρώτο και το τελευταίο γράµµα όλων των άλφα-

βήτα, αλλά ούτε καν υφίστανται σαν γράµµατα σε άλλα αλφαβητάρια, συνεπώς δέον να 

αναζητήσουµε άλλη ερµηνεία και αυτή κατά την γνώµη µου προέρχεται από τα αρχικά 

των αρχαίων Ελληνικών λέξεων Αεί (πάντοτε) και Ων(υπάρχων) και έτσι ερµηνεύεται και η 

γένεση του Σύµπαντος, δηλ δεν προέκυψε από το ουδέν . Ο πλανήτης Γαία είναι ένας 

οργανισµός. Όλοι εµείς είµαστε κύτταρα µε διαφορετικές λειτουργίες, όµως συνδεόµαστε 

µεταξύ µας . Υπηρετούµε ο ένας τον άλλο. Υπηρετούµε το σύνολο. Η τροµοκρατία έχει 

ένα και µοναδικό στόχο. Την πρόκληση τρόµου και φόβου µε σκοπό να υπονοµεύσει την 

πίστη στο κατεστηµένο.  Εξασθενίζει τον εχθρό εκ των έσω , προκαλώντας αναταραχή 

στις µάζες. Η τροµοκρατία δεν είναι έκφραση οργής, είναι ένα πολιτικό όπλο και ως εκ 

τούτου στρέφεται εναντίον εφαρµοζοµένων εγκοσµίων πολιτικών και όχι εναντίον 

µονοθεϊστικών θρησκειών, όπως είναι και ο ισλαµισµός. Εάν στρέφονταν εναντίον των 

οιασδήποτε µορφής εξουσιών θα στρέφονταν εναντίον και των τριών µονοθεϊστικών 

θρησκειών, διότι όπως έχει αποδεχθεί ιστορικά και οι τρείς έχουν χρησιµοποιηθεί για την 

επιβουλή και την µεταφυσική στήριξη. Αν καταρρεύσει η εντύπωση του αλάθητου, 

οιασδήποτε εξουσίας, καταρρέει και η πίστη των ανθρώπων σε αυτή. Μέχρι την εποχή 

του Μωυσή ο Θεός ή οι Θεοί δεν είχαν χρησιµοποιηθεί σαν όργανα που εξασκούσαν 

απευθείας εξουσία , µπορεί να βοηθούσαν και να γίνονταν επίκληση στην παρέµβασή 



 282
των σαν διαιτητών όχι όµως ότι παρέµβαινον νοµοθετώντας και ως εκ τούτου έφεραν την 

ευθύνη, ενώ οι εγκόσµιοι εξουσιαστές απλώς µετέφεραν και εφήρµοζαν τις εντολές του 

Θεού όντες ανεύθηνοι για οιονδήποτε κακό διότι το επέρριπταν στις πλάτες του Θεού ενώ 

όταν το αποτέλεσµα ήταν καλό ισχυρίζονταν ότι αυτό επετεύχθη ύστερα από δική τους 

επίκληση προς τον Θεόν. Οι δώδεκα Θεοί δεν αντικαταστάθηκαν από τον µονοθεϊσµόν , 

αλλά παρεµβλήθηκε ο ενοθεϊσµός , δηλ η πίστις σε ένα Θεό , ο οποίος ήταν διαφορετικός 

για κάθε λαό µετά εξελίχθηκε σε µονοθεϊσµό και σε ότι αφορά τον χριστιανισµό 

δηµιουργός του ήταν ο απόστολος Παύλος. Ένα ερώτηµα που προκύπτει είναι πως 

µερικοί ευαγγελίζονται την παγκοσµιοποίηση σαν εξουσιαστικό σύστηµα πριν από την 

ολοκλήρωση της µονοθεϊστικής παγκοσµιοποίησης. Η θρησκεία µεταβάλλεται και 

εξελίσσεται σύµφωνα µε την πνευµατικήν , κοινωνική εξέλιξη που είναι απόρροια της 

επίδρασης της παιδείας,του πολιτισµού µε αποτέλεσµα η ανθρωπότητα να δηµιουργεί 

ένα κοινό τρόπο συµπεριφοράς που εγώ τον αποκαλώ ηθικήν. 

       7.ια  Η πολιτική προέλευση  των ανθρώπινων δικαιωµάτων 

     Aπό τις βασικές ιδέες του ορθολογισµού άντλησα µια θετική   θεωρία από την 

οποία προκύπτει ότι τα δικαιώµατα της ατοµικής ιδιοκτησίας και των σχετικών µε αυτά 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων έχουν πολιτική προέλευση.   Υποστηρίζω ότι τέτοια 

δικαιώµατα,  δεν προέρχονται από τα ηθικά αξιώµατα ή από ηθικές επιταγές και δεν είναι 

περισσότερο φυσικά από οποιαδήποτε άλλη ανθρώπινη δηµιουργία. 

Τα ανθρώπινα δικαιώµατα προκύπτουν   από   ένα µακρύ πολιτικό αγώνα των ατόµων µε 

σκοπό  να  βελτιώσουν την ευηµερία τους. Σε τελική ανάλυση, και ο Adam Smith και ο 

Karl   Marx έκαναν λάθος. 

∆εν ύπηρξε ποτέ, και δεν θα υπάρξει, µια αγωνιζόµενη τάξη που να λογοδοτεί και να 

αποτελεί την θεσµική δοµή της κοινωνίας,    ούτε θα µπορούσαµε να κατηγορήσουµε την 

αόρατο χείρα, ή τις δυνάµεις της  αγοράς για τα κοινωνικά Συµβόλαια που προστατεύουν  

τα δικαιώµατά µας . 

Οι δοµές που προκαλούν το νοµικό καθεστώς και την κοινωνική ευταξία προκύπτουν   

από  µια  µακροχρόνια και σύνθετη πολιτική διαδικασία, που καθοδηγείται και που 

καθορίζεται από την επιθυµία του κάθε άνδρα και γυναίκας να έχει το καλύτερο 

αποτέλεσµα κατά την διάρκεια της σύντοµης ζωή του.   

Ο πολιτισµός δεν άρχισε από ηθικούς κώδικες, όπως τόσοι πολλοί φιλόσοφοι,  παλαιοί   
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και νέοι, προσπάθησαν  να µας πείσουν. Άρχισε µε  πράγµατα όπως η διάσηµη πέτρα 

του Hammuraby. Ο κώδικας Hammuraby (δέκατος όγδοος αιώνας π.Χ.), δεν ήταν ένα 

ηθικό δοκίµιο. Ήταν ένας κώδικας νόµων που διευκρινίζει, µε αξιοθαύµαστη λεπτοµέρεια 

τα δικαιώµατα των πολιτών της Βαβυλώνας, τις διαδικασίες και τις ποινικές ρήτρες που 

συνεπάγεται η παράβαση αυτών  των  νόµων. Γιατί ο Hammuraby ένιωσε την ανάγκη να 

γράψει αυτόν τον κατάλογο νόµων πάνω σε µια τεράστια πέτρα; Μπορούµε µόνο να 

σκεφτούµε ότι έκανε έτσι για να διευκολύνει τη διαχείριση των καθηµερινών υποθέσεων 

της ακµάζουσας αυτοκρατορίας του. Τρεις χιλιετίες αργότερα, ο William the  Conqueror, 

έγραψε έναν παρόµοιον κατάλογον µε  δικαιώµατα ιδιοκτησίας, το Domesday 

Book(1087),  για   τον ίδιο ίσως λόγο.   

      Γιατί ηγέτες µε τόση εξουσιαστική δύναµη , όπως ο Hammuraby, ο Μέγας Αλέξανδρος  

και ο William ο Conqueror µπήκαν στον πειρασµό να προικοδοτήσουν τις κρατικές 

υποθέσεις τους µε δικαιώµατα ιδιοκτησίας καθώς και µε άλλα ανθρώπινα δικαιώµατα; Για 

να δώσουµε απάντηση σε αυτήν την ερώτηση, πρέπει να ξανασκεφτούµε την ίδια την 

έννοια των ανθρώπινων δικαιωµάτων.    

     Οι περισσότεροι ηγέτες, ανεξάρτητα από πόσο ισχυροί είναι, εξαρτώνται από τους 

πολίτες για την απόκτηση  οικονοµικών  πόρων. Η δηµιουργία και η επιβολή δικαιωµάτων  

ιδιοκτησίας και  ανθρωπίνων δικαιωµάτων ενισχύουν  την παραγωγικότητα των υπηκόων, 

η οποία ενίσχυση έχει σαν αποτέλεσµα να επιτρέπει στις εξουσιαστικές τάξεις να ζούν 

καλύτερα ένεκα αυτής της ηυξηµένης παραγωγικότητας.   Οι πλεονέκτες  ηγέτες παίρνουν 

τα χρήµατα και «λαϊκιστεί την κάνουν», ενώ οι εξυπνότεροι ηγέτες επενδύουν και 

περιµένουν να συλλέξουν τους καρπούς της επένδυσής τους. Οι κυβερνήσεις κατά 

κάποιον τρόπον επενδύουν στο µέλλον των πολιτών τους ξοδεύοντας χρόνο και χρήµα 

στην άρθρωση και σχεδιασµό νοµικών κωδίκων µε στόχο να προικοδοτήσουν τους 

πολίτες τους µε το απαραίτητο πλαίσιο για µια παραγωγική ζωή.  

     Όταν η τεχνολογία ήταν σπάνια και οι φυσικοί πόροι άφθονοι, η καλύτερη στρατηγική 

για τον ηγέτη ήταν να αφήσει τη φυλή να συλλέξει και να πάρει το µερίδιό του/της,   

χρησιµοποιώντας  τις απειλές και την εκδίκηση  των µαγικών των  δυνάµεων. Με την 

ανάπτυξη της γεωργικής τεχνολογίας, έγινε αποτελεσµατικότερος για τους ηγέτες ο 

εξαναγκασµός των πολιτών να απασχολούνται µε την καλλιέργεια και έπειτα αυτοί να 

συλλέγουν φόρους επί  των παραχθέντων συγκοµιδών. Αλλά µόλις οι ηγέτες έγιναν 

δέσµιοι αυτών των συγκοµιδών , έπρεπε να εγγυηθούν την ευηµερία των συγκοµιδών και 
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των αγροτών, έπρεπε να προικοδοτήσουν τους αγρότες µε βασικά δικαιώµατα,  όπως τα 

δικαιώµατα ιδιοκτησίας  και φυσικής προστασίας.   

     Καθώς η περίπλοκη τεχνολογία εξελίσσονταν  περαιτέρω, ο ρόλος των κεντρικών 

κυβερνήσεων έγινε σταδιακά πλέον  σύνθετος, καθώς καθίστατο  απαραίτητη η  

εξασφάλιση  περισσοτέρων  ανθρωπίνων δικαιωµάτων και δικαιωµάτων ιδιοκτησίας τα 

οποία ήταν πέραν από την απλή φυσική  ασφάλεια των ατόµων. 

Η παραγωγή των σύγχρονων αγαθών απαιτεί όχι µόνο τα βασικά δικαιώµατα  ιδιοκτησίας 

και υγείας, αλλά και δικαιώµατα για ικανοποιητική εκπαίδευση,  ασφαλή µετακίνηση, 

δηµοσίευσης και πολλά άλλα δικαιώµατα ιδιοκτησίας και ανθρώπινα   δικαιώµατα «αν και 

αυτό είναι µια µεγάλη απάτη εκ µέρους των τάξεων των εξουσιαστών διότι αυτοί δεν 

αναλαµβάνουν κανένα κόστος για την παροχή τέτοιων δικαιωµάτων, άλλωστε όπως και η 

ίδια λέξη υπονοεί πρόκειται περί δικαιώµατος και απλά πρέπει να αναγνωρισθεί και να 

αποδοθεί και όχι να πληρωθεί αχρεωστήτως στην εξουσιαστική τάξη. Σήµερα οι 

παραγωγικές τάξεις όχι µόνο δεν πληρώνονται για την υπεραξία της εργασίας τους, όπως 

τοποθετήθηκε από τον Marx , αλλά δεν λαµβάνουν σαν επιστροφή και την απόδοση του 

κεφαλαίου που έχουν επενδύσει στον εαυτό τους µε αποτέλεσµα την αύξηση της 

παραγωγικότητας των».    

    Υποστηρίζουν  ότι οι συντάκτες περιγραφικών θεωριών των ανθρώπινων δικαιωµάτων 

πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί  για να µην εισαγάγουν , χωρίς προσεκτική διερεύνηση, 

οντολογικές  απαιτήσεις και διφορούµενους κανόνες συµπεριφοράς  από την 

παραδοσιακή κανονιστική  λογοτεχνία επί αυτού του θέµατος. Οι περισσότερες εξελικτικές 

θεωρίες των δικαιωµάτων υποφέρουν  από απροσεξία επί αυτού του θέµατος . Η τάση να 

συγχέονται οι  κανονιστικές και  οι θετικές θεωρίες των ατοµικών δικαιωµάτων µας έχει 

οδηγήσει στο να δεχτούµε µερικώς  και  ατελείς θεωρίες σχετικά µε την ίδια την δοµή της 

κοινωνικής µας ζωής.   

Υπογραµµίζω την προφανή ζηµία ως αποτέλεσµα   της σκόπιµης απουσίας της πολιτικής  

οντότητας από τις Νέο-κλασσικές θεωρίες των Συνταγµάτων.  Η αφαίρεση της 

ανθρώπινης αλληλεπίδρασης από οποιαδήποτε εξουσιαστική δοµή, και   η εστίαση στους  

µηχανισµούς των  τιµών, είναι εύκολο να δικαιολογηθούν, εφ' όσον οι ίδιοι περιορίζουµε   

την µελέτη των αλληλεπιδράσεων επί του πλαισίου του τέλειου ανταγωνισµού, ή από 

οποιονδήποτε άλλον   εξωγενή προσδιορισµό των δοµών της αγοράς. Αλλά όταν 

µελετάµε  την προέλευση αυτών των δοµών, η οποία είναι η ουσία και το αντικείµενο  της  
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µελέτης της εξέλιξης των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας, δεν µπορούµε πλέον επί µακρόν να 

αγνοούµε το ρόλο της πολιτικής (Demsetz, 1982: 7).   

    H µελέτη των κοινωνικών συµβολαίων που προστατεύουν τα ατοµικά δικαιώµατα, δεν 

καθορίζουν σαφώς τα πρότυπα που περιλαµβάνονται στην λογοτεχνία ως προς το τι 

πράγµατι αποτελεί µια αποδεκτή ερµηνεία ενός Κοινωνικού Συµβολαίου. Σε όλη την 

πρόσφατη συζήτηση του Νέο – Κοινωνικού Συµβολαιϊσµού, βρίσκεται ο πυρήνας αυτής 

της αταξίας στα νέα ερευνητικά προγράµµατα.   

Κατά την γνώµη µου το κεντρικό σηµείο της συνεισφοράς στη µελέτη της προέλευσης και 

εξέλιξης των ατοµικών δικαιωµάτων, είναι το παρακάτω: τα ατοµικά δικαιώµατα 

καθιερώθηκαν  «επιβλήθηκαν» από µια κεντρική δύναµη, η οποία είναι σε θέση να 

χορηγήσει και να επιβάλει τα ατοµικά δικαιώµατα, επιβάλλοντας το µονοπώλιό της επί της 

χρήσεως της δύναµης, δηλ «βίας». Μετά την καθιέρωση , οι κεντρικές εξουσίες 

χρησιµοποιούν το µονοπώλιό τους επί της χρήσης δύναµης, δηλ «βίας» για να 

χορηγήσουν  δικαιώµατα σε µεµονωµένα µέλη της κοινωνίας για εξυπηρέτηση επί πλέον 

ατοµικών , εγωιστικών ενδιαφερόντων και για εξυπηρέτηση των ιδίων συµφερόντων.    

Πράττουν έτσι για να κερδίσουν την πολιτική και οικονοµική υποστήριξη που κάθε ηγέτης 

χρειάζεται για να διατηρεί  τον  έλεγχο επί της κοινωνίας. Στην προσπάθειά τους να 

προάγουν  τα εγωιστικά τους ενδιαφέροντα οι κυβερνήσεις έχουν ένα κίνητρο για να 

χορηγήσουν την ιδιοκτησία και τα σχετικά ατοµικά δικαιώµατα στους πολίτες  για να 

προωθήσουν την παραγωγή , διευρύνoντας κατά συνέπεια τη φορολογική βάση από την 

οποία µπορούν να αποµυζήσουν φόρους  ή απλά ,  για να είναι σε θέση να αγοράζουν   

πολιτική υποστήριξη µε τη χορήγηση δικαιωµάτων στους πιθανούς υποστηρικτές.   

Αλλά το υπόδειγµα που παρουσιάζεται   παρέχει επίσης µια θετική εξήγηση  στο γενικά 

παρατηρούµενο  maxim  της δηµοσιοποίησης ενός νόµου πριν από την επιβολή.  

Μπορούµε τώρα να εξηγήσουµε γιατί ο Hammuraby , Ο Μέγας Αλέξανδρος και ο William 

ο Conqueror, «αλλά και οιοσδήποτε άλλος φυσικός ηγέτης στρατιωτικός, πολιτικός, 

οικονοµικός, εκκλησιαστικός»,    ήταν, είναι και θα είναι  τόσο πρόθυµοι να ανακοινώσουν 

τους  ισχύοντες νόµους  στην επικράτειά τους. Η δηµόσια γνώση του νόµου, πριν από την 

επιβολή, εµφανίζεται να είναι ένας απαραίτητος όρος για οποιαδήποτε επιτυχή 

κυβερνητική επιβολή του νόµου και της τάξης. Αυτό έχει σαν συνέπεια ότι οι κυβερνητικοί   

ανώτεροι υπάλληλοι τον µόνο τρόπο που διαθέτουν για να απειλούν,  είναι η απειλή για 

αξιόπιστη επιβολή του νόµου ,  είναι ότι αυτοί δεσµεύουν εαυτούς να επιβάλουν  το νόµο 
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µε δηµόσια δηµοσίευση. Κάνοντας το νόµο δηµόσια γνωστό, οι κυβερνήσεις δεσµεύονται 

στην επιβολή των δικαιωµάτων που έχουν υποσχεθεί να επιβάλουν. 

Αυτή η προ - υποχρέωση έχει σαν αποτέλεσµα  την γενική υπακοή των πολιτών και 

καθιστά αξιόπιστη την υποχρέωση επί των θεµάτων  που περιλαµβάνονται σ’αυτήν.  

Έγινε η υπόθεση ότι οι κυβερνήσεις έχουν πλήρη πληροφόρηση για τις προσδοκίες και 

τις προτιµήσεις των ατοµικών συµµετόχων σχετικά µε τέτοιες νοµικές ενέργειες, πλην 

όµως  αυτή η υπόθεση κρίθηκε σαν µη ρεαλιστική. Το κεντρικό σηµείο είναι ότι οι 

ανώτεροι κυβερνητικοί  υπάλληλοι λειτουργούν κάτω από συνθήκες µη πλήρους 

πληροφόρησης σχετικά µε τους και τα ενδιαφέροντα των πολιτών τους. Συνεπώς, 

χορηγούν συχνά δικαιώµατα των οποίων η µη χορήγηση θα ήταν καλύτερη, ή 

αποτυγχάνουν να χορηγήσουν ατοµικά δικαιώµατα µε την χορήγηση των οποίων θα 

µπορούσαν να έχουν καλύτερα αποτελέσµατα. Το κύριο επιχείρηµα είναι ότι ο ρόλος της 

πολιτικής παρέµβασης και διαµαρτυρίας, είναι να στέλνονται  µηνύµατα στις κεντρικές 

εξουσίες περί του ότι µε την  τροποποίηση των ισχυόντων θεσµικών δοµών των 

δικαιωµάτων θα µπορούσε να προκύψει όφελος σε µερικούς  πολίτες και, τελικά, στην  

ίδια την κυβέρνηση. Επί πλέον η ανάλυση δείχνει ότι οι κυβερνήσεις και οι ατοµικοί 

µέτοχοι ωφελούνται γενικά παίζοντας το παίγνιο  της απαίτησης για χορήγηση 

δικαιωµάτων ιδιοκτησίας. Αυτό το αποτέλεσµα παρέχει µια κοµψή εξήγηση για την 

εµφάνιση των ατοµικών δικαιωµάτων  σε δύο  διαφορετικά επίπεδα .  Εξηγεί τη 

διαδικασία από την οποία τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας δηµιουργούνται και πώς 

εξελίσσονται. Αλλά εξηγεί επίσης µερικά από τα πλέον θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα 

που απολαµβάνονται από τους πολίτες των περισσότερων συγχρόνων  δυτικών 

δηµοκρατιών: δηλαδή το δικαίωµα στην ελευθερία του λόγου, «ίσως αποτελεί την 

µεγαλύτερη απάτη που έχει προωθηθεί και προωθείται»,  της οργανωµένης διαµαρτυρίας 

και άλλων τύπων ελεύθερης έκφρασης των προσωπικών προτιµήσεων.  

∆εν χρειάζεται πλέον να στηριζόµαστε στην υπόθεση ότι έχουµε το δικαίωµα στην 

ελευθερία των ανθρώπινου ακατάσχετου βερµπαλισµού . Ούτε πρέπει να στηριζόµαστε  

σε άλλες αµφίβολες ηθικές δικαιολογίες για τέτοια βασικά δικαιώµατα. Το θεµελιώδες 

δικαίωµα της ελευθερίας του λόγου έχει µια απλή θετική αιτιολόγηση:  ex αnte   αυτό κάνει 

τις κυβερνήσεις και τους ατοµικούς εµπλεκοµένους   δηλ. κάθε κοινωνικό µέτοχο   να 

βρίσκονται σε καλύτερη θέση.  
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Μέσω του επιχειρήµατος έχουν  καθιερωθεί  δύο σηµαντικά σηµεία. Κατ' αρχάς, έχει 

αποδειχθεί  από µαθηµατική άποψη ότι  ex αnte οι κυβερνήσεις προσδοκούν  να 

ωφεληθούν επιτρέποντας την ελευθερία του λόγου και άλλες µορφές πολιτικής 

διαµαρτυρίας, επειδή αυτές οι µορφές έκφρασης βοηθούν τις κυβερνήσεις να συλλέγουν 

ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο που πρέπει να δοµήσουν το θεσµικό 

πλαίσιο των ατοµικών δικαιωµάτων των πολιτών. ∆εύτερον, το πρόβληµα της συλλογικής 

δράσης και της πιθανότητας ότι η κυβέρνηση µπορεί να υποεκτιµήσει ή να υπερεκτιµήσει 

τα σήµατα που στέλνονται από το κοινό, αφήνει πολύ περιθώριο για λάθος στη 

διαδικασία από την οποία οι κυβερνήσεις αξιολογούν και αποφασίζουν εάν πρέπει ή όχι  

να χορηγηθεί οποιοδήποτε ιδιαίτερο δικαίωµα.  Εισάγεται και ερµηνεύεται ο ρόλος των 

πολιτικών σαν  επιχειρηµατιών στην εξέλιξη των ανθρώπινων δικαιωµάτων και 

δικαιωµάτων ιδιοκτησίας. Οι πολιτικοί επιχειρηµατίες χρησιµεύουν σαν σύνδεσµος µεταξύ 

των ειδικών ενδιαφερόντων και των κυβερνήσεων, βοηθούν τις οµάδες ατόµων για να 

διαµορφώσουν και να ενεργοποιήσουν τα ενδιαφέροντά τους, βοηθούν τα µέλη της 

οµάδας να καταλάβουν πώς αυτά τα ενδιαφέροντά των  µπορούν να προωθηθούν ή να 

βλαβούν από την διαµόρφωση και υιοθέτηση   διαφορετικών θεσµικών δοµών, επίσης 

βοηθούν τα άτοµα να κινητοποιούνται για την υποστήριξη κάποιου σκοπού ή µιας 

δηµόσιας προσωπικότητας που θα µπορούσε  να βοηθήσει στην αλλαγή  της νοµικής 

δοµής των ατοµικών  δικαιωµάτων προς όφελός των, ακριβώς τόσο σηµαντικές, όσο και 

η βοήθεια που παρέχουν οι πολιτικοί επιχειρηµατίες στα  µέλη των  οµάδων τους να 

στρέφονται προς τον ένα ή τον άλλο τρόπο  δράσης στέλνοντας µηνύµατα στα µέλη τους 

σχετικά µε τις πιθανότητες της επιτυχίας και την αξιολόγηση των περί του τι άλλα µέλη της 

οµάδας είναι περισσότερο πιθανόν να κάνουν.  

Προς την πλευρά της κυβέρνησης  οι πολιτικοί επιχειρηµατίες µεταφέρουν κρίσιµες 

πληροφορίες στους ανώτερους κυβερνητικούς υπαλλήλους σχετικά µε τον αριθµό των  

ατόµων που ενδιαφέρονται και αντιπροσωπεύουν και την  δυνατότητα αυτών των 

οµάδων να παρέχουν στους ανώτερους κυβερνητικούς υπαλλήλους εκλογική ή 

οικονοµική υποστήριξη, αυτές οι πληροφορίες αποκαλύπτονται όχι λόγω κάποιας γνήσιας 

«αξιοπιστίας» των πολιτικών επιχειρηµατιών αλλά επειδή τα ίδια συµφέροντα του 

πολιτικού επιχειρηµατία είναι προφανή: Αυτή οι διαφάνεια ισχυροποιεί τα µέλη της  

οµάδας και τους  ανώτερους  κυβερνητικούς υπάλληλους να εξαγάγουν  από τις ενέργειες 

του πολιτικού επιχειρηµατία τις προσωπικές πληροφορίες που αυτός ή αυτή κατέχουν. 
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Μετά την συλλογή  αυτό των πληροφοριών, οι ανώτεροι κυβερνητικοί υπάλληλοι 

χρησιµοποιούν τις ενηµερωµένες πεποιθήσεις τους για να καθορίσουν σταθµίσεις στα 

σήµατα που στέλνονται από διαφορετικούς πολιτικούς επιχειρηµατίες και να 

δηµιουργήσουν τις θεσµικές δοµές  των ατοµικών δικαιωµάτων για τους πολίτες µε σκοπό 

την µεγιστοποίηση της  πολιτικής και οικονοµικής  υποστήριξης  που µπορούν να πάρουν 

από τα µέλη της πολιτείας. «Η παραδοχή εκ µέρους των λαϊκών αντιπροσώπων του 

τίτλου και του ρόλου του πολιτικού επιχειρηµατία και η απεµπόληση του πραγµατικού 

ρόλου, δηλ του αντιπροσώπου του λαού και του κατ’εξοχήν αρµοδίου για το νοµοθετικό 

έργο και συνεπώς και για την θέσπιση νέων ή  µεταβολή παλαιών θεσµικών κανόνων  

είναι πολύ κρίσιµο σηµείο για την λειτουργία της πολιτείας. Αποτέλεσµα αυτής της 

παραδοχής είναι το φαινόµενο που παρακολουθούµε στον κοινοβουλευτικό βίο µετά την 

µεταπολίτευση και την υπερβολική παρέµβαση των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, όπου 

παρακολουθούµε ανθρωπάκια, υποπροσωπικότητες να παπαγαλίζουν και να 

παραπονιούνται στα διάφορα τηλεοπτικά παράθυρα ότι δεν τους δίδεται καµιά σηµασία 

εκ µέρους της εκτελεστικής εξουσίας (Υπουργών), όταν εκλιπαρούν για καµιά 

εξυπερητεσούλα (κοινώς ρουσφέτι) αγνοώντας το γεγονός ότι αυτοί είναι η εξουσία που 

ρυθµίζει τις κοινωνικές συναινέσεις και αποδίδει τυχόν ατοµικά δικαιώµατα, ή δικαιώµατα 

ιδιοκτησίας, εάν βρίσκονταν ένας ηγέτης που νοµοθετούσε ορθά, όπως αναφέρεται από 

τον Hegel, θα ονοµάζονταν µέγας από τον λαό του. Χωρίς να υποστηρίζω την απόλυτη 

µοναρχία και µακριά από µένα απόψεις περί οιουδήποτε τύπου δικτατοριών, «είτε 

αστικών , είτε του προλεταριάτου», αλλά πως είναι δυνατόν να συµφωνήσει και να 

νοµοθετήσει ένα πλήθος που εµπίπτει στην θεωρία των µεγάλων αριθµών, όταν µάλιστα 

µεταξύ αυτών δεν υπάρχει ουδείς µέγας, αλλά και µη έχοντας την φιλοδοξία να καταστεί 

µέγας, πέρα από την µεγιστοποίηση του πλούτου του».      

Παρουσιάζω µε ένα διαφορετικό τρόπο τις συνολικές ατοµικές προτιµήσεις εντός του 

πλαισίου των κοινωνικών  επιλογών  από ότι συνήθως αντιµετωπίζεται στην βιβλιογραφία  

της κοινωνικής επιλογής. Ο πλείστον αυτής της βιβλιογραφίας υποθέτει ένα πολύ χαλαρό  

θεσµικό περιβάλλον όπου οι ατοµικές προτιµήσεις συναθροίζονται στις κοινωνικές 

επιλογές µέσω µηχανισµών που ικανοποιούν κάποιες βασικές κανονιστικές απαιτήσεις 

(Schofield, 1986), αλλά ενδεχοµένως υποφέρουν λίγο , στην οµοιότητα µε την παγκόσµια 

θεσµική πραγµατικότητα. Αυτή η βιβλιογραφία µας οδηγεί σε αποφασιστικά 

συµπεράσµατα σχετικά µε τις ρυθµιστικές αξίες τέτοιων µηχανισµών (Arrow,1951 Riker, 
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1982), αλλά δεν µας διαφώτισε για το πώς αθροίζονται πραγµατικά στον πραγµατικό 

κόσµο οι προτιµήσεις εντός των  κοινωνικών επιλογών. ΟΙ κοινωνικές συγκλίσεις και 

ισορροπίες  είναι κάτι ποιο περίπλοκο από την ρύθµιση της συµβίωσης του Αδάµ και της 

Εύας στον κήπο της Εδέµ , καθώς επίσης και τα οικονοµικά συµπεράσµατα που τυχόν θα 

λαµβάνονταν ολοκληρώνοντας το υπόδειγµα της οικονοµίας του Ροβινσόνα Κρούσου στο 

σύνολο της οικονοµίας.          

Οι µελετητές που εξετάζουν πώς  λειτουργούν τα Συντάγµατα εντός του πραγµατικού 

κόσµου  επικεντρώνουν συνήθως την  προσοχής τους σε διάφορα νοµοθετικά  σώµατα 

τα οποία χρησιµοποιούν διαφορετικές παραλλαγές του κανόνα της πλειοψηφείας για την  

λήψη αποφάσεων (Κrehbiel, 1992 Laver και Schofield, 1990 Laver και Shepsle, 1996). 

Τέτοια νοµοθετικά σώµατα  στηρίζονται επί των γενικών εκλογών  ως κύρια πηγή της  

νοµιµότητάς τους.  Το κύριο ζήτηµα αυτής της βιβλιογραφίας «είναι η έκταση κατά την 

οποίαν καλύπτεται πραγµατικά η θέληση  των ανθρώπων τους οποίους αυτά τα 

νοµοθετικά σώµατα αντιπροσωπεύουν και που  εκλέγουν τα µέλη τους µε οποιοδήποτε 

σηµαντικό τρόπο».  

Η διαδικασία για την παραχώρηση και απαίτηση  προσωπικής ιδιοκτησίας και τα σχετικά 

µε αυτήν  ατοµικά δικαιώµατα, πραγµατοποιείται µέσω ενός µηχανισµού της συνάθροισης 

των  ατοµικών προτιµήσεων εντός  του πλαισίου των κοινωνικών  επιλογών. Αντί της 

διεργασίας µέσω της νοµοθετικής διαδικασίας και των ποικιλιών του  κανόνα 

πλειοψηφείων, αυτή η διαδικασία λειτουργεί µέσω της πολιτικής  παρέµβασης και 

διαµαρτυρίας, που µερικές φορές λειτουργεί εντός των  νοµοθετικών  σωµάτων, αλλά 

συχνά είναι εξωγενής , ή παράλληλη µε την νοµοθετική διαδικασία.   

Η Νέο - φιλελεύθερη θεωρία περί του κράτους βρίσκει την προέλευση της ιδιοκτησίας και 

των άλλων  ανθρώπινων δικαιωµάτων µέσα στα κοινωνικά  συµβόλαια.  ∆εν υποθέτει και  

δεν τα εξαρτά από οποιοδήποτε ιδιαίτερο σύνολο αρχικών κανόνων.  Υποστηρίζω ότι  

κοινωνικά  συµβόλαια  γράφονται  σταθερά και ξαναγράφονται από ισχυρούς ανώτερους 

υπαλλήλους που διαθέτουν δύναµη και  παρέχουν τις διαφορετικές δοµές  νόµου και   

τάξης µε αντάλλαγµα την οικονοµική και πολιτική υποστήριξη. Αν και  στις δυτικές 

κοινωνίες, που στηρίζονται στις εκλογές και στον πλειοψηφικό κανόνα ή άλλες  θεσµικές 

διαδικασίες , οι πολιτικοί που διαθέτουν δύναµη εξαρτώνται  από την υποστήριξη των 

συµπολιτών τους.  Εποµένως αυτοί πρέπει  να ικανοποιήσουν τις απαράγραπτες 

προτιµήσεις των συµπολιτών τους που απεκαλύφθησαν  µέσω της απαίτησης και της 
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διαµαρτυρίας αλλά και από το βαθµό κατά τον οποίο κάθε µέτοχος είναι πρόθυµος, και 

ικανός, να είναι παραγωγικό µέλος της κοινωνίας, «γι’ αυτό οι ανώτεροι κυβερνητικοί 

υπάλληλοι ψάχνουν συνεχώς για νέους τρόπους τροποποίησης των κοινωνικών 

συµβολαίων, δεσµευόµενοι για την χορηγήση και προστασία την ιδιοκτησίας και των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων    των συµπολιτών  τους».   

Έτσι,  κατ’ αυτόν τον τρόπο και µε αυτήν την σταθερή διαδικασία   µεταξύ των ανώτερων, 

ισχυρών κυβερνητικών υπαλλήλων και των διαφόρων  εµπλεκοµένων κοινωνικών 

µετόχων, ένα κοινωνικό  συµβόλαιο  εµφανίζεται ότι αντανακλά  την ανθρώπινη βούληση 

κατά ένα  πολύ διαφορετικό  τρόπο από αυτόν που µας έρχεται κατά νούν όταν 

χρησιµοποιούµε αυτόν τον όρο. Αυτό  το κοινωνικό  συµβόλαιο  δεν απεικονίζει τις 

απόψεις ή τις προτιµήσεις µας επί των τρεχόντων  πολιτικών ζητηµάτων , όπως 

πράττουν τα νοµοθετικά σώµατα, αλλά απεικονίζει τις ποιο βαθιές προτιµήσεις σχετικά µε 

τα βασικά δικαιώµατά µας και τις προτιµήσεις µας όσον αφορά τον τρόπο που η κοινωνία 

πρέπει να οργανώσει την φροντίδα  για την έννοµο τάξη «αντικατοπτρισµός ελευθερίας 

και δικαιωµάτων».  

Μακροχρόνιες συστηµατικές έρευνες έχουν προωθήσει αρκετά την κατανόηση των  

νοµοθετικών  θεσµών µας. Η προηγµένη θεωρία πλέον προτείνει ότι είναι καιρός να 

εξετάσουµε  για άλλους  θεσµούς που περιορίζουν και καθορίζουν την καθηµερινή ζωή 

µας. ∆εν υπάρχουν αξιώµατα κοινωνικής διάταξης, και δεν υπάρχει απλή λύση  στο θέµα   

του θεσµικού σχεδιασµού,  του νοµικού, της ιδιοκτησίας, και των ανθρώπινων 

δικαιωµάτων.  Επί πλέον, τα νοµικά συστήµατα που προστατεύουν την καθηµερινή ζωή 

µας µπορούν να διακρίνονται  από   πολύ µεγαλύτερη συνέπεια, προς τον καθέναν από  

µας και για τα ζητήµατα του καθενός από µας  από την συνέπεια που διακρίνει τους  

πολιτικούς και τα    νοµοθετικά  σώµατα, εάν δεχθούµε   την υπόθεση ότι η πιο βασική 

ιδιοκτησία και τα ανθρώπινα δικαιώµατά µας είναι αποτέλεσµα µιας πολιτικής 

διαδικασίας, ίσως είναι καιρός να επανεξετάσουµε τους  θεσµικούς σχεδιασµούς που 

προστατεύουν αυτά τα δικαιώµατα, ξοδεύοντας περισσότερο χρόνο για την µελέτη των.  

Επειδή αυτή η δοµή εµπλέκεται  σε ένα περιβάλλον µε υψηλό κόστος ανταλλαγής, 

συγκρουόµενα ενδιαφέροντα, ασύµµετρες δυνάµεις, πρέπει να συνειδητοποιήσουµε ότι 

δεν µπορούµε να υποθέσουµε ότι οι δυνάµεις της αγοράς έχουν επιλύσει ή ότι είναι σε 

θέση να επιλύσουν κάποτε, αυτή την πολυπλοκότητα  προς το καλύτερο. Εάν  

συνειδητοποιούµε  ότι δεν ήταν η φύση, ή τα υψηλά ηθικά αξιώµατα, αλλά τα ανθρώπινα 
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όντα που καθόρισαν τη δοµή   των πιο πολλών από τα αγαπηµένα µας ατοµικά 

δικαιώµατα και εάν, τελικά έχουµε την θέληση,  να αναγνωρίσουµε ότι ο πολιτικός κόσµος 

είναι απίθανο να οδηγήσει σε οποιοδήποτε ικανό και επαρκές αποτέλεσµα, ίσως είναι 

καιρός να αρχίσουµε  µια συστηµατική µελέτη του θεσµικού σχεδιασµού που 

προστατεύει, ή αποτυγχάνει να προστατεύσει, τα ανθρώπινα δικαιώµατά µας.   

Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις διαφορετικές ενδιαφέρουσες λεωφόροι   της έρευνας που 

αυτές οι ιδέες ανοίγουν. Κατ' αρχάς, έχουµε µάθει πολλά για την λειτουργία των  

νοµοθετικών οργάνων  τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, επί πλέον τις βαθύτερες δοµές   της 

κοινωνικής τάξης, είµαστε ακόµα εξοικειωµένοι µε την πίστη  των διφορούµενων 

ρυθµιστικών    θεωριών, αδικαιολόγητες οντολογικές προϋποθέσεις, απλοϊκά  πρότυπα 

της ανθρώπινης συµπεριφοράς,  ήρθε το πλήρωµα του χρόνου να αρχίσουµε την έρευνα    

της προέλευσης των κοινωνικών θεωριών χρησιµοποιώντας τις αυστηρότερες απαιτήσεις 

των θετικών θεωριών . ∆εύτερον, δηµιουργούµε πάρα πολλούς  θεσµούς που 

προστατεύουν τα βασικά µας δικαιώµατά ενώ αυτά είναι προφανή και αυτονόητα, «µέσα 

στην πολυνοµία βασιλεύει η αγνωσία και η αδικία». Νοµίζω ότι από αυτά που 

ανεπτύχθησαν  έχω δείξει ότι τίποτα δεν είναι προφανές και αυτονόητο, θα είναι λοιπόν  

ενδιαφέρον να αρχίσει µια συστηµατική, συγκριτική µελέτη της  αξίας και των 

ελαττωµάτων    των διαφόρων θεσµικών  δοµών που προστατεύουν τα διάφορα σύνολα 

δικαιωµάτων. Τέλος, παρ’όλες τις προόδους που έκανε η µελέτη των θεσµικών 

σχεδιασµών, πρέπει ίσως και µπορεί να ελπίζουµε  ότι µερικά από τα Συµβόλαια που 

προστατεύουν την ιδιοκτησία µας και τα άλλα ανθρώπινα δικαιώµατά µας  µπορούν να 

σχεδιάζονται  και να επιβάλλονται καλύτερα και µε ευρύτερες συναινέσεις.  Γνωρίζουµε 

ήδη ότι αυτά τα Συντάγµατα  είναι το αποτέλεσµα ανθρώπινων ενεργειών που έλαβαν 

χώρα µέσα σε µια σύνθετη πολιτική διαδικασία διαπραγµάτευσης, µέσα σε ένα 

περιβάλλον ελλιπούς  και ατελούς  πληροφόρησης  µε  υψηλό κόστος ανταλλαγής, 

ασύµµετρα ισχυρών εµπλεκόµενων   και περιορισµένης διορατικότητας. Με ότι έχουµε 

µάθει για τα Συντάγµατα και τον θεσµικό σχεδιασµό τα τελευταία χρόνια, µπορούµε 

πιθανώς να ελπίσουµε να ξανασχεδιάσουµε τουλάχιστον µερικά από αυτά τα Συντάγµατα 

για να µπορέσουµε να ζήσουµε καλύτερα. 

     ∆εν  υπάρχει γραµµική µετάβαση από την ατέλεια στην τελειότητα , από το ανθρώπινο 

στο θείο, από το κακό στο καλό , από την Γή στο διάστηµα και ούτω καθ’ εξής, πρέπει να 

ακολουθούνται τα Saddle points (ο γεωγραφικός αυχένας είναι η δόκιµος µετάφραση και 
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όχι σαγµατικόν σηµείο) και όχι οι κορυφές (µέγιστα ) ή οι χαράδρες (ελάχιστα ) ο αυχένας 

αποτελεί το maxmin.  Μόνο που η ανοησία, ο άκρατος εγωισµός, η απληστία και η χρήση 

βίας δέον να µην περιέχονται στο παίγνιο της ζωής. «Όπως συµβαίνει αυτή την περίοδο 

που άνοιξε η συζήτηση για την συνταγµατική µεταβολή και προωθείται η αποδοχή µιας 

εµφανούς Αστικής δικτατορίας χωρίς να λαµβάνεται υπ’όψη ότι η εφαρµογή της απέτυχε 

µε όλες τις µορφές που έγινε προσπάθεια να επιβληθεί, ακόµη και µε την µορφή της 

δικτατορίας του προλεταριάτου». 

Τα παίγνια της ζωής δέον να παίζονται µε συναισθηµατική κατανόηση εκτός από 

ορθολογισµό, διότι το συναίσθηµα και η λογική αντιπροσωπεύουν το Θείο ευρίσκονται 

µέσα και είναι παράγοντες του φυσικού και απλά περιµένουν να τους αντιληφθούµε, να 

τους αναγνωρίσουµε και να τους εκφράσουµε µε σύµβολα (αριθµούς),  που και αυτά 

υπάρχουν µέσα στο φυσικό και µεταβιβάζονται από γενεά εις γενεάν µέσω του 

ανθρώπινου γεννητικού υλικού. 

Σε τελική ανάλυση πριν εµπλακούµε στην επίλυση περιπεπλεγµένων διαφορικών 

εξισώσεων µήπως πρέπει να καταφεύγουµε στον απλό κανόνα της σύγκλισης 1/n το 

οποίο οδηγεί στην ισότητα ή στο 1/n+1 που οδηγεί στο δυοπώλιο, όταν n=2 και στο 

ολιγοπώλιο, όταν n>2 και στον τέλειο ανταγωνισµό όταν το n πολύ µεγάλο «n >30», διότι 

όταν αποµακρυνόµαστε από τα σηµεία σύγκλισης και ισορροπίας δηµιουργούνται 

εκρηκτικές καταστάσεις και τα αποτελέσµατα γι’ αυτούς που απολαµβάνουν τα πλούτη 

τους µέσα στην ασφάλειά τους, ίσως να είναι όµοια µε την τύχη του βοσκού ταύρων εάν 

αυτοί οι τελευταίοι δηλ, οι ταύροι ήταν σε θέση να συνειδητοποιήσουν την δύναµίν των.       
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