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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Χρησιμοποιώ τις παρακάτω συντομεύσεις:
“CEBPEE” for “Can Equity Be Purchased at the Expense of Efficiency? An Axiomatic Inquiry” δηλαδη το 
άρθρο TOuCampbell στο Journal of Economic Theory 51, 32-47 (1990)
“awovs” for “Adapted work of V S” δηλαδη το Κεφαλαίο 1
“wovs” for “work of V Stavreas” δηλαδη το Κεφαλαίο 2
“tes” for “Two Equivalent Structures” δηλαδη το Κεφαλαίο 3

Με την εργασία αυτήν αναπτύσσω και αποδεικνύω θεωρήματα από την social choice theory. Η εργασία 
αυτή είναι αποκλειστικά τεχνική. Τα θεωρήματα αντιμετωπίζονται ως μαθηματικά προβλήματα. Θα ήθελα εδώ 
να σημειώσω ότι έχω αφαιρέσει πολλές μαθηματικές προτάσεις από την πορεία κάποιων αποδείξεων για μην 
επιβαρυνθεί περαιτέρω το κείμενο με μη σημαντικές μαθηματικές λεπτομέρειες. Αυτές οι λεπτομέρειες είναι 
στην διάθεση του κάθε εξεταστή.

Οι αποδείξεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη αυστηρότητα. Αρχικά είχα δημιουργήσει το “wovs” (Κεφάλαιο 
2). Στην συνέχεια δημιούργησα το “awovs” (Κεφάλαιο 1) με σκοπό οι συμβολισμοί αλλά και η μεθοδολογία 
της εργασίας να συσχετίζονται με τους συμβολισμούς αλλά και την μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στην 
social choice theory και ειδικά στην μέθοδο του “CEBPEE”. Όπως αποδεικνύω στο “tes” (Κεφάλαιο 3) τα 
κεφάλαια “awovs” (Κεφ. 1) και “wovs” (Κεφ. 2) είναι μαθηματικό ισοδύναμα, αλλά η “awovs” (Κεφ. 1)δεν 
είναι τόσο rigorous στην ανάπτυξη των αποδείξεων. Έτσι το “wovs” (Κεφ. 2) είναι πολύ δυσνόητο διότι εκτός 
από τον απόλυτα αξιωματικό τρόπο αποδείξεων χρησιμοποιεί συμβολισμούς και έννοιες που γενικά δεν 
χρησιμοποιούνται στην social choice theory.

Ένα κύριο χαρακτηριστικό της εργασίας είναι ότι χρησιμοποιεί μια κοινή μεθοδολογία λύσης που είναι μια 
γενίκευση της μεθόδου των filters που έχει αναπτύξει ο Brown.

ΈΕιι Impossible Theorems
Θα μπορούσα να αναπτύξω περισσότερα (από τα ακόλουθα 6) impossible theorems αλλά κατά την άποψή μου 
μεγαλύτερη σημασία έχει η μέθοδος

θεώρημα 1) από το “awovs” (Κεφ 1)
Impossible Theorem via Transitive individual preferences και Ouasitransitive social preferences topic 
την συνθήκη Pareto:
Εάν το σύνολο X έχει τουλάιστον 3 μέλη και η f: PT->Q ικανοποιεί την συνθήκη strict nonimposition και το 
independence αξίωμα τότε το f είναι ολιγαρχικό.

Φυσικά το αποτέλεσμα αυτού του θεωρήματος δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό από το αποτέλεσμα του 
section 3 του “CEBPEE”
Όταν απέδειξα αυτό το θεώρημα, δεν ήξερα την απόδειξη που οι Campbell και Kelly είχα δώσει στο “Can 
Equity Be Purchased at the Expense of Efficiency? An Axiomatic Inquiry”. Εκεί οι συγγραφείς 
αναπτύσσουν την ιδέα του proper decisive triple επειδή το contagion lemma (βλ. Campbell and Kelly 
“Handbook of Social Choice and Welfare”) δεν μπορεί να εφαρμοστεί για τα decisive triples.

Θεώρημα 2) από το “wovs” (Κεφ 2)
Ορισαός του s-t order (ή PsIP1-order). Μια binary relation R είναι s-t order εάν και μόνο εάν Ρ είναι irreflexive, 
asymmetric και PTP^transitive.
Opiouoc του PsIPi-transitive: Για όλες τις sequences of alternatives
{Χι, - ?^m+i ,y 1 ? · · * ?yn+1} ?
χιΡχ2,..., xmPxmo, Xm+ityi, y i P>'2,... ,ynPynH Pyn. 1

Impossible theorem για s-and-t order topic την συνθήκη Pareto;
Εάν #L>3 και #C>s+t+2, τότε μια social decision function η οποία αποδίδει social preference η οποία είναι s- 
and-t order και ικανοποιεί τις συνθήκες I2 (pairwise relational independence), U(unrestricted domain) και 
N.I.(non imposition) είναι dictatorial ή antidictatorial
Φυσικά, είναι κοινή αίσθηση ότι όταν έχουμε social preferences που είναι semiorders και PsIP‘-orders, θα 
έχουμε τα ίδια αποτελέσματα με την περίπτωση που θα είχαμε social preferences που είναι weak orders. 
Επομένως, θα περιμέναμε ότι η social decision function θα είναι dictatorial ή antidictatorial
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Θα μπορούσα να παραγάγω περισσότερα impossible theorems με semiorders για individual preferences ή για 
social preference αλλά νομίζω ότι τα αποτελέσματα θα ήταν προφανή δεδομένου ότι οι semiorders 
συμπεριφέρονται ως transitive relations.

Θεώρημα 3) άπο το “awovs” (Κεφ 1)
Impossible Theorem via Transitive individual preferences και Transitive social preference τωρκ συθύκη 
Pareto:
Εάν το X έχει τουλάχιστον τρία μέλη και f:PT—>Ρ (Ρτο σύνολο των orderings on X), ικανοποιεί την συνθηκή 
strict nonimposition και το independence axiom τότε η f είναι dictatorial ή antidictatorial 
Αυτό είναι το θεώρημα που παρήχθη από τον Wilson
Η προφανής επέκταση αυτου του θεωρήαατος. εάν επιβάλουιιε την συνθήκη Pareto, είναι η θεώοηαα του 
Arrow.

Αρχικά, δεν είχα συμπεριλάβει αυτό το θεώρημα στο “awovs”, επειδή αυτό έχει αποδειχθεί πολλές φορές. 
Τελικά το συμπεριέλαβα, επειδή όταν αγόρασα το “Handbook of Social Choice and Welfare”, είδα ότι υπήρχαν 
πολλές νέες αποδείξεις του θεωρήματος του Arrow τα τελευταία χρόνια και σκέφτηκα ότι θα ήταν ενδιαφέρον 
να παρουσιάσω την απόδειξη του Θεωρήματος του Arrow (με και χωρίς την συνθήκη Pareto)

θεώρημα 4) από το “awovs” (Κεφ 1)
Impossible Theorem για Ouasiransitive individual preferences και Ouasiransitive social preference yopic 
την συνθήκη Pareto:
Εάν T είναι πεπερασμένο και #Χ>3 τότε μια transitive-valued social welfare function f:QT—>Q (Q είναι το σύνολο 
of complete και quasitransitive binary relations on X) η οποία ικανοποιεί τις συνθήκες I2 ,U (unrestricted domain), 
N.I. πρέπει να αποδίδει a decisive duplet (t’,t’’) για το οποίο έχουμε:
(Vx,y)( Vt)(Vi’)(i’ e’t1—>( Vp)((<y,x>£ Apr -><y,x>eAf(p)UA°f(p)) Λ(<x,y>£A°pi -><x,y>eA°f(p))) και 
(Vx,y)(Vt)(Vi’)(i’ e’f'-HVp)((<x,y>€Apr -><y,x>€Af(p)UA°f(p))Λ(<x,y>£A°pi ^<x,y>eA°f(p)))
Οι οποίες εκφράζονται με απλά λόγια ως εξής:
Για κάθε και για κάθε μέλος του εάν τότε
Για κάθε x,y και για κάθε μέλος i του V : εάν x>-,y τότε x^sy (vetoer) al)
Για κάθε x,y και για κάθε μέλος i του V : εάν x ~i y τότε χ ~s y a2)
Για κάθε x,y και για κάθε μέλος i του V: εάν x^,y τότε y£sx (inverse vetoer) bl)
Γ ια κάθε x,y και για κάθε μέλος i του Φί’’: εάν x~,y τότε x~sy b2)
Ετσι, από a2) και b2) έχουμε: για κάθε x,y και για κάθε μέλος i του 9t' U 9f1 : εάν x y τότε χ ~sy 
Αυτό είναι μια βελτίωση του θεωρήματος και της ανάλυσης του Brown

Εάν επιβάλουμε την συνθήκη Pareto, έχομε:
(Vx,y)(Vt)( Vi’)(i’£’t1 —>( Vp)((<y,x>eApr -^<yrX>eAf(p)UA°f(p)) A( <x,y>€A°pj’-><x,y>eA0f(p))) (1) 
and ’t'1=0
To πρώτο μέρος της πρότασης (1) λέει ότι τα μέλη του V είναι vetoers. Το δεύτερο μέρος λέει ότι: για κάθε x,y 
και για κάθε μέλος i του V: εάν x ~ j y τότε χ ~sy
Ο νέος όρος ( <x,y>eA°pj’—><x,y>eA°f(p)) (2) συνδέεται με το συμπέρασμα του θεωρήματος του Brown 
(Vx,y)(Vt)(Vi,)(i,e’t1^(Vp)((<y^>eApi' -><y,x>eAf(p)UA°f(p)) (3) (τα μέλη της ολιγαρχίας V έχουν
veto) μέσω του λογικού συνδέσμου Λ (and) και επομένως η (1) είναι βελτίωση του συμπεράσματος του Brown. 
Όπως έχω αναφέρει και αλλού κάθε θεώρημα μπορεί να ειδωθεί και ως corollary της αποδείξεως του 
Θεωρήιιατος 1

θεώρημα 5) από το “awovs” (Κεφ 1)
Impossible Theorem via Ouasiransitive individual preferences και Transitive social preference vtopic 
συνθήκη Pareto:
Εάν το T είναι πεπερασμένο και #Χ>3, τότε δεν υπάρχει transitive-valued social welfare function f: QT—»P(Q 
είναι το σύνολο των complete και quasitransitive binary relations on X) η οποία να ικανοποιεί τις συνθήκες I2 ,U
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(unrestricted domain), N.I.
Επειδή to σύνολο των transitive relations είναι υποσύνολο του συνόλου των quasitransitive relations, οι 
περιορισμοί στην social preferences όταν έχουμε quasitransitive individual preferences είναι ισχυρότεροι από ότι 
οι περιορισμοί για την αντίστοιχη social preference με τις ίδιες συνθήκες και transitive individual preferences. 
Αλλά εμείς θέλουμε τις ακριβή αποτελέσματα και αυτό ακριβώς επιτυγχάνουμε με το θεώρημα

Θεώρημα 6): από “awovs” (Κεφ 1)
Impossible Theorem via Acyclic individual preferences και Ouasitransitive social preference ytupic 
συνθήκη Pareto:
εάν το I είναι πεπερασμένο και #Χ>3 τότε δεν υπάρχει quasitransitive-valued social welfare function f με 
acyclic και complete individual preferences οι οποίες να ικανοποιούν τις συνθήκες I2, U(unrestricted domain), 
N.I. .
Πιθανότατα αυτό το θεώρημα θα μπορούσε να παραχθεί ες corollary του generalized oligarchy theorem.

• Οι “wovs” και “awovs” ισχύουν, μόνο εάν ΙΙΑ και U (ή free triple) ισχύουν.

Για κάθε individual πρέπει οι περιοριστικές συνθήκες πρέπει να έχει την μορφή
Η μέθοδος ισχύει ακόμα και εάν για κάθε individual i έχουμε διαφορετική περιοριστική συνθήκη αρκεί να είναι 
της παρακάτω μορφής:
( Για λόγους ευκολίας έχουμε ορίσει τον παρακάτω τελεστή:(νρ)(Α10ρ <------- >A'pUA°p) )

(<Xi,X2>eAll’lpiA<x3,X4>eAl2,'p1 A...A<xn,xn+i>eAln’1pj —» <Xi,xn>eAlflp,)A 

(<xi,x2>ea' 1 ·2ρ,A<x3,x4>eα'2,2ρι a... A<xm,xm+1>eAlm’2pj -> <x,,xm>eAlf-2p1)A

(<Xl,X2>CA l,bp1A<X3,X4>eA 2,bp, A ... Λ<Χμ,Χμ+|>εΑ ^Pj —» <Χι,Χμ>€Α fbp,)

όπου iwe{l,0, (1,0)}
Είναι προφανές ότι οι transitive, quasitransitive κλπ ικανοποιούν τις συνθήκες αυτές.
Οπως έχουμε δει από την παραπάνω μορφή προκύπτει η ισοδύναμη:
t, eO^At2e<DyZ->ti Ξί2εί(Φ^,φ"ζ) όπου ο □ εξαρτάται μονο από την περιοριστική συνθήκη στις individual 

preferences. Ενώ η f(.,.) εξαρτάται μόνο από τον περιορισμό στη social preference. Εδώ θέλω να σημειώσω ότι 
δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί η μέθοδος που παρουσιάζω για κάθε περιορισμό στη social preference

• Στην “wovs” (Κεφ 2) αναπτύσω την ίδια μέθοδο την οποία εφαρμόζω στην “awovs” (Κεφ 1) αλλά σε πιο 
γενική μορφή. Εάν δούμε την μαθηματική πρόταση (63)wovs) και (8)awovs) θα δούμε ότι η (63)wovs) είναι η 
γενική αντίστοιχη της (8)awovs). Η (63)wovs) εφαρμόζεται για κάθε συνδιασμό περιορισμών στις relations of 
the individual preferences και στην social preference οι οποίες ικανοποιούν την (30)gen. constr)wovs). Παρ’ όλα 
αυτά, η ικανοποίηση της (30)gen. Constr)wovs) δεν σημαίνει ότι έχομε λύση για κάθε περίπτωση.

Όπως δείχνω στο “tes” (Κεφ 3), “awovs” (Κεφ 1) και “wovs” (Κεφ 2) είναι απόλυτα ισοδύναμα . Η κύρια 
διαφορά τους είναι ότι η “wovs” είναι πιο πλήρης από μαθηματικής απόψεως (για αυτό άλλωστε είναι και πιο 
πολύπλοκη). Η “wovs” (Κεφ 2) έχει φτιαχτεί με μια τεχνική που είναι προσανατολισμένη στην κατασκευή 
μαθηματικών και η ουσία των οικονομικών αντιμετωπίζεται με έναν αφηρημένο τρόπο. Αντιθέτως, στη “awovs” 
(Κεφ 1), τα μαθηματικά είναι πολύ λίγο πιο αυστηρα από ότι στις συνηθισμένες αποδείξεις στο “Arrovian 
framework”.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Adapted work of V S (AWOVS)

5 impossible theorems
Οι αποδείξεις των impossible theorems είναι χωρισμένες σε 4 τμήματα:
Το Βιίιια Α) είναι άναλογο με το Λήμμα 4 του “CEBPEE” (“Can Equity Be Purchased at the Expense of 
Efficiency? An Axiomatic Inquiry”) Campbell στο Journal of Economic Theory 51. 32-47 (1990). Εάν 
γνωρίζουμε μια decisive triplet ti for <x,y> και μια decisive triplet t2 for <y,z>, τότε μπορούμε να βρούμε μια 
decisive triplet t3 for <x,z>. Προφανώς, η t3 είναι συνάρτηση των ti και t2. Δηλαδή, d(ti,t2)=t3.
Η μαθημ. πρόταση (7) συνδέει τον περιορισμό στις individual preferences, οι οποίες εκφράζονται μεσω της 

d(t],t2)=t3, με τον περιορισμό στην social preference., Στην “wovs” (“work of V Stavreas”) έχω αναπτύξει την 
(63)wovs) έναν γενικό περιορισμό άναλογο της (7), ο οποίος εφαρμόζεται σε πολλούς διαφορετικούς 
συνδιασμούς από περιορισμούς στις individual preferences και social preference, (πχ: transitive individual 
preference-quasitransitive social preference , quasitraqnsitive ind. prefer.-transitive soc. prefer. , acyclic ind. 
prefer.-quasitransitive soc. prefer, etc )

Στο Bnua B) ιιελετάαε τα ιδιότητες του dt(. , .). Οι ιδιότητες είναι κατ’ ευθείαν αποτέλεσμα της μορφής του 
d(ti,t2).
Δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη ιδέα στην ανάπτυξη του d(t3 ,t2), απλώς χρησιμοποιούμε την άλγεβρα των ενώσεων 
και των τομών (των συνόλων), δεδομένου ότι μπορούμε να πούμε ότι η d(ti,t2) αποτελείται από ενώσεις και 
τομές των συνιστοσών των ti και t2. Φυσικά οι ιδιότητες του d(ti,t2) εξαρτώνται από την μορφή των 
περιορισμών στις individual preferences και είναι ανεξάρτητες από τον περιορισμό στην social preference.
Mm καίρια ιδιότητα του d(ti,t2) είναι η ιδιότητα ( (10) για individual transitivity και (26) για individual 
quasitransitivity ), η οποία συνδέει-συγκρίνει τα συνιστόντα σύνολα του d(ti,t2) με τα συνιστόντα σύνολα των of 
ti and t2. Η απόδειξη της μαθημ. πρότασης, η οποία εκφράζει τα veto rights, εξαρτάται από αυτή την ιδιότητα. Η 
ακριβής μορφή αυτής της ιδιότητας εξαρτάται από την μορφή των περιορισμών στα individual constraints

Έχω προσθέσει μια δεύτερη version του BfiuaTOC Ο. Είναι καλύτερο να διαβαστεί πρώτα η 2η version του 
Βήματος C) πριν την 1η version του Βήματος C). Εάν συμβολίσουμε την συνάρτηση d(ti,t2) =t3 ως δυαδική
πράξη d(ti,t2)= t| 0t2, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο □ -πολλαπλασιαμός με σκοπό να 
εκφράσουμε την πράξη ti Qt2. Λέμε ότι □-πολλαπλασιάζουμε τα decisive triplets ti and t2 για να εκφράσουμε 
την πράξη t, 0t2 .Στο Βήμα C) □-πολλαπλασιάζουμε τα decisive sets (triplets) για όλα τα διατεταγμένα ζεύγη 
της social choice: ((('t)2 □ 't23)S 't32)0 ... . Για να επιτύγχουμε έναν τέτοιο □-multiplication πρέπει να
σχηματίσουμε μια αλισύδα από ζεύγη από social states: {xi,x2}, {χ2,χ3}, {χ3,Χ4}, ■ και στην συνέχεια να □- 
πολλαπλασιάσουμε διαδοχικά τα decisive triplets για καθα διαδοχικό ζεύγη of social states.

Στο Bnua D) έχουμε μερικές απλές μαθηματικές προτάσεις.

Αυτή η uePoSoc η οποία αναπτύσεται εδώ, μπορεί εύκολα να εφαρμωστεί σε πολλά impssible theorems.
Για κάθε impossible theorem, θα ακολοθούμε τα 4 Βήιιατα που παρουσίασα παραπάνω.

Υπάρχουν μόνο δύο διαφορές με το “CEBPEE” (“Can Equity Be Purchased at the Expense of Efficiency? 
An Axiomatic Inquiry”) στους μαθηματικούς συμβολισμούς:____________________________________________

a) Έχω ορίσει Vp)(A°(p)=pn-p ) δηλαδή, (·Π - ·)=Α°(·).
b) Στο “CEBPEE” το decisive triple συμβολίζεται ως (I,J,K), ενώ εδώ συμβολίζεται ως 

(^,ί',ί0)^ . Δηλαδή, χρησιμοποιώ t1 αντί I, t’1 αντί J και t° αντί Κ. (Σημείωση: Στο “CEBPEE” 
το t χρησιμοποίηται για να συμβολίσει τους agents, ενώ σε αυτή την εργασία ένας agent 
αντιπροσωπεύεται από ϊ)

Σε αυτή την εργασία, παρουσιάζω μια απόδειξη του θεωρήματος του Arrow. Αφού διάβασα του "Handbook of 
Social Choice and Welfare", είδα ότι, κατά την διάρκεια των 9 τελευταίων χρόνων, 9 διαφορετικές αποδείξεις 
του Θεωρήματος του Arrow έχουν δημοσιευτεί. Έτσι αποφάσισα να παρουσιάσω και την δική μου απόδειξη του
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Σε αυτή την εργασία παρουσιάζω 5 Θεωρήματα: Tq), Tt), Qq), Qt) και Aq)
Tq) Imossible Theorem για Transitive individual preferences και Quasitransitive social preference γωοίε 

συνθήκη Pareto
Tt) Impossible Theorem για Transitive individual preferences και Transitive social preference yeopic συνθήκη 

Pareto
Qq) Impossible Theorem για Quasitransitive individual preferences και Quasitransitive social preference 

yoopic συνθήκη Parero
Qt) Impossible Theorem για Quasitransitive individual preferences και Transitive social preference ycopic 

συνθηκη Parero
Aq) Impossible Theorem για Acyclic individual preferences και Quasitransitive social preference ytopic 

συνθήκη Pareto:

Μπορούμε να δούμε δύο ζευγάρια ζπό Θεωριίιιατα: [Tq , Tt] and [Qq ,Qt|. Για κάθε ζευγάρι, οι αποδείξεις 
είναι σχεδόν ίδιες. Εχουν προστεθεί κάποια μικρά «στοιχεία» στις αποδείξεις των Tt) και Qt), το οποία είναι σε 
κόκκινο χρώμα, και έτσι μπορεί κάποιος να δει με ακρίβεια τις μικρές στις αποδείξεις για κάθε μέλος του κάθε 
ζευγαριού θεωρημάτων. Επιπλέον, υπάρχουν παράγραφοι στις αποδείξεις οι οποίες είναι ακριβώς όμοιες για 
κάθε ζευγάρι των Θεωρημάτων και οι οποίες έχουν γκρι background στις σελίδες 10, 11, 15 and 16. Θα 
μπορούσα να αφαιρέσω τις παραγράφους με το γκρι background αλλά τις άφησα για να είναι κάθε απόδειξη 
αυτόνομη.

Οι social welfare functions των θεωρημάτων των ζευγαριών [Tq , Tt] έχουν Transitive individual preferences 
ενώ οι social welfare functions των θεωρημάτων των ζευγαριών [Qq , Qt] έχουν Quasitransitive individual 
preference.
Οι δύο συναρτήσεις dt(.,.) and dq(., .) είναι σημαντικές στις αποδείξεις. Εξαρτώνται από τον τύπο των 
individual preferences (transitive ή quasitransitive) και είναι άσχετοι με τον τύπο των social preferences. 
Επομένως, η συνάρτηση dt(. , .) αντιστοιχούν στο ζευγάρι [Tq , Tt] και η dq(. ,.) αντιστοιχεί στο ζευγάρι [Qq , 
Qt]. Οπως βλέπουμε στις παραγράφους με το γκρι background, αποδεικνύω τις ιδιότητες της κάθε συναρτήσεως 
δύο φορές (μια για κάθε θεώρημα), επειδή ήθελα κάθε θεώρημα να είναι αυτόνομο όπως ανέφερα, παραπάνω.

Θέλω να κάνω μερικά σχόλια εδώ: Χρησιμοποιώ τοσύμβολο □ ως διμελή πράξη αντί του (σύμβολο της 
συναρτήσεως) dt(·,·) επειδή το □ είναι πιο ευκολόχρηστο εάν κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει βωβούς δείκτες 
όπως κάνω στην (14) (αντίστοιχα, χρησιμοποιώElq αντί του dq(·,·) ).

Υιοθετούμε τις ακόλουθες συμβάσεις:
Οι μεταβλητές x,y,z, x];... ,xn e.t.c θα λαμβάνουν ως τιμή μόνο social states και επομένως:

όταν βλέπουμε (Vx,y,z)(F(x,y,z)) θα μεταφράζουμε (Vx,y,z)(x,y,zeX —»F(x,y,z)) όπου F(.,.,.) είναι 
φόρμουλα
Οι μεταβλητές i ή i θα λαμβάνουν ως τιμή μόνο agents και επομένως

όταν βλέπουμε (Vi)(F(i)) θα μεταφράζουμε (Vi)(ieT —»F(i) ) όπου F(.) είναι φόρμολα. (1)
Οι μεταβλητές ρ θα λαμβάνουν ως τιμή μόνο bundle of preorders on X και επομένως

όταν βλέπουμε (Vp)(F(i)) θα μεταφράζουμε (Vp)(peP[ —»F(i)) όπου F(.) είναι φόρμουλα.

Θεωρούμε το ρ, ως δύο μεταβλητών συνάρτηση g(i,p)=pi της μεταβλητής i (για κάθε agent i στο οπίο η ρ, 
αναφέρεται) και ρ (για ένα bundle of the preferenses of the agents), το οποίο αποδίδουν την πρεφερενψε ρ, του
agent i. Επομένως, όταν βλέπουμε (Vi)(Vp)( F(p,)) μεταφράζουμε (Vi)(Vp) (F(g(i,p)) όπου F(.) είναι μια 
φόρμουλα. (Ο σκοπός είναι να γρησιιιοποιτίσουιιε το i coc Μεταβλητή)
Προφανώς, (Vi)(Vp)( F(p,)) <-------> (Vi)(Vp) (F(g(i,p)).

Προκαταρτικά
To προκαταρτικο πλαίσιο είναι σχεδόν όμοιο με του “CEBPEE” page 35. To X είναι το σύνολο των alternatives και Τ το 
σύνολο των individuals. Υπονοείται παντού ότι είναι πεπερασμένο. Ρ είναι το σύνολο των orderings on X (complete και 
transitive relations στο X). AB είναι o asvmetric factor της binary relation B (θα χρησιμοποιήσουμε το σύμβολο A1



Adapted work of V S ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3

αντί του A). Επίσης έχουμε (Vp)(A°(p)=pn-p). Έστω ότι το Q αντιπροσωπεύει την οικογένεια των complete και 

quasitransitive binary relations on X. Για BeQ, -B είναι η relation {<x,y>6X><X: <x,y>eB}. (θα χρησιμοποιήσουμε το 
σύμβολο Α"* 1 αντί του -Α). Θα συμβολίζουμε τους agents με i ανί του t (το οποίο χρησιμοποιήται στο “CEBPEE”. Εάν 
D είναι ένα υποσύνολο του Ρ1 , μία συνάρτηση f:D->B ονομάζεται social welfare function και D το domain της.
Οι υπόλοιπες συνθήκες ορίζονται όπως στο “CEBPEE” προσαρμοσμένες όπου χρειάζεται σε πεπερασμένες 
social states.

Για ένα triple t=(t’,f',t°) έχουμε: (t’d ’d0—Τ (το σύνολο των agents)) και t'nf'=0 , t'nt°=0 , f!nt°=0.
Έτσι το σύνολο όλων των triplets είναι γραμμένο ως: [t]={t |( (e,(t)i=TAej(t)£TAe„(t)£T ) και t1 rtf‘=0

At1 nt°=0 At1 nt°=0)}
Γενικά, χρησιμοποιούμε το t1 αντί του ei(t), το f1 αντί του e2(t) και το t° αντί του e3(t), όπου e,(.) είναι η 
projection function.
[t]u={t|te[t]Λ(ef(t)Ue j(t)Ue^(t)=T) }. Προφανώς, [t]u£[t]. Δηλαδή, [t]u είναι το σύνολο όλων των διαμερίσεων 

του Τ σε τρία σύνολα. Το νόημα του [t]u είναι ότι για κάθε te[t]u έχουμε όλους τους agents διαιρεμένους σε 
τρία σύνολα, τα οποία θα απεικονιστούν στις τρίς δυνατές preferences on a pair of social states <x,y> (xAy , 
y>x or x~y)

(Ένας ορισμός είναι: |t]s{t|t£t*At*e[t]u} ).

ορίζουμε: b(x,y,p)=({i| <x,y>eA‘p(i)}, {i|<x,y>eA_1p(i)}, {i| <x,y>eA°p(i)})

Πολύ συχνά θα γράφουμε ότι t’=b(x,y,p) ή ισοδύναμα:
(t’\ t’1, t’° )=( (i|<x,y>eAp(i)}, (i|<x,y>e-Ap(i)}, {i|<x,y>A°p(i)} ) (2).
Τι σημαίνει η (2); Ας δούμε την “CEBPEE” page 41 paragraph 3. proof of Lemma 6. line 3 ή page 40 
paragraph 3. proof of Lemma 5. Iine2 . Αναφέρει:
“Ας θέσουμε P={teT|<x,y>eAp(t)} , J’={teT|<x,y>e-Ap(t) } and K’={teT|<x,y>,<y,x>€p(t) } ”. Αλλά 

εδώ, οι agents συμβολίζονται με i και έχουμε αποφασίσει να παραλείψουμε την φόρμουλα (ieT) (βλ. (1)), έτσι 
ώστε η παραπάνω πρόταση να γράφεται ως I’={i|<x,y>eAp(i)} , J’={i|<x,y>eAp(i)}, K’={i|<x,y>A°p(i)} ή
ισοδύναμα: (Ρ, J’, Κ’)=( (i|<x,y>eAp(i)} ,{i|<x,y>eAp(i) },{i|<x,y>A°p(i)} ) η οποία είναι ακριβώς η μαθ. 
πρόταση (2).

Επίσης ορίζουμε:(Vti,t2)( ti,t2e[t]—>· (ti?=t2<------ >(tlct2Ati1ct2 Atjct® ) )

όταν βλέπουμε (V t)(g(t)) μεταφράζουμε (Vt)(te[t] —>g(t)) και όταν βλέπουμε (3t)(g(t)) μεταφράζουμε 
(3t)(te[tjAg(t)) όπου η g(.) είναι μια φόρμουλα. Φυσικά, τα μέλη του [tju θα συμβολίζονται επίσης ως t, αλλά 
για αυτά πάντα θα γράφουμε (Vt)(te[t]u —>g(t)) ή (3t)(te[t]u Λ g(t)) και ποτέ (Vt)(g(t)) ή (3t)(g(t)).

Ας συμβολίζομε το σύνολο όλων των decisive triplets για ένα ζευγάρι <x,y> ως Φ^. Για πεπερασμένο Τ, το 
#φχν είναι πεπερασμένο. Προφανώς:___________________________________________________________________

........Q^={t|(Vp)(t£b(x,y,p) -><x,y>eA'f(p))}...... (3)|1)...................................................................................

(3)| 1)’----- > (Vx,y)(Vt)( (Vp)( t =b(x,y,p) -><x,y>eA'f(p) )-> ΐ£Φ'Υ)<------- >
<------->( Vx,y)(Vt)( (3p)(t =b(x,y,p) A<x,y>eA‘f(p)) ίεΦ^) ) (4)|1)

N.I condition—»(Vx,y)( (0,0,0)^Φ^ ) (5). Πράγματι, (Vx,y)( ~(0,0,0)$Φ^Υ )Λ(3)|1)^·(Vx,y)(<x,y>eAf(p)))
(6). (6)^(νχ,Υ)(~(0,0,0)ίΦ^----- > ~N.I.) (6)’. (6)’ -> (5).
Ας σημειώνουμε το σύνολο των triplets τα οποία αποδίδουν indifference ως Φχ> Για πεπερασμένο Τ, το #Φχν
είναι πεπερασμένο. Ο ορισμός του Φ^ είναι:

1 Φ°ν={ί|(ν p)(t — b(x,y,p) ><x,y>eA°f(p))} (3)|0)
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Τώρα, γράφουμε την αντίστοιχη πρόταση της (4)

και αντίστοιχα έχουμε (3)|0)’-----> (Vx,y)(Vt)( (Vp)( t=b(x,y,p) -><x,y>eA f(p) )-> teo"v)<------ >
<------ >( Vx,y)(Vt)( (3p)(t =b(x,y,p) A<x,y>eA"f(p)) -> tcO"v) ) (4)|0)

Σημείωση: Εχω παραλειψει μερικες γραμμές από μαθηματικές συνεπαγωγές για να μην επιβαρυνθεί το κείμενο 
με πολλές μαθματικες λεπτομερειες.
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Impossible Theorem για Transitive individual preferences και Quasitransitive
social preference yopic συνθήκη Pareto

Εάν το σύνολο X έχει τουλάιστον 3 μέλη και η f: Ρ1 —»Q ικανοποιεί την συνθήκη strict nonimposition και το 
independence αξίωμα τότε το f είναι ολιγαρχικό. (ρ42 of “CEBPEE”)

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

ΒΗΜΑ Α)

Afinua
(νχ,γ,ζ)(ίιεΦ^Λί2εΦ*ζ----- »dt(t1,t2)e®i1) (7) όπου dt(ti,t2)1= iJc^0( (tlnt2),

<ij>#<’o,0>
dt(ti,t2) l= (tiflt2), dt(ti,t2)0=(tint2) (8)
_________<ij>#<0,0________________________________________________________________________________

Απόδειξη
Διαλέγουμε pePr αυθαίρετα εκτός:

<x,y>eAp, Viet, 9 <y,z>eAp, Viet2
<x,y>e-Ap, Viet",’ 9 <y,z>e-Ap, Viet2
<x,y>eA°p, ... 0

Vieti 9 <y,z>eA°p, < nV to
* O

Έτσι <x,y>e Af(p) διότι 11=(tJ,t/,t°)eΦχΥ και <y,z>e Af(p) διότι ί2=(1242,ί2)εΦ^ζ. Μετά, <x,z>eAf(p) εκ της 
quasitransitivity και έτσι dt(t,,t2)=( d(ti,t2)', d(t,,t2)'', d(tut2)°) (όπου d(ti,t2)l!=(tint2)U(ti' nt2)U(t?nt2), dt(ti,t2)' 
1=(t i nt2)u(t i' Ot)U(ti Ut2) , dt(ti,t2)°=(t?nt2 )) είναι decisive triple για <x,z> εκ του independence axiom
(δηλαδή, ά,(Ε,ί2)εΦ;ζ) □_____________________________________________________________________________
Ας δούμε την “CEBPEE” .Στην παράγραφο 3. στα Lemma 3. και Lemma 4.,υπάρχει η χρήση της ιδέας της μαθ. 
πρότασης (7). Για να δείξουμε την σχέση μεταξύ Lemma 4 του “CEBPEE”και των μαθ. προτάσεων (7) και (8), 
χρησιμοποίησα, στις αποδείξεις των (7) and (8) τις ίδιες λέξεις που χρησιμοποιούνται στην απόδειξη του Lemma 4 
του “CEBPEE”

Είναι εύχρηστο να χρησιμοποιήσουμε την εξής γραφή: dt(ti,t2)=ti 0t2
____________________ STEP Β)

Στο Βήμα Β) μελετάμε τις ιδιότητες της d,(. , .). Οι ιδιότητες είναι κατ’ ευθείαν αποτέλεσμα της (8).Απλά,έχουμε τις 
πράξεις της ένωσης και της τομής και εφαρμώζουμε τις ιδιότητες τους (π.χ. commutative, associative και 
idempotent). Με άλλες λέξεις χρησιμοποιούμε την άλγεβρα των ενώσεων και των τομών με τον πιο απλό τρόπο.
Προφανώς, η δυαδική πράξη d(ti,t2) είναι commutative, associative και idempotent

commutative: dt(ti,t2)=dt(t2,ti) Πράγματι, dt(ti,t2)1=(t!nt2)U(t{nt2)U(t?nt2Ht2ntl)U(t2nt})U(tlnt?)==drft2,t,)1.
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο d,(ti,t2)'1=dt(t2,ti)'1. Προφανώς, dt(ti,t2)0=(t°nt2)=(t2nf )=d,(t2,ti)°
associative: dtCd^t!,t2),t3)=dt(t1 ,dt(t2,t3)) Πράγματι, dt(dt(ti,t2),t3)1 =(dt(t,,t2)1 nt])U(dt(ti,t2)' nt3)U(dt(t2,ti)0nt])=
(yeo.0) (t!ntj)nt])u( yeu0) (tJnt2)nt3)u((t?nt2)nt]>= ^ (tlnt2nt3Ht!n jkUQ} (t^ntb)u(tln(t2nt3°
<ij>/<0,0> <y>#<b,0> <i,j,k>/<0,0.0> <jJt>/<0,0>

))U(t?n Jku0} (t2nt3))=dt(ti,dt(t2,t3))'. Με ίδιο τρόπο αποδεικνύουμε:άι(άι(ί,,12),ί3) -dtitudt^ts))"1. Είναι
<j’k>/<0,0>

προφανές ότι (8)-» dt(dt(ti,t2),t3)°=dt(ti,d,(t2,t3))0 Επομένως, μπορούμε να γράψουμε: (ti0t2)0t3=ti0t20t3 
idempotent: dt(ti,ti)=ti · Πράγματι, dt(ti,ti)1=(tjOt^Uitlflt^Uit?Oti)=tl. Με τον ίδιο τρόπο dt(ti,tiX'=t ι' . 

Επίσης dt(ti,t,)°=(t?nt?Hi 8

(8)----- >για ίε{1,2}ισχύει (tiHt^'^t'uf (9). Εξαιτίας των associativity και commutativity (9)----- >

(Vi)((ti0t2...0ti0..,0tn)1ctlutt) (10)|a). Με τον ίδιο τρόπο έχουμε: (Vi)((ti0t2...0tj0...0t„)"1£ti1Ut?)
(10)|b) Είναι προφανές ότι: (Vi)((ti0t2...0ti0...0tn)°^t!) (10)|b).
Η ιδιότητα (10) παίζει καίριο ρόλο για την απόδειξη των “veto rights”.
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1η έκδοτή του ΒΗΜΑΤΟΣ Ο
Εδώ παρουσιάζω την πρώτη εκδοχή του Βήματος C). Νομίζω ότι η 2η εκδογη του Βήματος C), την οποία 
παραλείπω εδώ αλλά έχω παρουσιάσει στον επιβλέπων καθηγητή, δείχνει ίσως καλύτερα την πορεία αυτού του 
Βήματος

Έχουμε το σύνολο των socia states: X=(xi,x2,...xn). Ορίζουμε για κάθε (XqXr) dqr=#OxqXr και

tl {3|>ν}=ΦχςχΓ (11)· Με άλλα λόγια, το a,|'tqr συμβολίζει ένα συγκεκριμένο μέλος του ΦχςχΓ.<*€|Γ I___ _____________________ _______________ ___ _______________ _____________________________
η η aL ι

Ο σκπός είναι να παράξουμε την ακόλουθη πρόταση: (\/χι,χη)( Η ( □ ( □ aPrt,r ) )€Φχιχ„ ). Με άλλα
3ρτ=1

λόγια θέλουμε να [Ξ-πολλαπλασιάσουμε όλα τα μ λη από όλα τα ΦχγχΤ για κάθε (xq, xr)

Ας δούμε τον ακόλουθο κατευθυνόμενο γράφο D (δεν υπάρχει ανάγκη γνώσης της θεαωρίας των γράφων):
Έστω V(D)^X ( V(D) είναι το σύνολο vertises) Έστω A(D)s{t :(3χ,γ)(ίεΦ^)} (μπορούμε να χρησιμοποι-

r=#X ρ=#Χ -,1' w w cipr Qt
ήσουμε τον ανεπίσημο ορισμό A(D)={t : r=i ρ= ι V. (t=£^rt)r) } (A(D) είναι το σύνολο των arcs) (12)

r ί ρ <*pr— I

Έστω ψοί^ύ,^^ίχς^Γ) (ψπ είναι η incident function). Προφανώς, D είναι strongly connected επειδή η συνθήκη 
Ν.Ι.συνεπάγεται (νΧς,ΧτΧΦχςΧ^Θ )
Πρόβηιια I): Θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν directed walk Wf στον υπο-γράφο D[V\{xi}] ο οποίος έχει τις 
ακόλουθες ιδιότητες:
α) η Wf συμπεριλαμβάνει όλα τα arcs αυτου του υπο-γράφου (επανάληψη των arcs και των vertices 
επιτρέπονται). (ο D[V\{xi}] είναι υπογράφος του D του οποίου το σύνολο των vertices είναι το VXfxj} και του οποίου 
σύνολο των arcs είναι το σύνολο εκείνων των arcs του D τα οποία έχουν και τα δύο άκρα τους στο V\{xi})
Η λύση είναι τετριμμένη. Έστω το αυθαίρετο walk Wι =(x2,dt2S, xs,..., Xj,utjr, xr) του υπογράψου και έστω ότι 
θέλουμε να συμπεριλάβουμε το αυθαίρετο arc btvn. Τότε δημιουργούμε το walk: W2=(xr,dtn„ xv,tvn, xn) Walk 
W,W2=(X2, dt2s, Xs,..., Xj,Utjr, Xr,dtrv, Xv,btvn, xn) που λαμβάνεται θέτοντας διαδοχικά W, και W2 συμπεριλαμβάνει 
το btvn . Ακολουθόντας την ίδια διαδικασία μπορούμε να παράξσυμε ένα walk το οποίο συμπεριλαμβάνει όλα τα 
arcs.

Έστω το Wc=(dt2s,etSv,dtrv...,wtfq) (13) ικανοποιεί την ιδιότητα α) του προβλήματος 1) (τα vertices έχουν 
παραλειφθεί διότι συνεπάγονται με προφανή τρόπο)
Εάν, τώρα, □-πολλαπλασιάσουμε διαδοχικά τα μέλη του walk Wc με ίι2εΦχ,χ2 θα έχουμε: (Ας θυμηθούμε ότι 
ισχύουν για το □ οι ιδιότητες indempontent , commutative και associative )

(7)Jil4(Vx1,xq)(t120(0 ( □(6ΗΓ))Κ1ί1ςεΦχ1χ(1 ) (14)
p-2p^r r=2 apr-i

(7)Λ(14)------KVxi,x„)( rtlqH ^p)Q ^%η)= Η ( □(1>ν) )=ηεΦ^ιΧη ) (15)
_________________________________________________ P=lpfrr=l a^l____________________________________________________

Και επομένως, το φί είναι decisive triple for every pair <xi,x„>. (5) ----- > 0,0,0)

STEP D)
Κάθε μέλος του *t έχει weak veto:

a)(i5)A(lO)|a)—> (νχ,Υ)(νί)((ίεΦ^ί1£ΐ1υι°))<-------> (νχ,Υχνίχνΐ’ΚίιεΦ^Λί’εν^ΐ’ει'υι0))) (16)|a
Κάθε μέλος του φί' έχει weak veto:( Vi’XVx^Xi’eY-KVpX^y^A'pr -»<x,y>eA1f(p)UA°f(p))) (17)|a) 
Έστω αντιθέτως ότι: (le9t' και <x,y>eApd(l) και <y,x>eA'f(pd)). Έστω td=b(x,y,pd). Οπότε (4)| 1)—> (1 e<pt1 και 
letd and (letd λ ~(letd'))
Αντίστοιχα:
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b) (15)A(10)|b) -> (V x,y)( V t)((t eo]y—1 t"1 ut°))<-----> (V^yXVtXVi’XiteO^Ai’eV^i’efW))) (16)|b
Κάθε μέλος του Ύ1 είναι inverse vetoer:(Vi’)(Vx,y)(i,e’t'1^(Vp)(<x,y>eApi’ -><y »χ> ε Af(p) u A°f(p)))( 17) |b 
Έστω αντιθέτως ότι:( leY1 και <x,y>eApd(l) και <x,y>eA'f(pd)). Έστω td=b(x,y,pd). Οπότε (4)| I)—>( leY1 and 
let] and tdeoiy) (let] a ~(let]))

c) (15)A(10)|c)----->(Vx,y)(Vt)((teO^t0£t0)) <---------- > (Vx,y)(Vt)(Vi’)((teO]yAi’eV^i’et0))) (16)|c)
Κάθε μέλος του Φί° έχει weak veto: (Vi’)( Vx,y)(i’ e’t0—>( Vp)(<y,x>e AprU-Apr—><y,x>e A°f(p))) (17)|c) 
Έστω αντιθέτως ότι: (ΐ£φΐ° and <y,x>eApd(l) και <y,x>eAlf(pd)V<y,x>eA'lf(pd)). Έστω td=b(y,x,pd). Οπότε 
(4)—»(le?t°and let] and tdeO]xuo]y) (16)|c > (letd° a -(let]) ) ■

Αξιολόγηση me αποδει£ιις του Impossible Theorem for Transitive individual preferences και 
Ouasitransitive social preference Ytooic συνθήκη Pareto

Ας δούμε το παραπανω directed graph. Βλέπουμε ότι κάθε vertex συνδέεται με κάθε άλλο vertex με 
τουλάχιστον με 2 arces και προς τις δυο κατευθύνσεις. Ας δούμε το έξης προβλημα.Υπαρχει directed walk W με 
τις ακόλουθες ιδιότητες: To W να περιεχει όλα τα arcs του παραπανω directed graph. Με αλλα λόγια θελουμε να 
κάνουμε ένα walk που θα περιεχει όλα τα βέλη. Δεν μας ενδιαφέρει πόσες φορές θα περάσουμε από κάθε βέλος 
ή κομβο. Το πρόβλημα είναι τετριμενο. Είναι προφανής η λύση του. Θα μπορούσαμε να επεκτείνουμε το γράφο 
σε οσσυς κομβσυς θελουμε και θέτοντας το αναλογο πρόβλημα. Το πρόβλημα θα είναι παντα τετριμενο 
δεδομένου ότι δεν μας ενδιαφέρει πόσες φορές θα περάσουμε από κάθε arc ή κομβο και ολοι οι κομβοι 
συνδέονται μεταξύ τους και προς τις δυο κατευθύνσεις.

Τώρα τίθεται το πρόβλημα της αξιολόγησης της απόδειξης μου σε σχέση με την απόδειξη του καθ. Campbell
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στο “CEBPEE” (“Can Equity Be Purchased at the Expense of Efficiency? An Axiomatic Inquiry”). Ας 
δούμε λίγο τις δυο αποδείξεις:
To lemma 3 του “CEBPEE” χρησιμοποιεί το ίδιο βαθμό αυστηρότητας που εχει και το Step 1 της απόδειξης μου. 
To Step 1. και το lemma 3. χρησιμοποιούν την ίδια ιδέα (που χρησιμοποιείται συχνά στις αποδείξεις της social 
choice theory). Εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι το Step 1 και το lemma 1 έχουν καποια κενά αυστηρότητας.

To Step 4 είναι αναλογο με το lemma 6. του “CEBPEE”.

Επομένως μας μενει να συγκρίνουμε τα lemma 4. και lemma 5. του “CEBPEE” με τα Step 2. και Step 3. To Step
2. στηρίζεται σε κάποιες αλγεβρικές πράξεις λυκείου. To Step 3. είναι ο τετριμμένος γραφος που δείχνω 
παραπάνω.

Ας δούμε τώρα τα prelimaries. Εδώ θέλω να σημειώσω ότι στις σελίδες 2 και 3 αφορούν όλες τις 
αποδείξεις που παρουσιάζω στην εργασία. Για την απόδειξη του θεωρήματος ορίζω μια και μονο έννοια 
παραπανω: τον ορισμο του συνολου (4)|0). Είναι το σύνολο των decisive triples που αποδίδουν 
indifference μεταξύ x και y. Την ίδια στιγμή στο “CEBPEE” ορίζεται η έννοια των proper decisive triples for a 
pair <x,y> και το proper decisive triple. Αλλα και για τις άλλες αποδείξεις δεν ορίζω καμία ιδιαίτερη έννοια. Οι 
ορισμοί φαίνονται περίπλοκοι λογω της αυστηρότητας της μεθοδολογίας που χρησιμοποιώ.

Στο τέλος αυτού του πλαισίου υπάρχει το συμπέρασμα το οποίο είναι σημαντικό και ο σκοπός της παραγράφου 
σ’ αυτό το πλαίσιο.
Από τον ορισμό της transitivity παράγουιιε τις ακόλουθες μαθηματικές προτάσεις:

(Vx,y,z)(Vp)(Vi)( (<x,y>eA'p(i) Λ <y,z>eA’p(i)^<x,z>eA'p(i))A
A(<x,y>eA'p(i) Λ <y,z>eA°p(i)—»<x,z>eA'p(i))A 
A(<x,y>eA°p(i) A <y,z> € A1 p(i)—»<x,z> 6 A1 p(i)) A 

A(<x,y>eA ’p(i) A <y,z>eA''p(i)—><x,z>cA 'p(i))A 
A(<x,y>eA''p(i) A <y,z>eA°p(i)—><x,z>eA 'p(i))A 
A(<x,y>eA°p(i) A <y,z>eA'1p(i)-»<x,z>eA'1p(i))A 
A(<x,y>eA°p(i) A <y,z>eA°p(i)-»<x,z>eA°p(i)) ) <---------- >

<-----------> (Vx,y,z)(Vp)(Vi)( (i£{i|<x,y>cAlp(i)} Aie{i|<y,z>6A1p(i)}->ie{i|<x,z>eA1 p(i)} )A
A(ie{i|<x,y>eA1p(i)}Aie{i|<y,z>eA°p(i)}->ie{i|<x,z>eA1p(i)} )A 
A(ie(i|<x,y>eA°p(i)} Aie{i|<y,z>eA'p(i)}-Me{i|<x,z>eA'p(i)} )A 
A(ie{i|<x,y>eA'p(i)} Aie{i|<y,z>eA 1p(i)}->i€{i|<x,z>eA'1p(i)})A 
A(ie{i|<x,y>eA'p(i)} Aie{i|<y,z>eA°p(i)}—>ie{i|<x,z>eA'p(i)})A 
A(ie{i|<x,y>eA°p(i)}Aie{i|<y,z>eA‘'p(i)}->ie{i|<x,z>eA'1p(i)})A 
A(ie{i|<x,y>eA°p(i)}Aie{i|<y,z>€A°p(i)}-Me{i|<x,z>eA°p(i)}) ) <------>

<------->(Vx,y,z)(Vp)(Vi)( ((({i|<x,y>eA‘p(i)}n{i|<y,z>eA'p(i)})U
U({i|<x,z>eA1p(i)}n{i|<y,z>eA°p(i))U({i|<x,y>eA°p(i)}n{i|<y,z>eA1p(i)}))c{i|<x,z>eA1p(i)} )A

U({i|<x,y>eA 'p(i)} Π {i|a(<y,z>eA°p(i)})U({i|<x,y>eA°p(i)}n{i|<y,z>eA 'p(i)}))c {i|<x,z>€A''p(i)} )A

A( ({i|a(<x,y>eA°p(i)}n{i|a(<y,z>eA0p(i)})c{i|<x,z>eA°p(i)} ) ) <------->

I ( Vx,y,z)( Vp)( (t| c {i|<x,y>e A‘p(i)> At^ {i|<y,z>eA'p(i)} At'i £ {i|<x,y>eA ‘p(i)} Ah ^ {i|<y,z>e A"'p(i)} A 
| At?c {i|<x,y>eA°p(i)} At?£{i|<y,z>eA°p(0})->
| -K(t!Dtl)u(t!nt?)u(t?nt?)c {i|<x,z>eA'P(i)} A(t"?nt?)u(t",'nt?)u(t?nt'2')c(i^x^eA 'pO)} a



A(t?nt2)c{i|<x,z>£A°p(i)} ) (18)
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(18) ->( Vt„t2)( Vx,y,z)( Vp)(( t}c{i|a(x,y,p(i))=A1} Atlc{j|a(y^,p(i))=A1} At,' £{i|a(x,y,p(i))=A'} At2 £{i|a(y,z,p(i))=A *}

Ati£{i|a(x,y,p(i))=A°}At®£{i|a(y^,p(i))=A0})^d(ti,t2)S{i|a(x^,p(i))=A1},{i|a(x^,p(i))=Al},{i|a(xyK,p(i))=A0}) ) (19)

<-------> (Vti,t2)(Vx,y,z)(Vp)( (t1£b(x,y^)At2£b(y,z,p)-Kl(t142)^b(x,z,p) ) (19)’
Συιιπέρασιια:
Βλέπουμε ότι η d,(ti,t2) εξαρτάται από την μορφή των περιορισμών των individual preferences. 
Ανάλογη διαδικασία μπορεί να ακολουθηθεί σε κάθε περιορισμό στις the individual preferences (και 
όχι μόνο για transitive individual preferences) που έχουν την ακόλουθη μορφή:

(<Xi,X2>eAll lp1A<x3,X4>eAl2'1p1 Λ... A<xn,xn+i>eAln,1p1 -> <x1,xn>eAlf lp1)A

(<xi,x2>eAll’2p1A<x3,x4>eAl2'2p1 Λ... A<xm,xm+i>eAlm’2p1 -> <xl,xm>eAlf,2p,)A

(<Xi,x2>eA1|'bpiA<x3,x4>eAl2-bpi A... Λ<χμ,χμ+ι>€Α1μΐΓιρ, -> <χι,χμ>6A1| bp,) 

οποί) ibide{l,0, (1,0)}
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Impossible Theorem for Transitive individual preferences and Transitive social
preference without Pareto condition

Εάν το X έχει τουλάχιστον τρία μέλη και f:PT—»Ρ (Ρτο σύνολο των orderings on X), ικανοποιεί την συνθηκή 
strict nonimposition και το independence axiom τότε η f είναι dictatorial ή antidictatorial.

PROOF

STEP A)

Λήιιαα
(V x,y ,z)(t, e Λ t2 e Φ‘z u Φν,----->dt(ti,t2)eoL) (7)‘ όπου dt(ti,t2)1= iJe^0) (tJntJ2),

<ij>^<’0,0>
dt(ti,t2)*- ij^^} (tiOt2), dt(ti,t2)°—(ti Ot2)

<ij>^<0,0>
(8)‘

Απόδειξη
Διαλέγουμε pePT αυθαίρετα εκτός:

<x,y>eAp, Viet, ? <y,z>eAp, Viet,
<x,y>e-Ap, Viet,1 <y,z>e-Ap, Viet
<x,y>eA°p, V.· 0Vieti <y,z>eA°p, Viet

1 -1 ο. 1 -1 ο.Έτσι <x,y>e Af(p) διότι ti=(ti,ti ,ίι)εΦχγ και <y,z>eAf(p)UA f(p) διότι t2=(t2,t2,ί2)εΦγζυΦν7. Μετά,
<x,z>€ Af(p) εκ της quasttransitivity και έτσι d,(ti,t2)=( d(t,,t2)', d(ti,t2)_1, d(ti,t2)°) (όπου d(ti,t2)I=(ti Ot2)U(ti flt2 
)u(t?nt2), dt(ti,t2) ’=(t i'nt2)U(t / m)U(ti Ut2) , dt(t,,t2)°=(t°nt2)) είναι decisive triple για <x,z> εκ του 
independence axiom (δηλαδή, άΟα^ΚΦ^) □

Είναι εύχρηστο να χρησιμοποιήσουμε την εξής γραφή: dt(ti,t2)=ti0t2
ΒΗΜΑ Β)

Προφανώς, η δυαδική πράξη d(t,,t2) είναι commutative, associative και idempotent
commutative: dt(ti,t2)=dt(t2,ti) Πράγματι, dt(t,,t2)'=(t! nt2)U(t! nt2)U(t?Ot2)=(t2nt})U(t2nt|)U(t2 Π ti )=dt(t2,t,)1.
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο dt(ti,t2)'1 =dt(t2,tι)'1. Προφανώς, dt(t|,t2)0=(tint2)=(t2nt|)=d[(t2,t1)0
associative: d,(dt(ti,t2),t3)=dt(ti,dt(t2,t3». Πράγματι, dt(d,(t,,t2),t3)-(d,(t,,t2)' Πt’)U(dt(t,,t2)1Πt3)U(d,(t2,t,)°Πt3)=
(yen.o) (tint2)nt3)u( 1J£U0} (tJnt2)nt3)u((t?nt2)nt3)= ,,ku 0) (tjnt^nt^n .JJol (tint3))u(t!n(t2nt3°. . like{1,0} \*i· ■·*■ "a/ vi· ■ j>k£{1>0}

<ij>^<0,0> <y,k>/<0,0,0> <jjc>;i<0,0>
))u(t"n Jku0} (t2nt3))=dt(ti,dt(t2,t3))1. Με ίδιο τρόπο αποδεικνιιουμε^ίάιίίι,ί^,^ί'^ά,^ι,άι^,^))'1. Είναι

<jjc>^<o,o>

<ij>^<0,0> 
0

προφανές ότι (8)-> d,(dt(tj,t2),t3)°=dt(ti,dt(t2,t3)) Επομένως, μπορούμε να γράψουμε: (tiBt2)0t3=ti0t2Ht3 
idempotent: dt(ti,ti)=ti . Πράγματι, dt(ti,ti)1=(tj nti)U(tl nt?)U(t°nti)=ti. Με τον ίδιο τρόπο d,(t,,t,) 
Επίσης, dt(t, ,ti )0=(tV nt?)=t?

1

(8)----> για ie {1,2}ισχύει (ti0t2)'£t! Lit? (9)\ Εξαιτίας των associativity και commutativity (9)*------ >
(Vi)((t1Qt2...0tiQ...0tn)lct‘ut") (10)|a)‘. Με τον ίδιο τρόπο έχουμε: (Vi)((ti0t2...HtiQ...Ht„)'1£t’i1Ut?) 
(10)|b)‘ Είναι προφανές ότι: (Vi)((tJQt2...0tiQ...0t„)oct·) (10)|b)‘.

1st version of STEP O

Έχουμε το σύνολο των socia states: X=(x,,X2,...Xn). Ορίζουμε για κάθε (xqxr): dq =#d>xqxruOxqxr και

} =ΦXqXrUΦXqXr (11)* Με άλλα λόγια, Μ,, συμβολίζει ένα συγκεκριμένο μέλος του Φχ<)χΓυΦχ<!χΓ 

Ας δούμε τον ακόλουθο κατευθυνόμενο γράφο D (δεν υπάρχει ανάγκη γνώσης της θεαωρίας των γράφων): 
Έστω V(D)sX ( V(D) είναι το σύνολο vertises) Έστω A(D)s{t :(Ξχ,γ)(ίεΦ^υΦ^)} (μπορούμε να χρησι-
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r=#X p--#X aTpr
μοποιήσουμε τον ανεπίσημο ορισμό A(D)={t : rYi pYι V.. (t= prtpr)} (A(D) είναι xo σύνολο xcov arcs) (12)r Φ p “pr— I

Έστω nMaqrtqr)=(X(,,Xr) (ψο είναι η incident function). Προφανώς, D είναι strongly connected επειδή η συνθήκη 
N. I. συνεπάγεται (V χς,χΓ)(Φ xqxrA0 )
Πρόβηηα 1): Θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν directed walk Wf in υπο-γράφο D[V\{xi}] ο οποίος έχει τις 
ακόλουθες ιδιότητες:
α) η Wf συμπεριλαμβάνει όλα τα arcs αυτου του υπο-γράφου (επανάληψη των arcs και των vertices 
επιτρέπονται). (ο D[V\{xi}] είναι υπογράφος του D του οποίου το σύνολο των vertices είναι το V\{xi} και του οποίου 
σύνολο των arcs είναι το σύνολο εκείνων των arcs του D τα οποία έχουν και τα δύο άκρα τους στο V\{xj})
Η λύση είναι τετριμμένη. Έστω το αυθαίρετο walk Wi=(x2,dt2s, Xs,.Xj,utjr, xr) του υπογράψου και έστω ότι 
θέλουμε να συμπεριλάβουμε το αυθαίρετο arc btvn. Τότε δημιουργούμε το walk W2=(xr,dtn,, xv,btvn, xn) Walk 
W]W2=(x2, dt2s, Xs,..., Xj,utjr, xr,dfv, xv,btvn, xn) που λαμβάνεται θέτοντας διαδοχικά Wi και W2 συμπεριλαμβάνει 
το bt™ . Ακολουθόντας την ίδια διαδικασία μπορούμε να παράξουμε ένα walk το οποίο συμπεριλαμβάνει όλα τα 
arcs.

Έστω το Wc=(dt2te8t,v,dtrv... ,wtfq) (13/ ικανοποιεί την ιδιότητα α) του προβλήματος 1) (τα vertices έχουν 
παραλειφθεί διότι συνεπάγονται με προφανή τρόπο)
Εάν, τώρα, □ -πολλαπλασιάσουμε διαδοχικά τα μέλη του walk Wc με ί12£Φχιχ2 θα έχουμε: (Ας θυμηθούμε ότι 
ισχύουν για το □ οι ιδιότητες indempontent , commutative και associative )

(^-^(VxhXqKtHB (□, ( EL( 6 a»’V)))=,p/1tIq€^1xq ) (14)‘
apr_1

(7)1Λ(14)4------KVx,,xn)( nqp)H <%)= □ ( □ ( & H,r) )=Τ£Φχ,χη ) (15/______________________________________________P=lpfrr=l apr=l ______________________________________

Και επομένως, το pt είναι decisive triple for every pair <xi,xn>. (5)----- > 9t ^(0,0,0)
ΒΗΜΑ D)

Κάθε μέλος του ’t έχει weak veto:
8)(15)1λ(10)|3)1 —>( Vx,y)( VίΧΐεΦ^ υΦχν—»9t' ^t1 ut°)<—> (Vx,y)( Vt)( νίήίίεΦ^,υΦχγΛί’ε^1—>i,£t1Ut°)(16)|at 
Κάθε μέλος του’t1 είναι dictator: (Vi’)(Vx,y)(i’eV—>(Vp)(<y,x>eApi’ -►<y,x>£Af(p))) (17)|a)‘
Έστω αντιθέτως ότι: (ΐ£φΐ' και <x,y>eApd(l) και <y,x>£A'f(pd)UA"f(pd)). Έστω t<i=b(x,y,pd). Οπότε (4)->
(leV και letd καιί,£φ'Χυφ';χ) (16)|at> (letd Λ ~(letd))
Αντίστοιχα:
θ)(15)ιΛ(10)ύ)1—>(νχ,γ)(νθ(ί£Φ^γυΦχΥ—>9t ’^t 'ut°)<—>(νχ,γ)(νί)(νί’)(ίεΦΐνυΦχνΛϊ,£φΐ >i’£flUt°)(16)|bt 
Κάθε μέλος του Ί’1 είναι antidictator:(Vi’)(Vx,y)(i’e’f'->(Vp)(<x,y>eApi' -><y,x>£Af(p) )) (17)|b)‘
Έστω αντιθέτως ότι: (ΐ£Φί"1 και <x,y>eApd(l) και <x,y>eA’f(pd)UA"f(pd)). Έστω td=b(x,y,pd). Οπότε (4)-> 
(1εφΕ1 και lefl και ^εΦ^υΦ^ ) (l6)|b’> (let^ Λ ~(l£f,))

c)(15/A(10)|c/ (V x,y)( V t)(t £ Φ^, υΦxy ►n°Et°)<------- > (V x,y)( V t)( V Γ )(t £ φ!υ U Φχν A i’ εΥ->ί’ £ t°)( 16) |c)1
(Vy,x)(Vt)(Vi’)((tεΦiχUΦγxΛi,£φt0-»i’εt0)))(16)c),’ 
^.(νχ,γχνιχνί’χιεΦ^υΦυΦ^Λϊ’ε^ί’εί0)^—>

Kxyw^xy/

(16)|c/A(16)|c/’----- >
(Vi’)(i’£φί°—>( Vt)(t£[t]u—»i’£t°))) <------ >

(Vi')(i’£^%(Vt)(t£[t]U->i’£t0)))^ 
<------- > φί°£0<----> h°=0

-> (Vi’Xi’E’t?’—M£ n{t°|t£[t]u})<------ ><pt°en{t°(t£[t]u} <-

Προφανώς, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν περισσότεροι από έναν agents οι οποίοι να είναι dictator ή 
antidictatos, δηλαδή #(Vu9f')=1 , Πράγματι, χωρίς απώλεια της γενικότητας, έστω i£V και έστω ότι 
υπάρχει j^i και jfC’t'uT1). Έστω, <x,y>£Apj (a) και έστω j£9t‘-»<x,y>£-Apj (b) και j£9t_1-> 
<x,y>£Api (c).

Αλλα (a)A(b)A(c)A(17)|a),A(17)|b)‘ —><x,y>£Af(p)n-Af(p) το οποίο είναι απαράδεκτο. Επομένως
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υπάρχει ένας μόνος agent ο οποίος είναι dictator ή antidictator. Αντίστοιχα ισχύουν όταν ie’t1 ■
Φυσικά, εάν προσθέσουιιε την συνθήκη Pareto, πρεπει να απορρίιμουιιε την 

δυνατότιιτα να έχουιιε antidictator και τελικά, έγουιιε το Θεώρηιια του Arrow



Impossible Theorem για Quasitransitive individual preferences και Ouasitransitive
social preference ycopic συνθήκη Parero

Impossible Theorem via Ouasiransitive individual preferences και Ouasiransitive social preference ytooic 
συνθήκη Pareto: Εάν T είναι πεπερασμένο και #X>3 τότε μια transitive-valued social welfare function 
f:QT—>Q (Q είναι το σύνολο of complete και quasitransitive binary relations on X) η οποία ικανοποιεί τις συνθήκες I2 
,U (unrestricted domain), N.I. πρέπει να αποδίδει a decisive duplet (t',t’') για το οποίο έχουμε:
(Vx,y)(Vt)(Vi’)(i’eV—>(Vp)(<y,x>eApi’ -»<y,x>eAf(p)UA°f(p)) A(<x,y>eA0pr-><x,y>eA°f(p))) και 
(Vx,y)(Vt)(Vi’)(i’e’t'1—>(Vp)(<x,y>eApr -^<y,x>eAf(p)UA0f(p))A(<x,y>eA0pi -^<x,y>eA0f(p)))

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

ΒΗΜΑ A)

Afmua
(νχ^,ζΧΐ,εΦ^ΛίζεΦ^-----Μΐ^ώΙεΦ^) (20) όπου d4,(t1,t2),=(tjnti) ,

dqfti.tirHt'int'i), (21)_______________________
Απόδειξη

Διαλέγουμε pePT αυθαίρετα εκτός:
<x,y>eApi Viet] , <y,z>eApi Viet2 <x,z>eA°pi Vi€(t]nt2)u(ti'nt2)
<x,y>e-Api Viet',1 , <y,z>e-Api Viet2 <x,z>eA°p, Vie(t?ntl)u(t?nt'2')
<x,y>eA°pi Viet]1 , <y,z>eA°p, Vi£t2
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Έτσι<x,y>£Af(p) διότιti=(t],t]',ti*)eO^y και<y,z>£Af(p) διότιt2=(t2,t2^2)eOyZ ■ Μετά, <x,z>eAf(p) έκτης 
quasitransitivity και έτσι dq(ti,t2H dqiti^)1, d^t,^)'1, dq(ti,t2)°) (όπου dq(t|,t2)’=(t] ntl), dq(ti,t2)1=(t i1 nt2), 
dq(ti,t2)0=(ti nt2)U(ti nt2)U(ti nt2)U(tint2')) είναι decisive triple για <x,z> εκ του independence axiom (δηλαδή.
(^(ίι^εΦχζ) □
Είναι εύχρηστο να χρησιμοποιήσουμε την εξής γραφή: dq(ti,t2)=ti0qt2

ΒΗΜΑ Β)
Ίσχύου οι παρακάτω ιδιότητες:
commutative: dq(t, ,t2)=dq(t2,ti) (22). Πράγματι: dq(ti,t2)1=(t] nt2)=(t2nt])=dq(t2,t,)1 . Τα ίδια για d^t,,^)'.
d<,(ti ,t2)°=(t ] nt°) u (t? ntl) u (t,1 nt°) u (t? nt2’ )=(t2 nt]) u (t2 nt?) u (t°nt ] )u (t 2 nt?)^^,)°
associative:dn(d1(ti.t2).t-t)=d1(ti.dq(t7..tt) (23). Πράγματι: dq(dq(t,,t2),t3)1 =(dq(t,,t2)1 nt3)=((t]nt2)nt3)=(t]n(t2nt3))= 
=dq(ti,dq(t2,t3))1.M8 τον ίδιο τρόπο dq(dq(t|,t2),t3)1=dq(tl,dq(t2,t3))1 dq(dq(tl,t2),t3)0=(dq(ti,t2)1nt3)U(dq(tl,t2)0nt3)U
(dqitbt^'nt^uidqit^tz^ntsHt! ntlnt3)u(t] ntSntJ)u(t?ntint3)u(ti' nt?nt3)u(t?nt2 nt3)u(t"i nt2 nt3)u(t] nt® 
nt31)u(t?ntint'31)u(tVnt2nt3V(t?nt2nt3lHt!nd(t2,t3)0)u(t?nd(t2,t3)1)u(t‘,1nd(t2,t3)0)u(t?nd(t2,t3)'1)=
d&ud&M0

(ti0qti)°=0 (24). Πράγματι, (t,Hqt,)o=(t,1nri)U(tint])U(ti1nt]')U(t]'nt"11)=0U0U0U0=0.
(t?=0At®=0 -> (t,0qt2)°=0 ). Πράγματι, (t|Hqt2)o=(ti1nt2)U(t“nt2)U(t'1'nt2)U(tint2)=0U0U0U0=0.

Επειδή το 0q είναι commutative και associative, προφανώς, (J^t? ->(tx□qt2... 0qtn_i□qt„)°=0 ) (25) 

(tiO^^t] και (ti0qt2)* —12 . Είναι προφανές από την (21). (21)—>( Vi)((ti0qt2... 0qtj0q...

n...nt!n...nt], )ct] (26)|a). Με τον ίδιο τρόπο: (Vi)((t10qt2...0qt10q...0qtn_i0qtn)"1ct',1 (26)|b) .
ΒΗΜΑ C)

Έχουμε το σύνολο των socia states:X=(xi,x2,... x„). Ορίζουμε για κάθε (χ4)χΓ):^)Γ=#ΦχςχΓ and λί {3ρΓίρΓ}=ΦχηΧΓiqr— 1
(27) Με άλλα λόγια, συμβολίζει ένα συγκεκριμένο μέλος του Φχη.\Γ
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ε
Ορίζουμε ( □<, a )^aQqaQqaQq... Qqa ( [^-πολλαπλασιάζουμε ε φορές)

ω=1
Ας δούμε ξανά τον γράφο D στην (12). Και έστω το walk το ικανοποιεί την ιδιότητα α) του Προβλήματος 1) στο 
Wc: .. ,wtfq). Κάθε arc συμπεριλαμβάνεται και πιθανόν κάποια arcs συμπεριλαμβάνονται
περισσότερες από μια φορές. Επειδή δεν ισχύει η idempotent property, αλλά ισχύυν οι associative and
commutative, θα γράψουμε το «γινόμενο» των □ q-πολλαπλασιασμών ως: (στην θέση της (14) ):

etepr)η η anr ε(αρΓ) ,
(Vx,,xn)(Qq ( □q(EJq(EIqaPrV)))=,teOx1xn ) (28) 

Ρ=2 ρ#1^2 apr=l ω=1

όπου ε είναι ο αριθμός των επαναλλήψεων του ^tp, στην ακολουθία του walk Wc. Προφανώς, από την ιδιότητα
a) του Προβλήματος 1), έχουμε ε>1. Θέλουμε να επιτύχουμε ε>2. :

(28)—>(Vxn,xm)( neOxnxm) (29)

(20)Λ(28)Λ(29)Λ(22)Λ(23)----- > (Vx.,xm)( η0ςφΙ=2<ρί=Ε], ( Hq( )) )eoilXm) (30)
P=2p^r=2 apr=l 0>=1

(24) Λ (25) Λ (30)-----> 2 V=0 (31) Προφανώς:
(30)--------> 2φΜ2ν,2ν,0) είναι το decisive triplet για κάθε ζευγάρι <χι,χ„> , δηλαδη,(νΧι,χΠ1)( ^εΦχ,Χη)
(5)------> 2φί ^(0,0,0)

STEP D)
a) (30)A(26)|a)—>(Vx,y)(Vt)(teoiy—>2<pt‘£t‘) <---------- ► (Vx^KVtXVi’Ki’e^t'AteO^i’et1)) (32)|a)
για κάθε μέλος του 2V ισχύει:
(Vx,y)(Vt)( νΐ’Χΐ’ε2^1—>(Vp)(<ypi>eApj’ -^<y,x>eAf(p)UA°f(p)) A(<x,y>eA°pi’^<x»y>eA°f(p))) (33)|a 

Για τον πρώτο όρο: Έστω ότι αντιθέτοκ: (1ε2Υ A<x,y>eA'1pd(l)A<x,y>eAlf(pd)). Έστω t<r=b(y,x,pd). Μετά 
έχουμε:( le2<pt‘A l=td' Λ ^εΦ^)-----ΚΙε^Λίεί/1) το οποίο είναι αντίφαση

Για τον δεύτερο όρο: Έστω ότι αντιθέτοκ:(i’e2<ptl Λ <x,y>eA°pd(l) Λ <x,y>eA1f(pd)V<y,x>eA'1f(pd)). Και 
έστω ^^(γ,χ,ρ,ι). Μετά έχουμε (le2V Λ l=td Λ ^εΦ^υΦ^) (33)|a > (Ιεί^ Λ 1εtd) το οποίο είναι αντίφαση.

Αντίστοιχα:

b)(30)A(26)|b)—> (Vx,y)(Vt)(t ε φ^2Ύ1 cf1) <---------- > (νχ,Υ)(νΐ)(νί’)(ί’ε29Γ,ΛΐεΦ^ί,εΓ,)(32)^)
για κάθε μέλος του 2,t ‘ ισχύει:
(Vx,y)(Vt)(Vi’)(i’e2ft ‘->(Vp)(<x,y>eApr -><γ,χ>εΑΓ(ρ)υΑ°ί(ρ))Λ( <χ,γ>εΑ°ρΐ’-><χ,γ>εΑ°ί(ρ))) (33)|b 

Για τον πρώτο όρο: Έστω ότι αντιθέτου:(1ε2<ρΐ' Λ<χ,γ>εΑ'ρί1(1)Λ<χ,γ>εΑ1ί(ρι1)) Έστω ί,ΗΧγ,χ,ρ^. Μετά 
έχουμε: (Ιε^ί'Λ •=ti Α ^εΦ^)----- χίε^Λίεί/1) το οποίο είναι αντίφαση
Για τον δεύτερο όρο: Έστω ότι αντιθέτοκ:! Γε2φΐ' Λ <χ,γ>εΑ°ρι)(1) Λ <x,y^A'f(pd) V<y,x^A 'f(pd)). Έστω: 
t<j=b(y,x,pd). Μετά έχουμε : (le2V Λ l=td Λ ^εΦχΥυΦγχ) (33)|b > (1ε^ Λ 1ε^ ) το οποίο είναι αντίφαση ■
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Impossible Theorem για Quasitransitive individual preferences και Transitive
social preferences yopic συνθήκη Parero

Impossible Theorem για Quasiransitive individual preferences και Transitive social preference ycopic 
συνθήκη Pareto: Εάν το T είναι πεπερασμένο και #Χ>3, τότε δεν υπάρχει transitive-valued social welfare 
function f: Q1 ->P(Q είναι το σύνολο των complete και quasitransitive binary relations on X) η οποία να ικανοποιεί τις 
συνθήκες I2 ,U (unrestricted domain), Ν.Ι.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

ΒΗΜΑ Α)

Λτηιιια
(νχ,χ,ζΜίιεΦ^Λ^εΦ^υΦν,----- >ά„(Μ2)εΦ*ζ) (20)‘ όπου dq(ti,t2>1=(tintz) ,

dqfa^r'^tinta), dq(t142)Htint2)u(t?nt2)u(t11nt2°)u(t?nt21) (21)*___________ ___________
Απόδειξη

Διαλέγουμε peP1 αυθαίρετα εκτός: 
<x,y>eAp, Viet! , <y,z>eAp, Vietl <x,z>eA°p, . .. . 1 (λ , -1 0V

ViefcntzM^ntz)
<x,y>e-Ap, Viet) , <y,z>e-Ap, Viet2 <x,z>eA°p, w. .0 1. , 0 -1.

Vieiqntzjuibntz)
<x,y>eA°p, Viet? , <y,z>eA°p, Viet?

1 -1 0. 1 -1 ο.Έτσι <x,y>eAf(p) διότι ti=(ti,ti ,ίι)6ΦχΥ και <y,z>eAf(p)uA f(p) διότιί2=(12,ί2,Ϊ2)εΦγζυΦγΖ. Μετά,
<χ,ζ>£Af(p) εκ της quasitransitivity και έτσι dq(ti,t2)=( dq(ti,t2)', d^ti^)'1, dq(ti,t2)°) (όπου dq(ti,t2)1=(tI nt2), 
dq(ti,t2) 1 =(t i'nt2*), dq(ti,t2)°=(ti Ot2)U(q Ot2)U(t i nt?)U(t?nt2')) είναι decisive triple για <x,z> έκ του 
independence axiom (δηλαδή, dq(ti,t2)^xz ) □
Είναι εύχρηστο να χρησιμοποιήσουμε την εξής γραφή: dq(ti,t2)=ti0qt2

STEP Β)
Ισχύουν οι παρακάτω ιδιότητες:

commutative: dq(ti,t2)=dq(t2,ti) (22)‘. Πράγματι: dq(ti,t2)1=(tjnt2)=(t2ntiI)=dq(t2,ti)1 . Τα ίδια για dq(t,,t2)1. 
dq(t1,t2)0Kti1nt2)u(tl)nt2)u(t'11nt2)u(Ent21Ht2nti)u(t2nt°)u(t2n
associative:dn(dn(ti,t2),ti)=<t,(t),dq(t2,t^) (23)‘. Πράγματι: dq(dq(tj,t2),t3)1 =(dq(ti,t2)1 rit])=((t| nt?)nt?)=(t!n(t2Ot]))= 
=dq(ti,dq(t2,t3))1.M8 τον ίδιο τρόπο dq(dq(t1,t2),t3)1=dq(t1,dq(t2,t3))1 dq(dq(ti,t2),t3)0Kdq(ti,t2)'nt3)U(dq(t1,t2)'1nt3)U

(dqitutiy'nt^uidfliti^nt'sHti nt?nt?)u(t| nt?nt?)u(t?nt?nt3Mti' nt?nt?)u(t?nt";! ntl)u(ti nt2 nt?)u(t! nt°

nt3)u(tint2nt31)u(t"i1nt2nt31)u(tl)nt21nt3)=(t!nd(t2,t3)<>)u(tind(t2,t3)l)u(t11nd(t2,t3)0)u(ti,nd(t2,t3y1)=
dq(tI,dq(t2,t3))0

(tiHqti)°=0 (24)1, Πράγματι, (ti □ qti )°=(t! n t?) U(tVn t!) U (t! n t ?) U (t,' n f)=0 U 0 U 0 U 0=0.
(ti=0At2=0 -» (tiQqt2)°=0 ). Πράγματι, (t, Qqt2)‘—(tj n t?) U(t? Π t?)U(t ,' Πt2)U(t? Π12 )=0U0U0U0=0.

Επειδή το E)q είναι commutative και associative, προφανώς, (./^t? ->(tiQqt2...0qt„_i0qtn)°=0 ) (25)‘ 

(ti0qt2)‘^tj and (t,Hqt2)‘ct2. Είναι προφανές από την (21)'. (21)‘^(Vi)((tiHqt2... Qqt.Qq... □qtn40qtn)1=(t[nt,

Π...Πί!η...η^ )et| (26)|a)‘. Με τον ίδιο τρόπο: (Vi)((ti0qt2...Hqti0q...Hqtn.iHqtn)1£t! (26)|b)‘ .
STEP C)

Έχουμε το σύνολο των socia states:X=(xi,x2,...xn). Ορίζουμε για κάθε (χ<,χγ): 3Ψ=#ΦXqXrUΦXqXr and

ίa,,rtpr} =Φx<PrUΦxqxr (27)1 Με άλλα λόγια, aqrtqr συμβολίζει ένα συγκεκριμένο μέλος του Φχ^υΦ?^
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ε _
Ορίζουμε ( Elq a )=aQqaQqaQq...Qqa ( □,-πολλαπλασιάζουμε ε φορές )

ω=1

Ας δούμε ξανά τον γράφο D στην (12)'. Και έστω το walk το ικανοποιεί την ιδιότητα α) του Προβλήματος 1) 
στο Wc: Wc=(dt2s,8t,v,dtrv... ,wtfq). Κάθε arc συμπεριλαμβάνεται και πιθανόν κάποια arcs συμπεριλαμβάνονται 
περισσότερες από μια φορές. Επειδή δεν ισχύει η idempotent property, αλλά ισχύυν οι associative and
commutative, θα γράψουμε το «γινόμενο» των ^-πολλαπλασιασμών ως: (στην θέση της (14/ ):

(Vx,,x„)(0q ( 0q(&q( [Jq 3ΡΓΐρΓ)))=φί6Φχ,χη ) (28/
Ρ=2 ρ#Γ=2 apr=l ω=1

όπου ε είναι ο αριθμός των επαναλλήψεων του ^tp, στην ακολουθία του walk Wc. Προφανώς, από την ιδιότητα
a) του Προβλήματος 1), έχουμε ε>1. Θέλουμε να επιτύχουμε ε>2. :

(28/->( νΧη,Χ,ηΧ ^εΦΧηΧη, ) (29/

(20/λ(28/λ(29/λ(22/λ(23/ —> (VXl,xm)( φί0ςφί=2<ή:=0ς ( 0q( 0q(1^)(Vtpr0qVtpr) ) ) )£φ^ιΧιη) (30/
ρ=2 ργΓΓ=2 apr=i ω=1

(24/λ(25/λ(30/----- > 2,t°=0 (31/ Προφανώς:
(30/—-» 2<|,t=(2Qt1,2<l>t \0) είναι το decisive triplet για κάθε pair <χι,χ„> ,δηλαδή,(Vxi,xm)( 29t€Oxixm )
(5)----- > 2φί #0,0,0)

ΒΗΜΑ D)
(30/λ (26)|a/—>·—»(Vx,y)(Vt)(t€Φ^ υΦ^.—>·2φί’^t1 )<------> (Vx,y)(νΐ)(νΓ)α6φ'ΥυΦ^Λί,ε2ν-».Γ£ΐ')(32)|&/
(νγ,χ)(νί)(νί’)(ΐεΦ^υΦ°χΛί’ε2φΐ,^.ΐ’εί1) (32)|a/’
(32)|δ/Α(32)|ύ/,^(νχ,γ)(νι)(νί’)(ιεΦΐΥυ<ΐ4υΦ^Λΐ’ε29ι1->ΐ,ει1)----- > (Vi’)(i’e29t1->(Vt)(te[t]u^i’et1))
< ----> (Vi’)(i’e29t1-KVt)(te[t]u->i’et1)) <------- > (Vi’)(i’e2^t1^ien{t1|te[t]u}) <------- > V^nX'lteMu}
< --->\]Q0<—> FV=0 (a)| (33)|a/ (let recall that: Φ ^υΦχγυφ’χ=[ί]3[ί|π)
Αντίστοιχα:
b) (30)‘A(26)|b/—> (Vx,y)(Vt)(t εΦ^ υΦ^—»2φί’1 Sf1 )<—> (Vx,y)(Vt)( νΓ)(ΐεΦχνυΦχνΛΓε2Ύι^ι’6ί·'))(32)|ύ/ 
(Vy,x)(Vt)(Vi’)(te<u<Ai’e29t-1->i’et1) (32)|b/’
(32)|b/A(32)|b/’->( Vx,y)( Vt)( νί’ίίίεΦ^υΦ^.υΦΥχΛί’ε2^"1—>i’6t"')—> (Vi’Xi^V-KVtJ^Mu-w^t·1))
< ----> (νί,)(ϊ’ε2φΐ'1-»(νΐ)(ίε[ί]υ-»ϊ’εΐ'1)) <------- > (VrXi^V-^nif'MMu} )<------- > VcrKt’lteitlu}
< ----> —> p9t~1=0 (b)| (33)|b)‘

(33)|a/A(33)|b/A(3l/A(3)|0)----- »(Vx,y)(Vp)(<x,y^A°f(p)) το οποίο είναι απαράδεκτο λόγω της
συνθήκης ΝΙ ■
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Impossible Theorem for Acyclic individual preferences and Ouasitransitive social
preference without Pareto condition

Impossible Theorem για Acyclic individual preferences και Quasitransitive social preference γωοΰ: 
συνθήκη Pareto: εάν το I είναι πεπερασμένο και #Χ>3 τότε δεν υπάρχει quasitransitive-valued social welfare 
function f με acyclic και complete individual preferences οι οποίες να ικανοποιούν τις συνθήκες I2, 
U(unrestricted domain), Ν.Ι..

ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

ΒΗΜΑ A)

(Vx,y^)(ti eO^AtzCO^-
Λήιιιια

—>da(t„t2)eOL) (34) όπου da(ti,t2)1=0 ,
d(t!,t2) ‘=0 , da(t„t2)0=(t! ntl)u(tint2) (35)

Απόδειξη
Διαλέγουμε pePT αυθαίρετα εκτός:
<x,y>eApi Viet! , <y,z>eAp, Viet? <x,z>eA°p, Vie(t!nt2)u(ti'nt2)
<x,y>e-Ap, Viet]' , <y,z>e-Api Viet2'
<x,y>eA°pi Viet? , <y,z>eA°p, Viet?
Έτσι <x,y>eAf(p) διότι ti=(t',t i',t?)eOiy και <y ,z>eAf(p) διότι t2=(t2,t2,t2)eOyZ. Μετά, <x,z>eAf(p) εκ της 

quasitransitivity και έτσι da(ti,t2)=( da(ti,t2)', da(t,,t2)'', da(t,,t2)°) (όπου da(t,,t2)'=0, da(ti,t2) '=0, da(ti,t2)°=(t! 
nt?)U(t i' nt2') είναι decisive triple για <x,z> έκ του independence axiom (δηλαδή, da(ti,t2)eO^.) □
Είναι εύχρηστο να χρησιμοποιήσουμε την εξής γραφή: d(ti ,t2)=t ι □ at2

STEP Β)
Ισχύουν οι παρακάτω ιδιότητες:
(tiQ.t2)Qat3=(0>0>0) (36). ((t,□at2)Qat3)°=((t,0at2)'nt?)u((t,mjt2y'nt3')=(0 nt?) u(0 nt 3‘)=0 

Προφανώς, (35)----- K(t, □at2)Qat3)'=((ti □at2)Qat3) -0

STEP D)
Από την συνθήκη N.I. έχουμε (Vx^XBtXteO^) (37)
(37)-----^( V Xi,xn)(3t])(t] eOxiXn)A( V xn,xm)(3t2)( ^εΦχηΧπ, ίΑίνχ,,,,ΧπΧΞ^Χ ί3εΦχπ,χη) (38)

(34)Λ(38)----- > (Vxi,xn)(3t,,t2,t3)( ((t,0at2)0at3) €Φχ,χη) (39)
Προφανώς, (36)Λ(39)------>(Vxi,xn)( (0,0,0)€Φχ,χπ ) (40) και επομένως

(3) Λ (40)----»(Vx,y)( Vp)(<x,y>eAf(p)) το οποίο απαράδεκτο. Επομένως δεν μπορεί να υπάρξει QSDF με
accyclic individual preferences και να ισχύουν οι συνθήκες I2, U and Ν.Ι. ■
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

“WOVS”
Αυτή το το κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από απόλυτη αυστηρότητα όσον αφορά τις μαθηματικές αποδείξεις. Θα 
μπορούσε να αναπτυχθεί όλο το κεφάλαιο χωρίς την χρήση μιας λέξης από τον φυσικό λόγο.

Αυτή η εργασία εξαρτάται από τις συνθήκες pairwise relational conditions (I2) και unrestricted domain (U). Oi 
συνθήκες I2 and unrestricted domain είναι αναγκαίες για την ισχύ της μεθόδου που αναπτύσω. Οι μαθηματικές 
προτάσεις αναπτύσονται με την βοήθεια των κανόνων της μαθηματικής λογικής. Δουλεύουμε στο πλαίσιο της 
axiomatic set theory. Κάποιες φορές, μικρά πολύ προφανή τμήματα των αποδείξεων παραλείπονται. Οι πλήρεις 
αποδείξεις παρουσιάζονται στο mathematical appendix ή σε άλλα appendixes τα οποία δεν έχω προσαρτήσει 
σε αυτή την εργασία αλλά έχουν παρουσιαστεί στον επιβλέποντα καθηγητή.

Αυτό το κεφάλαιο χωρίζεται σε δύο Τμήματα: I) Μαθηματικό Turing και II) Εφαρμογές.
I) Το Μαθηματικό Τμήμα είναι ένα μαθηματικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσομε μια άλγεβρα 
κατάλληλη για την ανάπτυξη impossible theorems (στα οποία ισχύον πάντα οι συνθήκες pairwise relational 
independence (I2) και unrestricted domain(U) ). Η κεντρική πρόταση του Μαθηματικού Τμήματος είναι η 
πρόταση (63), όπου οι τελεστές (συναρτήσεις) της παραχθήσας αλγεβράς χρησιμοποιούνται. Στο Μαθηματικό 
Τμήμα, οι άλγεβρες που αναπτύσονται, είναι καάλληλες για προτιμήσεις (individual και social) οι οποίες 
πριορίζονται μέσω transitivity, quasitransitivity και triple acyclicity. Είναι πολύ εύκολο να αναπτυχθούν 
άλγεβρες κατάλληλες για περιορισμούς όπως semitransitivity , semi-order , interval-order ,s-and-t orders , 
P^orders κ.λ,π.

Πολλές μαθηματικές προτάσεις, οι οποίες αναπτύσονται στο «Μαθηματικό
Τμήμα», δεν έχουν καμία χρήση στις εφαμοχές. Τπαρουσιάζονται μόνο και μόνο για να έχουμε 
την άλγεβρα των οριζομένων πράξεων πλήρης, π.χ. η πρόταση (14) δεν έχει περαιτέρω χρήση στις εφαρμογές. 
Οι σημαντικές προτάσεις είναι (32), (35), (48), (61) and (63). Η πρόταση (63) είναι ο σκοπός του 
«Μαθηματικού Τιιηιιατος» και η μαθηματική πρόταση, η οποία χρησιμοποιήται στις εφαρμογές

Π) Εφαρμογές: Οι μόνες εφαρμογές, οι οποίες αναπτύσονται εδώ, είναι Impossible Theorem for 
Quasitransitivity withOut Pareto condition (ITQOP), το Impossible Theorem for s-and-t order withOut 
Pareto condition (ITstOP), το Impossible Theorem for Quasitransitive social preference and 
Quasitransitive individual preferences withOut Pareto condition (ITQspQipOP) και το Impossible 
Theorem for Quasitransitive social preference and Acyclic individual preferences withOut Pareto 
condition (ITQspAipOP). To ITQOP είναι σηματικό για την απόδειη των άλλων impossible theorems τα οποία 
είναι μικρές επεκτάσεις των αποδείξεων του ITQOP. Στην σελίδα (16) παρουσιάζονται διάφορες συνθήκες, 
κοινές στην social theroy, γραμμένες με την «γλώσσα» η οποία αναπτύσεται στο Μαθηματικό Τμήμα.

Και τώρα θα παρουσιάσω εν συντομία κάποια βήματα του «Μαθηματικσυ Τμήματοο>
Θα ορίσουμε δύο τελεστικά σύμβολα τα οποία θα μας βοηθήσουν να γράψουμε τα αξιώματα και τις συνθήκες 
σε μία ποιο βολική «γλώσσα» (δεν χρησιμοποιούμε την λέξη «γλώσσα» με την τεχνική της έννοια από την 
Μαθηματική Λογική, αλλά με έναν πρόχειρο τρόπο)

α) Οριίζουμε τα τελεστικά σύμβολα Ta(R) )=R2 (πρόταση (11) ).Η Τ1 (R) είναι ακριβώς ο asymmetric factor της binary 
relation R. O Pr. Campbell χρησιμοποιεί το σύμβολο Α για Τ1 (στο “Can Equity be Purchased at the Expense of 
Efficiency? An Axiomatic Inquiry” 1990 “Journal of Economic Theory”). To Rp σμβολίζει τις relations (για κάθε p), 
x,y,z,... συμβολίζουν τις social states, και η f συυβολί£ει την social choice function (ή social welfare function)

β) Ορίζουμε το τελεστικό σύμβολο a(x,y,R)=Ta (βλέπε (18),(19) και (20) ). Αυτά τα τελεστικά σύμβολα είναι 
συναρτήσεις. Εάν πάρουμε ως domain όχι το σύνολο των binary relations δεδομένου του διατεταγμένου <x,y>, αλλά το 
σύνολο των binary relations περιριορισμένων στο <x,y> δεδομένου του διατεταγμένου <x,y>, τότε το a(.x,y,Rl!x’yl)=T είναι 
1-1 και onto συνάρτηση και επομένως υπάρχει η αντίστροφη συνάρτηση a'l(x,y,T)=Rllx,y) .
γ) Κάνουμε τις ακόλουθες αντικαταστάσεις xPy<------- >a(x,y,R)=T' , xly<------- >a(x,y,R)=T° and
yPx<------- >a(x,y,R)=T1 (βλέπε (20)).
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δ) Με την βοήθεια των β) και γ) μετα/ράφουμε την social welfare function (SWF) f,,x’y)(Railx’yl)=Rsl,x’y) σε Fxyi T a)=Ts 

όπου a(x,y,Ra) =Ta κοα a(x,y,Rs)=Ts. Προφανώς, a(x,y,f,x’y,(a'"'(x,y, · )=Fxy( ·) όπως βλέπουμε στην (49).
(Παρατήρηση:χρησιοποιούμε την « ffx,yl» ως σύμβολο για να μας θυμίζει ότι η « f,I’yl» αποδίδει την social 
preference R, περιορισμένη στο {<x,y>,<y,x>}. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το σύμβολο ί^(·) ).

ε) Με την βήθεια των γ) και δ) μπορούμε να εξαλείψουμ τις μεταβλητές R και R αι να παράξουμε την κεντρική πρόταση 
(63) η οποία ενσωματώνει: st. connection, I2 και constraint of preferences (των individuals και social choice ). Λέμε ότι 
a'1 (x,y,T)=R είναι το κλειδί για να πάμε από τον «κόσμο» του Τ στον «κόσμο» του R.

■—* ίί w *στ) Ας δούμε τις see ί|{χ·ν* and F Τι σημαίνουν αυτά τα σύμβολα; Χρησιμοποιούμε « * » μόνο για να
θυιιίζουιιε ότι χειρηζόμαστε τα σύμβολα της συνάρτησης ως relation δηλαδη, g(A)=B <-------> <A,B>eg* .
Στην πραγματικότητα δεν χρειάζεται η χρήση του « * » διότι εξ’ ορισμού ισχύει g(A)=B <— —> <A,B>eg. 
Το σύμβολο «~» αναφέρεται πράξη αντίστροφης (converse operation) και ορίζεται ως:
A ={<x,y>:<y,x>£A} το οποίο σημαίνει (Vx,y)(VA)(<x,y>eA<------- ><y,x>eA). Για συναρτήσεις 1-1
ορίζουμε f =f _1 . Το σύμβολο « “ » ορίζεται ως R“A=R(R|A) όπου R(B) είναι το range του Β και R| Α είναι ο 
περιορισμός του R στο Α.

ζ) Θα γράψουμε μια συναγώμενη πρόταση της κεντρικής πρότασης (63) η κατανόηση της οποία δεν χρειάζεται 
την μελέτη του Μαθηματικού Τμήματος. Η πρόταση ενσωματώνει τις συνθήκες I2 και U(unrestricted domain) ο 
σκοπός είναι να δώσουμε μερικές ιδέες σχεικά με την χρήση της κεντρικής προτάσεως (63).

(63)»)—> (V R,)(V R2)( Vx,y,z)(x,y,zeC->

-Κ flfx’yl(Ri)={<x,y>} Af !yzl(R2)={<y,z>}----- > P^Z)(R,,R2) c f(*.v>‘{<x,z>}) (A,)

(63)ii)—> (V R,)(V R2)(Vx,y,z)(x,y,zeC—»

->( f*{x’y)(Ri)={<x,y>} Afllyz)(R2)={<y,z>,<z,y>}----- > P^R,,R2) c= fKx.v»‘{<X,z> <z,x>}) (A2)

Παρατηρήσεις: το subscript “t” στην συνάρτηση Ρφ^ίν) δηλώνει transitive individual preferences. Προφανώς 
(Αι) και (A2) συνε7ΐάγονται transitive individual preferences και quasitransitive social choice.
Οι προτάσειε (Αι) και (A?) μαε λένε ότι εάν γνωρίζουμε το bundle των individual relations περιορισμένων στο 
(χ,ν)το οποίο αποδίδει χ social preferred than ν και το bundle των individual relations περιορισμένων στο (ν.ζ) 
το ποίο αποδίδει ν social preferred than ζ τότε μπορούμε να βρούιιε το σύνολο των bundles of restricted 
individual relations το οποίο αποδίδει χ social preferred than ζ.

£
Στην πραγμαικότητα, ο σκοπός του Μαθηματικού Τμήματος είναι να βρούμε την συνάρτηση Ρ^Ζ)(ν) και 
να μελετήσουμε τις ιδιότητες, οι οοίες είναι χρήσιμες για τις αποδείξεις των διάφορων impossible theores. 
Πράγματι, θα ορίσουμε ην δυαδική πράξη η οποία θα συνάγει την συνάρτηση Ριο^Ζ)(ν) αλλά δεν θα 
εξαρτάται από τις social states (x,y,z). Θα συμβολίζουμε αυτές τις δυαδικές πράξεις ως ________________

Μαθηυατικό Τυήυα
Θα αναπτύξουμε μια μέθοδο για να λύσουμε τα impossible theorems στα οποία ισχύει η συνθήκη I2 και U. 
Χρησιμοποιούμε την axiomatic set theory και κάθε αποτέλεσμα και απόδειξη προκύπτει με την βοήθεια της 
μαθηματικής λογικής

ol) To Rj συμβολίζει individual preferences ενώ το R, συμβολίζει την social choice preference . 

ο2) το C συμβολίζει το σύνολο των commodities (ή social states) 

ο3) To Is={ 1,2,...,Ι}συμβολίζει το σύνολο των individuals (ή agents ) (Προφανώς #Is=I) 

ο4) Ως γνωστόν Rs και Rj είναι binary relation in C
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o5) To σύνολο των individuals preferences {R,} θα σημειώνεται ως R=(Ri,R2, ... ,Ri). To γεγονός ότι οι binary 
relations είναι διατεταγμένες δεν αποτελεί πρόβλημα όπως θα δούμε από την μορφή των προτάσεων τις 
οποίεςθα μελετήσουμε. (Χρησιμοποιούμε το R μόνο για διευκόλυνση).

ο6) Rslix’y) και Rilfx,yi είναι ο περιορισμός των R* και Ri in {x,y} . Επησης ορίζουμε:

Ril*x,y> ξ( R,l*x,y* ,R2l*x’y*, ... ,R^ ) (1).

Θα χρησιμοποιήσουμε τα ακόλουθα αξιόματα:

αΐ) Θεωρούμε ότι η social preference Rj είναι reflexive , connected και (transitive ή quasitransitive ή acyclic). 
Επειδή reflexive Λ connected ->stronglv connected θεωρούμε ότι έχουμε τα ακόλουθα δύο αξιώματα: 
s.connected και (transitive ή quasitransitive ή acyclic). Μπορούμε εύκολα να επεκτείνουμε αυτή την 
ανάλυση σε περισσότερους περιορισμούς όπως semitransitvity , interval oreder , semiorder e.t.c. . 
Αργότερα, θα παρουσιάσω την μορφή των περιορισμών.

α2) Θεωρούμε ότι οι individual preferences Ri είναι reflexive , connected και (transitive ή quasitransitive ή 
acyclic ) και επομένως (βλ. αΐ)) τα Ri είναι s.connected και (transitive ή quasitransiive ή acyclic). Κατά τον 
ίδιο τρόπο όπως παραπάνω μπορούμε να έχουμε περισσότερους περιορισμούς όπως 
semitransitivity, interval order, semiorder e.t.c.

α3) Έχουμε μία social decision function f( Ri)=Rs. Η συνθήκη pairwise relational ισχύει και επομένως μπορούμε 
να γράψουμε την s.d.f. ως:

f,ix’y)(R1)=fiix’y>(Rii(x’y))=Rslfx’y> (2) θέτουμε ως πεδίο ορισμού την συνάρτηση flfx’y)(.):

Df(.)=[R]1 . Επομένως μπορούμε να γράψουμε (V R.XBIR^XR.elR]1----- >f,ix,y>(Ri)=Rsl<x'yi)
( Παρατήρηση:χρησιμο7[οιούμε το « ftx,y) » ως σύμβολο για να θυμίσουμε ότι το « Γ[x,y) » αποδίδει την social preference Rj 
περιορισμένη στο {<x,y>,<y,x>}. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το σύμβολο ζ^·) )

Ορίζουμε το [R]va είναι το σύνολο των binary relation on C .
[R]^{R : (Vz)(zeR----->(3x)(3y)(z=<x,y> Λ xeC Λ y€C ) } (3)

Ορίζουμε το [R]rc να είναι το σύνολο των binary relations on C οι οποίες είναι reflexive και connected και 
επομένως το [R]re είναι το σύνολο των binary relations on C το οποίο είναι s.connected:
|Rl,-e={R :(Vx,y)(x,yeC-----><x,y>eRV<y,x>eR)ARe[R]} (4)

Ας ορίσουμε το σύνολο των binary relations in C το οποίο είναι s.connected και transitive ως [R]t.
[R]t={ R : (Vx,y,z)(x,y,zeCΛ<x,y>eR Λ <y,x>eR-----Xx,z>eR)ARe[R]rc} (5)

Ας ορίσουμε το σύνολο των binary relations in C το οποίο είναι s.connected και quasitransitive ως [R]q.
[R]q={ R: (Vx,y,z)(x,y,zeC Λ <x,y>eR A~<y,x>eR Λ <y,z>eR Λ ~<z,y>eR----- >

----- ><x^>eRA~<z,x>eR)ARe[R]re} (6)

Ας ορίσουμε το σύνολο των binary relations in C το οποίο είναι s. connected και acyclic ως [R]a 
[R]a={R :(Vx,y,z)(x,y,zeC A <x,y>eR A ~<y,x>£R A <y,z>CR A~<z,y>eR----- ><x,z>CR)ARe |R|rc} (7)

Είναι εύκολο να αποδειχτεί ότι [R]t^ [R]q^ [R]a£ [R]rc^ [R] (8)
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Ας γράψουμε τα αξιώματα αΐ), α2) με την γλώσαα της αξιωματικής θεωρίας συνόλων 

Είναι προφανές ότι:
Γ (Vx,z)(VR)(x,zeC Λ Re[R]q -><x,z>eR V <z,x>eR) (9)|q) s. connected

olK
liVx,y,z)(VR)(x,y,z eC Λ Re[R]q -»(<x,y>eP Λ <y,z>eP-><x,z>eP)) (10)|q) quasitransitivitv

V

quasitransitivity

|(Vx,z)(VR)(x,zeC Λ Re[R]t —»<x,z>e R V <z,x>eR)) (9)|t) s. connected
alU

ljXVx,y,z)(VR)(x,y,zeC A Re[R]t -> (<x,y>eR A<y,z>eR -Kx,z>eR))) (10)|t) transitivity
V ~'V' ^

transitivity

(Vx,z)(VR)(x,z£C Λ Re[R]a —><x,z>e R V <z,x>eR)) (9)|a) s.connected
a3>

J(Vx,y,z)(VR)(x,y,zeC Λ Re[R]a —>(<x^y>eR A<y,z>eR -><x,z>eR)|) (10)|a) acyclicity

acyclicity

Ορίζουμε: (VR)( Re[R]------>T'(R)=R-R ) και (VR)( Re(R]------>T°(R)=RnR ) και

(VR)( Re [R]----- >T1(R)=R-R ) (11). Επίσης ορίζουμε [T] ^{T'jVr1} (12)

(Θα μπορούσαμε να έχουμε ορίσει: T‘(R)=R-R, T°(R)=RnR , T1(R)=R-R (11)’. Αυτός ο ορισμός είναι 
απολύτως ορθός αλλά οι συναρτήσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα τελεστικά σύμβολα τα οποία ορίζονται 
στην (11)’, είναι κλάσσεις καιόγι σύνολα κα επομένως δεν μπορούμε να ορίσουμε το σύνολο [Τ]ξ{Τ1,Τ°,Τ1}. 
Ας θυμηθούμε ότι οι κλάσσεις δεν μπορούν να είναι μέλη ενός συνόλου. Στο Mathematical Appendix, το οποίο 
έχω παρουσιάσειστον επιβέποντα καθηγητή αλλά παραλείπω εδώ, υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες και 
απόλυτα αυστηρή επεξργασία των θεμάτων αυτών)
Προφανώς: (VR)( Re[R]----- >Ta(R)=Ta(R) για κάθε T„e[T] ) (13)
Επομένως (VR)(Re[R]----- > T1(R)=T1(R)= TJ(R) και T°(R)=T°(R)= T°(R) και T1(R)=T I(R)= T*(R) )
Είναι πολύ εύκολο να αποδειχθει ότι:: (V R)( Re [R]rc----->

T1(R)UT°(R)=R και T'1(R)UT°(R)= R και T1(R)UT°(R)UTI(R)=RUR (14)
και T1(R)nT°(R)=0 και T1(R)nTe(R)=0 και T1(R)nT1(R)=0 ) (IS)
Είναι προφανές ότι: εάvRe[R]rc και x,yeC τότε <x,y>eT’(R) xor <x,y>eT°(R) xor <x,y>eT ’(R) (16)

(Vx,y)(VR)(x,yeCARe[R]rc-------- > (3!T)(3Jz)(<R,z>eTA<x,y>ezATe [T])) (17) και επομένως
μπορούμε να ορίσουμε το ακόλουθο τελεστικό σύμβολο:
(Vx,y)(VR)(x,yeCARe[R]rc ----- > (a(x,y,R)=T<---------- >(3!z)(<R,z>eTA<x,y>CzATe[T])) (18)
(18)----- > (Vx,y)(VR)(x,yeCARe[R]re----- >(3!T)(a(x,y,R)=T) (19)

Εάν x,yeC και Re(R]re τότε ισχύει:
a(x,y,R)=T‘ <------->(3!z)(<R,z>eT*A <x,y>ez AT^fT]) <-------> <x,y>eT*(R) <------->xRyA-(yRx) <-------->

xPy . Αντίστοιχα έχουμε: a(x,y,R)=T°<------- ><x,y>eT°(R) <-------> xRyAyRx <-------»xly και
a(x,y,R)=T_1 <------- > <x,y>eT '(R) <------- > -(xRy)AyRx <------- >yPx (20)

Ορίζουμε: Rlfl,yl=Rn{<x,y>,<y,x>}. Είναι εύκολο να αποδειχθει ότι: a(x,y,R)=a(x,y,Rl,IJ',) (21) 
Προφανώς Rl(l,y)e{ {<x,y>}, {<x,y>,<y,x>} , {<y^>} } (22)
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Είναι πολύ εύκολο να αποδειχθει ότι:
a(x,y,{<x,y>})=T1 , a(x,y,{<x,y>,<y,x>})=T° , a(x,y,{<y,x>})=T1 (23)

Για δεδομένο <x,y> η συνάρτηση a(x,y, ·) (όπου περιορίζουμε το πεδίο ορισμού στο { {<x,y>}, {<x,y>,<y,x>}
, {<y,x>}}) είναι ένα mapping { {<x,y>}, {<x,y>,<y,x>}, {<y,x>} }---------> {Τ\Τ°,Τ1} (24)
Από τις (23) και (24) βλέπουμε ότι η a(x,y,·) είναι 1-1 και onto συνάρτηση και επομένως υπάρχει αντίστροφη 
συνάρτηση: a ‘(χ,γ,Τ1 )={<x,y>} , a"‘(x,y,T°)={<x,y>,<y,x>} , a1(x,y,T ')={<y,x>} (25)

Ορισμός : R=(R„R2,... *)£[»]* και Rl1^’ =( R,!'^ ,R2iu’y>, ... ) (26)

Ορισμός : a(x,y,R)=( a(x,y,Ri), a(x,y,R2),..., a(x,y,Ri)) . Προφανώς a(x,y,R)=T e[T]' (27)

Ορίζουμε Wo^{{T1},{T0},{T1},{T1,T0},{T‘1,T0},{T1,T‘1},{T1,T0,T1}} (28)|a). Δηλαδή, το σύνολο Wo είναι το 
(Power set of [T])-{TJ (28)|b) . Επίσης ορίζουμε: W={ {T1},{T°},{T1}, {T'jVT1}} (29)

Είναι πολύ εύκολο να αποδειχθει ότι οι προτάσεις για s.connectedpnopoov να γραφτούν ως:
(9)|q)^(Vx,y,z)(VR)(x,y,zeC Λ Re[R]q-----> (a(x,z,R)e {Τ 'Χ,Τ'})) (9)’|q)
(9)|t)^> (Vx,y,z)(VR)(x,y,zeC Λ Re[R]t---- > (a(x,z,R)e{T1,T°,T1}) ) (9)’|t)
(9) |a)^>(Vx,y,z)(VR)(x,y,zeC Λ Re[R]a--> (a(x,z,R)e {T'Χ,Τ'}) ) (9)’|a)

Είναι επίσης εύκολο να αποδειχθει ότι:
(10) |q) J^(Vx,y,z)(VR)(x,y,zeC Λ Re[R]q ->( a(x,y,R)e{T'}A a(y,z,R)e{T'} ^a(x,z,R)e{T*}) (10)’|q) 

(10)|t)J324(Vx,y,z)(VR)(x,y,zeCARe[R]t^(a(x,y,R)e{Τ',Τ0} Α^γ,ζ,Κ)ε{Ύ\Τ°}^(χ,ζ,Κ)€{Τ',Τ^}) (10)’|t) 

(10) I a) (Vx,y,z)(VR)(x,y,zeC Λ Re[R]a->( a(x,y,R)e {Τ'} Λ aiy^RKiT'l-KX^R^T1,^}) (10)’|a)

*Me τον ίδιο τρόπο μπορούμε να ορίσουμε περιορισμούς με αυτή την μορφή. Για παράδειγμα έχουμε τις s-t 
orders. Μπορούμε να γράψουμε τέτοιους τύπους περιορισμούς ως:
(9)’-----»(Va],a2,...an)(ai,a2,...aneWo-------- >(Vxi,X2,...Xn)(VR)(xi,X2,...Xn+ieCARe[R]gC----- >

----->( a(xi,X2,R)eaiAa(x2,X3,R)ea2A...Aa(xn,Xn+i)ean-> (3ain)(a(xt,x„+i,R)eain Aai„eW0)))) (30)|gen.constr)
(αυτή η πρόταση είναι χρήσιμη για γενικές περιπτώσεις περιορισμών)

Θα χειριστούμε τις τρις προτάσεις οι οποίες αναφέρονται στις transitivity , quasitransitivity και acyclicity 
αντίστοιχα με κοινό τρόπο: όταν θέτουμε m ή μ θα εννοούμε πι,μ€ {t,q,a}. Δηλαδή , [R]m και [R]q 
μεταφράζονται: [R]me {[R]t ,[R]q ,[R]a> και [R]He{[R]t ,[R]q ,[R]a} , αντίστοιχα. Επίσης, ®m ,®μ ,Hm ,Ημ 
μεταφράζονται: ,<8>M€{®t,®q ,®a} και ,E3Me{Ht ,Hq ,E3a}.

Είναι προφανές ότι (Vx^XVai^Xxjy^eCAaj^eWo-KBRJiRelRJnAafoyjRKaiAaiyjZ^ea^ (31)
Η (31) συνεπάγεται ότι οι περιορισμοί (π.χ. η transitivity) αφορούν επιλογή μεταξύ x και z social states δεδομένου 
οποιάδηποτε επιλογής μεταξύ χ και y και οποιαδήποτε επιλογής μεταξύ y και ζ . Τεχνικά, η (31) προκύπτει κατ’ ευθείαν 
από τις (9), (10) και από το axiom schema of seperation της θωρίας συνόλων. Η απόδειξη παραλείπεται από αυτή την
εργασία___________________________________________________________________________________________
Ορισμός Ορίζουμε την ακόλουθο binary operation:

(Vai,a2)(ai,a2eWo----- >
________ ___ >ai®n.a2-{t:(Vx,y,z)(x,y,z€C->(3R)(Re[R],11Aa(x,y,R)£ai Aa(y,z,R)€a2Aa(x,z,R)=t) )} (32)
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Ας θυμηθούμε euro την αξιωματική θεωρία συνόλων ότι:

(Vai,a2)(ai,a2eWo----- »
(Vt)(teai®ma2<-------KVx,y,z)(x,y,z£C->(3R)(Re[R]mAa(x,y,R)£ai Aa(y,z,R)£a2Aa(x,z,R)=t)) ) (33)
Οι (9)’,(31)και (32) έχουν σαν αποτέλεσμα: (Vai,a2)(ai,a2£Wo-»ai®ma2£Wo) (34) (Η προφαής απόδειξη παραλείπεται 
σε αυτό το τμήμα της εργασίας)
Μπορούμε να ορίσουμε την αντίστοιχη operation για την general constraints:
(Vai,a2,...an)(ai,a2,...,aneWo -> Cn(ai,a2,...,an)= {t:(Vxi,X2.....xn+i)(xi,X2..... Xn+ieC->(3R)(Re[R]mAa(xi,X2,R)eaiA
a(x2,XB,R)ea2 A...Aa(xn,Xn+i,R)eanAa(xi,xn+i,R)=t) )} (32)|g.c.)

Θεώοηαα : Ισχύει a) (Vai,a2)( ai,a2eW0----- >
____________ >(Vx,y,z)(x,y^£C->(VR)(Re[RlmAa(x,y,R)eai Aa(y,z,R)£a2^a(x,z,R)€ ai®ma2) ) (35)

Απόδειξη
(Vai,a2)( a,,a2eW0----->(Vx,y,z)(x,y,z£C^-(VR)(R6[R]mAa(x,y,R)ea! Aa(y,z,R)£a2->R£[R]mAa(x,y,R)£ai
Aa(y,z,R)6a2) )
(Vai,a2)( a,,a2eWo----->(Vx,y,z)(x,y,z£C-KVR)(R£[R]mAa(x,y,R)£ai Aa(y,z,R)£a2->R£[R]mAa(x,y,R)£a,
Aa(y,z,R)£a2Aa(x,z,R)=a(x,z,R))
(Va,,a2)( ai,a2£W0----->(Vx,y,z)(x,y,z£C^(VR)(3R’)(Re[R]rnAa(x,y,R)£a1 Aa(y,z,R)£a2->R’£[R]mAa(x,y,R’)eai
Aa(y,z,R’)£a2Aa(x,z,R’)=a(x,z,R))
(Vaua2)( ai,a2£W0----->(Vx,y,z)(x,y,z£C->(VR)(R£[R]mAa(x,y,R)£a, Aa(y,z,R)£a2^(3R’)(R’e[R]mAa(x,y,R’)£a1
Aa(y,z,R’)£a2Aa(x,z,R,)=a(x,z,R))) --------------> (35) ■

Αντίστοιχα, (Vai,a2,...an)(ai,a2,...,aneWo -»(Vxi,X2,...,Xn + i)(xi,X2.....Xn+ieC->(VR)(Re[R)mAa(xi,X2,R)eaiA
a(x2,X3,R)ea2 A...Aa(xn,Xn+i,R)ean->a(xi,Xn+i,R)£G„(ai,a2.....an)) ) (35)|g.c.)

12 1 2
Distributive law: (ai U ai)®m a2 = (ai ®m a2) U (ai ®m a2) (36)a) και

12 1 2
______________ai®m(a2 U &ι) =(»ι ®m a2) U (ai ®m a2) (36)b)______________ __ _____

Απόδειξη

(33)----- >·( Vt)( t£((aj uaf)®ma2)<------->( V x,y,z)(x,y,z£C-^(3R)(R£ [R]m Aa(x,y,R) £ (a! Uaf)Aa(y,z,R)£a2Aa(x,z,R)=t))

< ---y(Vx,y,z)(x,y,z£C^(3R)(R£[R]niA(a(x,y,R)£aJ va(x,y,R)£ai)Aa(y,z,R)£a2Aa(x,z,R)=t))
< --->(Vx,y,z)(x,y,z£C->(3R)( (R£[R]mAa(x,y,R)£aJ Aa(y,z,R)£a2Aa(x,z,R)=t)v(R£[R]mAa(x,y,R)£afAa(y,z,R)£a2A

a(x,z,R)=t) ))<------- KVx,y,z)(x,y,z£C-K3R)( (R£[R]mAa(x,y,R)£ai Aa(y,z,R) £a2Aa(x,z,R)=t))v(Vx,y,z)(x,y,z£C->

(3R)(R£[R]mAa(x,y,R)£aiAa(y,z,R)£a2Aa(x,z,R)=t) )<------ >(t £ a? ®ma2)v(t£af®ma2)<------->t£((a!®ma2)u(a?®ma2))) (
37). και (37)—>36) ■

Επίσηε. ισχύουν: To σύνολο Wo είναι κλεισό υπό το Gn(ai.a2.....an) (34)|g.c.) και The distributive law
(36)|g.c.). Οι αποδείξεις των (32)|g.c.),(35)|g.c.),(34)|g.c.) και (36)|g.c.) είναι ακριβώς οι ίδιες με τις 
αποδείξεις των προτάσεων (32), (35), (34) και (36)

Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ορίσει την άλγεβρα < Wo ; ®m ,U > . Από τις (32) and (10)’ 11) μπορούμε 
να βρύμε τα «άτομα» της δυαδικής πράξης ®t , από τις (32) και (10)’ | q) μπορούμε να βρούμε τα άτομα της 
δυαδικής πράξης ®q , από τις (32) και (10)’ | a) μπορούμε να βρούμε τα άτομα της δυαδικής πράξης ®a.

♦jTr1}®» {τ'μτ1} , {τ°}®1{τ°Ητ0} (38)
|JT1}®t{T0HT1} , {T°}®t {Τ1}={Τ1} , {Τ1}®1{Τ1}={Τ1,Τ0,Τ1}

Έτσι έχουμε:(32)Λ(10)’|t)
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Μπορούμε εύκολα να βρούμε τα υπόλοιπα «άτομα» της δυαδικής πράξης ®t με την βοήθεια της (36) και του 
Appendix 2.

Έχουμε: (32)A(10)’|q)-------- > Jx1}®, {Τ1}={Τ1} , {Τ°}®„ {Τ°}={Τ1,Τ°,Τ *} (39)
\Τ,}®„{Τ0}={Τ1,Τ0} , {T°}®q{T1}={T1,T0} , {Τ1}®„{Τ-,ΜΤ1,Τ°,Τ1}

Μπορούμε εύκολα να βρούμε τα υπόλιπα «άτομα» της δυαδικής πράξης ®q με την βοήθεια της (36) και του 
Appendix 2.

Μπορούμε εύκολα να βρούμε τα υπόλοιπα «άτομα» της δυαδικής πράξης ®q με την βοήθεια της (36) και του 
Appendix 2.

Έχουμε: (32)A(10)’|a)----->J(T1}®a{T1}={T1,T0} , {Τ°}®.{Τ°}={Τ1,Τ°,Τ‘} (40)
(J1}®» {Τ°}={Τ1,Τ°,Τ1} , {T0}®a{T1}={TI,T°,T1}, {TI}®a{T1}={T1,T°,T1}

Μπορούμε εύκολα να βρούμε τα υπόλοιπα «άτομα» της δυαδικής πράξης ®„ με την βοήθεια της (36) και του 
Appendix 2.
* Η περίπτωση που (Vai,a2,...an)(ai,a2,...,aneWo -> Gn(ai,a2,...,an)={Tl,T0,T '}) (41) είναι τετριμένη . Για να 
υπάρχει εφαρμηγή πρέπει τουλάχιστον να είναι αληθές ότι ~(41) . Η ισχύς της προτάσεως ~(41) είναι 
ναγκαία αλλά όχι ικανή για να υπάρχει εφαρμογή.
Για παράδειγμα, έχουμε για την semitransitivity : Gst3({T'}.{T,}.0’,})={T'} (a), Gst3({TIk{T1},{T0})={T1} (b),
Gst3({T'},{T0},{T'})={T',T0}(c), Gs,3({T0},{T'},{T'))={T'} (d), Gs,3({T0},{T0},{T«})={T',T0}, Gs,3({T'},{To},{To})={T',To}, 
Gst3({T0},{"P },{T°})={T1 ,T°,T-1}. Gst3({T0},{T0},{T°})={T|,T°,T >} (42)|g.c.). ( Μπορούμε εύκολα να αναπτύξουμε
να βρούμε τα υπόλοιπα «άτομα» της Gst3 με την βοήθεια της (36) και του Appendix 2.) Επίσης, μπορούμε 
εύκολα να αναπτύξουμε το impossible theorem για semitransitivity χωρίς συνθήκη pareto (με non imposition)

Θα ορίσουμε 4 σημαντικά σύνολα
Ορισμός: W|^(Power set of [Τ]1)—0 το οποίο είναι ισοδύναμο με W|^{ k : k<=[T]' A k^0 } (43) With k
θα συμβολίζσυμετα μέλη του Wk.

A A I
Οοισμός: Wk„a={ k :(3ai,a2,... ,ai)( k =aixa2x ... xai A A(aj£[T]Aaj^0))} (44)|a)i=l

a A A I
Ένας ισοδύναμος ορισμός είναι: Wk0={ k :(3ai,a2,... ,aO( k =aixa2x ... *ai A AfoeWo))} (44)|b)F=1

A A I
Ορισμός: Wk"={ k :(Bat,a2,... ,ai)( k =aixa2x ... *ai A A(aieW))} (45)i=l

! A A I A | A A A

Ορισμός: Wk ξ{ k : kc[T] A # k =1} το οποίο είναι ισοδύναμο με: Wk ={ k : keWk Λ # k =1} το
1 A A I

θ7ΐοίο είναι ισοδύναμο με: Wk ={ k :(Bat,a2,... ,ai)( k =aixa2x ... *ai A A(aj£[T]A#aj=l))} (46)1=1
Θεώρημα: Wii'^W^Wi,] <=Wk (47). Η ατιόδειξη είναι προφανής . Απλά, Wk' ,Wka ,Wk" ,Wk είναι 
διαφορετικά υποσύνολα του Power set of [Τ]1 . Έτσι, όταν βλέπουμε το σύμβολο k ενοούμε μέλος του Power
set of [T]'-0 δηλαδή, k^JTJ1 A k^0 .

Ορισμός: Ορισμός του τελεστικού συμβόλου Hm.
I I

(Van , aj2 ,...,an)(Va2i, a22,...,a2i)( A(ai,eWo)A A(a2ieWo)----- >
1=1 1=1

-------- >(aiixai2x...xaii)Hm(a2ixa22x...xa2i)=((au®ma2i)x(ai2®ma22)x...(aii®ma2i))) (48)
A A A A

είναι εύκολο να απδειχιεί ότι (48)-----»( kι, k2eWkoa------Κ k]k2=y<------- > (3a1|,a12,...,a1iX3a21,a22,. ,.,a2I)
A A II

(y=(aii®ma2i)x(ai2®ina22)x-”(aii®ma2i) Λ ki=ai|XaI2x...xaii Λ k2=a2)xa22x...xa2i A A(aneWo)A A(a2jeWo) )) (48)’
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Προφανώς το Wko® είναι κλειστό υπό το C3m . Επίσης, το Wk“ είναι κλειστό υπό το .

Στα impossible theorems που θα εξετάσουμε η συνθήκη Pairwise relational independence (I2) θα ισχύει πάντα.

Επομένως έχουμε =f,fx’y,({Riiixori}) or R,!110,1 =f,I’y,(Ri1I’yl) το οποίο είναι ισοδύναμο με (I2).

Rsl^)=fll^)(g|(I0'()= (Rli«**l ,R2l^y),..., R,!™) )= f <^»( (a '(χ,γ,Τ,), a W,T2),..., a WJi) )=

= Γ{^( a'(x,y,T)). Επομένως a(x,y, Rsl,I,yl) =a(x,y,f ,I,yl(RIll,yl))<------->(Τ5=Ρ^(Τ)<------->TeP *“{TS})
όπου a(x,y,Rlfl,y,)=Ts και a(x,y,f (l’y,(a '(x,y, )—Fjy( *). H Fjy( *) είναι μια (τυναρτηοη. Για να πάρουμε 

Fiy“{ *} πρέπει να δούμε την Fiy( ·) ως μια relation . (49)

Προφανώς, a(x,y,f(R))=a(x,y,f ,iy)(R))
Είναι προφανές ότι το πεδίο ορισμού της Fiy( ·) είναι το [Τ]1 ενώ το πεδιό τιμών της Fiy( ·) είναι το

[Τ]={Τ1,Τ°,Τ1}. Επομένως Fxy“{T1,T0,T1}=[T]1. Επομένως F^T1} uF^“{T0} uF^T1 }=[Τ]1 (50). To

γεγονός ότι η Fiy( ·) είναι συνάρτηση συνεπάγεται ότι F^“{T'}nF^“{To}=0 και F^r“{To}nF^M{T"1}=0 και

r^T'jnP^T1}^ . (51) (χρησιμοποιούμε το «* » μόνο για να θυμίσουμε ότι χειριζόμαστε το σύμβολο της

συνάρτησης ως relation δηλαδή, f(A)=B <------- » <A,B>ef* . Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ανάγκη για την χρήση το» « * »

διοτί εξ’ ορισμού ισχύει f(A)=B <------- > <A,B>ef.)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Ας δούμε μερικά παραδείγματα:__________________________________

[Τ]1, [R]1,f,,I’yl(.) και F„(.)

a(x,y,

{<x,y>}
{<x,y>,<y,x>}

11___

1

__
_1 {<x,y>}

{<x,y><y,x>}

{<y,x>}
)=r= T1 e|Ti'<—►a'lx.y, Τ'

)=R|M=
{<y,x>}

- {<x,y>} - _t'_ _t'_ - {<x,y>} -

eiR]1 (

52)

Τ= ---
---

---
--

1

__
__

__
_

1

T°1 *___

{<x,y>} “
{<x,y><y,x>}

Τ'

-T1-

criy i1 51 i' {<y,x>}

- {<x,y>} -

efllx.yi‘{ {<x,y>},(<x,y>,<y,x>} } (53)a)

ΓΤ'Ί ΓΓΊ Γ {<x,y>} Ί Γ {<x,y>} Ί
T° T° {<x,y>,<y,x>} {<x,y>,<y,x>}

Fiy< Γ1 Γ1 )-T° <---------> f{l’y}( {<y,x>} )={ <x,y> } V f{l’y,(
{<y,x>}

_T'_ _T'_ - {<x,y>} - - {<x,y>} -
={<x,y>,<y,x>} (53)b)
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Μορφές των στοιχείων του W|^

Operations into W|^

kjHt k2=

/{Τ1,Τ°,Τ'}\ /{T',T°,T'}\ /{T1,i^r1}®{T1,T0,r1}\ /{τ' ,τντήλ
*{Τ°} *{Τ'} χ( {Τ0} ® {Τ1} ) χ{Τ }

*{Γ1} St *{Τ'}
=

χίίτήβίτ1})
—

x(T1,T0,T1}

V χ{Τ'} > V x{T‘} V V Χ({Τ1}®{Τ1}) / V x(T‘} J

= k3eWk0. Apparently k„k2eWko 

(55)

ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ <W„:®> ,<Wk“; KAI <Wka;Klm > 

Ιδιότητες του ®m:
a) distributive : (Vai,a2,a3)(ai,a2,a3eW0----- >(aiUa2)®ma3=(ai®ma3)U( a2®ma3) Λ

Λ ai®m(a2Ua3)=(a,®ma2)U(ai®„1a3) (56)

b) commutative : (Vai,a2)(ai,a2eW0----- > ai®ma2=a2®mai) (57)
c) associative :(Vai,a2,a3)(ai,a2,a3cW0----- > (ai®m a2)®m a3 = aj®m(a2®m a3) ) (58)
d) idempotent law: (Vai)(ai£W----- > ai®tai=ai) (it is refered to W (see (29)). (59)
e) (Vai,a2)(ai,a2eW0-----> aiC(a1®nA)U{T*} Λ a2c=(a1®ma2)U{T^}) (60)

Ιδιότητες του
A A A A a

b) commutative : (V k]f k2)( kt, k2eWko
AAA AAA a

c) associative : (V kt, k2, k3)( kt, k2, k3eWko
> kiBmk2=k2l8lmki) (57)’

>(k,Kimk2)Kimk3= k,Bm(k2Bmk3) ) (58)’

d) idempotent law: (V ki)( kiCWka -> kjHt kj= kj) (59)’(αναφέρεται στο Wk" (βλτην (45). μόνο για transitivity) 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Η (56) είναι η πρόταση (36)στην σελίδα 6. Μπορούμε να παραγάγσυμε (57), (59) και (60) εάν παρατηρήσουμε 
τις (38),(39) και (40). Η (58) (associative) μπορεί να αποδειχθεί από τον ορισμό των τελεστών, οι οποίοι είναι 
σημαντικοί στην περαιτέρω χρήση της ιδιότητάς. Οι (57)’,(58)’,(59)’ και (60)’ αποδεικνύονται εύκολα από τις 
(57), (58), (59) και (60). Οι πλήρεις αποδείξεις και όλες οι ιδιότητες της άλγεβρας οι οποίες έιναι αποτέλεσμα 
της μαθηματικής ανάλυσης υπάρχουν σε Appendix το οποίο δεν έχει προσαρτηθει δε αυτή την εργασία αλλά 
έχει παρουσιαστεί στον επιβλέποντα καθηγητή.
Προφανώς η <Wka;Kt> είναι semilattice.(Oi πλήρεις αποδείξεις παραλείπονται άλλα έχουν παρουσιαστεί στον 
επιβλέποντα καθηγητή.)

* Αποδεικνύεται εύκολα ότι ο associative law ισχύει για κάθε τελεστικό σύμβολο που ορίζεται από την
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_<32)|g.c.)___

Θεώρημα ορίζουμε την ακόλουθη δυαδική πράξη :
(V ki, k2)(kt, k2eWk^ ----- >

----- > kjHM k2={T:(Vx,y,z)(x,y,zeC->(3R)(Re[R]pAa(x,y,R)£ kt Aa(y,z,R)e k2Aa(x,z,R)=T) )} (61)
Απόδειξη

(33)----- >

A (V a,, ,a2l)(ai „a2l £ W0-Kt, £ (a, ,®μ32,)<—KVx,y,z)(x,y,zeC^<3R1)(R1e[R]RAa(x,y,R1)eai1Aa(y,z,R1)ea21Aa(x,z,R1)=t1))))
i i

-----> (Van , ai2 ,- -,an)(Va2i , a22,--,a2i)( A(au£Wo) AA(a2l£\Vo)----->i=l i=l
I I I I I

-> ( At,£ (a, 1®μ32ι)·<—KVx,y,z)(x,y,zeC-K3R1,R2,...,Ri)(A(R,£[R]tl)A A(a(x,y,R)eai1)AA(a(y,z,R)£a2l)AAi=l
(a(x,z,R)=ti)))

-» ((ti,t2,...,ti)e(a! 1 «va2])x(a12®μ&22)x...(au®va2i))<----- >(Vx,y,z)(x,y,z£C->(3R)(R £[R]'Λ A(a(x,y,R)e

(ai,xai2x...xa1i))A(a(y,z,R)e(a2ixa22x...xa2i))A(a(x,z,R)=(t1,t2,...,ti)))) ->

~:► (ti ,t2,... ,ti) £ (an xai 2 x... xai i) H M(a2i xa22 x ■ ■ ■x a2i)<-------Η V x,y,z)(x,y,z £ C—>(3 R)(R £ [R]J A A (a(x,y, R
i=l

)£(aiixai2x... xaii)) A(a(y,z,R)£(a2ixa22*...xa2i))A(a(x,z,R)=(ti,t2,...,ti)))) ). Με μια απλή διαδικασία
▲ A

αντικατάστασης με ki=(anxai2x...xaii)£Wkoa και k2=(a2ixa22x... xa2i)£Wkoa έχουμε:
A A A A _ A

(V k], k2)( ki, k2£Wkoa->(VT)(T£kiHMk2<—>(Vx,y,z)(x,y,z£C^(3R)(R£[R]jAa(x,y,R)£k1 Aa(y,z,R)£k2Aa(x,z,

R)=T )))) (62) -----> (61) ■ (έχουμε μια πλήρη ανάλυση στο Mathematical Appendix το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται
σ’ αυτή την εργασία)

A A A A a

θεώρημα: (Vx,y,z)(V ki)(V k2)(Vai,a2)(x,y,zeC A ki, k2eWk0 Aa^abeW,,----- >

------> ( ki<=Txy“aiA kjcFj^j------> kjHg k^F^ai®,,^) )) (63) όπου το Ημ

αναφέρεται στις individual preferences ενώ το ®m αναφέρεται στην social preference
Απόδειξη

(V Ra)(3R,)( RaffRlm1--- >fl(x·ν)( Ra)=Rs aR,£fR]m) To οποίο είναι ισοδύναμο με την συνθήκη U (unrestricted
domain)
(35)----->(Vai ,a2)(Vx,y,z)(VR3)(x,y,z£CAai,a2£Wo ^(Re£[R]mAa(x,y,Rs)£aiAa(y,z,Rs)£a2^a(x,z,R3)£ai®ma2)) (64)

(64)----- KVai ,a2)(Vx,y,z)(VRa)(x,y,z£CAai,a2£Wo ->(R£[R]mAa(x,y,fU*v)(Ra)) ea, Aa(y,z, f1lv zl(Ra))£a2^a(x,z,

fHx-z>(Ra))£a,®ma2))-------->·

----- >(Va, ,a2)(Vx,y,z)(VRa)(x,y,z£CAai,a2£Wo-----> (Ra£[R]m'Aa(x,y,ffx vl(a'‘(x,y,a(x,y,Ra)) £ai Aa(y,z,f1lv zl(a''

(y,z,a(y,z,Ra))£a2^a(x,z,fHx zl(a'‘(x,z,a(x,z,Ra))£ai®ma2)) ----- >

----- >(Va, ,a2)(Vx,y,z)(VRa)(x,y,z£CA a,,a2£Wo-----> (Ra£[R]m1 A Fxy(a(x,y,Ra))£a] A Fyz(a(y,z,Ra))£a2-> Fxz(a(x,z,Ra
))£ai ®ma2))----- >

->(Vai ,a2)( V x,y,z)( V R a)(x,y,z £ C Aa, ,a2 £ Wo--- > (^ε^Ιπ,1 Aa(x,y,Ra)£p*‘hi A a(y,z,Ra)£T*“a2^a(x,z,Ra)£^
A A

Τώρα για λόγους συντομίας ας ονομάσουμε την φόρμουλα (ki,k2£WkoAai,a2£WoAx,y,z£C)=FD(a,®ma2))) (65).
AA A A a A + A + A £ A ^

(Vk,,k2)(Vx,y,z)(Vai ,a2)(ki,k2£WkoAai,a2£WoAx,y,z£C->(ki c'i'xy‘h1Ak2cf'yz“a2----->ki Ak2cfyz“a2) )A(62)----->
A A AA ^ A £ _^A

-----> (Vki,k2)(Vai ,a2)(Vx,y,z)(FD->(V T)(T £kiHMk2AkiE¥,xy‘hiAk2sf'yz“a2---->(3R)(R£[R]'Aa(x,y,R)£kiAa(y,z,R
A A * A * _ —

)ek2AkiEf,XjS1Ak2cf,yz“a2 Aa(x,z,R)=T ))

-» (Vk,,k2)(Vx,y,z)(FD^(kidFty‘hiAk2£iryz‘a2----->(VT)(T£k,iaMk2---- >(3R)(R£[R]μAa(x,y,R)Aa(y,z,R
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)sT*“a2Aa(x,z,R)=T) (66)

(65)Λ(66)---- >((Vki,k2)(Vai ,a2)(Vx,y,z)(FD^(ki Ak2£¥y“a2-»(VT)(T ek,KlMk2->a(x,z,R)=TAa(x,z,R

a)ef^“(a, ®raa2))-------->

-----KVk,,k2)( Va, ,a2)(Vx,y,z)(FD--- >(k, Ak2£p^“a2-K V T)(T ek, B„k2->T eT«“(a, ®ma2)))----->(63) ■

* Μπορούμε να αναπτύξουμε προτάσεις ανάλογες με την (63) η οποία έχει multivalued operation symbol. 

C’((aiixai2x...xaii),(a2ixa22x...xa2i),...,(anixan2x...xani)) =Gn(ai i,a2i,...,ani)xGn(ai2,a22,...,a„2)x...xGn(aii,a2i,...,ani) 
where aijeWo (48)|g.c.). Τώρα, γράφουμε την κενρική πρόταση για την γενική περίπτωση αντίστοιχη της 
(63):

A A A AAA

(Vxi,X2,...,X(d+i)n-d)(V ki, k2..... kn)(Vai,a2.......am)(xi,X2,...,X(d+i)n-deCA ki, k2,..., kneWkSAai,a2,...,ameWo

----->( klcFxiX2“aiA k2CFX2X3“a2A...A k(d + l)n-d^FX((d + l)n-d)X(d + l)n-d + l"‘ai1------->

->Gpn’(Gpn'(...Gpn’(Gpn’( kl, k2,..., kp), kn+1,·.., k2n-l),···) kdn-(d-2),..., k(d + l)n-d ) —

iXlXn Gqm(Gqm(.. .Gpm(Gqm(3.i ,3.2, ·. .,3.m),clm + I. .,cl 2m-1 )...)abm-<b-2),...,a(b+i)m b ))) (63)i)|g.s.) where (d+l)n-d
=(b+l)n-b and d,be{0,1,2,...}.
Ας δούμε ένα παράδειγμα το οποίο έχει transitive individual preferences και semitransitive social 
preference:^ θυμηθούμε ότι το είναι associative )

(63)|g.c.)i^^a^> (Vx,y,z,w)(V ki, k2, k3)(x,y,z,weCA ki, k2, kscWkl—-*( kicFxy“{T'}A k2cFyz“fP}A k3cFzw fP}->

-> ki®t k2®t k3£Fxw{T'} ) ) (67)a)|g.c.) and

(63)|g.e.)*42*l9'c> (Vx,y,z,w)(V ki, k2, k3)(x,y,z,weCA ki, k2, k3cWko----->( kieFxy'iT'iA k2QFyz“fP}A k3^Fzw‘{T°}->

-> ki®, k2Klt k3QFxw{T'} ) ) (67)b)|g.c.)
Με την βοήεθια των (67)a)|g.c.) και (67)b)|g.c.) μπορούμε να αναπτύξουμε μια απόδειξη του Impossible 
Theorem of Semitransitivity without Pareto condition (αλλά με την συνθήκη Non Imposition (N.l.)).
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Η θεωρία, η οτιοία συμπεριλαμβάνεται στο ακόλουθο πλαίσιο (με tic μπλε οριζόντιες γραμμές στο background), 
δεν έγει καμία γρτισιηότιιτα για τις εφαρμογές. Θα παρουσιάσου us την συμπεριλαμβανόμεντι θεωρία μόνο 
για να είναι πλήρης τι άλγεβρα των ορι£ομένων operations. Ol £7t<^SV£C προτάσεις στο πλαίσιο 
μπορούν να παραλειφθουν.

Ορισμός : Ορισμός του τελεστικού συμβόλου G3*
(Vkn,ki2,...,kip)(Vk2i,k22,...,kr)(A(kiieWk1)A A(k2veWk1) —>( Ukij)Hni( Uk2v)= U U (kj jE^k^)) (68)

A A
v=l v=l

A A
i=lv=l

A A A
αποδεικνύεται εύκολα ότι: (68)-----k2^e Wko3—^->·( k]®m k2=v<-------------- > (B kn, k12,..., k]p)(3 k2i, k22,..., k2r)(
(y=U U( kHia* k2v) A kj=U kH A k2=U k2i A A( k,;eWk’)A A( k2veWk’)) (68)’

1=1 v=l i=l v=l i=l v=l

Wk είναι κλειστό υπό το E3m .
Αποδεικνύεται εύκολα ότι η algebra <Wk ; 13 * > είναι extension της άλγεβρας <Wkoa; 13 m > (69).
Επομένως, για να απλοποιήσουμε τους συμβολισμούς, χρησιμοποιούμε το σύμβολο αντί του . (Τεχνικά, το

είναι ο περιορισμός του στο Wko . (Και πορσύμε να επεκτείνουμε τον ορισμό του στο σύνολο Wk-Wko ως (V k
ι, k2)( kj, k2 £Wk-Wko —> k| k2= ki^C k2) )

Εύκολα αποδεικνύεται ότι ισχύουν οι ακόλουθες ιδιότητες:
a) distributive : (V ki, k2, k3)( kj, k2, k3eWk----- >( kiU k2)l3mk3=( k,!3mk3)U( k2l3mk3) A

A kil3m( k2U k3)=( k,!3mk2)U( k,l2mk3) (56)’ |k)
b) commutative : (V kt, k2)( k,, k2eWk----- > kxHm k2= k2l3m kx) (57)’ |k)
c) associative : (V kx, k2, k3)( k„ k2, k3eWk----- > (ktl3m k2)!3m ks = k,!3m( k23m k3) ) (58)’ | k)

Αντίστοιχα, ορίζουμε G”(u kn, U k2s,..., u knp)^u u ... uG’( kn, k2S,..., knp) kijeWk1 (68)|g.c.) Εύκολα
i = l s=l p=l j=l s=l p=l

αποδεικνύεται ότι η άλγεβρα <Wk;G”> είναι extension της άλγεβρας <Wk|;G’> έτσι γράφουμε G’sG” (βλ. 
.(48)Jg.c.) )________________________________________________________________________________________________

Θεώρημα: (Vx,y,z)(V kx)(V k2)(Vaa,ab)(x,y,zeC Λ k,, k2eWk Aaa,abeW„

-» (kx^F^'Sa A k2^Fyz%----- > kxHP k2^Fxz‘1(aa®mab))) ( 70)i) όπου το
αναφέρεται στα individual preferences ενώ το <Β>,„ αναφέρεται στο social preference

ΑΠΟΔΕΙΞΗ
q d A A A A A ^ A ^ A A ^

----->A Λ (VkH,k2p)(Vai ,a2)(Vx,y,z)(kli,k2peWkoaAai,a2eWoAx,y,zeC->(klldf'xy‘0i Ak2pdTyz“a2---- >kIlKlpk2pdf'x:Efelp=l
(ai ® 111^2))

▲ A A A
xy------>(Vk1„ki2,...kln)(Vk21,k22,...k2p)(Vai ,a2)(Vx,y,z)(A(klleWkoa)A A(k2p6Wkoa)Aai,a2eWoAx,y,zeC^(A(kucT*i=l pH i=l

d A * n d A A *
a,)A A (k2pEFyz“a2)------>A A (kul3Mk2p&Fx“(a, ®ma2))) )

p=l i=lp=l
^ *   f ·; *A · A= - n A~~ d A —.■■hIjL-—

—->(VkH,k!2,...kin)(Vk2i,k22,...k2pXVai ,a2)(Vx,y,z)(A(klleWkoa)A A(k2p£Wkoa)Aai,a2£WoAx,y,zeC^-(Ukllgf'xy“
i=l p=j —i=l

d A n d A A n A
ai A U k2pcTyz“a2---- >u u (k],Elpk2p)cp'x“(ai ®ma2)))) (71) και με μια συνηθησμένη διαδικασία ανικαταστάσεως ki=UkH^=1 ^ ί=1ρ=1 ί=1
και k2= U k2p έχουμε (71)----->(70) ■

ρ=1
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= k3eWt Προφανώς, ki,k2eWk και ku k2£Wkoa και επίσης k3gWkoa (72)

Lt'J

( <r‘,} λxfT1}

U

V X{T'} J

(63)i) <-------> (Vx,y,z)( V kjKV k2)(Vaa,ab)(x,y,zeC Aaa,abeW„---->

----- > (k.cFVy^A k#0 Λ ki#j^bA k#0-> k,KM k^&{a.emab ))) (63)ii)
ΑΠΟΔΕΙΞΗ

(63)i)<------- > (Vx,y,z)(V &i)(V k2)(Vaa,ab)(x,y,zeC A ^[Tj'A £j#0A £2c[T]'a k^OAa^abCWo Λ Ιίι^Τΐ

aaAk2c ----- >k,®Mk2c^i®mab ))) (73). (50)-----KVx,y)(x,yeC->) (74).

(73)A(74)—>(63)ii)

ΜΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Ας μελετήσούμε την περίπτωση που τα individual preferences είναι transitive, το οποίο σημαίνει KIM=Kit, και η social 
preference είναι quasitransitive , το οποίο σημαίνει ®m=®,, και έστω a^T1} και ab={T'} οπότε έχουμε:

(63)ii)-(—V (Vx,y,z)(V k,)(V k2)(Vaa,ab)(x,y,zeC^( k, k,#0A L^yz^A k2#0-> k, Ε3μΙ2#^Τ·} )) (75)
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Ε<ραρυονέ€

Θα θιοθετήσουμε τις αόλσυθες συμβάσεις για να αποφύγσυμε το πρόβλημα της επαναλαμβανόμενης γραφής της 
φόρμουλας (aeB->
Οταν βλέπουμε (Vx,y,z)( A(x,y)) θα μεταφράζουμε: (Vx^y’Xx’^z’eC-^Aix^y’)) (76)i)
και όταν βέπσυμε (VΧρ,χ,,χ^ΚΑίχρ,χ,,χ,,)) θα μεταφράζουμε (Vxp^x^Xq’Xxp^x^Xq’eC-^Aixp^x^Xq’)) για
κάθε p,r,q£N όπου Ν είναι το σύνολο των φυσικών αριθμών.
Οταν βλέτιουμε (VTpX Α(ΤΡ)) θα μεταφράζουμε (VTp’XTp’e[T]m->A(Tp) ) για κάθε peN (76)ϋ)
Οταν βλέπουμε (VTPXA(TP)) θα μεταφράζουμε (VTp’XTp’efTJm'^AiTp’)) για κάθε peN (76)iii)
Οταν βλέπουμε (VRpXA(Rp)) θα μεταφράζουμε (VRp’XRp’e^Jm-^AiRp’)) για κάθε peN (76)ίν)
Οταν βλέπουμε (V RPXA(RP)) θα μεταφράζουμε (V RP’X Rp’elR]™1 -»A(RP’)) για κάθε peN (76)ν)

Ισχύει (VR)(Re[R]‘ -> a(x,y,R)ea,)<------->(VTXTe[T]'^Tea,)
To e, δηλώνει το projection του οποίου ο αυστηρός ορισμός βρήσκεται σε κάθε βιβλίο της άλγεβρας:

(77)
To e, δηλώνει τη “projection” για το καρτεσιανό γινόμενο: ei (aixa2x...xaix...xai)=aj (77)’ ή πιο αυστηρά

I _ I I
(Vai,a2,...,ai)(A(a,isaset)->e, (ai,a2,...,ai,...,ai)={t:(3z)(t=ei (z)Az=aixa2x...xa,x...xai) }

ί=1

Impossible Theorem for Quasitransitivity withOut Pareto condition (ITQOP)

IMPOSSIBLE THEOREM FOR OUASITRANSITIVITY WITHOUT PARETO CONDITION IITOOP) 
Ορισμός του vetoer: Ένας agent pel είναι vetoer εάν (V x,y)(xPpy -»xRy)
Ορισμός του βηύνείοβπΈνας agent pel είναι antivetoer εάν (Vx,y)(yPpx —>xRy)
Ορισμός του neutral agent: Ένας agent pel είναι neutral εάν (Vx,y)(xPpy V yPpx -»xly)
(Προσοχή: Κάποιες εργασίες χρησιμοποιούν τους όρους “general decisive set” και “general oligarchic” με 
διαφορετική έννοια.
Ορισμός του general decisive set: A set of agent G£I is general decisive set if there exist a partition of G: Gi, 
G.] ,G0 such that:
(Vx,y)( (xPjy for all jeG])A(yPjX for all jeG.])A(xIjy for all jeG0)---- > xPy )

Ας είναι Ii={reI: (Vx,y)( V R)(xPry -> xf( R)y ) } Δηλαδή, το Ιι είναι το σύνολο των vetoers

Li={rel: (Vx,y)( V R)(yPrx -> xf(R)y ) } Δηλαδή, το Ι_ι είναι το σύνολο των antivetoers

I0={rel : (Vx,y)(V R)(xlry —> xf(R)y) } Δηλαδή, το I0 είναι το σύνολο των neutrals 
Ορισμός της general oligarchic social decision function : Μία SDF είναι general oligarchic εάν και μόνο εάν
υπάρχει ένα μόνο σύνολο G of agents τέτοιο ώστε το G να είναι general decisive set και G=Gi UG_i UGo#0 και 
Gi=I] , G.i=I.i ,Go=Io
Impossible Theorem for Quasitransitivity withOut Pareto condition (ITQOP):Edv το I είναι πεπερασμένο 
και #X>3 τότε μία QSDF, η οποία ικανοποιεί τις συνθήκες I2 ,U (unrestricted domain), Ν.Ι., πρέπει να είναι 
general oligarchic with Gi UG.i/0 (78)

ΑΠΟΔΕΙΞΗ TOY ITQOP

(63) (Vx,y,z)(Vk,,k2)(k,cF ^“{T1} Ak,eWk: Ak2cF y*‘{T1} Ak2eWk:-► k,El, k2cF i‘({T'} <8>q{T'})))

---------> (Vx,y,z)(V k,, k2)( k.cF J‘{T'}A k,ewk: A k2cF y“{T'}A k2eWkoa-> k,H, k2cF i‘{T'} ) ) (79)
( από το σηείο θέτουμε Klt=B και #X=n).
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* 1 ^ρΓ Α'3ρτΝ.Ι.-—(Vxp,xr)(FxpXr“{T }^0 ) . Επομένως μπορούμε να πάρουμε το finest partition as U. kxpXr®pr I

=Fxpxftt {Τ'} (80)a) Kona^1(# kxpxr=l) (80)b) . Προφανώς, (VxpXr)(a^=]( kxpxrc FxpXr“ {T1} Λ# kxpxr

^0)) (81). . (80) -> (νχρχ,χ/ΐ' ( kipxreWkacWko) ) (82)

(Στο Appendix 3. Passage A αναπτύσσουμε αυτό το τμήμα της απόδειξης, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο διπλό 
πλαίσιο, χωρίς την χρήση της ιδέας του γράφου.)
Let see the following directed graph D (there is no need of knowledge of the graph theory):

Έστω V(D)=X ( V(D) είναι το σύνολο vertises) Έστω A(D)^{t :(3x,y)(x,yeXAt!=F ^“{T1} Λ #t =1}
r=#X p=#X ,i r 

. V V a^r(μπορούμε να χρησιμθ7ΐοι-ήσσυμε τον ανεπίσημο ορισμό A(D)={t: Γ= ι ρ~ ι Υ_. (t= kxpXr) } (A(D) είναι τοr ^ ρ dpr I
σύνολο των arcs)

Al«lpr
Έστω ψο( kxpxr)=(xp,xr) (ψ0 είναι η incident function). Προφανώς, D είναι strongly connected επειδή η 

συνθήκη Ν.Ι.συνεπάγεται (Vxp,xr)(FxpXr“{T }^0 )
ΠοόΒηιια 1): Θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν directed walk Wf στον υπο-γράφο D[V\{xi}] ο οποίος έχει τις 
ακόλουθες ιδιότητες:
α) η Wr συμπεριλαμβάνει όλα τα arcs αυτου του υπο-γράφου (επανάληψη των arcs και των vertices 
επιτρέπονται). (ο D[V\{x,}] είναι υπσγράφος του D του οποίου το σύνολο των vertices είναι το V\{xi} και του οποίου 
σύνολο των arcs είναι το σύνολο εκείνων των arcs του D τα οποία έχουν και τα δύο άκρα τους στο V\{xi})

Α id Α iu
Η λύση είναι τετριμμένη. Έστω το αυθαίρετο walk Wι =(x2, k χ2χ„ χ5,..., Xj, k χ;χΓ, χΓ) του υπογράφσυ και έστω

Α ib Α id Α ib
ότι θέλουμε να συμπεριλάβουμε το αυθαίρετο arc kxvxn. Τότε δημιουργούμε το walk: W2=(xr, kxrxv, χν, kxvxn,

Α id Α iu Α id Α ib
xn) .The walk WiW2=(x2, kx2x,, xs,..., Xj, kxjxr, Xr, kxrxv, xv, kxvxn, xn) που λαμβάνεται θέτοντας διαδοχικά Wι

A ib
και W2 συμπεριλαμβάνει το kxvxn . Ακολσυθόντας την ίδια διαδικασία μπορούμε να παράξουμε ένα walk το 
οποίο συμπεριλαμβάνει όλα τα arcs.

Α id Α ig Α ib Α iw
Έστω το Wc=( kx2x„ kxaxv, kxvXn..., kx^) ικανοτιοιεί την ιδιότητα α) του προβλήματος 1) (τα vertices έχουν 
παραλειφθεί διότι συνεπάγονται σαφώς)

▲ π
Εάν, τώρα, Η-πολλαπλασιάσουμε διαδοχικά τα μέλη του walk Wc με kxix2 we have: : (Ας θυμηθούμε ότι 
ισχύουν για το Ht οι ιδιότητες indempontent (59)’ , commutative και associative )

(79) ^81^λ(82)> (Vxi,Xq)( k^x2ISI( IS ( 13 ( ^ki^ ) )= kx^cFxViT1} ) (83)P=2p*r Γ=2 3ρ,= 1
A φ/1 A φ/q A φ/ρ JO, TL 5εΓ Αΐ3ρτ A 9 * ,

(79)A(83)----- >(Vx,,xn)( ( kxiXqH kx<,xp)H kxpx„= S ( E ( E kxpxr) )=kx,xn cFx,xn“{T } ) (84)
p=lp£-r=l apr=l

▲ Φ
και ορίζουμε Fr {T }=kxix„= H (

n
IS (

P=lp#r r=l a,,r=l

(85)—Fr {T1} eWka επομένως εξ ορισμού (Vi)(iel—> e1,(FR,{T1})e{{T,},{T0},{T-,},{T,,T0,T1} } (87)

(85)-----KVi)(ieI-> ® ( ®( «Sfe^kx^i^e^FRiT1})) (88)
__________________ P=lp^rr=l %*=!________

(88)^^ (Vi)(Vxpxr)(Vkxp,xr)(#kxpxr=lA kx^gFi^T1} -^(kyQE ^(Fr {T1})U{t)} ) (89)

Ορίζουμε I,={iel: eiI(FR1{T,})={T1} } , L,={iel: e,'(FR1{T1})={T1} } , I^{iel: e,‘ (Fr {T1 })={T°} } , 

Ia={i£l: e1I(FR,{T,})={T,,T°,T1} } (90). (Ορίζουμε I^I,UL,Ul0 )
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a)i)(86)^((Vx1,xn)(FR1{T,}cFx%n“{T1})<-------^(Vx^XnXVTKTem^iTeFRiT'j^TeFx'ixn^T1})

)<------- > (Vx,,Xn)(V R)( a(x,,xn,R)eFR {T'}^a(x1,xn,R)eFx%n“{T1})<------- KVx,,Xn)(V R)( ^

(Είχ,,Χπ,^εΙΤ1}) Λ ^aix.^RiJciT'jjA ^(x.^R^ei^jA ^(x.^RielT'^T'}

-^FxiXnlaixuX^RieJT1} ) <------- > (Vx,,xn)(V R)( ^(χ,Ρ,χ^Λ i^Li(xnP,x,)A |£4(χι,ΙιΛ)->ΧιΡχη) (91)

a) ii) Θα αποδείξουμε ότι (IiULi)^0 . Πράγματι, ας είναι (IiUl_i)=0 (92) οπότε Ιι=0 και Lt=0 .

(91)λ(92)-----K^Xi,xn)(VR)(i^Io(<x1,xn>eT0(Ri))->x1PxnX93)->(Vx1,xn)(VR)(i^'Io(<xn,x1>eT0(R1))^<xn,x1>eTl (R))(94)

(93)-----KVx^XnXVRKi^x^x^ef0(R1))-^x1Pxn)^(Vx1,xn)(VR)(i^Io(<xn,x1>e'r(R,))-^<x1,xn>e Τ1 (R)) (94)’

(94) A(94)’ —»(Vχι,χη)(V R)(i^Io(<xn,x1>eT°(R1))^<xn,x1>eT,(R)A<xn,xl>eT,(R)) (95).

(95) Λ(15)—> ~(92) και επομένως ~( (IiUl_i)=0 ). ( Ας θυμηθούμε ((ΑλΒ—>C)A~CAB)-- > ~AABA~C
δηλαδή, τα A, Β, C αντιστοιχούν στα (92), (91), (95), ενώ την -C (δηλαδή ~(95)) προκύπτει από την (15))

(Ας θυμηθούμε ότι 1^0 (96) ). Πράγματι (Vxi,xn)(lg=0 —>Fx1xn“{T1}=[T]1) (97). (97) Λ Ν.Ι.—^137^ > ~(Ig=0)

b) (90)----- > (Vi)(iel,----->e‘(FR'{T,})={T1}) (98).

(89)Λ(98)-------->(Vi)(Vxp,xr)(Vf)(ieI,A T eFx^x,“{T1 }-> e| (T )e {T1} U {T0} ) ------>
----- > (Vi)(iel,----- ►

----- >(Vxp,xr)(V T)( ~ T eFx^xr“{T',T°}-> ~e!(T)e{T'} )----- >(Vxp,xr)(V T)( TcFJJxr“{T1,T°}V ~c‘(T

)€{T'})----->(Vxp,xr)(VT)(e!(T)e{T‘}-> TeF*^{T\T°})----->(Vxp,xr)(VR)(εΙ^Χρ,χ,,ϊΟΚίΤ'Μ

a(xp,xr,R)€Fxpxr“{Γ',T°})---- >(Vxp,xr)(V R)( a(xp,xr,R,)e{T'}-> Fxpxr(a(xp,xr,R))eFx*px“{Τ',Τ0})------>

(Vxp,xr)(V R)(a(xp,xr,Ri)=T' -^(a(xp,xr,f {Xp,Xr!(a1 (Xp,xr,a(xp,xr,R)))=T' V a(xp,xr,f <Xp,Xr}( a'1 (xp,xr,a(xp,xr,R

)))=T°))---->(Vxp,xr)( V RKaixp.^Ri^T1 -Kaixp^R^T1 V &(χρ,χΓΛ)=Τ°)) (99)
(99)-----KViXiel,->(Vxp,xr)(V R,)(xrP,xp -> xr Rs xp ) )

c) (90)----->(Vi)(ieI.]----- > ^‘{Τ'ίΜ'Γ1} ) (100)

(89)A(100)-------->(Vi)(Vxp,xr)(VT)(i61_i-»( TeF4xr“{T1}->e!(T)e{T,}U{T0} )) ------>

----- > (Vi)(iel.i----- >

----- >(Vxp,xr)(V T)( ~TeFx*pXr“{T',T°}-> ~ei(T)e{T1})-----KVxp,xr)(VTXTeFxViT-1,^} ν~^!(Τ)e{T'})

----- > (Vxp,xr)(V T)(e!(T)e {T'}-»T eFxpXr“{T',T°})---->(Vxp,xr)(VR)( e!(a(xp,xr,R))e {T1}^· a(xp,xr,R)

eFv4r“{T',T°})----->(Vxp,xr)(VR)(a(xp,xr,R1)e{T1}^FxpXr(a(xp,xr,R))eF4xr“{rl,T0})----- >(Vxp,xr)(V R)

^(χρ,χ,,ΙΙ,^Τ1 —>(a(xp,Xr,ffXp,Xr* (a'1 (xp,xr,a(xp,xr,R)))=T'V a(xp,x,,f (Xp,Xr}( a'1 (xp,xr,a(xp,xr,R))))=T° ))

----- >(Vxp,Xr)(V RXaixpjX^Ri^T1 -Kaixp^Rs^T1 V aixp^R^T0 )) (101)
(101)----->(Vi)(ieI_i -> (Vxp,xr)(V R8)( xpPiXr -> xrRs xp))

d) (90)-----KVi)(ieIo----- > ei'(FR {T'})={T°} ) (102)

(89)a(102)-------- >(Vi)(Vxp,xr)(VT)(ieIoA TeFx%“{T'}^ e!(T)e{T°}U{T°}) ----- >
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------► (Vi)(iel0------>

------>(Vxp,xr)(V T)(~ Τ€Γχ*ρχ“{'Γι,Τ°}^^!(Τ)6{Τ1,Τ1} )------KVxp,xr)(V T)(TεΡχζχ/^Τ',Τ0} V ~-e‘(T

)e{T’,Τ1})----- > (Vxp,xr)(V T)( e!(T)e{Τ',Τ1}^ TeFxpXr“{T‘,T°})------ HVx^XVRX e!(a(xp,xr,R))e{T1 ,T

'}-» a(xp,xr,R)eFxpxr“{T1 ,T°})----->(Vxp,XrXVR)( a(xp,xr,R,)e{Τ',Τ1}^· Fxpxr(a(xp,xr,R))eFxpXr“{r1,T0})------->

(Vxp,xr)(V R)(a(xp,xr,R,)=T' Va^p^R^T1 -»(a(xp,xr,f {Xp’Xr}(a' (xp,xr,a(xp,xr,R)))=r' V a(xp,xr,f <Xp,Xr}( a'1

(xp,xr,a(xp,xr,R)))=T° ))------>(Vxp,xr)(V RXa(xp,xr,Ri)=T' Va(xp,xr,Ri)=T' -Haixp^Re^T1 V a(xp,xr,R)=T°))

----- >( Vxp,xr)( V R,)(xpP, xr VxrPjXp —> XfRxp ) (103) και με αντιμετάθεση των μεταβλητών χρ και χΓ έχουμε
(Κ^-χνχ,,χ,χν R,Xx Ρ,χ V χ.Ρ,χ, -> xrR χ ) (104). (103)Λ(104)----- >(Vi)(ieI0----- > (Vxp,xr)(V Ri)(xpPt

Xr V XrP|Xp ->XpI Xr ) ) (105) ■
An implication των προτάσεων (99) και (101)

(99)λ(98)----- >(Vi)(Vxp,xr)(V R)(iel,-----H a(xp,xr,R1)e{T1} -^(Xp^RJefT'/F} )Ae1I(FR'{T1})={T1}) (106)a)

(101)Λ(100)---- >(Vi)(VXp,xr)(VR)(ieI.,----- >( a(Xp,xr,R,)e {T1} -+3(Χρ,χΓΛ)e{T',T°} )Ae1,(FR,{T,})={T-1} ) (106)b)

(106) a)A(106)b)->(Vi)(Vxp,xr)(VR)(i6l1UL1------>( a(xp,xr,Rl)£ ^^{Τ'^^χ,,,χΜε^'^})) (107)

(107)---- K V i)( V Xp,xr)( V R )(i e 11U I.|----->(a(xp,xr,ROem><...><mxe/(FR{T,})x[T]x...x[T]^a(xp,xr,f «^(a1

(Χρ,χΓ^Χρ,χ^^εΙΤ1^}) )----- KVi)(Vxp,xr)(VR)(ieliUL,----- >( a(xp,xr^)em><...><m><e'(FRV1})><mx - xm

^a(xp,xr,R)6 Ρχρχ/χτ',Τ0}) ) (108) (ας θυμηθούμε ότι [T^T'/T^T1})_________________________________________

(108)----- κνίχνχρ,χ,χίεΐ,υΐ.,----- > ([T]x...x[T|xg|1(FR1{T1})x[T]x...x[T])£ ) (109)a)______________

(107) Appendix2 (218) > (ViXVx^XrXVRXie^uL]--->( a(xr,Xp,R,)e ^'(Fr {T1})->a(xr,Xp,R„)e{, )) (110)

_I -1 ,
~(e, (Fr {T }) )=e, (Fr {T }) και με την αντιμετάθεση των χΓ,Χρ και τα βήματα (107)—>( 109) τα οποία ακολουθήθηκαν

παραπάνω έχουμε

(110)—κνίχνχρ,χτΧϊβΐ.υΐ-,—> (|T]x...xIT]x-(ei1(FR1{T1}))x[T]x...x[T])£ ^“{ίΛί*} ) Q09)b)

IMPOSSIBLE THEOREM FOR S-AND-f ORDERS WITHOIJT PARETO CONDITION ilTstOOPl ~i
Θα δώσω μερικούς ορισμούς: ■

P^transitivitv: (VxI,x2,...,xl+i)(xiPx2AX2Px3A... Λχ,Ρχ,+ι----- >XiPxt+]) (111) ■
FD^-transitivity: (Vxi,x2,...,xe+i+2)(xiPx2A... AxsPxi+iAxs+iIxi+2Axs+2Pxs+3A...Ax8+t+1Px9+t+2) (112) ■

H Pl order είναι μια binary relation η οποία είναι reflixive, complete και ικανοποιεί την (111).
Η s-and-t order είναι μια binary relation η οποία είναι reflexive, complete και ικανοποιεί (112). j
Εύκολα αποδεικνύετα ότι (112)—> (111) το οποίο σημαίνει ότι μια s-and-t order είναι Ρ1 order.
Impossible theorem for s-and-t order without pareto condition: Εάν #L>3 και #C>s+t+2 , τότε η social 
decision function, η οποία αποδίδει social preference, που είναι s-and-t order και ικανοποιεί τις συνθήκες I2 
(pairwise relational independence), U(unretricted domain) και N.I.(non imposition), είναι dictatorial ή 
antidictatorial.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ------------- ------ ----------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
Θεώρημα: Στην πραγματικότητα, το πρώτο τμήμα της απόδειξης, αποδεικνύοθμε ότι μία SDF η οποία αποδίδει 
Ρι order και ικανοποιεί τις συνθήκες I2,U,N.I. πρέπει να είναι general oligarchic, (το οποίο σημαίνει ότι η Ρ*- 
transitivity έχιε τα ίδια αποτελέσματα όπως η Quasitransitivity)________________________________________
Αυτό το τμήμα της απόδειξης είναι σχεδόν το ίδιο με την απόδειξη της ITQOP και έχει ακριβώς το ίδιο 
αποτέλεσμα με την απόδειξη της ITQOP. 
ΐ) πρώτο τμήμα της απόδειξης

(63)|st) (76)λ(1π>> (Vxi,x2,...,xs+t+2)(V k,, k2,... L.+i)( ί^Γχ*Χ2“{Τ'}Λ k,#3 A k2^Fx2x3“{T'} Λ k2^0A...A k

S+t+1 ίΤχ^,χ,^Τ1} A ks+tH k,H. k2H,...H. ks+t+,cFx,XsH+2“Gs+t+,({T1},{T1},...,{T‘}))



Work of VS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 18

------KVXl,X2, · ,Xs+l+2>(V k] , k2,... ks+t+i )( k,#0 Λ krf0A — A ks+i+1 ^0A ki^Fx^^iT'jA k2crx2x3“{T1}

A... A ks+t+i cT^+t+lXs+t+2“{T'}^ k,H, £2Β,...Β,£5+ι+ι^χ* *χ,+(+2“{Τ'} ) (113)

( από αυτό το σημείο θέτουμε Bt=H )

Ν.Ι. (|36)> (VXp,xr)(Fxpxr“{T’}). Επομένως, μπορούμε να πάρουμε το finest partition ως U_, kx^xr
<*pr— I

=F^“{T'} (114)a) και T^# kJJfc=l) (114)b). Προφανώς (Vx^i T. ( kx^cFx%r“{T'}A# kJJfci0)) (apr— I apr— I
115).

(114) —> (Vxpxr)(a ( kx^xreWka) ) (116)

(Στο Appendix 3, Passage A αναπτύσσουμε αυτό το τμήμα της απόδειξης, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο διπλό 
πλαίσιο, χωρίς την χρήση της ιδέας του γράφου.)
Let see the following directed graph D (there is no need of knowledge of the graph theory):

Έστω V(D)^X ( V(D) είναι το σύνολο vertises) Έστω A(D)^{t :(5x,y)(x,y£XAt<=F ^{T1} A #t =1}
r=#X p=#X ^ A]fl

(μπορούμε να χρησιμοποι-ήσσυμε τον ανεπίσημο ορισμό A(D)^{t: rY| ΡΥ| V (t= kxX) } (A(D) είναι τοr / p epr— I
σύνολο των arcs)

A r
Έστω ψ0( kxpXr)=(xp,xr) (ψ0 είναι η incident function). Προφανώς, D είναι strongly connected επειδή η

* .
συνθήκη Ν.Ι.συνεπάγεται (Vxp^XFxpX^IT }^0 )
ΠρόΒηιια 1): Θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν directed walk Wr στον υπο^ράφο D[V\{xi}] ο οποίος έχει τις 
ακόλουθες ιδιότητες:
α) η Wf συμπεριλαμβάνει όλα τα arcs αυτου του υπο-γράφου (ετιανάληψη των arcs και των vertices 
επιτρέπονται). (ο D[V\{xi}] είναι υπογράφος του D του οποίου το σύνολο των vertices είναι το V\{xi} και του οποίου 
σύνολο των arcs είναι το σύνολο εκείνων των arcs του D τα οποία έχουν και τα δύο άκρα τους στο V\{xj})

Α id Α iu
Η λύση είναι τετριμμένη. Έστω το αυθαίρετο walk Wi=(x2, kx2x„ xs,..., xJ? kxjxr, xr) του υπογράφου και έστω

Α ib Α id Α ib
ότι θέλουμε να συμπεριλάβουμε το αυθαίρετο arc kxvXn. Τότε δημιουργούμε το walk: W2=(xr, kxrxv, xv, kxvXn,

Α id Α iu Α id Α ib
χ„) .The walk W]W2=(x2, kx2x,, Xg,..., xj, kxjXj, Xr, kxrxv, xv, kxvxn, χ„)πσυ λαμβάνεται θέτοντας διαδοχικά Wi

Α ib
και W2 συμπεριλαμβάνει το kxvxn . Ακολουθόντας την ίδια διαδικασία μπορούμε να παράξουμε ένα walk το 
οποίο συμπεριλαμβάνει όλα τα arcs.
Ας θεσουμε την walk Wc να ικανοποιεί property α) του Προβλήματος 1)

Now we ενώνουμε διαδοχικά το Wc και μια αυθαίρετη Wr με μήκος l(Wr)=m*(s+t)-l(Wc) όπου m είναι θετικός 
ακέραιος.Τελικά, l(WcWr)=m*(s+t) και έτσι το walk Wu=WcWr ικανοποιεί τις ιδιότητα α) και β) του Problem 1) 

Α id Α ig Α ib Α iw
Έστω το Wc=( kx2x„ kx,xv, kxvxn..., kx^) ικανοποιεί την ιδιότητα α) του προβλήματος 1) (τα vertices έχουν 
παραλειφθεί διότι συνεπάγονται σαφώς)

▲ π
Εάν, τώρα, G3 -πολλαπλασιάσουμε διαδοχικά τα μέλη του walk Wc με kxix2 we have: (Ας θυμηθούμε ότι ισχύουν 
για το οι ιδιότητες indempontent (59)’ , commutative και associative )

(79 y (81) 11 Α id Α ig ιιδ ΐδ kl6 1W φ/1
> (Vxi,Xh)( ((..(kxix2 ® kx2Xs B kxsXvH...H kxgXb )B kxbxx® ...S 1ίχ,χς)...)ΕΙ...)... B kxuXh)= kxiXh

cFx,xh“{T'}----- >
▲ 11 n a™· ▲ lapr

-^(Vxi,Xh)( kx,x2B(E ( H( S kxpXr))=kx%hcFx1xh“{T1} ) (83)|st)
P=2p#r1=2 V=1

A φ/1 A φ/q A <p/p Al1 JI JL 2ErA^apr A Φ w* ,
(79)a(83)----->(Vxi,xn)( ( kxixh® kxhXpB kxpXnB... ΗΐοΐζΧη)= Η ( Η ( H kxpXr) )=kx1xncFx,xn“{T } ) (84)|st)

P=lp^ri=l 8^=1
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και ορίζουμε FR'{Τ'}ξ kx!xn= S ( ® ( ll kxjpq ) )(85)|st) και επομένως (Vx,pO(Fr {Tl}cFx’Ixn“{T1} )
P^p/r1^1 V=1

(86) | st)

(85)|st) (ll6)*(82)> FR'lT^Wk* και επομένως (Vi)(iel-» ^(ρίίΤ'ηεί^ί,^.ί’ΓΜ,ίΤ',Τ0,^} } ) (87)|rt)
n n am , Αΐν I, -i(85)|st)-----»(Vi)(ieI^ ® ( ®( ® (eiikx^i^eXFRiT1})) (88)|st)

P=lp#r=l 3pr=1

(88)|st)^Mi ( v i)( V xpxr)( V kx^x^kx^l Λ kXpX.c Fx*pXr“{T'} -W(kxpXr)<= eiWiT'HUfl4} ) (89) I at) 

Ορίζουμε Ii={iel: e1I(FRl{Tl})={T1} } , L,={iel: ^(Fr {T’})={T'} } , Io={ieI: e/(Fr {T1})={T0} } , 

Ia={iel: e;'(Fr {T1})={T',T°,T1} } (90)|st). (Ορίζουμε I^I.uL, )
Ακολουθούμε τα ίδια βήματα όπως στην απόδειξη του ITQOP από (90) έως (104) και έχουμε ακριβώς τα ίδια 
συμπεράσματα.

ϋ) δεύτερο τμήμα της απόδειξης
Σε αυτό το τμήμα χρησιμοποιούμε την πρόταση (112) της PlP^transitivity (για s=l και t=0 έχουμε 
transitivity)

(63) -^112Λ (Vxi,x2,...,xs+,+2)(V k ι, k2,... ks+t+i)( ^Ρχ,χ2“ {T'}aM0 Λ... Λ ks^FxsXs+i “{T1} A ks^0A k

s+l —fxs+lXs+2 {T°}A ks+i^0A kj +2 — F^s+2^s+3 {T^JAWOA ... A kg+t+ 1 sTxs-h+iXsW^T'JA ks+t+1 ^0-»k,B,k

2St...St ks+t+i£FxiXs+t+2 G^+t+i ({T1}, •■•JT1}, {T°},{T'{T1}))----- »

->( V x, ,x2,... ,xs+l+2)( V ki , k2,... ks+t+i )( ki^0 A... A k#0A ks+i^0A ks+2^0A...A ks+t+i^0A kicFxix2“{T’}

A... A ksCpXsXs+^'IT'jA ks, 1 ^Fxs+ix,^11 {T0} A ks+2^Fxs+2xe+3“{TI}A... A ks+u,^χ,^,χ,+^ΙΤ'k,Bt k2

Bt... St ks-H+i — Fxj X3f(424 {T1}) (117)

Η απόδειξη συνεχίζεται με δύο λήμματα:
Λήιιιια 1): Ιο=0.

*ι „-ι —,, ,lim £0. Λ ,-ΐ,£0 I -1

{Τ1}) )Λ ^(e'i β=(Τ'}) (120). Προφανώς (86)A(119)V λ'/^Ολ k^FxqXq+l “{Τ1} ) (121 )a) και

Απόδειξη: Ac είναι ~(ΙΟ=0) (δηλαδή Ι<>^0) (118). Ας είναι kd=FR (Τ } (119) και kb: iei-Io(e, (kt) =e, (FR

Aj (kj^0A kj^ Fx„x„j.i“(T
qS+l

(120)11^ k^0A kb°gF^lXat2“{rj} (121)b). Πολύ περισσότερο (87)|st)----- » k]eWkaA kbeWka (122)
c t

JL Al ΑΛ JL A1 A1 A 1 Al AO Al Al A _ * , /<QV ,«7Υ /\Ή\ Al

(117)A(121)—>( E kd)ElkbS(H kj)= kjB ί^Β.,.Β kjB kbB kdB...B kd = k^Fxix.WXT1}^ >Λ^ )λ( \ kd
r=l r=l

*oB kb=
f \y . I -1 ι Λ 

* )

b
r e.VF^.T1;))'' 

* &T'! ,

f . I -1 i *\

iei-i0(e‘(FR(T }))
x X {X11

V ifloU '
= kTcFx,xe+t+2“{T1} (123). Αλλά kT=

f Y I -1 > \

X ■* {T1}
= kjcFx,x,+t+2 “{T0} (124).

v ieiol
(123)A(124)----- >Fx*xs+t+2“{T,}nFx*xs+t+2“{'I<}^0 (125) . (~(IO=0)-» (125))A(51)----- » Io=0.

Annua 2): #(IiUl_i)=l
(96)—» #(IiUl_i)^0. Let #(IiUl.i)>2 (126). Οπότε υπάρχουν u,veI]ULi και u^v (βλέπουμε Ig=Iiul_j). Θέτουμε kb

: eur( k^)=euI(FR1 {T1}) A <-'( ^-^(Fr1 {T‘})A ι6Ι^ν((ε'( β =e,I(FR1 {T1}) (127). Επίσης θέτουμε kJ=FR'

{T1} (128) (109)a)Λ(109)b)Λ(127)----»kb^0A kjj — FXgX] ^e+2 {T0} (129)a). (128)A(86)st)----- »S+Aj1(k<i
q^s+l

^OaIqcF^^T1}) (129)b).
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(117)Λ(129)-----k^)Klk^KI(B k^)= &Β... B k^B &B... B — kx^FxiXa+t^1" {T'}<------->(B
r=l r=l r=l

f γ I -I 1 \ / γ I -1 i Λ

x (ό,ΟΜΤ1})) ,Λ,v!(ei(FR{T’}))I61-{u,v}'

.1-1eUFR{T‘}) /
)b

/
{T1} . Προφανώς kb£

iei-{u,v}

^ x~£(FR{T‘}) ) 
i -i_,. Λ

t
b(B

v r=l

^(eKF.IT1})) 

^ x^(Fr{T'}) )

^ f ^ ,_I -1 >
)=

{Τ',^,Τ1} )

A _ Ψ

— kT^FxiXg+t+2

V x {T'/fO/T1} )
ckxCrx,W‘{T'} (130). (129)a)A(130)----->Fx,W‘

{T'jnF^Wl'Fl^Oini). (—#(IiUl_i)= 1 —>(131))Λ(51)-----K/(I,UL,)=1.

Οπότε έχουμε ένας μόνο agent j για τον οποίον jeliUL]—>jGlx Vj£l_i (ισχύει Io=0) το οποίο σημαίνει ότι

(91)—»(V R)(jeI]->(xPjy->xPy)) V(V R)(jeI.i->(xPjy->xPy)) το οποίο σημαίνει on το j είναι dictator ή 
antidictator. ■

ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Ας δούμε τις συνθήκες στην γλώσσα που χρησιμοποιούμε:

a) Συνθήκη P(weak Pareto ): (Vx,y)(VR)((Vi)(i£l-«Piy))-*xPsy)<------->(Vx,y)(VT)( F,y(T^T1) (132)
ΑΠΟΔΕΙΞΗ

(Vi)(ieI->xPy)«(£,xP,y)<—Κ&(xT’(Ri)y) )^^(1^Ia(x,y,R1)=T1) (133). (133)^U (Vx,y)( V R)(^(χ,γ,^Τ1)

^(χγ^Τ1 )<------KVx,y)(VR)(a(x,y,R)=(T',Τ1T1) ^ F„y(a(x,y, R))=T' )<-------- >(νχ,γ^ίΤ',Τ',.,.,Τ'^Τ1 ) (

134). (Θυμίζουμεότι(VT)(3R)(a(x,y,R)=T). ) (134)<-^(Vx,y)((Τ1,Τ1,...,Τ1)£Ϊι>{Τ1} )<-------------- >

(Vx,y)( {T1}1 SpiVlT1} ) (135) ■

b) Συνθήκη N.I. (non imposition) (V x,y)(~( V R)(R £ [Rim1 —»xRy)) <------ > (Vx^JCF^T'j^O) (136)
ΑΠΟΔΕΙΞΗ

(Vx,yHVR)(Re[R]mI^xRey)<------- >(Vx,yHVR)(Re[R]mI ^aix.y^eiT1,^})^------->(Vx,yMV T)(T e[T]'

->~FXy(T)=T1)<------->(Vx,yHVT)(~Te[T]IV~Fxy(T)=T1 )<------KVx,yHV THT£[Τ]'λ T eF^{T'} )<-------->

(Vx,y)(3 T)(T eim'nF^IT'}) )<------- KVx,y)(PxVlT'}^0)<------- K136) < (5°)a(51) > (Vx^XiPiViT1}^]1) (137) ■

c) Συνθήκη D(dictatorship): (Vx,y)(VR)(xPdy->xRsy)<------K^x^KkoCp^T1} ) όπου kD={TI,T°,T1}
x {TST0^-1} x... x {T^jX... x {TST0^1} (138)

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

(138)<------- >(Vx,y)(V R)(a(x,y,Rd)=T' ->a(x,y,Rs)=T1 )<------K Vx,y)( V R )(a(x,y,R,) 6 {Τ' Χ\τ'} Aa(x,y,R2) e {Τ' ,ΐ',Τ

1} λ ... Aa(x,y,Rd)£ {Τ'} Λ... Aa(x,y,R,)e{Τ' ,^,Τ1}—>a(x,y,fxy( R))=Τ' )<------ΚVx,y)(V R)(a(x,y, R)e({Τ' ,T°,T

'}x{T\r,T]}x....... x{T1}x...x{T1,T0,T,})^a(x,y,R)eF^“{T1} )<-------- ^iVx^ikDSpx^T1}) ■

d) Συνθήκη g.d.s. (general decisive set): (Vx,y)(V R)((Vi)(i£Gi-»xPjy) A(Vi)(i£G.i-»yPjx) A (Vi)

(i£G0—>xliy)---- >xPsy )<-^(Vx,y)(kGDcF^“{T1}) όπου kcD= {T1,T°,T'1 }Gd χ{T1 }Glx{Τ'1 }G 1 χ{T0}0® όπου (
GH=l-(GiUG.iUGn)) (139)

ΑΠΟΔΕΙΞΗ
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(I39X------- KVx,y)(V R)(i(£ a^R^T1 A1^ ia(x,y,R1)=Tl A^a^y^T,, -«(χ,γ,^ί R ))=T')<------ >(Vx,y)(V R)(

ie(Gd-i) a(x,y,R1)e{T1,T‘J,Tl}Aje^.]a(x,y,R1)eT1 Aie^ a(x,y,R,)eT' Aie^oa(x,y,R,)eT0 ->a(x,y,R)eF^“{T'} )<---------------->

(Vx,y)( V R)(a(x,y,R)ekoD ->a(x,y,R)e¥^-“{T’} )<------- >(Vx,y)( Ι^^χ/ήΤ1}) ■

(Πρόχειρα,για να υπάρχει decisisive set, πρέπει να υπάρχει ένα subset του Fxy“{T } (για κάθε x,y) το οποίο μπορεί να 
γραφεί ως καρτεσιανό γινόμενο).

Θα δώσουμε μερικές σχέσεις των implications for some impossible theorems. Οταν παρατηρούμε “without Pareto 
condition” εννοούμε ότι ισχύει η συνθήκη non imposition. Σ’ αυτό το πλαίσιο θεωρύμε ότι ισχύει I2 και η strong 
connection.
Impossible Theorem for Transitivity withOut Pareto condition (ΓΓΤΟΡ)
Impossible Theorem for Quasitransitivity With Pareto condition (ITQWP)
Impossible Theorem for Transitivity With Pareto condition (ITTWP)
Είναι obvious ότι (P->N.I.) (140) και (T->Q) (141). (140)<—>(P<—>PaN.I. ) (142)a) και (141)<—>(T<—>QaT) 
(142)b).
( 142)a)A(142)b)---- > (PaT<—>PaTaN.I.aQ) <------- >(PaTaI2<—>PaTaI2aN.I.aQ)
(TaI2aN.I.<—>TaQaI2aN.I.) , (QaI2aP<—>QaI2aN.I.aP) , (TaI2aP<—>TaI2aN.I.aP)
(ITTOP<—>ITQOP A T) , (ITQWP<—>ITQOP Λ P) και (ITTWP<—>ITTOP ΛΡ) (143)

Η ννώση των OSDF και SWF όταν n συνθήκη Pareto δεν ιστύει
Θα κάνουμε μερικές σκέψεις σχετικά με τις τρεις κατηγορίες των agents οι οποίοι συμμετέχουν στην ομάδα της 
general oligarchy.

Όπως είναι γνωστό, στην social choice theory οι agents είναι rational. Οι προτιμήσεις των agents 
περιγράφονται απόλυτα από τις indivivindual preferences.

Ας μελετήσουμε τους antivetoers. Εάν οι antivetoers γνωρίζουν την QSDF θα διακηρύξουν προτιμήσεις οι 
οποίες είναι αντίθετες από τις προτιμήσεις, τις οποίες πραγματικά έχουν, με σκοπό να γίνουν vetoers.
Έστω ο agent r είναι antivetoer. Ο agent r θα διακηρύξει προτιμήσεις yPr’x. Τότε έχουμε xPry => yPr’x 
—antlvcloer) > xR^y (όπου η R, είναι social preference) και επομένως ο r μετατρέπεται σε vetoer.

Εττίσης έστω Ιο=0 και έστω ότι οι antivetoers γνωρίζουν μερικώς την QSDF, δηλαδή γνωρίζουν ότι οι ίδιοι 
είναι antivetoers. Τότε οι antivetoers αλλάζουν σε vetoers , το general oligarchic group σε oligarchic group και 
το general decisive set σε decisive set.
Αντίστοιχα, είναι πολύ εύκολο να δούμε ότι ένας antidictator ο οποίος γνωρίζει την μορφή της SWF (στην 

περίπτωση του ΙΤΤΟΡ), δηλαδή γνωρίζει εάν συμμετέχει στην SWF ως antidictator, θα παρουσιάσει την 
αντίθετη προτίμηση έτσι ώστε να μετατραπεί σε dictator. Έτσι, έστω ο agent ρ είναι antidictator και έστω xPpy .
Επομένως ο agent ρ θα διακηρύξει προτίμηση yPp’x . Επομένως θα έχουμε xPpy=>yPp’x φ 1S antldlctatOT) > xpsy 
και ακολούθως ο ρ μεταβάλλεται σε dictator.

Τι σημαίνει η γνώση της QSDF ή της SWF; Ο agent r χρειάζεται μόνο να γνωρίζει εάν ο εαυτός του είναι 
antivetoer δηλαδή να γνωρίζει μερικώς την μορφή της QSDF ή SWF. Ο agent r δεν είναι ανάγκη να γνωρίζει 
καθόλου τις προτιμήσεις των άλλων agents. Η γνώση των προτιμήσεων των άλλων agents δεν έχει να προσφέρει 
τίποτα στον agent ρ σε σχέση με το αποτέλεσμα.

Μπορούμε να πούμε ότι η ιδιότητα ενός agent να γνωρίζει εάν είναι ή όχι antivetoer είναι ισοδύναμο με την 
επιβολή της συνθήκης Pareto (θεωρούμε ότι ισχύουν οι συνθήκες I2,U,N.I.)

Ας μελετήσουμε την περίπτωση των neutral agents. Για να υπάρχει dominant strategy, οι neutral agents πρέπει 
να γνωρίζουν όχι μόνο εάν αυτοί είναι neutral άλλα επίσης τις προτιμήσεις και των άλλων μελών του group of 
oligarchy επειδή εάν στην περίπτωση που τα άλλα μέλη της ολιγαρχίας έχουν τις ίδιες προτιμήσεις με τους 
neutrals τότε αυτοί πρέπει να διακηρύξουν αδιαφορία. Εάν τα άλλα μέλη έχουν διαφορετικές προτιμήσεις σε 
σχέση με τους neutral agents, οι neutral agents θα πρέπει να διακηρύξουν τις πραγματικές τους προτιμήσεις.

Ας δούμε μερικά νέα θεωρήματα τα οποία είναι επεκτάσεις του ITQOP
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IMPOSIBLE THEOREM FOR OUASITRANSITIVE SOCIAL PREFERENCE AND 
OUASITRANSITIVE INDIVIDUAL PREFERENCES WITHOUT PARETO CONDITION

Ορισμός του s-vetoer: Ένας agent pel είναι s-vetoer εάν (Vx,y)( (xPpy^xRsy)A(xIpy^xIsy)
Ορισμός του s-antivetoer: Ένας agent pel είναι s-antivetoer εάν (Vx,y)( (yPpX^xRsyjAiylpX—>xlsy) 
Ορισμός του s-decisive set: Ένα σύνολο of agents G^I είναι s-general decisive set εάν υπάρχει μία διαμέρισις 
του G: Gi, G_i τέτοια ώστε :
(Vx,y)( (xPjy for all jeGi)A(yPjX for all jeG.i)---- > xPy )

Θέτουμε Ii={rel : (Vx,y)(V R)( (xPry -> xf(R)y )A(xIry-»(xf(R)y A yf(R)x)) } Δηλαδή, το Ιι είναι το 
σύνολο των s- vetoers

I_i^{reI:(Vx,y)(VR)( (yPrx -> xf( R )y ) A (xlry->(xf( R )y A yf( R )x)) } Δηλαδή, το 1.1 είναι το 
σύνολο των s-antivetoers

Ορισμός του s-general oligarchic social decision function : A SDF is s-general oligarchic iff there exist an
only one set G of agents such that G is general decisive set and G=G|UG |^0 and Gi=Ii , G_i=Li .
Impossible Theorem for Quasitransitive social preference and Ouasitransitive individual preferences 
withOut Pareto condition (ITOspOipQP): εάν το I είναι πεπερασμένο και #Χ>3 τότε μια QSDF με 
quasitransitive individual preferences η οποία ικανοποιεί τις συνθήκες I2 ,U (unrestricted domain), Ν.Ι. πρέπει να 
είναι s-general oligarchic
Η απόδειξη είναι μία απλή επέκταση της απόδειξης του ITQOP.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ TOY ITOspOipQP
Το πρώτο τμήμα της απόδειξης είναι το ίδιο με την απόδειξη της ITQOP. Θα ακολουθήσουμε την ίδια πορεία 
από την (79) στην (86) με την μόνη διαφορά ότι αντικαθιστούμε το Klt με το επειδή έχουμε quasitransitive 
individual preference αντί transitive individual preferences του ITQOP. (φυσικά, τελικά με αντικαταστούμε Bq 
με Η όπως κάνουμε στην απόδειξη του ITQOP (όπου αντικαθιστούμε το Ht με το ΚΙ ) για να έχουμε πιο βολικό
συμβολισμό. Επομένως, από αυτό το σημείο όταν βλέπουμε Η μεταφράζουμε 12q). Μέχρι την πρόοταση (86) 
είναι απαραίτητες οι συνθήκες I2, U, Ν.Ι., quasitransitive και connected social preference και επίσης 
quasitransitive and connected individual preferences.

.Ba (Η-πολλαπλασιάζουμε ε φορές)
ε

Ορίζουμε ( Η a)=aHaBaH.
(0=1

Ας δούμε τον γράφο D ξανά. Και έστω το walk το οποίο ικανοποιεί την ιδιότητα α) του Προβλήματος 1) είναι 
Wc (σελίδα 15):

Α ώ ■ 1WΑ id Α ig
Wc=( kx2Xe, kxsXy, kxvxn..., kx^). Κάθε arc συπεριλαμβάνεται και πιθανώς κάποια από τα arcs 
συμπεριλαμβάνονται περισσότρες από μία φορά. Επειδή η idempotent ιδιότητα δεν ισχύει, αλλά ισχύουν οι
associative και commutative , θα γράψουμε το γινόμενο των Η -πολλαπλασιασμών ως: (στην θέση της (84) ) 

n η a^r ε(θρΓ)Α 1 Λφ *
(Vx,,xn)( Η ( Β( Ηί Β kx^r)))=kx,xngFx1xn“{T1} ) (84)|ε)

P=lp^rr=l ν=1 ω=1

όπου ε είναι ο αριθμός των επαναλλήψεων του kxpxr στην ακολουθεία του walk Wc . Προφανώς, από την 
Ιδιότητα a) του Προβλήματος 1), έχουμε ε>1. Θέλουμε να επιτύχουμε ε>2. Έτσι πρέπει να μεταγράψουμε την 
Ρκ{Τ·}ως:

1 1 _5. JL ε(^)Αΐν -1 .
Fre{T }= S ( S(S( Ej kxpxr)) (102)|ε). H (F R {T } δεν συμπεριλαμβάνει το ε{\,) εξαιτίας της 

ρ=1ρ^·Γ=1 apr=] ω=1

ιδιότητας indepontence)

Από την (85) της απόδειξης του ITQOP συνεχίζουμε ως:

(85)|ε)-----> (Vxn,xm)(Fre={T1 }cFxt,xm“{T'} ) (144).

Οπότε έχουμε: (102)|ε)Λ( 144)-----KVx,,xm)( Fr^T'JBIFrV} ^Fx%m“{T'}) (145)
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η η 3pr e(apr)A ] a_ ε(3ρτ)Α 1 a *
(145)Λ(102)|ε)Λ(68)Λ(69)----->(VXl,xm)( H ( Hi Ηί( H kx£)H( H kx£))) )£ Fx.x^T1} ) (146).

Ρ=1ρ^τΓ=1 3pr= 1 ω=1 (0=1

η n a„r 2e(apr)Ala *
----- Κνχ,,Χπ,Κ H ( Hi Hi H kx£ )))cFx1xm“{T1} ) (146)’

p=lp^-r=l 3^=1 (0=1

Π ^ ίϊεί lflpr -1
Θέτουμε: ( 0 ( H i H i 0 kxpxr)) )=F2R {T } 

p^p#-^1 ν=1 ω=ι
η π 4r 28(apr)_I a la^ _i/T, -i,(146)’----->0 ( 0(0 ( ej (kxpxr) )))= ei (F2R (T })) (147).

ρ=1ρ?ίτ r=l ν=1 ω=1

Από τις (147) και (47) συνάγουμε ότι για κάθε i έχουμε eiI(F2R{T1})e{ }. (Πράγματι,
δεν μπορσύμενα έχουμε ei'(FR {Τ'})={Τ°} επειδή όπως βλέπουμε στην (47) δεν υπάρχουν αποτελέσματα {Τ0}.

Τα {Τ',Τ0} και {Τ',Τ0}αποκλείονται επειδή εάν υπάρχουν τέτοια ρ,Γ,ϊ ώστε e, ( kxpXr )={Τ°} τότε θα έχουμε 
2e(apr) Aia_ , n η iL 2ε^) Ala,,

0 e, ( kxpxr)={T,T°,T} (ας θυμηθούμε ότι ε(αρτ)>2 ) και επομένως 0 ( 0(0 ( 0 e,(kxpxr)ω=ι ρ= 1 φψγ r= 1 apr=l ω=ΐ
)))={Τ',Τ°,Τ1} ). Ορίζουμε:

I,={iel: e1I(F2R'{T,})={T1} }, L,={iel: e1I(F2R'{T,})={'r1} }, l={iel: e'(F2R{Ύ'})={Ύι,Τ°,Τ'} (90)|qip)
_I , _I Αΐ3ρτ

Προφανώς, για κάθε i eli έχουμε για κάθε p,r e, ( kxpxr )={T } και για κάθε iel.i έχουμε για κάθε p,r e, (kxpXr 
)= {Τ1}, Έτσι μπορούμε να γράψουμε την πρόταση της (106)____________________________________________

(V i)( Vxpxr)( V kxp,xr)(#kxpxr=l Λ kxpxI.sFxpxI.‘‘{TI} AieIi^eiI(kxpxr)={T1} ) (89)|qip)

(Vι)(VXpXr)(Vkxp,xr)(#kxpxr=lΛ 1ιχρχΓ£ΓχρχΓ“{Τ1} AieI.i->eiI(kxpxr)={T"1} ) (89)|qip)’

Στην συνέχεια ακολουθούμε την λογική της απόδειξης της ITQOP

a) (146)’->((Vx,,xn)( F2R{T1}cFx*xn“{T1})<-------KVx,,Xn)(VTχϊεΓη'-Κ? eF2R' {T'}->TeFx*xn“{T'}))

<-------> (Vx,,xn)(V R)( aix.^RJeF.R {Tl}-^a(x,,xn,R)eFx%n“{T1})<------- >(Vx,,xn)(V R)( ^

(a(xi,Xn,Ri)e{T‘}) A iei.1(a(xi,xn,Ri)e{T1})A ^(aixi^R.K{T'/F/T1} ->Fx1xn(a(x,,xn,R)e{T1} )<------- >

(Vx,,X„)(VR)( ieljiXlPiXnjA iA /XnP'XO^XlPXn)

b) (107)|qip)----->(Vi)(ieI,----- > ei'(F2R{TI})={T1} ) (148).

(106)|qip)A(98)-------- >(Vi)(Vxp,xr)(VT)(ieI,A TeF^T1}-*e!(T)e{T'} ) ----- ►
----- > (Vi)(iel,----- >

----- >(Vxp,xr)(V T)(~ TeFx*pxr“{Tl,T^}^~e!(f)e{T1,T0})----- >(Vxp,x,)(V T)( Τ εΡχρχ“{Τ',Τ°} v ~e[(T

ΚΓΓ'/Ι*})----- > (Vxp,xr)(V T)( e!(T)e{T,,T^}-^ ΤεΚζχ“{Τ',Τ°})----->(Vxp,xr)(VR)( e!(a(xp,xr,R))e{T

',Τ0} —> a(xp,xr,R)eFxpxr“{T1 ,T°})---->(Vxp,xr)(V R)( a(Xp,xr,R,)e {T‘,T°}-> Fxpxr(a(xp,xr,iO)eFx%“{'T1,T0}

)----- > (Vxp,xr)(V R)(a(xp,xr,R1)=T1 Va(xp,xr,R,)=T°-^(a(xp,xr,f(Xp,Xr! (a1 (xp,xr,a(xp,xr,R)))=T'V a(xp,xr,f <Xp’Xr)(

a 1 (xp,xr,a(xp,xr,R)))=T°))---- >(Vxp,xr)( V R)(a(xp,xr,Ri)=T1 Va(xp,xr,Ri)=T° -^(χρ,χ,,Κ^Τ1 v aixp^R^T0
))(149)
(149)----->(Vi)(iel! —»(Vxp,xr)(V Rj)( xr Pi xP VxrIjXp-» xr R* xp ) ) (150) ----->(Vi)(ieI,-KVxp,xr)(V

Ri)( xrPiXp -» xr Rs xp )A(xrIjXp —» xr RsXp ) ) ) (151) ----- > (Vi)(iel, ->(Vxp,xr)(V R,)( xrPiXp -> xr R,
Xp )A(xrIjXp ^ xr Is Xp ) ) )
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c) (107)|qip)--->(Vi)(ieI_,----- > e.W {T1})={T1} ) (152)

(89)|qip)A(152)-------- >(Vi)(Vxp,xr)(V T)(ieL,^( TeFxVlT'j-^elmefr1} ) ----- >
----- > (Vi)(iel_,----- >

----- >(Vxp,xr)(V T)( -TeF^r'j0}-). ~β!(?)€{Τ\Τ°} )----->(Vxp,xr)(V T)(T eFxV‘{T',T°} v^(T

)e{T',T°}) ----- > (Vxp,xr)(V T)(e!(T)e {T',T°}->T €Γχ*ρΧ“{Τ',Τ°})----->(Vxp,xr)(V R)( e!(a(xp,xr,R

))e{T',T°}-> a(xp,xr,R) εΓχζχ^ΙΤ',Τ0})----->(Vxp,xr)(V R)( a(xp,xr,Ri)e {Τ',Τ0}-)· FxpXr(a(xp,xr,R

))eFvtr“{T'1,T0})----->(Vxp,xr)(V R) (aiXp^^R,)^1 Va(xp,xr,R,)=T°->(a(xp,xr,f iXp,Xr}(a'’ (xp,xr,a(xp,xr,R)))=T

1V a(xp,xr,f {Xp,Xr}( a"1 (xp,xr,a(xp,xr, R ))))=T° ))----- >(Vxp,xr)(VR)(a(xp,xr,Ri)=T1Va(xp,xr,R1)=T°

-^(x^R^T'v a(xp,xr,Rs)=T°)) (153)
(153)----->(Vi)(ieI_! -> (Vxp,xr)(V Rj)( XpPjXrVxpIjX,. xrRs xp)) (154) ----->(Vi)(iel! -»(Vxp,xr)(V R,)(
xp Pj xr -» xr R* xp )A(xpIjXr-> xr R, xp ) )) (155)-----> (Vi)(ieL ->(Vxp,xr)(V Ri)( xp Pj xrxr R, xp)
A(xpI|Xr—> xp Is xr ) ) ) ■

IMPOSSIBLE THEOREM FOR OUASITRANSITIVE SOCIAL PREFERENCE AND ACYCLIC 
INDIVIDUAL PREFERENCE WITHOUT PARETO CONDITION

Impossible Theorem for Ouasitransitive social preference and Acyclic individual preferences withOut 
Pareto condition (ITOspAipQP): εάν το I είναι πεπερασμένο και #Χ>3 τότε δεν υπάρχει QSDF με acyclic 
individual preferences τέτοια που να ικανοποιεί τις συνθήκες I2, U(unrestricted domain), Ν.Ι. .

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ITOspAipQP
Το πρώτο τμήμα της απόδειξης είναι το ίδιο με την απόδειξη της ITQspOipOP. Θα ακολουθήσουμε την πορεία 
από την αρχή της “PROOF OF ITQspOipOP” στην (144) με την μόνη διαφορά ότι αντικαθιστούμε το Bq με 
το Ba επειδή έχουμε acyclic individual preferences αντί quasitransitive individual preferences του ITQspOipOP. 
(φυσικά, τελικά αντικαθιστούμε το Ha με Η όπως κάνουμε στην απόδειξη του ITQspOipOP (όπου 
αντικαθιστούμε το με Η ) για να έχουμε πιο βολικό συμβολισμό. Επομένως, από αυτό το σημαίο βλέπουμε 
Η μεταφράζουμε Ba).

-ι ,
Επειδή η ιδιότητα idempotent δεν ισχύει για acyclic individual properties θα χρησιμοποιήσουμε την FRe{T }

-ι ,
αντί τς FR {Τ } όπως κάνουμε στην (84)|ε). Τώρα συνεχίζουμε ως εξής:

(85)|ε)----- > (Vx^xJiFReiT'jcFxtx^lT1} ) (156) and (85)|ε)----- > (νχ^ΚΡκ,ίΤ'ΐ^Γχ^ίΤ1} ) (157)

.Then we have (144)Λ(156)-----ΚΥχιΛηΧ Fr^T'IBFr'^T'JcFx^iT1} )(158).

(158) Λ(157)-HVx,,Xd)( FRe{T1}KFR£:{T1}KlFR1E{T1}cFx*xd“{T1} ) (159)
n n a™· ε(3ρ·)Αΐ3_ £(3pr)Ala_ EOwiAla—

(159) Λ(85)|ε)Λ(57)Λ(58)--ΚΥχ,,χ,Χ B, ( Eli El( ( H kx£)H( H kx£)BI( H kx£))) )c
p=lp£-i=l ^=1 ω=1 ω=1 co=l

FxWiT'}) (160).
" " & 3egpr)fclv -i .

Ορίζουμε ( H ( Hi Hi H kx£) )))=F3R{T'}
P=lp£-r=l V=1 03=1

J? " 3e(?pr) J ^lapr | _1

(146)------® ® ( ® ei(kxpxr))))=e1(F3R{T }))(161). Μέχρι εδώ έχουμε την ίδια διαδρομή
P=lp#I=l 3pr=1 03=1

όπως στην απόδειξη του ITQspQipP με μικρές προφανείς διαφορές.

Οπως βλέπουμε από τις (161) και (40) μπορούμε να συνάγουμε ότι για κάθε i έχουμε eiI(F3R{T1})={TI,T°,T1} 
(162).(Πράγματι, όπως βλέπουμε στην (40) ισχύει (Vb)(beW0----- > b®ab®ab={Tl,T0,T1} ) ).
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(161)Λ(160)---->(VxuxM{Tl,T°,T'}x{Ύ'Χ,Τ]} χ... *{Τ',Τ^,Τ1} } )--------- ΚVx,,XdK {Τ'Χ,τ]}
Χ{Τ',Τ°,ΤΙ}χ... χ{Τ',Τ^Τ1}=Γχιχ^“{Τ'} )------- >(Vxi,Xd)( Fxixd“{Tl}=0 ) το όποιο είναι απαράδεκτο από την
συνθήκη της Ν.Ι. ■

Είναι εύκολο να παραγάγουμε κάποια θεωρήματα ως άμεσες επεκτάσεις των θεωρημάτων ITQspQipOP και 
ITQspAipOP .

Προφανώς, μπορούμε πολύ εύκολα να παραγάγομε τα ακόλουθα από το ITQspQipOP :
(Ορισμός της s-oligarchic SDF: η SDF είναι s-oligarchic εάν και μόνο υπάρχει ένα σύνολο G από individuals τα οποία 

είναι decisive set και τα μέλη της είναι s-vetoers. (Με άλλα λόγια, είναι s-general oligarchic με Ι_ι=0) )

Impossible theorem for Ouasitransitive social preference and Ouasitransitive individual preference With 
Pareto condition (ITQspQipWP): εάν το I είναι πεπερασμένο και #Χ>3 τότε μια QSDF με quasitransitive 
individual preferences η οποία ικανοποιεί τις συνθήκες I2 ,U (unrestricted domain), Ρ πρέπει να είναι s- 
oligarchic. (Ι.ι=0(το σύνολο των s-antivetoers είναι άδειο.))

Η απόδειξη είανι μια προφαής επέκταση της απόδειξης του ITQspQipOP. Η συνθήκη Pareto επιβάλλει Ι_ι=0
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APPENDIX 1
(5)-----> (VR)((Vx,y)(xRy VyRx)A(Vx,y,z)(xRyAyRz->xRz))<------->Re[R|t) (1|1) επίσης ισχύει
(3RX(Vx,y,zXxT1(R)yAyT'(R)zAxT1(R)z))A(5RX(Vx,y,zXxT0(R)yAyT°(R)zAxT0(R)z))A
(3RX(Vx,y^XxT‘(R)yAyT°(R)zAxT1(R)z)) A(3RX(Vx,y,zXxT°(R)yAyT1(R)zAxT1(R)z)) A (3RX(Vx,y,zXxT1(R)yAyT1( R )z) (1| 
2) . Η απόδειξη της (112) είναι προφανής εάν θυμηθούμε το pairing axiom το οποίο εξασφαλίζει ανάμεσα ατα άλλα την ύπαρξη όλων των 
πεπερασμένων συνόλων.

(1|1)Λ(1|2)----- >(3R)(Re[R]tAxT1(R)AxT1(R)y)A(3R)(R£[R]tAxT1(R)AxT0(R)y)A(3R)(R£[R]tAxT0(R)AxT1(R)y)A(R
£ [R]t ΛxT°(R) ΛχΤ°(R)y) Λ (3 R)(R £ [R]t A χΤ1 (R) ΛχΤ1 (R)y)<------->( Vai,a2)(ai,a2 £\V0 -»(3R)(R£[R],A a(x,y,R)£atA

a(y^)ea2) (1|3) (5)A(6)A(7)----- > [R]tc[R]q<= [R]a (1|4) (1|3)A(1|4)-----HVa.^Xa^eW,,
->(3R)(Re[R]qA a(x,y,R)eaiA a(y,z,R)ea2) A(Vai,a2)(ai,a2£W0 -K3R)(R£[R]„a a(x,y,R)£a,A a(y,z,R)£a2) ■

APPENDIX 2
Ας θυμηθούμε ότι ο ορισμός του converse operation είναι: A ={<x,y>:<y,x>eA} .
Προφανώς ισχύει (Vx,y)( V A)(<x,y) e A<------ ><y,x>eA) (2|1) Ας δούμε : - °Ta όπου ο είναι το composition

~°Ta=Ta°~ . Αληθεύει Ta°~/Ta όπου / είναι το relative product 

Ορίζουμε τη συνάρτηση “ν” στο [Τ] ως : (Vt)(t£[T]—»( t =“°(t) )
Προφανώς : f *=Τ1 , ΐ =Τ* και f °=Τ°.____________________________________________________________

Ορισμός Ορίζουμε την unary operation “ ” : (Va)(Vt)(te[T] —»(t£a<------ >t£ a )) (2|2)
Προφανώς a({T' })={T' },a({T' })=T°,a({T' })=T', a({T1,T°})={T1,T0}, a({T1,T°})={T1,T0}, a({T',T' ίΜΤ',Γ1}, 
a({T1,T°,T1})={T1,T°,T1}. Προφανώς = 2]U a2 και aiSa2<—. aiua2=ai<—. aiU a2= Si·—. ai^ S2 για

κάθε ai,a2,a3£W0 (2|3)_______________________________________________________________________________________

Είναι προαφανές ότι W0 είναι κλειστό υπό c.c.o “ ” δηλαδή (Va)(a£\V0 <------- > a £W0) (2|4)

Θεώρημα: (Vx,y)(VR)(x,y€CARe[R]mAT,£[T]-------- >(a(x,y,R)=Ta <------- > a(y,x,R)= fa)) (2|5)________

ΑΠΟΔΕΙΞΗ: (Vx,yXVRXx,yeCARe[R]nlATae[T]-----> (<x,y>cTa(R) <------ ► <y,x>cT a(R))><------ > (2|6) ■

επίσης (2|6)----- > (Vx,y)(VR)(x,y£CAR£[R]mAT,£[T]--------->(a(x,y,R'Kyl) =Ta <------ ^(y^RI^1) =fa)) (2|7)

Θεώρημα : (Vx,y)(VR)(x,y£CAR£[R]m---------> (a(x,y,R)ea<-------> a(y,x,R)£ a )) (2|8)______________

ΑΠΟΔΕΙΞΗ: Let a^R'^eiTuT^Ta}*—>a(x,y,Ri (x’y,)=T1 va(x,y,Rl ,x’y))=T2va(x,y,Rl ,x’y,)=T3<—>a(y,x,Rl ,yx))= f,
V a(y,x,Rl,yx))= t2 va(y,x,Rlfy'x|)=f3^-> a(y,x,Ri> a(y,x,Rl,yx))£ {T,,T2,T3} (2|9) and 
(2|9)<—K2|8)

(2|9)<------> (Vx,y)(VR)(x,yeCARe[R],,, AT.e[T]----Ha(x,y,R|Uj,’)ea <------- > aiy^Rl^e a )) <------ > (2|8) ■

Θεώρημα: (Vai,a2)(ai,a2£Wo---------> a2 ®m ai = ai®ma2) (2|10)

ΑΠΟΔΕΙΞΗ
Αρχικά αποδεικνύοθμε ότι Om(ai,a2,a3)< ^ > (VR)(Vx,y,z)(x,y,z£C Λ R£[R]m Λ a(x,y,R)£ai Λ
a(y,z,R)£a2----->a(x,z,R)£a3)< (2|8) > (VR)(Vx,y,z)(x,y,z£C A Re[R]m A a(y,x,R)e a, A a(z,y,R)e a2
----- >a(z,x,R)e a3) <------»<Dm( a,, a2, a3) (2| 11). Επίσης, προφανώς (V a3)(3a3)( a3eWo-> a3= a3) (2| 12)
και (V t)(3t)( teWo---->t=t) (2|13). Επίσης (Vt) (t£ ai®ma2 <-2I2) > teai ®ma2
< --->(Va3)(Om(ai,a2,a3)Aa3eWo----- >t£a3) ^-2|8)aW)a(?I4)> (Va3)(Om( a2, a,, a3)A a3eWo------ >te a
s)^_(2|i2)_^ (v a3) (<Dm( a2, ai, a3)A a3£Wo----- >t£ a3)<---- —>te^ ai ®m a2) <--------------->(Vt)(t£ ai®ma2
< ---- > te a2®m ai) <——> (Vt)(ai,a2eWo----- »( t£ a7®ma2<------- >t£ a2®m ai) <------- > (2|10) ■
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APPENDIX 3
Στην Appendix παρουσιάζουμε το τμήμα των αποδείξεων των ITQOP και ITspOOP, οι οποίες χρησιμοποιούν 
την ιδέα του γράφου, χωρίς την χρήση του γράφου.

Παράγραφος A
ΙΤΟΟΡ

Αυτό το τμήμα μέσα στο διπλό πλαίσιο αντιστοιχεί στο τμήμα της αποδείξεως του ITQOP το οποίο είναι στο 
δπλό πλαίσιο και χρησιμοποιεί την θεωρία γράφων:

A J3 Α 11
Ορίζουμε για κάθε : kxpxr ξ kxpxr. Επίσης ορίζουμε bp^maxfa^ ,a£ }
(79)-iHU(Vx1,x2,X3)(

▲ π ▲ Π ▲ τΐ
kx)X2H kx2x3=kx,X3^rx,x3“{T1}
Ατί ▲ 12 Ail *
kxix2H kx2X3=kxiX3£Fxix3“{T1}

και

και

▲ τΐ All Ατί
kx)X3H kx3X2=kxi x2 <Ξ Fx, x2“ {T1}
At2 A12 At2
kxix3H kx3x2=kxix2 Fx,x2“{T }

,Ατ323 Al(a234 Ο Α^+1) * ,
kxix2 H kx2x3 = kx]X3 £Fxix3 {T } και

Ατ^-,+ι) A^ajj+i) At(ajj+i) *
kx]X3 E3 kx3x2 = kxix2 cFx,x2“{T }

At(b,3-l) Alb,, Atb,, A AT^23 A lt>23 Atb2j *
kxix2 H kx2x3 =kx,x3 ίΞΡχ,χ^ΙΤ1} (100)|a) και kxix3Bkx3x2 =kxix2 cFx]X2“{T } ) (100|b)

/37\ /cd\ ,SQ3 atb23 atb23 All a23 Ala^ ah Ala^ *
(83) <82>a(”)a(.58)a(594 (Vx,,x2,x3)( kx1x2 = kx1x3 =kx1x2KI( El kx2x3 ) H ( El kx3x2) JcFx^T1}

323=1 a32=l

a32 Ala,, 
. E '
a32“

AT b„- upq A {q} 
θέτουμε (νχ,ι,Χρ,χ,,χ kxjXp =kxdxp)

a {3} All a {1} a {1,3} ah a23 Ala*. ^2 Ala^ ίι Ala,, ai2 Ala,, *
(Vxi,x2,x3)(kxix2B kx2x3)KI kx3x2 = kx]X2 = kxix2H( S kx2x3)B( S kx3x2)B( E kx2xi)B( E kxiX2)cFx,x2“{T }

323=1 a32=l a21=l a12=l

ορίζουμε [x]={ 1,2,...,#x} και [x]h=[x]-{h} 07του he[x] .
A A All A {λ} AAyW *

θέτουμε {3} cAc[x]g (Vx,,x2,x3)( ( kx,x2 E kx2x3)E kx3x2=kx]X2 £Fxix2“{T } ) όπου λ6[χ|Β

(Vx,,x2,...,xn)( ((..(kx1,*1,2 El kx[2x]33)K...)S kx[,x]nn)=kx%n cFx%„“{T'} ) (101)
a φ n n aL a la_

(Vx!,xn)( kx,xn= E ( E ( H kxpxr ) ) )
P=lpjtr V=1 ________________________________________________________________________

Passage B
ITspOOP
Αυτό το τμήμα μέσα στο διπλό πλαίσιο αντιστοιχεί στο τμήμα της αποδείξεως του ITQOP το οποίο είναι στο 
δπλό πλαίσιο και χρησιμοποιεί την θεωρία γράφων:

Aiapr _ Α 11
We define for every a^ajr : kxpxr = kxpxr. Also we define Ppr=max{a^ ,a£ }
(113)JIi!4(Vx,,x2,...>W2)(
All All All A3l *
kxiX2Hkx2x3H...H kx9tixst2=kx1xst2cFx1xs+t+2“{T1} και
A?1 A12 A12 Ατ2 *
kx1x2Kkx2x3S...S locjtixsa=kxiXeQ c Fx,xe+t+2“{T'} και

At323 Α,^+ρ A1 (“23+1) Α^+ΐ) *
kx|X2 S kx2x3 B...B kxsuXsa =kx,xal2 cFx,x,tl+2“{T } και

Ατι All All ΑτΙ *
kxiXscHkx^x,,, HH kx3x2=kx,x2cFxix2“{T'}
A?2 a>2 a12 A 32 +
kxiXjoSkxsaXstiKI...E kx3x2=kxix2c Fx, x2“(T1} 

AtC^+l) AK^l) Aliajj+l) At(a23+l) *
kx^e El kxs^XeiiIS... 13 kx3x2 = kx)X2 cFx,x2“{T }
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Ax(b23-l) Alb23 Alb23 Alb23 * Alb23 Alb23 A lb23 Alb23 *
kx3x2 Kkx2x3ia...ia kxetixst2=kxixet2£Fxlxs+l+2“{T } και kx^^Blcx^XjuB.-.B kx3x2= kxlx2£Fx,x2“{T } )(134)

Πΐήΐ ,S73 ,sq3 Axb23 A” a23 Ala23l 832 Ala23 s+t+l ΑΑι+1 Α^Ι,γ
(134) -----Δ—^—Δ—^ (Vxi,x2,...xs+t+2)( kxjx2 = kxix2S( S kx2X3)K( S kx3x2)H(l3 SJ ( kxrXr+iB kxr+]xr))

a23-l 332“ 1 Γ=3 3γγ+1-1
a , Axb23 a23 Ala,, a32 Ala,, *

cFxix2“{T })------> (Vxi,x2,...xs+t+2)( kxix2 =( E kx2x3 )B( H kx3x2 )BYi cFx,x2“{T } ) (135) where
323=1 a32=l

A” s+t+1 Aar,r+1 AVl,r * A A A A . A w, .
Y,= kx,x2B( El IS (kxrXr+1B kx,4-ixr))e{Y} όπου {Y}={Y:(3 k)(Y=B k, Λ k,eWk'A(3x,y)( k,eFxy“{T'})) }

rfarr+^l

A(3} Atb23 a23 Ala23 a32 Ala,·, a a
μπορούμε να γράψουμε (Vxi,x2,x3)(( kx,x2^kx,x2 =( H kx2x3 )B( E kx3x2 )BY’£Fx,x2“{T } ) όπου Y’e{Y}

a23=l a32=l
(136)

Ap) All All All All A(ij ^(3,1} ψ
(134) (136)> ( Vx,,x2,...,xs+t+2)(kxix2Klkx2X3KI...B kxstixst2)Hkxsl2XsllHkx8lixetS...Skx3X2=kxix2£FxiX2“{T1} άλλα
a(3,i) a23 ala23 a32 Ala,, a2i Ala,, an Ala,, ah ill ah ah ah
kxix2=( E kx2x3)B( E kx3x2)B( H kx2xi)B( E kxiX2)Bkx2x3B...B Ιίχ^ιχ,^Βΐίχ^χ,,ιΒίίχ,,ιχ,,Β...Bkx,x3BY’ 

a23-l a32-l a2|-l a,2-l
a23 Ala,·, a32 Ala,, a23 Ala,, an Ala,, a

BY”------KVx,,x2,x3)(( 13 kx2X3)B( El kx3x2)B( El kx2x,)H( El kx,x2)BY’”) where Y”’e{Y}
a23=l a32=l a21=l a,2=l

Ορίζουμε [x]={l,2,...,#x} και [x]h=[x]-{h} όπσυ1ιε[χ]. Let {3}£Ac[x]g και τότε έχουμε
AA A" Al1 AU A {λ} AAaW *

(Vxi,x2,...,xn)(kxiX2Bkx2x3B...B kxst,χ^Βίο^χ,,,B...B kx3x2=kx,x2 cFx,x2“{T }

Ας είναι s+^μ θέτουμε άμ+2=η+δ όπου η= #C και 0<δ<μ+2 or 0<6<s+t+2 και de {0,1,2,... }=το σύνολο των 
φυσικών αριθμών.
Ορίζουμε για ν>η Xv=xv.n+i. Έχουμε

(Vx,,x2,... ,xn)( ((. .(ίχ[Γχ2 Η ίχ[2χ]3 Η... Η kxjife )Η ίχ&^Β ίχ&4+4^... Η kx£fe+2)KI kxife^B... Β
A rxj^ +2 Α |χι^ A <P ΑΦ A<P a
1ίχ3μ+1ιχ3μ+2)®·.·)··· B kxd^+i%1+2)=kxiXdMn=kxixnt5=kx1x5+icFxlx&+l“{T } και με αντιμετάθεση των μεταβλητών xn 
καιι χ$η έχουμε:

α φ n η aL Ala„
(Vx,,xn)(kx,xn=EI] ( Eli Bkx“£)))

p=lp?trr=l 3ρτ=1



Two Equivalent Structures ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Δύο Ισοδύναυε<: Aouec (Two Equivalent Structures)

Έχω παρσυσάσει δύο εργασίες: α) “Adapted Work of V Stavreas” (από rcbpa“awovs”) (Κεφάλαιο 1). και 
b“Work of V Stavreas” (από τώρα “wovs”) (Κεφάλαιο 2). Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να δείψουμε ότι 
τα “awovs” (Κεφ 1) και “wovs” (Κεφ 2) είναι απόλυτα ισοδύναμες σε σχέση με τις συνεπαγωγές, ιδέες και 
καθαριότητας.
Οταν ετοίμαζα την “wovs”. Δεν είχα διάβασει “Can Equity Be Purchased at the Expense of Efficiency? An 

Axiomatic Inquiry” (από τώρα “CEBPEE” ). Οταν διάβασα το “CEBPEE”, αποφάσισα να δημιουργήσω την 
“awovs”, η οποία χρησιμοποιεί τις ιδεές του “wovs” , αλλά χρησιμοποιεί τον συμβολισμό του “CEBPEE”. Στο 
“awovs” οι αποδείξεις δεν απόλυτα αυστηρές γιατί έχω παραλείψει την απόδειξη της (8)awovs) (η οποία είναι η 
αντίστοιχη της (63)wovs)). Σε αυτήν την εργασία, αποδεικνύω την (8)awovs) απολύτως αυστηρά 
(«εξαντλητικά») και αποδεικνύω ότι η απόδειξη βήμα προς βήμα είναι ισοδύναμη με την απόδειξη (63)wovs). 
Είναι ενδιαφέρον (αλλά χωρίς χρησιμότητα) ότι όλες οι μαθηματικές προτάσεις των αποδείξεων στην 
“awovs’^oov ακριβώς την ίδια μορφή με τις μαθ. προτάσεις στην “wovs”. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να 
πάρουμε μια relational structure για κάθε μία απόδειξη και θα βλέπαμε ότι οι δύο relational structure είναι 
ισόμορφες, (βλ. στην τελευταία σελίδα το επεξηγηματικό σχεδιάγραμμα).
Οι δύο εργασίες είναι ο μόνος δρόμος για απόλυτα αυστηρή λύση των impossible theorems.
Οι “awovs” (Κεφ 1) και “wovs” (Κεφ 2) έχουν διαφορετικούς συμβολισμούς για κάποια σύνολα και relations.

Σ’ αυτήν την εργασία «Δύο Ισοδύναμες Δομές» ή ‘Two Equivalent Structures” (από τώρα “tes”) (Κεφ 3) 
θα χρησιμοποιήσουμε τα ακόλουθα σύμβολα:
Τα ποεισα/ωγικά είναι σχεδόν τα ίδια με την “CEBPEE” page 35. To X είναι το σύνολο των alternatives και Τ είναι το 
σύνολο των individuals. Ρ είναι το σύνολο των orderings on X (complete and transitive relations on X). A'B είναι o
asymetric factor of a binary relation B. Επίσης έχουμε (Vp)(A°(p)=pn-p)
Για BeP, -B είναι η relation {<x,y>eX*X: <x,y>eB}. Θέτουμε A''s-Α1. Θα αντιπροσωπεύουμε τους agents με i αντί του t 
(το οποίο χρησιμοποιήται στην “CEBPEE” ).
Εάν D είναι το υποσύνολο του ΡΤ μια συνάρτηση f:D—>Β ονομάζεται social welfare function και το D το πεδίο ορισμού. 
ΙΑΗΑ',Α',Α0}.

Υπάρχει κάποια σύγχυση σε σχέση με τα σύμβολα επειδή χρησιμοποιήσα διαφορετικά σύμβολα στην “wovs” 
από ότι στην “awovs”. Για παράδεινιια. έχουμε [Α^Α',Α',Α0} στην “awovs” και [Τ|ξ{Τ',Τ',Τ°} στην 
“wovs”, το σύνολο των social states in X στην “awovs” (Κεφ 1) και C στην “wovs” (Κεφ 2), το σύνολο των 
individuals είναι Τ στην “awovs” και I στην “wovs”

Οταν αναφερόμαστε σε αριθμό μιας μαθ. πρότασης της “wovs” θα την γράφουμε με τέλος το “wovs)” π.χ. (3)wovs) 
Οταν αναφερόμαστε σε αριθμό μιας μαθ. πρότασης της “awovs” θα την γράφουμε με τέλος το “awovs)” π.χ. (3)awovs) 
Όταν αναφερόμαστε σε αριθμό μιας μαθ. πρότασης της “tes” θα την γράφουμε με τέλος το “tes)” π.χ. (3)tes)

Οι μεταβλητές x,y,z, X],...,xn e.t.c θα παίρνουν ως τιμές μόνο social states και επομένως ^
όταν βλέπουμε (Vx,y,z)(g(x,y,z)) μεταφράζουμε (Vx,y,z)(x,y,zeX —>g(x,y,z)) όπου g(.,,) μία φόρμουλα.
όταν βλέπουμε (3x,y,z)(g(x,y,z)) μεταφράζουμε (3x,y,z)(x,y,zeX Ag(x,y,z)) όπου g(.,,) μία φόρμουλα 
Οι μεταβλητές i ή Γ θα παίρνουν ας τιμές μόνο agents και επομένος
όταν βλέπουμε (V i)(g(i)) μεταφράζουμε (V ίχϊ 6Τ ->g(i) όπου g(.) μία φόρμουλα
όταν βλέπουμε (3i)(g(i)) μεταφράζουμε (3i)(ieT Ag(i)) όπου g(.) μία φόρμουλα

Η μεταβλητή ρ θα παίρνει ας τιμή μόνο bundle of preorders on X και επομένος 

όταν βλέπουμε (Vp)(g(p)) μεταφράζουμε (Vp)(pePT -»g(p)) όπου g(.) μία φόρμουλα,
όταν βλέπουμε (3p)(g(p) μεταφράζουμε (3p)(pePT Ag(p)) όπου g(.) μία φόρμουλα.

Η μεταβλητή Α θα παίρνει ας τιμή μόνο μέλη του { Α1, Α'1, Α0} και επομένος 

όταν βλέπουμε (VA)(g(A)) μεταφράζουμε (VA)(Ae{A\ A'1, A0} ->g(A)) όπου g(.) μία φόρμουλα 
όταν βλέπουμε (3 A)(g(A)) μεταφράζουμε (3 A)(Ae{ A1, A1, A0} Ag(A)) όπου g(.) μία φόρμουλα
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Για ένα triple t =(t',t_I,t°) έχουμε : (t',f’,t°^T (to σύνολο των agents)) και t'nt'=0 , t‘nt°=0 , t"'nt°=0.
Επομένως το σύνολο όλων των triplets είναι το|

[t]={t |( (e j*(t) £ΤΛ e, (t)£ΤΛe^t)cT ) και t1nt1=0At1nto=0At 'nto=0)} 
Γενικά, χρησιοποιούμε t1 αντί του ef(t), t"1 αντ του e^t) και t° αντί του e^t), όπου e?(.) είναι η pojection 
function
[1]υΞ{ί|ΐε[ί]Λ(ε^)υε^(ί)υ6β(ί)=Τ) }. Προφανώς, [t]u£[t]. Δηλαδή, [t]u είναι η διαμέρισις όλων του Τ σε τρία 
σύνολα

Οταν βλέπουμε (Vt)(g(t)) μεταφράζουμε (Vt)(te[t] —>g(t)) και όταν βλέπουμε (3t)(g(t)) μεταφράζουμε 
(3t)(te[t]Ag(t)) όπου η g(.) μία φόρμουλα. Φυσικά, τα μέλη του [t]u θα συμβολίζονται ως t, επίσης αλλά για 
αυτά πάντα θα γράφουμε (Vt)(te[t]u —>g(t)) ή (3t)(te[t]u Ag(t)) και ποτέ (Vt)(g(t)) ή (3t)(g(t)).

Αυτή την εργασία είναι εικεντρωμένη κυρίως στο “awovs” και αποδεικνύει την (8)awovs) με απόλυτα αυστηρό 
τρόπο. Κάνουμε συγκρίσεις με τις αντίστοιχες μαθ. προτάσεις της “wovs”
Για την σύγκριση των δύο relation structures υπάρχει ένα πρόβλημα. Στη “wovs”, [Κ]/(όπου [RJt=p και 
Ι=Τ) έχει οριστεί ως Καρτεσιανό γινόμενο και όχι ως το σύνολο όλων των mappings from I to [R]t. Αυτό 
δεν είναι πρόβλημα εάν θυμηθούμε στενή σύνδεση ανάμεσα στο Καρτεσιανό γινόμενο και το σύνολο όλω 
των mappings ΑΒ. Θα αναφερθώ παρακάτω.
Και στις δύο εργασίες, δουλεύουμε μέσα στο παλίσιο του axiomatic set theory.

Ας δούμε την φόρμουλα: <x,y>eAp(i) (2) όπου Ae{A*,-A, A0}.
η (2) ορίζει μια relation (μπορούμε να δούμε μια φόρμουλα ως relation). Θα χρησιμοποιήσουμε διάφορα 
σύιιΒολα για την relation (2):
a(x,y,p,i,A) <--------> <x,y>eAp(i) (ή θα μπορούσαμε να γράψουμε ar(x,y,p,i,A)^<x,y>eAp(i) )
a(x,y,p,i,A)<------- >( a(x,y,p(i))=A )<------- > (a(x,y,p,i)=A) είναι σε μορφή συνάρτησης.
Για δεδομένο <x,y> και ρ a(x,y,p(i))^aIiy,p(i)=A.
Προφανώς, a(x,y,p, · )ePT.
Επειδή #[Α]=3 και aI,},,p(i) είναι ένα mapping onto, δημιουργεί έναν διαμέρισμά 3 συνόλων στο Τ.

Τώρα θα δούμε πώς δημιουργούμε τα δύο ισοδύναμα μοντέλα:
Κάθε συνάρτηση μπορεί να χρησμοποιηθεί με δύο τρόπους____________________________________________
Ως συνήθως, ΑΒ είναι το σύνολο όλων των mappings από Β στο Α.
Μπορούμε να χειριστούμε απ’ ευθείας την συνάρτηση

“WOVS”
a(x,y,p,i)=A όπου Ac {A1, A1, A0} (3)tes)|w ή (18)wovs)

Στο “wovs” ορίζω τα [R]J (ή pT) ως Καρτσιανά γινόμενα ρχρχρ. .. χρ και όχι ως το σύνολο όλων των mappings 
από το I στο ρ. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ορίσει το Index set Ι={ 1,2,3,.,,#Τ} και το family set για τους agents
(i(j)| jel). Αλλά όπως γνωρίζουμε υπάρει στενή σύνδεση ανάμεσα σε έα Καρτεσιανό γινόμενο και στο σύνολο 
όλων των mappings ΑΒ. Πράγματι, από τον ορισμό του Καρτεσιανού γινομένου γνωρίζουμε ότι εάν θε σουμε 
ως Index set το σύνολο των agents το Καρτεσιανό γινόμενο γίνεται το σύνολο όλων των mappings from Τ into 
ρ. Έτσι, το a, μετασχηματίζεται σε έ(ί).
Έτσι μπορούμε να προσαρμ σουμε το ‘\νον8”με ένα τρόπο όπου αντί του Καρτεσιανού γινομένου [R]1 έχουμε 
το σύνολο όλων των mappings από το [R] στο I .

“AWOVS”
μπορούμε να χειριστούμε τα ακόλουθα σύνολα:

t'(x,y,p)=({i| a(x,y,p,i)=A1}={i| a1,y,p(i)=A,}-{i| a(x,y,p,i,A)|{A1}}= aIiy,p”{A1 }=R(2I,y,p|{A1}) 

f *(x,y,p)=({i| a(x,y,p,i)=A1}={i| ax,y,„(i)=A '}={i| a(x,y,p,i,A)|{A '}}= aIJ,p”{A1}=R(ai,y,p|{A1}) fl3)tes)i 

t°(x,y,p)=({i| a(x,y,p,i)=A°}={i| ax,y,p(i)=A°}={i| a(x,y,p,i,A)|{A°}}= a1,y,”{A°}=R(SI^,p|{A0}) J
A familiar notion of the form of (3)tes) is that if aI,y>p(i)=A was 1-1 then 3^y p”{ A1} would be equal to
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a'‘(A‘) and 2^’{A"1} equal to a '(A*') and 2x,y,p’{A0} equal to a'(A°). In other words we can see two 

equivalent ways to describe a mapping: I) a^yp(i)=A or II)2^yp’{A}= tm where Ae {Α',Α',Α0} and f^T. We 

could use {·}= tm :{A1,A"1,A°}->Po(T) where Po is the Power set.

But finally, we use the form ί=(ϊΙ0,,ρ {A1}, 21>yip {A1}, iIiy,p {A0}).

Then we can say that (3)tes) is analogous of the inverse function of a(x,y,p,i)=A. As it is known the direct and 
the inverse function have the some informations for the function.
Apparently, it is very simple to go from (3)w|tes) to (3)tes) and vice versa.

(t1, t \ t°)=({i| a(x,y,p,i)=A’}, {i| a(x,y,p,i)=A*}, {i| a(x,y,p,i)=A0}) και a(x,y,p,i)=A(i) είναι δυο μορφές οι
οποίες περιγράφουν ισοδύναμα την relation <x,y>eAp(i) (3)tes)ii

Προφανώς,
(Vi)(ie{i| βίχ,γ,ρ,ϊ^Α1}·*—>a(x,y,p,i)=A1) Λ (Vi)(ie{i| a(x,y,p,i)=A'}<—>a(x,y,p,i)=A‘) Λ 

A(Vi)(ie{i| a(x,y,p,i)=A°}<—>a(x,y,p,i)=A°) (3)wovs)iii

H (3)wovs)’ είναι η μαθηματική πρόταση κλειδί η οποία μετασχηματίζει τις μαθηματικές προτάσεις του 
wovs (Κεφ 2) σε μαθ. προτάσεις του awovs (Κεφ 1) και αντίστροφα.

Από τον ορισμό της transitivity παράγουμε τις ακόλουθες μαθηματικές προτάσεις:
(Vx,y,z)(Vp)(Vi)( (<x,y>eA'p(i) A <y,z>eA‘p(i)—><x,z>eA'p(i))A

A(<x,y>eA'p(i) A <y,z>eA°p(i)—><x,z>eA'p(i))A 
A(<x,y>eA°p(i) A <y,z>eA’p(i)—»<x,z>eA'p(i))A 
A(<x,y>eA''p(i) A <y,z>eA'’p(i)—»<x,z>eA''p(i))A 
A(<x,y>eA''p(i) A <y,z>eA°p(i)—><x,z>eA'p(i))A 
A(<x,y>eA°p(i) A <y,z>eA_1p(i)—><x,z>eA''p(i))A
A(<x,y>eA°p(i) A <y,z>eA°p(i)—><x,z>eA°p(i)) ) (4)

οι οποίες γράφονται στην “wovs” ως: (4)—»
(Vx,y,z)(Vp)(Vi)( (a(x,y,p(i))=A‘ Aa(y,z,p(i))=A'->a(x,z,p(i))=A' )A

A(a(x,y,p(i))=A' Aa(y,z,p(i))=A°->a(x,z,p(i))=A‘ )A 
A(a(x,y,p(i))=A° Aa(y,z,p(i))=A]^a(x,z,p(i))=A' )A 
A(a(x,y,p(i))=A'’ Aa(y,z,p(i))=A l^a(x,z,p(i))=A'1 )A 
A(a(x,y,p(i))=A'' Aa(y,z,p(i))=A°^-a(x,z,p(i))=A'1 )A 
A(a(x,y,p(i»=A° Aa(y,z,p(i))=A'->a(x,z,p(i))=A'' )A 
A(a(x,y,p(i))=A° Aa(y,z,p(i))=A°->a(x,z,p(i))=A° ) ) (4)w)

ενώ τις γράφουμε με την μορφή της “awovs” ως: (4)—»
(Vx,y,z)(Vp)(Vi)(

(ie {i|a(x,y,p(i))=A1} Λie{i|a(y,z,p(i))=A'}-Me{i|a(x,z,p(i))=A'} )A 
A(ie {i|a(x,y,p(i))=A'} Aie{i|a(y,z,p(i))=A°}->ie{i|a(x,z,p(i))=A‘} )A 
A(ie {i|a(x,y,p(i))=A0} Aie{i|a(y,z,p(i))=A'}->ie{i|a(x,z,p(i))=A'} )A 
A(ie{i|a(x,y,p(i))=A '} Aie {i|a(y,z,p(i))=A'}->ie{i|a(x,z,p(i))=A '} )A 
A(ie{i|a(x,y,p(i))=A '} Aie{i|a(y,z,p(i))=A°}->ie{i|a(x,z,p(i))=A '} )A 
A(ie {i|a(x,y,p(i))=A0} Aie{i|a(y,z,p(i))=A 1 }->ie{i|a(x,z,p(i))=A·'} )A 
A(ie {i|a(x,y,p(i))=A0} Aie{i|a(y,z,p(i))=A°}-Me{i|a(x,z,p(i))=A0} ) ) (4)|a)
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(4)a)<------ >( V x,y,z)( Vp)( V i)( ((({i|a(x,y,p(i))=A1} Π {i|a(y,z,p(i))=A1}) U
U({i|a(x,y,p(i))=Al}n{i|a(y,z,p(i))=A0})U({i|a(x,y,p(i))=A°}n{i|a(y,z,p(i))=Al}))£{i|a(x,y,p(i))=A1} )A

Λ(( ({i|a(x,y,p(i))=A '} Π {i|a(y,z,p(i))=A~'})U
U({i|a(x,y,p(i))=A'1}n{i|a(y,z,p(i))=A0})U({i|a(x,y,p(i))=A0}n{i|a(y,z,p(i))=A1}))c{i|a(x,z,p(i))=A1} )A

A(({i|a(x,y,p(i))=A°}n{i|a(y,z,p(i))=A°})c{i|a(x,z,p(i))=A0} ) ) <------- >

(Vx,y,z)(Vp)( (tj £ {i|a(x,y,p(i))=A'} At2£ {i|a(y,z,p(i))=A'} At,' £ {i|a(x,y,p(i))=A-1} At2 £ {i|a(y,z,p(i))=A'} A 
At?£ {i|a(x,y,p(i))=A0} At2£ {i|a(y,z,p(i))=A°})->
((t! nt2>u(t! nt2>u(t?nt2)^ {i|a(x,z,P(i))=A‘} A(t',' nt2')u(ti nt2)u(t?nt2')<= {i|a(x,z,P(i))=A-'} a 

A(t?nt2)£{i|a(x,z,p(i))=A0} ) (5)

θα δώσουμε κάποιους ορισμούς για να κάνουμε τις μαθ. προτάσεις πιο σύντομες, 
ορίζουμε: ώ(ί,,ί2) = (ti'ntz), d,(M2)'= UQ} (t|nts), dt(ti,t2)°=(t?nt2)

<ij>/<b,0> <i,j>^<0,0>

ορίζουμε: (Vti,t2)(ti,t2e[t]->(ti £t2<------->(ef(t,)£e^(t2)Ae ^(ti)£e^(t2)Ae^t,)£e^tj) )) ή με άλλα λόγια

(Vt„t2)(tl,t2e[t]->(t,^t2<------>(t^t2At11Ct21At?^t2 ) )
Επίσης ορίζουμε το ακόλουθο τελεστικό σύμβολο: 
b(x,y,p)=({i| a(x,y,p,i)=A*}, {i| a(x,y,p,i)=A'}, {i| a(x,y,p,i)=A0})

(5) ->( Vti,t2)( Vx,y^)( V p)(( tj £ {i|a(x,y,p(i))=A1} At2 £ {ilaiy^pO^A1} At£ {i|a(x,y,p(i))=A'} At2 £ {ilaiy^pG^A1} 

At?£{i|a(x,y,p(i))=A0}Atj£{i|a(y^,p(i))=A,>})->d(t„t2)£{i|a(x^,p(i»=A,},{i|a(x^,p(i))=A,},{i|a(x^,p(i))=A0}) ) (6)

<-------> (Vti,t2>(Vx,y,z)(Vp)(( t,^b(x,y,p)At2£ b(y,z,p)->d(ti,t2)^b(x,z,p)) (6)

η οποιά αντιστοιχεί με την (32) in “wovs”:

(V k,, k2)(k,, k2eWko ----- > (Vx,y,z)(x,y,z6C->(VR)(Re[R]iAa(x,y,*)ek,A a(y,z,*)ek2^a(x,z,*)ekiKIMk2 )) (32)wovs)
(V k,, k2)(k,, k2eWk‘----- > (Vx,y,z)(x,y,zeX^(Vp)(pePTAa(x,y,p,*)ek1A βίγ,ζ,ρ,Οε^-^χ,ζ,ρ,Οε^Βμ^))
παραλείπουμε την (Vx,y,z)(x,y,zeX->(Vp)(pePT A (βλ. (1) )κοαέχουμε:

A A A A A A

(V ki, k2)(Vx,y,z)(Vp)(a(x,y,p,«)6kiA a(y,z,p,«)£k2 >a(x,z,p,«)ckiKMk2 )) (32)wovs)__________________

Ορισμός του decisive triplet for a ordered pair <x,y>:

(Vp)( η £( (i|a(x,y,p(i))=A1}, {i|a(x,y,p(i))=A''}, {i|a(x,y,p(i))=A0}) -><x,y>eA'f(p) )<------- ) (7)

(Vp)( t,£b(x,y,p) —><x,y>eA*f(p) ) <------- > te<t>ly ) (7) ή (4)|l)’awovs)
βλ (139) in wovs για το αντίστοιχο

(Vx,y)(a(x,y,*)ekGD -><x,y>eAf(p))<-------►kcD^F^iT1}) (139)wovs)

ή (Vx,y)(a(x,y,*)ekoD-><x,y>eAf(p))<------- >kaDePo(F^“{T1})) (Po είναι το power set)

(Vt,,t2)(vt)(te[t]u -> (d(t,,t2)St ->(Vx,y,z) (3p)(pePIA ti £({i|a(x,y,p(i))=A'},{i|a(x,y,p(i))=A ‘},{i|a(x,y,p(i))=A0}) A 

t2£( {i|a(y,z,p(i))=A* MilaCy^pG^A’1 },{i|a(y,z,p(i))=A0})At=({i|a(x,z,p(i))=Al },{i|a(x,z,p(i))=A·1 >,{i|a(x,z,p(i))=A0}))))
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(Vti,t2)(Vt)(te[t]u -> ( d(t,,t2)?t —>(Vx,y,z) (ΞρΚρεΡ'Λ t,£b(x,y,p)At2?b(y,z,p)At=b(x,z,p))) ) (8)
η όποια είναι ανάλογη με την (62)wovs):

(Vki ,k2)(k] ,k2 £ Wk“->( V T)(T eki Btk2<—>( V x,y,z)(x,y,zeC->(3 R)(Re [R]^Aa(x,y, R) ekj Aa(y,z, R) ek2 Aa(x,z, R) = T 
)))) (62)wovs)

(Vki,k2)( kj, k2eWb->(VT)(f £kiBtk2<—>(Vx,y,z)(x,y?zeC^(3p)(pePIAa(x,y,p,«)ek1Aa(y^,p,«)ek2A

Aa(x^,P)*)= T )))) (62)wovs)___________________________________________________________________
Απόδει&η me (8)

(Vt1,t2)(Vx,y,z)(Vp)((pe[R]cTAt1Sb(x,y,p)At2Sb(y,z,p)^d(t1,t2)Sb(x,z,p))<—J-peP1) (9). η (9)λέειότιηρ
είναι transitve και complete

(9) ->(Vti,t2)(Vx,y,z)(Vp)((p€[R]rcTAt] £b(x,y,p)At2Sb(y,z,p)->d(t,,t2)Sb(x,z,p))^peP1) (10) για [R]rcβλ. (4)wovs)

(10) ^(Vt1,t2)(Vx,y,z)(Vp)((pe[R]rcTAl1£b(x,y,p)At2£b(y,z,p)Ad(ti,t2)£b(x,z,p))->pePI) (11)

(11) ---- >( V11 ,t2)( V x,y,z)( V p)(p £ [R]rcT A t, £ b(x,y,p) At2 £ b(y,z,p) A d(t, ,t2) ^ b(x,z,p)->p £ P1) (12)

(12) -»( V x,y,z)( V ρ)( Vt)(t£ [t] u ->(t=b(x,z,p)->( V t, ,t2)(p e [R]CA t, £ b(x,y,p) A t2 £ b(y,z,p) A d(t, ,t2) £ t)-> p £ P1)
(13)

(13) ->( V x,y,z)( V t)( V p)(te [tju->(d(t| ,t2) £ t->(( V t, ,t2)(p £ [R]c At, £ b(x,y,p) A t2 £ b(y,z,p) At=b(x,z,p))->pe PT)

) ) (14)

Προφανώς, (Vt,,t2)(3 p)(p £ [R]c A11 £ b(x,y,p) A t2 £b(y,z,p) (15). Τελικά, (14)Λ(15) -> (15) □

(νχ#,ζ)(νίι,ΐ2)(ίι€Φ^Λί2£Φ^----->ά«(ίι,ί2)£φ^) (16) ή (8)awovs)__________________________________
η οποία είναι αντίστοιχη με την (63) in “wovs”

(Vx,y,z)(V kt)(V k2)(x,y,zeC A ki,k2£Wkp-> (ki£p^“{A1}Ak2£l:;^u{A1} >kiKlt k2£pMt1({A1} ))) (63)wovs)
Απόδειξη -me (16)

(8)—»(Vx,y,z)(V11,t2)(Vp’)( d(ti,t2)£b(x,z,p’) -> (3p)(peP'A ti £b(x,y,p)At2£b(y,z,p)Ab(x,z,p)=b(x,z,p’)))
(17)

(17) ---Κνχ,γ,ζχνί,,ί,χνρ’ίίΐ,εΦ^Λί,εΦ^ -> (dit^cbfoz^’J-KSpXpeP'At,£b(x,y,p)At2£b(y,z,p)A

Ab(x,z,p)=b(x,z,p’)) )) (18)

(7)—Η V x,y,z)( V11 ,t2)(t i £ ΦχΥ A t2 εΦ^ζ —»( V p)(ti £ b(x,y,p)—»<x,y> £ A1 f(p)) A (t2 £ b(y,z,p)-><y,z> £ A1 f(p)) (19)

(19) —KVx,y,z)(Vti,t2)(Vp)(t,€Φ^,At2€Φ^ζ ->(t, £b(x,y,p)At2£b(y,z,p)^<y,z>eA1f(p)A<x,y>eA1f(p)) (20)

(20) A(4)-->(νχ,γ,ζχνί,,12)(ίιεΦ^Λί2εφ'ζ ------>(Vp)(t, £b(x,y,p)At2£b(y,z,p) -><x,z>eA'f(p)) (21)

(18) Λ(21)^(νχ,γ,ζ)(νΐ1,12)(νρ,)(ΐι£Φ^Λί2£Φ^ζ->·(ά(ίι,ί2)£δ(χ,ζ,ρ,)^·(3ρ)(δ(χ,ζ,ρ,)=δ(χ,ζ,ρ)Λ
A<x,z>€A‘f(p)))) (22)

(22) ->(νχ,γ,ζ)(νί,,ί2χνρ,)(ί]£Φ^Λ12£Φ^ζ->·(ά(1,,ί2)£δ(χ,ζ,ρ,)^·(3ρ)(ρ,|{χ,ζ}=ρ|{χ,ζ}Λ<χ,ζ>εΑ1ί(ρ|{χ,ζ}))
(23)

(23) -»( V x,y,z)( V t| ,t2)(t, £ Φ,1ν Λ ί2£ΦγΖ —»( V p ’ )(d(ti ,t2) £ b(x,z,p ’)-><x,z> £ A1 f(p ’| {x,z})) (24)

(24) IIAcondilion> (Vx,y,zXVt^2XVp’)(t,£<At2£< ^(d(t,,t2)£b(x,z,p’) ^<x,z>£A V)) (25).

(8)
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Έστω PowiF^A1}) το power set του F^A1}. οπότε η (63)wovs) γράφεται ως:
(Vx,y,z)(Vk])(Vk2)(x,y,zeC λ ki,k2eWko Aaa,abeW0----->

----- > ( k^PowiFiy^A'DA kePowfF^A1}) -> k,B, kjCPowiFiVtfA1}))) (63)wovs)’
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Κάνουμε κάποιες απλοποιήσεις για τις μαθ. προτάσεις της “wovs” όπως κάναμε στην (1) για τις προτάσεις των “tes” και 
“awovs”.
Οι μεταβλητές x,y,z, χι,.,.,Χη e.t.c θα παίρνουν ως τιμές μόνο social states και επομένως 

όταν βλέπουμε (Vx,y,z)(g(x,y,z)) μεταφράζουμε (Vx,y,z)(x,y,zeX —>g(x,y,z)) όπου g(.,,) μία φόρμουλα.
όταν βλέπουμε (3x,y,z)(g(x,y,z)) μεταφράζουμε (3x,y,z)(x,y,zeX Ag(x,y,z)) όπου g(.,,) μία φόρμουλα 
Οι μεταβλητές i ή Γ α παίρνουν ως τιμές μόνο agents και επομένως >ια “wovs”

A A A A a A

όταν βλέπουμε (Vk)(g(k)) μεταφράζουμε (Vk)(keWk0 ->g(k)) όπου g(.) μία φόρμουλα.
A A AAA

όταν βλέπουμε (3k)(g(k)) μεταφράζουμε (3k)(keTAg(k)) όπου g(.) μία φόρμουλα.

(Vti, t2)(Vx,y,z)(Vp)( ti?b(i,y,p) Λ t2<=b(y,z,p) -> tiQt2^b(x,z,p)) (6)
A A A A A A

(Vkj,k2)(Vx,y,z)(Vp)(a(x,y,p,*)€k, Λ a(y,z,p,-)ek2 -► a(x,z,p,*)£kiBtk2)) (32)wovs)

(Vtt) ((Vx,y)(Vp)( ti^b(x,y,p) -> <x,y>eA'f(p) ) <-------> ίι£Φ^) (7)tes) (ή (4)|l)’awovs))

(VkGD)((Vx,y)(Vp)(a(x,y,p,*)ekGD -> <x,y>eA'f(p)) <-------> kco^FiylA1} ) (139)wovs)

(Vti,t2)(Vt)(te[t]u^(d(ti,t2>^t^(Vx,y^)(3p)( ti^b(x,y,p) Λ t2?b(y,z,p) Λ t=b(x,z,p))) ) (8)

(V ki, k2)(VT)( T£k,EIMk2 ----- >(Vx,y,z)(3p)( a(x,y,p,*)£k, Λ a(y,z,p,»)£k2 A a(x,z,p,«)=T )) (62)wovs)

(Vx,y,z)(Vtbt2)( ίι£Φ^ Λ t2eOyZ -> tiQt2eOL ) (16)tes) (ή (8)awovs) )

(Vx,y^)( Vk„k2)( k^F^A1} Λ k^F^iA1} k,B, ) (63)wovs)

Μπορούμε να πάρουμε τις ακόλουθες αντιστοιχίες:
Μ <------- > [Τ]1 η
Mu <------- > wk0

< <------- > Κ“{Α'}

ςζ <------- > 9 f (26)tes)
= <------- > =

e <------- >
a(x,y,p,·) <------- > b(x,y,p) J

Βλέπουμε ότι υπάρχει μία προς μία αντιστοιχία των τελεστικών συμβόλων. Οι δύο εργασίες αποδίδουν δύο 
μοντέλα τα αποία είναι «ισομορφικα»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Some remarks and ideas

Θα παρουσιάσω μερικές παρατηρήσεις που συνδέουν την filter structure με την μέθοδο την όποια έχω αναπτύξει 
στα “awovs” (Κεφ 1), “wovs” (Κεφ 2) και “tcs” (Κεφ 3).

• Η ύπαρξη των συνθηκών Pareto και ΙΙΑ εξασφαλίζει την ισχύ ενός contagion λήμματος ανάλογου με το 
contagion lemma στο “Handbook of social choice and welfare

• Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι μια μέθοδος ανάλογη με την filter-method, χρησιμοποιείται στο section 
3 in “CEBPEE”. Είναι αδύνατον να εφαρμόσουμε το contgion lemma για το σύνολο των decisive triplets for 
some ordered pair και επομένως δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο με τα φίλτρα. Η Section 3 
χρησιμοποιεί μια μέθοδο ανάλογη με την filter method για ένα υποσύνολο του συνόλου όλων των decisive 
triplets for some ordered pair of social states. Αυτό το υποσύνολο είναι το σύνολο των proper decisive triplets 
for some ordered pair. Ακόλουθα, στο section 3 ο συγγραφέας χρησιμοποιεί το contagion lemma για να 
αποδείξει ότι ένα proper decisive triplet for an ordered pair είναι proper decisive triplet (for every pair) και 
επομένως ένα filter.

ti^O Λ ti^t2 —>Ϊ2εΦ όπου (Ii ,Ji, Κι)£ (I2 ,J2,K2) <—> (ΙιίΞΈ , Ji£=J2 , K1CK2) και
Φ είναι το σύνολο των proper decisive triplets

ί]£φ Λί2εΦ—> ίιΡ^εΦ όπου (1| ,J|, Κι)Π(ΐ2 ,J2,K2)=(Iinl2, J1OJ2, Κ1ΠΚ2 )

Είναι προφανές ότι Φ είναι ordered by ^
Επιπλέον, έχουμε: (0, 0, 0)£Φ

Σιιαείωσιι: Το φίλτρο ορίζεται ως εξής: Έστω V semilattice (V, Π*) το οποίο well-ordered από τη relation 
Τότε ένα υποσύνολο Φ^ V λέγεται φίλτρο του V εάν για ti,t2eV έχουμε: 
ί,εΦ λ ti£*t2 -*2εΦ και ίι6Φ Λί2€Φ-> ίιΠ^εΦ

Ist απόπειρα εισαγωγής ττκ νενικεύσεοκοί me filter method

Ooiouoc: Ονομάζουμε τα μέλη του [t] “triplets of preferences”.
[t]={t |( (e3(t)cTAe3(t)£TAe3(t)cT ) και t'nt '^At'nt^Af'nt0^)}
Θα γενικοποιήσουμε τον ορισμό των “triples of preferences” με τον ορισμό των “6-ple of preferences”
[t]= {t I ((e^(t)cTAe ;(t)cTAe^(t)cTA e,30(t)<=TAe ^(Ο^ΤΛε/,ω^Τ ) και (fnt^O ) , για κάθε
i,de{l,0,-l, 10,-10,-11}. } και e3(t)= f

Ο σκοπός της γενίκευσης είναι να συμπεριλάβουμε την δυνατότητα για κάθε agent i να έχει, επιπλέον , τις 
preferences (για ένα ordered pair {x,y}): (xA.y or x~,y ), (y>,x or x~,y ), (x>, y or yA,x )

Ποια είναι η μορφή ενός filter in [t] ordered by £ ?
Έχει την ακολουθεί μορφή:

0={b(x,y,p) I (3p)( ti1=b(x,y,p)) } (στη πραγματικότητα, η ορθή μορφή θα ήταν: 0={t | (3ρ)( ti£b(x,y,p)A

b(x,y,p)=t) } ή θ={ΐ | t, c t)} ή 0={t | (3ρ)( b(x,y,p,)cb(x,y,p)A b(x,y,p)=t) })
Πράγματι, ας δούε τις δύο ιδιότητες ενός filter

a) από τον ορισμό: ti€0At] £t-> te0
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b) (Vt2,t3)( t260 Λ t3e0 —> t2nt3e0 ) . Πράγματι: Let 0={t | ti £ t) }. Οπότε έχουμε: (t2e0 A t3€0 ) —»

(ti £t2Ati £t3) -> (t] c(t2nt3) ) —> (t2nt3)e0 . Στην “wovs” (Κεφ 2) τα filters έχουν την μορφή ενός power 
set of a cartesian product, (το οποίο ίσως θα μπορούσε να έχει ενδιαφέρον από μαθηματικής απόψεως)

Ποια είναι η έννοια της δομής των filters στο πλαίσιο της social choice theory ;

Έστω 0={t | ti £ t } είναι ένα filter.

Οπότε 0={ b(x,y,p) | (Ξρ)( t, £b(x,y,p)) }=

={ b(x,y,p) | (3p)( t{<= {i|<x,y>eAp(i)}A (,Ε (i|<x,y>e-Ap(i) }At?£ {i|<x,y>A°p(i)} A

A t’i°£ {i|<x,y>eAp(i)UA°p(i)} A 1i°£{i|<x,y>e-Ap(i)UA°p(i) }A t','^ (i|<x,y>eAp(i)U-Ap(i) } )

Με αλλα λόγια, σε ενα filter οι agents of ti Ut i Uti Ut i Ut i Ut ι έχουν συγκεκριμένες δυνατές preferences και οι 
preferences των υπολοίπων agents είναι αυθαίρετες.

Afiuua a)
Για να επιτύχουμε μια γενική μέθοδο λύσης των διαφόρων impossible theorems θα κάνουμε κάποιες 
φυσικές γενικεύσεις της μεθόδου των filters. Κάποιος θα ρωτούσε γιατί η μέθοδος των filter είναι τόσο 
καίρια.
Η μέθοδος ισχύει ακόμα και εάν για κάθε individual i εχουμε διαφορετική περιοριστική συνθηκη αρκεί να είναι 
ης παρακατω μορφής:
( Για λογους ευκολίας εχουμε ορίσει τον παρακατω τελεστή:(Vp)(Aι,0ρ <------ >A'pUA°p) )

(<xi ,x2> e A11'1 pi Λ <x3,x4> e A*2'1 pi a... A<xn,xn+1>eAln,1pi —»<xi,xn>eAlr,1p;)A 

(<x 1 ,x2>eA11 ·2ρ,Λ<X3,X4>eAl2’2p, A... A<xm,xm+i>eAlm’2p1 -> <x,,xm>eAlr’2p,)A

(<xi,x2>eA*1 bp,A<x3,x4>eAl2,bpj λ... Λ<Χμ,χμΗ>εΑ μ'Ηρ, —> <χι,χμ>εΑΐΓΗρ,) 

οπού ib.de{l,0, (1,0) }
Είναι προφανές ότι οι transitive, quasitransitive κλπ ικανοποιούν τις συνθήκες αυτές.
Όπως έχουμε δει από την παραπάνω μορφή προκύπτει η ισοδύναμη:
ti eo£yAt2eOyZ-»ti 0t2ef(O^,Oyz) Όπου ο □ εξαρτάται μόνο από την περιοριστική συνθήκη στις individual 

preferences. Ενώ η f(.,.) εξαρτάται μόνο από τον περιορισμό στη social preference. Εδώ θέλω να σημειώσω ότι 
δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί η μέθοδος που παρουσιάζω για κάθε περιορισμό στη social preference
Η δομή των filter υπάρχει κατά κάποιο τρόπο, ανεξάρτητα από την μορφή των περιορισμών στις social 
preferences
Ας δούμε την περίπτωση των transitive individual preferences και quasitransitive social preference. Εάν έχουμε

δύο filter of triplets of preferences ti £ b(x,y,p) και a t2 £ b(y,z,p), τότε το σύνολο των δυνατών triplets of 
preferences on <x,z>, οι οποίες επιβάλονται από τον περιορισμό στις individual preferences, είναι ένα filter. 
Αλλά τότε αυτή είναι μια κλειστή διαδικασία η οποία μπορεί να παράγει μία άλγεβρα. Πράγματι, εάν έχουμε 
δύο filters of triplets θι και Θ2 for the pair <x,y> και <y,z> αντίστοιχα, τότε μπορούμε να παραγάγουμε ένα filter 
of triplets θ3 of preferences for the {x,z}. Έτσι, μπορούμε να ορίσουμε μια δυαδική πράξη για αυτή την άλγεβρα 
θ3=δ(θ,,θ2).

Είναι προφανές ότι εάν ένα filter of triplets of preferences (b(x,y,p) | ti £ b(x,y,p) } είναι υποσύνολο του

συνόλου των decisive triplets Oxy και ένα filter of triplets of preferences (b(y,z,p) | t2£b(y,z,p)} είναι 
υποσύνολο του συνόλου των decisive triplets , τότε είναι προφανές ότι η δ(θ],θ2) είναι υποσύνολο του 
συνόλου των decisive triplets Φχζ .

Λόγω του Anunaroc α) μπορούμε να επεκτείνουμε την παραπάνω διαδικασία στους περιορισμούς on 
individual preferences, οι οποίοι εφαρμόζονται σε κάθε individual preference ανεξάρτητα από τις άλλες 
individual preferences.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 3

2nd απόπειρα εισαγωνικ ττκ νενίκευσικ me ίΐεθόδου των filter
Τα ακόλουθα δεν είναι μια αυστηρή ανάλυση αλλά ένας τρόπος εισαγωγής της γενίκευσης της μεθόδου των 
filter. Στην παρακάτω ανάλυση θα θεωρήσουμε ότι έχουμε quasitransitive social preference.

Με δεδομένου δύο decisive sets ti και t2, κάποιος θα ρωτήσει, ποιο είναι ο μικρότερο decisive set (εάν υπάρχει 
μικρότερο). Αυτή η ερώτηση είναι φυσική και καίρια. Το μικρότερο decisive set ts, θα μας δώσει την καλύτερη 
πληροφόρηση την οποία μπορούμε να παραγάγσυμε για την social welfare function δεδοαένου των δύο decisive
sets. Πράγματι, άμεσα από τον ορισμό των decisive sets έχουμε: Λ t^t, -^εΦ, (όπου Φ είναι το σύνολο
των decisive sets) το οποίο σημαίνει ότι, εάν ανακαλύψουμε το μικρότερο decisive set, μπορούμε να συνάγουμε 
τις υπόλοιπες πληροφορίες οι οποίες μπορούν να παραχθσύν με την βοήθεια των δύο decisive sets ti, t2. Με 
άλλα λόγια, μπορούμε να συνάγουμε όλες τις πληροφορίες που η γνώση των και t2 μπορεί να δώσει, απλώς

m
εάν βρούμε το μικρότερο decisive set ts. ts=( Π ίρ)εΦ

Το επόιιενο φυσικό βήιια είναι να βρούμε το μικρότερο decisive set ts το οποίο μπορεί να συνάχθει από όλα τα
m

decisive sets. Οπότε έχουμε ts=( Π|ίρ)£Φ

Τώρα πάμε από τα decisive sets στα decisive sets for some ordered pair. Η παρακάτω εκδοχή είναι κατάλληλη
όταν η συνθήκη Pareto δεν ισχύει._____________________________________________________________________
Δεδομένου των δύο decisive sets for some ordered pairs, ti και t2, κάποιος θα ρώτσύσε ποιο είναι το μικρότερο 
decisive set for some pair των social states (εάν υπάρχει μικρότερο), το οποίο μπορούμε να παραγάγουμε. Αυτό 
το ερώτημα είναι φυσικό και καίριο. Το μικρότερο decisive set for some odered pair ts θα μας δώσει τις 
καλύτερες πληροφορίες για την social welfare function δεδομένου τα δύο decisive sets for some ordered pair.
Πράγματι, άμεσα από τον ορισμό των decisive sets for an ordered pairs έχουμε ts^xy Λ ts^tt ->ί4εΦχγ, (όπου 
Oxy είναι το σύνολο των decisive sets for the pair <x,y>) το οποίο σημαίνει ότι, εάν ανακαλύψουμε το μικρότερο 
decisive set for an odrered pair, μπορύμε να συνάγουμε τα υπόλοιπα decisive sets for the some ordered pair, τα 
οποία μπορούν να παραχθσύν με την βοήθεια των δύο decisive sets for some ordered pair ti, t2. Με άλλα λόγια, 
μπορούμε να συνάγουμε όλες τις πληροφορίες που η γνώση των ti και t2 μπορεί να δώσει, απλώς εάν βρούμε το 
μικρότερο decisive set ts.
Το επόιιενο φυσικό Βήκα είναι να βρούμε το μικρότερο decisive set for some ordered pairs ts το οποίο μπορεί 
να συναχθεί από όλα τα decisive sets for some ordered pair. Αυτός ο σκοπός μπορεί να παραχθεί με την βοήθεια 
του νράωσυ , τον οπίον αναπτύσω στα “awovs” και “wovs” ή με την 2η εκδογή του Βήματος C στο “awovs”.

Οπότε έχουμε ts=( [^ίρΙεΦ όπου Φ0 είναι το σύνολο όλων των decisive sets for some ordered pairs

Τώρα, πάμε από τα decisive sets for some ordered pairs στα decisive triplets for some ordered pairs (ή στο
ακόμα περισσότερο γενικά 6-πλα) και έχουμε την ακόλουθη πρόταση:____________________________________
Δεδομένου των δυο decisive triplets for some ordered pairs, ti και t2, κάποιος θα ρωτούσε ποιο είναι το 
μικρότερο decisive triplet for some pair (ένα υπάρχει a smallest) το οποίο εμείς μπορούμε να παραγάγουμε.
Αυτό το ερώτημα είναι είναι φυσικό και καίριο.Το μικρότερο decisive triplet for some ordered pair ts θα μας 
δώσει την καλύτερη πληροφόρηση, που μπορούμε να παραγάγουμε για την social welfare function με δεδομένα 
τα δύο decisive triplets ti and t2. Πράγματι, άμεσα από τον ρισμό του decisive triplets for some ordered pairs

έχουμε: ΐ56Φχγ Λ ts <Ξ Lt —^εΦ^, (όπου είναι το σύνολο των decisive triplets for the pair <x,y>) το οποίο σημαίνει 
ότι, εάν ανακαλύψουμε το μικρότερο decisive triplet for some ordered pairs, μπρούμε να συνάγουμε τα 
υπόλοιπα decisive triplets for the some ordered pair, τα οποία μπορούν να παραχθσύν με την βοήθεια των δύο 
decisive triplets ti, t2. Με άλλα λόγια, μπορούμε να συνάγουμε όλες τις πληροφορίες που η γνώση των ti και t2 
μπορεί να μας δώσει, απλώς εάν βρούμε το μικρότερο decisive triplet for some ordered pair ts 
To επόιιενο φυσικό Βήιια είναι να βρούμε το μικρότερο decisive triplet for some ordered pair ts το οποίο 
μπορεί να συναχθεί από όλα decisive triplet some ordered pair. Αυτός ο σκοπός μπορεί να επιτευχθεί με την 
βοήθεια του γράφου ο οποίος παρηχθει στο “awovs” (Κεφ 1) και “wovs” (Κεφ 2) ή στην 2η εκδογή του Βήαατος

C στο “awovs” (Κεφ 1). Οπότε, έχουμε ts=( όπου το Φ0 είναι το σύνολο όλων των decisive triplet

(or 6-ple) for some ordered pair και □ είναι η δυαδική πράξη η οποία ορίζεται από τον τύπο των περιορισμών 
στις individual preferences (και είναι ανεξάρτητος από τους περιορισμούς στην social preference).
Στην θέση της λέξης “triplet” μπορούμε να θέσουμε την λέξη “6-ple”.
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