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Γίνεται 

ένα παιχνίδι

σύγκρουσης ή συνεργασίαςσύγκρουσης ή συνεργασίας

να είναι δουλειά 

των μαθηματικών και των οικονομολόγων;



Γίνεται να αποδειχθεί με μαθηματικά

πότε μας συμφέρει 

να ‘δίνουμε το χέρι’ 

και πότε και πότε 

‘να γυρνάμε την πλάτη’ 

σε κάποιον;



ΠΑΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΚΤΕΣ

•ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΕΊΝΑΙ ΥΠΟΠΤΟΙ ΓΙΑ ΛΗΣΤΕΙΑ 

•ΕΧΟΥΝ ΣΥΛΛΗΦΘΕΙ

•ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΘΟΥΝ 

•ΑΝΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣΤΑ 

•ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΛΗ ΚΟΝΤΙΝΗ ΣΧΕΣΗ 



ΤΙ ΘΑ ΠΑΘΟΥΝ

ΑΝ ΚΑΡΦΩΣΟΥΝ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ 

ΘΑ  ‘ΦΑΝΕ’ ΑΠΟ 3 ΧΡΟΝΙΑ

ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΡΦΩΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣΑΝ ΔΕΝ ΚΑΡΦΩΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ

ΘΑ ‘ΦΑΝΕ’ ΑΠΌ 2 ΧΡΟΝΙΑ

ΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΚΑΡΦΩΣΕΙ ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ ΟΧΙ  

ΘΑ ‘ ΦΑΕΙ’ 

ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΡΦΩΣΕ 1  ΚΑΙ 

Ο ΆΛΛΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΡΦΩΣΕ 4



TO Δίλημμα του Φυλακισμένου 

Χρόνια ποινής για Α 

Ο Α δεν Ο Α Ο Α δεν 

καρφώνει

Ο Α 

καρφώνει

Χρόνια ποινής  

για Β

Ο Β δεν 

καρφώνει Α=2 Β=2 Α=1 Β=4
Ο Β 

καρφώνει Α=4 Β=1 Α=3 Β=3



Και οι δυο καρφώνουν,

Επειδή

•δεν έχουν συνεννοηθεί

•δεν τους έχει ξανασυμβεί,•δεν τους έχει ξανασυμβεί,

και τρώνε από 3 χρόνια επειδή

πάλεψαν μόνο για το συμφέρον τους.

Καρφώνοντας προσπάθησαν να τη 

γλιτώσουν με 1 χρόνο και ας φάει ο άλλος 4.



Μόνο αν αυτό επαναληφθεί Μόνο αν αυτό επαναληφθεί 

πολλές φορές και πολλές φορές και πολλές φορές και πολλές φορές και 

επηρεαστούμε από τη επηρεαστούμε από τη 

συμπεριφορά του άλλου.συμπεριφορά του άλλου.

Παιχνίδι: το επαναλαμβανόμενο δίλημμα του φυλακισμένουΠαιχνίδι: το επαναλαμβανόμενο δίλημμα του φυλακισμένου



συμπεριφορά ποινή

Α Β Α Β

Όχι
Ναι

4 1

Όχι
Ναι

4 1

Όχι
4 1

Ναι
Όχι

1 4

Ναι
Όχι

1 4

Ναι 

Σύνολο για 

τον Α

14

Σύνολο για 

τον Β

11

Σύνολο 

ομάδας

25

Περιγραφή τακτικής του Α

Μόλις μαθαίνει, επηρεάζεται και αλλάζει. Τα όχι γίνονται ναι.

Περιγραφή τακτικής του Β

Μόλις μαθαίνει, επηρεάζεται και αλλάζει. Τα ναι γίνονται όχι.



συμπεριφορά ποινή

Α Β Α Β

Όχι Όχι 2 2

Ναι Όχι 1 4

Όχι Ναι 4 1

Ναι Ναι 3 3

Ναι Ναι 3 3

Σύνολο για Σύνολο για 

Περιγραφή τακτικής του Α

Αλλάζει γνώμη για το τι θέλει χωρίς να ξέρει τι κάνει ο άλλος

Περιγραφή τακτικής του Β

Μόλις έμαθε ότι ο άλλος κάρφωσε, άλλαξε τακτική και τον κάρφωσε

τον Α

13

τον Β

13

Σύνολο 

ομάδας

26



συμπεριφορά ποινή

Α Β Α Β

Όχι Όχι 2 2

Όχι Όχι 2 2

Όχι Όχι 2 2

Όχι Όχι 2 2

Όχι Όχι 2 2

Σύνολο για τον 

Α

Σύνολο για τον 

ΒΑ

10

Β

10

Σύνολο 

ομάδας

20

Περιγραφή τακτικής του Α

Χωρίς καμία πληροφορία για το τι κάνει ο άλλος αποφάσισε να εμπιστευτεί.

Περιγραφή τακτικής του Β

Χωρίς καμία πληροφορία για το τι κάνει ο άλλος, αποφάσισε να εμπιστευτεί.



συμπεριφορά 

του

ποινή

του

Α Β Α Β

Ναι
Όχι

1 4

Ναι

1 4

Ναι
Όχι

1 4

Ναι

1 4

Ναι
Όχι

1 4

Όχι 

Όχι

Ναι
Όχι

Σύνολο για 

τον Α

5

Σύνολο για 

τον Β

20

Σύνολο 

ομάδας

25

Περιγραφή τακτικής του Α

δεν συγκινείται.

Περιγραφή τακτικής του Β

επιμένει συντροφικά, έχει τις αρχές του







VS

Αυτό που είπε ο Adam Smith

είναι σωστό αλλά ελλιπές. 

Επειδή το καλύτερο  

αποτέλεσμα συμβαίνει όταν 

ο καθένας στην ομάδα… 

κάνει το καλύτερο για τον 

εαυτό του… αλλά και για 

την ομάδα

VS

Στον 
ανταγωνισµό η 
ατοµική 
φιλοδοξία 

υπηρέτη το κοινό 
όφελος Στον 

ανταγωνισµό 
η ατοµική 
φιλοδοξία 
υπηρετεί το 
κοινό όφελος 

Adam Smith
1723-1790

John Nash
Γεννήθηκε το 1928

Πήρε Νόμπελ το 1994 



O ποδοσφαιριστής της 

BARCELONA o MESSI 

είπε:

‘Ο, τι είμαι,  είμαι χάρις 

στους συμπαίκτες μου



Όταν δυο χώρες ανταγωνίζονταιΌταν δυο χώρες ανταγωνίζονται

στον πολεμικό εξοπλισμό επειδή στον πολεμικό εξοπλισμό επειδή 

κανένας δεν εμπιστεύεται τον άλλον και κανένας δεν εμπιστεύεται τον άλλον και 

έτσι καταστρέφονται οικονομικάέτσι καταστρέφονται οικονομικάέτσι καταστρέφονται οικονομικάέτσι καταστρέφονται οικονομικά

(π.χ. Ελλάδα (π.χ. Ελλάδα –– Τουρκία)Τουρκία)



Ή όταν σου μπαίνει η ιδέα 

Καταλήγεις κοντά στο Καταλήγεις κοντά στο 



Όταν δυο εταιρείες ανταγωνίζονται Όταν δυο εταιρείες ανταγωνίζονται 

και ξοδεύονται σε διαφημίσεις και ξοδεύονται σε διαφημίσεις 

του ίδιου προϊόντος του ίδιου προϊόντος 

για να κερδίσουν πελάτες, για να κερδίσουν πελάτες, για να κερδίσουν πελάτες, για να κερδίσουν πελάτες, 

αντί να μοιραστούν απλά τους πελάτες,αντί να μοιραστούν απλά τους πελάτες,

καταστρέφονται οικονομικά καταστρέφονται οικονομικά 

από την απληστία τουςαπό την απληστία τους..



To 1979 έγινε διαγωνισμός ανάμεσα σε μαθηματικούς, 

κοινωνιολόγους και ψυχολόγους ποια μέθοδος είναι 

η πιο αποδοτική για το 

Νίκησε ο Αμερικανός μαθηματικός και ψυχολόγος Rapoport

(γεννημένος το 1911) με τη μέθοδο «tit for tat» ή αλλιώς



1. Να είσαι καλός: ποτέ μην προκαλείς πρώτος κακό. 

2. Να ανταποδίδεις:  να ‘γυρνάς  την πλάτη’ σε αυτούς που ‘στην 

γυρνούν’ και να ‘δίνεις το χέρι σου’ σε αυτούς που ‘στο δίνουν’.

3. Μη ζηλεύεις: να είσαι πάντα δίκαιος με το συνεργάτη σου.

4. Μην κάνεις τον έξυπνο: μην προσπαθείς να κάνεις κάποιο  κόλπο.



Πώς βάζουν τους ανθρώπους να δουλέψουν για 

το κοινό καλό; 

1. Μέσω της πειθούς με διάφορους τρόπους ενημέρωσης.

2. Τους κάνουν να νιώθουν ντροπή αν δε το κάνουν.

3. Προσφέροντας οικονομικά ανταλλάγματα.

4. Βάζοντας πρόστιμο.4. Βάζοντας πρόστιμο.

5. Προσφέροντας συμβολική ανταμοιβή.

6. Με απειλές.

7. Με απομάκρυνση από την ομάδα.

8. Με φυλάκιση.



Είναι η συνεργασία μέσα στο ένστικτό μας;

Οι βιολόγοι υποστηρίζουν ότι είναι μέσα στο ένστικτό μας η 

συνεργασία για να επιβιώσουμε. 

Στη ζούγκλα έπρεπε να φροντίζουμε μια ομάδα 

για να μας φροντίσει και αυτή.για να μας φροντίσει και αυτή.

Σήμερα;

Έχουμε χάσει αυτό το ένστικτο όταν ήρθε ο πολιτισμός και 

ο κίνδυνος της ζωής μας σταμάτησε να είναι άμεσος .

Σήμερα πάσχουμε από το σύνδρομο του θεατή



«

(μέσα από ένα ποίημα)(μέσα από ένα ποίημα)



ΕΝ ΔΡΑΣΕΙΕΝ ΔΡΑΣΕΙ



Η ΑΦΙΣΑ ΜΑΣ



Στην έρευνα πήραν μέρος οι:

Μάριος Αγγελόπουλος

Γιώργος Γαλανάκης

Γιώργος Γαρδέρης

Κωνσταντίνος Δημαλέξης

Βίκτωρας Ζάχος

Λεωνίδας Καζαντζίδης

Νίκος Καλδέλης

Απόστολος Καλίτσης

Παναγιώτης ΚαούρηςΠαναγιώτης Καούρης

Φώτης Κόσκορος

Βάσια Πορτολομαίου

Αποστόλης Σιαβελής

Έντυ Σούλο

Σοφία Στραμάρκο

Χριστιάνα Τάνε

Χρήστος Φαγογένης

Έφη Χαριτάκη



ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΜΑΣ

http://e-roaster.gr/11/2006/375 Ή πραγματικότητα των άλλων’ 

www.WIKIPEDIA.com :   Bertolt Brecht , Adam Smith,  John Νash, 

www.Nooz.gr : Η ιστορία του Ρομπέν των Δασών

http://www.youtube.com/watch?v=Wk3KiFd5wuU,  ‘IT’S SMARTER TO TRAVEL IN GROUPS’ 

http://www.youtube.com/watch?v=YTOdC2a4mHg&NR=1, ‘IT’S SMARTER TO TRAVEL IN GROUPS’ 

Άρθρο 9: Διορισμός Διακριθέντων Αθλητών 

www.Υουtube : Prisoner's Dilemma Situation, A beautiful Mind, Ron Howard 

Alexandre Dumas : Η ιστορία των τριών σωματοφυλάκων  

www.ikypros.com : Άρθρο ‘Ξύρισε το κεφάλι σου 2011’ 

www.Kosmoslarissa.gr (ηλεκτρονική):  Άρθρο ‘Αισχροκέρδεια ‘

www.ports.in.gr : Συνέντευξη του ποδοσφαιριστή  Σηφάκη

http://vkontakte.ru : Ακροβατικά από ρώσικο θίασο

http://e-rooster.gr/05/2005/96 ΄ Τι σχέση έχουν τα μεσαιωνικά πρόβατα, οι λίμνες, ο John Nash και ο Adam Smith’  

Θεωρία  παιγνίων : power point από τον καθηγητή Κεχαγιά στο Πολυτεχνείο Α.Π.Θ. 

www.Wikipedia.com : Η στρατηγική ΄tit for tat ΄ 

www.oikologos.gr:  can selfishness save the environment? Μπορεί ο εγωϊσμός να σώσει το περιβάλλον;



Ευχαριστούμε πάρα  πολύ 

το διευθυντή μας και όλους τους 

καθηγητές μας, που μας υποστηρίξανε 

σε αυτή την προσπάθεια.

Ευχαριστούμε την κ. Καρολίδου και τον 

κ. Γεροδήμο, τους συνοδοιπόρους μας.κ. Γεροδήμο, τους συνοδοιπόρους μας.

Ευχαριστούμε το Σ.Ε.Κ. που μας 

διευκόλυνε όταν χρειαστήκαμε τα 

εργαστήρια.



Σας ευχαριστούμε για το χρόνο που 

αφιερώσατε 

για να σας διηγηθούμε στιγμές 

από την πορεία μας σε αυτή την έρευνα . από την πορεία μας σε αυτή την έρευνα . 

:D


