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1. Εισαγωγή 
 

 

Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται το φαινόµενο της ανάδυσης πρωτο-

πολιτικής συµπεριφοράς. Ασχολείται µε την περίοδο εκείνη της ανθρώπινης πορείας 

κατά την οποία οι άνθρωποι αρχίζουν να σχηµατίζουν σταθερούς καταυλισµούς 

πόλεων µε σύνθετες κοινωνικές δοµές και πολιτική οργάνωση. Αυτό που θα 

µελετηθεί είναι οι λόγοι που οδήγησαν ένα µικρό αρχικά αριθµό οµάδων να 

εγκαταλείψουν τις προϋπάρχουσες δοµές για πιο πολύπλοκες µορφές επιβίωσης και 

κοινωνικής οργάνωσης. Την µετάβαση αυτή µελετούν διάφοροι επιστηµονικοί κλάδοι 

όπως η ιστορία, η πολιτική ανθρωπολογία και η γνωσιακή αρχαιολογία. Παρά την 

πληθώρα των θεωριών που έχουν προταθεί σχετικά µε τους παράγοντες οι οποίοι 

έπαιξαν ρόλο στο σχηµατισµό των σύνθετων αυτών κοινωνικών δοµών, δεν έχει 

πραγµατοποιηθεί καµία ουσιαστική προσπάθεια ώστε να χρησιµοποιηθεί η 

εξατοµικευµένη προσοµοίωση
1
 προκειµένου να εξεταστεί η επίδραση των -

προτεινόµενων από τις θεωρίες- µεταβλητών και να αναδειχθεί ο βαθµός 

σηµαντικότητας κάθε µίας εξ αυτών. 

Αυτή ακριβώς είναι και η συνεισφορά της παρούσας εργασίας, στην οποία 

υλοποιήθηκε υπολογιστικό µοντέλο µε στόχο να φωτίσει τις θεωρητικές προσεγγίσεις 

και να συµβάλει στη µελέτη της εγκυρότητάς τους. Η εργασία αποτελείται από τρία 

µέρη. Στο πρώτο µέρος παρουσιάζονται οι διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις οι 

οποίες έχουν προταθεί από τις διάφορες επιστήµες και οι οποίες βασισµένες σε 

δεδοµένα ιστορικά, αρχαιολογικά αλλά και ανασκαφών προσπαθούν να ρίξουν φως 

στο πρόβληµα αυτό. 

Στο δεύτερο µέρος γίνεται µία σύντοµη περιγραφή του υπολογιστικού 

µοντέλου που χρησιµοποιήθηκε και του αντίστοιχου αλγόριθµου.  

Στο τρίτο µέρος γίνεται η αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσµάτων της 

προσοµοίωσης, ενώ η εργασία κλείνει µε την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων αυτών, 

την παρουσίαση της σηµασίας τους καθώς και µε ορισµένες προτάσεις για 

µελλοντικές έρευνες του υπό διερεύνηση αντικειµένου. 

 

                                                
1 Agent – based Simulation 



 4

2.  Θεωρητικές Προσεγγίσεις  
 

Η σύνθετη µορφή οργάνωσης η οποία υπάρχει σήµερα στην κοινωνία µας και 

η οποία φαντάζει τόσο οικεία είναι πολύ πρόσφατη, αφού από τα 2-3 εκατοµµύρια 

έτη ανθρώπινης παρουσίας στη γη, οι άνθρωποι σε ποσοστό που υπερβαίνει το 99% 

του χρόνου αυτού, ήταν ενταγµένοι σε µικρούς εσµούς, ευέλικτες ισονοµικές, 

νοµαδικές οµάδες που απαρτίζονταν από µερικές διευρυµένες οικογένειες (Lewellen, 

2003). Πρόκειται για οργάνωση σε µη συγκεντρωτικά πολιτικά συστήµατα χωρίς 

ουσιαστικό σύστηµα διακυβέρνησης και χωρίς την ύπαρξη µιας πολιτικής ελίτ. Η 

εξουσία είναι κατακερµατισµένη και προσωρινή, επιµερισµένη ανάµεσα σε 

οικογένειες, εσµούς ή άλλου τύπου συσσωµατώσεις. Περιστασιακά υπάρχει το 

ενδεχόµενο να σχηµατιστούν ευρύτερες πολιτικές οµάδες µε σκοπό να αντικρούσουν 

κάποια απειλή, όµως µόλις επιλυθεί το πρόβληµα οι οµάδες αυτές διαλύονται. 

Εποµένως τα εν λόγω κοινωνικά συστήµατα δεν µπορούν να θεωρηθούν σταθερές, 

κεντρικά οργανωµένες κοινωνίες αλλά µάλλον ευµετάβλητες οµάδες που 

συνασπίζονται για µικρά ή µεγάλα χρονικά διαστήµατα σε µεγαλύτερες φυλετικές 

οµάδες. Η πολιτική έχει συνεχή παρουσία σε αυτές τις κοινωνίες καθότι µεµονωµένα 

άτοµα ζητούν υποστήριξη για τη κατάληψη ηγετικών θέσεων, αλλά και γιατί υπάρχει 

η ανάγκη να ληφθούν δηµόσιες αποφάσεις και να διατηρηθεί η εδαφική ακεραιότητα. 

Όµως αυτό απέχει πολύ από ένα πολιτικό σύστηµα στο οποίο υπάρχει 

καταναγκαστική επιβολή αποφάσεων και φόρων ενώ παράλληλα δεν οδηγεί σε 

κοινωνική διαστρωµάτωση. Πρόκειται δηλαδή για συστήµατα τα οποία  χαρακτηρίζει 

η ισονοµία και δίνουν την εντύπωση ότι είναι δηµοκρατικά όσον αφορά στην 

διαδικασία λήψης αποφάσεων και στη πρόσβαση στην άσκηση της εξουσίας. Αυτού 

του είδους τα µοντέλα (εσµοί, φυλές, φυλαρχίες) διατηρήθηκαν για ένα µεγάλο 

χρονικό διάστηµα και νέοι τύποι κοινωνικής οργάνωσης άρχισαν να παρουσιάζονται 

σαν αποτέλεσµα της εξηµέρωσης ορισµένων ζώων και της καλλιέργειας φυτών, κάτι 

που οδήγησε σε νέο τρόπο ζωής και µεγαλύτερες δηµογραφικές πυκνότητες. Εν 

τούτοις, παρά την εµφάνιση πυκνοκατοικηµένων περιοχών η συγκέντρωση του 

συστήµατος διακυβέρνησης δεν επήλθε παρά µόνο ύστερα από µια µακρά περίοδο 

που χαρακτηρίστηκε από εκτεταµένη γεωργική καλλιέργεια και αρδευτικά έργα 

καθώς και εγκατάσταση σε µόνιµους οικισµούς (ή χωριά).  

Μέχρι να φτάσουµε στο σηµερινό αστικοποιηµένο τρόπο ζωής, όπου οι 

άνθρωποι συγκεντρώνονται σε µεγάλες πόλεις εκατοµµυρίων κατοίκων, η κοινωνική 
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και πολιτική ζωή έχει περάσει από διάφορα στάδια οργάνωσης. Σύµφωνα µε τον 

Hansen (2006), το πρώτο στάδιο οργάνωσης ξεκίνησε στη Νεολιθική εποχή (8.000 

π.Χ.) στην περιοχή µεταξύ Μικράς Ασίας και Μεσοποταµίας και συνίσταται στη 

µετάβαση από την εποχή των κυνηγών – τροφοσυλλεκτών στην εποχή των αγροτών, 

ενώ το δεύτερο στάδιο έγκειται στην εγκατάσταση των ανθρώπων σε µόνιµους 

καταυλισµούς, αρχικά σε χωριά και στη συνέχεια σε πόλεις. Οι πρώτες πόλεις αυτές -

µε την έννοια του σταθερού καταυλισµού- εµφανίστηκαν ήδη από τη Νεολιθική 

εποχή και µία από τις µεγαλύτερες ήταν η Çatal Höyük, η οποία βρισκόταν περίπου 

250 χιλιόµετρα νότια της Άγκυρας στην Τουρκία, άνθισε µεταξύ 6.800 και 6.300 π.Χ. 

και είχε περίπου 5.000 κατοίκους  

Το τρίτο και τελικό στάδιο οργάνωσης συνίσταται στην αλλαγή της 

κοινωνικής δοµής από την εποχή των χαλαρών δεσµών της οικογενειοκρατίας στην 

εποχή των φυλών και αργότερα των πόλεων και των κρατών µε πολιτική οργάνωση. 

Η αλλαγή αυτή υπαγορεύτηκε από το γεγονός ότι η εγκατάσταση των ανθρώπων σε 

σταθερούς καταυλισµούς µε µικρές αποστάσεις µεταξύ των σπιτιών δηµιούργησε την 

ανάγκη για εσωτερικό κανονισµό και ρύθµιση της κοινωνικής τους συµπεριφοράς. Οι 

φυλετικές κοινωνίες που ήταν η συνήθης µορφή οργάνωσης µέχρι τότε, 

καθοδηγούνταν κατά βάση από συνελεύσεις στις οποίες συµµετείχαν όλα τα µέλη της 

φυλής, από συµβούλια των µεγαλύτερων σε ηλικία πολιτών και σε µερικές 

περιπτώσεις από κάποιον αρχηγό. Όταν όµως δηµιουργήθηκαν οι πόλεις και τα κράτη 

εµφανίστηκε µία κεντρική πολιτική ηγεσία η οποία είχε τη νοµιµοποιηµένη εξουσία 

να εγκαθιδρύσει και να διατηρήσει νόµους εντός µιας οριοθετηµένης περιοχής και 

πάνω σε συγκεκριµένους κατοίκους. Και αν για την δηµιουργία και την ανάπτυξη 

σταθερών καταυλισµών και πυκνοκατοικηµένων περιοχών µπορούµε εύκολα βρούµε 

ενδείξεις ή και αποδείξεις  µέσω των αρχαιολογικών ευρηµάτων κάτι τέτοιο δεν 

µπορεί να συµβεί για την πολιτική οργάνωση και τις κοινωνικές δοµές τους. Έτσι 

προκειµένου να αποφανθούµε για την ύπαρξη πολιτικής και κοινωνικής  οργάνωσης 

οφείλουµε να στηριχτούµε σε δεδοµένα που ανακύπτουν από γραπτά κείµενα. Κατά 

συνέπεια, µελετώντας κείµενα σφηνοειδούς γραφής (από το 3.200 π.Χ.) και 

ιερογλυφικών (3.000 π.Χ.) µπορούµε να είµαστε σχεδόν βέβαιοι για την ύπαρξη 

κρατών µε πολιτική οργάνωση στη Μεσοποταµία και την Αίγυπτο εκείνη την περίοδο 

χωρίς ωστόσο να αποκλείουµε ότι κάτι τέτοιο θα µπορούσε να είχε συµβεί και 

νωρίτερα.   



 6

Έτσι οι πρώτες πόλεις εµφανίστηκαν πριν 5500 χρόνια στις εύφορες, από τις 

εποχικές πληµµύρες, κοιλάδες του Τίγρη και του Ευφράτη στο σηµερινό Ιράκ, ενώ 

αργότερα εµφανίστηκαν ανάλογες κοινωνικές δοµές και σε άλλες περιοχές όπως η 

κοιλάδα του Νείλου στην Αίγυπτο, του Ινδού στην Ινδία και του Κίτρινου ποταµού 

στην Κίνα. Πρόκειται για έναν πρωτόγνωρο τύπο κοινωνίας, ο οποίος συνοδεύτηκε 

από µία καινοφανή µορφή πολιτικής οργάνωσης. Ενώ µέχρι τότε η κοινωνική δοµή 

βασιζόταν σε συγγενικά δίκτυα, πλέον εµφανίστηκε µια µόνιµη διοικητική 

γραφειοκρατία που απαιτούσε δεσµούς αφοσίωσης οι οποίοι υπερίσχυαν της 

γενεαλογικής γραµµής. Οι τοπικοί αρχηγοί εκχώρησαν µεγάλο µέρος της αυθεντίας 

τους σε µία κυβερνώσα τάξη που είχε την εξουσία να συγκεντρώνει τα αγροτικά 

πλεονάσµατα και να επιστρατεύει το απαραίτητο εργατικό δυναµικό για την 

κατασκευή µεγαλεπήβολων αρδευτικών έργων και µεγαλοπρεπών κτισµάτων.  

Αυτό που χρήζει περαιτέρω ερµηνείας δεν είναι ο λόγος που αυτή η άκρως 

επιτυχηµένη προσαρµογή διήρκεσε τόσο πολύ, αλλά µάλλον ποιοι λόγοι οδήγησαν 

ένα µικρό αρχικά αριθµό οµάδων να εγκαταλείψουν τις προϋπάρχουσες δοµές για πιο 

πολύπλοκες µορφές επιβίωσης και κοινωνικής οργάνωσης. Την µετάβαση αυτή 

µελετούν διάφοροι επιστηµονικοί κλάδοι όπως η ιστορία, η πολιτική ανθρωπολογία 

και η γνωσιακή αρχαιολογία. Κατά συνέπεια πολλές θεωρίες έχουν διατυπωθεί µε 

στόχο να εντοπίσουν τους παράγοντες εκείνους, οι οποίοι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο 

στο σχηµατισµό των σύνθετων αυτών κοινωνικών δοµών. Στις επόµενες 

παραγράφους εκκινώντας από µια πρώιµη φιλοσοφική προσέγγιση για το λόγο 

συγκρότησης οργανωµένων δοµών και εν συνεχεία πόλεων, θα παραθέσουµε τις 

σηµαντικότερες µέχρι στιγµής θεωρίες που έχουν προταθεί για την εξήγηση του 

φαινοµένου της ανάδυσης και σύστασης πόλεων. Κάθε µια εξ αυτών πριµοδοτεί 

διαφορετικούς παράγοντες που οδήγησαν στη συγκρότηση κοινωνιών, εν τούτοις 

όλες έχουν σαν κοινό χαρακτηριστικό την ύπαρξη ανισοτικών  σχέσεων. 

 

2.1. Φιλοσοφική Προσέγγιση 

 

Ο Αριστοτέλης στα Πολιτικά (Ross, 1923) αναφέρει ότι η κοινωνία των πολιτών  

πέρασε από τρία στάδια: την οικογένεια, την κοινότητα και τέλος το ολοκληρωµένο 

κράτος το οποίο είναι η τέλεια κοινωνία, η πόλη. Το τελευταίο αυτό στάδιο 

προκύπτει από την ανάγκη των ανθρώπων να ευηµερούν, είναι ένα φυσικό γεγονός, 
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όπως άλλωστε και οι προγενέστεροι κοινωνικοί σχηµατισµοί των οποίων η πόλη είναι 

η φυσική κατάληξη. Ο άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος µπορεί να αρχίσει να 

αναπτύσσεται µόνο µέσα από την οικογένεια, δεν µπορεί να φτάσει στην 

ολοκλήρωση παρά µόνο µετέχοντας σε µια πολιτική κοινωνία. Για αυτό το λόγο, 

χαρακτηρίζει τον άνθρωπο σαν  «ον πολιτικό» και την πόλη µέσο για την επίτευξη 

της ατοµικής ολοκλήρωσης.  

Τους στοχασµούς του Αριστοτέλη σχολιάζει ο Diamond (2006) αναφέροντας ότι 

η θέση αυτή ίσως αποτελεί µια απλοϊκή ερµηνεία της προέλευσης των κρατών. Στην 

ουσία δεν πρόκειται καν για ερµηνεία αλλά για αποτύπωση της κατάστασης της 

κοινωνίας την εποχή του Αριστοτέλη. Εν τούτοις, σηµειώνει πως εύλογα ο αρχαίος 

φιλόσοφος διατύπωσε την παραπάνω θέση δεδοµένου ότι όλες οι κοινωνίες που είχε 

γνωρίσει ήταν πόλεις- κράτη και εποµένως δεν ήταν δυνατό να σχολιάσει µε 

διαφορετικό τρόπο την ανάδυση τους. 

 

2.2. Πολιτικό-Οικονοµική Προσέγγιση 

 

Σε αυτήν την υποενότητα πρόκειται να παρατεθούν οι θεωρίες εκείνες οι 

οποίες εστιάζουν σε πολιτικό- οικονοµικούς παράγοντες για να ερµηνεύσουν την 

συγκρότηση πόλεων. Πιο συγκεκριµένα, θα δούµε το ρόλο του πολέµου, του 

εµπορίου αλλά και της αποικιοκρατίας στην ανάδυση πρωτο-πολιτικής 

συµπεριφοράς.   

 

2.2.1. Ο Ρόλος του Πολέµου 

 

Σύµφωνα µε τον Spencer (όπως αναφέρεται στον Lewellen, 2003, σελ 84)  η 

δηµιουργία των σύνθετων κοινωνικά σχηµατισµών είναι αποτέλεσµα του γεγονότος 

ότι οι πιο ισχυρές µιλιταριστικές οργανώσεις κυριαρχούν αναπόφευκτα επί των 

ασθενέστερων οµάδων, συνενώνοντας τες υπό µια ισχυρή συγκεντρωτική κυβέρνηση 

που διαθέτει το µονοπώλιο στη χρήση βίας. Για να γίνει αυτό πολλές φορές δεν είναι 

ανάγκη καν να γίνει χρήση βίας. Απλώς και µόνο η ύπαρξη µιας εξωτερικής απειλής 

που καθιστά αναγκαίο ένα πολυπληθή µόνιµο στρατό µπορεί να ωθήσει µία κοινωνία 

µε χαλαρή διάρθρωση προς την κατεύθυνση µια ισχυρής συγκεντρωτικής µορφής 

ηγεσίας. Πρόκειται για εφαρµογή της δαρβινικής θεωρίας της εξέλιξης στην 
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κοινωνία, αφού σύµφωνα µε αυτήν, αυτός που επιβιώνει τελικά είναι ο ισχυρός, 

γεγονός που τελικά οδηγεί στην αποικιοκρατία, τον ιµπεριαλισµό και στην 

γενικότερη εκµετάλλευση του αδύνατου από τον ισχυρό.  

Παράλληλα η ανύψωση τειχών για προστασία από τις επιθέσεις είναι άλλος 

ένας βασικός λόγος της εµφάνισης των πόλεων (Hansen, 2006). Οι πόλεµοι στην 

αρχαία εποχή ήταν τόσο συχνοί που οι πόλεις οχυρώνονταν µε ψηλά τείχη εντός των 

οποίων εξασφαλιζόταν η προστασία των πολιτών. Άλλωστε η ελληνική λέξη πόλις 

αρχικά σήµαινε οχυρωµένο µέρος και πολλές φορές χρησιµοποιούνταν σαν 

συνώνυµο του “ακρόπολις”, αν και η ακρόπολις ήταν ένα οχυρωµένο µέρος που 

χρησιµοποιούνταν σαν σηµείο υπεροχής και το οποίο δεν περιείχε καταυλισµούς ενώ 

η πόλις ήταν οχυρωµένο µέρος το οποίο εµπεριείχε το σύνολο των κατοικιών της 

περιοχής. Αλλά και αργότερα στο Μεσαίωνα, η ανάγκη ύπαρξης ασφάλειας εξηγεί το 

κοινό χαρακτηριστικό της οχύρωσης που έχουν όλες οι πόλεις (Piren, 1927). 

Στην υπόθεση αυτή ότι ο πόλεµος και η κατάκτηση αποτελούν πρωταρχικές 

αιτίες διαµόρφωσης ορισµένων κρατών ο Service (1971, όπως αναφέρεται στον 

Lewellen, 2003) διατύπωσε δύο ενστάσεις. α) Επειδή οι δυνάµεις που µπορεί να 

συγκεντρώσει µία κοινωνία είναι ανάλογες του υφιστάµενου δηµογραφικού και 

οργανωτικού επιπέδου της, ο πόλεµος θα πρέπει να αντιµετωπιστεί περισσότερο ως 

αποτέλεσµα παρά ως αιτία ενός δεδοµένου επιπέδου κοινωνικής οργάνωσης. β) ο 

πόλεµος ανάµεσα σε φυλές και φυλαρχίες είναι πιο πιθανόν να παρεµποδίσει το 

σχηµατισµό του κράτους παρά να τον προκαλέσει, µιας και οι οµάδες, όταν 

απειλούνται από µία δύναµη ισχυρότερη από αυτές, είναι πιθανότερο να 

διασκορπιστούν παρά να συνενωθούν. 

2.2.2. Ο Ρόλος του Εµπορίου 

 

Ο Hansen (2006) περιγράφει τη στενή σχέση µεταξύ της εµφάνισης πόλεων – 

κρατών και του εµπορίου η οποία µπορεί να αναπτύσσεται µε δύο τρόπους. Ο πρώτος 

σχετίζεται µε τη διέλευση καραβανιών τα οποία αφενός περνούσαν µέσα από ήδη 

υπάρχουσες πόλεις βοηθώντας στη δηµιουργία νέων αντικειµένων απασχόλησης, 

αφετέρου όταν έπρεπε να διανύσουν µεγάλες αποστάσεις κατά µήκος των οποίων δεν 

υπήρχε καθόλου πολιτισµός, πόλεις άρχισαν να εµφανίζονται στις περιοχές όπου 

αυτά σταµατούσαν για διανυκτέρευση. Σύµφωνα µε τον Piren (1927) τα καραβάνια 

συγκεντρώνονταν στα µέρη εκείνα όπου η τοποθεσία διευκόλυνε τις επικοινωνίες και 
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όπου µπορούσαν ταυτόχρονα να ασφαλίσουν τα χρήµατα και τα υπάρχοντα τους. 

Εµφανίζονταν σε όλους τους φυσικούς δρόµους µέσω των οποίων εξαπλώνεται το 

εµπόριο. Αρχικά στις ακτές και στους ποταµούς και στη συνέχεια πάνω στους 

δρόµους που συνδέουν µεταξύ τους αυτά τα πρώτα κέντρα εµπορικής 

δραστηριότητας. Τέτοια παραδείγµατα είναι η Μεδίνα και η Μέκκα, πόλεις οι οποίες 

δηµιουργήθηκαν κατά µήκος της διαδροµής που έκαναν τα καραβάνια από τη 

Μεσοποταµία στο Άντεν και στο Μεσαίωνα οι πόλεις στην Ιταλία και τις Κάτω 

Χώρες.  

Επιπλέον εµπορικές πόλεις συχνά εµφανίστηκαν στην περιοχή όπου 

αλληλεπιδρούσαν δύο διαφορετικοί πολιτισµοί. Τέτοια παραδείγµατα είναι οι πόλεις 

στο δέλτα του Νίγηρα οι οποίες εµφανίστηκαν το 16
ο
 αιώνα µ.Χ. λόγω του εµπορίου 

δούλων στον Ατλαντικό. 

2.2.3. Αποικισµός – Εκπολιτισµός – ∆ιαδοχικές Πόλεις 

 

Πρόκειται για άλλους τρεις παράγοντες που περιγράφει ο Hansen (2006) και 

τους οποίους θεωρεί σηµαντικούς στο σχηµατισµό των πόλεων. 

Πόλεις εξαιτίας αποικισµού εµφανίστηκαν τόσο στην αρχαία εποχή όσο και 

µεταγενέστερα όταν ένα µέρος του πληθυσµού ενός κράτους ταξίδευε για να ιδρύσει 

µία αποικία. Στις περιπτώσεις αυτές ο πληθυσµός αυτός εγκαθίσταντο µόνιµα σε 

κάποιο αποµακρυσµένο και εχθρικό συνήθως έδαφος και οικοδοµούσε κάποια 

οχυρωµένη πόλη µέσω της οποίας προσπαθούσε να ελέγξει µία συγκεκριµένη 

περιοχή. Οι αποικίες αυτές συχνά ελέγχονταν από τη µητρόπολη και τέτοια 

παραδείγµατα είναι οι αποικίες των Ελλήνων και των Φοινίκων στην αρχαιότητα, 

αλλά και αυτές των Ευρωπαίων στην Αφρική και την Ασία στην πιο πρόσφατη 

ιστορία. 

Άλλες φορές πάλι παρατηρείται κάποιου είδους σχέση µεταξύ της εµφάνισης 

νέων πόλεων – κρατών και της ύπαρξης άλλων παλαιότερων. Έτσι παλαιές πόλεις 

επηρεάζουν συχνά άλλες. Υπάρχει ο ισχυρισµός ότι οι Έλληνες δανείστηκαν από 

τους Φοίνικες εκτός από το αλφάβητο και την ιδέα της οργάνωσης σε πόλεις – κράτη, 

ενώ µε βάση το ίδιο επιχείρηµα η δηµιουργία των Λατινικών και Ετρουσκικών 

πόλεων στηρίζεται στην ύπαρξη των ελληνικών πόλεων – κρατών στη Νότια Ιταλία 

και τη Σικελία.  
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Τέλος, υπάρχουν πόλεις οι οποίες εµφανίστηκαν εκεί που υπήρχαν παλαιότερα 

άλλες µεγάλες και σηµαντικές πόλεις, οι οποίες κατέρρευσαν και διαµερίστηκαν σε 

έναν µεγάλο αριθµό νέων πόλεων. Τέτοιο παράδειγµα είναι οι πόλεις του Zapotec στο 

Μεξικό οι οποίες εµφανίστηκαν τον 9
ο
 αιώνα µ.Χ. µετά την κατάρρευση της πόλης 

του Monte Alban.  

 

2.3. Περιβαλλοντική – Οικολογική Προσέγγιση 

 

 Σε αυτήν την υποενότητα πρόκειται να παρατεθούν εκείνες οι θεωρητικές 

προσεγγίσεις που αναδεικνύουν το ρόλο του περιβάλλοντος αλλά και εν γένει του 

οικοσυστήµατος στην σύσταση σύνθετων κοινωνιών και οργανωµένων πόλεων. 

2.3.1. Ο Ρόλος του Περιβάλλοντος 

 

Ο Carneiro (1970) πρότεινε µια θεωρία περιβαλλοντικού περιορισµού και 

δηµογραφικής πίεσης σύµφωνα µε την οποία οι πρώτες πόλεις σχηµατίστηκαν 

εξαιτίας της πληθυσµιακής αύξησης και της αδυναµίας των ατόµων να µετακινηθούν 

σε άλλες περιοχές λόγω της ακαταλληλότητας του εδάφους. Έχοντας µελετήσει 

πολλές περιπτώσεις δηµιουργίας κρατών στην αρχαιότητα επισηµαίνει ότι τα κράτη 

δηµιουργήθηκαν σε αγροτικές εκτάσεις οι οποίες οροθετούνταν από βουνά, θάλασσες 

ή ερήµους. Αυτό συνέβη γιατί όταν δεν υπάρχει ο περιβαλλοντικός αυτός 

περιορισµός, οι ηττηµένοι του πολέµου µπορούν να αποµακρυνθούν και να 

εγκατασταθούν σε µία άλλη περιοχή πράγµα το οποίο είναι αδύνατο να συµβεί όταν 

µία εύφορη έκταση περιβάλλεται από άγονα εδάφη. Στην περίπτωση αυτή οι 

ηττηµένοι του πολέµου δεν έχουν άλλη επιλογή από το να υποταχθούν στους 

κατακτητές τους µε αποτέλεσµα την δηµιουργία όλο και πιο πυκνοκατοικηµένων 

περιοχών. Ο Carneiro αναφέρει  δύο παραδείγµατα όπου η διαφορετική εδαφική 

µορφολογία επηρέασε το αποτέλεσµα των πολεµικών συγκρούσεων ως προς τη 

δηµιουργία πόλεων. Σύµφωνα µε το συγγραφέα, οι πόλεµοι µεταξύ των φυλών των 

Ινδιάνων στον Αµαζόνιο, αν και συχνοί, δεν οδήγησαν στην δηµιουργία µεγάλων 

πόλεων µε κεντρική εξουσία επειδή οι ηττηµένοι, από τον πόλεµο, πληθυσµοί 

µπορούσαν πάντα να βρίσκουν δρόµους διαφυγής και νέες ακατοίκητες δασικές 

περιοχές στις οποίες δηµιουργούσαν τα νέα τους χωριά. Αντιθέτως, στις 

παραποτάµιες περιοχές του Νείλου στην Αίγυπτο, οι οποίες περιβάλλονταν από 
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έρηµο καθώς και των παράκτιων περιοχών του Περού οι οποίες περιβάλλονταν από 

θάλασσα, ερήµους και βουνά το αποτέλεσµα των πολεµικών συρράξεων διέφερε 

σηµαντικά. Στις περιοχές αυτές λόγω της αύξησης των πληθυσµών και της 

δηµογραφικής πίεσης που παρατηρήθηκε, αρχικά προσπάθησαν να βρουν µία λύση 

στην αυξανόµενη ζήτησης τροφής µέσω της εντατικοποίησης της γεωργίας µε τη 

δηµιουργία αναβαθµίδων. Όσο η πίεση όµως αυξάνονταν άρχισαν να γίνονται 

επεκτατικοί πόλεµοι µε σκοπό η µία κοινωνική οµάδα να αυξήσει την 

παραγωγικότητά της εις βάρος της άλλης. Οι ασθενέστεροι των συγκρούσεων αυτών 

επειδή δεν µπορούσαν να βρουν νέα εδάφη στα οποία θα µπορούσαν να µετοικήσουν 

και να εξασφαλίσουν τη διαβίωση τους, υποτάσσονταν στην κυρίαρχη δύναµη µε 

αποτέλεσµα την δηµιουργία ενός ιεραρχικού µιλιταριστικού συστήµατος 

διακυβέρνησης. Η διαδικασία αυτή διέπεται από την αρχή του ανταγωνιστικού 

αποκλεισµού, αρχή που προέρχεται από την εξελικτική βιολογία και σύµφωνα µε την 

οποία δυο είδη που καταλαµβάνουν και εκµεταλλεύονται τον ίδιο βιότοπο δεν 

µπορούν να συνυπάρχουν εσαεί, αλλά είναι αναγκασµένα να εξολοθρεύσει το ένα το 

άλλο. 

 Τη θεωρία αυτή του περιβαλλοντικού περιορισµού επεκτείνει ο Dickson 

(1987). Ο συγγραφέας ισχυρίζεται πως η θέση του Carneiro (1970) περί 

περιβαλλοντικών περιορισµών στην ανάδυση πρώτων κρατών είναι πιθανόν  

ελλιπής. ∆ιαπιστώνει πως πολλές από τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες, τις οποίες 

αναγκάστηκαν από νωρίς τα κράτη να αντιµετωπίσουν, όπως η απερήµωση, η 

αποψίλωση των δασών ή η αύξηση της αλµυρότητας, δεν ήταν ούτε φυσικές ούτε 

σταθερές αλλά αντιθέτως δυναµικά αποτελέσµατα της άµεσης ανθρώπινης 

οικολογικής παρέµβασης. Προτείνει λοιπόν, την τροποποίηση και διεύρυνση της 

περιβαλλοντικής θεωρίας του Carneiro έτσι ώστε να  συµπεριλάβει τα 

µεταβαλλόµενα πρότυπα τεχνητών πλέον συνθηκών που επέφερε η ανθρωπογενής 

καταστροφή του περιβάλλοντος. 

Αντίστοιχα µεγάλη βαρύτητα στο ρόλο του περιβάλλοντος δίνει τόσο ο 

Lewellen (2003) όσο και ο Hansen (2006). O τελευταίος τονίζει το ρόλο του 

γεωπολιτικού παράγοντα ορµώµενος από τις πόλεις - κράτη στην αρχαία Ελλάδα και 

στη Συρία, οι οποίες εµφανίστηκαν σε περιοχές όπου κοιλάδες ή οροπέδια 

περιβάλλονται από βουνά.  Επίσης ο Piren (1927) µελετώντας το σχηµατισµό των 

πόλεων στον Μεσαίωνα αναφέρει ότι πρόκειται για µια διαδικασία η οποία εν 
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πολλοίς καθορίστηκε από το γεωγραφικό περιβάλλον, δηλαδή από την  ροή των 

ποταµιών, τις ακτές, τις κοιλάδες και τα βουνά. 

2.3.2. Η Υδραυλική Θεωρία και ο Ρόλος της Τεχνολογίας 

 

Τόσο ο Wittfogel (1957, όπως αναφέρεται στον Lewellen, 2003, σελ 88-89) όσο 

και ο Diamond (2006) σηµειώνουν τη σηµασία των αρδευτικών έργων στην αύξηση 

της παραγωγικότητας της γης. Πριν από αυτά, τα εδάφη µπορούσαν να δώσουν µόνο 

µία σοδειά ανά έτος, όταν λόγω των εποχικών βροχών οι πληµµύρες βοηθούσαν στο 

πότισµα των εδαφών. Με την πραγµατοποίηση όµως των πρώτων αρδευτικών έργων, 

όπως για παράδειγµα τη δηµιουργία δεξαµενών για την εναπόθεση του νερού ή τη 

δηµιουργία δικτύου καναλιών για τη µεταφορά του νερού στις περιοχές που είχαν 

µεγαλύτερη υδροδοτική ανάγκη παρατηρείται αύξηση στην παραγωγική ικανότητα 

της γης και κατ’ επέκταση ραγδαία αύξηση του πληθυσµού. Προοδευτικά µάλιστα, τα 

αρδευτικά έργα  γίνονταν ολοένα και πιο πολύπλοκα και απαιτούσαν για την 

υλοποίησή τους εξειδικευµένο προσωπικό. Έτσι, δηµιουργήθηκε µία οµάδα ειδικών, 

αρµόδια για το σχεδιασµό και την κατασκευή αυτών των έργων. Λόγω της 

τεχνογνωσίας της και της σηµαντικότητας των έργων για την παραγωγή και εποµένως 

για τη διαβίωση του συνεχώς αυξανόµενου πληθυσµού, η οµάδα αυτή άρχισε να 

παίζει ζωτικής σηµασίας ρόλο για την κοινότητα µε αποτέλεσµα σιγά - σιγά να 

µετεξελιχθεί σε µια διοικητική ελίτ που ασκούσε συγκεντρωτική διακυβέρνηση στο 

κράτος που είχε σχηµατιστεί.  

Θετική σχέση µε την αύξηση της παραγωγικότητας και ανάλογα 

αποτελέσµατα επιφέρει η εµφάνιση κάθε µορφής τεχνολογίας. (Allen, 1997) Η 

αυξηµένη παραγωγικότητα  οδηγεί εµφανώς σε πλεόνασµα τροφής, γεγονός που 

συµβάλλει στην αύξηση των πληθυσµών µέσω της αύξησης των γεννήσεων αλλά  

ταυτόχρονα αποτελεί θέλγητρο και πόλο µετανάστευσης εγγύτερων πληθυσµών. 

Παραδείγµατος χάριν, οι Σουµέριοι οι οποίοι είχαν αυξήσει την παραγωγικότητά τους 

µε τη χρήση αρδευτικών και τεχνολογικών επιτευγµάτων, προσέλκυσαν πληθυσµούς 

από άλλες περιοχές, οι οποίοι αναζητούσαν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. 

Το γενικότερο ρόλο της τεχνολογίας στην εµφάνιση σύνθετων κοινωνικών 

δοµών µειώνει ο Carneiro (1974). Σύµφωνα µε το συγγραφέα εκτός από την επινόηση 

της γεωργίας και των πέτρινων εργαλείων κανένα άλλο τεχνούργηµα δεν φαίνεται να 

είναι απαραίτητο για την εµφάνισή τους, αφού αυτές αποτέλεσαν το αποκορύφωµα 
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µίας σειράς οργανωτικών λύσεων σε προβλήµατα που προέκυψαν εξαιτίας της 

περιορισµένης τροφής, της δηµογραφικής πίεσης και των πολέµων. Ακόµα και τα 

µεγάλα αρδευτικά έργα τα οποία σχεδιάστηκαν για να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα 

της έλλειψης τροφής καθώς οι πόλεις που είχαν δηµιουργηθεί µεγάλωναν σε 

πληθυσµό και το έδαφος δεν επαρκούσε για να θρέψει τους κατοίκους δεν 

θεωρούνται από το συγγραφέα σαν µία καθαρή τεχνολογική εφεύρεση και αυτό γιατί 

η ανάπτυξή τους δεν εξαρτήθηκε από την ύπαρξη ειδικών εργαλείων ούτε βασίστηκε 

σε αρχές της µηχανικής, αλλά από τα προβλήµατα τα οποία προέκυψαν λόγω 

έλλειψης γης, και από την ανάγκη να επιστρατευτούν οι µάζες να δουλέψουν. 

 

2.4. Κοινωνικό-Γνωστική Προσέγγιση 

 

 Σε αυτή την υποενότητα παρατίθενται οι θεωρίες εκείνες, οι οποίες 

εντοπίζουν τη σηµαντική συµβολή κοινωνικών και γνωστικών παραγόντων στη 

συγκρότηση των πρώτων πόλεων. Συγκεκριµένα, θα δούµε το σηµαίνοντα ρόλο που 

έπαιξε η αύξηση του πληθυσµού αλλά και το καθεστώς ιδιοκτησίας στην δηµιουργία 

κοινοτήτων και πόλεων ενώ ακολούθως θα αναφερθούµε στην σηµασία του 

λατρευτικού στοιχείου σαν παράγοντα συγκρότησης οικογενειών και κοινωνιών. 

Τέλος, θα παραθέσουµε και µια σύγχρονη γνωστική προσέγγιση, η οποία διαφέρει 

σηµαντικά από το κύριο σώµα ερµηνείας του ερευνητικού µας ερωτήµατος. 

2.4.1. Η Αύξηση του Πληθυσµού 

 

Σύµφωνα µε τους Johnson & Earle (1987, όπως αναφέρεται στον Allen, 1997) 

µία µάλλον προφανής αιτία δηµιουργίας πυκνοκατοικηµένων περιοχών είναι η ίδια η 

αύξηση του πληθυσµού. Η αύξηση του πληθυσµού εντός ενός οποιουδήποτε 

συστήµατος παραγωγής έχει σαν αποτέλεσµα µικρότερη ανταπόδοση µε αποτέλεσµα 

οι κοινωνίες να τείνουν να οργανωθούν σε πιο πολύπλοκες και κυρίως αποδοτικές 

µορφές. Ο Carneiro (1967) µελέτησε τη σχέση ανάµεσα στη δηµογραφική αύξηση 

και την κοινωνική πολυπλοκότητα 46 κοινωνών και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η 

σχέση µεταξύ των δύο αυτών µεταβλητών ήταν στατιστικά σηµαντική. Αντίστοιχη 

σχέση φαίνεται να υπάρχει και µεταξύ του πληθυσµού και των παραγωγικών πόρων. 

Η εντατικοποίηση της παραγωγής διαµέσου της άρδευσης, των γεωργικών 

αναβαθµίδων, της λίπανσης του εδάφους, της χρήσης ζώων και εν γένει µέσω της 
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ανάπτυξης µιας νέας τεχνολογίας ή τη βελτίωση µίας προϋπάρχουσας έχουν σαν 

αποτέλεσµα την αύξηση της προσφοράς τροφής µε επακόλουθο την αύξηση της 

δηµογραφικής πυκνότητας. Η αύξηση όµως του µεγέθους του πληθυσµού έχει σαν 

αποτέλεσµα να απαιτούνται πιο πολύπλοκες µορφές κοινωνικής και πολιτικής 

οργάνωσης. 

Παρότι φαίνεται να υπάρχει ξεκάθαρη σχέση µεταξύ πληθυσµού, κοινωνικής 

πολυπλοκότητας και παραγωγικότητας είναι µάλλον δύσκολο να αποφανθεί κανείς µε 

ασφάλεια για το αίτιο και το αιτιατό στη εν λόγω σχέση. Σύµφωνα µε τον Diamond 

(2006) η αναζήτηση αιτίου και αιτιατού στην συζήτηση για τη σχέση αύξησης 

πληθυσµού και υψηλής παραγωγικότητας είναι µάλλον άστοχη. Σύµφωνα µε το 

συγγραφέα αυτό που συµβαίνει είναι ότι η εντατικοποίηση της παραγωγής και η 

κοινωνική πολυπλοκότητα ενισχύουν η µία την άλλη. Εποµένως η πληθυσµιακή 

αύξηση οδηγεί σε κοινωνική πολυπλοκότητα, ενώ µε τη σειρά της η κοινωνική 

πολυπλοκότητα οδηγεί σε εντατικοποιηµένη παραγωγή τροφής και µε αυτό τον τρόπο 

σε πληθυσµιακή αύξηση. Το τελευταίο συµβαίνει γιατί οι σύνθετες συγκεντρωτικές 

κοινωνίες έχουν τη δυνατότητα να επιτελούν δηµόσια έργα, να  επιδίδονται σε 

εµπορικές συναλλαγές µεταξύ αποµακρυσµένων περιοχών  αλλά και σε άλλες 

εξειδικευµένες οικονοµικές δραστηριότητες οι οποίες ευνοούν την εντατικοποίηση 

παραγωγής τροφής και, ως εκ τούτου, την αύξηση του πληθυσµού. 

Ανεξάρτητα όµως από το ποια παράµετρος έχει το ρόλο του αιτίου και ποια του 

αιτιατού, αυτό που παρουσιάζει ιδιαίτερη σηµασία είναι η µελέτη των τρόπων µε 

τους οποίους η εντατικοποίηση στην παραγωγή τροφής και η αύξηση της 

δηµογραφικής πυκνότητας µπορεί να συµβάλλει στην δηµιουργία ορισµένων από τα 

γνωρίσµατα των σύνθετων κοινωνιών χωρίς αυτό να σηµαίνει φυσικά ότι η αύξηση 

αυτή οδηγεί αναπόφευκτα στις σύνθετες κοινωνίες.  

Ο Diamond (2006) εντοπίζει τρεις αιτίες, σύµφωνα µε τους οποίες, οι 

πολυπληθείς κοινωνίες τείνουν να γίνουν και σύνθετες. Η πρώτη αιτία αφορά στις 

συγκρούσεις που διεξάγονται ανάµεσα στα µέλη της κοινωνίας. Στις µικρές κοινωνίες 

(εσµοί, φυλές κλπ) τα µέλη είναι σχεδόν όλα συγγενείς και εποµένως οι εσωτερικές 

συγκρούσεις σπανίζουν. Στις πολυπληθείς κοινωνίες όµως η πιθανότητα σύγκρουσης 

µεταξύ των µελών για την επίλυση διαφορών είναι πολύ ισχυρότερη και ως εκ τούτου 

το ενδεχόµενο αποδόµησης της κοινωνίας µεγάλο. Για την αποφυγή αυτού 

κινητοποιείται η συγκεντρωτική εξουσία η οποία µέσα από το µονοπώλιο στη χρήση 

βίας, καταφέρνει να επιλύσει τις συγκρούσεις.  
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Επιπλέον ο Diamond παρατηρεί πως όσο µεγαλώνει ο πληθυσµός µιας 

κοινωνίας τόσο δυσχεραίνεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αποτέλεσµα αυτού 

είναι να καθίσταται απαραίτητη πέραν του συγκεντρωτικού τρόπου οργάνωσης και η 

εκτελεστική διαστρωµάτωση για να µπορέσουν να ληφθούν αποφάσεις µε 

αποτελεσµατικό τρόπο.  

Ο τρίτος λόγος που οδηγεί στην δηµιουργία σύνθετων κοινωνιών είναι 

οικονοµικής φύσης. Εξαιτίας των διαφορετικών δεξιοτήτων των ατόµων µίας 

κοινωνίας είναι αναµενόµενο κάποιοι άνθρωποι να καταλήγουν πάντα µε πλεόνασµα 

τροφής και κάποιο άλλοι όχι. Στις µικρές κοινωνίες αυτή η ανισοκατανοµή του 

πλούτου επιλύεται µε µεταφορά ή ανταλλαγή των αγαθών µεταξύ των µελών της, 

αλλά στις πολυπληθείς κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο να συµβεί. Για το λόγο αυτό 

είναι απαραίτητο να δηµιουργηθεί µία οικονοµία αναδιανοµής στην οποία όσα αγαθά 

δεν χρειάζονται σε ένα άτοµο, µεταβιβάζονται από αυτό στη συγκεντρωτική εξουσία, 

η οποία κατόπιν αναδιανέµει τα αγαθά αυτά στα άτοµα που τα στερούνται.  

 Επιπλέον η παραγωγή τροφής συµβάλλει µε τουλάχιστον δύο τρόπους σε 

ειδικότερα γνωρίσµατα των σύνθετων κοινωνιών. i) Λόγω της εποχικότητας στην 

απασχόληση, µόλις ολοκληρωθεί η συγκοµιδή, το εργατικό δυναµικό τίθεται στη 

διάθεση της συγκεντρωτικής πολιτικής εξουσίας για τη δηµιουργία δηµόσιων έργων 

ή για την πραγµατοποίηση κατακτητικών πολέµων. ii) Το πλεόνασµα στην παραγωγή 

τροφής επιτρέπει ή και απαιτεί από τους ανθρώπους να δηµιουργήσουν µόνιµους 

οικισµούς.  

Στην παραπάνω θέση, δηλαδή της αύξησης της κοινωνικής πολυπλοκότητας σαν 

συνάρτηση της αύξησης του πληθυσµού  συγκλίνουν και οι Gumerman et. al (2003), 

µελετώντας µε χρήση εξατοµικευµένης προσοµοίωσης την εξελικτική πορεία του 

πολιτισµού των Anasazi στην Νοτιοδυτική Αµερική, αλλά και οι Doran et. al (1993) 

οι οποίοι µελέτησαν την περίπτωση της νοτιοδυτικής Γαλλίας  κατά τη διάρκεια της 

Ύστερης Παλαιολιθικής εποχής. 

2.4.2. Ο Ρόλος της Ιδιοκτησίας 

 

Σύµφωνα µε τον Engels, η παλαιότερη µορφή κοινωνικής οργάνωσης ήταν 

κοµµουνιστική που σήµαινε ότι οι πόροι διανέµονταν εξίσου σε όλους και δεν υπήρχε 

ισχυρή αίσθηση ατοµικής ιδιοκτησίας. Η διαφοροποίηση από αυτή την κατάσταση 

συνέβη όταν εξαιτίας της τεχνολογικής καινοτοµίας η αύξηση του πλεονάσµατος 
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δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για τη δηµιουργία της ατοµικής ιδιοκτησίας 

(Lewellen, 2003). Στη συνέχεια και εξαιτίας αυτής κάποιοι απέκτησαν ισχύ και 

δηµιουργήθηκε έτσι η επιχειρηµατική τάξη η οποία έχοντας στην κατοχή της τα µέσα 

παραγωγής, αγόραζε και πουλούσε την ανθρώπινη εργασία. Το γεγονός αυτό επέφερε 

άνιση πρόσβαση στους πόρους και, κατ’ επέκταση, τεράστιες αποκλίσεις στον 

ατοµικό πλούτο. Ως συνέπεια αυτού και προκειµένου να προστατεύσει τα ταξικά 

συµφέροντα της ενάντια στις µάζες, η ελίτ ήταν υποχρεωµένη να οικοδοµήσει µια 

µόνιµη δοµή συγκεντρωτικής ισχύος.  

Αυτή η δοµή συγκεντρωτικής εξουσίας είναι και το σηµείο κλειδί στη 

διαµόρφωση του κράτους (Lewellen, 2003) και όχι αυτή καθεαυτή η κοινωνική 

διαστρωµάτωση που παρατηρείται. Αυτό ισχύει γιατί όταν πρωτοεµφανίζονται τα 

διαφορετικά κοινωνικά στρώµατα, το δηµιούργηµα είναι ασταθές και µπορεί πολύ 

εύκολα να αποσυντεθεί και η κοινωνία να επιστρέψει στο προηγούµενο επίπεδο 

οργάνωσης. Για να µη συµβεί αυτό θα πρέπει η προνοµιούχος ελίτ η οποία έχει 

δηµιουργηθεί να αναλάβει την εξουσία και να επιβληθεί στο υπόλοιπο κοµµάτι της 

κοινωνίας. 

2.4.3. Ο Ρόλος της Λατρείας 

 

Η ανάλυση, σύµφωνα µε την οποία η γέννηση της πόλης συνδέεται µε την 

ανάπτυξη πολιτικών θεσµών οι οποίες υποσκέλισαν τις δοµές µε βάση το γένος,  

βασίζεται ουσιαστικά στους στοχασµούς του Αριστοτέλη στα Πολιτικά, όπου ο 

φιλόσοφος αναδεικνύει την ανικανότητα του ανθρώπου να ζει µόνος σε καταλυτικό 

παράγοντα για τη συγκρότηση πρώτα της οικογένειας, κατόπιν της κοινότητας, και 

τέλος της πόλης. Η ανάλυση αυτή ωστόσο βασίζεται κυρίως στο αθηναϊκό πρότυπο 

κοινωνίας. Με το πρότυπο αυτό ήρθε σε ρήξη ο Polignac (1984), ο οποίος 

µελετώντας τις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας κατέδειξε ότι ο παραδειγµατικός 

χαρακτήρας της Αθήνας είναι εντελώς σχετικός. Προκειµένου να υποστηρίξει τη 

θέση του βασίστηκε σε ευρήµατα ανασκαφών τα οποία κατέδειξαν µία αλµατώδη 

δηµογραφική ανάπτυξη από τα τέλη του 9
ου

 αιώνα και µετά, ταυτόχρονα µε την 

ύπαρξη αποθετών προσφορών οι οποίες δεν συσσωρεύονταν στο κέντρο του αστικού 

χώρου αλλά στα όρια της επικράτειας. Με βάση αυτά όρισε την πόλη ως µία 

λατρευτική κοινότητα: «Αυτό που αποκαλούµε πόλη είναι το αποτέλεσµα µιας 

προοδευτικής εγκαθίδρυσης συνεκτικών δοµών και κοινωνικών ιεραρχιών υπό µορφή 
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αναζητήσεως συναινέσεων για την επιλογή των διαµεσολαβητικών λατρειών και των 

τρόπων συµµετοχής στις τελετουργίες.» Οι διαµεσολαβητικές αυτές λατρείες 

αφορούσαν τόσο στις θεότητες οι οποίες προστάτευαν την επικράτεια, όσο και στους 

ήρωες, τους ιστορικούς ή µυθικούς ιδρυτές της πόλης. Τα ιερά και οι τάφοι των 

ηρώων ήταν εκείνα τα χαρακτηριστικά που όριζαν την επικράτεια της πόλης και που 

τοποθετούν τη λατρεία στο κέντρο της διαδικασίας σχηµατισµού της πόλεως. 

Παρότι πολλά διαφορετικά γεγονότα έλαβαν χώρα την περίοδο που ξεκινάει από 

τα τέλη του 9
ου

 αιώνα έχοντας σαν αποτέλεσµα το µετασχηµατισµό της κοινωνίας, 

όπως η πληθυσµιακή αύξηση και οι πόλεµοι, ο Polignac υποστηρίζει ότι µόνο ο 

λατρευτικός παράγοντας είναι αυτός ο οποίος επηρέασε το σύνολο του κοινωνικού 

σώµατος. Η λατρευτική άνθηση, µέσω του πολλαπλασιασµού των ιερών, που 

παρατηρήθηκε, βοήθησε στην ανασυγκρότηση της κοινωνίας και στον 

επαναπροσδιορισµό της ταυτότητας της. Αυτό έγινε γιατί µέσω της τελετουργίας ένα 

διακριτό σύνολο ατόµων µετασχηµατίστηκε σε µία κοινότητα η οποία συµµετέχει σε 

κάτι κοινό (λατρεία). Μέσω του θρησκευτικού στοιχείου λοιπόν θα συγκροτηθεί 

προοδευτικά ένα πρωτογενές κοινωνικό σώµα θεµελιωµένο στη συµµετοχή στην ίδια 

«λατρευτική επικράτεια».  

Η ιδιαίτερη συλλογική ταυτότητα κάθε κοινότητας, λοιπόν, 

αποκρυσταλλώνεται και πραγµατοποιείται µε την ίδρυση ή διαµόρφωση των ιερών σε 

µνηµεία, γεγονός που κατ’ ουσία συνιστά την εγκαθίδρυση µιας νέας λατρευτικής 

οργάνωσης. Η διαδικασία δε, του εδαφικού προσδιορισµού µέσω της τελετουργικής 

οριοθέτησης του χώρου αποκαλύπτει µια πιο αποτελεσµατική εφεξής αντίληψη της 

σχέσης της κοινότητας µε το περιβάλλον καταδεικνύοντας ταυτόχρονα την 

προσπάθειά της να καταστήσει διακριτή την ιδιαιτερότητα της σε σχέση µε τις 

γειτονικές της κοινότητες. 

  Σε ανάλογα συµπεράσµατα καταλήγει και ο Fustel de Coulanges (όπως 

αναφέρεται στο Glotz, 1928), ο οποίος προσπαθεί να εξηγήσει την ύπαρξη θεσµών 

στην οικογενειακή λατρεία. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η ίδια η οικογενειακή 

λατρεία ήταν η αρχή πάνω στην οποία συγκροτήθηκε και διατηρήθηκε η οικογένεια. 

Πιο συγκεκριµένα, αναφέρει πως η υποχρέωση που αισθάνονταν οι άνθρωποι να 

τιµούν τον κοινό τους πρόγονο ήταν αυτή που τους έκανε να επιδιώκουν τη συνέχεια 

της οικογένειας, µέσα από την οποία πηγάζουν οι κανόνες του γάµου, του δικαίου, 

της ιδιοκτησίας, του κληρονοµικού δικαίου της διαδοχής, της ηθικής και απορρέει η 

απόλυτη εξουσία του οικογενειάρχη, που είναι ο σηµαντικότερος από τους 
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πλησιέστερους κατευθείαν απογόνους του θεϊκού προγόνου. Και παρότι οικονοµικές 

και στρατιωτικές ανάγκες ανάγκασαν τις οικογένειες να ενωθούν αρχικά σε φατρίες, 

και στη συνέχεια σε φυλές και σε πόλεις, η θρησκεία δεν χάνεται αλλά ακολουθεί 

παράλληλη ανάπτυξη. Η µόνη διαφορά είναι ότι οι Θεοί βγήκαν έξω από το πλαίσιο 

της οικογένειας και η διάδοση της λατρείας τους αλλάζει τρόπο. Έτσι πλέον υπάρχει 

µία δηµόσια εστία, µία θρησκεία της πόλης η οποία παίζει όµως τον ίδιο ρόλο µε την 

οικογενειακή λατρεία· διαποτίζει τους θεσµούς.  

Παρότι ο Lewellen (2003) δεν αναδεικνύει τη λατρεία σε πρωταρχικό 

παράγοντα, αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα του ρόλου της θρησκείας στο σχηµατισµό 

ενός συγκεντρωτικού τρόπου οργάνωσης και στη νοµιµοποίηση της εξουσίας αφού 

µέσω της σύνδεσής της µε το µεταφυσικό προσδίδει στην εξουσία θεϊκή έγκριση µε 

αποτέλεσµα να την καθιστά αποδεκτή από την κοινωνία. 

(Λόγω της επιµονής του αυτής στο λατρευτικό στοιχείο δέχτηκε κριτική από τον 

Hansen ότι παραγνωρίζει τη σπουδαιότητα του πολιτικού παράγοντα για τη 

δηµιουργία της πόλης και ότι, µε το να τονίζει τη συµβολή της λατρείας στον 

προσδιορισµό της πολιτικής ταυτότητας, εξαλείφει τη διάκριση ανάµεσα στους 

πολίτες και στους υπόλοιπους κατοίκους της επικράτειας της πόλης.) 

2.4.4. Γνωστική Λειτουργία 

 

Πολλές από τις θεωρίες που ήδη παρουσιάστηκαν αλλά και που θα 

παρουσιαστούν στη συνέχεια υποστηρίζουν ότι θεµελιώδεις συνθήκες για τη 

δηµιουργία των πόλεων είναι ως επί το πλείστον η σύγκρουση και η κοινωνική 

αστάθεια. Σε αντίθεση µε αυτή την προσέγγιση , ο Service (1975, όπως αναφέρεται 

στον Lewellen, 2003) µετατοπίζει το κέντρο βάρους στη γνωστική λειτουργία και 

συγκεκριµένα στην αντίληψη των ανθρώπων για τα προκύπτοντα οφέλη. 

Χρησιµοποιεί µοντέλα που βασίζονται στη συνεργασία και την ενοποίηση, ενώ οι 

περισσότερες από τις προηγούµενες θεωρίες προτείνουν τη σύγκρουση και την 

αστάθεια ως θεµελιώδεις συνθήκες για τη δηµιουργία του κράτους. Τα κράτη λοιπόν, 

προκύπτουν από την αντίληψη των ανθρώπων ότι µε αυτόν τον τρόπο οργάνωσης και 

λειτουργίας της κοινωνίας τα οφέλη που θα αποκοµίσουν οι ίδιοι θα είναι 

σηµαντικότερα. Τέτοια οφέλη είναι η προστασία, η αναδιανοµή ή ο συντονισµός του 

εµπορίου. Η χρήση βίας όχι µόνο δεν οδηγεί στη δηµιουργία του κράτους, αλλά στην 

πραγµατικότητα αντιπροσωπεύει την αποτυχία του κράτους να λειτουργήσει 
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υπεύθυνα, παρέχοντας οφέλη. Με την έννοια αυτή, η πολιτική εξέλιξη µπορεί να 

θεωρηθεί ότι κατά ένα µέρος συνίσταται στην επικράτηση της ειρήνης σε όλο και 

ευρύτερα πλαίσια. Για να µπορέσει όµως να σχηµατιστεί µε τον τρόπο αυτό το 

κράτος πρέπει κάποιοι να φροντίσουν για την εγκαθίδρυση του συγκεκριµένου 

τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας. Η επιλογή αυτών που θα συµβάλουν στην 

εγκαθίδρυση του συγκεκριµένου τρόπου βασίζεται στην ατοµική ανισότητα, στις 

εγγενείς δηλαδή διαφορές που έχουν οι άνθρωποι µεταξύ τους. Κατά συνέπεια, το 

ρόλο αυτό παίρνουν τα πιο διακεκριµένα µέλη µιας κοινωνίας, όπως για παράδειγµα 

αυτά που έχουν τη γνώση, τη δύναµη ή τη ικανότητα διοίκησης.  Με τον τρόπο αυτό 

ενισχύεται η ηγεσία, η οποία όµως δεν βασίζεται στην ιδιοκτησία όπως λέει ο Engels, 

αλλά είναι αποτέλεσµα µιας διαδικασίας παροχής προνοµίων που υπάρχει στις 

πρωτόγονες κοινωνίες.  

H άποψη του Service προσιδιάζει και µε τις θέσεις που διατύπωσε ο γάλλος 

φιλόσοφος Jean Jacques Rousseau, ο οποίος  ισχυρίστηκε ότι τα κράτη σχηµατίζονται 

µε ένα  κοινωνικό συµβόλαιο, µια ορθολογική  δηλαδή απόφαση στην οποία 

καταλήγουν οι άνθρωποι που υπολόγισαν το ατοµικό τους συµφέρον και 

αποφάνθηκαν ότι θα ήταν πιο επωφελές για αυτούς να ζουν σε ένα οργανωµένο 

κράτος παρά σε απλούστερες κοινωνίες καταργώντας εκούσια τις απλούστερες 

κοινωνίες τους (Diamond, 2006). 

2.5. Πολιτιστική Προσέγγιση - ∆ιαφορές από τα άλλα 

Πρωτεύοντα 

 

Μια συµπληρωµατική προσέγγιση στο ερευνητικό µας ερώτηµα είναι να 

µελετήσουµε τι διαφοροποιεί τον άνθρωπο από τους κοντινούς πρωτεύοντες 

συγγενείς του ώστε µόνο αυτός να έχει οργανωθεί σε σύνθετες κοινωνικές δοµές 

παρότι όπως δείχνουν τελευταίες έρευνες µε νευρο-απεικονιστικές µεθόδους, οι 

κύριες βασικές δεξιότητες που αποτελούν τη βάση των ανθρώπινων κοινωνικών 

ικανοτήτων είναι παρόµοιες και στα συγγενικά µε τον άνθρωπο πρωτεύοντα (Coward 

& Gamble, 2008). Στο ίδιο άρθρο οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η βασική αιτία για 

αυτή τη διαφοροποίηση είναι η σταδιακή ενσωµάτωση της υλικής κουλτούρας 

(material culture) στα κοινωνικά δίκτυα κατά την πορεία της ανθρώπινης εξέλιξης.  

Επιπρόσθετα, ο Lewellen (2003) τονίζει ότι ορισµένα στοιχειώδη 

χαρακτηριστικά της κοινωνικής εξέλιξης του ανθρώπου µπορούν να βρεθούν στους 
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πιο στενούς του συγγενείς στο ζωικό βασίλειο. Για παράδειγµα σε διάφορα είδη 

πρωτευόντων θηλαστικών παρατηρείται κοινωνική δοµή µε εξαιρετικά πολύπλοκες 

µορφές και χαρακτηριστικά όπως: η σαφής ιεράρχηση ως προς την κοινωνική θέση, η 

εξειδίκευση στο επίπεδο των λειτουργιών, η συλλογικότητα στην προσπάθεια 

αναζήτησης τροφής, η συλλογικότητα στην ανατροφή των παιδιών, η οµαδική άµυνα 

κ.α. Ωστόσο, ανάµεσα στα πρωτεύοντα, µόνο το είδος Homo κατόρθωσε να 

εµπλουτίσει µε πολιτισµικά µέσα αυτές τις τόσο βασικές προσαρµογές και σύµφωνα 

µε το συγγραφέα το βασικότερο µέσο για αυτή την προσαρµογή είναι η δηµιουργία 

συµβόλων, τα οποία επιτελούν τη λειτουργία της µετάδοσης των ατοµικών και 

κοινωνικών ιδεών. 

Στο πλαίσιο αυτό οι Tomasello (1999) και Donald (1998) έχουν παρουσιάσει 

δύο θεωρίες σχετικά µε το ρόλο της υλικής κουλτούρας στη συγκρότηση σύνθετων 

κοινωνιών και τον τρόπο που αυτή επηρέασε την εξελικτική διαδικασία του 

ανθρώπινου είδους. Εν συνεχεία παρουσιάζονται συνοπτικά οι δύο αυτές θεωρίες.   

2.5.1. The Ratchet Effect 

 

Ο άνθρωπος ο οποίος έχει προκύψει εξελικτικά από τον πίθηκο αρχικά, και τον 

αυστραλοπίθηκο στη συνέχεια, µέσω µιας διαδικασίας η οποία ξεκίνησε πριν 

6.000.000 και 2.000.000 χρόνια αντίστοιχα, έχει µε τα συγκεκριµένα πρωτεύοντα 

κατά 99% κοινό DNA. Ταυτόχρονα όµως παρουσιάζει τόσο µεγάλες διαφορές στις 

γνωσιακές του ικανότητες που δεδοµένου του µικρού χρονικού διαστήµατος που έχει 

µεσολαβήσει δεν είναι δυνατό να ερµηνεύσουµε τη διαφοροποίηση αυτή 

αποκλειστικά και µόνο ως αποτέλεσµα της φυσικής επιλογής, της βιολογικής 

εξέλιξης ή της γενετικής µετάλλαξης. Μέσω των ικανοτήτων αυτών ο άνθρωπος έχει 

καταφέρει να δηµιουργήσει εργαλεία, τεχνολογία, πολύπλοκες µορφές συµβολικής 

επικοινωνίας και αναπαραστάσεων καθώς και πολύπλοκες κοινωνικές δοµές και 

οργανώσεις. Το πρόβληµα δε της ερµηνείας αυτής της διαφοροποίησης γίνεται ακόµα 

εντονότερο αν σκεφτεί κανείς ότι τα πρώτα σηµάδια διαφοροποίησης εµφανίστηκαν 

µόλις 250.000 χρόνια πριν µε την εµφάνιση του Homo Sapiens. 

Σύµφωνα µε τον Tomasello (1999), η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται στην 

κοινωνική ή πολιτιστική µετάδοση, µία διαδικασία η οποία λαµβάνει χώρα µε πολύ 

πιο γρήγορους ρυθµούς από οποιαδήποτε άλλη εξελικτική διαδικασία. Πρόκειται 

κατ’ ουσία για τη  διαδικασία εκείνη µέσω της οποίας ένα άτοµο µεταδίδει την ήδη 
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κεκτηµένη γνώση και ικανότητες σε άλλα άτοµα του ίδιου είδους. Αποτελεί δηλαδή 

την ειδοποιό διαφορά του άνθρωπου σε σχέση µε τα άλλα πρωτεύοντα, διαφορά που 

του επιτρέπει να ξεχωρίζει από τα άλλα είδη. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα τέτοιας 

µετάδοσης είναι τα διάφορα τεχνουργήµατα που εφηύρε ο άνθρωπος και   στα οποία 

συσσωρεύονται αλλαγές που συµβαίνουν προοδευτικά, µια διαδικασία η οποία 

ονοµάζεται αθροιστική (συσσωρευτική) πολιτιστική µετάδοση. Εύκολα µπορεί κανείς 

να σκεφτεί ότι κανένα από τα πιο πολύπλοκα ανθρώπινα τεχνουργήµατα, όπως τα 

εργαλεία ή η συµβολική επικοινωνία µέσω της γραφής δεν εφευρέθηκε κατευθείαν 

αλλά σε όλες τις περιπτώσεις κάποιο άτοµο ή κάποια οµάδα ατόµων εφηύρε µια 

αρχική εκδοχή του τεχνουργήµατος και στη συνέχεια κάποιος ή κάποιοι χρήστες του 

έκαναν κάποια προσθήκη ή κάποια βελτίωση, την οποία οι επόµενες γενεές 

υιοθετούσαν, µέχρι το τεχνούργηµα να τροποποιηθεί και να βελτιωθεί ξανά από 

κάποιον άλλον χρήστη στο µέλλον. Η διαδικασία αυτή είναι αέναη µε αποτέλεσµα τη 

συσσώρευση και µετάδοση γνώσης, ένα φαινόµενο το οποίο ονοµάστηκε “the ratchet 

effect” (Tomasello, Kruger & Ratner, 1993). Το σηµαντικότερο όµως στοιχείο που 

απαιτείται ώστε να λειτουργήσει η συγκεκριµένη διαδικασία δεν είναι τόσο αυτό της 

εφεύρεσης αλλά κυρίως η εξασφάλιση της αξιόπιστης µετάδοσης της εφεύρεσης 

αυτής από γενιά σε γενιά µέσω της οποίας θα διασφαλιστεί ότι η θα είναι η νέα 

βελτιωµένη εκδοχή του τεχνουργήµατος αυτή που θα παραµείνει ζωντανή. Αυτό είναι 

και το κρίσιµο χαρακτηριστικό το οποίο διαφοροποιεί τον άνθρωπο από τα άλλα 

πρωτεύοντα αφού και σε αυτά έχει παρατηρηθεί η ικανότητα της εφεύρεσης από 

µεµονωµένα άτοµα αλλά στη συνέχεια τα άλλα άτοµα του ίδιου είδους δεν έχουν την 

ικανότητα να εµπλακούν σε διαδικασία κοινωνικής µάθησης η οποία θα τους δώσει 

τη δυνατότητα να εξαπλώσουν τα τεχνουργήµατα και στα οµοειδή τους. (Kummer 

and Goodall, 1985).  

Σύµφωνα µε τους Tomasello et. al (1993) η διαδικασία αυτή της κοινωνικής 

και πολιτιστικής µάθησης προέκυψε σε κάποιο συγκεκριµένο στάδιο της εξελικτικής 

πορείας του ανθρώπου όταν εξαιτίας γεγονότων γενετικής και φυσικής επιλογής ο 

άνθρωπος απέκτησε την ικανότητα να αντιλαµβάνεται και να αντιµετωπίζει τους 

άλλους ανθρώπους σαν τον εαυτό του. ∆ηλαδή σαν άτοµα τα οποία έχουν όπως και ο 

ίδιος προθέσεις,  επιθυµίες, και πεποιθήσεις. Αυτή η µοναδική ανθρώπινη ικανότητα 

κοινωνικής νόησης επιτρέπει στα άτοµα να αναγνωρίσουν τους άλλους όχι µόνο σαν 

κάτι το οποίο κινείται, όπως κάνουν τα υπόλοιπα πρωτεύοντα αλλά σαν µια οντότητα 

όµοια µε αυτούς η οποία µε βάση τη δική της αντίληψη κάνει επιλογές που 
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καθοδηγούνται από µια νοητική αναπαράσταση κάποιου επιθυµητού αποτελέσµατος, 

το οποίο ονοµάζεται στόχος. Το νέο αυτό µοντέλο κατανόησης των άλλων ανθρώπων 

σταδιακά άλλαξε τη φύση κάθε τύπου κοινωνικής αλληλεπίδρασης, 

συµπεριλαµβανοµένης και της κοινωνικής µάθησης, έτσι ώστε µία µοναδική µορφή 

πολιτιστικής εξέλιξης άρχισε να συντελείται στον ιστορικό χρόνο καθόσον πλέον η 

νέα γενιά µάθαινε πράγµατα από τους προγόνους της και στη συνέχεια τα άλλαζε και 

τα βελτίωνε ενσωµατώνοντας αυτές τις αλλαγές σε κάποιο υλικό ή συµβολικό 

τεχνούργηµα. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω και σύµφωνα µε τον Tomasello (1999) οι 

άνθρωποι κάποια στιγµή εξελίχθηκαν και ως αποτέλεσµα της εξέλιξης αυτής 

προέκυψε η ικανότητα τους για κοινωνική γνώση η οποία έκανε δυνατή τη 

δυνατότητα συσσωρευτικής πολιτιστικής εξέλιξης. Με τον τρόπο αυτό δίνεται λύση 

στο πρόβληµα του χρόνου αφού πλέον για να εξηγηθούν όλες εκείνες οι γνωσιακές 

διαφορές που µας κάνουν να ξεχωρίζουµε από τα συγγενικά µας πρωτεύοντα αρκεί 

να συµβεί ένα εξελικτικό γεγονός, το οποίο θα µπορούσε να συµβεί οποιαδήποτε 

στιγµή στο χρόνο, και το οποίο επέδρασε δραστικά πάνω σε ήδη υπάρχοντα 

γνωσιακά χαρακτηριστικά, όπως η ικανότητα να επικοινωνούµε ή να χειριζόµαστε 

αντικείµενα, ποσότητες και κατηγορίες (και τα οποία υπάρχουν σε όλους τους 

βιολογικούς συγγενείας µας) βοηθώντας στην εµφάνιση νέων γνωσιακών ικανοτήτων 

µε συλλογικό – κοινωνικό χαρακτήρα. Με τον τρόπο αυτό η διαδικασία της εξέλιξης 

έλαβε χώρα όχι σε εξελικτικό χρόνο, αλλά σε ιστορικό κάτι που σηµαίνει ότι οι 

αλλαγές µπορούν να συµβούν σηµαντικά πιο γρήγορα και εποµένως το χρονικό 

διάστηµα από την εµφάνιση του Homo Sapiens µέχρι σήµερα γίνεται αρκετό για να 

ερµηνεύσει τις διαφορές στις γνωσιακές ικανότητες µεταξύ ανθρώπων και συγγενών 

πρωτευόντων στις οποίες οφείλεται τόσο η δηµιουργία των εργαλείων και της 

τεχνολογίας όσο και η εγκαθίδρυση πολύπλοκων κοινωνικών δοµών. 

 

2.5.2. External Symbolic Storage  

 

Ο εγκέφαλος του σύγχρονου ανθρώπου προέκυψε εξελικτικά από τα άλλα 

πρωτεύοντα µέσω µιας σειράς προσαρµογών οι οποίες οδήγησαν σε ένα 

αναπαραστασιακό/συµβολικό σύστηµα, το οποίο είναι ικανό να οδηγήσει στη 

διαφοροποίηση. Οι άνθρωποι δεν απέκτησαν απλά ένα µεγαλύτερο εγκέφαλο, ένα 
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διευρυµένο λεξιλόγιο, ένα λεξικό ή ένα εξειδικευµένο µηχανισµό για την οµιλία, 

αλλά ανέπτυξαν µηχανισµούς για την αναπαράσταση της πραγµατικότητας µε τη 

χρήση συµβόλων, γεγονός που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαφοροποίηση.  

Ένα στοιχείο το οποίο παλαιότερα έµενε εκτός της µελέτης της γνωστικής 

εξέλιξης είναι ο πολιτισµός. Και όµως κάτι τέτοιο φαντάζει σήµερα απαραίτητο να 

αποτελέσει αντικείµενο µελέτης αφού η µοναδικότητα του ανθρώπου µπορεί να 

θεωρηθεί ότι οφείλεται στην ικανότητα µας για ταχεία πολιτιστική αλλαγή. 

Μπορούµε να ισχυριστούµε ότι αυτό που οι άνθρωποι ανέπτυξαν ήταν κυρίως µια 

ικανότητα για πολιτιστική καινοτοµία. Τέτοια παραδείγµατα αποτελούν η γλωσσική 

επικοινωνία και η ικανότητα να αναπαριστούµε το περιβάλλον. Σε αντίστοιχα 

συµπεράσµατα καταλήγουµε και µε την υιοθέτηση της εξελικτικής σκοπιάς, 

αναλογιζόµενοι τα προσαρµοστικά πλεονεκτήµατα όλων όσων ανέπτυξαν ικανότητες 

πολιτιστικού χαρακτήρα. Αρχαιολογικά και ανθρωπολογικά ευρήµατα ενισχύουν τη 

παραπάνω θέση  δείχνοντας ότι ο ρυθµός πολιτιστικής αλλαγής αυξήθηκε κατά πολύ 

κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του ανθρώπου.  

Ο Dunbar (1990, όπως αναφέρεται στον Donald, 1998) υποστήριξε ότι η 

εγκεφαλοποίηση - η εξελικτική δηλαδή διαδικασία όπου οι νευρώνες ενός είδους 

αυξάνονται σε πλήθος χωρίς αναγκαστικά να αυξάνεται το µέγεθος του εγκεφάλου- 

δεν ενεργοποιήθηκε από την ανάγκη ανάπτυξης γνωσιακών ικανοτήτων για την 

ανάπτυξη εργαλείων ή για τη χωρική αναπαράσταση του περιβάλλοντος αλλά από 

την εµφάνιση µεγάλων σε µέγεθος κοινωνικών οµάδων. Εποµένως δεν ήταν η 

εργαλειακή νοηµοσύνη (instrumental intelligence) η οποία οδήγησε στην ανάπτυξη 

του ανθρώπινου εγκεφάλου αλλά η κοινωνική νοηµοσύνη. Οι πολύπλοκες κοινωνίες  

µάλιστα δηµιουργούν µεγάλες ανάγκες για µνηµονική ικανότητα  αφού καθηµερινά 

πλήθος σχέσεων πρέπει να αναλυθεί, κατανοηθεί, αποθηκευτεί και να εξυπηρετηθεί 

προκειµένου να διατηρηθεί η οργάνωση στην κοινωνική οµάδα.  

Τη σχέση αυτή µεταξύ νόησης και πολιτισµού υπογραµµίζει ο Donald (1998), 

ο οποίος προτείνει ένα εξελικτικό µονοπάτι για να ερµηνεύσει τον τρόπο µε τον οποίο  

η ανθρώπινη νόηση συγκροτήθηκε (εκκινώντας από τη νόηση του πιθήκου και 

καταλήγοντας σε αυτή του σύγχρονου ανθρώπου). Σύµφωνα µε το συγγραφέα,  το 

µονοπάτι περιλαµβάνει τρεις µεγάλες µεταβάσεις. Κάθε µια από αυτές εκτός από 

γνωσιακές αλλαγές και πιθανές ανατοµικές τροποποιήσεις που επιφέρει, συνιστά 

κυρίως  και ένα  τεράστιο άλµα στην πολιτιστική εξέλιξη σαν αποτέλεσµα των 

αλλαγών αυτών. 
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Η πρώτη µετάβαση αφορούσε στην αλλαγή από το πολιτιστικό επίπεδο του 

πιθήκου και του αυστραλοπιθήκου σε αυτό του Homo erectus. Οι σηµαντικότερες δε 

αλλαγές που επέφερε αυτή η µετάβαση ήταν η εµφάνιση των πρώτων στοιχείων 

µιµητισµού, της µετανάστευσης και του συνεργατικού κυνηγιού. Η δεύτερη οδήγησε 

στο Homo Sapiens, διήρκησε πολύ περισσότερο χρονικά από την προηγούµενη  ενώ  

και σε αυτήν ολοκληρώθηκε η βιολογική εξέλιξη του σύγχρονου ανθρώπου και 

εµφανίστηκε η οµιλία. Η τρίτη µετάβαση είναι πολύ πρόσφατη, είναι µη βιολογική 

και χαρακτηρίζεται από την εµφάνιση του οπτικού συµβολισµού και της εξωτερικής 

µνήµης. Τον µηχανισµό πάνω στον οποίο στηρίχθηκε η µετάβαση αυτή ο Donald 

(1998) τον ονοµάζει Συµβολική Εξωτερική Αποθήκευση (External Symbolic Storage 

– ESS στο εξής). Ο Renfrew (1998)  µάλιστα, χωρίζει αυτό το τρίτο στάδιο σε δύο 

άλλα υποστάδια µε τη γραφή να παίζει κυρίαρχο ρόλο στο διαχωρισµό αυτό. Το 

πρώτο αφορά σε είναι ένα πρώιµο στάδιο της ESS το οποίο βασίστηκε σε µορφές 

υλικής κουλτούρας χωρίς γραφή, εµφανίστηκε στους πρώτους αγροτικούς οικισµούς 

που απέκτησαν σταθερούς καταυλισµούς και εκφράστηκε µέσω µνηµείων ή 

λατρευτικών αντικειµένων. Το δεύτερο υποστάδιο είναι µεταγενέστερο και σε αυτό 

προστέθηκαν πολύπλοκα συστήµατα ανάκτησης πληροφορίας, συνήθως µε τη µορφή 

της γραφής.  

Από την παραπάνω περιγραφή της ESS φαίνεται πως το τρίτο στάδιο επέφερε 

αλλαγή στις ανθρώπινες γνωσιακές δυνατότητες η οποία ωστόσο δεν ήταν βιολογική. 

Για να γίνει αντιληπτή η φύση αυτής της αλλαγής µπορούµε να αναφέρουµε το 

ανάλογο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στην περίπτωση αυτή ο µηχανισµός της ESS 

αντιστοιχεί στην σύνδεση ενός εξωτερικού δίσκου ή ακόµα καλύτερα µίας σύνδεσης 

στο δίκτυο του υπολογιστή. Με τον τρόπο αυτό οι εγγενείς περιορισµοί του 

υπολογιστή παίζουν ολοένα και λιγότερο σηµαντικό ρόλο καθώς το δίκτυο µεγαλώνει 

και πλέον είναι αυτό το οποίο καθορίζει την πραγµατική ισχύ του υπολογιστή. Αυτό 

συµβαίνει γιατί η δικτύωση συνιστά πλέον µια δοµική αλλαγή. Ο επεξεργαστής και η 

µνήµη του υπολογιστή είναι τώρα µέρος ενός µεγαλύτερου δικτύου µε περισσότερους 

υπολογιστικούς πόρους. Σαν µέρος αυτού του δικτύου ο υπολογιστής µπορεί να 

πραγµατοποιήσει υπολογισµούς πέρα από τη δική του ονοµαστική ικανότητα και 

µπορεί να αποθηκεύσει το αποτέλεσµα σε οποιαδήποτε εξωτερική συσκευή του 

δικτύου. Το σηµαντικό είναι ότι σε ένα πραγµατικό δίκτυο οι πόροι διαµοιράζονται 

σε όλους και το σύστηµα λειτουργεί σαν µία κεντρική µονάδα η οποία είναι 

ισχυρότερη από κάθε ένα από τα συστατικά µέρη του. Μέσω µιας αντίστοιχης 
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διαδικασίας η ESS επιτρέπει στον άνθρωπο να αναπτύξει νέες δεξιότητες, πάνω στις 

οποίες βασίζονται πολλά από τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης νόησης, όπως για 

παράδειγµα η ανάγνωση, στην οποία η θέση της µνήµης είναι µερικώς ή εξ 

ολοκλήρου εξωτερική.  

Η αλλαγή αυτή σε όρους πληροφορικής αποτελεί µία  αλλαγή στο υλικό 

(hardware). Εποµένως είναι απαραίτητο να γίνει ένας διαχωρισµός µεταξύ της 

εσωτερικής µνήµης του καθενός και της µνήµης σαν µέρος ενός συγκεντρωτικού 

εξωτερικού αποθηκευτικού συστήµατος. Η πρώτη είναι βιολογικά καθορισµένη και 

περιορισµένη και εντοπίζεται στον εγκέφαλο, ενώ η δεύτερη µπορεί να βρίσκεται σε 

ένα πλήθος διαφορετικών εξωτερικών αποθηκευτικών συστηµάτων, όπως είναι το 

αλφάβητο, ένα ποίηµα, ένα τεχνούργηµα ή ακόµα και κάποια µνήµη πολιτιστικού 

περιεχοµένου την οποία έχει κάποιος και µεταδίδεται στόµα µε στόµα. Αυτό που 

πρέπει επίσης να διευκρινιστεί είναι ότι η ESS δεν είναι µόνο ένα χώρος 

αποθήκευσης της πλεονάζουσας πληροφορίας η οποία δεν µπορεί να αποθηκευτεί 

στον εγκέφαλο, αλλά επίσης χρησιµοποιείται για να µεταδώσει κωδικοποιηµένα 

µηνύµατα τα οποία µπορούν να ανακτηθούν µόνο από αυτόν που γνωρίζει τον  

αντίστοιχο κώδικα. 

H ESS λοιπόν µπορεί να θεωρηθεί σαν άλλος ένας όρος του πολιτισµού ή της 

κοινωνίας εντός της οποίας κινούµαστε, αλλά σε αντίθεση µε αυτά ορίζεται καλύτερα 

µε λειτουργικούς όρους καθώς είναι το ακριβές εξωτερικό ανάλογο της εσωτερικής 

βιολογικής µνήµης, δηλαδή ένα σύστηµα αποθήκευσης και ανάκτησης το οποίο 

επιτρέπει στους ανθρώπους να συσσωρεύουν εµπειρία και γνώση. Η εξωτερική 

µνήµη είναι ένα κρίσιµο χαρακτηριστικό της σύγχρονης ανθρώπινης νόησης εάν 

θελήσουµε να φτιάξουµε µία εξελικτική σύνδεση των γνωσιακών ικανοτήτων του 

νεολιθικού και του σύγχρονου ανθρώπου ή µία δοµική σύνδεση από τη µυθική στη 

θεωρητική κουλτούρα. Ο εγκέφαλος µπορεί να µην έχει αλλάξει κατά το διάστηµα 

αυτό αλλά η σύνδεση του µε ένα συσσωρευτικό εξωτερικό δίκτυο µνήµης του 

παρέχει ισχύ την οποία δεν θα µπορούσε να έχει διαφορετικά. Η δυνατότητα της 

χωρίς περιορισµό εξάπλωσης της εξωτερικής µνήµης σηµαίνει µία µεγάλη αύξηση 

στο πλήθος των συµβολικά κωδικοποιηµένων µηνυµάτων τα οποία µπορεί να 

υπάρξουν. Αυτό έγινε προφανές µετά την αστικοποίηση και την ανάπτυξη της γραφής 

και της ανάγνωσης αν και µπορούσε ήδη να το διακρίνει κάποιος από την εποχή της 

αρχαίας Αιγύπτου και Μεσοποταµίας εξαιτίας της ύπαρξης εγγράµµατης τάξης, 

γεγονός που  αποτέλεσε τον κύριο λόγο εξάπλωσης των κέντρων αυτών. Οι µεγάλες 
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βιβλιοθήκες υπήρχαν ήδη από την εποχή της αρχαίας Βαβυλωνίας και µέχρι την 

εποχή της αρχαίας Ελλάδας είχε ήδη δηµιουργηθεί η ανάγκη για την ύπαρξη 

µεθοδικής εκπαίδευσης στα παιδιά κυρίως λόγω της ανάγκης να διαχειριστούν την 

ολοένα και αυξανόµενη οπτικοακουστική πληροφορία. Τέλος ένα άλλο 

χαρακτηριστικό παράδειγµα που βοήθησε στην ανάπτυξη της κοινωνίας και που δεν 

θα είχε γίνει χωρίς την ύπαρξη κάποιας µορφής εξωτερικής µνήµης είναι η 

αστρονοµία η οποία δεν θα είχε αναπτυχθεί εάν δεν υπήρχε η δυνατότητα υλοποίησης 

υπολογισµών και δηµιουργίας αναλογικών εργαλείων µέτρησης και παρατήρησης.  
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3. Υπολογιστικό Μοντέλο - Αλγόριθµος 
 

Η παρούσα εργασία προσπαθεί να φωτίσει τις παραπάνω θεωρητικές 

προσεγγίσεις και να συµβάλει στη µελέτη της εγκυρότητάς τους. Για το λόγο αυτό 

υλοποιήθηκε υπολογιστικό µοντέλο το οποίο προσοµοιώνει ένα υποθετικό κόσµο 

στον οποίο ζουν και αλληλεπιδρούν οικογένειες. Ο χώρος χωρίζεται σε περιοχές µε 

διαφορετικά επίπεδα γονιµότητας, καθώς και σε περιοχές εντελώς άγονες (βουνό, 

έρηµος, ποτάµι) προσπαθώντας µε  αυτό το τρόπο να απεικονιστεί όσο το δυνατό πιο 

πειστικά ο πραγµατικός κόσµος.  

Οι οικογένειες ζουν στις περιοχές του κόσµου αυτού και έχουν τη δυνατότητα 

να συλλέξουν και να καταναλώσουν τροφή ενώ τα µέλη τους αυξάνονται µε 

συγκεκριµένο ρυθµό. Όταν ο αριθµός των µελών µιας οικογένειας µεγαλώσει αρκετά 

τότε κάποια από τα µέλη της διαχωρίζονται και µετοικούν σε γειτονική περιοχή 

δηµιουργώντας έτσι µία νέα οικογένεια. Εάν η ποσότητα της τροφής που µπορεί να 

τους παρέχει η περιοχή στην οποία κατοικεί µία οικογένεια δεν επαρκεί για τη 

διατροφή των µελών της τότε αυτή µπορεί µε συγκεκριµένο κόστος να µετακινηθεί 

σε µία νέα περιοχή του χώρου, εντός ορισµένης απόστασης, η οποία θα τους 

προσφέρει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Στην προσπάθειά τους αυτή, για 

αναζήτηση καλύτερων συνθηκών ζωής, ενδέχεται να έρθουν σε σύγκρουση/πόλεµο 

µε γειτονικές οικογένειες οι οποίες κατοικούν τον ίδιο χώρο. Οι οικογένειες µεταξύ 

τους έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά όσον αφορά στην ικανότητα συγκέντρωσης 

τροφής, κατανάλωσης τροφής και µετακίνησης, ενώ καθώς οι κύκλοι της 

προσοµοίωσης προχωρούν, αναπτύσσουν µε κάποια πιθανότητα τεχνολογικά 

χαρακτηριστικά τα οποία αξιοποιούν για να κάνουν πιο παραγωγική την περιοχή 

στην οποία κατοικούν. 

Προκειµένου να µελετήσουµε την επίδραση που θα έχουν στην κατανοµή των 

οικογενειών στο χώρο και στις µεταξύ τους κοινωνικές σχέσεις οι παραπάνω κανόνες, 

η προσοµοίωση εκτελείται σε κύκλους δράσης. Σε κάθε κύκλο επιλέγονται µε τυχαίο 

τρόπο όλες οι οικογένειες και ανάλογα µε τις τιµές των µεταβλητών του συστήµατος 

αποφασίζεται εάν αυτές θα παραµείνουν στην περιοχή που βρίσκονται και απλά θα 

συλλέξουν και θα καταναλώσουν τροφή ή εάν θα προσπαθήσουν να µετακινηθούν σε 

νέα περιοχή προς αναζήτηση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης ή εάν θα εµπλακούν 
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σε πόλεµο µε κάποια γειτονική οικογένεια. Παρατηρώντας τη συµπεριφορά του 

συστήµατος για διαφορετικές τιµές των µεταβλητών προσπαθούµε να συνάγουµε 

συµπεράσµατα για το ποιες από τις µεταβλητές αυτές έπαιξαν το σηµαντικότερο ρόλο 

στην πορεία που ακολουθήθηκε κατά την ανάπτυξη του κόσµου επαληθεύοντας ή 

απορρίπτοντας µε αυτόν τον τρόπο τις  αντίστοιχες θεωρίες. 

Τα γεγονότα λαµβάνουν χώρα σε ένα υποθετικό κόσµο. Ο κόσµος είναι ένα 

διδιάστατο τετράγωνο πλέγµα, µε τη διάστασή να είναι παράµετρος του συστήµατος. 

Κάθε σηµείο (x, y) του χώρου
2
 έχει διαφορετική ικανότητα παραγωγής τροφής η 

οποία αρχικοποιείται µε τυχαίο τρόπο. Έτσι υπάρχει η δυνατότητα να έχουµε κελιά 

µε υψηλή ή χαµηλή δυνατότητα παροχής τροφής, ενώ µπορούµε να δηµιουργήσουµε 

ολόκληρες περιοχές µε διαφορετικά επίπεδα γονιµότητας ή και εντελώς άγονες. Κάθε 

κελί έχει τη δική του δηµόσια αποθήκη στην οποία αποθηκεύεται τυχόν πλεονάζουσα 

τροφή που έχει συλλεχθεί από τις οικογένειες. Με όρους πληροφορικής το κάθε κελί 

του χώρου είναι υλοποιηµένο σαν ένα αντικείµενο της κλάσης Cell µε ιδιότητες και 

συναρτήσεις που περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες.  

 

Όνομα Ιδιότητας Τιμές Περιγραφή 

PosX, PosY [1..100] Οι συντεταγμένες του 

κελιού στο χώρο 

Resident_families Ακέραιος Αριθμός των οικογενειών 
που ζουν στο κελί 

Food_capacity Πραγματικός αριθμός 

διπλής ακρίβειας 

Η μέγιστη ποσότητα τροφής 

που μπορεί να παρέχει το 

κελί χωρίς τεχνολογία 

accumulated_food Πραγματικός αριθμός 

διπλής ακρίβειας 

Η ποσότητα τροφής που 

είναι αποθηκευμένη στην 

δημόσια αποθήκη του 

κελιού 

Habitats Λίστα ακεραίων Οι αύξοντες αριθμοί των 

οικογενειών που κατοικούν 

στο κελί 

available_food Πραγματικός αριθμός 
διπλής ακρίβειας 

Η ποσότητα τροφής που 
απομένει στο κελί χωρίς 

τη χρήση τεχνολογίας 

Πίνακας 1: Περιγραφή των ιδιοτήτων των αντικειμένων τύπου Cell 

 

Όνομα Συνάρτησης Περιγραφή 

Find_max_food_cell Επιστρέφει εκείνο το κελί εντός του 

οπτικού πεδίου της οικογένειας με την 

μεγαλύτερη δυνατότητα παροχής τροφής 

compare_two_cells Συγκρίνει δύο κελιά μεταξύ τους ως 
προς τη δυνατότητα παραγωγής τροφής 

και επιστρέφει αυτό με τη μεγαλύτερη 

Calculate_public_store_accumulated_food Επιστρέφει το σύνολο της αποθηκευμένης 
τροφής που υπάρχει στη δημόσια αποθήκη 

ενός κελιού και στις δημόσιες αποθήκες 

                                                
2 Που σε τεχνική γλώσσα ονοµάζεται «κελί», και µε αυτός ο όρος θα χρησιµοποιείται στην πορεία 
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όλων των γειτονικές κελιών 

Calculate_same_culture_accumulated_food Επιστρέφει το σύνολο της αποθηκευμένης 

τροφής που υπάρχει στις ιδιωτικές 

αποθήκες όλων των οικογενειών με το 

ίδιο πολιτιστικό χαρακτηριστικό οι 

οποίες κατοικούν σε ένα συγκεκριμένο 

κελί (δες παρ. 4.3) 

Distance_between_cells Επιστρέφει την απόσταση μεταξύ δύο 

κελιών 

Πίνακας 2: Περιγραφή των συναρτήσεων της κλάσης Cell 

 

 

Στο µοντέλο, ο χώρος κατοικείται από οικογένειες οι οποίες συλλέγουν και 

καταναλώνουν τροφή. Κάθε κελί του χώρου ανάλογα µε το πλήθος των οικογενειών 

που κατοικούν σε αυτό χρωµατίζεται ανάλογα, ώστε να υπάρχει µία οπτική αντίληψη 

της πυκνότητας των οικογενειών στο χώρο. Έτσι ανάλογα µε τη συγκέντρωση των 

οικογενειών σε κάθε κελί αυτό χρωµατίζεται µε τα ακόλουθα χρώµατα.  

# Οικογενειων / Κελί Χρώμα 

0 Λευκό 

1-5 Ανοιχτό Γκρι 

6-10 Γκρι 

11-20 Σκούρο Γκρι 

21-30 Μαύρο  

>31 Κόκκινο  

Πίνακας 3: Αντιστοιχία πυκνότητας οικογενειών και χρώµατος 

 

Μετά το τέλος κάθε κύκλου η τροφή που υπάρχει σε κάθε κελί επανέρχεται 

στο µέγιστο επίπεδο και είναι διαθέσιµη στις οικογένειες για τον επόµενο κύκλο. Οι 

οικογένειες τοποθετούνται αρχικά τυχαία σε διάφορα σηµεία του χώρου. Έτσι κάθε 

οικογένεια χαρακτηρίζεται από τη θέση της (x, y) στο διδιάστατο χώρο. Κάθε 

οικογένεια αποτελείται από έναν αριθµό ατόµων ο οποίος αυξάνεται µε ρυθµό 1,2%. 

Όταν ο αριθµός των µελών της οικογένειας ξεπεράσει τον µέγιστο επιτρεπτό αριθµό 

τότε η οικογένεια διαχωρίζεται και µία νέα δηµιουργείται. Το κάθε άτοµο της 

οικογένειας έχει τη δυνατότητα να συλλέξει µία ορισµένη ποσότητα τροφής σε κάθε 

κύκλο ενώ παράλληλα έχει ανάγκη να καταναλώσει µία ποσότητα τροφής 

προκειµένου να επιβιώσει. Σε περίπτωση που η οικογένεια συλλέξει περισσότερη 

τροφή από αυτή που καταναλώνει τότε ένα ποσοστό αυτής αποθηκεύεται στην 

ιδιωτική της αποθήκη και το υπόλοιπο στη δηµόσια αποθήκη του κελιού που αυτή 

κατοικεί. Το ποσοστό της τροφής που αποθηκεύεται στην ιδιωτική και τη δηµόσια 

αποθήκη εξαρτάται από το βαθµό κοινοκτηµοσύνης της κοινωνίας. Όταν η 

αποθηκευµένη τροφή πέσει κάτω από ένα επίπεδο ασφαλείας, χαρακτηριστικό της 

κάθε οικογένειας, τότε αυτή αρχίζει την αναζήτηση νέας περιοχής µε καλύτερες 



 30

συνθήκες διαβίωσης. Η κάθε οικογένεια χαρακτηρίζεται από µια συγκεκριµένη 

ικανότητα αντίληψης του χώρου η οποία αρχικοποιείται τυχαία και η τιµή της 

καθορίζει την απόσταση στην οποία µπορεί να µετακινηθεί προκειµένου να 

αναζητήσει τροφή. Αντίστοιχα η κάθε οικογένεια µπορεί να ελέγξει µέχρι µία 

ορισµένη απόσταση προκειµένου να επιλέξει τον αντίπαλο µε τον οποίο θα 

πολεµήσει. Χαρακτηριστικό της οικογένειας είναι ο βαθµός τεχνολογικής ικανότητας 

τον οποίο έχει αναπτύξει, ο οποίος αυξάνει µετά από συγκεκριµένο αριθµό κύκλων 

και αποτελεί µεταβλητή εισόδου στην προσοµοίωση. Τέλος κάθε οικογένεια 

χαρακτηρίζεται από ένα πολιτιστικό αγαθό το οποίο παίρνει δύο τιµές και εποµένως 

οι οικογένειες που έχουν την ίδια τιµή σε αυτό το χαρακτηριστικό ανήκουν εικονικά 

στην ίδια οµάδα. Η κάθε οικογένεια είναι υλοποιηµένη σαν ένα αντικείµενο της 

κλάσης Family µε ιδιότητες και συναρτήσεις που περιγράφονται στους παρακάτω 

πίνακες. 

Όνομα Ιδιότητας Τιμές Περιγραφή 

PosX, PosY [1..100] Οι συντεταγμένες της 

οικογένειας στο χώρο 

movement_cost  

 

Ακέραιος Το κόστος μετακίνησης της 

οικογένειας ανά μονάδα 

απόστασης 

need_for_food  Ακέραιος Η ποσότητα τροφής η οποία 

απαιτείται να καταναλώσει 

κάθε μέλος της 
οικογένειας σε κάθε κύκλο 

για να παραμείνει ζωντανό 

Harvest_capability Ακέραιος Η ποσότητα τροφής την 
οποία μπορεί να συλλέξει 

σε κάθε κύκλο κάθε μέλος 

της οικογένειας 

Vision [1..3] Η μέγιστη απόσταση για 

την οποία μπορεί να 

αναζητήσει περιοχή με 

καλύτερες συνθήκες 

διαβίωσης 

war_vision [1..6] Η μέγιστη απόσταση στην 

οποία μπορεί να 

αναζητήσει πιθανό 

αντίπαλο για πόλεμο 

accumulated_food Πραγματικός αριθμός 

διπλής ακρίβειας 

Η συνολική ποσότητα 

τροφής την οποία έχει 

αποθηκεύσει η οικογένεια 
στην ιδιωτική της αποθήκη 

Food_security_level Ακέραιος Η ελάχιστη ποσότητα 

τροφής την οποία πρέπει 

να έχει αποθηκευμένη η 

οικογένεια στην ιδιωτική 

της αποθήκη ώστε να 

παραμείνει στη θέση της 

σε ποσοστό της 

απαιτούμενης τροφής 

Tech_improvement Πραγματικός αριθμός Το επίπεδο τεχνολογίας 

της οικογένειας 
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διπλής ακρίβειας (πολλαπλασιαστής) 

shared_percentage Πραγματικός αριθμός 

διπλής ακρίβειας 

Ο βαθμός κοινοκτημοσύνης 

της οικογένειας (ποσοστό 

%) 

is_alive True / false Εάν η οικογένεια είναι 
ζωντανή 

num_of_persons Ακέραιος Ο αριθμός ατόμων της 

οικογένειας 

max_num_persons Ακέραιος Ο μέγιστος αριθμός ατόμων 

που μπορεί να έχει μια 

οικογένειας (=40) 
Cultural_feature [0..1] Το πολιτιστικό 

χαρακτηριστικό της 
οικογένειας 

Πίνακας 4: Περιγραφή των ιδιοτήτων των αντικειµένων τύπου Family 

 

Όνομα Συνάρτησης Περιγραφή 

eat_from_neighbour_public_stores Καταναλώνει όση τροφή χρειάζεται από 

τις δημόσιες αποθήκες των γειτονικών 

κελιών 

eat_from_private_store Καταναλώνει όση τροφή χρειάζεται από 

την ιδιωτική αποθήκη 

Eat_from_this_cell_public_store Καταναλώνει όση τροφή χρειάζεται από 

τη δημόσια αποθήκη του κελιού στο 

οποίο κατοικεί 

Eat_from_cultural_similar_families Καταναλώνει τροφή από τις ιδιωτικές 

αποθήκες των οικογενειών με το ίδιο 

πολιτιστικό χαρακτηριστικό οι οποίες 

κατοικούν στο ίδιο κελί 

Harvest Συλλέγει από το κελί στο οποίο 

βρίσκεται όση ποσότητα μπορεί και την 

αποθηκεύει στην ιδιωτική αποθήκη και/ή 

στη δημόσια αποθήκη του κελιού που 
βρίσκεται 

Choose_Opponent Επιστρέφει την πιο αδύναμη οικογένεια 

με την οποία θα πολεμήσει 

Compare_two_families Συγκρίνει δύο οικογένειες και 

επιστρέφει αυτή με τη λιγότερη τροφή 

Make_war Πολεμάει με κάποια άλλη οικογένεια 

Πίνακας 5: Περιγραφή των συναρτήσεων της κλάσης Family. 

 

  

Ο αλγόριθµος µε τον οποίο γίνονται όλες οι προσοµοιώσεις εκτελείται για 

έναν κόσµο µεγέθους 100 * 100 ο οποίος δεν αναδιπλώνεται, για αρχικό πληθυσµό 

10 οικογενειών οι οποίες είναι τοποθετηµένες αρχικά σε τυχαίες θέσεις του κόσµου, 

επαναλαµβάνεται για 1000 κύκλους και περιγράφεται σε ψευδοκώδικα παρακάτω: 
 

[1] Για κάθε μία οικογένεια 

[2]  Πιθανή αύξηση πληθυσμού και/ή τεχνολογίας  

[3]  Υπολογισμός απαιτούμενης τροφής: need_for_food * num_of_persons 

[4]  Υπολογισμός παραγωγής περιοχής: available_food * tech_improvement  

[5]  Υπολογισμός συνολικής αποθηκευμένης τροφής στην ιδιωτική αποθήκη: 

accumulated_food  

[6]  Εάν απαιτούμενη τροφή >  παραγωγή περιοχής ΚΑΙ συνολική διαθέσιμη τροφή > 

επίπεδο ασφαλείας 
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[7]   Εύρεση εκείνου του κελιού εντός του οπτικού πεδίου με τη μεγαλύτερη 

δυνατότητα παροχής τροφής 

[8] Εάν το κελί αυτό είναι διαφορετικό από αυτό στο οποίο βρίσκεται ήδη η 

οικογένεια τότε  η οικογένεια μετακινείται σε αυτό το κελί 

[9]           Αλλιώς (εάν δεν υπάρχει τέτοιο κελί) <ΠΟΛΕΜΟΣ> 

[10]        Συλλογή τροφής και αποθήκευση στην ιδιωτική αποθήκη 

[11]        Αφαίρεση από την ιδιωτική αποθήκη όσης τροφής έχει ανάγκη η οικογένεια ή όσης  

 υπάρχει σε αυτήν 

[12]        Εάν η τροφή δεν ήταν αρκετή τότε η οικογένεια πεθαίνει 

[13]  Εάν το μέγεθος της οικογένειας έχει ξεπεράσει το όριο τότε τα μισά μέλη της 

δημιουργούν νέα οικογένεια με τα ίδια χαρακτηριστικά και τους μισούς πόρους. Η νέα 

οικογένεια μετοικεί στο κελί με τους περισσότερους πόρους εντός του οπτικού της 

πεδίου. 

[14] Επαναφορά της τροφής που μπορεί να παράγει κάθε κελί στην αρχική της τιμή 

 

 

Ψευδοκώδικας για <ΠΟΛΕΜΟΣ> 

[15] Επιλογή του αντίπαλου με τον οποίο θα πολεμήσει. Ο αντίπαλος αυτός είναι εκείνη η 

οικογένεια εντός του οπτικού πεδίου η οποία έχει τη λιγότερη αποθηκευμένη τροφή 

στην ιδιωτική της αποθήκη 

[16] Πόλεμος με τον αντίπαλο που έχει επιλεγεί. Κατά τον πόλεμο η πιο αδύναμη οικογένεια 

σε όρους αποθηκευμένης τροφής σκοτώνεται και η νικήτρια οικογένεια παίρνει όλη την 

αποθηκευμένη τροφή που υπήρχε στην ιδιωτική αποθήκη της χαμένης οικογένειας 
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4. Προσοµοιώσεις 
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα αποτελέσµατα των 

προσοµοιώσεων για κάθε µία από τις µεταβλητές οι οποίες εξετάστηκαν. Πιο 

συγκεκριµένα θα παρουσιαστεί η επίδραση που έχουν στην πυκνότητα του 

πληθυσµού -µετρηµένη σε αριθµό οικογενειών ανά κελί- αλλά και στο ποσοστό 

θνησιµότητας η ανάπτυξη της τεχνολογίας, η κοινοκτηµοσύνη, το κοινό πολιτιστικό 

χαρακτηριστικό, η ξαφνική εξαφάνιση της τεχνολογίας και ο περιβαλλοντικός 

περιορισµός.  

 

4.1. Επίδραση της Τεχνολογίας 

Έχουν πραγµατοποιηθεί προσοµοιώσεις για την περίπτωση που δεν 

αναπτύσσεται καθόλου τεχνολογία και για αύξηση της τεχνολογίας κάθε 20, 50 και 

100 κύκλους. Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι στην περίπτωση που δεν 

αναπτύσσεται τεχνολογία οι οικογένειες αυξάνονται και εξαπλώνονται στο χώρο 

χωρίς να παρατηρείται η δηµιουργία κάποιας πυκνοκατοικηµένης περιοχής ή 

συνάθροισης οικογενειών. Για 10 διαφορετικές προσοµοιώσεις η µέση πυκνότητα 

είναι 1,5 οικογένειες ανά κελί. Αντίθετα στις περιπτώσεις εκείνες όπου η κοινωνία 

αναπτύσσει τεχνολογία παρατηρούνται συναθροίσεις οικογενειών και 

δηµιουργούνται πυκνοκατοικηµένες περιοχές οι οποίες είναι διαφορετικές µεταξύ 

τους. Μάλιστα όσο µεγαλύτερη είναι η αύξηση της τεχνολογίας τόσο µικρότερη είναι 

η µετανάστευση των οικογενειών και τόσο περισσότερο πυκνοκατοικηµένες οι 

περιοχές που δηµιουργούνται. Συγκεκριµένα έγιναν 10 διαφορετικές προσοµοιώσεις 

για αύξηση της τεχνολογίας κάθε 100, 50 και 20 κύκλους και η µέση πυκνότητα που 

παρατηρήθηκε µετά από 1000 κύκλους ήταν 8.61, 16.24 και 35.92 οικογένειες ανά 

κελί αντίστοιχα. Τα αποτελέσµατα αυτά φαίνονται στις παρακάτω εικόνες όπου 

παρουσιάζεται το τελικό στιγµιότυπο, για µία από τις 10 προσοµοιώσεις που έγιναν 

σε κάθε περίπτωση, µετά από 1000 κύκλους. 
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Εικόνα 1: Προσοµοίωση χωρίς τεχνολογία 

 

 

Εικόνα 2: Αύξηση τεχνολογίας κάθε 100 κύκλους 
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Εικόνα 3: Αύξηση τεχνολογίας κάθε 50 κύκλους 

 

Εικόνα 4: Αύξηση τεχνολογίας κάθε 20 κύκλους. 
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Τα παραπάνω αποτελέσµατα φαίνονται συγκεντρωτικά στον πίνακα που 

ακολουθεί όπου πέραν της αύξησης της µέσης πυκνότητας του αριθµού των 

οικογενειών ανά κελί καθώς αυξάνεται η τεχνολογία φαίνεται και ότι η αύξηση της 

τεχνολογίας έχει άµεση επίδραση στις συνθήκες διαβίωσης των οικογενειών αφού 

βοηθάει στη µείωση της θνησιµότητας. 

 

 Σύνολο 

Οικογενειών 

# Κελιών Μέση 

Πυκνότητα 

%Οικογενειών 

που επιβίωσαν 

%Οικογενειών που 

πέθαναν 

από 

θάνατο 

από 

πείνα 

Χωρίς 

Τεχνολογία 

7.222,55 2.826,64 1,50 58.67% 41,33% 

18,01% 23,32% 

Αύξηση 

κάθε 100 

κύκλους 

18.581,18 1.808,91 8,61 83,84% 16,16% 

7,61% 8,55% 

Αύξηση 

κάθε 50 

κύκλους 

21.476,91 1.221,09 16,24 92,33% 7,97% 

3,77% 3,90% 

Αύξηση 

κάθε 20 

κύκλους 

22.672 600,90 35,92 95,21% 4,79% 

2,25% 2,54% 

Πίνακας 6: Μέσες τιµές για 10 προσοµοιώσεις 

 

Τα αποτελέσµατα αυτά παρουσιάζονται συγκριτικά και στο παρακάτω σχήµα 

όπου  φαίνεται το πώς µεταβάλλεται η πυκνότητα του πληθυσµού µετρηµένη σε 

αριθµό οικογενειών ανά κελί για διαφορετικές τιµές τεχνολογίας.  

Πυκνότητα Πληθυσµού

0
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35

40

1 77 153 229 305 381 457 533 609 685 761 837 913 989

Κύκλοι

#
 Ο
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ο

γ
ε
ν
ε
ιώ

ν
 /

 Κ
ε
λ
ί Αύξηση Τεχνολογίας κάθε 20

Κύκλους

Αύξηση Τεχνολογίας κάθε 50

Κύκλους

Αύξηση Τεχνολογίας κάθε

100 Κύκλους

Χωρίς Τεχνολογία

 

Σχήµα 1: Πυκνότητα πληθυσµού για διαφορετικές τιµές τεχνολογίας 
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4.2. Επίδραση της Κοινοκτηµοσύνης 

 

Σε αυτή την ενότητα έχουµε προσθέσει τη δυνατότητα η κάθε οικογένεια να 

αποθηκεύει ένα µέρος της τροφής που συνέλεξε στη δηµόσια αποθήκη του κελιού 

στο οποίο κατοικεί. Τα ποσοστό της τροφής που θα αποθηκεύσει στην δηµόσια 

αποθήκη είναι ο βαθµός κοινοκτηµοσύνης της οικογένειας και ορίζεται παραµετρικά 

από το χρήστη της εφαρµογής. Έτσι όταν η τροφή που έχει συλλέξει µία οικογένεια 

δεν επαρκεί να καλύψει τις ανάγκες της, τότε θα αναζητήσει το υπόλοιπο της τροφής 

που χρειάζεται στη δηµόσια αποθήκη του κελιού στο οποίο κατοικεί και στη συνέχεια 

εάν και αυτό δεν είναι αρκετό στις δηµόσιες αποθήκες των κελιών που συνορεύουν 

µε αυτό. Οι αλλαγές στον αλγόριθµό έχουν γίνει στις παρακάτω γραµµές: 

 

[5]  Υπολογισμός συνολικής αποθηκευμένης τροφής: τροφή από ιδιωτική αποθήκη + 

τροφή από δημόσια αποθήκη του κελιού που κατοικεί + τροφή από δημόσιες 

αποθήκες των γειτονικών κελιών 

[6]  Εάν απαιτούμενη τροφή > παραγωγή περιοχής ΚΑΙ συνολική διαθέσιμη τροφή >  

                επίπεδο ασφαλείας 

[7]  Εύρεση εκείνου του κελιού εντός του οπτικού πεδίου με τη μεγαλύτερη 

δυνατότητα παροχής τροφής. Στο υπολογισμό συνυπολογίζεται και η 

τροφή της δημόσιας αποθήκης τόσο του ίδιου του κελιού όσο και των 

γειτονικών του. 

[8] Εάν το κελί αυτό είναι διαφορετικό από αυτό στο οποίο βρίσκεται ήδη η 

οικογένεια τότε  η οικογένεια μετακινείται σε αυτό το κελί 

[9]           Αλλιώς (εάν δεν υπάρχει τέτοιο κελί) <ΠΟΛΕΜΟΣ> 

[10] Συλλογή τροφής και αποθήκευση ενός ποσοστού στην ιδιωτική αποθήκη και του 

υπολοίπου στη δημόσια αποθήκη του κελιού που κατοικεί η οικογένεια 

[11]        Αφαίρεση από την ιδιωτική αποθήκη όσης τροφής έχει ανάγκη η οικογένεια ή όσης 

υπάρχει σε αυτήν. Εάν η τροφή δεν ήταν αρκετή, αφαίρεση από τη δημόσια αποθήκη του 

κελιού όσης τροφή έχει ανάγκη η οικογένεια ή όσης υπάρχει σε αυτή. Εάν η τροφή και 

πάλι δεν ήταν αρκετή, αφαίρεση από τις δημόσιες αποθήκες των γειτονικών κελιών 

όσης τροφή έχει ανάγκη η οικογένεια ή όσης υπάρχει σε αυτές. 

 

Αντίστοιχα αλλάζει και η ρουτίνα πολέµου ώστε να λαµβάνονται υπόψη και οι 

δηµόσιες αποθήκες 

 

Ψευδοκώδικας για <ΠΟΛΕΜΟΣ> 
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 [15] Επιλογή του αντιπάλου με τον οποίο θα πολεμήσει. Ο αντίπαλος αυτός είναι εκείνη η 

οικογένεια εντός του οπτικού πεδίου για την οποία το άθροισμα της 

αποθηκευμένης τροφής στην ιδιωτική της αποθήκη και της αποθηκευμένης 

τροφής στη δημόσια αποθήκη του κελιού που κατοικεί είναι ελάχιστο 

[16] Πόλεμος με τον αντίπαλο που έχει επιλεγεί. Κατά τον πόλεμο η πιο αδύναμη οικογένεια 

σε όρους αποθηκευμένης τροφής σκοτώνεται και η νικήτρια οικογένεια παίρνει όλη την 

αποθηκευμένη της τροφή που υπήρχε στην ιδιωτική αποθήκη της χαμένης οικογένειας 

συν την αναλογία της τροφής που αντιστοιχούσε στη χαμένη οικογένεια από 

την τροφή που υπήρχε στο κελί στο οποίο ζούσε η χαμένη οικογένεια 

 

4.2.1. Αποτελέσµατα 

 

Αυτό που θέλουµε να µελετήσουµε είναι η επίδραση που έχει ο βαθµός 

κοινοκτηµοσύνης στο σχηµατισµό πυκνοκατοικηµένων περιοχών για συγκεκριµένο 

επίπεδο τεχνολογίας. Έτσι αρχικά µελετήθηκαν οι διαφορές που παρουσιάζονται στον 

τρόπο συνάθροισης των οικογενειών για ποσοστά κοινοκτηµοσύνης 0%, 20%, 50%, 

80% και 100% για ίδιο βαθµό τεχνολογίας που αυξανόταν σε όλες τις περιπτώσεις 

κάθε 50 κύκλους. Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι η εµφάνιση κοινοκτηµοσύνης 

οδηγεί σε περισσότερο πυκνοκατοικηµένες περιοχές. Για 10 διαφορετικές 

προσοµοιώσεις σε κάθε περίπτωση η µέση πυκνότητα µετά από 1000 κύκλους από 

16,24 οικογένειες ανά κελί που είναι όταν η κοινωνία λειτουργεί χωρίς 

κοινοκτηµοσύνη, αυξάνει στις 18,58 οικογένειες ανά κελί για βαθµό 

κοινοκτηµοσύνης 20% και στις 19,85 οικογένειες ανά κελί για βαθµό 

κοινοκτηµοσύνης 50%. Για ποσοστά κοινοκτηµοσύνης µεγαλύτερα του 50% δεν 

παρατηρείται κάποια σηµαντική αύξηση στο βαθµό συνάθροισης των οικογενειών. 

Τα αποτελέσµατα αυτά φαίνονται στα παρακάτω σχήµατα όπου παρουσιάζεται το 

τελικό στιγµιότυπο, για µία από τις 10 προσοµοιώσεις που έγιναν σε κάθε περίπτωση, 

µετά από 1000 κύκλους. 
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Εικόνα 5: Τεχνολογία 50, Κοινοκτηµοσύνη 20% 

 

 

Εικόνα 6: Τεχνολογία 50, Κοινοκτηµοσύνη 50% 
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Εικόνα 7: Τεχνολογία 50, Κοινοκτηµοσύνη 80% 

 

Εικόνα 8: Τεχνολογία 50, Κοινοκτηµοσύνη 100% 
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Τα παραπάνω αποτελέσµατα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον παρακάτω 

πίνακα όπου φαίνεται ότι όσο αυξάνεται ο βαθµός κοινοκτηµοσύνης και µέχρι αυτός 

να φτάσει το 50% υπάρχει θετική επίδραση στη µέση πυκνότητα του αριθµού των 

οικογενειών ανά κελί, ενώ για µεγαλύτερα ποσοστά ουσιαστικά δεν παρατηρείται 

καµία επίδραση. Επίσης παρατηρούµε ότι η αύξηση της κοινοκτηµοσύνης δεν έχει 

κάποια ουσιαστική επίδραση στο ποσοστό θνησιµότητας των οικογενειών. 

 

 Σύνολο 

Οικογενειών 

# Κελιών Μέση 

Πυκνότητα 

%Οικογενειών 

που επιβίωσαν 

%Οικογενειών 

που πέθαναν 

Χωρίς 

Κοινοκτηµοσύνη 

21.476,91 1.221,09 16,24 92,33% 7,67% 

Κοινοκτηµοσύνη 

20% 

21.138,8 1.081,5 18,58 92,30% 7,70% 

Κοινοκτηµοσύνη 

50% 

21.079 979,1 19,85 92,19% 7,81% 

Κοινοκτηµοσύνη 

80% 

21.958 1.015,9 20,09 92,93% 7,07% 

Κοινοκτηµοσύνη 

100% 

21.164,2 992,8 19,72 92,48% 7,52% 

Πίνακας 7: Μέσες τιµές για 10 προσοµοιώσεις, µε τεχνολογία 50 

 

Τα αποτελέσµατα αυτά παρουσιάζονται συγκριτικά και στο παρακάτω σχήµα 

όπου  φαίνεται το πώς µεταβάλλεται η πυκνότητα του πληθυσµού µετρηµένη σε 

αριθµό οικογενειών ανά κελί για διαφορετικές τιµές του ποσοστού κοινοκτηµοσύνης 

και αύξηση τεχνολογίας κάθε 50 κύκλους.  

΄ 

Πυκνότητα Πληθυσµού
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Ποσοστό Κοινοκτηµοσύνης

100%

Ποσοστό Κοινοκτηµοσύνης

80%

Ποσοστό Κοινοκτηµοσύνης

50%

Ποσοστό Κοινοκτηµοσύνης

20%

Χωρίς Κοινοκτηµοσύνη

 

Σχήµα 2: Πυκνότητα πληθυσµού για διαφορετικά ποσοστά κοινοκτηµοσύνης και 

τεχνολογία 50. 
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4.2.2. Σταθερή Κοινοκτηµοσύνη, ∆ιαφορετική Τεχνολογία 

 

Στη συνέχεια ερευνήσαµε την επίδραση της κοινοκτηµοσύνης για 

διαφορετικές τιµές τεχνολογίας. Συγκεκριµένα κρατήσαµε σταθερό το ποσοστό 

κοινοκτηµοσύνης στο 80% µε σκοπό να δούµε αν η κοινοκτηµοσύνη έχει θετική 

επίδραση στο σχηµατισµό πυκνοκατοικηµένων περιοχών ανεξάρτητα από το βαθµό 

τεχνολογικής προόδου. Έτσι κάναµε προσοµοιώσεις για κοινωνίες χωρίς καθόλου 

τεχνολογία και για κοινωνίες όπου η τεχνολογία αυξανόταν κάθε 20, 50 και 100 

κύκλους. Σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από αυτή που η κοινωνία δεν είχε αναπτύξει 

καθόλου τεχνολογία, αυτό που παρατηρήθηκε ήταν ότι για το ίδιο επίπεδο 

τεχνολογίας σχηµατίστηκαν περισσότερο πυκνοκατοικηµένες περιοχές µε 

κοινοκτηµοσύνη αντί χωρίς. Τα αποτελέσµατα φαίνονται συγκεντρωτικά στο 

παρακάτω σχήµα. 
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Τεχνολογία 20,

Κοινοκτηµοσύνη 80%

Τεχνολογία 20, Χωρίς

Κοινοκτηµοσύνη

Τεχνολογία 50,

Κοινοκτηµοσύνη 80%

Τεχνολογία 50, Χωρίς

Κοινοκτηµοσύνη

Τεχνολογία 100,

Κοινοκτηµοσύνη 80%

Τεχνολογία 100, Χωρίς

Κοινοκτηµοσύνη

Χωρίς Τεχνολογία,

Κοινοκτηµοσύνη 80%

Χωρίς Τεχνολογία, Χωρίς

Κοινοκτηµοσύνη

 

Σχήµα 3: Πυκνότητα Πληθυσµού για διαφορετικές τιµές τεχνολογίας µε/χωρίς 

κοινοκτηµοσύνη. 

 

4.3. Επίδραση Πολιτιστικού Χαρακτηριστικού 

 

Σε όλες τις προηγούµενες περιπτώσεις οι οικογένειες ήταν όλες διαφορετικές 

µεταξύ τους µε την έννοια ότι δεν υπήρχε κάποιο χαρακτηριστικό το οποίο να 
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µοιράζονται και να ανήκουν στην ίδια οµάδα. Σε αυτή την ενότητα έχουµε προσθέσει 

σε κάθε οικογένεια µία νέα ιδιότητα η οποία αντιστοιχεί σε κάποιο εικονικό 

πολιτιστικό χαρακτηριστικό. Το χαρακτηριστικό αυτό µπορεί να πάρει δύο 

διαφορετικές τιµές (0,1) και όλες οι οικογένειες οι οποίες έχουν την ίδια τιµή στην 

ιδιότητα αυτή θεωρούµε ότι ανήκουν στην ίδια οµάδα. Ένα τέτοιο παράδειγµα θα 

µπορούσε να είναι η πίστη των οικογενειών σε κάποιον κοινό Θεό. Λόγω 

αλτρουισµού όταν µία οικογένεια δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει την απαραίτητη 

για να ζήσει τροφή έχει τη δυνατότητα να καταναλώσει τροφή από την ιδιωτική 

αποθήκη των οικογενειών που έχουν το ίδιο πολιτιστικό αγαθό µε αυτήν και 

κατοικούν στο ίδιο κελί. Οι αλλαγές που έχουν γίνει στον βασικό αλγόριθµο 

προκειµένου να υποστηρίξει το χαρακτηριστικό αυτό φαίνονται παρακάτω: 

 

[5] Υπολογισμός συνολικής διαθέσιμης τροφής: τροφή από ιδιωτική αποθήκη + 

τροφή από ιδιωτικές αποθήκες των οικογενειών που έχουν το ίδιο πολιτιστικό 

χαρακτηριστικό και κατοικούν στο ίδιο κελί 

[6]  Εάν απαιτούμενη τροφή >  παραγωγή περιοχής ΚΑΙ συνολική διαθέσιμη τροφή > 

επίπεδο ασφαλείας 

[7]  Εύρεση εκείνου του κελιού εντός του οπτικού πεδίου με τη μεγαλύτερη 

δυνατότητα παροχής τροφής Στο υπολογισμό συνυπολογίζεται και η 

τροφή των ιδιωτικών αποθηκών των οικογενειών που έχουν το ίδιο 

πολιτιστικό χαρακτηριστικό και κατοικούν στο κελί αυτό. 

[8] Εάν το κελί αυτό είναι διαφορετικό από αυτό στο οποίο βρίσκεται ήδη η 

οικογένεια τότε  η οικογένεια μετακινείται σε αυτό το κελί 

[9]           Αλλιώς (εάν δεν υπάρχει τέτοιο κελί) ΠΟΛΕΜΟΣ 

[10]        Συλλογή τροφής και αποθήκευση στην ιδιωτική αποθήκη 

[11]        Αφαίρεση από την ιδιωτική αποθήκη όσης τροφής έχει ανάγκη η οικογένεια ή όσης  

υπάρχει σε αυτήν. Εάν η τροφή δεν ήταν αρκετή, αφαίρεση τροφής από την 

ιδιωτική αποθήκη των οικογενειών που κατοικούν στο ίδιο κελί και έχουν το 

ίδιο πολιτιστικό χαρακτηριστικό. 

 

4.3.1. Αποτελέσµατα 

 

Έχουν πραγµατοποιηθεί προσοµοιώσεις για κοινωνίες µε αύξηση τεχνολογίας 

κάθε 50 κύκλους µε στόχο να µελετήσουµε την επίδραση που θα έχει στο σχηµατισµό 

πυκνοκατοικηµένων περιοχών η εµφάνιση του πολιτιστικού χαρακτηριστικού. 

Πραγµατοποιήσαµε 10 προσοµοιώσεις για κάθε περίπτωση και αυτό που 
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διαπιστώθηκε ήταν ότι η µέση πυκνότητα των κελιών µετά από 1000 κύκλους 

αυξήθηκε από τις 16,24 οικογένειες ανά κελί στην περίπτωση που δεν υπήρχε 

πολιτιστικό χαρακτηριστικό σε 19,07 οικογένειες ανά κελί στην περίπτωση που 

υπήρχε. Τα αποτελέσµατα αυτά φαίνονται τόσο στα παρακάτω σχήµατα όπου 

παρουσιάζεται το τελικό στιγµιότυπο, για µία από τις 10 προσοµοιώσεις που έγιναν 

σε κάθε περίπτωση, µετά από 1000 κύκλους όσο και στον πίνακα που ακολουθεί 

αµέσως µετά. 

 

 

Εικόνα 9: Τεχνολογία 50, Χωρίς Πολιτιστικό Χαρακτηριστικό 
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Εικόνα 10: Τεχνολογία 50, Με πολιτιστικό χαρακτηριστικό 

 

         Πίνακας 8: Μέσες τιµές για 10 προσοµοιώσεις, µε τεχνολογία 50 

 

Στη συνέχεια µελετήθηκε η επίδραση που έχει η εµφάνιση του κοινού 

πολιτιστικού χαρακτηριστικού στο σχηµατισµό πυκνοκατοικηµένων περιοχών για 

κοινωνίες µε διαφορετικό βαθµό τεχνολογικής προόδου. Έτσι έγιναν προσοµοιώσεις 

για να παρατηρήσουµε την επίδραση του πολιτιστικού χαρακτηριστικού στις 

περιπτώσεις όπου δεν έχουµε καθόλου ανάπτυξη τεχνολογίας ή έχουµε ανάπτυξη 

τεχνολογίας κάθε 20, 50 ή 100 κύκλους. Αυτό που παρατηρήθηκε είναι ότι µε 

εξαίρεση την περίπτωση όπου η κοινωνία δεν έχει αναπτύξει καθόλου τεχνολογία σε 

όλες τις άλλες περιπτώσεις το πολιτιστικό χαρακτηριστικό έχει θετική επίδραση στην 

εµφάνιση πυκνοκατοικηµένων περιοχών κάτι που φαίνεται καθαρά και στο παρακάτω 

σχήµα. 

 Σύνολο 

Οικογενειών 

# Κελιών Μέση 

Πυκνότητα 

%Οικογενειών 

που επιβίωσαν 

%Οικογενειών 

που πέθαναν 

Χωρίς 

Πολιτιστικό 

21.476,91 1.221,09 16,24 92,33% 7,67% 

Με Πολιτιστικό 20.240 984 19,07 92,73% 7,27% 
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Σχήµα 4: Πυκνότητα πληθυσµού για διαφορετικές τιµές τεχνολογίας µε/χωρίς 

πολιτιστικό χαρακτηριστικό 

 

4.4. Εξαφάνιση της Τεχνολογίας µετά από 500 κύκλους 

Σε όλες τις προηγούµενες περιπτώσεις η τεχνολογία αυξάνεται συνεχώς κατά 

µια µονάδα κάθε ένα συγκεκριµένο αριθµό κύκλων µέχρι να ολοκληρωθεί η 

προσοµοίωση. Σε αυτή την ενότητα εξετάσαµε την επίδραση από µία πιθανή 

εξαφάνιση της τεχνολογίας σε κάποιο τυχαίο χρονικό σηµείο. Ποιο συγκεκριµένα για 

τις περιπτώσεις που η τεχνολογία αυξάνει κάθε 20, 50 και 100 κύκλους (παράγραφος 

4.1) µελετήθηκε η επίδραση στον πληθυσµό εάν η τεχνολογία εξαφανιστεί µετά από 

500 κύκλους και στη συνέχεια αρχίζει να αυξάνεται πάλι µε τον ίδιο ρυθµό. 

Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι αµέσως µετά την εξαφάνιση της 

τεχνολογίας παρατηρείται απότοµη µείωση της πυκνότητας του πληθυσµού η οποία 

πέφτει µέχρι το επίπεδο του 2,65 οικογένειες/κελί στην περίπτωση της αύξησης 

τεχνολογίας κάθε 20 κύκλους ή και ακόµα χαµηλότερα στις άλλες περιπτώσεις, µε 

ταυτόχρονη εξάπλωσή του σε γειτονικά κελιά. Στη συνέχεια αρχίζει πάλι να 

αυξάνεται και στο τέλος της προσοµοίωσης φτάνει και ξεπερνάει την πυκνότητα που 

υπήρχε στους 500 κύκλους. 

Επίσης σε όλες τις διαφορετικές περιπτώσεις αύξησης τεχνολογίας 

καταλήγουµε µετά από 1000 κύκλους σε πιο αραιοκατοικηµένες περιοχές ενώ 

αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι σε όλες τις περιπτώσεις η µέση πυκνότητα του 

πληθυσµού µειώθηκε κατά το ίδιο ποσοστό, περίπου 54%. Επιπλέον στις περιπτώσεις 

που η τεχνολογία αυξανόταν κάθε 20 ή 50 κύκλους παρατηρήθηκε µικρή αύξηση του 

συνολικού ποσοστού θνησιµότητας µε ταυτόχρονη διεύρυνση της διαφοράς του 
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50, Χωρίς Πολιτιστικό

Αύξηση Τεχνολογίας κάθε

100, Με Πολιτιστικό

Αύξηση Τεχνολογίας κάθε

100, Χωρίς Πολιτιστικό

Χωρίς Τεχνολογία, Με

Πολιτιστικό

Χωρίς Τεχνολογία, Χωρίς

Πολιτιστικό
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ποσοστού θνησιµότητας εξαιτίας της πείνας από το αντίστοιχο λόγω πολέµου. Στην 

περίπτωση της αύξησης της τεχνολογίας κάθε 100 κύκλους τόσο η συνολική 

θνησιµότητα όσο και η επιµέρους παρέµεινε στα ίδια επίπεδα που µετρήθηκε στα 

σενάρια της παραγράφου 4.1 κάτι που δείχνει πως η θνησιµότητα επηρεάζεται από 

την εξαφάνιση της τεχνολογίας, µόνο στην περίπτωση που η τελευταία έχει προλάβει 

να αναπτυχθεί  ήδη αρκετά (περιπτώσεις αύξησης κάθε 20 ή 50 κύκλων) 

Πιο συγκεκριµένα έγιναν 10 διαφορετικές προσοµοιώσεις για αύξηση της 

τεχνολογίας κάθε 100, 50 και 20 κύκλους και η µέση πυκνότητα που παρατηρήθηκε 

µετά από 1000 κύκλους ήταν 4.70, 8.79 και 19.68 οικογένειες ανά κελί αντίστοιχα. Οι 

αριθµοί αυτοί είναι µικρότεροι κατά 54.6%, 54.1% και 54.8% σε σχέση µε τις 

αντίστοιχες πυκνότητες της παραγράφου 4.1.  

Τα αποτελέσµατα αυτά φαίνονται συγκεντρωτικά στον πίνακα που ακολουθεί. 

Προς διευκόλυνση µέσα σε παρένθεση φαίνονται τα αντίστοιχα ποσοστά της 

παραγράφου 4.1. 

 Σύνολο 

Οικογενειών 

# Κελιών Μέση 

Πυκνότητα 

%Οικογενειών 

που επιβίωσαν 

%Οικογενειών που 

πέθαναν 

από 

θάνατο 

από 

πείνα 

Χωρίς 

Τεχνολογία 

7.222,55 2.826,64 1,50 58.67% 41,33% 

18,01% 23,32% 

Αύξηση 

κάθε 100 

κύκλους 

15.071,1 2.692,8 

(1.808,91) 

4,7 

(8,61) 

83,92% 

(83,84%) 

16,08%  (16,16%) 

7,65% 

(7,61%) 

8,43% 

(8,55%) 

Αύξηση 

κάθε 50 

κύκλους 

18.163,3 1.859,8 

(1.221,09) 

8,79 

(16,24) 

89,97% 

(92,33%) 

10,03  (7,97%) 

4,52% 

(3,77%) 

5,51% 

(3,90%) 

Αύξηση 

κάθε 20 

κύκλους 

20.496,6 972,6 

(600,90) 

19,68 

(35,92) 

93,41% 

(95,21%) 

6,59  (4,79%) 

3,04% 

(2,25%) 

3,55% 

(2,54%) 

Πίνακας 9: Μέσες τιµές για 10 προσοµοιώσεις 

 

Τα αποτελέσµατα αυτά παρουσιάζονται συγκριτικά και στο παρακάτω σχήµα 

όπου  φαίνεται πώς µεταβάλλεται η πυκνότητα του πληθυσµού µετρηµένη σε αριθµό 

οικογενειών ανά κελί για διαφορετικές τιµές τεχνολογίας.  
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Σχήµα 5: Πυκνότητα πληθυσµού για διαφορετικές τιµές τεχνολογίας 

 

 Αν στο παραπάνω σχήµα χωρίσουµε τις καµπύλες σε δύο διαφορετικά 

τµήµατα (0 ≤ t ≤ 500 και 500 ≤ t ≤ 1000) παρατηρούµε ότι στο πρώτο από αυτά 

περνάει κάποιο διάστηµα (150 µε 200 κύκλοι) µέχρι να αρχίσει να αυξάνεται η 

πυκνότητα των οικογενειών ανά κελί κάτι το οποίο δεν συµβαίνει στο δεύτερο. Το 

φαινόµενο αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αρχικά κάθε οικογένεια αποτελείται από 

10 άτοµα και χρειάζεται να περάσουν κάποιοι κύκλοι µέχρι ο αριθµός των ατόµων να 

φτάσει το µέγιστο όριο πέρα από το οποίο οι οικογένειες διαιρούνται και 

δηµιουργούνται νέες. Στο ίδιο λόγο καθώς και στο γεγονός ότι στο πρώτο κοµµάτι 

της προσοµοίωσης ξεκινάµε από πυκνότητα µίας οικογένειας ανά κελί ενώ στο 

δεύτερο από πυκνότητα 2,65 οικογένειες ανά κελί (στην περίπτωση της αύξησης 

τεχνολογίας κάθε 20 κύκλους) οφείλεται ότι τελικά µετά από 1000 κύκλους 

καταλήγουµε σε µεγαλύτερη πυκνότητα από αυτή που υπήρχε µετά από 500 κύκλους. 

 Αξιοσηµείωτο είναι και το γεγονός ότι τα δύο τµήµατα της καµπύλης φαίνεται 

να είναι παράλληλα, κάτι που σηµαίνει ότι η πυκνότητα αυξάνεται µε τον ίδιο ρυθµό. 

Κάτι τέτοιο αποδεικνύεται εύκολα εάν υπολογίσουµε µε τη βοήθεια της µεθόδου των 

ελαχίστων τετραγώνων τις προσεγγιστικές ευθείες παλινδρόµησης  για τα δύο αυτά 

τµήµατα. Πιο συγκεκριµένα υπολογίζοντας την κλίση των δύο ευθειών από τον τύπο: 
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βρίσκουµε ότι στη µεν πρώτη περίπτωση όπου 200 ≤ t ≤ 500 η κλίση της ευθείας 

είναι 0,039, ενώ στη δεύτερη όπου 560 ≤ t ≤ 1000 η κλίση είναι 0,04, πράγµα που 

σηµαίνει ότι όντως οι δύο ευθείες είναι ουσιαστικά παράλληλες. 

 

4.5. Επίδραση Περιβαλλοντικού Περιορισµού 

Οι προηγούµενες προσοµοιώσεις έγιναν σε έναν οµοιόµορφο χώρο όπου όλα 

τα κελιά είχαν τη δυνατότητα να προσφέρουν τροφή στον πληθυσµό. Στην 

παράγραφο αυτή και προκειµένου να ελέγξουµε τη θεωρία του περιβαλλοντικού 

περιορισµού και δηµογραφικής πίεσης του Carneiro (1970) έχουµε τροποποιήσει το 

χώρο έτσι ώστε σε αυτόν να υπάρχουν δύο κάθετες λωρίδες εύφορης γης που είναι 

χωρισµένες µεταξύ τους από µία λωρίδα άγονης γης και περιβάλλονται από δύο 

άλλες λωρίδες άγονης γης. Με τον τρόπο αυτό προσοµοιώνουµε τη γεωγραφία της 

Αιγύπτου όπου οι δύο εύφορες λωρίδες αντιστοιχούν στις παραποτάµιες περιοχές του 

Νείλου, η λωρίδα που τις χωρίζει αντιστοιχεί στο Νείλο, ενώ οι δύο λωρίδες που τις 

περιβάλλουν αντιστοιχούν στην έρηµο. Επίσης έγινε τροποποίηση στον αλγόριθµο 

του πολέµου ώστε η χαµένη οικογένεια να µην πεθαίνει, αλλά να µετοικεί σε νέα 

περιοχή µακριά από το σηµείο που ήταν πριν.  

 

Ψευδοκώδικας για <ΠΟΛΕΜΟΣ> 

[15] Επιλογή του αντίπαλο με τον οποίο θα πολεμήσει. Ο αντίπαλος αυτός είναι εκείνη η 

οικογένεια εντός του οπτικού πεδίου για την οποία το άθροισμα της 

αποθηκευμένης τροφής στην ιδιωτική της αποθήκη και της αποθηκευμένης 

τροφής στη δημόσια αποθήκη του κελιού που κατοικεί είναι ελάχιστο 

[16] Πόλεμος με τον αντίπαλο που έχει επιλεγεί. Κατά τον πόλεμο η πιο αδύναμη 

οικογένεια σε όρους αποθηκευμένης τροφής απομακρύνεται από την περιοχή που ζούσε 

και μετοικεί σε εκείνο το κελ4ί εντός του οπτικού πεδίου μετανάστευσης, το οποίο της 

παρέχει τη μέγιστη τροφή σε σχέση με τα υπόλοιπα. Η νικήτρια οικογένεια παίρνει όλη την 

αποθηκευμένη της τροφή που υπήρχε στην ιδιωτική αποθήκη της χαμένης οικογένειας. 

4.5.1. Αποτελέσµατα 

 

Έχουν πραγµατοποιηθεί προσοµοιώσεις µε σκοπό να συγκρίνουµε τη 

συµπεριφορά του πληθυσµού στην περίπτωση του οµοιόµορφου περιβάλλοντος µε 

την περίπτωση που το περιβάλλον προσοµοιώνει τη γεωγραφία της Αιγύπτου. Οι 

προσοµοιώσεις έγιναν για περιπτώσεις αύξησης τεχνολογίας κάθε 50 και κάθε 100 
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κύκλους και αυτό που διαπιστώθηκε ήταν ότι µετά από 1000 κύκλους η µέση 

πυκνότητα των κελιών για 10 προσοµοιώσεις αυξήθηκε περίπου 15% στην 

περίπτωση που το περιβάλλον ήταν αυτό της Αιγύπτου. Επίσης παρατηρήθηκε ότι η 

διαφοροποίηση στην πυκνότητα παρουσιάστηκε όταν ο πληθυσµός είχε ήδη αυξηθεί 

αρκετά, δηλαδή σε συνθήκες υπερπληθυσµού όπως ακριβώς προβλέπει η θεωρία του 

Carneiro (1970). Αξιοσηµείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι ο περιβαλλοντικός 

περιορισµός οδηγεί σε µεγαλύτερα ποσοστά θνησιµότητας κάτι που ήταν 

αναµενόµενο αφού στην περίπτωση αυτή οι δυνατότητες µετοίκησης της οικογένειας 

που ηττήθηκε στον πόλεµο είναι περιορισµένες λόγω των άγονων ζωνών που 

υπάρχουν στο περιβάλλον.  Τα αποτελέσµατα αυτά φαίνονται στις παρακάτω εικόνες 

όπου παρουσιάζεται το τελικό στιγµιότυπο µετά από την ολοκλήρωση 1000 κύκλων, 

για µία από τις 10 προσοµοιώσεις που έγιναν, µε αύξηση τεχνολογίας κάθε 50 

κύκλους. 

 

Εικόνα 11: Τεχνολογία 50, Χωρίς Περιβαλλοντικό Περιορισµό 
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Εικόνα 12: Τεχνολογία 50, Με Περιβαλλοντικό Περιορισµό 

 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον πίνακα που 

ακολουθεί όπου φαίνεται ότι ο περιβαλλοντικός περιορισµός οδηγεί τόσο σε αύξηση 

της µέσης πυκνότητας του αριθµού των οικογενειών ανά κελί κατά 16,96% και 

14,09% για αύξηση της τεχνολογίας κάθε 50 και 100 κύκλους αντίστοιχα, όσο και σε 

αύξηση του ποσοστού θνησιµότητας. 

 Σύνολο 

Οικογενειών 

# Κελιών Μέση Πυκνότητα %Οικογενειών 

που επιβίωσαν 

%Οικογενειών 

που πέθαναν 

Τεχν/γία 50, Με  

Περιβαλλοντικό 

20244 1586,40 11,17 87,55% 12,45% 

Τεχν/γία 50, Χωρίς  

Περιβαλλοντικό 

20294,40 1921,80 9,55 90,41% 9,59% 

Τεχν/γία 100, Με  

Περιβαλλοντικό 

16848 1866,77 6,72 74,44% 25,56% 

Τεχν/γία 100, Χωρίς  

Περιβαλλοντικό 

21203,67 3173,33 5,89 88,09% 11,91% 

Πίνακας 10: Μέσες τιµές για 10 προσοµοιώσεις 

 

Τέλος τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται συγκριτικά και στο παρακάτω σχήµα 

όπου  φαίνεται το πώς µεταβάλλεται η πυκνότητα του πληθυσµού µετρηµένη σε 

αριθµό οικογενειών ανά κελί όταν υπάρχει και όταν δεν υπάρχει περιβαλλοντικός 

περιορισµός, για διαφορετικές τιµές τεχνολογίας. 
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    Σχήµα 6: Πυκνότητα πληθυσµού για διαφορετικές τιµές τεχνολογίας µε/χωρίς  

    Περιβαλλοντικό Περιορισµό. 

Πυκνότητα Πλυθυσµού

0

2

4

6

8

10

12

1 71 141 211 281 351 421 491 561 631 701 771 841 911 981

Κύκλοι

#
Ο

ικ
ο

γ
εν

ει
ώ

ν
 /

 Κ
ελ

ί Τεχνολογία 50, Με

Γεωγραφικό Περιορισµό

Τεχνολογία 50, Χωρίς

Γεωγραφικό Περιορισµό

Τεχνολογία 100, Με

Γεωγραφικό Περιορισµό

Τεχνολογία 100, Χωρίς

Γεωγραφικό Περιορισµό
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5. Συµπεράσµατα - Συζήτηση 
 

Στη συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία υλοποιήθηκε υπολογιστικό µοντέλο 

βασισµένο στην εξατοµικευµένη προσοµοίωση προκειµένου να µελετηθούν οι 

θεωρητικοί παράγοντες οι οποίοι έπαιξαν ρόλο στο σχηµατισµό πυκνοκατοικηµένων 

περιοχών και µεγάλων συναθροίσεων οικογενειών.  Συγκεκριµένα µελετήθηκε η 

επίδραση της ανάπτυξης τεχνολογίας, του βαθµού κοινοκτηµοσύνης, του κοινού 

πολιτιστικού χαρακτηριστικού, της ξαφνικής εξαφάνισης της τεχνολογίας και του 

περιβαλλοντικού περιορισµού. Όλες οι προσοµοιώσεις έδειξαν την θετική επίδραση 

των µεταβλητών στην δηµιουργία µεγάλων συναθροίσεων. Φάνηκε δηλαδή ότι η 

ύπαρξη των χαρακτηριστικών αυτών οδηγεί τους πληθυσµούς να µην µεταναστεύουν 

αλλά αντίθετα να τείνουν να κατοικήσουν σε πυκνοκατοικηµένες περιοχές.  

Όσον αφορά στην τεχνολογική πρόοδο φάνηκε αφενός ότι όσο µεγαλύτερη 

είναι τόσο περισσότερο πυκνοκατοικηµένες είναι οι περιοχές που δηµιουργούνται και 

αφετέρου ότι βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης του πληθυσµού επιδρώντας θετικά 

στη µείωση της θνησιµότητας. Θετική επίδραση έχει και η εµφάνιση 

κοινοκτηµοσύνης στον πληθυσµό µε την προϋπόθεση ότι υπάρχει ήδη ένα ελάχιστο 

έστω επίπεδο τεχνολογικής προόδου. Η κοινοκτηµοσύνη φαίνεται να παίζει θετικό 

ρόλο για ποσοστά µέχρι 50%. Για µεγαλύτερα ποσοστά δεν υπάρχει επιπλέον 

επίδραση πέραν της ήδη υπάρχουσας κάτι που σηµαίνει ότι ο διαµοιρασµός της 

τροφής µετά από ένα όριο δεν συνεισφέρει στο σχηµατισµό πολυπληθών 

συναθροίσεων. Θετική στην εµφάνιση πολυπληθών συναθροίσεων βρέθηκε και η 

χρήση κάποιου πολιτιστικού χαρακτηριστικού το οποίο ταξινοµεί τον πληθυσµό σε 

οµάδες. Η υιοθέτηση ενός τέτοιου χαρακτηριστικού οδηγεί τις οικογένειες να 

µοιράζονται την τροφή τους µε άλλες οικογένειες µε τις οποίες ανήκουν στην ίδια 

οµάδα και εποµένως η επίδραση της παραµέτρου αυτής περιµένουµε να είναι 

αντίστοιχη µε αυτή της κοινοκτηµοσύνης κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε και από τα 

αποτελέσµατα τα οποία έδειξαν ότι και οι δύο αυτοί παράµετροι συνεισφέρουν σε 

ίδιο βαθµό στην αύξηση της πυκνότητας των πληθυσµών. 

Στην περίπτωση του σεναρίου που η τεχνολογία εξαφανίζεται µετά από 500 

κύκλους η κοινωνία οδηγήθηκε σε πυκνότητες πληθυσµού αισθητά µικρότερες σε 

σχέση µε εκείνες στις οποίες θα κατέληγε εάν η τεχνολογία συνέχιζε να αυξάνεται µε 

τον ίδιο ρυθµό. Παράλληλα παρατηρήθηκε και αύξηση του ρυθµού των θανάτων 
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µόνο στις περιπτώσεις εκείνες όµως που η τεχνολογία είχε προλάβει να αυξηθεί 

σηµαντικά πριν εξαφανιστεί. Ενδεικτικό είναι και το αποτέλεσµα ότι σε όλες τις 

περιπτώσεις διαφορετικού ρυθµού αύξησης της τεχνολογίας που εξετάστηκαν η µέση 

πυκνότητα µειώθηκε κατά το ίδιο ποσοστό, περίπου 54%.  Τέλος όσον αφορά στον 

περιβαλλοντικό περιορισµό φάνηκε ότι ένα περιβάλλον παρόµοιο µε αυτό της 

Αιγύπτου όπου γόνιµες εκτάσεις γης περιβάλλονται από άγονες εκτάσεις βοηθάει 

στην αύξηση της πυκνότητας των οικογενειών στο χώρο, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει τη 

θνησιµότητα αφού πλέον για τους ηττηµένους των πολέµων δεν υπάρχουν περιοχές 

διαφυγής. 

Στην αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσµάτων στο κεφάλαιο 3 

παρατέθηκαν οι ακριβείς τιµές που προέκυψαν από την προσοµοίωση όσον αφορά 

στην πυκνότητα των οικογενειών ανά κελί στην οποία καταλήγει η κοινωνία, στα 

συγκεκριµένα ποσοστά θνησιµότητας ή στο µέγιστο ποσοστό κοινοκτηµοσύνης 

πέραν του οποίου δεν παρατηρείται καµία επιπλέον επίδραση της συγκεκριµένης 

µεταβλητής. Η ανάγνωση και η ερµηνεία των τιµών αυτών θα πρέπει να γίνει 

συγκριτικά, χωρίς να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στα απόλυτα αναλυτικά νούµερα που 

προκύπτουν. Σηµασία δηλαδή δεν έχει τόσο το γεγονός ότι στην περίπτωση της 

αύξησης της τεχνολογίας κάθε 20 κύκλους καταλήγουµε σε µέση πυκνότητα 

πληθυσµού 35,92 οικογένειες ανά κελί, αλλά το γεγονός ότι καταλήγουµε σε 

πυκνότητες αισθητά µεγαλύτερες –αύξηση πάνω από 100%- από ότι στις περιπτώσεις 

που η τεχνολογία αυξάνει κάθε 50 ή κάθε 100 κύκλους. Υπό το ίδιο πρίσµα δεν έχει 

τόσο µεγάλη σηµασία ότι στα πειράµατα µας η κοινοκτηµοσύνη φαίνεται να έχει 

θετική σχέση µε τη µέση πυκνότητα για τιµές µέχρι 50%, όσο το γεγονός ότι υπάρχει 

µία τέτοια τιµή πέρα από την οποία η µεταβλητή παύει να επηρεάζει την πυκνότητα 

του πληθυσµού. 

Όπως προκύπτει και από την παρουσίαση των θεωρητικών προσεγγίσεων που 

έγινε στο κεφάλαιο 2, πέραν των παραγόντων την επίδραση των οποίων ήδη 

µελετήσαµε την επίδραση στο ερευνητικό µας ερώτηµα, υπάρχει ένα πλήθος άλλων 

τέτοιων παραγόντων των οποίων ο ρόλος δεν εξετάστηκε. Η µελέτη της επίδρασης 

των µεταβλητών αυτών στο σχηµατισµό πυκνοκατοικηµένων περιοχών καθώς και η 

µεγαλύτερη σε βάθος ανάλυση αυτών που ήδη εξετάστηκαν αποτελούν  περιορισµό 

της παρούσας εργασίας αλλά ταυτόχρονα και  την πρότασή µας για συνέχιση της 

έρευνας µελλοντικά. Πιο συγκεκριµένα όσον αφορά στην τεχνολογία προτείνεται να 

µελετηθούν οι αλλαγές που θα επιφέρει ένα πιθανό όριο στην αύξηση της 
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τεχνολογίας ή επίσης το ενδεχόµενο η τεχνολογία να µην είναι κοινή για ολόκληρο 

τον πληθυσµό αλλά εξατοµικευµένη. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε οικογένεια αναπτύσσει 

δική της τεχνολογία ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες ενώ παράλληλα υπάρχει η 

δυνατότητα αντιγραφής της µέσω µιµητισµού ή ακόµα και εξαγοράς της µε κάποιο 

αντίτιµο. Η εξαγορά αυτή δεν είναι τίποτα διαφορετικό από το εµπόριο. 

Όσον αφορά στον πόλεµο προτείνεται να εξεταστούν διαφορετικά σενάρια 

όπως για παράδειγµα να επιλέγεται ο αντίπαλος βάσει της ποσότητας τροφής την 

οποία διαθέτει ή το αποτέλεσµα της µάχης να επιφέρει απώλειες σε πληθυσµό και 

στις δύο αντιµαχόµενες πλευρές και όχι µόνο στην ηττηµένη. Επίσης θα γίνεται 

πόλεµος όχι µόνο για επιβίωση, αλλά και για την απόκτηση τεχνολογίας, ενώ σε 

ακόµα πιο πολύπλοκα σενάρια οι οικογένειες θα απέφευγαν να κάνουν πόλεµο µε 

άλλες µε τις οποίες µοιράζονται το ίδιο πολιτιστικό χαρακτηριστικό, ενώ στην 

περίπτωση πολέµου θα µπορούσε να παρατηρηθεί και προσηλυτισµός της ηττηµένης 

οικογένειας από την κερδισµένη. 

Επιπλέον, περαιτέρω έρευνα προτείνεται να γίνει υλοποιώντας πιο 

πολύπλοκες µορφές κοινωνικών δοµών. Μια πρόταση είναι να υλοποιηθεί ιεραρχική 

σχέση εντός της κοινωνίας µε βάση τη συγγένεια, όπου όσο πιο κοντά στην ιεραρχία 

είναι δύο οικογένειες τόσο λιγότερο πιθανό θα είναι να έρθουν σε σύγκρουση µεταξύ 

τους και τόσο πιο πιθανό θα είναι να ανταλλάξουν τεχνολογία ή το πολιτιστικό 

αγαθό. Τα χαρακτηριστικά αυτά δε, η κάθε νέα οικογένεια θα µπορεί να τα 

κληρονοµεί από τους προγόνους της µε  βάση τους νόµους του Mendel.  

Εν κατακλείδι, τα αποτελέσµατα αυτής της εργασίας έχουν διττή σηµασία. 

Αφενός εναρµονίστηκαν µε τις θεωρητικές προσεγγίσεις που έχουν µέχρις στιγµής 

προταθεί, επιβεβαιώνοντας και ενδυναµώνοντας την ισχύ τους.  Αφετέρου  θα 

µπορούσαν να αποτελέσουν επικουρικά στοιχεία και να ληφθούν υπόψη σε 

µελλοντικές θεωρητικές προτάσεις ερµηνείας των αιτίων συγκρότησης οργανωµένων 

δοµών και κοινωνιών. 
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