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Περίληψη 

 
Ο Δαρβίνος, το 1859, έκανε λόγο για την «πάλη της ζωής», υποδεικνύοντας την «φυσική 

επιλογή» ως τη δύναμη που εδώ και εκατομμύρια χρόνια κρίνει… τη γένεση την εξέλιξη και 

την επιβίωση των έμβιων μορφών. Κατά τους κοινωνιοβιολόγους,  συνυφασμένο με την 

εξέλιξη των ειδών, είναι το «πρόβλημα του αλτρουισμού». Το πρόβλημα της φιλάλληλης 

συμπεριφοράς ήταν βεβαίως υπαρκτό πολύ πριν το 1852, όταν ο Γάλλος θετικιστής Comte, 

επινόησε τον όρο «αλτρουισμός». Ο «εγωισμός» και ο «αλτρουισμός» είναι αντιμαχόμενες 

δυνάμεις, από τότε που συστάθηκαν οι πρώτες κοινωνίες. Μια σύνθετη θεώρηση της μάχης 

αυτής θα αναδείκνυε τρεις διαστάσεις: Την οικονομική, με θέμα τον πλούτο και την 

κατανάλωση αγαθών, την βιολογική όπου σταθμίζεται η αρμοστικότητα των οργανισμών και 

την ψυχολογική που σχετίζεται με τους μηχανισμούς τήρησης ενός κοινωνικού συμβολαίου.  

 Στη παρούσα εργασία επιχειρείται, κατ’ αντιστοιχία με τις τρεις αυτές προσεγγίσεις η 

διερεύνηση της εξέλιξης της αλτρουιστικής συμπεριφοράς: 1) οικονομοκεντρικά, στη βάση της 

συνάρτησης χρησιμότητας υπό το πρίσμα της αρμοστικότητας 2) βιολογικά, με βάση την 

θεωρία παιγνίων και συγκεκριμένα το «δίλημμα του φυλακισμένου», και με ένα μοντέλο 

προσομοίωσης πληθυσμών, βασισμένο στη θεωρία της αλτρουιστικής τιμωρίας και 3) 

ψυχολογικά, όπου διερευνάται, αυτό που φαίνεται να είναι σημαντικό στην επιστημονική 

διαμάχη σχετικά με την εξέλιξη του αλτρουισμού (που είναι κοινό στοιχείο μεταξύ των 

θεωριών που ερμηνεύουν αυτή τη συμπεριφορά), η δυνατότητα του φερόμενου αλτρουιστικά 

να διακρίνει αν ο αποδέκτης είναι εξίσου αλτρουιστής.  

Η διάγνωση αυτή θεωρείται επιτυχής, αν ο αλτρουιστής επιλέξει έναν συγγενή-

αποδέκτη (αυξάνοντας την πιθανότητα να επιλέξει αλτρουιστή λόγω των κοινών γονιδίων), ή 

κάποιον από την ομάδα του (όπου κι εδώ η πιθανότητα αυξάνεται αν η ομάδα αποθαρρύνει 

τους εγωιστές με τιμωρία). Η διάγνωση επίσης πραγματοποιείται μέσω ενός εξειδικευμένου 

μηχανισμού συλλογιστικής που σύμφωνα με ευρήματα της εξελικτικής ψυχολογίας και της 

νευροεπιστήμης ίσως είναι έμφυτος στον άνθρωπο και του δίνει την ικανότητα να ανιχνεύει εκ 

των προτέρων τους «απατεώνες» στο πλαίσιο μιας κοινωνικής συναλλαγής.  

Εντούτοις, το βασικό ερώτημα ενός υπαρκτού αυθεντικού αλτρουισμού, παραμένει 

ανοικτό. 

  

Λέξεις κλειδιά: <<Αλτρουισμός, εξέλιξη, εγωισμός, συνάρτηση χρησιμότητας, 

αρμοστικότητα, επίπεδα επιλογής, θεωρία παιγνίων, δίλημμα του φυλακισμένου, 

αλτρουιστική τιμωρία, ανίχνευση απατεώνων >>  
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Abstract 
 

Darwin said in 1859 about the “struggle of life”, establishing natural selection, as the 

pressure that for million years judges the survival. Respective to that, arose the 

“problem of altruism”, long before 1852 when French positivist Comte invented the 

term “altruism”. “Egoism” and “altruism” give their own battle to prevail one over the 

other since the first societies were founded. This battle is fought along three 

dimensions; economic, concerning wealth and consumption; biological, weighing 

organisms’ fitness; psychological, related in particular with mechanisms that enforce  

social contracts. 

 In this thesis, we try to approach accordingly the evolution of altruism. In the 

beginning we consider an economic model, where the notion of utility function meets 

the concept of fitness. Then we deal with a biological dimension, using game theory and 

in particular the “prisoner’s dilemma”; we also present a simulation of human 

population behavior based on theory of altruistic punishment.  

 In the context of the scientific debate about the evolution of altruism the finding 

that seems to be important, and also is a common feature in between theories that try to 

explain this behavior, maybe lies in the altruist’s efficiency to detect whether recipient 

of her action, is also an altruist. This can be achieved in various ways. Either altruist can 

choose a relative, so that the chances that the recipient is also an altruist are high 

because of their common genes; or a altruist can chose someone from his own group, so 

that under the assumption that defectors are punished in the group, the chances to 

choose an egoist are decreased; or even by using a specific mechanism of reasoning 

about social exchange that according to evolutionary psychology and neuroscience is 

hardwired in the human mind, offering the altruist the ability to detect cheaters.  

 The basic question about the existence of genuinely altruistic behavior, remains, 

however, open. 

 

Keywords: <<Altruism, evolution, egoism, utility function, fitness, selection level, 

game theory, cheater detection >> 
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1 Εισαγωγή  
Μετά το παρών (πρώτο) εισαγωγικό κεφάλαιο, στο δεύτερο γίνεται μια 

αναδρομή στην εποχή «προ-αλτρουισμού», δηλαδή λίγο πριν την επινόηση του όρου, 

από τον θετικιστή φιλόσοφο Auguste  Comte. Αρχικά γίνεται μια εκτενής ιστορική 

παρουσίαση της έννοιας του αλτρουισμού. Πριν από το 1852 όροι συναφείς με τον 

αλτρουισμό ήταν η αγαθή προαίρεση και η συμπάθεια, όροι που αναφέρονται π.χ. στα 

έργα του Adam Smith. Ήδη εν τη γενέσει της η έννοια του αλτρουισμού ήταν 

αμφιλεγόμενη και πολυσχιδής, κάτι που ισχύει ως σήμερα.  

Στη συνέχεια, το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στη διένεξη περί αλτρουισμού 

στο εννοιολογικό πεδίο. Ο αλτρουισμός αποτέλεσε ως έναν βαθμό τη Λυδία λίθο με την 

οποία μπορούμε να αξιολογήσουμε τον θετικισμό του Comte, τον ωφελιμισμό του Mill, 

τις εξελικτικές θεωρίες του Δαρβίνου και του Spencer, όπως και τα ιδεολογικά 

κινήματα της εποχής, τον αγνωστικισμό, τον Αγγλικανισμό, τον νέο-Χριστιανισμό, 

καθώς και τον σοσιαλισμό, τον πεσιμισμό, όπως και τον μηδενισμό του Nietzsche.  

Προς το τέλος του κεφαλαίου μπαίνουν τα ερωτήματα που θα μας 

απασχολήσουν στα επόμενα κεφάλαια: Υπάρχει αλτρουισμός; Έχει προκύψει ο 

αλτρουισμός εξελικτικά; Είναι από επιστημονική σκοπιά ‘χρήσιμος’; Πως συνδέεται με 

τις αποφάσεις που λαμβάνουμε και εν γένει με τις γνωσιακές λειτουργίες του νου; Το 

κεφάλαιο κλείνει αναφέροντας τις κρατούσες σήμερα και σαφώς διακριτές έννοιες 

αλτρουισμού –της καθημερινής ηθικής έννοιας και της νέο-Δαρβινικής. 

Το τρίτο κεφάλαιο εξετάζει την κατάσταση όπως διαμορφώθηκε έναν αιώνα μετά 

την επινόηση του όρου «αλτρουισμός». Εισάγονται οι οικονομικές θεμελιώσεις της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς και μελετώνται τα πιθανά αίτια της εξελικτικής πορείας της 

αλτρουιστικής συμπεριφοράς υπό το πρίσμα των οικονομικών. Παραδειγματικός 

εκπρόσωπος εν προκειμένω ο Gary Becker, που με το οικονομικοκεντρικό του μοντέλο 

έχει επιχειρήσει να εξηγήσει ένα ευρύ φάσμα συμπεριφορών, από τις οικονομικές 

συναλλαγές εντός αγορών μέχρι και τις έγγαμες σχέσεις.  Στο κεφάλαιο αυτό, θα γίνει 

αναλυτική παρουσίαση ενός μοντέλου του Becker που προσπαθεί να ερμηνεύσει 
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φορμαλιστικά την εξέλιξη της αλτρουιστικής συμπεριφοράς, συνδυάζοντας τη 

συνάρτηση χρησιμότητας με την έννοια της αρμοστικότητας από την κοινωνιοβιολογία.  

Ένας άλλος οικονομολόγος ο David Collard, υποστηρίζει πως οι άνθρωποι δεν 

συμπεριφέρονται αποκλειστικά ιδιοτελώς και διαχωρίζει τον ορθολογιστή από τον 

ιδιοτελή, κάνοντας λόγο για την ύπαρξη του ορθολογικού αλτρουιστή (rational altruist). 

Το ίδιο υποστηρίζει και ο οικονομολόγος Kenneth Binmore που όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει, δεν πιστεύει πως η εξέλιξη έχει μετατρέψει τα άτομα σε «μυωπικούς 

μεγιστοποιητές» του πλούτου. Υποστηρίζει ότι πολιτισμική εξέλιξη δημιούργησε 

κανόνες βάσει των οποίων τα άτομα οδηγήθηκαν σε ισορροπία, κι όχι ότι αναθεώρησε 

τις βιολογικές τους προτιμήσεις βάσει του κανόνα του Hamilton και την θεωρία 

επιλογής συγγενών (βλ. ενότητες 4.1 και 4.1.3). 

Αντίστοιχα, στο θεωρητικό επίπεδο, ο Becker υποστηρίζει πως το ατομικό 

συμφέρον προσδιορίζεται από την επιδίωξη του ατόμου να διακρίνεται στην κοινωνία, 

ενώ η επικράτηση της ιδιοτέλειας, ή αντίθετα η διατήρηση της (σπανιότερης) αγαθής 

προαίρεσης, ερμηνεύονται ως απόρροια της ανθρώπινης φύσης. Συμπερασματικά, ο 

Becker υποστηρίζει πως το θεμελιώδες πρόβλημα της κοινωνιοβιολογίας –πώς 

συντελείται η φυσική επιλογή του αλτρουισμού– μπορεί να επιλυθεί λαμβάνοντας 

υπόψη την δυναμική της αλληλεπίδρασης μεταξύ αλτρουιστών και εγωιστών και τις 

αντίστοιχες συμπεριφορές που έμμεσα ή άμεσα στοχεύουν στην μεγιστοποίηση της 

ωφέλειας. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, εισάγεται η «δύσκολη» έννοια της αρμοστικότητας και 

αναφέρονται οι διαμάχες σχετικά με τα επίπεδα της φυσικής επιλογής που δρα, καθώς η 

εξέλιξη της αλτρουιστικής συμπεριφοράς περνάει στο «μικροσκόπιο» της βιολογίας. Η 

έννοια του αλτρουισμού διευρύνεται και ορίζεται, χωρίς απαραίτητα να γίνεται 

αναφορά στις εμπρόθετες και συνειδητές ψυχονοητικές καταστάσεις τον δρώντος. 

Μνημονεύονται εδώ παραδείγματα από κοινωνίες εντόμων, - μελισσών, μυρμηγκιών 

τερμιτών- όπου μέλη τους αφιερώνουν τη ζωή τους αποκλειστικά στο να φροντίσουν τη 

φωλιά τους, ή τη βασίλισσα τους.  

Στη συνέχεια, επικαλούμαστε τη θεωρία παιγνίων και συγκεκριμένα το γνωστό 

«δίλημμα του φυλακισμένου» προσπαθώντας με ένα ακόμη τρόπο να διαλευκάνουμε το 

«πρόβλημα του αλτρουισμού».  Αυτό το απλό μοντέλο ενισχύει την άποψη ότι κλειδί 

για την εξέλιξη του αλτρουισμού αποτελεί η συσχέτιση μεταξύ δότη και αποδέκτη της 

αλτρουιστικής πράξης, ενώ προϋποθέτει αυξημένη πιθανότητα συνάντησης παικτών 

ιδίου τύπου. Παρόμοιο συμπέρασμα συνάγεται και από την πολυπρόσωπη εκδοχή του 
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διλήμματος του φυλακισμένου, η οποία προϋποθέτει το συντονισμό μεταξύ 

αλτρουιστών παικτών.  

Ακολούθως αναφέρεται η έρευνα των Boyd et al. (2002), που προτείνουν ένα 

μοντέλο προσομοίωσης προκειμένου να δείξουν πώς μια ειδική μορφή αλτρουισμού, η 

αλτρουιστική τιμωρία, μπορεί να λειτουργήσει ως μηχανισμός αύξησης του ποσοστού 

των συνεργαζομένων καθώς αναχαιτίζει και περιορίζει τους αποστάτες σε μια ομάδα, 

προασπίζοντας έτσι την εξέλιξη της αλτρουιστικής συμπεριφοράς. Αυτό γίνεται 

εισάγοντας στον πληθυσμό τους λεγόμενους τιμωρούς (punishers), έναν τύπο 

συμπεριφοράς που αφενός συνεργάζεται με τους άλλους και αφετέρου τιμωρεί τους 

αποστάτες της ομάδας του μειώνοντας τις απολαβές τους, όμως, με προσωπικό κόστος. 

Οι ερευνητές υποστηρίζουν πως με  την ύπαρξη της αλτρουιστικής τιμωρίας η ομαδική 

επιλογή ως τρόπος εφαρμογής της φυσικής επιλογής είναι αποτελεσματικότερη και 

μπορεί να παίζει σπουδαίο ρόλο στην πολιτισμική εξέλιξη της συνεργατικής 

συμπεριφοράς και στους ηθικούς λόγους επιβολής της τιμωρίας. Στις ομάδες όπου 

εμφανίζονται συχνά τιμωροί, οι αποστάτες καταλήγουν να έχουν χαμηλότερες 

απολαβές χωρίς μεγάλες πιθανότητες να τους μιμηθούν τα άλλα μέλη της ομάδας που 

διασταυρώνονται μαζί τους.  

Στο πέμπτο κεφάλαιο, εξετάζουμε την εξέλιξη του αλτρουισμού υπό το πρίσμα 

της ψυχολογίας. Αναφέρονται οι αντιπαραθέσεις όσον αφορά την εξέλιξη του 

αλτρουισμού, που διαιωνίζονται καθώς δεν εστιάζουν επαρκώς στις διαφορές ανάμεσα 

στις δύο εννοιολογήσεις του αλτρουισμού, την βιολογική-εξελικτική και την 

ψυχολογική. Στη συνέχεια  το κεφάλαιο περιγράφει την διαμάχη των θεωριών του 

ψυχολογικού αλτρουιστή και του ψυχολογικού εγωιστή, με καίριο ερώτημα, κατά πόσο 

ο ψυχολογικός αλτρουισμός είναι αναγώγιμος στον ψυχολογικό εγωισμό. Το ερώτημα 

δηλαδή είναι αν πίσω από κάθε ανθρώπινη πράξη κρύβεται ένα εγωιστικό κίνητρο ή όχι 

χρησιμοποιώντας παραδείγματα κυρίως από συμπεριφορές γονεϊκής φροντίδας. 

Θίγονται οι έννοιες ‘απώτερη’ και ‘εργαλειακή’ επιθυμία, καθώς και πεποιθήσεις 

διαφορετικού επιπέδου συνείδησης. Η διαμάχη (προφανώς) μένει ανοικτή, αν και η 

τοποθέτηση μου συγκλίνει υπέρ του ότι υπάρχει γνήσιος ψυχολογικός αλτρουισμός.  

Στο έκτο κεφάλαιο, κάπως φιλόδοξα, επιχειρώ να συνδέσω την έρευνα για την 

εξέλιξη της αλτρουιστικής συμπεριφοράς με το πεδίο της νευρογνωσιακής επιστήμης. 

Αναζήτησα έρευνες που υποστηρίζουν την πιθανή ύπαρξη ενός ψυχονοητικού 

μηχανισμού, και την πιθανή σύστοιχη νευροφυσιολογική περιοχή του οποίου η 

λειτουργία ενδεχομένως μπορεί να διακρίνει κάποιον που φέρεται αλτρουιστικά από 
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αυτόν που φέρεται εγωιστικά, ή τείνει να εξαπατά. Η ύπαρξη ενός τέτοιου μηχανισμού, 

εμπειρικά τουλάχιστον, θα συνηγορούσε υπέρ της εξέλιξης της αλτρουιστικής 

συμπεριφοράς.  

Οι εξελικτικοί ψυχολόγοι Leda Cosmides και John Tooby εξέτασαν πειραματικά 

τέτοιου είδους ζητήματα1

Οι Cosmides και Tooby, στηρίζουν την ύπαρξη ενός τέτοιου μηχανισμού τόσο 

με ψυχολογικές δοκιμασίες, λ.χ., τη δημοφιλή σε θέματα πρακτικού συλλογισμού  

δοκιμασία επιλογής Wason, όσο και με νευροεπιστημονικά ευρήματα. Στη βάση 

αποτελεσμάτων της δοκιμασίας Wason, συμπεραίνεται ότι οι άνθρωποι φαίνεται να 

είναι αρκετά πιο ικανοί να εντοπίζουν την απάτη από το να ανιχνεύουν απλώς την 

παραβίαση ενός κανόνα, και πως ο μηχανισμός ανίχνευσης απατεώνων δεν είναι 

επίκτητος, έχει προκύψει εξελικτικά, είναι δηλαδή ενσωματωμένος (build-in) στον 

άνθρωπο. Για την συγκεκριμένη υπόθεση παραθέτουμε και τον σχετικό αντίλογο.  

. Δηλαδή ζητήματα κοινωνικής συναλλαγής, χρήσεις απειλών, 

σχέσεων συνεργασίας και επιλογής συντρόφου, θεωρώντας πως αυτό που λέμε 

‘αμοιβαίος αλτρουισμός’ μπορεί να στηρίξει την θεωρία της ομαδικής επιλογής και, 

κατά συνέπεια, να δώσει απάντηση στο πρόβλημα του αλτρουισμού. Διερευνούν 

πιθανούς μηχανισμούς επεξεργασίας πληροφοριών που ενεργοποιούνται σε μια 

κοινωνική συναλλαγή εντοπίζοντας έτσι τους απατεώνες.  

Υπέρ του επιχειρήματος των Cosmides και Tooby, συνηγορούν και 

νευροεπιστημονικές ενδείξεις σχετικά με το ότι η συλλογιστική κοινωνικής συναλλαγής 

παρουσιάζει λειτουργική εξειδίκευση σε νευροφυσιολογικό επίπεδο και αποσυνδέεται 

από άλλες πιο γενικές  ικανότητες επεξεργασίας πληροφορίας που χαρακτηρίζουν την 

νοήμονα συμπεριφορά. Επίσης παρουσιάζονται πολύ πρόσφατα νευροφυσιολογικά 

ευρήματα, των Mathur et al (2010), που ίσως αποτελούν μια πρώτη ένδειξη ότι ο 

αλτρουισμός είναι διακριτός στο πεδίο αυτό, καθώς τα ευρήματα τους φαίνεται να 

ενισχύουν την θεωρία της ομαδικής επιλογής.  

Στο έβδομο κεφάλαιο, εκτίθενται προσωπικά συμπεράσματα και υποδεικνύονται 

ερευνητικές κατευθύνσεις που θα με ενδιέφεραν μελλοντικά. 

                                                 
1 Βασισμένοι αρχικά στον Robert Trivers ο οποίος υποστήριξε πως τα στοιχεία της κοινωνικής 
συναλλαγής βασίζονται σε μια ειδική μορφή αλτρουισμού, τον αμοιβαίο αλτρουισμό (reciprocal 
altruism), και ότι η τήρηση ενός κοινωνικού συμβολαίου προϋποθέτει κατάλληλους γνωσιακούς 
μηχανισμούς. 
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2  Ιστορική αναδρομή 

2.1 Εξέλιξη της αλτρουιστικής συμπεριφοράς: κοινωνική και φιλοσοφική 
προσέγγιση 

Πριν από το 1852 δεν υπήρχε «αλτρουισμός»…  Για να περιγράψει κάποιος 

ηθικά συναισθήματα, πράξεις ευεργεσίας, ή κοινωνικές ιδεολογίες, μιλούσε για αγάπη, 

προς τον πλησίον, φιλανθρωπία, συμπάθεια. Τη χρονιά εκείνη ο όρος Αλτρουισμός 

επινοήθηκε και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στα κείμενά του αθεϊστή φιλόσοφου, 

Auguste  Comte. Αν και στα πρώτα χρόνια ασκήθηκε αρκετή κριτική επί του συνόλου 

των δυνατών χρήσεων του νέου όρου, η αποδοχή της έννοιας με το πέρασμα στον 20ο 

αιώνα ήταν καθολική. Από δύο διακεκριμένα συγγράμματα του περασμένου αιώνα , 

Sociobiology (1975) του E.O.Wilson και το “The Selfish Gene” (1976) του Richard 

Dawkins, αναδείχθηκε, εκτός άλλων, μια ερώτηση κλειδί για το κατά πόσο ο 

αλτρουισμός αποτελεί προϊόν της εξέλιξης με τον μηχανισμό της φυσικής επιλογής όπως 

νοείται με την δαρβινική θεωρία.  

Κάποιοι ίσως λανθασμένα ακόμα και σήμερα, πιστεύουν πως η θεωρία του 

Δαρβίνου για την εξέλιξη των ειδών ευνοεί αναμφισβήτητα την εγωιστική 

συμπεριφορά. Στην πραγματικότητα όμως έχει αναγνωρισθεί από τον ίδιο τον Δαρβίνο, 

αλλά και από τους επιστήμονες συγγραφείς της εποχής του, πως τα ένστικτα της 

συμπάθειας, της συνεργασίας και της αγάπης αποτελούν προϊόντα της διαδικασίας της 

φυσικής επιλογής και μάλιστα όταν το απαίτησαν οι συνθήκες ήταν τόσο αναγκαία για 

την επιβίωση, όσο αναγκαία και τα ένστικτα της εχθρότητας, του ανταγωνισμού και της 

αυτοσυντήρησης. 

Τα τελευταία χρόνια οι επιστήμονες έχουν υποστηρίξει διαφορετικές θεωρίες 

όσον αφορά την προέλευση αλλά και τις λειτουργίες της αλτρουιστικής συμπεριφοράς. 

Μερικοί επιστήμονες, ένας εκ των οποίων ο Charles Dawkins, στηρίχτηκαν στην 

θεωρία της «επιλογής συγγενών» (kin selection), ακολουθώντας το έργο του W.D. 

Hamilton στο πλαίσιο της δαρβινικής θεωρίας. Επικεντρώθηκαν στο γενετικό επίπεδο 

και μελέτησαν πώς τα γονίδια προδιαθέτουν τους ανθρώπους να προσφέρουν μέσα 

στον στενό οικογενειακό τους κύκλο και πώς αυτά τα γονίδια μπορούν να διαδοθούν 
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στον πληθυσμό. Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε ο Dawkins, το 1976, ήταν πως θα 

«έπρεπε να διδάξουμε την γενναιοδωρία και τον αλτρουισμό» σαν μια επαναστατική 

κίνηση ενάντια στα εγωιστικά μας γονίδια. Άλλοι επιστήμονες για το συγκεκριμένο 

θέμα, όπως οι Sober και D.S Wilson, προτίμησαν να ακολουθήσουν την προσέγγιση 

του Δαρβίνου, εστιάζοντας σε ερμηνείες βασισμένες  στο συγκριτικό εξελικτικό 

πλεονέκτημα που πιθανώς να είχε μια συνεργατική κοινωνία ή ομάδα, έναντι μιας 

αντίστοιχης ομάδας που αποτελούταν κυρίως από εγωιστικά άτομα (Sober και Wilson 

1998). Οι κοινωνικοί ψυχολόγοι έχουν συνεισφέρει παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες 

στη θεωρητική διένεξη μεταξύ αλτρουισμού και εγωισμού, προσπαθώντας να 

σχεδιάσουν πειράματα για να διαλευκάνουν αν και κατά πόσο οι άνθρωποι 

κινητοποιούνται  από γνήσιο αλτρουισμό όταν βοηθάνε τους άλλους, ή αν υπάρχει 

πάντα ένα μύχιο εγωιστικό κίνητρο για παράδειγμα η επιθυμία να ακούσουμε 

ευχαριστίες από τους αποδέκτες της βοήθειας που προσφέραμε, ή να εισπράξουμε 

επαίνους από άλλους, ή ακόμα και να ανακουφίσουμε τη προσωπική μας στενοχώρια 

στη θέα ενός ανθρώπου που υποφέρει.  

 Οι φιλόσοφοι αναρωτήθηκαν αν και κατά πόσο θα μπορούσαν ποτέ να 

θεμελιώσουν ηθικές επιταγές με αναφορά στα γεγονότα του εξελικτικού παρελθόντος 

στη διαμάχη εγωισμού και αλτρουισμού, ή σε δεδομένα της ψυχολογίας των ανθρώπων. 

Ακόμα κι αν τα γονίδια μας, μας προδιαθέτουν να φερόμαστε αλτρουιστικά, τι μας 

βεβαιώνει πως αυτή τη συμπεριφορά θα πρέπει να ακολουθήσουμε; Και αν τα γονίδια 

μας προδιέθεταν να είμαστε επιθετικοί, βίαιοι και ιδιοτελείς; Θρησκευόμενοι και 

θεολόγοι σε αυτές τις διαμάχες αποδέχονταν συχνά τον αλτρουισμό ως την υψηλότερη, 

ή ακόμα και ως την μοναδική ηθική αρετή και επιχείρησαν να αντικρούσουν τα 

κοινωνικά και φιλοσοφικά επιχειρήματα που υποστήριζαν ότι κάποια ιδιοτέλεια 

βρίσκεται πάντα, ή σχεδόν πάντα, πίσω από τον ανθρώπινο αλτρουισμό.  

Είναι λοιπόν εύλογες οι  ερωτήσεις: υπάρχει αλτρουισμός; Έχει προκύψει ο 

αλτρουισμός εξελικτικά; Είναι από επιστημονική σκοπιά ‘χρήσιμος’; Πως συνδέεται 

με τις αποφάσεις και εν γένει με τις γνωσιακές λειτουργίες του νου;  

Υπάρχει μια αμφισημία της λέξης αλτρουισμός, που αποτέλεσε έναν πρόσθετο 

λόγο αντιπαραθέσεων ανάμεσα στην επιστήμη και την ηθική. Αρκετοί υποστηρίζουν 

πως υπάρχουν δύο εντελώς διαφορετικές έννοιες γύρω από τη λέξη αυτή, η καθημερινή 

‘ηθική’ έννοια και η τεχνική εξελικτική - βιολογική έννοια (Sober and Wilson 2006). 

Δυσκολίες επιφέρει και το γεγονός ότι δεν είναι ξεκάθαρο αν ο αλτρουισμός 

αναφέρεται στην συμπεριφορά καθεαυτή του δρώντος και στις πράξεις που απορρέουν, 
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ή αναφέρεται στις νοητικές διεργασίες που υποβαστάζουν την συμπεριφορά. Βάση και 

αυτού του διαχωρισμού, σύμφωνα με τον Dixon (2009), ο  αλτρουισμός φαίνεται να 

αποκτά τρεις εννοιολογικές αποχρώσεις. Κάποιοι χρησιμοποιούν τη λέξη για να 

αναφερθούν σε ένστικτα, συναισθήματα και κίνητρα ενός ατόμου που ωφελούν τους 

άλλους, και όχι κατ’ ανάγκη τον εαυτό τους. Αυτό ήταν και το νόημα που αρχικά 

απέδωσε ο Comte. Άλλοι προτιμούν να χρησιμοποιήσουν την λέξη για να αναφερθούν 

σε πράξεις, που ωφελούν τους άλλους και όχι το ίδιο το άτομο. Αυτό το νόημα 

εμφανίστηκε πρώτα στα κείμενα του Herbert Spencer που αφορούν την θεωρία της 

εξέλιξης στην κοινωνιολογία και την ηθική μετά το 1870. Και τρίτον, η λέξη 

αλτρουισμός, κάποιες φορές υποδηλώνει ένα δόγμα, μια ιδεολογία, ή μια ηθική αρχή 

βασισμένη στη πίστη πως το ‘ηθικά καλό’, ταυτίζεται με το ‘καλό των άλλων’. Τις 

τρεις αυτές μορφές αλτρουισμού θα μπορούσαμε περιγραφικά να τις αποδώσουμε ως 

ψυχολογικό αλτρουισμό, συμπεριφορικό αλτρουισμό και ηθικό ή ιδεολογικό 

αλτρουισμό. 

Ανέκαθεν ο όρος, συνεχίζει ο Dixon, ήταν μία αμφιλεγόμενη και πολυσχιδής 

έννοια, και παραμένει μέχρι σήμερα. Στο πρώτο μισό αιώνα της ύπαρξής του, δηλαδή 

στο 2ο μισό του 19ου αιώνα, δόθηκε μάχη για αυτόν στην εννοιολογική αρένα 

διανοητικών σχημάτων. Ο όρος αλτρουισμός, αποτέλεσε το εννοιολογικό υπόβαθρο με 

το οποίο θα μπορούσε κανείς να αμφισβητήσει την εγκυρότητα στον θετικισμό του 

Comte, στον ωφελιμισμό του Mill, στις εξελικτικές θεωρίες του Δαρβίνου και του 

Spencer, αλλά και στα ιδεαλιστικά κινήματα της εποχής, του αγνωστικισμού, του 

Αγγλικανισμού, του νέο-Χριστιανισμού, του σοσιαλισμού, του πεσιμισμού μέχρι και 

του μηδενισμού του Nietzsche. Οι θεωρίες του αλτρουισμού συχνά είχαν και έχουν 

πολιτικές προεκτάσεις για την ιδανική ανθρώπινη κοινωνία, για τα όρια της ηθικής 

κοινότητας, και προσβλέπουν σε μηχανισμούς που θα επέφεραν την κοινωνική 

βελτίωση. Όμως το επιστημονικό πλαίσιο, όπως και το θρησκευτικό, σήμερα έχουν 

μεταβληθεί. Συζητήσεις γύρω από τη θεωρία του αλτρουισμού διαπνέονται πλέον από 

την επιστήμη της γενετικής, της εξελικτικής βιολογίας και της θεωρίας παιγνίων, ενώ 

τον 19ο αιώνα στο κέντρο της θεωρίας βρισκόταν η αμφισβητούμενη «επιστήμη» της 

φρενολογίας και της κοινωνιολογίας.  

Από το τέλος του 19ου αιώνα η εξελικτική βιολογία αναλαμβάνει έναν πιο 

κεντρικό ρόλο στη θεωρία του αλτρουισμού όταν ο Δαρβίνος στη βιολογία και ο 

Spencer στην κοινωνιολογία έκαναν πλέον ιδιαίτερα δημοφιλές το αμφιλεγόμενο θέμα 

της ανθρώπινης εξέλιξης, σηματοδοτώντας μια νέα διαμάχη μεταξύ επιστήμης και 
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θρησκείας. Η κοινή πεποίθηση των δύο επιστημόνων για την κληρονομησιμότητα των 

έμφυτων χαρακτηριστικών επικράτησε εκείνη την εποχή, προσδίδοντας αισιοδοξία για 

την ηθική πρόοδο στις μελλοντικές γενιές. Παρότι ο Δαρβίνος δεν χρησιμοποίησε τον 

όρο αλτρουισμός, αρκετοί επιστήμονες στις μέρες μας τον παρουσιάζουν ως θεμελιωτή 

της θεωρίας που οριοθετεί την διάκριση, μεταξύ αλτρουισμού και εγωισμού. Ο 

Δαρβίνος στον έμβιο κόσμο, διέκρινε συμπάθεια και αγάπη μαζί με την ιδιοτέλεια και 

τη βία. Σε κοινωνίες εντόμων, όπως επίσης και σε κοινωνίες ανθρώπων, οι συνεργασίες 

εξελίχθηκαν για λόγους επιβίωσης. Εξάλλου όπως συνεχίζει ο Dixon, ο Δαρβίνος στο 

έργο του, The Descent Man (1871), ανέπτυξε μια περίπλοκη θεωρία για την εξέλιξη της 

ηθικής αντίληψης, που πλαισιώνεται από την πεποίθηση ότι τα εγγενή χαρακτηριστικά 

μεταβιβάζονται κληρονομικώς και υπόκεινται σε φυσική επιλογή, τόσο σε επίπεδο 

ομάδας , όσο και σε επίπεδο ατόμου. Από την πλευρά του ο Herbert Spencer, διάσημος 

φιλόσοφος της εποχής, διέδωσε τη έννοια του αλτρουισμού κυρίως με το έργο του Data 

of ethics  (1879), περισσότερο στο φιλοσοφικό και λιγότερο στο λογοτεχνικό, 

θρησκευτικό και πολιτικό πεδίο. 

Στο τέλος του 19ου, αιώνα αναφέρει ο ίδιος συγγραφέας, ο αλτρουισμός ήταν 

ευρύ θέμα συζήτησης, και διάφορα ορθολογικά και ανθρωπιστικά ιδεολογικά κινήματα 

που ήταν συνδεδεμένα με αυτόν ήκμαζαν και παρήκμαζαν. Όμως η εξελικτική 

επιστήμη ανέπτυξε μερικές νέες αλτρουιστικές εκδοχές. Ο Henry Drummond στο 

Ascent of Man (1894), προέβαλε μια θεϊστική οπτική της ανθρώπινης εξέλιξης στην 

οποία κυριαρχούσε η μητρότητα και ο αλτρουισμός. Επίσης ο Benjamin Kidd, στο 

Social Evolution (1894), υποστήριξε πως η αύξηση της αλτρουιστικής συμπεριφοράς θα 

μπορούσε να εξασφαλισθεί μόνο από την πολιτιστική επιρροή της θρησκείας και όχι 

από τις κληρονομικές ηθικές βελτιώσεις της ανθρώπινης φυλής. Όλοι όμως 

ανεξαιρέτως οι συγγραφείς  της εποχής, συμφωνούσαν στο ότι ο αλτρουισμός ήταν 

επιθυμητός και μοιράζονταν την ελπίδα πως με κάποιο τρόπο θα διαδοθεί.  

Στις επόμενες δεκαετίες, αναφέρει ο Dixon, άλλα ιδεολογικά κινήματα επίσης 

συνδέθηκαν με το νόημα του αλτρουισμού. Κολεκτιβιστές (π.χ ο Proudhon), 

προοδευτικοί και ανθρωπιστές δέχθηκαν ισχυρή κριτική από τις ατομικιστικές, 

εγωιστικές φιλοσοφίες του Oscar Wilde, του Stirner, του Friedrich Nietzsche και 

οπαδών του. Οι νέες αυτές φιλοσοφικές θεωρήσεις θα επιφέρουν ριζικούς 

επαναπροσδιορισμούς και επαναξιολογήσεις του αλτρουισμού, δίνοντας το έναυσμα 

για μια νέα εποχή που αναζητούσε διέξοδο από τον κορεσμό που είχε οδηγήσει η 

λατρεία προς την συναισθηματική ανιδιοτέλεια που χαρακτήριζε εκείνη την εποχή. Ο 
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Nietzsche κήρυξε πόλεμο στον Χριστιανικό οίκτο καθώς και στον αλτρουισμό που 

εισήγαγε ο Spencer.  

Τελικά όλες αυτές οι διαμάχες για τον αλτρουισμό προβλημάτισαν τους 

μελετητές, και αν μη τι άλλο οδήγησαν σε μία εφ’ όλης της ύλης επανεξέταση των 

ηθικών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων. Τότε διατυπώθηκαν αρκετές απορίες για τις 

πηγές των αλτρουιστικών συναισθημάτων, και την δικαιολόγηση των αλτρουιστικών 

πράξεων. Ποια είναι η προέλευση των αλτρουιστικών κινήτρων. η αγάπη για τον Θεό, η 

καταγωγή μας ως είδος, ή ο ορθολογικός υπολογισμός; Ποιούς πρέπει να βοηθάμε και 

γιατί; Επίσης ποιες είναι οι προεκτάσεις του αλτρουισμού στην πολιτική εξουσία, την 

οικονομική ανισότητα και το μέλλον της κοινωνίας; Όροι όπως αλτρουισμός και 

κοινωνιολογία έγιναν πυρήνες διαμόρφωσης νέων οραμάτων ως προς αυτά τα 

ερωτήματα.  

 

2.2 Ο Comte επινοεί τον όρο ‘αλτρουισμό’ 

Ο Auguste Comte, ήδη από το 1840, προετοίμαζε στα κείμενά του το έδαφος για 

να συστήσει στον κόσμο το νέο όρο  ‘αλτρουισμός’. Έχοντας ήδη την πατρότητα της  

κοινωνιολογίας και του φιλοσοφικού ρεύματος του θετικισμού, έθεσε το στόχο να 

αναπτύξει ένα νέο κοινωνικό και θρησκευτικό σύστημα για τη Δύση. Το σύστημα αυτό 

ουσιαστικά θα διευκόλυνε την επικράτηση της ‘καρδιάς’ πάνω στη νόηση και 

αντίστοιχα, του αλτρουισμού πάνω στον εγωισμό. Ο ίδιος αναφέρει για πρώτη φορά 

τον όρο αλτρουισμό στο τετράτομο του έργο, Système de Politique Positive, το οποίο 

έργο χαρακτηρίζει και, ως μια προσπάθεια επίλυσης του ‘κύριου προβλήματος της 

ανθρώπινης ζωής’, του πως δηλαδή ο αλτρουισμός θα υποτάξει.. τον εγωισμό. 

Ο Comte επινοεί τον αλτρουισμό για να χρησιμοποιήσει ένα πιο τεχνικό όρο στη 

μετάβασή του από τα δίπολα, «συμπαθητικά ένστικτα»  – «εγωιστικά ένστικτα» και 

«κοινωνικά αισθήματα – ατομικά αισθήματα», στο δίπολο «αλτρουισμός – εγωισμός», 

επινοώντας το ουσιαστικό ταίρι, του ορφανού.. μέχρι τότε «εγωισμού». Ο Comte 

αναζητούσε έναν τρόπο να μπορέσει να χρησιμοποιήσει τις καινούργιες του έννοιες, 

έξω από το πλαίσιο ενός παρωχημένου λεξιλογίου, και η προφανής λύση σε αυτό ήταν 

να δημιουργηθεί ένα καινούργιο (Dixon 2009). 

Ένας ακόμα λόγος που ο Comte κατέληξε στην λέξη αλτρουισμός, αποτέλεσε το 

γεγονός ότι ετυμολογικά προερχόταν από την ιταλική λέξη ‘altrui’, που σημαίνει «των 

άλλων» ή «για τους άλλους». Ο Comte πίστευε πως η ιταλική γλώσσα ήταν η 
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σπουδαιότερη ανάμεσα στις ευρωπαϊκές γλώσσες και είχε την πίστη ότι θα επικρατούσε 

σε παγκόσμιο επίπεδο εφόσον ήταν η γλώσσα που μιλούσε η αριστοκρατία, και 

διαμορφωνόταν στις πιο ειρηνικές και καλλιτεχνικές χώρες εκείνης της εποχής. Η  

λατινική ρίζα του ιταλικού ‘altrui’ ήταν το ‘alter’, που σημαίνει «οι άλλοι». Συνδύασε 

λοιπόν το ιταλικό αυτό πρόθεμα με την ελληνική κατάληξη ‘ism’ που υποδηλώνει ένα 

δόγμα ή μια θεωρία. 

 

2.3 Ο Comte ωθεί στα άκρα την μελέτη του για τον αλτρουισμό  

Σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία που παραθέτει ο Dixon, ο νέος όρος 

αλτρουισμός, εκτός των άλλων είχε στο έργο του Comte και μια επιστημονική χροιά. Ο 

Comte στο Politique Positive, προσπάθησε να διατυπώσει μια επιστημονική θεωρία για 

την ανθρώπινη φύση. Ενώ ο Καθολικισμός, κατά την άποψη του Comte, δίδασκε ότι η 

ανθρώπινη φύση ήταν αποκλειστικά εγωιστική και πως οι αγαθοεργές πράξεις των 

ανθρώπων προς τους άλλους ήταν μόνο δώρο της θείας χάριτος, η βιολογική επιστήμη 

της εποχής μπορούσε να στηρίξει την άποψη πως οι αλτρουιστικές τάσεις ήταν έμφυτες 

στον άνθρωπο. Ο Comte υποστήριξε αυτή τη θέση, αναλύοντας τον αλτρουισμό και τον 

εγωισμό στα ζώα, όπου βασίστηκε σε προγενέστερες έρευνες στη φυσική ιστορία, στις 

οποίες  αναφέρθηκε και ο Δαρβίνος. Όπως αναφέρει ο Comte, ο τίγρης, ο βόας και ο 

κροκόδειλος –εκτός από περιόδους ζευγαρώματος– ασχολούνται αποκλειστικά με τον 

εαυτό τους, ενώ άλλα είδη όπως ο σκύλος, το ελάφι και ο λύκος διαθέτουν πιο 

ανεπτυγμένα κοινωνικά ένστικτα. Η ευτυχία του να «ζει κανείς για τους άλλους» δεν 

είναι μονοπώλιο του ανθρωπίνου είδους, αλλά μόνο το ανθρώπινο είδος ανέπτυξε 

περαιτέρω τα ίχνη της ζωικής αλληλεγγύης σε αλτρουιστική συμπεριφορά, και την 

διέδωσε σε ολόκληρη την ανθρωπότητα.  

Η μετάβαση από τον ζωώδη τρόπο ζωής στον ανθρώπινο, συνεχίζει ο Dixon, 

σηματοδοτήθηκε από αυτή «την ανάπτυξη των εσωτερικών λειτουργιών του 

εγκεφάλου» (Comte 1875). Το έναυσμα  για την μελέτη του ανθρώπινου εγκεφάλου 

δόθηκε στον Comte, από την έρευνα του Joseph Gall, πάνω στη δομή και τη λειτουργία 

διαφορετικών νοητικών «οργάνων», που αποτελούσε και την βασική αρχή της 

«επιστήμης» της φρενολογίας. Στην δική του θεωρία για τον εγκέφαλο ο Comte, 

απαρίθμησε και εντόπισε «νοητικά όργανα», βασισμένος στην ανατομική θεωρία του 

νευρικού συστήματος, την γνώση του για την ανθρώπινη σκέψη και συμπεριφορά, και 

υποθετικές συσχετιστικές συναγωγές των δύο παραπάνω. Η βασική αρχή εντοπισμού 
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που υιοθέτησε ο Comte, ήταν πως όσο προχωρούσε από το οπίσθιο μέρος του 

εγκεφάλου στο πρόσθιο, τόσο αυξανόταν η «ποιότητα» του οργάνου, ενώ αντίστοιχα 

μειωνόταν η «ισχύς» του. Η αναγκαιότητα να τοποθετηθούν τα όργανα των 

αλτρουιστικών ενστίκτων κοντά στα όργανα των διανοητικών-πνευματικών 

ικανοτήτων, επιβεβαίωνε ότι αυτά βρίσκονταν στο πρόσθιο μέρος του εγκεφάλου, ενώ 

αντίθετα τα εγωιστικά όργανα βρίσκονταν στο οπίσθιο μέρος. Αυτός ήταν άλλωστε κι ο 

λόγος, που το να υποτάξει ο ανθρώπινος «αλτρουισμός» τον «εγωισμό» –το μεγάλο 

πρόβλημα της ανθρώπινης ζωής κατά τον Comte– δεν ήταν εύκολη υπόθεση.  

Ο Comte υποστήριξε επίσης τον «νόμο της εξάσκησης», αναφέρει ο Dixon, 

δηλαδή, πως όπως κάποιος μπορεί να γυμνάσει τα όργανα του σώματός του, ανάλογα 

μπορεί να εξασκήσει και τα όργανα του νου του, που συνδέονται με την κοινωνική-

αλτρουιστική προδιάθεση. Πίστευε μάλιστα πως τα δυναμωμένα και εκτεταμένα 

όργανα μπορούν να κληρονομηθούν, και με αυτόν τον τρόπο η ηθική και διανοητική 

πρόοδος μπορούσαν να επιτευχθούν. Εδώ διακρίνουμε την επιρροή των ιδεών του 

Lamarck για την κληρονομισημότητα επίκτητων χαρακτηριστικών (Philosophie 

Zoologique 1809). Ο Comte κατέταξε την ανακάλυψη ότι τα αλτρουιστικά ένστικτα 

είναι έμφυτα, ως εφάμιλλης σημασίας με την ανακάλυψη του  ηλιοκεντρικού 

συστήματος από τον Κοπέρνικου, και χαρακτήρισε τις ιδέες αυτές ως δύο από τις πιο 

σημαντικές της σύγχρονης επιστήμης.   

 

2.4 Ο Mill αντικρούει τον Comte 

H έννοια του αλτρουισμού έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής την δεκαετία του 1860, 

όταν ο πολύ γνωστός φιλόσοφος και συγγραφέας της εποχής John Stuart Mill, 

δημοσίευσε δύο άρθρα κριτικής στον Comte. Ο Mill, εξήγησε πως ο νέος χρυσός 

κανόνας του Comte «ζήσε για τους άλλους» απαιτούσε να μην αγαπάμε τους εαυτούς 

μας καθόλου, ακόμη και το να αγαπάμε τον πλησίον μας, «ως σεαυτόν», θα ήταν 

εγωιστικό και υπολογιστικό. Με άλλα λόγια επεσήμανε ο Mill, ότι ο Comte ήταν ένας 

«ηθικο-μανής». Ο Mill παραδέχτηκε πως ένας βαθμός αλτρουισμού ίσως να ήταν 

αναγκαίος για όλους, αλλά πως θα έπρεπε να μπουν και κάποια όρια. Στη κλασική 

ωφελιμιστική θεωρία εξάλλου, συνεχίζει, μια κοινωνία ατόμων που επιδιώκουν 

συνειδητά και άμεσα τα συμφέροντά τους αν όλα είναι καλώς οργανωμένα, μπορεί να 

οδηγηθεί στην μεγαλύτερη δυνατή ευτυχία (Dixon 2009).  
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2.5 Οι ρίζες των σημερινών αναζητήσεων: Ο προβληματισμός του 
Δαρβίνου και ο Spencer 

Ο Δαρβίνος έχει αρκετές φορές θεωρηθεί ότι στο φυσικό κόσμο δεν διέκρινε  

τίποτα άλλο παρά μια ανηλεή διαμάχη μεταξύ των ειδών, και κατ’ επέκταση, στην 

ανθρώπινη φύση, έναν ατομισμό και μία τάση αυτοσυντήρησης. Έχει όμως 

υποστηριχθεί πως ο Δαρβίνος καθώς ανέπτυσσε την θεωρία της φυσικής επιλογής, 

ασχολήθηκε με το «πρόβλημα του αλτρουισμού». Η κρατούσα άποψη σήμερα 

υποστηρίζει πως ο Δαρβίνος αναζήτησε να ανατρέψει την ωφελιμιστική υπόθεση, ότι 

τα κίνητρα που διακρίνουν τον άνθρωπο στρέφονται γύρω από το ατομικό συμφέρον 

και όχι γύρω από τα ένστικτα της αγάπης και της συμπάθειας. Παρέθεσε, επίσης, 

στοιχεία από γονεϊκά και κοινωνικά ένστικτα, μέσα από τον κόσμο των ζώων. Ο 

Δαρβίνος εκτός από τις επιστημονικές και φιλοσοφικές θεωρίες του για την φυσική 

επιλογή και την καταγωγή των ειδών, ασχολήθηκε και με την προέλευση του 

ανθρώπινου νου. Εμβαθύνοντας σε έργα θεολόγων και ηθικών φιλοσόφων, ανέπτυξε 

δικές του υλιστικές ιδέες για τα ένστικτα, την ηθική αντίληψη και τα συναισθήματα που 

αποτέλεσαν την βάση των έργων του για την ανθρώπινη εξέλιξη. Η θεωρία του 

υποστήριζε πως υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ προσωπικών ενστίκτων και κοινωνικών-

συμπαθητικών ενστίκτων, όπου τα κοινωνικά είναι εξίσου φυσικά όσο και τα 

προσωπικά, όμως είναι πιο ανίσχυρα και χρειάζεται να γαλουχηθούν και να 

ενδυναμωθούν με διάφορους τρόπους.  

Τόσο ο Δαρβίνος όσο κι ο Comte πίστευαν πως η κοινωνική πρόοδος και η 

βιολογική κληρονομιά θα συντελέσουν στην ισχυροποίηση των κοινωνικών ενστίκτων. 

Ο Δαρβίνος ανέφερε στο έργο του πως, κατά την άποψή του, τα ένστικτα αυτά που 

οδήγησαν σε συμπεριφορές συνεργασίας και αυτοθυσίας, μπορεί να εδραιώθηκαν 

μεταξύ των προγόνων του ανθρώπου, προερχόμενα από τους θαρραλέους 

μπαμπουίνους, τους πιστούς ελέφαντες, τους συνεργάσιμους πελεκάνους και άλλα 

στοργικά και ευσπλαχνικά ζώα. Εξάλλου σύμφωνα με τον Δαρβινική θεωρία τρία είναι 

τα στάδια στην εξέλιξη. Η εδραίωση των κοινωνικών ενστίκτων μέσω γονεϊκής 

στοργής, φιλαλληλίας, συνεργασίας και μίμησης, η ισχυροποίησή των ενστίκτων μέσω 

της κληρονομικότητας και της φυσικής επιλογής, και η μετουσίωσή τους σε ηθική 

αντίληψη και συνείδηση. Η συνείδηση καθορίζεται σχετικά τόσο με την δύναμη του 

στοχασμού όσο και με την ανθρώπινη προτίμηση για τα κοινωνικά ένστικτα, έναντι των 

εγωιστικών επιθυμιών και παθών, προτίμηση που διαμορφώνεται μέσω της 
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εκπαίδευσης, της θρησκείας και των κληρονομημένων συνηθειών (Δαρβίνος 1882, The 

Descent of Man, and Selection in Relation to Sex 2nd edn:132). Ο Δαρβίνος ισχυρίστηκε 

πως οι οικονομολόγοι και οι ωφελιμιστές έκαναν λάθος να πιστεύουν πως όλη η 

ανθρώπινη συμπεριφορά εξηγείται βάσει των ατομικών συμφερόντων, εκτός αν όπως 

χαρακτηριστικά λέει «η ικανοποίηση που αισθάνεται κάθε ζώο όταν ακολουθεί τα 

κοινωνικά του ένστικτά και η δυσαρέσκεια που αισθάνεται όταν αυτό αποτρέπεται, 

καλείται εγωισμός» (Ibid. 121.).  Από την άλλη δεν δίστασε να θίξει το γεγονός ότι ο 

άνθρωπος που εντελώς παρορμητικά θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του, δρα με παρόμοιο 

τρόπο όπως πιθανώς μια μέλισσα ή ένα μυρμήγκι όταν ακολουθεί τυφλά τα ένστικτά 

του.  

Ο Herbert Spencer ήταν το άλλο εξίσου διάσημο όνομα, συνδεδεμένο με την 

εξελικτική θεωρία την εποχή εκείνη. Ο Spencer στα κείμενά του γράφοντας για τον 

αλτρουισμό πρόσθεσε νέες εννοιολογικές αποχρώσεις στον ορισμό του, με κύρια 

συνέπεια μια νέα διαμάχη για το αν ο αλτρουισμός αναφέρεται στις προθέσεις του 

δρώντος ή στις πράξεις του. Και ακόμα παραπέρα, για να κρίνουμε μια πράξη ως 

αλτρουιστική, θα πρέπει να εστιάζουμε στα κίνητρα του αλτρουιστή ή στα 

αποτελέσματα που επιφέρει η συγκεκριμένη συμπεριφορά του; Επίσης όπως ο Spencer 

παραδέχτηκε, υιοθέτησε τον όρο αλτρουισμός σε αντίθεση με τους όρους αγαθή 

προαίρεση, αγαθοεργία, φιλανθρωπία και τα παράγωγά τους, διότι αυτός τονίζει με 

νοηματική ακρίβεια, την αντίθεση με τους όρους εγωισμός και εγωιστικό. Η διάκριση 

αυτή επεκτάθηκε από τα φιλοσοφικά ρεύματα της εποχής στις έννοιες ηθικά καλό και 

ηθικά κακό, και στα ‘των άλλων’ και ‘του εαυτού’.  

Στην δεύτερη έκδοση του έργου του ‘Principle of psychology’ (1872), ο Spencer 

διέκρινε τρεις κατηγορίες ηθικών συναισθημάτων: Tα εγωιστικά που αφορούν την 

προσωπική ευημερία και ευτυχία· τα εγώ-αλτρουιστικά συναισθήματα που αφορούν 

φαινομενικά αλτρουιστική συμπεριφορά αλλά στην πραγματικότητα προέρχονται από 

την αναγνώριση προσωπικού οφέλους, όπως επιβεβαίωση ή ανταμοιβή στον παρόντα ή 

στον άλλο κόσμο· και στα αλτρουιστικά συναισθήματα που ουσιαστικά είναι εξάρσεις 

συμπάθειας που προκύπτουν από μετουσίωση εγωιστικών συναισθημάτων, όπως για 

παράδειγμα όταν η εγωιστική κτητικότητα μετουσιώνεται στο αλτρουιστικό 

συναίσθημα της γενναιοδωρίας. Οι τρεις αυτές κατηγορίες  συναισθημάτων 

διαφοροποιούνται έναντι των διαθέσεων και των ενστίκτων και είναι αποτέλεσμα 

υψηλού επιπέδου γνωσιακών αναπαραστάσεων και ανα-αναπαραστάσεων (ορολογία 

που χρησιμοποιούσε ο Spencer), των βασικότερων συναισθημάτων και ορμέφυτων. Η 
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βασική του θέση ήταν πως τόσο ο αλτρουισμός όσο και ο ανθρώπινος εγωισμός είναι 

απαραίτητοι και απαιτείται ένας συνεχής συμβιβασμός μεταξύ των δύο. Εξάλλου 

επιχειρηματολόγησε πως ο αλτρουισμός γίνεται αποδεκτός κρινόμενος υπό το πρίσμα 

της εγωιστικής διανοητικής και σωματικής φροντίδας, καθώς και της ευημερίας του 

ατόμου και της οικογένειας του. Ο Spencer άσκησε κριτική στον ωφελιμισμό του 

Bentham και του Mill, ότι προωθούσαν μια ιδεολογία γνήσιου αλτρουισμού (Dixon 

2009). 

 

2.6 Ατομισμός, Αλτρουισμός και Ορθολογισμός, μια διαχρονική διαμάχη 
εννοιών 

Όπως παραθέτει στο βιβλίο του ο Dixon, το 1889, ο βιολόγος ο Patric Geddes, 

επηρεασμένος κυρίως από το έργο του Comte, αλλά και του Spencer, υποστήριξε πως η 

εξέλιξη της αλτρουιστικής συμπεριφοράς οφείλεται στις σχέσεις που συνάπτονται 

μεταξύ των δύο φύλων. Ο ατομισμός και ο αλτρουισμός συνδέονται εκατέρωθεν με την 

ανατροφή και την αναπαραγωγή αντίστοιχα, τις δύο δηλαδή βασικότερες λειτουργίες 

της ζωής στα ζώα. Έφτιαξε ένα διάγραμμα, όπου απεικόνιζε την εξέλιξη του 

αλτρουισμού και του εγωισμού στο ζωικό βασίλειο. Μια σχέση μεταξύ της ανατροφής 

και της αυτοσυντήρησης, που αποτελούν τις εγωιστικές δραστηριότητες, και της 

αναπαραγωγής και της φροντίδας των άλλων, που συνδέονταν με την αλτρουιστική 

συμπεριφορά. Μια κεντρική διάκριση στην οποία βασίστηκαν αρκετοί συγγραφείς της 

εποχής (ανάμεσα τους κι ο Henry Drummond).  

 
2.6.1.  Αναπαράσταση της εξέλιξης του αλτρουισμού και του εγωισμού στο ζωικό βασίλειο  
(Patrick Geddes, The evolution of sex, 1889) 
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 Μια αξιοσημείωτη διαμάχη που αποτελεί πεδίο σύγχυσης ακόμα και στις μέρες 

μας προέρχεται από την παρανόηση πως ο ορθολογισμός και η ιδιοτέλεια 

χρησιμοποιούνται ως συνώνυμα όταν πρόκειται να περιγράψουν ατομικές ανθρώπινες 

πράξεις. Συγκεκριμένα  ο Benjamin Kidd, υποστήριξε στο βιβλίο του ‘Social evolution’ 

(1894) πως η ορθολογική συμπεριφορά και η συμπεριφορά που ωφελεί την κοινωνία 

είναι σχεδόν πάντα προϊόντα ανταγωνιστικών κινήτρων. Συνεπώς, τα ανθρώπινα 

κίνητρα χωρίζονταν σε ιδιοτελή-ορθολογικά και σε αλτρουιστικά. Θεμελιώδης κριτικές 

υποδεικνύουν πως πολύ συχνά τα ατομικά συμφέροντα ενός υποκειμένου επεκτείνονται 

για να συμπεριλάβουν τα συμφέροντα άλλων, με προφανή παραδείγματα την ταύτιση 

των ατομικών συμφερόντων με τα οικογενειακά συμφέροντα ή τα εθνικά. Δεν δρα 

ορθολογικά μια μητέρα όταν θυσιάζεται για τα παιδιά της; Η αμφισβήτηση του 

ορθολογισμού εδώ, ακούγεται, και είναι, νοηματικά ακραία. Χαρακτηριστική είναι από 

τη άλλη, η ακραία χρήση του αλτρουισμού από μερικούς, στους οποίους και 

απευθύνεται η ακόλουθη κριτική του Goldwin Smith (Guesses at the riddle:240) 

«Δείξτε μας τον Αλτρουιστή που θα στερηθεί το φαγητό του για τους άστεγους 

κατοίκους του πλανήτη Άρη και τότε θα παραδεχθούμε την ύπαρξη του αλτρουισμού 

με την έννοια που χρησιμοποιούν ορισμένοι φιλόσοφοι…».  

 Η ιστορική αποτύπωση της σημασιολογικής εξέλιξης του όρου αλτρουισμός και 

των προσπαθειών για την διευκρίνηση του, μαρτυρούν την ασάφεια που επικρατεί γύρω 

από τον ηθικό αυτό όρο, ήδη από την επινόησή του το 1852. Το ακριβές νόημα της 

λέξης είναι προβληματικό, εφόσον και η πρωταρχική της σημασία, η διάκριση μεταξύ 

των συμφερόντων του εαυτού και των άλλων, είναι ασαφής. Πάντως, η διαμάχη μεταξύ 

αλτρουισμού και εγωισμού, σε επίπεδο ηθικής, διατηρεί μέχρι σήμερα σχεδόν στο 

ακέραιο την επικαιρότητα της. Στην κριτική που άσκησε ο Nietzsche στον αλτρουισμό, 

υποστήριξε πως δεν αντανακλά την πραγματική ανιδιοτέλεια, αλλά τα ατομικά 

συμφέροντα των ωφελιμιστών, ως προς την επιδίωξη της προσωπικής τους 

ευχαρίστησης και της σοσιαλιστικής τους «πείνας» περί αγαθών. Σύμφωνα με τον 

Nietzsche, o φαινομενικός σκοπός για το ‘καλό των άλλων’, δεν ήταν παρά το κυνήγι 

της ολοκλήρωσης των επιθυμιών του δρώντος, η  προσδοκία του δηλαδή, να εισπράξει 

αποδοχή, έπαινο και ανταμοιβή που κέρδισε με την.. «ανιδιοτέλεια» του.  

Τόσο ο επινοητής του αλτρουισμού, όσο και ο Δαρβίνος, ο Spencer και ο 

Drummond, συνέβαλαν, ουσιαστικά μέσω της έννοιας του αλτρουισμού, στο να 

συνδεθεί, η ηθική με την μελέτη του φυσικού κόσμου. Από τη μία πλευρά, οι ρίζες της 

ανθρώπινης ηθικής εντοπίστηκαν με παρατηρήσεις σε χαμηλότερες μορφές ζωής, ενώ 
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από την άλλη είναι γενικά αποδεκτό πως η κυτταρική διχοτόμηση στα πρωτόζωα αλλά 

και πιθανόν οι ενστικτώδεις συμπεριφορές αυτοθυσίας, οι γονεϊκές και οι συνεργατικές 

συμπεριφορές άλλων ειδών, όπως μυρμηγκιών και μελισσών, διαφέρουν αρκετά από 

τον ανθρώπινο αλτρουισμό2

Οι σύγχρονες επιστημονικές μελέτες γενικά χρησιμοποιούν πλέον τον όρο 

αλτρουισμός, για να αναφερθούν σε όποια συμπεριφορά αυξάνει την αναπαραγωγική 

αρμοστικότητα του αποδέκτη ενώ μειώνει την αναπαραγωγική αρμοστικότητα του 

δρώντος. Η αναπαραγωγική αρμοστικότητα είναι ένα μέτρο της πιθανότητας, ένας 

οργανισμός να αφήσει απογόνους, μεταβιβάζοντας τα γονίδιά του στην επόμενη γενιά.  

.  

Σήμερα λοιπόν κατά την προσωπική μας άποψη, υπάρχει μια σαφής διάκριση 

μεταξύ της καθημερινής ηθικής έννοιας του αλτρουισμού και της τεχνικής νέο-

Δαρβινικής έννοιας του όρου. Η δεύτερη  έννοια απαλλαγμένη από ηθικές, φιλοσοφικές 

και θεολογικές συνδηλώσεις, και με τον τεχνικό της χαρακτήρα, ορίζεται και ερμηνεύει 

την ύπαρξη των φαινομένων που υποδηλώνει με σαφήνεια, και διεισδύει στις 

κοινωνικές και βιολογικές επιστήμες, συνοδευόμενη από μαθηματικά εργαλεία. Η 

διαφοροποίηση ανάμεσα στην συνεργασία και στην αυτοθυσία, που είχε επισημανθεί 

στα έργα του Δαρβίνου και του Spencer, καθώς και σε διάφορες κριτικές θεωρήσεις τον 

19ου αιώνα, ίσως απηχείται και στη σημερινή εννοιολογική διάκριση του αλτρουισμού, 

που αφορά αφενός τον έμβιο κόσμο (νέο-Δαρβινικός ορισμός), αφετέρου την 

ανθρώπινη ηθική (ηθικός ορισμός). Οι οικονομικές θεμελιώσεις της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς έρχονται τον επόμενο αιώνα να μελετήσουν υπό διαφορετικό πρίσμα την 

αλτρουιστική συμπεριφορά και την πιθανή αιτία της εξελικτικής της πορείας. Βασικός 

εκπρόσωπος ο G. Becker, που με το οικονομικοκεντρικό του μοντέλο επιχειρεί να 

εξηγήσει ευρύ φάσμα συμπεριφορών, από τις οικονομικές συναλλαγές εντός αγορών 

μέχρι και τις σχέσεις γάμου. 

 

                                                 
2 Αν η αποκοπή μάζας από τα πρωτόζωα θεωρείται όπως ο Spencer είχε προτείνει ως 

στοιχειώδης φυσικός αλτρουισμός, τότε όπως ο Nietzsche είχε θέσει, ακόμα και η ούρηση μας είναι 

αλτρουισμός! 
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3  Οικονομικός Αλτρουισμός 

 
Ο Adam Smith τον 18ο αιώνα, διατύπωσε την άποψή του ότι οι άνθρωποι δρουν με 

βάση το ατομικό τους συμφέρον όταν πρόκειται για οποιαδήποτε συναλλαγή εντός 

αγοράς. «Το φαγητό μας, δεν προέρχεται από την αγαθή προαίρεση του χασάπη, του 

μανάβη ή του φούρναρη, αλλά από το ότι αυτοί μεριμνούν για το δικό τους συμφέρον.  

Εμείς δεν απευθυνόμαστε στην δική τους ανθρωπιά, παρά στην αγάπη που έχουν αυτοί 

για τον εαυτό τους, και ποτέ δεν τους μιλάμε για τις ανάγκες μας τις καθαυτές, παρά για 

το δικό τους όφελος» (Smith 1776, The Wealth of Nations, Ch II: σ. 19).  Όπως επίσης 

τόνισε με αρκετή δόση ειρωνείας «…δεν είμαστε έτοιμοι ούτε καν να υποψιαστούμε 

πως κάποιος άνθρωπος θα μπορούσε να υστερεί… ως προς τον εγωισμό του…». Η 

κυριαρχία του ατομικού συμφέροντος όμως προφανώς δεν αναιρεί την ύπαρξη της 

συμπάθειας, όρο που χρησιμοποίησε ο Adam Smith για τα ηθικά συναισθήματα «Να 

αισθάνεσαι πολλά για τους άλλους και λίγα για τον εαυτό σου, να περιορίσω τον 

εγωισμό μου και να διακρίνομαι για την αγαθή μου προαίρεση, συνιστά την τελειότητα 

της ανθρώπινης φύσης» και συνεχίζει «Πόσο εγωιστής μπορεί να κάποιος να θεωρηθεί, 

όταν υπάρχουν κάποιες αρχές στη φύση του, που τον ενδιαφέρουν για την τύχη των 

άλλων, και θεωρούν την ευτυχία τους απαραίτητη για εκείνους, παρότι δεν έχουν να 

αποκομίσουν τίποτε από αυτό, εκτός από την ευχαρίστηση που αισθάνεται βλέποντας 

την» (Adam Smith 1759, The Theory of Moral Sentiments, Ch V: σ 11).  

Δύο αιώνες μετά, ο Becker (1976) μας λέει, πως το ατομικό συμφέρον 

θεωρείται ότι κυριαρχεί όλων των άλλων κινήτρων, ενώ εξέχουσα θέση κατέχει η 

αγαθή προαίρεση που παρουσιάζει κάποιος προς τα παιδιά του και περιστασιακά προς 

άλλους. Ένας άλλος οικονομολόγος ο David Collard, στο έργο του ‘Altruism and 

Economy’ έναν χρόνο αργότερα, υποστηρίζει πως οι άνθρωποι δεν συμπεριφέρονται 

αποκλειστικά ιδιοτελώς, ακόμα και στις οικονομικές τους συναλλαγές. Διαχωρίζει τον 

ορθολογιστή από τον ιδιοτελή, που τον αφορά αποκλειστικά το ατομικό του συμφέρον, 

και κάνει λόγο για την ύπαρξη του ορθολογιστή-αλτρουιστή (rational-altruist). 

Εμπνευσμένος από τους Hume και Titmuss, υποστηρίζει πως ο αλτρουισμός είναι 

μεταδοτικός (contagion thesis), και πως κάθε άτομο όταν πρόκειται να προβεί σε μια 
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πράξη φιλανθρωπίας, επιδιώκει να είναι και ο αποδέκτης της πράξης του, περισσότερο 

η λιγότερο φιλάνθρωπος. 

 Το μέγεθος του αλτρουισμού που επιδεικνύει κάποιος, εξαρτάται από τις 

προσδοκίες του, για το πώς θα ανταποκριθούν οι άλλοι στις πράξεις του. Η διαδικασία 

αποκωδικοποίησης αυτής της έκδηλης κοινωνικής δυναμικής, είναι αρκετά περίπλοκη, 

συνεχίζει ο Collard, και θεωρεί πως με την συμβολή της θεωρίας παιγνίων και της 

θεωρίας της γενετικής, μπορούν να δοθούν απαντήσεις σχετικά με την ύπαρξη και την 

δυναμική ίσως του αλτρουισμού (Collard, 1977 : 11). 

Το ίδιο υποστηρίζει και ο οικονομολόγος Kenneth Binmore, πρωτοπόρος σε 

εργαστηριακά πειράματα οικονομικής. Ο Binmore (2005), σ. 44 και σ. 186, βασισμένος 

στη θεωρία της εξελικτικής ψυχολογίας και της εξελικτικής θεωρίας παιγνίων, όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει, δεν πιστεύει πως η εξέλιξη έχει μετατρέψει τα άτομα σε 

«μυωπικούς μεγιστιποιητές» του πλούτου. Υποστηρίζει ότι πολιτισμική εξέλιξη είχε το 

χρόνο… να δημιουργήσει κανόνες βάσει των οποίων τα άτομα οδηγήθηκαν σε 

ισορροπία, ενώ αντίθετα δεν είχε τον χρόνο… να αναθεωρήσει τις βιολογικές τους 

προτιμήσεις που περιγράφονται βάσει του κανόνα του Hamilton και την θεωρία 

επιλογής συγγενών (βλ. ενότητες 4.1 και 4.1.3). 

Σύμφωνα με τον Becker (1976), το ατομικό συμφέρον, προσδιορίζεται σε έναν 

σημαντικό βαθμό από την επιδίωξη του ατόμου να διακρίνεται στη κοινωνία. Τόσο η 

επικράτηση της ανθρώπινης ιδιοτέλειας, της προάσπισης δηλαδή του ατομικού 

συμφέροντος, όσο και η διατήρηση ανθρώπινης αγαθής προαίρεσης (σπανιότερης 

βέβαια της ιδιοτέλειας), έχουν συχνά ερμηνευθεί ως απόρροια της ανθρώπινης φύσης, 

αν και σύμφωνα με την σύγχρονη βιολογία και τη γενετική, η ανθρώπινη φύση 

αποτελεί μόνο την απαρχή και όχι την τελική απάντηση στην επεξήγηση αυτών των 

συμπεριφορών. Και ενώ η ζωή εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια εκατομμυρίων ετών, δεν 

μας προκαλεί απορία το πως η υπεράσπιση του ατομικού συμφέροντος είχε και έχει 

υψηλή αξία για την επιβίωση, ακόμα και κάτω από τις πιο ποικίλες συνθήκες. Θα μας 

ενδιέφερε να διερευνήσουμε, κάτι που δεν είναι ιδιαίτερα αυτονόητο, το πως η 

αλτρουιστική συμπεριφορά που παρατηρείται σε ανθρώπους και διάφορα είδη ζώων 

έχει επιβιώσει παράλληλα με το ατομικό συμφέρον.  

Η κοινωνιοβιολογία προσπαθεί να διαλευκάνει αυτό το ερώτημα με μοντέλα 

που στηρίζονται στη θεωρία της επιλογής ομάδων (group selection) και της επιλογής 

συγγενών (kin selection). Η προσπάθεια αυτή είναι αρκετά οικεία στους 

οικονομολόγους, αφού βασίζεται στον ανταγωνισμό μεταξύ των ατόμων, στην διανομή 
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περιορισμένων πόρων –τροφής και ενέργειας– την κατάλληλη προσαρμογή στο 

περιβάλλον και σε άλλες έννοιες που κυρίως εντοπίζονται στις οικονομικές αναλύσεις. 

Όμως οι κοινωνιοβιολόγοι χρησιμοποιούν μοντέλα βασισμένα αποκλειστικά στην 

ορθολογικότητα που έχει να κάνει με την γενετική επιλογή, ενώ η οικονομική επιστήμη 

ανέπτυξε μοντέλα βασισμένα στην ατομική ορθολογικότητα, στοχευμένα στη 

μεγιστοποίηση των συναρτήσεων χρησιμότητας, που αφορούν τη σπανιότητα των 

πόρων, χωρίς να συμπεριλαμβάνουν ενδεχόμενες επιρροές γενετικής επιλογής. Ο 

Becker πιστεύει στην συνεργασία των δύο επιστημών και υποστηρίζει πως μια πιο 

βαθιά ανάλυση μπορεί να αναπτυχθεί με τον συνδυασμό τους 3

  

, αποδεικνύοντας πως η 

αλτρουιστική συμπεριφορά μπορεί να επιλεχθεί ως συνέπεια τόσο του ατομικού 

ορθολογισμού, όσο και της ομαδικής επιλογής. Για να ισχυροποιήσει τη θέση του ο 

Becker επικαλείται τον Alfred Marshal, τον θεμελιωτή της νεοκλασικής σχολής που 

εισάγει τις έννοιες της προσφοράς και ζήτησης και της οριακής χρησιμότητας. Ο Alfred 

Marshal πίστευε πως το οικονομικό σύστημα λειτουργεί εξελικτικά, όπως και τα 

βιολογικά συστήματα, και η συμπεριφορά μεγιστοποίησης του δρώντος, την οποία 

ευνοούσε η φύση, ήταν αυτή που έδειχνε αυξημένη ικανότητα ως προς την επιβίωση. 

3.1 Ένα ‘αλτρουιστικό’ μοντέλο κατανάλωσης και πλούτου 

Ο Becker εστίασε αρχικά στην αλτρουιστική συμπεριφορά υπό το πρίσμα της 

κατανάλωσης και του πλούτου. Θεωρεί ότι ο ‘οικονομικός’ αλτρουιστής είναι 

πρόθυμος να μειώσει την προσωπική του κατανάλωση, προκειμένου να αυξήσει την 

κατανάλωση των άλλων και κατ’ επέκταση την συνολική τους ωφέλεια. Υπό την 

προϋπόθεση πως ο αλτρουιστής και ο εγωιστής κατέχουν τον ίδιο πλούτο, ο εγωιστής 

θα καταναλώσει περισσότερα αγαθά. Επιπρόσθετα ο πλούτος που κατέχει ο εγωιστής 

τείνει να αυξηθεί, δεδομένου ότι ο ίδιος αναλαμβάνει όλες εκείνες τις ενέργειες που 

αυξάνουν το εισόδημά του, ανεξάρτητα αν έχουν αρνητικές επιπτώσεις οι ενέργειες 

αυτές στο εισόδημα του αλτρουιστή. Αντίθετα, ο αλτρουιστής εκουσίως παραιτείται 

από ενέργειες που αυξάνουν μεν στο εισόδημά του, αλλά μειώνουν περισσότερο το 

εισόδημα του εγωιστή (σ. 818).  

                                                 
3 Οι Becker και Michael (1973) έχουν υποστηρίξει πως η γενετική φυσική επιλογή και ο ορθολογισμός 
αλληλοενισχύονται όσον αφορά την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντίδραση στις μεταβολές του 
περιβάλλοντος, και πως ίσως, ο λόγος που αυτή η κοινή συνάρτηση προτίμησης εξελίχθηκε στον χρόνο, 
είναι πως ο συνδυασμός αυτός παρουσίασε την βέλτιστη προσαρμογή στην ανθρώπινη κοινωνία. 
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Όμως τα παραπάνω, σύμφωνα πάντα με τον Becker, δεν αποτελούν την πλήρη 

αλήθεια, διότι μια ανάλυση σε βάθος δείχνει ότι η κατανάλωση και ο πλούτος των 

αλτρουιστών μπορούν να υπερτερήσουν εν τέλει των αντίστοιχων των εγωιστών, ακόμα 

και χωρίς την άσκηση κάποιας μορφής κοινωνικού ελέγχου στους συμπεριφερόμενους 

εγωιστικά. Έστω h ένας αλτρουιστής και i ένας εγωιστής. Εξορισμού ο h, προτίθεται να 

δώσει ένα κομμάτι από τον προσωπικό του πλούτο στον i, όμως το μέχρι πόσο έχει τη 

θέληση να δώσει εξαρτάται από τον βαθμό του αλτρουισμού του, τον δικό του πλούτο 

και τον πλούτο του i, αλλά και το κόστος που θα έχει η μεταβίβαση αυτή από τον h 

στον i. Η οικονομική προσέγγιση προϋποθέτει πως η συμπεριφορά προκύπτει από την 

επιδίωξη της μεγιστοποίησης της συνάρτησης χρησιμότητας, που με την σειρά της 

εξαρτάται από διάφορα αγαθά. Με μερικές απλοποιήσεις αλλά και την παραδοχή ότι 

και ο h και ο i, καταναλώνουν μια μόνο δέσμη αγαθών και υπηρεσιών, η συνάρτηση 

χρησιμότητας του αλτρουιστή  μπορεί να γραφεί   

Uh = Uh(Xh, Xi)  (1) 

όπου Xh, και Xi είναι αντίστοιχα η κατανάλωση του αλτρουιστή και του εγωιστή. Ο 

εισοδηματικός περιορισμός του h μπορεί να γραφεί  

pXh + hi = Ih    (2) 

όπου hi είναι το χρηματικό ποσό που μεταβιβάζει ο h στον i, και Ih είναι το εισόδημα 

του h. Αν ο h κάνει την μεταφορά στον i, χωρίς χρηματική απώλεια ή όφελος –δολάριο 

προς δολάριο– το ποσό που θα εισπράξει ο i ισούται με το ποσό που προσέφερε ο h, και 

ο εισοδηματικός περιορισμός του i θα είναι 

 pXi = Ii + hi    (3) 

όπου Ii είναι το εισόδημα του i. Με αντικατάσταση των δύο παραπάνω εξισώσεων (2,3) 

προκύπτει: 

pXh + pXi = Ih + Ii = Sh   (4) 

όπου S καλείται το ‘κοινωνικό εισόδημα’ του h και είναι το άθροισμα του δικού του 

εισοδήματος και του εισοδήματος του i.   

 Η συνθήκη ισορροπίας για την μεγιστοποίηση της συνάρτησης χρησιμότητας 

που δόθηκε στην εξίσωση (1), ως προς τον περιορισμού του κοινωνικού εισοδήματος 

παραπάνω, είναι  

(∂Uh/∂Xh ) / (∂Uh/∂Xi)  =  MUh / MUi  = P/P = 1  (5) 
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Εδώ ο h θα μεταφέρει τόσους ακριβώς πόρους στον i ώστε ο h να λαμβάνει συνολικά 

την ίδια χρησιμότητα, είτε από ενδεχόμενη δική του αύξηση κατανάλωσης, είτε από του 

i. Με άλλα λόγια, ο h θα επιβαρύνεται με την ίδια απώλεια σε μονάδες χρησιμότητας, 

τόσο από μια μικρή μείωση της δικής του κατανάλωσης, όσο και από μια ισόποση του 

i. Ο h προτιμά την κάθε ενέργεια που θα αυξήσει το κοινωνικό του εισόδημα, και 

αποφεύγει την κάθε ενέργεια που θα το μειώσει, διότι όσο περισσότερο αυξηθεί το 

κοινωνικό του εισόδημα, τόσο θα αυξηθεί και η συνολική του χρησιμότητα Uh (σ. 

819). 

 Ο αλτρουιστής (τουλάχιστον ο γνήσιος) δεν επιδιώκει  την αύξηση του 

προσωπικού του εισοδήματος, αλλά την αύξηση του κοινωνικού του εισοδήματος. 

Παρότι οι ενέργειες του έχουν ως άμεσο αποτέλεσμα να μειωθεί το προσωπικό του 

εισόδημα, έμμεσα ενδέχεται να αυξηθεί η συνολική του χρησιμότητα και κατά συνέπεια 

η προσωπική του κατανάλωση ―ένας συνδυασμός γεγονότων αδύνατος για έναν 

εγωιστή. Ας  υποτεθεί ότι ο αλτρουιστής θα αυξήσει το κοινωνικό του εισόδημα με 

ενέργειες που θα μειώσουν το προσωπικό του  εισόδημα και θα αυξήσουν ακόμα 

περισσότερο το εισόδημα του i. Εφόσον έτσι θα επιτευχθεί αύξηση της συνολικής 

χρησιμότητας του h, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί τόσο η προσωπική του 

κατανάλωση, όσο και η κατανάλωση του i, υπό την προϋπόθεση πως και τα δύο αγαθά 

θεωρούνται ισότιμα. Η αύξηση της δικής του κατανάλωσης θα επιτευχθεί με την 

μείωση της χρηματικής μεταβίβασης στον i, ενώ παράλληλα το εισόδημα του i, θα 

αυξηθεί περισσότερο από όσο μειώθηκε η χρηματική μεταφορά από τον h. 

Συμπερασματικά, εφόσον ο εγωιστής και ο αλτρουιστής ξεκίνησαν με την ίδια 

κατανάλωση και με το εισόδημα του αλτρουιστή υποχρεωτικά μεγαλύτερο, οι ενέργειες 

αυτές μπορούν να αυξήσουν περισσότερο την κατανάλωση του αλτρουιστή συγκριτικά 

μ’ αυτήν του εγωιστή, ενώ ταυτόχρονα θα μειώσουν τη διαφορά των εισοδημάτων 

τους.  

 Η δεύτερη παραδοχή που θέτει ο Becker, δηλαδή το εισόδημα του αλτρουιστή 

να είναι αρχικά μεγαλύτερο από αυτό του εγωιστή, και η μεταβλητή που εισάγει, αυτή 

της μείωσης της διαφοράς των εισοδημάτων τους, δημιουργεί, κατά τη γνώμη μου, 

ορισμένες αμφιβολίες για το κατά πόσον η συγκριτική αύξηση της κατανάλωσης του 

αλτρουιστή είναι μεγαλύτερη, αν δηλαδή η αύξηση είναι μόνο ποσοτική ή/και 

αναλογική. Για παράδειγμα αν το ποσοστό της μείωσης της διαφοράς των εισοδημάτων 

του h και του i, είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό της διαφοράς που θα δημιουργηθεί 
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στην κατανάλωση τους, ίσως, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο, η αλτρουιστική 

συμπεριφορά να μην υπερτερεί. Για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι εξιδανικευτικές 

παραδοχές, όπως αυτές που προαναφέρθηκαν,  να κάνουν το μοντέλο του Becker πολύ 

αφηρημένο, και άρα ανεφάρμοστο στον πραγματικό κόσμο των ανθρώπων, ίσως 

χρειάζονται περισσότερες λεπτομέρειες από τα ευρήματά του.   

 Κατά τον Becker, το ότι ο αλτρουισμός είναι δυνατόν να ευνοείται ―πράγμα εκ 

πρώτης όψεως παράδοξο― μπορεί να εξηγηθεί εκ του ότι ο εγωιστής i έχει πλέον 

κίνητρο να επιδεικνύει και ο ίδιος προς τον h αλτρουιστική συμπεριφορά, να επιλέγει 

δηλαδή κι αυτός τις ενέργειες του με βάσει το κοινό συμφέρον, εφόσον το να αυξηθεί 

το άθροισμα των επιμέρους εισοδημάτων είναι και δικό του όφελος. Ο εγωιστής 

ωθείται να υπολογίσει τις συνέπειες (το μόνο που τον ενδιαφέρει) που θα έχει το 

αποτέλεσμα της συμπεριφοράς του, αν δεν λειτουργήσει συλλογικά. Αν, για 

παράδειγμα, με τις πράξεις του ο i αυξήσει το προσωπικό του εισόδημα, λιγότερο από 

όσο θα μειώσει το εισόδημα του αλτρουιστή, τότε αυτό θα οδηγήσει σε μείωση του 

κοινωνικού εισοδήματος του h άρα και της συνολικής χρησιμότητας του h. Αυτό κατ’ 

επέκταση θα μειώσει τόσο την δική του κατανάλωση, όσο και την κατανάλωση του i, 

εφόσον ο h, εξαιτίας της επιλογής αυτής του  i, θα μειώσει την χρηματική μεταβίβαση 

στον i περισσότερο από όσο θα αυξήσει ο i το προσωπικό του εισόδημα. Ως 

αποτέλεσμα της μείωσης μεταφοράς χρημάτων από τον αλτρουιστή, η ευημερία του i 

θα μειωθεί. Με το ίδιο σκεπτικό ο i θα επωφεληθεί αν παραιτηθεί από τέτοιου είδους 

ιδιοτελείς επιλογές, γιατί τελικά θα αποφύγει την επιζήμια μείωση της μεταβίβασης 

χρημάτων από τον h  (σ. 820). 

 Επιπροσθέτως ο i, θα ενεργήσει με το ίδιο κριτήριο και προς όλους του άλλους 

εγωιστές που συνδέονται με τον h, με τον ίδιο τρόπο που συνδέεται κι αυτός με τον h, 

με αποτέλεσμα να διευρυνθεί η ‘αλτρουιστική’ αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων. 

Ενώ λοιπόν ο αλτρουιστής παραχωρεί ένα μέρος του εισοδήματός του και άμεσα 

βρίσκεται σε μειονέκτημα, οι έμμεσες επιδράσεις ίσως εν τέλει το αντιστρέψουν σε 

πλεονέκτημα. Έστω για παράδειγμα ο h, μεταφέρει αρχικά 1000 € στον i, και στη 

συνέχεια ο i έχει την δυνατότητα να επιλέξει αν θα αυξήσει ή όχι το εισόδημά του κατά 

800 €, με συνέπεια όμως να ζημιώσει τον h κατά 5000 €. Εφόσον ο i, δεν διεκδικήσει 

τα 800 €, ο προσποιητός αυτός ‘αλτρουισμός’ του, θα αυξήσει το εισόδημα του h 

πολλαπλάσια (πενταπλάσια) από ότι ο h του προσέφερε αρχικά.  

Η Ανάλυση αυτή επεκτείνεται στο να συμπεριληφθούν στο μοντέλο και άλλα 

εγωιστικά άτομα, με αντίστοιχες χρηματικές μεταβιβάσεις από τον h προς αυτούς, και 
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με τις ανάλογες επιδράσεις στην συμπεριφορά τους, βασικά να αποφεύγουν επιλογές 

που θα ζημιώνουν το κοινωνικό εισόδημα του h. Σημαντική συνέπεια του μοντέλου του 

«πολυπρόσωπου» αλτρουισμού, είναι ότι επιδρά και στις συμπεριφορές, των εγωιστών 

μεταξύ τους.  

Το φαινόμενο αυτό το ονόμασε ο Becker, θεώρημα του «κακομαθημένου 

παιδιού» (rotten-kid), παρότι η εφαρμογή του δεν περιορίζεται μόνο μεταξύ συγγενικών 

προσώπων. Βάση του θεωρήματος αυτού, το ατομικό συμφέρον των εγωιστών και όχι ο 

πραγματικός αλτρουισμός, κάτι που χαρακτηρίζει μόνο τον h, τους δημιουργεί το 

κίνητρο να μεγιστοποιήσουν το άθροισμα των εισοδημάτων, των δικών τους και του h, 

ώστε προσομοιώνοντας έτσι την αλτρουιστική συμπεριφορά να αυξήσουν το κοινωνικό 

εισόδημα του h.  Στην περίπτωση βέβαια που ο οι εγωιστές μπορούν πάντα να 

πετυχαίνουν την τέλεια προσομοίωση του αλτρουισμού, όταν αυτή αυξάνει το 

προσωπικό τους εισόδημα, τότε το εισόδημα των πραγματικών αλτρουιστών δεν θα 

ξεπεράσει το αντίστοιχο των πραγματικών εγωιστών. Συνεπώς η φαινομενική 

αλτρουιστική συμπεριφορά, είτε πραγματική είτε προσποιητή, θα μπορούσε να αυξήσει 

την προσωπική κατανάλωση, και αυτό είναι σημαντικό4

  

. Αν η αλτρουιστική 

συμπεριφορά δεν επιδέχεται τέλεια προσομοίωση, η προσωπική κατανάλωση των 

αλτρουιστών μπορεί να ξεπεράσει σε μεγάλο βαθμό την κατανάλωση των ισάξια 

ικανών εγωιστών (σ. 821). Πως όμως ο Becker μεταβαίνει, από την υποκειμενική 

ωφέλεια και την συνάρτηση χρησιμότητας, στην ατομική αρμοστικότητα και την δική 

της μαθηματική έκφραση; Την απάντηση στο ερώτημα αυτό θα επιχειρήσουμε να 

δώσουμε στην επόμενη ενότητα. 

3.2 Η θεωρία του Becker για την εξέλιξη του αλτρουισμού 

Ο Becker στη συνέχεια επιχειρεί και κάνει την μετάβαση από την οικονομική 

ανάλυση του αλτρουισμού στο κεντρικό πρόβλημα της κοινωνιοβιολογίας, πώς δηλαδή 

προκύπτει εξελικτικά η αλτρουιστική συμπεριφορά δια μέσου της φυσικής επιλογής. 

Αναδιατυπώνει τη συνάρτηση χρησιμότητας που δεν συσχετίζεται πλέον με την 

κατανάλωση και το εισόδημα, αλλά με τη γενετική αρμοστικότητα (fitness). Η 

συνάρτηση χρησιμότητας του αλτρουιστή h γίνεται 

Uh = Uh(fh, fi)  (6) 

                                                 
4 Στην βιβλιογραφία περί αλτρουισμού μεταξύ ζώων, αποκαλύπτεται πόσο δύσκολο είναι να ξεχωρίσει 
κάποιος τον πραγματικό από τον προσποιητό ή κάποιον άλλον φαινόμενο αλτρουισμό (Wilson 1975).  
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όπου fh και fi, μετρούν την αρμοστικότητα του h και του i αντίστοιχα, ενώ η 

συνάρτηση χρησιμότητας του εγωιστή προσδιορίζεται μόνο βάση της δικής του 

αρμοστικότητας. Κατά τον Becker, η αρμοστικότητα καθορίζεται άμεσα από τον δείκτη 

γεννήσεων και θανάτων των απογόνων, όσο και την ίδια την προσδοκώμενη διάρκεια 

ζωής, στο βαθμό που αυτή επηρεάζει τον αριθμό των απογόνων, συμπεραίνεται πως 

ακόμα και ο εγωιστής θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να ενδιαφερθεί για την ευημερία 

των συντρόφων και των παιδιών του. Η ιδέα του Becker είναι ότι η αρμοστικότητα 

αποτελεί ένα από τα προϊόντα που παράγονται από τα νοικοκυριά. Τα νοικοκυριά 

χρησιμοποιούν το χρόνο και τα αγαθά τους, τις ικανότητες και την εμπειρία τους, ενώ 

παράλληλα εξαρτώνται κι από το φυσικό τους και κοινωνικό τους περιβάλλον (1976, 

σ.823). Θεωρώντας αυτές τις μεταβλητές ως εξωγενείς παράγοντες, ο Becker υποθέτει 

ότι η αρμοστικότητα μεταβάλλεται μόνο από τη μεταβολή εισροής αγαθών. Με μια 

εξαίρεση ενός ποσοστού του ανθρώπινου πληθυσμού τα τελευταία 100 με 150 χρόνια, 

η πρόσβαση στην τροφή, και σε μερικά άλλα αγαθά, έχει αποτελέσει καθοριστικό 

παράγοντα στην παραγωγή αρμοστικότητας στον βιολογικό κόσμο απ’ άκρου εις 

άκρον. Η στενή σχέση μεταξύ αγαθών και αρμοστικότητας γίνεται περισσότερο 

κατανοητή με την παραγωγική συνάρτηση της αρμοστικότητας ως  

f=αΧ   (7) 

όπου α μια σταθερά που εξαρτάται από το βιολογικό είδος, και Χ το αγαθό-προϊόν 

(εμπεριέχει και τις παραμέτρους του χρόνου, των δεξιοτήτων, της εμπειρίας και του 

περιβάλλοντος που έχουν αναφερθεί) που καθορίζει την παραγωγή της 

αρμοστικότητας. Η αρμοστικότητα δεν κατέχει δική της τιμή αγοράς, εφόσον δεν 

αγοράζεται απευθείας, όμως έχει μια «σκιώδη», όπως την χαρακτηρίζει ο Becker, τιμή 

που ορίζεται ως η αξία των αγαθών που χρησιμοποιούνται για την μεταβολή της κατά 

μονάδα: 

π = ∂(pX)/∂f = p/α    (8) 

p είναι η (σταθερή) τιμή ή κόστος του X.  

 Ο ακριβής ορισμός του αλτρουισμού στην κοινωνιοβιολογία είναι ο εξής: Όταν 

ένα άτομο (ή ζώο) αυξήσει την αρμοστικότητα κάποιου άλλου, με κόστος την 

προσωπική του αρμοστικότητα, λέγεται ότι έκανε μια αλτρουιστική πράξη (Wilson 

1975). Αναζητώντας την μέγιστη τιμή της διμελούς σχέσης της προτίμησης του h, 

μεταξύ της αρμοστικότητας του h και του i, από όλα τα στοιχεία στα οποία η 

συνάρτηση χρησιμότητας μεγιστοποιείται - τα στοιχεία δηλαδή που ανήκουν στο ίδιο 
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σύνολο αδιαφορίας (καμπύλη αδιαφορίας) - και βάσει της αντίστοιχης γραμμικής 

εξίσωσης περιορισμού εισοδήματος, που εδώ έχει το νόημα των κατάλληλων πόρων 

παραγωγής αρμοστικότητας, καταλήγουμε στην εξίσωση (αντικατάσταση της 7 στην 4) 

Pfh/ah + pfi/ai = Ih + Ii = Sh 
(ή αντικατάσταση της 8 στην 4) 

πhfh + πifi = Sh   (9) 

Η συνθήκη ισορροπίας για μεγιστοποίηση της συνάρτησης χρησιμότητας (6), υπό τον 

εισοδηματικό περιορισμό (9), είναι με θετική μεταφορά αρμοστικότητας από τον h στον 

i,  

(∂Uh/∂fh) / (∂Uh/∂fi) = πh/πi = αi/ah   (10) 

Το βασικό στοιχείο είναι πως όλα τα προηγούμενα αποτελέσματα απ’ τη μελέτη της 

κατανάλωσης των αγαθών, ισχύουν αντίστοιχα και στην ανάλυση της αρμοστικότητας, 

όπου τόσο ο αλτρουιστής, όσο κι ο εγωιστής αποδέκτης i, τείνουν να μεγιστοποιούν το 

άθροισμα της αξίας των αγαθών που παράγουν αρμοστικότητα. Επίσης με αντίστοιχο 

σκεπτικό συμπεραίνεται πως αν και ο αλτρουιστής αφήνει ένα μέρος της δικής του 

αρμοστικότητας για να αυξηθεί η αρμοστικότητα των άλλων, η προσωπική του 

αρμοστικότητα εν τέλει μπορεί να ξεπεράσει αυτήν ενός ισάξια ικανού εγωιστή - 

δεδομένου πως αρχικά βρισκόντουσαν στο ίδιο ακριβώς επίπεδο -  γιατί οι αποδέκτες 

της αλτρουιστικής συμπεριφοράς, θα αποθαρρυνθούν στη συνέχεια να τον βλάψουν.  

 Το συμπέρασμα λοιπόν που καταλήγει ο Becker, είναι πως ο αλτρουισμός δεν 

μειώνει εξ ορισμού την προσωπική αρμοστικότητα. Και το συμπέρασμα αυτό είναι 

απόλυτα σχετικό στο να απαντήσει στο θεμελιώδες ερώτημα της κοινωνιοβιολογίας. Αν 

ο αλτρουισμός σε κατάσταση ισορροπίας αυξάνει την αρμοστικότητα, τότε η φυσική 

επιλογή λειτουργεί προς όφελος του αλτρουιστή. Οπότε και η κοινωνιοβιολογία οφείλει 

να εστιάσει στην αναγνώριση των βιολογικών και κοινωνικών συνθηκών στις οποίες ο 

αλτρουισμός δρα αποτελεσματικά προς τους αποδέκτες του, αλλά και που έχει ως 

συνέπεια, η αρμοστικότητα του αλτρουιστή να αυξάνεται συγκριτικά περισσότερο.  

 Η συνάρτηση χρησιμότητας μπορεί να γενικευθεί, όπως και στο οικονομικό 

μοντέλο, και ο ρόλος του αλτρουιστή h είναι να επιχειρήσει να αυξομειώσει την 

αρμοστικότητα δια μέσου των μεταβιβάσεών του, ώστε το άθροισμα των επιμέρους 

γινομένων των εικονικών τιμών επί των μεταβολών της αρμοστικότητας να μην είναι 

αρνητικό 

πhdfh + πidfi + πjdfj + . . . ≥ 0   (11) 
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δηλαδή ο καθένας μπορεί να μειώσει την αρμοστικότητα ενός άλλου μέλους της 

ομάδας μόνο αν η αξία της μείωσης που θα υποστεί το μέλος αυτό, είναι μικρότερη από 

την αξία της αύξησης που έχει ο ίδιος.  

 Ο Becker απέδωσε τους λόγους της επιβίωσης του αλτρουισμού στα 

πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η συμπεριφορά αυτή, όταν υπάρχει φυσική και 

κοινωνική αλληλεπίδραση. Οι συγγενείς γενικά εκτός από τα κοινά γονίδια 

παρουσιάζουν και περισσότερη αλληλεπίδραση μεταξύ τους, επειδή συνήθως ζούνε 

κοντά ο ένας στον άλλον. Εφόσον λοιπόν κατά τον Becker, η προϋπόθεση για την 

επιβίωση του αλτρουισμού βάσει του οικονομικού μοντέλου που ανέπτυξε, είναι η 

αλληλεπίδραση των ατόμων και όχι τα κοινά τους γονίδια, η επιβίωση του αλτρουισμού 

μπορεί επίσης να ερμηνευθεί κι ως αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης μεταξύ ατόμων που 

ζουν στην ίδια γειτονιά χωρίς να είναι συγγενείς, όπως επίσης και της αλληλεπίδρασης 

μεταξύ συναδέλφων σε έναν κοινό εργασιακό χώρο, φαινόμενα που δεν εξηγούνται από 

το μοντέλο της επιλογής συγγενών (ίσως μπορούν να εξηγηθούν από το μοντέλο της 

ομαδικής επιλογής). Συνοπτικά υποστήριξε πως το θεμελιώδες πρόβλημα της 

κοινωνιοβιολογίας, της φυσικής επιλογής του αλτρουισμού, μπορεί να επιλυθεί 

λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδραση μεταξύ αλτρουιστών και εγωιστών και τις 

συμπεριφορές που παρουσιάζονται ως προς την μεγιστοποίηση της ωφέλειας.  

Διακρίνω πως ίσως υπάρχει μια αναλογία της αλληλεπίδρασης μεταξύ 

αλτρουιστών και εγωιστών, και της  ιδέας του Adam Smith, για την καθόλου απλοϊκή 

αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρωπίνων προτιμήσεων, της επιδοκιμασίας και της 

γενικευμένης συμπάθειας. Η αλληλεπίδραση αυτή ανάμεσα σε εγωιστές και 

αλτρουιστές αποκτά άλλη διάσταση υπό το πρίσμα αμιγώς βιολογικών μοντέλων, στην 

εξέταση των οποίων στρεφόμαστε τώρα. 
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4 Βιολογικός Αλτρουισμός 

Στην εξελικτική βιολογία ένας οργανισμός λέγεται ότι συμπεριφέρεται 

αλτρουιστικά, όταν η πράξη του θα θεωρηθεί ότι ωφελεί κάποιον άλλο οργανισμό εις 

βάρος του εαυτού του, ότι δηλαδή θα έχει ο ίδιος κάποιο κόστος. Το όφελος και το 

κόστος υπολογίζονται σε μονάδες αναπαραγωγικής αρμοστικότητας. Η αρμοστικότητα 

είναι ένας όρος κλειδί, που όμως ο ορισμός του εγείρει δυσκολίες. Για παράδειγμα μια 

εκδοχή της  αρμοστικότητας καθιστά την αρχή της «φυσικής επιλογής» (ΑΦΕ) έναν 

κεντρικό εμπειρικό νόμο και ουσιαστικά ισχυρίζεται ότι για δύο πληθυσμούς χ και ψ, 

αν ο χ έχει μεγαλύτερη αρμοστικότητα από τον ψ, τότε ο χ πληθυσμός πιθανόν να 

αφήσει περισσότερους απογόνους από τον ψ (Brandon 1990). Αν όμως η 

αρμοστικότητα οριστεί με όρους διαφορικής αναπαραγωγικότητας,  τότε η ΑΦΕ 

αποτελεί μια προφανής ταυτολογία (αν ο χ έχει περισσότερους απογόνους από τον ψ, 

τότε ο χ έχει περισσότερους απογόνους από τον ψ), στερούμενη ουσιαστικά την 

ερμηνευτική της ικανότητα. Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες είτε να οριστεί η 

αρμοστικότητα με τρόπους που να παρακάμπτεται αυτό το πρόβλημα, είτε να οριστεί 

χωρίς να απαιτείται η ΑΦΕ. Το πιο δημοφιλές τέχνασμα αποτελεί η προσπάθεια να 

οριστεί η αρμοστικότητα ως μια πιθανολογική τάση να αποκτήσει κάποιος 

περισσότερους απογόνους αποκόβοντας  έτσι την σύνδεση του ορισμού της από την 

πραγματική αναπαραγωγή. Αυτή η προσπάθεια προσκρούει στο γεγονός ό,τι κάποιοι 

οργανισμοί με μειωμένη αρμοστικότητα είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να παράγουν 

περισσότερους απογόνους βραχυπρόθεσμα, ενώ οργανισμοί με αυξημένη 

αρμοστικότητα διέθεταν μεγαλύτερη πιθανότητα να παράγουν περισσότερους 

οργανισμούς μακροπρόθεσμα, όταν μάλιστα το βραχυπρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο 

επίσης ορίζονται δύσκολα5

Έχοντας κατά νου ότι ο ορισμός της αρμοστικότητας δεν είναι αυτονόητος αλλά 

συνυφαίνεται με βαθειά εννοιολογικά προβλήματα της βιολογίας, θα 

παρακολουθήσουμε  στη συνέχεια έναν τρόπο προσέγγισης στο ζήτημα της βιολογικής 

θεμελίωσης του αλτρουισμού όπου η  αρμοστικότητα ορίζεται αριθμητικά, ως μέσος 

.  

                                                 
5 Rosenberg A., 2008, ‘Biology: Darwin refutes Kant’ in S. Psillos and M. Curd (Eds.), The Routledge 

Companion to Philosophy of Science, New York: Routledge  
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σταθμικός, της εν δυνάμει αναπαραγωγικής ικανότητας ενός οργανισμού, δηλαδή της 

ποσότητας των απογόνων που ήδη έχει, αλλά κι αυτής που δύναται να αναπαράγει στο 

μέλλον. Όταν λοιπόν ένας οργανισμός συμπεριφέρεται αλτρουιστικά με την καθαρή 

βιολογική έννοια, μειώνει τον αριθμό των εν δυνάμει απογόνων του για να αυξηθεί ο 

αντίστοιχος αριθμός ενός άλλου οργανισμού.  

Αυτή η εννοιολόγηση του αλτρουισμού διαφέρει από αυτήν που συνηθίζεται 

στην καθομιλουμένη. Αλτρουιστής θα χαρακτηριστεί ένας άνθρωπος όταν εμπρόθετα 

και συνειδητά κάνει μια πράξη που θα βοηθήσει κάποιον άλλον, ενώ παράλληλα η 

πράξη αυτή θα ζημιώσει, ή/και θα στερήσει κάτι από τον ίδιο. Η βασική διαφορά 

λοιπόν έγκειται στην συνειδητή πρόθεση του ατόμου να βοηθήσει κάποιον άλλον με 

προσωπικό κόστος, ιδιότητα (αυτής της πρόθεσης) διόλου αναγκαία υπό το πρίσμα της 

βιολογίας. Εξάλλου μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα παραδείγματα αλτρουιστικής 

συμπεριφοράς τα συναντάμε σε οργανισμούς που δεν είναι ικανοί για συνειδητή σκέψη, 

όπως τα έντομα. Αυτό που μετράει από Βιολογικής σκοπιάς, προκειμένου να 

χαρακτηρισθούν τα όντα άλλοτε ιδιοτελή και άλλοτε αλτρουιστικά, είναι οι επιπτώσεις 

των πράξεών τους σε σχέση με την αυξομείωση της αρμοστικότητας τους συγκριτικά 

με των άλλων.  

Η αλτρουιστική συμπεριφορά, με την κοινωνιοβιολογική έννοια, είναι συχνή 

στο ζωικό βασίλειο, κυρίως σε είδη που η δομή της κοινωνίας τους είναι σύνθετη. 

Παράδειγμα οι νυχτερίδες που επαναφέρουν στο στόμα τους το αίμα που έχουν 

συλλέξει για να τραφούν και το προσφέρουν για να θρέψουν άλλα μέλη της ομάδας 

τους το οποία θα πεινάσουν μιας και απέτυχαν να βρουν τροφή εκείνο το βράδυ. Σε 

αρκετά είδη πουλιών το ζευγάρι που προστατεύει τα νεογνά του στη φωλιά, δέχεται την 

προστασία αλλά και την βοήθεια άλλων πουλιών στην προμήθεια τροφής. Ορισμένα 

είδη πιθήκων στην παρουσία κινδύνου από αρπακτικά ζώα, σημαίνουν συναγερμό 

στους άλλους πιθήκους για να προστατευθούν, με κίνδυνο να γίνουν τα ίδια αντιληπτά, 

αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα να εντοπισθούν και να δεχθούν αυτά την επίθεση. 

 

Σε κοινωνικές αποικίες εντόμων, μελισσών, μυρμηγκιών και τερμιτών, οι εργάτες 

αφιερώνουν την ζωή τους αποκλειστικά στο να φροντίσουν τη βασίλισσά τους, χωρίς 

να έχουν να ωφεληθούν κάτι όσον αφορά την αναπαραγωγή τους, ή τον αριθμό 

απογόνων, αφού τα ίδια είναι στείρα και άρα η αρμοστικότητα τους μηδενική. Βέβαια 

στην προκειμένη περίπτωση οι εργάτριες φαίνεται ότι δεν έχουν κάποιο κόστος, αν το 

δούμε αυστηρά αρμοστικά, οπότε κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί πως η 
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συμπεριφορά αυτή δεν είναι αλτρουιστική. Το αποτέλεσμα των πράξεων τους, δηλαδή, 

η εργασία για την εύρεση φαγητού, ή η κατασκευή και η φύλαξη της φωλιάς, δεν 

μειώνουν άμεσα την αρμοστικότητα τους. Όμως θα τολμούσαμε να υποθέσουμε ότι αν 

αντί της αφοσίωσης τους στο βωμό των εργασιών τους όπου βασικός στόχος είναι η 

ωφέλεια της βασίλισσας, είχαν κάποια άλλη προοπτική διά μέσου της οποίας οι 

επόμενες γενιές εργατριών, θα εξελίσσονταν ώσπου να εμφανίσουν αναπαραγωγικές 

ικανότητες. Αυτό το είδος της ‘παρέκκλισης από το στόχο’ όμως, θα δημιουργούσε 

άμεσο κίνδυνο να εκλείψουν οι μέλισσες ως είδος, εφόσον θα κινδύνευε η βασίλισσα 

τους και συνεπώς όλο το είδος. Από τη προηγούμενη ανάλυση προκύπτει πως θα 

μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι η συμπεριφορά αυτών των ειδών δεν είναι 

καθαρά αλτρουιστική, μιας και μέσω της προσφοράς της εργασίας τους έμμεσα 

επιτυγχάνουν και την δικιά τους επιβίωση. Αυτό το επιχείρημα όμως όπως θα δούμε 

παρακάτω είναι αρκετά αμφιλεγόμενο.  

Από την σκοπιά της Δαρβινικής εξελικτικής θεωρίας πάντως, η ύπαρξη της 

αλτρουιστικής συμπεριφοράς αποτελεί αίνιγμα. Η θεωρία φυσικής επιλογής του 

Δαρβίνου επιτρέπει να επιλεχθούν τα ζώα με την μεγαλύτερη πιθανότητα επιβίωσης και 

αναπαραγωγικότητα, συνεπώς ‘προσδοκά’ από αυτά να συμπεριφέρονται έτσι ώστε οι 

πράξεις τους να μεγιστοποιούν αυτές τις ικανότητες, και όχι να αυξάνουν την 

αρμοστικότητα των άλλων ζώων και μάλιστα εις βάρος τους. Αμέσως είναι φανερό το 

μειονέκτημα της αλτρουιστικής συμπεριφοράς έναντι της εγωιστικής στην φυσική 

επιλογή. Πράγματι κάποιοι πίθηκοι αρνούνται να δώσουν σήμα συναγερμού στην 

εμφάνιση αρπακτικών ζώων για να μην αυξήσουν την πιθανότητα να εκτεθούν οι ίδιοι 

στο κίνδυνο, ενώ ταυτόχρονα επωφελούνται από τα σήματα που στέλνουν κάποια άλλα 

από τα μέλη της ομάδας. Αυτό οδηγεί στην πρόβλεψη ότι οι πίθηκοι που δεν δίνουν 

σήμα παρουσιάζουν ένα σοβαρό πλεονέκτημα συγκριτικά με αυτούς που δίνουν, βάσει 

της θεωρίας της φυσικής επιλογής. Πώς όμως τότε εξηγείται το γεγονός της εξέλιξης 

της συμπεριφοράς ‘σήμανσης - συναγερμού’, αλλά και της διατήρησής της, στους 

πιθήκους; Πώς εν τέλει προκύπτει εξελικτικά η αλτρουιστική συμπεριφορά, σύμφωνα 

με τις Δαρβινικές αρχές; 

 

4.1 Τα επίπεδα Φυσικής Επιλογής 

Μεγάλο ενδιαφέρον στην φιλοσοφία της βιολογίας παρουσιάζει η διαμάχη που 

επικρατεί σε σχέση με τα επίπεδα της φυσικής επιλογής. Κύρια πηγή της διαμάχης 
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(Rosenberg 2006)6

 

, αποτελεί η υπόθεση πως η εξελικτική πορεία ομάδας οργανισμών 

μπορεί να διαμορφώνεται από την λειτουργία της φυσικής επιλογής, και μέσω της 

τυχαίας ποικιλότητας των χαρακτηριστικών της ομάδας σαν σύνολο (ομαδική επιλογή) 

και όχι των ατομικών χαρακτηριστικών των μελών της. Σε αυτήν την ιδέα, αντιτέθηκαν 

βιολόγοι με μεγάλη επιρροή (Williams και ο W.D Hamilton) εστιάζοντας στο 

μικροσκοπικό επίπεδο επιλογής, στις γονιδιακές μονάδες. Η διαμάχη αυτή επεκτάθηκε 

όταν προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολλών φιλοσόφων, οι οποίοι ακολουθώντας κυρίως 

τον Sober (1984) θέλησαν να αξιολογήσουν και τα επίπεδα και τις μονάδες της 

επιλογής, τόσο βάσει της απλότητας και της οικονομίας, όσο βάσει των εμπειρικών και 

πραγματικών δεδομένων. Με το τέλος του 20ου αιώνα η έρευνα των Sober και Wilson 

το 1998, όπως και των Brandon, Wimsatt και Okasha (2006) φαίνεται να δικαιώνει την 

ομαδική επιλογή ως σημαντικό εξελικτικό σενάριο, αμφισβητώντας ακόμα και την 

ύπαρξη του γενετήσιου μηχανισμού της κληρονομικότητας- την πηγή δηλαδή των 

σημαντικών κοινωνικών προσαρμογών. Η διαμάχη για την ομαδική επιλογή, 

αναζωπυρώθηκε με άλλες συναφής διαμάχες, όπως της ανάδυσης της σεξουαλικής 

αναπαραγωγής, της μακροεξέλιξης και της πολυαναφερόμενης μετάβασης στην ιστορία 

της ζωής στη γη, περιπτώσεις όπου οργανισμοί ενός επιπέδου επιλογής ξαφνικά 

βρίσκονται ομαδοποιημένοι σε μεγάλες μονάδες, στις οποίες, τα αναπαραγωγικά 

ενδιαφέροντα των ανεξάρτητων οργανισμών θυσιάζονται για την ευρύτερη ομάδα, ένα 

φαινόμενο που η Δαρβινική θεωρία απαιτεί να εξηγήσουμε (Maynard Smith και 

Szathmary, 1997), βλ. Rosenberg σ. 516. Στη συνέχεια θα δούμε αναλυτικότερα, πως 

χτίστηκαν αυτές οι θεωρίες, και ποια σημεία τους προκάλεσαν τις παραπάνω διαμάχες, 

που εξακολουθούν να υπάρχουν μέχρι σήμερα.   

4.1.1 Η ομαδική επιλογή 
Το πρόβλημα λοιπόν της εξέλιξης του αλτρουισμού είναι στενά συνδεδεμένο με τα 

επίπεδα της φυσικής επιλογής. Αν υποθέσουμε ότι η φυσική επιλογή συμβαίνει σε 

ατομικό επίπεδο, δεν φαίνεται πως θα μπορούσε να είναι εφικτή, η εξέλιξη της 

αλτρουιστικής συμπεριφοράς. Οι αλτρουιστές μειονεκτούν εξ ορισμού λόγο της 

μείωσης της αρμοστικότητας τους μέσω των πράξεων τους. Εναλλακτικά όμως, σε 

συλλογικό επίπεδο (group selection), ο αλτρουισμός ίσως πλεονεκτεί. Μια ομάδα με 

                                                 
6 Για περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαμάχη βλ. Brandon, 1986, The Levels of 
Selection, in R. Brandon and R. Burian 1986, (eds),  Genes, Organisms, Populations 
Controversies Over the Units of Selection, σ. 133-142 

http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?ttype=2&tid=7128�
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αρκετούς αλτρουιστές, που θα είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν τα άλλα μέλη της ομάδας 

με προσωπικό κόστος, φαίνεται, ceteris paribus, να κερδίζουν τη μάχη της φυσικής 

επιλογής έναντι ομάδων στις οποίες επικρατούν μερικώς ή ολικώς εγωιστικοί 

οργανισμοί. Παρότι εντός της ομάδας οι αλτρουιστές παρουσιάζουν μειονέκτημα βάσει 

της θεωρίας της φυσικής επιλογής, συγκριτικά με τα άλλα εγωιστικά μέλη της ίδιας 

ομάδας, την ίδια στιγμή η ομάδα ενισχύεται από την ύπαρξη των αλτρουιστών και 

επικρατεί έναντι άλλων ομάδων ‘εγωιστικών’. Στο παράδειγμα με τους πιθήκους, μια 

ομάδα με υψηλή αναλογία μελών που θα σημάνουν συναγερμό σε περίπτωση κινδύνου 

θα έχει πλεονέκτημα επιβίωσης έναντι μια άλλης ομάδας με χαμηλότερη αναλογία, 

παρά το γεγονός ότι εντός της ομάδας εκ πρώτης όψεως φαίνεται να ευνοούνται οι 

μεμονωμένοι πίθηκοι που δεν θα στείλουν σήματα συναγερμού. Μια διαδικασία 

φυσικής επιλογής μεταξύ ομάδων ευνοεί την αλτρουιστική συμπεριφορά να εξελιχθεί, 

ενώ αντίθετα τείνουν να εκλείψουν ομάδες όπου κυριαρχούν εγωιστικοί οργανισμοί.  

Στην ιδέα ότι η εξέλιξη του αλτρουισμού ίσως προκύπτει μέσω της φυσικής 

επιλογής, σε συλλογικό επίπεδο, οδηγήθηκε και ο ίδιος Δαρβίνος, μερικά χρόνια μετά 

την έκδοση του πρώτου βασικού του έργου “ On the Origin of Species by Means of 

Natural Selection”, αναλύοντας την στο έργο του A descent Man (1871), που κάνει 

λόγο για την καταγωγή της ανθρώπινης συμπεριφοράς του αλτρουισμού και της 

αυτοθυσίας. «Η φυλή που έχει πολλά μέλη, πάντα έτοιμα να προσφέρουν βοήθεια ο 

ένας στον άλλον και να θυσιάσουν τους εαυτούς τους για το κοινό καλό, θα 

επικρατήσει έναντι των περισσοτέρων άλλων φυλών, και αυτό είναι αποτέλεσμα 

φυσικής επιλογής» (σελ.166).  

 

Η έννοια όμως της φυσικής επιλογής σε συλλογικό επίπεδο εμφανίζει ιστορικά μια 

αμφιταλαντευόμενη πορεία. Οι ιδρυτές της νέο-Δαρβινικής θεωρίας R. Fisher, J. 

Haldane και S. Wright δεν αμφισβήτησαν ότι η θεωρία της ομαδικής επιλογής επιτρέπει 

την εξέλιξη του αλτρουισμού, όμως δεν την θεώρησαν κι αναγκαίο εξελικτικό 

μηχανισμό.7

                                                 
7 Οι Fisher, Haldane και Wright, πρώτοι εισήγαγαν την γενετική θεωρία περί πληθυσμών και ηγήθηκαν 
υπολογιστικών μεθόδων που απεικονίζουν κατανομές των γονιδιακών συχνοτήτων στο πληθυσμό, ως 
αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης της φυσικής επιλογής, της μετάλλαξης, της μετανάστευσης και της 
γενετικής μετακίνησης (drift) 

 Στα μέσα του 20ου αιώνα, άλλοι δύο συγγραφείς ο Williams (1966) και ο 

Maynard Smith (1964), υποστήριξαν με μαθηματικά μοντέλα ότι η ομαδική επιλογή 

είναι μια εγγενώς ασθενής εξελικτική δύναμη. Επιπλέον, πως αναφέρει ο Okasha 

(2006), η θεωρία της ομαδικής επιλογής ατονεί ουσιαστικά ως προς την εξηγητική της 
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βαρύτητα στην εξέλιξη της αλτρουιστικής συμπεριφοράς και χάνει έδαφος στους 

ορθόδοξους εξελικτικούς κύκλους. Η βασική αδυναμία της ομαδικής επιλογής ως 

ερμηνευτικό μοντέλο του αλτρουισμού, άρχισε να εμφανίζεται λόγω μιας 

προβληματικής πτυχής της θεωρίας, που ο Dawkins το 1976 ‘αποκάλεσε υπονόμευση 

εκ των έσω’. Ακόμα κι αν ο αλτρουισμός πλεονεκτεί σε ομαδικό επίπεδο, μέσα στη 

κάθε ομάδα, όλοι οι αλτρουιστές είναι εκτεθειμένοι στην εκμετάλλευση των εγωιστών-

τζαμπαζήδων (free-riders). Η δυνατότητα «υπονόμευσης εκ των έσω» φαίνεται να 

αποτελεί το μεγάλο εμπόδιο των οπαδών της ομαδικής επιλογής στη προσπάθεια τους 

να ερμηνεύσουν την εξέλιξη του αλτρουισμού. Κατά τον Dawkins, έστω κι αν η ομάδα 

αποτελείται αποκλειστικά από αλτρουιστές που συμπεριφέρονται όλοι καλοπροαίρετα 

μεταξύ τους, αρκεί μόνο ένας μεταλλαγμένος αλτρουιστής (εγωιστής πλέον) να 

επικρατήσει όλων σε αναπαραγωγικό επίπεδο, ώστε μετά από γενιές να βάλει τέλος 

στην αλτρουιστική συμπεριφορά.  

Μπορεί λοιπόν κανείς να θέσει το ερώτημα, ισχύει κάτι τέτοιο; Από τη στιγμή 

που η χρονική διάρκεια της γενιάς του οργανισμού είναι κατά πολύ μικρότερη της 

αντίστοιχης χρονικής διάρκειας της γενιάς των ομάδων, ο ισχυρισμός του Dawkins, να 

εμφανισθεί δηλαδή ένας εγωιστικός-μεταλλαγμένος οργανισμός και να επικρατήσει, 

πολύ πιθανό να ισχύει, υπό τον όρο ότι στον προγονικό πληθυσμό όπου δρούσε η 

φυσική επιλογή, επικρατούσαν συνθήκες παιγνίου μηδενικού αθροίσματος. Δηλαδή 

παίγνιο του τύπου «Ιέραξ/Περιστέρα»8 και όχι άλλου είδους στρατηγική ή μείγμα 

στρατηγικών. Αυτή όμως θα ήταν μια πολύ ισχυρή εξιδανικευτική παραδοχή που θα 

υπονόμευε την ρεαλιστική ερμηνεία μιας τέτοιας θεώρησης. Άλλωστε όπως 

επισημαίνει ο γνωστός Steven Pinker «Το θέμα δεν είναι αν ο αλτρουιστής ή ο 

εισβολέας εγωιστής προκύπτουν εξελικτικά, αλλά αν αυτό συμβαίνει στη βάση 

μηχανισμών επεξεργασίας πληροφορίας9

 

 τους οποίους οι φορείς χρησιμοποιήσουν ως 

στρατηγική εξέλιξης». (Συνέντευξη του Pinker στο Gazzaniga, Ivry και Mangun 2002, 

σ. 580). 

4.1.2 Η επιλογή συγγενών  
 Παράλληλα την δεκαετία του 1970 εμφανίστηκε η ανταγωνιστική θεωρία της 

επιλογής συγγενών (kin selection) οι ρίζες της οποίας βρίσκονται στη θεωρία της 

εγκλείουσας αρμοστικότητας (inclusive fitness), που εισήγαγε ο Hamilton (1964). Η 

                                                 
8 Βλ. σχετικά, John Maynard Smith, Evolution and the Theory of Games 
9 Για την συσχέτιση αυτή βλ. παρακάτω στην εισαγωγή του 6ου κεφ.  
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θεωρία επιλογής συγγενών άρχισε να επικρατεί πλέον την περίοδο που η αντίστοιχη 

θεωρία της ομαδικής επιλογής παρήκμαζε, υποστηρίζοντας πως η εξέλιξη του 

αλτρουισμού προκύπτει χωρίς να προϋποθέτει διαδικασίες ομαδικής επιλογής – η 

απόλυτη συρρίκνωση της εμπιστοσύνης σε τέτοιου είδους διαδικασίες σφραγίστηκε 

από την εμπειρική επιτυχία της θεωρίας της επιλογής συγγενών. Παρόλα αυτά μέχρι και 

σήμερα οι ομοιότητες των δύο προσεγγίσεων συντηρούν μια αντιπαράθεση, κυρίως με 

την μοντέρνα εκδοχή της πρώτης, την θεωρία της ‘νέας’ ομαδικής επιλογής (‘new’ 

group selection) που εισήγαγαν οι Sober και Wilson (1998). Οι δύο αυτές θεωρίες, υπό 

το πρίσμα μαθηματικών αναλύσεων αποδεικνύονται ισοδύναμες, σύμφωνα με αρκετούς 

επιστήμονες (West 2009).  

 Η κεντρική ιδέα της επιλογής συγγενών είναι αρκετά απλοϊκή. Αρκεί να 

φανταστεί κανείς ένα γονίδιο που ‘αναγκάζει’ τον φορέα του να συμπεριφέρεται 

αλτρουιστικά προς άλλους οργανισμούς, όπως το να μοιράζονται το φαγητό τους. Οι 

οργανισμοί χωρίς το γονίδιο είναι ιδιοτελείς και κρατούν όλη τη τροφή για τον εαυτό 

τους, ενώ μερικές φορές  τους δίνεται κάποια ποσότητα τροφής από τους αλτρουιστές. 

Οι αλτρουιστές φαίνεται να μειονεκτούν έναντι των εγωιστικών φορέων και ενδέχεται 

το αλτρουιστικό γονίδιο να εξαλειφθεί από τον πληθυσμό. Αν όμως θεωρήσουμε ότι οι 

αλτρουιστές μπορούν να επιλέγουν με ποιόν θα μοιραστούν την τροφή τους, και 

επιλέγουν να το πράττουν μόνο με τους συγγενείς τους αποφεύγοντας τους υπόλοιπους, 

τότε, η εικόνα αλλάζει εντελώς, διότι αυξάνονται οι πιθανότητες οι αποδέκτες της 

βοήθειας του αλτρουιστή, να έχουν και αυτοί το αλτρουιστικό γονίδιο και έτσι αυτό να 

διαδίδεται από την διαδικασία της φυσικής επιλογής. Παρότι λοιπόν μειώνεται η 

αρμοστικότητα του αλτρουιστή, αυξάνεται η αρμοστικότητα των συγγενών του που 

έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα από αυτήν του μέσου όρου να έχουν και οι ίδιοι το 

αλτρουιστικό γονίδιο. Συνεπώς ο συνολικός αντίκτυπος της αλτρουιστικής 

συμπεριφοράς είναι να αυξηθούν τα αντίγραφα των αλτρουιστικών γονιδίων στην 

επόμενη γενιά και κατ’ επέκταση να παγιώνεται η ίδια η αλτρουιστική συμπεριφορά10

 Αν και για το επιχείρημα αυτό έγινε πρώτη φορά νύξη από τον Haldane την 

δεκαετία του 1930, πιο εμπεριστατωμένα παρουσιάσθηκε από τον Hamilton (1964). 

Υποστήριξε ότι το αλτρουιστικό γονίδιο ευνοείται από τη φύση, όταν ικανοποιείται η 

συνθήκη, γνωστή και ως κανόνας του Hamilton, που στην απλούστερη εκδοχή της 

θεωρεί ότι,  b > c/r, όπου το c αντιπροσωπεύει το κόστος του αλτρουιστή (του δότη), b 

  

                                                 
10 Βλ. και (http://plato.stanford.edu/entries/altruism-biological/#2) 
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το όφελος του αποδέκτη της αλτρουιστικής βοήθειας, και r ο συντελεστής της 

συγγένειας μεταξύ του δότη και του αποδέκτη. Το κόστος και το όφελος μετριέται σε 

μονάδες αναπαραγωγικής αρμοστικότητας, ενώ ο συντελεστής συγγένειας εξαρτάται 

από την γενεαλογική σχέση και ουσιαστικά ορίζει την πιθανότητα ο δότης και ο 

αποδέκτης να μοιράζονται γονίδια, πανομοιότυπα ‘από καταγωγής’ τους (δύο γονίδια 

είναι πανομοιότυπα ‘από καταγωγή’ αν και τα δύο αποτελούν αντίγραφα ενός γονιδίου, 

ενός κοινού προγόνου). Στα σεξουαλικώς αναπαραγωγικά είδη διπλοειδών, η τιμή του r 

είναι ½ για συγγένεια 1ου βαθμού, γονέων και παιδιών, ¼ για συγγενείς 2 ου βαθμού - 

παππούδες, γιαγιάδες - και εγγόνια, 1/8 για πρώτα ξαδέρφια κ.ο.κ. Όσο υψηλότερο είναι 

λοιπόν το r, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα ο αποδέκτης της αλτρουιστικής 

συμπεριφοράς, να έχει κι αυτός το αλτρουιστικό γονίδιο. (σσ. 4, 13) Το συμπέρασμα 

του Hamilton είναι πως το αλτρουιστικό γονίδιο μπορεί να διαδοθεί μέσω της φυσικής 

επιλογής όσο το κόστος του αλτρουιστή αντισταθμίζεται από το επαρκές όφελος ενός 

επαρκώς κοντινού συγγενή. Η απόδειξη του κανόνα του Hamilton βασίζεται σε 

ορισμένες μη κοινές υποθέσεις όπως διατυπώνονται, μεταξύ άλλων, και από τους Boyd 

και McElreath (2006).  

 Αν και ο Hamilton δεν χρησιμοποίησε τον όρο ‘επιλογή συγγενών’, (ο όρος 

επινοήθηκε από τον Maynard Smith), η ιδέα του αυτή έγινε γνωστή για προφανείς 

λόγους. Η θεωρία της επιλογής συγγενών προβλέπει πως τα ζώα είναι πιθανότερο να 

συμπεριφερθούν αλτρουιστικά προς τους συγγενείς τους, παρά προς άλλα μη συγγενικά 

μέλη του είδους τους. Επιπλέον προβλέπει πως ο βαθμός αλτρουισμού τους θα είναι 

τόσο μεγαλύτερος, όσο πιο κοντινή είναι η συγγένεια. Οι προβλέψεις αυτές 

επιβεβαιώθηκαν επαρκώς από εμπειρικά δεδομένα. Για παράδειγμα σε διάφορα είδη 

πουλιών παρατηρήθηκαν κάποια ονομαζόμενα ‘πουλιά βοηθοί’, που ήταν πολύ 

πιθανότερο να προσφέρουν την τροφή τους ώστε να βοηθήσουν τα συγγενικά τους 

πουλιά-γονείς να θρέψουν τους νεοσσούς τους, παρά να βοηθήσουν άγνωστα πουλιά-

γονείς. Αντίστοιχες μελέτες που έγιναν σε μακάκους, παρατηρήθηκε μορφή 

αλτρουιστικής συμπεριφοράς, όπως το να υπερασπίζουν άλλους μακάκους από 

επιθέσεις, η οποία όμως υπεράσπιση ήταν επιλεκτική μόνο προς τους κοντινούς 

συγγενείς τους. Επίσης στα περισσότερα είδη εντόμων, διακρίνεται μια γενετική 

ιδιομορφία απλοδιπλοειδεία (haplodiploity) στα θηλυκά είδη που σε ποσοστό πάνω του 

μέσου όρου μοιράζονται περισσότερα κοινά γονίδια με τις αδερφές τους παρά με τους 

απογόνους τους. Συνεπώς θα κατορθώσουν να μεταβιβάσουν περισσότερα δικά τους 

γονίδια, αν στις επόμενες γενιές βοηθήσουν την βασίλισσα στο δικό της 
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αναπαραγωγικό έργο, ώστε να αποκτήσουν περισσότερες αδερφές, παρά να 

αποκτήσουν δικά τους παιδιά. Η επιλογή συγγενών, φαίνεται πως δίνει μια ξεκάθαρη 

εξήγηση για το πως εξελίχθηκε η στειρότητα στα ‘κοινωνικά’ έντομα, με την Δαρβινική 

έννοια. Όμως κάποιος προσδιορισμός της ακριβούς σημασίας αυτής της γενετικής 

ιδιομορφίας ως αίτιο της στειρότητας δεν έχει ακόμη κερδίσει επαρκή συναίνεση (για 

μια ευμενή κριτική, βλ. Maynard Smith και Szathmary 1995).  

 Η θεωρία επιλογής συγγενών παρουσιάζεται συχνά σαν ένας θρίαμβος της 

γονιδιακής ερμηνείας όσον αφορά την εξέλιξη των ειδών. Αντιλαμβάνεται την 

οργανική εξέλιξη των γονιδίων ως αποτέλεσμα του γονιδιακού ανταγωνισμού στην 

διεκδίκηση αυξημένης αντιπροσώπευσης τους στην γονιδιακή δεξαμενή, και τους 

οργανισμούς ως οχήματα κατασκευασμένα από τα γονίδια προκειμένου να 

συνεισφέρουν στην διάδοση τους (Dawkins 1982). Υπό το πρίσμα της γονιδιακής 

εξέλιξης δίνεται μια ευκολότερη ερμηνεία της ύπαρξης της αλτρουιστικής 

συμπεριφοράς, ενώ αντίθετα παρουσιάζει μια ανωμαλία στην προσπάθεια κατανόησης 

της υπό το πρίσμα των οργανισμών καθαυτών. Ένα γονίδιο «θέλει» να μεγιστοποιήσει 

ποσοτικά τα αντίγραφά του, συμπεριφερόμενο αλτρουιστικά προς άλλους φορείς του 

ίδιου γονιδίου όσο η συμπεριφορά του ικανοποιεί την ανισότητα του Hamilton ως προς 

το κόστος και την ωφέλεια που προκύπτει από αυτήν.  

Όπως θα δούμε αμέσως, την ιδέα της επιλογής συγγενών, ο Hamilton την διευρύνει έτσι 

ώστε να εμπλέκεται μια ευρύτερη ομάδα συγγενών διαφορετικού βαθμού.  

 

4.1.3 Η εγκλείουσα αρμοστικότητα 
Ο Hamilton υποστήριξε πως η επιλογή συγγενών μπορεί να γίνει κατανοητή και 

από την σκοπιά ενός μόνο οργανισμού. Παρότι η αλτρουιστική συμπεριφορά μειώνει 

την προσωπική αρμοστικότητα του οργανισμού (εξ ορισμού), αυξάνει αυτό που ο 

Hamilton ονόμασε εγκλείουσα αρμοστικότητα (Hamilton 1964). Η εγκλείουσα 

αρμοστικότητα ενός οργανισμού ορίζεται ως η προσωπική του αρμοστικότητα, συν το 

άθροισμα των σταθμικών επιδράσεων στην αρμοστικότητα, όλων των άλλων 

οργανισμών του πληθυσμού, με βάρη (συντελεστές στάθμισης) που καθορίζονται από 

τον συντελεστή r των σχέσεων μεταξύ των οργανισμών. Υπό αυτόν τον ορισμό, η 

φυσική επιλογή δρα ώστε να μεγιστοποιήσει την εγκλείουσα αρμοστικότητα των 

οργανισμών, και αντί να σκέφτεται κανείς με όρους εγωιστικών γονιδίων που 

προσπαθούν να αυξήσουν την αντιπροσώπευση τους στις μελλοντικές γενιές, σκέφτεται 

με όρους οργανισμού που επιδιώκει να μεγιστοποιήσει την εγκλείουσα αρμοστικότητα 
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του. Στις περισσότερες έρευνες που έχουν γίνει οι άνθρωποι βρίσκουν την γονιδιακή 

προσέγγιση στην θεωρία της επιλογής συγγενών απλούστερη από αυτήν της 

εγκλείουσας αρμοστικότητας, που όμως μαθηματικά αποδεικνύονται ισοδύναμες (Boyd 

και McElreath 2006).  

Αντίθετα από ό,τι πιστεύεται, η επιλογή συγγενών δεν προϋποθέτει ότι τα ζώα 

έχουν την ικανότητα να διακρίνουν συγγενείς και μη συγγενείς, ακόμα περισσότερο να 

υπολογίζουν τον συντελεστή r. Πολλά ζώα έχουν την ικανότητα να διακρίνουν τους 

συγγενείς μέσω της όσφρησης, όμως ούτε αυτό είναι απαραίτητο. Η ανισότητα του 

Hamilton μπορεί να λειτουργήσει εφόσον τα ζώα συμπεριφέρονται αλτρουιστικά προς 

άλλα ζώα, που κατ’ ουσία  είναι συγγενικά τους. Τα ζώα μπορούν να το πετύχουν αυτό 

εναλλακτικά, χρησιμοποιώντας έναν άμεσο δείκτη συγγένειας. Για παράδειγμα, αν 

κάποιο ζώο συμπεριφερθεί αλτρουιστικά προς ένα άλλο ζώο στη δική του περιοχή 

διαβίωσης, τότε το πιθανότερο είναι οι αποδέκτες του αλτρουισμού να είναι συγγενείς 

του, δεδομένου ότι τα συγγενικά ζώα ζουν το ένα κοντά στο άλλο. Καμία ανάγκη 

αναγνώρισης συγγενών δεν προϋποτίθεται. Οι κούκοι εκμεταλλεύονται ακριβώς αυτό 

το γεγονός, και έχουν όφελος από την έμφυτη προδιάθεση των πουλιών να φροντίζουν 

αδιακρίτως τους νεοσσούς στις φωλιές τους.  

Μια παρανόηση στην οποία συχνά υπόκειται η θεωρία της επιλογής συγγενών, 

είναι ο ‘γενετικός ντετερμινισμός’, δηλαδή να θεωρείται πως τα γονίδια καθορίζουν και 

ελέγχουν την συμπεριφορά των φορέων τους. Το γεγονός πως, σύμφωνα με τον 

Hamilton, το γονίδιο μπορεί να επηρεάσει ως ένα βαθμό τον φορέα του ώστε να 

συμπεριφερθεί αλτρουιστικά, απέχει αρκετά από το να θεωρήσουμε πως η 

συμπεριφορά είναι γενετικά ‘καθορισμένη’, και ότι το γονίδιο παραμένει συμβατό με 

την ύπαρξη ισχυρής περιβαλλοντικής επιρροής στην συμπεριφορική έκφραση. Η 

θεωρία της επιλογής συγγενών δεν αποκλείει ούτε το αυτονόητο, πως η συμπεριφορά 

διαμορφώνεται από αμφότερους κληρονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

Ούτε αποκλείει κάποιες συμπεριφορές ζώων, να  διαδίδονται με μηχανισμούς άλλους, 

εκτός του γενετήσιου, όπως η μίμηση και η κοινωνική μάθηση11

                                                 
11 Μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι στο νευροφυσιολογικό υπόβαθρο μηχανισμών μίμησης και κοινωνικής 
μάθησης λειτουργούν οι λεγόμενοι κατοπτρικοί νευρώνες. Στις αρχές του της δεκαετίας του 1990, ο 
ιταλός Giacomo Rizzolati και οι συνεργάτες του μελέτησαν τους νευρώνες που ενεργοποιούνται όταν το 
ζώο (ο πίθηκος) κινεί το χέρι του να πιάσει ένα αντικείμενο, και τους εντόπισαν σε μια περιοχή που πως 
ίσως είναι ομόλογη της περιοχής Βroca, περιοχή που είναι υπεύθυνη για την ομιλία στον άνθρωπο. Το 
ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα όμως, είναι το γεγονός ότι αυτοί οι ίδιοι νευρώνες ενεργοποιούνται και όταν 
οι πίθηκοι παρατηρούν τον άνθρωπο, ή έναν άλλο οργανισμό, τη στιγμή που αυτός επιχειρεί να πιάσει το 
ίδιο αντικείμενο. 

. Αν όντως τέτοιου 

είδους μηχανισμοί συμβάλουν στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς σε κοινωνικό 



Η εξέλιξη της αλτρουιστικής συμπεριφοράς 

 47 

πλαίσιο, μειώνεται αντιστοίχως η καθοριστικότητα των μηχανισμών γονιδιακής 

προέλευσης που θα ευνοούσαν την επιλογή των συγγενών.  

Η σημασία της συγγένειας για την εξέλιξη της αλτρουιστικής συμπεριφοράς 

είναι ευρέως αποδεκτή σήμερα, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Όμως 

η θεωρία της συγγένειας, το μόνο που διασφαλίζει, είναι πώς αλτρουιστής και 

αποδέκτης έχουν αντίγραφα του αλτρουιστικού γονιδίου, που αποτελεί και το βασικό 

ζητούμενο. Το ότι ο αλτρουισμός προκύπτει εξελικτικά οφείλεται στο ότι ο αποδέκτης 

της αλτρουιστικής πράξης έχει περισσότερες του μέσου όρου πιθανότητες να είναι ο 

ίδιος αλτρουιστής. Το συγγενικό κριτήριο αποτελεί το πιο προφανές κριτήριο να 

ικανοποιείται αυτή η συνθήκη, αλλά υπάρχουν και άλλες  πιθανές περιπτώσεις (Wilson 

1998). Για παράδειγμα, αν το ίδιο γονίδιο που ‘προκαλεί’ αλτρουισμό, παρακινεί και τα 

ζώα να προτιμούν ένα συγκεκριμένο βοσκοτόπι (για οποιαδήποτε λόγο), πάλι η 

απαιτούμενη συνάφεια συγγένειας μεταξύ δότη και αποδέκτη θα προέκυπτε και 

ενδεχομένως θα μπορούσε να γενικευθεί. Ο Hamilton μεταγενέστερα συμπλήρωσε τον 

κανόνα του, τονίζοντας πως ο συντελεστής σχέσης r, θα έπρεπε να αντικατασταθεί με 

ένα γενικότερο συντελεστή συσχέτισης, που αντανακλά την πιθανότητα ο αλτρουιστής 

και ο αποδέκτης να έχουν κοινά γονίδια ανεξάρτητα αν είναι συγγενείς ή όχι (Hamilton 

1975). Αυτό είναι θεωρητικά σημαντικό, και δεν αναγνωρίζεται πάντα, αλλά στην 

πράξη η συγγένεια παραμένει ως η σημαντικότερη πηγή στατιστικών συσχετίσεων 

μεταξύ αλτρουιστών και αποδεκτών (Maynard Smith 1998, West et al. 2006).  

Αποτελεί ίσως έκπληξη που ακόμα και σήμερα η διαμάχη για τα επίπεδα 

επιλογής παραμένει επίκαιρη, δεδομένου ότι η αφετηρία της χρονολογείται πίσω στα 

έργα του Δαρβίνου (βλ ενότητα 2.5). Η αιτία, κατά τη γνώμη μας, βρίσκεται εν μέρει 

στη δυσκολία να βρεθεί μια ακριβής απάντηση για την εξέλιξη της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς, κάτι που έχει επιχειρείται μέσω του κανόνα του Hamilton, αλλά και για 

δύο ακόμη λόγους: α) στο ότι οι διάφορες ερμηνείες εστιάζουν σε διαφορετικά οντικά 

επίπεδα (γονιδίων, οργανισμών, ομάδων), β) στο ότι διατηρείται μια σημασιολογική 

σύγχυση που προκύπτει από μια πληθώρα διαφορετικών όρων – ομαδική επιλογή, 

επιλογή των συγγενών, εγκλείουσα αρμοστικότητα, αρμοστικότητα, αμοιβαίος 

αλτρουισμός, αλτρουιστική συνεργασία, αλτρουισμός και άλλους όρους που θα δούμε 

παρακάτω (βλ. διάγραμμα 4.1). 

Με δεδομένα τα γενικότερα αυτά ερωτήματα, η παρούσα εργασία θα 

επικεντρωθεί στη μελέτη της αλτρουιστικής συμπεριφοράς και της αρμοστικότητας με 
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τη βοήθεια της θεωρίας παιγνίων και συγκεκριμένα του «διλήμματος του 

φυλακισμένου».  

 
4.1.1  Απεικόνιση της πολλαπλότητας των όρων συνεργασίας, με τη μορφή σημασιολογικού 
δικτύου. 
(West et al., 2006) 
 
4.2 Το ‘ δίλημμα του φυλακισμένου ’ και η εξέλιξη του αλτρουισμού 

Το γεγονός ότι η σχέση μεταξύ δότη και αποδέκτη βοήθειας αποτελεί το κλειδί 

για την εξέλιξη της αλτρουιστικής συμπεριφοράς, μπορεί να παρουσιασθεί μέσω ενός 

παιγνίου, του διλήμματος του φυλακισμένου γνωστό από την Θεωρία παιγνίων. Ας 

θεωρήσουμε μια μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα οργανισμών, που εμπλέκονται σε 

κοινωνική αλληλεπίδραση ανά ζεύγη, και η αλληλεπίδραση επηρεάζει την 

αρμοστικότητα. Οι οργανισμοί είναι οι ‘συνήθεις ύποπτοι’, αλτρουιστές (Α) και 

εγωιστές (Ε). Ο αλτρουιστής διακρίνεται από την θετική κοινωνική συμπεριφορά του 

(prosocial behavior), προσφέρει δηλαδή με προσωπικό κόστος στο συμπαίκτη του, κάτι 

που ο εγωιστής αποφεύγει συστηματικά. Οπότε σε ένα μεικτό ζευγάρι (Α,Ε), ο 

εγωιστής-οργανισμός τα καταφέρνει καλύτερα, ωφελείται από τον αλτρουιστή, χωρίς 

να επιβαρυνθεί με οποιοδήποτε κόστος. Παρόλα αυτά το ζευγάρι (Α,Α) τα καταφέρνει 

καλύτερα από το ζευγάρι (Ε,Ε), αφού το πρώτο ζευγάρι λειτουργεί συνεργατικά 

(επιδιώκει την μεγιστοποίηση του ομαδικού οφέλους), ενώ το δεύτερο ανταγωνιστικά 

(επιδιώκει την ανταγωνιστική μεγιστοποίηση του προσωπικού οφέλους, την απόκτηση 

συγκριτικού πλεονεκτήματος). Ο παρακάτω πίνακας υπολογίζει τις απολαβές για κάθε 

‘παίκτη’, δηλαδή για τους δύο οργανισμούς που αλληλεπιδρούν σε μονάδες βιολογικής 

αρμοστικότητας.  
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ΠΑΙΚΤΗΣ Α 

 ΑΛΤΡΟΥΙΣΤΗΣ ΕΓΩΙΣΤΗΣ 

ΠΑΙΚΤΗΣ Β ΑΛΤΡΟΥΙΣΤΗΣ 10,10 0,20 

 ΕΓΩΙΣΤΗΣ 20,0 5,5 
 4.2.1 Πίνακας απολαβών στο δίλημμα του φυλακισμένου. 
 

 Ο παραπάνω πίνακας διατυπωμένος στην πιο απλή γενικευμένη του μορφή, 

έχει ως εξής: 

R,R S,T 

T,S P,P 
4.2.2 Γενικευμένη μορφή του διλήμματος του φυλακισμένου. 
 

 

Το R είναι από τη λέξη Reward (ανταμοιβή), το T από τη λέξη Temptation 

(πειρασμός), to P από το Punishment (τιμωρία) και το S από το Sucker (κορόιδο). 

Υπάρχουν 2 περιορισμοί που ισχύουν για τις απολαβές των παικτών στο  δίλημμα του 

φυλακισμένου: α) εξ ορισμού και προκειμένου να είναι κανονικής μορφής το παίγνιο 

θα πρέπει να ισχύει T > R > P > S , και β) αν το παίγνιο είναι και συμμετρικό12

Το ερώτημα που μας απασχολεί, είναι ποιος τύπος οργανισμού θα ευνοηθεί από 

την φυσική επιλογή. Για να γίνει ανιχνεύσιμη η ανάλυση θα κάνουμε δύο παραδοχές: α) 

ότι η αναπαραγωγή είναι ανεξάρτητη του φύλου, και β) ότι το είδος των οργανισμών 

(αλτρουιστής, εγωιστής), είναι τέλεια κληρονομήσιμο, δηλαδή ο απόγονος του εγωιστή 

είναι 100% εγωιστής, και ο απόγονος του αλτρουιστή 100% αλτρουιστής. Με βάση 

αυτές τις δύο παραδοχές η εξελικτική δυναμική μπορεί αρκετά εύκολα να 

προσδιορισθεί, αρκεί να υπολογισθεί ποιος από τους Ε, Α έχει την μεγαλύτερη 

αρμοστικότητα μέσα στον πληθυσμό. Η αρμοστικότητα του Ε, Ρ(Ε), είναι ο σταθμικός 

μέσος, της απολαβής του Ε όταν αντιμετωπίζει έναν άλλο Ε, αλλά και η απολαβή του Ε 

όταν αντιμετωπίζει έναν Α, όπου τα επιμέρους βάρη καθορίζονται από την πιθανότητα 

ο ένας παίκτης να αντιμετωπίσει τον άλλο. Συνεπώς, 

, τότε θα 

ισχύει R ≥ (T+S)/2, το επονομαζόμενο RCA, από τα αρχικά των Rapoport, Chammah 

και Axelrod που το όρισαν.  

Ρ(E) = 5 * Πιθ(Ε/Ε) + 20 * Πιθ(Α/Ε) 

                                                 
12 Τα T,R,P,S είναι κοινά για κάθε παίκτη και οι απολαβές έχουν σημασία μόνο ως προς την ιεραρχία, 
υποδηλώνουν  δηλαδή μόνο ποια απολαβή είναι μεγαλύτερη από την άλλη και όχι πόσο μεγαλύτερη. 
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Οι υπό συνθήκη πιθανότητες στην παραπάνω έκφραση, αντιπροσωπεύουν την 

πιθανότητα να αντιμετωπίσει έναν εγωιστή/αλτρουιστή κάποιος, δεδομένου ότι ο ίδιος 

είναι εγωιστής.  

Παρομοίως, η αρμοστικότητα του Α είναι : 

Ρ(Α) = 0 * Πιθ(Ε/Α) + 10 * Πιθ(Α/Α) 

Από τους δύο παραπάνω τύπους αρμοστικότητας του αλτρουιστή και εγωιστή, αμέσως 

συμπεραίνουμε ότι ο αλτρουιστής θα έχει πλεονέκτημα επιλογής αν υπάρχει στατιστική 

σημαντικότητα μεταξύ των ζευγαριών, δηλαδή αν οι αλτρουιστές έχουν μεγαλύτερη 

πιθανότητα από την θεωρούμενη τυχαία να αντιμετωπίσουν άλλους αλτρουιστές, και οι 

εγωιστές αντίστοιχα μεγαλύτερη πιθανότητα να αντιμετωπίσουν εγωιστές. Αν 

υποθέσουμε πως δεν υπάρχει καμία τέτοιου είδους συσχέτιση και η σύσταση των 

ζευγαριών μεταξύ αλτρουιστών και εγωιστών μέσα στο πληθυσμό είναι τυχαία, τότε 

προκύπτει πως το Ρ(Ε) είναι μεγαλύτερο από το Ρ(Α). Συνεπώς η φυσική επιλογή θα 

ευνοήσει τους εγωιστές και η συχνότητά τους θα αυξάνεται από γενιά σε γενιά μέχρι να 

εξαλειφθούν όλοι οι αλτρουιστές από τον πληθυσμό.  

 Αν η συσχέτιση μεταξύ ομοειδών ζευγαριών αυξηθεί σε αυτό το μοντέλο, τότε 

είναι δυνατόν η συνθήκη Ρ(Α) > Ρ(Ε) να ικανοποιηθεί και η αλτρουιστική συμπεριφορά 

να προκύψει εξελικτικά. Ο πιο εύκολος τρόπος να διαπιστωθεί αυτό είναι να 

υποθέσουμε πως η συσχέτιση είναι τέλεια, δηλαδή οι εγωιστές αντιμετωπίζουν πάντα 

εγωιστές και οι αλτρουιστές αντιμετωπίζουν αλτρουιστές, δηλαδή, Πιθ(Α/Α) = 

Πιθ(Ε/Ε) = 1. Από αυτή τη προϋπόθεση συνεπάγεται πως Ρ(Α)=10 και Ρ(Ε)=5, οπότε ο 

αλτρουισμός επικρατεί. Με ενδιάμεσους βαθμούς συσχέτισης, είναι επίσης δυνατόν η 

συνθήκη Ρ(Α) >  Ρ(Ε) να ικανοποιηθεί, με δεδομένες τις συγκεκριμένες επιλογές 

απολαβών στο ως άνω μοντέλο.  

 Αυτό το απλό μοντέλο ενισχύει την άποψη που υποστηρίχθηκε και 

προηγουμένως, ότι κλειδί για την εξέλιξη του αλτρουισμού, δεν αποτελεί η γενετική 

συγγένεια, αλλά η συσχέτιση μεταξύ δότη και αποδέκτη. Στο μοντέλο αυτό, 

προκειμένου η αλτρουιστική συμπεριφορά να εμφανίζεται εξελίξιμη, πρέπει η 

πιθανότητα συνάντησης ίδιου τύπου παικτών να είναι μεγαλύτερη από την πιθανότητα 

συνάντησης παικτών διαφορετικού τύπου, ώστε να είναι πιθανότερο οι αποδέκτες του 

αλτρουισμού να είναι και αυτοί αλτρουιστές.  

Τέλος είναι αδιάφορο για τη συγκεκριμένη δυναμική της εξέλιξης το αν αυτό 

συμβαίνει, είτε γιατί το ζευγάρι συνήθως αποτελείται από δύο συγγενείς - οπότε είναι 

μεγάλη η πιθανότητα αν ο ένας είναι αλτρουιστής να είναι και ο άλλος, είτε επειδή οι 
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αλτρουιστές θεωρούνται ικανοί να διακρίνουν τους άλλους αλτρουιστές, ώστε να τους 

επιλέγουν για συμπαίκτες, αλλά είτε και για κάποιον άλλο άγνωστο λόγο.  

 

4.2.1 Το δίλημμα του φυλακισμένου για πολλούς παίκτες 
 Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο πίνακας απολαβών του παιγνίου του διλήμματος του 

φυλακισμένου για πολλούς παίκτες, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3.2  παρακάτω, 

(κατά Fletcher και Zwick, 2001). Ο πίνακας απολαβών προσομοιώνει τον τρόπο 

σκέψης για την διαμάχη που υπάρχει μεταξύ ατομικού και ομαδικού επιπέδου επιλογής. 

Σχετικό παράδειγμα αποτελεί το πρόβλημα της φοροδιαφυγής, ένα κλασικό κοινωνικό 

πρόβλημα εκμετάλλευσης από τους αποκαλούμενους «τζαμπατζήδες», όπως επίσης 

παρόμοια προβλήματα παρουσιάζονται όταν πρόκειται για διαχείριση κοινών πόρων 

μιας κοινωνικής ομάδας. Στη περίπτωση δηλαδή που κάθε άτομο καταναλώνει  

περισσότερους πόρους από αυτούς που του αναλογούν συμπεριφερόμενος βάσει της 

ατομικής ορθολογικότητας, μέσω της οποίας επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της 

προσωπικής του ωφέλειας εις βάρος των άλλων μελών της ομάδας. Η συμπεριφορά 

αυτή μακροπρόθεσμα προκαλεί ανεπαρκή αναπλήρωση των πόρων αυτών και 

αναπόφευκτα ελλειμματικό και συλλογικά μη ορθολογικό αποτέλεσμα.  

Στο διάγραμμα 4.2 ο οριζόντιος άξονας προσδιορίζει το κλάσμα των 

συνεργαζόμενων, που επιδιώκει το κοινό καλό και ο κάθετος άξονας δίνει τον μέσο όρο 

της χρησιμότητας (ή της αρμοστικότητας) κάθε ατόμου. Για ευκολία γίνεται η 

παραδοχή μιας γραμμικής σχέσης μεταξύ ατομικής ωφέλειας και της αναλογίας 

εγωιστών και συνεργαζόμενων μέσα στην ομάδα. Η πάνω γραμμή υποδηλώνει την 

ωφέλεια του αποστάτη (defector), και η κάτω γραμμή την ωφέλεια του συνεργαζόμενου 

(cooperator). Η γραμμή απολαβών του αποστάτη είναι σταθερά πάνω από τις απολαβές 

του συνεργαζόμενου για κάθε αναλογία εγωιστών/αλτρουιστών. Δηλαδή, η εγωιστική 

συμπεριφορά πάντα έχει μεγαλύτερες απολαβές από εκείνες της αλτρουιστικής 

συμπεριφοράς, ανεξάρτητα από την αναλογία αλτρουιστών και εγωιστών στην ομάδα.  
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4.2.3. Το δίλημμα του φυλακισμένου για Ν παίκτες. 
 
 Η διακεκομμένη γραμμή αντιστοιχεί στην μέση ωφέλεια για κάθε αναλογία αλτρουιστών και αποστατών 
(Fletcher και Zwick, 2001). 
 

Ένα εκ πρώτης όψεως μη αναμενόμενο αποτέλεσμα του διλήμματος του 

φυλακισμένου στις συνθήκες αυτές, είναι και το γεγονός ότι η χρησιμότητα των 

αποστατών, όταν είναι μικρός ο αριθμός των συνεργαζόμενων, είναι μικρότερη από την 

χρησιμότητα των συνεργαζόμενων, όταν ο αριθμός τους είναι αρκετά μεγαλύτερος. 

Αυτό απεικονίζεται και με την θετική κλίση που έχει η γραμμή της μέσης 

χρησιμότητας. Συνεπώς, παρότι σε οποιαδήποτε φάση του παιγνίου το άτομο 

επωφελείται περισσότερο αν αποστατήσει απ’ ό,τι αν συνεργαστεί, τα συνεργαζόμενα 

άτομα  κερδίζουν περισσότερα από ότι οι αποστάτες στην ομάδα όπου είναι 

μεγαλύτερο το ποσοστό των αποστατών. Αυτό εκφρασμένο αλγεβρικά, 

Ud(p) > Uc(p) για κάθε p , όμως Uc(1.0) > Ud(0.0) 

Μπορεί να παρασυρθεί κανείς να σκεφθεί την συνεργασία ως εκδήλωση 

εγωιστικής συμπεριφοράς παρά αλτρουιστικής, επειδή μια ομάδα που όλοι 

συνεργάζονται έχουν μεγαλύτερη ατομική ωφέλεια από μια ομάδα που όλοι 

αποστατούν, όμως αυτό δεν ισχύει. Όπως είδαμε όταν αναμετρούνται δύο παίκτες 

μπορεί στη περίπτωση που και οι δύο συνεργάζονται να κερδίζουν περισσότερα από 

την περίπτωση που και οι δύο θα αποστατήσουν, όμως η ορθολογική ατομική και 

συνάμα ιδιοτελής στρατηγική παραμένει για κάθε παίκτη η αποστασία, εφόσον δεν 

υπάρχει τρόπος να διασφαλιστεί ο συντονισμός των παικτών στις επιλογές τους, ή με 

κάποιο τρόπο να τους επιβληθεί η συνεργασία. Με δεδομένη την απουσία εγγύησης της 

συνεργασίας μεταξύ των παικτών στο δίλημμα του φυλακισμένου, η συνεργασία 

αποτελεί πραγματική αλτρουιστική συμπεριφορά, εφόσον συνέπεια αυτής είναι να 
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μειώνεται η ατομική ωφέλεια (αρμοστικότητας του ατόμου) και ταυτόχρονα να 

αυξάνεται η ωφέλεια των άλλων παικτών.  

Το δίλημμα του φυλακισμένου (τουλάχιστον με τις τυπικές παραδοχές του) 

φαίνεται να ενδυναμώνει τις θεωρίες επιλογής που μελετήσαμε στις προηγούμενες 

ενότητες, καθώς παρατηρούμε να είναι εφικτή η εξέλιξη της αλτρουιστικής 

συμπεριφοράς σε κατάλληλες, σε μεγάλο βαθμό ιδεώδες, συνθήκες. Παρόμοιο σενάριο 

υφίσταται και στην πολυπρόσωπη εκδοχή του συγκεκριμένου παιγνίου, εφόσον τελικά 

διασφαλιστεί συντονισμός στις επιλογές των παικτών–αλτρουιστών. Μια άλλη 

παραδοχή που ενδεχομένως θα καθιστούσε πιο εύλογη την επικράτηση της 

αλτρουιστικής συμπεριφοράς είναι η δυνατότητα οι παίκτες που επιλέγουν την ομαδική 

συνεργασία, να μπορούν να τιμωρήσουν τους αποστάτες. Ας δούμε αμέσως τη θεωρία 

της «αλτρουιστικής τιμωρίας».  



Η εξέλιξη της αλτρουιστικής συμπεριφοράς 

 54 

 

4.3 Αλτρουιστική Τιμωρία  

Οι θεωρίες για τους μηχανισμούς με τους οποίους η αλτρουιστική συμπεριφορά μπορεί 

να εξελιχθεί στα βιολογικά συστήματα, βρίσκονται σε έντονη αντιπαράθεση τις 

τελευταίες δεκαετίες. Όπως έχουμε ήδη προαναφέρει (στην ενότητα 4.1), εναλλακτικές 

ερμηνείες αποτελούν: α) Η θεωρία της ομαδικής επιλογής όπου η επίτευξη του κοινού 

συμφέροντος των μελών της ευνοεί την εξέλιξη της αλτρουιστικής συμπεριφοράς 

έναντι της εγωιστικής, β) η θεωρία της επιλογής συγγενών και της εγκλείουσας 

αρμοστικότητας στις οποίες τα εγωιστικά μεν γονίδια προκειμένου να μεταφέρουν τα 

αντίγραφά τους σε άλλους οργανισμούς (συνήθως συγγενικούς), προκαλούν 

‘αλτρουισμό’, και ως συνέπεια της διάδοσης αυτών των γονιδίων προκύπτει εξελικτικά 

η αλτρουιστική συμπεριφορά, γ) η θεωρία του αμοιβαίου αλτρουισμού και της 

αλτρουιστικής συνεργασίας (reciprocal altruism / altruistic cooperation) όπου τα 

ατομικά συμφέροντα εξυπηρετούνται διαμέσου της αναμενόμενης μελλοντικής 

ανταπόδοσης από τα άτομα που αρχικά ωφελήθηκαν. Η αλτρουιστική συνεργασία αν 

και παρατηρείται σε μεγάλες ομάδες, και χωρίς να είναι απαραίτητη η συγγένεια, ένα 

φαινόμενο που χαρακτηριστικά διακρίνεται στο ανθρώπινο είδος, αποτελεί ακόμα 

γρίφο ως προς την εξελικτική της ερμηνεία. Κανένας θεωρητικός μηχανισμός που έχει 

προταθεί για να εξηγήσει την εξέλιξη της αλτρουιστικής συμπεριφοράς δεν επιτυγχάνει 

σε ικανοποιητικό βαθμό. Εφαρμόζοντας μοντέλα προσομοίωσης, η θεωρία της 

αλτρουιστικής συνεργασίας είναι αποτελεσματική μόνο όταν οι ομάδες είναι μικρές και 

η μετανάστευση σε άλλες ομάδες σπάνια. Σύμφωνα με ορισμένους θεωρητικούς η 

θεωρία της αλτρουιστικής τιμωρίας (altruistic punishment) ίσως δίνει μια απάντηση.  

 Σε εργαστηριακά πειράματα που γίνονται οι άνθρωποι τιμωρούν αυτούς που δεν 

συνεργάζονται με προσωπικό κόστος, ακόμα και σε παίγνια μοναδικής συνάντησης 

(Fehr και Gachter 2002), ενώ τα εθνογραφικά δεδομένα στηρίζουν πως η αλτρουιστική 

τιμωρία βοηθάει στο να διατηρείται η συνεργατική συμπεριφορά στις ανθρώπινες 

κοινωνίες (Bohem 1993). Ωστόσο κατά τη γνώμη μου η θεωρία της αλτρουιστικής 

τιμωρίας δημιουργεί έναν νέο εξελικτικό γρίφο: γιατί οι άνθρωποι να επιβαρύνονται με 

προσωπικό κόστος προκειμένου να τιμωρήσουν τους άλλους; Αρκετοί υποστηρίζουν 

πως η ομαδική επιλογή μπορεί να οδηγήσει στην εξέλιξη της αλτρουιστικής τιμωρίας 

και σε μεγαλύτερες ομάδες, αρκεί να αποτρέπει τους ‘τζαμπατζήδες’. Θεωρούν πως το 

μειονέκτημα της αλτρουιστικής τιμωρίας όσον αφορά τις απολαβές των αλτρουιστών-
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συνεργαζόμενων σε σχέση με τους αποστάτες, είναι ανεξάρτητο από την συχνότητα 

των αποστατών στον πληθυσμό, και επιπλέον το κόστος για τους αλτρουιστές-τιμωρούς 

θα φθίνει, καθώς οι αποστάτες με την εφαρμογή αυτής της συμπεριφοράς, ολοένα θα 

μειώνονται. Για να φωτίσουμε καλύτερα το θέμα της αλτρουιστικής τιμωρία, ας δούμε 

ένα σχετικό μοντέλο προσομοίωσης. 

 

4.3.1 Ένα Μοντέλο Προσομοίωσης ομάδων 

Οι Boyd, Gintis, Bowels, και Richerson (2002), πρότειναν ένα μοντέλο 

προσομοίωσης για να δείξουν ότι η αλτρουιστική τιμωρία μπορεί να λειτουργήσει ως 

μηχανισμός που αυξάνει το ποσοστό των συνεργαζομένων. Διαίρεσαν ένα μεγάλο 

πληθυσμό σε Ν ομάδες, n ατόμων, όπου κάθε άτομο έχει να επιλέξει ανάμεσα σε δύο 

είδη συμπεριφοράς: τη συνεισφορά στην ομάδα, τους συνεργαζόμενους (contributors) 

και την αποστασία, την οποία όσοι υιοθετούν ονομάζονται αποστάτες (defectors). 

Αυτοί που συνεισφέρουν επιβαρύνονται με ένα κόστος c, ενώ συνεισφέρουν στην 

ομάδα ωφέλεια b, η οποία επιμερίζεται ισότιμα σε όλη την ομάδα. Οι αποστάτες ούτε 

επιβαρύνονται με κάποιο κόστος, ούτε και συνεισφέρουν στην συνολική ωφέλεια της 

ομάδας. Αν το ποσοστό των συνεργαζόμενων στην ομάδα είναι x, η προσδοκώμενη 

απολαβή για τους συνεργαζόμενους είναι bx – c και η προσδοκώμενη απολαβή για τους 

αποστάτες είναι bx. Συνεπώς, το μειονέκτημα όσον αφορά τις απολαβές για τους 

συνεργαζόμενους είναι η σταθερά c, ανεξάρτητα από την αναλογία των δύο τύπων 

συμπεριφοράς στο πληθυσμό. Οι συγγραφείς προσθέτουν και έναν τρίτο τύπο 

συμπεριφοράς, τους τιμωρούς (punishers), που αφενός συνεργάζονται, και αφετέρου 

τιμωρούν τους αποστάτες της ομάδας τους, μειώνοντας τις απολαβές των αποστατών 

κατά p, έχοντας προσωπικό κόστος k. Αν η συχνότητα των τιμωρών είναι y, τότε οι 

απολαβές ω, διαμορφώνονται ως εξής:  για τον συνεργαζόμενο ωσ = b(x + y) – c, για 

τον αποστάτη ωα = b(x + y) – py, και για τον τιμωρό ωτ = b(x + y) – c – k(1 – x – y). 

Οι  συνεργαζόμενοι έχουν μεγαλύτερες απολαβές από τους αποστάτες όταν py > c. 

Αυτοί που τιμωρούν στερούνται επιπλέον απολαβών, συγκριτικά με τους 

συνεργαζόμενους που δεν τιμωρούν, κατά k(1 – x – y), συνεπώς η συμπεριφορά των 

τιμωρών μπορεί να θεωρηθεί ως αλτρουιστική, και οι απλοί συνεργαζόμενοι είναι 

δυνατόν να θεωρηθούν ως ‘τζαμπατζήδες’ δεύτερης τάξης.  
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Στην συγκεκριμένη προσομοίωση υπάρχουν Ν ομάδες (σταθερού πληθυσμού 

n)13

Στο δεύτερο στάδιο, οι τιμωροί επιβάλλουν ποινή σε κάθε ένα αποστάτη του 

πρώτου σταδίου. Μετά και το δεύτερο στάδιο, κάθε άτομο αντιμετωπίζει κάποιο άλλο 

άτομο με πιθανότητα 1-m να είναι από την ίδια ομάδα και m να είναι από άλλη ομάδα 

(m= η πιθανότητα μετανάστευσης σε άλλη ομάδα). Ένα άτομο i, που αντιμετωπίζει 

κάποιο άτομο j, μιμείται την συμπεριφορά του (συνεισφοράς ή αποστασίας) με 

πιθανότητα Wj/(Wj+Wi), όπου Wx είναι οι συνολικές απολαβές του x στο παιχνίδι, όπου 

συμπεριλαμβάνεται και το κόστος από τις τιμωρίες που επιβλήθηκαν. Η μίμηση έχει 

δύο επιδράσεις: Πρώτον δημιουργεί μια τάση επιλογής που ευνοεί τις συμπεριφορές 

που επιφέρουν μεγαλύτερες απολαβές στα άτομα, και δεύτερον δημιουργεί μια τάση 

μετανάστευσης που προκαλεί τη διάδοση των συμπεριφορών από τη μια ομάδα στην 

άλλη, σε ποσοστό ανάλογο του m.  

, και τα άτομα αλληλεπιδρούν σε παίγνιο που εξελίσσεται σε δύο στάδια. Στο 

πρώτο στάδιο, οι συνεργαζόμενοι και οι τιμωροί, είτε συνεισφέρουν με πιθανότητα 1-e 

(e = πιθανότητα ‘κατά λάθος’ αποστασίας) είτε αποστατούν με τη συμπληρωματική 

πιθανότητα e. Η συνεισφορά έχει για τους συνεργαζόμενους κόστος c. Όμως αυξάνει 

κατά b την ικανότητα μια ομάδας να συναγωνιστεί τις άλλες στη μάχη κατά του 

αφανισμού της.  

Τέλος διεξάγεται η αναμέτρηση επιλογής μεταξύ των ομάδων.  Σε κάθε χρονική 

περίοδο, τυχαία επιλεγμένες ομάδες - ποσοστό ε στο σύνολο των ομάδων - 

διασταυρώνονται ανά δύο και η αναμέτρηση οδηγεί στην εξάλειψη της ηττημένης και 

την αντικατάστασή της από αυτήν που επικράτησε. Η πιθανότητα μια ομάδα i να 

επικρατήσει της άλλης j, ορίζεται ως ½ (1 + (dj – di)), όπου dq είναι η συχνότητα των 

αποστατών της ομάδας. Συνεπώς η ομάδα με τους περισσότερους αποστάτες είναι 

πιθανότερο να χάσει την αναμέτρηση και να εξαλειφθεί.  
                                                 
13 Το πρόγραμμα προσομοίωσης έγινε σε Visual Basic και σε Delphi. Δημιουργήθηκαν 128 ομάδες, όπου 
στην αρχική κατάσταση στις 127 ομάδες όλοι ήταν αποστάτες και στη μία όλοι συνεργαζόμενοι. Οι 
προσομοιώσεις έτρεξαν για 2000 χρονικές περιόδους και τα διαγράμματα αντιστοιχούν στο μέσο όρο των 
χιλίων τελευταίων. Οι βασικές παράμετροι τέθηκαν ως εξής: Κάθε χρονική περίοδος αντιστοιχούσε σε 
έναν ημερολογιακό έτος. Σύμφωνα με τον Henrich (2001) τα ωφέλιμα πολιτισμικά ατομικά 
χαρακτηριστικά διαδίδονται στον πληθυσμό σε 10 με 100 χρόνια. Συνεπώς τέθηκε το κόστος c της 
συνεργασίας και k της τιμωρίας, τόσο ώστε τα χαρακτηριστικά να διαδοθούν σε 50 χρονικές περιόδους (c 
= k = 0,2). Για να συλλάβουμε την ιδέα που υποστηρίζει ότι στις ανθρώπινες κοινωνίες η τιμωρία έχει 
μεγαλύτερο κόστος για τον τιμωρούμενο από ότι στον τιμωρό, τέθηκε το κόστος στον τιμωρούμενο 
τέσσερεις φορές μεγαλύτερο από το κόστος που χρεώνεται ο τιμωρός (p = 0,8). Τέθηκε ως σπάνιο 
φαινόμενο η κατά λάθος αποστασία (e = 0,02), ενώ η πιθανότητα μετανάστευσης πήρε την τιμή που 
προσεγγίζει το ποσοστό που έχει μετρηθεί στις μικρές κοινωνίες (m = 0,01). Τέλος το ποσοστό 
εξάλειψης μιας κοινωνικής ομάδας, βασίστηκε από μετρήσεις σε πραγματικές συνθήκες που έχουν γίνει 
επίσης σε μικρές κοινωνίες ( ε = 0,0075 , Soltis, Boyd and Richerson 1995) 
 



Η εξέλιξη της αλτρουιστικής συμπεριφοράς 

 57 

 

 
4.3.1.Πληθυσμοί και αλτρουιστική τιμωρία 
 (Boyd et al. 2002) 

 
 α) Δεν υπάρχει καθόλου τιμωρία (p = k = 0), ενώ υπάρχουν τρεις διαφορετικές τιμές για τα ποσοστά των 

ομάδων (0.03, 0.015, 0.0075) που σε κάθε χρονική περίοδο θα επιλέγονται για τη μάχη της επιβίωσης. 

Μετά την διαμάχη η ηττημένη ομάδα αφανίζεται. Η ομαδική επιλογή διατηρεί αυξημένη την συνεργασία 

μόνο σε πολύ μικρές ομάδες. 

 
β) Η τιμωρία ορίζεται με κόστος p = 0,8 και k = 0,2 και αυτό έχει συνέπεια η ομαδική επιλογή να 

διατηρεί την συνεργασία αυξημένη και σε πολύ μεγαλύτερες ομάδες. Επίσης το ποσοστό συνεργασίας 

είναι ευθέως ανάλογο του κινδύνου εξάλειψης που διατρέχουν οι ομάδες.  
 

Οι προσομοιώσεις που έγιναν σε αυτό το μοντέλο των Boyd et al., υπέδειξαν ότι 

η ομαδική επιλογή μπορεί να διατηρεί την αλτρουιστική τιμωρία και την αλτρουιστική 

συνεργασία, σε ένα μεγαλύτερο εύρος τιμών των παραμέτρων από όσο θα διατηρούσε 

μόνο την αλτρουιστική συνεργασία. Στα διαγράμματα 4.3.1 συγκρίνονται μεταξύ τους 

τα μακροπρόθεσμα επίπεδα μέσου όρου συνεργασίας (βλ. υποσημείωση 13 όπου 

αναφέρεται ρητώς ότι στα διαγράμματα είναι ενσωματωμένη η χρονική διάσταση) με 

και χωρίς τιμωρία, και  για διαφορετικά μεγέθη ομάδων καθώς και διαφορετικούς 

βαθμούς κινδύνου εξάλειψης τους. Αν δεν υπάρχει καθόλου τιμωρία, οι προσομοιώσεις 

οδηγούν στο βασικό αποτέλεσμα: η ομαδική επιλογή μπορεί να υποστηρίξει υψηλά 

ποσοστά συνεργατικής συμπεριφοράς, μόνο αν οι ομάδες είναι αρκετά μικρές. Ωστόσο 

όταν προστίθεται η παράμετρος της τιμωρίας, διατηρείται μεγάλος βαθμός συνεργασίας 

και σε πολύ μεγαλύτερες ομάδες. Όπως αναμενόταν, όταν αυξάνονται τα ποσοστά της 

εξάλειψης, αυξάνεται μακροπρόθεσμα και ο μέσος βαθμός συνεργασίας.  
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4.3.2. Πληθυσμοί και μετανάστευση 
(Boyd et al. 2002) 

 α) Δεν υπάρχει καθόλου τιμωρία (p = k = 0), και υπάρχουν τρεις διαφορετικές τιμές για τα ποσοστά 
μετανάστευσης (0.002, 0.01, 0.05) κάθε ατόμου. Η συνεργασία δεν διατηρείται. 
 
β) Η τιμωρία ορίζεται με κόστος p = 0,8 και k = 0,2. Η συνεργασία που διατηρείται από την ομαδική 

επιλογή είναι αντιστρόφως ανάλογη του ποσοστού μετανάστευσης και ισχύει σε υψηλά ποσοστά στις 

μεγάλες ομάδες, μόνο όταν το ποσοστό μετανάστευσης είναι χαμηλό.  

 

Σε αυτό το μοντέλο η ομαδική επιλογή οδηγεί στην εξέλιξη της συνεργασίας 

μόνο υπό την προϋπόθεση ότι η μετανάστευση διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα ώστε να 

παραμείνουν και οι επιμέρους διαφορές στις ομάδες όσο αναφορά την συχνότητα των 

αποστατών. Το φαινόμενο αυτό παρατηρούμε στα διαγράμματα 4.3.2.  
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4.3.3. Πληθυσμοί και κόστος τιμωρίας 
(Boyd et al. 2002) 

Δίνονται δύο διαφορετικές τιμές για το κόστος του τιμωρούμενου. Εκτός της τιμής της βασικής συνθήκης 
(p = 0,8), δοκιμάζεται και η χαμηλότερη τιμή (p = 0,4), δηλαδή το διπλάσιο (και όχι το τετραπλάσιο 
όπως στη βασική συνθήκη) του κόστους του τιμωρού. Στην περίπτωση του χαμηλότερου κόστους, ο 
βαθμός της συνεργασίας πέφτει γρήγορα σε πολύ χαμηλά επίπεδα.  
 

Ο μέσος μακροπρόθεσμος βαθμός συνεργασίας επηρεάζεται από το κόστος που 

επιβάλλεται σε κάποιον όταν τιμωρείται, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 4.3.3. Όταν το 

κόστος είναι αυτό της βασικής συνθήκης (p = 4k), ακόμα και ένας μικρός βαθμός 

τιμωρών αρκεί, για να μειονεκτήσουν οι αποστάτες. Διακρίνεται λοιπόν μια σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ της συχνότητας της συνεργασίας και της εμφάνισης της τιμωρίας 

μεταξύ των ομάδων. Όταν το κόστος του αποστάτη είναι διπλάσιο από αυτό του 

τιμωρού (p = 2k), η επιβολή της τιμωρίας δεν μειώνει σε ικανοποιητικό βαθμό τις 

απολαβές των αποστατών, και η συσχέτιση μεταξύ συνεργαζόμενων και τιμωρών 

φθίνει, οδηγώντας στη μείωση και των συνεργαζόμενων και των τιμωρών. 
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4.3.4. Πληθυσμοί με κυμαινόμενο κόστος 
(Boyd et al. 2002) 

Το μοντέλο σε τρεις διαφορετικές συνθήκες. Στη πρώτη η τιμή κόστους είναι κυμαινόμενη για τον 
τιμωρό, και ευθέως ανάλογη με την συχνότητα των αποστατών της ομάδας, στη δεύτερη έχει σταθερή 
τιμή, ίση με το κόστος c που επιβαρύνονται και οι συνεργαζόμενοι για την συνεισφορά τους. Στην τρίτη 
δεν υπάρχει καθόλου τιμωρία. 
  

Κάτι επίσης σημαντικό που παρατηρείται, είναι πως η τιμωρία οδηγεί σε υψηλό 

βαθμό συνεργασίας, μόνο όταν το κόστος k των τιμωρών μειώνεται καθώς μειώνεται 

και ο αριθμός των αποστατών. Το κόστος ελέγχου της αποστασίας πρέπει να 

υπολογιστεί είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν αποστάτες. Όταν αυτό το κόστος δεν 

είναι αμελητέο, ή όταν η πιθανότητα αποστασίας «κατά λάθος» είναι υψηλή, ακόμα και 

όταν στην ομάδα έχουν μείνει λίγοι αποστάτες, η ομαδική επιλογή δεν οδηγεί στην 

εξέλιξη της αλτρουιστικής τιμωρίας (διάγραμμα 4.3.4.). Ωστόσο επειδή η χρήση της 

γλώσσας διευκολύνει την διάδοση της πληροφορίας - ποιος έκανε τι - αναλόγως 

διαμορφώνει και το κόστος ελέγχου των αποστατών. Επίσης δοκιμάσθηκε το μοντέλο, 

που περιέχει την παράμετρο της εξάλειψης μιας ομάδας, με την πιθανότητα αυτής της 

παραμέτρου να είναι ανάλογη με την διαφορά των μέσων απολαβών των μελών των 

δύο ομάδων που αναμετρώνται, και όχι απλά με την διαφορά του ποσοστού των 

συνεργαζόμενων των δύο ομάδων.  

Οι συγγραφείς υποστηρίζουν πως η δυναμική εξέλιξης της αλτρουιστικής 

συνεργασίας διαφέρει από εκείνη της αλτρουιστικής τιμωρίας, παρότι η λογική τους 



Η εξέλιξη της αλτρουιστικής συμπεριφοράς 

 61 

είναι παρόμοια. Σαν αποτέλεσμα η ομαδική επιλογή είναι πιο αποτελεσματική στο να 

διατηρεί τον συνδυασμό αλτρουιστικής τιμωρίας και συνεργασίας, απ’ ό,τι μόνο την 

αλτρουιστική συνεργασία. Επίσης υποστηρίζουν πως βάσει του παραπάνω 

συμπεράσματος, η ομαδική επιλογή μπορεί να παίξει σπουδαίο ρόλο στην πολιτισμική 

εξέλιξη της συνεργατικής συμπεριφοράς και στους ηθικούς λόγους επιβολής της 

ανθρώπινης τιμωρίας.  

 Η ομαδική επιλογή ουσιαστικά είναι πιο αποτελεσματική σε αυτό το 

μοντέλο για δύο λόγους. Πρώτον σε ομάδες που οι αποστάτες είναι σπάνιοι, οι τιμωροί 

επιβαρύνονται με ένα μικρό επιπλέον κόστος συγκριτικά με τους συνεργαζόμενους, και 

ως συνέπεια η διακύμανση στην συχνότητα των τιμωρών φθίνει με αργό ρυθμό. 

Δεύτερον η επίδραση στις απολαβές εξαιτίας της μίμησης, διατηρεί την διακύμανση 

μεταξύ των ομάδων ως προς την συχνότητα της συνεργασίας, διότι στις ομάδες που 

εμφανίζονται συχνά τιμωροί, οι αποστάτες καταλήγουν με χαμηλότερες απολαβές και 

δεν εμφανίζουν μεγάλες πιθανότητες στο να τους μιμηθούν τα άλλα μέλη της ομάδας 

που διασταυρώνονται μαζί τους.  

Ενδιαφέρον θα είχε η μελέτη του παραπάνω μοντέλου να εμπλουτιζόταν με την 

δυνατότητα να διερευνηθεί το αν αυτοί που δέχονταν την τιμωρία, μπορούσαν να 

εκδικηθούν σε ένα τρίτο στάδιο, τιμωρώντας δηλαδή αυτούς που τους τιμώρησαν. Η 

συγκεκριμένη υπόθεση δεν θα διερευνηθεί περαιτέρω στην τρέχουσα εργασία, έχει 

όμως την προτεραιότητα στην προσεχή μου έρευνα.  

(Είναι πολύ πιθανό να συμπληρωθεί αυτή η ενότητα, με ένα δικό μου 

υπολογιστικό σύστημα προσομοίωσης πληθυσμών βασισμένο στους κανόνες που ορίζουν 

οι συγγραφείς, προκειμένου να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα που θα μας δώσει το 

σύστημα με τα αντίστοιχα αποτελέσματα που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο, 

προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για να διερευνηθεί στο μέλλον η προηγούμενη μου 

υπόθεση).  

Εκτός  από την οικονομική εκδοχή του αλτρουισμού που κυρίως σχετίζεται με 

τον πλούτο και την κατανάλωση, και τη βιολογική  εκδοχή που εστιάζεται στην 

αρμοστικότητα διαφόρων μονάδων (γονιδιακή, ατομική, ομαδική), υπάρχει άλλη μια 

εκδοχή που θα αναλύσω παρακάτω, ο ψυχολογικός αλτρουισμός, άμεσα συνδεδεμένος 

με την ανθρώπινη ευημερία και την ανθρώπινη ηθική και πιο κοντά στη οικία 

καθημερινή κατανόηση και χρήση του όρου «αλτρουισμός». 
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5 Ψυχολογικός Αλτρουισμός 

5.1 Η διάκριση εξελικτικού και ψυχολογικού αλτρουισμού 

Πολλές είναι οι αντιπαραθέσεις όσον αφορά την εξέλιξη του αλτρουισμού που 

διαιωνίζονται, διότι δεν εστιάζουν επαρκώς μεταξύ δύο διαφορετικών εννοιολογήσεων 

του αλτρουισμού, του βιολογικού-εξελικτικού και του ψυχολογικού. Στο βιβλίο τους  

Unto Others: The Evolution and psychology of Unselfish Behaviour, οι Sober και 

D.Wilson το 1998, κάνουν σαφή αυτή τη διάκριση. Στο βιβλίο τους παρουσιάζουν το 

εξής ενδιαφέρον εξελικτικό επιχείρημα για τη διαμάχη του ψυχολογικού αλτρουισμού 

και του ψυχολογικού εγωισμού, υπέρ του ψυχολογικού αλτρουισμού. 

 Μια συμπεριφορά χαρακτηρίζεται ψυχολογικά αλτρουιστική, αν και μόνο αν το 

κίνητρο της βασίζεται στην τελική επιθυμία που έχει ως αντικείμενο την ευημερία ενός 

άλλου οργανισμού. Ως τελική επιθυμία ορίζεται αυτή που η εκπλήρωσή της δεν 

αποτελεί ένα ενδιάμεσο βήμα για την εκπλήρωση μιας άλλης επιθυμίας. Μια 

συμπεριφορά χαρακτηρίζεται εξελικτικά αλτρουιστική, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αν 

και μόνο αν αυτή μειώνει την εγκλείουσα αρμοστικότητα14

                                                 
14 Υπενθυμίζουμε πως αν θέλουμε να ορίσουμε αυστηρά την εγκλείουσα αρμοστικότητα, αυτή μετράει 
τα αντίγραφα των γονιδίων του οργανισμού που θα υπάρχουν σε διαδοχικές γενιές. Εφόσον ένας 
οργανισμός έχει πολλά κοινά γονίδια με τους κοντινούς συγγενείς τους, μπορεί να αυξήσει την 
εγκλείουσα αρμοστικότητα του, είτε με το να αναπαράγει ο ίδιος, είτε βοηθώντας τους κοντινούς 
συγγενείς του να αναπαράγουν.  

 του οργανισμού, που 

εκδηλώνει την συμπεριφορά, και αυξάνει αντίστοιχα την εγκλείουσα αρμοστικότητα 

ενός άλλου οργανισμού. Πολλοί συγγραφείς ορίζουν τον εξελικτικό αλτρουισμό βάσει 

της ατομικής αρμοστικότητας και όχι της εγκλείουσας. Αυτή η διαφορά είναι πολύ 

σημαντική όταν οι μελέτες επικεντρώνονται στην ύπαρξη της εξελικτικής 

αλτρουιστικής συμπεριφοράς υπό το πρίσμα της γονεϊκής φροντίδας. Σε αυτή τη 

περίπτωση, κι όταν μελετάται με όρους εγκλείουσας αρμοστικότητας, ουσιαστικά 

ακυρώνεται το αυταπόδεικτο της ύπαρξης του εξελικτικού αλτρουισμού, βάση του 

ορισμού του, εφόσον δεν μειώνεται η εγκλείουσα αρμοστικότητα του δρώντος. Με το 

ίδιο σκεπτικό, πολλές συμπεριφορές που βοηθούν κοντινούς συγγενείς να 

αναπαράγονται, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως εξελικτικά αλτρουιστικές, ακόμα 

κι αν αυτές επιφέρουν μεγάλο κόστος στον οργανισμό που προσφέρει την βοήθεια.  
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 Ο ψυχολογικός αλτρουισμός και ο εξελικτικός αλτρουισμός είναι ανεξάρτητες 

έννοιες, εφόσον δεν συνεπάγεται ο ένας τον άλλον. Μιας και οι βιολόγοι 

χρησιμοποιούν τον όρο συμπεριφορά αρκετά διευρυμένα, είναι λογικά δυνατόν μια 

συμπεριφορά να είναι εξελικτικά αλτρουιστική, όπως για παράδειγμα στα φυτά (τα 

φυτά δεν έχουν νου και επιθυμίες), που δεν είναι ψυχολογικά αλτρουιστική. Αντίστοιχα 

είναι λογικά δυνατόν ένας οργανισμός να εκδηλώσει μια ψυχολογικά αλτρουιστική 

συμπεριφορά, χωρίς να είναι και εξελικτική. Για παράδειγμα ένας οργανισμός μπορεί 

να έχει μια τελική επιθυμία για την ευημερία των παιδιών του (ψυχολογικός 

αλτρουιστής), χωρίς όμως αυτός να είναι εξελικτικός αλτρουιστής, εφόσον τέτοιες 

συμπεριφορές αυξάνουν την εγκλείουσα αρμοστικότητα του ως γονέα. Αυτά τα 

ερωτήματα θα μελετήσουμε στην επόμενη ενότητα. 

 

5.2 Η διαμάχη ψυχολογικού αλτρουισμού και ψυχολογικού εγωισμού σε 
εξελικτική προοπτική. 

 Ο ψυχολογικός εγωισμός αρνείται την ύπαρξη τελικών επιθυμιών, οι οποίες 

έχουν ως αντικείμενό τους την ευημερία ενός άλλου οργανισμού. Υποστηρίζει πως όλες 

οι απόλυτες επιθυμίες αποσκοπούν στο ατομικό συμφέρον και περιλαμβάνουν 

επιθυμίες ως προς την επιβίωση των ίδιων των οργανισμών, τον πλούτο τους, την 

εξουσία τους και το κύρος τους15. Ο ψυχολογικός εγωιστής αναγνωρίζει πως οι 

άνθρωποι επιθυμούν την ευημερία των άλλων, αλλά επιμένουν ότι όλες αυτές οι 

επιθυμίες είναι εργαλειακές16

                                                 
15 Μια άλλη εκδοχή του ψυχολογικού εγωισμού είναι ο ψυχολογικός ηδονισμός, που αναγνωρίζει δύο 
είδη απόλυτων επιθυμιών, την επιθυμία για ευχαρίστηση και την επιθυμία αποφυγής του πόνου. 

 (διάγραμμα 5.2). Σε αντίθεση ο ψυχολογικός 

αλτρουισμός ισχυρίζεται ότι αρκετές τελικές επιθυμίες έχουν να κάνουν με το ατομικό 

συμφέρον, αλλά επιμένουν πως υπάρχουν και τελικές επιθυμίες που έχουν αντικείμενο 

την ευημερία των άλλων. Αυτήν την δυνατότητα συνύπαρξης των δύο ειδών τελικών 

επιθυμιών στον ψυχολογικό αλτρουιστή, ονομάζουν οι Sober και Wilson, πλουραλισμό 

κινήτρων (motivational pluralism).  

16 Επιθυμίες που παράγονται μέσω της διαδικασίας του πρακτικού συλλογισμού, όπου το υποκείμενο τις 
έχει γιατί πιστεύει πως η ικανοποίησή τους, θα οδηγήσει σε κάτι άλλο που επιθυμεί. (Stich 2006, σ.268) 
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4.3.1-1. Διάγραμμα επιθυμιών και πεποιθήσεων  
Sober και Wilson (1998) 

 Οι Sober και Wilson (1998) στηριζόμενοι στα επιχειρήματά τους συμπεραίνουν 

πως είναι απίθανο η φυσική επιλογή να μας εφοδιάζει με αμιγώς εγωιστικά κίνητρα και 

συνεπώς αποδέχονται την ύπαρξη του ψυχολογικού αλτρουισμού. Χρησιμοποιούν την 

αξία που έχει η γονεϊκή φροντίδα σε διάφορα είδη, και πιστεύουν πως η φυσική επιλογή 

έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στη διαμόρφωση αυτής της συμπεριφοράς, ενώ για το 

ανθρώπινο είδος αναφέρουν τα εξής: ‘Παρότι οι οργανισμοί αναλαμβάνουν να 

φροντίσουν τα μικρά τους σε πολλά διαφορετικά είδη, οι άνθρωποι-γονείς, παρέχουν 

έναν συγκριτικά μεγαλύτερο βαθμό βοήθειας και για αρκετά μακρύτερο χρονικό 

διάστημα στα παιδιά τους’. σ.  301 

Το πλαίσιο που επέλεξαν οι συγγραφείς για να στηρίξουν τα επιχειρήματα τους, 

κυμαίνεται γύρω από το φαινόμενο της ανθρώπινης επιθυμίας για την παροχή γονεϊκής 

φροντίδας αλλά και της φύσης αυτής της επιθυμίας, αν δηλαδή πρόκειται για μια 

εργαλειακή επιθυμία που εξυπηρετεί έναν εγωιστικό απώτερο σκοπό, ή για μια 

απώτερη αλτρουιστική επιθυμία. Οι συγγραφείς επίσης κάνουν λόγο για τρεις 

εξελικτικούς παράγοντες17

                                                 
17 Διαθεσιμότητα, αξιοπιστία και ενεργητική αποτελεσματικότητα 

 σ.305, που καθορίζουν ποιος σχεδιασμός (ο ψυχολογικός 

αλτρουισμός και η ύπαρξη της απώτερης επιθυμίας της γονεϊκής φροντίδας, ή ο 

ψυχολογικός εγωισμός και η εργαλειακή επιθυμία της γονεϊκής φροντίδας) θα εξελιχθεί 

μέσω της φυσικής επιλογής εις βάρος του άλλου. Υποστηρίζουν πως ο μηχανισμός του 

ψυχολογικού αλτρουισμού είναι εξίσου διαθέσιμος με τον μηχανισμό του ψυχολογικού 

εγωισμού στον προγονικό μας πληθυσμό, όπως επίσης είναι και εξίσου δυναμικά 

αποτελεσματικός, ενώ θεωρούν πως ο αλτρουιστικός μηχανισμός υπερτερεί στον 

παράγοντα της αξιοπιστίας. Οι αναξιόπιστοι γονείς για παράδειγμα που αποτυγχάνουν 

να φροντίσουν τα παιδιά τους διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να μην αποκτήσουν ποτέ 

εγγόνια. Αν λοιπόν οι άλλες συνθήκες διατηρηθούν ίδιες, η φυσική επιλογή θα 
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προτιμήσει την πιο αξιόπιστη λύση του μηχανισμού του ψυχολογικού αλτρουισμού. 

Όπως θα δούμε στην αμέσως επόμενη ενότητα, υπάρχει και ο αντίλογος στα 

επιχειρήματα των Sober και Wilson. 

 

5.3 Υπάρχει τελικά ψυχολογικός αλτρουισμός; 

Ο Stich (2006) αμφισβήτησε την θέση ότι η ανθρώπινη επιθυμία παροχής 

γονεϊκής φροντίδας είναι απώτερα αλτρουιστική. Εισάγοντας ένα περιεκτικότερο 

σχήμα της συναγωγικής διαδικασίας, που εκτός από τις επιθυμίες, απώτερες και 

εργαλειακές, και τις πεποιθήσεις, κάνει λόγο για έναν άλλο τύπο πεποιθήσεων, υπό τον 

ουδό της συνείδησης τις λεγόμενες sub-doxastics, –που θα αποδίδουμε εδώ με τον όρο 

«υποδοξαστικές» (εννοείται ψυχονοητικές καταστάσεις ή αναπαραστάσεις)– που δεν 

αναθεωρούνται. Το πιο οικείο παράδειγμα αυτών των ‘ύποδοξαστικών’, είναι οι 

γραμματικοί κανόνες που σύμφωνα με τον Chomsky αποτελούν το θεμέλιο της 

γλωσσικής γνώσης της παραγωγής και της κατανόησης του λόγου. Αυτές οι 

αναπαραστάσεις δεν ενσωματώνονται σε μηχανισμούς συναγωγής, εφόσον οι ρητές  

πεποιθήσεις του ομιλούντος για τη γλώσσα, δεν έχουν καμία επιρροή στις 

υποδοξαστικές αναπαραστάσεις των γραμματικών κανόνων που εξυπηρετούν την 

επεξεργασία της γλώσσας.  

Κατά τον Stich, οι υποουδικές πεποιθήσεις, παρότι είναι δύσκολο να 

αναθεωρηθούν, παίζουν κάποιο ρόλο στους μηχανισμούς συναγωγής, αν και οι 

αλληλεπιδράσεις τους με άλλες αναπαραστάσεις είναι περιορισμένη. Ο συγγραφέας 

βασισμένος στις υποδοξαστικές αναπαραστάσεις παρουσιάζει μια άλλη δομή 

λειτουργίας του πρακτικού συλλογισμού, όπου η επιθυμία «Κάνω ό,τι θα βοηθήσει 

περισσότερο το παιδί μου» δεν είναι πλέον απώτερη, είναι εργαλειακή, και μπορεί αν 

και αφορά την ευημερία των άλλων, να συμπεριληφθεί και στο εγωιστικό μοντέλο. 

Έτσι το εγωιστικό μοντέλο γίνεται εξίσου αξιόπιστο με το αλτρουιστικό στο να 

πραγματώνει την κρίσιμη διαδικασία της παροχής γονεϊκής φροντίδας και χάνεται το 

πλεονέκτημα του αλτρουιστικού μοντέλου. 

Ο Stich επίσης υποστηρίζει, μεταξύ και άλλων συγγραφέων (Godfrey–Smith 

1996, Sober 1994), ότι οι νοητικές καταστάσεις «δοξοειδής» (belief-like) που δεν είναι 

αυστηρά αληθείς, προάγουν την αρμοστικότητα. Σε ένα σύνολο πεδίων, η φυσική 

επιλογή φαίνεται να χρησιμοποιεί τις ‘υποδοξαστικές αναπαραστάσεις’ για να 

εξασφαλιστεί ότι οι δοξοειδής νοητικές καταστάσεις θα διατηρηθούν και δεν θα 
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υπονομευθούν από συστήματα αναθεώρησης πεποιθήσεων. Εφόσον η φυσική επιλογή 

επωφελείται με το ίδιο τέχνασμα ξανά και ξανά, είναι πολύ πιθανό πως όταν έρχεται 

αντιμέτωπη με το πρόβλημα της παροχής της γονεϊκής φροντίδας, να επιλέγει αυτή τη 

στρατηγική.  

Εν κατακλείδι, κι ενώ δεν μπορούμε με βεβαιότητα να ισχυριστούμε πως η 

γονεϊκή φροντίδα είναι αποτέλεσμα του ψυχολογικού αλτρουισμού - τα επιχειρήματα 

των Sober και Wilson δεν φαίνεται να παρέχουν στοιχεία που θα βάρυναν ως απόδειξη 

ύπαρξης του ψυχολογικού αλτρουισμού – εξίσου ανοιχτό αφήνουν το ζήτημα τα 

επιχειρήματα του Stich που επιχειρούν να υπονομεύσουν την ύπαρξη απώτερων 

επιθυμιών όσον αφορά την ευημερία των άλλων. Ο λόγος που διατηρούμε επιφυλάξεις 

και ως προς την επιχειρηματολογία του Stich, οφείλεται στη δύναμη των πολλών απλών 

παρατηρήσεων μας επί των φαινομένων της ανθρώπινης συμπεριφοράς, που 

παραμένουν συμβατές με τη χρήση της φυσικής γλώσσας - όσον αφορά τον 

χαρακτηρισμό των στάσεων που υιοθετούμε και των κινήτρων που αναγνωρίζουμε στις 

ποικίλες καθημερινές επιλογές μας - και που δεν θα μπορούσαν αβίαστα να αναχθούν 

και να ερμηνευθούν με εγωιστικά κίνητρα. Κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος, π.χ., 

κάποιου δρώντος για την ευημερία άλλων, είναι αυθόρμητα κατανοητή ως 

αλτρουιστική πράξη, ενώ τείνουμε να θεωρούμε αναμενόμενη και απολύτως 

φυσιολογική την συναισθηματική ευχαρίστηση που κάθε τέτοια πράξη περιβάλλει, 

όπως, ας πούμε, αναμενόμενη είναι η κατανάλωση ενέργειας, που απαιτείται για την 

εκτέλεση ενός έργου.18

Έχοντας μελετήσει σε αρκετές επίπεδα τον αλτρουισμό στα προηγούμενα 

κεφάλαια που αντιστοιχούν σε οικονομικά και βιολογικά θεωρητικά μοντέλα καθώς και 

την διάκριση του ψυχολογικού και εξελικτικού αλτρουισμού που είδαμε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, σειρά έχει μια ενδιαφέρουσα προσπάθεια μέσω της 

νευρογνωσιακής επιστήμης που επιχειρεί να εντοπίσει την ύπαρξη ενός ψυχονοητικού 

μηχανισμού καθώς και την αντίστοιχη νευρωνική περιοχή του που ίσως παρέχει την 

ικανότητα σε έναν οργανισμό να διακρίνει τον αλτρουιστή από τον εγωιστή, ή κατά 

αναλογία, τον συνεργαζόμενο από τον αποστάτη, ακόμα κι από τον απατεώνα. Αν 

πράγματι υπάρχει ένας τέτοιος μηχανισμός είναι πολύ πιθανό να έχει προκύψει 

 

                                                 
18Γνωστή είναι επίσης, η θέση του Adam Smith στην εισαγωγή του βιβλίου του The Theory of Moral 
Sentiments (1759): σ. 11 (όπως γράψαμε και στην ενότητα 2 σ.17), αλλά και η γενικότερη άποψη του 
Hume για τη φυσική συμπάθεια μεταξύ ανθρώπων που δικαιολογεί έτσι τις απώτερες επιθυμίες για την 
ευημερία των άλλων.  
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εξελικτικά και δεν θα μπορούσε να αγνοηθεί από την ευρύτερη επιστημονική έρευνα 

όσον αφορά την εξέλιξη της αλτρουιστικής συμπεριφοράς. Άλλωστε εκ πρώτης όψεως, 

αν υπάρχει ένας τέτοιος μηχανισμός, δεν μπορεί παρά να αποτελεί προϋπόθεση της 

εξέλιξης αυτού του είδους συμπεριφοράς. 
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6 Νευρογνωσιακοί μηχανισμοί αλτρουισμού 

  

  Η βασική θέση της εξελικτικής ψυχολογίας για τον νου είναι πως ο εγκέφαλος 

είναι ένα πολυσύνθετο λειτουργικά οργανωμένο σύστημα, που επιτελεί κρίσιμα έργα, 

βλέπει σκέφτεται  και πράττει, και αποτελεί προϊόν των εξελικτικών δυνάμεων, και δη 

της φυσικής επιλογής (Pinker 2002). Επιπλέον η εξελικτική ψυχολογία (ΕΨ) συνθέτει 

μια διαφορετική εικόνα από την αντίστοιχη της κοινωνιοβιολογίας, που θεωρεί πως 

όλες οι συμπεριφορές είναι αποτέλεσμα των γενετικών μηχανισμών. Η ΕΨ υποστηρίζει 

πως ο εγκέφαλος έχει δομήσει εσωτερικά προσαρμογές -ένα σύνολο κανόνων- ανάλογα 

με το περιβάλλον και οι προσαρμογές αυτές κυβερνούν την ανθρώπινη συμπεριφορά. 

Οι Gazzaniga, Ivry και Magnun, στο Cognitive Neuroscience (2002), αναφέρουν πως ο 

εγκέφαλος δεν παρέχει κάποια σημαντική μηχανική, μεταβολική, ή χημική υπηρεσία 

στον οργανισμό. Η λειτουργία του εγκεφάλου έχει πληροφοριακό, υπολογιστικό και 

ρυθμιστικό χαρακτήρα για τον οργανισμό. Αποτελείται από προσαρμοστικές 

ενσωματωμένες συσκευές, επεξεργασίας πληροφορίας, και παρέχει αυτό που οι 

αναπτυξιακοί ψυχολόγοι αναφέρουν, ως βιολογικά εφοδιασμένη άρρητη γνώση, από 

την βρεφική κιόλας ηλικία. Τέτοιες προσαρμογές υποστηρίζουν τις νοητικές 

λειτουργίες, όπως είναι μεταξύ άλλων, η λειτουργία επίλυσης προβλημάτων, η 

εφαρμογή της  θεωρίας του νου19

Το 1971, ο R. Trivers υποστήριξε ότι τα στοιχεία της κοινωνικής συναλλαγής, ή 

το κοινωνικό συμβόλαιο όπως ονόμαζε ο ίδιος, βασιζόνται σε μια ειδική μορφή του 

αλτρουισμού, τον αμοιβαίο αλτρουισμό (reciprocal altruism) δηλαδή την 

ανταποδοτικότητα που διακρίνεται μεταξύ των κοινωνικών σχέσεων από σχεδόν 

ισόποσες συναλλαγές. Οι κατάλληλοι γνωστικοί, ψυχολογικοί και συναισθηματικοί 

μηχανισμοί, συνεχίζει ο Trivers, επιτρέπουν στον άνθρωπο να διατηρεί τέτοιου είδους 

φιλικές συναλλαγές ακόμα και με μη συγγενείς. Τα παιδία ασυνείδητα αναγνωρίζουν 

την ανταποδοτική φύση που έχουν οι φιλίες τους και κοινωνικά απορρίπτουν τα παιδιά 

που δεν συμπεριφέρονται ανταποδοτικά.  

, και η ικανότητα για κοινωνική συναλλαγή.  

                                                 
19 που δίνει την δυνατότητα σε κάποιον να σκεφθεί τις προθέσεις ενός άλλου ατόμου ως προς τον ίδιο 
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Είναι αρκετά τα ζητήματα της εξελικτικής θεωρίας που αφορούν την κοινωνική 

συναλλαγή ή αλλιώς την αλτρουιστική συνεργασία (altruistic cooperation), ή τον 

αμοιβαίο αλτρουισμό (reciprocal altruism), ή την ανταποδοτικότητα (reciprocation). 

Έχουν επαρκώς διερευνηθεί και εξασφαλίσει έναν ικανοποιητικό βαθμό συναίνεσης. Οι 

Leda Cosmides και John Tooby έκαναν μια σειρά πειραμάτων σε ζητήματα κοινωνικής 

συναλλαγής, απειλών, σχέσεων συνεργασίας και επιλογής συντρόφου (1987, 1989, 

1990). Σύμφωνα με τους συγγραφείς, αυτοί οι μηχανισμοί κοινωνικής νόησης, είναι 

οργανωμένοι τόσο ώστε να καθοδηγούν τη συλλογική σκέψη και τη συμπεριφορά 

υπακούοντας έτσι στα εξελικτικά επαναλαμβανόμενα προβλήματα προσαρμογής που 

προκύπτουν στον κοινωνικό κόσμο. Οι συγγραφείς, εκτός από το να διατυπώσουν 

θεωρητικά την ύπαρξη τέτοιων μηχανισμών, θέλησαν να στηρίξουν την θέση τους και 

με πειραματικά δεδομένα, αλλά και να την πλαισιώσουν με εμπειρικά στοιχεία 

συγγενών επιστημονικών πεδίων, όπως της νευροεπιστήμης και της ανθρωπολογίας. 

Επέλεξαν για το σκοπό αυτό να διερευνήσουν την υπόθεση πως ο ανθρώπινος νους 

λειτουργεί με μηχανισμούς  που περιγράφονται αλγοριθμικά και είναι σχεδιασμένοι για 

την κατάλληλη συλλογιστική στις κοινωνικές συναλλαγές.  

Σύμφωνα με τους ίδιους συγγραφείς (Cosmides και Tooby, 1992), παρότι έχουν 

αναγνωρισθεί περιπτώσεις που οι προσαρμογές κάποιου ειδικού τομέα εμπλέκονται σε 

περιοχές όπως αντίληψη, γλώσσα και συναίσθημα, τα σχετικά ευρήματα περιέργως 

έχουν μείνει στο περιθώριο, χαρακτηριζόμενα ως εξαιρέσεις επί του συνόλου των 

νοητικών διεργασιών. Ακόμα και οι μεγάλοι υποστηρικτές της σπονδυλωτής νόησης 

(modularity), επιμένουν ότι οι επονομαζόμενες κεντρικές διεργασίες, όπως η 

συλλογιστική, είναι γενικής χρήσεως και ανεξάρτητες περιεχομένου (βλ. π.χ Fodor, 

1983). Ορισμένοι συγγραφείς υποστηρίζουν μεν την εξελικτική θέση – θέση η οποία 

δεν αρνείται ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν, συλλογίζονται και εντάσσονται στο 

πολιτισμικό πλαίσιο - αλλά παράλληλα ισχυρίζονται ότι τέτοιες λειτουργίες 

πραγματοποιούνται, τουλάχιστον μερικώς, μέσω των γνωσιακών μηχανισμών που είναι 

ειδικού-περιεχομένου - μηχανισμοί που ενεργοποιούνται (όπως άλλωστε και η 

ανταποδοτική θεωρία) από πεδία ειδικού περιεχομένου (specific content domain) και 

προορίζονται να επεξεργάζονται την πληροφορία αποκλειστικά αυτού του πεδίου.  

Όσον αφορά τη φυσική ιστορία, την προέλευση δηλαδή των γνωσιακών 

μηχανισμών όπως αυτοί που προαναφέρθηκαν, οι Cosmides και Tooby συνδέουν το 

όλο ζήτημα με την θεωρία της εξέλιξης με φυσική επιλογή. Η φυσική επιλογή αποτελεί 
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μια διαδικασία ανάδρασης, που καθορίζεται από την διαφορική αναπαραγωγή 

εναλλακτικών σχεδιασμών. Αν μια αλλαγή στον σχεδιασμό ενός οργανισμού 

επικρατήσει αναπαραγωγικά σε εναλλακτικούς σχεδιασμούς εντός πληθυσμού, τότε η 

σχεδιαστική αυτή αλλαγή θα εμφανίζεται όλο και συχνότερα, συνεπώς θα γίνει 

περισσότερο επιλέξιμη. Αν αυτό το αναπαραγωγικό πλεονέκτημα συνεχίζεται, τότε 

μετά από αρκετές γενεές, η σχεδιαστική αυτή αλλαγή θα διαδοθεί σε όλο τον πληθυσμό 

και θα την αποκτήσουν όλα τα είδη20

 Οι βασικές θεωρίες που απαντούν στο «πρόβλημα του αλτρουισμού», δηλαδή 

και η θεωρία της ομαδικής επιλογής, και η θεωρία της επιλογής συγγενών και η θεωρία 

του ανταποδοτικού αλτρουισμού, επιτρέπουν στους ερευνητές να κάνουν υποθέσεις για 

τη δομή των γνωσιακών διεργασιών που προκαλούν είτε αλτρουιστική, είτε 

συνεργατική συμπεριφορά στους ανθρώπους. Για να βρεθεί πως έχουν προκύψει 

εξελικτικά τέτοιοι μηχανισμοί επεξεργασίας πληροφοριών, θα χρειαστεί να 

περιγραφούν εναλλακτικοί γνωσιακοί σχεδιασμοί, προσδιορίζοντας τους διαφορετικούς 

κανόνες που ενσωματώνουν και τις αναπαραστάσεις στις οποίες αυτοί οι κανόνες 

επιδρούν. Μερικά παραδείγματα θα δούμε στην αμέσως επόμενη ενότητα. 

. Αντίθετα μια σχεδιαστική μεταβολή που μειώνει 

την αναπαραγωγικότητα ενός οργανισμού δεν θα είναι επιλέξιμη. Κι ενώ 

παρατηρούνται σε καθημερινή βάση αναρίθμητες ενέργειες που κάποιοι άνθρωποι 

βοηθούν άλλους, γεννάται το ερώτημα, πως γίνεται ένας ψυχολογικός μηχανισμός που 

προκαλεί τέτοιου είδους συμπεριφορά να διατηρείται (το γνωστό «πρόβλημα του 

αλτρουισμού»); Το γνώρισμα ενός αλτρουιστικού σχεδιασμού είναι, στη περίπτωση 

αυτή, ένα μέρος του φαινοτύπου που έχει σχεδιασθεί με τρόπο που ενισχύει την 

αναπαραγωγικότητα άλλων οργανισμών σε βάρος της αναπαραγωγικότητας του 

οργανισμού που κατέχει το γνώρισμα αυτό.  

6.1 Η μέθοδος επιλογής Wason στην ανίχνευση απατεώνων 

 Οι  Cosmides και Tooby έκαναν πειράματα για να μελετήσουν κατά πόσο ο 

ανθρώπινος νους κατέχει έναν γνωσιακό μηχανισμό, εξειδικευμένο στη συλλογιστική 

που εφαρμόζεται στις κοινωνικές συναλλαγές (η εναλλακτική υπόθεση), ή αν ο 

γνωσιακός μηχανισμός συλλογιστικής λειτουργεί ανεξάρτητα του περιεχομένου (η 

μηδενική υπόθεση). Στη περίπτωση που θα ίσχυε η εναλλακτική υπόθεση, θα ήταν 

πρόθυμοι να διερευνήσουν αν οι εξειδικευμένοι αλγόριθμοι ενεργοποιούνται 

                                                 
20 Δεν υπάρχει ευδιάκριτη διαφορά της αρμοστικότητας από το αναπαραγωγικό πλεονέκτημα που 
αναφέρουν οι συγγραφείς και ακολουθούμε την ορολογία τους. 
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αποκλειστικά σε περιπτώσεις ανίχνευσης απατεώνων (cheater detection). Στη συνέχεια 

θα δούμε με κάποια λεπτομέρεια μερικά πειράματα των Cosmides και Tooby που 

ακριβώς είναι αφιερωμένα σε αυτό το θέμα ανίχνευσης απατεώνων. 

Κλασική μέθοδος με πολλά πειραματικά παραδείγματα διερεύνησης της ικανότητας 

των ανθρώπων να ανιχνεύουν συλλογιστικά δυνητικές παραβιάσεις υποθετικών 

κανόνων, είναι η μέθοδος επιλογής Wason (1966). Ο Wason ήθελε να μελετήσει αν οι 

άνθρωποι είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι να ελέγξουν έναν κανόνα αναζητώντας τα 

στοιχεία που θα μπορούσαν να τον διαψεύσουν. Στο πείραμα του Wason το υποκείμενο 

καλείται να διερευνήσει αν η υποθετική πρόταση «αν P (υπόθεση), τότε Q (απόδοση)» 

έχει παραβιασθεί σε κάποιον από τους τέσσερεις συνδυασμούς οι οποίοι 

αναπαριστώνται σε τέσσερεις κάρτες και οι οποίοι περιγράφουν τις συνθήκες αλήθειας 

της υποθετικής πρότασης. Η πληροφορία (αληθής, ψευδής) στην φανερή όψη των 

καρτών, απεικονίζει την υπόθεση ή την απόδοση, ενώ η πληροφορία στην κρυμμένη 

όψη αφορά τις τιμές των αντίστοιχων αποδόσεων και υποθέσεων. Μία τέτοια πρόταση 

παραβιάζεται μόνο όταν η πρόταση P είναι αληθής και η Q ψευδής. Συνεπώς το 

υποκείμενο θα πρέπει να ελέγξει την κάρτα όπου η P είναι αληθής, για την περίπτωση 

που στη πίσω πλευρά της κάρτας η ‘Q είναι ψευδής’ (όχι-Q), και τη κάρτα όχι-Q, για 

την περίπτωση που στην άλλη πλευρά της η ‘P είναι αληθής’ (P). (βλ. διάγραμμα 6.1 

πιο κάτω).  

Οι έρευνες πολλών δεκαετιών έχουν δείξει πως ένας μικρός αριθμός, μόνο 5% ως 30%, 

έδιναν τις λογικά σωστές απαντήσεις όταν επρόκειτο για περιγραφικούς κανόνες, 

ακόμα κι όταν οι κανόνας εμπεριέχουν οικείους όρους της καθημερινότητας. Οι 

περισσότεροι επιλέγουν την κάρτα P, ή τις κάρτες P και Q. Λίγοι επιλέγουν την κάρτα 

όχι-Q, αν και η ενδεχόμενη ένδειξη P στην κρυφή πλευρά της κάρτας παραβιάζει τον 

κανόνα. Όταν ο κανόνας περιγράφει κάτι οικείο, και όχι αφηρημένο, όπως, π.χ., με 

γράμματα και αριθμούς, το ποσοστό σωστών απαντήσεων ανεβαίνει (μπορεί να φτάσει 

το 48%), ωστόσο ούτε αυτά τα ποσοστά, δεν τεκμηριώνουν αν οι άνθρωποι είναι ικανοί 

εγγενώς να εντοπίζουν παραβιάσεις περιγραφικών, ή αιτιωδών κανόνων.  

 Όταν όμως ζητήθηκε να εντοπισθούν παραβιάσεις υποθετικών κανόνων που 

σχετίζονται με κοινωνικά συμβόλαια, η επίδοση των ερωτηθέντων αυξήθηκε ραγδαία. 

Το πρόβλημα «κατανάλωσης αλκοόλ και ηλικία» για παράδειγμα, αυξάνει τον αριθμό 

σωστών απαντήσεων στο 75%, εφόσον είναι πιο εύκολο να σκεφθεί κανείς με ποιο 

τρόπο ελέγχεται η παράνομη κατανάλωση αλκοόλ (P) για ηλικίες κάτω των 20 (όχι-Q), 
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με την ένδειξη ηλικίας και το είδος της κατανάλωσης. Σχεδόν όλοι καταλαβαίνουν ότι 

πρέπει να ελέγξουν τις κάρτες που απεικονίζουν έναν 16χρονο καταναλωτή (όχι-Q) 

μήπως πίνει αλκοόλ , και έναν καταναλωτή μπύρας (P) μήπως είναι κάτω από 20. 

Κανείς δεν θα ελέγξει τι πίνει ο 25χρονος (Q), ούτε την ηλικία αυτού που πίνει κόκα-

κόλα (όχι-P). Αυτές οι μεταβολές έγιναν γνωστές ως επιδράσεις περιεχομένου (content 

effects).  

Α. Πρόβλημα αφηρημένου περιεχομένου: 

Μέρος της νέας σας υπηρεσιακής εργασίας στο τοπικό γυμνάσιο είναι να ελέγξετε αν τα έγγραφα των 

μαθητών που προσκομίστηκαν είναι σωστά. Πρέπει να ελεγχθεί ότι συμφωνούν με το εξής κανόνα:  

«Αν ένας μαθητής έχει βαθμό D, τότε τα έγγραφά του πρέπει νε έχουν τον κωδικό 3» 

« Αν                                 P           τότε                                                      Q                 » 

Οι παρακάτω κάρτες περιέχουν πληροφορίες για τα έγγραφα τεσσάρων μαθητών που έκαναν αίτηση να 

εγγραφούν σε αυτό το γυμνάσιο. Κάθε κάρτα αντιπροσωπεύει και έναν μαθητή. Η μια πλευρά της κάρτας 

δείχνει τον βαθμό του μαθητή και η άλλη πλευρά τον αριθμητικό κωδικό του μαθητή.  

Υποδείξτε μόνο τις κάρτες που είναι απαραίτητο να γυρίσετε από την άλλη πλευρά προκειμένου να 

ελέγξετε πιθανή παραβίαση του παραπάνω κανόνα σχετικά με τα έγγραφα των μαθητών.  

 

 

                   (P)                  (όχι-P)                    (Q)                   (όχι-Q) 

 

Β. Πρόβλημα αλκοόλ και ηλικίας: 

Λαμβάνετε μέρος στην εκστρατεία κατά των μεθυσμένων οδηγών και πρέπει να ελέγξετε στα τοπικά 

μπαρ αν παραβιάζεται ο εξής κανόνας:  

«Αν ένα άτομο πίνει μπύρα, τότε θα πρέπει να είναι πάνω από 20 χρόνων» 

« Αν                         P           τότε                                                Q            » 

Οι παρακάτω κάρτες περιέχουν πληροφορίες για 4 άτομα που κάθονται σε ένα τραπέζι. Κάθε κάρτα 

αντιπροσωπεύει και έναν από αυτούς. Η μια πλευρά της κάρτας δείχνει τι πίνει το άτομο και η άλλη 

πλευρά την ηλικία του.  

Υποδείξτε μόνο τις κάρτες που είναι απαραίτητο να γυρίσετε από την άλλη πλευρά προκειμένου να 

ελέγξετε πιθανή παραβίαση του παραπάνω νόμου.  

 

 

                   (P)                  (όχι-P)                    (Q)                   (όχι-Q) 

D F 7 3 

D F 7 3 
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Και στις τρείς δοκιμασίες επιλογής Wason η λογική δομή είναι ίδια. Οι δοκιμασίες 

διαφέρουν μεταξύ τους μόνο ως προς το περιεχόμενο των προτάσεων. Ανεξάρτητα του 

περιεχομένου, η λογική απάντηση είναι και στα τρία προβλήματα η ίδια: P και όχι-Q. 

Ενώ <25% των φοιτητών επέλεξαν και τις δύο σωστές κάρτες στο αφηρημένο 

πρόβλημα, περίπου 75% το έκαναν στο πρόβλημα –ηλικίας και αλκοόλ- ένα πρόβλημα 

κοινωνικού συμβολαίου, πραγματολογικού πλαισίου και τυπικής μορφής.  

 
 
 
Γ. Δομή προβλημάτων που αφορούν κοινωνικά συμβόλαια: 

Είναι μέρος της δουλειάς σας να ελέγξετε αν παραβιάζεται οι εξής κανόνες:  

Τυπική μορφή. 

1) «Αν κάποιος λάβει το όφελος, τότε θα πρέπει να πληρώσει το κόστος» 

     « Αν                         P               τότε                                            Q        »      

Αντεστραμμένη μορφή: 

2) «Αν κάποιος πληρώσει το κόστος, τότε λάβει το όφελος» 

     « Αν                         P                    τότε                 Q        »       

Στη τυπική μορφή του κανόνα πρέπει να ελεγχθούν οι κάρτες P και όχι-Q, ενώ στην αντεστραμμένη 

μορφή οι κάρτες Q και όχι-P. 

 

 

                   (P)                  (όχι-P)                    (Q)                   (όχι-Q) 

6.1.1.  Επιδράσεις «περιεχομένου» στις παραλλαγές στο τεστ Wason .  

(Cosmides και Tooby, 2005) 

 

6.1.1 Εξηγεί η εξοικείωση (πραγματολογικό πλαίσιο) την επίδραση 
κοινωνικού συμβολαίου; 

Οι Cosmides και Tooby όμως προχώρησαν ακόμη ένα βήμα διαπιστώνοντας με 

κατάλληλα πειράματα πως το πιο σημαντικό για αυτήν την ραγδαία αύξηση επίδοσης 

στο 75%, δεν είναι η εξοικείωση με το πλαίσιο των κανόνων, αλλά το γεγονός ότι οι 

παραπάνω κανόνες αφορούν την τήρηση, ή μη, ενός κοινωνικού συμβολαίου. Το πρώτο 

πείραμα, αφορούσε την τήρηση κοινωνικού συμβολαίου σε ένα υποθετικό πολιτισμικό 

σενάριο με λέξεις που σίγουρα δεν ήταν αποθηκευμένες στην μακρόχρονη μνήμη. Το 

Λήψη 
οφέλους
  

Μη λήψη 
οφέλους
  

Μη πληρ. 
κόστους 

Πληρωμή 
κόστους 
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δεύτερο πείραμα αφορούσε πάλι κοινωνικό συμβόλαιο, αλλά αυτή τη φορά σε 

αφηρημένο πλαίσιο, με κανόνα: ‘όποιος λαμβάνει κάποιο όφελος, τότε, οφείλει να 

πληρώσει το κόστος’. Το τρίτο πείραμα δεν αφορούσε περιπτώσεις αναγνωρίσιμες ως 

περιπτώσεις κανόνων τήρησης κάποιου κοινωνικού συμβολαίου, όμως η περιγραφή του 

κανόνα ήταν σε πραγματολογικό πλαίσιο, π.χ., ‘αν κανείς θέλει να πάει από την Αθήνα 

στην Λάρισα, θα πάρει το τραίνο’ (το συγκεκριμένο πλαίσιο γνωστό κι ως 

transportation problem). Τα αποτελέσματα ήταν σαφώς υπέρ της θεωρίας κοινωνικού 

συμβολαίου, και παρότι χρησιμοποιήθηκαν κανόνες με αφηρημένους και πολιτισμικά 

άγνωστους όρους, τα ποσοστά σωστών απαντήσεων στα δύο πρώτα πειράματα ήταν 

71% και 75% αντίστοιχα. Οι προβλέψεις της θεωρίας διαθεσιμότητας (availability 

theory)21

6.1.2 Σύγκριση της επίδρασης Κοινωνικών συναλλαγών και της 
παραγωγικής λογικής 

 δεν επαληθεύτηκαν, ενώ τα ποσοστά σωστών απαντήσεων του τρίτου 

πειράματος, που ήταν σχεδιασμένο για να την υποστηρίξει, υστέρησαν  σημαντικά 

(42%). Βλ διάγραμμα 6.1.2 πιο κάτω.  

Το επόμενο ερώτημα ήταν, αν το υψηλό ποσοστό των σωστών απαντήσεων οφείλεται 

αποκλειστικά στην συλλογιστική επί των κοινωνικών συναλλαγών, ή ενυπάρχει και 

στους συγκεκριμένους κανόνες συναγωγής της παραγωγικής λογικής στο βαθμό που 

θεωρούνται ενσωματωμένοι στη φυσική μας γλώσσα. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν 

ένα κανόνα στην κλασική και στην αντεστραμμένη του μορφή: α) αν μου δώσεις το 

ρολόι σου θα σου δώσω 20 δολάρια και β) αν σου δώσω 20 δολάρια, θα μου δώσεις το 

ρολόι σου βλ. διάγραμμα 6.1.1.γ. Όπως και να εκφρασθεί ο κανόνας, η παραβίαση 

ισχύει όταν πάρω το ρολόι και δεν δώσω τα χρήματα, απαντήσεις που ενώ ταυτίζονται 

με την λογικές απαντήσεις στην πρώτη περίπτωση, είναι διαφορετικές στην δεύτερη: Ο 

λογικός κανόνας θα ελέγξει το P και το όχι-Q, δηλαδή τα σενάρια: α) αν σου δώσω 20 

δολάρια και δεν μου δώσεις το ρολόι σου και β) αν δεν μου δώσεις το ρολόι σου, και 

σου δώσω 20 δολάρια. Οι δύο αυτές περιπτώσεις κάνουν κάποιον αλτρουιστή, ή 

ανόητο, αλλά όχι απατεώνα.  

 

                                                 
21 Βασίζεται στην αντίληψη ότι οι εμπειρίες του ατόμου δημιουργούν σχέσεις σύνδεσης μεταξύ των όρων 
του υποθετικού κανόνα στο πείραμα. Η συγκεκριμένη θεωρία επιδίωξε να ερμηνεύσει τα συγκριτικά 
υψηλά ποσοστά σωστών απαντήσεων (κοντά στο 50%), λόγω της εξοικείωσης των περιγραφικών 
κανόνων πρβλ Kahneman και Tversky . 
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6.1.2 Πίνακας συχνοτήτων επιλογής καρτών, με το πείραμαWason.  

 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι άνθρωποι φαίνεται να είναι πιο ικανοί στο να εντοπίζουν 

την απάτη, από τον να ανιχνεύουν απλώς την παραβίαση ενός κανόνα.  

 

 

6.1.3 Εντοπισμός απάτης, η γενικότερα ‘σχήματα αδειoδότησης’; 

Τα επόμενα πειράματα είχαν σκοπό να ελέγξουν αν η υψηλή επίδοση στα τεστ επιλογής 

του Wason σχετίζονταν γενικά με παραβιάσεις σχημάτων αδειοδότησης (permission 

schema), ή αποκλειστικά με απάτες, αθέμιτου οφέλους. Συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα 

δύο πειραμάτων, και στα δύο ελέγχθηκαν κανόνες αδειοδότησης, στο ένα αφορούσαν 

την τήρηση ενός κοινωνικού συμβολαίου, και στο άλλο όχι. Στο πρώτο 75% των 

απαντήσεων ήταν σωστές, ενώ στο δεύτερο μόλις το 21%. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα αυτά, η δευτερογενής υπόθεση που αναφύεται, απορρίπτεται, διότι δεν 

Πίνακας συχνοτήτων επιλογής καρτών, ταξινομημένες βάση διαφόρων σχημάτων. 

         

Κοινωνικού συμβολαίου 
και μη εξοικειωμένου 
περιεχομένου 

  
Περιγραφική και μη 

εξοικειωμένη 
Αφηρημένου 
προβλήματος 

Περιγραφική και 
εξοικειωμένη 

Τυπική 
μορφή 

Αντεστραμμένη 
μορφή 

Λογική 
κατηγορία Πειρ.1&2 Πειρ.3&4 Πειρ.1&2 Πειρ.3&4 Πειρ.1&2 Πειρ.3&4 Πειρ.1&2 Πειρ.3&4 

P 43 40 46 46 46 45 43 3 

not-P 9 11 10 11 1 2 3 36 

Q 20 23 15 23 8 6 0 44 

not-Q 18 20 21 25 23 32 39 3 

Κατηγορία κοινωνικού συμβολαίου 

Όφελος αποδεκτό 43 44 

Όφελος όχι αποδεκτό 3 3 

Κόστος πληρωμένο 0 3 

Κόστος όχι πληρωμένο 39 36 
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ανιχνεύεται αποδοτικά το σύνολο των κανόνων που σχετίζονται με σχήματα 

αδειοδότησης. Η παραβίασή τέτοιων κανόνων ανιχνεύονται αποδοτικά, μόνο όταν 

εμπλέκεται η έννοια αθέμιτο όφελος.  

6.1.4 Απειλή και πρόληψη:  Δύο ακόμα περιπτώσεις κανόνων που ίσως 
περιέχουν αθέμιτο όφελος 

Εκτός από την περίπτωση των κοινωνικών συναλλαγών, πειραματικές ενδείξεις έχουν 

βρεθεί και σε άλλους δύο τομείς όπου ενεργοποιούνται με επιτυχία οι διαδικασίες 

διαπίστωσης παραβίασης κανόνων, όπως, όταν υπάρχει ανάγκη λήψης προληπτικών 

μέτρων (precautions), ή όταν κάποιος δέχεται απειλές. Ο γενικός κανόνας «αν 

βρίσκομαι σε μια επικίνδυνη κατάσταση πρέπει να λάβω τα μέτρα μου» (Cheng και 

Holyoak 1989 – στους Cosmides και Tooby), ενεργοποιεί τον παραπάνω μηχανισμό, 

π.χ. πιο συγκεκριμένα, «αν δουλεύεις με τοξικά αέρια, πρέπει να φοράς προστατευτική 

μάσκα». Τα ίδιο συμβαίνει και στη περίπτωση της απειλής «αν δεν κάνεις αυτό που 

απαιτώ, θα σε βλάψω». Οι μελέτες δείχνουν πως οι άνθρωποι είναι αρκετά ικανοί να 

διακρίνουν αυτούς που χρησιμοποιούν ψεύτικες απειλές εναντίον τους, ή απλά τους 

προδίδουν. Όπως και στα κοινωνικά συμβόλαια, αυτές οι περιπτώσεις εμπλέκονται με 

μία διάσταση (υποκειμενικής;) ωφέλειας.  

Ένα ακόμη ερώτημα που μπορεί να τεθεί είναι το κατά πόσον υπάρχει ένας κοινός 

μηχανισμός πίσω από τα προηγούμενα είδη συλλογιστικής, ή αν κάθε μία από αυτές 

έχει τον δικό της μηχανισμό. Υποστηρίζεται από τους Cheng και Holyoak 1985 

(αναφέρεται στους Cosmides και Tooby 2005), πως τα κοινωνικά συμβόλαια και οι 

προληπτικοί κανόνες είναι δεοντικοί κανόνες (κανόνες που περιγράφουν υποχρεώσεις 

και δικαιοδοσίες). Αν αυτό ισχύει, τότε, θα πρέπει να διερευνηθεί σε ποιο βαθμό οι 

τυχόν ιδιαιτερότητες της δεοντικής συλλογιστικής εμποτίζουν το πλήρες σύνολο των 

κανόνων.22

 

 Πάντως, το σχήμα αδειοδότησης που αποτελεί ένα υπερσύνολο των 

κοινωνικών συμβολαίων και των κανόνων πρόληψης, και που θα μπορούσε να σταθεί 

ως επεξηγητικό σχήμα του κοινού μηχανισμού, είδαμε ήδη ότι περιλαμβάνει και 

περιπτώσεις που έχουν χαμηλά ποσοστά ανίχνευσης παραβίασης κανόνων, περιπτώσεις 

που δεν ανήκουν σε κανένα από τα δύο επί μέρους σχήματα.  

                                                 
22 Οι Cheng και Holyoak (1985) χαρακτηρίζουν ένα τέτοιο γενικότερο σχήμα, «σχήμα υποχρέωσης» 
(obligation schema). 
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6.1.3 Χωρική αναπαράσταση των σχημάτων περιεχομένου των κανόνων συλλογισμού 

 
Η κατηγορία των σχημάτων αδειοδότησης είναι ευρύτερη και εμπεριέχει τα κοινωνικά συμβόλαια και 

του κανόνες πρόληψης. 

Το επιχείρημα των Cosmides και Tooby υποστηρίζει πως ο άνθρωπος έχει 

ενσωματωμένο μηχανισμό ανίχνευσης απατεώνων που ήταν αναγκαίο κομμάτι του 

εγκεφάλου μας, έκτοτε που το ανθρώπινο είδος ξεκίνησε να συμβιώνει σε κοινωνικές 

ομάδες. Την στιγμή που η επιβίωση ανάγεται σε ζήτημα ομάδας, και όχι ατόμου, 

έπρεπε να βρεθεί τρόπος να εξασφαλισθεί ότι η ιδέα της συνεργασίας θα ήταν 

λειτουργική, και δεν θα την υπονόμευαν πιθανοί απατεώνες. Η ύπαρξη λοιπόν αυτού 

του μηχανισμού ανίχνευσης απατεώνων και η διατήρηση του μέχρι σήμερα ίσως 

μαρτυρά της εξέλιξης αυτής της συλλογικής ιδέας. Από την άλλη υπάρχει κι ο 

αντίλογος. Υπάρχουν ψυχολόγοι (Sloman 2010) που παραμένουν σκεπτικοί σε αυτό το 

συμπέρασμα, της ύπαρξη ενός ενσωματωμένου στον άνθρωπο, νοητικού μηχανισμού, 

ανίχνευσης απατεώνων όπως επιχειρηματολόγησαν οι Cosmides και Tooby. «Είναι 

πιθανό πως πρόκειται για μια ικανότητα που αποκτήσαμε από την εμπειρία μας, αλλά 

δεν υπάρχει καμία απόδειξη πως είναι έμφυτη», απαντάει ο Sloman.  

 

6.2 Νευρωνική εξειδίκευση στην ανίχνευση απάτης 

Η νευροεπιστήμη και η γνωσιακή επιστήμη συμβαδίζουν και συνδυάζουν 

γεγονότα και θεωρίες της συγκριτικής ανατομικής και της εξελικτικής βιολογίας για να 

απαντήσουν στα ερωτήματα, γιατί ο εγκέφαλος μας είναι διαμορφωμένος με αυτόν τον 

τρόπο; Τι έχουμε κοινό με τα άλλα ζώα; Τι μας κάνει μοναδικούς; Τι μπορούμε να 

μάθουμε από τα άλλα υπάρχοντα είδη ζώων για την καταγωγή του ανθρώπου; Τι 

Κανόνες αδειοδότησης 
 

Κοινωνικά συμβόλαια 
 

Κανόνες πρόληψης 
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υποστηρίζει η εξελικτική θεωρία για την φύση της ανθρώπινης νόησης; (Gazzaniga, 

Ivry, Mangun, 2002 σ. 577) Συνεπές με τα προηγούμενα, το ερευνητικό πρόγραμμα των 

Cosmides και Tooby (2005) δεν περιορίστηκε στα ψυχονοητικά πειράματα της 

γνωσιακής επιστήμης, αλλά στήριξαν την υπόθεση τους για την ύπαρξη του ενός 

εξειδικευμένου νοητικού μηχανισμού ανίχνευσης απατεώνων, με συναφή πειράματα 

από τον κλάδο της νευροεπιστήμης. 

Βρέθηκε πως σε άτομα που έχουν υποστεί εγκεφαλικές βλάβες, παρότι  υστερούν 

στην παραγωγή λογικών συλλογισμών γενικής μορφής, δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα 

να ασκήσουν μία συλλογιστική δράση σε ότι αφορά κοινωνικές συναλλαγές. Σε άτομα 

με σχιζοφρένεια που υστερούν σε όλα τα τεστ γενικών νοητικών λειτουργιών, η 

ικανότητά τους να ανιχνεύουν απατεώνες παρέμενε άθικτη. Ο Maljkovic το 1987, όπως 

αναφέρουν οι Cosmides και Tooby, έκανε τεστ σε ασθενείς με θετικά συμπτώματα 

σχιζοφρένειας και σύγκρινε την απόδοσή τους με την αντίστοιχη άλλων μη ψυχωσικών 

ασθενών από την ίδια κλινική. Οι ασθενείς που έπασχαν από σχιζοφρένεια 

αποτύγχαναν στα τεστ γενικής συλλογιστικής (τα τεστ δεν ήταν της μεθόδου Wason), 

τόσο όσο κι ένας τυπικός ασθενής που έπασχε από προμετωπιαία δυσλειτουργία. Όμως 

η ικανότητά τους να ανιχνεύουν απατεώνες στα τεστ του Wason, δεν φάνηκε να 

υστερεί από την μη ψυχωσική ομάδα ελέγχου ακόμη και ως προς το βαθμό τυπικής 

αποσύνδεσης όσον αφορά το περιεχόμενο των κανόνων. Αυτή η επιλεκτική διατήρηση 

συλλογιστικής ικανότητας σε ζητήματα κοινωνικής συναλλαγής, φαίνεται να είναι 

συνεπής με την αντίληψη ότι αυτού του είδους η συλλογιστική προκύπτει από ένα 

ξεχωριστό μηχανισμό που λειτουργεί ανεξάρτητα από αυτούς της γενικότερης 

συλλογιστικής, ακόμα κι όταν αυτοί έχουν υποστεί βλάβη. Αυτό αποτελεί ακόμα μια 

ένδειξη ότι η συλλογιστική κοινωνικής συναλλαγής διαφέρει τόσο στο ψυχονοητικό 

όσο και νευροφυσιολογικό από άλλες πιο γενικές  ικανότητες επεξεργασίας 

πληροφορίας, της νοήμονος συμπεριφοράς.   

 

6.2.1 Νευροφυσιολογική αποσύνδεση μεταξύ συλλογισμού σε κοινωνικά 
συμβόλαια και συλλογισμού πρόληψης 

Οι νευροφυσιολογικές μελέτες δεν συνηγορούν υπέρ της ύπαρξης ενός κοινού 

μηχανισμού συλλογιστικής. Αν υπάρχει ένας κοινός μηχανισμός, τότε μία νευρολογική 

βλάβη του εγκεφάλου που αντιστοιχεί στην υπεύθυνη περιοχή για αυτόν μηχανισμό, θα 
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μείωνε την απόδοση ανίχνευσης παραβίασης σε όλα τα είδη κανόνων. Σύμφωνα με 

τους συγγραφείς Cosmides and Tooby, ο Stone και οι συνεργάτες του το 2002, 

διαχειρίσθηκαν αυτό το «οπλοστάσιο» της μεθόδου του Wason, και πειραματίστηκαν 

με τεστ που αφορούσαν κοινωνικά συμβόλαια, κανόνες πρόληψης και περιγραφικούς 

κανόνες. Τα πειράματα πάνω σε κοινωνικά συμβόλαια και σε προληπτικούς κανόνες, 

είχαν υψηλά ποσοστά σωστών απαντήσεων από τα φυσιολογικά άτομα (70% και 71%). 

Ο Stone και οι συνεργάτες του υπέβαλαν τα ίδια τεστ στον R.M., έναν ασθενή με 

αμφίπλευρη βλάβη στον μέσο κογχικο-μετωπιαίο φλοιό και στον πρόσθιο κροταφικό 

φλοιό (με αποσυνδεδεμένες και τις δύο αμυγδαλές). Η απόδοσή  του στους κανόνες 

πρόληψης ήταν 70% (ισοδύναμο με αυτό της βασικής ομάδας ελέγχου), όμως στους 

κανόνες κοινωνικού συμβολαίου ήταν μόλις 39%. Η διαφορά αυτή θέτει βάσιμες 

υποψίες για την λειτουργική και νευρωνική αποσύνδεση των δύο μηχανισμών. Αν και 

με το προηγούμενο πείραμα δεν μπορούν να βγουν συμπεράσματα και για την 

ανατομική θέση του μηχανισμού, όταν τα ίδια τεστ έγιναν και σε άλλους ασθενείς23

Τα νευροφυσιολογικά πειράματα που παραθέτουν οι Cosmides και Tooby 

φαίνονται εκ πρώτης όψεως να είναι συνεπή με τα δικά τους ψυχονοητικά πειράματα 

που είδαμε στην προηγούμενη ενότητα. Συνηγορούν δηλαδή υπέρ της υπόθεσης πως 

υπάρχει μια ξεχωριστή νοητική και εγκεφαλική λειτουργία, που ενεργοποιείται όταν 

υπάρχει η ανάγκη να ελεγχθεί αν κάποιο άτομο λαμβάνει αθέμιτο όφελος στο πλαίσιο 

μιας κοινωνικής συναλλαγής. Ωστόσο το ζήτημα της αρχιτεκτονικής της νόησης, το 

κατά πόσο δηλαδή αποτελείται από ένα σύνολο, εξειδικευμένων μονάδων 

επεξεργασίας, ή από μηχανισμούς γενικής χρήσεως ή ακόμα κι από ένα συνδυασμό των 

 με 

παρόμοιες εγκεφαλικές βλάβες, τα ευρήματα αποτέλεσαν ισχυρή ένδειξη ότι το 

κύκλωμα που συνδέει τον πρόσθιο κροταφικό φλοιό με την αμυγδαλή, ήταν υπαίτιο για 

το γνωσιακό έλλειμμα του R.M. Μελέτες που έγιναν με λειτουργική απεικόνιση (fMRI) 

υποστήριξαν, επίσης, πως η συλλογιστική κοινωνικής συναλλαγής πραγματώνεται σε 

διαφορετικές εγκεφαλικές περιοχές από αυτές όπου πραγματώνεται η συλλογιστική 

πρόληψης και υπέδειξαν επίσης πιθανή συμμετοχή κι άλλων εγκεφαλικών περιοχών 

εκτός του κροταφικού φλοιού.  

                                                 
23 Συμμετείχαν άλλοι δύο ασθενείς με μερική επικάλυψη εγκεφαλικής βλάβης, αλλά διαφορετικού 
σχήματος. Ο R.B., είχε μεγαλύτερης έκτασης βλάβη από τον R.M., όπως επίσης είχε βλάβη και στον 
πρόσθιο κροταφικό φλοιό, όμως ο δεξιά κροταφικός λοβός ήταν επαρκώς διατηρημένος και δεν είχε 
αποσύνδεση με την αμυγδαλή. Η επίδοση του ήταν 85% και 83% αντιστοίχως. Ο B.G. είχε εκτεταμένη 
βλάβη στον κροταφικό λοβό αμφίπλευρα, με μικρή μετάδοση πληροφορίας στις αμυγδαλές, αλλά ο 
κογχικο-μετωπιαίος φλοιός διατηρούταν ακέραιος. Η επίδοση του B.G  ήταν 100% και στα δύο τεστ.   
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δύο τύπων αρχιτεκτονικής είναι ανοικτό και αντικείμενο διερεύνησης και 

αντιπαράθεσης.  

 

6.2.2 Νευρωνική βάση της ενσυναίσθησης και των αλτρουιστικών 
κινήτρων.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα καινούργιο άρθρο των Mathur et al. (2010), 

τα ευρήματα του οποίου συνηγορούν στην ύπαρξη ξεχωριστών νευρωνικών 

κυκλωμάτων που ενεργοποιούνται με την εκδήλωση αλτρουιστικών κινήτρων και της 

ενσυναίσθησης. Οι Mathur et al. εξέτασαν την νευρωνική δραστηριότητα της 

ενσυναίσθησης με fMRI, όταν τα υποκείμενα παρατηρούσαν άτομα που υπόφεραν. 

Αυτό που παρατηρήθηκε ήταν πως όταν τα άτομα ήταν της δική τους ομάδας, η 

νευρωνική τους δραστηριότητα ήταν ακόμα πιο έντονη, από ό,τι, όταν παρατηρούσαν 

άτομα που υπέφεραν και ήταν εντελώς άγνωστα. Τα πρόσφατα νευροφυσιολογικά 

ευρήματα ίσως αποτελούν μια πρώτη ένδειξη για το ότι ο αλτρουισμός είναι διακριτός, 

ενώ τα ευρήματα αυτά φαίνεται να συνάδουν και να ενισχύουν την θεωρία της 

ομαδικής επιλογής που είδαμε στην ενότητα 4.1.  
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7 Συμπεράσματα, Συζήτηση, Μελλοντική Έρευνα 

7.1 Πότε συνεργαζόμαστε, πότε φερόμαστε αλτρουιστικά και πότε 
τιμωρούμε αλτρουιστικά; 

 
Κάποια ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, ενώ κάποια προκύπτουν όταν άλλα 

τελικά απαντηθούν. Πότε εν τέλει οι άνθρωποι φέρονται αλτρουιστικά, πότε 

συνεργάζονται και πότε τιμωρούν αυτούς που δεν συνεργάζονται; Πότε οι άνθρωποι 

παρά την ευκαιρία που έχουν να αποκτήσουν όλο το όφελος, προτιμούν να το 

μοιραστούν; Και γιατί τιμωρούν τους τζαμπατζήδες με προσωπικό κόστος; Φαινόμενα 

που μαρτυρούν πως μάλλον ο άνθρωπος δεν συμπεριφέρεται απόλυτα εντός αυστηρών 

ορθολογικών προδιαγραφών, τουλάχιστον σύμφωνα με ορισμένες θεωρήσεις της 

ορθολογικότητας, γεγονός που ενισχύεται κι από τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό 

οικονομολόγων που μελετούν την ανθρώπινη συμπεριφορά και τις κοινωνικές 

συναλλαγές, υπό το πρίσμα της περιορισμένης ορθολογικότητας και σε συνθήκες 

αβεβαιότητας και κινδύνου.  

Η ανίχνευση απατεώνων μπορεί ως νευρογνωσιακός μηχανισμός να στηρίζει, αν όχι και 

να ερμηνεύει την εξέλιξη της αλτρουιστικής συμπεριφοράς, της οποίας μάλλον 

φαίνεται να αποτελεί ένα παράγωγο της. Η ανίχνευση απατεώνων στο πλαίσιο μιας 

κοινωνικής συναλλαγής, η οποία κατά τον Trivers προέρχεται από την εξέλιξη του 

αμοιβαίου αλτρουισμού, φαίνεται να στηρίζει την θεωρία της ομαδικής επιλογής.  

Ένας οργανισμός που συμπεριφορικά προορίζεται να συνεργαστεί ή να προσφέρει 

χωρίς όφελος, έχει ανάγκη να σταματήσει να αλληλεπιδρά με οργανισμούς που τον 

εξαπατούν, γιατί στην αντίθετη περίπτωση θα μειωθεί η αρμοστικότητα του, τόσο 

έναντι των απατεώνων, όσο κι έναντι αυτών που διαθέτουν αυτή την τόσο κρίσιμη 

εντέλει ικανότητα, εντοπισμού των απατεώνων. Προκειμένου λοιπόν η αλτρουιστική 

συμπεριφορά ενός οργανισμού, που προσφέρει βοήθεια σε άλλους οργανισμούς με 

προσωπικό κόστος, να αποτελέσει μια σταθερή εξελικτική στρατηγική και να 

υπερισχύσει όλων των υπολοίπων συμπεριφορών, φαίνεται πως είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση να μπορεί να ανιχνεύει αποτελεσματικά τους οργανισμούς-απατεώνες. 

Μια ικανότητα, που από εμπειρικές ενδείξεις, φαίνεται να υπάρχει.  
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Η θεωρία αυτή δεν είναι αποκομμένη ούτε από την θεωρία της επιλογής συγγενών, 

ούτε από τη θεωρία της εγκλείουσας αρμοστικότητας. Όπως επίσης μερίδιο φαίνεται να 

έχει και μια άλλη θεωρία που δεν αναπτύχθηκε καθόλου στην παρούσα εργασία, αυτή 

των αρνητικών συναισθημάτων - ένα ίσως πολύ ισχυρό κίνητρο που κατευθύνει τους 

ανθρώπους να φέρονται αλτρουιστικά, συνεργατικά και παράλληλα να αποφεύγουν την 

απάτη, την αποστασία, την προδοσία και το αθέμιτο όφελος. Χαρακτηριστική στο θέμα 

αυτό είναι η άποψη του Trivers: «Οι κοινωνικές συναλλαγές και ο αμοιβαίος 

αλτρουισμός εγείρουν πολλά συναισθήματα και αντιδράσεις τα οποία επηρεάζουν τις 

επόμενες κοινωνικές μας συναλλαγές. Αν δώσουμε περισσότερα από ότι πάρουμε σε 

μια κοινωνική σχέση, τότε θυμώνουμε, αν πάρουμε περισσότερα από ότι δώσουμε, τότε 

αισθανόμαστε ενοχές. Οι ενοχές δημιουργούν το κίνητρο να επιστρέψουμε την χάρη, 

ενώ ο θυμός μας ωθεί να διακόψουμε τη σχέση με τον άνθρωπο που μας εξαπάτησε, ή, 

που δεν ανταποδίδει» (στο Gazzaniga, Ivry και Mangun (επιμ.), Cognitive 

neuroscience, σ. 599).  

Όλα αυτά μαζί, αποτελούν μια πρώτη προσέγγιση στο ερώτημα αν υπάρχει και αν 

εξελίσσεται η αλτρουιστική συμπεριφορά, σε βιολογικό επίπεδο και σε ψυχολογικό 

επίπεδο, αλλά και στο επίπεδο των κοινωνικών συναλλαγών και  ευρύτερα των 

οικονομικών αποφάσεων. Παράλληλα θα πρέπει να διερευνηθεί και η προοπτική 

εντοπισμού ενός συνολικά κοινού χαρακτηριστικού των εκδοχών της αλτρουιστικής 

συμπεριφοράς που θα καθιστά συμβατές όλες τις επί μέρους παρατηρήσεις και 

ερμηνείες. Ο συσχετισμός, για παράδειγμα, του προφίλ των ‘απατεώνων’ με αυτό των 

‘τιμίων’ ως προς το αλτρουιστικό, ή μη αντίστοιχα, περιεχόμενό τους, θα μπορούσε να 

στηριχθεί σε μία υπόθεση εργασίας ότι με όριο την δράση μηδενικού κινδύνου 

απώλειας, οι ‘απατεώνες’ δρουν κάτω από αυτό το όριο και οι ‘τίμιοι’ ενδεχομένως και 

πάνω από αυτό, κάτι που θα ήταν ερμηνευτικά συμβατό με μία ευρύτερη διάκριση 

εγωιστών/αλτρουιστών.  

Μία επιτυχής ερμηνευτική ενοποίηση θα επέτρεπε τέλος την εποικοδομητική 

επανεξέταση ακόμη και των φιλοσοφικών ερμηνειών της διαφοράς εγωισμού, 

αλτρουισμού και της θεωρητικής διένεξης για την δυνατότητα αναγωγής της 

αλτρουιστικής συμπεριφοράς, σε συμπεριφορά συμβατή με τις αντίστοιχες εγωιστικές – 

άμεσα εξαρτώμενη από την δυνατότητα αυτής της αναγωγής φαίνεται να είναι και η 

αυτονομία των επιλογών με καθαρά ηθικό περιεχόμενο. 
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