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Μέσα από τέτοιες αποσπασματικές και αντιφατικές εμπειρίες, όπου η 

αυτοσυντήρηση συχνά διατρέχει έσχατο κίνδυνο και πάντως αγωνίζεται για τη 

διασφάλισή της μέσα σε εκάστοτε διαφορετικά περιβάλλοντα και διαφορετικές 

συνθήκες, περνά ο δρόμος από τον προκαταρκτικό στον ολοκληρωμένο κόσμο, 

από τη γυμνή ύπαρξη στην ταυτότητα του υποκειμένου. Οι απαρχές αυτού του 

δρόμου παραμένουν όμως ερμηνευτικά απρόσιτες, γιατί χάνονται μέσα στην 

ανεξιχνίαστη και επαλλάσσουσα βιοψυχική υφή του υποκειμένου, στον 

λαβύρινθο του υπαρξιακού του πυρήνα, όπου τα σαλέματα της οργανικής ύλης 

μετατρέπονται σε ό,τι εμείς συνηθίσαμε να ονομάζουμε «πνεύμα» και «σκέψη» - 

και επίσης χάνονται μέσα στην πληθώρα των περιστατικών της κάθε στιγμής, τα 

οποία δύσκολα ή ελάχιστα μπορούν να ανασυγκροτηθούν με ακρίβεια, ωστόσο 

προκαλούν σοβαρές δράσεις και αντιδράσεις επιθέτοντας ορατά ή αόρατα τη 

σφραγίδα τους πάνω στο σχηματιζόμενο υποκείμενο. 

Παναγιώτης Κονδύλης, 2001 
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Πρόλογος 

Με μια πρώτη ματιά δεν θα έλεγε κανείς ότι ο Homo sapiens θα ήταν αυτός που θα 

κυριαρχούσε πάνω στον κόσμο. «Ο σοφός άνθρωπος» δεν θα κέρδιζε το Ολυμπιακό 

μετάλλιο αν αγωνιζόταν ενάντια στα υπόλοιπα ζώα σε αγώνες πάλης, άρσης βαρών, 

τρεξίματος, κολύμβησης ή στο άλμα. Σύμφωνα με τις μελέτες της Αρχαιολογίας ο 

Homo sapiens είναι περίπου 400.000 χρόνων και πλέον είναι το μόνο είδος από την 

οικογένεια των Homo που έχει επιβιώσει. Αντίθετα από τον πρόγονο του, τον homo 

erectus δεν είναι απλά η στάση του στα δύο πόδια ή οι ικανότητές του να γελάει, να 

θρηνεί και να κάνει αστεία, αυτό που τον καθιστά τόσο ξεχωριστό. Αυτό που μας 

χαρακτηρίζει σαν είδος είναι πολύ περισσότερο η σοφία και η ορθολογικότητα που 

διαθέτουμε. Ποια είναι όμως η φύση αυτής της σοφίας; Μήπως είμαστε εκ φύσεως 

φιλόσοφοι, εξοπλισμένοι με λογική, σε μια αέναη αναζήτηση για την αλήθεια; Ή 

μήπως έχουμε τη διαίσθηση ενός οικονομολόγου, ο οποίος μεγιστοποιεί τις 

αναμενόμενες χρησιμότητες; Ή μήπως είμαστε ηθικοί ωφελιμιστές, και 

αισιοδοξούμε για την ευτυχία όλων; 

Γιατί μας ενδιαφέρουν όμως αυτές οι ερωτήσεις; Ο λόγος είναι, ότι ουσιαστικά δεν 

υπάρχει άλλη επιλογή. Η “sapiens” φύση του ανθρώπου, δηλαδή τα σχετικά με τη 

σοφία και τη γνώση, είναι ένα θέμα που απασχολεί έντονα τον άνθρωπο. Θα 

λέγαμε ότι όλες οι θεωρίες του νου είναι υποθέσεις για τη φύση του sapiens.  Οι 

διαμάχες σχετικά με τη φύση της ορθολογικότητας του ανθρώπου έχουν ξεκινήσει 

από τότε που εμφανίστηκε η ίδια η ιδέα της ορθολογικότητας, δηλαδή από την 

εποχή του Διαφωτισμού. Ποιοι κανόνες διαμορφώνουν τη διανοητική, κοινωνική 

και ηθική κρίση μας; Στο πέρασμα των χρόνων έχουν προταθεί βασικά τέσσερις 

διαφορετικές θέσεις για τη φύση και τη λειτουργία του sapiens:  

a. ο άνθρωπος είναι ορθολογιστής χωρίς όρια (unbounded rationality) 

b. ο άνθρωπος προσπαθεί για το βέλτιστο, αλλά τελεί υπό περιορισμούς 

(optimization under constraints) 

c. ο άνθρωπος πέφτει σε γνωσιακές πλάνες, οπότε προκύπτει η μη 

ορθολογικότητα (irrational cognitive illusions) 

d. η έννοια του οικολογικού ορθολογισμού (ecological rationality) 
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Το ιδανικό του παραδείσου, το ιδανικό της τέλειας γνώσης, αδύνατον επί της γης, 

αποτελεί το πρότυπο του ορθολογισμού. Ο δαίμονας, μια κοσμική εκδοχή του 

Θεού, ξέρει τα πάντα, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον και μπορεί να 

προβλέψει με βεβαιότητα. Οι τρεις πρώτες θεωρίες, αν και φαίνονται αντίθετες, 

αντικατοπτρίζουν την ίδια αυτή έννοια. Στις δύο πρώτες η συμπεριφορά του 

ανθρώπου προσομοιάζεται με αυτή του δαίμονα, ενώ η τρίτη τα βάζει κιόλας με τον 

άνθρωπο, που αποτυγχάνει να φτάσει αυτό το ιδανικό (Gigerenzer, 2006). 

Ο  Homo Heuristicus (Gigerenzer & Brighton, 2009) έχει ένα νου δομημένο με bias, ο 

οποίος αγνοεί μέρος των παρεχόμενων πληροφοριών, διότι έτσι μπορεί να χειριστεί 

καλύτερα και πιο αποτελεσματικά την αβεβαιότητα, παρά στηριζόμενος σε ένα 

άλλο μοντέλο νόησης, δίχως bias, που ψάχνει εντατικά για όλες τις πηγές 

πληροφοριών και που μπορεί να σχηματίσει στρατηγικές μόνο για γενικούς 

σκοπούς. Ο όρος heuristic  είναι ελληνικής καταγωγής και σημαίνει «χρησιμεύω για 

να ανακαλυφθεί κάτι ή ανακαλύπτω». Η παντογνωσία θα ήταν σημαντική σε έναν 

κόσμο στοχαστικό, γιατί μόνο σε ένα τέτοιο πλαίσιο θα είχε νόημα, και αυτό θα 

ήταν τότε οικολογικά ορθολογικό (Gigerenzer & Brighton). Ο κόσμος όμως είναι 

αβέβαιος και οι άνθρωποι απρόβλεπτοι. 
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Εισαγωγή 

 

Καθημερινά στη ζωή μας και σχεδόν κάθε στιγμή παίρνουμε διάφορες αποφάσεις. 

Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται άλλοτε συνειδητά και άλλοτε ασυνείδητα. Παρά 

το γεγονός ότι πρόκειται για ένα τόσο κοινό και συχνό φαινόμενο, πλήθος μελετών 

από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους (μαθηματικά, οικονομικά, στατιστική, 

ψυχολογία, κοινωνιολογία, πολιτική επιστήμη, νευροεπιστήμες, φιλοσοφία κ.α.) 

προσπαθούν να περιγράψουν ή και να εξηγήσουν τη διαδικασία της απόφασης. 

Έτσι λοιπόν έχουν αναδυθεί βασικά δύο τύποι ανάλυσης του θέματος αυτού: από 

τη μια μεριά είναι η κανονιστική ανάλυση (normative analysis) και από την άλλη 

μεριά είναι η περιγραφική ανάλυση (descriptive analysis). Στην κανονιστική 

θεώρηση η βαρύτητα δίνεται στην ορθολογική φύση της απόφασης και τονίζεται 

κυρίως το πώς θα έπρεπε να παίρνουμε τις αποφάσεις. Στην περιγραφική θεώρηση 

λαμβάνονται υπ’ όψιν οι πραγματικές πεποιθήσεις και προτιμήσεις του 

υποκειμένου και σχολιάζεται το πώς πραγματικά διαμορφώνεται και λαμβάνεται 

μια απόφαση (Kahneman & Tversky, 1983).   

Κατά τη λήψη μιας απόφασης υπάρχει αλληλεπίδραση ανάμεσα στο κάθε 

υποκείμενο και τον κόσμο του, δηλαδή το περιβάλλον. Η κατάσταση στην οποία 

βρίσκονται τα δύο μέρη την κάθε στιγμή σε συνδυασμό με το εκάστοτε πρόβλημα ή 

ζήτημα που πρέπει να λυθεί συντελούν στην απόφαση. Ένας κλειστός κόσμος 

χαρακτηρίζεται περισσότερο από βεβαιότητα και είναι προφανώς πιο εύκολο να 

αναλυθούν πλήρως όλες οι εναλλακτικές λύσεις προκειμένου να ληφθεί τελικά η 

βέλτιστη απόφαση. Σε έναν κόσμο ανοιχτό όμως το μέλλον είναι αβέβαιο, η 

πληροφόρηση ατελής, ο χρόνος και τα μέσα (π.χ. χρήμα) δεν επαρκούν κι έτσι 

τελικά πολλές αποφάσεις πρέπει να παρθούν ακόμη και υπό συνθήκη κινδύνου. 

Η ανατροπή και η πρόοδος που έφερε η εποχή του Ορθολογισμού, κυρίως μετά από 

την μακρά και σκοτεινή περίοδο του Μεσαίωνα ήταν τόσο σπουδαία, που η 

αντίληψη υπέρ της ορθολογικής σκέψης γενικότερα και υπέρ της ορθολογικής 

απόφασης ειδικότερα παρέμεινε κυρίαρχη μέχρι τουλάχιστον και τα μέσα του 20ου 

αιώνα. Ο δρόμος για μια ψυχαναλυτική προσέγγιση που είχε ανοίξει ο Freud και 
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άλλοι στα τέλη του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα δεν αποτέλεσε τροχοπέδη στην 

εξέλιξη της έννοιας του ορθολογισμού. Σύμφωνα με τις δύο πιο κυρίαρχες θεωρίες 

του 20ού αιώνα, a) Social Exchange Theory (Homans, 1958) & b) Attribution Theory 

(Kelley, 1973: Jones and Davis, 1966), οι άνθρωποι υπολογίζουν τα κόστη και τα 

κέρδη των διαφόρων εναλλακτικών επιλογών πριν πάρουν μια απόφαση και 

ζυγίζουν τους παράγοντες που απορρέουν από το άτομο και από την δεδομένη 

κατάσταση πριν ερμηνεύσουν οριστικά τους λόγους για τους οποίους έδρασε 

κάποιος κάπως. Και οι δύο αυτές θεωρίες ήταν υποστηρικτικά μοντέλα της 

ορθολογικής απόφασης. 

Την ίδια περίοδο όμως άλλαζε το τοπίο της ψυχολογίας με τον Simon (1956 & 1959) 

να παίρνει το βραβείο Νόμπελ υποστηρίζοντας ότι ο ορθολογισμός έχει εγγενή όρια 

και προτείνοντας ουσιαστικά ένα νέο μοντέλο απόφασης υπό τον όρο “Bounded 

Rationality”. Οι Tversky και Kahnemann (1974), εκ των οποίων ο Kahneman 

βραβεύθηκε επίσης με το βραβείο Νόμπελ (Kahnemann, 2002), υποστήριξαν ότι η 

ορθολογικότητα κατά τη διαδικασία λήψης μιας απόφασης είναι ακόμα πιο 

περιορισμένη από ότι νομίζαμε. Μέσα από τις έρευνές τους κατέληξαν να 

κατονομάσουν συγκεκριμένα λάθη που κάνουν οι άνθρωποι όταν αποφασίζουν, και 

πρότειναν ότι στηριζόμαστε σε ένα αριθμό συγκεκριμένων ευρετικών κανόνων – 

heuristics, νοητικών δηλαδή στρατηγικών, οι οποίες επιταχύνουν την λήψη 

απόφασης, λειτουργούν κυρίως κάτω από συνθήκη αβεβαιότητας, και οι οποίες 

συχνά οδηγούν σε λάθη. 

Ταυτόχρονα αναδυόταν πάλι η έννοια του ασυνειδήτου (Bowers, 1984) και μέχρι τα 

τέλη του 20ου και τις αρχές του 21ου αιώνα η ιδέα της ορθολογικής απόφασης 

βαλλόταν από μια λιγότερο ορθολογική. Παρόλα αυτά το ζήτημα παραμένει 

ανοιχτό, κυρίως όσο οι ευρετικοί αυτοί κανόνες γίνονται αντιληπτοί ως λάθη 

(Gigerenzer, 1991; 1993; 1994; 1996 & 2005; Kahneman and Tversky, 1996) και θα 

παραμένει τόπος αντιπαραθέσεων πάνω στον οποίο θα δουλέψει μία, όπως λέει ο 

Kahnemann (1991), «τρίτη γενιά ερευνών» (Baumann, Dalgleish, Fluke & Kern, 

2011). 
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Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη του θέματος της 

απόφασης. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο περιβάλλον της απόφασης, 

τις συνθήκες δηλαδή ρίσκου και αβεβαιότητας καθώς και τις προσδοκίες, στο 

πλαίσιο των οποίων διαμορφώνεται η κάθε απόφαση. Στη συνέχεια παρουσιάζεται 

η βασική ιδέα της κατεξοχήν ορθολογικής απόφασης, η οποία στηρίζεται στη 

μεγιστοποίηση της χρησιμότητας και αμέσως μετά δίνεται το βασικό επιχείρημα 

που πλήττει την αρχή της μέγιστης χρησιμότητας καταλήγοντας στη θεωρία της 

Προοπτικής.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται το τί σημαίνει ορθολογική απόφαση και ποια 

είναι τα βασικά αξιώματα αυτής. Και πάλι όμως φαίνεται ότι τα αξιώματα αυτά 

παραβιάζονται πρακτικά στην καθημερινότητά μας. Ακολουθεί εκτενής αναφορά 

των ευρετικών αρχών και των παραγόντων πόλωσης (heuristics and bias), ένα είδος 

γνωστικών απλοποιήσεων, βάσει των οποίων οι αποφάσεις λαμβάνονται γρήγορα 

και με επιτυχία, ο ίδιος ο μηχανισμός αυτών όμως εγκυμονεί λάθη. Αυτό σημαίνει 

ότι οι αποφάσεις και προτιμήσεις που αναδύονται όταν βασιζόμαστε στους 

ευρετικούς αυτούς κανόνες δεν συνάδουν πάντα με το μέγιστο όφελος ή κέρδος. Η 

απάντηση του Gigerenzer τέλος, δεν αμφισβητεί απλά τη γενική ισχύ και σημασία 

των κανόνων αυτών, αλλά πολύ περισσότερο ανοίγει το δρόμο για μια επόμενη 

γενιά ερευνών, όπου ο άνθρωπος δεν αποτελεί ούτε το μοντέλο που υπολογίζει 

μαθηματικά την πλέον επικερδέστερη λύση, αλλά δεν αποτελεί ούτε ένα ον ανόητο, 

το οποίο πέφτει συνεχώς μέσα στις παγίδες που ο ίδιος ο εγκέφαλός του φτιάχνει, 

για να εξυπηρετηθεί.  

Ο οικολογικός ορθολογισμός είναι μία πρόταση που δεν κρίνει, απλά παρατηρεί και 

προσπαθεί να εξηγήσει. Η έννοια της βέλτιστης απόφασης είναι κάτι πιο πέρα από 

την έννοια της απόφασης με τη μέγιστη χρησιμότητα, διότι η μέγιστη χρησιμότητα 

σε κάποιες περιπτώσεις είναι το να παρθεί η απόφαση τη σωστή στιγμή, και όχι το 

να ληφθεί η απόφαση με το μέγιστο δυνατό κέρδος. Με τη βοήθεια της εξελικτικής 

ψυχολογίας, των νευροεπιστημών και άλλων επιστημών, προσπαθούμε να 

κατανοήσουμε ποιες ήταν οι συνθήκες αυτές, με τις οποίες ο άνθρωπος είχε 

αλληλεπίδραση και βάσει των οποίων διαμορφώθηκαν οι μηχανισμοί απόφασης. Οι 
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ευρετικοί κανόνες υπάρχουν σαν μηχανισμός, έχουν όμως άλλο περιεχόμενο και 

εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς από ότι φαινόταν μέχρι τώρα.  

Τέλος γίνεται μια αναφορά στο συναίσθημα και το ρόλο που αυτό παίζει. Δεν 

γίνεται λόγος απλά για το πώς μια δεδομένη συναισθηματική κατάσταση (χαράς, 

λύπης ή θυμού) μπορεί να επηρεάσει τη λήψη της εκάστοτε μεμονωμένης 

απόφασης. Πολύ περισσότερο, το συναίσθημα αντιμετωπίζεται εδώ σαν ένας 

εγγενής μηχανισμός, αποτελεί προϋπόθεση για την λήψη οποιασδήποτε απόφασης, 

και ουσιαστικά έχει διαμορφώσει εξελικτικά τους μηχανισμούς απόφασης, κατά τη 

διάρκεια αυτής της αέναης αλληλεπίδρασης ατόμου και περιβάλλοντος. 
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Κεφάλαιο 1        Πώς λαμβάνουμε μια απόφαση; 

 

Το ερώτημα αυτό αποτέλεσε έναυσμα για τη συγγραφή αυτής της εργασίας. 

Φυσικά οι προεκτάσεις που μπορεί να λάβει ένα τέτοιο θέμα είναι πολλές. Στην 

παρούσα εργασία όμως το ενδιαφέρον εστιάζεται στην έννοια της Ορθολογικότητας 

και την αντιπαράθεση γύρω από το εάν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την 

απόφαση του ανθρώπου ορθολογική ή όχι. Η πράξη της απόφασης λαμβάνεται από 

κάποιο Υποκείμενο και τοποθετείται εξ’ ορισμού μέσα σε ένα περιβάλλον. Πριν την 

αναλυτικότερη ενασχόληση με την έννοια της Ορθολογικότητας, γίνεται λόγος για 

τους παράγοντες που επηρεάζουν κάθε απόφαση. 

 

1.1   Περιβάλλον αβεβαιότητας, προσδοκίες  

Η αβεβαιότητα αποτελεί γεγονός του ανοιχτού κόσμου. Όλες οι μορφές ζωής 

υπόκεινται σε αυτή την αρχή, της αβεβαιότητας για τη σημασία των ερεθισμάτων 

και των σημάτων που λαμβάνουν, και της αβεβαιότητας για τις πραγματικές 

συνέπειες της κάθε τους πράξης και απόφασης. Σε όλα τα επίπεδα η δράση πρέπει 

να ληφθεί προτού λυθεί η αβεβαιότητα. Η ισορροπία μπορεί να επιτευχθεί 

ανάμεσα αφενός στην όσο το δυνατόν καλύτερη ανάγνωση του περιβάλλοντος και 

πρόβλεψη του πιθανότερου και αφετέρου στην γενικότερη ικανότητα της 

κατάλληλης απάντησης, όταν προκύπτει ένα μη αναμενόμενο περιστατικό – 

έκπληξη. Πριν από το γεγονός υπάρχουν οι προσδοκίες. Μετά το γεγονός μπορεί να 

ακολουθήσει η έκπληξη (Kahneman & Tversky, 1982). 

Υπάρχουν τριών ειδών προσδοκίες. Ο πρώτος διαχωρισμός αφορά στην διάκριση 

ανάμεσα σε ενεργές και παθητικές προσδοκίες. Οι ενεργές προσδοκίες εμπλέκουν 

τη συνείδηση και εξαρτώνται από την περιορισμένη ικανότητα της προσοχής και της 

αντίληψης. Μια παθητική προσδοκία είναι αυτόματη και προκύπτει άκοπα (αφορά 

σε κατηγορίες). Ο Posner (1978) ανέφερε σημαντικές διαφορές σχετικά με αυτό τον 

διαχωρισμό των προσδοκιών. Επόμενο σημείο διαχωρισμού αποτελεί η χρονική 



13 
 

διάρκεια και έτσι λοιπόν μπορούμε να διακρίνουμε τις 3 κατηγορίες προσδοκιών: 

παθητικές και μόνιμες, παθητικές και προσωρινές, ενεργές και προσωρινές  . 

Το ακόλουθο παράδειγμα δείχνει σαφώς την πολυπλοκότητα που διέπει τη 

διαμόρφωση αλλά και καταπάτηση των προσδοκιών. Έστω ότι έχουμε ένα νόμισμα 

και το ρίχνουμε 40 φορές. Πόσες φορές θα αναμέναμε να φέρει κορώνα και πόσες 

γράμματα; Το πιο πιθανό αποτέλεσμα – αν το νόμισμα είναι δίκαιο, θα ήταν να 

πούμε ότι θα έρθει 20-20. Παρόλα αυτά θα εκπλαγούμε πολύ περισσότερο από τη 

δύναμη της ακρίβειας του 20-20, από ότι αν το νόμισμα ερχόταν σε μια αναλογία 

του τύπου 17-23 ή 22-18. Η προσδοκία για το 20-20 προκύπτει από τη γνώση για 

τους κανόνες της τύχης ενώ η προσδοκία για τα 17-22 ή 22-18 καθορίζεται από τον 

κανόνα της αντιπροσωπευτικότητας (Kahneman & Tversky, 1982).  

Η αβεβαιότητα μπορεί επίσης να διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες, 

αβεβαιότητα για την έκβαση ή την επαλήθευση πραγμάτων και καταστάσεων του 

εξωτερικού κόσμου, ή αβεβαιότητα η οποία οφείλεται σε προσωπική αγνωσία. Οι 

Howell & Burnett (1978) πρότειναν τους όρους “internal uncertainty” και “external 

uncertainty”. Στον λόγο μπορούμε να διαχωρίσουμε πότε μια αμφιβολία είναι 

υποκειμενική ή οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες, διότι μπορεί κάποιος να πει 

«η πιθανότητα είναι..» ή να πει «η πιθανότητα που εγώ δίνω είναι..». Η θέση αυτή  

έρχεται σε αντίθεση με το νόμο Bayesian, σύμφωνα με τον οποίο όλες οι 

πιθανότητες είναι αποκλειστικά εσωτερικού και υποκειμενικού τύπου (Kahneman & 

Tversky, 1982).  

Μια περαιτέρω διάκριση του τύπου της αβεβαιότητας πραγματοποιείται βάσει της 

φύσης των στοιχείων που χρησιμοποιούμε για να καθορίσουμε την πιθανότητα για 

ένα γεγονός. Η εξωτερική αβεβαιότητα μπορεί να καθορίζεται από την γενικότερη 

εικόνα που έχουμε για να καθορίσουμε ένα γεγονός, βάσει της συχνότητας με την 

οποία αυτό παρουσιάζεται, μια περίπτωση όμοια με ένα σύνολο περιπτώσεων 

(distributional mode) ή αλλιώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε το γεγονός μεμονωμένα, 

όταν δεν έχουμε άλλα γνωστά στοιχεία για να το κρίνουμε, παρά μόνο όσα 

αφορούν στη συγκεκριμένη περίπτωση και μόνο (singular mode) (Kahneman & 

Tversky, 1982).  
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a) Οι πιθανότητες να βρεις το Γιάννη σπίτι αν του τηλεφωνήσεις αύριο το πρωί: 

Είπε ότι προτιμά να δουλεύει στο σπίτι – singular mode 

b) Οι πιθανότητες να βρεις το Γιάννη σπίτι αν του τηλεφωνήσεις αύριο το πρωί: 

Έχει τύχει συχνά να είναι εκεί όταν του τηλεφωνώ πρωί – distributional 

mode 

Όσον αφορά τέλος στην εσωτερική αβεβαιότητα, εκεί μπορούνε να διακρίνουμε 

ανάμεσα στις ακόλουθες δύο καταστάσεις: 

c) Πιστεύω ότι η Νέα Υόρκη είναι βόρεια της Ρώμης, αλλά δεν είμαι σίγουρος – 

reasoned mode 

d) Πιστεύω ότι τη λένε Δώρα, αλλά δεν είμαι σίγουρος – introspective mode 

Η δήλωση c) μπορεί να αντικατοπτρίζει μια διαδικασία ζυγίσματος κάποιων 

παραγόντων προκειμένου να έρθουμε πιο κοντά στην απάντηση, υπάρχουν δηλαδή 

βοηθητικά στοιχεία και επιχειρήματα (π.χ. που κάνει πιο πολύ κρύο, το ότι η Ρώμη 

είναι περίπου στη μέση της Ιταλίας κ.α.). Η δήλωση d) είναι όμως διαφορετικού 

χαρακτήρα. Πρόκειται για μια εσωτερική διαδικασία αναζήτησης και στηρίζεται στη 

δύναμη του συνειρμού. Όπως και αυτό που συμβαίνει όταν αναζητούμε την 

ορθογραφία μιας λέξης και την γράφουμε για να δούμε τι μας ταιριάζει καλύτερα 

όταν τη γράφουμε και τη βλέπουμε.  

 

1.2   Αποφάσεις με ρίσκο ή χωρίς ρίσκο 

Στις αναλύσεις για τη λήψη απόφασης διαχωρίζονται οι αποφάσεις που 

λαμβάνονται με ρίσκο από αυτές που λαμβάνονται χωρίς ρίσκο (risky – riskless 

decisions). Απόφαση με ρίσκο θεωρείται κάθε πράξη κατά την οποία το άτομο 

δέχεται να ρισκάρει να χάσει ή να κερδίσει χρήματα με συγκεκριμένες πιθανότητες. 

Απόφαση με ρίσκο είναι μια διαδικασία κατά την οποία το άτομο έχει ουσιαστικά 

μια εμπορική συναλλαγή και δίνει χρήματα για να αποκτήσει κάποιο αγαθό ή 

κάποια υπηρεσία. Η έρευνα για τις αποφάσεις με ρίσκο έχει επικεντρωθεί σε τέτοια 

απλά «παιχνίδια», όπου κάποιος μπορεί να κερδίσει ή να χάσει χρηματικά ποσά με 

συγκεκριμένες πιθανότητες, με την ελπίδα ότι τέτοια απλά προβλήματα μπορούν να 
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αποκαλύψουν βασικές συμπεριφορές απέναντι στο ρίσκο και την έννοια της αξίας 

(Kahneman & Tversky, 1983).  

 

ΤΙ ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ? 

 

 Έχετε 85% πιθανότητα να κερδίσετε 1000 ευρώ και 15% πιθανότητα να μην 

κερδίσετε τίποτα. 

 Κερδίζετε 800 ευρώ σίγουρα. 

 

Οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν το σίγουρο κέρδος των 800ευρώ αν και 

μαθηματικά είναι η πρώτη περίπτωση πιο συμφέρουσα: 

0,85*1000 + 0,15*0 = 850ευρώ! 

 

Η  επιλογή του σίγουρου κέρδους αν και το αβέβαιο είναι μεγαλύτερο αποτελεί μια 

τέτοια στιγμή αποστροφής του ρίσκου. Γενικά, η επιλογή ενός σίγουρου 

αποτελέσματος, κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου παιχνιδιού, με υψηλότερες ή ίσες 

προσδοκίες αποκαλείται risk aversion και η άρνηση ενός σίγουρου αποτελέσματος 

με χαμηλότερες ή ίσες προσδοκίες ονομάζεται risk seeking. 

Πρώτος ο Daniel Bernoulli (1738 / 1954) διατύπωσε ότι ο άνθρωπος γενικά έχει την 

τάση να αποφεύγει το ρίσκο και ότι η αποστροφή στο ρίσκο (risk aversion) 

μειώνεται όταν αυξάνεται ο πλούτος. Το ακόλουθο παράδειγμα βοηθά να γίνει 

αντιληπτό το φαινόμενο αποστροφής του ρίσκου και η ανάλυση του Bernoulli. Ο 

Bernoulli πρότεινε ότι οι άνθρωποι δεν εκτιμούν σε αυτά τα παραδείγματα τόσο το 

τελικό συνολικό κέρδος (χρηματικό ποσό) όσο την υποκειμενική τους προσδοκία για 

την έκβαση της επιλογής του. Η υποκειμενική αξία ή αλλιώς χρησιμότητα (utility) 

είναι μια κοίλη εξίσωση αναφορικά με τα χρήματα. Η διαφορά στην χρησιμότητα 

ανάμεσα σε 100 και 200 ευρώ για παράδειγμα αποκτά άλλη σημασία από αυτήν 

ανάμεσα στα ποσά 1100 και 1200 ευρώ. Έτσι κάποιος θα επιλέξει τα σίγουρα 

800ευρώ και όχι 80% πιθανότητα να κερδίσει 1000ευρώ και 20% τίποτα, αν και 
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υπολογιστικά οι δύο αυτές εκδοχές φέρουν το ίδιο τελικό ποσό σαν κέρδος 

(Kahneman & Tversky, 1983).  

 

1.3    Προσδοκώμενη χρησιμότητα 

Η θεωρία της προσδοκώμενης χρησιμότητας έχει επικρατήσει γενικά ως ένα 

κανονιστικό υπόδειγμα ορθολογικής επιλογής και είναι ευρέως εφαρμόσιμη ως ένα 

περιγραφικό υπόδειγμα της οικονομικής συμπεριφοράς και του τρόπου με τον 

οποίο τα άτομα παίρνουν αποφάσεις υπό συνθήκες αβεβαιότητας (Bernoulli, 1954). 

Ο όρος χρησιμότητα στα οικονομικά, νοείται ως ένα μέτρο σχετικής ευτυχίας ή 

ικανοποίησης από την κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών. Η θεωρία υποθέτει ότι 

τα άτομα λαμβάνουν αποφάσεις με ορθολογικό τρόπο. Οι αποφάσεις που 

λαμβάνουν βρίσκονται μεταξύ ενός δεδομένου αριθμού εναλλακτικών επιλογών με 

γνωστές κατανομές πιθανοτήτων για κάθε εναλλακτική. Τα άτομα λαμβάνουν 

εκείνη την απόφαση που μεγιστοποιεί την αναμενόμενη αξία της συνάρτησης 

χρησιμότητας. Για να το πετύχουν αυτό, αξιολογούν με προσοχή την οικονομική 

κατάσταση και οι συνέπειες της συμπεριφοράς τους, μπορούν να θεωρηθούν 

προβλέψιμες, αν επεξεργαστεί κανείς τις διαθέσιμες πληροφορίες σύμφωνα με τις 

τυποποιημένες στατιστικές αρχές. 

 

1.3.1   Συνάρτηση Χρησιμότητας 

Εφόσον το πλήθος των πληροφοριών είναι διαθέσιμο, οι στατιστικές αρχές 

τυποποιημένες και γνωστές και το υποκείμενο ορθολογικό, τότε μπορούν να 

εξεταστούν ενδελεχώς οι εναλλακτικές επιλογές και έτσι το υποκείμενο να 

αποσπάσει τη μέγιστη χρησιμότητα. Η σχέση αυτή απεικονίστηκε με μια 

μαθηματική συνάρτηση, η οποία ονομάζεται συνάρτηση χρησιμότητας. Είναι 

ενδιαφέρον ότι οι μαθηματικές δομές της κοιλότητας, κυρτότητας και 

γραμμικότητας μιας συνάρτησης αντιστοιχούν σε στάσεις (ενάντια, ουδέτερα ή με 

ροπή προς τον κίνδυνο) και βοηθούν την ανάλυσή μας για την ποσοτικοποίηση των 

συναρτήσεων χρησιμότητας. 
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Οι Von-Neumann και Morgenstern απέδειξαν ότι κάθε κανονική σχέση προτίμησης 

μπορεί να γραφτεί σαν αναμενόμενη χρησιμότητα, εάν οι προτιμήσεις των 

υποκειμένων ικανοποιούν κάποιες αρχές. Για να μπορεί να οριστεί και να 

μεγιστοποιηθεί η συνάρτηση αναμενόμενης χρησιμότητας γίνεται η υπόθεση ότι:  

• Οι προσδοκίες διαμορφώνονται με ορθολογικό τρόπο 

• Η χρησιμότητα ορίζεται σχετικά με καταστάσεις πλούτου (wealth) 

• Η συνάρτηση χρησιμότητας είναι μία κοίλη (concave) συνάρτηση του 

πλούτου. 

Δείκτης χρησιμότητας Von-Neumann και Morgenstern: 

 

Το ότι η συνάρτηση χρησιμότητας σε σχέση με τον πλούτο είναι κοίλη σημαίνει ότι 

το επίπεδο της χρησιμότητας αυξάνεται με τον πλούτο αλλά με φθίνοντα ρυθμό, 

δηλαδή η οριακή χρησιμότητα μειώνεται με την αύξηση του πλούτου.  

Για έναν λήπτη αποφάσεων με αποστροφή στον κίνδυνο, η συνάρτηση 

χρησιμότητας είναι κοίλη. Το αντίστροφο είναι επίσης αληθές: αν η συνάρτηση 

χρησιμότητας είναι κοίλη, τότε δηλώνει προτιμήσεις ενάντια στον κίνδυνο. Μια 

κυρτή συνάρτηση χρησιμότητας έχει μη θετικό τίμημα. Επομένως η κυρτότητα της 

συνάρτησης χρησιμότητας χαρακτηρίζει την ροπή προς τον κίνδυνο. Τέλος επειδή 

μια γραμμική συνάρτηση είναι ταυτόχρονα κοίλη και κυρτή, μια γραμμική 

συνάρτηση χρησιμότητας υποδεικνύει τίμημα μηδενικού κινδύνου. Επομένως, η 
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γραμμικότητα της συνάρτησης χρησιμότητας χαρακτηρίζει ουδέτερες ή αδιάφορες 

στον κίνδυνο προτιμήσεις.  

Υποστηρίζεται ότι πολλοί άνθρωποι έχουν μια συνάρτηση χρησιμότητας που 

ακολουθεί το γενικό σχήμα μιας σιγμοειδούς καμπύλης. Αυτό σημαίνει ότι η 

χρησιμότητα καθορίζεται από κέρδη και ζημίες και όχι από το απόλυτο ποσό του 

πλούτου. Είναι κυρτό για χαμηλά ποσά και κοίλο για μεγαλύτερα. Επίσης, σε 

συνάρτηση με την αξία, η καμπύλη είναι κοίλη για τα κέρδη και κυρτή για τις ζημίες. 

Όμως, η θεωρία αυτή βασίζεται σε αξιώματα τα οποία θα πρέπει να 

επιβεβαιώνονται από πραγματικά δεδομένα αλλιώς μπορεί να αμφισβητηθεί η 

εγκυρότητά τους. Πλέον είναι αποδεκτό ότι υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες 

προβλημάτων στα οποία οι προτιμήσεις των ατόμων παραβαίνουν συστηματικά 

την θεωρία της προσδοκώμενης χρησιμότητας. 

 

1.4   Η Θεωρία Προοπτικής (Prospect Theory) 

Το 1979, ο ψυχολόγος Daniel Kahneman και ο οικονομολόγος Amos Tversky, 

θεώρησαν σημαντική τη δημιουργία μίας θεωρίας που θα εξηγούσε τις 

παραβιάσεις της θεωρίας της προσδοκώμενης χρησιμότητας. Στη θεωρία της 

προσδοκώμενης χρησιμότητας οι χρησιμότητες των ενδεχομένων σταθμίζονται με 

τις πιθανότητές τους. Οι Kahneman και Tversky (1979), έδειξαν ότι οι προτιμήσεις 

των ατόμων συστηματικά παραβιάζουν αυτή την αρχή. Έδειξαν ότι τα άτομα δίνουν 

μεγαλύτερη στάθμιση σε ενδεχόμενα τα οποία θεωρούν βέβαια, παρά σε 

ενδεχόμενα που τα θεωρούν απλά πιθανά (Certainty effect). Βασιζόμενοι σε 

πειράματα πρότειναν μία συνάρτηση αξίας προσδιορισμένη από τα κέρδη και τις 

ζημίες σε σχέση με ένα σημείο αναφοράς (reference point) και όχι σε σχέση με ένα 

απόλυτο επίπεδο ευημερίας και έτσι θεμελίωσαν την θεωρία της προοπτικής. Αυτή 

η εργασία τους, αποτέλεσε μια σημαντική μελέτη, η οποία χρησιμοποίησε την 

γνωστική ψυχολογία για να εξηγήσει διάφορες διακυμάνσεις της διαδικασίας 

λήψης αποφάσεων σύμφωνα με την νεοκλασική θεωρία (Kahneman & Tversky, 

1983).  
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Αποτελεί, ουσιαστικά μία περιγραφική θεωρία της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων 

υπό συνθήκες αβεβαιότητας, η οποία απορρίπτει την ιδέα της μεγιστοποίησης της 

προσδοκώμενης χρησιμότητας, αλλά βασίζεται σε γνωστικές διαδικασίες που 

υπογραμμίζουν σε πολλές περιπτώσεις την επιρροή από ψυχολογικούς παράγοντες. 

Η κύρια ιδέα της θεωρίας της προοπτικής είναι η αποδοχή της υπόθεσης ότι τα 

άτομα δεν συμπεριφέρονται πάντα ορθολογικά. Η θεωρία αυτή αποδέχεται ότι 

υπάρχουν συστηματικά λάθη που κινητοποιούνται από ψυχολογικούς παράγοντες 

και επηρεάζουν τις επιλογές των ατόμων υπό συνθήκες αβεβαιότητας.  

Θεωρεί τις προτιμήσεις ως μία συνάρτηση «βαρών απόφασης» και υποθέτει ότι 

αυτά τα βάρη δεν ταιριάζουν πάντα με πιθανότητες. Ειδικότερα, η θεωρία της 

προοπτικής προτείνει ότι τα βάρη απόφασης τείνουν να δίνουν μεγαλύτερη 

βαρύτητα σε μικρές πιθανότητες και μικρότερη σε υψηλές πιθανότητες (Ricciardi 

& Simon, 2000). Αν θεωρήσουμε ότι έχουμε δυο επενδυτικές επιλογές: 

 

 

Ποια επιλογή θα ήταν η καλύτερη για να μεγιστοποιήσεις τα κέρδη σας; 

 

Επιλογή 1: ένα σίγουρο κέρδος 5.000 $ 

Επιλογή 2: μία πιθανότητα 80% να κερδίσετε 7.000$ και 20% να μην κερδίσουμε 

τίποτα. 

 

 

Οι περισσότεροι επενδυτές διαλέγουν την πρώτη. Οι Tversky και Kahneman (1979), 

βρήκαν ότι τα περισσότερα άτομα αποφεύγουν τον κίνδυνο όταν αντιμετωπίζουν 

την προσδοκία ενός κέρδους. Έτσι, οι επενδυτές διαλέγουν την πρώτη επιλογή, η 

οποία τους εξασφαλίζει ένα σίγουρο κέρδος. Αυτό αποτελεί μία ορθολογική 

επιλογή αν πιστεύουμε ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ζημίας. Παρόλα αυτά, αυτή 

αποτελεί στην πραγματικότητα μία λιγότερο ελκυστική επιλογή. Αν οι επενδυτές 

επέλεγαν την δεύτερη, θα είχαν μεγαλύτερη απόδοση αφού: 
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(7000*80%)+(0+20%)=5.600$. 

 

Η θεωρία της προοπτικής διαχωρίζει δύο στάδια στην εξέταση μίας προοπτικής: την 

φάση της επεξεργασίας (editing) και τη φάση της αξιολόγησης (evaluation). Η 

φάση της επεξεργασίας αποτελεί μία προκαταρκτική ανάλυση των προσφερόμενων 

προοπτικών συνήθως με τη χρήση ευρετικών κανόνων, που συχνά οδηγεί σε 

απλοποίησή τους, ενώ στη φάση της αξιολόγησης αξιολογούνται οι επεξεργασμένες 

προοπτικές όπου και επιλέγεται η προοπτική με τη μεγαλύτερη αξία.  

Τη φάση της επεξεργασίας διέπουν 4 βασικές λειτουργίες. Αυτές είναι: η 

κωδικοποίηση (coding), ο συνδυασμός (combination), ο διαχωρισμός 

(segregation) και η ακύρωση (cancellation). 

Αναφορικά με την κωδικοποίηση μπορούμε να πούμε ότι τα άτομα 

αντιλαμβάνονται τις προοπτικές ενός παιχνιδιού ως κέρδη και ζημίες και όχι ως 

τελικές καταστάσεις πλούτου. Τα κέρδη και οι ζημίες ορίζονται με βάση ένα 

ουδέτερο σημείο αναφοράς, το οποίο είναι συνήθως η τρέχουσα οικονομική 

κατάσταση, στην οποία τα κέρδη και οι ζημίες ουσιαστικά συμπίπτουν με τα ποσά 

που εισπράττονται ή πληρώνονται στο παιχνίδι. Η θέση του σημείου αναφοράς και 

η μεταγενέστερη κωδικοποίηση των αποτελεσμάτων σαν κέρδη και ζημίες μπορεί 

να επηρεαστεί από την παρουσίαση και τη διατύπωση των προσφερόμενων 

προοπτικών και των προσδοκιών του ατόμου που λαμβάνει τις αποφάσεις.  

Ο διαχωρισμός αναφέρεται στον διαχωρισμό του ακίνδυνου στοιχείου που 

λαμβάνουν πολλές φορές οι προοπτικές από εκείνο που περιέχει κίνδυνο. Τέλος, 

στη φάση της επεξεργασίας γίνεται και η ακύρωση που αφορά την απόρριψη των 

κοινών στοιχείων ανάμεσα σε προοπτικές.  

Σε αυτό το στάδιο συναντάμε επίσης την απλοποίηση (simplification) και την 

ανίχνευση της υπεροχής (detection of dominance). Η απλοποίηση αναφέρεται στην 

στρογγυλοποίηση των αποτελεσμάτων προκειμένου να επιταχυνθεί και να 

διευκολυνθεί η διαδικασία. Η ανίχνευση της υπεροχής αναφέρεται στην εξέταση 

των προοπτικών και στην απόρριψη κάποιων από αυτές. Αφού γίνει η επεξεργασία 
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στο δεύτερο στάδιο, γίνεται η αξιολόγηση των επεξεργασμένων προοπτικών και 

επιλέγεται η προοπτική με τη μεγαλύτερη αξία. 

Η θεωρία της προοπτικής, αποτελεί σύμφωνα με πολλούς οικονομολόγους μία από 

τις πιο υποσχόμενες θεωρίες, αφού προσπαθεί να εντοπίσει τη συμπεριφορά των 

ατόμων υπό συνθήκες αβεβαιότητας. Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματά της είναι ότι 

μπορεί να εξηγήσει γιατί τα άτομα πραγματοποίησαν τελικά κάποια επένδυση, 

ακόμη και αν κάποια άλλη τους προσέφερε την ίδια απόδοση. Πρόκειται γενικά για 

μια επιτυχημένη θεωρία (Barberis & Thaler, 2003). 

 

1.5   Αποστροφή Ζημίας (Loss Aversion) 

Η συνάρτηση χρησιμότητας των Kahneman και Tversky δείχνει ασυμμετρία μεταξύ 

των συντελεστών που τα άτομα ενσωματώνουν στα κέρδη και στις ζημίες. Αυτή η 

ασυμμετρία καλείται αποστροφή ζημίας και σαν έννοια εκφράστηκε πρώτη φορά 

στην μελέτη τους το 1979. Ουσιαστικά αναφέρεται στο γεγονός ότι η πιθανότητα 

ζημίας έχει διπλάσια δυναμικότητα σαν κινητήριος δύναμη από ότι η πιθανότητα 

κέρδους ίδιας αναλογίας. Σύμφωνα με αυτούς, τα άτομα σταθμίζουν όλα τα 

ενδεχόμενα για κέρδη ή ζημίες σε σχέση με κάποιο σημείο αναφοράς (Thaler R.H., 

Kahneman D., Tversky A., Schwartz, 1997). 

Ουσιαστικά, η αποστροφή απώλειας σημαίνει ότι τα άτομα ενσωματώνουν μη 

συμμετρικά τις χρησιμότητες των κερδών ή ζημιών, δηλαδή η λύπη για μία ζημία 

ενός ποσού Χ είναι μεγαλύτερη από τη χαρά για το κέρδος ενός αντίστοιχου 

ποσού Υ. Αυτό αποτυπώνεται άλλωστε και στη σιγμοειδή συνάρτηση όπου στον 

κάθετο άξονα έχουμε την αξία και στον οριζόντιο αριστερά τις ζημίες και δεξιά τα 

κέρδη. Το ότι η καμπύλη είναι κοίλη στα κέρδη και κυρτή στις ζημίες σημαίνει ότι η 

απώλεια ενός ποσού χ είναι πιο αποστροφής από όσο ελκυστική είναι η 

κατάσταση κέρδους του ίδιου ποσού.  

Εδώ εννοείται ότι κάποιοι άνθρωποι – οι συντηρητικοί – όταν έχουν πιθανότητα να 

κερδίσουν ένα σχετικά σίγουρο ποσό, θα το προτιμήσουν, ακόμα και αν υπάρχουν 

καλές πιθανότητες να κερδίσουν ένα μεγαλύτερο. Όταν όμως έρχεται το σενάριο 
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της ζημιάς, εκεί η συμπεριφορά τους φαίνεται να είναι σχετικά πιο ριψοκίνδυνη. 

Αυτό διαγραμματικά θα μπορούσε να παρασταθεί ως εξής: 

 

 

Όπως φαίνεται, η συνάρτηση αξίας (χρησιμότητας) είναι:  

 Ορισμένη πάνω σε παρεκκλίσεις από το σημείο αναφοράς. 

 Γενικά κοίλη για τα κέρδη και κυρτή για τις απώλειες. 

 Πιο απότομη για τις απώλειες απ’ ότι για τα κέρδη. 

Αυτό δείχνει ότι οι άνθρωποι ενσωματώνουν μη-συμμετρικά τις χρησιμότητες 

κερδών και ζημιών. Αυτή η συμπεριφορά ορίζεται ως Αποστροφή της Ζημιάς (Loss 

Aversion). Πιο συγκεκριμένα φαίνεται ότι ο συντελεστής αποστροφής ζημίας (Loss 

aversion coefficient) είναι γύρω στο δύο, δηλαδή η ζημία ενός ποσού Χ είναι 

περίπου δυο φορές πιο οδυνηρή από την ευχαρίστηση του κέρδους του ίδιου 

ποσού. 
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1.5.1   Αποτίμηση για την αποστροφή ζημίας 

Η υπόθεση της αποστροφής ζημίας έχει παίξει κεντρικό ρόλο στην θεωρία των 

Οικονομικών. Ο συνδυασμός της αποστροφής ζημίας με την τάση που έχουν τα 

άτομα να αποτιμούν τις επενδυτικές τους στρατηγικές σποραδικά και να αγνοούν 

γεγονότα που μπορεί να συμβούν μετά τη λήξη του επενδυτικού ορίζοντα, καλείται 

μυωπική αποστροφή ζημίας (myopic loss aversion). Αν οι επενδυτές παρουσιάσουν 

τέτοια συμπεριφορά τότε θα εξετάζουν κάθε επένδυση μυωπικά και μοναδικά αντί 

να την ελέγχουν σφαιρικά σαν ταυτόχρονη επενδυτική στρατηγική, θα αγνοούν 

δηλαδή τα οφέλη της διαφοροποίησης (Bernartzi και Thaler, 1995). 

 

 1.6   Risk seeking 

Στο παρακάτω παράδειγμα αναδεικνύεται καλύτερα η αντίστροφη έννοια, risk 

seeking, σε συνάρτηση τώρα με την έννοια της ζημίας. Ας υποθέσουμε τις 2 

ακόλουθες εναλλακτικές:  

 

ΤΙ ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ? 

 

 85% πιθανότητες να χάσετε 1000 ευρώ και 15% πιθανότητες να μη χάσετε 

τίποτα. 

 Θα χάσετε σίγουρα 800 ευρώ! 

  

800σίγουρα vs 85%*1000+15%*0=850πιθανόν 

 

Σε αυτή την περίπτωση οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν να ρισκάρουν και 

επιλέγουν την πρώτη εναλλακτική, που τους δίνει έστω και μια μικρή πιθανότητα 

να μην χάσουν τίποτα. Το φαινόμενο risk seeking σχετικά με οικονομικά ποσά έχει 

αποδειχθεί και από άλλους μελετητές (Fishburn & Kochenberger, 1979; Hershey & 

Schoemaker, 1980; Payne, Laughhunn & Crum, 1980; Slovic, Fischhoff & 
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Lichtenstein, 1982). Έχει παρατηρηθεί επίσης και σε άλλου είδους μελέτες, όπως για 

παράδειγμα σχετικά με ώρες πόνου (Erakar & Sox, 1981) και απώλεια ανθρώπινων 

ζωών (Fischhoff, 1983; Tversky, 1977; Tversky & Kahneman, 1981). 

Είναι όμως πραγματικά τόσο αρνητικό να αποστρεφόμαστε το ρίσκο στα 

αναμενόμενα κέρδη και να ψάχνουμε για αυτό όταν πρόκειται για αναμενόμενες 

ζημίες; Αυτό έχει να κάνει με το πώς αξιολογεί υποκειμενικά το κάθε άτομο την 

έννοια κέρδος – ζημία και μπορούμε να στηρίξουμε την άποψη ότι εν μέρει είναι 

καλό να γνωρίζει και να ικανοποιεί κανείς τις προσωπικές του αξίες. Παρόλα αυτά 

φαίνεται ότι αυτή η σιγμοειδής καμπύλη της συνάρτησης χρησιμότητας όπως 

προκύπτει μέσω των εννοιών risk – aversion & risk seeking  δεν ανταποκρίνεται 

επαρκώς στις προϋποθέσεις της κανονιστικής θεωρίας της απόφασης (Kahneman & 

Tversky, 1983). 
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Κεφάλαιο 2        Είναι οι προτιμήσεις μας 

ορθολογικές; 

 

Η έννοια της Ορθολογικότητας συνδέθηκε με τη συνέπεια στις αρχές της Λογικής. Η 

Λογική ορίζεται μερικές φορές ως η ικανότητα ή η διαδικασία εξαγωγής τυπικά 

λογικών συμπερασμάτων. Πιο συγκεκριμένα, η Λογική αφορά τη συσχέτιση μεταξύ 

προτάσεων, και ειδικότερα καταφατικών ή αποφατικών προτάσεων, μιας γλώσσας. 

Η ανάγκη του ανθρώπου να εκφράσει με ακρίβεια και αυστηρότητα τη μαθηματική 

πρακτική οδήγησε στην κατασκευή συμβολικών ή τυπικών γλωσσών. Ένα σπουδαίο 

χαρακτηριστικό των γλωσσών αυτών είναι ότι διαθέτουν στο συντακτικό τους ένα 

σύνολο κανόνων που λέγονται αποδεικτικοί και χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων από ένα συγκεκριμένο σύνολο υποθέσεων. Οι κανόνες αυτοί 

φαίνεται ότι παραβιάζονται στο πλαίσιο της συμπεριφοράς μας στην 

καθημερινότητα. Η ασυνέπεια, σε πρακτικό επίπεδο, και τα Παράδοξα που 

προκύπτουν κλονίζουν την πρόταση ότι ο άνθρωπος αποφασίζει ορθολογικά. 

 

2.1   Αξιώματα ορθολογικής απόφασης 

Ο καθένας μας έχει διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικές προτιμήσεις οι οποίες 

μπορεί να υπόκεινται σε διαφορετικούς περιορισμούς. Είναι λογικό λοιπόν το ότι οι 

επιλογές διαφέρουν από άτομο σε άτομο και από περίσταση σε περίσταση. Αυτό 

που είναι κοινό είναι ότι πάντα γίνεται τελικά μια επιλογή, η οποία απορρέει από 

δύο βασικά στοιχεία: τις πεποιθήσεις (beliefs) και τις προτιμήσεις (preferences). 

Δράση σημαίνει να επιλέγει κανείς μία από τις εναλλακτικές εφικτές ενέργειες. Για 

να είναι η επιλογή ορθολογική θα πρέπει να τηρούνται κάποια κριτήρια. Βάσει μιας 

υποκειμενικής κατάταξης θα πρέπει κανείς να επιλέξει την πρώτη κατά σειρά 

εφικτή επιλογή. Για να είναι όμως η επιλογή πραγματικά αυτή με το μέγιστο όφελος 

θα πρέπει να συντρέχουν κάποιοι παράγοντες, που είναι από δύσκολο μέχρι 

απίθανο να ικανοποιούνται όλοι μαζί: 
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a) Η επιλογή θα πρέπει να αποτελεί τον καλύτερο τρόπο να ικανοποιηθούν οι 

προτιμήσεις με βάση τις πεποιθήσεις. 

b) Οι πεποιθήσεις θα πρέπει να είναι οι ακριβέστερες που μπορούν να 

σχηματιστούν δεδομένης της πληροφόρησης. Επίσης, η πληροφόρηση που 

συγκέντρωσε το άτομο να είναι άριστη και οι πεποιθήσεις θα πρέπει να 

προκύπτουν από την πληροφόρηση με τον σωστό τρόπο. 

c) Οι επιθυμίες και οι πεποιθήσεις θα πρέπει να είναι εσωτερικά συνεπείς. 

Οι παραπάνω παράγοντες μεγιστοποιούν το όφελος της επιλογής αλλά αν δεν 

τηρούνται πλήρως δεν μετατρέπεται η απόφαση σε μη ορθολογική. Μη ορθολογική 

ή ανορθολογική λέγεται η απόφαση κατά την οποία παραβιάζονται κάποιοι 

αξιωματικοί κανόνες της λογικής και της απόφασης. Οι πρώτοι που θεμελίωσαν 

κάποια από αυτά τα αξιώματα είναι ο Ούγγρος μαθηματικός John von Neumann και 

ο Αυστριακός οικονομολόγος Oskar Morgenstern (1947). Τα αξιώματα αυτά είναι: 

 

2.1.1   Μεταβατικότητα (Transitivity) 

 Αν κάποιος προτιμά το Α από το Β και επίσης προτιμά το Β από το Γ, τότε θα πρέπει 

να προτιμά το Α από το Γ. Παρόμοια αν κάποιος είναι αδιάφορος ανάμεσα στο Α και 

στο Β και αδιάφορος ανάμεσα στο Β και στο Γ, θα πρέπει να είναι αδιάφορος και 

ανάμεσα στο Α και στο Γ.  

2.1.2   Υποκατάσταση (Substitution) 

Αν κάποιος προτιμά το Α από το Β, τότε αν έπρεπε να επιλέξει, θα επέλεγε την 

πιθανότητα να πάρει Α ή Γ από την πιθανότητα να πάρει Β ή Γ. Το αξίωμα αυτό 

εξηγείται και αλλιώς. Σημαίνει ότι 2 διαφορετικά σύνολα που αποτελούνται από 2 

διαφορετικά πράγματα μπορούν στην κατάλληλη αναλογία να μας δώσουν την ίδια 

ευχαρίστηση. Δέκα μήλα και δέκα πορτοκάλια μπορεί να μας δίνουν την 

ευχαρίστηση που μας δίνουν 8 μήλα και 13 πορτοκάλια. Δηλαδή το θέμα εδώ είναι 

πόσο x είναι διατεθειμένος να θυσιάσει κανείς για κάθε επιπλέον μονάδα y. Βέβαια 

ο ρυθμός υποκατάστασης (rate of substitution) δεν είναι σταθερός εφόσον υπάρχει 

πάντα ο νόμος της φθίνουσας οριακής χρησιμότητας. Όσο περισσότερα μήλα χάνεις 
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τόσο περισσότερα πορτοκάλια ζητάς για να «αποζημιώσεις» το εαυτό σου για τα 

σπάνια πλέον μήλα.  

2.1.3   Πληρότητα (Completeness) 

Το αξίωμα της πληρότητας λέει απλά ότι ανάμεσα σε δύο αγαθά, ή θα προτιμά 

κανείς το Α, ή θα προτιμά το Β ή θα είναι αδιάφορος ανάμεσα στα δύο.  

2.1.4   Επικράτηση ή Υπεροχή (Dominance) 

Εάν το Α και το Β είναι όμοια σε όλα τα χαρακτηριστικά τους, και υπάρχει έστω και 

ένα χαρακτηριστικό που κάνει το Α καλύτερο από το Β, τότε πρέπει να προτιμάται 

το Α. 

2.1.5   Ανακλαστικότητα (Reflexivity) 

  Εάν δύο αγαθά είναι ίδια και δεν υπερτερεί πουθενά το ένα του άλλου, τότε 

πρέπει κανείς να είναι αδιάφορος ανάμεσα στα δύο.  

2.1.6   Ανεξαρτησία (Indifference) 

Δίνονται 10 τεμάχια από το Α και 10 τεμάχια από το Β, ή δίνονται 10 από το Α και 11 

από το Β. Είτε μας αρέσει περισσότερο το Α είτε το Β, θα έπρεπε να επιλέξουμε την 

δεύτερη πιθανότητα, όπου μας δίνονται περισσότερα. (για το λόγο αυτό το αξίωμα 

ονομάζεται και «αξίωμα του μη-κορεσμού» – non satiation).  

2.1.7   Συνέχεια (Continuity) 

Μεταξύ δύο αγαθών προτιμάμε το ένα διότι μας προσφέρει μεγαλύτερη ωφέλεια 

από το άλλο. Αλλά ανάμεσά τους θα υπάρχει οπωσδήποτε και ένα τρίτο που 

προσφέρει λιγότερη ωφέλεια από το ένα και περισσότερη από το άλλο. Εάν σου 

αρέσουν τα μήλα περισσότερο από τα πορτοκάλια, θα υπάρχει σίγουρα ένα φρούτο 

(π.χ. αχλάδι) που θα βρίσκεται ανάμεσά τους: Μ > Α > Π. Οι προτιμήσεις δηλαδή 

έχουν μια συνέχεια. Δεν υπάρχουν κενά ανάμεσά τους.  
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2.1.8   Ιδιότητα του Αναλλοίωτου (Invariance) 

Η προτίμηση ανάμεσα στα αγαθά δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από τον τρόπο που 

αυτά μας παρουσιάζονται. Πιο συγκεκριμένα, δύο εκδοχές μιας προτίμησης που 

αναγνωρίζονται ως ίσες όταν παρουσιάζονται μαζί, θα έπρεπε να αποσπούν την 

ίδια προτίμηση ακόμη κι όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά. 

Πριν την ανάδειξη του αντίλογου, έστω για κάποια από αυτά τα αξιώματα και τα 

παράδοξα που απαντούν σε αυτά, όπως για παράδειγμα το παράδοξο του Allais και 

αυτό του Ellsberg, παρουσιάζονται μερικά ακόμη αξιώματα, τα οποία σχετίζονται 

μεταξύ τους: 

2.1.9   Κανόνας της Συστολής (Contraction Condition / Sen’s alpha 

property): 

Εάν κάποιος επιλέγει το Α από ένα μεγαλύτερο εύρος επιλογών, θα πρέπει να 

επιλέξει πάλι το Α και μέσα από ένα μικρότερο εύρος επιλογών ({A, B, C} A, {A, B} A). 

Εάν κάποιος απαντήσει ότι προτιμά τα αχλάδια ανάμεσα στα αχλάδια, μήλα ή 

πορτοκάλια, θα πρέπει να προτιμά πάλι τα  αχλάδια, αν είχε να επιλέξει μόνο 

ανάμεσα σε μήλα και αχλάδια. Ο κανόνας αυτός πήρε το όνομά του από τον 

Νομπελίστα Οικονομικών Amartya Sen που τον διατύπωσε και ισχύει και 

αντίστροφα. Εάν δηλαδή προτιμά κανείς το Α αντί του Β από ένα μικρότερο εύρος 

επιλογών, θα πρέπει πάλι να επιλέγει το Α έναντι του Β και από ένα μεγαλύτερο 

εύρος επιλογών ({A, B} A, {A, B, C} A : ορθολογικό/ {A, B} A, {A, B, C} B : μη 

ορθολογικό). 

 

2.1.10   Κανόνας της Επέκτασης (Expansion Condition)1 

Σύμφωνα με τον Condorcet μια επιλογή που προτιμάται πάντα όταν συγκρίνεται 

ξεχωριστά με τις υπόλοιπες διαθέσιμες εναλλακτικές, θα πρέπει να επιλέγεται 

πάντα και όταν κανείς έχει να επιλέξει ανάμεσα σε όλες τις εναλλακτικές μαζί. Εάν 

                                                           
1
 Ο κανόνας αυτός διατυπώθηκε το 1785 από τον Μαρκήσιο de Condorcet (ένα μεγάλο φιλελεύθερο 

διανοούμενο, μαθηματικό, πολιτικό αλλά και σημαντική προσωπικότητα του ευρωπαϊκού 
διαφωτισμού). 
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κάποιος προτιμά τα μήλα από τα πορτοκάλια, τα μήλα από τα αχλάδια και τα μήλα 

από τις μπανάνες, όταν θα έχει να διαλέξει μεταξύ ενός μήλου, ενός πορτοκαλιού, 

ενός αχλαδιού και μιας μπανάνας, θα πρέπει να διαλέξει το μήλο.  

Έτσι λοιπόν, όταν κανείς επιλέγει το Α από ένα σύνολο επιλογών, τότε θα πρέπει να 

επιλέγει το Α κάθε φορά που συγκρίνει το Α με καθεμιά από τις υπόλοιπες επιλογές 

ξεχωριστά ({B, C} B, {A, C} AC, {A, B, C} B : ορθολογικό /  {B, C} B, {A, C} AC, {A, B, C} A: 

μη ορθολογικό). O Condorcet παρουσίασε την ιδέα του σε ένα κείμενό του για τους 

τρόπους λήψης αποφάσεων στις δημοκρατίες και ο κανόνας του χρησιμοποιείται 

ακόμα και σήμερα στο σχεδιασμό δημοσκοπήσεων, εκλογικών συστημάτων κλπ.  

Αυτοί οι δύο κανόνες φαίνονται αρκετά λογικοί. Παρακάτω όμως θα φανεί πως 

αυτοί μπορεί να μην είναι συμβατοί μεταξύ τους. 

 

2.1.11   Κανόνας της Αποκάλυψης (Revelation Condition) (Samuelson’s 

revealed preference condition) 

Τον κανόνα αυτό τον πρότεινε ο νομπελίστας οικονομολόγος Paul Samuelson και 

ουσιαστικά περιλαμβάνει τους δύο προηγούμενους, δηλαδή τον κανόνα της 

συστολής και τον κανόνα της διαστολής. Αυτός προκύπτει διότι παρατηρούμε ότι οι 

επιλογές μας κάποιες φορές μπορεί να πληρούν έναν από τους δύο προηγούμενους 

κανόνες, ή μπορεί να πληρούν και τους δύο. Στην περίπτωση όμως που πληρούται 

μόνο ο ένας από τους δύο, είναι αδύνατο να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα 

για τις προτιμήσεις του ατόμου. Ο κανόνας αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Είναι 

μάλιστα ισχυρότερος από τους άλλους δύο μαζί ως προς το εξής: εάν ισχύει, θα 

ισχύουν οπωσδήποτε και οι άλλοι δύο. Αν όμως ισχύουν οι άλλοι δύο δεν θα ισχύει 

αυτόματα κι αυτός (αυτό συμβαίνει στο παράδειγμα, όπου καταπατείται το αξίωμα 

της μεταβατικότητας).  

 

{A, B, C} A 

{Α, B} AB 

Στο παράδειγμα αυτό οι επιλογές του υποκειμένου ικανοποιούν τον 

κανόνα της συστολής, καθώς το άτομο επιλέγει το Α πράγματι και στα 
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{B, C} C 

{A, C} A 

μικρότερα και στα μεγαλύτερα σύνολα. Οι επιλογές του ικανοποιούν 

επίσης και τον κανόνα της διαστολής, καθώς επιλέγει το Α και 

ξεχωριστά, έναντι του συνόλου των διαθέσιμων επιλογών. Βλέπουμε 

λοιπόν ότι μπορούν να ισχύουν και οι δύο κανόνες ταυτόχρονα, αλλά 

το αποτέλεσμα να μην μας φαίνεται σωστό καθώς παραβιάζει τον 

κανόνα της μεταβατικότητας! 

 

{A, B, C} A 

{Α, B} A 

{B, C} C 

{A, C} AC 

Εδώ οι επιλογές του ατόμου πληρούν τον κανόνα της συστολής, 

καθώς επιλέγει το Α και στα μεγαλύτερα και στα μικρότερα σύνολα, 

αλλά δεν πληρούν τον κανόνα της διαστολής καθώς ενώ επιλέγει το C 

ξεχωριστά έναντι όλων των άλλων, όταν έχει όλες τις επιλογές 

διαθέσιμες δεν το επιλέγει. 

 

{A, B, C} A 

{Α, B} B 

{B, C} C 

{A, C} A 

Εδώ οι επιλογές του ατόμου δεν πληρούν τον κανόνα της συστολής 

καθώς επιλέγει το A στο μεγαλύτερο σύνολο αλλά όχι πάντα στο 

μικρότερο. Πληρεί όμως τον κανόνα της διαστολής; Ναι, διότι δεν 

υπάρχει κάτι που να το επιλέγει ξεχωριστά έναντι όλων των άλλων και 

μετά να μην το επιλέγει όταν έχει όλες τις επιλογές διαθέσιμες. Ένας 

κανόνας, μία συνθήκη πληρούται όταν δεν παραβιάζεται. 

 

 

2.2     Παραβιάσεις των Αξιωμάτων και Παράδοξα 

Ο χαρακτηρισμός της απόφασης ως ορθολογική βάσει των προηγούμενων 

αξιωμάτων γίνεται πλέον ανεπαρκής. Η πρώτη αντίδραση είναι το να αποφανθεί 

κανείς, ότι, εφόσον αποδεικνύεται ότι παραβιάζονται τα αξιώματα της 

Ορθολογικότητας και προκύπτουν Παράδοξα, τότε η απόφαση είναι μη ορθολογική. 

Το συμπέρασμα αυτό είναι σύμφωνο άλλωστε με τη Λογική, όπου εάν Α ή Β, και το 

Α είναι ψευδές, τότε το Β είναι αληθές.  
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2.2.1     Παραβίαση του αξιώματος του Αναλλοίωτου 

Πρώτα από όλα θα ξεκινήσουμε με την παραβίαση του αξιώματος του 

Αναλλοίωτου, της πρότασης δηλαδή που λέει ότι η ίδια επιλογή θα έπρεπε να 

υποστηρίζεται, ανεξάρτητα από το πλαίσιο μέσα στο οποίο εμφανίζεται. Οι Tversky 

και Kahneman (1981) έδειξαν όμως ότι το πλαίσιο επηρεάζει την τελική επιλογή. Η 

ακόλουθη έρευνα είναι χαρακτηριστική της παραβίασης αυτού του αξιώματος: 

 

Φανταστείτε ότι έχετε να διαλέξετε ανάμεσα σε δύο προγράμματα που 

προτείνονται ως οι δύο εναλλακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση μιας επιδημίας 

στις Η.Π.Α. η οποία απειλεί να σκοτώσει 600 άτομα.  

 

Ποιο από τα δύο προγράμματα θα διαλέγατε; 

a) Αν υιοθετηθεί το πρόγραμμα Α, θα σωθούν οι 200. (72%) 

b) Αν υιοθετηθεί το πρόγραμμα Β, υπάρχει 1/3 πιθανότητα να σωθούν όλοι, 

και 2/3 πιθανότητα να μην σωθεί κανένας. (28%) 

 

Η πλειονότητα, δηλαδή το 72% από τους συνολικά 152 ερωτηθέντες, επέλεξε την a) 

επιλογή, να σωθούν δηλαδή σίγουρα οι 200 άνθρωποι, και όχι να διακινδυνεύσουν 

να μην σωθεί ίσως και κανένας. Είναι σαφές ότι η γενική τάση του συνόλου δείχνει 

απέχθεια στον κίνδυνο, όταν πρόκειται για κέρδος, δηλαδή για την σωτηρία 

κάποιων ανθρώπων. Ας δούμε όμως τώρα τις ίδιες ουσιαστικά εναλλακτικές, αλλά 

διατυπωμένες κάπως αλλιώς. 

 

Ποιο από τα δύο προγράμματα θα επιλέγατε; 

 

c) Αν υιοθετηθεί το πρόγραμμα Γ, θα πεθάνουν οι 400. (22%) 

 

d) Αν υιοθετηθεί το πρόγραμμα Δ, υπάρχει 1/3 πιθανότητα να μην πεθάνει 

κανείς, και 2/3 πιθανότητα να πεθάνουν και τα 600 άτομα. (78%) 
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Το περιεχόμενο των εναλλακτικών παραμένει ακριβώς ίδιο υπολογιστικά, όμως 

το σημείο αναφοράς αλλάζει. Στην πρώτη περίπτωση το σημείο αναφοράς είναι 

γύρω από το πόσοι θα σωθούν, ενώ στο δεύτερο παράδειγμα το σημείο αναφοράς 

είναι γύρω από το πόσοι θα πεθάνουν. Αυτό κάνει τους ανθρώπους να γίνονται risk 

seeking και να επιλέγουν σε ποσοστό 78% το πρόγραμμα Δ. Ακόμη κι όταν 

αναγνωρίζουν ότι η επιλογή Α είναι όμοια με την επιλογή Γ, και ότι η επιλογή Β 

είναι παρόμοια με την επιλογή Δ, και πάλι, εύχονται να αποφύγουν τον κίνδυνο, 

όταν πρόκειται για τη σωτηρία ανθρώπινων ζωών και να ρισκάρουν, όταν πρόκειται 

για τον αριθμό ανθρώπινων ζωών που ενδέχεται να χαθούν. Το αξίωμα της 

μεταβατικότητας παραβιάζεται όταν η ίδια πρόταση, παρουσιασμένη μέσα σε 

διαφορετικό πλαίσιο, τη μια φορά επιλέγεται και την άλλη όχι. 

                      

2.2.2     Παραβίαση του αξιώματος της Υπεροχής 

 

Έχεις να διαλέξεις ανάμεσα στα ακόλουθα: 

 

Α) 25% πιθανότητα να κερδίσεις 240$ και 75% πιθανότητα να χάσεις 760$. (0% )2 

 

Β) 25% πιθανότητα να κερδίσεις 250$ και 75% πιθανότητα να χάσεις 750$. (100%) 

 

Είναι σαφές ότι η απόλυτη πλειοψηφία διάλεξε το Α, όπου εάν κερδίσεις, κερδίζεις 

περισσότερα και αν χάσεις, χάνεις λιγότερα. Ας δούμε τώρα τις παρακάτω επιλογές: 

 

Έχεις να διαλέξεις ανάμεσα στα ακόλουθα: 

 

Γ) α) έχεις σίγουρο κέρδος 240$. (84%) 

   β) 25% να κερδίσεις 1000$ και 75% να μην κερδίσεις τίποτα. (16%) 

                                                           
2
 Στις παρενθέσεις φαίνονται τα ποσοστά τοις εκατό του συνόλου των συμμετεχόντων που επέλεξαν 

την εκάστοτε απάντηση.   
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Δ) α) έχεις σίγουρη ζημία 750$. (13%) 

   β) 75% να χάσεις 1000$ και 25% πιθανότητα να μην χάσεις τίποτα. (87%) 

 

Πάλι παρατηρούμε ότι οι άνθρωποι τείνουν να γίνουν απεχθείς στον κίνδυνο στην 

περίπτωση του πιθανού κέρδους και επιρρεπείς στον κίνδυνο στην περίπτωση της 

ζημίας. Όμως δεν είναι μόνο αυτό.  

Η επιλογή Α ισοδυναμεί με το να επιλέξει κανείς από το Γ) το α) και από το Δ) το β), 

ενώ η επιλογή Β ισοδυναμεί με το να επιλέξει κανείς από το Γ) το β) και από το Δ) το 

α). Παρατηρούμε όμως ότι η πλειοψηφία προτιμά στην πρώτη περίπτωση το Α ενώ 

στον δεύτερο συσχετισμό επιλογών, επιλέγει το σύνολο των προτιμήσεων που θα 

αντιστοιχούσαν στην επιλογή Β! Εδώ παραβιάζεται το αξίωμα της Υπεροχής αλλά 

και το αξίωμα του Αναλλοίωτου (Kahneman & Tversky, 1983). 

 

2.2.3  Το Παράδοξο του Allais – παραβίαση των αξιωμάτων της 

Υποκατάστασης (substituition axiom) και της ανεξαρτησίας 

(indifference) 

Αυτό το παράδοξο εντοπίστηκε από το Γάλλο οικονομολόγο Maurice Allais (Νόμπελ 

Οικονομικών, 1988). Με το παράδοξο αυτό ο Allais δεν υπονοεί ότι οι άνθρωποι 

σκέφτονται ανορθολογικά, αλλά αμφισβητεί την ισχύ του αξιώματος της 

ανεξαρτησίας. Το φαινόμενο της φθίνουσας οριακής χρησιμότητας θα μπορούσε 

να εξηγήσει αυτή τη συμπεριφορά και να κάνει το παράδοξο να μην φαίνεται και 

τόσο παράδοξο. Η απόσταση από το 0% στο 1% είναι λοιπόν υποκειμενικά πολύ 

μεγαλύτερη από την απόσταση ανάμεσα στο 89% - 90%. Ας δούμε λοιπόν το 

Παράδοξο: 

 

Τι θα επιλέγατε; 
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Α) Να πάρετε 1 εκατομμύριο ευρώ στο χέρι. 

 

Β) Ένα λαχείο που σας δίνει 89% πιθανότητα να κερδίσετε ένα εκατομμύριο 

ευρώ, 10% πιθανότητα να κερδίσετε πέντε εκατομμύρια ευρώ και 1% 

πιθανότητα να μην κερδίσετε τίποτα. 

 

Αφού επιλέξτε συνεχίστε με την επόμενη επιλογή: 

 

C) Ένα λαχείο που σας δίνει 11% πιθανότητα να κερδίσετε ένα εκατομμύριο 

ευρώ (και 89% πιθανότητα να μην κερδίσετε τίποτα) 

 

D) Ένα λαχείο που σας δίνει 10% πιθανότητα να κερδίσετε πέντε εκατομμύρια 

ευρώ (και 90% πιθανότητα να μην κερδίσετε τίποτα) 

 

Τα περισσότερα άτομα στα πειράματα επιλέγουν το A και το D. Οι επιλογές όμως 

αυτές είναι ασυνεπείς. 

Ας δούμε τις επιλογές μας πιο λεπτομερώς. Στην πρώτη περίπτωση έχετε δύο 

επιλογές: 

 

A = Να λάβετε άμεσα €1.000.000 

 

Β = Να πάρετε το λαχείο που έχει προσδοκώμενο όφελος €1.390.000 [(0,89 x 

1.000.000) + (0,1 x 5.000.000) = €1.390.000] 

 

Στην δεύτερη περίπτωση έχετε δύο επιλογές: 

 

C = Να πάρετε το λαχείο που έχει προσδοκώμενο όφελος €110.000 (0,11 x 

1.000.000 = 110.000) 
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D = Να πάρετε το λαχείο που έχει προσδοκώμενο όφελος €500.000 (0,10 x 

5.000.000 = 500.000) 

 

Το παράδοξο έγκειται στο εξής: οι περισσότεροι άνθρωποι στην πρώτη 

περίπτωση επιλέγουν το A. Προτιμούν να πάρουν σίγουρα €1 εκ. αντί ενός 

λαχείου που έχει προσδοκώμενο όφελος €1,39 εκ. Δείχνουν λοιπόν 

συμπεριφορά σύμφωνη με το risk aversion κι έτσι προτιμούν τα λιγότερα αλλά 

σίγουρα χρήματα. Αυτό το έχουμε συναντήσει πάλι, και είναι πλέον αποδεκτό 

ότι ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων δείχνει απέχθεια στον κίνδυνο όταν 

πρόκειται για κέρδη. Στην δεύτερη περίπτωση όμως, οι περισσότεροι επιλέγουν 

το D αντί του C αν και το C έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να κερδίσουν κάτι (11% 

αντί 10% του D). Η διαφορά μάλιστα είναι 1% (όπως και στην προηγούμενη 

επιλογή). Αυτό είναι εντυπωσιακό διότι το 1% φαίνεται να είναι πολύ μικρό 

ποσοστό για να επηρεάζει τόσο έντονα τη συμπεριφορά τους, ώστε αυτοί να 

παύουν να είναι πια απεχθείς στον κίνδυνο. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι τόσο 

απλό.  

Ας δούμε λίγο πιο αναλυτικά τις επιλογές: 

A = 100% x 1 

B = (89% x 1) + (10% x 5) + (1% x 0) 

C = (89% x 0) + (11% x 1) 

D = (90% x 0) + (10% x 5) 

A = (89% x 1) + (11% x 1) 

B = (89% x 1) + (10% x 5) + (1% x 0) 

C = (89% x 0) + (11% x 1) 

D = (89% x 0) + (10% x 5) + (1% x 0) 

 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι το A είναι παρόμοιο με το C και το B με το D. Εφόσον 

κάποιος προτιμά το A από το B θα πρέπει να προτιμήσει και το C από το D: Είναι ένα 

λογικό παράδοξο. Το αν πραγματικά είναι ένα παράδοξο αυτό τελικά θα το δούμε 

παρακάτω. Ας δούμε τα προσδοκώμενα οφέλη: 

A = 1.000.000 

B = 1.390.000 
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C = 110.000 

D = 500.000 

Έτσι B > A και D > C αν και όπως είδαμε τα περισσότερα άτομα επιλέγουν Α > Β και 

D > C. Το ερώτημα που προκύπτει εδώ είναι το γιατί λοιπόν τα άτομα επιλέγουν 

φαινομενικά αντιφατικά. Για να δούμε: προτιμούν το A έναντι του B γιατί ίσως A + S 

> B [S = η ασφάλεια του να μην έχεις 1% πιθανότητα να βρεθείς με 0]. Άρα S > 

€390.000. Τότε στη δεύτερη περίπτωση, εφόσον S > €390.000 θα πρέπει να 

επιλέξουν C διότι C + S ≥ D αλλά προτιμούν το D έναντι του C! Η επιλογή τους 

δηλαδή είναι ασυνεπής και δεν φταίει γι’ αυτό η απέχθεια στον κίνδυνο. Για την 

ακρίβεια ο ίδιος κίνδυνος τους φαίνεται στην περίπτωση D λιγότερο απεχθής από 

την περίπτωση Α. Και στις δύο περιπτώσεις η ασφάλεια αναφέρεται σε μία 

πιθανότητα 1% να πάρεις €0. Δεν θα έπρεπε να είναι το S ίδιο και στις δύο 

περιπτώσεις; Μια απάντηση γιατί το S δεν είναι ίδιο στις δύο αυτές περιπτώσεις 

δίνεται όπως είπαμε από το φαινόμενο της φθίνουσας οριακής χρησιμότητας.  

 

2.2.4  Το Παράδοξο του Ellsberg – Παραβίαση του αξιώματος της 

ανεξαρτησίας (Ιndifference) 

 

 

Παίζετε σε ένα τηλεπαιχνίδι. Ο παρουσιαστής σας δείχνει ένα μεγάλο αδιαφανές 

δοχείο το οποίο περιέχει 90 μονόχρωμες μπάλες. Οι 30 από αυτές είναι κόκκινες και 

οι υπόλοιπες 60 είναι κάποιες μαύρες και κάποιες κίτρινες. Δεν ξέρετε όμως πόσες 

μαύρες ή κίτρινες μπάλες έχει μέσα. Μόνο για τις κόκκινες είστε σίγουροι ότι είναι 

30. Σας λέει λοιπόν ο παρουσιαστής ότι έχετε μία από τις εξής δύο επιλογές:  

 

 

A1) Αν τραβήξετε από το δοχείο μία κόκκινη μπάλα, θα πάρετε €1.000 (αν έχει όμως 

άλλο χρώμα χάσατε!) 
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Α2) Αν τραβήξετε από το δοχείο μία μαύρη μπάλα, θα πάρετε €1.000 (αν έχει όμως 

άλλο χρώμα χάσατε!) 

 

 

Ποιο χρώμα θα επιλέξετε και γιατί; Αν όμως σας είχε παρουσιάσει αυτές τις δύο 

επιλογές; 

 

Β1) Αν τραβήξετε από το δοχείο μία κόκκινη ή κίτρινη μπάλα, θα πάρετε €1.000 (αν 

έχει όμως μαύρο χρώμα χάσατε!) 

 

 

Β2) Αν τραβήξετε από το δοχείο μία μαύρη ή κίτρινη μπάλα, θα πάρετε €1.000 (αν 

έχει όμως κόκκινο χρώμα χάσατε!) 

 

 

Ποιο συνδυασμό θα επιλέγατε και γιατί; 

Ας δούμε τις επιλογές λίγο πιο προσεκτικά και ας τις αναλύσουμε λίγο αφού 

ονομάσουμε για συντομία τα χρώματα R (κόκκινο), B (μαύρο), Y (κίτρινο): Καταρχήν 

τα αναμενόμενα οφέλη (expected benefit3) είναι αντίστοιχα: 

Α) ΕΒ = 30/90 x €1.000 = €333,33 

Β) ΕΒ = (0,5 x 60/90) x €1.000 = €333,33 

Γ) ΕΒ = (30/90 x €1.000) + (0,5 x 60/90 x 1.000) = €666,67 

Δ) ΕΒ = 60/90 x €1.000 = €666,67 

                                                           
3
 Expected Benefit = EB για συντομία 
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Έτσι για ένα ορθολογικό άτομο που είναι ταυτόχρονα ουδέτερο απέναντι στον 

κίνδυνο: Α) ανάλογο του Β) και Γ) ανάλογα του Δ). Όμως για ένα άτομο που 

απεχθάνεται τον κίνδυνο οι επιλογές Α) και Δ) είναι πιο «σίγουρες». Άλλωστε αυτό 

τον συνδυασμό επιλέγουν και τα περισσότερα άτομα. Αλλά ο συνδυασμός αυτών 

των επιλογών είναι ασυνεπής! Ας δούμε γιατί: 

(1) αν επιλέξεις το R και ελπίζεις να τραβήξεις από το δοχείο μία R μπάλα, το κάνεις 

για δύο λόγους που θα πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα: (α) ξέρεις ότι οι R μπάλες 

είναι σίγουρα 30 και (β) ελπίζεις ότι οι B μπάλες είναι λιγότερες από 30, δηλαδή 

λιγότερες από τις Y μπάλες (διότι αν ίσχυε το αντίθετο θα επέλεγες το Β). Έτσι 

επιλέγεις R γιατί νομίζεις (ελπίζεις!) ότι Y > B, δηλαδή B < 30, Y > 30. 

(2) αν επιλέξεις το B) και ελπίζεις να τραβήξεις από το δοχείο μία B μπάλα, το κάνεις 

για δύο λόγους που θα πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα: (α) ξέρεις ότι οι R μπάλες 

είναι σίγουρα 30 και (β) ελπίζεις ότι οι B μπάλες είναι περισσότερες από 30, δηλαδή 

περισσότερες και από τις Y μπάλες (διότι αν ίσχυε το αντίθετο θα επέλεγες το Α). 

Έτσι επιλέγεις B) γιατί νομίζεις (ελπίζεις!) ότι Y < B, δηλαδή B > 30, Y < 30. 

(3) αν επιλέξεις R ή Y και ελπίζεις να τραβήξεις από το δοχείο μία R ή μία Y μπάλα, 

το κάνεις για δύο λόγους που θα πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα: (α) ξέρεις ότι οι R 

μπάλες είναι σίγουρα 30 και (β) ελπίζεις ότι οι B μπάλες είναι λιγότερες από 30, δη- 

λαδή λιγότερες από τις Y μπάλες (διότι αν ίσχυε το αντίθετο θα επέλεγες το Δ)). Έτσι 

επιλέγεις R ή Y γιατί νομίζεις (ελπίζεις!) ότι Y > B, δηλαδή B < 30, Y > 30. 

(4) αν επιλέξεις B ή Y και ελπίζεις να τραβήξεις από το δοχείο μία B ή μια Y μπάλα, 

το κάνεις γνωρίζοντας αυτή τη φορά (όχι απλά ελπίζοντας) ότι: (α) οι R μπάλες είναι 

σίγουρα 30 και (β) οι B + Y μπάλες είναι σίγουρα 60. Έτσι επιλέγεις B ή Y γιατί 

γνωρίζεις ότι Y + Β > R.  

Είναι προφανές ότι οι επιλογές στις περιπτώσεις Α) και Γ) είναι συνεπείς όπως και 

στις περιπτώσεις Β) και Δ). Αντίθετα οι επιλογές Α) και Δ) που επιλέγουν οι 

περισσότεροι είναι ασυνεπείς διότι δεν μπορείς να πιστεύεις ταυτόχρονα ότι Y > B 

και να προτιμάς το Δ) αντί του Γ). Εφόσον πιστεύεις ότι οι Υ μπάλες είναι 

περισσότερες από τις B (Y > 30) το προσδοκώμενο αποτέλεσμα στο Γ) θα είναι 
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μεγαλύτερο από το 60/90 ενώ στο Δ) θα είναι ακριβώς 60/90. Εφόσον επιλέξεις στο 

πρώτο ερώτημα το Α) θα πρέπει να επιλέξεις στο δεύτερο το Γ) και εφόσον επιλέξεις 

στο πρώτο ερώτημα το Β) θα πρέπει να επιλέξεις στο δεύτερο ερώτημα το Δ). 

Επιπλέον εάν επιλέξεις το Α) θεωρείς ότι το R > B άρα στην επιλογή: R + Y ή B + Y τι 

θα επιλέξεις; Σύμφωνα όμως με το αξίωμα της ανεξαρτησίας: 

If R > B then R + Y > B + Y – Δηλαδή εάν οι κόκκινες μπάλες είναι περισσότερες από 

τις μαύρες, τότε οι κόκκινες και κίτρινες μαζί θα είναι και πάλι περισσότερες από τις 

μαύρες και κίτρινες μαζί. 

Δηλαδή όπως και να το δούμε οι επιλογές Α) και Δ) είναι ασυνεπείς. Είναι ασυνεπείς 

γιατί, εκτός των άλλων, παραβιάζουν και το αξίωμα της ανεξαρτησίας. Όμως τα 

άτομα συνεχίζουν να επιλέγουν το Α) και το Δ) και αυτό το φαινόμενο ο Daniel 

Ellsberg το ονόμασε παράδοξο σε μία πολύ σημαντική εργασία του, η οποία 

δημοσιεύτηκε το 1961 όταν ο Ellsberg εργαζόταν στo ίδρυμα Rand4.  

  

                                                           
4
 Ο Ellsberg (που είχε υπηρετήσει ως πεζοναύτης στον αμερικανικό στρατό) σπούδασε οικονομικά 

στο Harvard και στο Cambridge ενώ ένα χρόνο αργότερα (το 1962) έλαβε το διδακτορικό του από το 
Harvard, όπου η βασική συνεισφορά του ήταν η συζήτηση παραδόξων στην θεωρία της ορθολογικής 
επιλογής (κυρίως βέβαια το παράδοξο που πήρε το όνομά του). Συνέχισε να εργάζεται στο 
Ινστιτούτο Rand και από το 1964 συνεργαζόταν με το Πεντάγωνο (το Αμερικανικό Υπουργείο 
Αμύνης), κυρίως σε θέματα που είχαν να κάνουν με τον πόλεμο στο Βιετνάμ. Στις αρχές του 1969 
όμως προσχώρησε στο αντιπολεμικό κίνημα και μερικούς μήνες μετά έδωσε στη δημοσιότητα τα 
περίφημα Pentagon Papers, δηλαδή ένα τεράστιο αρχείο απόρρητων κειμένων της Αμερικανικής 
κυβέρνησης που σχετίζονταν με τον πόλεμο στο Βιετνάμ (Σημειώσεις Χατζής). 
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Κεφάλαιο 3        Μη ορθολογική απόφαση 

 

Μη ορθολογική απόφαση δεν είναι πραγματικά η ανορθολογική απόφαση. Μη 

ορθολογική είναι η απόφαση κατά την οποία παραβιάζονται τα αξιώματα του 

Ορθολογισμού, αυτό όμως δεν κάνει την απόφαση ανορθολογική. Η ύπαρξη 

κάποιων παραγόντων πόλωσης έχουν πράγματι τη δύναμη να επηρεάζουν έντονα 

την λήψη μιας απόφασης. Εξίσου έντονη η επιρροή κάποιων ευρετικών κανόνων. Η 

μελέτη αυτών συμβάλλει στο να δούμε πώς πραγματικά παίρνουν οι άνθρωποι μία 

απόφαση, κι όχι πώς θα έπρεπε να λαμβάνονται οι αποφάσεις, σύμφωνα με τα 

αξιώματα της Λογικής και τις αρχές της επιστήμης των Οικονομικών.  

 

3.1   Πώς δικαιολογούν οι Tversky και Kahneman την παραβίαση του 

αξιώματος του Αναλλοίωτου 

Οι Tversky και Kahneman αποδίδουν ουσιαστικά την παραβίαση αυτού του 

αξιώματος σε δύο παράγοντες: ο ένας είναι η πλαισίωση (framing of possibilities) 

και η άλλη είναι η μη γραμμικότητα των βαρών απόφασης (nonlinearity of decision 

weights). Για να εξηγήσουμε λίγο καλύτερα τι σημαίνει η μη γραμμικότητα των 

βαρών απόφασης, να θυμίσουμε ότι μέχρι τώρα η αξία (value) ή χρησιμότητα 

(utility) μιας αβέβαιης έκβασης ερμηνευόταν βάσει του νόμου Bernoulli, το οποίο 

σήμαινε την πρόσθεση των χρησιμοτήτων μιας πιθανής έκβασης σταθμισμένων με 

το βάρος της πιθανότητάς της. Όμως τελικά φαίνεται ότι η συνάρτηση αυτή δεν 

είναι ευθεία (όπως υποστηρίζεται από τον κανόνα Bernoulli, αλλά κοίλη γραμμή, 

όπου οι τιμές της καμπύλης είναι μικρότερες, στο μεγαλύτερο εύρος αυτής 

(Kahneman & Tversky, 1983).  

Πιο συγκεκριμένα, μια αύξηση από το 0% - 5% φαίνεται να έχει μεγαλύτερη 

επίδραση από ότι μια αύξηση από το 30% - 35%. Επίσης μια αύξηση από το 95% - 

100% έχει μεγαλύτερη επίδραση από ότι η προηγούμενη, που αντιστοιχεί περίπου 

στο μέσο της κλίμακας μέτρησης. Η επίδραση εδώ έχει να κάνει με το εξής: Από το 
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0% στα 5%, σημαίνει μια αλλαγή του τύπου, από το απίθανο στο πιθανό. Επίσης μια 

αλλαγή από το 95% στο 100%, σημαίνει μια αλλαγή από το πιθανό στο απίθανο. 

Μια τέτοια αλλαγή έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από μια αλλαγή που δεν επηρεάζει 

την αλλαγή κατάστασης με τέτοιο τρόπο, όπως π.χ. η αλλαγή από το 30% στο 35% 

(Kahneman & Tversky, 1983).   

 

 3.2   Παράγοντες διαμόρφωσης του φαινομένου της πλαισίωσης 

Μέχρι τώρα συζητήθηκε το φαινόμενο της πλαισίωσης ως ένα εργαλείο για να 

εξηγήσουμε την παραβίαση του αξιώματος του Αναλλοίωτου. Τώρα θα 

επικεντρωθούμε στις διαδικασίες που ελέγχουν την πλαισίωση των γεγονότων. 

Είναι σημαντικό το ότι η αλλαγή της διατύπωσης από «ζωές που θα σώσουμε» σε 

«ζωές που θα χαθούν» άλλαξε τόσο τη συμπεριφορά των ανθρώπων  και τους 

έκανε από απεχθείς στον κίνδυνο να είναι επιρρεπείς σε αυτόν. Στην ουσία τα 

υποκείμενα ερμήνευσαν τα δεδομένα που τους δίνονταν σύμφωνα με κέρδη και 

ζημίες. Κάτι παρόμοιο ισχύει και όταν οι γιατροί προτείνουν σε έναν ασθενή μια 

εγχείριση, με πιθανότητα θανάτου, ή τις χημειοθεραπείες. Η πλειοψηφία επιλέγει 

τις πιο χρονοβόρες και επίπονες χημειοθεραπείες έναντι στην πιθανότητα θανάτου 

κατά το χειρουργείο (McNeil, Pauker, Sox & Tversky, 1982). Είναι σαφές ότι τέτοιες 

ενδείξεις για την βαρύτητα της πλαισίωσης είναι χρήσιμες τόσο στον τομέα του 

marketing όσο και στην πολιτική σκηνή.  

Οι Tversky και Kahneman λοιπόν υποθέτουν ότι προκειμένου να εκτιμήσει κάθε 

άτομο μια επιλογή με διάφορες παραμέτρους, θέτει σε λειτουργία ένα μηχανισμό 

νοητικής λογιστικής (mental accounting), ο οποίος καθορίζει τα πλεονεκτήματα και 

τα μειονεκτήματα που σχετίζονται με την εκάστοτε επιλογή. Η τελική αξία της 

επιλογής δίνεται από την ισορροπία μεταξύ αυτών των μειονεκτημάτων και 

πλεονεκτημάτων σε σχέση πάντα με το σημείο αναφοράς. Μια επιλογή γίνεται 

δεκτή όταν η αξία των πλεονεκτημάτων της υπερβεί την αξία των μειονεκτημάτων 

της. Αυτή η ανάλυση προϋποθέτει διαχωρισμό των πλεονεκτημάτων και 

μειονεκτημάτων σε ψυχολογικό επίπεδο.   
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Φαντάσου ότι θες να αγοράσεις ένα παλτό που κοστίζει 125$ και ένα 

κομπιουτεράκι τσέπης που στοιχίζει 15$. Σου λένε ότι σε ένα άλλο κατάστημα, 20 

λεπτά οδήγησης μακριά, πουλάνε το ίδιο κομπιουτεράκι 10$. Θα πας να το 

αγοράσεις; 

 

68% των ερωτηθέντων (Ν = 88) ήταν πρόθυμο να κάνει αυτή τη διαδρομή 

προκειμένου να αγοράσει το κομπιουτεράκι 5$ λιγότερα. 

 

 

Φαντάσου τώρα πάλι ότι θες να αγοράσεις ένα παλτό που κοστίζει 15$ και ένα 

κομπιουτεράκι που στοιχίζει 125$. Σου λένε ότι σε ένα άλλο κατάστημα, 20 λεπτά 

οδήγησης μακριά, πουλάνε το ίδιο κομπιουτεράκι 120$. Θα πας να το αγοράσεις; 

 

Μόνο 29% των ερωτηθέντων (Ν = 92) ήταν πρόθυμοι να κάνουν αυτή τη διαδρομή 

προκειμένου να κερδίσουν 5$ από την αγορά του. 

 

Οι άνθρωποι λοιπόν κρίνουν τα κέρδη και τις ζημίες περισσότερο με σχετικό παρά 

με απόλυτο τρόπο, μέσα σε μια κλίμακα τέτοια, που η αξία των χρημάτων μπορεί να 

αντισταθμίζεται από άλλους παράγοντες. Παρόμοια αξιολογείται ο αριθμός των 

τηλεφώνων που μπορεί να κάνει κανείς για να βρει ένα καλό σπίτι, ή ο αριθμός των 

χιλιομέτρων που θα κάνουν για να το βρουν, κάτι το οποίο θα διαφέρει ίσως από το 

πόσα χιλιόμετρα θα διανύσουν για να βρουν ένα στερεοφωνικό για το αυτοκίνητό 

τους. Αυτές οι παρατηρήσεις πλήττουν την αρχή του Αναλλοίωτου της 

ορθολογικής θεωρίας του καταναλωτή και προκαλούν για την αναγνώριση της 

νοητικής λογιστικής (mental accounting). Επιπλέον η ιδέα της νοητικής λογιστικής 

εξηγεί γιατί πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες και 

προσφορές από πράγματα που δεν χρειάζονται. Όταν κάτι πωλείται χαμηλότερα 

από τη νοητική αξία που του έχουμε δώσει, η ευκαιρία κυριαρχεί πάνω στην 

πραγματική χρησιμότητά του πράγματος.  
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Φαντάσου ότι πας να δεις μια ταινία, της οποίας το εισιτήριο κοστίζει 10$. Καθώς 

μπαίνεις μέσα, διαπιστώνεις ότι έχεις χάσει το εισιτήριο. Θα πληρώσεις άλλα 10$ 

για να πάρεις καινούριο εισιτήριο και να παρακολουθήσεις το έργο; 

 

ΝΑΙ: 46%     /     ΟΧΙ: 54% 

 

 

Φαντάσου ότι πας να δεις μια ταινία, της οποίας το εισιτήριο κοστίζει 10$. Καθώς 

μπαίνεις μέσα, διαπιστώνεις ότι έχει χάσει 10$. Θα πληρώσεις άλλα 10$ για να 

πάρεις εισιτήριο και να παρακολουθήσεις το έργο ή δεν θα πάρεις καθόλου 

εισιτήριο; 

 

ΝΑΙ: 88%      /      ΟΧΙ: 12%,  

 

Ανάλυση: Στην πρώτη περίπτωση το υποκείμενο έχει υπολογίσει 10$ για το 

εισιτήριό του, και το να δώσει άλλα 10$ πάλι για το εισιτήριο, αυξάνει το κόστος 

που σχετίζεται με το εισιτήριο και έχει να κάνει με το τελικό ποσό που έχει 

αφιερώσει κανείς για την διασκέδασή του συνολικά. Στην δεύτερη περίπτωση τα 

10$ που χάνονται δεν συσχετίζονται από το υποκείμενο με το κόστος του 

εισιτηρίου, κι έτσι του είναι πιο εύκολο να δώσει τα 10$ που είχε υπολογίσει για την 

διασκέδασή του, ανεξαρτήτως της ζημίας των άλλων 10$. Η πλαισίωση είναι ικανή 

να επηρεαστεί και από συναισθήματα όπως είναι για παράδειγμα ο θυμός, η λύπη, 

η αυτό-ικανοποίηση και άλλα.  

Πολλές φορές, τέλος, έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε κάτι που θα κρατήσει την 

κατάστασή μας σταθερή και κάτι που θα την αλλάξει5. Η διατήρηση της 

σταθερότητας είναι σίγουρα ισχυρότερη. Κάτι παρόμοιο ισχύει και για τα 

αντικείμενα που μας ανήκουν. Ο Thaler (1980) έδειξε ότι ζητάμε να μας δώσουν 

περισσότερα χρήματα για να πουλήσουμε ένα αντικείμενο που μας ανήκει, ενώ το 

                                                           
5
 Η προσκόλληση σε άλλους κτλ. 
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ίδιο αντικείμενο το αξιολογούμε ως φθηνότερο, αν μας το παρουσιάσουν ως κάτι 

που θα αγοράζαμε. Ο δείκτης αυτός είναι γύρω στο 2 και το φαινόμενο ονομάστηκε 

“endowment effect”. Παρόμοια διαπιστώθηκε (Kahneman et al., 1990, 1991; 

Tversky & Kahneman,1991) ότι ένα αγαθό εκτιμάται υψηλότερα όταν πρόκειται να 

το δώσουμε παρά να το αποκτήσουμε. Το κάθε μειονέκτημα μπορεί να ερμηνευτεί 

ως κόστος ή ως ζημία. Στην περίπτωση που τα υποκείμενα πλαισιώνουν τα 

μειονεκτήματα με την έννοια του κόστους, έχουν περισσότερες πιθανότητες 

ουσιαστικά να επιλέξουν πιο ορθολογικά. 

 

3.3  Περιορισμένη Ορθολογικότητα (Bounded Rationality) 

Όταν η απόφαση λαμβάνεται υπό συνθήκη αβεβαιότητας, τότε το άτομο δεν είναι 

επαρκώς πληροφορημένο και δρα με περιορισμό ως προς το χρόνο.  Ο Herbert 

Simon (1955) έκανε λόγο για την περιορισμένη ορθολογικότητα (bounded 

rationality). Σύμφωνα με τον Simon ορθολογική απόφαση είναι η καλύτερη δυνατή 

απόφαση στο πλαίσιο των δεδομένων πόρων και συνθηκών. Το άτομο δεν εξετάζει 

ενδελεχώς όλα τα στοιχεία (εφόσον ούτε τα διαθέτει αλλά ούτε και προλαβαίνει), 

αντί τούτου, επιλέγεται ως καλύτερη λύση, αυτή που πρώτη φαίνεται ότι 

εξυπηρετεί τις εκάστοτε ανάγκες και είναι ικανοποιητική (satisfying).   

Στις περισσότερες καταστάσεις δεν έχουμε τις πλήρεις πληροφορίες για όλες τις 

εφικτές εναλλακτικές λύσεις. Αυτή την πλήρη γνώση δεν την αποκτάμε λόγω 

περιορισμένου χρόνου και υψηλού κόστους. (Rettinger, Hastie, 2001). Οποιαδήποτε 

εναλλακτική λύση δημιουργεί πάντα απρόβλεπτες συνέπειες, οι οποίες μπορούν να 

αποδειχθούν ιδιαίτερα σημαντικές. Σπάνια έχουμε ένα, καθορισμένο με σαφήνεια 

ή απόλυτη συνέπεια, σύνολο κριτηρίων, με το οποίο να μπορούμε να 

ταξινομήσουμε τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις προκειμένου να επιλεγεί η πιο 

επιθυμητή. 

Ο Ηerbert Simon προτείνει μία διαφορετική οπτική και υποστηρίζει, ότι οι 

άνθρωποι διαθέτουν τον «περιορισμένο ορθολογισμό» (bounded rationality), έτσι 

ώστε ενώ προσπαθούν να είναι ορθολογικοί, η συμπεριφορά τους περιορίζεται από 
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της γνωστικές τους ικανότητες και τους περιορισμούς, που αποτελούν μέρος της 

οργάνωσης. Η ορθολογική ικανότητα του ατόμου είναι οριακή κατά τουλάχιστον 

τρεις τρόπους: 

α) Η ορθολογική ικανότητα απαιτεί μια πλήρη γνώση των συνεπειών που θα 

επακολουθήσουν, έπειτα από κάθε επιλογή. Στην πραγματικότητα, η γνώση είναι 

πάντα αποσπασματική. 

β) Η ορθολογική ικανότητα απαιτεί μια επιλογή μεταξύ όλων των πιθανών 

εναλλακτικών λύσεων. Στην πραγματικότητα, πολύ λίγες μόνο από όλες τις πιθανές 

εναλλακτικές λύσεις απασχολούν τη σκέψη μας (Simon 1976, σ. 81). 

γ) Προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πεπερασμένο της ορθολογικής ικανότητάς 

τους, καθώς και την πολυπλοκότητα των προβλημάτων, οι άνθρωποι υιοθετούν 

διάφορες στρατηγικές. Αυτές τους επιτρέπουν «να απλοποιήσουν» το πρόβλημα 

και να εστιάσουν, με επιλεκτική αντιπροσώπευση, στα εμφανέστερα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματά του (March, Simon, 1993). 

Η έννοια της βέλτιστης απόφασης αντικαθίσταται από την πλέον ικανοποιητική 

λύση. Κατά την δράση εξετάζεται μια περιορισμένη μόνο σειρά από πιθανές 

εναλλακτικές και τις συνέπειές τους. 

 

3.4   Satisficing = Η πλέον ικανοποιητική λύση 

Σύμφωνα με τον Simon, οι γνωστικές διαδικασίες που ενεργοποιεί ο περιορισμένος 

ορθολογισμός, δεν αποβλέπουν στη μεγιστοποίηση του κέρδους ή της 

χρησιμότητας, αλλά στην ανεύρεση μιας ικανοποιητικής λύσης την οποία αποκαλεί 

satisficing, λέξη που προκύπτει από την ανάμειξη των δύο λέξεων sufficing (ικανό, 

αρκετό) και satisfying (ικανοποιητικό). 

Η λήψη αποφάσεων, είτε ατομική είτε συλλογική, ενδιαφέρεται για την ανακάλυψη 

και την επιλογή των ικανοποιητικών εναλλακτικών λύσεων, και μόνο σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις ενδιαφέρεται για την ανακάλυψη και την επιλογή των βέλτιστων 

εναλλακτικών λύσεων (March & Simon 1993, σ. 162). Μια εναλλακτική λύση 
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θεωρείται η καλύτερη, εάν αποδειχτεί ανώτερη από όλες τις άλλες, σύμφωνα με 

ένα ενιαίο σύνολο κριτηρίων που χρησιμοποιείται για τη σύγκριση όλων των 

διαθέσιμων εναλλακτικών λύσεων. Έτσι θεωρείται ικανοποιητική, εάν ισούται με το 

σύνολο των κριτηρίων που καθορίζουν τις «κατά το ελάχιστο ικανοποιητικές 

εναλλακτικές λύσεις» (Clampitt, DeKoch, Cashman, 2000). 

Πιο πρόσφατες πειραματικές εργασίες, που στηρίζονται στις θεωρίες του Simon και 

χρησιμοποιούν τη μέθοδο της προσομοίωσης, δείχνουν ότι σε συνθήκες 

περιορισμένου χρόνου και περιορισμένης γνώσης, τα άτομα καταφεύγουν σε 

«satisficing» πρακτικές που επιτρέπουν γρήγορους και στοιχειώδεις υπολογισμούς. 

Τα αποτελέσματα των πρακτικών αυτών είναι εξίσου καλά, όπως και τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν από τους συλλογισμούς που συμμορφώνονται με 

τους ορθολογικούς κανόνες. 

«Οι συμπεριφορές τύπου satisficing απλοποιούν ένα σύνθετο κόσμο. Το άτομο αντί 

να ανησυχεί για έναν άπειρο αριθμό διαβαθμίσεων του προβλήματος, το απλοποιεί 

σε δύο μέρη — σε ικανοποιητικό και σε μη αρκετά ικανοποιητικό» (March 1994, σ. 

21). 

Επειδή διαθέτει περιορισμένη χρονικά προθεσμία για την απόφαση, πηγές 

πληροφοριών και κυρίως, διανοητική ενέργεια, για να προσδιορίσει τις 

εναλλακτικές λύσεις, να προβλέψει τις συνέπειες και να διευκρινίσει τις 

προτιμήσεις του, δίνει προσοχή στους λιγοστούς πόρους που έχει. 

Αυτό έχει συνέπειες στη συμμετοχή του σε μια απόφαση, καθώς επίσης και στην 

ποσότητα και την ποιότητα των πληροφοριών: 

“Οι πληροφορίες – τα συστήματα επεξεργασίας του σύγχρονου κόσμου μας – 

βρίσκονται μέσα σε άπειρα σύμβολα. Σε έναν κόσμο τέτοιου είδους,  εκείνο που έχει 

σημασία είναι η ικανότητα επεξεργασίας των λιγοστών πληροφοριών προς όφελος 

του ατόμου” (Simon, 1976, σ. 84). 

Κατά συνέπεια το άτομο μπορεί να αγνοήσει πληροφορίες ή να ανταποκριθεί 

βιαστικά σε αυτές. Το satisficing είναι κάτι περισσότερο από ένας απλός κανόνας 

για τον τρόπο που πραγματοποιούνται οι αποφάσεις. Η αναζήτηση της 



47 
 

πληροφορίας βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την επίτευξη ή μη, του 

επιδιωκόμενου σκοπού.  

Ο March (1994) προσδιορίζει τρία κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα στη θεωρία 

της αναζήτησης της πληροφορίας. Πρώτον, την παρομοιάζει με τη λειτουργία ενός 

θερμοστάτη. Η αναζήτηση της πληροφορίας «ανάβει ή σβήνει», όταν η απόδοση 

του ατόμου μειώνεται ή αυξάνεται ανάλογα με το επιθυμητό επίπεδο. Δεύτερον, οι 

στόχοι εξετάζονται διαδοχικά: «Μια satisficing διαδικασία αναζήτησης είναι 

τμηματική και εξετάζει τα πράγματα με βάση το χρόνο, το στόχο, την εναλλακτική 

λύση και το πρόβλημα» (March, 1994, σ. 28).  

«Οι πολιτικές δεν κατασκευάζονται μια για πάντα, αλλά κατασκευάζονται και 

ανακατασκευάζονται ατελείωτα.» (Lindblom, 1959, σ.64). 

Για να κατανοήσουμε περισσότερο τη λειτουργία της έννοιας του satisficing στην 

ανθρώπινη σκέψη κατά τη διαδικασία λήψης μίας απόφασης, αναλύεται το 

θεωρητικό μοντέλο των Humphreys & Berclays, που υποστηρίζει ότι η διαδικασία 

αυτή γίνεται σε πέντε διαφορετικά, ποιοτικώς, επίπεδα αναπαράστασης του 

προβλήματος που είναι τα εξής: 

Επίπεδο 5: Η διερεύνηση του προβλήματος. Διερεύνηση του μικρόκοσμου του 

ατόμου. Καθορισμός των ορίων: Το επίπεδο αυτό αποτελεί το αρχικό στάδιο κατά 

τη λήψη απόφασης, καθώς το άτομο έχει το συναίσθημα ότι βρίσκεται ενώπιον μιας 

προβληματικής κατάστασης.  

Επίπεδο 4: H επιλογή του τρόπου επίλυσης του προβλήματος. Δημιουργία 

σεναρίων: Στο επίπεδο αυτό, και ενώ το άτομο έχει επιτύχει την οργάνωση των 

γενικών πλαισίων του προβλήματος, διαμορφώνεται ο δομικός ιστός του πλαισίου 

επίλυσής του μέσω της δημιουργίας πιθανών σεναρίων εφαρμογής . 

Επίπεδο 3: H διερεύνηση των εναλλακτικών λύσεων. Στο στάδιο αυτό η 

προβληματική κατάσταση αρχίζει να συγκεκριμενοποιείται, η δομή του πλαισίου 

διασαφηνίζεται περισσότερο, ενώ διαμορφώνονται και οι εναλλακτικές λύσεις 

αντιμετώπισης. 
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Επίπεδο 2: Η εκτίμηση των κριτηρίων για κάθε εναλλακτική λύση. Στο επίπεδο αυτό 

ελαχιστοποιείται η συμπλοκότητα και αβεβαιότητα του προβλήματος και η κάθε 

εναλλακτική λύση αξιολογείται με βάση ορισμένα κριτήρια. 

Επίπεδο 1: Η απόφαση για την καλύτερη λύση. Στο σημείο αυτό, όπου αποτελεί και 

την κορυφή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, το άτομο επιλέγει την καλύτερη 

δυνατή λύση και τη θέτει σε εφαρμογή. 

Εκείνο που αξίζει να σημειωθεί, ολοκληρώνοντας την περιγραφή αυτής της 

πολύπλοκης νοητικής διαδικασίας, είναι ότι η λήψη της απόφασης 

πραγματοποιείται σε όλα τα επίπεδα. Τα αποτελέσματα των διεργασιών στα 

ανώτερα επίπεδα, εξαρτώνται από την ανάπτυξη αυτών στα κατώτερα στάδια. 

Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα, μέσα στο οποίο το άτομο έχει τη δυνατότητα 

να αναδιοργανώνει και να επαναξιολογεί τις δυνατότητες επίλυσης του 

προβλήματος (Macchi, 2000). Παράλληλα μπορεί να κινηθεί ελεύθερα από το 

ανώτερο επίπεδο στο κατώτερο και αντίστροφα, ωσότου φτάσει σε έναν πλήρη 

βαθμό ικανοποίησης από την επιλεγόμενη λύση. 

 

3.5   Οι γνωστικές απλοποιήσεις (Cognitive Simplifications) (Heuristics 

& Bias) 

Η ορθολογική ικανότητα αφορά στο μέλλον, δεδομένου ότι οι συνέπειες των 

ενεργειών εκτιμούνται σε μελλοντικό χρόνο. Από την άποψη αυτή, μέσα στην 

ορθολογική ικανότητα υπάρχει το στοιχείο της πρόβλεψης (Stinchcombe 1990). Οι 

ορθολογικές αποφάσεις είναι επομένως βασισμένες στις προσδοκίες για την 

πιθανότητα επίτευξης αβέβαιων γεγονότων ή εκβάσεων σε μελλοντικό χρόνο. Όσον 

αφορά την αβεβαιότητα, οι άνθρωποι στηρίζονται σε έναν περιορισμένο αριθμό 

ευρετικών κριτηρίων (heuristics), δηλαδή μηχανισμών γνωστικής απλοποίησης, για 

να μειώσουν την πολυπλοκότητα του στόχου σε απλούστερες διαδικασίες (Tversky 

& Kahneman, 1974; Hogarth & Makridakis, 1981; Kahneman et al., 1982; Schwenk, 

1984; Hogarth, 1987; Sutherland, 1992. Piatelli-Palmarini, 1994). Αυτά τα κριτήρια, 
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από τη μια πλευρά διευκολύνουν τη νοητική προσπάθεια στη λήψη απόφασης, από 

την άλλη όμως, η χρήση τους μπορεί επίσης να οδηγήσει την κρίση μας σε λάθη.  

Οι Tversky και Kahneman (1974) προσδιόρισαν τρία σύνολα ευρετικών κανόνων που 

χρησιμοποιούνται για να αξιολογήσουν τις πιθανότητες και να προβλέψουν τις 

ενδεχόμενες λύσεις: αντιπροσωπευτικότητα (representativeness), υπεραισιοδοξία 

(overconfidence) και διαθεσιμότητα (availability). Στο πλαίσιο αυτών θα συζητηθούν 

ταυτόχρονα και τα 3 παράγοντες πόλωσης κατά την κρίση: base rate neglect, 

conjunction errors, & overconfidence. Ταυτόχρονα με την παρουσίαση των 3 

παραγόντων πόλωσης κατά την κρίση, θα αναφέρονται ταυτόχρονα και τα σχόλια 

του Gigerenzer και γενικά θα παρουσιάζεται η διαμάχη ανάμεσα στο αν αξίζει να 

ασχολούμαστε με αυτά ή όχι (Tversky & Kahneman vs Gigerenzer). 

 

3.5.1 Αντιπροσωπευτικότητα (Representativeness) 

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τoν ευρετικό κανόνα της αντιπροσωπευτικότητας 

(Kahneman & Tversky, 1973; Tversky & Kahneman, 1974, 1983) όταν αξιολογούν την 

πιθανότητα ένα γεγονός ή ένα αντικείμενο να ανήκει σε μια ορισμένη κατηγορία. 

Συγκρίνουν δηλαδή τις ομοιότητες του γεγονότος ή του αντικειμένου με τα πρότυπα 

που θεωρούν αντιπροσωπευτικά. Κατά την επεξεργασία των πληροφοριών, 

προκειμένου να ληφθεί μια απόφαση, τα άτομα δεν καταφεύγουν σε συλλογισμούς 

επιστημονικού, στατιστικού ή ορθολογικού χαρακτήρα. Αντίθετα, όταν αυτά 

διαθέτουν μια στατιστική πληροφορία και μία ψυχολογική περιγραφή για κάποιο 

ζήτημα, έχουν την τάση να αγνοούν τη στατιστική πληροφορία και να υπερεκτιμούν 

την πληροφορία που συσχετίζεται με την ψυχολογική περιγραφή. Οι Kahneman & 

Tversky (1973) παρατήρησαν το φαινόμενο αυτό σε διαφορετικά πεδία, όπως για 

παράδειγμα στις προσωπικές κρίσεις, την ιατρική πρόγνωση αλλά και την 

πρόβλεψη στα πολιτικά. 

Ο Schwenk (1984) παρατήρησε ότι τα άτομα, όσον αφορά τη στρατηγική που 

ακολουθούν κατά τη λήψη απόφασης, συχνά δεν μπορούν να συλλέξουν επαρκή 

στοιχεία και πρέπει να γενικεύσουν με βάση την εμπειρία που διαθέτουν. Έτσι 
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κάνουν αναλογίες ανάμεσα την υπάρχουσα κατάσταση τους, και κάποια άλλη,  που 

τους φαίνεται αντιπροσωπευτική της δικής τους τη δεδομένη στιγμή. Οι αποφάσεις 

τους λοιπόν επηρεάζονται από τέτοιες αναλογίες. Έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη στο 

βαθμό που το παρελθόν είναι αντιπροσωπευτικό του παρόντος, και 

συμπεριλαμβάνουν στις αποφάσεις τους λύσεις που χρησιμοποιήθηκαν στο 

παρελθόν, θεωρώντας ότι θα συνεχίσουν να είναι λειτουργικές για τα παρόντα 

προβλήματα (George, Duffy, Ahuja, 2000). 

 

3.5.2   Base rate neglect 

Όπως είπαμε οι διαισθητικές προβλέψεις και κρίσεις στηρίζονται συχνά στη σχέση 

ομοιότητας που παρουσιάζουν τα αντικείμενα ή γεγονότα με άλλα που ανήκουν σε 

κάποια κατηγορία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αντιπροσωπευτικότητα 

αποτελεί ένα χρήσιμο ευρετικό κριτήριο. Ωστόσο, μπορεί να περιέχει και σοβαρά 

συστηματικά λάθη. Ένα πολύ βασικό πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι συχνά 

αγνοούμε τη σχετική συχνότητα με την οποία συμβαίνει ένα γεγονός (base rate 

neglect) ή ακόμη οδηγούμαστε και σε παράβλεψη του μεγέθους του δείγματος.  

Στο πρωτότυπο πείραμα τα 

υποκείμενα έχουν να κρίνουν αν 

ένα άτομο που τους περιγράφεται, 

ο Jack, είναι μηχανικός. Το 

δεδομένο ήταν ότι από το σύνολο 

δικηγόρων και μηχανικών, το 30% 

περιελάμβανε μηχανικούς και το 

υπόλοιπο 70% δικηγόρους. 

Ακούγοντας την περιγραφή του ατόμου, 

όταν χρησιμοποιήθηκαν χαρακτηριστικά 

σχετικά με τους μηχανικούς, τα υποκείμενα 

ξέχασαν ότι το ποσοστό των μηχανικών 

ήταν μόνο 30% (base rate neglect) και 

παρασύρθηκαν από τα χαρακτηριστικά που 

φαίνονταν να ταιριάζουν καλύτερα σε 

κάποιον μηχανικό. 

 

Όπως φαίνεται και στο πείραμα με τον μηχανικό, τα υποκείμενα παρέβλεψαν το 

γεγονός ότι οι μηχανικοί αποτελούσαν μόνο το 30% του πληθυσμού ενώ οι 

δικηγόροι το υπόλοιπο 70%. 
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Συχνά αγνοούμε τη σχετική συχνότητα με την οποία συμβαίνει ένα γεγονός (base 

rate neglect) 

 

ή ακόμη οδηγούμαστε και σε παράβλεψη του μεγέθους του δείγματος (70% 

δικηγόροι). 

 

Η κριτική του Gigerenzer ήταν ότι το αποτέλεσμα αυτό οφειλόταν στον τρόπο 

διαχείρισης της μεταβλητής base rate, δηλαδή της συχνότητας που εμφανίζεται ένα 

γεγονός. Ακολούθησαν λοιπόν μελέτες όπου: a) τα στοιχεία της σχετικής 

συχνότητας (30% μηχανικοί) δίνονταν μετά  την περιγραφή του ατόμου (Krosnick, Li 

& Lehman, 1990), b) άλλαζαν τη σειρά με την οποία έδιναν τις πληροφορίες για τη 

σχετική συχνότητα, κάποτε πριν την περιγραφή του ατόμου και κάποτε μετά (Bar-

Hillel & Fischhoff, 1981, και c) παρότρυναν τα υποκείμενα να σκεφτούν σαν 

στατιστικολόγοι (Schwarz, Strack, Hilton & Naderer, 1991). Παρόμοια υποστήριξαν 

και οι Gigerenzer, Hell & Blank (1988) ότι η βαρύτητα που δίνουν τα άτομα στην 

σχετική συχνότητα μπορεί με τέτοιους χειρισμούς να αυξηθεί. Πράγματι τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι μέσω αυτών των χειρισμών τα άτομα έδιναν μεγαλύτερη 

σημασία πια στα στοιχεία που τους δίνονταν για τη σχετική συχνότητα και δεν τα 

αγνοούσαν τελείως, όμως και πάλι τα υποτιμούσαν και σίγουρα δεν έδιναν τη 

βαρύτητα που χρειαζόταν προκειμένου να επιβεβαιωθεί το θεώρημα του Bernoulli.  

Στη συνέχεια ο Gigerenzer (1991, σ.100) υποστήριξε ότι «όταν τα άτομα αντιδρούν 

αυθόρμητα σε περιστατικά, χωρίς τους πειραματικούς χειρισμούς, τότε δεν 

αγνοούν τα πραγματικά στατιστικά στοιχεία». Όμως αυτό κρίνεται από τους Tversky 

& Kahneman (1996) ανεδαφικό, διότι ακόμη και στα πειράματα που ο ίδιος ο  

Gigerenzer έκανε (Gigerenzer et al., 1988) και όπου στα άτομα επισημαινόταν να 

δώσουν προσοχή στα στατιστικά στοιχεία (στη σχετική συχνότητα) και πάλι τα 

άτομα απέδειξαν ότι υποτιμούν αυτά τα στοιχεία, και αυτά δεν παίζουν σημαντικό 

ρόλο στην πρόβλεψη που έχουν να κάνουν.  
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Ο Gigerenzer συνεχίζει λέγοντας ότι «στα φυσικά περιβάλλοντα… οι συχνότητες 

μαθαίνονται από τα άτομα συστηματικά και σταδιακά μέσω της εμπειρίας» 

(Gigerenzer, 1994, s.149) και ότι μέσω αυτής της διαδικασίας οι άνθρωποι 

μαθαίνουν έναν πιο αποτελεσματικό αλγόριθμο για να αποκτούν και να 

χρησιμοποιούν σαν εργαλείο το βαθμό πιθανότητας μιας έκβασης βάσει των 

στοιχείων του παρελθόντος.  

Το 1988 οι Gluck & Bower έκαναν έναν πειραματικό σχεδιασμό όπου τα υποκείμενα 

(Ν = 250) είχαν να επιλέξουν αν ένας ασθενής υπέφερε από κάποια κοινή αρρώστια 

(75%) ή από κάποια σπάνια (25%). Αυτό το αποφάσιζαν συνδυάζοντας μεταξύ τους 

τέσσερα συμπτώματα που σχετίζονταν με αυτές τις ασθένειες και πράγματι έμαθαν 

εντυπωσιακά καλά να αναγνωρίζουν και να ξεχωρίζουν κάθε φορά την ασθένεια 

(250 trials).  Όταν όμως τους δόθηκαν μόνο δύο συμπτώματα, αυτοί συνέχισαν να 

κρίνουν μόνο βάσει των δύο συμπτωμάτων και χωρίς να λαμβάνουν καθόλου υπ’ 

όψιν τους τα ποσοστά που προαναφέραμε, ότι δηλαδή η μία ασθένεια ήταν σπάνια 

(25%) και η άλλη συχνή (75%).  

Φαίνεται λοιπόν ότι ούτε η αντικατάσταση των κρίσεων βάσει προσωπικών 

πιθανοτήτων με κρίσεις βάσει σχετικών συχνοτήτων ούτε η σειρά που τυχαίνει να 

λαμβάνει το υποκείμενο την πληροφορία για τη σχετική συχνότητα δεν αποτελούν 

πανάκεια εναντίον του φαινομένου base rate neglect. Ο Gigerenzer (1996) 

καταλήγει στο ότι το να προσθέσουμε κι άλλες τόσες έρευνες όπου το φαινόμενο 

base rate neglect τη μια εμφανίζεται και την άλλη εξαφανίζεται είναι ανούσιο. 

Σημασία έχει να σχεδιάσουμε συγκεκριμένα ερευνητικά μοντέλα που θα μπορούν 

κάθε φορά να προβλέπουν πότε το φαινόμενο αυτό πρόκειται να εμφανιστεί και 

πότε όχι και γιατί.  

 

3.5.3  Conjunction Errors 

Ένας από τους πιο βασικούς νόμους των πιθανοτήτων, ο νόμος της σύζευξης 

(conjunction rule), λέει ότι η πιθανότητα σύζευξης δύο μερών, Α και Β, δεν μπορεί 

να υπερβεί την συνολική πιθανότητα των δύο μερών του Α και Β. Δηλαδή το 
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συνολικό άθροισμα δύο μερών δεν μπορεί να υπερβαίνει το σύνολο του 

αθροίσματος των δύο μερών μεμονωμένα (Bar-Hillel, 1983, 1991; Bar-Hillel & Neter, 

1993). Παρόλα αυτά παρατηρείται συχνά κατά την κρίση ότι η σύζευξη δύο μερών 

είναι ψυχολογικά πιο έντονα αντιπροσωπευτική μιας κατάστασης από ότι το 

καθένα από τα δύο συστατικά μέρη μόνο του. Οι Tversky & Kahneman (1983) 

έδειξαν με μια μελέτη τους, πώς προκύπτουν τέτοια λάθη σύζευξης.  

 

Η Linda είναι 31 χρονών, μόνη, επικοινωνιακή και πολύ όμορφη. Έχει σπουδάσει 

φιλοσοφία. Ανέκαθεν την ενδιέφεραν θέματα που έχουν να κάνουν με κοινωνική 

διάκριση και ισότητα. Επίσης έχει συμμετάσχει σε εκστρατείες κατά των πυρηνικών. 

Η Linda είναι υπάλληλος σε τράπεζα ή η Linda είναι υπάλληλος σε τράπεζα και 

φεμινίστρια; 

 

85% των συμμετεχόντων απάντησαν ότι η Linda είναι υπάλληλος σε τράπεζα και 

φεμινίστρια. 

 

Αυτό είναι λάθος. Μια σύζευξη θα έπρεπε να αποτιμάται πάντα ως λιγότερο πιθανή 

από ότι να ισχύουν οι μεμονωμένες περιπτώσεις. Μια τέτοια πλάνη μπορεί να μας 

οδηγήσει σε μια προσωπική υπερεκτίμηση ενός τέτοιου αντιπροσωπευτικού 

σεναρίου, ιδιαίτερα όταν η σύζευξη κάνει όλη την ιστορία να φαντάζει πιο 

ολοκληρωμένη στη φαντασία μας. Όπως έγραψαν και οι Kahneman & Tversky 

(1983, σ.307), «σε ένα σενάριο όπου δίνεται μια πιθανή αιτία και ένα αποτέλεσμα, 

είναι πολύ πιο εύκολο να καταλάβει και να θυμάται κανείς το αποτέλεσμα, από ότι 

εάν του παρουσιαζόταν το αποτέλεσμα μεμονωμένα».  

Ο Gigerenzer  επιμένει ότι αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα και είναι απόλυτο λογικό 

και φυσιολογικό το ότι τα υποκείμενα απάντησαν βάσει της σύζευξης. «Είναι 

ανόητο να ονομάζουμε αυτές τις κρίσεις ως μια πλάνη» (Gigerenzer, 1991, σ. 95). Το 

γεγονός ότι μεμονωμένα τα πράγματα είναι πιο πιθανά από την σύζευξή τους, είναι 

ένα φιλοσοφικό ζήτημα, με το οποίο κάποιοι στατιστικολόγοι συμφωνούν αλλά δεν 

είναι γενικότερα αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα. Αν και οι άνθρωποι δεν 
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μιλάνε συχνά με συγκεκριμένους αριθμούς, παρόλα αυτά πάντα προκύπτουν 

συγκρίσεις, όπως για παράδειγμα «ο τάδε είναι πιο πιθανό να νικήσει στον αγώνα 

από ότι ο άλλος».  

Αν και ο Gigerenzer θεωρεί ανούσιο το επιχείρημα των Tversky & Kahneman, αυτοί 

επιμένουν ότι η θέση του πρώτου στο ζήτημα είναι προβληματική. Πρώτον, λένε 

(Kahneman & Tversky, 1996), αποκλείεται να μην αντιλαμβάνεται ο Gigerenzer το 

πόσο νόημα έχει το γεγονός ότι ο τρόπος που πιθανολογούν οι άνθρωποι τα 

πράγματα και την έκβαση κάποιου γεγονότος έχει υποκειμενικό χαρακτήρα, διότι 

και ο ίδιος έχει συλλέξει τέτοια δείγματα στα δικά του πειράματα. Έπειτα ο 

Gigerenzer εγείρει το επιχείρημα ότι οι υποκειμενικές κρίσεις είναι ανούσιες, με 

στόχο να αρνηθεί ότι η υποκειμενικότητα αυτή έρχεται σε αντίθεση με τη βασική 

γραμμή της κανονιστικής θεωρίας. Ο Gigerenzer ονομάζει αυτή τη θέση κανονιστικό 

αγνωστικισμό (normative agnosticism) όμως δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο για δύο 

λόγους: α) Από τα υποκείμενα στα πειράματα δεν ζητούνται ακριβείς αριθμητικές 

εκτιμήσεις, αλλά έχουν απλά να διαλέξουν ανάμεσα σε δύο καταστάσεις, να 

κατατάξουν δηλαδή τη μία ως πιο πιθανή από την άλλη. β) Η κανονιστική βάση για 

το νόμο της σύζευξης είναι ουσιαστικά λογική: Αν η σύζευξη του Α με το Β είναι 

αληθής, τότε το Α είναι αληθές, δεν ισχύει όμως το ίδιο και αντίστροφα.  

Ο Gigerenzer όμως υποστηρίζοντας την αγνωστικιστική του θέση είπε ότι «δεν 

μπορούμε να πούμε τίποτα για την πιθανότητα θανάτου ενός μεμονωμένου 

ατόμου, ακόμη κι αν ξέρουμε την κατάσταση της ζωής του και της υγείας του με 

λεπτομέρεια. Η φράση «πιθανότητα θανάτου» όταν αναφέρεται σε ένα 

μεμονωμένο άτομο, δεν έχει κανένα νόημα (Gigerenzer cites Von Mise’s 

1928/1957). 

Οι Kahneman & Tversky (1996) απαντούν ότι για ένα μεμονωμένο άτομο δεν 

μπορούν να προσδιορίσουν φυσικά το πόσο θα επιζήσει ή όχι, μπορούν όμως να 

πουν α) ότι το άτομο είναι λιγότερο πιθανό να πεθάνει μέσα σε μια εβδομάδα από 

ότι μέσα σε ένα χρόνο, και β) ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θα αντιμετώπιζαν την 

απάντησή τους ως αλήθεια – και όχι σαν κάτι ανούσιο. Περαιτέρω έρευνες (Bar-

Hillel & Neter, 1993; Johnson, Hershey, Meszaros & Kunreuther, 1993) έχουν φέρει 
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στο φως στοιχεία για το «λάθος της σύζευξης». Γίνεται τέλος νύξη, για το πότε ο 

Gigerenzer θα παραδεχτεί ότι υπάρχουν κάποια bias, τα οποία θέλουν εξήγηση; 

Μα ο Gigerenzer (1996) δεν είναι μακριά από αυτή την προοπτική. Στην απάντησή 

του στους Tversky & Kahneman λέει τα εξής: Οι Kahneman & Tversky (1996) 

πιστεύουν ότι η κατάλληλη απάντηση ήταν το να δείξουν ότι οι κρίσεις βάσει 

συχνότητας (frequency judgments) αποτυγχάνουν επίσης. Μα δεν υπάρχει 

αμφιβολία γι’ αυτό. Οι συνάδελφοί μου κι εγώ (Gigerenzer, 1993; Gigerenzer & 

Hoffrage, 1995; Gigerenzer, Hoffrage & Kleinboelting, 1991) προτείναμε και 

ερευνήσαμε ουσιαστικά ακριβώς αυτό, το πότε δηλαδή και γιατί ισχύουν αυτές οι 

θεωρίες και πότε όχι. Διότι φάνηκε κιόλας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η επίδραση 

της συχνότητας ήταν πολύ μεγαλύτερη από οποιαδήποτε biased μέθοδο. Η υπέρ-

αυτοπεποίθηση (overconfidence bias/overestimation) εξαφανίστηκε τελείως 

(Gigerenzer et al., 1991). Το φαινόμενο conjunction fallacy στο πρόβλημα της Linda 

μειώθηκε από περίπου 85% σε 20% και λιγότερο (Fiedler, 1988; Hertwig & 

Gigerenzer, 1995; Tversky & Kahneman, 1983). Και οι άνθρωποι δικαιολογούν 

σύμφωνα με τον μπαϋεσιανό τρόπο σε ποσοστό περίπου 50% (Gigerenzer & 

Hoffrage, 1995) ή 75% (Cosmides & Tooby, 1996). 

 

3.5.4   Υπέρ-αυτοπεποίθηση (Overconfidence) 

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν εκτενείς μελέτες αναφορικά με το θέμα της υπέρ- 

αυτοπεποίθησης. Γενικώς, έχει αποδειχθεί ότι τα άτομα έχουν μία τάση να 

υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους και τις προβλέψεις τους για επιτυχημένες 

επενδύσεις (Ricciardi & Simon, 2000). Ο Mahajan (1992), ορίζει την υπέρ- 

αυτοπεποίθηση ως μία υπερεκτίμηση των πιθανοτήτων για ένα σύνολο γεγονότων. 

Η υπέρ-αυτοπεποίθηση προκύπτει όταν υπερβάλλουμε για τις προβλεπτικές μας 

ικανότητες και αγνοούμε την επίδραση αλλαγών ή εξωτερικών συνθηκών. Αυτό 

οδηγεί σε υποεκτίμηση της μεταβλητότητας των εκροών. Τα άτομα τείνουν να 

υπερεκτιμούν τις γνώσεις και δυνατότητές τους και ιδιαίτερα σε τομείς που 

θεωρούν τους εαυτούς τους «ειδικούς». Ωστόσο, σύμφωνα με τους Alpert & Raiffa 
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(1982), η εμπιστοσύνη που δείχνουν τα άτομα στον εαυτό τους για να προβλέψουν 

μεγέθη τους οδηγεί σε λάθος εκτιμήσεις.  

Η υπέρ-αυτοπεποίθηση, μπορεί ενίοτε να καθορίζεται και από δυο άλλους 

παράγοντες: επίτευξη υψηλών αποδόσεων στο παρελθόν και εσωτερική 

πληροφόρηση. Μια παρενέργεια αυτού του χαρακτηριστικού της συμπεριφοράς 

είναι και η «ψευδαίσθηση του ελέγχου» (illusion of control), δηλαδή είναι η τάση 

που έχουν τα άτομα να πιστεύουν ότι έχουν τον έλεγχο ή ότι μπορούν να 

επηρεάσουν γεγονότα πάνω στα οποία δεν έχουν καμία πραγματική επιρροή 

(Langer, 1975). Η «ψευδαίσθηση του ελέγχου», μπορεί να δημιουργήσει 

αναισθησία στην υποδοχή νέων πληροφοριών, να εμποδίσει τη γνώση και να 

προδιαθέσει μεγαλύτερη ανάληψη ρίσκου. Η υπέρ-εμπιστοσύνη μπορεί να χωριστεί 

σύμφωνα με τον M. Pompian (2006), σε υπέρ-εμπιστοσύνη για μελλοντικές 

προβλέψεις (prediction overconfidence) και υπέρ-εμπιστοσύνη σιγουριάς (certainty 

overconfidence). 

Οι Kahneman & Tversky παίρνουν θέση πάνω στο θέμα της υπέρ-αυτοπεποίθησης 

με το ακόλουθο πείραμα. Τα υποκείμενα απαντούν σε ερωτήσεις πολλαπλών 

επιλογών (multiple choice) και δηλώνουν και το βαθμό σιγουριάς, το πόσο σίγουροι 

είναι δηλαδή ότι η απάντησή τους είναι η σωστή. Οι μελέτες αυτές δείχνουν ότι για 

ένα ποσοστό 90% αυτοπεποίθησης, μόνο το 75% των απαντήσεων είναι σωστό. Το 

φαινόμενο της υπέρ-αυτοπεποίθησης είναι έκδηλο όμως μόνο στην περίπτωση των 

πιο δύσκολων ερωτήσεων – απαντήσεων. Όταν οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις 

γίνονται εύκολες, τότε ο βαθμός αυτοπεποίθησης συμπίπτει με ακρίβεια με το 

ποσοστό των σωστών απαντήσεων.  

Ο Gigerenzer απαντά ότι η υπέρ-αυτοπεποίθηση δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται 

σαν bias διότι το θέμα της αυτοπεποίθησης για τον τομέα των frequentist είναι 

αδιάφορο. Πώς όμως η απάντηση αυτή καλύπτει το γεγονός ότι στα υποκείμενα 

ζητήθηκε να εκτιμήσουν το πόσο σίγουροι ήταν για την ορθότητα της απάντησής 

τους; Είτε θα πρέπει να απέτυχαν να χρησιμοποιήσουν σωστά τη σκάλα εκτίμησης, 

είτε θα πρέπει πράγματι να είχαν υπερβολικά υψηλή προσδοκία για την ορθότητα 

της απάντησής τους. Η κατάλληλη χρήση της σκάλας αυτής όμως είναι πολύ 
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χρήσιμη στην πραγματική ζωή γιατί πάνω σε αυτή στηρίζεται η επικοινωνία. Αν ένας 

γιατρός πει, ότι είναι 90% σίγουρος για την επιτυχία μιας εγχείρισης, τότε ο ασθενής 

θα πρέπει να ξέρει ότι μόνο 75% των περιπτώσεων η δήλωση αυτή είναι 

πραγματικά σωστή. Οι Tversky & Kahneman προτείνουν ότι θα ήταν καλύτερο και 

για τον ασθενή και τον γιατρό να γνωρίζουν ότι μια τέτοια ασυμφωνία μπορεί να 

ισχύει παρά να το παραβλέπουν «σα να συγκρίνουμε μήλα με πορτοκάλια» όπως 

είχε πει ο Gigerenzer (1991, σ. 88).  

Ο Gigerenzer (1993) επιμένει ότι το bias της υπέρ-αισιοδοξίας προκύπτει επειδή 

πρόκειται για ένα προεπιλεγμένο σύνολο ερωτήσεων και ότι οι άνθρωποι στη 

φυσική ζωή δεν αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα κι επίσης τόνισε ότι το bias αυτό 

εξαφανίζεται όταν το άτομο αποφασίσει να απαντήσει ή να ψάξει να βρει την 

αλήθεια βάσει της σχετικής συχνότητας και όχι βάσει της υποκειμενικής 

πιθανότητας. 

«Οι ερωτήσεις γενικών γνώσεων δεν είναι αντιπροσωπευτικές των γενικότερων 

τομέων γνώσης ενός ανθρώπου. Οι ερωτήσεις αυτές είναι δύσκολες και πολλές 

φορές ακόμη και ικανές να οδηγήσουν σε λάθη. Η υπέρ-αισιοδοξία προκύπτει 

λοιπόν από την επιλογή των ερωτήσεων, δεν πρόκειται για κάποιον επαρκή νοητικό 

ευρετικό κανόνα (Gigerenzer, 1993, σ. 304). 

Όμως δεν είναι σαφές το τι συνιστά ένα τυχαίο δείγμα ερωτήσεων για ζητήματα 

γενικής γνώσης όπως είναι τα αθλητικά, η πολιτική ή η γεωγραφία. Διάφοροι 

μελετητές επανέλαβαν τα πειράματα, παίρνοντας τυχαία ζεύγη πραγμάτων, π.χ. 

δύο πόλεις, όπου το υποκείμενο έπρεπε να απαντήσει ποια από τις δύο θεωρούσε 

μεγαλύτερη. Σε μερικά πειράματα, όπου οι απαντήσεις ήταν σχετικά εύκολες δεν 

παρουσιάστηκε υπέρ-αυτοπεποίθηση (Gigerenzer et al., 1991; Juslin, 1994). Σε άλλα 

όμως, όπου οι ερωτήσεις ήταν έστω και λίγο δυσκολότερες, φάνηκε πάλι το 

φαινόμενο της υπέρ-αυτοπεποίθησης (Griffin & Tversky, 1992; Liberman, 1996). Για 

μια ακόμη φορά λοιπόν φαίνεται ότι καθοριστικός παράγοντας του φαινομένου 

είναι ο βαθμός δυσκολίας, και όχι τόσο η τυχαιότητα του δείγματος των 

ερωτήσεων. 
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Έρευνες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι είναι ιδιαίτερα υπέρ-αισιόδοξοι όταν 

απαντούν σε ερωτήσεις γενικής φύσεως με μέτρια ή και μεγαλύτερη δυσκολία. Το 

αντίστροφο συμβαίνει όταν οι ερωτήσεις είναι εύκολες ή σχετικά εύκολες 

(Fischhoff, Slovic, & Lichtenstein, 1977; Koriat, Lichtenstein, & Fischhoff, 1980; 

Lichtenstein & Fischhoff, 1977, 1980). Το φαινόμενο λοιπόν κατά το οποίο 

αυξάνεται η υπέρ-αισιοδοξία του ατόμου ανάλογα με την αύξηση της δυσκολίας 

του έργου ονομάζεται hard – easy effect. Η δυσκολία του έργου κρίνεται από το 

ποσοστό των σωστών απαντήσεων (Gigerenzer, Hoffrage, & Kleinbölting, 1991, p. 

506). Οι Juslin, Winman & Olsson (2000) μελέτησαν το φαινόμενο επίδρασης του 

βαθμού δυσκολίας του έργου και έδειξαν ότι αυτό εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες και όταν διορθωθούν αυτοί οι παράγοντες, μειώνεται ιδιαίτερα η 

επίδραση αυτού. Ο Juslin (1993) πρότεινε για παράδειγμα ότι η δυσκολία του έργου 

δεν θα έπρεπε να μετράται ανάλογα με το συνολικό ποσοστό σωστών απαντήσεων 

αλλά ανάλογα με το πόσο γνωστό ή όχι είναι το έργο για το υποκείμενο. Όταν η 

δυσκολία ενός έργου καθορίζεται από το πόσο εξοικειωμένο είναι το υποκείμενο με 

τις ερωτήσεις, τότε το φαινόμενο αυτό εξαφανίζεται. 

Πολύ σημαντική είναι επίσης η σκοπιά της αλληλεπίδρασης οργανισμού – 

περιβάλλοντος που υποστηρίζει την συμπεριφορά. Τα οικολογικά μοντέλα όμως θα 

έπρεπε να μετακινηθούν λίγο από την απόλυτη πεποίθησή τους ότι τα άτομα είναι 

άριστα προσαρμοσμένα στο φυσικό τους περιβάλλον, και θα έπρεπε να 

ενσωματώσουν κάποιες ατέλειες όσον αφορά τις γνωστικές τους διαδικασίες (δες: 

Juslin et al., 1997, 1999; Soll, 1996). Έτσι το φαινόμενο επίδρασης της δυσκολίας του 

έργου μπορεί να είναι πράγματι ένα φαινόμενο μεγάλης εμβέλειας, αλλά ίσως 

μέχρι τώρα να είχε γίνει γνωστό για τους λάθος λόγους.  

Για να επιστρέψουμε στη σχέση ανάμεσα στις κρίσεις που βασίζονται στην 

εμπιστοσύνη (confidence judgments) και τις εκτιμήσεις συχνότητας (frequency 

estimates) θα αναφερθούμε σε μελέτη της May (1987, 1988), η οποία έδειξε ότι ο 

μέσος όρο της εμπιστοσύνης που έχουμε για την ορθότητα της κρίσης μας για ένα 

συγκεκριμένο αντικείμενο χαρακτηρίζεται πράγματι από το φαινόμενο της υπέρ-

αισιοδοξίας, αλλά όταν εκτιμούμε το ποσοστό συχνότητας ως προς την ορθότητα 

των κρίσεών μας γενικά, τότε τείνουμε να υποτιμούμε τις ικανότητές μας 
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(underconfidence). Σε μελέτη της γύρω από τη γνώση των μαθητών στην ψυχολογία 

φάνηκε ότι όταν οι μαθητές απάντησαν σωστά με μέσο όρο 73%, ο μέσος όρος 

εκτίμησης για την ορθότητα μιας απάντησης αυτής της κλίμακας ήταν 81% και 

γενικά οι μαθητές πίστευαν ότι στο σύνολο των ερωτήσεων έχουν απαντήσει σωστά 

κατά 63%. Η διαφορά που προκύπτει είναι 9% πάνω (υπέρ-αισιοδοξία) και 9% κάτω 

(υποτίμηση/underestimation).  

Προκύπτει λοιπόν ασυνέπεια μεταξύ των εκτιμήσεων για μεμονωμένα αντικείμενα 

ή για ένα σύνομο τέτοιων. Ο Gigerenzer θεωρεί τα ευρήματα αυτά ασύμβατα με τη 

θεωρητική θέση των  Kahneman & Tversky. Οι Kahneman & Tversky όμως βρίσκουν 

ότι ο διαχωρισμός αυτός είναι συμβατός με τις έννοιες της εσωτερικής και 

εξωτερικής θέσης υπό συνθήκες αβεβαιότητας. (Kahneman & Tversky, 1979, 1982b; 

Kahneman & Lovallo, 1993. Στην εξωτερική θέση (frequentistic approach) η 

περίσταση που κρίνεται αντιμετωπίζεται σαν ένα γεγονός από ένα σύνολο 

παρόμοιων γεγονότων, για τα οποία είναι γνωστή η συχνότητα των εκβάσεων ή 

τουλάχιστον μπορεί να εκτιμηθεί. Στην εσωτερική θέση (single-case approach) οι 

προβλέψεις στηρίζονται σε διάφορα σενάρια και εντυπώσεις μιας συγκεκριμένης 

κατάστασης. Οι Tversky & Kahneman υποστηρίζουν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι 

άνθρωποι τείνουν να κρίνουν από την εσωτερική θέση αυτές τις καταστάσεις και 

σαν αποτέλεσμα υποτιμούν τα στατιστικά δεδομένα. Για παράδειγμα, οι μαθητές, 

όπως και οι καθηγητές, συχνά υποτιμούν το ποσό των ωρών που χρειάζονται για να 

ολοκληρώσουν ένα ακαδημαϊκό project (optimistic bias) (Buehler, Griffin & Ross, 

1994).  

Η αυτοπεποίθηση της κρίσης μας για μια συγκεκριμένη περίπτωση εξαρτάται 

βασικά από την ισορροπία των επιχειρημάτων μας υπέρ ή κατά μιας συγκεκριμένης 

υπόθεσης. Το να κρίνουμε όμως το σε τι ποσοστό προβλέπουμε σωστά κάποια 

πράγματα, από την άλλη μεριά, βασίζεται σε μια γενική κρίση μας για τη δυσκολία 

του έργου, τη γνώση μας για την κρίση ή την προηγούμενη εμπειρία μας με 

παρόμοια προβλήματα.  

Επειδή οι άνθρωποι τείνουν να υιοθετούν την εσωτερική θέση, μπορούν να 

αποκτήσουν υψηλό βαθμό αυτοπεποίθησης για την εγκυρότητα κάθε 
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συγκεκριμένης απάντησης αν και γενικά ξέρουν ότι το συνολικό ποσοστό των 

σωστών απαντήσεών τους θα είναι χαμηλό. Οι Kahneman & Tversky (1973) έχουν 

ονομάσει το φαινόμενο αυτό ψευδαίσθηση εγκυρότητας (illusion of validity). 

Τέλος, σχετικά είναι και κάποια στοιχεία που προκύπτουν από την κοινωνική 

ψυχολογία και έχουν να κάνουν με την προσωπικότητα. Οι άνθρωποι πράγματι 

είναι συχνά υπερβολικά αισιόδοξοι για τον εαυτό τους και στηρίζονται σε μια 

θετική εικόνα για τον εαυτό τους (Taylor & Brown, 1988). Για παράδειγμα 

πιστεύουν ότι είναι μεγαλύτερη η πιθανότητα να βιώσουν ευτυχία στη ζωή τους 

παρά να γίνουν θύματα ενός κακού συμβάντος (Weinstein, 1980). Η γνώση αυτή 

ονομάζεται γνώση για τον εαυτό και προκύπτει μέσα από ερωτήσεις σχετικά με τη 

ζωή κάποιου, τις επιδιώξεις του, πώς αυτός αντιμετωπίζει τους άλλους, και πώς 

θεωρεί ότι οι άλλοι τον αντιμετωπίζουν. Η γνώση αυτή διαφοροποιείται ποιοτικά 

από την τυπική γενική γνώση που διαθέτει κάποιος για να απαντήσει σε ερωτήσεις 

γενικού περιεχομένου. Η συζήτηση λοιπόν παραμένει ανοιχτή σχετικά με την 

ερμηνεία του φαινομένου της υπέρ-αυτοπεποίθησης. Πάντως φαίνεται ότι ο νους, 

αφού πάρει την απόφαση, ψάχνει για περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες που 

να επιβεβαιώνουν την προτίμησή του. Οι Koriat, Lichtenstein & Fischhoff (1980) 

μίλησαν για αυτό και πρότειναν ότι η υπέρ-αυτοπεποίθηση προκύπτει από την τάση 

αυτή του να επιβεβαιώνουμε το ήδη επιλεγμένο.   

 

3.5.5   Διαθεσιμότητα (Availability) 

Όταν τα άτομα εξετάζουν την πιθανότητα πραγματοποίησης ενός γεγονότος, συχνά 

προσπαθούν να θυμηθούν εμπειρίες τους από αντίστοιχα γεγονότα του 

παρελθόντος και να αντλήσουν σχετικές πληροφορίες. Ακόμη και αν αυτό αποτελεί 

μία απολύτως λογική διαδικασία, μπορεί να οδηγήσει σε λάθος εκτιμήσεις επειδή 

δεν είναι όλες οι αναμνήσεις ανακτήσιμες ή διαθέσιμες (Kahneman & Tversky, 

1974). Με την αρχή της διαθεσιμότητας μπορεί κανείς να κερδίσει σε χρόνο και 

προσπάθεια, αλλά μπορεί επίσης να οδηγηθεί σε προκαταλήψεις, όταν περιορίζεται 

μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που είναι εύκολο να θυμηθεί ή σε πληροφορίες που 

είναι εύκολο να ανακτήσει (Gilovich, Kahneman, Griffin, 2002). Οι Nisbett και Ross 
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(1980) διαπίστωσαν ότι οι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων μπορούν να δώσουν, 

μερικές φορές, υπερβολική σημασία σε εύκολα ανακτημένες πληροφορίες, 

βασιζόμενοι σε αυτές για να αξιολογήσουν την πιθανότητα έκβασης ενός 

μελλοντικού γεγονότος. 

Η μεροληψία λόγω διαθεσιμότητας ορίζεται συχνά και ως η τάση των ατόμων να 

δίνουν μεγαλύτερες πιθανότητες από όσο πρέπει στο πιο έντονο ή συναισθηματικά 

φορτισμένο ενδεχόμενο. Μια πληροφορία θεωρείται μεροληπτική αν περιέχει 

χαρακτηριστικά που τραβούν την προσοχή ή δημιουργούν διασυνδέσεις τις οποίες 

τείνουν να θυμούνται τα άτομα. Έτσι, τα άτομα προβαίνουν συχνά σε μεροληπτικές 

κρίσεις σχετικά με την πιθανότητα πραγματοποίησης ενός γεγονότος με βάση το 

πόσο εύκολα μπορούν να ανακαλέσουν στην μνήμη τους παρόμοια γεγονότα. Με 

άλλα λόγια, η αναγνωρισιμότητα και η διαθεσιμότητα αντικαθιστούν την ακρίβεια 

της πληροφόρησης. Σύμφωνα με τον M. Pompian (2006), υπάρχουν πολλοί τύποι 

μεροληψιών λόγω διαθεσιμότητας. Γίνεται αναφορά σε τέσσερις από αυτούς: α) 

ανάκτηση (retrievability) β) κατηγοριοποίηση (categorization) γ) περιορισμένη 

εμπειρία (narrow range of experience) & δ) απήχηση (resonance). 

Αναφορικά με την ανάκτηση, υποστηρίζεται ότι ιδέες που ανακτώνται πολύ εύκολα 

τείνουν να θεωρούνται και οι πιο αξιόπιστες. Για παράδειγμα, οι Tversky, Slovic & 

Kahneman διεξήγαγαν ένα πείραμα στο οποίο διαβάστηκαν ονόματα από μία λίστα 

σε μία ομάδα ατόμων και στη συνέχεια ρωτήθηκε αν ακούστηκαν περισσότερα 

γυναικεία ή αντρικά ονόματα. Στην πραγματικότητα, η πλειονότητα των ονομάτων 

που διαβάστηκαν ήταν γυναικεία, αλλά διαβάστηκαν περισσότερα αντρικά ονόματα 

διασημοτήτων (π.χ. Richard Nixon). Η ομάδα απάντησε λάθος ότι τα περισσότερα 

ονόματα που ακούστηκαν ήταν αντρικά. Η κατηγοριοποίηση αναφέρεται στην τάση 

των ανθρώπων να κατηγοριοποιούν πληροφορίες που ταιριάζουν μεταξύ τους. 

Ακόμη, όταν ένα άτομο έχει μία περιορισμένη γκάμα πηγών από την οποία 

διαμορφώνει αντικειμενικές εκτιμήσεις, τότε δημιουργούνται συχνά λάθη που 

οφείλονται στην περιορισμένη εμπειρία του ατόμου.  

Το συναίσθημα είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες που επιδρούν στο 

φαινόμενο της διαθεσιμότητας κατά τη λήψη μιας απόφασης (Damasio et al., 1994). 
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Το συναίσθημα παρέχει τα πιο γρήγορα στοιχεία για όλα τα είδη των γνωστικών 

διαδικασιών και κάνει συγκεκριμένες απαντήσεις, γεγονότα και πιθανές εκβάσεις 

να φαίνονται πιο πιθανά από ό,τι πραγματικά είναι, ακριβώς επειδή μας είναι τόσο 

γρήγορα, αυτόματα και άμεσα διαθέσιμα. Ο Damasio (1994) έδειξε πως ασθενείς με 

βλάβη στην μεταίχμια περιοχή του εγκεφάλου, η οποία είναι υπεύθυνη για τον 

έλεγχο των συναισθημάτων, δεν ήταν ικανοί να πάρουν αποφάσεις στηριγμένες σε 

επιχειρηματολογία (reasoned decisions). Αυτό συνέβη επειδή τους έλειπε 

ουσιαστικά η συμβολή των συγκινησιακών ανταποκρίσεων, που οδηγούν την 

αίσθησή μας για το καλό και το κακό, το σωστό και το λάθος. Οι ασθενείς του 

Damasio έχουν κανονικό IQ, όμως τους ήταν αδύνατον να συνάψουν 

επαγγελματικές ή προσωπικές σχέσεις ή σχέσεις με το νόμο. Επίσης σε ένα δύσκολο 

παιχνίδι με κάρτες, όλα τα υποκείμενα μετά από προσπάθειες και επιβραβεύσεις 

κατάφεραν να ανταπεξέλθουν σωστά, οι ασθενείς όμως με τραύμα στην μεταίχμια 

περιοχή δεν τα κατάφεραν, διότι δεν έλαβαν ποτέ πραγματικά τη χαρά της 

συναισθηματικής επιβράβευσης.  

Δεν είναι το συναίσθημα μη ορθολογικό, αλλά μάλλον η ορθολογικότητα 

εξαρτάται από το συναίσθημα για να λειτουργήσει επαρκώς. Προφανώς δεν 

βοηθάνε όλα τα συναισθήματα στο να λάβει κανείς μια απόφαση. Αυτό όμως που 

είναι πολύ σημαντικό να γίνει αντιληπτό είναι ότι χωρίς τις συναισθηματικές 

αποκρίσεις είναι αδύνατον να ληφθεί η οποιαδήποτε απόφαση.  

 

3.5.6   Και άλλα heuristics… 

Τα ευρετικά κριτήρια, αποτελούν λοιπόν μηχανικά και μη ορθολογικά βοηθήματα 

για τη λήψη απόφασης, τα οποία φαίνεται να χρησιμοποιούνται σε πλήθος 

προβλημάτων. Όταν υπάρχει πλήθος εναλλακτικών λύσεων σε ένα πρόβλημα, τα 

άτομα τείνουν να ακολουθούν ευρετικούς κανόνες προκειμένου να καταλήξουν σε 

κάποια λύση (Newell & Simon, 1972). Ουσιαστικά, αναφέρονται στη διαδικασία με 

την οποία τα άτομα μαθαίνουν πράγματα μέσα από την εμπειρία και τα λάθη τους 

χωρίς, όμως οι πρακτικοί κανόνες που δημιουργούνται να δίνουν πάντα τις 

καλύτερες λύσεις, όταν εφαρμόζονται σε έναν αριθμό προβλημάτων (Shefrin, 
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2000). Τα αποτελέσματα που δίνουν είναι συνήθως περιορισμένης αξιοπιστίας. 

Ωστόσο, εξαιτίας της πολυπλοκότητας των αποφάσεων που καλείται να 

αντιμετωπίσει σήμερα το άτομο χρησιμοποιούνται ευρέως, καθώς μετατρέπουν ένα 

σύνθετο πρόβλημα μετά από απλές συγκρίσεις σε απλό. Η χρήση ευρετικών 

κανόνων οδηγεί σε λάθη, κύριο χαρακτηριστικό των οποίων η δυσκολία τους να 

ξεπεραστούν, καθώς οι υπολογιστικές εγκεφαλικές διεργασίες που 

πραγματοποιούνται για την λήψη αποφάσεων, μπορούμε να πούμε ότι αποτελούν 

στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρξης.  

 

3.5.6.1   Πρόσδεση/Αγκυροβόληση και Ρύθμιση (Anchoring and 

Adjustment) 

Σύμφωνα με αυτή την ευρετική αρχή, ο ιθύνων νους μιας απόφασης κάνει τις 

κρίσεις του ξεκινώντας από μια αρχική αξία, και μέσω ρυθμίσεων καταλήγει να 

λάβει την τελική απόφαση (Price & Stone, 2004). Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτά 

τα heuristics, όταν προσπαθούν να υπολογίσουν την αξία μιας πληροφορίας. 

Εκκινούν έτσι από μια αρχική αξία (επικέντρωση) και μέσω της ρύθμισης φθάνουν 

σε μια τελική εκτίμηση. Το μέγεθος και η κατεύθυνση της ρύθμισης, εξαρτώνται 

από το μέγεθος της αρχικής αξίας (Ηarvey, 1998). 

 Η προσκόλληση/αγκυροβόληση αποτελεί μία πνευματική διεργασία συντόμευσης 

που σκοπό έχει να απλοποιήσει πολύπλοκα προβλήματα της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων. Τα άτομα προσκολλώνται σε κάποια συγκεκριμένα δεδομένα και 

βασίζουν την κρίση τους σε κάποια συγκεκριμένη πληροφορία ή στο σημείο 

αναφοράς στο οποίο έχουν προσκολληθεί. Μέσα από μία τέτοια διεργασία 

συντόμευσης προκύπτουν λάθη. Τα σημεία αναφοράς ή προσκόλλησης 

ονομάζονται anchors. Οι Kahneman & Tversky (1973) θεωρούν ότι όταν τα άτομα 

διαμορφώνουν εκτιμήσεις συχνά ξεκινούν από μία αυθαίρετη τιμή και μετά 

υιοθετούν μία διαδικασία προσαρμογής. Εμπειρικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι 

αυτή η προσαρμογή είναι συνήθως ανεπαρκής. Όταν τα άτομα δεν έχουν επαρκή 
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πληροφόρηση για ένα μέγεθος είναι δυνατόν να επηρεαστούν έντονα και να 

προσκολληθούν σε τυχαία γεγονότα ή αριθμούς.  

Γενικά, το σημαντικό στοιχείο που φαίνεται πάλι εδώ, είναι ότι οι άνθρωποι δεν 

λειτουργούν μπαϋεσιανά και δεν υπολογίζουν μαθηματικά τις πιθανότητες 

αποτυχίας πριν λάβουν μια απόφαση. Συχνά μάλιστα υποτιμούν την πιθανότητα 

σύνδεσης ανεξάρτητων γεγονότων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι 

καθολικό (π.χ. πολιτικά ολοκληρωτικό καθεστώς). 

Οι ευρετικές αρχές της επικέντρωσης και ρύθμισης μπορούν να είναι χρήσιμα στην 

παροχή αρχικών εκτιμήσεων, αλλά μπορούν να οδηγήσουν σε λάθη, όταν η 

ρύθμιση είναι ανεπαρκής ή όταν αποτυγχάνουν να εξετάσουν την αλληλεξάρτηση 

των σχετικών γεγονότων (Vranas, 2000).  

 

3.5.6.2    Συντηρητισμός (Conservatism) 

Ο συντηρητισμός, ειδικά ως προς το άγνωστο, αναφέρεται στην αργή και σταδιακή 

ή ακόμη και αδύνατη αλλαγή απόψεων και αποφάσεων στην παρουσία νέας 

πληροφόρησης. Αποτελεί μία πτυχή της ανθρώπινης ιδιοσυγκρασίας, η οποία 

μπορεί να επηρεάσει την προσωπικότητα του ατόμου και συνεπώς κάθε του 

ενέργεια. Μία εξήγηση αυτού του φαινομένου είναι η ανικανότητα των ατόμων να 

κάνουν βέλτιστο συνδυασμό και ανάλυση διαφορετικών πληροφοριών (Slovic, 

1972). Ο Edwards (1968), μίλησε για τον συντηρητισμό και τον τρόπο που 

παρουσιάζονται νέες πληροφορίες για ένα ζήτημα. Σε ένα πείραμά του, υπήρχαν 

δυο δοχεία όπου το ένα περιείχε 3 μπλε μπάλες και 7 κόκκινες και το άλλο 7 μπλε 

και 3 κόκκινες. Διαλέγοντας τυχαία 12 μπάλες, με επανατοποθέτηση, προέκυψαν σε 

ένα δοχείο οκτώ κόκκινες και τέσσερις μπλε. Ποια η πιθανότητα να έγινε η διαλογή 

κυρίως από το πρώτο δοχείο; Ενώ η σωστή απάντηση είναι 0.97, οι περισσότεροι 

απαντούν περίπου γύρω στο 0.7, προφανώς γιατί υπερεκτιμούν την βασική 

αναλογία του 0.5 και αποφασίζουν με συντηρητισμό. 

Παρόλο που o συντηρητισμός διαφέρει από την αντιπροσωπευτικότητα, ωστόσο 

υπάρχει μία σχέση μεταξύ τους. Αν το δείγμα ενός συνόλου είναι 
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αντιπροσωπευτικό, τότε τα άτομα υπερεκτιμούν τα δεδομένα. Ωστόσο, αν τα 

δεδομένα ενός δείγματος δεν είναι αντιπροσωπευτικά, τα άτομα αντιδρούν 

λιγότερο στα δεδομένα και βασίζονται περισσότερο σε προηγούμενες εκτιμήσεις 

τους. Ένας ειδικός τύπος συντηρητισμού είναι η «αποστροφή για την 

αβεβαιότητα» (aversion to ambiguity), ο φόβος δηλαδή που έχουν τα άτομα για 

το άγνωστο ή για περιπτώσεις που οι κατανομές πιθανοτήτων δεν είναι 

υποκειμενικά γνωστές. Τότε, τα άτομα τείνουν να παίρνουν πιο «ασφαλείς» 

αποφάσεις. 

 

3.5.6.3    Η πλάνη του Τζογαδόρου (Gambler’s Fallacy) 

Αυτή η μεροληψία έχει άμεση σχέση με την αντιπροσωπευτικότητα. Πλάνη του 

τζογαδόρου αποκαλείται το φαινόμενο κατά το οποίο το άτομο πιστεύει ότι, κάτι 

που συμβαίνει εξακολουθητικά, θα διορθωθεί σύντομα στο μέλλον. 

Χαρακτηριστικά παρόμοιας συμπεριφοράς παρουσιάζουν οι τζογαδόροι, οι οποίοι 

πιστεύουν ότι η κακή τους τύχη θα αντιστραφεί. Συχνά λάθη στα οποία εμπίπτουν 

τα άτομα, είναι η πεποίθηση ότι τυχαία γεγονότα είναι πιο πιθανό να συμβούν 

επειδή δεν έχουν συμβεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ή ότι τυχαία γεγονότα 

είναι πιθανό να συμβούν επειδή συνέβησαν πρόσφατα ή ότι τυχαία γεγονότα είναι 

λιγότερο πιθανά να συμβούν επειδή συνέβησαν πρόσφατα. 

  

3.5.6.4    Η Συμπεριφορά της Αγέλης (Ηerding) 

Αποτελεί έναν τύπο συμπεριφοράς βασισμένης σε εμπειρικούς κανόνες, η οποία 

θεωρεί ότι τα άτομα τείνουν να εναρμονίζονται με την πλειονότητα όσων 

λαμβάνουν αποφάσεις στο ίδιο περιβάλλον (Banerjee, 1992). Από πολλούς 

συγγραφείς η συμπεριφορά της αγέλης θεωρείται ότι αποτελεί μία ψυχολογική 

τάση βαθιά ριζωμένη στην ανθρώπινη φύση. Βασίζεται στην κοινωνική πίεση που 

ασκείται στα άτομα για συμβιβασμό και αντικατοπτρίζει την ασφάλεια που τους 

παρέχει το πλήθος. Ψυχολογικά πειράματα αποδεικνύουν ότι ένα άτομο απαντήσει 

που όταν απαντήσει μόνο του κάποιες ερωτήσεις δίνει τις σωστές απαντήσεις, όταν 
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ενταχθεί σε κάποια ομάδα που δίνει εσκεμμένα λάθος απαντήσεις τότε τείνει να 

δίνει και αυτό λάθος απαντήσεις. Σύμφωνα με τον Shiller (2001), αυτό συμβαίνει 

γιατί το άτομο φοβάται να εκφράσει άποψη διαφορετική από αυτή του πλήθους. 

 Ο ευρετικός αυτός κανόνας διαμορφώθηκε μέσα από τη διαδικασία της εξέλιξης, 

αφού όπως έχει διαπιστωθεί προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια. Η συμπεριφορά της 

αγέλης μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους σε παραλογισμό, ωστόσο πολλές 

φορές μπορεί να γίνεται και ορθολογικά, καθώς το άτομο τείνει να συνειδητοποιεί 

πότε κάτι είναι υπερτιμημένο ή υποτιμημένο και να μην είναι διατεθειμένο να 

πάρει μια αντίθετη θέση από τους υπόλοιπους. Αυτά τα άτομα απλώς αισθάνονται 

ότι δεν θα τους φέρει κέρδος το να τοποθετηθούν ενάντια στην αγέλη, κάτι που 

αποτελεί παράδειγμα ορθολογικής συμπεριφοράς.  

Μια άλλη σημαντική παράμετρος της συμπεριφοράς της αγέλης είναι η προφορική 

επικοινωνία των ατόμων (word of mouth). Τα άτομα επηρεάζονται πολύ από τον 

κοινωνικό τους περίγυρο. Η μόδα αποτελεί μια ήπια έκφανση του φαινομένου της 

συμπεριφοράς της αγέλης, ενώ οι χρηματιστηριακές φούσκες αποτελούν 

παραδείγματα αγελαίας συμπεριφοράς ισχυρής μορφής. Μεγάλο μέρος της 

πρόσφατης επιστημονικής αρθρογραφίας εξετάζει τη συμπεριφορά της αγέλης, 

καθώς σύμφωνα με τους ειδικούς αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ψυχολογικά 

σφάλματα των επενδυτών. Ιδιαίτερα σε περιόδους έντονων μεταβολών, όπως η 

πρόσφατη οικονομική κρίση, η αγελαία συμπεριφορά παρουσιάζεται έντονα στην 

χρηματιστηριακή αγορά αφού επικρατεί σύγχυση και οι επενδυτές προτιμούν να 

παραβλέψουν τις προσωπικές τους εκτιμήσεις και πληροφορίες και να 

ακολουθήσουν την τάση της αγοράς. 

 

3.5.6.5 Αισιοδοξία / Θετική σκέψη (Optimism, Wishful Thinking) 

Τα περισσότερα άτομα επιδεικνύουν ρόδινες απόψεις για τις πιθανότητες και τις 

προοπτικές πραγματοποίησης γεγονότων (Weinstein, 1980). Πάνω από το 90% των 

ανθρώπων που ρωτήθηκαν σε έρευνα προάβλεψαν ότι οι εργασίες τους θα 

τελειώσουν πολύ νωρίτερα από ότι υπολόγιζαν (Buehler, Griffin & Ross, 1994). 
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Έρευνες έχουν αποδείξει ότι πολλοί αισιόδοξοι επενδυτές πιστεύουν ότι δεν θα 

συμβούν σε αυτούς κακές επενδύσεις. Τέτοιες πεποιθήσεις μπορούν να 

καταστρέψουν χαρτοφυλάκια επειδή τα άτομα αποτυγχάνουν να 

συνειδητοποιήσουν ότι μπορεί να συμβεί το αντίθετο από αυτό που περιμένουν (M. 

Pompian, 2006).  

Οι Kahneman και Tversky ορίζουν την αισιοδοξία ως μία τάση των επενδυτών να 

εστιάσουν σε εσωτερικές απόψεις μάλλον παρά σε εξωτερικές. Οι εσωτερικές 

απόψεις βασίζονται σε τρέχουσες καταστάσεις και αντικατοπτρίζουν προσωπική 

ανάμειξη. 

 

3.5.6.6    Προσκόλληση στις πεποιθήσεις (Belief Perseverance) 

Από τη στιγμή που τα άτομα σχηματίζουν μία άποψη, μπορεί να εμμείνουν σε 

αυτήν πολύ έντονα και για πολύ καιρό (Lord, Ross & Lepper, 1979). Τα άτομα 

εμφανίζονται απρόθυμα να ψάξουν για στοιχεία που έρχονται σε αντίθεση με τις 

πεποιθήσεις τους και αν τύχει και βρουν τότε τα αντιμετωπίζουν με αρκετό 

σκεπτικισμό. 

 

3.6    Επίλογος για heuristics & bias 

Ο Hogarth (1987, σ. 208) συνοψίζοντας τις σημαντικότερες συνέπειες της 

περιορισμένης ικανότητας του ανθρώπου για επεξεργασία πληροφορίας, λέει τα 

εξής:  

«Η αντίληψη για τις πληροφορίες δεν είναι περιεκτική αλλά εκλεκτική. 

1. Δεδομένου ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν ταυτόχρονα να ενσωματώσουν πολλές 

πληροφορίες, τις επεξεργάζονται με διαδοχικό τρόπο. 

2. Η επεξεργασία πληροφοριών εξαρτάται απαραίτητα από τη χρήση της 

λειτουργίας, που απλοποιεί τους κρινόμενους στόχους και διευκολύνει τη 

διανοητική προσπάθεια. 
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3. Οι άνθρωποι έχουν περιορισμένη ικανότητα μνήμης…». 

 «Ενώ οι ευρετικές αρχές που έχουν αναλυθεί μπορούν συστηματικά να εισάγουν το 

λάθος στην κρίση και την επιλογή, τα όριά τους δεν είναι συχνά καθόλου 

ευδιάκριτα» (Wilson, 1981, σ.16). Η ανθρώπινη επεξεργασία πληροφοριών 

περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών, που κυμαίνονται από ορθολογικές 

μεθόδους συλλογισμού έως διαισθητικές, βασισμένες σε «ευρετικούς» τρόπους και 

μεθόδους, ενώ η ενεργοποίηση της κάθε προσέγγισης εξαρτάται από τις απαιτήσεις 

του κάθε προβλήματος: 

«Το κύριο πόρισμα που προέρχεται από την πειραματική έρευνα σε αυτήν την 

περιοχή, είναι ότι οι συγκεκριμένες στρατηγικές συνυπάρχουν στο μυαλό μας, 

δικαιολογώντας κατά συνέπεια, τουλάχιστον ως ένα βαθμό, και τους δύο τρόπους. 

Ανάλογα με την ακριβή διατύπωση του στόχου, οι προσιτές, συγκεκριμένες 

στρατηγικές συλλογισμού, αναπαράγονται από το μυαλό μας και μετατοπίζουν τη 

λεπτή ισορροπία μεταξύ διαίσθησης και ορθολογικότητας» (Piatelli-Palmarini, 

1994). 

Πιο πρόσφατα, ορισμένοι ερευνητές αντιμετωπίζουν τον «περιορισμένο 

ορθολογισμό» πολύ πιο αισιόδοξα, δείχνοντας ότι ο συνδυασμός των δύο 

κατηγοριών από τους περιορισμούς που κατέδειξε ο Simon, δηλ. των εσωτερικών, 

που συνδέονται κυρίως με τα όρια των γνωστικών ικανοτήτων του ατόμου, και των 

εξωτερικών, που συνδέονται με το περιβάλλον και κυρίως με την πληροφορία που 

αυτό παρέχει, μπορεί να οδηγήσει σε έναν «οικολογικό ορθολογισμό» (Ηanoch, 

2002). Με άλλα λόγια, «συστήματα που έχουν προσαρμόσει την εσωτερική τους 

δομή στη δομή του περιβάλλοντος και στους περιορισμούς που ενέχονται σε αυτό, 

ενεργοποιούν μορφές ορθολογισμού που αποδεικνύονται ιδιαίτερα 

αποτελεσματικές για την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων, σε 

συνθήκες περιορισμένων γνώσεων ή πληροφοριών και χρόνου, χρησιμοποιώντας 

ιδιαίτερα λιτά μέσα». Το άτομο εντάσσεται μέσα σε αυτό το σύστημα και αποτελεί 

μέρος του.  
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3.7   Μερικές ακόμη μη ορθολογικές συμπεριφορές6
 

3.7.1   The sunk-cost fallacy 

Όταν κάποιος συνεχίζει να κάνει κάτι επιζήμιο, ενώ γνωρίζει ότι έχει αποτύχει και 

θα έπρεπε να το σταματήσει. Π.χ. επειδή έχω καταβάλει εισφορές μέσω του μισθού 

μου για πολλά χρόνια για κρατική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αποφασίζω να 

νοσηλευθώ σε δημόσιο νοσοκομείο με άθλιες συνθήκες αντί σε ένα ιδιωτικό αν και 

έχω την οικονομική άνεση να το κάνω. 

3.7.2   Cognitive dissonance 

Όταν κάποιος υποτιμάει κάτι που πριν αξιολογούσε πολύ περισσότερο μόνο και 

μόνο επειδή απέτυχε να το επιτύχει ή να το αποκτήσει. Π.χ. αγοράζω ένα αμάξι που 

δεν ήταν η πρώτη μου προτίμηση και στη συνέχεια προσπαθώ να πείσω τον εαυτό 

μου ότι αυτή ήταν η καλύτερη δυνατή επιλογή («θέλω να τ’ ακούω!»). Επισημαίνω 

γύρω μου όλους όσους οδηγούν παρόμοιο αμάξι, απολαμβάνω τις διαφημίσεις του 

στην τηλεόραση και γενικά αποφεύγω να το συγκρίνω με καλύτερα μοντέλα. 

3.7.3   Endowment effect (status quo bias) 

Όταν κάποιος αξιολογεί κάτι που του ανήκει αρκετά περισσότερο από την τιμή που 

θα έδινε για να το αποκτήσει εάν δεν του ανήκε εξ’ αρχής.  

3.7.4   Money illusion 

Όταν κάποιος αντιμετωπίζει το χρήμα με την ονομαστική αντί με την πραγματική 

του αξία. Π.χ. ο Γιώργος συναντά τον Κώστα και τον ρωτάει για τα οικονομικά μέτρα 

και ιδίως πώς του φαίνεται η μεγάλη αύξηση στις τιμές της βενζίνης. «Α, εμένα δεν 

με επηρεάζει», απαντάει ο Κώστας «γιατί και πριν και τώρα βάζω βενζίνη για ένα 

€20..». 

3.7.5   Self-serving bias 

                                                           
6
 Απόσπασμα από σημειώσεις σεμιναρίου: «Ορθολογική Επιλογή: Απόφαση, Θεσμοί, Παίγνια» 

(Χατζής, 2012)  
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Όταν κάποιος αποδίδει τις προσωπικές του επιτυχίες στον εαυτό του ενώ τις 

προσωπικές του αποτυχίες σε άλλους. Π.χ. τα κυβερνώντα κόμματα στην Ελλάδα 

διαχρονικά. Οι προπονητές στο ελληνικό ποδόσφαιρο διαχρονικά. 

3.7.6   Hindsight bias       

Όταν κάποιος νομίζει ότι θα μπορούσε να είχε προβλέψει ή «προφητέψει» κάτι 

εύκολα, αφού αυτό έχει ήδη συμβεί. Π.χ. οι φίλοι σας όταν σας κράζουν για τα λάθη 

που κάνατε εσείς. Μα πόσο ηλίθιοι είστε; 

3.7.7     Hyberbolic discounting 

Όταν κάποιος έχει να διαλέξει μεταξύ δυο πανομοιότυπων ανταμοιβών και επιλέγει 

αυτήν που θα λάβει πιο σύντομα. Π.χ. πας να αγοράσεις έναν υπολογιστή και 

καταλήγεις σε δύο μοντέλα που σε ικανοποιούν. Ενώ αν σκεφτείς λίγο παραπάνω 

θα επιλέξεις το Α, επειδή μαθαίνεις ότι δεν υπάρχει στην αποθήκη και θα έρθει την 

άλλη εβδομάδα αποφασίζεις να αγοράσεις το Β. 
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Κεφάλαιο 4        Η έννοια της Ορθολογικότητας 

μέσα από ένα νέο πρίσμα 

 

Όταν ένας κόμπος δεν λύνεται, τότε αυτός κόβεται. Η διαμάχη για το εάν η 

απόφαση είναι ορθολογική ή μη παύει να υφίσταται από τη στιγμή που η έννοια 

της Ορθολογικότητας αναδιαμορφώνεται. Η νέα αυτή προσέγγιση αναλογεί σε μια 

αλλαγή Παραδείγματος από φιλοσοφικής άποψης7. Κάθε τέτοια αλλαγή σε επίπεδο 

ιδεών για την επιστήμη και τον κόσμο παρομοιάζεται με αυτό που προκύπτει μετά 

από μακρόχρονη και εντατική ενασχόληση με ένα γνωστικό αντικείμενο, 

προκειμένου να χαρακτηριστεί κανείς ειδήμονας, και να δει το πρόβλημα με άλλο 

μάτι. Θα λέγαμε ότι η θεωρία της απόφασης, σαν αυθύπαρκτος οργανισμός, 

ωρίμασε μέσα από την διαμάχη και τις πολυάριθμες μελέτες μέχρι που τελικά 

εξελίχθηκε σε κάτι άλλο. Το νέο προϊόν (π.χ. σκέψης) δεν αποτελεί ένα μείγμα που 

κρατάει λίγα στοιχεία από τη μια θεωρία και λίγα από την άλλη. Πρόκειται μια κάτι 

καινούριο που φωτίζει το πρόβλημα εκ νέου. Τα ζητήματα που πραγματεύεται ο 

Αϊνστάιν στη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας το 1916, δεν λύνονται στο πλαίσιο της 

Νευτώνειας Φυσικής. 

 

4.1     Η απάντηση του Gigerenzer 

Το να βρίσκουμε πάντα την καλύτερη λύση στα προβλήματά μας (optimization) 

είναι κάτι το ανέφικτο. Συνήθως το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, οι 

πληροφορίες είναι ελλιπείς και αντιφατικές, αναμειγνύονται πολλοί, κάποιοι με 

                                                           
7
 Το 5. Αξίωμα του Ευκλείδη παρέμενε αναπόδεικτο μέχρι που αντικαταστάθηκε αρχικά από τον 

Riemann – (ακολούθησαν κι άλλες μη ευκλείδειες γεωμετρίες). «Από σημείο εκτός ευθείας, στο ίδιο 
επίπεδο, δεν μπορώ να φέρω ευθεία παράλληλη σε αυτήν» Ο Riemann έδωσε νέα έννοια στις λέξεις 
«σημείο» και «ευθεία»: «Ορίζω ως σημείο κάθε ζεύγος αντιδιαμετρικών σημείων (Α,Α’) μιας 
σφαίρας. Κάθε μέγιστος κύκλος που περνάει από δύο R-σημεία, δηλ. κάθε κύκλος που περνά από τα 
σημεία αυτά και έχει κέντρο, το κέντρο Ο της σφαίρας είναι ευθεία κατά Riemann» 
Η Ευκλείδεια Γεωμετρία ήταν άμεμπτη ως σύστημα του ιδανικού χώρου και ως σύστημα λογικής με 
καθορισμένους κανόνες, η ισχύς της όσον αφορά τον πραγματικό κόσμο όμως θα έπρεπε να 
δοκιμαστεί, όχι από τα Μαθηματικά, αλλά από την παρατήρηση. 
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παρόμοιους σκοπούς, ο χρόνος είναι πιεστικός και ο κόσμος αβέβαιος. Παρόλα 

αυτά όμως ούτε οι ειδήμονες (experts) ούτε οι απλοί άνθρωποι δεν παραλύουν 

μπροστά σε τέτοιες καταστάσεις. Όλοι βρίσκουμε μια λύση, βασισμένοι σε αυτό 

που συχνά αποκαλείται διαίσθηση (intuition), συνήθεια (habit) ή εμπειρικές 

μέθοδοι (rules of thumb). Η επιστήμη των ευρετικών κανόνων (heuristics) αναλύει 

τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα όταν αποφασίζουμε κάτι διαισθητικά ή λόγω 

συνήθειας. Αυτοί οι κανόνες είναι συχνά μη συνειδητοί και η συστηματική μελέτη 

τους μπορεί να μας βοηθήσει να καλυτερεύσουμε τη διαδικασία λήψης απόφασης. 

Οι ευρετικοί κανόνες από μόνοι τους δεν είναι ούτε κάτι καλό ούτε κάτι κακό. 

Αντιθέτως, η ορθολογικότητά τους είναι οικολογική. Αυτό σημαίνει ότι είναι 

επιτυχημένοι στα περιβάλλοντα στα οποία έχουν αναπτυχθεί και προσαρμοστεί. Η 

μελέτη όμως της δομής του περιβάλλοντος και των συστηματικών αλλαγών του 

είναι απαραίτητο κομμάτι στην προσπάθεια μας να βελτιώσουμε τη λήψη 

απόφασης κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας.  

Η φύση των ευρετικών αρχών μπορεί να εξεταστεί από δύο πλευρές. Από τη μια 

πλευρά, φαίνεται ότι οι αρχές αυτές αποτελούν πραγματικά τη μόνη λύση σε 

κάποια προβλήματα. Στα μαθηματικά για παράδειγμα η χρήση τους είναι 

απαραίτητη εκεί που η ανάλυση δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα παραπάνω. Στην 

περίπτωση αυτή τα heuristics δεν αποτελούν πια αυτό που ονομάζουμε mental 

shortcut ούτε την δεύτερη καλύτερη λύση (second-best solution). Είναι ο τρόπος για 

να βρούμε μια λύση! Το ίδιο ισχύει και στην επιστήμη των υπολογιστών, κυρίως 

στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Η βέλτιστη λύση είναι κάποιες φορές 

υπολογιστικά ανέφικτη, ακόμη κι αν πρόκειται για προβλήματα καλά ορισμένα, 

όπως είναι το σκάκι. Ακόμα πιο δύσκολο είναι όταν πρόκειται για θέματα 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης, των οποίων οι κανόνες μπορεί και να αλλάξουν στο 

μέλλον. Οι ευρετικοί κανόνες είναι λοιπόν απαραίτητοι όταν η βέλτιστη στρατηγική 

δεν μπορεί να υπολογιστεί με το νου ή με τη μηχανή, ή όταν ο υπολογισμός της 

βέλτιστης λύσης είναι πολύ ακριβός, αργός ή επικίνδυνος (π.χ. κάποια περιστατικά 

έκτακτης ανάγκης). Από αυτή την σκοπιά οι ευρετικοί κανόνες είναι απαραίτητοι 

γιατί η βέλτιστη λύση μπορεί να βρεθεί μόνο για έναν μικρό αριθμό προβλημάτων 

στον πραγματικό κόσμο. 
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Από τη δεύτερη σκοπιά, τα heuristics είναι το πρόβλημα από μόνα τους. Σύμφωνα 

με αυτή την προσέγγιση, θα μπορούσε να βρούμε τη βέλτιστη λύση σε κάθε 

πρόβλημα κι έτσι οι ευρετικοί κανόνες αποτελούν τη δεύτερη καλύτερη στρατηγική 

(second-best strategies). Δεν φταίει δηλαδή η φύση του προβλήματος, αλλά οι 

ίδιοι οι περιορισμοί που επιβάλλονται από την ανθρώπινη νόηση. Συχνά οι όροι 

ευρετικές αρχές & bias χρησιμοποιούνται εναλλακτικά, είτε για να περιγράψουν μια 

διαδικασία σκέψης είτε ένα αποτέλεσμα. Ο όρος με την δεύτερη έννοια συναντάται 

συχνά στον χώρο της κοινωνικής ψυχολογίας και των συμπεριφορικών οικονομικών. 

 

4.2     Έξι παρανοήσεις (six misconceptions) 

 

I. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ευρετικούς κανόνες μόνο και μόνο επειδή 

έχουν περιορισμένες γνωσιακές ικανότητες (cognitive capacities). 

Αυτή η τόσο συχνά επαναλαμβανόμενη φράση τοποθετεί λανθασμένα τον λόγο 

ύπαρξης των ευρετικών κανόνων αποκλειστικά μέσα στον ανθρώπινο νου και τον 

κάνει να φαίνεται σαν ένα αδύναμο εργαλείο. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως 

όμως, είναι και εξωτερικού τύπου οι παράγοντες που αναγκάζουν τον ανθρώπινο 

νου ή τον υπολογιστικό εγκέφαλο να στηριχτούν στα heuristics (υπολογιστικά 

δύσκολα προβλήματα, αβέβαιο μέλλον, διφορούμενοι στόχοι κ.α.). Όταν για 

παράδειγμα ο πρωταθλητής του σκάκι Kasparov έπαιξε ενάντια στον υπολογιστή 

IBM – Deep Blue, έπρεπε και οι δύο πλευρές να βασιστούν σε ευρετικούς κανόνες. 

Ο λόγος δεν είναι το ότι ο άνθρωπος ή η μηχανή είχαν περιορισμένες γνωσιακές 

ικανότητες, αλλά το ότι το πρόβλημα ήταν εξαιρετικά δύσκολο για να υπολογιστεί, 

ακόμη και για τα πιο λαμπρά μυαλά ή και τις γρηγορότερες μηχανές. Περιορισμοί 

της προσοχής, της μνήμης και της συλλογιστικής ικανότητας (reasoning)  μπορούν 

φυσικά να συμβάλουν στην χρήση των απλών ευρετικών κανόνων, αλλά επαρκούν 

και οι εξωτερικοί λόγοι. 
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II. Οι περιορισμένες γνωσιακές ικανότητες είναι πάντοτε κακό πράγμα. 

Αυτή η φράση συχνά υπονοείται αλλά σπάνια δηλώνεται, ίσως επειδή θεωρείται 

αρκετά αυτονόητη. Οι περιορισμένες γνωσιακές δυνατότητες όμως βοηθάνε 

πρακτικά τις γνωσιακές λειτουργίες, δεν τις εμποδίζουν μόνο (Hertwig & Todd, 

2003). Για παράδειγμα, μεγάλες ικανότητες μνήμης μπορούν να δυσκολέψουν στην 

απόκτηση μιας γλώσσας, π.χ. στα παιδιά όπως και στα νευρωνικά δίκτυα, όταν 

όμως η εκμάθηση αρχίσει όντας το άτομο μικρότερο, π.χ. σε βρεφική ηλικία (baby 

talk), τότε η μάθηση καθίσταται καλύτερη και ευκολότερη (Elman, 1993). Πολύ 

μεγάλες μνημονικές ικανότητες μπορούν για παράδειγμα να κάνουν κάποιο να 

απομνημονεύσει άπειρες σελίδες ενός κειμένου, αλλά η μνήμη του να είναι τόσο 

γεμάτη από λεπτομέρειες, ώστε να αντιμετωπίζει πρόβλημα στο να κάνει μια 

περίληψη του κειμένου, να σκεφτεί δηλαδή με πιο αφηρημένο τρόπο. Ο 

περιορισμός της μνήμης εργασίας στο 7+/-2 μας βοηθάει να επεξεργαζόμαστε τα 

πράγματα και τα γεγονότα καλύτερα από ότι αν ο αριθμός αυτός ήταν μεγαλύτερος 

ή μικρότερος (Kareev, 2000).  

Τέλος, αλλά εξαιρετικής σημασίας, οι άνθρωποι που ανήκουν στην κατηγορία των 

satisficers, αυτοί δηλαδή που επιδιώκουν την ικανοποίηση, είναι περισσότερο 

αισιόδοξοι, έχουν υψηλότερη αυτό-εκτίμηση και λαμβάνουν μεγαλύτερη 

ικανοποίηση από τη ζωή, από ότι αυτοί που ανήκουν στην κατηγορία των 

maximizers. Οι τελευταίοι, οι οποίοι επιδιώκουν την βέλτιστη λύση κάθε φόρα, 

πέφτουν σε κατάθλιψη, γίνονται τελειομανείς, μετανοιώνουν και κατηγορούν τον 

εαυτό τους (Schwartz et al., 2002). Ο περιορισμός των γνωσιακών ικανοτήτων έχει 

λοιπόν λόγους ύπαρξης. 

III. Οι ευρετικοί κανόνες οδηγούν σε αποτελέσματα δεύτερης ποιότητας ενώ η 

βελτιστοποίηση  οδηγεί στα καλύτερα. 

Αν η βέλτιστη στρατηγική δεν είναι γνωστή, ή είναι πολύ αργή, τότε δεν μπορεί οι 

ευρετικοί κανόνες να αποτελούν τη δεύτερη καλύτερη λύση. Μπορεί να υπάρχει 

μόνο μία λύση. Γι’ αυτό το λόγο η μελέτη των ευρετικών κανόνων είναι τόσο θετική 

(positive) – τί ευρετικούς κανόνες χρησιμοποιούν οι άνθρωποι, όσο και κανονιστική 

(normative) – ποιοι ευρετικοί κανόνες θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται και σε ποιες 
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συνθήκες. Επιπλέον κάθε μοντέλο βελτιστοποίησης είναι καλό μόνο με βάση 

κάποιες κατάλληλες μαθηματικές υποθέσεις. Στο βαθμό που αυτές οι υποθέσεις 

δεν ισχύουν για τον πραγματικό κόσμο, τότε αυτή η βελτιστοποιημένη απόδοση 

μπορεί να αποδειχθεί ανέφικτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι βέλτιστες λύσεις 

γίνονται οι δεύτερες καλύτερες λύσεις (Bookstaber & Langsam, 1985). Επίσης είναι 

σημαντικό να αποδεσμεύσουμε τις έννοιες βελτιστοποίηση και ευρετικός, που 

αναφέρονται στην εσωτερική διαδικασία της λήψης απόφασης, από εξωτερικού 

τύπου εκτιμήσεις όπως καλά ή κακά αποτελέσματα, τα οποία αναφέρονται στην 

έκβαση της απόφασης. 

IV. Ταμπέλες όπως οι όροι «διαθεσιμότητα» και «αντιπροσωπευτικότητα» 

«εξηγούν» τη συμπεριφορά. 

Για να εξηγήσουμε και να προβλέψουμε τη συμπεριφορά χρειαζόμαστε μοντέλα 

των ευρετικών αρχών και όχι απλά ταμπέλες. Ως μοντέλο ενός heuristic ορίζεται 

ένας κανόνας ο οποίος συγκεκριμενοποιεί μια διαδικασία προσδεδεμένη στο νου 

και στο περιβάλλον. Για παράδειγμα, το Tit-for-Tat8 αποτελεί μια συγκεκριμένη 

διαδικασία: συνεργάσου στο πρώτο βήμα, κράτα στη μνήμη σου την κίνηση του 

άλλου, μιμήσου την κίνηση του άλλου παίκτη. Αυτή η διαδικασία βασίζεται σε 

εξελιγμένες ικανότητες όπως είναι ο αμοιβαίος αλτρουισμός – η ικανότητα να 

συνεργάζεται κανείς με διάφορα μέλη της κοινότητας του είδους του, κάτι το οποίο 

είναι σχεδόν αποκλειστικά ανθρώπινο χαρακτηριστικό. 

Το έργο της επιστήμης των ευρετικών κανόνων είναι να καταλάβουμε και να 

ορίσουμε τη συμπεριφορά μέσα από την τριάδα: ευρετικοί κανόνες, εξελιγμένες 

                                                           
8
 Tit for Tat: Οφθαλμόν αντί οφθαλμού: είναι μια αγγλική έννοια και αναφέρεται στην «ισοδύναμη 

αντίποινα ". Είναι επίσης μια πολύ αποτελεσματική στρατηγική στη θεωρία των παιγνίων για το 
δίλημμα του φυλακισμένου. Η στρατηγική εισήχθη για πρώτη φορά από τον Anatol Rapoport στο 
Robert Axelrod τουρνουά 2, που πραγματοποιήθηκε γύρω στο 1980. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ήταν 
(και στις δύο περιπτώσεις) και η απλούστερη στρατηγική και η πιο επιτυχημένη. 
Με τη χρήση αυτής της στρατηγικής θα πρέπει τα άτομα πρώτα να συνεργαστούν και στη συνέχεια 
να αναπαράγουν την προηγούμενη ενέργεια του αντιπάλου. Αν ο αντίπαλος προέβη  προηγουμένως 
σε συνεταιρισμό, ο παράγοντας είναι συνεταιρισμός. Εάν όχι, ο παράγοντας είναι μη συνεταιρισμός 
– κάνε ό,τι ου έκανε. Αυτό είναι παρόμοιο με superrationality και τον αμοιβαίο αλτρουισμό στη 
βιολογία. Το σημαντικό εδώ είναι ότι ε κάθε νέο γύρο μηδενίζονται τα προηγούμενα και ο παίχτης 
ξεκινάει από την αρχή. Αυτό είναι τόσο σημαντικό, ακριβώς επειδή έτι αποφεύγεται η λούπα του να 
εκδικείται κανείς ασταμάτητα τον άλλο ή να κάνει κάτι ακόμα χειρότερο  σε ανταπόδοση κάποιου 
κακού. Αφού ολοκληρωθεί ο γύρος (οφθαλμόν – αντί οφθαλμού) το παιχνίδι αρχίζει πάλι με μια νέα 
δράση. 
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ικανότητες και δομές του περιβάλλοντος. Αντιθέτως η χρήση μιας ταμπέλας, π.χ. 

διαθεσιμότητα, δεν συγκεκριμενοποιεί ούτε κάποιον κανόνα ή διαδικασία ούτε και 

τις καταστάσεις στις οποίες μπορεί ένας ευρετικός κανόνας να επιτύχει ή να 

αποτύχει. Το να βάζουμε ταμπέλες είναι σα να εξηγούμε κάθε φαινόμενο μόνο post 

hoc. Ερμηνείες όπως απορρέουν από μια διαδικασία του τύπου Tit-for-Tat μπορεί 

να επαληθευθούν ή να διαψευσθούν, αλλά οι απλές ταμπέλες δεν μπορούν ούτε να 

αποδειχθούν, ούτε να μην αποδειχθούν, ούτε και να βελτιωθούν. Χωρίς 

συγκεκριμένα μοντέλα, θα μείνουμε απλά με τη φράση «οι ευρετικοί κανόνες είναι 

μερικές φορές καλοί και άλλοτε κακοί». Για να κάνουμε αυτή τη φράση να περιέχει 

κάποια πληροφορία, πρέπει να πούμε πού αναφέρεται το «μερικές φορές και 

άλλοτε», να μελετήσουμε δηλαδή αυτό που ονομάζεται οικολογικός ορθολογισμός.  

V. Τα πάντα εκτός από την βελτιστοποίηση και τη λογική  είναι ένας ευρετικός 

κανόνας. 

Κάθε ερμηνεία που προτείνεται για την συμπεριφορά δεν αποτελεί έναν ευρετικό 

κανόνα. Ο ευρετικός κανόνας είναι ένα μοντέλο, μία διαδικασία και όχι μια 

κατάσταση. Καταστάσεις που διατηρούνται στο χρόνο, όπως τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα κάποιου ή η γενικότερη συμπεριφορά και στάση του και καταστάσεις 

πιο προσωρινές στο χρόνο, όπως οι διαθέσεις ή τα συναισθήματα, είναι πιθανές 

ερμηνείες της συμπεριφοράς, αλλά δεν είναι ευρετικοί κανόνες. Δεν είναι όλες οι 

στρατηγικές γρήγορες και οικονομικές, ούτε όλες εμπερικλείουν την 

βελτιστοποίηση. Ένας ευρετικός κανόνας είναι μια στρατηγική που αγνοεί ένα 

μέρος των πληροφοριών και καθιστά ικανή τη λήψη γρήγορων αποφάσεων. 

VI. Είναι πάντα καλύτερο να έχουμε περισσότερες πληροφορίες. 

Στα περισσότερα ορθολογικά μοντέλα θεωρείται δεδομένo ότι η απόφαση ή η 

πρόβλεψη μιας κατάστασης θα είναι πάντα καλύτερη  καθώς αυξάνεται το ποσό 

των πληροφοριών που έχουμε στη διάθεσή μας. Παρόλα αυτά, αυτή η υπόθεση 

είναι λάθος. Η σχέση ανάμεσα σε αυτό που λέμε ποσό πληροφορίας και ποιότητα 

πρόβλεψης είναι συχνά μια αντίστροφη U-shaped καμπύλη (Gigerenzer et al., 

1999). Ένας λόγος για τον οποίο ισχύει αυτό, είναι ότι ένα μέρος των πληροφοριών 

που διαθέτουμε σήμερα δεν μπορούμε να το γενικεύσουμε και για αύριο. Οι 
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ευρετικοί κανόνες λοιπόν που αγνοούν ένα μέρος των πληροφοριών είναι δυνατόν 

να προβλέπουν κάποιες καταστάσεις καλύτερα από άλλες αναλυτικές στρατηγικές 

και μεθόδους, οι οποίες χρησιμοποιούν όλες τις σχετικές πληροφορίες. Η 

παράλειψη μέρους των πληροφοριών είναι έκδηλη ιδιαίτερα όταν η αβεβαιότητα 

είναι υψηλή. Είναι σημαντικό δε να διαχωρίσουμε τη διαφορά ανάμεσα στο τι 

σημαίνει data fitting και τι πρόβλεψη. Το data fitting γίνεται όταν προσπαθούμε να 

ταιριάξουμε τις παραμέτρους ενός μοντέλου με ένα ήδη γνωστό πακέτο 

δεδομένων. Όταν εξετάζουμε αν ένα μοντέλο με σταθερές παραμέτρους μπορεί να 

προβλέψει το μέλλον ή ένα ακόμη άγνωστο γεγονός, τότε αυτό ονομάζεται 

πρόβλεψη. Σε ένα αβέβαιο μέλλον λοιπόν, που δεν είναι προβλέψιμο, δεν είναι 

αλήθεια πλέον ότι είναι καλύτερο να έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Η επιτυχία 

της κάθε στρατηγικής εξαρτάται από τη δομή του περιβάλλοντος, τους κανόνες του 

παιχνιδιού και τις στρατηγικές και όλων των άλλων παιχτών. Οι ειδήμονες βασίζουν 

την κρίση τους σε εκπληκτικά λίγα κομμάτια πληροφορίας (Shanteau, 1992) και οι 

επαγγελματίες παίκτες του γκολφ ή του μπέιζμπολ παίρνουν πολύ καλύτερες 

αποφάσεις όταν βρίσκονται υπό την πίεση του χρόνου (Beilock et al., 2002, Johnson 

& Raab, 2003). Λιγότερες πληροφορίες, χρόνος και γνώση μπορεί να είναι στην 

πραγματικότητα περισσότερα. 

 

4.3    Τί είναι τελικά Bounded Rationality; 

Στο πέρασμα του χρόνου έχουν διαμορφωθεί τελικά τρεις διαφορετικές ερμηνείες 

του όρου περιορισμένη ορθολογικότητα. Από την πλευρά των επιστημών της 

Νομικής και των Οικονομικών, ο περιορισμένος ορθολογισμός αντιστοιχεί 

ουσιαστικά σε βελτιστοποίηση υπό περιορισμούς. Εδώ λοιπόν δεν υπονοείται η 

παντογνωσία του ορθολογισμού χωρίς όρια, αλλά εννοείται ότι το άτομο παύει να 

ψάχνει όταν το κέρδος που του αποφέρει η έρευνά του ισούται με το κόστος της. Το 

αποτέλεσμα είναι «ένα ερευνητικό πρόγραμμα να φτιάξει μοντέλα των οποίων ο 

πληθυσμός θα συμπεριφέρεται σαν τους οικονομολόγους» (Sargent, 1923, σ. 22). 

Από την άλλη πλευρά οι εκπρόσωποι των Συμπεριφορικών Νομικών και 

Οικονομικών επιμένουν να βλέπουν τον περιορισμένο ορθολογισμό σαν την 
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επιστήμη των γνωσιακών πλανών ή παρανοήσεων (cognitive illusions). Αυτές οι δύο 

απόψεις όμως είναι σαν το νερό με τη φωτιά: η πρώτη δίνει έμφαση στον 

ορθολογισμό και η δεύτερη στον μη ορθολογισμό.  

«Ο περιορισμένος ορθολογισμός είναι μια ιδέα που πρώτος διατύπωσε ο Herbert 

Simon και αναφέρεται στο προφανές γεγονός ότι οι γνωσιακές ικανότητες του 

ανθρώπου δεν είναι άπειρες. Έχουμε περιορισμένες υπολογιστικές ικανότητες και 

ατελείς μνήμες» (Jolls et al, 1998, σ. 1477).  

Η δεύτερη άποψη λοιπόν παρουσιάζει τους ευρετικούς κανόνες ουσιαστικά σαν ένα 

πρόβλημα. Ο περιορισμένος ορθολογισμός του Simon δεν αναφέρεται ούτε στη 

βελτιστοποίηση υπό περιορισμούς ούτε αποτελεί ένα συμπλήρωμα νοητικών bias 

πάνω σε μία θεωρία ορθολογικής επιλογής. Και τα δύο αυτά προγράμματα, αν και 

φαίνονται αντίθετα μεταξύ τους, ουσιαστικά στηρίζονται πάνω σε έναν κοινό 

κανόνα λογικής και κρίνουν εν τέλει την ανθρώπινη κρίση σαν ένα λάθος.  

Υπάρχει όμως και μια τρίτη ερμηνεία όσον αφορά στον περιορισμένο ορθολογισμό 

και εννοεί την διάδραση κατά την προσαρμογή των δύο συστημάτων νους και 

εγκέφαλος. Ο οικολογικός αυτός χαρακτήρας του περιορισμένου ορθολογισμού 

φαίνεται στα λόγια του Simon (1990) από την αναλογία που κάνει ανάμεσα στον 

περιορισμένο ορθολογισμό και ένα ψαλίδι: «Η ορθολογική συμπεριφορά ενός 

ανθρώπου μοιάζει σαν ένα ψαλίδι, η μια λεπίδα είναι η δομή του περιβάλλοντος και 

η άλλη οι υπολογιστικές ικανότητες του ανθρώπου». Έτσι όπως κάποιος δεν μπορεί 

να καταλάβει πώς ένα ψαλίδι κόβει αν δει μόνο την μία του λεπίδα, παρομοίως δεν 

θα καταλάβουμε ποτέ την συμπεριφορά του ανθρώπου αν εξετάζουμε μόνο το 

περιβάλλον ή μεμονωμένα τη νόηση του ανθρώπου. Αυτό λοιπόν που μοιάζει σαν 

μη ορθολογικό ή ανορθολογικό ή παράλογο ή παράδοξο από την λογική σκοπιά, 

μπορεί να είναι ευφυέστατο από μια οικολογική σκοπιά. Επιπλέον πολλά από τα 

λάθη μπορούν να βελτιωθούν αν απλά αλλάξουμε το περιβάλλον και όχι το νου των 

ανθρώπων. Από αυτή την τρίτη ερμηνεία του περιορισμένου ορθολογισμού 

αναδεικνύεται μια νέα επιστήμη των ευρετικών κανόνων με τρεις στόχους: 

a) Adaptive toolbox: Ποιοι είναι οι ευρετικοί κανόνες και τα δομικά τους 

στοιχεία μέσα στο κουτί προσαρμοστικών εργαλείων; 
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b) Ecological Rationality: Σε ποια περιβάλλοντα, φυσικά ή θεσμικά, θα επιτύχει 

ή θα αποτύχει ένας ευρετικός κανόνας; Δηλαδή, πότε αυτός είναι οικολογικά 

ορθολογικός; 

c) Design. Πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε έναν ευρετικό κανόνα για 

συγκεκριμένα προβλήματα σε δεδομένα περιβάλλοντα και πώς μπορούμε 

να διαμορφώσουμε τα περιβάλλοντα προκειμένου να βελτιώσουμε την 

διαδικασία λύσης ενός προβλήματος για τον άνθρωπο; 

Ο πρώτος στόχος είναι περιγραφικός, ο δεύτερος και ο τρίτος αφορά στην 

ανθρώπινη μηχανική. Κατά την άποψη του Gigerenzer η ορθολογικότητα ενός 

ευρετικού κανόνα είναι  εξωτερική ή οικολογική, και όχι εσωτερική  – έχει να κάνει 

δηλαδή με το κατά πόσο κατάλληλη χρήση του ευρετικού κανόνα γίνεται στο 

εκάστοτε περιβάλλον,. Τα εξωτερικά κριτήρια περιλαμβάνουν την ακρίβεια 

πρόβλεψης, την οικονομία, την ταχύτητα και την διαφάνεια.  

 

4.4    The Adaptive Toolbox & Allais Paradox 

Αυτό το κουτί προσαρμοστικών εργαλείων περιέχει κατά βάσιν τρία πράγματα: 

ευρετικούς κανόνες, δομικές συνιστώσες (building blocks) και ικανότητες. Ένας 

ευρετικός κανόνας μπορεί ουσιαστικά να αποτελείται από 3 μόνο τμήματα με την 

ακόλουθη σειρά: α) κανόνας για την αναζήτηση – με ποια σειρά να ψάξει κανείς για 

στοιχεία (searching rule), b) κανόνας τερματισμού αναζήτησης (stopping rule) και c) 

κανόνας τελικής απόφασης (decision rule).  

Στη συνέχεια θα δούμε πώς ένας τέτοιος ευρετικός κανόνας μπορεί να εφαρμοστεί 

και σε άλλα πλαίσια και μάλιστα πώς θα εξηγήσει το παράδοξο του Allais, το οποίο 

παρουσίαζε παραβίαση του κανόνα της αναμενόμενης χρησιμότητας (βλ. 

παράγραφο 2.2.3). Ας δούμε και πάλι τις εναλλακτικές που είχαμε (έστω και με λίγο 

διαφορετικά ποσά): 
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Α) 100 εκατομμύρια σίγουρα 

 

Β) 500 εκατομμύρια με πιθανότητα 0,98, αλλιώς τίποτα 

 

Οι περισσότεροι άνθρωποι διάλεξαν φυσικά το Α. Ας δούμε τώρα τις δύο 

ακόλουθες εναλλακτικές: 

 

Γ) 100 εκατομμύρια με πιθανότητα 0,01 

 

Δ) 500 εκατομμύρια με πιθανότητα 0,0098 

 

Επειδή οι εναλλακτικές Γ) και Δ) είναι ίδιες με τις Α) και Β), εκτός από το ότι οι 

πιθανότητες έχουν πολλαπλασιαστεί με παράγοντα (factor) 1/100,  η θεωρία της 

αναμενόμενης χρησιμότητας αναμένει ότι αν κάποιος επιλέξει το Α), μετά θα πρέπει 

να επιλέξει και το Γ), και κατά αντιστοιχία αν κάποιος επιλέξει το Β), τότε θα έπρεπε 

να επιλέξει και το Δ). Το γεγονός ότι η πλειοψηφία στο πρώτο επιλέγει το Α), ενώ 

στο δεύτερο το Δ) έχει ονομαστεί «παράδοξο». Η κοινή αντίδραση σε αυτό και 

άλλες τέτοιου τύπου παραβιάσεις είναι να κρατάμε τη θεωρία χρησιμότητας 

ανέπαφη και να φτιάχνουμε διορθωτικές εξισώσεις για τις πιθανότητες, έτσι όπως 

γίνεται και στην θεωρία προοπτικής. Η επιστήμη των ευρετικών κανόνων όμως, 

όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τον οικολογικό ορθολογισμό, δεν αποτελεί 

άλλο ένα πρόγραμμα εξυγίανσης της προηγούμενης θεωρίας, αλλά μια πραγματικά 

νέα εναλλακτική. Ας σκεφτούμε τον ευρετικό κανόνα της προτεραιότητας (priority 

heuristic), ο οποίος μπορεί να εφαρμοσθεί σε εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους 

πλαίσια με την ίδια επιτυχία (πιάσιμο της μπάλας, απόφαση αν θα πάει κάποιος 

ασθενής στην εντατική, κ.α.). Ο κανόνας αυτός αποτελείται από τα ακόλουθα τρία 

βήματα: 
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i. Κανόνας προτεραιότητας (Priority rule): Ψάξε μέσα στα στοιχεία με μια σειρά 

προτεραιότητας: ελάχιστο κέρδος (minimum gain), πιθανότητα για ελάχιστο 

κέρδος (probability of minimum gain), μέγιστο κέρδος (maximum gain).  

ii. Κανόνας τερματισμού (Stopping rule): Σταμάτα την αναζήτηση εάν το 

ελάχιστο κέρδος διαφέρει κατά 1/10 από το μέγιστο κέρδος. Αλλιώς, 

σταμάτα την αναζήτηση εάν οι πιθανότητες διαφέρουν πάνω από το 1/10 

της μέγιστης τιμής. 

iii. Κανόνας τελικής απόφασης (Decision rule):  Διάλεξε το στοίχημα (the 

gamble) με το πιο ελκυστικό κέρδος (πιθανόν). 

Ο όρος ελκυστικός  εδώ αναφέρεται στην προσφορά με το υψηλότερο κέρδος και τη 

χαμηλότερη πιθανότητα του ελάχιστου κέρδους. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται 

ευρετικός κανόνας της προτεραιότητας, πρώτα από όλα δηλαδή θέλουμε να 

εξασφαλίσουμε ότι δεν θα αφήσουμε το παιχνίδι με το χειρότερο από τα δύο 

αποτελέσματα (Brandstaetter et al., 2006). Η θεωρία της αναμενόμενης 

χρησιμότητας κάνει υποθετικές προβλέψεις του τύπου, εάν κάποιος διαλέξει Α), 

μετά θα πρέπει να διαλέξει Γ) για να είναι συνεπής, και εάν Β), τότε μετά Δ). Ο 

ευρετικός κανόνας της προτεραιότητας κάνει όμως πιο ουσιαστικές προβλέψεις, 

λέγοντας για την κάθε φορά, εάν ο παίκτης θα διαλέξει Α) ή Β), και μετά αν ο ίδιος 

θα διαλέξει Γ) ή Δ).  

Ας σκεφτούμε την επιλογή μεταξύ Α) και Β).  

 Η μέγιστη τιμή που προσφέρεται από την επιλογή Β) είναι τα 500$, από 

όπου εκτιμάται ένα κέρδος του τύπου 500$*0,1=50$.  

 Από την άλλη πλευρά έχουμε 100$ σίγουρα (0% πιθανότητες να χάσει). 

  Λόγω της διαφοράς ανάμεσα στα 100$ και τα 50$ αναμενόμενα είναι πιο 

συμφέρον και σωστό το άτομο να διαλέξει τα 100$, δηλαδή την επιλογή Α). 

Και πράγματι, εδώ ο ευρετικός κανόνας αποδεικνύεται ότι επιλέγει ορθά.  

Στην δεύτερη περίπτωση: 

 Τα ελάχιστα κέρδη 0 και 0 δεν διαφέρουν (δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις 

αν χάσει κάποιος, δεν θα πάρει τίποτα). 
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  Oι πιθανότητες να κερδίσουν τα ελάχιστα κέρδη διαφέρουν, καθώς στη μία 

περίπτωση έχουμε p = 0,1 και στην άλλη p = 0,0098. Η αριθμητική αυτή 

διαφορά δεν είναι αρκετή ώστε να αντιστοιχεί σε διαφορετική αναμονή 

κερδών εξαιτίας αυτού (aspiration level) – οι αριθμοί 0,1 και 0,0098 είναι 

κοντά, άρα το άτομο εκλαμβάνει τις δύο εναλλακτικές ως εξίσου σημαντικές. 

 Η επιλογή με το μέγιστο κέρδος, τα 500$ έναντι των 100$ είναι όμως αρκετά 

σημαντική διαφορά και ικανή να επιλέξει την τελική απόφαση. Τα 

υποκείμενα θα διαλέξουν το Δ) – Είναι η πρώτη (σύμφωνα με το νόμο 

προτεραιοτήτων) σημαντική αριθμητική διαφορά. 

  Και πάλι η πρόβλεψη συμφωνεί με την πλειοψηφία. Και οι δύο προβλέψεις 

ουσιαστικά απαντούν στο παράδοξο του Allais. 

Η σκέψη: Δεν θέλω να υπάρχει πιθανότητα να χάσω. Και στις δύο περιπτώσεις όμως 

είναι πιθανό να χάσω. Αν χάσω, είτε χάσω στο c) είτε στο d), δεν θα πάρω τίποτα. 

Βλέπω  λοιπόν, που είναι λιγότερο πιθανό να χάσω. Συνειδητοποιώ ότι είναι σχεδόν 

ίδια η πιθανότητα και στις δύο εναλλακτικές. Να δω λοιπόν, που θα πάρω 

περισσότερα, εάν κερδίσω!! 

Ο ευρετικός κανόνας της παρακάμπτει το παράδοξο του Allais υποθέτοντας τις 

αρχές κατάταξης, έναν κανόνα τερματισμού (με aspiration level 1/10) και λήψη 

απόφασης βασισμένη σε ένα λόγο. Για τις αρνητικές καταστάσεις ο ευρετικός αυτός 

κανόνας μένει πανομοιότυπος μόνο που όπου «κέρδος» μπορεί να μπει η λέξη 

«ζημία». Ο ευρετικός κανόνας της προτεραιότητας είναι βασισμένος στην σειριακή 

δομή (sequential structure)  κανόνα Πάρε – Το – Καλύτερο ( Take – The – Best 

heuristic) (Gigerenzer & Goldstein, 1996) σε συνδυασμό με τα aspiration levels 

(Simon, 1990). Το aspiration level δεν είναι κάτι αυθαίρετο. Αντικατοπτρίζει μία τάξη 

μεγέθους στο πολιτισμικό μας δεκαδικό σύστημα. Αντίθετα από την Cumulative 

Prospect Theory, η θεωρία των οικολογικών ευρετικών κανόνων δεν χρησιμοποιεί 

πέντε διαφορετικούς παράγοντες για να μετρήσει τα βάρη των πιθανοτήτων και τις 

χρησιμότητες. Παρά την απλότητά του, ο ευρετικός κανόνας της προτεραιότητας 

μπορεί να προβλέψει πολλές αποκλίσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς, έτσι όπως 

αυτές προκύπτουν υπό το πρίσμα της θεωρίας αναμενόμενης χρησιμότητας.  
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Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον απλό ευρετικό κανόνα μπορούν να εξηγηθούν συνοπτικά 

οι παρακάτω συμπεριφορές, οι οποίες ήταν ασύμβατες με την θεωρία 

αναμενόμενης χρησιμότητας (δες κεφάλαιο 1): 

a) Αποφυγή ρίσκου για κέρδη, αν οι πιθανότητες είναι μεγάλες. 

b) Αναζήτηση ρίσκου για κέρδη, αν οι πιθανότητες είναι μικρές (lottery tickets). 

c) Αποφυγή του ρίσκου για ζημία, αν οι πιθανότητες είναι μεγάλες. 

d) Αναζήτηση ρίσκου για ζημία, αν οι πιθανότητες είναι μικρές. 

e) The Certainty effect 

f) The Possibility Effect 

g) Παραβίαση της μεταβατικής ιδιότητας (Intransitivities in choice) 

Επίσης οι ευρετικοί κανόνες βάσει αυτής της σειριακής αναζήτησης μπορούν να 

προβλέψουν φαινόμενα που και η Cumulative Θεωρία μπορούσε να προβλέψει, 

αλλά και άλλα που δεν μπορούσε να προβλέψει ούτε αυτή αλλά ούτε και άλλη 

θεωρία μέχρι τώρα (Hoffrage et al., 2000). Πώς ψάχνουν οι άνθρωποι για τις 

πληροφορίες; Πότε τις αγνοούν; Και πώς έχουν φτιαχτεί οι κατηγοριοποιήσεις 

(classifications) των πραγμάτων και των ποσοτικών εκτιμήσεων δεδομένου του 

περιορισμού του χρόνου και των γνώσεων; (Gigerenzer et al., 1999; Gigerenzer & 

Selten, 2001) Από την άλλη πλευρά η θεωρία προοπτικής μπορεί να προβλέψει 

φαινόμενα που οι γρήγοροι και οικονομικοί (fast and frugal) κανόνες δεν μπορούν. 

Τα κενά και οι διαφορές ανάμεσα σε αυτά τα δύο θεωρητικά πλαίσια δεν έχουν 

αναλυθεί ακόμη ικανοποιητικά.  

 

4.5    Ευρετικοί κανόνες οικολογικού ορθολογισμού 

Η επιτυχία έχει διάφορες πλευρές, αναλόγως του προβλήματος. 

Συμπεριλαμβάνονται η ακρίβεια πρόβλεψης της σωστής στρατηγικής, το πόσες 

πληροφορίες χρειάζεται να αναζητηθούν και το πόσο γρήγορα όλο αυτό θα 

οδηγήσει σε μια απόφαση. Μερικές φορές μια απόφαση τώρα είναι καλύτερο, από 

το να βρεθεί κάποια καλύτερη απόφαση αργότερα. Ο οικολογικός ορθολογισμός 

μπορεί να εκφραστεί σε όρους σύγκρισης: ένας συγκεκριμένος ευρετικός κανόνας 
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είναι πιο κατάλληλος σε ένα περιβάλλον Α από ότι σε ένα περιβάλλον Β. Για 

παράδειγμα, το να μαθαίνουμε μιμούμενοι την επιτυχημένη συμπεριφορά κάποιου 

άλλου (σε αντίθεση με την εξατομικευμένη μάθηση – individual learning) λειτουργεί 

καλά σε περιβάλλονται όπου οι αλλαγές γίνονται αργά, όμως δεν ισχύει το ίδιο όταν 

το περιβάλλον τίθεται σε συνεχείς αλλαγές (Boyd & Richerson, 2001). Ο οικολογικός 

ορθολογισμός μπορεί επίσης να αναλυθεί με ποσοτικούς όρους: ένας ευρετικός 

κανόνας μπορεί να προβλέψει κατά 80% ένα περιβάλλον Π και χρειάζεται 30% των 

πληροφοριών για να το κάνει αυτό. Ακολουθούν τρεις τύποι ευρετικών κανόνων 

οικολογικού χαρακτήρα: 

 

4.5.1    Recognition heuristic 

Οι Goldstein & Gigerenzer (2002) έκαναν σε Αμερικανούς και Γερμανούς φοιτητές 

την ακόλουθη ερώτηση: Ποια πόλη είναι πιο μεγάλη; Το San Diego ή το San Antonio; 

62% των Αμερικανών φοιτητών απάντησαν σωστά. Το San Diego. Οι Γερμανοί 

ήξεραν λίγα για το San Diego ενώ δεν είχαν ακούσει ποτέ τους για το San Antonio. 

Σε τι ποσοστό οι πιο άσχετοι Γερμανοί απάντησαν το σωστό; 100%! Πώς γίνεται οι 

άνθρωποι που ήξεραν λιγότερα να αποδείχθηκαν σωστότεροι; Η απάντηση είναι ότι 

οι Γερμανοί χρησιμοποίησαν τον ευρετικό κανόνα της αναγνώρισης (recognition 

heuristic). 

Όταν αναγνωρίζεις την μία πόλη, αλλά όχι την άλλη, ανέφερε ότι αυτή έχει το 

μεγαλύτερο πληθυσμό.  

Ο ευρετικός κανόνας της αναγνώρισης είναι ένα παράδειγμα απόφασης του τύπου 

ignorance – based decision making. Έχει πολλές εφαρμογές: τα ποντίκια προτιμούν 

το τυρί, αντί μιας νέας τροφής που δεν γνωρίζουν, τα παιδιά προσεγγίζουν μόνο 

αυτούς που ξέρουν, οι έφηβοι αγοράζουν μάρκες ρούχων και μουσικές που ήδη 

γνωρίζουν από τους άλλους – εκ τούτων προκύπτει και ο σημαντικός ρόλος που 

παίζει η διαφήμιση στο καταναλωτικό κοινό. Όπως όλοι οι ευρετικοί κανόνες, έτσι 

κι αυτός, λειτουργεί καλύτερα σε περιβάλλον βεβαιότητας. Ο οικολογικός 

ορθολογισμός του προκύπτει από το πότε είναι καλό να τον χρησιμοποιούμε:  
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Ο ευρετικός κανόνας της αναγνώρισης είναι οικολογικά ορθολογικός όταν 

χρησιμοποιείται σε περιβάλλοντα όπου ο δείκτης αναγνωρισιμότητας α (recognition 

validity) είναι μεγαλύτερος από 0,5. 

 

4.5.2    Take The Best heuristic 

Ο ευρετικός αυτός κανόνας περιλαμβάνει και τον κανόνα προτεραιότητας (priority 

heuristic), που είδαμε πριν, και γενικά αυτοί ανήκουν στην οικογένεια αποφάσεων 

που παίρνονται όταν βασιζόμαστε σε ένα λόγο. Το έργο εδώ είναι να επιλέξει κανείς 

ανάμεσα σε δύο αντικείμενα ή καταστάσεις αυτό που έχει την μεγαλύτερη αξία. 

Έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικός σε περιπτώσεις που πρέπει να 

αποσαφηνιστεί για παράδειγμα αν κάποιος προσεβλήθη από καρδιακό επεισόδιο ή 

όταν πρέπει να αποφασιστεί αν θα δοθεί αντιβίωση σε ένα παιδί. Τα βήματα αυτού 

του κανόνα και άλλα σχόλια αναφέρθηκαν πριν. 

Πότε είναι οικολογικά ορθολογικό να στηριζόμαστε μόνο σε ένα σημείο; Όταν η 

δομή του περιβάλλοντος μας δίνει πληροφορίες μη αντισταθμιστικές. 

 

4.5.3     Follow the Majority heuristic 

Οι κοινωνικοί ευρετικοί κανόνες αναπτύσσουν την ικανότητα των ανθρώπων να 

κοινωνικοποιηθούν και να μιμούνται τους άλλους. Όπως και με τον ευρετικό 

κανόνα της αναγνώρισης, έτσι κι εδώ το άτομο μπορεί να δράσει έχοντας κάνει μια 

απλή επιφανειακή ανάλυση: 

Do-what-the-majority-do heuristic: αν δεις την πλειοψηφία των ομοίων σου να 

κάνουν κάτι, υιοθέτησε την ίδια συμπεριφορά. Ο κανόνας αυτός έχει φυσικά και 

πάλι πολλές εφαρμογές, από τις καταστάσεις κινδύνου, ως τις θρησκευτικές 

τελετές, συμπεριφορές εφήβων αλλά και ανθρώπων άλλων ηλικιών, δημιουργία 

στερεοτύπων απέναντι σε μειονότητες και πολλά άλλα, από όπου μπορούν να 

αναδυθούν τόσο θετικά όσο και αρνητικά στοιχεία. Ο κανόνας αυτός είναι 

οικολογικά ορθολογικός σε περιβάλλοντα όπου: 
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a. Τόσο ο παρατηρητής όσο και το κάθε άτομο που δρα και εκδηλώνει μια 

συμπεριφορά είναι εκτεθειμένα στο ίδιο περιβάλλον, όπως στα κοινωνικά 

συστήματα. 

b. Το περιβάλλον είναι σταθερό και οι αλλαγές που γίνονται είναι μάλλον 

αργές παρά γρήγορες. 

c. Το περιβάλλον είναι θορυβώδες και οι συνέπειες δεν είναι άμεσες. Όταν 

δηλαδή είναι δύσκολο ή χρονοβόρο να ξεχωρίσει κανείς αν η επιλογή του 

είναι καλή ή κακή, όπως για παράδειγμα ποιο πολιτικό ή ηθικό σύστημα θα 

ήταν προτιμότερο (Boyd & Richerson, 1985; Goldstein et al., 2001). 

Σε περιβάλλοντα που δεν ισχύουν οι παραπάνω παράγοντες, το να μιμείται κανείς 

τη συμπεριφορά των άλλων μπορεί να είναι μέχρι και καταστροφικό. Για 

παράδειγμα το να αντιγράφει κανείς τους τρόπους παραγωγής και κατανομής 

προϊόντων όπως αυτά ίσχυαν στις παραδοσιακές επιχειρήσεις μπορεί να είναι 

επιζήμιο σε έναν κόσμο που ο χαρακτήρας του μετατρέπεται από τοπικό σε 

παγκόσμιο.  

 

4.6     Οικολογικός ορθολογισμός 

Η σημασία του να δούμε τον κόσμο προκειμένου να καταλάβουμε τον ανθρώπινο 

νου έχει γίνει αντιληπτή εδώ και αρκετό καιρό σε κάποιους εξέχοντες διανοητές. 

Ήδη στο έργο του Charles Darwin αναφέρεται ότι οι δυνάμεις του περιβάλλοντος 

σχημάτισαν ουσιαστικά την συμπεριφορά του ανθρώπου μέσω της φυσικής 

επιλογής. Στις μέρες μας οι εξελικτικοί ψυχολόγοι ερευνούν τον κόσμο των 

προγόνων μας για να προσδιορίσουν τα προβλήματα που οι εγκέφαλοί μας 

φτιάχτηκαν για να λύνουν. Το ερευνητικό πρόγραμμα του οικολογικού 

ορθολογισμού έχει στόχο να ερμηνεύσει την αλληλεπίδραση ανάμεσα στο δίπολο 

νους – κόσμος και πάνω σε αυτή τη βάση να συζητήσει την έννοια της καλής 

απόφασης. Οι ευρετικοί κανόνες, απλοί αλγόριθμοι απόφασης που λειτουργούν 

καλά στα κατάλληλα περιβάλλοντα, είναι υπεύθυνοι τόσο για την συμπεριφορά μας 

σε θέματα ρουτίνας όσο και για κάποιες πιο σημαντικές αποφάσεις και επιλογές 
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που κάνουμε, καταλήγουν δε να επηρεάζουν την κρίση μας μέχρι και σε θέματα 

ηθικής. 

Αυτό που εξηγεί την συμπεριφορά είναι η αλληλεπίδραση ενός ευρετικού κανόνα 

με το κοινωνικό, θεσμικό και φυσικό περιβάλλον, όπου η δράση, δηλαδή η 

συμπεριφορά, λαμβάνει χώρα. Η πρόταση αυτή αποτελεί την απάντηση στην 

προηγούμενη μοντέρνα θεωρία απόφασης, σύμφωνα με την οποία μια καλή 

απόφαση έπρεπε να συμβαδίζει με τους μαθηματικούς σχεδιασμούς του 

θεωρήματος του Bayes ή με την αρχή της προσδοκώμενης χρησιμότητας. Σε αυτές 

τις απόψεις όμως έχουμε μόνο το ένα από τα δύο απαραίτητα στοιχεία μας, είναι 

δηλαδή σα να δουλεύουμε με ένα εργαλείο μόνο, το νου.  Είναι σα να βλέπουμε 

μόνο την μια λεπίδα του ψαλιδιού. Έτσι μας είναι αδύνατο να αποσαφηνίσουμε το 

φαινόμενο της συμπεριφοράς. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο οικολογικός 

ορθολογισμός λαμβάνει υπ’ όψιν του τους δύο ακόλουθους παράγοντες: 

a. Το κουτί προσαρμοστικών εργαλείων: Ο στόχος είναι να ξεσκεπάσουμε και 

να κατανοήσουμε τους ευρετικούς κανόνες όσον αφορά τον τρόπο που 

κατηγοριοποιούμε τα πράγματα, κάνουμε εκτιμήσεις και επιλογές, να 

βρούμε τα δομικά συστατικά τους στοιχεία, ποια μικρά κομμάτια 

πληροφοριών χρησιμοποιούν και ποιες εξελικτικές ικανότητες εμπλέκονται 

σε αυτή τη διαδικασία. Οι μέθοδοι είναι τόσο θεωρητικές όσο και 

πειραματικές.  

b. Τους μηχανισμούς της οικολογικά ορθολογικής απόφασης: Ο στόχος είναι να 

καθορίσουμε ποια δομή του περιβάλλοντος είναι η κατάλληλη για την 

επιτυχημένη χρήση ενός ευρετικού κανόνα, και σε ποια περιβάλλοντα ο 

ίδιος κανόνας θα αποτύχει. Οι μέθοδοι συμπεριλαμβάνουν την υπολογιστική 

προσομοίωση και τη μαθηματική ανάλυση.  

Για να ανακαλύψουμε περισσότερα, πρέπει να κινηθούμε προς δύο κατευθύνσεις: 

 Από πάνω προς τα κάτω: είναι ανάγκη να γνωρίσουμε ευρύτερα τα πακέτα 

των δομικών στοιχείων που χτίζουν έναν ευρετικό κανόνα και να 

αντιληφθούμε τις βαθύτερες βασικές ικανότητες που εμπλέκονται, όπως για 

παράδειγμα την ικανότητα για αναγνώριση ή εμπιστοσύνη.  
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 Επίσης θα πρέπει να κινηθούμε από κάτω προς τα πάνω: να δούμε δηλαδή 

πώς αυτό το κουτί εργαλείων συνδυάζεται με τα βασικά γνωσιακά 

συστήματα, τη μνήμη, την αντίληψη και τα κινητικά συστήματα, για να 

καταλάβουμε πώς πραγματικά προκύπτει αυτή η προσαρμοστική 

συμπεριφορά. 

Προβλέπεται ότι ο άνθρωπος θα συνεχίσει να αποφασίζει οικολογικά ορθολογικά, 

το περιβάλλον πάντα θα συμβάλλει στη μορφοποίηση των εργαλείων που 

χρησιμοποιούμε για να ανταπεξέλθουμε στον κόσμο, και εμείς με τη σειρά μας, οι 

άνθρωποι, με τα εργαλεία αυτά, ταυτόχρονα θα συμβάλλουμε στο σχηματισμό και 

την εικόνα του κόσμου. 

 

4.7     Συναισθήματα και Ορθολογικότητα 

Τα υποκείμενα της ορθολογικής απόφασης ήταν ανέκαθεν προικισμένα με επαρκείς 

και ολοκληρωμένες διαδικασίες (αιτιολόγησης, απόφασης κτλ.) και ιδεατούς 

στόχους (παραδείγματος χάριν την μεγιστοποίηση της χρησιμότητας). Πρόσφατα 

έχει ενσωματωθεί και ο ρόλος των συγκινήσεων τόσο στις κανονιστικές όσο και στις 

περιγραφικές θεωρίες απόφασης. Αντιλαμβανόμαστε τα συναισθήματα ως 

προσαρμοστικές διαδικασίες βάσει συγκεκριμένων έργων απόφασης. Αυτό οδηγεί 

σε πιο γενικές αντανακλάσεις για το πώς, μέσα από την ανάπτυξη της 

συναισθηματικής ευφυΐας ή των συναισθηματικών ικανοτήτων, προσαρμοζόμαστε 

περισσότερο ή λιγότερο στα εκάστοτε περιβάλλοντα. 

Στη σύγχρονη βιβλιογραφία έχει γίνει συχνά λόγος για το πώς τα συναισθήματα 

συμβάλλουν στην ορθολογικότητα (Elster, 1996; Damasio, 1996). Αυτό σημαίνει 

τουλάχιστον δύο πράγματα. Από τη μια, αναρωτιέται κανείς εάν η συναισθηματική 

ζωή κάποιου γεννά και φέρει η ίδια μέσα της αυτούς, τους έμφυτους περιορισμούς 

της ορθολογικότητας. Αυτό θα σήμαινε ότι τα συναισθήματα δεν θα γίνονταν 

αντιληπτά ως κάτι το διασπαστικό στην κατά τα άλλα ορθολογική νοητική ζωή. Όταν 

βιώνουμε μια συναισθηματική κατάσταση, π.χ. θυμό, φόβο ή αγάπη, αλλάζει 

δραστικά η αντίληψή μας για τα γεγονότα και τις σχέσεις μας με τους άλλους και 
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τον κόσμο. Η αντίληψή μας τώρα καθορίζεται δραστικά από τη συναισθηματική 

κατάσταση που βιώνουμε. Δεν χάνεται όμως ολοκληρωτικά ο έλεγχος, 

αντιλαμβανόμαστε την κατάστασή μας και το νόημα της. Είναι δύσκολο να εξηγηθεί 

με λόγια αυτή η διατήρηση του αυτό-ελέγχου σε καταστάσεις όπου η αγάπη μπορεί 

να οδηγήσει σε κατάθλιψη, ο θυμός σε φόνο ή τραυματισμό και ο φόβος σε ταραχή 

και σύγχυση. Αυτό που εννοείται εδώ είναι ότι ακόμα και σε καταστάσεις πάθους τα 

συναισθήματά μας κατευθύνονται, είναι δηλαδή συγκεκριμένα μέσα δράσης και 

έκφρασης, και είναι φύσει συνδεδεμένα με τις πιο τακτικές και ελεγχόμενες 

στρατηγικές της συμπεριφοράς μας. Αυτό σημαίνει ότι η θλίψη είναι αυτόματη και 

μας βοηθά, να αντιληφθούμε και να αντιστρέψουμε μη πραγματοποιήσιμους 

στόχους. Ο θυμός επίσης εξυπηρετεί στην ανακατασκευή κάποιας σχέσης στην 

οποία δεν αισθανόμαστε άνετα. Τα συναισθήματα εξυπηρετούν πολλούς τέτοιους 

προσαρμοστικούς ρόλους. Αυτό που αξίζει να υπογραμμιστεί λοιπόν είναι ότι τα 

συναισθήματα μπορεί να φαίνεται ότι μας κάνουν να χάσουμε προσωρινά τη 

διαύγειά μας, αλλά είναι σα να εμπεριέχουν ταυτόχρονα και μια διακριτή 

αναγνώριση ότι δεν χάνουμε την εσωτερική μας βάση και συνοχή. Οι συγκινήσεις 

λοιπόν, (ή τα συναισθήματα), αντίθετα από την παροδική διάσπαση που 

προκαλούν, ίσως παίζουν και ένα μεσοπρόθεσμο τακτικό ρόλο, και με αυτή την 

έννοια, είναι ορθολογικά.  

Θα έπρεπε να έχουμε υπ’ όψιν μας, όταν σχεδιάζουμε θεωρίες ορθολογικότητας, 

ότι η τρωτότητα είναι το κοινό όλων μας. Η ορθολογικότητα απαιτεί διαύγεια και 

φυσικά και τις σωματικές συνθήκες από όπου προκύπτει η διαύγεια. Αυτές δεν 

πληρούνται πάντα. Ο πρώτος τρόπος λοιπόν με τον οποίο τα συναισθήματα 

συμβάλλουν στην ορθολογικότητα, είναι όντας αυτά τα ίδια ένα κομμάτι του 

γενικότερου προσαρμοστικού πλαισίου. Για την περίπτωση που αυτά αποτυγχάνουν 

να ταιριάξουν μέσα σε αυτό το πλαίσιο, έχουν προβλεφθεί αλτρουιστικά 

υποκατάστατα.  

Ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο τα συναισθήματα συμβάλλουν στην ανθρώπινη 

ορθολογικότητα δεν αφορά μόνο στον άνθρωπο, αλλά στη συνέχεια που έχουμε με 

τα υπόλοιπα τα ζώα. Επίσης τα συναισθήματα μπορούν να ερμηνευθούν σα δείκτες, 

στους οποίους μπορεί να στηριχτεί κανείς και σχετίζονται με κάποια προσωρινή 
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κατάσταση. Τείνουν να προκαλούν παράγοντες πόλωσης όμως με την θετική έννοια, 

επειδή σε περίπτωση απουσίας αυτών των συναισθημάτων, η μάθηση και η 

απόφαση δεν καθίστανται εφικτές. Αυτό το δεύτερο επιχείρημα έχει ένα κοινό 

σημείο με το πρώτο: και εδώ υπογραμμίζεται πάλι η τακτικότητα και κανονικότητα 

της λειτουργίας των συναισθημάτων. Όμως εδώ το συναίσθημα δεν σχετίζεται με 

την έννοια της πάθησης, της τρωτότητας ή της διάσπασης της νοητικής ζωής 

κάποιου. Τα συναισθήματα προκύπτουν μέσω κάποιων νευρωνικών μηχανισμών. Η 

απουσία αυτών θα σήμαινε παθολογία και αναπηρία.  

Η επιστήμη των νεύρο-οικονομικών έχει μελετήσει ιδιαίτερα την αηδία και τη 

μεταμέλεια, συναισθήματα που προκύπτουν στο πλαίσιο της απόφασης μεταξύ 

επιλογών, με προέκταση στα φυσικά οικονομικά περιβάλλοντα. Οι έρευνες που 

σχετίζονται με τη σύνδεση του συναισθήματος και της ορθολογικότητας δίνουν 

έμφαση ουσιαστικά στο ρόλο των συναισθημάτων σε προσωπικό και κοινωνικό 

επίπεδο. Η ανακάλυψη του τρόπου με τον οποίο συνδέονται οι συναισθηματικές 

διαδικασίες με την απόφαση αποκαλύπτει σε ποια έκταση είμαστε 

προσαρμοσμένοι στα κοινωνικά και οικονομικά μας περιβάλλοντα. 
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Επίλογος 

Η επιστήμη των νεύρο-οικονομικών (Sacha Bourgois-Gironde, 2009) χρησιμεύει ως 

ένα εργαλείο αρχαιολογίας, μία μέθοδο ανακάλυψης των προσαρμοστικών 

διαδικασιών που χρησιμοποιήθηκαν από τον εγκέφαλό μας, προκειμένου να 

ανακυκλωθούν οι νεύρο-βιολογικά θεμελιωμένες λειτουργίες, μέσα από την πορεία 

της εξέλιξης, και με σκοπό την προσαρμογή σε ένα νέο πολιτισμικό περιβάλλον, 

μετά τη Νεολιθική Εποχή. Στο έργο του Jean-Paul Demoule οι άνθρωποι σε μερικές 

περιπτώσεις έχουν ανακυκλώσει με επιτυχία τέτοιους νεύρο-βιολογικούς 

μηχανισμούς, όπως έχει γίνει στην περίπτωση της οπτικής λειτουργίας για την 

αντιμετώπιση πολιτισμικών καινοτομιών, για παράδειγμα των γραμμάτων, των 

αριθμών (Dehaene & Cohen, 2007) και ίσως και του χρήματος. Γίνεται λόγος για ένα 

γνωσιακό κενό που δημιουργήθηκε από αυτή την πολιτισμική επανάσταση, η οποία 

μας άφησε κατά ένα μέρος ανάπηρους κατά την προσαρμογή μας στο νέο 

περιβάλλον. Οι μεταλλαγές και η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των οικονομικών 

περιβαλλόντων ίσως να μην ακολουθήθηκε απόλυτα από τις διαδικασίες 

προσαρμοστικής ανακύκλωσης στον εγκέφαλο. Το ερώτημα που προκύπτει εδώ 

είναι το κατά πόσο υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα συναισθήματα, τα ονομαζόμενα 

«μεταγνωσιακά-συναισθήματα», τα οποία θα πρέπει να συνδέονται με αυτό το 

εξελικτικό κενό στο βιολογικό και πολιτισμικό μας δέσιμο. Αυτά τα συναισθήματα 

είναι πιθανό να οδηγήσουν πράγματι σε λιγότερο ευχάριστες και επικερδείς  

συμπεριφορές. Αυτή η ανεπάρκεια νοείται ως η κατάσταση αναπηρίας να 

εκπληρώσουμε επιτυχέστερα κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες.  

Κατά τη δεκαετία του ’90 επικρατούσε μία διαμάχη γύρω από το ερευνητικό 

πρόγραμμα των Kahneman & Tversky, οι οποίοι μίλησαν για τη λειτουργία των 

ευρετικών αρχών και των παραγόντων πόλωσης (π.χ. πρόσδεση, 

αντιπροσωπευτικότητα, διαθεσιμότητα νοητικών αναπαραστάσεων κ.α.) και το 

ερώτημα τότε ήταν εάν αυτά αποτελούσαν πειραματικά τεχνήματα ή βαθύτερες 

τάσεις και λειτουργίες του ανθρώπινου νου (Kahneman, 2003; Gigerenzer, 1999). Ο 

Gigerenzer από την άλλη υποστήριζε μια οικολογική έννοια των γνωσιακών 

παραγόντων πόλωσης. Σύμφωνα με αυτόν και τους συναδέλφους του, η λίστα των 
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παραγόντων πόλωσης των Kahneman και Tversky είναι ευάλωτη στα «οικολογικά» 

τεστ και επίσης ανακύπτουν νέα πειραματικά πρωτόκολλα τα οποία διερευνούν τις 

πραγματικές ικανότητες που αποκτήσαμε νοητικά κατά την εξελικτική διαδικασία. Ο 

Gigerenzer πιστεύει ότι όλες αυτές οι υπολογιστικές διαφορετικότητες και 

παρεμβάσεις που αποκάλυψαν οι Kahneman και Tversky εξαφανίζονται όταν τα 

τεστ, δηλαδή τα πειράματά τους, παραφραστούν σε ένα frequentist format, το 

οποίο παραπέμπει σε μια συνεχόμενη διαδικασία προσαρμογής στο περιβάλλον 

από την εποχή των προγόνων μας.  

Μπορούμε να αντιληφθούμε δύο ειδών παραγόντων πόλωσης. Πράγματι, στην 

πρώτη περίπτωση, πρόκειται για νοητικές και συμπεριφορικές στρατηγικές οι 

οποίες έχουν αναπτυχθεί μέσα από την εξέλιξη σε δεδομένα χαρακτηριστικά του 

περιβάλλοντος και που γενικά παίζουν ένα προσαρμοστικό ρόλο. Δεδομένης της 

ταχύτητας με την οποία πρέπει να ανταπεξέλθουμε συχνά στο περιβάλλον, οι 

γνωσιακές αυτές ευρετικές αρχές και οι παράγοντες πόλωσης λειτουργούν τις 

περισσότερες φορές με καλό τρόπο. Υπάρχουν όμως και κάποιες περιπτώσεις, στις 

οποίες μπορούμε να έχουμε πληθώρα πληροφοριών και τότε, τα γνωσιακά αυτά 

bias, όταν προκύπτουν, μας προκαλούν δυσκολίες στο να ερμηνεύσουμε τους 

περιορισμούς του περιβάλλοντος και τις αδυναμίες ώστε να αντιμετωπιστεί το 

πρόβλημα με τον πιο κατάλληλο τρόπο. 

Σύμφωνα με αυτό τον διαχωρισμό των παραγόντων πόλωσης, μπορούμε να 

χαράξουμε την γραμμή μιας ακόμα πιο νέας θεωρίας και πάνω στη βάση των 

γνωσιακών παραγόντων πόλωσης και της σύνδεσής τους με τα συναισθήματα και 

την ορθολογικότητα, να πάμε δηλαδή πέραν και από την οικολογική σκοπιά του 

Gigerenzer. Κάποια συναισθήματα είναι ενδεικτικά μιας περισσότερο ή λιγότερο 

προσωρινής κατάστασης αναπηρίας των ατόμων, όπως για παράδειγμα ο φόβος για 

μεταμέλεια, κάνουν τις αποφάσεις μας να μην είναι τελικά οι καλύτερες δυνατές. 

Πέραν από τη θετική πλευρά που αναδεικνύεται κυρίως μέσα από την επιστήμη των 

Νεύρο-οικονομικών και αφορά ουσιαστικά τη συσχέτιση νευρωνικών δομών με 

συγκεκριμένες συμπεριφορές, πραγματικά κρίσιμη από εξελικτικής πλευράς είναι 

και η πιθανότητα, να υπάρχει κάποια ανεπάρκεια ανάμεσα στις αυτόματες 

διαδικασίες του νου, όπως για παράδειγμα την πυροδότηση των συναισθημάτων, 
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και την συμπεριφορά μας στα μοντέρνα, τα μετά-νεολιθικά δηλαδή, οικονομικά 

περιβάλλοντα. Προτείνεται ότι η ανάδυση μιας νέας οικονομικής οργάνωσης έχει 

συνοδευτεί και από μια σειρά συναισθηματικών αντιδράσεων, προκειμένου τα 

άτομα να προσαρμοστούν στα νέα ερεθίσματα. Η μετουσίωση λοιπόν μέσα από την 

καθημερινότητα του οικονομικού περιβάλλοντος κατά την Νεολιθική Επανάσταση 

προκάλεσε μια δραστική ανακύκλωση των νεύρο-βιολογικά θεμελιωμένων 

συναισθηματικών μηχανισμών προκειμένου να γίνει η επεξεργασία του νέου 

περιβάλλοντος. Η άποψη αυτή πρέπει τέλος να υποστηριχτεί και από άλλα στοιχεία 

προερχόμενα από τις Νευροεπιστήμες, την Ανθρωπολογία, την Αρχαιολογία και τη 

Γενετική.-  
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Παράρτημα 

 

Μάθηση και Ορθολογικότητα 

Πραγματοποιήθηκαν δύο έρευνες σε τρία διαφορετικά γυμνάσια. Ο αριθμός των 

μαθητών, από τους οποίους προκύπτουν τα παρακάτω αποτελέσματα, είναι 124 

άτομα. Η πρώτη μελέτη ασχολείται με την επίδραση ενός γνωσιακού βοηθήματος 

στην επίδοση σε ένα τεστ. Στην δεύτερη μελέτη εξετάζεται το κατά πόσο η 

πρόκληση συναισθηματικών εμπειριών συσχετίζεται με την επίδοση σε ένα άλλο 

τεστ. 

 

1. Έρευνα: Γνωσιακό Βοήθημα 

Στην έρευνα αυτή έλαβαν μέρος 43 μαθητές, της Α΄, της Β΄, και της Γ΄ Γυμνασίου. 

Παρατηρείται γενικά το φαινόμενο, οι μαθητές να επιθυμούν, ή να δηλώνουν ότι 

επιθυμούν καλούς βαθμούς. Επίσης συχνά ανησυχούν, θυμώνουν και γενικά 

εκδηλώνουν αρνητικά συναισθήματα όταν παίρνουν έναν κακό βαθμό. Οι μαθητές 

τείνουν να συνδυάζουν την χαμηλή επίδοση τους με την δυσκολία του μαθήματος, 

αποδίδουν δηλαδή την αδυναμία τους σε ένα αίτιο εξωτερικής έδρας.  

Στην έρευνα αυτή δίνεται στους μαθητές ένα τεστ γερμανικών πάνω στις καταλήξεις 

του ρήματος στον Ενεστώτα χρόνο. Είναι φανερό ότι πρόκειται για επίπεδο 

αρχαρίων, και απευθύνεται σε μαθητές, οι οποίοι μιλούν την ελληνική γλώσσα, μια 

γλώσσα της οποίας το ρήμα επίσης κλίνεται στον Ενεστώτα. Το διδακτικό 

αντικείμενο πάνω στο οποίο στηρίζεται το τεστ έχει διδαχθεί σε 2 διδακτικές ώρες, 

το τεστ είναι προειδοποιημένο και οι μαθητές γνωρίζουν ότι θα συντελέσει 

σημαντικά στον τελικό βαθμό του τρίτου τριμήνου.  

Όλοι οι μαθητές λαμβάνουν το ίδιο τεστ, το οποίο αποτελείται από 4 ασκήσεις, 

αυξανόμενης δυσκολίας. Στην πρώτη άσκηση οι μαθητές πρέπει να κάνουν 

αντιστοίχιση, στην δεύτερη άσκηση πρέπει να κυκλώσουν την σωστή απάντηση 
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ανάμεσα σε τρεις επιλογές, στην τρίτη άσκηση τους δίνονται οι προτάσεις και το 

ρήμα στην παρένθεση σε απαρεμφατική μορφή και πρέπει να το γράψουν στο 

σωστό τύπο. Στην τέταρτη άσκηση οι μαθητές έπρεπε να γράψουν οι ίδιοι την 

πρόταση, όμως τους δινόταν το λεξιλόγιο που έπρεπε να χρησιμοποιήσουν. Η κάθε 

άσκηση έχει 10 υπό-ερωτήματα και το κάθε ένα μετράει για ένα βαθμό.  

Στους μαθητές δόθηκε 1 διδακτική ώρα για να λύσουν το τεστ. Τα πρώτα 20’ 

απαντούσαν με στυλό, βάσει των γνώσεων που είχαν οι ίδιοι. Μετά, και για τα 

επόμενα 20΄ μοιραζόταν σε όλους μία σελίδα, όπου αναγράφονταν οι καταλήξεις, 

δίνονταν οι κανόνες για τις ειδικές περιπτώσεις και κλίνονταν κάποια ρήματα ως 

παράδειγμα. Τώρα είχαν τη δυνατότητα να διορθώσουν όποιο λάθος αναγνώριζαν 

στο γραπτό τους αλλά και να συμπληρώσουν τα κενά που είχαν αφήσει. Η Β΄φάση 

του τεστ γίνεται με μολύβι. Τα τελευταία 5΄τους μοιράστηκε ένα ερωτηματολόγιο 

με συνολικά 12 ερωτήσεις. Οι 11 πρώτες απαντήθηκαν στο πλαίσιο μιας κλίμακας 

Likert (0-7). Στη 12η ερώτηση οι μαθητές έπρεπε να απαντήσουν με «ναι» ή «όχι», 

ενώ τέλος υπήρχε άλλη μία ερώτηση ανάπτυξης (γιατί). Οι μαθητές δεν απάντησαν 

όμως καθόλου αναλυτικά στην ερώτηση αυτή. Πιο συγκεκριμένα αναδείχθηκαν τα 

ακόλουθα αποτελέσματα: 

Ανάλυση Αξιοπιστίας  1-11 

Θέλουμε να δημιουργήσουμε μία καινούρια μεταβλητή που θα είναι το σκορ αυτών 

των 11 ερωτήσεων και για αυτό το λόγο εφαρμόζουμε ανάλυση αξιοπιστίας για να 

δούμε αν υπάρχει συνέπεια μεταξύ των απαντήσεων. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,506 12 

 

0,506< 0,7 (συντελεστής αξιοπιστίας  α του Cronbach.  

Βλέπω ότι δεν υπάρχει συνέπεια μεταξύ των 11 ερωτήσεων.  

Το πρόβλημα δημιουργούν οι ερωτήσεις 1,  3, 6, 9, 10 και 11. 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

ΕΡ.1 61,2632 84,199 ,203 ,483 

ΕΡ.2 60,6316 81,428 ,315 ,458 

ΕΡ.3 60,1316 80,442 ,011 ,590 

ΕΡ.4 60,1842 85,127 ,235 ,478 

ΕΡ.5 60,8158 75,452 ,384 ,430 

ΕΡ.6 59,4737 90,040 ,190 ,493 

ΕΡ.7 59,5000 89,122 ,265 ,486 

ΕΡ.8Α 62,1842 72,371 ,303 ,449 

ΕΡ.8Β 61,9211 70,669 ,316 ,443 

ΕΡ.9 60,1579 85,488 ,192 ,486 

ΕΡ.10 59,7105 88,211 ,133 ,499 

ΕΡ.11 59,4474 91,767 ,093 ,505 

 

 

Υπολογίζω εκ νέου τον συντελεστή Cronbach αλλά βλέπω ότι και πάλι δεν υπάρχει 

συνέπεια μεταξύ των ερωτήσεων, επομένως δεν μπορώ να υπολογίσω ένα 

συνολικό σκορ από αυτές τις απαντήσεις άρα θα αναλύσω κάθε ερώτηση 

ξεχωριστά. 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

ΠΡΙΝ – 

ΜΕΤΑ 

-

3,37209 

4,53044 ,69089 -4,76636 -1,97783 -4,881 42 ,000 

 

Συνολικά υπάρχει διαφορά πριν με μετά. Κοιτάζω λοιπόν τι γίνεται στην κάθε τάξη 

ξεχωριστά. 
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Α΄ ΤΑΞΗ 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

ΠΡΙΝ – 

ΜΕΤΑ 

-

4,28571 

4,12177 1,10159 -6,66556 -1,90587 -3,890 13 ,002 

 

Υπάρχει διαφορά κατά 4,2 μονάδες. 

Β΄ ΤΑΞΗ 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

ΠΡΙΝ - 

ΜΕΤΑ 

-

2,20000 

4,57223 1,02238 -4,33987 -,06013 -2,152 19 ,044 

 

Υπάρχει διαφορά κατά 2,2 μονάδες. 

 

Γ’ ΤΑΞΗ 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

ΠΡΙΝ - 

ΜΕΤΑ 

-

4,55556 

4,90181 1,63394 -8,32342 -,78769 -2,788 8 ,024 

 

Υπάρχει διαφορά κατά 4,2 μονάδες. 
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Τώρα θα εφαρμόσω μοντέλο ανάλυσης διακύμανσης όπου εξαρτημένη μεταβλητή 

είναι η διαφορά της βαθμολογίας και ανεξάρτητη μεταβλητή είναι η τάξη. 

Παρατηρώ ότι η διαφορά στη βαθμολογία δεν επηρεάζεται από την τάξη: (p 

value=0,290> 0,05). Ωστόσο από το διάγραμμα φαίνεται ότι στη Β΄ τάξη έχουν 

μικρότερη διαφορά στη βαθμολογία πριν και μετά σε σύγκριση με την Α΄ και Γ΄ 

τάξη. 

 

 

 

Στη συνέχεια θα ελέγξω αν η διαφορά της βαθμολογίας επηρεάζεται από την κάθε 

ερώτηση. 
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Correlations 

 
ΔΙΑΦΟΡΑ_ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ

ΑΣ 

Kendall's tau_b ΔΙΑΦΟΡΑ_ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ

ΑΣ 

Correlation 

Coefficient 

1,000 

Sig. (2-tailed) . 

N 43 

ΕΡ.1 Correlation 

Coefficient 

,149 

Sig. (2-tailed) ,216 

N 43 

ΕΡ.2 Correlation 

Coefficient 

,332
**
 

Sig. (2-tailed) ,007 

N 43 

ΕΡ.3 Correlation 

Coefficient 

,238 

Sig. (2-tailed) ,055 

N 42 

ΕΡ.4 Correlation 

Coefficient 

,195 

Sig. (2-tailed) ,117 

N 43 

ΕΡ.5 Correlation 

Coefficient 

,100 

Sig. (2-tailed) ,418 

N 43 

ΕΡ.6 Correlation 

Coefficient 

,136 

Sig. (2-tailed) ,296 

N 43 

ΕΡ.7 Correlation 

Coefficient 

-,037 

Sig. (2-tailed) ,778 

N 43 
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ΕΡ.8
Α
 Correlation 

Coefficient 

-,090 

Sig. (2-tailed) ,473 

N 40 

ΕΡ.8Β Correlation 

Coefficient 

,005 

Sig. (2-tailed) ,970 

N 40 

ΕΡ.9 Correlation 

Coefficient 

,107 

Sig. (2-tailed) ,392 

N 43 

ΕΡ.10 Correlation 

Coefficient 

,170 

Sig. (2-tailed) ,192 

N 42 

ΕΡ.11 Correlation 

Coefficient 

,151 

Sig. (2-tailed) ,248 

N 43 

   

  

  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Βλέπω ότι η διαφορά στη βαθμολογία επηρεάζεται από τις ερωτήσεις 2  και οριακά 

την 3. Δηλαδή όσο μεγαλύτερη διαφορά υπάρχει τόσο πιο θετικά απαντούν στην 

ερώτηση 2 και 3.  

Στη συνέχεια θα ελέγξω κατά πόσο οι ερωτήσεις 1 -11 επηρεάζουν την βαθμολογία 

πριν δοθούν οι οδηγίες και αφού δόθηκαν αυτές. Παρατηρώ ότι η βαθμολογία πριν 

επηρεάζεται από την ερώτηση 1, 3 και 4 (βάσει Kendall) ενώ η βαθμολογία μετά 

επηρεάζεται από την ερώτηση 1, 2, 3, 4 και 11. Η βαθμολογία επηρεάζεται 

περισσότερο από κάποια χαρακτηριστικά του μαθητή σε γνωσιακό και 

συμπεριφορικό επίπε 
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Συμπεράσματα / Παρατηρήσεις 

Η αρχική υπόθεση ήταν ότι οι μαθητές δεν θα ανταποκριθούν με επιτυχία στο τεστ, 

αν και τους δίνεται το γνωσιακό βοήθημα. Επίσης υπέθετα ότι δεν θα τα πάνε καλά 

στο τεστ, αν και θα απαντήσουν ότι γενικά τους αρέσουν τα γερμανικά (ερώτηση 5), 

θέλουν ένα καλό βαθμό (ερώτηση 6), ένας καλός βαθμός τους κάνει χαρούμενους 

(ερώτηση 7), ένας κακός βαθμός τους στενοχωρεί (ερώτηση 9) και προσπαθούν για 

ό,τι τους κάνει χαρούμενους (ερώτηση 10). Πράγματι. Δεν υπάρχει συσχέτιση της 

βαθμολογίας με τις ερωτήσεις αυτές, ούτε πριν ούτε μετά. 

Πιο συγκεκριμένα οι Μ.Ο. βαθμολογίας είναι γύρω στη βάση (20/40) και για τρεις 

τάξεις ενώ η πλειοψηφία απάντησε απόλυτα θετικά στις ερωτήσεις αυτές που δεν 

σχετίζονται. 

Μέσοι όροι 

 

Report 

ΤΑΞΗ 

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ 

ΔΙΑΦΟΡΑ_ΒΑΘ

ΜΟΛΟΓΙΑΣ 

Α Mean 17,2143 21,5000 4,2857 

N 14 14 14 

Std. Deviation 9,96284 10,11283 4,12177 

Β Mean 14,1000 16,3000 2,2000 

N 20 20 20 

Std. Deviation 8,97306 9,97418 4,57223 

Γ Mean 17,2222 21,7778 4,5556 

N 9 9 9 

Std. Deviation 7,18988 4,65773 4,90181 

Total Mean 15,7674 19,1395 3,3721 

N 43 43 43 

Std. Deviation 8,91451 9,37977 4,53044 
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Statistics 

 ΕΡ.1 ΕΡ.2 ΕΡ.3 ΕΡ.4 ΕΡ.5 ΕΡ.6 ΕΡ.7 ΕΡ.8Α ΕΡ.8Β ΕΡ.9 ΕΡ.10 ΕΡ.11  

N Valid 43 43 42 43 43 43 43 40 40 43 42 43  

Missing 0 0 1 0 0 0 0 3 3 0 1 0  

Mode 5,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00  

 

Παρόλο που απαντάνε σε όλες τις ερωτήσεις θετικά ωστόσο δεν είναι καλά τα 

αποτελέσματα του τεστ (ο μέσος όρος είναι κοντά στη βάση). 

 

2. Έρευνα : Πρόκληση Συναισθήματος  

Στη δεύτερη έρευνα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 81 συνολικά ατόμων, 

μαθητές του Γυμνασίου Άνοιξης. Πριν από το τεστ προηγούνται πάλι 2 διδακτικές 

ώρες, κατά τις οποίες οι μαθητές ακούν το τραγούδι εναλλακτικά και 

παρακολουθούν βίντεο του τραγουδιού, πρώτα μόνο με εικόνες, έπειτα με εικόνες 

και τους στίχους στα γερμανικά, έπειτα με εικόνα και τους στίχους στα ελληνικά, και 

έπειτα κατά κύριο λόγο, εικόνα και οι στίχοι στα γερμανικά. Στόχος αυτής της 

διαδικασίας από διδακτική άποψη, είναι ο συνδυασμός ηχητικής και γραπτής 

μορφής της γλώσσας. Ανεξάρτητη μεταβλητή εδώ αποτελεί μία άσκηση, η οποία 

εφαρμόσθηκε στους 31 μαθητές. Η άσκηση αυτή δεν ενίσχυε ουσιαστικά την 

δεξιότητα της γλώσσας στα γερμανικά, διότι στους μαθητές ζητούνταν να διαλέξουν 

5 λέξεις ή φράσεις μέσα από το τραγούδι και να γράψουν στα ελληνικά κάτι που 

τους έκανε η λέξη ή η φράση αυτή να θυμηθούν, να σκεφτούν ή να νοιώσουν. Το 

τραγούδι είναι του Wolfsheim, “kein zurueck” (χωρίς επιστροφή). Ζητήθηκε σε 

συγκεκριμένα τμήματα να γράψουν την άσκηση αυτή και σε άλλα τμήματα όχι. Το 

κατά πόσο ενεργοποιήθηκε το συναίσθημα του κάθε μαθητή αξιολογείται από τα 

εξής: Καταρχήν εάν έγραψε ο μαθητής κάτι, εάν ασχολήθηκε με 5 λέξεις ή με 2 ή με 

3, εάν ανέπτυξε σε βάθος κάποια σκέψη ή κάποιο συναίσθημα, και φυσικά το κατά 

πόσο αναφέρονται σε προσωπικά τους βιώματα. Βάσει αυτών των κριτηρίων 

προκύπτει σε μια κλίμακα Likert ο βαθμός 5 όταν διαφαίνεται έντονη ενεργοποίηση 

συναισθήματος, και με 1 αξιολογείται αυτός ο οποίος φαίνεται αδιάφορος. Στο 

τέλος γίνεται σε όλους τους μαθητές ένα τεστ, το οποίο διαρκεί μία διδακτική ώρα, 
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όπου οι μαθητές ακούν επαναλαμβανόμενα το τραγούδι, χωρίς στίχους εννοείται, 

και καλούνται να συμπληρώσουν ένα τεστ με 20 κενά, τα οποία αντιστοιχούν σε 

λέξεις του τραγουδιού.  

Η μηδενική υπόθεση είναι ότι όταν ενεργοποιείται το συναίσθημα τότε οι μαθητές 

τα πάνε καλύτερα στο τεστ. Η εναλλακτική υπόθεση είναι ότι η ενεργοποίηση του 

συναισθήματος δεν επηρεάζει την επίδοση στο τεστ. Πρώτα απ’ όλα βλέπω εάν 

υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις δύο βασικές ομάδες, αυτούς δηλαδή στους οποίους 

ζητήθηκε να κάνουν την άσκηση, και σε αυτούς στους οποίους δεν ζητήθηκε το ίδιο 

πράγμα. 

Independent Samples Test 

 

Levene's 

Test for 

Equality 

of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Equal variances assumed ,341 ,561 -

,541 

79 ,590 -,68516 1,26654 -

3,20616 

1,83583 

Equal variances not 

assumed 
  

-

,536 

61,690 ,594 -,68516 1,27918 -

3,24245 

1,87213 

 

Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες (p-value = 0,590 > a = 

0,05). Πράγματι, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, οι Μ.Ο δεν διαφέρουν. 

Φαίνεται μάλιστα ότι οι μαθητές στους οποίους δεν ζητήθηκε να γράψουν κάτι που να 

ενεργοποιεί το συναίσθημά τους, τα πήγαν γενικά λίγο καλύτερα από την άλλη ομάδα.  

 

 

Group Statistics 

 
ΟΜΑΔΑ N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ 31 13,3548 5,68359 1,02080 

ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ 50 14,0400 5,45093 ,77088 

 

Η αρχική σκέψη ήταν ότι οι μαθητές θα ενεργοποιήσουν το συναίσθημά τους μέσω της 

άσκησης. Αυτό όμως ήταν λάθος. Ο κύριος παράγοντας που επηρέασε την ενεργοποίηση 
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συναισθήματος στους μαθητές ήταν το ίδιο το τραγούδι, και όχι το εάν τους ζητήθηκε να το 

εκφράσουν αυτό ή όχι. Αυτό φαίνεται άλλωστε και από τα γραπτά των ατόμων στα οποία 

ζητήθηκε να κάνουν την άσκηση. Μερικοί δεν ήταν σε θέση να κάνουν κανένα σχόλιο, ενώ 

κάποιοι άλλοι άφησαν πραγματικά ελεύθερο τον εαυτό τους. Αυτό σημαίνει ότι και σε 

κάποιους από τους 50 μαθητές, που ανήκουν στην έρευνα στην ομάδα «χωρίς 

συναίσθημα», προφανώς ενεργοποιήθηκε το συναίσθημα, παρόλο που δεν τους ζήτησαν 

να το πούνε. Ταυτόχρονα δεν ενεργοποιήθηκε το συναίσθημα σε άλλους, από τους 

οποίους ζητήθηκε να μιλήσουν για αυτό. Ελέγχω λοιπόν εάν υπάρχει συσχέτιση του 

συναισθήματος με την βαθμολογία, εντός της ομάδος «με συναίσθημα». 

 

Correlations 

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Pearson Correlation 1 ,378
*
 

Sig. (2-tailed)  ,036 

N 31 31 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ Pearson Correlation ,378
*
 1 

Sig. (2-tailed) ,036  

N 31 31 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Πράγματι υπάρχει  θετική συσχέτιση της βαθμολογίας με το συναίσθημα. Οι 

μαθητές των οποίων ενεργοποιήθηκε το συναίσθημα τα πήγαν γενικά καλύτερα 

από τους μαθητές οι οποίοι φαίνονται να παραμένουν αδιάφοροι ή γενικά 

δυσκολεύονται να αναπτύξουν κάποια δικιά τους σκέψη ή βίωμα.  

 

3.  Γενικά σχόλια για τις δύο έρευνες 

Η πρώτη έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη βασική σκέψη ότι οι μαθητές δεν είναι 

ορθολογικοί, διότι δεν είναι ορθολογικό να λένε ότι θέλουν καλούς βαθμούς, να 

τους δίνεις ένα τεστ που ουσιαστικά πρέπει απλά να αντιγράψουν με κάποιο τρόπο 

τις λύσεις, τους έχει διδαχθεί αναλυτικά πώς να το κάνουν αυτό, και αυτοί τελικά να 

μην το κάνουν. Το τεστ που έχει χρησιμοποιηθεί στην έρευνα με το γνωσιακό 

βοήθημα είναι πραγματικά πάρα πολύ απλό και εύκολο τεστ. Λύθηκε μάλιστα και 

από μαθητές Γαλλικών σε κάποιο σχολείο (δεν παρουσιάζονται στην εργασία 
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συγκεκριμένα αποτελέσματα). Είναι ένα απλό σύστημα το να αφαιρείς την 

κατάληξη του απαρεμφάτου και να βάζεις την κατάληξη του εκάστοτε προσώπου. 

Βεβαίως πρέπει να αποδεχτούμε ότι για κάποιους μαθητές Γυμνασίου, αυτή η απλή 

διαδικασία αποτελεί ακόμα πρόβλημα. Αυτό ελέγχεται άλλωστε και από τις 

ερωτήσεις 2 (Θεωρώ ότι είναι εύκολο να λύσει κανείς μια άσκηση όταν του δίνονται 

οι «Οδηγίες»), 3 (Όταν ακούω τον όρο «καταλήξεις ρήματος σε χρόνο Ενεστώτα», 

καταλαβαίνω τι είναι αυτό) και 4 (Νομίζω ότι είναι εύκολο να μάθει κανείς τις 

καταλήξεις αυτές). Από την στατιστική ανάλυση φαίνεται ότι οι ερωτήσεις αυτές 

σχετίζονται με την επίδοση στο τεστ. Οι λόγοι που συντελούν στο φαινόμενο αυτό 

είναι διάφοροι. Πρόκειται όμως στην πραγματικότητα για ένα απλό φαινόμενο, 

αποσύνθεσης και σύνθεσης του τελευταίου κομματιού μιας λέξης (η ρίζα μένει 

ίδια). 

Ο γενικός Μ.Ο. των μαθητών  στην πρώτη έρευνα είναι αρκετά χαμηλότερο (κατά 4 

μονάδες περίπου συνολικά) από ότι ο Μ.Ο. των μαθητών στο τεστ της δεύτερης 

έρευνας. Το πρώτο τεστ είναι εύκολο, οι μαθητές λαμβάνουν γραπτές οδηγίες με 

τους κανόνες και τα παραδείγματα και παρόλα αυτά, δεν ανταποκρίνονται με 

επιτυχία. Στο δεύτερο τεστ δεν δίνεται καμία βοήθεια. Επίσης η γλώσσα που 

χρησιμοποιείται είναι προφανώς πιο δύσκολη από το απλό επίπεδο των προτάσεων  

και τις ασκήσεις αντιστοίχισης κτλ. του πρώτου τεστ. Παρόλα αυτά ο γενικός Μ.Ο. 

των μαθητών εδώ είναι υψηλότερο από το πρώτο τεστ. 

Το γνωσιακό βοήθημα με τους τυπικούς κανόνες βοηθάει κάποιους μαθητές να τα 

πάνε καλύτερα στο τεστ, αλλά δεν συμβάλλει γενικά σε μια καλή επίδοση. Από την 

άλλη η ενεργοποίηση του συναισθήματος συσχετίζεται με την καλή επίδοση στο 

τεστ. Το εάν οι μαθητές δεν είναι ορθολογικοί επειδή λένε ότι θέλουν καλούς 

βαθμούς, ενώ δεν κάνουν τίποτα για να τους αποκτήσουν, και το εάν οι μαθητές 

δεν είναι ορθολογικοί με την τυπική έννοια του όρου, εφόσον η επίδοσή τους 

επηρεάζεται από το συναίσθημα, είναι δύο μεταφράσεις, που κρύβονται πίσω από 

την μελέτη των δύο ερευνών, και οι οποίες αξίζει να αναδειχθούν, επισφαλώς.  
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4.  Κανόνες οικολογικού ορθολογισμού στη γερμανική γλώσσα 

Η επιστήμη του Οικολογικού Ορθολογισμού δεν αμφισβητεί την ύπαρξη κανόνων 

με σειρά προτεραιότητας, απεναντίας ψάχνει για τους πραγματικούς κανόνες που 

χρησιμοποιεί ο εγκέφαλος με στόχο την αρμονική αλληλεπίδραση με το 

περιβάλλον. Κατά τη διδασκαλία κάθε γλώσσας χρησιμοποιούνται κανόνες που 

παρομοιάζονται με την διαδικασία λήψης μιας απόφασης με την κλασσική έννοια. 

Οι ειδήμονες όμως χρησιμοποιούν άλλους κανόνες από τους αρχάριους. Φαίνεται 

ότι οι κοινοί κανόνες της γραμματικής αντιστοιχούν σε έναν τύπο ορθολογικών 

κανόνων, με την έννοια της προσεκτικής παρατήρησης όλων των παραγόντων, της 

ανάλυσης όλων των δεδομένων και την επιλογή ανάμεσα σε εναλλακτικές, μέχρι να 

επιλεχθεί τελικά η σωστή απάντηση. Ο τύπος κανόνων που προτείνονται είναι και 

πάλι κανόνες γραμματικής, αλλά άλλων προτεραιοτήτων και βασισμένοι σε άλλες 

τεχνικές, τέτοιες που να ταιριάζουν καλύτερα με τον τρόπο που λειτουργεί ο 

εγκέφαλός μας. Το παράδειγμα που θα αναλυθεί αφορά στο κεφάλαιο με τις 

προσωπικές αντωνυμίες. 

Οι προσωπικές αντωνυμίες χρησιμοποιούνται αντί του ονόματος ενός προσώπου. 

Στα γερμανικά η προσωπική αντωνυμία κλίνεται σε τρεις πτώση – Ονομαστική, 

Αιτιατική και Δοτική. 

Nominativ Akkusativ  Dativ 

ich 

du 

er 

sie  

es 

wir  

ihr 

mich 

dich 

ihn 

sie 

es 

uns 

euch 

mir 

dir  

Ihm 

ihr 

ihm 

uns 

euch 
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sie 

Sie 

sie 

Sie 

ihnen 

ihnen 

 

Ο κανόνας της κοινής γραμματικής ζητάει από τον μαθητευόμενο να βρει το γένος, 

τον αριθμό και την πτώση του ουσιαστικού που πρέπει να αντικατασταθεί από 

κάποια αντωνυμία, έπειτα του ζητάει να εφαρμόσει τα ίδια κριτήρια πάνω στον 

πίνακα και ψάξει να βρει τον αντίστοιχο τύπο. Η διαδικασία αυτή όμως είναι 

χρονοβόρα. Προκύπτει λοιπόν είτε ο μαθητής να καθυστερεί πάρα πολύ να το 

σκεφτεί είτε να κάνει γρήγορα την διαδικασία και να προκύψει κάποιο λάθος. Ένας 

ειδήμων δεν αναγνωρίζει απλά πολύ πιο γρήγορα όλες αυτές τις λεπτομέρειες 

(πτώση, αριθμό και γένος). Η απόφαση για το ποια αντωνυμία θα πρέπει να 

επιλέξει απεικονίζεται αλλιώς.  

i. Όταν έχεις ένα ουσιαστικό που έχει άρθρο die, χρησιμοποίησε sie. 

ii. Όταν έχεις ένα ουσιαστικό που έχει άρθρο dem, χρησιμοποίησε ihm. 

iii. Όταν έχεις ένα ουσιαστικό που έχει άρθρο das, χρησιμοποίησε es. 

iv. Όταν έχεις ένα ουσιαστικό που έχει άρθρο den, χρησιμοποίησε ihn. 

v. Όταν έχεις ένα ουσιαστικό που έχει άρθρο den και το ουσιαστικό τελειώνει 

πάλι σε –n (Dativ Plural)  χρησιμοποίησε ihnen. 

Αυτός ο κανόνας είναι απόλυτα ασφαλής, πολύ γρήγορος και πιο εύκολος από τον 

προηγούμενo. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του ειδήμονα όμως. Νοιώθει ασφαλής 

για το αντικείμενο της γνώσης του, του φαίνεται εύκολο και έχει την ικανότητα να 

δρα με ταχύτητα. Η κάθε γλώσσα θα πρέπει να διακατέχεται από πλήθος τέτοιων 

κανόνων, καθώς η γλώσσα αποτελεί κατά κύριο λόγο ένα ζωντανό οργανισμό, έχει 

προκύψει εξελικτικά και δεν έχει φτιαχτεί από κάποιον έξω από το σύστημα. Οι 

κανόνες που χρησιμοποιούνται αποτελούν ουσιαστικά μια καταγραφή των κανόνων 

που φαίνεται να διέπουν τη γλώσσα, από την πλευρά ενός εξωτερικού παρατηρητή. 

Προτείνεται να εστιάσουμε την παρατήρησή μας στις μεθόδους και τους κανόνες 
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που χρησιμοποιούν οι ειδήμονες. Αυτοί είναι οι κανόνες που παραλληλίζονται στο 

πλαίσιο αυτής της ιδέας με τη νέα γενιά κανόνων του οικολογικού ορθολογισμού. 
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Υλικό: 

Τεστ 1 

 

Datum: 

Name: 

Vorname: 

Klasse: 

 

Übung 1: 

 

1. Sie (Sing.)  geht 

2. Du    komme 

3. Wir   sclafen 

4. Ich   spielst 

5. Ihr   fliegt 

6. Es   klettern 

7. Sie (Plural)   malt 

8. Du    tue 

9. Er   macht 

10. Ich   siehst 
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Übung 2: 

 

1. Ich ………….. gern. 

A. angel  B. angle  C. angeln 

2. Warum ………….. du nicht? 

A. antwortst  B. antwortest  C. antworte 

3. …………….. ihr jeden Abend? 

A. Badest  B. Badeet  C. Badet 

4. ………….. du tief? 

A. Atmst  B. Atm  C. Atmest 

5. …………. du immer gern mit Maria? 

A. Tanzt  B. Tanzst  C. Tanzet 

6. ………….. ihr oft? 

A. Boxe  B. Boxt  C. Boxet  

7. ……………. ihr dir Kleider oft? 

A. Wascht  B. Waschst  C. Wasche 

8. Wir …………….. nicht. 

A. kletteren  B. klettert  C. klettern 

9. Sie ……………. einen Film. 

A. sehe  B. sieht  C. siehst 

10. Es ……………. ein Spiel mit. 

A. bringst  B. bringt  C. bringe 
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Übung 3: 

 

1. Maria………………….. Musik.  (hören) 

2. Andreas………………….. .  (tanzen) 

3. ………………………. ihr mit?  (kommen) 

4. ……………………..Sie, wenn sie ankommen.  (klingeln) 

5. Hans und Peter …………………. Viel.  (lernen) 

6. Simone …………………… die Blumen.  (gieβen) 

7. Peter ……………………. 4 Stunden pro Tag.  (arbeiten) 

8. Warum ……………….. ihr nicht?  (boxen) 

9. Wie oft …………………… du?  (boxen) 

10. Ich ………………………. Jeden Sommer.  (angeln) 

 

Übung 4: 

 

1. Η Claudia σκαρφαλώνει.  (klettern) 

2. Θα κάνω χειροτεχνία.  (basteln) 

3. Δεν θα περιμένετε;  (warten, nicht) 

4. Εγώ κάνω ιστιοπλοΐα.  (segeln) 

5. Εγώ τραγουδάω κι εσύ χορεύεις.  (singen, tanzen) 

6. Δουλεύουν αυτοί;  (arbeiten) 

7. Τα παιδιά τεμπελιάζουν.  (die Kinder, faulenzen) 

8. Η θεία μαγειρεύει  (die Tante, kochen) 

9. Πίνεις πολύ νερό;  (trinken, viel Wasser) 

10. Ο φίλος της Μαρίας σχεδιάζει καλά. (der Freund von Maria, zeichnen, gut) 
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ΟΔΗΓΙΕΣ 

 

Das Verb = το ρήμα 

Απαρέμφατο:  spielen 

Ρίζα / θέμα:  spiel- 

Κατάληξη:  -en 

Χαρακτήρας:  -l- Το τελευταίο γράμμα του θέματος 

 

1. Ομαλά ρήματα (βλ. π.χ. 1) 

2.1   Όταν ο χαρακτήρας είναι t ή d, τότε στο β΄ και στο γ΄ ενικό και στο β΄ 

πληθυντικό πρόσωπο βάζεις ένα -e- ανάμεσα στο θέμα και την κατάληξη. 

2.2   Όταν ο χαρακτήρας είναι m ή n, τότε στο β΄ και στο γ΄ ενικό και στο β΄ 

πληθυντικό πρόσωπο βάζεις ένα -e- ανάμεσα στο θέμα και την κατάληξη, 

εκτός αν προηγείται h, l, ή r. 

3. Όταν ο χαρακτήρας είναι s, β, sch, ss, x ή z, τότε στο β’ ενικό πρόσωπο 

φεύγει το -s- από την κατάληξη του β΄ ενικού προσώπου. 

4. Όταν ένα ρήμα τελειώνει σε –eln ή –ern,  τότε στο α’ ενικό πρόσωπο φεύγει 

το –e που βρίσκεται πριν από το -l ή -r αντίστοιχα. 

 

π.χ.1   π.χ.2.1  π.χ.2.2  π.χ.3   π.χ.4 

spielen   antworten ahnen  schlieβen klingeln 

 

ich spiele  antworte ahne  schlieβe klingle 

du spielst  antwortest ahnst  sclieβt  klingelst 

er, sie, es spielt antwortet ahnt  schlieβt klingelt 

wir spielen  antworten ahnen  schlieβen klingeln 

ihr spielt  antwortet ahnt  schlieβt klingelt 

sie, Sie spielen  antworten ahnen  schlieβen klingeln 

 

 

         Viel Erfolg 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: 

 

Κλίμακα: 

0  =  καθόλου 

1  =  πολύ λίγο 

2  =  λίγο 

3  =  μέτρια 

4  =  αρκετά 

5  =  πολύ 

6  =  πάρα πολύ 

7  =  απόλυτα, εντελώς πολύ 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

1. Είμαι ευχαριστημένος με το πώς νομίζω ότι τα πήγα στο τεστ 

0 1 2 3 4 5 6 7 

2. Θεωρώ ότι είναι εύκολο να λύσει κανείς μια άσκηση όταν του δίνονται οι 

Οδηγίες. 

0 1 2 3 4 5 6 7 

3. Όταν ακούω τον όρο «Καταλήξεις ρήματος σε χρόνο Ενεστώτα» 

καταλαβαίνω τι είναι αυτό. 

0 1 2 3 4 5 6 7  

4. Νομίζω ότι είναι εύκολο να μάθει κανείς τις καταλήξεις αυτές. 

0 1 2 3 4 5 6 7 

5. Μου αρέσουν τα γερμανικά. 

0 1 2 3 4 5 6 7 
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6. Με ενδιαφέρει να πάρω καλό βαθμό στο μάθημα. 

0 1 2 3 4 5 6 7 

7. Ένας καλός βαθμός μου δίνει χαρα. 

0 1 2 3 4 5 6 7 

8α.    Δεν με ενδιαφέρει ο βαθμός που θα πάρω στα γερμανικά. 

0 1 2 3 4 5 6 7 

8β.   Δεν με ενδιαφέρουν οι βαθμοί γενικά. 

0 1 2 3 4 5 6 7 

9.     Ένας κακός βαθμός μπορεί να με στενοχωρήσει. 

0 1 2 3 4 5 6 7 

10. Νομίζω ότι κάποιος πρέπει να κάνει πράγματα που τον κάνουν χαρούμενο. 

0 1 2 3 4 5 6 7  

11.   Ξέρω τι με κάνει χαρούμενο και προσπαθώ να το πετυχαίνω. 

0 1 2 3 4 5 6 7 

12.    Προσπάθησες να τα πας καλά στο τεστ; 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 

Γιατί; 
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ΤΕΣΤ 2: 

 

……………..geht kein Weg zurϋck 

Weiβt du noch ……………. es war 

………………. Wunderbar 

Die Welt ist bunt und schön 

………………du irgendwann begreifst 

Dass …………………jeder Abschied heiβt 

Es gibt auch ein………………………. 

Immer vorwӓrts Schritt um Schritt 

Es geht kein Weg zurϋck 

Was ……………..ist, wird nie mehr ungeschehen 

Die …………… lӓuft uns davon 

Was getan ……………., ist getan 

… 

Ein Wort ………………viel im Zorn gesagt 

‘N Schritt zu weit nach vorn gewagt 

Schon ist es …………….. 

Was auch immer jetzt getan 

Was ich gesagt hab’ ist gesagt 

Und ………………wie ewig schien 

Ist schon Vergangenheit 
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Ach und könnt’ ……………..doch 

Nu rein einzig’s Mal 

Die…………….rϋckwӓrts drehen 

Denn wie viel von dem  

Was ich………………weiβ 

Hӓtt’ ich ………………. nie gesehen 

… 

Dein Leben dreht sich nur im Kreis 

So voll von weggeworfener Zeit 

Und ……………..    …………………..   schiebst du 

Endlos vor dir her 

Du willst noch leben ……………. 

Doch wenn nicht heute 

Wann denn …………………….. 

Denn irgendwann ist auch  

Ein Traum 

Zu lange her... 

  



128 
 

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ: 

 

Επιλέξτε 5 λέξεις ή εκφράσεις και γράψτε στη γλώσσα επιλογής σας (γερμανικά ή 

ελληνικά) τι αισθάνεστε, τι σκέφτεστε, εμπειρίες δικές σας ή άλλων προσώπων 

που γνωρίζετε. 

 

Kinderzeit 

bunt 

irgendwann 

Abschied 

Wiedersehen 

immer vorwӓrts 

Schritt um Schritt 

die Zeit 

Was getan ist, ist getan 

dein Leben 

heute 

Ein Wort zu viel 

Im Zorn 

Schon ist es vorbei 

wie ewig 

Vergangenheit 
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Die Uhren rϋckwӓrts drehen 

lieber nie geseh’n 

nur im Kreis 

weggeworfener Zeit 

deine Trӓume 

vor dir her 

 


