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1. Εισαγωγή
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το φαινόμενο της ανάπτυξης πολεμικής
κουλτούρας. Ασχολείται με την περίοδο της ανθρωπότητας κατά την οποία είχε αναπτυχθεί
στα πρώτα της στάδια η αγροτική οικονομία. Οι άνθρωποι ανακάλυψαν και
χρησιμοποιούσαν εργαλεία (τεχνολογία) με τη βοήθεια των οποίων προκύψαν οι πρώτοι
μικροί καλλιεργητές. Αυτή η αλλαγή στην παραγωγή δημιούργησε νέες συνθήκες οι οποίες
«ανάγκασαν» τους πληθυσμούς να αποκτήσουν πιο σταθερές κατοικίες και αποθήκευση
τροφής για μελλοντική χρήση. Ταυτόχρονα η ανάπτυξη τεχνολογίας χρησιμοποιήθηκε και
για πολεμικούς σκοπούς. Οι συνθήκες αυτές δημιούργησαν νέα πολεμική κουλτούρα σε
πολλές ομάδες.
Κατ' αρχάς όσον αφορά το φαινόμενο του πολέμου, στα πλαίσια αυτής της εργασίας
θα χρησιμοποιηθούν οι εξής ορισμοί:
«κοινωνικά οργανωμένη μάχη με όπλα ανάμεσα σε μέλη διαφορετικών εδαφικών
μονάδων», (Ember&Ember, 1995)
«παρατεταμένη, συντονισμένη βία μεταξύ πολιτικών οργανισμών», (Levy&Thomson,
2011)
Με βάση τους παραπάνω ορισμούς θα μελετηθούν οι προϋποθέσεις συμμετοχής σε
ένα πόλεμο για το ανθρώπινο είδος, το οποίο δεν θεωρείται ότι έχει εξελιχθεί βιολογικά από
την εποχή που πρωτοεμφανίστηκαν σημάδια πολεμικών συγκρούσεων,

ως προς την

ικανότητα για βία, για συνεργασία σε μονάδες ή οργανισμούς, και για διαφοροποίηση από
άλλες μονάδες ή οργανισμούς με τους οποίους μπορεί να μάχεται. Θα αναλυθούν επίσης τα
κίνητρα που έχει για να εμπλακεί σε ένα πόλεμο και η επίδραση της κουλτούρας της
ενδοομάδας αλλά και τις εξωομάδας πάνω σ’ αυτά, καθώς και το εξελικτικό πλεονέκτημα
του πολέμου. Ακόμη θα αναλυθεί η διαφορετική επίδραση διαφόρων παραγόντων στην
συχνότητα και την ένταση του φαινομένου, οι οποίοι παράγοντες αποτελούν προϋποθέσεις
για την εφαρμογή των κινήτρων στα άτομα και τις ομάδες. Τέλος θα αναλυθούν τα
αποτελέσματα μελέτης πάνω σε υπολογιστικό μοντέλο προσομοίωσης, στο οποίο θα
εξεταστεί η αλληλεπίδραση αυτών των παραγόντων.
Σύμφωνα με τον Gat (2000) πριν από περισσότερο από ένα εκατομμύριο χρόνια, ο
Homo Erectus έφυγε έξω από την Αφρική προς τον λεγόμενο «Παλαιό Κόσμο». Πριν εκατό
χιλιάδες χρόνια ο Homo sapiens sapiens, επανέλαβε αυτή τη πορεία σε ακόμη μεγαλύτερη
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κλίμακα. Τα τελευταία δέκα χιλιάδες χρόνια οι μικρές ομάδες που πέρασαν από την Ασία
στην Βόρεια Αμερική πολλαπλασιάστηκαν γρήγορα σε εκατομμύρια, και τα τελευταία δυο
χιλιάδες χρόνια οι λίγοι άνθρωποι που έφτασαν στα νησιά του Ειρηνικού έγιναν και αυτοί
αρκετές χιλιάδες.
Οι πρώτοι αυτοί άνθρωποι ζούσαν σε μικρές ομάδες – οικογένειες και μετακινούνταν
όπου μπορούσαν να βρουν διαθέσιμη τροφή από καρπούς ή κυνήγι. Όταν ανακαλύφθηκε η
γεωργία μικρές ομάδες έμεναν στα πιο εύφορα εδάφη καλλιεργώντας τα και αποθηκεύοντας
τη σοδειά τους.
Ξεχωριστές φυλές αγροτών σχηματίστηκαν, που ανήκαν σε μια μεγαλύτερη εθνότητα
και αλληλεπιδράσεις υπήρχαν μεταξύ τους που κυμαίνονταν από φιλικές έως εχθρικές.
Πυρηνικές οικογένειες ενωμένες με άλλες αποτελούσαν τις φυλές και οι δεσμοί μεταξύ τους
ήταν συγγενικοί, που περνούσαν με τον προφορικό λόγο από γενιά σε γενιά διηγούμενες
ό,τι προερχόταν από ένα ιδρυτή πατέρα. Αυτές αποτελούσαν τις τμηματικές (segmentary)
κοινωνίες (Gat, 2006).
Όπως περιγράφεται στον Gat (2006) η γειτονία αγροτών και κυνηγών –
τροφοσυλλεκτών κράτησε πολλές γενιές. Μεταξύ τους πολλές ήταν οι περιπτώσεις των
πολέμων, επιδρομών και βίαιων επεισοδίων. Οι αγρότες είχαν το πλεονέκτημα των αριθμών
ενώ η σταθερή τους κατοικία έκανε ευάλωτα, τη σοδειά τους και τα ζώα τους στις επιθέσεις
των κυνηγών που είχαν το πλεονέκτημα της επιλογής της επίθεσης. Σταδιακά οι κοινωνίες
των κυνηγών εκδιώχτηκαν σε περιοχές μη γόνιμες ή αντέγραψαν τις μεθόδους καλλιέργειας
και μετατράπηκαν σε αγρότες.
Κτηνοτροφικές κοινωνίες συχνά αναπτυχθήκαν γειτονικά των αγροτικών, σε περιοχές
που δεν είχαν αρκετή εδαφική γονιμότητα. Διαχειρίζονταν ζώα ενώ πολλές φορές
καλλιεργούσαν συμπληρωματικά και εποχικά φυτά. Ο τρόπος ζωής τους ήταν νομαδικός. Ο
πληθυσμός τους συγκρινόταν με αυτούς των αγροτών αλλά ήταν πιο διασκορπισμένες
ομάδες που ενώνονταν με συγγενικούς δεσμούς.
Οι προαναφερθείσες ομάδες έχουν παρόμοια κίνητρα για ειρηνική συνύπαρξη ή
πόλεμο σύμφωνα με τον Gat, διότι εξελικτικά ήταν στο ίδιο είδος, αλλά διαφορετικοί
παράγοντες τους οδήγησαν σε διαφορετικές συμπεριφορές, οι οποίοι θα εξεταστούν στη
συνέχεια.
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2. Εσωτερικά Αίτια

Παρακάτω αναλύονται οι αιτίες που είναι ικανές να οδηγήσουν ένα άτομο ή μια
ομάδα ατόμων σε φόνο μιας άλλης ομάδας, και ο τρόπος που μπορεί να λειτουργήσουν
αυτές οι αιτίες ώστε να οδηγηθούν δύο ομάδες ανθρώπων σε πόλεμο.

2.1 – Προϋποθέσεις

Για να γίνει πολεμική διαμάχη μεταξύ δύο ομάδων πρέπει να υπάρχει η ικανότητα από
τα άτομα να το πραγματοποιήσουν. Το άτομα πρέπει να είναι ικανά να επιδείξουν
επιθετικότητα που σε κάποιες περιπτώσεις να οδηγεί σε βία και στη συνέχεια πιθανά σε
φόνους μελών της άλλης ομάδας. Σε ομαδικό επίπεδο πρέπει να προσδιορίζεται ο εχθρός
και αυτό γίνεται μέσω γνωστικών και συναισθηματικών αντιδράσεων που οδηγούν στην
αντίληψη της ενδοομάδας και το διαχωρισμό από την εξωομάδα. Οι μηχανισμοί αυτοί
χρησιμοποιούν τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις. Τέλος τα άτομα και οι ομάδες πρέπει
να είναι ικανά για συνεργασία και συνασπισμούς αλλιώς δεν μπορούμε να μιλάμε για
πόλεμο.

2.1.1 Επιθετικότητα
Οι ψυχολογικές ερμηνείες της επιθετικότητας μπορεί να είναι είτε ατομοκεντρικές,
είτε ομαδοκεντρικές. Μελέτες πάνω στον αυταρχισμό υποστηρίζουν ότι προκαταλήψεις,
διακρίσεις, βία και φρικαλεότητες σε πολέμους εμφανίζονται από αποκλίνουσες
προσωπικότητες. Αντίθετα ο Milgram απέδειξε ότι φρικαλεότητες μπορούν να διαπράξουν
συνηθισμένοι άνθρωποι, όταν διαταχθούν από μία ανώτερη εξουσία που φαίνεται νόμιμη
και ο Sherif υποστήριξε ότι διακρίσεις προς μία εξωομάδα βρίσκουν εύφορο έδαφος όταν
θίγονται τα συμφέροντα της ενδοομάδας (Hogg & Vaughan, 2010).
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Στη συνέχεια θα αναλυθούν οι τρόποι με τους οποίους οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν
επιθετικοί. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πολεμική διαμάχη είτε γιατί οι μαχόμενοι επιλέγουν
να πολεμήσουν, είτε γιατί ο ηγέτης τους το επιλέγει, είτε ακόμη και γιατί η επιθετικότητα
κάποιου μέλους της ομάδας ως επεισόδιο μπορεί να γίνει η αφορμή για αντίδραση από
μέρους της εξωομάδας.

2.1.1.1 Ο ρόλος των γονιδίων
Οι McDermott et Al (2012) εξετάζουν την αλληλεπίδραση της γενετικής προδιάθεσης
και των βίαιων εμπειριών στην παιδική ηλικία και την επίδρασή τους στην μετέπειτα
επιθετικότητα και εμπλοκή σε πράξεις βίας. Τα ευρήματά τους από δύο ανεξάρτητα
δείγματα δείχνουν ότι ένας συγκεκριμένος γονότυπος σε συνδυασμό με βίαια γεγονότα στην
παιδική ηλικία μπορούν να οδηγήσουν σε επιθετικότητα. Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι η
αλληλεπίδραση αυτή δεν είναι ο μόνος τρόπος να προκύψει επιθετική συμπεριφορά. Είναι
όμως μία ένδειξη ότι οι εμπειρίες βίας στην παιδική ηλικία διαφοροποιούν τη συμπεριφορά
των ατόμων ή ομάδων ατόμων στην ενήλικη ζωή τους.
Υπεύθυνο γονίδιο θεωρείται το monoamine oxidase A gene (MAOA) το οποίο επιδρά
αρνητικά στους νευροδιαβιβαστές επινεφρίνη, νορεπινεφρίνη, ντοπαμίνη και σεροτονίνη
και είναι γνωστό ως το «γονίδιο του πολεμιστή». Έχει βρεθεί ότι η γενετική αυτή
προδιάθεση συσχετίζεται με αυξημένη επιθετικότητα μετά από κάποια πρόκληση
(McDermott et al., 2009).Παρ’ όλα αυτά γενικεύσεις από τα αποτελέσματα δεν είναι
ασφαλές να γίνουν, και απαιτούνται περεταίρω έρευνες πάνω στο θέμα.

2.1.1.2 Ο ρόλος της μάθησης
Το περιβάλλον που μεγαλώνει ένα παιδί διαμορφώνει τη συμπεριφορά του. Στην
περίπτωση του πολέμου αυτό μπορεί να γίνει με εμπειρίες από επιθέσεις ξένων ομάδων
προς την ενδοομάδα ή με προετοιμασία και επιθέσεις της ενδοομάδας προς άλλες ομάδες,
μέσω της μάθησης.
Όπως αναφέρεται στους (Hogg & Vaughan, 2010), η θεωρία κοινωνικής μάθησης,
που υποστηρίχθηκε κυρίως από τον Bandura, αναδεικνύει διαδικασίες για την υιοθέτηση
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μιας συμπεριφοράς, την υποκίνηση έκδηλων (φανερών) πράξεων και τη διατήρηση της
συμπεριφοράς. Η μάθηση μπορεί να γίνει μέσω άμεσης εμπειρίας με ανταμοιβές της
επιθυμητής συμπεριφοράς ή μέσω υποκατάστασης εμπειρίας, όπου λαμβάνει χώρα η
προτυποποίηση και η μίμηση άλλων ατόμων. Στην περίπτωση της συμπεριφοράς
επιθετικότητας, η επιθετικότητα ενός ατόμου εξαρτάται από τις προηγούμενες εμπειρίες από
επιθετικές συμπεριφορές δικές του και άλλων ατόμων, την επιτυχία τους, την εκτίμηση της
πιθανότητας ανταμοιβής ή τιμωρίας, και την πολυπλοκότητα των γνωστικών, κοινωνικών,
και περιβαλλοντικών παραγόντων που επιδρούν στην κατάσταση.
Επίσης έχει αποδειχθεί ότι η επιθετικότητα έχει ως αποτέλεσμα έφηβοι να αποδίδουν
εχθρικές προθέσεις στους άλλους, γεγονός που οφείλεται στις προηγούμενες εμπειρίες τους
κυρίως μέσα από την οικογένεια. Με κατάλληλη εκπαιδευτική παρέμβαση η αντίληψη αυτή
μπορεί να βελτιωθεί (Graham, 1997).

2.1.1.3 Ο ρόλος των ορμονικών και νευρωνικών μηχανισμών
Η κύρια ορμόνη που συσχετίζεται με την επιθετικότητα είναι η τεστοστερόνη χωρίς
να υπάρχει αιτιώδης σχέση. Η αύξηση της τεστοστερόνης αυξάνει και τις πιθανότητες για
εμφάνιση επιθετικής συμπεριφοράς.. Επιδρά στην επιθετικότητα μέσω της μείωσης της
ενεργοποίησης του μέσου κογχομετωπιαίου φλοιού (OFC), ο οποίος σχετίζεται με την
αυτοσυγκράτηση (Mehta & Beer, 2009). Αυτό ίσως να είναι και μία εξήγηση για την
συμμετοχή κυρίως των ανδρών σε επιθετικές συμπεριφορές, αν και δεν μπορεί κάποιος να
απαντήσει με ασφάλεια σε ένα τόσο πολύπλοκο φαινόμενο. Η τεστοστερόνη επίσης
συνδέεται με αυξημένο ρίσκο στη λήψη αποφάσεων και με μείωση της ικανότητας για
συμβιβασμό (Burnham, 2007; Brañas-Garza & Rustichini, 2011), καταστάσεις οι οποίες θα
μπορούσαν να οδηγήσουν πιο συχνά σε μια σύγκρουση ή πολεμική σύρραξη.
Αντίστοιχα, τα χαμηλά επίπεδα κορτιζόλης συσχετίζονται με επιθετικότητα και ειδικά
σε νεαρά αγόρια (Barzman, 2010). Επίσης η αύξηση της κορτιζόλης συσχετίζεται θετικά με
συμβιβασμό σε οικονομικές διαπραγματεύσεις σε πείραμα με Hawk-Dove Game και η
αλληλεπίδραση κορτιζόλης-τεστοστερόνης επιδρά στην κοινωνική κυριαρχία (Mehta,
2007).
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Ο νευροδιαβιβαστής σεροτονίνη φαίνεται ότι μειώνει την επιθετικότητα. Γενικότερα η
δράση της μειώνει την επίδραση των παρορμήσεων στη συμπεριφορά. Δεν περιορίζεται στο
ατομικό επίπεδο αλλά και σε ομαδικό επίπεδο ανάλογα με το κοινωνικό πλαίσιο
(Krakowski, 2003). Έχει βρεθεί ότι η μείωση των επιπέδων σεροτονίνης ελαττώνει την
επικοινωνία της αμυγδαλής με τον προμετωπιαίο φλοιό (Passamonti, 2012). Η διατροφή
μπορεί να την επηρεάσει αλλά δεν ισχύει η διαδεδομένη άποψη ότι οι υψηλές σε πρωτεΐνες
δίαιτες αυξάνουν τα επίπεδα σεροτονίνης (Young, 2007).
Με την επιθετικότητα έχει συσχετιστεί και η ικανότητα για τη σύνθεση του
νευροδιαβιβαστή ντοπαμίνη. Τα αποτελέσματα ενός πειράματος με ΡΕΤ δείχνουν ότι τα
άτομα

με

χαμηλή

ικανότητα

μετάδοσης

DA

είναι

πιο

ευάλωτα

σε

αντιδραστική/παρορμητική επιθετικότητα ως απάντηση σε μια πρόκληση (Schlüter et al.,
2013).

2.1.1.4 Απανθρωποποίηση
Όπως αναφέρεται στους (Fiske & Taylor, 2013) ο μηχανισμός της διομαδικής
απανθρωποποίησης εξηγεί μερικά από τα χειρότερα μαζικά εγκλήματα εναντίον της
ανθρωπότητας. Η απανθρωποποιητική αντίληψη είναι μια αντιληπτική γνωστική διαδικασία
στην οποία πιθανότατα διαμεσολαβεί μια συναισθηματική αντίδραση προς την αντιληπτή
κοινωνική ομάδα που είναι ο στόχος (Harris & Fiske, 2011). Επιπρόσθετα έχει βρεθεί ότι οι
άνθρωποι τείνουν να αποδίδουν περισσότερη ανθρωπιά στους εαυτούς τους από τους
άλλους (Haslam et al., 2005).
Η απανθρωποποίηση μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Η ζωώδης απανθρωποποίηση
δηλαδή η αντιμετώπιση της εξωομάδας ως κατώτερα ζώα, αρνούμενοι ιδιότητες όπως η
κουλτούρα, ηθική, λογική, ωριμότητα κτλ. Η άλλη περίπτωση είναι η μηχανιστική
απανθρωποποίηση, δηλαδή η αντιμετώπιση των άλλων ως μηχανικά αντικείμενα,
αρνούμενοι ικανότητες για θέρμη, συναισθηματική ανταπόκριση, βαθύτητα κτλ (Haslam,
2006). Τα προηγούμενα έχουν επαληθευτεί και σε νευρωνική βάση με την εμπλοκή
διαφορετικών εγκεφαλικών περιοχών (Jack et al., 2013).
Τα προαναφερθέντα μπορεί να παρατηρήσει κανείς στον Reid (2007), ο οποίος
παρουσιάζει διάφορες απόψεις των ανταποκριτών των ευρωπαίων κατακτητών για τους
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καινούργιους τόπους και τον πολεμικό πολιτισμό τους, στους προηγούμενους αιώνες.
Δείχνει ότι η αντίληψή τους γι’ αυτούς τους ξένους ανθρώπους που συνάντησαν, είναι πολύ
σχετική με τις προθέσεις τους, θέτοντας τους άλλους ως βαρβάρους και αντικείμενα προς
εκμετάλλευση, ενώ πιστεύουν ότι ο πρωτόγονος πολιτισμός τους έχει διαφορετική επιρροή
στον τρόπο που κάνουν πόλεμο όπως και στους λόγους που γίνεται αυτό.
Επίσης η κατοχή θέσης ισχύος αυξάνει τη διαδικασία της απανθρωποποίησης, κάτι
που έχει ως αποτέλεσμα οι ισχυροί άνθρωποι να μπορούν να πάρουν σκληρές αποφάσεις με
πιο απόμακρο, ψυχρό και λογικό τρόπο (Lammers & Stapel, 2011), που μπορεί να έχει
τελικά σωτήριες συνέπειες για την ενδοομάδα σε μία πολεμική σύρραξη.
Ο Henson (2006) υποστηρίζει, χωρίς να μπορεί να το αποδείξει, ότι υπάρχει κάποιος
νοητικός μηχανισμός ο οποίος κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες (πχ στέρησης) ενισχύει τα
ξενοφοβικά μιμίδια, τα οποία σταδιακά απανθρωπίζουν τη φυλή-στόχο και μπορεί να
οδηγήσουν σε πόλεμο. Αυτό μπορεί να γίνει επίσης και όταν υπάρχει η αντίληψη ότι
δέχονται επίθεση από την άλλη φυλή. Επίσης σύμφωνα με τον ίδιο κάποιος ψυχολογικός
μηχανισμός εξελίχθηκε ο οποίος καταπιέζει την ορθολογική σκέψη όταν υπάρχουν οι
προηγούμενες συνθήκες. Έτσι υπάρχουν φαινόμενα εξαιρετικά ανορθολογικά, χωρίς κρίση
και με μεγάλο ρίσκο.

2.1.1.5 Απεξατομίκευση
Είναι η διαδικασία όπου οι άνθρωποι χάνουν την αίσθηση της κοινωνικοποιημένης
ατομικής τους ταυτότητας και επιδίδονται σε αντικοινωνικές, ανήθικες ή παράνομες
συμπεριφορές. Συνοδεύεται από την αντίληψη της μειωμένης πιθανότητας τιμωρίας, την
υπαγωγή σε μια ομάδα, την υιοθέτηση κάποιου ρόλου ή την υπακοή σε κάποια ανώτερη
αρχή ή σκοπό. Οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν παθητικά όντα που συμπεριφέρονται
τελείως διαφορετικά από αυτό που συνηθίζουν.
Στο διάσημο πείραμα του Stanford ο Zimbardo παρατήρησε κανονικούς ανθρώπους
να υιοθετούν σκληρή συμπεριφορά όταν τους δόθηκε ο ρόλος του δεσμοφύλακα (McLeod,
2008). Σε άλλο γνωστό πείραμα για την υπακοή το 65% των συμμετεχόντων εκχώρησαν
υποτιθέμενες δόσεις ισχυρού ηλεκτροσόκ ως τιμωρία (Milgram, 1963). Από τα
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προηγούμενα γίνεται αντιληπτό ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ικανοί να πολεμήσουν με όλη
την αγριότητα που χρειάζεται, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν ή το επιβάλουν».
Το 35% από νεαρούς φοιτητές σε άλλη έρευνα παραδέχθηκε ότι θα βίαζε (Malamuth,
1981), εάν δεν τιμωρούνταν. Ένα άλλο πείραμα έδειξε ότι φοιτητές εάν είχαν τη δυνατότητα
να είναι αόρατοι για 24 ώρες θα είχαν προβεί σε αντικοινωνική συμπεριφορά (βλάπτοντας
άλλους ή στερώντας τους τα δικαιώματά τους) σε ποσοστό 36%, ενώ μόνο το 9% θα
βοηθούσε τους άλλους. Τα ποσοστά των φοιτητών ήταν τα ίδια με τα αποτελέσματα που
είχε ο ίδιος καθηγητής κάνοντας το ίδιο πείραμα σε μία φυλακή (Dodd, 1985) ! Οι άνθρωποι
δηλαδή, όταν έχουν την αίσθηση ότι δεν τιμωρούνται, έχουν μία ροπή προς αντικοινωνικές
συμπεριφορές που μπορεί να αποτελέσουν αφορμή για διομαδικές συγκρούσεις και σε
κάποιες περιπτώσεις πόλεμο. Επιπρόσθετα κατά τη διάρκεια ή μετά από ένα πόλεμο είναι
ικανοί να συμπεριφερθούν ιδιαίτερα σκληρά και απάνθρωπα. Να σκοτώσουν, να
βασανίσουν και να εκμεταλλευθούν άλλους ανθρώπους όταν όχι μόνο δεν τιμωρούνται
αλλά επιβραβεύονται για τη στάση τους.

2.1.2 - Διομαδική σύγκρουση
Ο Hirshleifer (1998) θεωρεί ως έμμεση αιτία πολέμου το ένστικτο για δημιουργία
δεσμών, το οποίο δίνει πλεονέκτημα σε αυτούς που έχουν ισχυρούς δεσμούς για την
επίτευξη βιολογικών στόχων. Ως αποτέλεσμα ο άνθρωπος έχει μια ενστικτώδη προδιάθεση
να διαχωρίσει τον κόσμο σε «εμείς» και «αυτοί», το οποίο όμως προσδιορίζεται τελικά από
την κουλτούρα της ομάδας, όπως θα αναλυθεί παρακάτω.
Για τις διομαδικές συγκρούσεις ο Low (1993) θεωρεί κινητήρια δύναμη τη συγγενική
επιλογή (kin selection) στην οποία θεωρεί ότι οφείλεται η ξενοφοβία και ο εθνικισμός στις
σύγχρονες κοινωνίες. Ειδικά αναφέρεται στον οπλίτη που συμμετείχε στις μάχες σε ομάδες,
όπως η φάλαγγα, και έτσι έπρεπε να συνεργάζεται με τους διπλανούς του. Αυτοί δεν ήταν
άγνωστοι αλλά ήταν άνθρωποι με τους οποίους είχε ισχυρούς δεσμούς, ήταν συγγενείς ή
γείτονες. Μαζί τους πολεμούσαν ακόμη και οι διοικητές τους. Αυτό ενίσχυε τη σημασία της
συγγενικής επιλογής.
Σύμφωνα με τους (Hogg & Vaughan, 2010), ο Sherif με τα τρία διάσημα πειράματά
του τη δεκαετία του ’60, πρότεινε τη θεωρία ρεαλιστικής σύγκρουσης για να εξηγήσει τη
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φύση των διομαδικών σχέσεων με βάση τη φύση των σχέσεων των ομαδικών στόχων των
ομάδων. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε καλοκαιρινές κατασκηνώσεις για μικρά
αγόρια. Εκεί σχηματίστηκαν ανταγωνιστικές ομάδες από παρόμοια παιδιά ως προς τα
φυσικά και κοινωνικά τους χαρακτηριστικά. Οι ομάδες αρχικά είχαν ανεξάρτητες
δραστηριότητες. Στη συνέχεια ανταγωνίζονταν μεταξύ τους σε αθλητικούς αγώνες.
Συμπέρανε ότι συνέπεια των διομαδικών συγκρούσεων ήταν η προκατάληψη, η διάκριση
και ο εθνοκεντρισμός και η ομάδα που κέρδιζε μετά από ανταγωνιστικά παιχνίδια ήταν
αυτή που εξέφραζε τη μεγαλύτερη διομαδική επιθετικότητα. Αντίθετα όταν αναγκάστηκαν
να συνεργαστούν για κοινούς στόχους, οι προκαταλήψεις και η επιθετικότητα μειώθηκαν.
Με τη θεωρία του ισχυρίστηκε ότι τα άτομα με κοινούς στόχους που απαιτούν
αλληλεξάρτηση τείνουν να συνεργάζονται και να διαμορφώνουν μια ενδοομάδα. Όταν
αυτοί ανταγωνίζονται με μια άλλη ομάδα για αμοιβαία αποκλειόμενους στόχους, τότε
προκαλείται ρεαλιστική διομαδική σύγκρουση και εθνοκεντρισμός, ενώ όταν υπάρχουν
κοινοί στόχοι που απαιτούν διομαδική αλληλεξάρτηση, τότε μειώνεται η σύγκρουση και
προάγεται η διομαδική αρμονία.
Απέδειξε με απλό τρόπο, πόσο εύκολο είναι να αλλάξει η αντίληψή μας για τους
άλλους ανάλογα με τις συνθήκες και τη φύση των σχέσεών μας με αυτούς, και να
δημιουργηθούν συναισθήματα που οδηγούν σε συμπεριφορές επιθετικές ή συνεργατικές, με
αντάλλαγμα πολύ υποδεέστερο από τους λόγους που μπορεί να οδηγήσουν σε κάποιον
πόλεμο. Στη συνέχεια θα αναλυθούν οι αιτίες και οι θεωρίες που ευνοούν τις διακρίσεις.

2.1.2.1 Απειλή
Η πιο συνηθισμένη εγκεφαλική περιοχή που σχετίζεται με την απειλή από την
εξωομάδα είναι η αμυγδαλή, αν και ο ακριβής ρόλος της δεν έχει προσδιοριστεί ακριβώς.
Φαίνεται ότι η συναισθηματική επεξεργασία που γίνεται στην αμυγδαλή είναι
εγκατεστημένη στον εγκέφαλο και έχει αναπτυχθεί εξελικτικά ώστε να προστατεύει τα ζώα
από τον κίνδυνο (Heatherton, 2011).
Σύμφωνα με τους Fiske & Taylor (2013) οι κραυγαλέες προκαταλήψεις (blatant
prejudice) μπορούν να ξεκινήσουν μετά από διομαδική ρεαλιστική διαμάχη πάνω σε
πραγματικούς πόρους. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση, η αντίληψη της διαμάχης, είναι
αυτή που μπορεί να διαφοροποιήσει το αποτέλεσμα.
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Η θεωρία που βρίσκει καλύτερη εφαρμογή

στις διακρίσεις των ομάδων που

εξετάζονται στην παρούσα εργασία, αν και έχει εξαχθεί από σύγχρονες δυτικές κοινωνίες,
είναι η Intergroup Threat Theory (Stephan, Ybarra & Morrison, 2009). Όπως αναφέρεται
και στο βιβλίο των Fiske & Taylor (2013) η θεωρία αυτή είναι ένα γενικό και ενοποιητικό
μοντέλο σύμφωνα με το οποίο οι προγενέστερες αιτίες (antecedents) είναι οι διομαδικές
σχέσεις (συγκρούσεις, ανισότητα status), οι ατομικές διαφορές (ταυτότητα ομάδας, εμπειρία
επαφής), οι πολιτιστικές διαστάσεις (π.χ. κολεκτιβισμός) και οι άμεσες καταστάσεις (π.χ.
μειοψηφία - πλειοψηφία).

Προγενέστερες Αιτίες
Διομαδικές σχέσεις,
Εξατομικευμένες διαφορές,
Πολιτιστικές διαστάσεις,
Άμεσες καταστάσεις

Μεσολαβητές
Ρεαλιστικές απειλές, Συμβολικές απειλές

Συνέπειες
Γνωστικές αντιδράσεις (Στερεότυπα)
Συναισθηματικές αντιδράσεις (Διομαδικό Άγχος)
Συμπεριφορικές αντιδράσεις

Οι απειλές μεσολαβούν (mediate) ανάμεσα στις αιτίες που προαναφέρθηκαν και στις
στάσεις, και μπορεί να είναι ρεαλιστικές ή συμβολικές. Οι ρεαλιστικές απειλές γίνονται
αντιληπτές σαν να βλάπτουν πραγματικά τους πόρους της ομάδας, ειδικά οι οικονομικές και
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πολιτικές

απειλές ή αυτές που αφορούν την επιβίωση, την ασφάλεια, την υγεία και

ευημερία της ομάδας. Οι συμβολικές απειλές είναι αφηρημένοι κίνδυνοι για τα ιδανικά της
ομάδας (αξίες, ιδανικά, θρησκεία, ταυτότητα, γλώσσα). Οι απειλές είναι γνωστικές
εκτιμήσεις οι οποίες οδηγούν σε αντιδράσεις. Γνωστική αντίδραση είναι τα στερεότυπα,
ενώ το άγχος είναι συναισθηματική αντίδραση.
Οι απειλές μπορεί να μην είναι πραγματικές αλλά να γίνονται αντιληπτές ως τέτοιες.
Η ομάδα μπορεί να νιώθει ότι απειλείται, όταν μια άλλη ομάδα χρησιμοποιεί τους πόρους
που απαιτούνται για να πετύχει τους στόχους της ή να διατηρήσει το status της. Όταν η
ομάδα νιώσει την απειλή, λόγω έλλειψης αρκετών πόρων και για τις δύο,

τότε

κινητοποιείται για να ανταγωνιστεί για τους πόρους που διεκδικούνται και από τις δύο
ομάδες. Ο ανταγωνισμός αυτός δημιουργεί αρνητικές στάσεις απέναντι στην άλλη ομάδα.
Η απειλή μπορεί να γίνει αντιληπτή ως προσωπική ή διομαδική. Ως προσωπική
μπορεί να είναι μια απειλή όταν κάποιος πιστεύει ότι οι πόροι του ή η αξιοπρέπειά του (η
τιμή του) δέχονται επίθεση ενώ η διομαδική απειλή είναι παρόμοια με την ατομική αλλά
γίνεται αντιληπτή από μία ολόκληρη ομάδα. Εάν η ομάδα δεν αισθάνεται κάποια απειλή,
τότε δεν αντιδρά στερεοτυπικά προς τις άλλες ομάδες. Επίσης έχει κίνητρα και επιδεικνύει
τάση για συνεργασία, ενώ κάνει πιο ακριβείς κρίσεις για τους άλλους.
Η θεωρία πέρα από τα προηγούμενα, εστιάζει στο άγχος, ένα συναίσθημα ως
ανταπόκριση σε αβέβαιες απειλές. Το άγχος διευκολύνει τη χρήση στερεοτύπων σύμφωνα
με τον Wilder (όπως αναφέρεται στους Fiske & Taylor, 2013). Δημιουργώντας αφύπνιση
και αυτοεστίαση, το άγχος μειώνει την ικανότητα για διάκριση ανάμεσα στα μέλη της
εξωομάδας. Ο περισπασμός χειροτερεύει τα αποτελέσματα του άγχους, και οι αγχώδεις
άνθρωποι ειδικά, αφομοιώνουν τις διαφορές μέσα στην εξωομάδα, αυξάνοντας την
αντιληπτή ομοιογένεια. Όσο περισσότερο άγχος υπάρχει στην ομάδα τόσο περισσότερο θα
προβλέπει μία αρνητική αντίδραση από την εξωομάδα, ακόμα και όταν βασίζεται σε
λανθασμένες προσδοκίες. Και αντίστροφα υπάρχει ανατροφοδότηση, περιστατικά που
ενισχύουν τα αρνητικά συναισθήματα μεταξύ των ομάδων μπορεί να παρατείνουν και να
επιδεινώσουν το άγχος που αισθάνονται οι δύο ομάδες. Το άγχος είναι πολύ πιθανό να
εμφανίζεται στα άτομα των πρωτόγονων κοινωνιών που εξετάζονται, λόγω των συνθηκών
αβεβαιότητας και του τρόπου ζωής τους.
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2.1.2.2 Image Theory
Η θεωρία Image Theory, σύμφωνα με τους Fiske & Taylor (2013), αναγνωρίζει
εθνικές εικόνες που είναι το αποτέλεσμα της αντίληψης ενός διεθνούς περιεχομένου και
συμπεριφορικών προθέσεων. Οι εικόνες αυτές εξηγούν και δικαιολογούν συναισθηματικούς
και συμπεριφορικούς προσανατολισμούς απέναντι σε μία άλλη εθνική ομάδα. Η εκτίμηση
για το άλλο έθνος σαν συμβατό ή μη-συμβατό με τους στόχους μας συνδυάζεται με το
αντιληπτό status και την αντιληπτή ισχύ του. Από τους πιθανούς συνδυασμούς προκύπτουν
5 οι οποίοι είναι εχθρός, σύμμαχος και εξαρτώμενος, ιμπεριαλιστής ή βάρβαρος.
Τα συναισθήματα μπαίνουν σ’ αυτή τη θεωρία με δύο εκδοχές. Πρώτον σε
κατάλληλες συνθήκες αφυπνίζονται ανάλογα συναισθήματα και δεύτερον συγκεκριμένες
σχέσεις προωθούν συγκεκριμένα διομαδικά συναισθήματα. Πχ οι σύμμαχοι αφυπνίζουν
θαυμασμό και εμπιστοσύνη και ενθαρρύνουν τη συνεργασία, ενώ οι εχθροί αφυπνίζουν το
θυμό και προκαλούν την αναχαίτιση ή την επίθεση. Οι εξαρτώμενοι αφυπνίζουν την
περιφρόνηση ή την απέχθεια και διευκολύνουν την εκμετάλλευση ή τον προστατευτισμό. Οι
ιμπεριαλιστές αφυπνίζουν τη ζήλια ή την αγανάκτηση και διευκολύνουν την αντίσταση ή
επανάσταση. Και οι βάρβαροι αφυπνίζουν το φόβο διευκολύνοντας την αμυντική
προστασία.

Πίνακας 1 (Alexander et al., 2005)
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Σε πείραμα με μαύρους και λευκούς μαθητές, οι λευκοί ανέφεραν περισσότερο
θαυμασμό, εμπιστοσύνη και σεβασμό στους λευκούς και φόβο για τους μαύρους,
συναισθήματα που ήταν συνεπή με την εικόνα τους για τους λευκούς σαν συμμάχους και
τους μαύρους σαν εχθρούς και βάρβαρους. Οι μαύροι μαθητές από την άλλη πλευρά,
ανέφεραν θαυμασμό για τους μαύρους και αγανάκτηση, θυμό και αηδία για τους λευκούς,
συνεπή και αυτά με την εικόνα τους για τους μαύρους ως συμμάχους και τους λευκούς ως
εχθρούς και ιμπεριαλιστές.
Μαζί και με άλλα ευρήματα η θεωρία υποστηρίζει ότι μέσα στο δικό της πλαίσιο οι
ομάδες δεν έχουν οπωσδήποτε συμπληρωματικές αρνητικές αμοιβαίες εικόνες η μία για την
άλλη. Η αντίληψη και η εικόνα που έχουν οι δυο ομάδες μπορεί να είναι αποκλίνουσες,
έτσι ώστε να είναι συνεπείς με τις διαφορετικές οπτικές της κάθε μίας.

2.1.2.3 Τρόμος
Η θεωρία διαχείρισης τρόμου περιγράφει πώς αντιμετωπίζεται ο τρόμος του θανάτου
ή της αντιληπτής απειλής για θάνατο. Σύμφωνα με αυτή οι άνθρωποι αντιδρούν εναντίον
της εξωομάδας, με αγριότητα και διάθεση για τιμωρία όταν νιώθουν ότι απειλείται η ζωή
τους (Fiske & Taylor, 2013).

2.1.3 Συνεργασία
Ο Richerson (2001) θεωρεί τον πόλεμο ως εξελικτική τραγωδία που προέρχεται από
τη φύση της διαμάχης και τη ροπή του ανθρώπου για συνεργασία. Το τελευταίο είναι που
τον οδηγεί από τον μεμονωμένο φόνο στον πόλεμο.
Οι Tooby & Cosmides (1988) συνδέουν την ανάπτυξη συνασπισμένης επιθετικότητας
με την προϋπόθεση της συνεργασίας. Αρχικά θέτουν τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη
συνεργασίας σε κοινωνικούς οργανισμούς :
1) Ύπαρξη συνθηκών που δημιουργούν συχνές και επαναλαμβανόμενες καταστάσεις
στις οποίες η συνεργασία θα ανταμείβεται.
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2) Οι συνεργάτες να είναι ικανοί να αναγνωρίσουν πότε κάποιοι από τους
συμμετέχοντες δεν συνεργάζονται αμοιβαία, και ποιοι είναι αυτοί.
3) Οι συνεργάτες να είναι ικανοί να αποκλείσουν τους παρασιτικούς από τα οφέλη
της συνεργασίας ή να τους αποκλείσουν από μελλοντικές συνεργασίες.
Πολλά είδη εμφανίζουν συνεργασία αλλά μόνο δύο επιδεικνύουν πολεμική
συμπεριφορά, όπου συνασπίζονται περισσότερες από 4 μονάδες. Αυτοί είναι οι χιμπατζήδες
και οι άνθρωποι, ενώ υπάρχουν ενδείξεις και για τα δελφίνια και τους πυγμαίους
χιμπατζήδες. Θεωρούν ότι αυτό συμβαίνει διότι απαιτούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις
γνωστικής και ψυχολογικής ανάπτυξης για να αποκλείονται οι παρασιτικοί από τα οφέλη
της συνεργασίας. Πιθανολογούν ότι κατά την περίοδο των κυνηγών-τροφοσυλλεκτών, όπου
οι άνθρωποι ζούσαν σε μικρές και πυκνές ομάδες, ευνοήθηκαν εξελικτικά αυτοί που
ανέπτυξαν ψυχολογικούς μηχανισμούς που ρύθμιζαν τη σκέψη, τα συναισθήματα και τη
συμπεριφορά για τη δημιουργία συνασπισμών, ανεξάρτητα από πολιτιστικές διεργασίες.
Εκτός όμως από τον αποκλεισμό των παρασιτικών, όταν το μέγεθος ενός
συνασπισμού είναι σημαντικό, τότε είναι αποδοτικότερη η επιβολή της συμμετοχής.
Πιθανές ερμηνείες της ανάπτυξης της επιβολής της συμμετοχής στο συνασπισμό, είναι ότι
κάποιοι έχουν μεγαλύτερο όφελος από τον συνασπισμό άρα και μεγαλύτερο κίνητρο για τη
δημιουργία του. Συνήθως αυτοί είναι όσοι έχουν τους περισσότερους συγγενείς. Η επιβολή
μπορεί να γίνει με κάποια απειλή, η οποία μπορεί και να μην πραγματοποιηθεί ποτέ. Όταν
το συμφέρον αυτών που θέλουν τον συνασπισμό είναι μεγαλύτερο από το συμφέρον
αποφυγής του από όσους δεν τον θέλουν, τότε οι τελευταίοι δεν έχει νόημα να αντισταθούν.
Τότε το κόστος για τον επιβολέα είναι μπορεί να είναι ασήμαντο. Επίσης οι επιβολείς είναι
δυνατόν να εξαναγκάσουν ορισμένα άτομα να αναλάβουν το δύσκολο ρόλο του επιβολέα
πάνω στους υπόλοιπους.
Ο Turchin (2009) μελετά το πρόβλημα της γένεσης των πρώτων αυτοκρατοριών από
αγροτικές κοινωνίες. Θεωρεί ότι η ανάγκη για άμυνα σε εξωτερικές επιθέσεις ανάγκασε τις
πρώτες κοινωνίες να συνεργαστούν, πέρα από τα υπόλοιπα δημόσια αγαθά, και για την
άμυνα. Επιπλέον, οι Hugh-Jones & Zultan (2012) εξετάζουν πώς αυξάνει η συνεργασία
εντός μιας ομάδος, από εγωιστικά άτομα, με την παρουσία εξωτερικής απειλής.
Ισχυρίζονται ότι η συνεργασία εντός της ομάδος αυξάνεται όταν αυτή δέχεται επίθεση από
άλλη ομάδα ώστε οι επιτιθέμενοι να παρατηρήσουν την αυξημένη συνεργασία και να
αποχωρήσουν. Ο τελικός βαθμός συνεργασίας μειώνεται όσο αυξάνεται το μέγεθος της
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ομάδας. Ο Richerson (2001) επίσης υποστηρίζει ότι η συνεργασία στον πόλεμο είναι
ανταποδοτική. Ένας θεωρητικός του πολέμου του 20ου αιώνα ο F.W.Lanchester (όπως
αναφέρεται στον Richerson, 2001) ανέπτυξε μια θεωρία σύμφωνα με την οποία η
ανωτερότητα ενός μεγάλου στρατού σε σχέση με έναν μικρότερο είναι ανάλογη με το λόγο
των τετραγώνων των αριθμητικών τιμών τους.
Η συνεργασία βέβαια δεν είναι μια ορθολογική ατομική επιλογή καθώς εάν ο καθένας
σκεφτόταν ορθολογικά θα επέλεγε μια παρασιτική συμπεριφορά. Οι κοινωνίες όμως έχουν
εξελιχθεί ώστε τα περισσότερα μέλη τους να παρουσιάζουν συνεργατική συμπεριφορά. Οι
Henrich Et al (2004) και Fischbacher Εt al (2001) έχουν σύγχρονες ενδείξεις από τις έρευνές
τους, όπως αναφέρεται στον Turchin (2009), ότι η συνεργασία ευνοείται όχι μόνο από
ατομικό όφελος και φόβο για τιμωρία, αλλά και από κοινωνικές νόρμες, οι οποίες
διαφοροποιούν τις κοινωνίες ως προς τη δυνατότητά τους για συλλογική δράση.
Το μοντέλο που προτείνει ο Turchin (2009) αποτελείται από ομάδες αγροτών και
νομάδων κτηνοτρόφων. Οι αγρότες ζουν σε περιοχές όπου υπάρχουν νερά για να
καλλιεργούν τα προϊόντα τους, ενώ οι κτηνοτροφικές νομάδες ζουν σε γειτονικές άγονες
περιοχές, όπως οι στέπες. Οι νομάδες έχουν τα κίνητρα και την ικανότητα να κλέβουν
αγροτικά προϊόντα από τις γειτονικές ομάδες των αγροτών, τα οποία δεν μπορούν να
παράξουν οι ίδιοι, καθώς και σκλάβους και ζώα ενώ ταυτόχρονα απολαμβάνουν τη
στρατιωτική υπεροχή τους. Υπάρχει και η περίπτωση της εμπορικής συναλλαγής για
αγροτικά προϊόντα αλλά το ενδεχόμενο της επιδρομής είναι πολύ πιο πιθανό να συμβεί.
Ο μόνος τρόπος αντίστασης των αγροτικών κοινωνιών είναι η συνεργασία με άλλες
αγροτικές κοινωνίες ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη αμυντική δύναμη ενάντια στους
επιδρομείς. Θεωρεί ότι υπάρχουν τρεις τρόποι που για να επιτευχθεί η ένωση των
κοινωνιών. Πρώτος τρόπος είναι οι ηγέτες των αμυνόμενων κοινωνιών να συμμαχήσουν,
αλλά αυτή η συμμαχία είναι ευάλωτη στους παρασιτικούς. Δεύτερος τρόπος είναι η μία
ομάδα να προσαρτήσει τις υπόλοιπες και να τους επιβάλει την αμυντική συνεργασία,
αντιμετωπίζοντας έτσι το φαινόμενο του παρασιτισμού με την τιμωρία. Και ο τρίτος τρόπος
είναι μία ομάδα νομάδων να περάσει στις περιοχές των αγροτών, να τους υποτάξει, και με
τον καιρό να αφομοιωθούν. Οι επικεφαλείς ελίτ όμως παραμένουν νομαδικής κουλτούρας,
με αποτέλεσμα την τάση προς παρασιτικές και επιθετικές ενέργειες.
Στο φαινόμενο της συνεργασίας φαίνεται το αντίθετο του παρασιτισμού, ο
αλτρουισμός. Μια ακραία του εκδήλωση σε περιόδους πολέμων είναι και ο ηρωισμός. Οι
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Smirnov et Al. (2007) εξέτασαν το φαινόμενο του ηρωισμού σε κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες,
σε σχέση και με τον αλτρουισμό, μέσω προσομοίωσης και τα ευρήματά τους δείχνουν ότι τα
δύο φαινόμενα αναπτύσσονται σε μεγαλύτερο βαθμό όταν είναι ανεξάρτητα. Υποστηρίζουν
ότι σε περιπτώσεις όπου πόλεμος προκαλείται από ομάδες για την επιβίωσή τους, λόγω
περιορισμένων πόρων, το φαινόμενο του ηρωισμού μπορεί να αναπτυχθεί, αν και
φαινομενικά αυτό είναι μειονέκτημα για τα άτομα που είναι σε αναπαραγωγική ηλικία.
Επίσης βρήκαν ότι ο ηρωισμός είναι πιθανότερο να αναπτυχθεί όταν το μέγεθος της
ενδοομάδας είναι μικρότερο και όταν ο αριθμός των απωλειών είναι μεγάλος για την
ηττημένη ομάδα.

2.2. - Κίνητρα

Ανθρώπινες συμπεριφορές όπως ο πόλεμος και οι γενοκτονίες περιλαμβάνουν
σχεδιασμό και έλεγχο, αλλά πραγματικά επαυξάνουν την καταστρεπτικότητα των κινήτρων
για επιθετικότητα ως

προσανατολισμό προσέγγισης (approach–oriented aggressive

motivation) (Harmon-Jones, 2011). Ποια είναι όμως τα κίνητρα που οδηγούν στον πόλεμο;
Οι Freud, Jung, και Adler θεωρούσαν ως στοιχειώδεις κινητήριες δυνάμεις για την
ανθρώπινη συμπεριφορά το sex, τη δημιουργικότητα, και το κυνήγι του νοήματος (Gat,
2000).
Πάνω από όλα για να επιδράσουν τα κίνητρα πρέπει να υπάρξει κάτι που θα
αποτελέσει στόχο προς κατάκτηση για έναν επεκτατικό πόλεμο ή μια συναισθηματική
εκτόνωση για έναν μη επεκτατικό πόλεμο (όπως η εκδίκηση του αντιπάλου). Και συχνά
υπάρχει ένας συνδυασμός των δύο αυτών κινήτρων.

2.2.1 Σωματικές και αναπαραγωγικές ανάγκες
Ο Gat (2000) θεωρεί ως πρωταρχικές αιτίες στους κυνηγούς -τροφοσυλλέκτες τις
σωματικές και αναπαραγωγικές ανάγκες. Ως συμμετέχοντες στις μάχες είναι τα αρσενικά,
τα οποία μάχονται κατά κύριο λόγο για την απόκτηση στοιχειωδών πόρων (κυνηγητικές
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περιοχές, πηγές με νερό, καταφύγια, πρώτες ύλες) και γυναικών (οι οποίες γίνονται
αντιληπτές και αυτές ως πόροι). Με την πρόσθεση της ανάγκης για κύρος αποτελούν ένα
εξελικτικό σύμπλεγμα που κινητοποιεί τους ανθρώπους.
Παρόμοιες αιτίες υπήρχαν και στις επιθέσεις απέναντι στις αγροτικές κοινωνίες με την
προσθήκη νέων πόρων, τις αποθηκευμένες σοδειές και τα ζώα που εξέτρεφαν. Στις
κτηνοτροφικές κοινωνίες εκτός από τις διαμάχες με τις αγροτικές υπήρχαν συχνές επιδρομές
και μεταξύ κτηνοτρόφων για αρπαγή ζώων και γυναικών δημιουργώντας έχθρες μεταξύ των
οικογενειών. Άλλες αιτίες ήταν τα εδάφη για κτηνοτροφία ή το νερό σε ξηρές περιοχές (Gat,
2006) .

2.2.2 Συναισθηματικά κίνητρα
Η Simons (2010) στην κριτική της στο βιβλίο The Culture of War, αναφέρει ότι ο Van
Creveld από πηγές της στρατιωτικής ιστορίας, ισχυρίζεται ότι η εμφάνιση του πολέμου
οφείλεται κυρίως στο πόσο συναρπαστικός είναι. Έχει να κάνει περισσότερο με
συναισθηματικές αντιδράσεις και παραγωγή ορμονών παρά με την εκλογίκευση και
γνωστικές αντιδράσεις.
Στον Gat (2000) επίσης επισημαίνεται η αίσθηση ευχαρίστησης από τη μάχη, την
οποία ο σύγχρονος άνθρωπος τη βιώνει στα σπορ και τα παιχνίδια. Τα συναισθήματα αυτά
τα θεωρεί ως εξελικτική προσαρμογή και μια δράση που βασίζεται στον συναγωνισμό και
την επιθετικότητα. Προσθέτει το συναίσθημα του σαδισμού που δίνει ικανοποίηση από το
βασανισμό των άλλων και έχει τις ρίζες του στην επιθυμία για υπεροχή έναντι των άλλων.
Τέλος το συναίσθημα της έκστασης το οποίο μειώνει την αίσθηση του πόνου και της
κούρασης, καθώς και τις αναστολές ενώ αυξάνει τα επίπεδα ενέργειας του σώματος.
Εκτός από τα ένστικτά μας που οδηγούν άμεσα σε αναπαραγωγικό πλεονέκτημα,
έχουμε έμφυτες ροπές που οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα με έμμεσο τρόπο. Πιο σημαντικές
είναι αυτές που σχετίζονται με το status, δηλαδή οι στόχοι για κυριαρχία, κύρος, σεβασμό
που τελικά ευνοούν και πάλι την πρόσβαση σε τροφή και αναπαραγωγή (Hirshleifer, 1998).
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2.2.2.1 Κύρος
Ο Pinker (2013) αναφερόμενος στην ανθρώπινη βία υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος δεν
έχει εξελιχθεί με μία «υδραυλική» ορμή ως προς την εκδήλωση βίας, αλλά με μία η οποία
είναι ευαίσθητη σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Θεωρεί τεσσάρων ειδών κίνητρα, που
εμπλέκουν διαφορετικά νευροβιολογικά συστήματα, και είναι υπεύθυνα για την εκδήλωσή
της. Η εκμετάλλευση, η κυριαρχία, η εκδίκηση, και η ιδεολογία. Αντίστοιχα, αυτά που
μειώνουν την επίδραση των προηγουμένων είναι η ικανότητα της αυτοσυγκράτησης, της
ενσυναίσθησης, της ηθικής, και της λογικής (reason).
Ο Thorpe (2003) τονίζει επίσης ότι στις πρώτες κοινωνίες όλοι συσχετίζονταν, και
έτσι μια προσωπική διαμάχη για θέματα τιμής, μπορούσε να εμπλέξει ολόκληρη την
κοινωνική ομάδα και τελικά να οδηγηθούν σε πόλεμο.
Η υπεροχή πολλές φορές οδηγούσε σε υψηλή κοινωνική θέση η οποία συνήθως
οδηγούσε σε αυξημένους πόρους και γυναίκες. Έτσι εξελίχθηκε μία τάση για κοινωνική
εκτίμηση και προάσπιση της προσωπικής τιμής, ακόμα και με ρίσκο το θάνατο. Επίσης η
διαφήμιση του status είχε σημαντικό ρόλο. Υπήρχε ένα κυνήγι για πολύτιμα αντικείμενα
που έδειχναν την κοινωνική θέση. Όπως και η φήμη για τις πολεμικές ικανότητες που
γινόταν με επίδειξη πχ των κομμένων κεφαλιών των ηττημένων (Gat, 2000).

2.2.2.2 Εκδίκηση
Η εκδίκηση είναι μία άλλη συχνή αιτία μάχης η οποία και ξεκινούσε μια πολεμική
κλιμάκωση ανάμεσα σε δύο ομάδες. Η εκδίκηση ως φαινόμενο υπήρχε στις πρωτόγονες
κοινωνίες όπου δεν υπήρχε κάποια ανώτερη αρχή που να παρέχει προστασία.
Η αντίληψη της δικαιοσύνης και της ηθικής έχουν εξελιχθεί και οδηγούν στην
εκδίκηση ή στον αμοιβαίο αλτρουισμό. Πολλές ομάδες εγκλωβίζονταν σε ένα ατελείωτο
εκδικητικό πόλεμο, όπου είτε επικρατούσε η μία από τις δύο, είτε εξοντώνονταν και οι δύο.
Πολύ σπάνια κατάφερναν να αλληλοεμπιστευθούν η μία την άλλη και να συμφωνήσουν
στον τερματισμό της κλιμάκωσης. Η διαμάχη αυτή θυμίζει το Δίλημμα του Φυλακισμένου
από τη θεωρία Παιγνίων (Gat, 2000).
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Ο Richerson (2001) αναφερόμενος στους Yanomamo, μια φυλή αγροτών και κυνηγών
στη βόρεια Βραζιλία, με στοιχεία από την έρευνα του Chagnon (1988), υποστηρίζει τη βίαιη
ζωή των χωριών τους, καθένα από τα οποία αποτελείται από 100 περίπου άτομα, και
συνολικό πληθυσμό 15000. Οι περισσότερες μάχες μεταξύ των ομάδων γίνονται για
γυναίκες. Ζήλια, απιστία, απαγωγή και αθέτηση υπόσχεσης για γάμο είναι συνήθεις αιτίες
για μάχες, καθώς επίσης η εκδίκηση για προηγούμενους φόνους ανοίγει ένα κύκλο
συνεχιζόμενων μαχών.

2.2.2.3 Εμπιστοσύνη
Κατά τον Gat (2000), είναι συχνό το φαινόμενο της κούρσας των εξοπλισμών το
οποίο οφείλεται στην έλλειψη εμπιστοσύνης. Αυτή δημιουργεί την υποψία ότι ο αντίπαλος
(ή η γειτονική φυλή) μπορεί να ξεπεράσει την ομάδα σε ισχύ και έτσι μπορεί να την νικήσει
όποτε το θέλει. Ως συνέπεια του συναγωνισμού υπάρχει συνεχής επένδυση για βελτίωση
στον πολεμικό εξοπλισμό και την ετοιμότητα, η οποία εξασθενίζει την ομάδα με πολλές
φορές αντίθετο αποτέλεσμα από το ζητούμενο. Ή εάν ακολουθείται και από την αντίπαλη
ομάδα η ίδια τακτική με τον ίδιο ρυθμό, τότε έχουμε το φαινόμενο “Red Queen Effect”
κατά το οποίο και οι δύο εξοπλίζονται αλλά κανείς δεν μπορεί να προσπεράσει τον άλλο σε
ισχύ, ώστε τελικά εξασθενίζουν.
Κάποιες φορές η καχυποψία μπορεί να οδηγήσει από μόνη της σε προληπτική επίθεση
δηλαδή να λειτουργήσει σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Πάντως προσπάθειες για άρση
της καχυποψίας υπήρχαν με το να γίνονται αμοιβαίοι γάμοι, επισκέψεις και γιορτές οι
οποίες αύξαναν τους δεσμούς και την εμπιστοσύνη μεταξύ των ομάδων.
Άλλη αιτία που αναφέρεται συχνά είναι οι μεταφυσικές αντιλήψεις. Φόβοι και
κατηγορίες για μαγεία μπορεί να συνοδεύουν την καχυποψία που προαναφέρθηκε. Επίσης
κινήσεις ιεροσυλίας γίνονταν αντιληπτές ως προσβολή και επίθεση (Gat, 2000).

2.2.3. Οικονομικά κίνητρα
Ο Wisman (2008) υποστηρίζει ότι η αγροτική οικονομία άρχισε να παράγει
πλεονάσματα τα οποία αποθηκεύονταν και μπορούσαν να γίνουν αντικείμενο κλοπής. Αλλά
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επίσης, μπορούσαν να γίνουν και αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής. Οπότε η εμπιστοσύνη
και η συνεργασία ανταμειβόταν με αυξανόμενες εμπορικές συναλλαγές. Έτσι υπήρχαν
οφέλη και ζημιές από πολεμικές συρράξεις ή εμπορικές συναλλαγές. Δεν ήταν όμως πάντα
αυτός ο κανόνας. Το εμπόριο αν και πολλές φορές ενίσχυε τους δεσμούς και την
αλληλεξάρτηση, μπορούσε να γίνει και αιτία παρεξήγησης και διαμάχης (Diamond, 2012).
Αντίστοιχα και ο Keeley (1996) αναφέρει ότι το εμπόριο δεν υπήρξε αποτρεπτικός
παράγοντας για τον πόλεμο. Στις πρωτόγονες κοινωνίες μπορούσε να είναι και αφορμή για
διαπληκτισμούς, κλοπές και αφού αύξανε τον αριθμό των συναναστροφών και επαφών,
αύξανε και την πιθανότητα να υπάρξει κάποια διαμάχη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε
κλιμακούμενο πόλεμο.
Ο πλούτος των κτηνοτροφικών κοινωνιών φαινόταν κατά κύριο λόγο από τον αριθμό
των ζώων που κατείχαν, αλλά ένδειξη πλούτου και κύρους ήταν επίσης και η μεγάλη
οικογένεια. Μεγαλύτερη συναλλαγή μεταξύ τους ήταν η προίκα των γυναικών (Gat, 2006),
που αποτελούσε άλλη μια αιτία για συχνές παρεξηγήσεις η αθέτηση υποσχέσεων. Η αύξηση
των ζώων, μπορούσε να οδηγήσει στη συντήρηση μιας μεγαλύτερης οικογένειας και έτσι σε
αύξηση του πλούτου, επομένως και κύρους, ένα ισχυρό κίνητρο για τη συσσώρευσή του με
κάθε τρόπο.
Οι αγρότες είχαν εμπορικές συναλλαγές με τους κτηνοτρόφους, ανταλλάσσοντας
μέρος της σοδειάς τους και είδη τέχνης με κρέας, μαλλί και γαλακτοκομικά προϊόντα. Η
επίθεση εναντίον των αγροτών ήταν μια πρόκληση για τους κτηνοτρόφους, και γι’ αυτό
συνέβαιναν συχνά επιθέσεις. Οι αγρότες είχαν και αυτοί ζώα, τα οποία μπορούσαν να
αποτελέσουν αντικείμενο κλοπής μαζί με τη σοδειά τους. Εκτός από αυτό, οι εκτάσεις γης
που κατείχαν ήταν εύφορες και με νερά, που ειδικά σε περιόδους ξηρασίας ήταν πολύτιμα
για την κτηνοτροφία (Gat, 2006).

2.3 - Κουλτούρα

Ο Moreno (2010) παραθέτει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία, όταν οι πρώτοι άνθρωποι
άφησαν την Αφρική πριν από περίπου 80000 χρόνια φαίνεται να είχαν γενετικά κάποια
ομοιότητα (συγκρίνοντας mt DNA mitochondrial haplotypes L0,L1,L2 και L3). Τα γενετικά
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στοιχεία (L3) συναντώνται στον υπόλοιπο κόσμο ενώ δεν υπάρχουν στις φυλές της Αφρικής
που απέμειναν (L0, L1, L2). Αυτά λοιπόν τα γενετικά χαρακτηριστικά (L3) φαίνεται να
συσχετίζονται σημαντικά με επιθετικές και φιλοπόλεμες συμπεριφορές που δεν
συναντώνται στα ευρήματα από τις άλλες φυλές της Αφρικής (L0, L1, L2) που φαίνεται να
είχαν φιλειρηνικές πολιτιστικές συνήθειες. Προτείνει λοιπόν ότι οι φυλές αυτές, ένα
παρακλάδι του είδους τότε, μετέφεραν την κουλτούρα του πολέμου, που ήταν μόνο δικό
τους πολιτιστικό χαρακτηριστικό, στον υπόλοιπο κόσμο. Παρόμοια με αυτή τη θεωρία ο
Keeley (1996) σημειώνει ότι κάποιες κοινωνίες πιο πολεμοχαρείς «μολύνουν» τις περιοχές
τους καθώς ξεκινούν κλιμακούμενους πολέμους με τους γείτονές τους.
Όπως προαναφέρθηκε, στις φυλές παρατηρούνταν συχνά έχθρες πάνω σε θέματα που
αφορούσαν κήπους, χωράφια, γυναίκες, ζώα, τιμή και status, κατηγορίες για μαγεία που
οδηγούνταν σε κλιμακούμενες εχθρότητες και ανταποδοτικές ενέργειες. Η πιο κοινή μορφή
πολέμου

ήταν

οι

επιδρομές,

συνήθως

την

αυγή

που

όλοι

κοιμούνταν,

και

πραγματοποιούνταν από μερικούς έως εκατοντάδες συμμετέχοντες. Η κυρίως επιβράβευση
ήταν συνήθως τα ζώα, ή άλλες θρεπτικές τροφές, η αύξηση της φήμης του πολεμιστή και οι
γυναίκες. Πιο σπάνια, άντρες γίνονταν σκλάβοι ή υποβάλλονταν σε βασανιστήρια. Άλλες
μορφές πολέμου που παρατηρούνταν ήταν οι ύπουλες γιορτές, όπου καλούσαν
εκπροσώπους μιας φυλής για συμμετοχή σε γιορτή ενώ είχε προσχεδιαστεί να τους
σκοτώσουν όλους. Επίσης οι τελετουργικές μάχες, οι οποίες κυρίως είχαν επίδειξη και
λιγότερο αίμα (βλ. §.3.6.2). Η μάχη σώμα με σώμα των καλύτερων πολεμιστών θεωρούνταν
ξεπερασμένη αλλά υπήρχε σε κάποιες περιπτώσεις (Gat, 2006).
Αυτές οι καταστάσεις δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη και ήταν λογικό να οδηγούν σε
μεγάλα μίση και σε υιοθέτηση από κάποιες κοινωνίες σταδιακά μιας πολεμικής κουλτούρας
(Gat, 2006).
Τα συμπεράσματα του Russell, που περιγράφονται στον Dennen (1995), είναι ότι οι
πολιτιστικοί παράγοντες προξενούν το επίπεδο της εχθρότητας σε μια κοινωνία. Μετά από
μελέτη στοιχείων από 400 πρωτόγονες κουλτούρες, ως προς τα χαρακτηριστικά των πιο
φιλοπόλεμων πολιτισμών, έδωσε αρχικά έμφαση στο ναρκισσισμό και στην ευθιξία, στην
τάση για επίδειξη πλούτου, στην περιοριστικότητα πάνω στη διαπαιδαγώγηση, στην
τιμωριτικότητα απέναντι στις προγαμιαίες και εξωγαμιαίες σεξουαλικές σχέσεις, και τέλος
στο άγχος. Συμπεριλαμβάνοντας και άλλες έρευνες συμπεραίνει τελικά ότι τρεις βασικές
μεταβλητές συνεισφέρουν περισσότερο στον πόλεμο στις πρωτόγονες κοινωνίες.
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Προσωπική ιδιοκτησία, ματαιωμένη προσωπικότητα και εγωιστική ηθικότητα, οι οποίες
αποτελούν ένα φαύλο κύκλο.
Ο Stanton (2000) θεωρεί τον πόλεμο ως ένα έντονα πολύπλοκο κοινωνικό
κατασκεύασμα. Εκτός από τις συνήθεις αιτίες δίνει βαρύτητα στη σημασία της κοινωνικής
μάθησης και της κουλτούρας. Οι Waorani στη Νότια Αμερική, ήταν μια ιστορικά βίαιη
φυλή, η οποία επιτίθετο στα γύρω χωριά, σκοτώνοντας όλους τους κατοίκους, ώστε να
αποφύγει μελλοντική εκδίκηση. Όταν εμφανίστηκαν οι πρώτοι ιεραπόστολοι ως
μεσολαβητές στις αντιμαχόμενες ομάδες, δέχτηκαν να σταματήσουν τις επιδρομές αφού
πίστεψαν ότι και οι άλλες ομάδες θα έκαναν το ίδιο. Αντίθετα, συγκρίνοντας την επάρκειά
τους σε φαγητό, σε σχέση με άλλες επιθετικές ομάδες όπως οι Yanomamo, διευκρινίζει τη
θέση του, ότι οι πόροι για τροφή δεν είναι καθοριστικός παράγοντας για την εκδήλωση
επιθετικής συμπεριφοράς.
Σε αντιστοιχία, ο Robarcheck (1989) παρουσιάζει την περίπτωση μιας ειρηνικής
φυλής των Semai Senoi, αποτελούμενη από 15000 κατοίκους μικρών αυτόνομων χωριών
στη Μαλαισία, που είναι αγρότες, κυνηγοί και ψαράδες. Τα συμπεράσματά του ήταν ότι
αυτές οι ομάδες ζούν μια ειρηνική ζωή, στην οποία οι περισσότεροι απέρριπταν τη
συμμετοχή σε μεμονωμένες επιθετικές ενέργειες που θα οδηγούσαν σε βίαια επεισόδια.
Αυτό συνέβαινε διότι οι αποφάσεις των ανθρώπων βασίζονταν στις αξίες και τα ιδανικά
τους, που περιλάμβαναν έννοιες όπως ενότητα, αλληλοβοήθεια και υποστήριξη της ομάδας.
Ακόμη και όταν κάποιοι είχαν υποστεί καταπάτηση, δέχονταν το γεγονός με κατανόηση.
Μεγαλύτερο ρόλο στη λήψη αποφάσεων έπαιζε η διατήρηση καλών σχέσεων μεταξύ τους
για τις επόμενες γενιές και όχι το υλικό συμφέρον. Όλα αυτά συνέβαιναν σε ένα φτωχό και
επικίνδυνο περιβάλλον. Δεν αναφέρεται όμως στο εάν έχουν υποστεί κάποια φονική
επίθεση ή απαγωγή των ατόμων της ομάδας τους, και πώς θα αντιδρούσαν σ’ αυτό, παρά
μόνο σε υλικές διαφορές που αναγκάζονταν να λύσουν.
Παραδόξως μία πιο σπάνια αιτία πολέμου στους κυνηγούς - τροφοσυλλέκτες κατά τον
Gat (2000) είναι ο κανιβαλισμός ο οποίος συναντάται όχι τόσο συχνά σαν διατροφική
ανάγκη, αλλά ως τελετουργικό με συμβολικό νόημα το οποίο σημειώνει ότι

είναι

ενταγμένο στην κουλτούρα κάποιας φυλής.
O Gottschall (2001) αναλύοντας τα Ομηρικά έπη, επισημαίνει ότι οι αιτίες για μάχη
είναι οι ίδιες σε όλα τα αρσενικά θηλαστικά: ο ανταγωνισμός για τα θηλυκά, και ο
ανταγωνισμός για πόρους και κοινωνική θέση, ώστε να τα προσελκύσουν και να τα
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διατηρήσουν. Ο συγγραφέας βέβαια, ξεχνά ότι πολλά στοιχεία - αρετές – ιδανικά τα οποία
παραθέτει ο Όμηρος, όπως τιμή, υστεροφημία, ανδρεία κτλ. χρησιμοποιούνται ως κίνητρα
για τους ακροατές του, συνήθως πολεμιστές και άρχοντες, ώστε τα αρσενικά να
συμμετέχουν με προθυμία σε μελλοντικές μάχες θυσιαζόμενοι, με τελικό αποτέλεσμα την
υπεράσπιση και διάσωση των αμάχων. Αυτό συνετέλεσε σε μία αξιακή αλλαγή της
κουλτούρας των Ελλήνων προς τον ηρωισμό, και βοήθησε στην εδραίωση μιας τάσης για
προετοιμασία για τυχόν πολεμική υπεράσπιση των εδαφών τους.
Όσον αφορά το πολίτευμα, αμφισβητείται κατά πόσο συσχετίζεται με την πιθανότητα
για πόλεμο. Ο Weidmann (2009) ισχυρίζεται ότι τα μεγαλύτερα κράτη, όπως και τα πιο
δημοκρατικά, έχουν μεγαλύτερο ρίσκο για conflict. Όμως επισημαίνει ότι όσο μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα μία ομάδα παραμένει χωρίς διαμάχες, τόσο πιθανότερο να συνεχίσει
ειρηνικά. Αντίθετα, ο Low (1993) σημειώνει ότι όσο πιο δημοκρατική είναι μια κοινωνία
και πιο συμμετοχικό το σύστημα διακυβέρνησης, τόσο μικρότερη η πιθανότητα πολέμου,
ακόμα και σε μικρές κοινωνίες.

2.4 – Εξελικτική προσέγγιση

Γίνεται εμφανές ότι όλα τα κίνητρα συνδέονται μεταξύ τους με σχέσεις
ανατροφοδότησης και στη συνέχεια μεσολαβεί σε αυτά η κουλτούρα της ομάδας. Η
κουλτούρα επηρεάζει το πώς γίνονται αντιληπτά και ποια θα είναι η δράση της ομάδας. Η
εξέλιξη των προηγούμενων αιτιών οδήγησε την εξέλιξη του φαινομένου του πολέμου που
συμβάδιζε με την κοινωνική εξέλιξη.

2.4.1 Θεωρίες
Στον Ferguson (2012), οι θεωρίες που αναφέρονται διακρίνονται σύμφωνα με
τέσσερεις διαφορετικές προσεγγίσεις πάνω στο θέμα της επικράτησης του φαινομένου του
πολέμου. Αυτές είναι οι εξής.
Α) Οι βιολογικές θεωρίες οι οποίες έχουν τρεις υποκατηγορίες.
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1 - Οι ηθολογικές προσεγγίσεις, σύμφωνα με τις οποίες υπάρχει έμφυτη ροπή στον
άνθρωπο, και ιδίως στα αρσενικά, να επιτίθενται και να σκοτώνουν μέλη μιας άλλης
ομάδας.
2 - Δεύτερη βιολογική προσέγγιση θεωρεί ότι η συλλογική βία αυξάνει την
εγκλείουσα αρμοστικότητα (inclusive fitness), είτε άμεσα (αυτοί που συμμετέχουν έχουν
περισσότερους απογόνους), είτε έμμεσα (ο πόλεμος είχε αναπαραγωγικό πλεονέκτημα στο
μακρινό εξελικτικό παρελθόν μας με αποτέλεσμα την τωρινή γνωστική επιλογή πολέμου
κάτω από κάποιες συνθήκες ακόμη και εάν αυτή ενέχει αναπαραγωγικό κόστος).
3 - Άλλη βιολογική θεωρία υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι έχουν εξελίξει μία
ικανότητα να ενεργούν ομαδικά και βίαια σε συνασπισμούς, εναντίον αντιπάλων προς το
δικό τους συμφέρον, χωρίς να έχουν κάποια έμφυτη ροπή προς το φόνο.
Ο Low (1993) ισχυρίζεται επίσης ότι θανάσιμες μάχες υπάρχουν όταν τα
αναπαραγωγικά οφέλη που μπορεί να προκύψουν είναι μεγάλα, και αναφέρεται σε
συντρόφους, status, και πόρους για συντρόφους. Σε όλες τις κουλτούρες οι άντρες είναι
αυτοί που πολεμούν και αυτό το εξηγεί με τη διαφορά που τα δύο φύλα χρησιμοποιούν τους
πόρους και την ισχύ τους. Οι άντρες αναζητούν άμεσα αναπαραγωγικά οφέλη ενώ οι
γυναίκες όταν εμπλέκονται αναζητούν πόρους για τις ίδιες και τους απογόνους τους. Επίσης
δίνει μεγάλη σημασία σε χαρακτηριστικά των πολεμιστών που ανεβάζουν την αξία τους στα
μάτια των γυναικών όπως η ανδρεία ή η επιθετικότητα άρα έχουν αναπαραγωγική αξία.
Εξελικτικά η διομαδική βία μεταξύ των ανθρωποειδών έχει ως σκοπό την εδαφική
επέκταση της ομάδας, δίνει πλεονέκτημα στη νικήτρια ομάδα καθώς μεγαλύτερη έκταση
σημαίνει πρόσβαση σε περισσότερους πόρους και εφόσον αυτό γίνεται με μικρό κόστος
τότε αυξάνει η αρμοστικότητα των νικητών (Kelly, 2005). Άλλος παράγοντας που
συνδέεται με την εδαφική επέκταση, και άρα με την αρμοστικότητα, είναι οι πρακτικές που
ευνοούν την ειρήνη μεταξύ των ομάδων.
Σύμφωνα με τον Henson (2006), όταν μία φυλή αντιμετώπιζε την εξαφάνιση λόγω
πείνας, τότε η τακτική που εφαρμοζόταν ήταν να επιτεθούν σε μία άλλη φυλή, ακόμη και αν
εκείνη είναι πολύ μεγαλύτερη, οπότε σ’ αυτή την περίπτωση ήταν σχεδόν σίγουρο ότι θα
σκοτωθούν όλα τα αρσενικά. Αυτό είναι το καλύτερο για την αναπαραγωγή των γονιδίων,
καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις τα θηλυκά συλλαμβάνονται και γίνονται σύζυγοι ή
δεύτερες σύζυγοι των νικητών οπότε μπορούν να γονιμοποιηθούν και αυτό είναι
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αποτελεσματικότερο από το θάνατο από πείνα. Και βέβαια υπάρχει πάντα η πιθανότητα να
νικήσουν.
Β) Οι υλιστικές θεωρίες υποστηρίζουν ότι με τον πόλεμο διατηρείται μία ισορροπία
μεταξύ του μεγέθους των τοπικών πληθυσμών και των περιβαλλοντικών πόρων, μέσω της
μετακίνησης πληθυσμών ή της μείωσής τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τις απώλειες
που υπάρχουν στη μάχη, με τη μετακίνηση των πληθυσμών ή με την ανάγκη για
περισσότερα αρσενικά παιδιά και τη βρεφοκτονία των θηλυκών γιατί τα αρσενικά είναι
χρήσιμα στον πόλεμο ενώ τα θηλυκά απαιτούν πόρους αλλά δεν αποδίδουν αντίστοιχα.
Αργότερα προστέθηκαν στους οικολογικούς παράγοντες και άλλοι πολιτιστικοί, ιστορικοί
και πολιτικοί.
Γ) Οι δομικές θεωρίες ισχυρίζονται ότι οι πόλεμοι δεν οφείλονται στα κίνητρα αυτών
που τους πραγματοποιούν, αλλά στα μοτίβα κοινωνικής οργάνωσης. Π.χ. δομές οι οποίες
δεσμεύουν συγγενείς εξ αίματος σε αδελφικές ομάδες συμφερόντων συσχετίζονται ισχυρά
με συχνούς τοπικούς πολέμους. Διαπολιτισμικές στατιστικές έχουν δείξει ότι η πολιτική
εξέλιξη και η αύξηση της κοινωνικής ιεραρχίας οδηγούν σε πιο εξελιγμένες στρατιωτικές
τεχνικές, που αποφέρουν πλεονέκτημα έναντι των λιγότερο εξελιγμένων αντιπάλων.
Ο Kelly (2005) υποστηρίζει ότι ιστορικά η φονική διομαδική βία διακρίνεται σε τρεις
περιόδους. Την εποχή των φόνων από συνασπισμούς, την εποχή του αμυντικού
πλεονεκτήματος, και την εποχή του πολέμου. Η πρώτη μετάβαση γίνεται λόγω ανάπτυξης
πολεμικής τεχνολογίας (πρωτόγονα όπλα), ενώ η δεύτερη λόγω ανάπτυξης τακτικών και
στρατιωτικής οργάνωσης. Η αντίδραση των ομάδων στην βία είναι η αποφυγή, η
δημιουργία δεσμών μεταξύ των ομάδων, και η επιθετικότητα που οδηγεί σε εδαφικά κέρδη
ή ήττα. Στην περίοδο των κυνηγών-τροφοσυλλεκτών η εδαφική επέκταση ευνοεί την
αρμοστικότητα της ομάδας οπότε και η διομαδική κυριαρχία μέσω εφαρμογής φονικής βίας
που οδηγούσε σε κατάκτηση νέων εδαφών και πόρων είχε θετική συμβολή. Όταν όμως
υπήρχαν συγκρούσεις, τότε οι ομάδες δεν εκμεταλλεύονταν πλήρως το έδαφός τους, καθώς
οι περιοχές που συνόρευαν με άλλες ήταν λόγω ανασφάλειας μόνο μερικώς
εκμεταλλεύσιμες. Επίσης το κόστος για τους επιτιθέμενους είναι μεγάλο καθώς δεν
γνωρίζουν την περιοχή της μάχης τόσο καλά όσο οι αμυνόμενοι, και οι εκτιμήσεις τους γι’
αυτούς δεν είναι ακριβείς (π.χ. αριθμητική υπεροχή, τεχνολογία σε οπλισμό).

Έτσι η

προσαρμογή των ομάδων ήταν προς την κατεύθυνση της ειρηνικής συνύπαρξης π.χ. μέσω
της δημιουργίας οικογενειακών δεσμών. Μετά την παλαιολιθική εποχή, η ανάπτυξη
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στρατιωτικής οργάνωσης δημιούργησε νέα δεδομένα καθώς οι νέες τακτικές ευνοούσαν
τους επιτιθέμενους επειδή το πεδίο της μάχης μετατοπίστηκε από τα σύνορα στον πυρήνα
της εχθρικής περιοχής. Οι αμυνόμενοι δεν ήταν όλοι πολεμιστές και δεν ήταν πλήρως
εξοπλισμένοι.
Κατά τον Wisman (2008) πολλές κοινότητες νομάδων που ασχολούνταν με την
κτηνοτροφία, αναγκάστηκαν να αναπτύξουν πολεμική ετοιμότητα έναντι άλλων ομάδων,
για να προστατέψουν τα κοπάδια τους, που ήταν η περιουσία τους. Έτσι αυτή η πολεμική
ετοιμότητα τους εξέλιξε σε πολύ ικανούς πολεμιστές και αποτελεσματικούς στις επιδρομές
σε άλλες ομάδες και αυτό πέρασε στην κουλτούρα τους. Αυτή η νομαδική ζωή όμως τους
καταδίκαζε να παραμένουν φτωχοί και ανίκανοι για οικονομική ανάπτυξη, καθώς
μετακινούνταν συνεχώς και αύξαναν τον πλούτο τους μόνον από τα κέρδη των πολέμων.
Δ) Οι πολιτιστικές προσεγγίσεις βλέπουν τον πόλεμο ως μία έκφραση των αξιών, των
νοημάτων, και των συναισθημάτων που έχει αναπτύξει μια κοινωνία, τα οποία μπορεί να
είναι διαφορετικά από αυτά μίας άλλης.

2.4.2 Αποτελέσματα
Ο Morris (2012) πιστεύει ότι η εξέλιξη του πολέμου έχει τελικά μειώσει την εμφάνιση
βίας. Ισχυρίζεται ότι ο πόλεμος (ή ο φόβος του πολέμου) είναι ένας εξελικτικός μηχανισμός
ο οποίος μακροπρόθεσμα οδηγεί σε μεγαλύτερες, ασφαλέστερες και πλουσιότερες
κοινωνίες. Επίσης ο Stanton (2000) εξετάζοντας το εξελικτικό κοινωνικό αποτέλεσμα του
πολέμου, θεωρεί ότι αρχικά ο πόλεμος οδηγούσε στην απομάκρυνση των ομάδων ενώ
αργότερα εξελίχθηκε ώστε να οδηγεί στην υποταγή τους και ενσωμάτωση στην ομάδα του
νικητή, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλων και σύνθετων κοινωνιών και ως αποτέλεσμα
είχαμε τελικά την ανάπτυξη των τεχνών και των επιστημών.
Αυτές οι διαδικασίες αύξησης μεγέθους και ενδυνάμωσης με τη συμβολή της
τεχνολογίας παράγουν μία κλιμάκωση όπου και οι δύο πλευρές μεγαλώνουν και
εξοπλίζονται συνεχώς έως ότου δεν υπάρχει άλλος χώρος για να εξαπλωθούν ή το κόστος
συντήρησης είναι απαγορευτικό. Βέβαια η κλιμάκωση μπορεί να σταματήσει επίσης στην
περίπτωση που η μία πλευρά κυριαρχήσει επί της άλλης. Με αυτόν τον τρόπο
δημιουργήθηκαν οι αυτοκρατορίες (Turchin, 2009).
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Σύμφωνα με τον Diamond (2012) οι μεγαλύτερες απώλειες σε πολέμους ανάμεσα σε
σύγχρονα κράτη είναι το 1/3 από τις απώλειες ανάμεσα σε παραδοσιακές κοινωνίες μικρής
κλίμακας. Και εάν υπολογιστούν οι μ.ο. η αναλογία φτάνει στο 1/10. Δηλαδή μέσω της
εξέλιξης του πολέμου, μακροπρόθεσμα η θανάσιμη βία μειώνεται ως ποσοστό.
Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει ο Keeley (1996) ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία
που παρουσιάζει, δηλώνει ότι η συχνότητα εμφάνισης πολέμων μειώνεται κατά πολύ στις
κοινωνίες που αποτελούνται από κυρίαρχα κράτη και αυτοκρατορίες, όπως και το ποσοστό
των θανάτων κατά τη διάρκειά τους ως ποσοστό επί του πληθυσμού.
Οι Turchin et al. (2013) θεωρoύν τον πόλεμο ως δύναμη που ευνοεί τη διάχυση
υπερκοινωνικών χαρακτηριστικών μεταξύ μικρών κοινωνιών. Μέσω της πολεμικής
κατάκτησης μεταδίδονται τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά στην περιοχή της ηττημένης
ομάδας, με την αλλαγή τους στους κατακτημένους (θρησκεία, γλώσσα, αρχές) ή μέσω της
εξόντωσης των κατακτημένων.
Κατά τον Haas (1998) η εμφάνιση του πολέμου στη νεολιθική περίοδο είχε ως
αποτέλεσμα την εξελικτική τάση των κοινωνιών προς τη συνάθροιση σε μεγαλύτερα μεγέθη
με κυρίως αμυντικούς σκοπούς. Επίσης η μετακίνηση των αγροτών σε περιοχές πιο
ασφαλείς καθώς και η δημιουργία κτισμάτων για την άμυνά τους ανέβασε το οικονομικό
κόστος. Οι σχέσεις των κοινωνιών άλλαζαν με τους πολέμους. Το αποτέλεσμα συνήθως
ήταν ότι αυτές που πολεμούσαν απομακρύνονταν, ενώ αυτές που συμμαχούσαν έρχονταν
πιο κοντά. Η απειλή της επίθεσης παρέχει κίνητρα για καλύτερη επικοινωνία, συνεργασία
και αλληλεπίδραση των κοινωνικών ομάδων. Αυτή η τάση για συμμαχίες βοήθησε στην
εξέλιξη νέων μορφών αλληλεπίδρασης και συνεργασίας για λήψη αποφάσεων. Τονίζει
πάντως ότι ο πόλεμος δεν ήταν τόσο συχνό φαινόμενο και ήταν η εξαίρεση παρά ο κανόνας.
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3. Εξωτερικά Αίτια

Έως τώρα, αναλύθηκαν οι παράγοντες που επιτρέπουν την εκδήλωση του φαινομένου
του πολέμου και ο τρόπος που γίνεται αυτή. Παρακάτω θα αναλυθούν οι εξωτερικοί
παράγοντες που όταν προϋπάρχουν τότε δημιουργούνται οι συνθήκες για να επιδράσουν τα
προαναφερόμενα κίνητρα.

3.1 - Πληθυσμιακή πίεση

Στις πρώτες κοινωνίες που αποτελούνταν από κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες φαίνεται ότι
επηρέαζε την εκδήλωση πολέμου σημαντικά η υπέρβαση του μέσου όρου της πληθυσμιακής
πυκνότητας των κοινωνιών αυτών (Nolan, 2003). Αυτό είναι απόλυτα λογικό καθώς η
οπτική επαφή με ανθρώπους από άλλες φυλές τοποθετούσε τον αντίπαλο σε υποψήφιο
αρπακτικό των ελάχιστων πόρων, που εξαρτώνταν μόνον από το περιβάλλον. Οι πληθυσμοί
όμως αυτοί διατηρούνταν σε χαμηλά επίπεδα γιατί οι συχνές μετακινήσεις και οι
περιορισμένοι, χωρίς δυνατότητα αποθήκευσης, πόροι δεν επέτρεπαν την αύξησή τους.
Η πληθυσμιακή πίεση δεν εξαρτάται πάντα από την πυκνότητα του πληθυσμού, γιατί
όσο εξελίσσονταν οι κοινωνίες, η εκμετάλλευση του περιβάλλοντος ήταν αποδοτικότερη
και έτσι οι πόροι ήταν αρκετοί για περισσότερα άτομα.
Οι Turchin & Korotayev (2006) υποστηρίζουν, ότι η πληθυσμιακή αύξηση σε
ιστορικές κοινωνίες συσχετίζεται με την ανάπτυξη του πολέμου, κυρίως εσωτερικού
πολέμου σε κοινωνίες με τη μορφή κράτους και μη. Αντιτίθενται σε μελέτες οι οποίες δεν
βρίσκουν συσχέτιση, ισχυριζόμενοι ότι οι δύο μεταβλητές είναι δυναμικές και έτσι
συσχετίζονται με χρονική καθυστέρηση. Ο εσωτερικός πόλεμος έχει περισσότερα θύματα
και οδηγεί στη μείωση του πληθυσμού, ενώ ο διακρατικός έχει λιγότερα θύματα καθώς οι
νεκροί προέρχονται από αυτούς που πολεμούν κοντά στα όρια των κοινωνιών. Εξάλλου ο
εξωτερικός πόλεμος δεν οφείλεται πάντα σε πληθυσμιακές πιέσεις στο εσωτερικό, αλλά
πολλές φορές σε επεκτατικές τάσεις και εδαφικές διεκδικήσεις των αυτοκρατοριών.
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Το μοντέλο των Turchin & Korotayev (2006) επαληθεύουν οι Kohler et al (2006) με
δεδομένα από το νοτιοδυτικό Κολοράντο, από το 600 έως το 1300. Βρίσκουν ότι το μοντέλο
επαληθεύεται, ειδικά όταν δεν υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες. Υποψιάζονται όμως ότι
άλλες περιπτώσεις που μπορεί το μοντέλο να βρει εφαρμογή ίσως είναι λίγες. Επίσης
προτείνουν μερικές ερμηνείες για το πώς μειώνεται ο πληθυσμός σε τέτοιες κοινωνίες μέσω
του πολέμου. Εκτός από τους θανάτους κατά τη μάχη, ενδέχεται να υπάρχουν βρεφοκτονίες
κοριτσιών καθώς υπάρχει αυξημένη απαίτηση σε αντρικό πληθυσμό που μπορεί να
πολεμήσει, με αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα να μειώνονται οι γεννήσεις. Λόγω των στενών
επαφών ως αποτέλεσμα του πολέμου αυξάνονται οι ασθένειες. Επίσης παρατηρήθηκε ότι
κατά την περίοδο της μέγιστης πληθυσμιακής έξαρσης οι άνθρωποι δεν είναι κατανεμημένοι
στο χώρο ομοιόμορφα και εμφανίζονται μεγάλες συγκεντρώσεις. Τέλος γνωρίζουμε ότι
όταν υπάρχει πόλεμος οι άνθρωποι εγκαταλείπουν αυτές τις εμπόλεμες περιοχές.
Ο Richerson (2001) από την άλλη πλευρά συμφωνεί με τη Μαλθουσιανή προσέγγιση
μακροπρόθεσμα. Σε μικρή κλίμακα θεωρεί ότι περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδράσεις
ευνοούν την πληθυσμιακή αύξηση όταν η τεχνολογική ανάπτυξη το επιτρέπει. Στις
παρελθοντικές αγροτικές κοινωνίες κατά καιρούς ασθένειες και πολιτικές καταρρεύσεις
οδήγησαν σε μεγάλες μειώσεις των πληθυσμών. Επίσης πολλές επιθετικές κοινωνίες
συμπλήρωναν τις ανάγκες τους σε πληθυσμό με επιθέσεις και αρπαγές σε γειτονικούς
πληθυσμούς.
Ο Henson (2006) αντιλαμβάνεται τον πόλεμο ως αποτέλεσμα ενός «συμπεριφορικού
διακόπτη» που ενεργοποιείται από καταστάσεις του περιβάλλοντος με διαμεσολαβητές τα
ξενοφοβικά μιμίδια. Είναι υπέρ της άποψης ότι αρχική αιτία είναι οι περιορισμένοι πόροι
της ομάδας, λόγω της πληθυσμιακής αύξησης ή λόγω περιοριστικών περιβαλλοντικών
παραγόντων. Π.χ. εάν ο πληθυσμός μιας φυλής αυξηθεί περισσότερο από τον αριθμό που
μπορεί να τραφεί από τους υπάρχοντες πόρους ή μια κλιματική μεταβολή περιορίσει τους
διαθέσιμους πόρους, τότε για τα άτομα της φυλής αυτής (δηλαδή τα γονίδια τους) είναι
προτιμότερο να επιτεθούν στη διπλανή φυλή για να αυξήσουν τους πόρους τους, από το να
πεινάσουν. Τα γονίδιά μας έχουν επιλεχθεί ώστε να χτίζουν εγκεφάλους που κάνουν
τέτοιους γενετικούς υπολογισμούς κόστους-οφέλους στη βάση ενός μέσου αναμενόμενου
αποτελέσματος χωρίς να υπάρχει συνειδητή επίγνωση.
Η πληθυσμιακή πίεση δεν είναι υποχρεωτικά μία πίεση που χρειάζεται εκτόνωση.
Μπορεί και να λειτουργήσει διαφορετικά, π.χ. σαν παροχή δυνατοτήτων για αλλαγή
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δράσης. Ο Weidmann (2009) ερεύνησε το μηχανισμό των κινήτρων που ευνοεί τη βίαιη
σύγκρουση των ομάδων που είναι γεωγραφικά συγκεντρωμένες. Η μία εκδοχή του είναι των
κινήτρων, όπου τα μέλη της ομάδας είναι προσκολλημένα στον τόπο τους και γι’ αυτό
θέλουν να πολεμήσουν για να τον διατηρήσουν. Η άλλη εκδοχή που εξετάζεται είναι των
δυνατοτήτων, όπου τα μέλη της ομάδας λόγω της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους είναι
πιθανότερο να ξεπεράσουν προβλήματα συλλογικής δράσης, να συνεργαστούν και να
εμπλακούν σε μάχη. Για να ελέγξει τις υποθέσεις του χρησιμοποίησε δεδομένα από
εθνότητες μετά το Β’ΠΠ, και δεδομένα GIS. Τα αποτελέσματά του δείχνουν τη δεύτερη
εκδοχή.
Η πληθυσμιακή πίεση ακόμη δεν έχει ως μόνη διέξοδο τον επεκτατικό πόλεμο.
Μπορεί να οδηγεί σε εσωτερική διαμάχη, σε αναζήτηση νέου περιβάλλοντος, σε ανάπτυξη
νέας αποδοτικότερης τεχνολογίας ή σε διαφορετική οικονομική οργάνωση. Η προσαρμογή
των ανθρωπίνων ομάδων μπορεί να είναι διαφορετική και εξαρτάται από πολλούς άλλους
παράγοντες. Ο Nolan (2003) συμπεραίνει ότι η πληθυσμιακή πίεση παίζει κάποιο ρόλο στη
συχνότητα των πολέμων αλλά από μόνη της δεν μπορεί να εξηγήσει το φαινόμενο μεταξύ
διαφορετικά τεχνολογικά ανεπτυγμένων κοινωνιών. Θεωρεί πιθανό να υπάρχει ακόμη μία
μεταβλητή από το βιοφυσικό περιβάλλον που επηρεάζει την επιβίωση και την κοινωνική
οργάνωση.

3.2 - Περιβάλλον

Το περιβάλλον με την επίδραση του κλίματος σε αυτό θεωρείται ένας παράγοντας που
υπήρξε καθοριστικός για την εντατικοποίηση του πολέμου και την εξέλιξή του, κυρίως με
έμμεσο τρόπο.
Ο Morris (2012) θεωρεί πολύ σημαντικό παράγοντα για τα προηγούμενα τη
γεωγραφία. Η αλλαγή προς μεγαλύτερες κοινωνίες ξεκίνησε μετά το τέλος της εποχής των
παγετώνων, στα γεωγραφικά πλάτη που φαίνονται στο παρακάτω σχήμα και στα οποία
υπήρχε η πυκνότερη συγκέντρωση φυτών και ζώων.
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Εικόνα 1 – Ανάπτυξη Αγροτικής Οικονομίας (Morris, 2012)
Η καλλιέργεια φυτών και η εξημέρωση ζώων είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του
συνολικού πληθυσμού των ανθρώπων από το μισό εκατομμύριο που ήταν πριν είκοσι
χιλιάδες χρόνια σε πέντε εκατομμύρια πριν δέκα χιλιάδες χρόνια. Το 80-90 % αυτών ζούσε
στα παραπάνω γεωγραφικά πλάτη. Οι κοινωνικές ομάδες πολλές φορές μετά από μάχες δεν
μετακινούνταν σε άλλες περιοχές αλλά απορροφούνταν από τους νικητές. Αυτό το
φαινόμενο επεκτάθηκε και οδήγησε σε όλο και μεγαλύτερες κοινωνίες που παρέμεναν
σταθερές σε έναν τόπο και οι οποίες κατά καιρούς με την επιρροή μεταγενέστερων
παραγόντων διαιρούνταν σε μικρότερες.
Ο Haas (1998) αναφέρεται στο φαινόμενο του πολέμου, ως προς τα πρώτα
αρχαιολογικά ευρήματα που υποστηρίζουν την εμφάνισή του, από την παλαιολιθική εποχή.
Τα ευρήματα από πράξεις βίας όμως εμφανίζονται ως μεμονωμένα και όχι σημαντικά. Οι
κοινωνίες αυτές των τροφοσυλλεκτών δεν είχαν την πυκνότητα, τα πολλά αποθέματα πόρων
και τις εθνοτικές ποικιλίες που αποτελούσαν παράγοντες πολεμικής εμπλοκής μετέπειτα
κοινωνιών. Είχαν όμως σε ένα βαθμό σταθερή κατοικία. Αυτό είναι μία ένδειξη ότι η
εδαφικότητα ίσως να ήταν ένας παράγοντας για αυτές τις κοινωνίες. Ευρήματα από πόλεμο
εμφανίζονται συστηματικά τη νεολιθική περίοδο με την εμφάνιση των αγροτικών
κοινωνιών και την αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού.
Όπως αναφέρεται στον Dennen (1995), ο Ibn-Khaldun of Tunis (1332-1406), στο
βιβλίο του Introduction to History, γράφει για τον τρόπο δημιουργίας των κρατών. Η θεωρία
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του περιγράφει την κατάκτηση τοπικών αγροτικών κοινωνιών από επιτυχημένες ομάδες
νομάδων κτηνοτρόφων. Οι Levy&Thomson (2011) αναφέρουν τα προβλήματα που
προέκυπταν από την συνύπαρξη των πρώτων αγροτών και νομάδων κτηνοτρόφων καθώς σε
περιόδους περιβαλλοντικής πίεσης έπρεπε να πολεμήσουν για τις πηγές ή τις εκτάσεις που ο
καθένας χρησιμοποιούσε με διαφορετικό τρόπο. Ωστόσο τονίζουν πως αυτό δεν συνέβη σε
όλο τον κόσμο, ούτε ήταν η αρχική αιτία των πολέμων. Επίσης οι αγρότες ήταν ένας
σταθερός στόχος, ενώ η κινητικότητα των νομαδικών κτηνοτρόφων τους έδινε σαφές
πλεονέκτημα στις επιδρομές. Εξάλλου ο άγριος τρόπος ζωής τους, ευνοούσε τη μετατροπή
τους σε ικανούς πολεμιστές (Gat, 2006).
Συγκρίνοντας τα στοιχεία από διάφορες περιοχές και αυτοκρατορίες ο Turchin (2009)
ισχυρίζεται ότι οι αυτοκρατορίες δημιουργούνται σε περιοχές γειτονικές σε στέπες. Εκεί το
περιβάλλον έχει επιτρέψει σε κοινωνίες να εξελίξουν την εκμετάλλευση του εδάφους, για
παραγωγή τροφής, ενώ στις γειτονικές περιοχές των στεπών ζούσαν νομάδες που το
εκμεταλλεύτηκαν κάνοντας επιδρομές. Παρ’ όλα αυτά, αυτό το κριτήριο δεν είναι αυστηρό
και απόλυτο, και έχει διάφορες αποκλίσεις.
Επίσης ο Haas (1998) διαπιστώνει ορισμένες διαπολιτισμικά κοινές συγκυρίες κατά
τα διάφορα κύματα εμφάνισης πολέμου. Τα πρώτα σημάδια εμφανίζονται κατά τη
μετάβαση από νομαδικές κοινωνίες κυνηγών-τροφοσυλλεκτών σε τοπική παραγωγή τροφής.
Οι επιθέσεις αυτές αφορούν μεμονωμένα άτομα και όχι αρπαγή πόρων ή γης. Με την
ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής ο πόλεμος γίνεται αποτέλεσμα συνδυασμού
πληθυσμιακής αύξησης, μεγάλων αποθεμάτων πόρων, τοπικισμού (sedentism) και
κλιματικών διακυμάνσεων.
Ο Ferguson (2003) αμφισβητεί την άποψη ότι ο πόλεμος είναι ένα στοιχείο που
υπήρχε πάντα στην ανθρώπινη ιστορία. Υποστηρίζει ότι σε πολλές περιπτώσεις τα
αρχαιολογικά ευρήματα παρεξηγήθηκαν. Σύμφωνα με τα δικά του στοιχεία τοποθετεί τα
πρώτα στοιχεία που αποδεικνύουν πολεμικές μάχες στο 10000 π.Χ. Θεωρεί πέντε βασικούς
παράγοντες οι οποίοι έχουν οδηγήσει στην εμφάνιση πολέμων μεταξύ τροφοσυλλεκτών ή
αγροτικών πληθυσμών.
-

Την μετατόπιση των κοινωνιών από τη νομαδική ζωή στη μόνιμη εγκατάσταση σε
ένα τόπο, ώστε να μην μπορούν να ξεφύγουν από τα προβλήματα.

-

Την αύξηση των πληθυσμών που οδηγεί στην απαίτηση για πόρους.

-

Την ανάπτυξη κοινωνικής ιεραρχίας όπου η ελίτ είχε τα δικά της συμφέροντα.
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-

Την ανάπτυξη του εμπορίου, με αγαθά για τα οποία άξιζε να πολεμήσουν.

-

Τέλος τις κλιματικές αλλαγές που διαφοροποιούσαν τη δυνατότητα για εξεύρεση
πόρων για τα δεδομένα του πληθυσμού και πολλές φορές δυσκόλευαν την
επιβίωση.

Επίσης δέχεται έναν ακόμη παράγοντα που αναφέρεται από τον Raymond C. Kelly
και είναι ότι οι τροφοσυλλέκτες που οδηγούνταν σε πόλεμο ήταν οργανωμένοι σε
μεγαλύτερες και καλύτερα οριοθετημένες ομάδες, ενώ οι ειρηνικές κοινωνίες αποτελούνταν
από οικογένειες.
Εκτός από τις κλιματικές αλλαγές παρόμοια αλλά πιο ξαφνικά αποτελέσματα υπήρχαν
από τις φυσικές καταστροφές.
Πολλά τμήματα από φυλές μετακινούνταν κατά καιρούς σε νέες περιοχές αλλά για τις
αιτίες δεν υπάρχουν σαφείς καταγραφές. Συμπεριλαμβάνονται υποδιαιρέσεις, πληθυσμιακές
πιέσεις, έλλειψη εδαφών, εκκένωση εδαφών, και φυσικές καταστροφές. Αυτές οι
μετακινήσεις σε νέα εδάφη δημιουργούσαν πιέσεις και αμυντικές τάσεις στους
προηγούμενους κατοίκους των εδαφών αυτών (Gat, 2006).
Το περιβάλλον φαίνεται ότι έχει επιδράσει με πολλούς τρόπους στην εμφάνιση
πολέμων. Ως γεωγραφία, κλίμα, γονιμότητα, δυνατότητα για σταθερή διαμονή, και φυσικά
ως γειτνίαση με πιθανούς εχθρούς. Αν και δεν υπάρχουν αντίστοιχα δεδομένα για αγροτικές
κοινωνίες, ο Diamond (2012) αναφέρεται στη μελέτη του Richardson για τις αιτίες των
πολέμων, όπου από το 1820-1949 η κύρια πηγή που οδηγούσε σε απόκλιση στον αριθμό
των πολέμων που συμμετείχε κάθε κράτος ήταν ο αριθμός των εθνών που συνόρευαν. Ήταν
σχεδόν ανάλογος ο αριθμός των πολέμων και ο αριθμός των εθνών που μοιράζονταν κοινά
σύνορα.

3.3 – Τεχνολογία

Οι Turchin et al. (2013) μοντελοποιούν τη συγκρότηση και εμφάνιση των πρώτων
κοινωνιών-κρατών. Τα αποτελέσματά τους προτείνουν μια πιθανή εξήγηση για τη θετική
συσχέτιση μεταξύ δημιουργίας των πρώτων κρατών και πολιτικής σταθερότητας, ανάπτυξης
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θεσμών, και κατά κεφαλήν εισοδήματος. Εξετάζουν την αλληλεπίδραση μεταξύ της
γεωγραφίας και της ανάπτυξης πολεμικής τεχνολογίας. Το μοντέλο τους εξετάζει την
πολιτιστική εξέλιξη και δημιουργία των πρώτων μεγάλης κλίμακας πολύπλοκων κοινωνιών.
Χρησιμοποιούν την εξής αιτιακή αλυσίδα:
εξάπλωση πολεμικής τεχνολογίας
εντατικοποίηση του πολέμου
ανάπτυξη υπερκοινωνικών χαρακτηριστικών
δημιουργία μεγάλης κλίμακας κοινωνιών

Επιβεβαιώνοντας τα αποτελέσματά τους με τα ιστορικά δεδομένα, αποδεικνύουν
εκτός από τη γεωγραφία (του υψομέτρου της περιοχής), και τη σημασία της επίδρασης της
διαφορετικής ανάπτυξης πολεμικής τεχνολογίας στη δημιουργία μεγάλης κλίμακας
κοινωνιών.
Ο εξοπλισμός των πρώτων αγροτικών και κτηνοτροφικών κοινωνιών ήταν φτωχός και
αποτελούνταν από δόρυ, τσεκούρι, σπαθί, ρόπαλο, τόξο και βέλη, δερμάτινη πανοπλία, και
πιο σπάνια κράνος από χαυλιόδοντα. Τα μέταλλα έφεραν αλλαγή στα υλικά που
χρησιμοποιούνταν αλλά μικρή αλλαγή στον τύπο του εξοπλισμού. Οι κατασκευές από
σίδηρο ήταν ακριβές και χρησιμοποιούνταν μόνο από την αριστοκρατία. Το ίδιο συνέβη και
με την έλευση του αλόγου στην Ευρώπη που χρησιμοποιήθηκε αρχικά στα άρματα και στη
συνέχεια στους έφιππους. Έτσι οι περισσότεροι συμμετέχοντες σε μάχες παρέμειναν γυμνοί
και πεζοί (Gat, 2006).
Από τα δεδομένα που παρουσιάζει ο Nolan (2003) δείχνει ότι πόλεμος συνέβαινε πιο
συχνά μεταξύ κοινωνιών αγροτών και προηγμένων καλλιεργητών παρά απλών
καλλιεργητών και κυνηγών-τροφοσυλλεκτών. Εξηγεί ότι αυτό είναι αναμενόμενο. Οι
κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες λόγω της ανάγκης για συνεχή αναζήτηση τροφής δεν μπορούν και
να πολεμούν και να κυνηγούν. Οπότε προτιμούν να απομακρύνονται. Οι απλοί
καλλιεργητές όταν δεν επενδύουν μεγάλο χρόνο και ενέργεια στη φροντίδα της γης τους
είναι επίσης προτιμότερο να απομακρυνθούν παρά να παραμείνουν και να πολεμούν. Όσο
όμως αυξάνει η τεχνολογία και η εξάρτηση από έναν τόπο τόσο αυξάνει η μονιμότητα και η
πιθανότητα για συμπλοκές, ζήλιες και μίση με γειτονικές κοινωνίες που μπορούν τελικά να
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οδηγήσουν σε πόλεμο. Επίσης η κατοχή αποθηκευμένης τροφής και η κατοχή έκτασης γης
μπορεί να είναι πρόκληση για πιθανούς εχθρούς. Η τεχνολογική ανάπτυξη οδήγησε αφ’ ενός
στην πιο προσοδοφόρα εκμετάλλευση της γης οπότε η κατάκτηση σκλάβων έδινε μεγάλο
πλεονέκτημα, και αφ’ ετέρου σε καινούργια όπλα που έδιναν τη δυνατότητα να το
πετύχουν. Επίσης με την αυξημένη παραγωγή τροφής ήταν δυνατό να συντηρηθούν
στρατιώτες και αυτό ήταν άρα ένα αυτοτροφοδοτούμενο σύστημα.
Η δύναμη του διομαδικού ανταγωνισμού θεωρείται στο μοντέλο των Turchin et al.
(2013) ότι επηρεάζεται από δύο κύριους παράγοντες, την τεχνολογία και τη γεωγραφία
όπως προαναφέρθηκε. Η τεχνολογία, που αναπτύσσεται με το χρόνο διακρίνεται σε
παραγωγική (αγροτική τεχνολογία) και τη στρατιωτική. Η γεωγραφία, που παραμένει
σταθερή στο χρόνο, εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ερήμων και στεπών, βουνών,
ποταμιών και θάλασσας.
Οι νέες ανακαλύψεις όμως και η χρησιμοποίησή τους στις αμυντικές και επιθετικές
τακτικές επέφερε αλλαγές. Όπως αναφέρεται στον Gat (2006) στην περίπτωση των Ινδιάνων
η απόκτηση αλόγων από τους ευρωπαίους άλλαξε τις σχέσεις μεταξύ των κυνηγών και των
αγροτών. Επίσης παρατηρήθηκαν οικισμοί αγροτικών πληθυσμών που ήταν πυκνοκτισμένοι
με προστατευτικούς τοίχους για τις αποθήκες και ψηλούς πύργους που χρησίμευαν ως
παρατηρητήρια, ενώ οχυρωμένα χωριά εμφανίστηκαν και στην Ελλάδα και την Ιταλία
σύντομα μετά την εμφάνιση της γεωργίας.
Οι κτηνοτρόφοι είχαν αρχικά έναν ημινομαδικό τρόπο ζωής ο οποίος με την έλευση
του αλόγου και της καμήλας μπορούσε πλέον να γίνει νομαδικός δίνοντάς τους μεγάλο
πλεονέκτημα έναντι των εγκατεστημένων αγροτών (Gat, 2006) και αυξάνοντας την
ανισότητα πολεμικής ισχύος.
Όπως αναφέρεται στον Diamond (1999) η ανάπτυξη τεχνολογίας ήταν εξαρτημένη
από την ανάγκη για νέες τεχνολογίες. Αλλά για να αναπτυχθούν νέες τεχνολογίες ήταν
χρήσιμο να υπάρχει επαφή με άλλους πολιτισμούς που είχαν τεχνολογία ή η ίδια η κοινωνία
να είναι προηγμένη ήδη τεχνολογικά. Μακροπρόθεσμα η καλύτερη περίπτωση είναι της
μέτριας συνδεσιμότητας, όπως στην περίπτωση της ευρωπαϊκής ηπείρου όπου οι περιοχές
έχουν γεωγραφικά σύνορα που τις διαχωρίζουν αλλά δεν είναι απαγορευτικά στην
επικοινωνία, αντίθετα με την Κίνα που είναι ενιαία περιοχή. Επίσης ο ρόλος της
καινοτομίας ήταν θέμα της κουλτούρας μιας κοινωνίας καθώς η επικράτηση του
συντηρητισμού δεν προήγαγε ούτε την τεχνολογία ούτε την οικονομία. Διάφοροι πολιτισμοί
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όπως το Ισλάμ ξεκίνησαν σαν καινοτόμοι και κατέληξαν συντηρητικοί, αδιαφορώντας για
νέες τεχνολογίες.

3.4 - Κοινωνική Οργάνωση

Ο Fry (2007) ισχυρίζεται ότι όσο αυξάνει η πολυπλοκότητα στην κοινωνική
οργάνωση, τόσο αυξάνει η συχνότητα και η ένταση των πολέμων. Τα ευρήματά του
δείχνουν ότι δεν εμπλέκονται όλες οι απλές νομαδικές κοινωνίες τροφοσυλλεκτών σε
πόλεμο, και τις περισσότερες φορές η επιθετικότητά τους εκφράζεται με απλές επιδρομές,
αιτίες για τις οποίες είναι η εκδίκηση και όχι η αρπαγή πόρων. Αντίθετα οι πιο πολύπλοκες
κοινωνίες αγροτών έχουν όλες εμπλακεί κάποια στιγμή σε πόλεμο και οι συνέπειές του είναι
πιο καταστρεπτικές.
Οι πρώτες και πιο απλές κοινωνίες τροφοσυλλεκτών αποτελούμενες από 25-50 άτομα
δεν εμπλέκονταν πάντοτε σε πόλεμο. Οι πιο πολύπλοκες φυλές των τροφοσυλλεκτών, οι
οποίες είχαν μικρές καλλιέργειες και περιοχές ψαρέματος, αποτελούνταν από περίπου 100
άτομα, δεν είχαν ισχυρές ηγεσίες και ήταν κυρίως ισότιμες όπως και οι προηγούμενες. Στις
φυλαρχίες υπήρχε μεγάλη διακύμανση στην ισχύ της ηγεσίας. Αυτό οφείλεται στην
οικονομία τους, η οποία βασιζόταν στη γεωργία ή και το ψάρεμα, ενώ μπορεί να διέθεταν
σκλάβους γι’ αυτό, καθώς και ανθρώπους που επέβαλλαν κανόνες που ευνοούσαν τους
αρχηγούς τους (Fry, 2007).
Ο πολιτικός συγκεντρωτισμός δεν αυξάνει τη συχνότητα των πολέμων παρά μόνο με
την προϋπόθεση της επικράτησης της τοπικής αγροτικής ζωής. Αντίθετα στην περίπτωση
των μη μόνιμων αγροτικών κοινωνιών συσχετίζεται αρνητικά με τη συχνότητα των
πολέμων. Η επικράτηση πιο στρατιωτικής οργάνωσης συσχετίζεται με τον πολιτικό
συγκεντρωτισμό στις μετακινούμενες ομάδες, ενώ σ’ αυτές με μόνιμο τόπο διαμονής δεν
εξαρτάται από αυτόν. Δηλαδή η επικράτηση της αγροτικής μόνιμης ζωής είναι αυτή που
ευνοεί την στρατιωτική ανάπτυξη και η επιπρόσθετη επικράτηση του πολιτικού
συγκεντρωτισμού αυξάνει τη συχνότητα των πολέμων (Levy & Thomson, 2011).
Όταν άρχισε να αυξάνεται αρκετά ο πληθυσμός των αγροτικών κοινωνιών η
καλλιεργήσιμη γη έγινε αντικείμενο ανταγωνισμού. Οι πιο πλούσιοι αποκτούσαν σκλάβους
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για να δουλεύουν στα χωράφια τους, οι οποίοι ήταν είτε λάφυρο επιδρομής σε ξένες
περιοχές, είτε φτωχοί που πουλούσαν τον εαυτό τους. Αυτό γινόταν με μια σταδιακή
διαδικασία όπως περιγράφεται στον Gat (2006). Για παράδειγμα στην Πολυνησία συνήθως
οι αγροτικές φυλές, αρχικά ισότιμες, είχαν δύο ισχυρούς ανθρώπους. Τον αρχηγό (chief) και
τον «μεγάλο άνδρα» (bigman). Ο αρχηγός είχε περιορισμένη εξουσία, ήταν υπεύθυνος για
διαδικαστικά κοινωνικά θέματα, και πολλές φορές ήταν εκλεγμένος. Ο «μεγάλος άνδρας»
αντίθετα, ήταν χαρισματικός και είχε υψηλό κύρος που πήγαζε από την χρήση της
περιουσίας του. Είχε οπαδούς, στους οποίους προσέφερε προστασία, οικονομική βοήθεια
και άλλα προνόμια, ενώ ως αντάλλαγμα είχε την υποστήριξη και υποταγή τους για την
περαιτέρω αναβάθμιση του κύρους του, της περιουσίας του και της συζυγικής του επιτυχίας.
Η υποκίνηση των επιδρομών γινόταν συνήθως από τον «μεγάλο άνδρα» της φυλής, ή από
κάποιον σπουδαίο πολεμιστή, που οδηγούσε αυτούς που ήθελαν να συμμετέχουν (συνήθως
το κοντινό του περιβάλλον). Παρόμοια φαινόμενα εμφανίστηκαν σε κοινωνίες τέτοιου
τύπου και σε άλλα μέρη του κόσμου (Gat, 2006).
Σύμφωνα με τον Haas (1998) στις πιο πολύπλοκες κοινωνίες που ακολούθησαν αυτές
των απλών καλλιεργητών, ο πόλεμος έγινε πιο συχνός, πιο ισχυρός, και σημαντικό ρόλο
έπαιζαν η στρατιωτική οργάνωση, η οικονομία, και η ιδεολογία. Σε διαφορετικό βαθμό κάθε
φορά επιδρούσαν στη δομή ισχύος αυτών των κοινωνιών και άρα στην πολεμική τους
επέκταση ή άμυνα. Μετά την εμφάνιση των πρώτων κρατών, ο πόλεμος έπαιξε ρόλο στη
δημιουργία αυτοκρατοριών ενώ ο εμφύλιος στην καταστροφή τους .
Στους Levy & Thomson (2011) αναφέρεται ότι τα πιο σημαντικά πράγματα που οι
ομάδες αναζητούν είναι η ασφάλεια, ο πλούτος και η ισχύς. Συμπεραίνει ότι η προέλευση
του πολέμου στις πρώτες κοινωνίες συσχετιζόταν περισσότερο με την πυκνότητα του
πληθυσμού, την περιβαλλοντική έλλειψη, και την οργανωτική ανάπτυξη παρά με τα
ένστικτα του ανθρώπου για φόνο. Θεωρούν σημαντική την αλλαγή στις πρωτόγονες
κοινωνίες με την αλλαγή κοινωνικής οργάνωσης και συγκεκριμένα την τμηματοποίηση. Οι
μη-τμηματικές (un-segmented) οικογένειες δεν είχαν ισχυρούς δεσμούς μεταξύ τους.
Ανάλογα με τις συνθήκες μπορούσαν να αλλάξουν τόπο διαμονής και να αποχωριστούν τις
άλλες οικογένειες. Αντίθετα οι τμηματικές (segmented) οικογένειες έμεναν ξεχωριστά από
τις υπόλοιπες αλλά είχαν ισχυρούς δεσμούς συγγένειας. Αυτό αποτελεί μια γνωστική
διαφορά στην αντίληψη της συμμετοχής στην ομάδα, μια αίσθηση ομαδικής ταυτότητας.
Έτσι όλη η φυλή, που αποτελούνταν από τις οικογένειες, μπορούσε να αντιδράσει ενιαία
στην απειλή, προσβολή ή επίθεση εναντίον κάποιου μέλους της. Μπορούσε ακόμη να
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σχεδιάσει την κατάληψη γειτονικών εδαφών, την αρπαγή γυναικών για να καλύψει
περισσότερες ανάγκες όταν ο αριθμός των μελών της φυλής αυξανόταν. Αυτό θα απαιτούσε
την ύπαρξη κάποιου ηγέτη που θα παρακινούσε και θα οργάνωνε τα μέλη της φυλής προς
αυτήν την κατεύθυνση. Το σύστημα αυτοτροφοδοτείται γιατί κάθε επιτυχία αυξάνει το
κύρος και την αποδοχή του ηγέτη που θα αναζητήσει νέες επιτυχίες. Επίσης σύμφωνα με τα
στοιχεία του Kelly, που αναφέρονται στους Levy & Thomson (2011) οι περισσότερες unsegmented οικογένειες είναι μη-πολεμοχαρείς ενώ αντίθετα οι περισσότερες segmented
οικογένειες είναι πολεμοχαρείς. Αυτό συμβαίνει γιατί αυτού του είδους η κοινωνική
οργάνωση, αυξάνει την ισχύ των ομάδων καθώς ήταν ένα είδος συνασπισμού με ισχυρούς
δεσμούς και επίσης αυξάνει την επιθυμία για παραμονή στην ίδια περιοχή (εδαφικότητα)
λόγω της ασφάλειας που παρέχεται και των στενών σχέσεων.
Όταν οι συνθήκες επέτρεψαν τη συγκέντρωση μεγάλων πληθυσμών, η αστική
οργάνωση των σταθερών κοινωνιών έδωσε τη δυνατότητα και τα μέσα στις ισχυρές αρχές
τους να επικρατήσουν επί των κτηνοτρόφων νομάδων. Πολλές φορές μισθοφόροι
πολεμιστές των νομάδων προσλαμβάνονταν από τις αρχές των αστικών κέντρων λόγω τις
πολεμικής τους φήμης και χρησιμοποιούνταν εναντίον των πρώην συντρόφων τους (Gat,
2006) αυξάνοντας ακόμη περισσότερο την ισχύ τους.
Όπως αναφέρεται στον Dennen (1995), οι Broch & Galtung, συμπεραίνουν από τα
δεδομένα των κοινωνιών που εξέτασαν, ότι η φιλοπόλεμη διάθεση είναι συνακόλουθη της
πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης, καθώς και της πολιτιστικής ανάπτυξης. Στο ίδιο
κείμενο αναφέρονται τα συμπεράσματα από άλλο δείγμα του Eckhardt, σύμφωνα με το
οποίο οι φόνοι και τα βασανιστήρια ήταν πιο συχνό φαινόμενο όσο πιο ανεπτυγμένες και
τοπικά εγκατεστημένες ήταν οι αγροτικές φυλές, προτείνοντας ως εξήγηση την ιστορική
ανάπτυξη συνοδευόμενη από την κοινωνική πειθαρχία, και τη σεξουαλική ματαίωση. Τα
εγκλήματα, οι τιμωρίες, η σκλαβιά και ο πόλεμος ήταν πιο συνήθη σε πιο ανεπτυγμένους
πολιτισμούς.
Η κοινωνική οργάνωση έχει αρκετές προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί. Πολλές
νομαδικές κοινωνίες που εξελίχθηκαν ως πολεμιστές, όπως οι Μογγόλοι και οι Οθωμανοί
Τούρκοι που εξέλιξαν το άλογο ως πολεμική μηχανή, δεν κατάφεραν να εξελίξουν τις
κοινωνίες τους. Κατέλαβαν εδάφη και δημιούργησαν αυτοκρατορίες αλλά δεν απηλλάγησαν
από την πολεμική κουλτούρα τους και το νομαδικό τρόπο ζωής, δεν ανέπτυξαν
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αποτελεσματικές μορφές διοίκησης και τελικά έγιναν αντικείμενο κατάκτησης από άλλους
πιο προηγμένους τεχνολογικά λαούς (Keegan, 1993).
Τέλος ο Diamond (1999) θεωρεί ότι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη κοινωνικής δομής
στις μεγαλύτερες κοινωνίες είναι οι εξής παράγοντες : Οι λιγότερες προσωπικές διαφορές, η
απαίτηση λήψης συνολικών αποφάσεων, η ανάγκη για αναδιανεμητική οικονομία, και η
πυκνότητα του πληθυσμού.

3.5 - Οικονομία

Οι Buhaug et al (2011) βρίσκουν ότι για την εμφάνιση εμφυλίων συρράξεων
σημαντικότερη είναι η σχέση του τοπικού εισοδήματος της περιοχής με το εθνικό εισόδημα.
Δηλαδή σε περιοχές όπου το τοπικό εισόδημα είναι πολύ χαμηλό είναι πιθανότερο να
υπάρξει σύγκρουση ακόμη και εάν το μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα του κράτους είναι
ικανοποιητικό, όπως επίσης και στις περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη απόκλιση από τον
εθνικό μέσο όρο. Οι οικονομικές συγκρίσεις που είχαν ως αποτέλεσμα μεγάλες διαφορές
μπορούσαν να οδηγήσουν σε συγκρούσεις.
Οι πιο απλές αγροτικές κοινωνίες είχαν σε περίοπτη θέση τα ζώα τους διότι η
καλλιεργήσιμη γη δεν ήταν ακόμη τόσο εκμεταλλεύσιμη. Έτσι πολλές φορές τα ζώα
χρησιμοποιούνταν σαν μία μορφή νομίσματος για συναλλαγές και ήταν ένδειξη πλούτου
(Gat, 2006). Άρα υπήρχε πλούτος που μπορούσε να κλαπεί, έπρεπε κάποιος να τον
υπερασπιστεί, και μπορούσε να πολλαπλασιαστεί.
Ο Ferguson (2012) μελετώντας τις φυλετικές διαμάχες (tribal warfare), είναι υπέρ της
άποψης ότι στα πιο σύγχρονα ευρήματα ο πόλεμος φαίνεται να είναι κοινό χαρακτηριστικό
ενώ σε πιο παλιά δεν υπάρχει παντού. Θεωρεί υπεύθυνο το συνδυασμό ορισμένων
συνθηκών που αναπτύχθηκαν όπως η αύξηση των πληθυσμών, ο σταθερός τόπος κατοικίας,
η κοινωνική ιεραρχία, οι δεσμοί της ενδοομάδας, περιβαλλοντικές καταστροφές που
προαναφέρθηκαν καθώς και το εμπόριο υψηλής αξίας.
Την περίοδο των πρώτων αγροτικών κοινωνιών ήταν οικονομικά ελκυστικές οι
επιδρομές για πόρους, γη και γυναίκες. Όταν οι κοινωνίες αναπτύχθηκαν ως πλήρως
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αγροτικές το κόστος του πολέμου αυξήθηκε. Το υψηλό κόστος προϋποθέτει και υψηλό
πιθανό κέρδος για πραγματοποιηθεί ένας πόλεμος. Έτσι οι στόχοι ενός πολέμου πλέον ήταν
για αρπαγή πόρων, αρπαγή γης (διώχνοντας ή σκοτώνοντας γειτονικούς πληθυσμούς) και
για σκοπούς εκδίκησης. Οι δύο πρώτοι λόγοι είναι οικονομικής φύσεως ενώ η εκδίκηση δεν
ξεκινά ένα πόλεμο αλλά βοηθά στη διαιώνισή του (Haas, 1998).
Η οικονομική ισχύς αποκτούσε σταδιακά αποδόσεις πολλαπλάσιες και μπορούσε να
εξαγοράσει πολεμιστές και τεχνολογία που έδιναν πλεονέκτημα πολεμικής ισχύος. Η
πολεμική ισχύς οδηγούσε σε αυθαίρετες διεκδικήσεις οι οποίες απέφεραν περισσότερο
πλούτο. Επιπλέον όσο εξελίσσονταν οι κοινωνίες, η κατοχή εκτάσεων και σκλάβων είχε
πολλαπλάσια απόδοση σε σχέση με το παρελθόν, ενώ αργότερα προστέθηκε σ’ αυτά και η
συλλογή φόρων. Αντικείμενα τέχνης είχαν εμπορεύσιμη αξία και οι δρόμοι του εμπορίου
είχαν και αυτοί έναν λόγο να παραμείνουν ασφαλείς (Gat, 2006).

3.6 - Στρατηγική

Οι προηγούμενοι παράγοντες οδήγησαν σταδιακά τις πιο επιτυχημένες κοινωνίες σε
στρατιωτική οργάνωση. Εκτός από την υιοθέτηση και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για
πολεμική χρήση, οι στρατηγικές που ακολουθήθηκαν είχαν τόσο άμεσες, όσο και
μακροπρόθεσμες συνέπειες στο τελικό αποτέλεσμα. Ο Ferguson (2012) ισχυρίζεται ότι οι
πρακτικές του πολέμου μεταξύ φυλών εξαρτώνται και περιορίζονται από παράγοντες της
τεχνολογίας και της διαβίωσης, από την οικολογία, τη δημογραφία και τη γεωγραφία όπως
συμβαίνει και στα κράτη.
Ο

Richerson (2001) αναφέρει την ταξινόμηση στρατιωτικής δομής κατά τον

Andreski, σύμφωνα με τον οποίο υπάρχουν τρεις μεταβλητές που χρησιμεύουν για την
ταξινόμηση των στρατιωτικών οργανισμών: Η αναλογία στρατιωτικής συμμετοχής (που
εξαρτάται από το κόστος της εκπαίδευσης και του εξοπλισμού των μαχητών), η ιεραρχική
δομή, και η συνεκτικότητα του στρατιωτικού οργανισμού.
Πολλές κοινωνίες κυνηγών-τροφοσυλλεκτών και απλών αγροτών ανήκουν στην
κατηγορία υψηλής στρατιωτικής συμμετοχής (λόγω μη εκπαίδευσης και χαμηλού κόστους
εξοπλισμού των μαχόμενων), χαμηλού βαθμού ιεραρχίας

(πολλές ήταν ισότιμες), και
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χαμηλής συνεκτικότητας μεταξύ τους (λόγω έλλειψης δεσμών από τη διασκορπισμένη
διαμονή και λόγω ανεπαρκούς εκπαίδευσης). Παράδειγμα αυτής της κατηγορίας είναι ο
πόλεμος των αγροτικών κοινοτήτων στη Νέα Γουινέα και την Αμαζονία.
Πιο προηγμένες κοινότητες αγροτών και κτηνοτρόφων έχουν τα παραπάνω
χαρακτηριστικά με αυξημένη όμως τη συνεκτικότητα λόγω συναισθηματικού δεσμού και
κοινωνικών νορμών που την ευνοούν. Παράδειγμα αυτής της κατηγορίας ήταν οι
κοινότητες των Ινδιάνων της Β. Αμερικής.
Οι Kadera & Morey (2008) εξετάζουν μέσα από το μοντέλο τους την αποδοτικότερη
πολιτική ενός κράτους, ανάμεσα στον ειρηνικό ανταγωνισμό και στον πόλεμο. Θεωρούν ότι
οι πόροι ενός κράτους είναι συγκεκριμένοι. Πρέπει λοιπόν να αποφασιστεί ποιο μέρος των
διαθέσιμων πόρων θα επενδυθεί σε πολεμικούς εξοπλισμούς και ποιό σε ειρηνική ανάπτυξη.
Ο σκοπός είναι να ανταγωνιστεί κάποιο άλλο κράτος, και να αποφασιστεί εάν είναι
καλύτερα να επιτεθεί στο κράτος αυτό ή όχι. Οι επιλογές που δίνονται είναι η ειρηνική
ανάπτυξη, η επίθεση σε στόχους στρατιωτικούς και η επίθεση σε στόχους πολιτικούς.
Τα αποτελέσματά τους δείχνουν ότι στην περίπτωση του ειρηνικού ανταγωνισμού ο
ασθενέστερος καταλήγει να μην μπορεί να συντηρήσει πολεμικό εξοπλισμό και να είναι
ακόμη πιο ανυπεράσπιστος μπροστά στον ανταγωνιστή του που αυξάνει συνεχώς τη δύναμή
του (οικονομική και πολεμική ισχύς). Η μόνη περίπτωση να κερδίσει ο στρατιωτικά
ανίσχυρος και με λιγότερους πόρους τον ισχυρό είναι μέσω των επιθέσεων σε
στρατιωτικούς στόχους, χωρίς αυτό να εξασφαλίζει την επικράτησή του. Επίσης
προβλέπουν ότι πολλές φορές σε πόλεμο με στρατιωτικούς στόχους τελικά επικρατεί
ισορροπία που οδηγεί σε αδιέξοδο, διότι κανείς δεν μπορεί να περιορίσει τους πόρους του
άλλου σε βαθμό που να μειώσει ή να εξαλείψει τη δυνατότητα για επανεξοπλισμό των
ενόπλων δυνάμεων. Αντίστροφα όταν πλήττονται βιομηχανικοί στόχοι, οι πόροι για
πολεμικό εξοπλισμό μειώνονται γρήγορα και ο πόλεμος λήγει γρηγορότερα, αν και με
περισσότερες απώλειες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων.
Οι Shudo και Iwasa (2002), σε ένα παρόμοιο θέμα που αφορά βιολογικούς
οργανισμούς, εξετάζουν μέσω μοντελοποίησης τη βέλτιστη αμυντική στρατηγική με την
παραγωγή αμυντικών πρωτεϊνών ενάντια σε επίθεση από παθογόνα. Αυτή καθορίζεται από
την αναλογία μεταξύ του ενεργειακού κόστους της άμυνας (για την παραγωγή αμυντικών
πρωτεϊνών, την αποθήκευσή τους και την ενεργοποίησή τους) και τους κόστους από την
επίθεση των παθογόνων. Το μοντέλο εξετάζει πότε είναι προτιμότερο να αποθηκεύονται
45

πρωτεΐνες και πότε να παράγονται μετά την επίθεση και πόσες από τις αποθηκευμένες να
απελευθερώνονται κατά την επίθεση. Η αποθήκευση εξαρτάται από το μέγεθος της
λοίμωξης ειδικά εάν το κόστος παραγωγής ή ενεργοποίησης είναι μικρό. Όσο μεγαλύτερο
το μέγεθος της λοίμωξης τόσο αποτελεσματικότερη είναι η αποθήκευση πρωτεϊνών. Βέβαια
υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που συνυπολογίζονται όπως η πιθανότητα λοιμώξεων, η
τοξικότητα των παθογόνων, η χρονική καθυστέρηση, το κόστος αποθήκευσης και
ενεργοποίησης.

3.6.1. Εκτίμηση
Για τη μάχη, σημαντικός παράγοντας είναι το μέγεθος των ομάδων με τη μικρότερη
ομάδα να υποχωρεί. Δεν είναι όμως καθοριστικός. Η γνώση του χώρου, από τη δεχόμενη
επίθεση ομάδα, μπορεί να της δώσει το πλεονέκτημα να μη γίνει αντιληπτή. Ο εντοπισμός
μίας ομάδας και η εκτίμηση γι’ αυτήν είναι σημαντικότεροι παράγοντες από το μέγεθος και
τον οπλισμό (Kelly, 2005).
Η εκτίμηση δεν είναι πάντα σωστή και ακριβής. Ο Hirshleifer (1998) τονίζει τις
τυχαίες αιτίες ως αυτές που οφείλονται στις ευκαιρίες και τις αντιλήψεις. Ως ευκαιρίες
θεωρεί το υλικό κόστος και όφελος που προκύπτει από μία σύγκρουση. Ως αντίληψη εννοεί
την υπεραισιοδοξία μίας ομάδας για το αποτέλεσμα μιας σύγκρουσης . Η εκτίμηση δηλαδή
είναι αυτή που μπορεί να οδηγήσει σε ένα πόλεμο ή να τον αποτρέψει είτε είναι ακριβής,
είτε όχι.

3.6.2. Τελετουργικά
Ο Durham, όπως αναφέρεται στον van der Dennen (2005), προτείνει μία ερμηνεία για
την ύπαρξη πολλών φάσεων στην διαδικασία του πολέμου. Η φυσική και πολιτιστική
επιλογή, όπως υποστηρίζει, έχει ευνοήσει τις χαμηλού κόστους τακτικές εκτίμησης στις
πρώτες φάσεις της διεξαγωγής του πολέμου. Η κλιμάκωση μπορεί να επιτευχθεί όταν αυτές
οι τακτικές δεν είναι επαρκείς για να αποδώσουν το καθαρό όφελος που αναμενόταν ή
απαιτείται αυξημένη επιθετικότητα για να αποτρέψει κάποιον από μεγάλες απώλειες.
Επίσης οι μαχόμενες ομάδες μπορούν να επαναπροσδιορίσουν τον πολεμικό σκοπό τους
κατά την πορεία του πολέμου. Στα πλαίσια αυτών των φάσεων ο Dennen τοποθετεί και την
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επικράτηση των τελετουργιών που προηγούνται των μαχών. Κάποιες φορές αποσκοπούν σε
μία αλλαγή της νοητικής κατάστασης, με συμμετοχή πνευμάτων, χορούς, όρκους, πρόβες,
και λήψη ναρκωτικών (Thorpe, 2003).
O Gottschall (2001) μελετώντας την Ιλιάδα γράφει ότι πολλές μάχες στην εποχή του
Ομήρου, ήταν τελετουργικές (εντός της ομάδας ή και με άτομα από την εξωομάδα) με
σκοπό την ανάδειξη του ισχυρότερου χωρίς υποχρεωτικά το θάνατο κάποιου. Η μάχη θα
μπορούσε να γίνει και λεκτικά, όπως προτρέπει η Αθηνά τον Αχιλλέα και τον Αγαμέμνονα,
όπου και πάλι ο νικητής θα κερδίσει τιμή, δόξα και κοινωνικό status, τα κίνητρα δηλαδή
που προαναφέρθηκαν, τα οποία του προσφέρουν έμμεσα καλύτερη πρόσβαση σε θηλυκά,
κατά τις περιγραφές του Ομήρου πάντα.

3.6.3. Έκβαση
Στον Diamond (2012) αναφέρονται οι παραδοσιακές μορφές εκδήλωσης του πολέμου.
Η μάχη με παράταξη, οι επιδρομές, οι ενέδρες, οι δόλιες γιορτές (κάτι σαν δούρειο ίππο,
όπου καλούσαν μια άλλη ομάδα για να γιορτάσουν και στο τέλος τους σκότωναν), καθώς
και οι κανονικές συγκεντρώσεις που καταλήγουν σε πόλεμο χωρίς να έχει προσχεδιαστεί.
Υποστηρίζει ότι υπάρχουν τρεις αντιδράσεις των ομάδων τροφοσυλλεκτών στη
δυνατότητα για θανάσιμη διομαδική βία. Η αποφυγή, η δέσμευση με σύναψη φιλικών
σχέσεων με γειτονικές ομάδες, και η άμεση επιθετικότητα που οδηγεί σε εδαφικά κέρδη ή
απώλειες. Η διομαδική συνεργασία αυξάνει την πρόσβαση σε πόρους (τροφή, θηλυκά,
ασφάλεια) και όταν υφίσταται, η εδαφική έκταση δεν σχετίζεται με την αρμοστικότητα ενώ
η αρμοστικότητα σχετίζεται με τον αναπαραγωγικό ρυθμό.
Σε κάποιες περιπτώσεις για την αποφυγή του κόστους της μάχης και των απωλειών
από αυτή, πραγματοποιούνταν διαπραγματεύσεις για την παράδοση ή αποχώρηση. Ο Zott
(2002) χρησιμοποιώντας ABM (Agent Based Modeling) εξετάζει τα αποτελέσματα της
προσαρμοστικής

μάθησης

στις

διαπραγματεύσεις

κάτω

από

συνθήκες

ελλιπούς

πληροφόρησης. Η μελέτη δείχνει ότι η διαπραγματευτική ανεπάρκεια μπορεί να ερμηνευθεί
ως προσαρμοστική αποτυχία. Οι προσομοιώσεις του δείχνουν ότι ακόμη και με πλήρη
πληροφόρηση η προσαρμογή μπορεί να απαιτήσει μακρόχρονες διαπραγματεύσεις. Επίσης
κάτω από ανεπαρκή πληροφόρηση, με τη διαπραγμάτευση μπορεί κάποιος να παρατηρήσει
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πιο δίκαιη κατανομή των εμπορικών κερδών, δηλαδή με ανεπαρκή πληροφόρηση ο
αδύναμος διαπραγματευτής ισχυροποιείται και ο ισχυρός αποδυναμώνεται.
Σε άλλες περιπτώσεις η επικράτηση μιας ομάδας μπορεί να συμβεί χωρίς κάποια
προσπάθεια.

Όπως

αναφέρεται

στον

Diamond

(1999)

σημαντικός

παράγοντας

εξουδετέρωσης των κοινωνιών τροφοσυλλεκτών από αγροτικές κοινωνίες ήταν τα μικρόβια
και οι ιώσεις. Οι πολύπλοκες αγροτικές και κτηνοτροφικές κοινωνίες ζούσαν σε στενή
επαφή με εξημερωμένα ζώα από τα οποία μολύνονταν με ασθένειες, οι οποίες σύντομα
μεταδίδονταν σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων λόγω της συγκέντρωσής τους σε συγκεκριμένο
τόπο. Αυτή η διαδικασία ενίσχυσε το ανοσοποιητικό τους σύστημα, αλλά και την
αποτελεσματικότητα των ιών, με αργούς ρυθμούς. Αντίθετα η απότομη επαφή των
εξελιγμένων πλέον ιών και μικροβίων με τροφοσυλλέκτες που δεν είχαν ανεπτυγμένο
ανοσοποιητικό σύστημα τους εξολόθρευε σε σύντομο διάστημα.

3.7 - Συμπεράσματα

Ο πόλεμος γενικότερα θεωρείται παίγνιο αρνητικού αθροίσματος καθώς τα όφελος
του νικητή δεν ξεπερνά το κόστος των ηττημένων (Wisman, 2008). Είναι δηλαδή ένας
μηχανισμός ανορθολογικός που επιτρέπει την επικράτηση της καλύτερα προσαρμοσμένης
ομάδας, μέσα από μια αλληλεπίδραση πολύπλοκων παραγόντων.
Από όλα τα προηγούμενα γίνεται εμφανές ότι η συνεισφορά των προηγούμενων
παραγόντων στην εμφάνιση του πολέμου είναι μία αυτοτροφοδοτούμενη και πολύπλοκη
διαδικασία. Δεν είναι ίδια η επίδρασή τους σε όλες τις περιπτώσεις. Για να εμφανιστεί το
φαινόμενο του πολέμου πρέπει καταρχήν να υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι
να ρισκάρουν τη ζωή τους, και πρέπει να υπάρχει και μια εκτίμηση για το ρίσκο αυτό, ώστε
να αποφασιστεί η αντίδραση. Δηλαδή στην περίπτωση της επίθεσης, πρέπει να υπάρχει η
αντίληψη ότι οι πιθανότητες για τιμωρία αυτής της συμπεριφοράς είναι μικρές, λόγω
διαφοράς πολεμικής ικανότητας ή λόγω της τακτικής της επίθεσης.
Σαν γενικό πλάνο μπορεί να αναφερθεί για τις απλές κοινωνίες καλλιεργητών ότι το
περιβάλλον και η τεχνογνωσία τους επέτρεψε να αναπτύξουν αγροτική τεχνολογία, που
άλλαξε την έως τότε διεξαγωγή του πολέμου. Στα κίνητρα των κυνηγών – τροφοσυλλεκτών
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προστέθηκαν νέα ισχυρότερα οικονομικά κίνητρα, ενώ τα προϋπάρχοντα σωματικάαναπαραγωγικά και συναισθηματικά εξελίχθηκαν σε περισσότερο πολύπλοκα. Επιπρόσθετα
οι περιβαλλοντικές καταστροφές και η εκδίκηση προς επιδρομείς ήταν πιο καθοριστικές
καθώς η εξάρτηση από τη σοδειά ήταν μεγαλύτερη και δημιούργησε νέες ανάγκες. Ο νέος
τρόπος ζωής αύξησε το μέγεθος των πληθυσμών, τους πόρους που αντιστοιχούσαν σε κάθε
άτομο, και αυτό οδήγησε σε νέες μορφές κοινωνικής οργάνωσης, που με τη σειρά τους
έκαναν τις κοινωνίες πιο πολύπλοκες και πιο προσαρμοστικές στις νέες συνθήκες. Οι
πολιτιστικές αποκλίσεις και οι νέες οικονομικές προσαρμογές άλλοτε μεγέθυναν τις
διαφορές της κάθε κουλτούρας και άλλοτε λόγω συχνότερης συναλλαγής, τις ελάττωναν,με
αποτέλεσμα τη σημαντικότερη επίδρασή τους στην εμφάνιση του πολέμου, ενώ οι νέες
τεχνολογίες που προέκυπταν άρχισαν σταδιακά να έχουν μεγαλύτερη επίπτωση στη
διαφορετική πολεμική ικανότητα των κοινωνιών. Τέλος, για τους προηγούμενους λόγους το
κόστος και το όφελος από κάθε πόλεμο έγινε μεγαλύτερο οπότε και η τελική απόφαση για
πόλεμο ή μη είχε διαφορετική βαρύτητα.
Όμως, όπως αναφέρθηκε, σημαντικότερο ρόλο έπαιξε η γειτνίαση διαφορετικών
κοινωνικών ομάδων, και ιδιαίτερα η συνύπαρξη και η συγχώνευση αγροτών και νομάδων με
τελείως διαφορετική κουλτούρα, συνήθως εκεί που το περιβάλλον το επέτρεπε.
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4.

Υπολογιστικό Μοντέλο – Αλγόριθμος
Στα πλαίσια αυτής της εργασίας και για τον έλεγχο της επίδρασης των παραγόντων

που προαναφέρθηκαν, μελετήθηκε υπολογιστικό μοντέλο, βασισμένο σε μοντέλο
προηγούμενης διπλωματικής εργασίας (Καραθάνος, 2011), το οποίο είναι προσομοίωση
ενός κόσμου όπου ζουν οικογένειες-ομάδες απλών αγροτών-καλλιεργητών. Στη συνέχεια οι
όροι «οικογένεια» και «ομάδα» θεωρούνται ταυτόσημοι και χρησιμοποιούνται χωρίς να
γίνεται διάκριση. Οι ομάδες αυτές

καλλιεργούν την περιοχή τους συλλέγοντας,

καταναλώνοντας και αποθηκεύοντας τις τροφές που αυτή αποδίδει. Γεννούν παιδιά και
πεθαίνουν, ενώ όταν η ομάδα μεγαλώσει αρκετά, διαιρούνται και μετοικούν σε γειτονική
περιοχή. Αναπτύσσουν τεχνολογία την οποία χρησιμοποιούν αυξάνοντας την αγροτική
παραγωγή τους που αντιπροσωπεύει τον πλούτο τους. Επίσης όταν η παραγωγή της τροφής
τους δεν επαρκεί για το σύνολο των ατόμων της ομάδας και η αποθηκευμένη τροφή τους
περιορίζεται κάτω από κάποιο επίπεδο ασφαλείας, αναγκάζονται να αναζητήσουν την
καταλληλότερη κοντινή περιοχή και να μεταφερθούν σε αυτή, προς αναζήτηση
περισσότερων πόρων. Όταν ο χώρος αυτός είναι κατειλημμένος έρχονται σε πολεμική
σύγκρουση με τους εκεί κατοίκους.
Υπάρχουν τρεις τύποι κουλτούρας στις οικογένειες αυτού του κόσμου όσον αφορά
την πολεμική τους προδιάθεση. Οι fighters που προετοιμάζονται για πόλεμο και έχουν μια
ανεξάρτητη πιθανότητα εκδήλωσης πολεμικής επίθεσης σε γειτονικές οικογένειες για
εξεύρεση νέων πόρων και ανθρώπων. Οι defenders που προετοιμάζονται επίσης για την
περίπτωση του πολέμου αυξάνοντας την πολεμική ισχύ τους ώστε να αντιμετωπίσουν
οποιεσδήποτε επιθετικές ενέργειες, αλλά δεν θα επιτεθούν παρά μόνο όταν οι πόροι τους
δεν επαρκούν (αυτό ισχύει για όλους τους τύπους). Τέλος οι pacifists οι οποίοι δεν ξοδεύουν
πόρους για πολεμική προετοιμασία. Η πολεμική κουλτούρα τους είναι κληρονομήσιμη όταν
αυτές διαιρούνται, με μία μετάλλαξη, που έχει καθοριστεί στο 1% για τις συγκεκριμένες
προσομοιώσεις. Δηλαδή σε κάθε διαίρεση της ομάδας η νέα ομάδα που προκύπτει έχει την
ίδια πολεμική κουλτούρα στο 99% των περιπτώσεων, ενώ στο 1% αλλάζει ο τύπος της
τυχαία. Για να αποκτήσουν πολεμική ισχύ, ανάλογα με τον κάθε τύπο πολεμικής
κουλτούρας, εκμεταλλεύονται την τεχνολογία που κατέχουν για τον εξοπλισμό τους, και
ένα μέρος του πληθυσμού τους ως πολεμιστές. Η συντήρηση της ισχύος τους έχει ένα
κόστος, το οποίο αφαιρείται από τους πόρους τους σε κάθε κύκλο. Επίσης η ισχύς τους είναι
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φανερή στους πιθανούς αντιπάλους για την εκτίμηση της έκβασης μιας μάχης και την
προτιμότερη αντίδραση.
Η κάθε οικογένεια είναι υλοποιημένη σαν ένα αντικείμενο της κλάσης Family με
ιδιότητες και συναρτήσεις που περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες.

Όνομα Ιδιότητας
movementCost
needForFood

Τιμές
Πραγματικός αριθμός
διπλής ακρίβειας (1, 2)
Ακέραιος (10, 11)

harvestCapability

Ακέραιος (15, 16)

vision

Ακέραιος (1- 5)

warVision

Ακέραιος (2- 6)

storedFood

Πραγματικός αριθμός
διπλής ακρίβειας (0-…)

storageDecay

Πραγματικός αριθμός
διπλής ακρίβειας (0.1)
Πραγματικός αριθμός
διπλής ακρίβειας (1-2)

foodSecurityLevel

isAlive
numOfPersons
maxNumOfPersons

Πραγματικός αριθμός
διπλής ακρίβειας (1- …)
Πραγματικός αριθμός
διπλής ακρίβειας (1- …)
True / false
Ακέραιος (0- …)
Ακέραιος (1- …)

type

Ακέραιος (1- 3)

militaryCost

Πραγματικός αριθμός
διπλής ακρίβειας (0- …)
Πραγματικός αριθμός
διπλής ακρίβειας (0- …)
Πραγματικός αριθμός
διπλής ακρίβειας (0- …)
Πραγματικός αριθμός
διπλής ακρίβειας (0- …)
Πραγματικός αριθμός
διπλής ακρίβειας (0.2)
Πραγματικός αριθμός
διπλής ακρίβειας (0- 1)

techImprovement
techCost

milTechCost
personnelCost
militaryPower
birthProbability
splitProbability

Περιγραφή
Το κόστος μετακίνησης της ομάδας ανά
μονάδα
Η ποσότητα τροφής η οποία απαιτείται για
την επιβίωση κάθε μέλους της
Η ποσότητα τροφής την οποία μπορεί να
συλλέξει σε κάθε κύκλο κάθε μέλος της
ομάδας
Η μέγιστη απόσταση για την οποία μπορεί να
αναζητήσει περιοχή με καλύτερες συνθήκες
διαβίωσης
Η μέγιστη απόσταση στην οποία μπορεί να
αναζητήσει πιθανό αντίπαλο για πόλεμο
Η συνολική ποσότητα τροφής την οποία έχει
αποθηκεύσει η ομάδα στην ιδιωτική της
αποθήκη
Πολλαπλασιαστής με τον οποίο μειώνεται η
αποθηκευμένη ποσότητα τροφής
Η ελάχιστη ποσότητα τροφής (σε ποσοστό
της απαιτούμενης τροφής) η οποία πρέπει να
είναι αποθηκευμένη στην ιδιωτική αποθήκη
της ομάδας ώστε να παραμείνει στη θέση της
Το επίπεδο τεχνολογίας της ομάδας
Το κόστος για τη πρόοδο και διατήρηση της
τεχνολογίας
Εάν η ομάδα είναι ζωντανή
Ο αριθμός ατόμων της ομάδας
Ο μέγιστος αριθμός ατόμων που μπορεί να
έχει μια ομάδα
O τύπος πολεμικής κουλτούρας της ομάδας :
"PACIFIST", "DEFENDER", "FIGHTER"
Το κόστος για τη συντήρηση πολεμικής
ισχύος
Το κόστος για τη συντήρηση του
στρατιωτικού τεχνολογικού εξοπλισμού
Το κόστος για τη συντήρηση του
στρατιωτικού προσωπικού
Η στρατιωτική ισχύς της ομάδας
Η πιθανότητα για τη γένεση νέου μέλους της
ομάδας
Η πιθανότητα να διαχωριστεί μια ομάδα όταν
numOfPersons > maxNumOfPersons
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noSplitFactor

Πραγματικός αριθμός
διπλής ακρίβειας (1- …)

Πολλαπλασιαστής με τον οποίο αυξάνεται το
maxNumOfPersons

Πίνακας 2: Περιγραφή των ιδιοτήτων των αντικειμένων τύπου Family

Όνομα Συνάρτησης
EatFromPrivateStore
Harvest

ChooseOpponent
MakeWar
decreaseStoredFoodBy
makeCloneOf

computeDefaultMilitaryCost
computeRealMilitaryCostAndPower

isWeakerThan

Περιγραφή
Καταναλώνει όση τροφή χρειάζεται από την
ιδιωτική αποθήκη
Συλλέγει από το κελί στο οποίο βρίσκεται όση
ποσότητα μπορεί και την αποθηκεύει στην
ιδιωτική αποθήκη
Επιστρέφει την πιο αδύναμη ομάδα με την οποία
θα πολεμήσει
Πολεμάει με κάποια άλλη ομάδα
Ελαττώνει την αποθηκευμένη τροφή σε κάθε
κύκλο
Δημιουργεί μία άλλη ομάδα με τα ίδια
χαρακτηριστικά και μοιράζει στα δύο τον
πληθυσμό και την αποθηκευμένη τροφή
Υπολογίζει το πολεμικό κόστος της ομάδας
Υπολογίζει το πολεμικό κόστος της ομάδας
(ελέγχοντας τους αποθηκευμένους πόρους της
ομάδος) και την πολεμική ισχύ της ομάδας
Επιστρέφει το αποτέλεσμα της σύγκρισης σε
πολεμική ισχύ με κάποια άλλη ομάδα

Πίνακας 3: Περιγραφή των συναρτήσεων της κλάσης Family.

Ο αλγόριθμος με τον οποίο γίνονται όλες οι προσομοιώσεις εκτελείται για αρχικό
πληθυσμό 15 ομάδων οι οποίες είναι τοποθετημένες αρχικά σε τυχαίες θέσεις του κόσμου,
επαναλαμβάνεται για 1000 κύκλους και περιγράφεται σε ψευδοκώδικα παρακάτω:
1- Υπολόγισε το στρατιωτικό κόστος ανάλογα με τον τύπο της ομάδας
2- Μείωση διαθέσιμης αποθηκευμένης τροφής με το στρατιωτικό κόστος
3- Εάν είναι πολεμική ομάδα (fighter) τότε :
Με πιθανότητα warlike επίθεση δηλαδή: Μείωση της αποθηκευμένης τροφής με
το πολεμικό κόστος. <ΠΟΛΕΜΟΣ>. Κλοπή του μισού πληθυσμού της αντίπαλης
ομάδας.
4- Πιθανή αύξηση πληθυσμού
5- Αύξηση τεχνολογίας κατά το step
6- Υπολογισμός απαιτούμενης τροφής
7- Υπολογισμός παραγωγής περιοχής
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8- Εάν απαιτούμενη τροφή > παραγωγή περιοχής ΚΑΙ συνολική διαθέσιμη τροφή <
επίπεδο ασφαλείας τότε :
9- Εύρεση εκείνου του κελιού εντός του οπτικού πεδίου με τη μεγαλύτερη
δυνατότητα παροχής τροφής
10- Εάν το κελί αυτό είναι διαφορετικό από αυτό στο οποίο βρίσκεται ήδη η ομάδα
τότε η ομάδα μετακινείται σε αυτό το κελί
11- Αλλιώς (εάν δεν υπάρχει τέτοιο κελί) <ΠΟΛΕΜΟΣ>
12- Συλλογή τροφής και αποθήκευση στην ιδιωτική αποθήκη
13- Αφαίρεση από την ιδιωτική αποθήκη όσης τροφής έχει ανάγκη η ομάδα ή όσης
υπάρχει σε αυτήν
14- Εάν η τροφή δεν ήταν αρκετή τότε η ομάδα πεθαίνει
15- Εάν το μέγεθος της ομάδας έχει ξεπεράσει το καθορισμένο όριο μέγιστου αριθμού
ατόμων, τότε τα μισά μέλη της δημιουργούν νέα ομάδα με τα ίδια χαρακτηριστικά
(μεταλλαγμένα ως προς την πολεμική κουλτούρα στο 1%) και τους μισούς
πόρους. Η νέα ομάδα παραμένει στο ίδιο κελί εάν επαρκούν οι πόροι για την
επιβίωσή της ή αλλιώς αναζητεί το κελί που αποδίδει τη μεγαλύτερη παραγωγή
τροφής εντός του οπτικού της πεδίου, και μετοικεί σε αυτό.

Ψευδοκώδικας για <ΠΟΛΕΜΟΣ>
16 - Επιλογή του αντίπαλου με τον οποίο θα πολεμήσει. Ο αντίπαλος αυτός είναι εκείνη η
ομάδα εντός του οπτικού πεδίου η οποία έχει τη μικρότερη πολεμική ισχύ.
17 - Πόλεμος με τον αντίπαλο που έχει επιλεγεί. Κατά τον πόλεμο η πιο αδύναμη ομάδα
(συγκρίνοντας την πολεμική ισχύ) μετακινείται σε άλλη θέση. Εάν δεν υπάρχει τέτοια
δυνατότητα, τότε σκοτώνεται. Η νικήτρια ομάδα παίρνει όλη την αποθηκευμένη
τροφή που υπήρχε στην ιδιωτική αποθήκη της χαμένης ομάδας.
Ο κόσμος που κινούνται οι ομάδες είναι ένα διδιάστατο τετράγωνο πλέγμα 30x30,
κάθε κελί του οποίου έχει διαφορετική ικανότητα παραγωγής τροφής, καθορισμένη με
τυχαίο τρόπο στις αρχικές συνθήκες ανάμεσα στις τιμές 400 έως 600.
Η κάθε ομάδα αυξάνει τα άτομά της κατά 1 με πιθανότητα birthprobability 20%
στον κάθε κύκλο. H θέση της ορίζεται από τις συντεταγμένες της στο χώρο (x,y), ενώ
μπορούν στο ίδιο κελί να συνυπάρχουν και περισσότερες ομάδες εφόσον επαρκούν οι πόροι
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για τη συντήρησή τους. Η δυνατότητά τους για εξεύρεση νέας θέσης προς μετακίνηση και
του πιο αδύναμου αντιπάλου προς επίθεση εξαρτάται από τις μεταβλητές vision και
warvision. Το vision παίρνει τυχαίες ακέραιες τιμές σε κάθε ομάδα από 1 έως 5, ενώ το
warvision για τις δοκιμές αυτές ορίστηκε στα 3 κελιά.
Η πολεμική ισχύς δίνεται από την έκφραση militaryPower = militaryCost *
numOfPersons. Το στρατιωτικό κόστος militaryCost είναι το DefaultMilitaryCost
διορθωμένο σε RealMilitaryCost. Όπου DefaultMilitaryCost είναι το άθροισμα των
γινομένων του πλήθους των ανθρώπων που αποτελούν την ομάδα επί το κόστος του
προσωπικού και την τιμή της τεχνολογικής εξέλιξης επί το κόστος αυτής. Για κάθε τύπο
ομάδας είναι διαφορετικό.
Έτσι για τις ειρηνικές ομάδες είναι 0 διότι δεν προετοιμάζονται για πόλεμο άρα η
μόνη δυνατότητά τους είναι η διαφυγή, αλλιώς τους περιμένει ο θάνατος ή η αιχμαλωσία.
Για τις αμυντικές ομάδες είναι το 1/3 του αθροίσματος διότι μόνο ένα μέρος των αρσενικών
προετοιμάζονται για την αντιμετώπιση επίθεσης. Για τις πολεμικές ομάδες είναι το
άθροισμα ολόκληρο και όχι τμήμα του, διότι ο πόλεμος είναι ένα μέσο παραγωγής πλούτου
και θεωρείται ότι επενδύουν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού τους και τον τεχνολογικό
εξοπλισμό τους εκεί. Συγκεντρώνοντας τα προηγούμενα σε τύπους έχουμε τον υπολογισμό
του DefaultMilitaryCost :

PACIFIST:

militaryCost = 0
DEFENDER:

militaryCost = (numOfPersons*personnelCost + techImprovement*milTechCost) / 3
FIGHTER:

militaryCost = (numOfPersons*personnelCost + techImprovement*milTechCost)
Τα προηγούμενα αποτελέσματα για να έχουν πιο ρεαλιστική απόδοση διορθώνονται
μετά από έναν έλεγχο για τον τελικό υπολογισμό του RealMilitaryCost:
Εάν militaryCost > StoredFood τότε militaryCost = StoredFood
Επίσης η Πολεμική Ισχύς υπολογίζεται ως εξής :
militaryPower = militaryCost * numOfPersons
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και διορθώνεται ως εξής :

militaryPower

=

Math.max

[ militaryPower ,

milDiscount * militaryPower + (1 - milDiscount) * (DefaultMilitaryCost * numOfPersons) ]
όπου milDiscount=0,9 και χρησιμοποιείται ως έκπτωση για τον υπολογισμό πολεμικής
ισχύος για την περίπτωση όπου militaryCost = StoredFood. Η ομάδα που έχει ελαττώσει το
στρατιωτικό κόστος λόγω περιορισμένων πόρων έχει την πολεμική εμπειρία και γνώση από
τους προηγούμενους κύκλους, οπότε θεωρείται πιο ρεαλιστικό να έχει μεγαλύτερη πολεμική
ισχύ, προς την default τιμή της.
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5. Αποτελέσματα Προσομοιώσεων
Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων δείχνουν ότι αργά ή γρήγορα, τελικά η
περιοχή υποκύπτει στις πολεμοχαρείς ομάδες, ένας ελάχιστος αριθμός εκ των οποίων τελικά
απομένουν, και αλληλοσκοτώνονται χωρίς να μπορούν να αναπτυχθούν. Ο τελικός αριθμός
τους εξαρτάται από το warVision που έχει οριστεί.
Παρακάτω θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα από τις προσομοιώσεις που
εξετάζουν την επίδραση των διαφόρων παραγόντων στην πολεμική συμπεριφορά του
συστήματος. Θα εξεταστούν η μεταβολή στον αριθμό των μαχών, η μεταβολή στον αριθμό
των ομάδων που σκοτώνονται στις μάχες και η μεταβολή στη συχνότητα αυτών (το πηλίκο
των προηγούμενων αριθμών δια το σύνολο των ομάδων που εμφανίστηκαν), εάν δηλαδή η
μεταβολή κάποιου από τους παράγοντες επηρεάζει την πιθανότητα μιας ομάδας να εμπλακεί
σε μάχη ή να σκοτωθεί. Επίσης θα εξεταστεί η επίδραση των παραγόντων στο ποσοστό των
ομάδων επί του συνόλου, ομαδοποιημένων ως προς την πολεμική συμπεριφορά των τριών
τύπων. Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται οι μεταβλητές των οποίων τα αποτελέσματα
θα αναλυθούν στη συνέχεια.
TECH
LIVE
STARVED
KILLED
ALL
PACIFISTS
DEFENDERS
FIGHTERS

Ο μ.ο. της τεχνολογίας όλων των ομάδων που είναι ζωντανές στο
τέλος της προσομοίωσης
Αριθμός ζωντανών ομάδων στο τέλος της διάρκειας της
προσομοίωσης
Συνολικός αριθμός ομάδων που έχουν λιμοκτονήσει
Συνολικός αριθμός ομάδων που σκοτώνονται σε μάχη
Συνολικός αριθμός όλων των ομάδων που εμφανίστηκαν κατά τη
διάρκεια της προσομοίωσης
Ποσοστό % του συνόλου των ομάδων ειρηνικής κουλτούρας στο
τέλος της προσομοίωσης
Ποσοστό % του συνόλου των ομάδων αμυντικής κουλτούρας στο
τέλος της προσομοίωσης
Ποσοστό % του συνόλου των ομάδων επιθετικής πολεμικής
κουλτούρας στο τέλος της προσομοίωσης

BATTLES
Συνολικός αριθμός των μαχών που πραγματοποιήθηκαν / 1000
BATTLES/ALL BATTLES * 100000 / ALL
KILLED/ALL KILLED * 1000 / ALL
Πίνακας 4 – Μεταβλητές οι οποίες εξετάζονται στα αποτελέσματα
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Οι παρατηρήσεις γίνονται σε προσομοιώσεις διάρκειας 1000 κύκλων, με τυχαία
αρχική τοποθέτηση των ομάδων στο χώρο και τα αποτελέσματα αποτελούν το μ.ο. 99
προσομοιώσεων για κάθε περίπτωση.

5.1 Επίδραση της Τεχνολογίας
Έχουν πραγματοποιηθεί προσομοιώσεις με μέγιστες τιμές αρχικής τεχνολογίας 1, 20,
50, τυχαία κατανεμημένης στις διάφορες ομάδες, και step για την αύξησή της κάθε 50, 250,
500, 1000 κύκλους. Ο αριθμός των αρχικών ομάδων είναι σε αυτές τις προσομοιώσεις 15, η
αναλογία ανά πολεμική κουλτούρα είναι 33% στο κάθε είδος, το κόστος του προσωπικού
personnelCost=2 και της τεχνολογίας techCost= milTechCost= 1. Τα αποτελέσματα
αποτελούν το μ.ο. μετά από 99 προσομοιώσεις σε κάθε περίπτωση.
ALL

LIVE

KILLED BATTLES BATTLES/ALL KILLED/ALL FIGHTERS % DEFENDERS % PACIFISTS %

TECH=1, STEP=50
1781,65 844,596 871,73
TECH=1, STEP=250
1155,98 431,75 649,18
TECH=1, STEP=500
938,74 242,23 622,09
TECH=1, STEP=1000
692,37 105,56 529,43
TECH=20, STEP=50
1807,42 1035,15 744,70
TECH=20, STEP=250
1803,93 945,22 815,54
TECH=20, STEP=500
1810,99 943,37 822,92
TECH=20, STEP=1000
1482,65 722,62 721,48
TECH=50, STEP=50
1986,95 1221,96 753,44
TECH=50, STEP=250
1702,40 963,63 723,07
TECH=50, STEP=500
1574,17 849,76 713,37
TECH=50, STEP=1000
2039,18 1245,64 774,53

3,22

197,80

565,35

17,69

53,78

28,51

2,64

242,33

622,45

27,22

52,33

20,44

2,49

270,33

705,86

36,63

49,27

14,09

2,05

299,52

789,98

48,03

39,01

12,94

2,39

151,94

503,40

11,88

52,90

35,20

2,80

175,38

548,63

14,77

47,61

37,61

2,86

172,16

536,36

15,60

49,16

35,23

2,49

187,95

593,75

17,10

49,09

33,80

2,12

126,74

477,72

9,79

50,34

39,85

2,14

138,19

494,56

12,03

53,11

34,67

2,03

145,78

543,13

12,15

51,98

35,85

2,30

132,96

483,73

10,30

49,21

40,47

Πίνακας 5 – Αποτελέσματα για διαφορετικές τιμές αρχικής τεχνολογίας και ρυθμού ανάπτυξης
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Στον πίνακα 5 όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων,
παρατηρείται ότι στην περίπτωση όπου οι ομάδες ξεκινούν με την ελάχιστη τεχνολογία,
όταν μειώνεται ο ρυθμός τεχνολογικής ανάπτυξης (δηλαδή αυξάνει το step), μειώνονται και
οι μάχες που πραγματοποιούνται καθώς και οι νεκροί από αυτές. Επίσης σε αυτή την
περίπτωση, οι πολεμικές ομάδες κυριαρχούν στο σύνολο του πληθυσμού, όσο αυξάνει το
step. Αντίθετα, όταν ξεκινούν από μεγαλύτερη τεχνολογία τα αποτελέσματα δεν
παρουσιάζουν αυτή τη συνέπεια.
Εξετάζοντας τη συχνότητα που παρουσιάζονται οι μάχες και οι απώλειες ομάδων
παρατηρούνται παρόμοιες τάσεις. Δηλαδή όταν ξεκινούν από την ελάχιστη τεχνολογία τότε
η αύξηση του ρυθμού τεχνολογικής ανάπτυξης επιδρά στη συχνότητες των μαχών και των
απωλειών αρνητικά. Όταν η αρχική τεχνολογία έχει την τιμή 20 τότε η μεταβολή που
παρατηρείται είναι μικρότερη, ενώ με αρχική τεχνολογία 50 δεν υπάρχει η σταθερή
επίδραση ως προς τη μείωση ή την αύξηση.

Επίδραση της Τεχνολογίας στη
συχνότητα των Μαχών
Tech 50

Tech 20

Tech 1

300
270
242
198

188
172
133

175
152

146
138
127

Step 1000
Step 500
Step 250
Step 50

Εικόνα 2 – Μείωση της συχνότητας Μαχών όσο αυξάνει η αρχική τεχνολογία και όσο
αυξάνει ο ρυθμός ανάπτυξης. Σημαντικότερη η επίδραση του step όσο μικρότερη είναι η
αρχική τεχνολογία.
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Ομαδοποιώντας τα αποτελέσματα του πίνακα 5 βγαίνει ο παρακάτω πίνακας :
LIVE
STEP1000 691,27
STEP500 678,45
STEP250 780,20
STEP50 1033,90
TECH1
406,03
TECH20 911,59
TECH50 1070,25
TECH

KILLED BATTLES BATTLES/ALL KILLED/ALL FIGHTERS % DEFENDERS % PACIFISTS %
675,15
2,28
206,81
62,25
25,14
45,77
29,07
719,46
2,46
196,09
59,51
21,46
50,14
28,39
729,26
2,52
185,30
55,52
18,01
51,01
30,91
789,96
2,58
158,83
51,55
13,12
52,34
34,52
668,11
2,60
252,50
67,09
32,39
48,60
19,00
776,16
2,64
171,86
54,55
14,84
49,69
35,46
741,10
2,15
135,92
49,98
11,07
51,16
37,71

Πίνακας 6 – Αποτελέσματα για διαφορετικές τιμές τεχνολογίας με σταθερό step και το
αντίστροφο
Από τον πίνακα 6 συμπεραίνουμε ότι οι fighters διατηρούν μικρότερο μέρος
πληθυσμού στο χρόνο 1000, όταν το step είναι πολύ μικρό ή η αρχική τεχνολογία υψηλή. Οι
pacifists ευνοούνται περισσότερο από τη μεγάλη αρχική τεχνολογία. Με τα προηγούμενα
συμβαδίζει και η σχέση της συχνότητας των μαχών και των απωλειών με την τεχνολογία.
Όσο μεγαλύτερος είναι ο ρυθμός αύξησης της τεχνολογικής προόδου ή η αρχική τεχνολογία
τόσο μειώνονται οι συχνότητες των μαχών και των απωλειών.

5.1.1. Επίδραση της Τεχνολογικής Ανισότητας
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα προσομοιώσεων, όταν οι αρχικές
τιμές τεχνολογίας είναι διαφορετικές σε κάθε τύπο πολεμικής κουλτούρας. Θεωρώντας π.χ.
ότι οι ειρηνικές ομάδες έχουν πολύ μεγαλύτερη τεχνολογία από τις πολεμικές ομάδες όταν
θα πρωτοσυναντηθούν στο χώρο.
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ALL

LIVE

KILLED BATTLES BATTLES/ALL KILLED/ALL FIGHTERS % DEFENDERS % PACIFISTS %

tech pacifists=40, defenders=20, fighters=1
1392,88 552,9293 786,26
2,85
tech pacifists=40, defenders=1, fighters=20
1420,89 491,53 860,85
3,08
tech pacifists=20, defenders=40, fighters=1
1307,38
480,96 775,32
2,79
tech pacifists=1, defenders=40, fighters=20
1498,39 585,02 859,14
3,02
tech pacifists=20, defenders=1, fighters=40
1334,18 428,93 845,29
2,96
tech pacifists=1, defenders=20, fighters=40
1348,57 478,95 817,14
2,83
tech pacifists=20, defenders=20, fighters=20
1497,51 550,50 900,80
3,06

220,89

643,25

24,65

53,21

22,12

225,75

671,72

30,51

41,32

28,15

224,10

648,30

26,93

52,00

21,05

209,45

626,60

24,25

58,74

16,99

221,03

683,63

30,60

45,93

23,46

217,43

679,47

27,75

50,92

21,31

213,06

662,60

26,36

48,09

25,54

Πίνακας 7 – Διαφορετικές τιμές αρχικής τεχνολογίας για pacifists, defenders, fighters
Από τα παραπάνω αποτελέσματα φαίνεται ότι οι διαφορές είναι αρκετά μικρές ώστε
να υποδεικνύουν ασφαλή συμπεράσματα. Στην εικόνα 3, όπου παρουσιάζονται οι τιμές της
συχνότητας των απωλειών, παρατηρείται μία τάση, για τις περιπτώσεις που ευνοούνται οι
fighters, να αυξάνεται η συχνότητα των απωλειών. Την ίδια επίδραση ασκεί και η εύνοια
των pacifists, ενώ αντίθετα όταν ευνοούνται οι defenders η συχνότητα των απωλειών
μειώνεται.

Επίδραση της τεχνολογικής ανισότητας ανα
πολεμική κουλτούρα
στη συχνότητα των απωλειών
Τεχνολογία του αρχικού πληθυσμού των Fighters - Defenders - Pacifists
684

679

672

663
643

648
627

40 - 1 - 20

40 - 20 - 1

20 - 1 - 40

20 - 20 - 20

1 - 20 - 40

1 - 40 - 20

20 - 40 - 1

Εικόνα 3 – Μεγαλύτερες τιμές αρχικής τεχνολογίας σε επιθετικές και ειρηνικές ομάδες
σε σχέση με τις πιο αμυντικές, αυξάνουν τη συχνότητα των απωλειών
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Οι διαφορές στα αποτελέσματα δεν είναι μεγάλες διότι το σύστημα σε βάθος χρόνου,
μετά από αρκετές μάχες τείνει να βρίσκει ισορροπία στην τεχνολογία, όπως φαίνεται στις
παρακάτω εικόνες που απεικονίζεται η τεχνολογία των ομάδων του κάθε τύπου.

Εικόνα 4 – Διαφορετικές αρχικές τιμές τεχνολογίας για κάθε τύπο κουλτούρας

Η επίδραση μιας απότομης απώλειας της τεχνολογίας εξετάζεται παρακάτω, όταν
αυτή γίνει στη μέση της περιόδου, στο χρόνο 500. Έγιναν 10 δοκιμές με καταστροφή της
τεχνολογίας, ξεκινώντας με tech=20 και step=250, και στον 500ο κύκλο της προσομοίωσης
το tech=1. Στην περίπτωση αυτή παρατηρείται μια ξαφνική καταστροφή των τεχνολογικών
επιτευγμάτων ή επικράτηση πολύ συντηρητικών νοοτροπιών στο σύνολο του πληθυσμού.
Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
ALL

LIVE

KILLED BATTLES BATTLES/ALL KILLED/ALL FIGHTERS %

NO DISASTER
1803,93 945,22 815,54
DESTROY TECH TIME 500
1286,00 498,80 689,50

DEFENDERS %

PACIFISTS %

2,80

175,38

548,63

14,77

47,61

37,61

2,91

230,10

561,90

30,98

56,35

12,67

Πίνακας 8 – Ξαφνική απώλεια τεχνολογίας στη μέση της προσομοίωσης

Παρατηρείται μία μικρή αύξηση στη συχνότητα των απωλειών και αύξηση στη
συχνότητα των μαχών. Τα αποτελέσματα είναι αναμενόμενα και κινούνται σε ενδιάμεσο
επίπεδο των αποτελεσμάτων του πίνακα 5 μεταξύ tech=20 και tech=1, με step=250. Οπότε
δε θεωρείται ότι ασκεί κάποια διαφορετική επίδραση η ξαφνική αλλαγή της τεχνολογίας.
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5.2 Επίδραση του Πολεμικού Κόστους

Το στρατιωτικό κόστος militaryCost, το οποίο καθορίζει τη στρατιωτική ισχύ,
εξαρτάται από το άθροισμα δύο παραγόντων αναλόγων του κόστους για τη συντήρηση του
στρατιωτικού προσωπικού personnelCost. και του κόστους για την παραγωγή τεχνολογίας
milTechCost. Η επίδρασή τους φαίνεται στον παρακάτω πίνακα μετά από δοκιμές στις
τιμές 1, 6, 10 και για τις δύο μεταβλητές:

LIVE KILLED BATTLES BATTLES/ALL KILLED/ALL FIGHTERS % DEFENDERS % PACIFISTS %
PersonnelCost=1, milTechCost=1
536,66 991,96
3,40
222,44
682,17
28,67
50,91
20,40
PersonnelCost=6, milTechCost=1
611,57 894,25
3,11
205,82
628,90
24,43
53,61
21,94
PersonnelCost=10, milTechCost=1
648,53 1007,42
3,59
213,35
644,67
27,25
52,67
20,07
PersonnelCost=1, nilTechCost=1
536,66 991,96
3,40
222,44
682,17
28,67
50,91
20,40
PersonnelCost=1, milTechCost=6
501,09 798,77
2,68
210,62
660,89
24,02
51,57
24,40
PersonnelCost=1, milTechCost=10
579,24 879,23
3,04
208,51
636,60
24,75
47,24
27,99

Πίνακας 9 – Διαφορετικές τιμές στο κόστος του προσωπικού και στο τεχνολογικό κόστος

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι μεσαίες τιμές στο κόστος τόσο του προσωπικού
καθώς και οι χαμηλότερες στο τεχνολογικό οδηγούν σε μικρή μείωση του αριθμού των
μαχών και των απωλειών.
Το κόστος της τεχνολογίας έχει πιο συνεπή επίδραση στη συχνότητα των μαχών και
των απωλειών. Μειώνει και τις δύο συχνότητες αλλά με μικρές διαφορές. Επίσης αυξάνει
λίγο και τα ποσοστά των ειρηνικών ομάδων.
Φαίνεται σαν να επικρατεί μια συνολικά πιο φιλειρηνική συμπεριφορά όσο αυξάνει το
κόστος του στρατιωτικού εξοπλισμού των ομάδων. Αναμενόταν το κόστος του προσωπικού
να έχει μεγαλύτερη επίδραση στα αποτελέσματα, λόγω του πολλαπλασιασμού του με τον
αριθμό των ατόμων της κάθε ομάδας για τον υπολογισμό της στρατιωτικής ισχύος αλλά και
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του στρατιωτικού κόστους σε κάθε κύκλο. Τελικά όμως η επίδρασή του είναι πιο
πολύπλοκη και όχι τόσο σημαντική.
Η επίδραση του τεχνολογικού κόστους φαίνεται στο παρακάτω γράφημα.

Επίδραση του τεχνολογικού κόστους στη
συχνότητα των Απωλειών
690

682

680
670

661

660
650
637

640

τεχνολογικό κόστος

630
620
610
1

6

10

Εικόνα 5 – Όταν αυξάνει το πολεμικό τεχνολογικό κόστος, δηλαδή όταν
στρατιωτικός εξοπλισμός κοστίζει περισσότερο, τότε μειώνεται η συχνότητα των
Απωλειών

5.3 Επίδραση της Πολεμικής Κουλτούρας

Εξετάζοντας την επίδραση της πολεμικής κουλτούρας των ομάδων που αποτελούν τον
πληθυσμό, συγκρίνονται τα αποτελέσματα, εάν η αναλογία του αρχικού πληθυσμού, ως
προς τους τρεις τύπους κουλτούρας, είναι διαφορετική. Προκύπτει ο παρακάτω πίνακας,
από τον οποίο συνάγονται ενδιαφέροντα συμπεράσματα.
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ALL

LIVE

KILLED BATTLES BATTLES/ALL KILLED/ALL FIGHTERS % DEFENDERS % PACIFISTS %

PACIFISTS 100%
10671,3 1510,533 8454,87
32,32
DEFENDERS 100%
20397,80 13416,67 6175,60
25,15
FIGHTERS 100%
249,10
19,77 241,13
0,58
PACIFISTS 50%, DEFENDERS 50%
14318,70 5356,27 8145,76
30,98
PACIFISTS 50%, FIGHTERS 50%
688,76 201,52 481,28
1,51
DEFENDERS 50%, FIGHTERS 50%
776,31 322,17 447,86
1,36
POPULATIONS 33%
1583,52 605,05 932,57
3,14

308,89

809,77

72,68

1,90

25,40

126,83

311,73

15,55

84,42

0,02

233,56

969,33

100,00

0,00

0,00

226,13

600,32

33,65

61,46

4,88

228,24

782,40

33,55

2,00

64,43

196,17

693,01

19,64

79,77

0,58

201,25

623,16

25,67

51,68

22,63

Πίνακας 10 – Διαφορετικά ποσοστά των τριών τύπων πολεμικής κουλτούρας στον αρχικό
πληθυσμό

Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι όσο λιγότερες πολεμοχαρείς ομάδες υπάρχουν στον
αρχικό πληθυσμό, τόσο περισσότερες ομάδες δημιουργούνται και επιβιώνουν στο χρόνο
που εξετάζουμε. Επίσης όσο πιο φιλειρηνικές είναι οι ομάδες στον αρχικό πληθυσμό τόσο
περισσότεροι είναι οι νεκροί στους 1000 κύκλους.
Συγκρίνοντας τη συχνότητα των απωλειών γίνεται φανερό ότι όσο πιο πολεμοχαρής
είναι ο αρχικός πληθυσμός, τόσο περισσότερες είναι και οι απώλειες ανά ομάδα. Σχεδόν το
ίδιο αποτέλεσμα έχει και η ύπαρξη ειρηνικών πληθυσμών.
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Επίδραση της πολεμικής κουλτούρας του
αρχικού πληθυσμού
στη συχνότητα των απωλειών
Ποσοστά % του αρχικού πληθυσμού σε Fighters - Defenders - Pacifists
969

600

623

0 - 50 - 50

33 - 33 - 33

693

782

810

50 - 0 - 50

0 - 0 - 100

312

0 - 100 - 0

50 -50 - 0

100 - 0 - 0

Εικόνα 6 – Όσο μεγαλύτερο το ποσοστό των επιθετικών ομάδων, τόσο αυξάνει η συχνότητα
των απωλειών. Παρόμοια αλλά μικρότερη η επίδραση της ειρηνικής κουλτούρας ενώ
αντίθετα η αμυντική μειώνει τη συχνότητα των απωλειών.

Επισημαίνεται το παράδοξο εκ πρώτης όψεως, ότι η επίδραση των ειρηνικών ομάδων
είναι παρόμοια με την επίδραση των επιθετικών ομάδων. Αυτό συμβαίνει διότι η ύπαρξη
ειρηνικών ομάδων ευνοεί την παρασιτική συμπεριφορά των επιθετικών. Αντίθετα οι
αμυντικές ομάδες οδηγούν σε μείωση της συχνότητας των απωλειών. Παρατηρώντας τις
περιπτώσεις όπου οι αμυντικές ομάδες είναι στο 50% και στο 33% του αρχικού πληθυσμού,
συμπεραίνουμε ότι η επίδραση των επιθετικών και ειρηνικών ομάδων στη συχνότητα των
απωλειών είναι σημαντικότερη από την αντίρροπη επίδραση των αμυντικών ομάδων.
Για τη συχνότητα των μαχών προκύπτουν παρόμοια συμπεράσματα, με τη διαφορά
ότι η επίδραση του ποσοστού των ειρηνικής κουλτούρας ομάδων είναι η θετικότερη.
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Επίδραση της πολεμικής κουλτούρας του
αρχικού πληθυσμού
στη συχνότητα των Μαχών
Ποσοστά % του αρχικού πληθυσμού σε Fighters - Defenders - Pacifists
309

196

201

50 -50 - 0

33 - 33 - 33

226

228

234

0 - 50 - 50

50 - 0 - 50

100 - 0 - 0

127

0 - 100 - 0

0 - 0 - 100

Εικόνα 7 – Οι περισσότεροι pacifists οδηγούν σε μεγαλύτερες τιμές στη συχνότητα
μαχών

Στο παραπάνω γράφημα γίνεται φανερό ότι όσο μεγαλύτερο το ποσοστό των
ειρηνικών ομάδων, τόσο μεγαλύτερη η συχνότητα των μαχών για το σύνολο του
πληθυσμού. Αντίθετα, οι αμυντικές ομάδες οδηγούν σε μείωση της συχνότητας των μαχών.
Αφού περισσότεροι πολεμιστές οδηγούν σε συνολικά λιγότερες μάχες, θα εξεταστεί η
επίδραση της επιθετικότητάς τους. Έτσι λοιπόν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για
συχνότητα επίθεσης των fighters warlike = 1%, 10%, 20% και 50% σε κάθε κύκλο.
ALL

LIVE

KILLED BATTLES BATTLES/ALL KILLED/ALL FIGHTERS %

WARLIKE 1%
13464,60 10593,33 2354,70
WARLIKE 10%
1450,99
498,69 907,57
WARLIKE 20%
1188,57
290,42 877,29
WARLIKE 50%
1123,09
277,15 841,88

DEFENDERS %

PACIFISTS %

12,68

95,02

177,39

73,82

24,37

1,80

3,06

214,84

672,15

27,19

47,36

25,44

2,65

221,39

755,39

19,73

48,93

31,33

2,25

198,61

767,40

11,33

48,63

40,03

Πίνακας 11 – Διαφορετικές πιθανότητες για επίθεση των fighters
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Όπως αναμενόταν, περισσότερη απληστία-επιθετικότητα οδηγεί σε μικρότερους
πληθυσμούς και περισσότερες απώλειες ως προς το σύνολο. Η συχνότητα των μαχών έχει
σημαντική αύξηση από το 1% στο 10%, αλλά περαιτέρω αύξηση της επιθετικότητας δεν
επιδρά αναλογικά. Ειδικά στην περίπτωση που η πιθανότητα για επίθεση των επιθετικών
ομάδων είναι στο 50%, μειώνει τη συχνότητα των μαχών.
Το «περίεργο» αποτέλεσμα είναι, ότι όσο πιο επιθετικές είναι οι φιλοπόλεμες ομάδες,
τόσο μειώνεται το ποσοστό τους στον συνολικό πληθυσμό στο χρόνο 1000 και τόσο
αυξάνεται το ποσοστό των ειρηνικών ομάδων. Αυτό εξηγείται λόγω του μικρού αριθμού
των ομάδων που απομένουν οπότε και η επαφή τους είναι πιο σπάνια. Στο γράφημα της
εικόνας 8 αποδίδεται καλύτερα η επίδραση της επιθετικής κουλτούρας πάνω στη συχνότητα
των μαχών και των απωλειών. Ειδικά στη συχνότητα των απωλειών η διαφορά που
προκύπτει είναι πολύ μεγάλη.

Επίδραση της επιθετικότητας των
φιλοπόλεμων ομάδων
755

672

800

767

600
177

400
200

95

215

221

συχνότητα μαχών
199

συχνότητα απωλειών

0
WARLIKE
1%

WARLIKE
10%

WARLIKE
20%

WARLIKE
50%

Εικόνα 8 – Αύξηση των συχνοτήτων Μαχών και Απωλειών όταν αυξάνει η
πιθανότητα για επίθεση των fighters. Η μεγαλύτερη επίδραση είναι από το 1% – 10%
της πιθανότητας για επίθεση ενώ ιδιαίτερα στη συχνότητα των Μαχών, μετά το 10%
επιθετικότητας δεν επιδρά άλλο.
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5.4 Επίδραση του μεγέθους της ομάδας

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα προσομοιώσεων όπου εξετάζονται τα
ίδια μεγέθη, όταν οι ομάδες μπορούν να έχουν διαφορετικά όρια στο μέγιστο αριθμό που
μπορεί να συγκρατήσουν ενωμένους. Οι προσομοιώσεις έγιναν κάτω από τις ίδιες με τις
προηγούμενες συνθήκες εκτός από τη μέση τεχνολογία που ήταν tech=10. Τα
αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 15, όπου γίνεται φανερό ότι όσο μικρότερες οι
ομάδες, τόσο πιο γρήγορα διασπώνται και τόσο περισσότερες είναι, καθώς και πιο
διεσπαρμένες στο χώρο.

ALL

LIVE

KILLED BATTLES BATTLES/ALL KILLED/ALL FIGHTERS %

GROUP SIZE 20
44687,67 8093,12 31711,79
GROUP SIZE 40
1530,67 563,22 894,80
GROUP SIZE 80
240,27 102,91 149,17
GROUP SIZE 100
157,39
75,33
95,19
GROUP SIZE 200
59,28
36,87
36,21

DEFENDERS %

PACIFISTS %

95,55

231,26

757,24

51,49

48,48

0,17

3,35

229,61

650,75

28,74

51,15

20,10

0,49

209,16

641,70

22,37

40,23

37,39

0,31

204,94

623,76

23,01

41,00

35,98

0,13

216,79

618,96

35,98

32,65

31,36

Πίνακας 12 – Αποτελέσματα διαφορετικών τιμών στο μέγιστου αριθμού ατόμων των
ομάδων
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Επίδραση του μέγιστου αριθμού
των ατόμων των ομάδων
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Συχνότητα
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συχνότητα μαχών
217

συχνότητα απωλειών

0
20

40

80

100

200

Μέγεθος Ομάδας

Εικόνα 9 – Η επίδραση της αύξησης του μέγιστου αριθμού των ατόμων που μπορούν να
έχουν οι ομάδες έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των συχνοτήτων των Μαχών και των
Απωλειών.

Η συχνότητα των μαχών και των απωλειών όπως φαίνεται στο προηγούμενο γράφημα
της εικόνας 9, μειώνεται με την αύξηση του αριθμού των μελών των ομάδων, ενώ το
σύνολο του πληθυσμού γίνεται πιο φιλειρηνικό όπως φαίνεται στον πίνακα 12. Οι μεγάλες
ομάδες δίνουν το χώρο στις ειρηνικές ομάδες να αναπτυχθούν και στις αμυντικές να
οργανωθούν και να ισχυροποιηθούν απέναντι σε μικρές πολεμικές ομάδες.

5.5 Επίδραση Περιβάλλοντος-Γεωγραφίας

Εξετάζοντας την επίδραση μιας κλιματικής αλλαγής ή φυσικής καταστροφής στο
περιβάλλον, δοκιμάζεται μία ξαφνική μείωση της ικανότητας για παραγωγή τροφής κατά
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95%, στο 50% και στο 90% της συνολικής έκτασης. Τα παρακάτω αποτελέσματα
αποτελούν το μ.ο. 5 προσομοιώσεων για κάθε περίπτωση.

ALL

LIVE

KILLED BATTLES BATTLES/ALL KILLED/ALL FIGHTERS %

NO DISASTER
1450,99 498,69 907,57
DISASTER 50% - TIME 500
1107,80 509,20 503,00
DISASTER 90% - TIME 500
1114,60 586,00 434,60

DEFENDERS %

PACIFISTS %

3,06

214,84

672,15

27,19

47,36

25,44

1,83

158,60

446,00

15,49

43,19

41,32

0,96

87,40

390,80

13,56

51,03

35,41

Πίνακας 13 – Αποτελέσματα στις περιπτώσεις που συμβεί μια φυσική καταστροφή στο 50%
του συνολικού χώρου και στο 90%.

Τα αποτελέσματα δείχνουν μία μείωση στη συχνότητα των μαχών και των απωλειών
στην περίπτωση της φυσικής καταστροφής, διότι έχουν μείνει πολύ λίγες ομάδες στο χώρο.
Οι καταστροφές και στις δύο περιπτώσεις ευνοούν τον αριθμό των pacifists, διότι έχουν
μικρότερο κόστος επιβίωσης, οπότε είναι φυσικό να οδηγούνται σε μείωση των μαχών. Οι
τιμές των προσομοιώσεων για τη φυσική καταστροφή 90% που δίνουν τους παραπάνω μ.ο.
κυμαίνονται, όσον αφορά τη συχνότητα των μαχών από 63-130, ενώ στη συχνότητα των
απωλειών από 310-537. Η μεγάλη διακύμανση οφείλεται στον τύπο πολεμικής κουλτούρας
των ομάδων που θα μείνουν εκτός της φυσικής καταστροφής και θα επιβιώσουν, δηλαδή
είναι τυχαία. Γενικά όμως παρατηρείται μια τάση για μείωση, αφού μειώνεται και το
σύνολο των ομάδων.
Ένα αποτέλεσμα που μπορεί να φέρει η σχεδόν καθολική καταστροφή, είναι η
αντιστροφή των ποσοστών των ομάδων ανά τύπο όπως φαίνεται για δύο περιπτώσεις στην
εικόνα 10 παρακάτω.
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Εικόνα 10 – Επίδραση μιας φυσικής καταστροφής στο 90% του χώρου στο time=500

Η αλλαγή που προκύπτει στο ρυθμό αύξησης των μαχών δεν είναι καθοριστική. Στο
παρακάτω γράφημα φαίνεται η στιγμιαία μικρή αύξηση που φέρνει η φυσική καταστροφή
στον αριθμό των μαχών (αμέσως μετά το χρόνο 500 στον οριζόντιο άξονα), και στη
συνέχεια πώς ομαλοποιείται η κατάσταση. Δηλαδή όπως στην αρχή μιας προσομοίωσης, ο
ρυθμός αύξησης των μαχών είναι χαμηλός και στη συνέχεια αυξάνει περισσότερο.

Εικόνα 11 – Αριθμητικό σύνολο μαχών με φυσική καταστροφή όταν time=500
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5.6 Συζήτηση

Συνοψίζοντας τα προηγούμενα αποτελέσματα ως προς τους παράγοντες και τα
αποτελέσματα έχουμε τον παρακάτω πίνακα.
Παράγοντες που όταν αυξάνουν
Αύξηση
οδηγούν σε :
Αρχική
Pacifists
Τεχνολογία
Ρυθμός Αύξησης
Απώλειες
Προσωπικού
Κόστος
Πολεμικής Τεχνολογίας
Ποσοστό
Fighters Συχν. Απωλειών Συχν.Μαχών
Αρχικού
Defenders Συνολ. Αριθμός Απώλειες
Κουλτούρα
Πληθυσμού
Pacifists Συχν. Απωλειών Συχν.Μαχών
Επιθετικότητα
Συχν. Απωλειών Pacifists
Μέγεθος
Pacifists

Μείωση
Συχν. Απωλειών Συχν.Μαχών
Συχν. Απωλειών Συχν.Μαχών

Fighters
Fighters

Συχν. Απωλειών Συχν.Μαχών
Απώλειες
Μάχες
Συνολ. Αριθμός
Συχν. Απωλειών Συχν.Μαχών
Pacifists
Απώλειες
Defenders
Συχν.Μαχών
Απώλειες
Μάχες
Fighters
Συχν.Μαχών Συχν.Απωλειών
Μάχες

Πίνακας 14 – Σχέση μεταξύ των παραγόντων και των μεγεθών που μελετήθηκαν

Για να γίνει πιο κατανοητή η σχέση μεταξύ των παραγόντων και της αύξησης ή
μείωσης που προκαλούν στα μεγέθη που εξετάζουμε παρουσιάζουμε τους παρακάτω
πίνακες που προκύπτουν από τον πίνακα 14.
Παράγοντες
Τεχνολογία
Κόστος

Αρχική
Ρυθμός Αύξησης

Συχνότητα
Απωλειών

Συχνότητα
Μαχών

Απώλειες

-

-

+
+

Μάχες

Fighters

+

-

Defenders

Pacifists

+

Προσωπικού

Fighters
+
+
Αρχικό
Defend
Πλήθος
Κουλτούρα
Pacifists
+
+
Επιθετικότητα
+
+
Μέγεθος
Πίνακας 15 – Σχέση μεταξύ παραγόντων και μεγεθών.

+
+
-

Τεχνολογίας

+
+
Τα + και

+
+
+
+
+
+
+
+
– συμβολίζουν αύξηση και μείωση

αντίστοιχα στα συγκεκριμένα μεγέθη, όταν αυξάνουν οι αντίστοιχοι παράγοντες.
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Αύξηση τους μπορεί να
οφείλεται σε :

Συχν.Μαχών
Μάχες
Συχν. Απωλειών
Απώλειες
Συνολ. Αριθμός
Fighters
Defenders
Pacifists

Αύξηση
Fighters

Μείωση

Επιθετικότητα Αρχική Τεχν. Ρυθμ.Αυξ.Τεχν.
Επιθετικότητα
Fighters
Επιθετικότητα
Fighters
Pacifists
Αρχική Τεχν. Ρυθμ.Αυξ.Τεχν.
Defenders Ρυθμ.Αυξ.Τεχν. Pacifists
Fighters
Επιθετικότητα

Αρχική Τεχν.

Pacifists

Μέγεθος

Defenders
Μέγεθος
Defenders

Μέγεθος
Μέγεθος

Επιθετικότητα Αρχική Τεχν. Ρυθμ.Αυξ.Τεχν.
Pacifists
Επιθετικότητα Defenders

Πίνακας 16 – Πιθανή αιτιακή σχέση μεταξύ των μεγεθών που μετρήθηκαν και των παραγόντων
στους οποίους ίσως οφείλεται.

Ανεξάρτητα από την επίδραση του κάθε παράγοντα, το σύστημα δέχεται μία πίεση
από το συνδυασμό των παραγόντων, που έχει ως αποτέλεσμα την επικράτηση όσο γίνεται
λιγότερων αποκλειστικά φιλοπόλεμων ομάδων, που μάχονται μεταξύ τους. Αυτή η πίεση θα
μπορούσε να οδηγήσει ένα σύστημα σε αλλαγή και προσαρμογή η οποία δεν προβλέπεται
από το συγκεκριμένο μοντέλο. Η βιβλιογραφία υποδεικνύει ότι οι οικογένειες
κοινοκτημοσύνης αυτής της μορφής, σταδιακά ενώθηκαν σε μεγαλύτερες ομάδες αγροτών
οι οποίες αποτέλεσαν βασίλεια, κράτη και αυτοκρατορίες με ιεραρχική δομή.
Ο Turchin (2009) υποδεικνύει ως καταλυτικό μηχανισμό για την ένωσή τους σε
μεγαλύτερες οντότητες, τον πόλεμο. Η τάση αυτή φαίνεται και από τις προηγούμενες
προσομοιώσεις. Ωστόσο δεν είναι γνωστός ο τρόπος με τον οποίο είναι δυνατόν να γίνει
αυτή η μετάβαση. Θεωρείται πιθανός ο συνασπισμός των ομάδων ή η αφομοίωση μέσω
συγχώνευσης, για αντιμετώπιση εχθρικών απειλών και η κατάκτηση μεγάλου μέρους του
πληθυσμού από πολεμιστές μετά τη νίκη τους. Αυτά είναι πιθανόν να συμβούν, όταν οι
πληθυσμοί δεν έχουν τη δυνατότητα για συνεχείς μετακινήσεις ή όταν αυτό δεν τους
συμφέρει.
Οι προσομοιώσεις δείχνουν ότι όσο ο πληθυσμός είναι μικρός και οι επαφές
αποφεύγονται δεν υπάρχουν μάχες και όλοι ζουν ειρηνικά. Όσο όμως ο χώρος
καταλαμβάνεται από περισσότερες ομάδες ο αριθμός των πολεμικών συγκρούσεων
αυξάνεται εκθετικά, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.
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Εικόνα 12 – Σχέση μεταξύ πυκνότητας ομάδων – μαχών –
απωλειών – χωρική κάλυψη

Στο παράδειγμα της εικόνας 12 γίνεται φανερή η επίδραση της πληθυσμιακής πίεσης.
Όταν η μέση πυκνότητα των ομάδων φτάνει στο μέγιστο, τότε αρχίζει η εκθετική αύξηση
των συγκρούσεων και των απωλειών από αυτές. Με αυτό τον τρόπο εκτονώνεται το
φαινόμενο, μειώνεται η πυκνότητα και μέσω της μετανάστευσης αυξάνεται η χωρική
κάλυψη (occupancy - η μπλε γραμμή).

Εικόνα 13 – Μ.Ο. σε αποθηκευμένους πόρους – τεχνολογία – πυκνότητα – μεταναστεύσεις

Στο ίδιο παράδειγμα προσομοίωσης στην εικόνα 13 φαίνεται ότι η πυκνότητα του
πληθυσμού ακολουθεί τις τιμές της τεχνολογίας, η οποία ελαττώνεται όταν ξεκινάνε οι
μάχες. Επίσης στο συνολικό αριθμό των ιδιωτικών αποθηκών αρχίζει να φαίνεται το
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πρόβλημα νωρίτερα. Από το χρόνο 500 αρχίζουν να μειώνονται τα αποθέματα σε πόρους
λόγω της αύξησης του πληθυσμού και του στρατιωτικού κόστους των ομάδων, που οδηγούν
σε αύξηση της κατανάλωσης. Φαίνεται επομένως ότι αυτή η πληθυσμιακή πίεση είναι η
αρχική αιτία για την ανάφλεξη και το ξεκίνημα των συγκρούσεων και των μεταναστεύσεων.
Οι συγκρούσεις αυτές οφείλονται στην έλλειψη πόρων, γι’ αυτό και όπως φάνηκε η
αύξηση της παραγωγής τους μέσω της αύξησης τεχνολογίας μειώνει τη συχνότητα
εμπλοκής σε σύγκρουση. Το ίδιο αποτέλεσμα φαίνεται να υπάρχει από την αύξηση του
μεγέθους της ομάδας. Αυτοί οι δύο παράγοντες είναι ένδειξη ότι ένα σύστημα από
οικογένειες-ομάδες σαν αυτών των απλών καλλιεργητών είχε ως μία καλή λύση την
προσαρμογή του μέσω της μετατροπής προς όλο και μεγαλύτερες ομάδες εξελιγμένων
γεωργών με καλύτερα τεχνολογικά μέσα, που απέκτησαν μόνιμη εγκατάσταση σε
συγκεκριμένα εδάφη.
Μπορούμε να θεωρήσουμε ως κίνητρο για προσαρμογή των πληθυσμών, τη
συχνότητα των απωλειών-φόνων και τη συχνότητα των μαχών, εφόσον έχει πιο έντονο
συναισθηματικό αντίκτυπο. Παρατηρούμε ότι στη μείωση αυτής επιδρούν η αύξηση του
μεγέθους, η αύξηση της τεχνολογίας, η αύξηση του κόστους πολεμικής τεχνολογίας, η
αύξηση των αμυντικής κουλτούρας ομάδων και η μείωση της επιθετικότητας των
επιθετικών ομάδων.
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6. Δυνατότητα Αύξησης Μεγέθους

Στη συνέχεια και προς την προηγούμενη κατεύθυνση, ερευνήθηκε η δυνατότητα της
ομάδας να αυξάνει το μέγεθός της προσαρμοζόμενη στις συνθήκες. Η μία δυνατότητα είναι
με την απόφαση για αύξηση του μέγιστου αριθμού των ατόμων της ομάδας και η άλλη
δυνατότητα είναι με τη συγχώνευση με γειτονικές ομάδες.

6.1. Αύξηση Μέγιστου Αριθμού Ατόμων

Προστέθηκε στον αλγόριθμο (κεφάλαιο 4), στο τελευταίο βήμα 15, η εκτέλεση (με
πιθανότητα splitProbability) της απόφασης για διαχωρισμό της ομάδας ή αύξηση του
μεγέθους της, κατά ένα παράγοντα no split factor.
15 - Εάν το μέγεθος της ομάδας έχει ξεπεράσει το καθορισμένο όριο μέγιστου αριθμού
ατόμων, και εφόσον η αποθηκευμένη τροφή δεν είναι μεγαλύτερη από
numOfPersons * harvestCapability τότε :
– Με πιθανότητα splitProbability τα μισά μέλη της δημιουργούν νέα ομάδα με τα
ίδια χαρακτηριστικά (μεταλλαγμένα ως προς την πολεμική κουλτούρα στο 1%) και
τους μισούς πόρους. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων της κάθε ομάδας είναι το
μεγαλύτερο μεταξύ του (40, maxNumOfPersons / noSplitFactor). Η νέα ομάδα
παραμένει στο ίδιο κελί εάν επαρκούν οι πόροι για την επιβίωσή της ή αλλιώς
αναζητεί το κελί που αποδίδει τη μεγαλύτερη παραγωγή τροφής εντός του οπτικού
της πεδίου, και μετοικεί σε αυτό.
– Αλλιώς το maxNumOfPersons προεκτείνεται κατά noSplitFactor
Αυτή η δυνατότητα αυξάνει το μέγεθος των ομάδων σταδιακά και όχι από την αρχή
όπως εξετάστηκε σε προηγούμενη παράγραφο. Το σενάριο αυτό είναι πιο ρεαλιστικό και
οδηγεί σε ενδιαφέροντα αποτελέσματα, τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω.
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Ως αρχική τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε η τιμή από 2 έως 4 και το step=250, ενώ τα
κόστη είναι techCost=1 και personnelCost=2. Οι αρχικοί πληθυσμοί κατανέμονται ισομερώς
με το σύνολό τους στις 15 ομάδες. Ο παράγοντας noSplitFactor διατηρήθηκε στο 1.5
δηλαδή η ομάδα όταν φτάνει στο μέγιστο αριθμό ατόμων, χωρίζεται με πιθανότητα
splitProbability (τις παρακάτω τιμές), αλλιώς αυξάνει κατά 50% τον μέγιστο αριθμό των
ατόμων που μπορεί να διατηρήσει σε συνοχή, και όταν μειώνεται ο μέγιστος αριθμός, τότε
ελαττώνεται και πάλι κατά 50%.
Time 1000
ALL

LIVE

KILLED

no split factor 1.5, split prob 1
1833,05
718,06
969,98
no split factor 1.5, split prob 0.8
990,20
267,00
665,30
no split factor 1.5, split prob 0.5
930,50
310,40
570,55
no split factor 1.5, split prob 0.2
781,45
264,26
483,06
no split factor 1.5, split prob 0.01
974,39
371,32
549,20

BATTLES BATTLES/ALL KILLED/ALL FIGHTERS % DEFENDERS % PACIFISTS %

4,29

242,34

571,08

30,72

54,32

14,95

2,59

263,61

716,31

36,47

50,97

12,55

2,23

252,58

683,77

29,47

58,89

11,62

1,82

248,07

696,97

26,84

62,85

10,29

2,15

242,18

663,69

24,80

69,50

5,68

Πίνακας 17 – Αποτελέσματα για διαφορετικές τιμές της πιθανότητας διαχωρισμού των
ομάδων σε διάρκεια προσομοίωσης 1000.

Οι τιμές του πίνακα 17 είναι για διάρκεια προσομοίωσης 1000, και δείχνουν ότι πιο
πιθανό είναι όταν ομάδες μεγεθύνονται, ο συνολικός τους αριθμός να μικραίνει αφού οι
γεννήσεις έχουν σταθερό ρυθμό, και οι μάχες και φόνοι ελαττώνονται ως λογικό
επακόλουθο της αραιότερης κατανομής τους στο χώρο. Τα συμπεράσματα δεν ισχύουν στην
ακραία περίπτωση του split probability = 0,01 όπου υπάρχει ελαφρά άνοδος. Επίσης με
εξαίρεση τις ακραίες τιμές πιθανότητας διαχωρισμού, μειώνεται και η πιθανότητα κάποια
ομάδα να εμπλακεί σε μάχη, αν και η μείωση δεν είναι αρκετά μεγάλη.
Σε σχέση με το προηγούμενο, το νέο μοντέλο δείχνει πιο βιώσιμο σε βάθος χρόνου,
δεν υπάρχει η γρήγορη επικράτηση των επιθετικών ομάδων, και η εξέλιξη είναι πιο
πολύπλοκη. Για το λόγο αυτό θα ερευνηθούν τα αποτελέσματα για διάρκεια προσομοίωσης
2500, 5000 και 20000.
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Time 2500
ALL

LIVE

KILLED

no split factor 1.5, split prob 1
15181,63
113,43 13704,62
no split factor 1.5, split prob 0.8
20419,75
23,06 18888,56
no split factor 1.5, split prob 0.5
15688,44 148,46 14074,04
no split factor 1.5, split prob 0.2
17585,21
99,22 15947,35
no split factor 1.5, split prob 0.01
18143,26 155,16 16163,39

BATTLES BATTLES/ALL KILLED/ALL FIGHTERS % DEFENDERS % PACIFISTS %

48,00

321,67

904,81

77,85

21,99

0,14

61,43

292,77

935,51

97,20

2,70

0,09

48,21

315,15

901,15

51,37

46,20

2,42

53,91

311,60

905,36

73,13

23,31

3,55

55,29

309,46

900,50

66,11

32,86

1,02

Πίνακας 18 – Αποτελέσματα για διάρκεια προσομοίωσης 2500, για τις διαφορετικές τιμές
πιθανότητας διαχωρισμού
Time 5000
ALL

LIVE

KILLED

no split factor 1.5, split prob 1
10429,11
30,57
9492,71
no split factor 1.5, split prob 0.8
7468,27
31,19
6840,13
no split factor 1.5, split prob 0.5
9201,29
66,09
8375,66
no split factor 1.5, split prob 0.2
7295,45
69,24
6662,28
no split factor 1.5, split prob 0.01
9420,58
29,64
8595,54

BATTLES BATTLES/ALL KILLED/ALL FIGHTERS % DEFENDERS % PACIFISTS %

33,05

313,61

920,15

97,31

1,76

0,90

22,90

306,75

925,49

77,67

21,96

0,27

28,37

308,62

919,33

47,40

52,43

0,16

22,03

299,37

927,56

54,29

42,62

3,07

28,00

299,51

926,18

83,93

13,86

2,20

Time 15000
ALL

LIVE

KILLED

BATTLES BATTLES/ALL KILLED/ALL FIGHTERS % DEFENDERS % PACIFISTS %

no split factor 1.5, split prob 1
18226,98
23,80
16820,50
54,76
no split factor 1.5, split prob 0.8
20419,75
23,06 18888,56
61,43
no split factor 1.5, split prob 0.5
34973,34 427,28 32272,99 102,27
no split factor 1.5, split prob 0.2
20474,44
56,01 18853,66
59,78
no split factor 1.5, split prob 0.01
23914,80
25,22 21968,82
69,88

295,38

932,69

98,92

0,77

0,30

292,77

935,51

97,20

2,70

0,09

299,38

919,57

38,37

61,60

0,02

289,22

928,36

44,76

52,12

3,10

290,68

927,10

87,37

11,37

1,24

Πίνακας 19 – Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων των πινάκων 17, 18 για διάρκεια
προσομοίωσης 5000 και 15000
Παρατηρώντας τα αποτελέσματα των παραπάνω πινάκων γίνεται φανερό ότι δεν
υπάρχουν ξεκάθαρα συμπεράσματα. Οι μεσαίες τιμές πιθανότητας οδηγούν στις μικρότερες
τιμές της συχνότητας των απωλειών με μικρές διαφορές. Παρατηρώντας μεμονωμένες
προσομοιώσεις με split probability 0,5 διαπιστώνονται τα εξής.
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Αρχικά υπάρχουν πολλές ομάδες και σταδιακά εξαφανίζονται οι pacifists. Στη
συνέχεια οι defenders αυξάνονται αρκετά αλλά λόγω του μεγάλου αριθμού τους και της
αυξημένης πυκνότητας των πληθυσμών τους, δεν καταφέρνουν να αυξήσουν το μέγεθός
τους. Μετά από αρκετές μάχες επικρατούν οι fighters οι οποίοι εξολοθρεύουν τους
περισσότερους defenders αλλά και fighters που υπήρχαν. Αυτή είναι μια φάση
«δημιουργικής καταστροφής» όπου όταν επιβιώσουν μετά τις μάχες κάποιες ομάδες
defenders, στο νέο αραιοκατοικημένο περιβάλλον αυξάνουν τους αποθηκευμένους πόρους
και κατά συνέπεια το μέγεθός τους.

Εικόνα 14 – Οι ομάδες διαταγμένες στο χώρο σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές.
Αριστερά η αρχική εξάπλωση όλων των ομάδων και δεξιά ότι απέμεινε μετά από
εκτεταμένες μάχες. Οι defenders βρίσκουν εδώ το χώρο για να αυξήσουν την οικονομία
τους και το μέγεθός τους. (με κόκκινο=defenders, πράσινο=fighters, μπλε=pacifists,
αστερίσκος= μάχη)

79

Εικόνα 15 – Απεικονίζονται αριστερά η πυκνότητα και η χωρική κάλυψη. Η αύξηση της
πυκνότητας οδηγεί σε μάχες, μετανάστευση και αύξηση της χωρικής κάλυψης. Επίσης
αυξάνεται με τον ίδιο ρυθμό ο αριθμός των μαχών, όπως φαίνεται δεξιά.

Στην εικόνα 15 φαίνεται η συσχέτιση της πυκνότητας και των μαχών. Είναι ξεκάθαρο
ότι όταν ελαττώνονται οι ομάδες, τότε μειώνονται και οι μάχες κατά πολύ. Αυτές οι δύο
εξάρσεις είναι οι φάσεις της «δημιουργικής καταστροφής». Στην εικόνα 16 φαίνονται οι
ανακατανομές των ποσοστών των δύο πολεμικών τύπων κατά τις δύο αυτές φάσεις.

Εικόνα 16 – Αριστερά η ποσόστωση των αριθμών των ομάδων κάθε πολεμικής κουλτούρας.
Δεξιά η μέση πολεμική ισχύς του κάθε τύπου.
Επίσης στην εικόνα 16 απεικονίζεται η πολεμική ισχύς των ομάδων των δύο τύπων,
όπου φαίνεται ότι οι defenders γίνονται πιο ισχυροί από τους fighters. Αυτό το καταφέρνουν
όταν αυξάνουν το μέγεθός τους, όπως δείχνει η εικόνα 17. Έτσι παρόλο που ο αριθμός των
ομάδων τους είναι μικρότερος, το μέγεθος αυτών είναι μεγαλύτερο και αντίστοιχα και η
πολεμική ισχύς τους.
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Εικόνα 17 – Αριστερά τα μέσα μεγέθη των ομάδων του κάθε τύπου και δεξιά ο αριθμός των
ζωντανών ομάδων σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό. Διακρίνεται η αύξηση του
συνολικού πληθυσμού, όταν αυξάνονται τα μεγέθη των ομάδων χωρίς να αυξάνεται ο
συνολικός τους αριθμός.

Εξετάζοντας στη συνέχεια την επίδραση του παράγοντα κατά τον οποίο μεγεθύνεται η
ομάδα προκύπτει ο παρακάτω πίνακας για αύξηση κατά 20%, 50%, 100% και 200%
αντίστοιχα.
Time 1000
ALL

LIVE

KILLED

no split factor 1.2, split prob 0.5
1346,27
535,03
730,10
no split factor 1.5, split prob 0.5
1286,33
588,60
628,42
no split factor 2, split prob 0.5
796,26
522,65
545,12
no split factor 3, split prob 0.5
1161,34
569,81
533,95
no split factor 5, split prob 0.5
1117,23
560,96
505,70

BATTLES BATTLES/ALL KILLED/ALL FIGHTERS %

DEFENDERS %

PACIFISTS %

3,05

238,41

607,97

29,20

58,10

12,68

2,63

219,10

556,08

25,12

62,60

12,26

2,26

220,07

571,10

23,02

61,86

15,11

2,21

212,24

549,04

21,44

64,02

14,52

2,08

206,74

542,25

20,98

68,32

10,68

Πίνακας 20 – Αποτελέσματα για διαφορετικές τιμές του παράγοντα με τον οποίο αυξάνει ο
μέγιστος αριθμός μιας ομάδας, όταν αυτή το αποφασίσει

Όσο περισσότερο αυξάνει το μέγεθος των ομάδων τόσο μειώνονται οι απώλειες και
οι μάχες όπως είναι αναμενόμενο, και το ίδιο συμβαίνει με τις συχνότητές τους στο σύνολο.
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Επίδραση του παράγοντα αύξησης
της ομάδας
στη συχνότητα των απωλειών
factor 1.2

factor 1.5

factor 2

factor 3

factor 5

608
571
556

549

542

Time 1000

Εικόνα 18 – Όταν αυξάνεται ο παράγοντας αύξησης των ομάδων τότε μειώνεται η
συχνότητα των απωλειών. Η μεγαλύτερη επίδραση είναι στις χαμηλές τιμές του παράγοντα,
ενώ από το 50% και πάνω δεν επιδρά.

Παρατηρώντας τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα σε μεγαλύτερους χρόνους, φαίνεται
να επικρατεί μια σχετική ισορροπία, χωρίς να δείχνει ο παράγοντας αύξησης να έχει
καθοριστικό ρόλο.

82

Time 5000
ALL

LIVE

KILLED

no split factor 1.2, split prob 0.5
15359,46
117,26 13947,16
no split factor 1.5, split prob 0.5
16530,76
73,90 15090,14
no split factor 2, split prob 0.5
16119,96
64,49 14674,81
no split factor 3, split prob 0.5
19446,98
68,15 17644,31
no split factor 5, split prob 0.5
24577,02
98,92 22343,95

BATTLES BATTLES/ALL KILLED/ALL FIGHTERS %

DEFENDERS %

PACIFISTS %

47,35

310,72

910,83

34,20

65,42

0,37

50,70

309,40

916,49

42,95

56,41

0,63

49,34

310,53

913,99

52,85

46,63

0,50

59,27

310,23

907,76

56,21

42,90

0,88

73,00

303,32

916,06

61,40

37,85

0,74

DEFENDERS %

PACIFISTS %

Time 15000
ALL

LIVE

KILLED

no split factor 1.2, split prob 0.5
27041,52
172,28 24764,30
no split factor 1.5, split prob 0.5
34973,34 427,28 32272,99
no split factor 2, split prob 0.5
32899,36 136,96 30434,59
no split factor 3, split prob 0.5
30965,51 351,34 28418,29
no split factor 5, split prob 0.5
26953,22 107,19 24890,39

BATTLES BATTLES/ALL KILLED/ALL FIGHTERS %

83,39

303,83

927,35

38,29

61,58

0,12

102,27

299,38

919,57

38,37

61,60

0,02

98,19

297,09

927,18

37,67

62,25

0,06

89,18

293,10

924,31

41,36

58,61

0,02

79,24

293,69

928,33

63,59

36,26

0,13

Πίνακας 21 – Αποτελέσματα των προσομοιώσεων του Πίνακα 20, για διάρκεια
προσομοίωσης 5000 και 15000 αντίστοιχα.

Γίνεται φανερό ότι ο παράγοντας αύξησης δεν έχει την ίδια επίδραση σε μεγάλες
διάρκειες προσομοίωσης, διότι οι συνθήκες κατά τις οποίες αυξάνονται οι μέγιστοι αριθμοί
των ομάδων, αντιπροσωπεύουν μικρό μέρος της διάρκειας προσομοίωσης και μικρό
ποσοστό επί του συνολικού αριθμού των ομάδων.
Από τους πίνακες 20 και 21 δεν προκύπτουν ξεκάθαρα συμπεράσματα. Εάν
παρατηρήσουμε όμως ο παράγοντας 1,2 δίνει μεγαλύτερες τιμές. Γι’ αυτό θα δοκιμαστούν
οι διαφορετικές τιμές πιθανότητας με splitfactor=1,2.
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Time 1000
ALL

LIVE

KILLED

no split factor 1.2, split prob 1
1833,05
718,06
969,98
no split factor 1.2, split prob 0.8
1649,48
687,50
850,99
no split factor 1.2, split prob 0.5
1360,90
633,56
654,99
no split factor 1.2, split prob 0.2
1114,64
535,80
525,89
no split factor 1.2, split prob 0.01
1114,17
600,39
469,85

BATTLES BATTLES/ALL KILLED/ALL FIGHTERS % DEFENDERS % PACIFISTS %

4,29

242,34

571,08

30,72

54,32

14,95

3,64

233,60

576,25

27,12

55,81

17,05

2,75

219,85

561,37

24,31

59,56

16,11

2,16

208,68

541,80

22,92

63,83

13,23

1,90

196,90

524,73

17,79

69,40

12,80

Time 2500
ALL

LIVE

KILLED

no split factor 1.2, split prob 1
15181,63
113,43 13704,62
no split factor 1.2, split prob 0.8
14609,10 114,87 13129,76
no split factor 1.2, split prob 0.5
10641,37 114,28 9532,00
no split factor 1.2, split prob 0.2
13894,16 115,40 12517,53
no split factor 1.2, split prob 0.01
21227,59
80,09 19131,97

BATTLES BATTLES/ALL KILLED/ALL FIGHTERS % DEFENDERS % PACIFISTS %

48,00

321,67

904,81

77,85

21,99

0,14

46,22

322,69

902,18

81,16

18,79

0,04

33,71

321,76

897,25

57,72

41,75

0,52

42,29

316,02

898,90

61,74

37,19

1,06

65,18

314,69

898,77

70,45

28,97

0,57

Time 5000
ALL

LIVE

KILLED

no split factor 1.2, split prob 1
10429,11
30,57
9492,71
no split factor 1.2, split prob 0.8
16411,56
25,72 15043,12
no split factor 1.2, split prob 0.5
14374,06 107,73 12951,33
no split factor 1.2, split prob 0.2
20197,73
89,13 18406,50
no split factor 1.2, split prob 0.01
19708,68
27,56 18010,27

BATTLES BATTLES/ALL KILLED/ALL FIGHTERS % DEFENDERS % PACIFISTS %

33,05

313,61

920,15

97,31

1,76

0,90

51,07

315,44

915,60

96,43

3,40

0,15

44,69

313,66

907,87

38,45

61,18

0,36

60,39

304,33

911,48

42,02

57,24

0,73

58,64

303,07

917,53

87,67

10,85

1,46

Πίνακας 22 – Διαφορετικές τιμές πιθανότητας διαχωρισμού με παράγοντα αύξησης 20%.

Σε αυτή την πιο συντηρητική περίπτωση της αύξησης ή μείωσης του μέγιστου
αριθμού των ατόμων κατά 20%, τα αποτελέσματα δείχνουν πιο ξεκάθαρες τάσεις μείωσης
των συχνοτήτων μαχών και απωλειών με τη μείωση της πιθανότητας διαχωρισμού όπως
φαίνεται και στην εικόνα 19. Επίσης παρατηρείται ότι σε διάρκεια προσομοίωσης 1000 όσο
μικρότερη είναι η πιθανότητα διαχωρισμού, τόσο λιγότερες οι νεκρές ομάδες από μάχες και
μικρότερο το ποσοστό των fighters, και τόσο μεγαλύτερο των defenders. Ενώ στις
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μεγαλύτερες διάρκειες προσομοίωσης παρατηρείται ότι το ποσοστό των defenders είναι
μεγαλύτερο στις μεσαίες τιμές πιθανότητας, με το ποσοστό των fighters στην ελάχιστη τιμή
και το σύνολο των φονευθεισών ομάδων επίσης στη μικρότερη τιμή του.

Επίδραση της πιθανότητας διαχωρισμού των
ομάδων στη συχνότητα των Μαχών
split prob 100%

split prob 80%

split prob 50%

split prob 20%

split prob 1%

322 323 322 316 314

314 315 314 304 303

Time 2500

Time 5000

242 234
220 209
197

Time 1000

Εικόνα 19 – Η επίδραση της πιθανότητας διαχωρισμού είναι πιο σταθερή όταν ο
παράγοντας no split factor έχει μικρότερες τιμές (το παράδειγμα με noSplitFactor=1.2).

Συμπεραίνουμε από όλα τα προηγούμενα ότι η δυνατότητα για αύξηση του μεγέθους
της ομάδας έχει επίδραση στην πολεμική συμπεριφορά του συστήματος μειώνοντας τις
συχνότητες των μαχών και των απωλειών.

6.2. Συγχώνευση

Εκτός από τη δυνατότητα για αύξηση του μεγέθους της ομάδας με τη διατήρηση των
των μελών της και τη γέννηση καινούργιων, δοκιμάστηκε και η περίπτωση της
συγχώνευσης δύο ομάδων. Έτσι προστέθηκε στον αλγόριθμο μία επιλογή με βάση μια
πιθανότητα για συγχώνευση με τη μικρότερη διπλανή ομάδα και μία άλλη πιθανότητα για
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συγχώνευση με τη μεγαλύτερη, όπου πάντα η μικρότερη μετακινείται στο κελί της
μεγαλύτερης από τις δύο.

16 - Εάν το μέγεθος της ομάδας δεν έχει ξεπεράσει το καθορισμένο κατώφλι
(Low/High)MergeThreshold*maxNumOfPersons του μέγιστου αριθμού ατόμων,
τότε :
–

Με

πιθανότητα

merge(Low/High)Probability

η

ομάδα

αναζητεί

τη

μικρότερη/μεγαλύτερη ομάδα στις γειτονικές τις θέσεις. Εάν υπάρχει τέτοια τότε
συγχωνεύεται με αυτή. Τα μέλη της νέας ομάδας είναι το άθροισμα των δύο
συγχωνευμένων ομάδων. Το ίδιο ισχύει και για τις αποθηκευμένες τροφές τους. Ο
μέγιστος αριθμός ατόμων της νέας ομάδας είναι το άθροισμα των μεγίστων αριθμών
των συγχωνευμένων ομάδων

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η περίπτωση της αναζήτησης μεγαλύτερης
ομάδας για συγχώνευση μαζί της με πιθανότητα 0, 0.1, 0.5 και 0.9 για διάρκεια πειράματος
1000, 2500 και 5000 αντίστοιχα. Η πιθανότητα για συγχώνευση με τη μικρότερη ομάδα
διατηρήθηκε στο 0 και η πιθανότητα για split στο 1, ενώ οι τιμές των υπολοίπων
παραμέτρων διατηρήθηκαν όπως στα προηγούμενα παραδείγματα.
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Time 1000
ALL

LIVE

KILLED

BATTLES BATTLES/ALL KILLED/ALL FIGHTERS %

Merge High prob 0.0 , threshold 0.1
1852,85
736,44
984,45
4,28
Merge High prob 0.1 , threshold 0.1
1877,09
866,94
813,35
3,66
Merge High prob 0.5 , threshold 0.1
1672,08
790,00
626,47
11,08
Merge High prob 0.9 , threshold 0.1
1625,77
769,59
570,81
2,72

DEFENDERS %

PACIFISTS %

234,48

565,22

31,25

53,18

15,56

210,74

490,54

24,49

55,36

20,14

184,14

414,68

21,30

54,46

24,21

180,11

399,52

21,44

53,88

24,67

DEFENDERS %

PACIFISTS %

Time 2500
ALL

LIVE

KILLED

BATTLES BATTLES/ALL KILLED/ALL FIGHTERS %

Merge High prob 0.0 , threshold 0.1
18002,98 100,87 16245,98
56,52
Merge High prob 0.1 , threshold 0.1
11927,45 150,35 10378,62
36,12
Merge High prob 0.5 , threshold 0.1
15645,39 286,99 12527,21
43,70
Merge High prob 0.9 , threshold 0.1
11758,09 170,33 9000,41
31,88

324,02

901,17

76,15

22,64

1,19

312,21

854,21

49,18

50,10

0,71

286,40

777,61

37,18

61,84

0,97

276,42

739,98

41,92

55,93

2,13

DEFENDERS %

PACIFISTS %

Time 5000
ALL

LIVE

KILLED

BATTLES BATTLES/ALL KILLED/ALL FIGHTERS %

Merge High prob 0.0 , threshold 0.1
21670,02
27,72
19682,37
67,83
Merge High prob 0.1 , threshold 0.1
18217,69 282,92 15912,22
53,47
Merge High prob 0.5 , threshold 0.1
20893,22 359,68 17102,90
57,04
Merge High prob 0.9 , threshold 0.1
23267,79 336,80 18216,65
62,07

314,33

915,55

95,54

4,28

0,18

302,32

862,50

34,62

64,61

0,75

284,47

787,13

42,92

56,74

0,33

274,98

752,40

38,53

61,43

0,03

Πίνακας 23 – Αποτελέσματα για προσομοιώσεις διάρκειας 1000, 2500 και 5000 αντίστοιχα,
όταν οι ομάδες έχουν τη δυνατότητα να συγχωνευτούν με γειτονικές τους. Τα αποτελέσματα
είναι για περιπτώσεις διαφορετικών τιμών πιθανότητας συγχώνευσης με τη μεγαλύτερη
γειτονική ομάδα.

Όπως είναι φανερό και αναμενόμενο, η δυνατότητα για συγχώνευση οδηγεί σε μείωση
της πιθανότητας για μάχη αλλά και της πιθανότητας για φόνο μιας ομάδας διότι οι ομάδες
λιγοστεύουν κατά πολύ και αραιώνουν, με αποτέλεσμα να μην έρχονται σε επαφή. Για αυτό
το λόγο και επειδή εκτελείται πιο συχνά, καθώς δεν υπάρχουν οικονομικά κριτήρια, η
επίδραση της πιθανότητας για συγχώνευση είναι πολύ σημαντικότερη από την πιθανότητα
για μεγέθυνση που εξετάστηκε νωρίτερα.
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Επίδραση της πιθανότητας συγχώνευσης των
ομάδων στη συχνότητα των Απωλειών
Merge prob 0%

Merge prob 10%
901

565

491

415

854

Merge prob 50%

Merge prob 90%
916

778

862

740

787

752

400

Time 1000

Time 2500

Time 5000

Εικόνα 20 – Αύξηση της πιθανότητας για συγχώνευση οδηγεί σε μείωση της συχνότητας
των απωλειών.

Παρακάτω θα εξεταστούν τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων, όταν το κατώφλι
συγχώνευσης αυξάνεται.
Time 1000
ALL

LIVE

KILLED

BATTLES

Merge High prob 0.1 , threshold 0.1
1877,09
866,94
813,35
3,66
Merge High prob 0.1 , threshold 0.5
1468,32
681,60
430,75
1,96
Merge High prob 0.1 , threshold 0.9
149,19
23,72
46,19
0,15

BATTLES/ALL KILLED/ALL FIGHTERS %

DEFENDERS %

PACIFISTS %

210,74

490,54

24,49

55,36

20,14

137,43

308,79

17,85

57,10

25,03

104,42

317,40

40,77

35,76

23,45

DEFENDERS %

PACIFISTS %

Time 2500
ALL

LIVE

KILLED

BATTLES

Merge High prob 0.1 , threshold 0.1
11927,45
150,35 10378,62
36,12
Merge High prob 0.1 , threshold 0.5
17432,67
466,98 13175,61
42,66
Merge High prob 0.1 , threshold 0.9
315,84
24,00
102,89
0,33

BATTLES/ALL KILLED/ALL FIGHTERS %

312,21

854,21

49,18

50,10

0,71

241,53

682,84

35,40

61,02

3,57

107,39

332,42

43,35

35,97

20,67

Πίνακας 24 – Αποτελέσματα προσομοιώσεων διάρκειας 1000 και 2500, όταν η πιθανότητα
συγχώνευσης είναι 0.1, και το κατώφλι επιλογής 0.1, 0.5, 0.9.
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Τα αποτελέσματα ακολουθούν την προηγούμενη τάση μειώνοντας όλους τους δείκτες,
όπως αναμενόταν.

Επίδραση της αλλαγής στο κατώφλι
συγχώνευσης των ομάδων
στη συχνότητα των Απωλειών
Merge threshold 0%

Merge threshold 10%

Merge threshold 50%
901

Merge threshold 90%

854
683

608
491
309

Time 1000

332

317

Time 2500

Εικόνα 21 – Όσο αυξάνει το κατώφλι της συγχώνευσης των ομάδων τόσο μειώνεται η
συχνότητα των απωλειών

Κατά την προσομοίωση υπάρχουν κύκλοι στους οποίους μετά από εκτεταμένες μάχες
απομένουν λίγες ομάδες. Από τις ομάδες αυτές, οι defenders αυξάνουν το μέγεθός τους. Στη
συνέχεια δημιουργούνται πολλές περισσότερες ομάδες, οι οποίες έχουν μικρότερο μέγεθος.
Όταν αυξηθεί αρκετά η πυκνότητα τότε επικρατούν και πάλι εκτεταμένες μάχες, όπου οι
fighters μειώνουν το μεγάλο αριθμό των ομάδων ανοίγοντας έναν καινούργιο παρόμοιο
κύκλο «δημιουργικής καταστροφής». Δηλαδή η πυκνότητα με τις μάχες και τις απώλειες
συνδέονται όπως φαίνεται και στην εικόνα 22. Επίσης οι μάχες είναι αυτές που εκτονώνουν
την πίεση από τη μεγάλη πυκνότητα, καθαρίζουν το τοπίο, ελαχιστοποιούν τον αριθμό των
ομάδων ώσπου αυτές να είναι ικανές να αυξήσουν το μέγεθός τους, όπως φαίνεται στα
δεξιά της εικόνας 22.
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Εικόνα 22 – Η αύξηση της πυκνότητας οδηγεί σε μάχες και απώλειες, ενώ οι αυξημένες
μάχες έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του μεγέθους των ομάδων.

Εικόνα 23 – Αριστερά τα μέσα μεγέθη των ομάδων ανά πολεμική κουλτούρα και δεξιά οι
αντίστοιχοι συνολικοί πληθυσμοί σε άτομα. Όταν μειώνονται οι πληθυσμοί τότε
αυξάνεται το μέσο μέγεθος των ομάδων του κάθε τύπου.

Εικόνα 24 – Τα ποσοστά των ομάδων του κάθε τύπου δείχνουν τους κύκλους που
πραγματοποιούνται με σταθερή επικράτηση της πλειοψηφίας των defenders.
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Συγκρίνοντας τις εικόνες 23 και 24 παρατηρείται ότι όταν το ποσοστό των defenders
στο σύνολο του πληθυσμού ελαττώνεται τότε ελαττώνονται και οι συνολικοί πληθυσμοί,
ενώ στη συνέχεια αυξάνεται το μέγεθός των ομάδων defenders. Επίσης φαίνεται ότι οι
συνολικοί πληθυσμοί των defenders, όπως και οι συνολικές ομάδες τους είναι πάντα
περισσότεροι από τους fighters. Ακόμη μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το μεγάλο μέγεθος
των ομάδων δεν είναι διατηρήσιμο για πολύ. Δεν είναι ξεκάθαρο εάν αυτό οφείλεται στο
μεγάλο κόστος συντήρησης μιας μεγάλης ομάδας ή στις μικρότερες ομάδες που
συγκεντρώνονται γύρω από τις μεγάλες. Το σίγουρο είναι ότι το δεύτερο συμβαίνει πριν την
καταστροφή τους. Οι πολλές μικρές ομάδες είναι αδύναμες μπροστά στους fighters, και
επίσης αυξάνουν την πυκνότητα της περιοχής. Έτσι δεν προσφέρουν και πολλά στις
μεγαλύτερες ενώ ως εύκολη λεία σε επιθέσεις αυξάνουν το μέγεθος και την ισχύ των
fighters.
Από τα προηγούμενα αποτελέσματα, γεννάται το ερώτημα, εάν επηρεάζει τη
συμπεριφορά του συστήματος η δυνατότητα για επιλογή των ομάδων με τις οποίες γίνεται
συγχώνευση.

6.3. Επιλογή Ομάδας Συγχώνευσης
Μελετάται πρώτα η περίπτωση όπου οι ομάδες επιλέγουν μόνο άλλες ομάδες της
ίδιας πολεμικής κουλτούρας σε σύγκριση με την επιλογή οποιασδήποτε ομάδας, όπως στα
προηγούμενα παραδείγματα. Οι τιμές των μεταβλητών συγχώνευσης για τις παρακάτω
προσομοιώσεις είναι Merge High/Low Probability = 0.3, Merge threshold High = 0.4,
Merge threshold Low = 0.6.
Time 10000
ALL

LIVE

Merge Same
4425,62
79,39
Merge Any
18960,63
515,41

KILLED

BATTLES

BATTLES/ALL KILLED/ALL FIGHTERS %

1238,62

5,59

131,60

304,59

1875,29

11,53

66,87

120,76

KILLED

BATTLES

2232,07

10,00

131,97

312,29

5209,62

31,38

59,35

104,98

DEFENDERS %

PACIFISTS %

27,23

64,69

8,06

4,77

92,59

2,62

DEFENDERS %

PACIFISTS %

25,42

70,67

3,89

3,77

94,80

1,42

Time 20000
ALL

LIVE

Merge Same
7965,23
89,17
Merge Any
58187,26
791,68

BATTLES/ALL KILLED/ALL FIGHTERS %

Πίνακας 25 – Σύγκριση αποτελεσμάτων όταν οι ομάδες συγχωνεύονται με άλλες της ίδιας
πολεμικής κουλτούρας ή με οποιαδήποτε
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Στον πίνακα 25 τα αποτελέσματα σε διάρκειες προσομοίωσης 10000 και 20000 είναι
πολύ κοντά και αποδεικνύουν ότι η συγχώνευση χωρίς διακρίσεις οδηγεί στη δημιουργία
συνολικά περισσότερων ομάδων με κατά πολύ μικρότερες συχνότητες μαχών και απωλειών.
Επίσης φαίνεται πως ευνοεί τα ποσοστά των defenders.

Επίδραση της επιλογής ομάδας
συγχώνευσης σύμφωνα με τον τύπο
στη συχνότητα των Απωλειών
Merge with Same Type

Merge with Anyone
312

305

121

Time 10000

105

Time 20000

Εικόνα 25 – Η επιλογή για συγχώνευση μόνο με ίδιας πολεμικής κουλτούρας ομάδες
αυξάνει τη συχνότητα των απωλειών

Στη συνέχεια θα εξεταστεί και η επίδραση της επιλογής για συγχώνευση με
μεγαλύτερες ομάδες σε σχέση με την επιλογή για συγχώνευση με μικρότερες. Η πρώτη
περίπτωση αποτελεί μία αμυντική προσπάθεια των μικρότερων ομάδων οι οποίες
οδηγούνται σε αναζήτηση για προστασία, ενώ η δεύτερη αποτελεί μια επιθετική τακτική
των μεγαλύτερων ομάδων για εκμετάλλευση των μικρότερων. Η διάρκεια προσομοίωσης
είναι 10000, και τα merge thresholds και για τις δύο περιπτώσεις είναι 0.5. Οι πιθανότητες
συγχώνευσης είναι mergeHighProbability=0.3 και mergeLowprobability=0 ενώ για τη
δεύτερη περίπτωση τα αντίθετα. Η επιλογή για τον τύπο της ομάδας με την οποία
συγχωνεύονται είναι κατά 50% του ίδιου τύπου και κατά 50% οποιουδήποτε.
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ALL

LIVE

Merge High
41621,69
90,50
Merge Low
28517,98
411,67

KILLED

BATTLES

BATTLES/ALL KILLED/ALL FIGHTERS %

27872,58

88,22

209,02

607,52

15058,95

49,06

185,24

548,35

DEFENDERS %

PACIFISTS %

29,76

67,65

2,58

16,68

83,22

0,09

Πίνακας 26 – Σύγκριση αποτελεσμάτων όταν επιλέγονται ομάδες για συγχώνευση που είναι
μεγαλύτερες ή μικρότερες.

Από τα αποτελέσματα του πίνακα 26 προκύπτει το συμπέρασμα ότι η τακτική
εκμετάλλευσης των μικρότερων ομάδων μειώνει τις συχνότητες των μαχών και των
απωλειών ενώ στο χρόνο προσομοίωσης 10000 ευνοεί τα ποσοστά των defenders. Δηλαδή η
τακτική της αναζήτησης προστασίας των μικρότερων από τους μεγαλύτερους δεν έχει
θετικά αποτελέσματα.

Επίδραση της επιλογής για συγχώνευση
ομάδων
μικρότερου ή μεγαλύτερου μεγέθους
Συγχώνευση μόνο με ομάδες Μεγαλύτερου μεγέθους
Συγχώνευση μόνο με ομάδες Μικρότερου μεγέθους
608
548

209

Συχνότητα Απωλειών

185

Συχνότητα Μαχών

Εικόνα 26 – Η επιλογή ομάδας για συγχώνευση επηρεάζει τις συχνότητες των απωλειών και
των μαχών. Όταν επιλέγονται ομάδες μόνο μικρότερου μεγέθους από την ίδια, τότε το
ποσοστό των μαχών και των απωλειών μειώνεται.
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7. Συζήτηση - Συμπεράσματα

Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία χρησιμοποιήθηκε υπολογιστικό μοντέλο
βασισμένο στην εξατομικευμένη προσομοίωση προκειμένου να μελετηθούν οι θεωρητικοί
παράγοντες οι οποίοι έπαιξαν ρόλο στην ανάπτυξη πολεμικής κουλτούρας από μικρές
ομάδες απλών καλλιεργητών. Συγκεκριμένα μελετήθηκε η επίδραση της ανάπτυξης
τεχνολογίας, του πολεμικού κόστους, της διαφοράς πολεμικής κουλτούρας, του
μεγέθους της ομάδας, του περιβάλλοντος, της σταδιακής αύξησης μεγέθους και της
συγχώνευσης ομάδων. Σε όλες τις προσομοιώσεις εξετάστηκαν μεταβλητές οι οποίες
αφορούν την πολεμική συμπεριφορά μιας ομάδας: ο αριθμός των μαχών, των απωλειών και
της αναλογίας του πληθυσμού στις 3 πολεμικές κουλτούρες στις οποίες χωρίστηκαν οι
ομάδες (pacifists, defenders και fighters). Οι τρεις τύποι αυτοί έχουν διαφορετική αντίληψη
και αντίδραση σε συνθήκες ηρεμίας και άγχους επιβίωσης και επενδύουν διαφορετικά ποσά
σε πολεμική προετοιμασία.
Επιπρόσθετα σημαντικότεροι παράγοντες από τους προηγούμενους, όσον αφορά την
πολεμική συμπεριφορά του κόσμου που μελετήθηκε, θεωρήθηκαν αυτοί που συσχετίζονται
με αντικειμενικότερη αντιληπτή γνώση του κινδύνου που προκύπτει από έναν πόλεμο. Για
το λόγο αυτό ορίσθηκαν οι μεταβλητές της συχνότητας των απωλειών και των μαχών
διαιρώντας τις αντίστοιχες τιμές των συνόλων των απωλειών και των μαχών προς το
συνολικό αριθμό των ομάδων που δημιουργήθηκαν. Θεωρείται ότι αυτές οι δύο μεταβλητές
αντικατοπτρίζουν την πιθανότητα για μία ομάδα να βιώσει την απειλή του πολέμου και των
συνεπειών του ή να μάθει γι’ αυτό από γειτονικές της ομάδες με τις οποίες υπάρχει επαφή.
Αυτό θα μπορούσε να είναι μια καλή αφορμή για γνωστική επεξεργασία από πλευράς των
ομάδων η οποία θα επιφέρει τη μεγαλύτερη συνειδητή ή ασυνείδητη αλλαγή στη
συμπεριφορά τους και ίσως αλλαγή της κουλτούρας τους.
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι παράγοντες που ελαττώνουν και τις δύο σημαντικές
μεταβλητές είναι η αύξηση του μεγέθους της ομάδας και της τεχνολογίας. Το πρώτο είναι
γνωστό ότι συνέβη με το σχηματισμό χωριών, πόλεων, κρατών κτλ. Το δεύτερο συνέβη με
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την ανάπτυξη της γεωργίας, η οποία οδήγησε σε μόνιμη εγκατάσταση, επισιτιστική
επάρκεια, εξειδίκευση, και φυσικά αύξηση των πληθυσμών.
Άλλος παράγοντας είναι η πολεμική κουλτούρα. Και συγκεκριμένα, είναι η απώλεια
της ειρηνικής κουλτούρας από τις ομάδες του πληθυσμού, με υιοθέτηση της αμυντικής
κουλτούρας από μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού καθώς και η

μείωση της

επιθετικότητας των fighters. Το τελευταίο αποτελεί ισχυρισμό πολλών μελετητών οι οποίοι
υποστηρίζουν ότι στο παρελθόν οι ανθρώπινες ομάδες ήταν περισσότερο επιθετικές και
βίαιες (Pinker, 2013; Dennen, 2005; Diamond, 1999; Keeley, 1996; Gat, 2006; Turchin,
2009).
Τέλος από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι η αύξηση στο κόστος της πολεμικής
τεχνολογίας μειώνει τις δύο συχνότητες. Δηλαδή όσο αυξάνονται οι πόροι που απαιτούνται
για την παραγωγή νέων όπλων (ακόντια, τόξα, βέλη, ασπίδες, σπαθιά από νέα υλικά κτλ.)
τόσο λιγότερο συχνά χρειάζεται αυτά να χρησιμοποιηθούν.
Έτσι στη συνέχεια δοκιμάστηκε η προοπτική που υποδεικνύεται από τα προηγούμενα
αποτελέσματα της αύξησης του μεγέθους των ομάδων. Συγκεκριμένα εξετάστηκε η
περίπτωση που οι ομάδες δεν διαχωρίζονται υποχρεωτικά όταν φτάσουν στο μέγιστο αριθμό
τους αλλά έχουν τη δυνατότητα να αυξάνουν το μέγιστο αριθμό με μία πιθανότητα και κατά
έναν παράγοντα μεγέθυνσης. Διαπιστώθηκε ότι όταν αυξάνεται ο παράγοντας κατά τον
οποίο μια ομάδα θα αυξήσει το μέγιστο αριθμό των ατόμων που μπορεί να υποστηρίξει,
μειώνεται η συχνότητα των μαχών. Επίσης για μικρές τιμές του προαναφερθέντος
παράγοντα, όσο μειώνεται η πιθανότητα για διάσπαση και διαχωρισμό των ομάδων, τόσο
ελαττώνεται η συχνότητα των μαχών και των απωλειών.
Δοκιμάστηκε ακόμη και η περίπτωση της συγχώνευσης ομάδων για τη δημιουργία
μεγαλύτερων. Τα αποτελέσματα ήταν και πάλι προς την κατεύθυνση της μείωσης των δύο
συχνοτήτων. Επίσης προέκυψαν άλλα δύο συμπεράσματα, ως προς την επιλογή των ομάδων
που συνασπίζονται. Μεγαλύτερη μείωση στις συχνότητες μαχών και απωλειών προκύπτουν,
πρώτον όταν οι ομάδες που επιλέγονται δεν είναι της ίδιας πολεμικής κουλτούρας αλλά
οποιασδήποτε. Δεύτερον η επιθετική τακτική της προσάρτησης ή εκμετάλλευσης
μικρότερων ομάδων από μεγαλύτερες σε σχέση με τη συγχώνευση ως αμυντική τακτική των
μικρότερων ομάδων για αναζήτηση προστασίας από μεγαλύτερες, οδηγεί επίσης σε μείωση
των δύο συχνοτήτων.
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Οι Johnson et Al (2011) ισχυρίζονται ότι η υπερβολική αυτοπεποίθηση δίνει
πλεονέκτημα στο φαινόμενο του πολέμου. Μέσω παρόμοιων προσομοιώσεων μελέτησαν τη
σύγκρουση κρατών τα οποία έχουν διαφορετικούς βαθμούς αυτοπεποίθησης, όσον αφορά
την αντίληψή τους για το αποτέλεσμα ενός πολέμου με κάποιο γειτονικό κράτος και κατά
συνέπεια την οργάνωση επίθεσης εναντίον του. Τα αποτελέσματά τους υπέδειξαν ότι οι
χαμηλές ή μέτριες τιμές αυτοπεποίθησης είναι αυτές που αποδίδουν περισσότερο.
Επιπρόσθετα όταν το κόστος του πολέμου αυξάνεται τότε επικρατούν οι ακόμη μικρότερες
τιμές αυτοπεποίθησης. Ισχυρίζονται ότι παρόμοια πλεονεκτήματα προκύπτουν και από
άλλες μεθόδους λήψης αποφάσεων που αυξάνουν την επιθετικότητα. Πράγματι με τα
αποτελέσματα αυτά συμφωνούν και τα συμπεράσματα του μοντέλου της παρούσας
εργασίας τα οποία υποδεικνύουν τη στρατηγική των fighters ως την επικρατέστερη για το
πρώτο μέρος των προσομοιώσεων, με τις μεταβλητές που εξετάστηκαν να οδηγούν σε
μείωση της επιθετικότητας και αύξηση του μεγέθους. Στη συνέχεια όμως όταν το μέγεθος
των ομάδων αυξανόταν τότε οι defenders, που πολεμούν λιγότερο, ή, επιτίθενται μόνο από
ανάγκη, ήταν σε πλεονεκτικότερη θέση. Η αύξηση του μεγέθους οδηγούσε σε αύξηση
πολεμικής ισχύος των defenders, που κατά κανόνα ήταν μεγαλύτερες ομάδες, και επίσης
αύξηση του κόστους κάθε μάχης.
Τα αποτελέσματα αυτών των στρατηγικών μοιάζουν και με τα συμπεράσματα του
Maynard Smith που προκύπτουν από το παίγνιο γεράκι – περιστέρι, όπως αναφέρεται στον
Richerson (2001). Σε αυτό το παίγνιο τα γεράκια επιτίθενται σε όποια φωλιά θέλουν για να
την καταλάβουν, ενώ τα περιστέρια καταλαμβάνουν όποια είναι κενή αλλά δεν πολεμούν
ποτέ. Όταν τα περιστέρια είναι πολλά τότε συμφέρει να υιοθετήσει κάποιος στρατηγική
γερακιού, ενώ όταν τα γεράκια είναι πολλά, συμφέρει η στρατηγική περιστεριού. Καμία από
τις δύο δεν είναι εξελικτικά σταθερή. Η στρατηγική που καταφέρνει να είναι εξελικτικά
σταθερή είναι αυτή της αμυντικής προάσπισης: πάντα να μάχεται όταν δέχεται κάποιος
επίθεση αλλά ποτέ να μην επιτίθεται ο ίδιος.
Οι προηγούμενες δυνατότητες αύξησης των μεγεθών των ομάδων έδειξαν, σε
μεγαλύτερης διάρκειας προσομοιώσεις, την ύπαρξη κύκλων οι οποίοι εξελίσσονται ως εξής.
Μετά την αρχική αύξηση του αριθμού των ομάδων και τη επέκτασή τους στο χώρο, έρχεται
μια περίοδος «δημιουργικής καταστροφής». Οι επιθετικές ομάδες επικρατούν σκοτώνοντας
τις περισσότερες ομάδες. Οι ειρηνικές ομάδες σχεδόν αφανίζονται και το πιο πιθανό
σενάριο είναι ότι παραμένουν διεσπαρμένες λίγες επιθετικές και ακόμη λιγότερες
αμυντικές. Οι τελευταίες βρίσκουν το χώρο και τους πόρους για να μεγαλώσουν σε μέγεθος
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και αριθμό δημιουργώντας δικές τους περιοχές. Το μεγάλο μέγεθος τους δίνει μεγαλύτερη
πολεμική ισχύ από τις αντίστοιχες πολεμικές ομάδες που είναι πιο σπάταλες σε πόρους.
Αυτή η ανάπτυξη δεν κρατά για πάντα διότι οι επιθετικές ομάδες δρώντας και πάλι
παρασιτικά αναπτύσσονται εκμεταλλευόμενες κάποιες αμυντικές ομάδες, ώσπου έρχεται
μια νέα περίοδος «δημιουργικής καταστροφής» και ένας νέος κύκλος ξεκινά.
Συγκρίνοντας τις προσομοιώσεις του κεφ. 5 με αυτές του κεφ. 6 στο οποίο δίνεται η
δυνατότητα για αύξηση του μεγέθους παρατηρείται ότι στις πρώτες το μοντέλο κατέρρεε
μετά από κάποιο χρονικό διάστημα με την τελειωτική επικράτηση των fighters, διότι δεν
υπήρχε δυνατότητα προσαρμογής. Ένα τέτοιο παράδειγμα φαίνεται στην εικόνα 27.

Εικόνα 27 – Στιγμιότυπα από προσομοίωση χωρίς δυνατότητα αύξησης μεγέθους στις
χρονικές στιγμές T=0, 500, 1000, 1500 κύκλων αντίστοιχα. Η τελική επικράτηση των
fighters φαίνεται στο τελευταίο στιγμιότυπο, και οφείλεται στην αδυναμία προσαρμογής
των άλλων τύπων.
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Αντίθετα στις προσομοιώσεις στις οποίες δύνεται η δυνατότητα για αύξηση μεγέθους
το σύστημα οδηγείται σε ταλαντωτική συμπεριφορά των fighters και defenders με τη
δημιουργία οικολογικών κύκλων, όπως φαίνεται στην εικόνα 28.
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Εικόνα 28 – Στιγμιότυπα από προσομοίωση κατά την οποία οι ομάδες μπορούν να
αυξήσουν το μέγεθός τους και με τις δύο δυνατότητες που αναφέρονται στο κεφάλαιο 6,
στις χρονικές στιγμές T= 0, 500, 1000, 1500, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 9000, 11000,
14000 κύκλων αντίστοιχα. Διακρίνεται η ύπαρξη οικολογικών κύκλων κατά τους οποίους
μετά από εκτεταμένες μάχες οι λίγες ομάδες defenders αυξάνουν το μέγεθός τους και μετά
τον αριθμό τους επεκτεινόμενες στο χώρο, ενώ στη συνέχεια μειώνονται για να
δημιουργηθεί και πάλι ένας ίδιος κύκλος.

Από αυτά τα συμπεράσματα υποδεικνύεται ένα πιθανό σενάριο για το σπάσιμο του
κύκλου με τη δημιουργία μεγαλύτερων συνασπισμών και συμμαχιών το οποίο θα ήταν
ενδιαφέρουσα προέκταση του παρόντος μοντέλου προς έρευνα.
Τα μέχρι εδώ συμπεράσματα είναι μια μελέτη μερικών από τους παράγοντες που
αναφέρθηκαν στο πρώτο θεωρητικό μέρος της εργασίας, και μία ερμηνεία του τρόπου με
τους οποίους μπορεί να επιδρούν αυτοί οι παράγοντες στην πολεμική κουλτούρα και στην
εξέλιξη μικρών ανθρώπινων ομάδων.
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