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Ιστορικά Στοιχεία

– Παράδειγμα περιγραφής προβλήματος που 
ανάγεται σε παίγνιο συναντούμε ήδη από την 
αρχαιότητα, πχ. 

• στην Πολιτεία του Πλάτωνα ο Σωκράτης • στην Πολιτεία του Πλάτωνα ο Σωκράτης 
περιγράφει ένα πρόβλημα

• οι Βαβυλώνιοι είχαν αναπτύξει πολύ τους 
πλειστηριασμούς

– Στη σύγχρονη εποχή, μεγάλοι μαθηματική 
όπως οι Borel, von Neumann, Nash
θεμελίωσαν τη θεωρία παιγνίων
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Σύγχρονη Εποχή

– Η πιο κλασική εργασία:

• Οι von Neumann και Morgenstern θεμελιώνουν τη 

θεωρία παιγνίων με την κλασική εργασία:

Theory of Games and Economic Behaviour, 1944

• O John Nash με το PhD του ορίζει την πιο 

επιτυχημένη μέχρι σήμερα έννοια της ισορροπίας επιτυχημένη μέχρι σήμερα έννοια της ισορροπίας 

(Equilibria) για παίγνια

NASH Equilibrium

– Έχουμε φίλους του κινηματογράφου στο 

ακροατήριο;
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A beautiful mind 



Σωκράτης – Μάχη του Δήλιου, 424 π.χ.

• Στην Πολιτεία του Πλάτωνα, ο Σωκράτης περιγράφει 
την ακόλουθη κατάσταση:

– Ένας στρατιώτης στο μέτωπο, στην πρώτη 
γραμμή, περιμένει με τους συντρόφους του την 
επίθεση του εχθρού ... και αναρωτιέται:

Αν είναι να κερδίσουμε, τότε δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο • Αν είναι να κερδίσουμε, τότε δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο 
η δική μου προσφορά. Αν μείνω υπάρχει πιθανότητα 
να τραυματιστώ ή να σκοτωθώ

• Αν είναι να χάσουμε, τότε η πιθανότητα να 
τραυματιστώ είναι ακόμη μεγαλύτερη. Μάλιστα θα 
είναι άσκοπος ο τραυματισμός αφού τελικά θα 
χάσουμε



Το δίλημμα

ΑΝ ΠΑΛΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ 

ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ, ΘΑ ΤΑ 

ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ 
ΧΩΡΙΣ ΕΜΕΝΑ !

ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ 

ΧΑΣΟΥΜΕ, ΤΟΤΕ 

ΕΓΩ ΤΙ 

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ;

?
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δημοπρασίες στην αρχαιότητα

• αρχαία Βαβυλωνία: 

σύμφωνα με τον Ηρόδοτο οι Βαβυλώνιοι δημοπρατούσαν κάθε χρόνο τις 

γυναίκες που ήταν σε ηλικία γάμου

– πρώτα οι πιο επιθυμητές νύφες: οι άντρες έκαναν προσφορές

– στο τέλος οι λιγότερο επιθυμητές: σε αυτή την περίπτωση πληρώνονταν οι 

άντρεςάντρες

– Σημείωση: Υπάρχουν αμφιβολίες για το εάν πράγματι λάμβαναν χώρα οι 

δημοπρασίες αυτές ως θεσμός όπως το περιγράφει ο Ηρόδοτος. Πιθανόν να 

γίνονταν παλιότερα, πριν την εποχή του Ηρόδοτου, και σε μικρότερη έκταση.

• αρχαία Αθήνα:

δημοπρασία για το δικαίωμα συλλογής φόρων, ενοικίαση γης και 

ορυχείων, πώληση δημευμένης περιουσίας, κτλ.

• επίσης Αρχαία Ρώμη, κα
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ancient bankruptcy problems

• A man dies, leaving estate E and debts d1, d2.., dn such that 
d1+d2+…+dn > E. How should the estate be divided among the 
creditors?

• The Mishna stipulates the following divisions:
Debt

100 200 300
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100 200 300

Estate

100 33,3 33,3 33,3

200 50 75 75

300 50 100 150

� A common rationale for all three cases is not apparent.

� R. J. Aumann and M. Maschler. Game theoretic analysis of a bankruptcy problem from the Talmud.

Journal of Economic Theory, 36(2):195{213, 1985.



ancient bankruptcy problems

• A game-theoretic analysis of the problem as a 
coalitional game that is naturally associated 
with this can justify the solutions in the 
Babylonian Talmud.

• More precisely, for the three cases considered 
in the Talmud, the nucleolus of the coalitional 
game prescribes exactly the numbers in the 
table.
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Παράδειγμα από το  Talmud

• Robert J. Aumann and Michael Maschler, Game theoretic analysis of a bankruptcy 

problem from the Talmud, Journal of Economic Theory, 1985, vol. 36, issue 2, 

pages 195-213 

• For  three  different  bankruptcy  problems,  the  2000-year  old  Babylonian 

Talmud describes  solutions  that  equal  precisely  the  nucleoli  of  the  

corresponding coalitional  games.  A  rationale  for  these  solutions  that  is  corresponding coalitional  games.  A  rationale  for  these  solutions  that  is  

independent  of  game theory  is given  in  terms  of the Talmudic  principle  of 

equal  division  of  the  contested mount:  this  rationale  leads  to  a  unique  

solution  for  all  bankruptcy  problems, which  always  coincides  with  the  

nucleolus.  Two  other  rationales  for  the  same  rule are  suggested.  in  terms  of  

other  Talmudic  principles.  (Needless  to  say, the  rule  in question  is not  

proportional  division). 

ΕΚΑΠ John Nash



Πηγές/Αναφορές

• M. Osborne, Ενότητα 3.5

• http://plato.stanford.edu/entries/game-theory/

• R. J. Aumann and M. Maschler. Game 

theoretic analysis of a bankruptcy problem theoretic analysis of a bankruptcy problem 

from the Talmud. Journal of Economic Theory, 

36(2):195{213, 1985
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