
Abstract: In this paper we will focus on David Lewis’s article Causation (1973, The Journal of Philosophy) and 
we will observe the counterfactual analysis of causation via counterfactual implications, the procedure of their 
synthesis, their properties and the relation they have with possible worlds. In addition, instances of everyday 
life will be presented for better clarification of the theory and extensive analysis of difficult parts will be made. 
Last but not least, after the counterfactual analysis of causation the problem of preemption will be mentioned 
and how counterfactual implications can give a better explanation to the problem of causality.
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Σύντομη Περίληψη: Σε αυτή την εργασία θα εστιάσουμε στο άρθρο του David Lewis Causation (1973, 
The Journal of Philosophy) πάνω στην αντιγεγονική ανάλυση της αιτιότητας μέσω αντιγεγονικών 
συνεπαγωγών, την διαδικασία σύνθεσης τους, τις ιδιότητές τους και την σχέση που έχουν με τους 
τους δυνατούς κόσμους. Παραλλήλως, κατά μήκος της εργασίας θα παρουσιαστούν παραδείγματα 
για καλύτερη κατανόηση του θέματος και εκτενή ανάλυση δύσκολων σημείων της θεωρίας. Τέλος, 
μετά την αντιγεγονική ανάλυση της αιτιότητας θα γίνει αναφορά στο πρόβλημα της προκαταβολής 
(preemption) και στο πως η αντιγεγονική ανάλυση μπορεί να εξηγήσει το πρόβλημα της αιτιότητας σε 
αυτό το συμβάν.

Αντιγεγονικές συνεπαγωγές και David Lewis
Σπύρος Γαλάτης
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Εισαγωγή

Τι είναι η αιτιότητα; Τι σημαίνει ότι ένα αντικείμενο είναι αιτιακά εξαρτημένο από 
ένα άλλο, ή με άλλα λόγια, τι σημαίνει ότι ένα αντικείμενο Α ακολουθείται από ένα 
αντικείμενο Β; Η αναγκαία αυτή σύνδεση (necessary connexion) που υπάρχει ανάμεσα 
στα φαινόμενα, δηλαδή την αιτιώδη εκείνη εξάρτηση του Α και του Β πρωτοπαρου-
σιάστηκε και αναλύθηκε διεξοδικά από τον Σκωτσέζο εμπειριστή φιλόσοφο David 
Hume. Στο βιβλίο του A Treatise of Human Nature (1739) και στην αναλυτικότερη 
ανασκευή του προηγούμενου, An Enquiry Concerning Human Understanding(1748) 
ξεδιπλώνεται, εκτίθεται και υποβάλλεται σε ανατομία το θέμα αιτιότητας πάνω στο 
«χειρουργικό τραπέζι» της εμπειριστικής φιλοσοφίας. Μέσα από την σκεπτικιστική 
ανατομία της αιτιότητας ο Hume καταλήγει σε κάποιες σκεπτικιστικές θέσεις πάνω στο 
θέμα της αναγκαίας σύνδεσης μεταξύ δύο αντικειμένων. Αναλυτικώς συμπυκνωμένα 
θα παρουσιάσω τις εξής ενστάσεις που είχε ο Hume για την αιτιότητα. 

Σαν ένας κλασικός εμπειριστής αναρωτήθηκε ο Hume: ποια είναι η αισθητηριακή 
εντύπωση της ιδέας της αιτιότητας; Σε ποιο ακριβώς σημείο της αισθητηριακής μας 
αντίληψης των φαινομένων αποσπούμε αισθητηριακά την αιτιακή σύνδεση; Που ακρι-
βώς βρίσκεται η αιτιότητα ή η αναγκαία σύνδεση πάνω στο «αν Α τότε Β», δεδομένου 
ότι οι ιδέες μας πηγάζουν από την εμπειρία; Μέσα από αυτά τα ερωτήματα και μέσα 
από μια σκεπτικιστική επιχειρηματολογία ο Hume καταλήγει στο ότι: κατά την πρώτη 
μας παρατήρηση του φαινομένου της σήψης του μήλου δεν είχαμε ποτέ την ιδέα ότι 
ένα ώριμο νόστιμο μήλο (Α) θα καταλήξει στο να γίνει σάπιο (Β) ή το ότι το νερό (Ε) 
κατά την πρώτη παρατήρηση του θα μπορούσε να μας πνίξει (Ζ) ή ακόμα ότι ένα 
φίδι (Μ) θα μπορούσε να μας δαγκώσει (Τ) αν προσπαθούσαμε να το χαϊδέψουμε. 
Η αισθητηριακή πρώτη μας επαφή με το (Α), (Ε), (Μ) δεν συνάγει κατευθείαν το (Β), 
(Ζ), (Τ) αντίστοιχα. Και αυτό γιατί τα (Α), (Ε), (Μ) όταν παρατηρούνται για πρώτη 
φορά γίνονται αντιληπτά μόνο τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά (σχήμα, χρώμα, 
μέγεθος, κίνηση κ.λπ.) μέσα στα οποία δεν εμφανίζεται κάτι από τα αποτελέσματά 
τους (Β), (Ζ), (Τ). Είναι εξαιρετικά καταλειπτό και μη αντιφατικό το να σκεφτείς ένα 
διαφορετικό αποτέλεσμα για (Α), (Ε), (Μ). Το ότι γνωρίζουμε ότι ακολουθούνται από 
τα (Β), (Ζ), (Τ) είναι κατά τον Hume συνέπεια της συνήθειας μας όταν αυτά πρώτα 
βιωθούν και επαναληφθούν. Η συνήθεια είναι αυτή που παράγει την αναγκαία σύνδεση 
μεταξύ των φαινομένων. Για τον Hume η αιτιότητα είναι μια ψυχολογική επικάλυψη 
των φαινομένων και δεν είναι αντικειμενικά υπαρκτή, δηλαδή δεν υπάρχει εκεί έξω ή 
πάνω στα αντικείμενα ή ανάμεσα στα αντικείμενα αφού δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή 
από τις αισθήσεις. Το μόνο που γίνεται αντιληπτό αισθητηριακά είναι μια κανονικότητα, 
μια μετάβαση από (Α) σε (Β) , από (Ε) σε (Ζ) και από το (Μ) σε (Τ), που ψυχολογικά 
κωδικοποιούμε ως αιτιότητα. Για τον Hume αίτιο και αποτέλεσμα είναι δύο ξεχωριστά 
συμβάντα και δεν μπορείς να συνάγεις από το αίτιο ένα καθορισμένο αποτέλεσμα, 
διότι την στιγμή της παρατήρησης του αιτίου δεν σου δίνεται καμία πληροφορία ότι 
θα ακολουθήσει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Αυτή η σκεπτικιστική επιχειρηματολογία αμφισβήτησε την αναγκαία σύνδεση αλλά 
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εξίσου έθεσε προβλήματα στην έννοια της αιτιότητας. Μετά από την λειτουργία 
της συνήθειας, η αιτιότητα όπως απλά διατυπώθηκε από τον Hume δεν ικανοποιεί 
συγκεκριμένα συμβάντα και αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα. Ο David Lewis ήταν 
αυτός που προσπάθησε να ανασκευάσει την θεωρία της αιτιότητας του Hume και να 
αντιμετωπίσει τα συμβάντα που δεν ικανοποιούνται από την θεωρία της αιτιότητας 
του Hume.

Στην θεωρία του David Lewis οι αντιγεγονικές συνεπαγωγές (counterfactuals) παρου-
σιάζονται σαν μια ανάλυση όπου με βάση αυτή μπορεί να γίνει κατανοητή η νοητική 
κατασκευή των αιτιακών δηλώσεών μας. Θα λέγαμε ότι ο Lewis δίνει μια επαγωγική 
εννοιολογική ανάλυση της αιτιότητας (causation) μέσω των αντιγεγονικών συνεπαγω-
γών με σκοπό να δώσει μια εξήγηση για την σύλληψή μας όταν εκφράζουμε αιτιώδεις 
δηλώσεις σε μια κατάσταση πραγμάτων. Εκτός αυτού οι αντιγεγονικές συνεπαγωγές 
μπορούν να γίνουν κατανοητές ως προς την σημασία τους χωρίς καμία προσφυγή στην 
αιτιότητα καθ’ αυτή. Και όταν αναφέρουμε την αιτιότητα αναφερόμαστε σε αυτήν 
που ο Hume συνέθεσε στο έργο του An Enquiry Concerning Human Understanding. 
Συγκεκριμένα κατά τον Hume: «Μπορούμε να ορίσουμε ένα αίτιο ως ένα αντικεί-
μενο που ακολουθείται από ένα άλλο, και όλα εκείνα τα αντικείμενα που είναι όμοια 
με το πρώτο, και ακολουθούνται από αντικείμενα όμοια με το δεύτερο»1. Δηλαδή, 
στην προσφυγή ότι η αιτία είναι το αντικείμενο το οποίο ακολουθείται από ένα άλλο 
(το αποτέλεσμα) και στα οποία υπάρχει χωροχρονική εγγύτητα με σταθερή σύζευξη 
και διαχωρισμό του πριν (αίτιο) και του μετά (αποτέλεσμα) μέσα σε ένα τοπίο κανο-
νικότητας. Ή αλλιώς, όπως σημειώνει ο Hume: «Αν το πρώτο αντικείμενο δεν είχε 
υπάρξει, τότε δεν θα υπήρχε και το δεύτερο»2 κάτι που ο Lewis υιοθετεί για την 
θεμελίωση της θεωρίας του πάνω στην αιτιώδη εξάρτηση μεταξύ συμβάντων, το 
οποίο θα αναλυθεί παρακάτω.

Με βάση τον Lewis αυτή η ανάλυση της κανονικότητας αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα 
καθώς συγχέει την αιτιότητα με διάφορες άλλες αιτιώδεις σχέσεις [αληθινές (genuine) 
αιτίες, επιφαινόμενα, αποτελέσματα, προκαταβολικές (preempted) και ενδεχομενικές 
αιτίες]. Η αντιγεγονική ανάλυση κατά τον ίδιο αποτελεί εργαλείο για την διάκριση των 
αιτιωδών σχέσεων, και ομοιάζει με τον δεύτερο ορισμό του Hume, δηλαδή: «αν το 
πρώτο αντικείμενο δεν είχε υπάρξει, τότε το δεύτερο ποτέ δεν θα είχε προκύψει/
υπάρξει».

Στο άρθρο του η αντιγεγονiκή ανάλυση είναι περιορισμένη μόνο σε συμβάντα 
(events) συγκεκριμένου τύπου και καταστάσεις πραγμάτων καθώς είναι εύκολο να 
τα αντιμετωπίσει σε σχέση με αιτιώδεις γενικότητες που παρουσιάζονται στην φυσι-
κή γλώσσα. Συγκεκριμένα περιορίζεται σε αιτιότητα συμβάντων και όχι σε αιτιότητα 
γεγονότων ή αιτιότητα γενικών καταστάσεων που συλλαμβάνουμε στην καθημερινή 
γλώσσα σε αντιστοιχία με την εμπειρία. Δηλαδή αναφέρεται σε αιτιώδη συμβάντα 

1  Hume (1777): Section VII.
2  Ό.π.
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του τύπου: «Το σπάσιμο του βάζου προκλήθηκε από την πέτρα που έριξα» και όχι σε 
αιτιότητα γεγονότων που προκλήθηκαν από ένα συμβάν του τύπου: «Η αθροιστική 
καύση ξύλου το χειμώνα του Δεκέμβρη στην Αθήνα, προκάλεσε την ύπαρξη μεγά-
λου αριθμού ασθενών με αναπνευστικά προβλήματα τον Φεβρουάριο» ή αιτιότητα 
γενικών καταστάσεων του τύπου: «Το κάπνισμα προκαλεί καρκίνο του πνεύμονα». Η 
εσωτερική περιπλοκότητα των τελευταίων είναι αρκετά συγκεχυμένη και χρειάζεται 
μεγάλη αντιγεγονική ανάλυση των αιτιών - αποτελεσμάτων και εν γένει των σχέσεων 
των συμβάντων, γι’ αυτό περιορίζεται στην απλούστερη ανάλυση των συμβάντων 
πρώτου τύπου.

Πρέπει να τονιστεί ότι η αντιγεγονική ανάλυση του Lewis διέπεται από έναν ντετερμινισμό 
που συνδέει ένα συμβάν με ένα άλλο σαν «κρίκους» μιας «αλυσίδας» κάτι που θα 
επεξηγηθεί παρακάτω.

Δυνατοί κόσμοι και αντιγεγονικές συνεπαγωγές

Στο σημείο αυτό ο Lewis ξεκινά να αναπτύσσει την θεωρία του για τις αντιγεγονικές 
συνεπαγωγές μέσω της ανάλυσης της συγκριτικής συνολικής ομοιότητας μεταξύ 
δυνατών κόσμων που για αυτόν αποτελεί το πρωταρχικό βήμα της όλης ανάλυσης.

Πιο συγκεκριμένα, ο δυνατός κόσμος W1 είναι πιο κοντά στον πραγματικό κόσμο 
@, συγκριτικά με έναν δυνατό κόσμο W2, αν επιλεχθεί ως τέτοιος με βάση τις ομοι-
ότητες και τις διαφορές που μοιράζεται με τον @. Για παράδειγμα, ένας δυνατός 
κόσμος W1 στον οποίο υπάρχουν ροζ ελέφαντες και περπατούν στο έδαφος είναι 
πιο κοντά στην πραγματικότητα του @ από ότι ένας δυνατός κόσμος W2 όπου οι 
ελέφαντες είναι γκρι και αιωρούνται. Ο W1είναι πιο κοντά στον @ διότι ακόμα και αν 
οι ελέφαντες είναι ροζ, αυτοί περπατούν στο έδαφος όπως και στον @. Αντίθετα, ο 
W2 αποκλίνει περισσότερο από τον @ αφού σε αυτό το κόσμο οι ελέφαντες, αν και 
γκρι, αιωρούνται. Η διαφορά είναι στους νόμους της φύσης με βάση τους οποίους 
φαίνεται η απόκλιση του W2 από τον @ σε σχέση με τον W1 όπου οι νόμοι ισχύουν 
όπως ισχύουν στον @ (νόμος βαρύτητας). Η ομοιότητα στους νόμους της φύσης 
είναι πιο σημαντική από την ομοιότητα στο χρώμα. Αυτό το είδος σχέσης είναι σχέση 
μεταξύ των δυνατών κόσμων ως προς την εγγύτητα τους προς το δικό μας κόσμο, 
προς την πραγματικότητα.

Ωστόσο, με βάση τον Lewis οι νόμοι που πρέπει να διατηρούνται μεταξύ των κόσμων 
μπορούν να αποτελούν σημαντικό κριτήριο ως προς την εγγύτητα στον @ αλλά οι 
ομοιότητες σε ιδιαίτερα και συγκεκριμένα-μεμονωμένα γεγονότα ξεπερνούν την 
ισχύ των νόμων. Όπως ο Lewis αναφέρει στο άρθρο του: «Οι υπάρχοντες νόμοι 
είναι σημαντικοί για τον χαρακτήρα ενός κόσμου. Έτσι, η ομοιότητα ως προς του 
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νόμους είναι βαρυσήμαντη. Βαρυσήμαντη αλλά όχι ιερή.3». Ένας δυνατός κόσμος 
W1 ο οποίος συμμορφώνεται και ομοιάζει ή ταυτίζεται με φυσικούς πραγματικούς 
νόμους (actual laws) δε σημαίνει αυτομάτως πως είναι πιο κοντά στον @ απ’ ότι ένας 
δυνατός κόσμος W2 στον οποίο αυτοί οι νόμοι ίσως παραβιάζονται. Αυτό εξαρτάται 
από την φύση και την έκταση της παραβίασης, το πόσο πολύ παραβιάστηκαν σε ένα 
συγκεκριμένο γεγονός σε συνάρτηση με το συνολικό σύστημα των νόμων. Εξίσου, οι 
ομοιότητες και διαφορές σε ένα συγκεκριμένο γεγονός μπορεί να έχουν λιγότερο ή 
περισσότερο βάρος σε σχέση με τους νόμους, όπου και αυτό εξαρτάται από την φύση 
και την έκταση τους. Κατά τον Lewis, περιεκτικές και ακριβείς ομοιότητες σε ένα 
συγκεκριμένο γεγονός σε μεγάλες χωροχρονικές περιοχές φαίνεται να έχουν ιδιαίτερο 
βάρος, στις οποίες μια εμφάνιση ενός μικρού θαύματος είναι αρκετή και θεμιτή για 
να παρατείνει μια περιοχή τέλειας χωροχρονικής ταύτισης. Αυτό θα αναλυθεί σε ένα 
παράδειγμα στο τέλος.

Συγκεκριμένα, για την αντιγεγονική συνεπαγωγή A □→C4 ισχύει: «εάν Α ήταν αληθής 
τότε και C θα ήταν αληθής» είναι αληθής εάνν υπάρχει ένας δυνατός κόσμος W1 
όπου Α και C είναι αληθείς και είναι πιο κοντά στον πραγματικό κόσμο (actual world) 
@, απ’ ότι ένας κόσμος W2 όπου Α είναι αληθές και C ψευδές και άρα έρχεται σε 
αντίθεση με τον @. Ο W1 είναι πιο κοντά στον @ απ’ ότι ο W2 , εάν:

[1] Έχει λιγότερες μεγάλες, εκτενείς, ποικίλες παραβιάσεις των νόμων του 
πραγματικού κόσμου @ απ’ ότι ο W2

ή
[2] Έχει ίσες μεγάλες, εκτενείς, ποικίλες παραβιάσεις των νόμων του 
πραγματικού κόσμου όπως ο W2, αλλά η ταύτιση της χωροχρονικής περιοχής 
του W1 με πράγματα του συγκεκριμένου γεγονότος που συμβαίνουν στο @ 
είναι μεγαλύτερη από αυτή του W2

ή
[3] Έχει ίσες μεγάλες, εκτενείς, ποικίλες παραβιάσεις των νόμων του 
πραγματικού κόσμου όπως ο W2 , έχει ίση εκτενή χωροχρονική ταύτιση 
περιοχής με τα πράγματα του συγκεκριμένου γεγονότος στον @ όπως έχει 
και ο W2 αλλά έχει λιγότερες μικρές, τοπικές ,απλές παραβιάσεις των νόμων 
του πραγματικού κόσμου απ’ ότι ο W25.

3  Lewis (1973): σ. 560.
4  Αυτόν τον συμβολισμό χρησιμοποιεί ο Lewis για να διακρίνει την αντιγεγονική συνεπαγωγή από την υλική 
συνεπαγωγή. Η αντιγεγονική συνεπαγωγή είναι μια υποθετική πρόταση της μορφής «Αν Α τότε Β», η ηγουμένη της 
οποίας («Αν Α…») αφορά ένα γεγονός που θα μπορούσε να είχε γίνει αλλά δεν έγινε. Ένα παράδειγμα αντιγεγονικής 
συνεπαγωγής είναι «Αν ο Lewis ζούσε τότε θα διάβαζε κάθε μέρα Γκαβαγκάι». Η ηγούμενη «Αν ο Lewis ζούσε…» 
αφορά ένα γεγονός που θα μπορούσε να ισχύει αλλά δεν ισχύει (αφού ο Lewis έχει, δυστυχώς, πεθάνει). Αντίθετα, 
η πρόταση «Αν ο Lewis είναι ζωντανός, τότε θα διαβάζει κάθε μέρα Γκαβαγκάι» δεν είναι αντιγεγονική συνεπαγωγή 
αφού η ηγούμενη δεν δεσμεύεται στο αν ζει ή δεν ζει ο Lewis. 
5  Breckenridge: σ. 3.
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Γενικά θα λέγαμε ότι κριτήρια για την αξιολόγηση των κόσμων είναι τα εξής:

[1] Αποφεύγουμε μεγάλες εκτεταμένες παραβιάσεις των νόμων της φύσης του 
πραγματικού κόσμου (σημαντικό)

[2] Μεγιστοποιούμε την χωροχρονική ομοιότητα των κόσμων με τα συγκεκριμένα 
συμβάντα του πραγματικού κόσμου

[3] Αποφεύγουμε μικρές, τοπικές παραβιάσεις των νόμων της φύσης του 
πραγματικού κόσμου6

Αντιγεγονικές συνεπαγωγές και αντιγεγονική εξάρτηση

Σε αυτό το σημείο θα γίνει μια ανάλυση των αντιγεγονικών συνεπαγωγών καθώς και των 
ιδιοτήτων τους. Έστω δύο προτάσεις Α και C. Έχουμε την αντιγεγονική συνεπαγωγή 
Α□→C, η οποία σημαίνει «εάν το Α ήταν αληθές τότε και το C είναι θα ήταν αληθές».
Η Α□→C είναι αληθής σε @ (actual world) ανν: 

[1] δεν υπάρχουν δυνατοί Α-κόσμοι όπου η συνεπαγωγή είναι κενή περιε-
χομένου (vacuous)

ή 
[2] υπάρχει δυνατός Α-κόσμος όπου το C ισχύει και είναι πιο κοντά σε @ απ’ 
ότι σε έναν άλλο δυνατό Α-κόσμο όπου το C δεν ισχύει και άρα αποκλίνει 
από τον πραγματικό κόσμο @. 

Να τονιστεί ότι όταν αναφερόμαστε σε Α-κόσμο προϋποθέτουμε ότι το Α δεν είναι 
ψευδές. Φαίνεται λοιπόν πως ο Lewis συνδέει την αντιγεγονική συνεπαγωγή με τα 
χαρακτηριστικά διάφορων δυνατών κόσμων και με βάση την απόσταση τους από την 
πραγματικότητα δίνει τιμή αλήθειας σε μια αντιγεγονική συνεπαγωγή.

Συμπληρώνουμε: η Α□→C είναι αληθής σε Α-κόσμο (ή κόσμους) εάνν ισχύει η C. 
Αν Α αληθεύει τότε και η C αληθεύει. Οπότε, όταν εμφανίζεται το Α θα εμφανίζεται 
και το C σαν αποτέλεσμα (σε συμβολική μορφή Α□→C7). Αν δεν εμφανιστεί το Α, 
έχοντας δοθεί οι από πάνω καταστάσεις, τότε δεν θα εμφανιστεί και το C( σε συμ-
βολική μορφή ¬Α□→¬C).

Μπορούμε να επεκτείνουμε το συλλογισμό και να πούμε ότι το C εξαρτάται αντιγεγονικά 
από το Α με την έννοια ότι αν δεν συμβεί το συμβάν Α τότε δεν θα συμβεί το συμβάν 

6  Psillos (2003): σ. 95.
7  Η αντιγεγονική συνεπαγωγή «Α□→C» διακρίνεται από την αντιγεγονική συνεπαγωγή «Α◇→C». H πρώτη μεταφράζεται 
ως «Αν ίσχυε το Α τότε θα ίσχυε αναγκαστικά και το C», ενώ η δεύτερη «Αν ίσχυε το Α τότε ενδέχεται να ίσχυε και το C».
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C (ή αλλιώς, «αν το συμβάν C δεν είχε συμβεί ποτέ» υπονοεί ότι δεν είχε συμβεί ποτέ 
πριν από το C, το συμβάν Α). Αν δεν συνέβαινε ποτέ το Α τότε το C δεν θα υπήρχε 
ποτέ. Οπότε οδηγούμαστε στην υλική συνεπαγωγή Α→C, δηλαδή στο ότι το Α είναι 
η αιτία του C. Αυτή είναι η αντιγεγονική εξάρτηση (counterfactual dependence) του 
Α με το C που οδηγεί και σε αιτιώδη εξάρτηση εξίσου.

Για παράδειγμα, ας πούμε ότι Α είναι μια πέτρα και Β είναι η οπτική παράσταση της 
πέτρας. Τότε αν Α□→Β αληθής, ισχύει ότι όταν υwwπάρχει το Α υπάρχει και το Β, 
δηλαδή αν δεν υπήρχε η πέτρα Α τότε η οπτική παράσταση της πέτρας Β δεν θα 
υπήρχε (¬Α□→¬Β).Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια αντιγεγονική εξάρτηση του Β από το Α. 
Έπεται ότι η πέτρα είναι η αιτία της οπτικής της παράστασης στον παρατηρητή, Α→Β.
Ας υποθέσουμε, όπως αναφέρει ο Lewis, μια οικογένεια δυνατών προτάσεων Α1,Α2… 
Αn και έστω μια άλλη οικογένεια δυνατών προτάσεων C1,C2…Cn(ίσου πεπερασμένου 
μεγέθους) και σε καμία από τις δύο οικογένειες δεν συμβαίνουν δύο συμβάντα μαζί 
- δηλαδή Α1 και Α2 και το αντίστοιχο στα C. Εάν όλες οι αντιγεγονικές συνεπαγωγές 
μεταξύ των δύο δυνατών προτάσεων Α1□→C1, Α2□→C2…Αn□→Cn είναι αληθείς 
τότε θα λέγαμε ότι όλες οι δυνατές προτάσεις της C είναι αντιγεγονικά εξαρτημένες 
από αυτές της Α. Αν οι Α δεν υπήρχαν ποτέ, τότε οι C δεν θα υπάρξουν ποτέ. Σε 
συμβολική μορφή θα λέγαμε ότι κάθε αντιγεγονική συνεπαγωγή του τύπου Α□→C 
εμπεριέχει μέσα της ή υπονοεί το ¬Α□→¬C. Συγκεκριμένα, αν όχι-Α τότε όχι-C λόγω 
της αντιγεγονικής εξάρτησης που υπάρχει μεταξύ τους. Ένα παράδειγμα τέτοιας 
εξάρτησης είναι του βαρομέτρου και της ατμοσφαιρικής πίεσης.

Ένα σύνολο ενδείξεων Β στο βαρόμετρο εξαρτάται αντιγεγονικά από τις αντιστοιχούμενες 
πιέσεις της ατμόσφαιρας Π. Δηλαδή, αν Β1,Β2…Bn είναι οι διάφορες ενδείξεις του 
βαρομέτρου και Π1,Π2...Πn οι πιέσεις της ατμόσφαιρας τότε Π1□→Β1, Π2□→Β2, … 
Πn□→Βn είναι οι αντιγεγονικές συνεπαγωγές τους, όπου τα Β1,Β2 …Bn εξαρτώνται 
αντιγεγονικά από τα αντίστοιχα Π1,Π2….Πn. Άρα ¬Π1□→¬Β1, ¬Π2□→¬Β2 … 
¬Πn□→¬Βn, (αν όχι-Π τότε όχι-Β). Συνεπώς, η υλική συνεπαγωγή γίνεται φανερή: Π→Β.

Αιτιακή εξάρτηση μεταξύ συμβάντων

Όπως φαίνεται μέσα από τα παραπάνω, από αντιγεγονική εξάρτηση είναι δυνατό να 
προκύψει αιτιακή εξάρτηση. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. 
Όπως δείχνει με ένα παράδειγμα ο Lewis, έστω L1,L2… είναι εναλλακτικοί δυνατοί 
νόμοι της βαρύτητας και G1,G2… είναι εναλλακτικοί δυνατοί νόμοι πλανητικής κίνη-
σης. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι οι G εξαρτώνται αντιγεγονικά από τα L, αλλά δεν 
μπορούμε να πούμε σε αυτή την περίπτωση μεταξύ προτάσεων ότι υπάρχει αιτιακή 
εξάρτηση. Όπως αναφέρει ο Lewis τέτοιες εξαιρέσεις δεν περιέχουν κάποιο είδος 
εξάρτησης μεταξύ ξεχωριστών συγκεκριμένων συμβάντων. Έτσι φαίνεται να υπάρχουν 
εξαιρέσεις όπου η αιτιακή εξάρτηση δεν ισχύει από μια αντιγεγονική συνεπαγωγή. 
Ωστόσο η αιτιακή αυτή εξάρτηση μεταξύ των συμβάντων μπορεί, ίσως, να εξηγηθεί 
μέσω των αντιγεγονικών συνεπαγωγών.
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Έστω, e είναι ένα συγκεκριμένο συμβάν και Ο(e) είναι η πρόταση που λέει ότι «το 
e συμβαίνει». Το Ο(e) ισχύει σε όλους του δυνατούς κόσμους όπου το e συμβαίνει, 
καθώς το e πρέπει να ικανοποιεί την πρόταση Ο(e). Οι αντιγεγονικές συνεπαγωγές 
προκύπτουν από τα συμβάντα καθαυτά τα οποία είναι ξεχωριστά το ένα με το άλλο 
και από τις αντίστοιχες ξεχωριστές προτάσεις που αυτά ικανοποιούν.

Ας πούμε η οικογένεια c1,c2 . . . είναι συγκεκριμένα και ξεχωριστά συμβάντα και 
e1,e2 . . . παρομοίως όπου όχι δύο από τα c και όχι δύο από τα e είναι μαζί δυνατά. 
Τότε η οικογένεια των e εξαρτάται αιτιακά με την οικογένεια των συμβάντων c εάν και 
μόνο εάν η οικογένεια O(e1) , O(e2) . . . εξαρτάται αντιγεγονικά από την οικογένεια 
O(c1), O(c2) . . . .

Αναλυτικότερα, έχουμε δύο συγκεκριμένα και ξεχωριστά συμβάντα το c και το e. 
Το c είναι αιτία του e εάν και μόνο εάν ισχύουν αυτές οι αντιγεγονικές συνεπαγωγές 
των προτάσεων που αυτά ικανοποιούν: Ο(c)□→O(e), ¬Ο(c)□→¬O(e). Δηλαδή 
μπορούμε να πούμε ότι το c είτε συμβαίνει [O(c)] ή όχι [¬O(c)] εξαρτάται από το αν 
το e είτε συμβαίνει [Ο(e)] ή όχι [¬O(e)]. H δήλωση ότι ‘’συμβαίνει’’ ή ‘’δεν συμβαίνει’’ 
προσδιορίζεται από το Ο(?) και ¬Ο(?). Δηλαδή, το Ο(x) μεταφράζεται ως ‘’συμβαίνει 
το συμβάν που είναι μέσα στις αγκύλες και ¬Ο(x) αντίστοιχα αλλά αρνητικά. Συνεπώς, 
αν c και e δεν συμβαίνουν πραγματικά τότε αυτομάτως η συνεπαγωγή ¬Ο(c)□→¬O(e) 
είναι αληθής καθώς το προηγούμενο ¬Ο(c) και το επόμενο ¬O(e) ισχύουν στην πα-
ρούσα κατάσταση. Αν c και e συμβαίνουν στον πραγματικό κόσμο τότε η Ο(c)□→O(e) 
είναι αληθής. Οπότε το e εξαρτάται αιτιακά από το c εάν και μόνο εάν η αντιγεγονική 
συνεπαγωγή ισχύει. Άρα μπορούμε να συλλάβουμε ότι εάν δεν είχε υπάρξει ποτέ το c 
τότε δεν θα είχε υπάρξει ποτέ και το e διότι εξαρτώνται αιτιακά λόγω της παραπάνω 
αντιγεγονικής συνεπαγωγής [Ο(c)□→O(e)].

Συνειδητοποιούμε ότι εδώ ο Lewis έχει υιοθετήσει τον δεύτερο ορισμό του Hume για 
την αιτιότητα, αλλά η διαφορά είναι, όπως επισημαίνει και ο ίδιος ο Lewis, πως την 
υιοθετεί μόνο για την αιτιώδη εξάρτηση και όχι για την αιτιότητα καθαυτή.

Αιτιότητα

Όπως σημειώνει ο Lewis «αιτιακή εξάρτηση ανάμεσα σε πραγματικά γεγονότα υπονοεί 
αιτιότητα8». Δηλαδή μια αιτιακή εξάρτηση μεταξύ συμβάντων συνάγει αιτιότητα αλλά 
ωστόσο αιτιότητα δεν μπορεί να συνάγει αιτιώδη εξάρτηση. Έχεις a,b,c να είναι 
ξεχωριστά μεταξύ τους συμβάντα. Το b δεν θα μπορούσε να συμβεί χωρίς το a και 
το c δεν θα μπορούσε να συμβεί χωρίς το b. Έτσι το a μπορεί να είναι αιτία του c 
μεταβατικά αν και το c θα μπορούσε να συμβεί/προκληθεί χωρίς το a διότι άλλο αίτιο 

8  Lewis (1973): σ. 563.
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θα μπορούσε να είχε προκαλέσει το b και συνεπώς το c πέρα από το a. Φαίνεται 
εδώ ότι η αιτιότητα είναι μεταβατική (transitive) που ωστόσο στην αιτιώδη εξάρτηση 
δεν ισχύει αναγκαία διότι μια αντιγεγονική συνεπαγωγή από την οποία προέρχεται 
δεν είναι μεταβατική.

Π.χ. έστω συμβάν a μια χειρουργική επέμβαση, συμβάν b οξύς πόνος και c η λήψη 
παυσίπονων. Ας υποθέσουμε ότι τα συμβάντα είναι πραγματικά. Το b είναι αιτιακά 
εξαρτημένο από το a και το c αιτιακά εξαρτημένο από το b. Οπότε μπορούμε να 
πούμε ότι το a προκάλεσε το c, δηλαδή η χειρουργική επέμβαση προκάλεσε την λήψη 
παυσίπονου. Φαίνεται ότι η αιτιότητα εδώ είναι όντως μεταβατική, από το a προκαλείται 
το c αλλά το c θα μπορούσε να συμβεί και χωρίς την παρουσία του a, δηλαδή η λήψη 
παυσίπονου θα μπορούσε να γίνει και χωρίς το πρωταρχικό συμβάν της χειρουργικής 
επέμβασης. Συγκεκριμένα, όντας το c αιτιακά εξαρτημένο στο b, δηλαδή αν δεν 
υπήρχε οξύς πόνος (¬b) δεν θα γινόταν λήψη παυσίπονου (¬c), η αιτιακή εξάρτηση 
του a με το c δεν υφίσταται καθώς μια άλλη αιτία θα μπορούσε να προκαλέσει το b 
και συνεπώς το c (π.χ. ημικρανία ως μία πιθανή άλλη αιτία). Βλέπουμε ότι η αιτιότητα 
είναι μεταβατική και όπως σημείωσε ο Lewis από αιτιώδη εξάρτηση προκύπτει αιτιότητα 
αλλά όχι το αντίθετο. Δηλαδή αιτιώδη εξάρτηση δεν προκύπτει από αιτιότητα όπως 
φάνηκε και από το παράδειγμα. Οπότε μπορεί να έχουμε αιτιότητα χωρίς αιτιώδη 
εξάρτηση. Προκειμένου όμως ο Lewis να ολοκληρώσει την ανάλυση του πάνω στην 
αιτιότητα μέσω της αιτιακής εξάρτησης προχωρά στον εξής συλλογισμό :

Η αιτιακή εξάρτηση μπορεί να αποκτήσει μεταβατικό status ή να διαμορφωθεί σε 
μεταβατική σχέση όπως η αιτιότητα με βάση την εξής ανάλυση: έστω a,b,c,d. είναι 
μια πεπερασμένη ακολουθία ξεχωριστών συμβάντων όπου b είναι αιτιακά εξαρτημένο 
από το a, c αιτιακά εξαρτημένο στο b, d αιτιακά εξαρτημένο σε c, κ.ο.κ.. Αυτή η 
ακολουθία συμβάντων συνθέτει μια αιτιώδη συνέχεια ή αλλιώς όπως την ονομάζει 
ο Lewis «αιτιακή αλυσίδα» και συνεπώς αιτιότητα. Έτσι καταλήγει ο Lewis ότι ένα 
συμβάν είναι αιτία του άλλου αν και μόνο αν υπάρχει μια αιτιακή αλυσίδα που να οδηγεί 
από το πρώτο στο δεύτερο. Με αυτή την τελευταία ανάλυση της αιτιακή αλυσίδας 
ο Lewis ολοκληρώνει την αντιγεγονική ανάλυσή του πάνω στην αιτιότητα διαμέσου 
της αιτιακής εξάρτησης που προκύπτει από αυτή.

Mε σταδιακή ανάλυση για κατανόηση έχουμε: έστω τα εξής ξεχωριστά πραγματικά 
(που συμβαίνουν) συμβάντα a,b,c,d και τις αντίστοιχες προτάσεις που ικανοποιούν 
Ο(a), Ο(b), O(c), O(d). Για να είναι αιτιακά εξαρτημένο το b στο a, το c στο b και 
το d στο c θα πρέπει να ισχύουν οι εξής αντιγεγονικές συνεπαγωγές: Ο(a)□→O(b), 
O(b)□→O(c) και O(c)□→O(d). Η αντιγεγονική εξάρτηση τους σφραγίζει τα εξής 
:¬Ο(a)□→¬O(b), ¬O(b)□→¬O(c) και ¬O(c)□→¬O(d). Αν οι συνεπαγωγές είναι αληθείς 
τότε το a προκαλεί το b, το b προκαλεί το c και το c το d και αντίστοιχα αν όχι-a τότε 
όχι-b, όχι-b τότε όχι-c και αν όχι-c τότε όχι-d. Άρα αυτή η αιτιακή εξάρτηση μεταξύ των 
συμβάντων ,η οποία σφραγίζεται από τις αντιγεγονικές συνεπαγωγές των προτάσεων 
που αυτά ικανοποιούν, συνθέτει μεταβατική αιτιώδη αλυσίδα και συνεπώς συνάγεται 
επιτυχώς η αιτιότητα με βάση τον Lewis. Οπότε ένα συμβάν είναι αιτία του άλλου 
ανν υπάρχει μία αιτιακή αλυσίδα που να οδηγεί από το πρώτο στο δεύτερο. Με την 
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αναφορά της αιτιακής αλυσίδας υπονοείται η όλη εσωτερική αναλυτική διαδικασία 
που προκαλεί την εμφάνισή της.

Εφαρμογές αντιγεγονικής ανάλυσης σε πρόβλημα 
της προκαταβολής (preemption)

Μπορούμε να δούμε μια εφαρμογή των αντιγεγονικών συνεπαγωγών πάνω στο 
πρόβλημα της προκαταβολής (preemption).

Έστω πως σε δύο δολοφόνους έχουν δοθεί διαταγές να πυροβολήσουν και να 
σκοτώσουν ένα δικτάτορα. Στον πρώτο δόθηκε η διαταγή να σκοτώσει πρώτος τον 
δικτάτορα και στον δεύτερο δόθηκε διαταγή να πυροβολήσει τον δικτάτορα εάν 
ο πρώτος δεν επιτύχει. Έστω Α το πρώτο συμβάν, Β είναι το εναλλακτικό συμβάν 
που θα συμβεί αν δεν συμβεί το Α, και Ζ το συμβάν του θανάτου του δικτάτορα. 
Ας υποθέσουμε ότι τα συμβάντα είναι πραγματικά. Η πρόταση Ο(Α) σημαίνει πως 
έγινε ο πυροβολισμός από τον πρώτο δολοφόνο, η πρόταση Ο(Β) σημαίνει πως ο 
πυροβολισμός έγινε από τον δεύτερο δολοφόνο και η πρόταση Ο(Ζ) σημαίνει τον 
θάνατο του δικτάτορα. Δηλαδή, τα συμβάντα Α, Β, Ζ αντιστοιχούν στις προτάσεις 
που ικανοποιούν. Το Α, αφού δόθηκαν οι διαταγές και οι καταστάσεις, είναι η αιτία 
του Ζ και Β είναι η εναλλακτική αιτία του Ζ αν όχι-Α.

Με βάση τις αντιγεγονικές συνεπαγωγές έχουμε τα εξής: (1) Ο(Α)□→Ο(Ζ) και 
εναλλακτικά το (2) Ο(Β)□→Ο(Ζ) εάνν ¬Ο(Α). Στο (1) έχουμε την εξής ανάλυση: όποτε 
ισχύει το Α τότε ισχύει και το Ζ. Αλλιώς, όποτε εμφανίζεται το Α εμφανίζεται το Ζ 
και συνεπώς το Ζ είναι αιτιακά εξαρτημένο από το Α. Οπότε, όταν όχι-Α τότε όχι-Ζ, 
δηλαδή ¬Ο(Α)□→¬Ο(Ζ). Ισχύει όμως αυτή η συνεπαγωγή; Από τις καταστάσεις που 
μας δόθηκαν το Β παρεμβαίνει (σαν προκαθορισμένη αιτία) υπόψιν της αποτυχίας του 
Α να προκαλέσει το Ζ. Άρα, το όχι-Α τότε όχι-Ζ δεν ισχύει καθώς το Β θα παρέμβει 
και θα προκαλέσει το Ζ, δηλαδή το θάνατο του δικτάτορα και συνεπώς η συνεπαγωγή 
(2) Ο(Β)□→Ο(Ζ) πληροί την διαταγή.
Ο Lewis όμως μας παροτρύνει να ελέγξουμε την συνεπαγωγή ¬Ο(Α)□→¬Ο(Ζ) με 
βάση τους δυνατούς κόσμους. Έστω σε πραγματικό κόσμο @ ισχύει ¬Ο(Α)□→Ο(Ζ) 
διότι παρεμβαίνει ο Β. Για:

W1 ισχύουν τα εξής: δεν συμβαίνει Α (¬Α) και άρα συμβαίνει Ζ

W2 ισχύουν τα εξής: δεν συμβαίνει Α (¬Α) και δεν συμβαίνει Ζ (¬Ζ)

Μέσω των κόσμων ελέγχουμε την πρώτη κατάσταση, δηλαδή Ο(Α)□→Ο(Ζ) όπου 
το συμβάν Α προκαλεί το Ζ (τον θάνατο) για να δούμε με βάση αυτούς αν ισχύει 
¬Ο(Α)□→¬Ο(Ζ) σύμφωνα με την ανάλυση του Lewis. Στον κόσμο W1 το Α δεν συμβαίνει 
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και ο θάνατος Ζ συμβαίνει από τον B (¬Α)→(Β→Ζ)9. Φαίνεται ότι οι νόμοι στον W1 δεν 
παραβιάζονται, δηλαδή για να σκοτωθεί ο δικτάτορας (Z) χρειάζεται κάποια δύναμη 
να τον σκοτώσει (π.χ. μια σφαίρα στο κεφάλι) και αυτοί οι νόμοι ισχύουν όπως ισχύουν 
στον @. Στον W2 ωστόσο, οι καταστάσεις και οι νόμοι παραβιάζονται καθώς όπως 
φαίνεται όταν το Α δεν συμβαίνει (¬Α) (δεν πυροβολεί ο πρώτος δολοφόνος) το Ζ δεν 
συμβαίνει (θάνατος δικτάτορα, ¬Ζ) και το Β δεν παρεμβαίνει στην πρόκληση του Ζ. 
Οπότε ο W1είναι πιο κοντά στον @ απ’ ότι ο W2. Ωστόσο για τον Lewis o πιο κοντινός 
κόσμος είναι ο W2 σε σχέση με τον W1. Αυτό ερμηνεύεται με τον εξής τρόπο: αν Α 
αιτία του Ζ τότε υπάρχει μια αιτιακή αλυσίδα διαφόρων ενδιάμεσων συμβάντων που 
τα ενώνει. Έστω d και c είναι δύο ενδιάμεσα συμβάντα όπου d είναι η σφαίρα στον 
αέρα και c σφαίρα που περνάει ανάμεσα από δύο κτήρια και πού d αιτιακά εξαρτάται 
από το Α, c αιτιακά εξαρτάται από d και Ζ αιτιακά εξαρτάται από το c10. Στην πραγ-
ματικότητα, δηλαδή στον κόσμο μας, συμβαίνει μόνο το συμβάν όπου το Α προκαλεί 
το Z και άρα υπάρχει μια αιτιακή αλυσίδα που τα ενώνει, κάτι που δεν συμβαίνει στο 
Β γιατί δεν λαμβάνει χώρα αυτό το συγκεκριμένο συμβάν στον κόσμο μας παρά 
υπάρχει σαν συμβάν που θα λάβει χώρα μόνο όταν ¬Α, δηλαδή στο μέλλον. Έτσι, στον 
κόσμοW2 το Α προκαλεί το Ζ μέσω του d και c όπως και στον πραγματικό κόσμο. 
Έτσι η συνεπαγωγή ¬Ο(Α)□→¬Ο(Ζ) ισχύει για τον εξής λόγο: η τέλεια χωροχρονική 
ταύτιση των συμβάντων στον W2 [το ότι το Α συμβαίνει(πυροβολισμός) και πρόκειται να 
προκληθεί το Ζ, δηλαδή ο θάνατος του δικτάτορα] με @ είναι μεγαλύτερη σε αντίθεση 
με W1 , διότι στον W1επεμβαίνει το Β που αποτελεί διαφορετική χωροχρονική περιοχή 
και το συμβάν Ζ (θάνατος δικτάτορα) θα είναι διαφορετικό χωροχρονικά καθώς θα 
αποτελεί ένα μελλοντικό συμβάν με διαφορετική αιτία, δηλαδή το Β. Εδώ λοιπόν, 
επεμβαίνει το κριτήριο (2) που αναφέρθηκε στην αρχή, σχετικά με την εγγύτητα των 
κόσμων. Οπότε, κατά τον Lewis, η χωροχρονική ταύτιση των συμβάντων υπερτερεί 
σε σχέση με την παραβίαση των νόμων και άρα αν δεν συμβεί το Α(¬Α) τότε δεν θα 
συμβεί και το Ζ(¬Ζ). Έτσι εμφανίζεται ένα θαύμα όπου όταν όχι-Α τότε όχι-Ζ που είναι 
ανεξάρτητο από την μελλοντική, απόμακρη προς @ δράση του Β στον W1.

Οπότε, η χωροχρονική ταύτιση των συμβάντων του@ και του W2, δηλαδή του ότι 
δεν συμβαίνει το Α(όχι-Α) και συνεπώς δεν συμβαίνει το Ζ(όχι-Ζ), σε αντίθεση με 
τον W1, είναι μεγαλύτερη, υπό την έννοια ότι αυτό που πραγματικά συμβαίνει στον 
@ αρχικά είναι το συμβάν Α (πυροβολισμός του πρώτου δολοφόνου) που πρόκειται 
να προκαλέσει το Ζ (θάνατος του δικτάτορα) μέσω αιτιακής αλυσίδας. Επομένως, 
χωροχρονικά αν δεν συμβεί το Α τότε δεν θα συμβεί το Ζ, γιατί αυτό που συμβαίνει 
σε t1 είναι το Α και όχι το Β που αποτελεί εφαρμογή σε t2 

9  Μετάφραση : Αν ¬Α τότε θα συμβεί το Β και συνεπώς το Ζ.
10 Κατά τον Lewis, επειδή εδώ προκύπτει αντιγεγονική εξάρτηση από τα μελλοντικά συμβάντα προς τα παρελθοντικά 
αφού όρισε την κατεύθυνση της αιτιακής εξάρτησης από το παρελθόν προς το μέλλον. Με αυτή τη κίνηση μπλοκάρει 
την αναστροφή από το μέλλον στο παρελθόν (backtracking counterfactual). Δηλαδή, αν όχι-c τότε όχι-d και άρα όχι-Α 
(το d και c είναι μελλοντικά παράγωγα που προκλήθηκαν από την στιγμή που συμβαίνει το Α). Όπως αναφέρει ο Lewis 
υπάρχει μια ασυμμετρία μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος. Το παρελθόν είναι καθορισμένο και το μέλλον είναι ανοιχτό. 
Δηλαδή, το παρελθόν είναι «αντιγεγονικά ανεξάρτητο» από το μέλλον γιατί το παρελθόν είναι αμετάβλητο ως προς 
τα γεγονότα που συνέβησαν. Το μέλλον είναι ανοιχτό και εξαρτάται αντιγεγονικά από το παρόν που το διαμορφώνει.
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Αναλυτικότερα: σε πραγματικό κόσμο συμβαίνουν τα εξής: σε t1συμβαίνει το A(θα 
το συμβολίσουμε ως Αt1) και στο ανοιχτό μέλλον προβλέπεται το Ζ(θάνατος). Πριν 
φτάσουμε στο Ζ το Α έχει δημιουργήσει αιτιακά παράγωγα μέχρι να φτάσει στο Ζ 
(έστω Ζ συμβαίνει σε χρόνο tZκαι θα το συμβολίσουμε ως ΖΑtz,όπου Αtzείναι το τέλος 
της αιτιακής αλυσίδας). Δηλαδή, από την στιγμή που συμβαίνει το Αt1η σφαίρα που 
πρόκειται να προκαλέσει το ΖΑtz δημιούργησε το d και το c. Tod και το c είναι χρονικά 
ύστερα του Αt1 και χρονικά πρότερα του ΖΑtz. Επίσης το d είναι χρονικά πρότερο του 
c. Έστω dAt1μεταφράζεται ως «το dείναι ακριβώς μετά το Αt1 και χωροχρονικά το 
πρώτο συμβάν μετά το Α», και cAt2 μεταφράζεται ως «το c είναι ακριβώς μετά το d 
και χωροχρονικά το δεύτερο συμβάν μετά το Α».

Άρα έχουμε:

@: □(Αt1 → ((dAt1 Λ cAt2) → ΖΑtz))11όπου αν (Αt1< ΖΑtz)12 τότε(Αt1 <dAt1 ),(dAt1 <cAt2 ),και 
(cAt2< ΖΑtz). Aυτή η ανάλυση μπορεί να δώσει την εσωτερική πολυπλοκότητα της 
φόρμουλας A□→Z.

Σε δυνατό κόσμο W2 έχουμε:
W2: ¬Αt1και ¬ΖΑtz.

Ενώ σε W1 έχουμε: W1: ¬Αt1 αλλά ΖΒtz
13 όπου το Ζ προκαλείται από την δράση του 

χωροχρονικά ύστερου Βt5 σε χρόνο και χώρο που συμβαίνει στο μέλλον σε χρόνο t5.Το 
συμβάν Βt5συμβαίνει λόγω της αποτυχίας του Αt1να προκαλέσει το ΖAtz και άρα αυτό 
που θα συμβεί είναι το ΖΒtz (προσοχή γιατί υπάρχει διαφορά ΖΑtz ≠ ZBtz). Απαραίτητο 
για την κατανόηση του όλου παραδείγματος είναι να αναφέρουμε ότι υπάρχει μεγάλη 
χωροχρονική διαφορά του Αt1 από το Βt5 καθώς το τελευταίο λαμβάνει χώρα μελλοντικά 
σε χρόνο t5.

Για τον Lewis λοιπόν ο δυνατός κόσμος που είναι πιο κοντά στον πραγματικό είναι ο 
W2 διότι υπάρχει μεγάλη χωροχρονική ταύτιση αν και οι αιτιακοί νόμοι παραβιάζονται. 
Με άλλα λόγια αν αποτύχει το Α κατά το πέρασμα του χρόνου από t1→t2→tzσε κάποιο 
σημείο της αιτιακής αλυσίδας (έστω στο σημείο→) τότε εκεί το ΖΑtz δεν θα συμβεί(¬ΖΑtz). 
Οι αιτιακοί νόμοι ίσως να παραβιάζονται, διότι το Β θα έπρεπε κανονικά να προκαλέσει 
το Ζ αν αποτύχει το Α αλλά κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στην αιτιακή αλυσίδα του χρόνου 
και των συμβάντων Αt1 →dAt1→cAt2→ ΖΑtz. Αν σε → αποτύχει το Αt1 να προκαλέσει 

11  Μετάφραση: αναγκαία (□) αν συμβεί το Α τότε αν συμβούν τα χωροχρονικά παράγωγά του d και c τότε θα συμβεί 
το Ζ. Συγκεκριμένα:
[1] □(Αt1 → ((dAt1 Λ cAt2) → ΖΑtz))
[2] □Αt1 →□((dAt1 Λ cAt2) → ΖΑtz))
[3] □Αt1 → (□(dAt1 Λ cAt2) →□ ΖΑtz)) με χρήση κανόνα κατανομής (distribution rule)
12  Το ειδικό σύμβολο ‘<’ αποτελεί το σύμβολο της σχέσης προτεραιότητας στην χρονική τροπική λογική μεταξύ δυο 
στιγμών στο χρόνο και μεταφράζεται ως: το πρώτο είναι χρονικά πρότερο του δευτέρου. Έστω x<y, μεταφράζεται 
ως «η στιγμή x συνέβη πριν την στιγμή y». Girard, Roy, Marion (2011).
13  Προσέχουμε ότι ΖΑtz ≠ ZBtz, δηλαδή είναι διαφορετικά αποτελέσματα από διαφορετικές αιτίες Α και Β.
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το ΖΑtz τότε το θαύμα θα συμβεί και το Ζ όντως δεν θα συμβεί (¬ΖΑtz). Το να συμβεί 
μετά το ΖΒtzαπό το Βt5 αποτελεί ένα ξεχωριστό χωροχρονικά αποτέλεσμα αφού θα 
συμβεί χρονικά ύστερα σε t5 και χρειάζεται την ύπαρξη αιτιακής αλυσίδας η οποία 
δεν έχει λάβει χώρα ακόμηκαι συνεπώς αποτελεί τελείως ξεχωριστό αποτέλεσμα 
σε αντίθεση με ΖΑtz, από τελείως χωροχρονικά ξεχωριστή αιτία Βt5. (προσοχή στην 
διαφορά ΖΑtz≠ZBtz).Έτσι, κατά κάποιο τρόπο, το Α απέτυχε να προκαλέσει το Ζ 
ανεξάρτητα από την ενέργεια του Β που αποτελεί μελλοντικό συμβάν και όχι αυτό 
που πραγματικά συμβαίνει πρώτα. Ουσιαστικά όταν συμβαίνει το Α ακόμη και αν 
απέτυχε να προκαλέσει το Ζ, συνεχίζει να παρεμποδίζει το Β στο να συμβεί. Άρα, η 
συνεπαγωγή ¬Ο(Α)□→¬Ο(Ζ) είναι αληθής.

Συνεπώς, όπως είδαμε, με αυτή την ιδιαίτερη ανάλυση του Lewis προσπάθησε να 
δείξει την δυνατότητα των αντιγεγονικών συνεπαγωγών να εξηγήσουν την αιτιότητα 
σε συνδυασμό με τους δυνατούς κόσμους.
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