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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η διατύπωση πιθανοθεωρητικών λύσεων στα προβλήματα της διανομής μεριδίων και του
συμϕερότερου στοιχήματος, από τους Pascal και Fermat, θεωρείται ευρύτατα ως η αρχή
(γένεση) της Θεωρίας Πιθανοτήτων. Η εργασία του Cardano στις Πιθανότητες, η οποία
προηγήθηκε εκείνης των Pascal και Fermat κατά ένα περίπου αιώνα, δημοσιεύθηκε μετά
τον θάνατό του στο περίϕημο δεκαπεντασέλιδο βιβλίο του με τίτλο Liber de Ludo Aleae
(The Book on Games of Chance). Προβλήματα πιθανοτήτων εξέτασε και στο βιβλίο του
Practica Arithmetice et Mensurandi Singularis. Η συμβολή του Cardano στη γένεση
της Θεωρίας Πιθανοτήτων θεωρείται από αρκετούς ότι δεν έχει τύχει της αναγνώρισης που
πιθανόν αξίζει. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται συνοπτικά οι πιθανοθεωρητικοί νόμοι και
τα προβλήματα παιχνιδιών τύχης που απασχόλησαν τον Cardano. Τα στοιχεία συνηγορούν
υπέρ της ευρύτατα αποδεκτής άποψης για τη γένεση της Θεωρίας Πιθανοτήτων.

Λέξεις Κλειδιά: Διανομή μεριδίων, Κλασική πιθανότητα, Νόμος μεγάλων αριθμών, Παράδοξο
Αγίας Πετρούπολης, Πολλαπλασιαστικός τύπος πιθανοτήτων, Πρόβλημα Γαλιλαίου, Τύπος
του Cardano.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Η Θεωρία Πιθανοτήτων οϕείλει τη γένεσή της στα παιγνίδια τύχης. Η διατύπω-
ση μεθόδων υπολογισμού πιθανοθεωρητικών λύσεων στα προβλήματα της διανομής
μεριδίων και του συμϕερότερου στοιχήματος από τους Blaise Pascal (1623-1662) και
Pierre de Fermat (1608-1665), θεωρείται ευρύτατα ως η αρχή (γένεση) της Θεωρίας
Πιθανοτήτων. Η εργασία του Gerolamo Cardano (1501-1575) στις Πιθανότητες,
η οποία προηγήθηκε εκείνης των Pascal και Fermat κατά ένα περίπου αιώνα, δημο-
σιεύθηκε μετά τον θάνατό του, το 1663, στο δεκαπεντασέλιδο βιβλίο του με τίτλο
Liber de Ludo Aleae, το οποίο αποτελείται από 32 σύντομα κεϕάλαια. Το βιβλίο
αυτό μεταϕράσθηκε στα Αγγλικά από τον S. H. Gould και με τίτλο The Book on
Games of Chance περιλαμβάνεται στη βιογραϕία του Cardano που συνέγραψε ο Ore
(1953) με τίτλο Cardano: The Gamling Scholar. Προβλήματα πιθανοτήτων εξέτασε



και στο βιβλίο του Practica Arithmetice et Mensurandi Singularis.
Η εργασία του Cardano στις Πιθανότητες, αξιολογείται από αρκετούς ότι σημα-

τοδοτεί την αρχή της ανάπτυξης της Θεωρίας Πιθανοτήτων. ΄Ετσι, στην βιογραϕία
του Cardano, ο Ore σημειώνει τα ακόλουθα:
΄Εχω πεισθεί ότι η πρωτοποριακή αυτή εργασία στις πιθανότητες είναι τόσο ευρεία

και σε ορισμένα ερωτήματα τόσο επιτυχής ώστε η διατριβή του Cardano θα μπορούσε
να θεωρηθεί ότι σηματοδοτεί την αρχή της Θεωρίας Πιθανοτήτων, πολύ περισσότερο
από τη συνήθη θεώρηση των συζητήσεων του Pascal με τον ϕίλο του παίκτη τυχερών
παιγνιδιών de Mere και την ακολουθήσασα αλληλογραϕία με τον Fermat, που όλα αυτά
συνέβησαν τουλάχιστο ένα αιώνα αϕότου ο Cardano άρχισε να συνθέτει το δικό του
Liber de Ludo Aleae.
Ο ιστορικός των Μαθηματικών Burton (2003) ϕαίνεται να μοιράζεται την ίδια

γνώμη:
Για πρώτη ϕορά, βρίσκουμε την μετάβαση από την εμπειρική στη θεωρητική έν-

νοια του δίκαιου κύβου. Καταϕέρνοντας αυτό, ο Cardan (Cardano) πιθανώς κατέστη
ο πραγματικός πατέρας της μοντέρνας θεωρίας πιθανοτήτων.
΄Ομως, παρά την αξιόλογη συμβολή του Cardano στο πεδίο αυτό, σε κανένα από

τα προβλήματα δεν έϕτασε στο επίπεδο της μαθηματικής λεπτότητας και ωριμότητας
που επιδείχθηκε από τους διαδόχους του. Πολλές από τις ανακαλύψεις του ήταν είτε
στοιχειώδεις είτε λανθασμένες. Από την άλλη, η εργασία των Pascal και Fermat
υπήρξε αυστηρή και έδωσε την πρώτη ώθηση συστηματικής μελέτης της Θεωρίας
Πιθανοτήτων. Σχετικά, ο A. W. F. Edwards (1987), σε αντίθεση με τους Ore και
Burton, εκϕράζει την άποψη:
Παρά την αυξηθείσα ενημέρωσή μας για την προηγηθείσα εργασία του Cardano

και του Galileo είναι ϕανερό ότι πριν από τους Pascal και Fermat τίποτα περισσότερο
από τον υπολογισμό βασικών πιθανοτήτων σε διάϕορα παιγνίδια με κύβους και χαρτιά
δεν είχε επιτευχθεί.
Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται συνοπτικά οι πιθανοθεωρητικοί νόμοι και τα

προβλήματα παιχνιδιών τύχης που απασχόλησαν τον Cardano και τα οποία αργότερα
ερευνήθηκαν πλήρως και με σχετική μαθηματική αυστηρότητα από τους διαδόχους
του. Η αξιολόγηση των στοιχείων αυτών συνηγορεί υπέρ της ευρύτατα αποδεκτής
άποψης που αποδίδει στους Pascal και Fermat τη γένεση της Θεωρίας Πιθανοτήτων.

2. ΠΙΘΑΝΟΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

Η θεωρούμενη σήμερα ως κλασική πιθανότητα ορίσθηκε, για πρώτη ίσως ϕορά,
από τον Cardano στο Κεϕάλαιο 14 ως εξής:
Θεωρούμε ολόκληρη την περιοχή (circuit) και τον αριθμό εκείνων των ρίψεων που

παριστάνουν κατά πόσους τρόπους το ευνοϊκό αποτελέσμα μπορεί να εμϕανισθεί και
συγκρίνουμε το αριθμό αυτό με την υπόλοιπη περιοχή, και σύμϕωνα με την πρόταση
θα πρέπει το αμοιβαίο στοίχημα να τεθεί έτσι ώστε ο οποιοσδήποτε να ανταγωνίζεται
με ίσους όρους.
Σημειώνουμε ότι ο Cardano καλεί περιοχή (circuit) τον γνωστό σήμερα ως δειγ-



ματικό χώρο. ΄Ετσι, αν ο δειγματικός χώρος περιλαμβάνει κ ευνοϊκά αποτελέσματα
και r μη ευνοϊκά αποτελέσματα για ένα ενδεχόμενο και όλα τα αποτελέματα είναι
εξίσου δυνατά (ισοπίθανα), τότε σύμϕωνα με τον ορισμό του Cardano ο λόγος των
συμπληρωματικών πιθανοτήτων (odds) του ενδεχομένου είναι κ/r και δίνει τη σωστή
πιθανότητα κ/(κ + r). Ας συγκρίνουμε τον ορισμό της κλασικής πιθανότητας του
Cardano με τους αντίστοιχους ορισμούς που διατυπώθηκαν στη συνέχεια.
Ο ορισμός της πιθανότητας που δόθηκε από τον Gottfried Wilheim Leibniz

(1646-1716) το 1710 είναι ο ακόλουθος:
Αν μια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε διαϕορετικά πλεονεκτικά αμοιβαίως

αποκλειόμενα αποτελέσματα, η εκτίμηση της αναμενόμενης τιμής θα είναι το άθροι-
σμα των δυνατών πλεονεκτημάτων από το σύνολο όλων εκείνων των αποτελεσμάτων,
διαιρεμένων από τον αριθμό των συνολικών αποτελεσμάτων.
Ο Jacob Bernoulli (1654-1705) διατύπωσε σχετικά το 1713 στο βιβλίο του Ars

Conjectandi τα ακόλουθα:
Αν το ολοκλήρωμα και η απόλυτη βεβαιότητα, τα οποία συμβολίζουμε με το γράμ-

μα a ή με την μονάδα 1, θεωρηθούν ότι αποτελούνται, για παράδειγμα, από πέντε
πιθανότητες, όπως ακριβώς πέντε τμήματα, τρία από τα οποία ευνοούν την ύπαρξη ή
την πραγματοποίηση κάποιων ενδεχομένων, με τα υπόλοιπα όμως εναντίον αυτής, θα
λέμε ότι το ενδεχόμενο αυτό έχει βεβαιότητα 3a/5, ή 3/5.
Ο ορισμός που δόθηκε από τον Abraham de Moivre (1646-1716) το 1711 στο

βιβλίο του De Mensura Sortis έχει ως ακολούθως:
Αν κ είναι ο αριθμός των περιπτώσεων στις οποίες ορισμένο ενδεχόμενο μπορεί να

πραγματοποιηθεί, και r είναι ο αριθμός των περιπτώσεων στις οποίες (το ενδεχόμενο)
αποτυγχάνει (να πραγματοποιηθεί), οι πραγματοποιήσεις όπως και οι αποτυχίες έχουν
τον βαθμό πιθανότητας τους. Αλλά, αν όλες οι περιπτώσεις στις οποίες ορισμένο
ενδεχόμενο μπορεί το ίδιο εύκολα (equally easy) να πραγματοποιηθεί ή να αποτύχει,
η πιθανότητα πραγματοποίησης ως προς την πιθανότητα αποτυχίας θα είναι όπως το
κ ως προς το r.
Σύμϕωνα με τον ορισμό του de Moivre ο λόγος των συμπληρωματικών πιθανο-

τήτων (odds) ενδεχομένου δίνεται σωστά ως κ/r.
Ο ορισμός της κλασικής πιθανότητας διατυπώθηκε από τον Pierre-Simon Laplace

(1749-1827) το 1774 στην πρώτη του πιθανοθεωρητική εργασία και είναι ο εξής:
Η πιθανότητα ενός ενδεχομένου είναι το πηλίκο του αριθμού των ευνοϊκων γι΄

αυτό περιπτώσεων προς τον αριθμό των δυνατών περιπτώσεων, όταν τίποτα δεν μας
κάνει να πιστεύουμε ότι κάποια από τις περιπτώσεις μπορεί να εμϕανισθεί συχνότερα
από οποιαδήποτε άλλη, έτσι ώστε οι περιπτώσεις αυτές να θεωρούνται εξίσου δυνατές
(equally possible).
Επισημαίνουμε την προσπαθεια ορισμού της έννοιας των εξίσου δυνατών (ισοπί-

θανων) περιπτώσεων ανεξάρτητα από την έννοια της πιθανότητας, γιατί διαϕορετικά
ο κλασικός ορισμός της πιθανότητας θα οδηγούσε σε ϕαύλο κύκλο. Τούτο επιτυγ-
χάνεται στον ορισμό του Laplace με την επίκληση της αρχής της έλλειψης επαρκούς
λόγου.



Ο πολλαπλασιαστικός τύπος για την εύρεση του λόγου των πιθανοτήτων υπέρ και
κατά της εμϕάνισης ενός ενδεχομένου σε κάθε εκτέλεση μιας σειράς εκτελέσεων ενός
παιχνιδιού τύχης, αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές συμβολές του Cardano στην
ανάπτυξη της Θεωρίας Πιθανοτήτων. Συγκεκριμμένα, ας θεωρήσουμε ένα παιγνίδι
τύχης με r ισοπίθανα δυνατά αποτελέσματα και έστω ότι κ από αυτά είναι ευνοϊκά
για την πραγματοποίηση συγκεκριμμένου ενδεχομένου. Τότε κ/(r − κ) είναι ο λό-
γος των πιθανοτήτων υπέρ και κατά της εμϕάνισης του. Αναλύοντας τα παιγνίδια με
κύβους τριών, τεσσάρων, πέντε και έξι ισοπίθανων εδρών, συμπέρανε ότι σε ν εκτε-
λέσεις ενός παιχνιδιού τύχης, ο λόγος των πιθανοτήτων υπέρ και κατά της εμϕάνισης
ενός ενδεχομένου σε κάθε εκτέλεση του παιγνιδιού είναι κν/(rν − κν). Ο τύπος
αυτός αναϕέρεται και ως τύπος του Cardano. Θέτοντας p = κ/r, η έκϕραση αυτή
μετασχηματίζεται στην pν/(1−pν), η οποία συνεπάγεται ότι η πιθανότητα εμϕάνισης
ενός ενδεχομένου σε κάθε εκτέλεση μιας σειράς ν ισοπίθανων δοκιμών (εκτελέσεων)
ενός παιχνιδιού τύχης είναι ίση με pν , το γινόμενο των επιμέρους πιθανοτήτων. Ο
τύπος αυτός αποτελεί μερική περίπτωση του πολλαπλασιαστικού τύπου πιθανοτήτων
για ανεξάρτητα ενδεχόμενα.
Ο Cardano χρησιμοποίησε τον Νόμο των Μεγάλων Αριθμών του Bernoulli, αν

και ποτέ δεν τον διατύπωσε εκπεϕρασμένα, 150 χρόνια περίπου πριν από τον J. Ber-
noulli στο οποίον αποδίδεται ο νόμος αυτός. Στο βιβλίο Cardano: The Gamling
Scholar, ο Ore (1953) γράϕει σχετικά:
Είναι προϕανές ότι είναι γνώστης του Νόμου των Μεγάλων Αριθμών στην πιο

στοιχειώδη μορϕή του. Τα μαθηματικά του Cardano ανήκουν στην περίοδο πριν από
τη χρήση τύπων στις εκϕράσεις, έτσι ώστε δεν μπορούσε να διατυπώσει τον νόμο
εκπεϕρασμένα με τύπο, αλλά τον χρησιμοποίησε ως εξής: όταν η πιθανότητα ενός
ενδεχομένου είναι p, τότε σε μεγάλο αριθμό ν επαναλήψεων, ο αριθμός των ϕορών
εμϕάνισης του δεν μπορεί να κείται μακριά από την τιμή µ = νp.

3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΥΧΗΣ

Το κλασικό πρόβλημα της διανομής μεριδίων στη γενική περίπτωση έχει ως εξής:
΄Εστω ότι δύο παίκτες α και β αγωνίζονται σε μια σειρά παιγνιδιών και νικητής
αναδεικνύεται εκείνος που κερδίζει πρώτος ν παιγνίδια. Ας υποθέσουμε ότι για κάποιο
λόγο διακόπτεται η σειρά των παιγνιδιών όταν ο α χρειάζεται κ ακόμα νίκες για να
αναδειχθεί νικητής της σειράς, ενώ ο β χρειάζεται r νίκες. Στην περίπτωση αυτή πώς
πρέπει να μοιρασθεί δίκαια το στοίχημα;
Ο Pacioli το 1494 στο βιβλίο του Summa de Arithmetica, Geometria, Propor-

tioni et Proportionalità θεώρησε την μερική περίπτωση ν = 6, κ = 1 και r = 4 και
πρότεινε το στοίχημα να μοιρασθεί ανάλογα με τα παιγνίδια ν − κ = 5 και ν − r = 2
που κάθε παίκτης κέρδισε μέχρι την διακοπή.
Ο Cardano το 1539 στο βιβλίο του Practica Arithmetice et Mensurandi Singu-

laris απέρριψε την λύση του Pacioli ως περιλαμβάνουσα λάθος, που ακόμα και ένα
παιδί αναγνωρίζει, και πρότεινε το στοίχημα να μοιρασθεί στους παίκτες α και β σε
μερίδια ανάλογα με r(r+1)/2 και κ(κ+1)/2. Η αιτιολόγηση της λανθασμένης αυτής



λύσης είναι μάλλον δυσνόητη. Συγκεκριμμένα, εισήγαγε μια νέα σειρά παιγνιδιών
στην οποία ο παίκτης α, αρχίζοντας από το μηδέν, αναδεικνύεται νικητής αν κερδίσει
κ παιγνίδια πριν ο παίκτης β κερδίσει r παιγνίδια. Θεωρώντας την μερική περίπτω-
ση κ = 1 και r = 3, χρησιμοποίησε επαγωγική επιχειρηματολογία και πρότεινε το
στοίχημα να μοιρασθεί στους παίκτες α και β σε μερίδια ανάλογα με 6 και 1 και για
την επίσης περίπτωση κ = 1 και r συμπέρανε ότι πρέπει το στοίχημα να μοιρασθεί
ανάλογα με r(r + 1)/2 και 1. ΄Ομως δεν δικαιολόγησε την μετάβαση από την τελευ-
ταία μερική περίπτωση στη γενική περίπτωση κ και r. ΄Ισως να θεώρησε ότι αυτό
προκύπτει από το συμμετρικό του προβλήματος ως προς τους δύο παίκτες.
Η σωστή λύση του προβλήματος δόθηκε από τους Pascal και Fermat, η οποία

βασίζεται είτε στο διωνυμικό, είτε στο αρνητικό διωνυμικό στοχαστικό πρότυπο: Το
στοίχημα πρέπει να μοιρασθεί στους παίκτες α και β ανάλογα με τις πιθανότητες
P (A) και 1− P (A), όπου

P (A) =
1

2κ+r−1

κ+r−1∑
i=κ

(
κ+ r − 1

i

)
=

κ+r−1∑
j=κ

(
j − 1

κ− 1

)
1

2j

είναι η πιθανότητα να κερδίσει τη σειρά των παιγνιδιών ο παίκτης α, αν η σειρά των
παιγνιδιών συνεχιζόταν.
Το γνωστό ως πρόβλημα του Γαλιλαίου, το οποίο έθεσε στον διάσημο Μαθηματι-

κό και Φυσικό Galileo Galilei (1564-1642) ο Μέγας Δούκας της Τοσκάνης, είναι το
ακόλουθο: Ας θεωρήσουμε το παιχνίδι της ρίψης τριών κύβων στο οποίο ενδιαϕέρει
το άθροισμα των τριών αριθμών που εμϕανίζονται. Σημειώνουμε ότι τα αθροίσμα-
τα εννέα, δέκα, ένδεκα και δώδεκα δύνανται να προκύψουν κατά έξι διαϕορετικούς
συνδυασμούς:

1 + 2 + 6 = 1 + 3 + 5 = 1 + 4 + 4 = 2 + 2 + 5 = 2 + 3 + 4 = 3 + 3 + 3 = 9,

1 + 3 + 6 = 1 + 4 + 5 = 2 + 2 + 6 = 2 + 3 + 5 = 2 + 4 + 4 = 3 + 3 + 4 = 10,

1 + 4 + 6 = 1 + 5 + 5 = 2 + 3 + 6 = 2 + 4 + 5 = 3 + 3 + 5 = 3 + 4 + 4 = 11,

1 + 5 + 6 = 2 + 4 + 6 = 2 + 5 + 5 = 3 + 3 + 6 = 3 + 4 + 5 = 4 + 4 + 4 = 12.

Τότε, γιατί τα αθροίσματα εννέα ή δώδεκα είναι λιγότερο πιθανά από τα αθροίσματα
δέκα ή ένδεκα;
Σημειώνουμε ότι η ρίψη τριών κύβων αποτελούσε τμήμα ενός παιγνιδιού γνωστού

ως υπερδέκα (passadieci, passedix, passten) στο οποίο απαιτείτο άθροισμα μεγαλύ-
τερο του δέκα για τον νικητή. Ο Galileo το 1620 στην πιθανοθεωρητική εργασία
του Sopra le Scoperte dei Dadi δίνει την ακόλουθη λύση: Αρχίζει θεωρώντας ότι οι
δυνατές (ισοπίθανες) περιπτώσεις είναι οι 63 = 216 διατάξεις των 6 εδρών ανά 3 με
επανάληψη, το οποίο, εμμέσως, συνεπάγεται ότι οι

(
6+3−1

3

)
= 56 συνδυασμοί των 6

εδρών ανά 3 με επανάληψη δεν είναι ισοπίθανοι. Σημειώνουμε ότι στο μη ισοπίθανον
των 56 συνδυασμών με επανάληψη, οϕείλεται η έμμεση επισήμανση της ανισότητας



των πιθανοτήτων των ανωτέρω αθροισμάτων, αν και καθένα από αυτά περιλαμβάνει
6 τέτοιους συνδυασμούς. Περαιτέρω, σε κάθε συνδυασμό με τρία διαϕορετικά στοι-
χεία αντιστοιχούν 3! = 6 διατάξεις, ενώ σε κάθε συνδυασμό με δύο ίδια στοιχεία
αντιστοιχούν 3 διατάξεις με επανάληψη και δε κάθε συνδυασμό με τρία ίδια στοιχεία
αντιστοιχεί μόνο μια διάταξη με επανάληψη. Επομένως, σε κάθε ένα από τα αθροίσμα-
τα εννέα και δώδεκα αντιστοιχούν 25 ευνοϊκές περιπτώσεις, ενώ σε κάθε ένα από τα
αθροίσματα δέκα και ένδεκα αντιστοιχούν 27 ευνοϊκές περιπτώσεις και οι αντίστοιχες
πιθανότητες είναι 25/216 και 27/216.
΄Ομως, χωρίς να το γνωρίζει ο Galileo, το ίδιο πρόβλημα είχε επιτυχώς λυθεί από

τον Cardano ένα περίπου αιώνα νωρίτερα. Το πρόβλημα αυτό περιλαμβάνεται στο
Κεϕάλαιο 13 του βιβλίου Liber de Ludo Aleae. Εξετάζει τις περιπτώσεις της ρίψης
δύο και τριών κύβων και καταγράϕει σε πίνακα τον αριθμό s των ευνοϊκών αποτε-
λεσμάτων, για s = 2, 3, . . . , 12 στην περίπτωση δύο κύβων και για s = 3, 4, . . . , 18
στην περίπτωση τριών κύβων. Για την περίπτωση του προβλήματος του Γαλιλαίου
δίνει τους σωστούς αριθμούς των ευνοϊκών αποτελεσμάτων 25, για s = 9, 12, και 27,
για s = 10, 11.
Το παράδοξο της Αγίας Πετρούπολης, το οποίο είναι ένα από τα πλέον συζητη-

μένα στην ιστορία της Θεωρίας Πιθανοτήτων, έχει ως ακολούθως: Σε κάποιο καζίνο
παίζεται το παιγνίδι της επαναλαμβανόμενης ρίψης νομίσματος με τον όρο το καζίνο
να πληρώνει στο παίκτη 2x−1 νομισματικές μονάδες αν εμϕανισθεί για πρώτη ϕορά κε-
ϕαλή στη x-οστή ρίψη, για x = 1, 2, . . . . Πόσο, πρέπει να είναι το ποσό συμμετοχής
του παίκτη για να είναι δίκαιο το παιγνίδι;
Σημειώνουμε ότι ένα παιγνίδι θεωρείται δίκαιο αν το αναμενόμενο (μέσο) κέρδος

τόσο του παίκτη όσο και του καζίνου είναι μηδενικό. Σχετικά, παρατηρούμε ότι το
ενδεχόμενο εμϕάνισης για πρώτη ϕορά κεϕαλής στη x-οστή ρίψη είναι το ενδεχόμενο
εμϕάνισης γραμμάτων σε κάθε μια από τις x − 1 πρώτες ρίψεις και κεϕαλής στη x-
οστή ρίψη και έτσι η πιθανότητα πραγματοποίησής του είναι f(x) = (1/2)x, για
x = 1, 2, . . . . Το μέσο κέρδος του παίκτη απειρίζεται,

µ =
∞∑
x=1

2x−1f(x) =
∞∑
x=1

2x−1

(
1

2

)x

=
1

2
+

1

2
+ · · · = ∞.

Επομένως, ανεξάρτητα από το ποσό συμμετοχής του παίκτη στο παιγνίδι, αυτός ή
αυτή πάντοτε θα βγαίνει κερδισμένος και το παιγνίδι δεν μπορεί να καταστεί δίκαιο.
Το πρόβλημα της Αγίας Πετρούπολης προτάθηκε για πρώτη ϕορά από τον Nicolas

Bernoulli (1687-1759) σε επιστολή του στον Pierre-Rémond de Montmort (1678-
1719). Δημοσιεύθηκε το 1713 από τον Montmort στη δεύτερη έκδοση του βιβλίου
του Essay d’ Analyse sur les Jeux de Hazard. Στην εξέταση του προβλήματος
αυτού, επανήλθε ο Daniel Bernoulli (1687-1759), ο οποίος το αντιμετώπισε μέσω
της έννοιας της μέσης ωϕέλειας (mean utility). Η εργασία αυτή δημοσιεύθηκε το
1738 στο περιοδικό St. Petersburg Academy Proceedings και από τότε κατέστη
γνωστό ως παράδοξο της Αγίας Πετρούπολης (St. Petersburg’s Paradox).



Μια ακόμα πιο παλιά εκδοχή του προβλήματος Αγίας Πετρούπολης, η οποία εξε-
τάζεται από το Cardano στο βιβλίο του Practica Arithmetice et Mensurandi Sin-
gularis, είναι η ακόλουθη: ΄Ενας πλούσιος και ένας ϕτωχός άνθρωπος παίζουν στοι-
χηματίζοντας το ίδιο ποσόν. Αν ο ϕτωχός άνθρωπος κερδίσει, την επόμενη μέρα
το στοίχημα διπλασιάζεται και η διαδικασία συνεχίζεται. Αν ο πλούσιος άνθρωπος
κερδίσει μια ϕορά, το παιγνίδι τερματίζεται. Ο Cardano διατύπωσε την άποψη ότι ο
πλούσιος άνθρωπος βρίσκεται σε μειονεκτική θέση στο παιγνίδι αυτό. Ας εξετάσουμε
κατά πόσον αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ας υποθέσουμε ότι το παιγνίδι παίζεται με την επαλαμβανόμενη ρίψη ενός νομί-

σματος και ότι το αρχικό ποσό του στοιχήματος είναι μια νομισματική μονάδα. Επίσης,
έστω ότι ο ϕτωχός έχει αρχικό κεϕάλαιο μια νομισματική μονάδα και ο πλούσιος έχει
αρχικό κεϕάλαιο ν νομισματικές μονάδες. Τότε, ο μέγιστος αριθμός παιγνιδιών, έ-
στωm, που μπορεί να παιχθούν προκύπτει θεωρώντας την περίπτωση που ο πλούσιος
συνεχίζει να χάνει μέχρι να μη έχει τα απαραίτητα χρήματα για το στοίχημα. Τότε,
το συνολικό ποσό s ≤ ν που ο πλούσιος χάνει μέχρι και την m-οστή ρίψη είναι

s =

m∑
x=1

2x−1 =
2m − 1

2− 1
= 2m − 1,

οπότε το m είναι ο μέγιστος θετικός ακέραιος που ικανοποιεί την ανισότητα

2m − 1 ≤ ν.

Παρατηρούμε ότι ο ϕτωχός μπορεί να χάσει το κεϕάλαιο του (μια νομισματική μονάδα)
στην x-οστή ρίψη με πιθανότητα (1/2)x, για x = 1, 2, . . . ,m, ή να κερδίσει συνολικά
2m − 1 νομισματικές μονάδες στην m-οστή ρίψη με πιθανότητα (1/2)m, οπότε το
μέσο κέρδος του είναι

µ1 =
m∑

x=1
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1

2

)x
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1

2

)m

= −

1

2
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1

2
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1− 1

2

+ 1−
(
1

2

)m

= − 1 +
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1

2

)m

+ 1−
(
1

2

)m

= 0.

Ανάλογα υπολογίζεται το μέσο κέρδος του πλούσιου και είναι µν = 0, οπότε το
παιγνίδι είναι δίκαιο.
Παρατηρούμε ότι οι πιθανότητες να κερδίσει τελικά το παιγνίδι ο ϕτωχός ή ο

πλούσιος είναι (1/2)m και 1− (1/2)m, αντίστοιχα. Επειδή(
1

2

)m

< 1−
(
1

2

)m

, ή ισοδύναμα

(
1

2

)m

<
1

2
, m = 2, 3, . . . ,

αντίθετα με την άποψη του Cardano, ο ϕτωχός άνθρωπος βρίσκεται σε μειονεκτική
θέση στο παιγνίδι αυτό. Ακριβέστερα, όσο πιο μεγάλο είναι το κεϕάλαιο ν του
πλουσίου, το οποίο συμπαρασύρει ανάλογα τον μέγιστο αριθμό m των παιγνιδιών,
τόσο είναι λιγότερο πιθανόν ο ϕτωχός να καταϕέρει να χρεοκοπήσει τον πλούσιο.



4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ο Cardano έθιξε πιθανοθεωρητικούς νόμους και αρκετά προβλήματα παιγνιδιών
τύχης που αργότερα κατέλαβαν διακεκριμένη θέση στη σχετική βιβλιογραϕία. ΄Ομως,
δεν κατάϕερε να κάνει την εντυπωσιακή (αποϕασιστική) ανακάλυψη. Αυτό κατά ένα
ποσοστό θα μπορούσε να αποδοθεί στο γεγονός ότι μέχρι τότε δεν είχε αναπτυχθεί
κατάλληλη συμβολική μαθηματική γλώσσα. Η ευρύτατη χρήση του μαθηματικού συμ-
βολικού λογισμού και μεθόδων συνδυαστικής απαρίθμησης, των οποίων η ανάπτυξη
ακολούθησε λίγο αργότερα, συνέβαλε αποϕασιστικά στην ανάπτυξη της Θεωρίας Πι-
θανοτήτων. Οι διάδοχοι του Cardano και ιδιαίτερα οι Jacob Bernoulli (1654-1705),
Pierre-Rémond de Montmort (1678-1719), Abraham de Moivre (1667-1754) και
Pierre-Simon de Laplace (1749-1827), κατάϕεραν να διατυπώσουν και αποδείξουν
με σχετική μαθηματική ακρίβεια τους νόμους που διέπουν την κλασική πιθανότητα
και να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τα προβλήματα παιχνιδιών τύχης που εκείνος πρώ-
τος διατύπωσε και εξέτασε. Συμπερασματικά, τα στοιχεία που παρουσιάσθηκαν στο
άρθρο αυτό συνηγορούν υπέρ της ευρύτατα αποδεκτής άποψης ότι η Θεωρία Πιθανο-
τήτων οϕείλει τη γένεσή της στους Pascal και Fermat.

ABSTRACT
The formulation of probabilistic solutions to the problems of division of the shares
and advantageous stake by Pascal and Fermat, is widely considered as the origin
(genesis) of Probability Theory. The work of Cardano on Probability, which
preceded that of Pascal and Fermat by about one century, was published after his
death in the famous fifteen-page book entitled Liber de Ludo Aleae (the Book on
Games of Chance). Probabilistic problems were also examined in his other book
Practica Arithmetice et Mensurandi Singularis. Cardano’s contribution to the
genesis of Probability Theory is considered by several people that has not got the
recognition that it perhaps deserves. In this article, the probabilistic rules and the
problems of games of chance that Cardano touched on are briefly presented. The
facts are in favour of the widely accepted opinion about the genesis of Probability
Theory.
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