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Περίληψη 

Στην εργασία αυτή γίνεται αναφορά στην εξέλιξη της έννοιας του τυχαίου και της 

πιθανότητας στο διάστημα 600 π.Χ-1800 μ.Χ . Από σημαντικούς στατιστικούς επισημαίνεται 

ότι  η έννοια αυτή δεν αναπτύχθηκε όπως οι άλλες επιστήμες  στην αρχαία Ελλάδα . Αυτό 

αποδίδεται  στην ισχυρή επίδραση της θρησκείας, που απέδιδαν στις θεότητες όσα δεν ήταν 

συγκεκριμένα και κατανοητά. Πέρασαν 2000 χρόνια για να γίνουν τα πρώτα βήματα στον 

τομέα αυτό. 

Λέξεις Κλειδιά: Αρχαίοι Έλληνες Μαθηματικοί, τυχερά παιχνίδια, 16ος αιώνας. 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν κάνει μεγάλες προόδους στα μαθηματικά. Προηγήθηκαν 

όλων των χωρών  της δύσης, όμως δεν είχαν εξετάσει την έννοια του τυχαίου και δεν 

είχαν ασχοληθεί με την πιθανότητα των αποτελεσμάτων στα τυχερά παιχνίδια. 

Οι σπουδαιότεροι με συμβολή στα μαθηματικά ήταν, 

 Θαλής ο Μιλήσιος  (640-580 π.Χ),  

 Πυθαγόρας ο Σάμιος (585-496 π.Χ.),  

 Ευκλείδης  (300 π.Χ.-;),  θεωρείται ο πατέρας της Γεωμετρίας,   

 Αρχιμήδης ο Συρακούσιος   (287 -212 π.Χ.),  

 Διόφαντος ο Αλεξανδρεύς  (290-210 π. Χ.), ο πατέρας της Άλγεβρας.  

 Ερατοσθένης (276-194 π.Χ),  μέτρησε με ακρίβεια το μήκος της περιφέρειας    
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τη γης.  

 Πλάτωνας  (427-347 π.Χ), μαθητής του Σωκράτη και δάσκαλος του 

Αριστοτέλη, ίδρυσε την ακαδημία το 387 π.Χ., δίδαξε μαθηματικά ως κλάδο της 

φιλοσοφίας και είχε  πολλούς μαθητές ικανούς στα μαθηματικά, όπως ο Εύδοξος  

(390-337 π. Χ.). Η ακαδημία του διατηρήθηκε σχεδόν δέκα αιώνες, είναι το 

αρχαιότερο ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης. 

1.1 Η έννοια του τυχαίου και της πιθανότητας.  

Η Πιθανότητα άρχισε ως εμπειρική επιστήμη και κατέληξε σε Μαθηματική 

επιστήμη. Με την εξέλιξη της έννοιας του τυχαίου και της Πιθανότητας 

ασχολήθηκαν γνωστοί επιστήμονες όπως, 

M.G. Kendal (1956), P.C. Mahalanobis (1957),  S. Sambursky (1956), F.N. David 

(1955). Ο Finley (1970) αναφέρει ότι οι Έλληνες ενδιαφέρονταν, σε όλα τα θέματα, 

για την ποιότητα και όχι για την ποσότητα, το ίδιο και ο Karl Marx στο Kapital 

(1867, Vol.I) που είχε μελετήσει αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. 

 Σωκράτης (469-399 π.Χ.): Τα μη αναμενόμενα γεγονότα στη ζωή 

μπορεί να μην οφείλονται στις θεότητες  αλλά σε άλλες αιτίες που εμείς δεν 

γνωρίζουμε. 

Δικάσθηκε σε θάνατο (με κώνειο) και πολλοί θεωρούν ότι το κατηγορητήριο ήταν ότι 

δικάσθηκε διότι διέφθειρε τους νέους, ό,τι και να σημαίνει αυτό. Αυτή η αντίληψη 

είναι παραπλανητική διότι εκκλησία και πολιτεία δεν αναφέρουν ότι η κατηγορία 

ήταν ότι διαφθείρει τους νέους διδάσκοντά τους να μην πιστεύουν στους θεούς 

(Πλάτων, η απολογία του Σωκράτη σελ. 41).  

 Αριστοτέλης  (384-322 π.Χ.): Το τυχαίο είναι αντίθετο με τη σκέψη 

και τη λογική και οι αιτίες του δεν είναι δυνατόν να ερμηνευτούν. 

 Ιπποκράτης (460 -370 π.Χ.): Πατέρας της ιατρικής. Τα πειράματα δεν 

χρειάζονται διότι οι θεοί γνωρίζουν το αποτέλεσμα του πειράματος. 

Οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν ξεκαθαρίσει την έννοια του τυχαίου, δεν συνέδεσαν 

την πιθανότητα με τα μαθηματικά, θεωρούσαν ότι οι θεοί καθορίζουν τις τύχες μας 

(μοίρα).  

Ό,τι δεν μπορούσαν να ερμηνεύσουν, το απέδιδαν στις θεότητες, για κάθε θέμα 
υπήρχε  η αντίστοιχη θεότητα. Αυτό είχε διάρκεια 2000 χρόνια. 

69



O Mahalanobis (1957) συνδέει την ινδική φιλοσοφία Jaina (500-400 π.Χ.) με τις 

πιθανότητες.  

Η έννοια της σχετικής συχνότητας έγινε γνωστή μετά το 1400 μ.Χ, (Mε την 

επανάληψη πολλές φορές του πειράματος η σχετική συχνότητα πλησιάζει την 

πιθανότητα του ενδεχόμενου (Pearson and Kendall 1970). Οι παίχτες όμως τυχερών 

παιχνιδιών είχαν εμπειρία από τη συχνότητα εμφάνισης των ενδεχομένων.  

1.2Blaise Pascal (1623-1662) ,   Pierre de Fermat (1601-1665). 

O  Pascal ήταν παιδί θαύμα, η μητέρα του πέθανε όταν ο Blaise ήταν 3 ετών, ο 

πατέρας του ήταν έμπορος και ερασιτέχνης μαθηματικός. Επέβλεψε την κατ’ οίκον 

εκπαίδευση του υιού του, του δίδαξε τα στοιχεία του Ευκλείδη. Ο  Blaise 12 ετών 

απέδειξε ότι το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου είναι  2 ορθές και 16 ετών έκανε  

πραγματεία για τις κωνικές τομές. Σε μεγάλη ηλικία ασχολήθηκε με τη θεολογία και 

τα μαθηματικά. 

Ο Fermat ήταν νομικός και ερασιτέχνης μαθηματικός,  παντρεύτηκε δύο φορές, είχε 

5 παιδιά.  Έθεσε το πρόβλημα: Δεν υπάρχουν τρεις θετικοί ακέραιοι  a, b, c  που 

ικανοποιούν τις σχέσεις 

                                               , 3n n na b c n    

Για n=2 η λύση είναι οι Πυθαγόρειες τριάδες (3,4,5),(5,12,13),… 

Μετά  από 358  χρόνια έδωσε τη λύση το 1994 ο Βρετανός μαθηματικός Sir Andrew 

Wallis  (1953- )  έλαβε αρκετά βραβεία και το βραβείο Abel το 2016 (650000 euros). 

Δεκάδες εργασιών έχουν δημοσιευθεί  σε αυτό το πρόβλημα, είναι γνωστό ως  

“Fermat last theorem”.  

Ένα άλλο πρόβλημα , που είχε απασχολήσει τους μαθηματικούς, χωρίς επιτυχία, 

ήταν:  

Παίζουν οι α και β ένα παιχνίδι και κερδίζει το ποσό Χ όποιος κερδίσει πρώτος v 

παιχνίδια. Διακόπτεται ο αγώνας, του α μένουν ακόμη να κερδίσει  k παιχνίδια και 

του β μένουν να κερδίσει  r  παιχνίδια. 

Πως θα μοιραστεί το  ποσό Χ στους α και β; 

Θεωρείται ότι οι δύο παίκτες είναι ισοδύναμοι και ότι τα παιχνίδια είναι ανεξάρτητα 

μεταξύ τους, η πιθανότητα να κερδίσει ένα παιχνίδι ο α είναι ίση με  ½, το ίδιο για 

τον  β. Αν P(A) είναι η πιθανότητα να κερδίσει τελικά ο α, τότε  η σωστή λύση είναι: 
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Ο  Pascal έδωσε την πρώτη λύση και ο Fermat τη δεύτερη. Είναι ισοδύναμες. 

Οι λύσεις περιγράφηκαν με λόγια και παραδείγματα, τους τύπους έδωσε  ο Montmort  

to 1713. Η σκέψη του Pascal ήταν: Σε k+r-1 παιχνίδια θα έχει οριστεί ο νικητής. 

Κατά Fermat o α κερδίζει στο παιχνίδι k ή στο k+1,…, ή  στο k+r-1. 

Παράδειγμα 1. k=5, r=2, κερδίζει ο α όταν, 

 Pascal: αααααα, αααααβ, ααααβα, αααβαα, ααβααα, αβαααα, βααααα 

 Fermat: ααααα,  ααααβα,  αααβαα, ααβααα, αβαααα, βααααα 

 ( ) 7 / 64P A  . 

Περισσότερα περιέχονται στις εργασίες του Χ. Χαραλαμπίδη, στα πρακτικά του ΕΣΙ 

1917, 1918. Είναι λάθος να θεωρούμε ότι η θεωρία Πιθανοτήτων άρχισε από τους 

Pascal-Fermat διότι είχαν προηγηθεί άλλοι, όπως Cardano και  Galileo-Galilei  όπως 

αναφέρεται παρακάτω.  

2. ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ 

PASCAL-FERMAT 

 Luca de Bongo Pacioli (1445-1517): 

Έγραψε το βιβλίο «Suma de arithmetica, geometria, proportioni et  proportionalita». 

Το 1475 έγινε καθηγητής Μαθηματικών στο παν/μιο της Perugia.  

Για 7 χρόνια δίδαξε Γεωμετρία στον Leonardo da Vinci. 

150 χρόνια πριν των Pascal και Fermat, το 1494 εξέτασε την περίπτωση του 

στοιχήματος με 6, 1, 4v k r   . Έδωσε τη (λάθος) λύση, το στοίχημα να 

μοιραστεί ανάλογα με τις νίκες των α, β.   

 Gerolano Cardano (1501-1576). 

Παράνομος γιος, γεννήθηκε στην Pavia και γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο της Pavia, 

έλαβε διδακτορικό στην ιατρική το 1525 από το Πανεπιστήμιο της Padua, o πατέρας 

του ήθελε να σπουδάσει ο γιος του νομικός. Ήταν δύστροπος, φανατικός παίκτης 

τυχερών παιχνιδιών, παντρεμένος και είχε τρία παιδιά. 

To 1543 έγινε καθηγητής ιατρικής στο πανεπιστήμιο της Pavia και το 1562 έγινε 

καθηγητής ιατρικής στο πανεπιστήμιο Bologna.  Ήταν ο σημαντικότερος 

μαθηματικός της εποχής του και περιζήτητος γιατρός. 
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Το 1539, στο βιβλίο του  Practica Arithmetice et Mensurandi Singularis,  απέρριψε τη 

λύση του Pacioli  ως περιλαμβάνουσα λάθη.  

Ο ίδιος πρότεινε το στοίχημα να μοιραστεί ανάλογα με: 

( 1) / 2, ( 1) / 2r r k k  χωρίς απόδειξη, αυτό δημοσιεύθηκε στο 15 σελίδων βιβλίο 

του  για τα τυχερά παιχνίδια Liber de Ludo Aleae, 1663.  

Αναφέρει ότι το συμμετρικό ζάρι με 6 πλευρές είναι ποιο δίκαιο. 

Δημοσίευσε 191 εργασίες, γνώριζε το νόμο των μεγάλων αριθμών, χρησιμοποίησε 

πρώτος τους αρνητικούς αριθμούς, F. David  (1955) και στα βιβλία F. David (1962), 

O. Ore, (1963). 

 Niccolο  Fontana (Tartaglia) (1499-1557): 

Μετάφρασε τα Στοιχεία του Ευκλείδη, από τα ελληνικά στα ιταλικά  το 1543, ήταν η 

πρώτη μετάφραση σε  Ευρωπαϊκή γλώσσα. 

Έδωσε στον Cardano τη λύση της  εξίσωσης τρίτου βαθμού. 

1556 -1560  εκδόθηκε το   βιβλίο  του General Trattato di Numeri et Measure,  ήταν 

το καλύτερο στα μαθηματικά τον 16o αιώνα. Aπέρριψε τη λύση του  Pacioli ως «ούτε 

δικαιολογημένη ούτε καλή», η δική του λύση όπως και άλλων σύγχρονων Ιταλών 

μαθηματικών ήταν λανθασμένες.  Έδωσε τον όγκο του τετράεδρου.  

Το 1542 τραυματίστηκε σοβαρά στο σαγόνι από έναν στρατιώτη, όταν  ο βασιλιάς 

Louis XII  κατέλαβε τη Βενετία.  Μετά δεν μιλούσε καθαρά. Είχε διαφορές με τον 

Cardano για την πρωτοτυπία της λύσης της εξίσωσης τρίτου βαθμού. 

 Galileo-Galilei (1564-1642): 

1592 (28 ετών) καθηγητής μαθηματικών-Φυσικής στο πανεπιστήμιο της Piza. 

 1609 κατασκεύασε τηλεσκόπιο και ασχολήθηκε με την αστρονομία. 

Του έθεσαν το πρόβλημα, ρίχνουμε τρία ζάρια μια φορά,  ποια είναι η πιθανότητα να 

έλθει άθροισμα 11 ή 12. Οι περιπτώσεις είναι, 

i. 641,632,551,542,533,443, για το 11, τότε  6+6+3+6+3+3=27 

ii. 651,642,633,552,543,444  για το 12,  τότε 6+6+3+3+6+1=25  

Έδωσε τη σωστή λύση  (27+25)/216=52/216. Το ίδιο συμβαίνει με τα αθροίσματα  

10 ή 9. Τη δημοσίευσε στο βιβλίο του Sopra le Scoperte dei Dadi. Το ίδιο πρόβλημα 

είχε λύσει ο Cardano έναν αιώνα νωρίτερα.  
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Οι παίκτες τυχερών παιχνιδιών γνώριζαν εμπειρικά σε ποιο άθροισμα θα 

στοιχηματίσουν στο παιχνίδι της ρίψης 3 κύβων.  

1632 (68 ετών) στο βιβλίο του γράφει, η γη κινείται γύρω από τον ήλιο. Ο Πάπας τον 

πέρασε ιερά εξέταση, αρνήθηκε όλες τις ανακαλύψεις του και φυλακίσθηκε δια βίου. 

 Thomas Cataker (1574-1674): 

Βρετανός,  γνώριζε άριστα τα ελληνικά. Το1619  έγραψε το βιβλίο: Of the Nature 

and Use of Lots, στο οποίο αναφέρει ότι οι φυσικοί νόμοι και όχι οι θεϊκοί 

καθορίζουν  ποιος κερδίζει στα τυχερά παιχνίδια. 

 Jacob Bernoulli (1655-1705): 

Ο πρώτος γιος της οικογένειας Ελβετών μαθηματικών. Οι αριθμοί  Bernoulli φέρουν 

το όνομά του. Έλαβε πτυχίο Θεολογίας, ήταν η επιθυμία του πατέρα του, αυτός όμως 

ασχολήθηκε με τα μαθηματικά. Δημοσίευσε εργασίες σε μαθηματικά, πιθανότητες, 

μηχανική. 

1687, καθηγητής Μηχανικής, πανεπιστήμιο  Basel Ελβετίας, 32 ετών. 

Το βιβλίο του Ars Conjectandy δημοσιεύθηκε το 1713. Ασχολήθηκε με τη 

συνδυαστική, το λογισμό μεταβολών, τις πιθανότητες. Τον διαδέχθηκε στην έδρα το 

1705 ο μικρότερος αδελφός του Johann (1667-1748), ο οποίος απέδειξε το νόμο των 

μεγάλων αριθμών και με τον αδελφό του είχαν διαφωνίες στα μαθηματικά. 

 Daniel Bernoulli (1700-1782): 
Γιος του Johann Bernoulli, 13 ετών επήγε στο πανεπιστήμιο Basel  να σπουδάσει  

φιλοσοφία και λογική, το 1916 πήρε το πτυχίο του, μετά σπούδασε ιατρική και 21 

ετών έλαβε το διδακτορικό στην ιατρική.    

 1725-1734, καθηγητής μαθηματικών  στο πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολής στη 
Ρωσία. Έκανε σημαντική εργασία στις πιθανότητες. Η κατανομή  Bernoulli  πήρε το 
όνομά του. Ο Leonard Euler πήγε εκεί το 1927 και συνεργάστηκε με τον Daniel στα 
μαθηματικά. Εφάρμοσε στατιστική στην κίνηση των υγρών.  

1750-1776, καθηγητής Φυσικής, πανεπιστήμιο Basel.   

 Christiaan Huygens (1629-1695): 

Ολλανδός μαθηματικός, αστρονόμος, φυσικός. 

Ανακάλυψε  το ρολόι  εκκρεμές και την κυματική θεωρία του φωτός. 

1657,  έγραψε το πρώτο επιστημονικό βιβλίο για τις πιθανότητες.  
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Πίστευε ότι δεν γνωρίζουμε τίποτα με βεβαιότητα αλλά όλα με πιθανότητα. 

 Pierre-Simon Laplace (1749 - 1827): 

Το 1774, 1776 δημοσίευσε εργασίες στις πιθανότητες. 

Μέλος της ακαδημίας επιστημών της Γαλλίας, Γερουσιαστής. 

1812, έγραψε δύο τόμους Analytical Theory of  Probabilities. Έδωσε τον ορισμό της 

πιθανότητας. 

Ορισμός. Η πιθανότητα ενός ενδεχομένου είναι το πηλίκο των ευνοϊκών γι’ αυτό 

περιπτώσεων προς τον αριθμό των δυνατών περιπτώσεων, όταν τίποτα δεν μας κάνει 

να πιστεύουμε ότι κάποια από τις περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί συχνότερα από 

οποιαδήποτε άλλη, έτσι όλες οι  περιπτώσεις αυτές να θεωρούνται εξίσου δυνατές 

(ισοπίθανες). 

Αυτό τον ορισμό χρησιμοποιούμε και σήμερα για δειγματοχώρους με πεπερασμένο 

αριθμό ισοπίθανων σημείων. 

Έγραψε 5 τόμους Μechanique  celeste, τις έκανε δώρο στον Ναπολέοντα.  

 Abraham de Moivre (1667-1774): 
Μελέτησε ελληνικά για 4 χρόνια. Μαθηματικός και αστρονόμος. Ασχολήθηκε με 

πιθανότητες, και στατιστική, to 1718 έγραψε το βιβλίο: The doctrine of Chances. 

Κατασκεύασε τον πίνακα της κανονικής κατανομής, στους Stirling και De Moivre 

αποδίδεται ο τύπος για την προσέγγιση του n. Δημοσίευσε αρκετές εργασίες στα 

μαθηματικά και τις πιθανότητες. Έζησε κάνοντας φροντιστήρια σε μαθητές. 

Το 1685 φυλακίστηκε στη Γαλλία ως προτεστάντης,  μετά την αποφυλάκισή του 

διέφυγε στο Λονδίνο, έγινε φίλος με τον Isaak Newton και τον αστρονόμο Edmund 

Halley. 

 Carl Friedrich Gauss (1777-1855): 

Θεωρείται  ο σπουδαιότερος μαθηματικός  από την αρχαιότητα. Έκανε σημαντική 

συμβολή  στη θεωρία αριθμών, άλγεβρα, γεωφυσική, μηχανική, αστρονομία, 

στατιστική. 

Καθηγητής αστρονομίας, πανεπιστήμιο Gottingen (1807), 30 ετών. 

Χρησιμοποίησε τη μέθοδο  ελαχίστων τετραγώνων για να ελαχιστοποιήσει τα 

σφάλματα μέτρησης (1809). Είχε 6 παιδιά, οι γονείς του ήταν φτωχοί, η μητέρα του 

ήταν αγράμματη,  δεν  ήταν θρήσκος. 
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 Adrian-Marie Legendre (1752-1833): 

Δημοσίευσε τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων το 1805. Ο Gauss  είπε ότι 

χρησιμοποιούσε τη μέθοδο από το  1794-1795. Ακολούθησε αλληλογραφία Laplace-

Lagrange (1992), κατέληξαν στα δικαστήρια για την πρωτοτυπία. 

3.ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΚΛΗΡΩΣΗ 

Αν και οι αρχαίοι Έλληνες δεν ασχολήθηκαν με την έννοια του τυχαίου και της 

πιθανότητας είχαν επιλέξει να διορίζουν σε υπεύθυνες θέσεις, με κλήρωση, 

προσωπικό που είχε τα προσόντα.  

 Σόλων ο Αθηναίος (640-560 π.Χ.): 

Φιλόσοφος, ποιητής, ένας από τους επτά σοφούς της εποχής του. 

Το 594/3 π.Χ., εκλέχτηκε άρχων της Αθήνας. 

Εισήγαγε τη σεισάχθεια, δηλαδή κατάργησε τα χρέη των φτωχών και αγροτών, διότι 

όσοι χρωστούσαν γίνονταν τότε δούλοι. Υποχρέωσε όλους να ασχολούνται με τα 

κοινά. Περιόρισε την κοινωνική αδικία, έκανε και άλλες αλλαγές. 

 Χώρισε τους  Αθηναίους σε 4 κοινωνικές τάξεις (φυλές). 

Όλοι οι άρχοντες, στρατηγοί, δικαστές και οι υποψήφιοι για διάφορες θέσεις 

εκλέγονταν με κλήρο από ένα σώμα 500 (πεντακοσιομέδιμνων). 

Ίδρυσε τη βουλή των 400, 100 από κάθε φυλή, με ετήσια θητεία και οι βουλευτές 

λογοδοτούσαν στην εκκλησία του δήμου. 

Ακολούθησε η 30/ετής  τυραννία του Πεισίστρατου  (540 π.Χ-510 π.Χ.). 

 Κλεισθένης ο Αθηναίος (570 π.Χ.-): 

Ανέλαβε το 510 π.Χ. Το 508 εξορίσθηκε και το 507 επανήλθε στη Αθήνα 

θριαμβευτής. Μετέτρεψε τις 4 φυλές σε 10,  κάθε χρόνο εκλέγονταν από κάθε φυλή 

50 βουλευτές και έγινε η βουλή των 500. 

Ο επώνυμος άρχοντας εκλεγόταν από τους 500 με κλήρο και άλλαζε κάθε μέρα. 

Επίσης οι στρατηγοί και άλλοι υπάλληλοι  εκλέγονταν με κλήρο. 

Το 507 μ.Χ. ο Κλεισθένης εξαφανίστηκε και είναι άγνωστο πότε πέθανε. 

 Εφιάλτης (Άγνωστη η καταγωγή του ) 
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Το 462 π.Χ. εκδηλώθηκε  η αντιπαράθεση αριστοκρατικών και δημοκρατικών στην 

Αθήνα και το κίνημα του Εφιάλτη για την κατάλυση της εξουσίας των γαιοκτημόνων 

ανέλαβε την εξουσία του δήμου. 

Ο Εφιάλτης ήταν φτωχός και άσημος και είναι άγνωστη η καταγωγή του. 

 Έδωσε πολιτικά δικαιώματα στους Αθηναίους, κυβερνούσαν αυτοί που επιλέγονταν 

με κλήρο, δολοφονήθηκε το 459 π.Χ.  

Τον τέταρτο αιώνα οι στρατηγοί, δικαστές, εφοριακοί  κλπ, επιλέγονταν  με κλήρο . 

Η εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας στην Αθήνα, επί  Σόλωνα, Κλεισθένη και Εφιάλτη 

είναι, χωρίς αμφιβολία, ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στην ιστορία της 

ανθρωπότητας. 

4. ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ   

Αν και δεν ασχολήθηκαν στην αρχαιότητα με τις πιθανότητες και το τυχαίο, 

ασχολήθηκαν με τα τυχερά παιχνίδια. Είναι άγνωστο από πότε οι άνθρωποι άρχισαν 

να ασχολούνται με τυχερά παιχνίδια. 

Τυχερά παιχνίδια υπήρχαν από την ομηρική εποχή, κατά τον Ηρόδοτο  μας τα 

γνώρισε η  Αίγυπτος. Στη διάρκεια του Τρωϊκού πολέμου  οι στρατιώτες 

έπαιζαν τυχερά παιχνίδια για να περνάει ο χρόνος τους. 

Χρησιμοποιούσαν τον αστράγαλο από σώμα ανθρώπου ή ζώου. Έχει τέσσερις 

πλευρές που τις ονόμαζαν 4, 3, 1, 6 και από αργότερες μελέτες η πιθανότητα 

εμφάνισης κάθε πλευράς είναι 0.4,0.4,0.1,0.1. Συνήθως έριχναν 4 

αστράγαλους μαζί και η πιθανότητα να εμφανιστεί η άνω πλευρά και στους 4 

αστράγαλους έχει υπολογιστεί σε 1/39. Ο κύβος ή ζάρι εμφανίστηκε 

αργότερα, οι αρχαιολόγοι βρήκαν το αρχαιότερο ζάρι στο Ιράκ και στην Ινδία. 

Η F. N. David (1955)  δοκίμασε τα ζάρια που φυλάσσονται στο Μουσείο του 

Λούβρου και του Λονδίνου και παρουσιάζει πίνακες με τις αποδόσεις τους. 

Τα παιχνίδια με χαρτιά (τράπουλες) άρχισαν μετά την ανακάλυψη της 

τυπογραφίας (1450 μ.Χ.) 
ABSTRACT 

In this manuscript a reference is made to the notion of randomness and probability in 

the time interval l 600 π.Χ. -1800 μ.Χ. From known statisticians comments were 

made that this notion was not developed in Ancient Greece, as in other scientific 

areas. One answer is that the ancient Greeks were mainly interested on everything for 

the quality and not the quantity. Another explanation is that this is due to the strong 
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influence of religious beliefs that whatever is not understood is attributed to deities. It 

took two thousand years until progress was made to this scientific area.  
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