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Για πολλούς αιώνες οι µαθηµατικοί προσπαθούσαν να ορίσουν την έννοια της 

πιθανότητας. Στο διάστηµα αυτό προτάθηκαν διάφοροι ορισµοί, οι οποίοι ό-

µως είχαν ορισµένα αδύνατα σηµεία και γι’ αυτό δεν µπορούσε να στηριχτεί σ’ 

αυτούς τους ορισµούς η θεµελίωση της Θεωρίας Πιθανοτήτων. Οι ορισµοί 

αυτοί είναι:  
 

• ο κλασικός ορισµός της πιθανότητας 

• ο στατιστικός ορισµός της πιθανότητας 

• ο ορισµός της υποκειµενικής πιθανότητας    και  

• ο ορισµός της γεωµετρικής πιθανότητας.  
 

Θα αναφερθούµε στα αδύνατα σηµεία µόνο των δύο πρώτων ορισµών, επειδή 

αυτοί περιέχονται σε σχολικά βιβλία.   

  
Α΄ Κλασικός Ορισµός της Πιθανότητας 
 

Βασικό πρόβληµα του κλασικού ορισµού της πιθανότητας, ο οποίος διατυπώ-

θηκε από τον Laplace το 1812, είναι η περιορισµένη εφαρµογή του, αφού ανα-

φέρεται σε πεπερασµένους δειγµατικούς χώρους και επιπλέον προϋποθέτει τα 

απλά ή στοιχειώδη ενδεχόµενα να είναι ισοπίθανα.  
 

Επίσης, εκείνο που αξίζει να σηµειωθεί ακόµα σχετικά µε τον κλασικό ορισµό 

της πιθανότητας είναι πως όταν στην διατύπωση του ορισµού αυτού αναφέρε-

ται ότι τα απλά ενδεχόµενα πρέπει να είναι ισοπίθανα1
, δηµιουργείται φαύλος 

κύκλος, επειδή ο όρος «ισοπίθανα» περιέχει την έννοια της πιθανότητας, η ο-

ποία δεν ορίζεται πριν την διατύπωση του κλασικού ορισµού αλλά εισάγεται 

µε αυτόν τον ορισµό.  

 

Β΄ Στατιστικός Ορισµός της Πιθανότητας 
 

Ο στατιστικός ορισµός της έννοιας της πιθανότητας, ο οποίος δόθηκε από τον 

Von Mises στη δεκαετία του 1920, στηρίζεται στη σχετική συχνότητα και ει-

σάγει µε πολύ ωραίο τρόπο την έννοια της πιθανότητας. Όµως και αυτός ο ο-

                                                 
1
 Μερικοί χρησιµοποιούν συνώνυµους όρους, όπως π.χ. «ίδια δυνατότητα» κλπ., οι οποίοι όµως δεν 

ορίζονται, οπότε πάλι υπάρχει πρόβληµα.   
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ρισµός έχει αδύνατο σηµείο που τον εµποδίζει να καθιερωθεί ως ο µαθηµατι-

κός ορισµός της έννοιας της πιθανότητας και να στηριχτεί σ’ αυτόν η θεµελίω-

ση της Θεωρίας Πιθανοτήτων. Το αδύνατο σηµείο του ορισµού αυτού είναι ότι 

η σχετική συχνότητα εµφάνισης ενός ενδεχοµένου δεν δίνεται θεωρητικά µε 

κάποιον τύπο ακολουθίας, αλλά προκύπτει εµπειρικά µε επανάληψη του πει-

ράµατος τύχης κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Εκτός αυτού, η σύγκλιση αποδει-

κνύεται µε τον Νόµο των Μεγάλων Αριθµών που έχει πιθανοθεωρητική βάση. 

  
Γ΄ Αξιωµατικός Ορισµός της Πιθανότητας 
 

Τελικά, η έννοια της πιθανότητας φαίνεται πως είναι πρωταρχική, οπότε δεχό-

µαστε αξιωµατικά σύµφωνα µε την διαίσθηση και την εµπειρία µας τις ιδιότη-

τες που την χαρακτηρίζουν. Στο πνεύµα αυτό κινήθηκε ο Kolmogorov και δια-

τύπωσε το 1933 τον αξιωµατικό ορισµό της έννοιας της πιθανότητας µε πρό-

τυπο την Θεωρία Μέτρου. Σήµερα η θεµελίωση της Θεωρίας Πιθανοτήτων 

στηρίζεται στον αξιωµατικό ορισµό του Kolmogorov, που είναι ο εξής: 
 

Ορισµός: Έστω ένα µη κενό σύνολο Ω και F µία σ-άλγεβρα2 του Ω. Πιθανό-

τητα ονοµάζεται κάθε συνάρτηση   P  :  F  →  IR  για την οποία ισχύουν: 
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Η τριάδα (Ω, F, Ρ) ονοµάζεται χώρος πιθανότητας (probability space). 
 

Παρατηρούµε ότι στον αξιωµατικό ορισµό της πιθανότητας του Kolmogorov 

δεχόµαστε ότι τα υποσύνολα του δειγµατικού χώρου ενός πειράµατος τύχης 

στα οποία µπορεί να αποδοθεί πιθανότητα (παρατηρήσιµα ενδεχόµενα) αποτε-

λούν µία σ-άλγεβρα του χώρου αυτού και ακόµη πως η πιθανότητα είναι ένα 

µη αρνητικό, κανονικοποιηµένο και σ-προσθετικό µέτρο.  

 
Σηµείωση: Ο αξιωµατικός ορισµός της πιθανότητας που περιέχεται στο σχο-

λικό βιβλίο των Μαθηµατικών Γενικής Παιδείας της Γ΄ Λυκείου αποτελεί µία 

προσαρµογή του παραπάνω γενικού αξιωµατικού ορισµού στην περίπτωση που 

ο δειγµατικός χώρος ενός πειράµατος τύχης είναι πεπερασµένος.  
 

Όπως γνωρίζουµε, σε ένα αξιωµατικό σύστηµα τα αξιώµατα πρέπει να είναι 

ανεξάρτητα µεταξύ τους, δηλαδή ένα αξίωµα να µην παράγεται από τα υπό-

λοιπα. Όµως, αυτό δεν το έχουν τηρήσει οι συγγραφείς του παραπάνω σχολι-

κού βιβλίου, αφού η πρόταση ν=≤ω  ..., ,1  ,1)( iP i  προκύπτει από τις υπόλοιπες 

και εποµένως θα µπορούσε να είχε παραλειφθεί.  
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 Είναι µία µη κενή συλλογή υποσυνόλων του Ω, η οποία έχει τις ιδιότητες: i) αν Α∈F τότε και Α

c
 ∈ F 

και ii) αν Α1, Α2, … ανήκουν στην F, τότε και η ένωσή τους ανήκει στην F, δηλαδή 
1i

i
F

=

∞
∈ΑU .  Απο-

δεικνύεται ότι Ω ∈ F & ∅∈ F και ακόµη πως αν Α1, Α2, … ανήκουν στην F τότε και η τοµή τους ανή-

κει στην F, δηλαδή
1

  

i

Fi
=

∞

Α ∈I . 


