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Η  ελληνική λέξη τάβλι σηµαίνει  στην πραγµατικότητα ένα µεγάλο  τραπέζι  σαν  πάγκος,        
κάτι σαν τρίποδας.
Το τάβλι είναι  ίσως  το πιο παλιό  παιχνίδι  του είδους του που έχει καταγραφεί. Πιστεύεται  ότι 
προέρχεται από τη Μεσοποταµία  (σήµερα Ιράν, Ιράκ  και Συρία), καθώς  οι  ρίζες του  εκεί 

πάνε σχεδόν 5.000  χρόνια  πίσω. Πρώιµες εκδοχές του παιχνιδιού βρέθηκαν στο βασιλικό 
τάφο των Χαλδαίων (χρονογηµένος γύρο στο  2.600  π.Χ.). Βέβαια δεν  έµοιαζε µε το 
σηµερινό τάβλι και τα ζάρια δεν είχαν ανακαλυφθεί ακόµα.
Κατοπινές  εκδοχές  του παιχνιδιού χρονολογηµένες από  το  1.500  π.Χ. βρέθηκαν στον  τάφο 
του Τουταγχαµών, στην Αίγυπτο. Το παιχνίδι ήρθε και στην Ελλάδα αργότερα. 

Αναφορές  σ` αυτό µπορεί κανείς να βρει  στα έργα του 
Πλάτωνα, του Σοφοκλή, του Οµήρου και του  Ηροδοτου. 
Όταν  οι  Έλληνες  εκείνης  της εποχής έριχναν τυχερές 
εξάρες, το έλεγαν  „Αφροδίτη“. Με την  επιστροφή των 
Σταυροφόρων από τις  ασχολίες  τους στους Άγιους τόπους, 

όπου  το παιχνίδι του ταβλιού, γνωστό  εκεί ως „νάνδρος“ 
ήταν ήδη ένα καθιερωµένο χόµπι.
Είναι αποδεδειγµένο ότι  το τάβλι παίζονταν  πολύ στην 
Αγγλία το  Μεσαίωνα. Λόγω του  ότι  υπερίσχυσε                   
η χαρτοπαικτική πτυχή, του  βρέθηκε ένοχο για πρόκληση 
ανησυχίας και καυγάδων  και για  ένα  διάστηµα 

απαγορεύτηκε µέχρι που η  βασίλισσα Ελισάβετ Α` το αποκατέστησε µόνιµα. Τελικά              
η δηµοτικότητα του παιχνιδιού στην Αγγλία ξεπέρασε το σκάκι.
Κάθε χώρα, όµως, έχει τη δική της ονοµασία για το παιχνίδι. 
Στη Γαλλία το  λένε „τρικ –  τρακ“, στην  Αγγλία „µπακγκάµµον“, στη Γερµανία „παφ,          

στην Τουρκία „τάβλα“, στην Ιταλία „τάβολα ρεάλε“, στην Κίνα „σουάν – λίου“.
Μέχρι πριν  µερικά χρόνια το τάβλι  το έπαιζαν κυρίως οι άντρες, σήµερα, όµως, όλο και 
περισσότερες γυναίκες παίζουν αυτό το παιχνίδι.
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