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1. Ανακαίνιση των Γραφείων του Ε.Σ.Ι.
Ύστερα από αρκετή προετοιµασία, προεργασία και προσπάθεια ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση
των ιδιόκτητων Γραφείων του Ε.Σ.Ι.. Τα Γραφεία µας έγιναν αγνώριστα. Γκρεµίστηκαν οι
τοίχοι των µπροστινών γραφείων, ο χώρος άνοιξε και έγινε µια µεγάλη ενιαία αίθουσα µε
λαµπερά πατώµατα, τοίχους, καινούρια παράθυρα. Ανακαινίστηκαν επίσης η κουζίνα, το
µπάνιο και η πίσω αίθουσα. Έγινε καινούρια ηλεκτρολογική εγκατάσταση, υδραυλικές
επισκευές κ.τ.λ..
Σας καλούµε να επισκεφθείτε τα νέα Γραφεία µας. Στο µεταξύ σας παραθέτουµε µια – δυο
φωτογραφίες.

2. Πρακτικά 17ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής στη Λευκάδα (2004).
Τα Πρακτικά του 17ου Συνεδρίου του Ε.Σ.Ι. στη Λευκάδα (2004) εκδόθηκαν και διατίθενται
από τα Γραφεία του Ινστιτούτου κάθε ∆ευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή από τις 8:30 – 15:30.
Καλούνται οι Σύνεδροι της Λευκάδας και τα µέλη του Ε.Σ.Ι. στην περιοχή Αθηνών να τα
παραλάβουν από τα Γραφεία µας ή να περιµένουν να τα παραλάβουν κατά τη Γενική
Συνέλευση/Γιορτή του Ε.Σ.Ι. η οποία θα γίνει µαζί µε τις αρχαιρεσίες της ερχόµενης διετίας
τον Φεβρουάριο του 2006.
Τα µέλη - σύνεδροι που διαµένουν στη Βόρειο Ελλάδα µπορούν να παραλάβουν τον τόµο
των Πρακτικών από το βιβλιοπωλείο των Εκδόσεων Ζήτη: Αρµενοπούλου 17 και ώρες
καταστηµάτων, τηλ.: 2310 203720.
3. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής στη Ρόδο (2005).
Προχωρούν οι εργασίες για την έκδοση των Πρακτικών του 18ου Πανελληνίου Συνεδρίου
Στατιστικής στη Ρόδο. Εστάλησαν συνολικά 58 εργασίες από τις 85 που παρουσιάστηκαν
στο Συνέδριο. Βρισκόµαστε στο στάδιο της κρίσης των εργασιών.
4. Το Επόµενο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής στην Καστοριά (2006).
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου στη συνεδρίαση της
5/10/05, αποφάσισε την οργάνωση του 19ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής για το
2006, στην Καστοριά σε κύρια συνεργασία µε το ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας - Παράρτηµα
Καστοριάς, ύστερα από πρόταση του Καθηγητή κ. Θ. Χατζηπαντελή. Το συνέδριο θα
πραγµατοποιηθεί ως συνήθως την εβδοµάδα της ∆ιακαινησίµου, αµέσως µετά το Πάσχα
(Τετάρτη 26- Κυριακή 30 Απριλίου 2006). Αρχίστε την προετοιµασία σας από τώρα.
5. Αλλά Συνέδρια.
International Conference on Statistical Models for Biomedical and Technical Systems from
29-31 May 2006, Miramare Bay Resort, Limassol, Cyprus. For more information visit the
conference web site: www.ucy.cy/biostat2006.
6. Νέα των µελών και άλλων συναδέλφων (Σας καλούµε να µας στέλνετε τα νέας σας) .
O κ. Αθανάσιος Γιαννακόπουλος εξελέγη Αν. Καθηγητής στο Τµήµα Στατιστικής του
Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Η κ. Αικατερίνη ∆ηµάκη εξελέγη Αν. Καθηγήτρια στο Τµήµα Στατιστικής του Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Ο κ. Επαµεινώνδας Κυριακίδης εξελέγη Αν. Καθηγητής στο Τµήµα Στατιστικής του
Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Ο κ. Θεοφάνης Σαπατίνας εξελέγη Αν. Καθηγητής στο Τµήµα Μαθηµατικών και Στατιστικής
του Πανεπιστηµίου Κύπρου.
Ο κ. Γρηγόρης Χλουβεράκης εξελέγη Αν. Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστηµίου Κρήτης.

7. Σύντοµη Αναδροµή στην Εξέλιξη της Στατιστικής στην ΑΣΟΕΕ (1927-1984)
Το Στατιστικό Περισκόπιο θα δηµοσιεύει, πέραν των συνεντεύξεων µε
παλαιούς και γνωστούς στατιστικούς, «ιστορικές αναδροµές της
εξέλιξης της Στατιστικής» σε διάφορα «Στατιστικά Κέντρα» της
Ελλάδος. Ξεκινάµε µε µια ιστορική αναδροµή από την Ανώτατη
Σχολή Οικονοµικών & Εµπορικών Επιστηµών (ΑΣΟΕΕ) τώρα
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Τα στοιχεία συνελέγησαν από τον
κ. Μεϊντάνη ύστερα από αναδίφηση στις Επετηρίδες της ΑΣΟΕΕ.
Καλούνται συνάδελφοι να µας στείλουν ένα µικρό ιστορικό προφίλ
του κέντρου τους ή της σχολής τους ή να µας διευκολύνουν στη
συλλογή των στοιχείων για προσεχή παρουσίαση.
Είναι γνωστό ότι η ΑΣΟΕΕ (Ανώτατη Σχολή Οικονοµικών & Εµπορικών Επιστηµών)
υπήρξε ένα από τα πρώτα κέντρα ανάπτυξης της (Εφαρµοσµένης) Στατιστικής, για
πολλά χρόνια ίσως και το µοναδικό. Η αναδροµή που ακολουθεί βασίζεται στις
∆ιοικητικές Επετηρίδες της ΑΣΟΕΕ, αλλά και σε κάποιες (λίγες) προσωπικές
διηγήσεις.
Είναι ενδιαφέρον ότι η Στατιστική εµφανίζεται ως µάθηµα στην πρώτη κιόλας
Επετηρίδα (1927-1928) της Σχολής. Συγκεκριµένα εντάσσεται κανονικά στο
πρόγραµµα µαθηµάτων του 3ου έτους σπουδών. Σύντοµα αναφέρουµε από την ύλη του
µαθήµατος...
Βιβλίον 1ον-Θεωρητική Στατιστική:
Ορισµός της Στατιστικής, Ιστορικόν της
Στατιστικής, Η Εξέλιξη της Στατιστικής ως Ιδιαιτέρας Επιστήµης, Στατιστική
Υπηρεσία, Αποµόνωσης Στατιστικής Οµάδος, Στατιστική Παρατήρηση, Χρόνος και
Τόπος Παρατηρήσεως, Παράσταση των Αποτελεσµάτων της Στατιστικής
Παρατηρήσεως, Παράσταση δι’ Αριθµών, Παράσταση δια ∆ιαγραµµάτων.
Βιβλίον 2ον-Στατιστική Πληθυσµού: Πυκνότης Πληθυσµού, Πραγµατικός και Νόµιµος
Πληθυσµός, ∆ιαίρεση του Πληθυσµού κατά Γένη, Ηλικία, Επάγγελµα, Απογραφή
Πληθυσµού 19/XII/1920, Ανάλυση Αυτής.
Από την επετηρίδα συνάγεται ότι διδάσκων πρέπει να ήταν είτε ο ∆. Καλλιτσουνάκης
(αναφερόµενος ως Καθηγητής της ∆ηµοσιονοµίας και Στατιστικής), ή ο Αριστοµένης
Καλλιαβάς (αναφερόµενος ως Υφηγητής της Στατιστικής). Ο πρώτος είναι γνωστός
Οικονοµολόγος και εκδότης επί πολλά χρόνια περιοδικού Οικονοµικών. Ο δεύτερος
µετακινήθηκε στην Πάντειο αργότερα, από όπου και αφυπηρέτησε ως Οµότιµος
Καθηγητής.
Στην δεύτερη επετηρίδα που βρήκαµε (1934-1935), η Στατιστική δεν εµφανίζεται στο
πρόγραµµα µαθηµάτων. Σχετικά σηµειώνεται ότι ο µεν Καλλιτσουνάκης αναφέρεται
πλέον ως Τακτικός Καθηγητής Πολιτικής Οικονοµίας, ο δε Καλλιαβάς ως Υφηγητής
της Πολιτικής Οικονοµίας, διδάσκων µάλιστα το µάθηµα του 3ου έτους «Αι Κρατικαί
Πτωχεύσεις και οι ∆ιεθνείς Οικονοµικοί Έλεγχοι». Πάντως στη επετηρίδα αυτή ο
Νείλος Σακελαρίου διδάσκει στα πλαίσια των Γενικών Μαθηµατικών «Στοιχειώδη
προβλήµατα πιθανότητας», στους πρωτοετείς φοιτητές της Σχολής.
Είναι µάλλον σίγουρο ότι η Στατιστική επανέρχεται στο πρόγραµµα µαθηµάτων της
ΑΣΟΕΕ µεταπολεµικά, και συγκεκριµένα το 1956-1957 µε την έλευση του Καθηγητή
Κ. Αθανασιάδη (1898-1971). Είναι γνωστό ότι ο Αθανασιάδης δεν είχε παιδεία
Στατιστικού. Συγκεκριµένα ήταν πλοίαρχος ε.α. του Εµπορικού Ναυτικού, και στην
Στατιστική υπήρξε αυτοδίδακτος. Υπάρχει η άποψη ότι είχε πολλές «αδυναµίες» σε
σχέση µε την Στατιστική. Ακόµη και αν αυτό αληθεύει, πρέπει να του αναγνωρισθεί
σηµαντική συνεισφορά στην µεταπολεµική «Στατιστική Αφύπνιση» της χώρας.

Συγκεκριµένα έγραψε εγχειρίδια για τους φοιτητές, µονογραφία για την κατανοµή
Pareto, καθώς και το πρώτο Άγγλο-Ελληνικό λεξικό στατιστικών όρων. Τότε λοιπόν
(1956-1957), η ύλη της περιλαµβάνει την ∆ιωνυµί(α)κη κατανοµή, την κατανοµή
Poisson, την κατανοµή Gauss-Laplace, καθώς και την κατανοµή Pareto. Επίσης
περιλαµβάνει «έλεγχο ολιγοπληθών δειγµάτων δια της καµπύλης του Student, έλεγχο
υποθέσεων, ανεξαρτησίας ιδιοτήτων κλπ. δια του Χ2 Helmert-Pearson». Το 1957-1958,
το µάθηµα της Στατιστικής διευρύνεται, και περιλαµβάνει εκτός από την
προαναφερθείσα ύλη και ∆ιµεταβλητά Μαθηµατικά Υποδείγµατα (εξισώσεως,
παλινδροµήσεως, συντελεστής συσχετίσεως), Ανάλυση της ∆ιακύµανσης, και
Αριθµοδείκτες.
Η επόµενη φάση συνδέεται µε τον διορισµό του Κ. Κεβόρκ ως Υφηγητού το 19621963. Ο Κ. Κεβόρκ γεννήθηκε στην Λαµία το 1928, και σπούδασε στην ΑΣΟΕΕ, από
την οποία αποφοίτησε το 1954. Το 1957 µετέβει στο Λονδίνο (LSE) για µεταπτυχιακές
σπουδές στην Οικονοµική Στατιστική. Ολοκλήρωσε την διατριβή του το 1959. Έγινε
υφηγητής της έδρας της Στατιστικής το 1962, καθηγητής το 1969, και παρέµεινε στην
ΑΣΟΕΕ (κατόπιν Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) µέχρι την αφυπηρέτηση του το
1995. Παράλληλα εργάσθηκε στην ∆ιεύθυνση Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδας
(1955-1977).
Τότε λοιπόν (1962-63), ο µεν Αθανασιάδης συνεχίζει την διδασκαλία της Στατιστικής
προσθέτοντας στην ύλη Στοιχεία Χρονολογικών Σειρών, Μη-Παραµετρικής
Στατιστικής και ∆ειγµατοληψίας, ο δε Κεβόρκ διδάσκει Οικονοµετρία στους 4ετεις
φοιτητές του «Οικονοµικού Τµήµατος». Παράλληλα ο Π. Στεριώτης συνεχίζει την
παράδοση του Ν. Σακελλαρίου και διδάσκει Λογισµό Πιθανοτήτων, στα πλαίσια όµως
όχι των Γενικών, αλλά των Οικονοµικών και Ασφαλιστικών Μαθηµατικών.
Ως τελευταία φάση της εξέλιξης της Στατιστικής στην ΑΣΟΕΕ αναφέρουµε αυτήν που
αρχίζει το 1972-73 και συνδέεται µε τον Καθηγητή ∆. Λαµπράκη (1933-1989), ο
οποίος εισήγαγε τη λεγόµενη «Μαθηµατική Στατιστική». Ο Λαµπράκης γεννήθηκε
στην Μεσσήνη, και σπούδασε στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, από όπου πήρε το πτυχίο του
Μαθηµατικού (1957). ∆ιετέλεσε βοηθός του Μ. Μπρίκα την περίοδο 1959-1962. Στην
συνέχεια πήρε δίπλωµα Στατιστικής από το Πανεπιστήµιο του Manchester (1964), και
∆ιδακτορικό από το Πανεπιστήµιο του Aberdeen (1966). To 1969 εξελέγη έκτακτος
καθηγητής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, και το 1970 τακτικός. Το 1973 πήγε στην
ΑΣΟΕΕ, όπου και παρέµεινε µέχρι τον πρόωρο θάνατό του (1989).
Τότε λοιπόν (1972-1973), στη Σχολή διδάσκονται πολλά µαθήµατα Στατιστικής:
Κ. Κεβόρκ Στατιστική Ι και ΙΙ (Περιγραφική Στατιστική, Επαγωγική Στατιστική,
Ανάλυση Παλινδροµήσεως & Συσχετίσεως, Ανάλυσης ∆ιακυµάνσεως και
Συνδιακυµάνσεως, Αριθµοδείκται, Χρονολογικαί Σειραί, ∆ειγµατοληψία)
Π. Τζωρτζόπουλος Στατιστικαί ∆ειγµατοληπτικαί Έρευναι
∆. Λαµπράκης Μαθηµατική Στατιστική
Τελειώνοντας αυτήν την σύντοµη αναδροµή υπενθυµίζουµε ότι το 1984 ιδρύθηκε το
Τµήµα Στατιστικής και Πληροφορικής, στην ΑΣΟΕΕ από τον χωρισµό του οποίου το
1989 προήλθε το σηµερινό τµήµα Στατιστικής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου
Αθηνών.

8. ∆ιάφορα
Στη στήλη αυτή θα δηµοσιεύονται µεταξύ άλλων και προβλήµατα προς
λύση που προτείνονται από τα µέλη του Ε.Σ.Ι.. Τα υποβαλλόµενα
προβλήµατα θα πρέπει να συνοδεύονται από τις λύσεις τους. Μια λύση
θα δηµοσιεύεται καθώς και τα ονόµατα των λυτών σε επόµενα τεύχη
του Περισκοπίου.
α) Πρόβληµα: Έστω X 1 , X 2 , ανεξάρτητες και ισόνοµες τυχαίες µεταβλητές. Να
δειχθεί ότι η κοινή τους κατανοµή είναι η κατανοµή Cauchy µε πυκνότητα
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Προτείνων Σ. Μεϊντάνης

β) Παλαιές αφίσες Συνεδρίων του Ε.Σ.Ι..: Καλούνται τα µέλη του Ε.Σ.Ι. τα οποία
έχουν στο αρχείο τους αφίσες παλαιών (πριν το 13ο) Πανελλήνιων Συνεδρίων
Στατιστικής να τις στείλουν στο Ε.Σ.Ι. για να χρησιµοποιηθούν για την διακόσµηση των
γραφείων του.
Παρακαλούµε για το θέµα αυτό επικοινωνήστε τηλεφωνικά µαζί µας.
Καλούνται τα µέλη να στέλνουν στο Ε.Σ.Ι. νέα τους ή άλλες ανακοινώσεις
ώστε να δηµοσιεύονται στο Στατιστικό Περισκόπιο.

Το ∆.Σ. του Ε.Σ.Ι.

