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1. 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής στην Κύπρο. 

ΣΣααςς  ππεερριιµµέέννοουυµµεε  όόλλοουυςς  σσττηηνν  ΚΚΥΥΠΠΡΡΟΟ!!!!!!  
ΗΗ  ππρροοθθεεσσµµίίαα  γγιιαα  φφθθηηννόό  εειισσιιττήήρριιοο  ππλληησσιιάάζζεειι!!!!  

  
ΝΝέέοο::  ΕΕννίίσσχχυυσσηη  ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκώώνν  ΦΦοοιιττηηττώώνν  γγιιαα  µµεερριικκήή  κκάάλλυυψψηη  ττοουυ  ααεερροοπποορριικκοούύ  εειισσιιττηηρρίίοουυ..    

i) Το ∆.Σ. του Ε.Σ.Ι., µε βάση τις µέχρι τώρα χορηγίες για το Συνέδριο της Κύπρου, αποφάσισε να ενισχύσει µε 
το ποσό των 50 ευρώ κάθε Μεταπτυχιακό φοιτητή, από την Ελλάδα, που θα λάβει µέρος στο Συνέδριο µε 
ανακοίνωση και παρουσίαση εργασίας.  Αν ένας Μεταπτυχιακός φοιτητής λάβει µέρος στο Συνέδριο µε 
ανακοίνωση σε συνεργασία µε άλλο φοιτητή ή τον επιβλέποντα καθηγητή ή άλλο συνεργάτη, θα ενισχυθεί ο 
φοιτητής που θα παρουσιάσει την ανακοίνωση. Όλες οι ανακοινώσεις εγκρίνονται από την Επιστηµονική Επιτροπή 
του Συνεδρίου.  

ii) Το ∆.Σ. του Ε.Σ.Ι. εξετάζει την περίπτωση ενίσχυσης και των άλλων Μεταπτυχιακών φοιτητών εφόσον τα 
οικονοµικά το επιτρέψουν.  
Παλαιό: 
Οι προετοιµασίες για το 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής του Ε.Σ.Ι. στην Κύπρο, 11-15 Απριλίου 2007, 

βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο. Το συνέδριο γίνεται σε συνεργασία µε το Τµήµα Μαθηµατικών και Στατιστικής 
του Πανεπιστηµίου Κύπρου και χορηγοί (µέχρι τώρα) είναι: Βουλή των Ελλήνων, Πανεπιστήµιο Κύπρου, Τράπεζα 
της Ελλάδος, ∆ήµος Λευκωσίας, SPSS, Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου, Τµήµα Αρχαιοτήτων, Θεραπευτικό 
Κέντρο «Άγιος Θέρισσος», ΣΠΕ Καϊµακλίου,  ΣΠΕ Στροβόλου. Επίσηµος Αεροµεταφορέας: Κυπριακές 
Αερογραµµές.  Έχει κυκλοφορήσει η δεύτερη Ανακοίνωση (το τρίπτυχο του Συνεδρίου) το οποίο περιλαµβάνει 
δήλωση συµµετοχής, ξενοδοχεία, µετάβαση κτλ. Στάλθηκε στα µέλη του Ινστιτούτου ηλεκτρονικά και 
ταχυδροµικά. ∆ιανεµήθηκε και η αφίσα του Συνεδρίου. Όσοι θέλουν να προβάλουν το συνέδριο µε την αφίσα 
µπορούν να τη ζητήσουν από τα γραφεία του Ε.Σ.Ι.. Η προθεσµία υποβολής των περιλήψεων (abstracts) για το 
πρόγραµµα του Συνεδρίου είναι η 15η Μαρτίου 2007, ενώ για την πλήρη εργασία (που µετά από κρίση θα 
δηµοσιευθεί στα Πρακτικά) η προθεσµία είναι η 15η Ιουνίου 2007.΄Η όλη διαδικασία για  την «αγορά» του 
εισιτηρίου µε την ειδική τιµή, προσφορά των Κυπριακών Αερογραµµών (220,46 ευρώ µε επιστροφή) θα πρέπει 
να έχει ολοκληρωθεί µέχρι και 10 Μαρτίου 2007. Για περισσότερες πληροφορίες (µετάβαση, διαµονή κ.τ.λ.) 
καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να «επισκεφθούν» την ιστοσελίδα του συνεδρίου:  www.ucy.ac.cy/~esi2007. 
Το πρόγραµµα του Συνεδρίου αναµένεται να τοποθετηθεί στην ιστοσελίδα του συνεδρίου  την Μεγάλη Εβδοµάδα.     

ΣΣααςς  ππεερριιµµέέννοουυµµεε  όόλλοουυςς  σσττηηνν  ΚΚΥΥΠΠΡΡΟΟ!!!!!!  

2. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και Πρωτοχρονιάτικη γιορτή του Ε.Σ.Ι. 
Το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2007 και ώρα 18:00 πραγµατοποιήθηκε η καθιερωµένη ετήσια Τακτική Γενική 

Συνέλευση στα Γραφεία του Ε.Σ.Ι. . Τα κύρια θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ήταν: 

I   Απολογισµός - Ισολογισµός 2006.  Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ι. κ. Τ. Παπαϊωάννου έκανε τον απολογισµό των 

 



δραστηριοτήτων του Ε.Σ.Ι. για το 2006 και παρουσίασε τον οικονοµικό ισολογισµό του 2006 παρέχοντας 
διευκρινίσεις και απαντήσεις σε ερωτήσεις των µελών της Γ.Σ.. 
Τα συνολικά έσοδα      ήταν € 30.507,10 και τα έξοδα € 25.103,74.  

Συνοπτικά οι κύριες δραστηριότητες του Ε.Σ.Ι. για το 2006 έχουν ως εξής: 
α) Ετήσια Γενική Συνέλευση και εκλογές: Τον Φεβρουάριο του 2006 έγινε Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ε.Σ.Ι. 
η πρωτοχρονιάτικη Γιορτή και οι εκλογές του Νέου ∆.Σ.. 
β) ∆ιεξήχθη ο καθιερωµένος Λευκοπούλειος Μαθητικός ∆ιαγωνισµός στις Πιθανότητες για το 2006 µαζί µε 
τους Πανελλήνιους ∆ιαγωνισµούς της Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρείας, το Σάββατο, 26/2/06. 
γ) Στατιστικό Συνέδριο στην Καστοριά: Το Συνέδριο της Καστοριάς είχε µεγάλη επιτυχία µε ρεκόρ 
συµµετοχής: 350 σύνεδροι από τους οποίους 100 µέλη του Ε.Σ.Ι., 200 φοιτητές και 50 συνοδεύοντα άτοµα 
περίπου. Επιτυχία είχε και η Ειδική σε ολοµέλεια Συνεδρία µε θέµα ∆ηµοσκοπήσεις & Στατιστική στην οποία 
έλαβαν µέρος Πανεπιστηµιακοί και Εκπρόσωποι των Εταιρειών ∆ηµοσκοπήσεων. Η Συνεδρία αυτή 
προβλήθηκε και από την ΕΡΤ3 που ήταν και χορηγός επικοινωνίας. 
δ) Βραβείο Καλύτερης Εργασίας Νέου Στατιστικού: Στο Συνέδριο της Καστοριάς απονεµήθηκε για πρώτη φορά 
το βραβείο καλύτερης εργασίας νέου στατιστικού στον κ. Ελευθερίου Μαυρουδή. 
ε) Στατιστικό Περισκόπιο (Νέα του Ε.Σ.Ι.): Εκδόθηκαν πέντε (5) τεύχη του Στατιστικού Περισκοπίου τα οποία 
περιγράφουν όλες τις στατιστικές δραστηριότητες της χρονιάς. Τα Περισκόπια είναι αναρτηµένα στην 
ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ι.: www.esi-stat.gr. 
στ) Ειδικό Τεύχος «∆ηµοσκοπήσεις & Στατιστική»: Εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2006 το Ειδικό Τεύχος µε τίτλο 
«∆ηµοσκοπήσεις & Στατιστική» το οποίο περιλαµβάνει τα άρθρα και οµιλίες που παρουσιάστηκαν στην 
οµώνυµη Ειδική Συνεδρία της Καστοριάς. Το Τεύχος αυτό διανεµήθηκε σε Οργανισµούς, Εφηµερίδες και 
Εταιρείες ∆ηµοσκοπήσεων και είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ι.. 
ζ) Πρακτικά Ρόδου: Εκδόθηκαν τα Πρακτικά του Συνεδρίου της Ρόδου σε τόµο και σε CD. Υπεύθυνος της 
Έκδοσης ήταν ο Καθηγ. κ.. Σ. Κουνιάς. Τα Πρακτικά είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ι.. 
η) Οφειλόµενες συνδροµές προς το Ε.Σ.Ι.: Ειδοποιήθηκαν τα µέλη του Ε.Σ.Ι. που οφείλουν τη συνδροµή τους 
πέραν της τριετίας να τακτοποιηθούν ταµειακά σύµφωνα µε το Καταστατικό του Ε.Σ.Ι..  
θ) Στατιστική Ορολογία: Η Επιτροπή Στατιστικής Ορολογίας συνεδρίασε στην Κύπρο και ολοκλήρωσε σε 
µεγάλο βαθµό το έργο της.  
ι) Συνέδριο Κύπρου: Ξεκίνησαν οι προετοιµασίες για το 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής στην Κύπρο. 
Προετοιµάστηκε η ιστοσελίδα του Συνεδρίου: www.ucy.ac.cy/~esi2007/. 
ια) Νέα µέλη: Το 2006 γράφτηκαν 18 νέα µέλη (15 Τακτικά, 1 Έκτακτο και 2 Πάρεδρα). 
 
II  Ο κ. Balakrishnan Επίτιµο µέλος του Ε.Σ.Ι.: Η Γενική Συνέλευση ύστερα από πρόταση του ∆.Σ. και 
σύµφωνα µε το Καταστατικό οµόφωνα ανακήρυξε τον κ. Balakrishnan ως επίτιµο µέλος του Ε.Σ.Ι. λόγω της 
στήριξης και συνδροµής του στο έργο του Ε.Σ.Ι., ιδιαίτερα στα ετήσια Πανελλήνια Συνέδρια. 

III   20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής. Αφού επισηµάνθηκε η επιτυχία του 19ου Συνεδρίου που 
πραγµατοποιήθηκε στην Καστοριά το προηγούµενο έτος, ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ι. ενηµέρωσε την Γενική 
Συνέλευση σχετικά µε το 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής του Ε.Σ.Ι. το οποίο πρόκειται να διεξαχθεί 
στην Κύπρο, 11-15 Απριλίου 2007, µε τίτλο «Στατιστική & Κοινωνία». Ακολούθησε σχετική συζήτηση κατά 
την οποία τα µέλη του ∆.Σ. και ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ι., έκανε µια λεπτοµερή ενηµέρωση σχετικά µε την 
διοργάνωση του Συνεδρίου, τους χορηγούς κ.τ.λ. .  

IV   Προτάσεις µελών: Έγινε συζήτηση ως προς τη διαδικασία ταµειακής τακτοποίησης των µελών του Ε.Σ.Ι. 
και προτάθηκε η αύξηση του τέλους εγγραφής και της ετήσιας συνδροµής του Ε.Σ.Ι., θέµατα για τα οποία θα 
µεριµνήσει το ∆.Σ. του Ε.Σ.Ι.. 

Μετά τη Γενική Συνέλευση ακολούθησε η καθιερωµένη κοπή της βασιλόπιτας για το καλωσόρισµα του 
2007. Τα “φλουριά” της βασιλόπιτας έπεσαν στους κ.κ. Μιχάλη Μπούτσικα και Χ. Κίτσο. Το Ε.Σ.Ι. πρόσφερε 
στους τυχερούς της βραδιάς δυο όµορφα µπρελόκ µε το σύµβολο της Ειρήνης. Ο µπουφές περιελάµβανε 
κυπριακά φαγητά και παρευρέθηκαν περίπου 55 µέλη και φίλοι του Ε.Σ.Ι.. Παρατηρήθηκε µικρότερη 
προσέλευση µεταπτυχιακών φοιτητών από τα Πανεπιστήµια της πρωτεύουσας. Ελπίζουµε του χρόνου να 
έχουµε µεγαλύτερη παρουσία.   

      Φωτογραφίες από την Πρωτοχρονιάτικη Γιορτή του Ε.Σ.Ι. βλέπε ιστοσελίδα Ε.Σ.Ι.: http://stat-
athens.aueb.gr/~esi/photos/pita2007/photos2007.pdf. 
 
 
3. Λευκοπούλειος Μαθητικός  ∆ιαγωνισµός στις Πιθανότητες 2007 



∆ιεξήχθη ο Λευκοπούλειος Μαθητικός ∆ιαγωνισµός στις Πιθανότητες για το 2007 µαζί µε τους Πανελλήνιους 
∆ιαγωνισµούς της Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.) το Σάββατο 24/2/2007. Έλαβαν µέρος αρκετοί 
µαθητές Λυκείου, όλοι ικανά στοχαστικά µυαλά. Οι βραβευθέντες και τα βραβεία τους έχουν ως εξής:  
Πρώτος: Χρίστος - Απόστολος Μαντουλίδης, Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, Επίχρυσο µετάλλιο και €150,00. 
∆εύτερος: Εµµανουήλ Κουκουτός, Γερµανική Σχολή Αθηνών, Επάργυρο µετάλλιο και  €100,00.  
Τρίτος : Αναστάσιος Βαφείδης, Ιδιωτικό Λύκειο Βεροίας, Χάλκινο µετάλλια και  € 50,00 

Η απονοµή των βραβείων έγινε στις 25/2/2007 στα πλαίσια της απονοµής των βραβείων της Ε.Μ.Ε., στη µεγάλη 
Αίθουσα Τελετών του Παν/µίου Αθηνών και παρευρέθησαν εκ’ µέρους του Ε.Σ.Ι. ο Επίτιµος Πρόεδρος κ. Θ. 
Κάκουλλος, ο Αντιπρόεδρος κ. Χαράλαµπος Χαραλαµπίδης και το µέλος του ∆.Σ. κ. Σ. Κουνιάς. Τα  θέµατα του 
διαγωνισµού και την διόρθωση  επιµελήθηκαν ο κ. Ν. Παπαδάτος και ο κ. Χ. Χαραλαµπίδης.  Τα θέµατα του 
διαγωνισµού επισυνάπτονται στο παράρτηµα.  

  
4. Πρακτικά της Καστοριάς. 

Τα Πρακτικά της Καστοριάς έχουν «κλείσει» και βρίσκονται για έκδοση στο Τυπογραφείο. 
Φέτος η Επιτροπή Έκδοσης των Πρακτικών αποτελούνταν από τα µέλη του ∆.Σ.: κ.κ. Σ. Κουνιά, Τ. 

Παπαϊωάννου και Χ. Χαραλαµπίδη.  
      Υποβλήθηκαν 84 εργασίες και θα δηµοσιευθούν 73 εργασίες.  

Τα Πρακτικά θα εκδοθούν σε τόµο και σε CD και θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ι.. 
 
5. Νέα κριτήρια αξιολόγησης εργασιών για τα Πρακτικά του Ε.Σ.Ι.. 

Το ∆.Σ. του Ε.Σ.Ι. κατά την Συνεδρία της 11ής Ιανουαρίου 2007 υιοθέτησε τα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης 
εργασιών που υποβάλλονται για δηµοσίευση στα Πρακτικά του Ε.Σ.Ι.: 
1. Η µορφή παρουσίασης του κειµένου, το πολύ  8 δακτυλογραφηµένες σελίδες, σύµφωνα µε τις οδηγίες που 

επισυνάπτονται. 
2. Τα επιµέρους τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη. 
3. Η επιστηµονική ορολογία. 
4. Η επιστηµονικώς ορθή παρουσίαση του άρθρου. 
5. Εργασία η οποία αποτελεί απλή εφαρµογή γνωστής θεωρίας/µεθοδολογίας σε ένα σύνολο δεδοµένων χωρίς να 

αναδεικνύεται το πρόβληµα από τον χώρο εφαρµογής (π.χ. οικονοµία, απασχόληση, υγεία κλπ), χωρίς να 
αναφέρεται η πηγή των δεδοµένων και χωρίς ικανή βιβλιογραφική ενηµέρωση δεν µπορεί να δηµοσιευτεί  στα 
Πρακτικά του Ε.Σ.Ι.. 

 
6. Συνοµιλία µε τον κ. Γ.Γ. Ρούσσα, Καθηγητή του University of California, Davis 

Με το παρόν τεύχος το «Στατιστικό Περισκόπιο» συνεχίζει την δηµοσίευση συνεντεύξεων µε διακεκριµένους 
επιστήµονες, οι οποίοι είχαν σηµαντική συµβολή τόσο στην διάδοση της Στατιστικής Επιστήµης όσο και στην 
διδασκαλία της Στατιστικής στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα δηµοσιεύουµε σήµερα συνέντευξη του καθηγητή κ. Γ.Γ. 
Ρούσσα, University of California, Davis. Ο καθηγητής Ρούσσας εκτός από την διαπρεπή επιστηµονική 
σταδιοδροµία του στο εξωτερικό, είχε µεγάλη συµβολή, όπως είναι γνωστό,  στην εισαγωγή και την διδασκαλία 
της Στατιστικής στο Πανεπιστήµιο Πατρών, όπως επίσης και την προαγωγή της Στατιστικής έρευνας στο 
Πανεπιστήµιο αυτό. Επιπλέον διετέλεσε Κοσµήτωρ της Φυσ/κής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών και 
Πρύτανις του ιδίου ιδρύµατος, καθώς και Αντιπρόεδρος της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστηµίου Κρήτης 
στο αρχικό του στάδιο. Από το 1985 υπηρετεί ως Full Professor  στο University of California, Davis, above scale 
από το 1996 και ως Distinguished Professor από το 2003. ∆ιετέλεσε Associate Dean για το διάστηµα 1985-1999.   
∆ιευκρινίζεται ότι οι απόψεις που εκφράζονται στις συνεντεύξεις που δηµοσιεύονται στο «Στατιστικό 

Περισκόπιο», είναι απόψεις των εκάστοτε εµπλεκοµένων σε αυτές και δεν απηχούν κατ’ ανάγκη το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΣΙ. Το ίδιο ισχύει και για το υλικό που παρουσιάζεται στις συνεντεύξεις αυτές, 
το οποίο και καταχωρείται όπως δίνεται από τους εµπλεκόµενους .    

 Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα  
     Ο Γεώργιος Ρούσσας γεννήθηκε στα Μάρµαρα Φθιώτιδας σε οικογένεια εκπαιδευτικών. Πήρε τη 
βασική του εκπαίδευση στα Μάρµαρα και στη Θεσσαλονίκη, και έκανε τις Γυµνασιακές σπουδές του στη 
Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Το πρώτιστο ενδιαφέρον του ήταν η επαγγελµατική σταδιοδροµία στην 
Πολεµική Αεροπορία. Εν τούτοις, διάφορες συγκυρίες τον οδήγησαν τελικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, 
όπου σπούδασε Μαθηµατικά (1952-1956), αποφοιτήσας µε «Άριστα». Μετά την εκπλήρωση των 
στρατιωτικών υποχρεώσεών του µετέβη µε υποτροφία του Ι.Κ.Υ. στο φηµισµένο Τµήµα Στατιστικής του 



Πανεπιστηµίου της Καλιφόρνιας, Berkeley, για µεταπτυχιακές σπουδές (1960). Ολοκλήρωσε τη 
διδακτορική διατριβή του το 1964, δίδαξε ως Assistant Professor στο California State University (1964-
1966), και το 1966 δέχθηκε πρόταση διορισµού ως Assistant Professor στο Τµήµα Στατιστικής του 
University of Wisconsin, Madison, το οποίο ιδρύθηκε από τον διάσηµο (Βρετανό) Καθηγητή G. E. P. 
Box. Το 1968 προήχθη σε Associate Professor µε µονιµότητα, και το 1972 σε Full Professor. Τον ίδιο 
χρόνο δέχθηκε τον (καθυστερηµένο και ύστερα από δύο αλλεπάλληλες εκλογές) διορισµό του ως 
Τακτικού Καθηγητή Εφηρµοσµένων Μαθηµατικών στο Πανεπιστήµιο Πατρών. Μέχρι το 1976 
διατήρησε την Καθηγεσία του στο University of Wisconsin, Madison. Στο Πανεπιστήµιο Πατρών 
παρέµεινε µέχρι το 1984, και το 1984-85 ήταν Επισκέπτης Καθηγητής στο University of California, 
Davis. Από το 1985 υπηρετεί ως  Full Professor στο ως άνω Πανεπιστήµιο, και ως Distinguished 
Professor από το 1996. ∆ιετέλεσε Associate Dean για το διάστηµα 1985-1999.  
     Ο Γ. Ρούσσας έχει δηµοσιεύσει δεκάδες άρθρων σε έγκριτα διεθνή περιοδικά, και είναι συγγραφέας 
δέκα βιβλίων (6 στην Αγγλική και 4 στην Ελληνική). Μεταξύ των βιβλίων περιλαµβάνονται και η 
κλασική πλέον µονογραφία “Contiguity of Probability Measures: Some applications in statistics”, 
Cambridge University Press (1972), µε πολυάριθµες ευνοϊκότατες κριτικές, συµπεριλαµβανοµένης και 
µιας από τον γνωστό µας Jacob Wolfowitz. Το βιβλίο τούτο µεταφράστηκε και στη Ρωσική γλώσσα από 
τον D. M. Chibisov το 1976. Είναι επίσης συγγραφέας του πολύ επιτυχούς εγχειριδίου “A First Course in 
Mathematical Statistics”, Addison – Wesley (1973), που ανατυπώθηκε στην Taiwan και κυκλοφόρησε 
ευρέως στην Νοτιοανατολική Ασία. Είναι συντάκτης ενός τόµου ερευνητικών εργασιών, “Nonparametric 
Functional Estimation and Related Topics” (708 pages), Kluwer Academic Publications (1991), και 
συντονιστής συντάκτης (µε συνεργάτες συντάκτες  τους P. G. Hall, Australian National University και 
Marc Hallin, Université Libre de Bruxelles) τριών τόµων, “Madan Lal Puri Selected Collected Works” 
(total of 2,333 pages), VSP International Science Publishers (2003). Θεωρείται αυθεντία στις εξής 
ερευνητικές περιοχές: Contiguity and its applications in asymptotic statistical theory, Parametric 
inference in Markov processes by way of  contiguity, Nonparametric inference in Markov processes,  
Nonparametric inference under mixing, Nonparametric inference in stochastic processes under 
association. Είναι εκλεγµένο µέλος του International Statistical Institute, Fellow των  Institute of 
Mathematical Statistics, American Statistical Association and Royal Statistical Society. Τέλος, διετέλεσε 
πρόεδρος του Balkan Union of Mathematicians. 
     Η συνοµιλία µε τον κ. Ρούσσα πραγµατοποιήθηκε σε τρεις χρονικές περιόδους µεταξύ της 16/09/2006 
και 23/09/2006. Εκτελών χρέη συνοµιλητή ήταν ο Ειδικός Γραµµατέας του ΕΣΙ, κ. Σίµος Μεϊντάνης.    

Συνοµιλία µε τον κ. Ρούσσα   

Μας λέτε λίγα λόγια για τη ζωή σας πριν από το Πανεπιστήµιο; 
     Ο πατέρας µου ήταν επιτυχηµένος επιχειρηµατίας µε έδρα τη Θεσσαλονίκη. Πήγα στο ∆ηµοτικό 
σχολείο Μαρµάρων (25 χιλιόµετρα από τη Σπερχειάδα και 60 χιλιόµετρα από τη Λαµία), αλλά 
αποφοίτησα από αυτό στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη φοίτησα και τις περισσότερες τάξεις του 
Γυµνασίου, αλλά αποφοίτησα από το Γυµνάσιο Χαλανδρίου Αθηνών. Ολόκληρη η οικογένειά µου 
µεταφέρθηκε στο Χολαργό Αθηνών το 1949 εξ’ αιτίας των αδελφοκτόνων γεγονότων της εποχής εκείνης.  
     Το νεανικό µου όνειρο ήταν να γίνω Ίκαρος, αλλά τούτο κατέστη αδύνατον, αφού η µητέρα µου 
αρνήθηκε να υπογράψει τη σχετική συγκατάθεση. (Ειρήσθω εν παρόδω, ότι είµαι ο νεότερος και µόνος 
άρρην γόνος στην οικογένειά µας). Έτσι στράφηκα απεγνωσµένα προς τη Σχολή Μηχανικών 
Αεροπορίας, την περίφηµη ΣΜΑ. Επιτυχία στην ΣΜΑ (µε βάση µόνο την Ακαδηµαϊκή απόδοση του 
υποψηφίου) ήταν άκρως προβληµατική, αφού ο τυπικός αριθµός των υποψηφίων ήταν περίπου 300 και 
εκείνος των επιτυχόντων 6 έως 8! ∆εν υπήρξε αντίδραση για τη συµµετοχή µου στις εξετάσεις αυτές, 
αφού η αποτυχία ήταν εκ του ασφαλούς! Μολονότι πρώτευσα στις εισαγωγικές εξετάσεις του 1952 
(αρχηγός της τάξης, λέγεται εκεί) (σύµφωνα µε µαρτυρία µελών της Επιτροπής) δεν έγινα τελικά δεκτός 
λόγω των πολιτικών πεποιθήσεων του πατέρα µου (τις οποίες πλήρωσε µε εξορία στον Άγιο Ευστράτιο). 
Έτσι άρχισα να παρακολουθώ το Μαθηµατικό Τµήµα, όπου είχα εισαχθεί το προηγούµενο χρόνο, αλλά 
δεν ενεγράφην.  Στο σηµείο αυτό πρέπει ίσως να αναφερθεί, ότι την εποχή εκείνη ήταν πρόσφατη η 
απόδραση µε το αεροπλάνο του στην Αλβανία ενός Ακριβογιάννη, καθώς και τα φηµολογούµενα τότε 
επεισόδια δολιοφθοράς στην Αεροπορία. Έτσι τα πνεύµατα ήταν άκρως εξηµµένα. 



     Ο θείος µου Ηρακλής Ρούσσας-που στους φιλολογικούς κύκλους ήταν γνωστός ως Πρύτανης των 
Ελλήνων Φιλολόγων-εντυπωσιάσθηκε σε τέτοιο βαθµό από την απροσδόκητη επιτυχία µου, ώστε κίνησε 
θεούς και δαίµονες στην προσπάθειά του να µεταβάλει την απόφαση για την µη εισαγωγή µου στη ΣΜΑ, 
αλλά ανεπιτυχώς. Το κλίµα που επικρατούσε τότε εξηγεί εν πολλοίς τη στάση των τότε ιθυνόντων.      
Όσον αφορά στις πολιτικές πεποιθήσεις του πατέρα µου, είχε την «ατυχία» να είναι ακραιφνής οπαδός 
του Ελευθερίου Βενιζέλου και πολύ ενεργό µέλος της Λέσχης Φιλελευθέρων Θεσσαλονίκης. (Αλήθεια, 
την εποχή εκείνη, τι άλλο µπορούσε να είναι ένα ανοικτό και υγιώς σκεπτόµενο µυαλό;). Την δεκαετία 
1950-1960 ένας φιλελεύθερος (του τύπου του Ελευθερίου Βενιζέλου) όχι µόνο δεν ήταν ευπρόσδεκτος, 
αλλά ήταν σχεδόν αντεθνικώς σκεπτόµενος! Ίσχυε το: «Είτε είσαι µ’ εµάς ή είσαι εναντίον µας». Στο 
σηµείο αυτό είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι δεν πρέπει να συγχέει κανείς τον Βενιζελικό φιλελευθερισµό 
µε τη σηµερινή νοσηρά κατάσταση του ούτως καλούµενου φιλελευθερισµού («προοδευτισµού» κ.λ.π.) 
τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Βόρειο-Αµερικανική Ήπειρο. 

Τι θυµάστε από τις σπουδές σας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών; 
     Στο Πανεπιστήµιο Αθηνών η προεξάρχουσα µορφή την εποχή εκείνη 
ήταν, φυσικά, ο καθηγητής ∆ηµήτριος Κάππος, ο µόνος ενήµερος των 
σύγχρονων Μαθηµατικών και µαθητής του µεγάλου Κωνσταντίνου 
Καραθεοδωρή. Πολύτιµη ήταν επίσης και η συµβολή του Γεράσιµου 
Λεγάτου, Eπιµελητή αρχικά και Υφηγητή αργότερα στη έδρα του 
Κάππου. Από πλευράς Πιθανοτήτων και Στατιστικής το πρόγραµµα δεν 
περιελάµβανε τίποτα. Μόνο ο Υφηγητής Κανέλλος έδινε µερικές 
διαλέξεις σε βασική Πιθανοθεωρία, τις οποίες και παρακολούθησα. 
Περίπου σύγχρονοι µεταξύ των γνωστών µας Πανεπιστηµιακών ήταν ο 
Νίκος Αποστολάτος, ο Αναστάσιος Μάλλιος, ο Παύλος Γεωργίου 
(αρχαιότεροί µου), ο Στέλιος Ανδρεαδάκης ( ο οποίος ήρθε από τη 
Σχολή Ευελπίδων στο τρίτο έτος), ο ∆ηµήτριος Λαµπράκης και ο 
Παναγιώτης Στρατηγός (ο οποίος ήρθε στο τρίτο έτος µετά την 
εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων).  Νεώτεροί µου ήταν 
ο Στρατής Κουνιάς, ο Τάκης Παπαϊωάννου και ο Φρέδος Παπαγγέλου. 
Παλαιότερος µου ήταν επίσης και ο ∆. Αθανασόπουλος, ενώ νεώτεροί µου ήταν οι Κ. Λάκκης και Λ. 
Τσίτσας. (Απολογούµαι αν άθελά µου παρέλειψα κανέναν). 

Τελειώνοντας τις σπουδές στο Μαθηµατικό τί κάνατε;  
     Εξεπλήρωσα τη στρατιωτική µου θητεία (ως απλός στρατιώτης, προαχθείς σε υποδεκανέα!) στο 
Κέντρο ∆ιαβιβάσεων στο Χαϊδάρι, µετά τη βασική εκπαίδευση ως ΥΕΑ στο Κέντρο Κορίνθου. Εκεί 
παρέµεινα για το υπόλοιπο της θητείας µου, ουσιαστικά υπεύθυνος για τη λειτουργία της Σχολής 
Εκπαιδεύσεως Τεχνητών Τηλεπικοινωνίας. Η Σχολή αυτή είχε 30 περίπου τµήµατα εκπαιδευοµένων 
Αξιωµατικών, Υπαξιωµατικών και Στρατιωτών. Η επιλογή ενός αριστούχου Μαθηµατικού ως εφέδρου 
Αξιωµατικού ήταν σχεδόν αυτόµατη. Έλα όµως  που ο πατέρας µου δεν ήταν «εθνικώς σκεπτόµενος»! 
Αλλά, όπως λέγεται, «oυδέν κακόν αµιγές καλού». Η παραµονή µου στην Αθήνα µου έδωσε την ευκαιρία 
να ξαναρχίσω για πολλοστή φορά τα Αγγλικά και να τα βελτιώσω σηµαντικά αυτή τη φορά. Αµέσως 
µετά την απόλυσή µου από τις τάξεις του στρατού, έλαβα µέρος σε έναν έκτακτο διαγωνισµό του ΙΚΥ 
για υποτροφίες εξωτερικού στα Εφηρµοσµένα Μαθηµατικά και επέτυχα. Επίσης, πέρασα και την 
εξέταση στην Αγγλική γλώσσα. Οι Αγγλοµαθείς πήγαιναν σχεδόν αυτόµατα στη Μ. Βρετανία ή Ιρλανδία 
για τις µεταπτυχιακές σπουδές, κυρίως για οικονοµικούς λόγους. Με επέµβαση όµως του Κάππου στη 
διοίκηση του ΙΚΥ, µου επετράπη να επιλέξω ίδρυµα στις ΗΠΑ.  
     Μέχρι το χρόνο αναχώρησής µου στις ΗΠΑ, καθώς και κατά την διάρκεια του τρίτου και τέταρτου 
έτους των σπουδών µου, διετέλεσα άµισθος βοηθός στην έδρα του Κάππου.  
    Αναχώρησα για τις ΗΠΑ µέσω Λονδίνου, όπου παρέµεινα για µια περίπου εβδοµάδα ως 
προσκεκληµένος του Ανδρεαδάκη, που ήταν ήδη εκεί, επίσης ως υπότροφος του ΙΚΥ. Από το 
Southampton πήγα στη Νέα Υόρκη (µε την πλωτή πολιτεία Queen Elizabeth), όπου παρέµεινα για 1-2 
βράδια σε ξενώνα του Columbia University. Στη Ν. Υόρκη δοκίµασα και τη µεγαλύτερη απογοήτευσή 
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µου από την πρώτη επαφή µε τις ΗΠΑ. Συνέχισα το ταξίδι µου προς τη δύση, µε ένα ενδιάµεσο σταθµό 
στο Ohio (όπου συνάντησα συγγενείς), και τελικά έφτασα στη γη της επαγγελίας, το Berkeley της 
Καλιφόρνιας, ύστερα από ταξίδι τριών ηµερών µε τραίνο.  
    Στο σηµείο αυτό πρέπει να προσθέσω ότι η εποχή εκείνη ήταν εποχή ισχνών αγελάδων για την 
οικογένειά µου, και για µένα, φυσικά. Έτσι είναι ηθική υποχρέωση να εκφράσω κι από τις στήλες αυτές 
την βαθειά ευγνωµοσύνη µου προς τις αγαπηµένες µου αδελφές για την ηθική αλλά και υλική 
υποστήριξη που µου παρέσχον.   

Πώς ήταν οι σπουδές και η ζωή σας στο Berkeley; 
     Όταν έφτασα στο Berkeley µε εντυπωσίασε η φυσική 
οµορφιά του τοπίου, ο καταγάλανος ουρανός και οι 
ηλιόλουστες ηµέρες. Σε ό,τι αφορούσε την ακαδηµαϊκή 
πλευρά, δεν υπήρχε καν θέµα για το ύψος της ποιότητας. 
Ο συνδυασµός αυτός έκανε την εκεί παραµονή µου 
ευχάριστη και δηµιουργική αλλά και δύσκολη. Ήταν 
σχεδόν… αποπνικτικό να βρίσκεσαι στο ίδιο τµήµα µε 
τον Neyman, τον Le Cam, τον Blackwell, τον Loève, τον 
Lehmann, τον Scheffé και άλλους.  
     Τον χρόνο εκείνο ο  Blackwell ήταν Πρόεδρος του 
Τµήµατος και ο Le Cam ήταν Graduate Advisor. Μου 
υπέδειξε τρία µεταπτυχιακά µαθήµατα: Measure Theory, 
Functional Analysis και Mathematical Statistics. Η 
υπόδειξη του τρίτου ήταν άστοχη, διότι δεν είχα κανένα 
απολύτως υπόβαθρο σε Στατιστική. Έτσι το 
αντικατέστησα µε ένα µάθηµα στην Πιθανοθεωρία µε 
τον Loève. (Η εξαµηνιαία βαθµολογία ήταν «Α» και στα 
τρία). Το µάθηµα Mathematical Statistics το πήρα αργότερα από τον Thomas Ferguson, o οποίος ήταν 
επισκέπτης καθηγητής στο UC-Berkeley από το UCLA. Measure-Theoretic Probability έµαθα από τον 
Edward W. Barankin, εξαίρετο δάσκαλο µε κλασσική µόρφωση και ολοκληρωµένη προσωπικότητα (του 
έχω αφιερώσει και το βιβλίο µου “An Introduction to Measure-Theoretic Probability”, Academic Press 
(2005)). Testing Hypothesis and Estimation πήρα από τον Lehmann, εξαιρετικό Στατιστικό, αλλά όχι 
ιδιαίτερα χρήσιµο για αυτούς που δεν είχαν ήδη ένα Master’s degree in Statistics από το…Indian 
Statistical Institute! Πήρα το µάθηµα του Blackwell (Game Theory/ Dynamic Programming), εξαίρετο 
δάσκαλο, κορυφαίο επιστήµονα (µέλος της National Academy of Sciences), προσηνή και ενάρετο 
άνθρωπο. Από τον Loève πήρα ένα επιπλέον ετήσιο µάθηµα σε Πιθανότητες (κυρίως σε Second Order 
Processes and Stochastic Analysis). Πολύ καλός δάσκαλος, ευγενής, αλλά πολύ …Γάλλος (όχι ιδιαίτερα 
προσηνής!). Από τον Le Cam πήρα Decision Theory. Οι φοιτητές έπαιρναν συνήθως το µάθηµά του δύο 
φορές. Μια ως ακροατές και µια για βαθµό! Τη δεύτερη φορά καταλάβαινε κανείς (εν πολλοίς!) το 
αντικείµενο. Ο Le Cam ήταν κυριολεκτικά ζωντανή κινητή βιβλιοθήκη! Ήταν ο πρώτος που πήγαινε στο 
τµήµα και ο τελευταίος που έφευγε. Κατά τη διάρκεια της ηµέρας απαντούσε στις ερωτήσεις, και επέλυε 
τα προβλήµατα όλων εκείνων που τον ρωτούσαν, είτε αυτοί ήταν δικοί του φοιτητές είτε όχι. 
Μαθηµατικός/Πιθανοθεωριστής /Στατιστικός (Θεωρητικός και Εφηρµοσµένος) µε ασυνήθιστα πλούσιες 
γνώσεις και δηµιουργική φαντασία. ∆εν θεωρείται ως ο µεγαλύτερος Θεωρητικός Στατιστικός των 
τελευταίων 50χρόνων χωρίς λόγο! Πήρα και άλλα µαθήµατα σε Sufficiency, Second Order Processes, 
Markov Processes από καθηγητές του Τµήµατος, καθώς και µαθήµατα, όπως Markov Chains και 
Empirical Bayes Methods, από τους επισκέπτες καθηγητές Kai Lai Chung και Herbert Robbins. 
Φυσικά, γνώρισα και συχνά συνοµιλούσα µε τον µεγάλο Jerzy Neyman, καθώς και τον πατέρα της 
Analysis of Variance, Henry Scheffé. ∆υστυχώς, άστοχος συλλογισµός µε οδήγησε να µην πάρω τα 
µαθήµατά τους. Το Experimental Design and Analysis of Variance το µελέτησα µόνος µου   για τις 
προκριµατικές εξετάσεις για το Ph.D. degree. Επίσης, µεταγενέστερα το δίδαξα στο University of 
Wisconsin, Madison. Όπως όλοι µας ξέρουµε, το Berkeley ήταν επίσης ο οργανωτής των περίφηµων 
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Symposia, όπου συγκεντρωνόταν η αφρόκρεµα των Πιθανοθεωρητικών / Στατιστικών του κόσµου. 
Μάλιστα, είχα το…θράσος να δώσω και µια οµιλία στο Έκτο Συµπόσιο (1970)! 
     Τέλος, στο Berkeley συνάντησα για πρώτη φορά και τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος ήταν 

Καθηγητής στο Τµήµα Οικονοµικών και Πρόεδρος του 
Τµήµατος για µία τριετία, νοµίζω. Ο Παπανδρέου γνώριζε 
αρκετά Μαθηµατικά και Στατιστική, και είχε το Τµήµα 
Στατιστικής στο Berkeley σε περίοπτη θέση. Έτσι 
εξεδήλωσε την επιθυµία να µε γνωρίσει, όταν έµαθε την 
παρουσία µου στο Τµήµα Στατιστικής. Ήταν ευχάριστος 
και προσηνής και επέµενε να τον τηρώ ενήµερο για την 
πορεία των σπουδών µου, πράγµα το οποίο και έκανα για 
σηµαντικό χρονικό διάστηµα. Επακολούθησαν και πολλές 
άλλες επαφές µεταγενέστερα, αλλά διεκόπησαν, όταν 
αναµίχθηκε στην πολιτική. Υπήρξαν 2-3 φαινοµενικά 
εγκάρδιες συναντήσεις στο Προεδρικό Μέγαρο και στην 
πρώτη συνεδρίαση του ΕΣΑΠ (Εθνικού Συµβουλίου 
Ανώτατης Παιδείας) στο κτίριο της παλιάς Βουλής, όταν ο 
Παπανδρέου ήταν Πρωθυπουργός της χώρας και εγώ 
Πρύτανις του Πανεπιστηµίου Πατρών.  

  Την έρευνά σας πότε την ξεκινήσατε; 
     Ο Le Cam εισήγαγε την έννοια της συνάφειας 
(contiguity) στην πρωτοποριακή εργασία του “Locally 
asymptotically normal families of distributions”, 
University of California Publ. Statist. 3 (1960), 37-98, και 
αργότερα ο David Freedman (πρώην µαθητής του Feller 
στο Princeton University) οργάνωσε ένα εξαµηνιαίο 

σεµινάριο, µε την παρουσία του Le Cam, σε µια προσπάθεια διαλευκάνσεως των γραφόµενων του Le 
Cam. Παρακολούθησα το σεµινάριο τούτο, διαµόρφωσα µια βασική αντίληψη του αντικειµένου και 
απεκόµισα µερικές ιδέες για περαιτέρω ερευνητική εργασία. Η προσπάθεια αυτή, την οποίαν ενέκρινε ο 
Le Cam, οδήγησε στην πρώτη δηµοσίευσή µου στο Annals of Mathematical Statistics (“Asymptotic 
inference in Markov processes”, Ann. Math. Statist. 36 (1965), 978-92). 
     Το καλοκαίρι του 1962 παρακολούθησα ένα διεθνές Workshop στο Michigan State University, 
διάρκειας έξι εβδοµάδων, επί θεµάτων ασυµπτωτικής συµπερασµατολογίας. Εκεί γνώρισα επιφανείς 
Πιθανοθεωριστές/Μαθηµατικούς Στατιστικούς, όπως τους Patrick Billingsley, G. Kallianpur, Herman 
Rubin κ.λ.π. Επίσης, γνώρισα αρκετούς περίπου σύγχρονούς 
µου, µεταξύ των οποίων τους Joseph Gastwirth, U. Mandrekar, 
Prakasa Rao και άλλους. Μετέπειτα παρακολούθησα ένα 
εξαµηνιαίο σεµινάριο που οργάνωσε ο Lester Dubins µε βάση το 
βιβλίο του µε τον Leonard J. Savage “How to Gamble if You 
Must: Inequalities for Stochastic Processes”, McGraw-Hill 
Series in Probability and Statistics (1965). Το σεµινάριο αυτό το 
παρακολούθησε και ο Blackwell λόγω συναφών ερευνητικών 
ενδιαφερόντων του. Στο τέλος σχεδόν κάθε συνεδρίασης, ο 
Blackwell διετύπωνε συγγενή θέµατα για περαιτέρω έρευνα. 
Πήρα και εγώ ένα από τα θέµατα αυτά, και το επέλυσα σε έξι 
περίπου µήνες. Παρουσίασα την εργασία αυτή στον Blackwell 
µε την σκέψη και την πρόταση να την συνδυάσω µε την άλλη 
εργασία, που ήδη είχε γίνει προκαταρκτικά δεκτή από το Annals 
of Mathematical Statistics, για να αποτελέσουν τη διδακτορική 
διατριβή µου. Η απάντηση του Blackwell ήταν: “To me, this by 
itself is more than enough”. Έτσι συνέβη ώστε να έχω τον 
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Blackwell ως thesis supervisor. Πάντως, η ερευνητική αυτή περιοχή δεν µου υπεκίνησε µετέπειτα 
ερευνητικό ενδιαφέρον. Όλες οι µεταγενέστερες εργασίες µου εστιάζονται σε παραµετρική και µη 
παραµετρική ασυµπτωτική συµπερασµατολογία, σε διάφορα είδη στοχαστικών διαδικασιών.  
Τέλος, σε ένδειξη ευγνωµοσύνης προς τους Blackwell και Le Cam τους έχω αφιερώσει το πρόσφατο 
βιβλίο µου “Introduction to Probability”, Academic Press (2007).  

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών σας, παραµείνατε στην Καλιφόρνια;  
     Μετά το πέρας των σπουδών µου θα έπρεπε να επιστρέψω στη Ελλάδα πάραυτα, σύµφωνα µε τη 
συµβατική υποχρέωση που είχα αναλάβει. Πάντως, δεν µε απασχόλησε µια τέτοια σκέψη, ιδιαίτερα για 
το γεγονός ότι τότε διδάκτορες Στατιστικής από το Berkeley, και ιδιαίτερα για εκείνους που είχαν 
εργασθεί µε καθηγητές όπως ο Blackwell και ο Le Cam, δεν είχαν δυσκολία να βρουν εργασία της 
αρεσκείας τους. Μάλιστα, πριν καν τελειώσω τη διατριβή µου, πήρα µια πρόσκληση από τον πολύ G. E. 
P. Box, που θεµελίωσε το Τµήµα Στατιστικής στο περίφηµο University of Wisconsin, Madison. ∆εν 
επέδειξα ενδιαφέρον, διότι αποθαρρύνθηκα από πολλούς να µην πάω στο Midwest. Παρέµεινα στην 
Καλιφόρνια, όπου δίδαξα ως Assistant Professor στο California State University. Τον επόµενο χρόνο, ο 
Irwin Guttman, που αναπληρούσε προσωρινά τον Box σαν Πρόεδρο του Τµήµατος, ανανέωσε την 
πρόσκληση. Τη φορά αυτή τη δέχτηκα, επισκέφθηκα το  University of Wisconsin, Madison, πέρασα από 
τη σχετική διαδικασία, στο τέλος της οποίας µου έγινε πρόταση θέσης ως Assistant Professor. 
Εντυπωσιάστηκα τόσο πολύ από το επικρατούν εκεί ακαδηµαϊκό κλίµα και τη φυσική οµορφιά της 
Πανεπιστηµιούπολης και της πόλης, ώστε δέχτηκα την πρόταση επί τόπου. Εν παρόδω, η Madison είναι 
επίσης γνωστή σαν “The Paris of the Midwest”. Έτσι βρέθηκα στο University of Wisconsin, Madison, το 
1966 µαζί µε τους επίσης νεοπροσληφθέντες A. Basu (University of Minnesota), G. Bhattacharyya (UC-
Berkeley), James Bondar (University of Toronto, D.A.S. Fraser’s student) και R.A. Johnson (University 
of Minnesota). Σε δύο χρόνια προήχθην σε Associate Professor µε µονιµότητα, και το 1972 σε Full 
Professor.  Εκεί γνώρισα και τη σύζυγό µου, Mary Louise, η οποία ήταν µεταπτυχιακή φοιτήτρια σε Food 
Management.  
     Το 1970 πήρα εξαµηνιαία sabbatical leave και πήγα στο Institute of Mathematics στο Aarhus της 
∆ανίας ως προσκεκληµένος του Barndorff – Nielsen. Εκεί γνώρισα µερικούς από τους πιο λαµπρούς 
νέους Σκανδιναβούς Πιθανοθεωρητικούς / Στατιστικούς και παρακολούθησα και το σεµινάριο (σε 
Εργοδική Θεωρία) του περίφηµου Kiyoshi Ito (Fields Medalist, 2006), που ήταν εκεί για αρκετά χρόνια, 
καθώς και ένα σεµινάριο σε “Testing Multiple Hypotheses”. Επίσης, εκεί έγραψα και το πρώτο δοκίµιο 
του βιβλίου µου επί της συνάφειας (contiguity). Με έδρα το Aarhus, ταξίδεψα στην Copenhagen, το 
Oslo, τη Stockholm, το Hamburg, το Münster κ.λ.π., δίνοντας διαλέξεις και εδραιώνοντας επαφές µε τους 
εκεί ερευνητές. Η σηµαντικότερη, πάντως, επαφή ήταν στο University of Cologne µε τον καθηγητή 
Johann Pfanzagl και το επιτελείο του, µεταξύ των οποίων ήταν ο Peter Gaenssler, Winfried Stute, 
Wolfgang Wefeimeyer και άλλοι. Η Κολωνία ήταν τότε το φυτώριο των µετέπειτα Μαθηµατικών 
Στατιστικών, που πλαισίωσαν τα Γερµανικά Πανεπιστήµια. Εκεί τους ενδιέφερε άµεσα η καινούργια 
έννοια της συνάφειας, αλλά και αυτοί ακόµη είχαν δυσκολία να αποκωδικοποιήσουν τις σκέψεις του Le 
Cam! Έτσι έγινα ενθουσιωδώς δεκτός εκεί και παρέµεινα για µερικές ηµέρες µιλώντας συνεχώς για 
συνάφεια! 
     Στο University of Wisconsin, Madison, έγραψα επίσης και το  βιβλίο “A First Course in Mathematical 
Statistics” το οποίο έγινε ενθουσιωδώς δεκτό (κάποιος κριτής είπε, µεταξύ άλλων, ότι “…it is in a class 
by itself”), αλλά δεν µε έκανε πλούσιο! Η σύζυγος Mary πήρε εκεί το Master’s degree, τελείωσε όλα τα 
απαιτούµενα µαθήµατα, πέρασε την προκριµατική εξέταση για το Ph.D. πτυχίο, και συγκέντρωσε όλα τα 
απαιτούµενα πειραµατικά δεδοµένα. Λόγω όµως της µετέπειτα µετακίνησης στην Ελλάδα, δεν 
κατόρθωσε να οργανώσει τα δεδοµένα σε µορφή διδακτορικής διατριβής.   

Στο Πανεπιστήµιο Πατρών πώς βρεθήκατε; 
     Ο ερχοµός µου στην Πάτρα, καθώς και η εκλογή των πρώτων καθηγητών στο Πανεπιστήµιο Κρήτης 
από διεθνή εκλεκτορικά σώµατα, των οποίων προήδρευα, ήταν κυριολεκτικά µυθιστορηµατική. Επί του 
παρόντος, αρκεί απλώς να µνηµονεύσω, ότι στο Πανεπιστήµιο Πατρών εξελέγην δύο φορές ως Τακτικός 
Καθηγητής των Εφηρµοσµένων Μαθηµατικών, αλλά δεν διοριζόµουν. Τελικά, η υπογραφή του 



διορισµού ήταν τελείως συµπτωµατική, και έγινε από τον τότε Υπουργό Γεράσιµο Φραγκάτο, ο οποίος 
ήταν Χηµικός Μηχανικός µε Ph.D. από το McGill University του Καναδά, και πλήρη γνώση των 
Πανεπιστηµίων των ΗΠΑ. Το University of Wisconsin, Madison, ήταν πάντοτε µεταξύ των κορυφαίων 
Πανεπιστηµίων των ΗΠΑ, αλλά την εποχή εκείνη το Τµήµα Χηµικών Μηχανικών ήταν κορυφαίο στις 
ΗΠΑ. Το γεγονός τούτο δεν διέφυγε της προσοχής του Υπουργού όταν ετέθη υπόψη του η εκκρεµότητα 
του διορισµού µου.  
     Έτσι βρέθηκα στην Ελλάδα το 1972 µε τη σύζυγο, µόλις έξι µήνες µετά το γάµο µας το Σεπτέµβριο 
του 1971. Πράξη ριψοκίνδυνη, και εν τινι µέτρω παράλογη, καθόσον η σύζυγος δεν είχε κανέναν 
ιδιαίτερο δεσµό µε την Ελλάδα. Είναι Καναδο-Αµερικανίδα Σκωτικής καταγωγής (Stewart/McCown). 
∆ιατήρησα την Καθηγητική θέση στο University of Wisconsin, Madison, επί 4.5 χρόνια, παραιτήθην το 
Φθινόπωρο του 1976 και παρέµεινα στο Πανεπιστήµιο Πατρών µέχρι το 1984. Πήρα sabbatical leave το 
1984-1985 και παραιτήθηκα το 1985…µετ’ εµποδίων, διότι ο τότε Υπουργός Παιδείας Αντώνης Τρίτσης 
ηρνείτο να αποδεχτεί την παραίτησή µου. Χανόταν, όπως έλεγε, υγιές επιστηµονικό δυναµικό υψηλής 
ποιότητας και τα τοιαύτα (όλα καλά και άγια, όπως του είπα, αλλά ανεδαφικά!) Τελικά, ο Υπουργός 
δέχτηκε την παραίτησή µου, ύστερα από προσωπική επαφή που είχα µαζί του. Επί τη ευκαιρία, δεν 
επωφελήθηκα καν του ευεργετήµατος των δέκα πλασµατικών ετών, που δόθηκαν τότε. 
  

 
Στο Πανεπιστήµιο Πατρών (1973) 

Πέστε µας λίγα λόγια για την περίοδο αυτή. 
     Στο Πανεπιστήµιο Πατρών είχα πολλές και ποικίλες εµπειρίες, πολλές από τις οποίες δεν  ήταν 
ιδιαίτερα ευχάριστες. Στα πρώτα χρόνια συνάντησα την αντίδραση ενός κατεστηµένου, που είχε ήδη 
εγκαθιδρυθεί στο νέο τότε ίδρυµα, στην προσπάθειά µου να συµβάλλω στην προσέλκυση επιστηµόνων 
ποιότητας, οποθενδήποτε προερχοµένων. Παρόλο τούτο, κατορθώσαµε να σχηµατίσουµε έναν πυρήνα 
καθηγητών µε παρόµοιες επιδιώξεις. Ενδεικτικά αναφέρω, ότι επιτύχαµε την µετάκληση του Ν. 
Αρτεµιάδη, την εκλογή του Γιώργου Μητακίδη και την εκλογή του Στ. Παπασταυρίδη (Ph.D. από το 
Princeton), που τότε ήταν ένας εύελπις νέος Μαθηµατικός. Προσπάθειες προσέλκυσης άλλων, κυρίως 
φτασµένων Μαθηµατικών, δεν απέδωσαν καρπούς. Τούτο αναφορικά µε το Μαθηµατικό Τµήµα. 
Παρόµοιες προσπάθειες έγιναν και σε άλλα Τµήµατα της Φυσ/κης Σχολής. 
     Ενέργειες του είδους αυτού δηµιούργησαν αντιδράσεις, οι οποίες κορυφώθηκαν σε οργανωµένη 
εκστρατεία εναντίον της εκλογής µου ως Κοσµήτορα της  Φυσ/κης Σχολής το 1978-1979. Παρόλο τούτο, 
η εκλογή ήταν επιτυχής. Κατά κοινή οµολογία, η Κοσµητεία ήταν άµεµπτη, δηµιουργική και 
αποτελεσµατική. Κατέληξε δε σχεδόν στην επιστράτευσή µου ως υποψηφίου για το αξίωµα του 
Πρυτάνεως το 1981. Υπηρέτησα ως Αντιπρύτανις το 1981-1982, και ως Πρύτανης το 1982-1983. 
Μολονότι η περίοδος εκείνη ήταν περίοδος έντονων πολιτικών ζυµώσεων και αντιπαραθέσεων, η 
Πρυτανεία υπήρξε αµερόληπτη και αντικειµενική, και διατήρησε και εξύψωσε την ακεραιότητα του 



θεσµού. Σε µια τέτοια περίοδο, τούτο ήταν εξόχως δύσκολο, διότι ο,τιδήποτε µη εκπεφρασµένα 
κοµµατικοποιηµένο ήταν ακατανόητο και ύποπτο! Παρ’ όλες τις δυσχέρειες, υπήρχαν και ευχάριστες 
εµπειρίες και παραγωγικές συνεργασίες µε αξιόλογους νέους επιστήµονες, όπως τον Κ. ∆ρόσο (ο οποίος 
ήρθε από τον Καναδά να συνεργαστεί µαζί µου), τον Γ. Σταµατέλο, τον ∆. Ιωαννίδη (ο οποίος ήρθε από 
την Γερµανία να συνεργαστεί µαζί µου), και άλλους, οι οποίοι µετακινήθηκαν σε άλλες Πανεπιστηµιακές 
µονάδες. Επίσης, συνεργάστηκα µε τον Μ. Ακρίτα, ο οποίος ήρθε από την Αγγλία µετά την απόκτηση 
του Master’s degree καθ’ υπόδειξη των καθηγητών  του. Ο Ακρίτας ήρθε µαζί µου στο University of 
Wisconsin, Madison (ήταν η εποχή που πηγαινοερχόµουν µεταξύ των δύο ιδρυµάτων), και τελικά έµεινε 
εκεί, κατόπιν συµβουλής µου, και της εξευρέσεως πόρων χρηµατικής υποστήριξης. Μετά την παραίτησή 
µου από το University of Wisconsin, Madison, ο Johnson υπέγραψε τη διδακτορική του διατριβή. Την 
εποχή εκείνη φέραµε ως Επισκέπτη Καθηγητή και τον Α. Φιλίππου, ο οποίος µεταγενέστερα εξελέγη 
Έκτακτος Καθηγητής σε καινούργια έδρα, σε µια προσπάθεια ανάπτυξης της Βιοστατιστικής. Κάποτε 
την εποχή εκείνη είχα την τύχη να γνωρίσω και τον Γιάννη Γιατράκο, µέσω του Le Cam, του οποίου 
ήταν µαθητής. Αργότερα συνεργαστήκαµε ερευνητικά σε 2-3 εργασίες. Ο Γιατράκος είχε φτάσει στο 
επίπεδο του Full Professor στο Πανεπιστήµιο του Montreal του Καναδά, αλλά παραιτήθηκε για να δεχτεί 
τη θέση του Καθηγητή στο Πανεπιστήµιο της Σιγκαπούρης.  
     Κατά τη διάρκεια της θητείας µου στο Πανεπιστήµιο Πατρών, προσκλήθηκα για οµιλίες από τους 
συναδέλφους Στρατή Κουνιά, τότε στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, και τον Τάκη Παπαϊωάννου, τότε 
στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. Στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, από το οποίο και προερχόµουν, προσκλήθηκα 
για µια οµιλία απο τον  αείµνηστο Σταµάτη Καµπάνη,  του University of North Carolina, Chapel Hill, 
που ήταν εκεί για µια περίοδο ως Επισκέπτης Καθηγητής. 

 
Ενθρονισµός του Αντιπρυτάνεως Γ.Γ. Ρούσσα στο αξίωµα του Πρυτάνεως υπό του πρυτάνεως Γ. Μανιάτη  

∆ιατελέσατε και Αντιπρόεδρος της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 
     Στο Πανεπιστήµιο Κρήτης υπηρέτησα ως Αντιπρόεδρος της ∆ιοικούσας Επιτροπής από το 1981 έως 
τις αρχές του 1985, νοµίζω. Ο κύριος αντικειµενικός σκοπός ήταν να προεδρεύσω των σωµάτων εκλογής 
των πρώτων Καθηγητών στα Τµήµατα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Φυσικής, Μαθηµατικών, Χηµείας 
και Βιολογίας. ∆έχτηκα το διορισµό τούτο, κατόπιν επιµονής του τότε Υφυπουργού Παιδείας αρµόδιου 
για την Ανώτατη Εκπαίδευση, συναδέλφου από τις ΗΠΑ (Purdue University) και την Ελλάδα 
(Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης), κι άλλοτε ποτέ φίλου, Γιώργου Λιάνη.  
     Οι συνθήκες στο Πανεπιστήµιο Κρήτης ήταν ευνοϊκές τότε. Επί πλέον η παρουσία εκεί των 
καθηγητών Φ. Καφάτου, ∆ιον. Λαµπρόπουλου, Ελ. Οικονόµου και ∆ιονύση Τσιχριτζή, οι οποίοι είχαν 
έρθει µε µετάκληση, έκαναν την κατάσταση ακόµη πιο ενδιαφέρουσα. Έτσι, αφού εξέτασα επιµελώς τις 
συνθέσεις των διαφόρων εκλεκτορικών σωµάτων, και τους φακέλους των υποψηφίων, αποφάσισα, ότι οι 



εκλογές έπρεπε να προχωρήσουν πάραυτα. Για κάθε ενδεχόµενο, ζήτησα συνάντηση µε ολόκληρη την 
ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, εξέθεσα τις απόψεις µου, και έθεσα σαν όρο παραµονής µου στη 
∆ιοικούσα Επιτροπή την άµεσο διεξαγωγή των εκλογών. Ο Υπουργός και οι περί αυτόν συµφώνησαν µε 
την άποψη αυτή, κι έτσι προχωρήσαµε στην διεξαγωγή των εκλογών. Αντίθετοι προς τούτο ήταν εκείνοι, 
που είτε είχαν ιδεολογικές αντιρρήσεις, είτε άµεσα προσωπικά ή συντεχνιακά συµφέροντα. Και τότε το 
Υπουργείο Παιδείας κυριολεκτικά ελεγχόταν από τέτοιους τύπους. Εν πάση περιπτώσει, οι εκλογές 
έγιναν, αλλά υπό πραγµατικά µυθιστορηµατικές συνθήκες. Η περιγραφή των λεπτοµερειών θα πρέπει να 
περιµένει τη συγγραφή ενός ειδικού τόµου! 

Τελικά, πώς βρεθήκατε στο University of California, Davis; 
     Η περιπετειώδης διεξαγωγή εκλογών στο Πανεπιστήµιο 
Κρήτης, αποκαρδιωτικές εµπειρίες στο Πανεπιστήµιο Πατρών, 
και κυρίως η µετατροπή των Πανεπιστηµίων σε κοµµατικά 
φέουδα, µε οδήγησαν στη σκέψη της … εξορίας. Έτσι πράγµατι 
µπορεί να χαρακτηρισθεί ο αποχωρισµός από αυτό που 
αγάπησα περισσότερο από ο,τιδήποτε άλλο, την Ελλάδα! 
Σκέφτηκα τη δυνατότητα εντοπισµού κατάλληλης θέσης στο 
µηχανισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης – που ήταν τελείως 
εφικτή- ή προσωρινή επίσκεψη σε κάποιο Πανεπιστήµιο των 
ΗΠΑ. Προτίµησα τη δεύτερη εκδοχή, και έτσι βρέθηκα στο 
University of California, Davis, ως Επισκέπτης Καθηγητής. 
Εκεί, κατά παράκληση των συναδέλφων, έδωσα µια σειρά 
σεµιναρίων, κυρίως επί της έννοιας της συνάφειας. Ύστερα από 
δύο µήνες περίπου, µε προσέγγισαν µε την υπόδειξη να 
επιδείξω ενδιαφέρον για τη θέση καθηγητή, που συνοδευόταν 
επίσης µε καθήκοντα Associate Dean. Στη θέση αυτή είχαν 
θητεύσει, για σύντοµα χρονικά διαστήµατα, οι συνάδελφοι P.K. 
Bhattacharya και R.H. Shumway, αλλά δεν συµπαθούσαν 
ιδιαίτερα τη διοικητική πλευρά. Ύστερα από τη συνήθη 
διαδικασία επιλογής στελεχών υψηλής βαθµίδος, επελέγην 
οµόφωνα µεταξύ των δέκα επικρατέστερων. Συνολικά ήταν 80-

90 υποψήφιοι.  
     Στο σηµείο αυτό θέλω να τονίσω, ότι οι προσωπικές µου εµπειρίες από το φοιτητόκοσµο στο 
Πανεπιστήµιο Πατρών ήταν άµεµπτες. Σχεδόν ποτέ δεν παρατήρησα έλλειψη επίδειξης του 
ενδεδειγµένου σεβασµού. Ανακαλώ µόνο ένα-δύο επεισόδια, κατά τη διεκπεραίωση των διοικητικών 
καθηκόντων µου, αλλά τα πράγµατα µπήκαν στη θέση τους πάραυτα. Παρόλο τούτο, υπήρξε µια 
ορισµένη πολιτική παράταξη, η οποία, ευγενικά, πλην όµως συστηµατικά, αντετίθετο σε πολλές 
διοικητικές ενέργειες. Επιθυµώ πάντως να εκφράσω την εκτίµησή µου για την ειλικρίνεια της απάντησης 
που δόθηκε, όταν άλλοι φοιτητές (µε πλήρη άγνοιά µου) ζήτησαν εξηγήσεις. Μια παράφραση της 
απάντησης λέει ότι: «Ακούµε ότι ο Ρούσσας είναι επιστήµονας διεθνούς φήµης, και εµείς ούτε µπορούµε, 
ούτε έχουµε λόγο να το αµφισβητήσουµε αυτό. Επίσης γνωρίζουµε ότι είναι διοικητικά ικανότατος και 
ανεξάρτητος. Ε!, γι αυτό τον αντιπολιτευόµαστε.»  
     Ύστερα, λοιπόν, από την οµόφωνη έγκριση και επιζήτηση αξιοποίησης οποιωνδήποτε ικανοτήτων 
είχα από το αρµόδιο όργανο του University of California, Davis, αποφάσισα, ότι κοινή λογική επιβάλλει 
να επιλέξεις αυτούς που σε θέλουν και επιζητούν τις υπηρεσίες σου, αντί αυτών που σε υποβλέπουν και 
δολοπλοκούν εναντίον σου. Να, λοιπόν, γιατί βρέθηκα στο University of California, Davis, και γιατί 
αποχωρίστηκα από το Πανεπιστήµιο Πατρών.        
     Στο σηµείο αυτό πρέπει να προσθέσω, ότι, µε σχετική καθυστέρηση το Τµήµα Μαθηµατικών του 
Πανεπιστηµίου Πατρών ψήφισε την ανακήρυξή µου σε Οµότιµο Καθηγητή του Πανεπιστηµίου, η οποία 
και πραγµατοποιήθηκε. Τούτο έγινε µε πρωτοβουλία του συναδέλφου Ιωάννη Σταµπάκη µε την ιδιότητά 
του ως Προέδρου του Τµήµατος.  
 

 

Στο University of California, Davis 
(1985) 



 
«Ψαράς» στη νησίδα “Mary Lou”, French River, Ontario, Canada (2004) 

Η διοίκηση στο University of California, Davis, ήταν διαφορετική από την ανάλογη εµπειρία σας 
στην Ελλάδα; 
     Η άρτια διάρθρωση του Αµερικανικού Πανεπιστηµίου είναι στοιχείο γνωστό σε όλους εµάς που 
έχουµε θητεύσει εκεί, και είναι πράγµατι άξιο µίµησης. Χωρίς το Αµερικανικό Πανεπιστήµιο να είναι 
ιδεώδες, παρέχει, εν τούτοις, την δυνατότητα ανάπτυξης και αξιοποίησης έµφυτων ή κεκτηµένων 
ικανοτήτων. Επίσης, για αυτή τούτη την επιβίωσή του  σε µια ανταγωνιστική κοινωνία, επιδιώκει τον 
προσεταιρισµό των ικανότερων διαθέσιµων στοιχείων. Τούτο ισχύει, τόσο µεταξύ των καθηγητών, όσο 
και των φοιτητών και του υπόλοιπου διοικητικού / βοηθητικού προσωπικού. 
     Κάπως έτσι ήταν και είναι και η διάρθρωση του University of California, Davis.  
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, και µε τη δικαιοδοσία που µου έδωσε η θέση του Associate Dean (1985-1999) 
κατόρθωσα να συντελέσω στη σχεδόν πρωτοφανή  ανύψωση του επιπέδου Στατιστικής στο 
Πανεπιστήµιο. 
     Αντικειµενικές ενδείξεις αυτού είναι το αποτέλεσµα της αξιολόγησης 300 ιδρυµάτων ανά τον κόσµο, 
που έγινε από το National Sciences and Engineering Council του Καναδά, και αφορούσε την περίοδο 
1987-1992. Στη µελέτη αυτή, το Statistics στο University of California, Davis, κατέλαβε την 14η θέση 
παγκοσµίως και την 11η θέση εντός των ΗΠΑ. Επί πλέον, σε µια µεταγενέστερη µελέτη αξιολόγησης των 
ίδιων 300 ιδρυµάτων, που δηµοσιεύτηκε στο Canadian Journal of Statistics (1997), το Τµήµα Στατιστικής 
στο University of California, Davis, κατέλαβε τη 10η θέση παγκοσµίως, µεταξύ των 25 πιο παραγωγικών 
µονάδων Στατιστικής από απόψεως ερευνητικής, και την 5η θέση µεταξύ ιδρυµάτων των ΗΠΑ. Έτσι δεν 
είναι παράλογο να πω, ότι και η τρίτη κατά σειρά επιστηµονική µου σταδιοδροµία άφησε τα αχνάρια της.  

Σηµείωση: Στο σηµείο αυτό πρέπει να µνηµονευθεί ότι το 2000 η διεθνής ακαδηµαϊκή κοινότητα τίµησε 
την πολύπλευρη προσφορά στην επιστήµη του Καθηγητή Ρούσσα (διδακτική, ερευνητική, αναπτυξιακή, 
διοικητική) µε την σύνταξη και αφιέρωση σε αυτόν ειδικού τόµου ερευνητικών εργασιών (“Asymptotics 
in Probability and Statistics: Papers in Honor of George Gregory Roussas”, Madan L. Puri, Editor, VSP 
International Science Publishers (2000)). Ο τόµος αυτός περιλαµβάνει 25 εργασίες από 45 ερευνητές από 
13 χώρες (Canada, Cyprus, France, Germany, Greece, India, Netherlands, Russia, Singapore, Spain, 
Taiwan, U.K., and U.S.A.). Η παρουσίαση του τόµου αυτού στον Καθηγητή Ρούσσα έγινε κατά τη 
διάρκεια ενός διήµερου συνεδρίου που οργανώθηκε στο University of California, Davis, στις 19-20 
Μαΐου του 2001. Στο συνέδριο αυτό συµµετείχαν εξέχουσες προσωπικότητες, όπως ο Peter Robinson 
(London School of Economics, U.K.), Paul Deheuvels (University Paris VI, France, Μέλος της Γαλλικής 
Ακαδηµίας Επιστηµών), Winfried Stute (πρώην Πρύτανις του Πανεπιστηµίου Giessen, Germany), και 
άλλοι. 



Επί τη ευκαιρία του πανηγυρικού αυτού γεγονότος, υπήρξαν πολυάριθµες συγκινητικές εκδηλώσεις 
συµπαράστασης από Πανεπιστηµιακές µονάδες, οµάδες επιστηµόνων και µεµονωµένων ατόµων. Έτσι, 
το Τµήµα Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Πατρών εξέδωσε την παρακάτω απόφαση: 
 

 
 
Επίσης, µια οµάδα συναδέλφων διετύπωσε την παρακάτω πρόταση:     
 



 
 
     Επί τη ευκαιρία της συνοµιλίας αυτής, επιθυµώ για µια ακόµη φορά να εκφράσω θερµές ευχαριστίες, 
βαθιά εκτίµηση και αµέριστη αγάπη για όλους τους φίλους και συναδέλφους, που τόσο ένθερµα 
εξέφρασαν την υποστήριξή τους για τις µακροχρόνιες προσπάθειές µου προς χάριν της Ανώτατης 
Παιδείας.  
     Κλείνοντας το εδάφιο τούτο αναφέρω, ότι, όπως ασφαλώς ξέρετε, σε Πανεπιστήµια της Βόρειο-
Αµερικανικής Ηπείρου βρίσκονται φοιτητές και φοιτήτριες από όλες τις γωνιές του κόσµου. 
Κυριολεκτικά κάθε καρυδιάς καρύδια! Το 2006 συµπληρώνω 42 χρόνια διδασκαλίας, ¾ από αυτά σε 
Πανεπιστήµια των ΗΠΑ. Θα ήταν παράληψη  συνεπώς να µην εκφράσω την άποψή µου και για τον 
Έλληνα φοιτητή ή Ελληνίδα φοιτήτρια. Λοιπόν, δεν αποτελεί υπερβολή να πω, ότι δεν είναι εύκολο να 
συναντήσει κανείς φοιτητές/φοιτήτριες που είναι αξιολογότεροι από τους πραγµατικά αφοσιωµένους 
στην επιστήµη τους Έλληνες φοιτητές/φοιτήτριες. Ο Έλληνας φοιτητής/φοιτήτρια χαρακτηρίζεται από 



ευστροφία µυαλού και ευφυΐα. Η ποιότητα, λοιπόν, υπάρχει. Το πρόβληµα είναι, ότι αντί να αξιοποιηθεί 
στο έπακρο, αντίθετα δαπανάται, σπαταλάται και κακοποιείται. ∆ύσκολα µπορεί να αποφύγει κανείς, 
τουλάχιστον την εικασία, ότι υπάρχει εσκεµµένος και συστηµατικός αποπροσανατολισµός από την 
εκπλήρωση των πρώτιστων καθηκόντων του φοιτητή.  
Συνεπώς, δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη, ότι σε όλους τους αναπτυξιακούς δείκτες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης η Ελλάδα είναι ουραγός, των 15 πριν, των 25 τώρα ή οσωνδήποτε καταλήξουν να είναι στο 
µέλλον. Είναι µήνυµα εθνικής επιβίωσης! Τα βλέπει κανείς αυτά άραγε;  

Υπάρχει κάτι άλλο που θα επιθυµούσατε να προσθέσετε κλείνοντας αυτή την συνοµιλία; 
     Ω! Πάρα πολλά και διάφορα, αλλά θα πρέπει να περιµένουν για άλλη ευκαιρία. Αρκετά ήδη 
καταχράστηκα την καλοσύνη σας για τη συνοµιλία αυτή! Ευχαριστώ, και εκτιµώ ιδιαίτερα την ευκαιρία 
που µου δώσατε να συνοµιλήσω µαζί σας.*      
 
* Θερµές ευχαριστίες απευθύνονται στην κ. Μαρία Κολοµιτσίνη, της Γραµµατείας του µεταπτυχιακού προγράµµατος του 
Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αθηνών για την δακτυλογράφηση του κειµένου. 
     
 

7. Προσεχή Συνέδρια.  
α) Σαντορίνη: Second International Conference on Cancer Risk Assessment (ICCRA 2),  

Mathematical, Statistical and Computational Methods,  May 25-27, 2007. Πληροφορίες: 
http://www.iccra.gr/02/iccra2.pdf 
   β)  Χανιά: 12th International Conference on Applied Stochastic Models and Data Analysis (ASMDA 2007), 
May 29-31 and June 1, 2007. Πληροφορίες: Χ. Σκιαδάς, www.asmda.com, skiadas@asmda.com. 

γ) Πειραιάς: 11th International Congress on Insurance Mathematics and Economics (IME 2007) July 10-12, 
2007. Προεδρεύων της Οργανωτικής Επιτροπής είναι ο συνάδελφος Γ. Πιτσέλης από το Παν/µιο Πειραιώς. 
Πληροφορίες: http://stat.unipi.gr/ime2007/index.php  

δ)  Αλεξανδρούπολη: Το 28ο Ετήσιο συνέδριο της διεθνούς Εταιρείας Κλινικών Βιοστατιστικών (ISCB 2007: 
28th Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics) θα διεξαχθεί στην Αλεξανδρούπολή 
από τις 29 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου 2007.  Προεδρεύων της τοπικής οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου 
έχει αναλάβει η συνάδελφος Γιώτα Τουλούµη από την Ιατρική Σχολή Αθηνών. Περισσότερες πληροφορίες 
µπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο http://www.iscb2007.gr/index.php.  
 

8. Νέα των µελών.  
Ο κ. Γαρύφαλλος Αραµπατζής εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής στο τµήµα ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης 

Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. 

 

Καλούνται τα µέλη του Ε.Σ.Ι. να στέλνουν νέα τους ή νέα  και ανακοινώσεις που αφορούν 
διάφορες “στατιστικές” δραστηριότητες ώστε να δηµοσιεύονται στο Στατιστικό Περισκόπιο. 

 
 
 
 

Το ∆. Σ. του Ε.Σ.Ι. 
 



 
 
 
 

Παράρτηµα 
 

Θέµατα Λευκοπούλειου Μαθητικού ∆ιαγωνισµού στις Πιθανότητες 2007. 
 

Θέµα 1. Ρίχνουµε ένα συνηθισµένο ζάρι 10 φορές. Να υπολογισθούν οι εξής πιθανότητες:  

(α) Η µεγαλύτερη  ένδειξη (από τις 10) είναι το 5. 

(β) Η µικρότερη ένδειξη είναι το 1. 

(γ) Η µεγαλύτερη ένδειξη είναι το 5 και η µικρότερη το 1. 

 

Θέµα 2.  Οι παίκτες α και β ρίχνουν  διαδοχικά δύο συνηθισµένα ζάρια, µέχρις ότου είτε ο α φέρει 

πρώτος άθροισµα 9, οπότε το παιχνίδι το κερδίζει ο α, ή ο β φέρει πρώτος άθροισµα 8, οπότε το παιχνίδι 

το κερδίζει ο β. Οι ρίψεις ξεκινούν από τον α. Να υπολογίσετε την πιθανότητα να κερδίσει ο α, καθώς 

και την πιθανότητα να κερδίσει ο β. 

  

Θέµα 3. Το νόµισµα α έχει πιθανότητα p  ( 10 << p ) να φέρει Κ και p−1  να φέρει Γ, ενώ το νόµισµα 

β έχει πιθανότητα p−1  να φέρει Κ και p  να φέρει Γ. Τα νοµίσµατα α και β είναι φαινοµενικά όµοια, 

οπότε ένας παίκτης διαλέγει το ένα νόµισµα στην τύχη και το ρίχνει δύο ανεξάρτητες φορές. Να 

υπολογίσετε την πιθανότητα όπως ο παίκτης φέρει τουλάχιστον µια φορά Κ, και να προσδιορίσετε την 

τιµή του p  για την οποία η πιθανότητα αυτή µεγιστοποιείται. 

 

 


