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1.  20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής στην Κύπρο.  
 

Μεγάλη επιτυχία είχε το 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής το οποίο διοργάνωσε το Ε.Σ.Ι. στην 
Κύπρο από 11-15 Απριλίου 2007 µε θέµα : 

«Στατιστική & Κοινωνία» 
σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Κύπρου.  
Ευχαριστούµε και πάλι τη Βουλή των Ελλήνων, το Πανεπιστήµιο Κύπρου και τους άλλους χορηγούς για 

την οικονοµική στήριξη του Συνεδρίου. Ευχαριστούµε επίσης και την Τοπική Οργανωτική Επιτροπή για την 
άρτια οργάνωση και προσφορά τους.  

Την πρώτη µέρα, κατά την Εναρκτήριο Τελετή,  στην κατάµεστη Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστηµίου 
Κύπρου τίµησαν µε την παρουσία τους και απηύθυναν χαιρετισµούς εκ µέρους του Πρέσβη κ. ∆ηµητρίου 
Ράλλη η Μορφωτική Ακόλουθος της Ελληνικής Πρεσβείας στη Λευκωσία κ. Α. Γουνάρη και ο Πρύτανης 
του Πανεπιστηµίου Κύπρου Καθηγητής κ. Στ. Ζένιος ο οποίος και κήρυξε την έναρξη του Συνεδρίου.   

Προηγουµένως έγινε καλωσόρισµα από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής Καθηγητή κ. Τάσο 
Χριστοφίδη και στη συνέχεια µίλησε ο Πρόεδρος του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου Καθηγητής κ. 
Τάκης Παπαϊωάννου ο οποίος διάβασε και τον ακόλουθο χαιρετισµό της Προέδρου της Βουλής των 
Ελλήνων κ. Άννας Μπενάκη -Ψαρούδα: 

 
Αγαπητοί µου,  

Με χαρά έλαβα την πρόσκλησή σας να παραστώ στην εναρκτήρια τελετή του 20ου 
Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, που φέτος λαµβάνει χώρα στη Λευκωσία, σε συνεργασία µε 
το Πανεπιστήµιο της Κύπρου. ∆υστυχώς, επίσηµη επίσκεψή µου στο εξωτερικό δεν θα µου 
επιτρέψει να ανταποκριθώ, εύχοµαι όµως κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου. 

Η Στατιστική Επιστήµη, εκτός από πολύτιµο εργαλείο στα χέρια κάθε επιστήµονα, έχει 
εισβάλει στην καθηµερινή µας ζωή βοηθώντας µας τόσο στον εντοπισµό των προβληµάτων όσο 
και στην εξεύρεση λύσεων. Η κάθε εξέλιξη στην επιστήµη αυτή µπορεί να βρει άµεση εφαρµογή 
σε πολλούς τοµείς της ζωής µας, γι’ αυτό και η Βουλή των Ελλήνων στέκεται αρωγός στο 
συνέδριο αυτό.  

Είµαι βέβαιη πως οι εργασίες του συνεδρίου θα οδηγήσουν στην εξαγωγή χρήσιµων 
συµπερασµάτων, τα οποία αναµένω µε ενδιαφέρον.  
 

Με θερµά αισθήµατα, 

ΑΝΝΑ ΜΠΕΝΑΚΗ-ΨΑΡΟΥ∆Α    

 
Στη συνέχεια έγινε η απονοµή του Λευκοπούλειου Βραβείου ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής για τη διετία 2005-

2006, στους κ.κ. Αλέξανδρο Γρυπάρη και Αριστείδη Περπέρογλου. 
Η Εναρκτήριος Τελετή έκλεισε µε ένα όµορφο φιλµ - βίντεο που παρουσίασε ωραίες ιστορικές στιγµές 

της Λευκωσίας και της Κύπρου και ακολούθησε ένα σύντοµο µουσικό πρόγραµµα από το φοιτητικό όµιλο 
«Τερψιχορία» του Πανεπιστηµίου Κύπρου. 

Η Βουλή των Ελλήνων µαζί µε το Πανεπιστήµιο  Κύπρου  ήταν οι κύριοι χορηγοί  του Συνεδρίου.  



∆ιακόσια (200) περίπου άτοµα έλαβαν µέρος στο Συνέδριο από τα οποία 85 ήταν φοιτητές και 26 
συνοδεύοντα µέλη. Όπως παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, η συµµετοχή των προπτυχιακών και 
µεταπτυχιακών φοιτητών ήταν ικανοποιητική παρά την απόσταση και τα έξοδα.  

Φέτος το Ε.Σ.Ι., από τις χορηγίες του µπόρεσε να προσφέρει στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές από την 
Ελλάδα που παρουσίασαν εργασία στο Συνέδριο οικονοµική ενίσχυση 50 ευρώ για τα έξοδα ταξιδίου.  

Πίνακες και γραφικά για τις συµµετοχές στο Συνέδριο της Κύπρου δίνονται πιο κάτω. 
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Πρώτο σε συµµετοχή ήταν τo Πανεπιστήµιο Κύπρου και ακολουθεί το Πανεπιστήµιο Αθηνών. 
Την πρώτη µέρα µίλησαν ο Γενικός Γραµµατέας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος κ. 

Εµµανουήλ Κοντοπυράκης  µε θέµα: Ο ρόλος των Στατιστικών Υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο 
Γενικός ∆ιευθυντής της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου κ. Πάµπης Φιλιππίδης µε θέµα: Η Στατιστική 
Υπηρεσία στο Στατιστικό Σύστηµα της Κύπρου και Σχέσεις µε την Ακαδηµαϊκή Κοινότητα.  

Το Επιστηµονικό Πρόγραµµα ήταν πλούσιο. Περιελάµβανε 90 ανακοινώσεις σε θέµατα Πιθανοτήτων, 
Μαθηµατικής και Εφαρµοσµένης Στατιστικής, Μπεϋζιανής Στατιστικής,  Βιοστατιστικής, Οικονοµετρίας, 
Ανάλυσης ∆εδοµένων, Εφαρµογών κλπ.  

Η Ειδική Συνεδρία µε θέµα Στατιστική & Κοινωνία είχε και αυτή τη δική της επιτυχία. Οργανώθηκε από 
τους κ.κ. Σ. Κουνιά, Τ. Παπαϊωάννου και Τ. Χριστοφίδη και προήδρευσε ο κ. Τάσος Χριστοφίδης. Πολλοί 
σύνεδροι, φοιτητές και άλλοι ενδιαφερόµενοι προσήλθαν στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστηµίου 
Κύπρου να παρακολουθήσουν τις εισηγήσεις και τη συζήτηση στο θέµα αυτό. Εισηγητές/οµιλητές ήταν οι: 
Στρατής Κουνιάς, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τάκης Παπαϊωάννου, Πανεπιστήµια Ιωαννίνων και  Πειραιώς, 
Εµµανουήλ Κοντοπυράκης, Γενικός Γραµµατέας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος, Πάµπης 
Φιλιππίδης,  Γενικός ∆ιευθυντής Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, Κωνσταντίνος ∆έλτας, Τµήµα 
Βιολογικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Κύπρου, Λεωνίδας Κυριακίδης, Τµήµα Επιστηµών Αγωγής, 
Πανεπιστήµιο Κύπρου. 

Ακολούθησε ζωηρή συζήτηση µε κύριο θέµα το ρόλο των Στατιστικών Υπηρεσιών Ελλάδος και Κύπρου. 
Οι εισηγήσεις θα δηµοσιευθούν στα Πρακτικά του Ε.Σ.Ι. για το Συνέδριο της Κύπρου.   

Για δεύτερη φορά δόθηκε το Βραβείο Καλύτερης Εργασίας Νέου Στατιστικού. Είχαµε πέντε (5) 
υποψηφιότητες ως εξής:  

1. Κ. Ματθαίου & Α. Καραγρηγορίου «Το µέτρο απόκλισης BHHJ: Ιδιότητες και έλεγχοι καλής 
προσαρµογής»  

2. Π. Παπασταµούλης & Γ. Ηλιόπουλος « Reversible Jump MCMC σε µείξεις κανονικών 
κατανοµών µε κοινές µέσες τιµές» 

3. ∆. Αντζουλάκος & Α. Ρακιτζής «Βελτιωµένα r από m διαγράµµατα ελέγχου»  
4. M. Sergides «Bootstrapping the local periodogram of locally stationary processes» 
5. Χ. ∆ριτσάκη «Η παραοικονοµία στην Κύπρο: Μια εµπειρική έρευνα» 

Την τελευταία ηµέρα του Συνεδρίου η Πενταµελής Επιτροπή, ύστερα από µελέτη των εργασιών και 
παρακολούθηση των ανακοινώσεων των υποψηφίων, κατέθεσε την βαθµολογία της και το Βραβείο 
Καλύτερης Εργασίας Νέου Στατιστικού δόθηκε οµόφωνα στον κ. Κυριάκο Ματθαίου για την εργασία του 
µε τίτλο: «Το µέτρο απόκλισης BHHJ: Ιδιότητες και έλεγχοι καλής προσαρµογής» και συσυγγραφέα τον κ. 
Αλέξανδρο Καραγρηγορίου από το Πανεπιστήµιο Κύπρου. Όλες οι εργασίες ήσαν εξίσου καλές και η 
Επιτροπή δυσκολεύτηκε να κάνει την επιλογή της. Οι εργασίες παρουσιάστηκαν σε µια συνεδρία. Την 
Πενταµελή Επιτροπή αποτελούσαν οι Καθηγητές : Γ. ∆ονάτος, Σ. Κουνιάς, Μ. Κούτρας, Ι. Κουτρουβέλης, 
και Χ. Χαραλαµπίδης. Ευχαριστούµε θερµά τα µέλη της Επιτροπής για την αξιολόγηση των εργασιών και 
των παρουσιάσεων.  

 
Απονοµή του Βραβείου στον κ. Κ. Ματθαίου 

 
Επίσης, για τέταρτη φορά έγιναν και παρουσιάσεις poster. Το πρόγραµµα του Συνεδρίου βρίσκεται στην 

ιστοσελίδα του Συνεδρίου: www.ucy.ac.cy/~esi2007.  
Το κλείσιµο του Συνεδρίου έγινε στο αµφιθέατρο «Α. Λεβέντης» στη Νέα Πανεπιστηµιούπολη του 

Πανεπιστηµίου της Κύπρου η οποία έχει εντυπωσιακές εγκαταστάσεις. Κύριο θέµα της συζήτησης ήταν η 
γλώσσα του Συνεδρίου µε αρκετές προτάσεις να καθιερωθεί ως επίσηµη γλώσσα  η Αγγλική. Έγιναν επίσης 
και προτάσεις για τη διοργάνωση του επόµενου Συνεδρίου του Ε.Σ.Ι. στη Σάµο.  

Φέτος είχαµε  τρεις προσκεκληµένους οµιλητές:  
τον Καθηγητή Γ. Ρούσσα από το University of Davis, California,  ο οποίος παρουσίασε οµιλία µε θέµα 
“Statistical inference under dependence-some new results and trends”, τον Καθηγητή E. Lesaffre από το 
Catholic University of Leuven, Belgium, ο οποίος παρουσίασε οµιλία µε θέµα “Accelerated failure time 
models for multivariate interval-censored data with an application in caries research ”, και τον Καθηγητή Y. 
Ritov από το Hebrew University of Jerusalem, ο οποίος παρουσίασε οµιλία µε θέµα “Consistent Learning 
methods are approximately local”. Επιπλέον το µέλος του Ε.Σ.Ι.  Καθηγητής Marlos Viana από το 
University of Illinois at Chicago έδωσε µια ενδιαφέρουσα ανακοίνωση µε τίτλο: “Canonical invariants for 
three-candidate preference rankings”. 



Οι κοινωνικές εκδηλώσεις ήταν πλούσιες: Cocktail στο ∆ηµαρχείο της Λευκωσίας, όπου υποδέχθηκε 
τους Συνέδρους και µίλησε η ∆ήµαρχος Λευκωσίας κα Ελένη Μαύρου. Εκδροµή στο Κούριο, Κάστρο 
Κολοσσίου και το Ιερό του Απόλλωνα. Ενδιαφέρουσα και πολύ όµορφη  η εκδροµή στη Λάρνακα 
(ξενάγηση στον Τεκκέ, στην εκκλησία του Αγίου Λαζάρου και περπάτηµα στην όµορφη παραλία των 
φοινικούδων). Το αποκορύφωµα ήταν το Επίσηµο ∆είπνο του Συνεδρίου στο έξοχο “Αθλητικό Κέντρο της 
Τράπεζας Κύπρου στα Λατσιά, προάστιο της Λευκωσίας,  όπου έλαβαν µέρος διακόσιοι σύνεδροι και 
χόρεψαν µε ζωντανή µουσική και πολύ κέφι µέχρι αργά µετά τα µεσάνυχτα. Το νησί της Αφροδίτης κατά 
γενική οµολογία ήταν πανέµορφο, το κλίµα θερµό και φιλόξενο. 

Όπως έχει γνωστοποιηθεί οι εισηγητές εργασιών - ανακοινώσεων στο 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Στατιστικής του Ε.Σ.Ι. στην Κύπρο (2007) πρέπει να αποστείλουν τις εργασίες τους για τα Πρακτικά του 
Συνεδρίου στα γραφεία του Ε.Σ.Ι. µέχρι 20 Ιουνίου 2007, σύµφωνα µε τις οδηγίες που εστάλησαν. Οι 
οδηγίες αυτές παρατίθενται και στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ι.: www.esi-stat.gr. 

 
Φωτογραφίες από το Συνέδριο της Κύπρου  προετοιµάζονται και σύντοµα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του  
Ε.Σ.Ι.:  www.esi-stat.gr. 
  
2. Λευκοπούλειο Βραβείο ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής διετίας 2005 - 2006.  

 
Απονεµήθηκε στην Κύπρο, ύστερα από εισήγηση της σχετικής Επιτροπής (Οµότ. Καθηγ. κ. Θ. 

Κάκουλλος,  Καθηγ. κ. Σ. Κουρούκλης και Αν. Καθηγ. κ. Ο. ∆αφνή) το Λευκοπούλειο Βραβείο 
∆ιδακτορικής ∆ιατριβής διετίας 2005-2006 στους 
α) ∆ρ. Αλέξανδρο Γρυπάρη από το Harvard University µε τίτλο “Bayesian semiparametric regression 
methods with applications to environmental epidemiology” και επιβλέποντα τον Καθηγητή Brent A. Coull 
β) ∆ρ. Αριστείδη Περπέρογλου από το University of Leiden, Netherlands µε τίτλο “Approaches in 
Modelling long term survival: An application to breast cancer” και επιβλέποντα τον Καθηγητή Hans C. Van 
Houwelingen. 

 Υποβλήθηκαν συνολικά τέσσερις (4) ∆ιδακτορικές ∆ιατριβές. Οι άλλες δύο ήταν:  
γ)  Απόστολος Μπατσίδης από το Τµήµα Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, µε τίτλο “ Θέµατα 
Πολυδιάστατης Ανάλυσης µε Ελλειπτικές Κατανοµές και Μονότονα Ελλιπή ∆εδοµένα.” και επιβλέποντα 
τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Ζωγράφο. 
δ) Μιλτιάδης Χαλικιάς από τα Τµήµατα Μαθηµατικών & Ιατρική Σχολή (Mεταπτυχιακό Βιοστατιστικής) 
των Πανεπιστηµίων Αθηνών και Ιωαννίνων µε τίτλο “ Πειραµατικοί σχεδιασµοί επαναλαµβανόµενων 
µετρήσεων µε δύο αγωγές ” και επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Στρατή Κουνιά. 
 
Κατά την κρίση της Επιτροπή και οι τέσσερις διδακτορικές διατριβές είναι πολύ αξιόλογες και 
καταδεικνύουν την, σε βάθος, γνώση της ευρύτερης περιοχής του θέµατος της διατριβής από την πλευρά 
των υποψηφίων. 
 
3. Πρακτικά 19ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής στην Καστοριά.  
 

Τα Πρακτικά του Συνεδρίου του Ε.Σ.Ι. στην Καστοριά (2006) είναι στο τυπογραφείο και θα είναι έτοιµα 
µέχρι 15 Ιουνίου 2007. Οι  ενδιαφερόµενοι µπορούν να τα ζητήσουν από την γραµµατεία του Ε.Σ.Ι.. Θα 
είναι διαθέσιµα και σε CD.  Σύντοµα τα Πρακτικά της Καστοριάς θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του 
Ε.Σ.Ι..  

Στους χώρους του Ινστιτούτου βρίσκονται τόµοι πρακτικών παλαιών Πρακτικών Συνεδρίων του Ε.Σ.Ι., 
προς διάθεση σε βιβλιοθήκες. Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να έρθουν σε επαφή µε την Γραµµατεία του 
Ινστιτούτου, µε σκοπό την προώθηση των πρακτικών σε βιβλιοθήκες των Ιδρυµάτων τους.   

Επί του πιεστηρίου: µόλις παραλάβαµε στα Γραφεία του Ε.Σ.Ι. τα Πρακτικά και τα CD 
του 19ου Συνεδρίου της Καστοριάς. 

4. Νέα των Μελών. 
 

Ο κ. Σάββας Παπαδόπουλος εξελέγη, Επίκουρος Καθηγητής στο Τµήµα ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων 
και Ανάπτυξης  του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης.  

 
5. Νέα µέλη του Ε.Σ.Ι. (Συνεδρία ∆.Σ., 6/6/2007). 

 
Αραπάκη Αγγελική, Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης στη Βιοστατιστική, Παν/µια Αθηνών και       
 Ιωαννίνων, τακτικό µέλος. 
Γαλάνη Ελένη, MBA, Leeds Business School, UK, έκτακτο µέλος. 
Γρυπάρης Αλέξανδρος, PhD στη Βιοστατιστική, Harvard University, τακτικό µέλος. 



Κουντουρής Τηλέµαχος, Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης στην Εφαρµοσµένη Στατιστική για 
 Εκπαιδευτικούς κτλ, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, τακτικό µέλος. 
Λυκουρίνα Άννα, Πτυχίο Στατιστικής & Αναλογιστικής Επιστήµης, Παν/µιο Αιγαίου, έκτακτο µέλος. 
Περπέρογλου Αριστείδης, PhD στη Βιοστατιστική, Leiden University, Netherlands, τακτικό µέλος. 
 
6. Μελλοντικά  Συνέδρια. 
 

Καλούνται τα ενδιαφερόµενα µέλη του Ε.Σ.Ι. να λάβουν µέρος στο ακόλουθο συνέδριο η ανακοίνωση 
του οποίου µας ήρθε από το International Statistical Institute (ISI): On October 22-24, 2007, a special 
conference will be organized in Beijing China, exclusively focusing on agricultural statistics. Entitled ‘ICAS 
4- Advancing Statistical Integration and Analysis’, this ‘Fourth International Conference on Agricultural 
Statistics’ will be hosted by the National Bureau of Statistics of China, and sponsored by the International 
Statistical Institute, Eurostat, the UN Food and Agricultural Division, the UN Statistical Division and the 
World Bank. The conference is open to the international agricultural statistical community. Περισσότερες 
πληροφορίες: http://www.stats.gov.cn/english/icas, e-mail: icas4@ciccst.org.ch ή isi@cbs.nl ή στα Γραφεία 
του Ε.Σ.Ι.. 

 
7.  ∆ιάφορα. 
 

α) Ύστερα από απόφαση του ∆.Σ. της 6/6/2007, από το Σεπτέµβριο του 2007 και για µια διετία, ο κ. 
Αλέξανδρος Καραγρηγορίου, Πανεπιστήµιο Κύπρου, αναλαµβάνει Εκδότης του Στατιστικού Περισκοπίου 
του Ε.Σ.Ι.. Του ευχόµαστε καλή επιτυχία. Υπεύθυνος. Έκδοσης του Στατιστικού Περισκοπίου παραµένει το 
∆.Σ. του Ε.Σ.Ι..  

β) Ανακαίνιση της πολυκατοικίας µας 

Με χαρά σας γνωρίζουµε ότι η πολυκατοικία στην οποία στεγάζονται τα γραφεία του Ε.Σ.Ι. 
ανακαινίστηκε στην εξωτερική της άποψη και έγινε ένα πολύ όµορφο κτίριο. Αναµένεται και 
αντικατάσταση του ασανσέρ. 

Σας καλούµε να µας επισκεφτείτε! 

 
γ) Γίνεται γνωστό ότι τα Πρακτικά των Συνεδρίων του Ε.Σ.Ι. στη Λευκάδα (2004) και στη Ρόδο (2005), 
είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ι.: www.esi-stat.gr. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναζητήσουν 
τις εργασίες τους.  

δ) Ο κ. Χρήστος Σκιαδάς µας έστειλε τα ακόλουθα νέα από το ∆ιεθνές Συνέδριο ASMDA 2007 
που πρόσφατα πραγµατοποιήθηκε στα Χανιά:  
« 

 
XIIth International Conference on Applied Stochastic Models and Data Analysis (ASMDA 2007) 

Chania, Crete, Greece, May 29, 30, 31 and June 1, 2007 
 

Στο ∆ιεθνές Συνέδριο ASMDA2007 εορτάστηκαν τα 25 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση που έγινε στις 
Βρυξέλες το 1981 από το Jacques Janssen.  

Το συνέδριο που διοργανώθηκε για δεύτερη φορά στα Χανιά, µετά την πρώτη επιτυχή διοργάνωση το 1993, 
από το Χρήστο Σκιαδά και διεθνή επιστηµονική επιτροπή, παρακολούθησαν σύνεδροι από 54 χώρες. 
Παρουσιάστηκαν εργασίες υψηλού επιπέδου στους τοµείς των εφαρµοσµένων στοχαστικών µοντέλων και 
της ανάλυσης δεδοµένων (Applied Stochastic Models and Data Analysis). 

Τόπος διεξαγωγής ήταν το υπερσύγχρονο Συνεδριακό Κέντρο του Μεσογειακού Αγρονοµικού Ινστιτούτου 
Χανίων (ΜΑΙCh). Στους συνέδρους απηύθυνε χαιρετισµό ο πρόεδρος του Ελληνικού Στατιστικού 
Ινστιτούτου κ. Τάκης Παπαϊωάννου. 

Βραβεύτηκαν οι 2 καλύτερες εργασίες νέων επιστηµόνων: H κα Σόνια Μαλεφάκη από το Τµήµα 
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης, Πανεπιστήµιο Πειραιώς και ο κ. Pal Rakonczai από το 
Department of Probability Theory and Statistics, Eotvos Lorand University, Budapest, Hungary. Τους 
συγχαίρουµε και ευχόµεθα καλή σταδιοδροµία. 

Το επόµενο ASMDA2009 θα διοργανωθεί στη Λιθουανία (Vilnious) το 2009 µε οργανωτή τον Leonida 
Sakalauskas .» 



ε) Τα γραφεία του Ε.Σ.Ι. θα παραµείνουν κλειστά από τέλη Ιουλίου έως και 31/8/2007, λόγω 
θερινών διακοπών.  

 
8. Γράµµατα προς το Περισκόπιο. 

Λάβαµε και παραθέτουµε, πιο κάτω, ένα σχόλιο και µια επιστολή που αναφέρονται στη συνέντευξη του 
Καθηγητή κ. Ρούσσα η οποία δηµοσιεύθηκε στο προηγούµενο Περισκόπιο Νο 22,  Φεβρουαρίου – Μαρτίου 
2007: 

α) Σχόλιο από τον καθηγητή κ. Χ. Χαραλαµπίδη:  

Ο καθηγητής κ. Γεώργιος Γ. Ρούσσας στη συνέντευξή του στο "Περισκόπιο" αριθµός 22 του Φεβρουαρίου 
2007,  αναφέρει ανάµεσα σε άλλα ότι "Στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, από το οποίο και προερχόµουν, 
προσκλήθηκα για µια οµιλία από τον αείµνηστο Σταµάτη Καµπάνη, του University of North Carolina, 
Chapel Hill, που ήταν εκεί για µια περίοδο ως επισκέπτης καθηγητής". Η αναφορά αυτή αποκαλύπτει µόνο 
τη µισή αλήθεια. Αναζήτησα την άλλη µισή που προσωπικά γνώριζα στο αρχείο της τότε Έδρας Λογισµού 
των Πιθανοτήτων και Στατιστικής την οποία κατείχε ο καθηγητής κ. Θεόφιλος Κάκουλλος. Επισυνάπτω 
σαρωµένο (scanned) αντίγραφο σχετικού εγγράφου του καθηγητή κ. Κάκουλλου και αφήνω τα 
συµπεράσµατα στους αναγνώστες. 

 
 



β) Επιστολή  από τον  Καθηγητή κ. Γ. Ρούσσα προς τον κ. Σ. Μεϊντάνη, στον οποίο έδωσε τη συνέντευξη,  
και η οποία αναφέρεται στο σχόλιο και το έγγραφο από τον  κ. X. Χαραλαµπίδη: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

If that letter and the attached document are, indeed, included in the next "Periscopio", please, be kind enough 
to ask-- on my behalf-- the powers to be that the following response be also included. And that will be the 
end of it, as far as I am concerned. 

 
"I truly hate to engage in exchanges like this, but I could not let it go. 
Unfortunately, I know first-hand how disgustingly good we are at things of this sort. That's probably why I 
am here instead of there! 
 

The letter produced by Professor Charalambides is vacuous. Just think of it! I was in Greece (University of 
Patras) since 1972. It took eight (8) years and the presence of Professor Stamatis Cambanis in the University 
of Athens for me to be invited there. I did not need a stipend to give a lecture, nor did I reject a previous 
invitation, because of lack of one. Simply and plainly, an invitation never came! 
 

What I personally know is this: I was contacted by Cambanis, I was received in Athens by Cambanis, I was 
presented by Cambanis, and I was entertained by Cambanis. 
 

You draw your conclusions! 
P.S. 

Incidentally, when I was in Greece, colleagues from Germany and U.K. urged their Greek students to come 
and work with me in Patras (and they did come), but students in the University of Athens were not aware of 
my presence in Patras! 
Again, draw your conclusions, and leave it at that! 
 
George Roussas 
Distinguished Professor 
University of California, Davis" 
 
 

 

 
Καλούνται οι συνάδελφοι να στέλνουν στα «ΝΕΑ του Ε.Σ.Ι.» νέα τους, νέα της Σχολής τους ή του 
επαγγελµατικού χώρου. 
 
 
 

ΤΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ  
ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ  

 
 

Κ Α Λ Ο       Κ Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι     ! ! ! !! 
 
 

Το ∆. Σ. του Ε.Σ.Ι.  
 
 

 
 

Αθήνα, 13/6/2007 


