
ol πρcδτε5 πρooπdΘεlεg oυλλoγη5 οτατtoτlκrirv οτolxεiιυv ανξoνταl oτηv
αρ1α16τητα. Ατroγραφi5 του πληθυoμο6 dκαvαv 6λol αxεδ6v ol λαoiToυ αρ-

xαioυ κ6ομου, 6τrιυ9 or Krνdζol ol Atγιiπτlol ol 'Ελληνε5 καl dλλol. o 6ρo5
Στατιοτlκη τrρo6ρ1εταl ατ16 τη Λατlvrκη λdξη status, τroυ οημαivεr κρdτo5
καl η oποiα τrρodρ1εταl ατ16 τo ελληνlκ6 ρημα οτατiζω Troυ oημαiνεl δtατrt-
οτc6vιυ, τιρooδl oρ iζιυ.

Στατloτlκd oτolxε(α γIα Tov τrληΘυoμ6, TIs σTραTlωτlκ65 δυνdμεls/ To
εlodδημα, Tη φoρoλoγiα αναφdρoνTαI σTα dργα τoυ Ηρoδ6τoυ, τoυ Θoυκυ-
δiδη, τoυ Ξενoφιilvτα KαΙ Τoυ Αρloτoτ€λη'

ol Pcυμαioι oυγκ6vτρcυναν σTαTlστlκd oτοl1εfα γlα 6λoυ5 αxεδ6ν τoυ5
τoμεfg τη5 αvΘρc6τrlνη5 δραoτηρ16τητα5, 6πα15 π.1. δημoγραφlκιi οτοl1εiα,
δηλαδη ατol1εiα τrου αναφfρovTαv oτl5 γεwηoεls/ ToυS Θανdτoυ5 καr οε dλ-
λα 1αρακτηρloτlκd τoυ πληΘυαμοιi, αλλd καl oτolxεiα πoυ αvαφdρovTαν σε

φ6ρoυ5, τroλdμουg, γειυργr κη δραoτηρl6τητα, αΘλητl κd γεγov6τα κ.λπ.

Η Αγiα Γρoφ4 αναφdρεr 6τl o lωαηφ καl η Mαρiα Trηγαv oτη BηΘλεdμ,

γlα Tη γεvlκη ατroγραφξ τoυ τrληΘυoμoιj, τroυ fγlνε ατ16 του5 Pιυμαfoυs Kα-
τd τηv περioδo που γεwηθηκε o Xρloτ65.

H οτατloτlκη ιυg αυτοτελξg ετrloτ(μη Trαρouσιdζεται απ6 τo 17o αιιit-
vα. Τ6τε dρ1loε να δlαμoρφc6νεταt 6να9 vdo5 κλdδo5 τrου προηλΘε ατ16 τη

μελdτη τιυν τυ1ερc6v παl1νlδlιilv, μιυoτd5 οημερα ιυg Θεcυρiα τιυν τrtθα-
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νoτητιυν. H Θεωρiα τιυv τrlΘαvοτliτιοv θεμελlc6Θηκε κυρiαrg ατ16 τoυg Ber-
nοulΙi, Gauss, Laplace.'Ετοl κατd τo τ6λο5 του 19oυ αlc6vα η Στατloτlκη εlxε
ατroκτξοεl το κατdλληλo Θειυρητlκd υτrdβαΘρo γlα την τrdρα π6ρα ανd-
πτυξη τη5.

Αξiζεl vα γ(vεl lδlαiτεροg λdγo5 γlα Tη λεγ6μεvη δημoγραφlκη καl οtκο-
voμlκη toτoρiα TΓoυ ΧαραKτηρiζovταl με Toν 6ρo πoooτlκri lατoρfα. Η ποoο-
τlκη loτoρfα αvαπτιl1θηκε τrαρdλληλα με την ανdτrτυξη ταlν μεΘ6διυν τη5
Στατιοτlκ(5. 86βαlα τα υτrdρ1ovΤα lσToρlKd δεδoμdvα lδlαiτερα Trρlv Toν
'l9o αlοδvα δεν εryαv KαΤαγραφεi με ετrlατημoνlκ€g μεθ6δoυ5, γl' αυτ6 απd-
vlα παρoυσi'αζαν τrληρdτητα, αv KαI αυτ6 τo γεγoνdg δεv μεlιivεt Tηv IσTo-

ρlκ( τoυλξloτοv αξiα αυτrirν Tων νToKoUμ6ντιυv.

Aρxεξ τnξ εnoxfg τωv μεταRRωv

Mεσοξ],oρΦ,]ζo}|iξ 
i

6i,θνη " ''"

18,0

Aρx€ζ τnζ εnoxriξ τoυ xρtαιlαvlομoυ Pωμn 22,0

Mεoαfωvαζ AYVRiα 33,0

1687 - 1691 MΠρεσR6oU 33,5

Πρlv οno τo '1789 35,5

1 838- 1 854 AYγR|α καl ΣKωτ[α 40.9

1 900- 1 902 |-ιΠA 49,2 l

1946 66,7

Σounδ[α 74,8

' ΠnYi:- Roland PreSSat' DemographΙe SociaΙe.PUF. ParΙS 1978 (Πρωτn εKδoσn' London 1970
σ' 4d'

- o μ€ooζ 6ρoζ ζωιiξ γlα τnV ΕUρωΠαΤKn 
-Εvωσn οvoφ€ρετol στnV ΕUρcδΠn τωv δωδεκο κοι εfvαt

nρooθnκn noυ Eγlvε οn6 τoυζ oυγγραφεfξ, oσμφωvα με τα oιolxεfο τnc EURoSτAT.
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Θvnαμ6τnτα στn ΓαRaiα μεταξιi 1955 κol 1971
AΠ6 κ6Θε επαγγεRματlκli κατnγoρiα 1000 ατ6μωv Πou 9ρiσ|ω1/Ιαι στn,ζωli

δnμoofoυ

BloτεXvεζ καl €μnoρol

Mεοοiα αιρωματo τoυ lδlωτlκoυ τoμ6o

lδlωτlκoi υnοΛΛnlolt___ _

380

356

362

448

406

l

l

I

310

ΠnYn: Roιland PreSSat, Demographie Sociate, PUF, PAris 1978 σ. 54ι------.-

Θα ηταν iοω5 παρdλεIψη, αν δεv αvαφ6ραμε μερlκd οv6ματα oιiγ1ρo-
vων ερευvητcδv τroυ oυv€βαλαv oτην ανdπτυξη τηs oτατloτlκηg επlατημη5
dπιυ5 τιυv'Αψλιυν Karl Pearson (1857, 1936) καl R.Α. Fisher (19s0-1962) τoυ
Ιvδoιi C.R.Rao Tωv Σoβlετlκ<υν Kolmogorov, Smirnοv, Markov τιov Αμερlκα-
νc6ν, Feller, Morison, Αrderson καl τroλλriv dλλιυν.
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1.2 ΣτατtσTlKη Kα' ΠληρoφoρlK'i
Η Σ'α',or,κ4 ιυs επloτημη 1εlρfζεταl μεγdλο τrληθog δεδoμdνιυν καl ταυτ6-
ΧρoΥα γlα τηv εξη,crlγ4 xρηolμcυv συμπερασμdτιυν απαlτo6vταl υπoλoγl-
ομoi, πoυτl5 τrερloo6_τερε9 φoρ€5 ε(vαl αρκετd εκτεταμdvοl. 'Ετσl σTηv TΓo-

ρεiα τηg εξdλlξη5 τηg βρηκε αριυγ6 τηv ετrloτ(μη τηg Πληροφoρlκη5.

H τrρc6τη Χρηση μεΘ6δcυv Πληρoφoρlκη5 6γlνε κατd τηv ατroγραφη τoυ
1B90 οτlg ΗΠΑ. Tο Αμερlκανlκd ΓραφεΙo Απoγραφη5 δtαπloτc6vεl τηv επox(
εκεivη, 

-6τl οl επεξεργαoiεs τηs αTroγραφηs τoυ 1BBO δεν θα εryαv oλoκλη-
ρcυΘεf 6ταv Θα 6ρyιζε η απoγραφη τoυ 1B90 καr αvαθdτεt oτov Herman Hoi-
Ιerith να ΧρησΙμoTΓolηoεl μη1αvoγραφlκ65 μεΘdδoυ5. o Ηollerith εryε τηv lδdα

Υα^χρησlμoπolηoεl δldτρητεs κdρτε5 Υlα Tην τrαρdoταoη τοlv αρlΘμητlκc6v
δεδoμ6vιυv, τrφiπoυ 6πιυ5 τlg γvrορfζoυμε Kαl o(μερα η γrα τηv ακρiβεIα 6-
πωs Tls μιυρiζαμε oτo κovτlv6 παρελΘ6ν, μΙα καl αημερα dxoυv εκλεψεl.

H δldτρηαη ΤΨv δεδoμ6vωv Tηs απoγραφ(g τoυ 1B9O απαiτηοε
56.000.000 κdρτε5, αλλd η ετrεξεργααiα τoυg ατrd τl5 αυτ6ματε5 ηλεκτρoμη-
1αvlκ65 μηxαvdg εixε τερdοτtα ετrlτυ1iα. Φτdvεl να oημεlιυΘεf 6τl τrαρd τo
γεγov65 6τl o τrληΘυαμ69 αυξηθηκε ατ16 50 oε 63 εκατoμμιiρlα, η ατroγραφη
ολoκληρ<6Θηκε οε τρiα 1ρ6vlα.

- Ol μη1αv€5 αυτi5, πoυ δεv ξoαν βdβαlα υπoλoγloτfg, μπoρo6οαv vα
δlατρηooυv κdρτε5, vα μετρo6v τl5 αξiε5 επΓ αυτι6v Kαl να τlg δlατdoαoυv
κατd α6ξουοα η φΘΓvoυoα τdξη, εvc6 αργ6τερα τrροoτ6Θηκαν Kαl μηΧαvl-
oμoi τroυ 6καvαv καl αΘρο(αεl5.

τηv εμφdνlση τα)ν _πρc6τιυν ηλεκτρovlκιiν υτroλογloτc6v τrρo5 τη
ληξη τoυ B' Παγκ6oμloυ Πολ6μου η Στατloτικη μαζi με τrλ(Θo5 dλλεg ετrl-
oτ(με5, βρioκεr 6vα πoλιiτlμo εργαλεΓo. o ηλεκτρoνlκd5 υτroλoγloτη5 μπoρεΓvα απoΘηκε6oεl τερdoτlo 6γκo δεδoμdvιον Kαl vα εκτελdoεI τroλ6πλoκε5
τrρdξεl5 με α_υτd Υρηγoρα Kαl με ακρfβεlα. 'Ετol οιjντoμα αε 6λα 'α υ'rorρ-
γεiα καl μεγdλoυ5 oργαvloμoιis εγKαTασTdΘηκαv lαxυρof υπoλoγloτi5.

ΠληΘog τrρογραμμdτιον γρdφτηκαν, μεταξιj dλλιυν Kαl γlα ατατlατlκig
εφαρμoγ69. Ol ατατlατlκoΙ oε oτεvη ouvεργαoiα με lΤρoγραμματloτig ηλε-
κτρoνl κc6ν υτrολογloτc6ν υλοτrolo6σαv σε δldφoρε5 γλc6ooε5 ΤrρoγραμμαTΙ-
ομoιi πρoγρdμματα γlα κdΘε αv6γκη. H ΣτατloτIκη απαλλξτηκε απd τov
τερdoτlo φ6ρτo τη5 απoΘ(κεUσηs τcυv oτolxεiαrv KαΙ τωv επiπovιον υπoλo-
γloμc6v. Παρd7ιληλα τηv (δlα αυτη επo1ξ τrρoιυΘηΘηκε Kαl η dρευvα oτη Στα-
τloτlκη, γlατi με Tη Χρηση τoυ υτrολoγloτξ εlαxcδρησε σε ν6α τrεδiα, TIρημα
τroυ Θα ηταv αδιiνατo να γΙvεl με ΧεΙρoΥραφlκ69 μεΘ6δoυ9.

_ Tο 19B1 oημεlc6νεTαl μΙα vdα καl τroλ6 οημαvτrκη εξdλlξη oτo 1cδρo τηg
Πληρoφoρlκη5 με τηv εμφdvloη Toυ προσα)πlκoι1 υπολoγlοτη. Στα 1ρ6vlα
τroυ ακoλoιlΘηoαv ol Trρoσωπlκof υπoλoγloτi5 γνιδρlααv εκτrληκτlκξ δldδo-
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οη. Mτr(καv αxεδ6ν oε 6λε5 τl5 επl1εlρ(oεl5, μεγdλεg, μεααiε5 καl μrκρd5, οε
γραφεΙα ελει1Θεριυν ετrαyγελματlιδv αλλd KαΙ σTα περloo6τερα απ(τlα. o-
τroloοδητroτε τι6ρα μπoρεf vα i1εl τrρ6oβαoη αε υτrολογloτη, πρ&γμα πoυ
δεν ηταv δuvατ6v oτo παρελΘ6v.

Παρdλληλα μεγdλη dvΘηoη μι6ρlαε η 1Ταραγα)γη τoυ τυποτrolημ€vου
λoγloμlκοι1. Αvατrτ61ΘηKαν KαΙ παρoυοldαTηKαv τrακiτα γlα κdθε εiδoυ5 α-
νηKη τα oπoiα καl Θεcυρoιlνταl τrλ6ov cυ5 καταvαλιυτlκ6 πρo'l6v. Γlα τη Στα-
τlοτlκ( παρουαldοΤηKαν αρκετd εξεlδlκευμdνα πακdτα 6τrιυ5 τo SPSS, τo
SΑS κ'α. τα oπoiα επlλ6oυv 6λα τα oτατloτlκd πρoβλξματα/ παρouσl6ζoυν
τα απoτελdσμαTα με πolκiλoυg τρdτroυg ΧρησlμoΤroΙc6vτα5 καl γραφlκdg α-
πεlκoνiοεl5, αλλd πρoxιυρoιiν καl πdρα π6ρα εξ6γοvTαS σταTlστlκd oυμτrε-

ρdαματα. Πακ6τα σαv Kαl αυτd μπoρεi καvεig vα oυvαντησεl σε πρoσωΤrΙ-
κoιi5 υπoλoγIατfg αλλd καr oε μεγdλα oυoτηματα.

'Αλλα τrακdτα γεvlκ6τερηs χρηση5 δlαθfτoυv αρκετd5 δυvατ6τητε5
oτατloτlκη5 επεξεργαo(α5. Τ6τolα τrρoγρdμματα εivαl τα πακ€τα ετrεξεργα-
oiα5 λoγlοτlκc6v φ6λλιυv, π.χ. Lotus 123, Εxcel κ.α. Τα τrακ6τα αυτd, εvdl δεv
εiναl εξεlδlκευμ6vα πακιjτα oτατloτlκη5, δlαΘ€τουv αρκετ65 αxετrκ65 δυνα-
τ6τητε9, τroυ υπερβα(voυν τl5 oυνηΘεlg αvdγκε5, εvιir ol δυvατdτητds ToυS
σTηv παρoυoiαoη τιυν ατroτελεομdτωv εivαl εκτrληκτlκd5.

Συμτrερααματlκd να αvαφ6ρoυμε, dτl oημερα o καΘdvαg μτroρεiνα f1εl
πρ6οβαοη αε dναv υπoλoγlοτη Καl με τη βoηΘεlα εν65 τrακdτoυ λoγlομlκoιi,
εiτε εξεlδlκευμivoυ, εiτε μη εξεlδlκευμdvου αλλd με δυvατ6τητε5 oτατloτlκ(g
επεξεργαoiαs/ vα πραγματoπolηοεl Tη σTαTΙστlκη τoυ 6ρευvα' Πρακτlκd
Στατloτlκη Χωρi's υτroλoγloτη δεv 61εl ν6ημα αημερα KαΙ με τo τrνε6μα αυτ6
d1εl γραφεΙ KαΙ To βIβλio πoυ κρατdτε οτα 16ρlα oα5'

1.3 To αvTIKεrμεvo Tηs ΣτατloτIKlis

Τo αvτlκεiμεvo τηs οτατtατlκ(5 ετrlοτημηg oυvioταταl o(μερα σTηv αTroTε-
λεαματlκη αξloπoiηoη τrληροφoρlc6v μετd ατ16 κατdλληλη κατd περiπτιυoη
oυλλoγ{, ετrεξεργαoiα, oργιivιυαη, τταρoυοiαoη καl αvιiλυαη αρlθμητlκdlv δε-
δoμ6vιυv, dτol ciloτε vα δlευκoλ6νεταl εiτε o δημ6olo5 εiτε o lδIιυτlκ65 τoμ6α9
oτη αωoτξ ληψη μdτριοv Kαl απoφdoεrυv.

Ατ16 τo γεvlκ6 αυτ6 ορloμ6 γfvεταl φανερ6, 6τl η οτατloτlκη ετrloτημη
ιυg καΘαρd εφαρμooμ€vη ετrloτημη xρηolμειiεl ευρι1τατα σTη δlερε6νηoη
πρoβλημdτιυv 6λ<ιv αxεδd,v τιυv τoμ6ιοv τηg ανΘρc6τrlvη5 iρευvα5 καl δρα-
οτηρ16τητα5, με Iδlαiτερη ουμβoλξ σTηv olKoνoμiα, τηv tατρlκη, τη βloλoγiα,
Tη μετεωρoλoγiα, Tls KoΙvα)νΙKdg ετrlατημεs, Tην ψυxoλoγiα, τη γειυργiα, τη

βroμη1αviα κ.λπ.

25
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Eπi'oηs η σΤαTlσTΙKξ επlατημη με τη μoρφη τηg Στατloτlκlis τιυv Eτrl-

1εlρliαειυv εivαt ivα 1ρηolμo εργαλεio γlα Tη μελdτη δlαφ6ριυv πρoβλημd-
ΤoJv Tηs lδlωτlκη5 τrριυτoβoυλiα5 καl εlδlκ6τερα τηS εTΓlΧεlρηματlκ(g δρα-
oτηρ16τητα5, 6πω5 γIα Tηv τrαρακoλoι1Θηoη τιυν αγoρι6ν, τιυv τrιυλξαειυν
Kαl Tα)v κερδιδv μlα5 ετrl1εfρησηS/ γlα τοv dλε1xo τηg τroldτηTαs Tωv παρα-
γ6μεvιυv τrροT6ντιυv, γlα Tηv dοκηoη oιοoτη5 τlμoλoγlακηg, επεvδυτlκ4s, 

'r,-oταlτl κ(g τroλlτl κ(5 κ.λτr.

Η τιαρεμβoλ4 'ηs oτατroτIκ(5 oτo κιiκλιυμα: τrρ6βλημα - τrληρoφdρη-
ση - ληψη ατ16φααη5 φαivεταl ατ16 τo αx4μα πoυ ακoλoυΘεf:

Σιnμα 1.3.1.

Γlα τrαρdδεlγμα αS υποΘdoουμε 6τt κdπolo5 φoρdα5 (τr.x. υτroυργεio
τrερlβdλλovτo5 ( τoτrIκη αυτoδloΓκηση) εvδΙαφdρεταl γlα Tη μελdτη Trls α-
TμoσφαΙρlK(5 ριiπαvoηS Tηs πρωTειioυoα5 προκεlμdvου vα λdβεl Τα αvα-
γκαiα μdτρα γlα Tηv 6oo γivεταl καλ6τερη αvτlμετc,iτrlση Toυ προβληματo5.

H παρεμβoλ4'ηs oτατloτlκη5 oυvioταταl :

1) Στη αυλλoγη Tωv αTrαραiτητιυv oτolxεiιυν μετd ατld κατdλληλε5 με-
τρηοεl5 επi ταlv δlαφ6ριυν ρι1πιυν τη5 ατμ6oφαlραs.

2) Στηv κατdλληλη επεξεργαoiα Kαl μηΧαvoγρdφηση τoυ oτατlοτlκο6
υλlκoιj.

3) Στηv τrαρoυo(αoη Tωv δεδoμ6vωv με κατdλληλoυ5 τιivακε5 καl δlα-
γρdμματα (βλ. δlαγραμμα 1.1).

4) Στη οε βdΘο5 αvdλυoη Kαl με χρηση κατdλληλιυv oτατtoτlκcilv μεΘ6-

(J
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o
5,o
Ξ-c

ΣυflloγΠ τωV οΠαlτouμεVωv ΠRnρoφoρlωv
Ξ
ΞΣ,c
l-JI
E
LU

'Ξ
Ξo
trσP
ι^|

EnεξεργooΙα κοl oργαvωσn τωv δεδoμεvωv

Συαεnματl κn Πα ρoU σ[οσn τωv στατl σc| Kωv σtolxε iωV

AvοΠυon τωV δεδoμεvωV Kαl εξαγωvn σUμΠερασματωv

ElοnγΠoεlξ εΠ[ τωv μετρωV Καl σΠoφασεωV
t]ou Πρ€Πεlvο Rnφθouv
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διυν τoυ dλου τrροβλ(ματo5, τrρoκεrμdvου να πρoκ6ψouv Tα αxετlκ6
ουμπερdαματα.

5) Στηv εloηγηαη γlα Tα ουγκεκρlμdvα μiτρα τιoυ τrρ6τrεl vα τrdρεl o

φoρdα5 γlα vα αvτlμεTωπloτεf με επlτυ1iα τo τrρdβλημα.

Mε dλλα λdγlα η παρdμβαoη Tηs σTαTlσTlκηg επloτημηS σTο κιiκλιυμα:
πρ6βλημα, πληρoφdρηση, ληψη απ6φαoηg, περloρiζεταl μ6νo oτην τrληρo-

φ6ρηoη, τrρoκεlμdνου vα δlευκολυνΘεi κdΘε ενδlαφερdμενo5 oτη oωoτη
λη ψη μdτριυv, ατroφdoειοv, νoμoΘετr κriν ρυΘμ [oειιν κ.λτr.

1.4 ΣυλλoΥlf, ετrεξεργασiα Kα' oργdvωση σTolχε(ωv

O κυρ16τερo5 φoρdαq ουλλoγηq καl δημooiευσηs σTαTlατtκιirv ατοlxε(ιυν
oτη 1cδρα μα5 ε(vαr η EΘvlκli Στατlαrlκ{ Yττηρεο(α τη5 Eλλιiδαs (Ε.Σ.Y.E.). Η

υτrηρεoiα αυτη 61εl την 6δρα TηS σTην oδ6 Λυκo6ργου 14-16, κovτd ατηv
πλατε(α oμ6vοlα5, οτηv ΑΘηvα. Yτrdγεταl δε oτo Yπoυργεio ΕΘvlκξ5 olκovo-

μiαs.
Τα οπouδαl6τερα δημoolε6μαTα Tηs Ε.Σ.Y.Ε. εivαl:

α) Τo μηvlαio oτατtoτlκ6 δελτio.

β) H (ετξαIα) ατατloτlκη ετrετηρiδα.

γ) H (ετ(olα) αυvoτrτlκη oτατloτlκη ετrετηρiδα.

δ) To εξιυτερlκ6 εμτrd,ρlo.

ε) ol dρευvεs Tωv olKoγεvεΙαKωv πρoδπoλογloμι6v, κ'λπ.

Tα oτατlατlκd oτol1εiα που παρd1oνταl απ6 τηv Ε.Σ.Y.Ε' καλ6πτoυν 6-

λoυ5 τoυ5 τoμε(5 τηg αvΘριiπlνηg δραατηρ16τητα5, 6πιυ9 π.X. Tηv υγε(α,
την παtδεiα/ Tηv Kolνωνlκη αοφdλlor|, τη δlκαlooιivη, τα δημ6αlα olκovoμlκd,
το εμτ16ρlo, Tην Τoυρlστlκ( κivηαη/ Tηv αTtασΧ6ληοη, τη γειυργiα, τt5 τlμ€5,

την olκoδoμlκη δραοτηρ16τητα κ.α. Ακd,μη τrαρi1oνταl πληρη oτor1εiα αxε-
τlκd με τl5 μεταβολd5 τoυ τrληΘυομoιi (δημoγραφlκd oτolxε[α), καΘc6g καl
oτolμiα τToυ αφoρoιiv τo κλfμα, τo 6δαφos/ Tη μεTαTrofηoη, τηv ενdργεlα
κ.λπ'

Γlα dλα τα τrρoηγo6μεvα μεγdΘη υπdρxoυν αvαλυτlκd oτol1εiα, τα o-

πoiα περlλαμβdvoνταΙ σε αυToTελ( δημoolειiματα. Συoτηματlκη α6voψη
oτor1εiιυv περlλαμβdvεTαl σTη "Στατloτlκη ετrετηρiδα τη5 Ελλdδοg" καl στη
"Συvoπτlκη ατατlοτlκη επετηρfδα", ενc6 οτo "Mηvlα(o οτατlοτlκ6 δελτ[o"

δημοοlε6ovταl τα πλiov πρ6οφατα, κdΘε φoρd, οτατtoτlκd δεδoμdvα.

Αvτioτol1η υπηρεοiα, με 6δρα τr5 Bρυξdλλεs KαΙ με τo dνoμα EUROSTΑτ
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καλ6τrτεl Tη συvoλlKη δραoτηρldτηTα τωv xιυριiν μελc6v τη5 EυρωπαTκ{s ,Ε-

vωσηs.

- 'Αλλοl φoρεi5 αυ7ιλoγ(5 οτατloτlκcδν oτol1εiαlν/ με TΓερloρloμ6vε5 6μcυg
δυvατ6τητεg, εivαl ol δldφoρε5 εταlρεiεg δημoοκιiτrησηs ol oπoiε5 εργdζo-
vταl κατ6τrlv τrαραyγελΓα5 καl γlα λoγαρlαoμd τcυν κoμμdτιυν, ταlv εφημερi-
διοv, τιυv καvαλlcδv τη5 τηλε6ραoη5 κ.λτr. Ετlioη5 οε oυλλογη oτol1ε(αlν πρo-
βαΙvoυv τα τρlτoβdΘμlα εκπαlδευτlκd lδριiματα, οl ετrlxεrρηoεl5, η Toτrlκη
ΑυτoδloΙκηοη, αλλd Kαl μεμovωμivol lδlc6τε5 γlα 1dρη Tηs επlσTημovlκηg 6_

ρευvαs.
o τρ6τro9 oυλλoγη5 τιυv ατolxεΙcυv f1εl μεγdλη αημαofα γΙα τηv αξloτrl-

oτfα τoυg καl βiβαlα γivεταt ειjκoλα αvτlληπτ6, dτι oυμπερdoματα βααl-
oμ€vα αε ελλrπη η αvαληΘ( δεδoμdνα ε(vαl τελεicυ5 οναξrdτrlοτα.

Η μεΘoδoλογiα oυ)ιλoγξg αρlΘμητlκιiv oτol1εΓων λdγcυ τoυ μεγdλoυ εv-
δlαφ€ρovτοs Τroυ παρoυαldζεl, Θα ατroτελ6oεl ξεxιυρloτd αvτlκεiμεvo τoυ
δε6τερoυ κεφαλαΙου.

Mετd τη ουλλoγη Τ(Dν σTαTΙστlκcδv οτolxεicυν, με τη μoρφη κατdλληλα
oυμπληριυμ6vαlν εραlτηματολογiιυv, ακoλoυΘεi ετrεξεργαοiα τoυ σTαΤΙσTl-
κo6 υλlκoιi με oκoπ6 τov dλεγxo τη5 ακρΙβεlαS, TΠS oαφηvεlα5, τηg πληρd-
TηTαs Kαl Tηs ουνiτrεtα5 Tα)ν αTtαvTξαειυv καl ακoλoυθεΙ η oργιivιυση με Tηv
κωδlκογρdφηση Tωv απαvτ(oειυν γlα δlευκdλυναη Tηs μηχαvoγραφrκη5 ε-
τrεξεργαoiαs Toυ σTαTlοτlκoιi υλlκoιj. Επεlδη η επεξεργαoiα καl η oργdvιοoη
εivαl καΘαρd τε1νlκ6 Θdμα, δεv πρ6κεlταl να μαs ατrααxoληoεl lδlαiτερα.

1.5 Παρoυσrαση Kα! αvdλυση Tωv δεδoμdvαlv

Mετd τη oυλλoγη, επεξεργαoiα καl oργdνωση ToU ατατloτlκo6 υλlκo6 ακo-
λoυθεΙ τo ατdδlο Tηs παρoυσiαoη5.

Η τrαρoυoiαση Tων oτolxεΓιυv γivεταl με δrjo κυρi'ιυg τρ6πoυ9, δηλαδη
με ToυS λεγ6μενου9 oτατloτlκο65 τrivακεg Kαl με τα κατdλληλα κατd περi
TrTωση δlαγριiμματα. Kαl ol δυo τρdτrol τrαρoυο(αοη5 ατol1εΙιυv τrαρf1oυν
σTov ερευvητη ( oε κdΘε dλλoν εvδlαφερdμεvo/ με τρ6τro απλ6 καl ευκoλo-
vdητo γεvIκdg εvτυπcilοεl5 καt ατroτελoιiv μlα πρc6τη μoρφη ατolxεlc6δoυ5
oτατlατlκη5 ανdλυoη5. ol π(vακεg δivoυv πoαoτlκd5 μdνo πληρoφoρiε5, εvc6
τα δlαγρdμματα τrdρα Tωv Troσoτlκc6v πληροφoρlcilv, δivoυv ετri τrλiov τrλη-
ρoφoρiε5 με Χρηση κατdλληλιοv εlκ6vιυv' 'Ετol με μlα ματld, κdθε εvδlαφερ6_
μεvos/ μτroρεf vα 61ε1 1ρηαlμε5 τrληρoφoρiεs Χωρrs κατ' αv&γκη vα α.IToμVη-

μoνει1εl αρlΘμo65. Αs μην ξεpdμε 6τl "μlα εlκ6vα τroλλ69 φoρ6s αξΙζεl 6oo
xiλlε5 λdξεI5" KαΙ αυτ6 ακρrβc65 oυμβαivε| με τα oτατloτlκd δlαγρdμματα
(βλ6τrε δlαγρdμματα oελ. 3B, 39). Εκτ69 6μιυ5 ατ16 τη oυvoτrτlκη τrαρoυoiα-
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ση τoυ oτατtoτlκo6 υλlκoιi, η εTrlσTημovlκη μελiτη εv65 τrρoβληματog ατrαl-
τεf πdρα απ6 τov καταρτloμd εv65 πΓvακα η εvdg διαγρdμματo5, μlα αεlρd
dλλαrv υτroλoγloμιilv τroυ xαρακτηρΓζovTαl με τoν 6ρo "σrατlστlκli αvdλυ-
ση".

'oτr<υ5 αvτlλαμβdvεTαl o αναyνι6oτη5, ol δrdφoρol μ6Θoδοl ατατtατlκηg
αvdλυαη5 Θα ατroτελ6σoυv To κ6ρlo μ6ρo5 αυτoιi τoυ €ργoυ.

Mετd τη oτατtoτlκη αvdλυoη ακoλoυΘεi η εξη,ωγη oτατlαrlκιiv συμπε-
ραoμdτιοv, γlα να κλεiαεl iτor η oυμβoλη Tηs σταTlστlκη5 oτη μελiτη τιov
τrρoβλημdτιυv.

1.6 ol Toμεis Tηs εφαρμoσμ6vηs σTαTIσTlκηs

H εφαρμoομdvη ατατloτlκ( δlακρiνεTαI σε δ6o τoμε(5. Στov τoμdα Tηs τrερl.
γραφlκ{g oτατloτlκη5 Kαl σTov τoμfα Tηs επαγ(ογlκ{g oτατloτικ(g.

Η τιερrγραφικ( Στατιοτικη τιρooφdρει μεΘdδoυ5 εξαγιυγη5 oυμπεραoμri-
Tα)V/ TIoυ αvαφdρovταl ατroκλεlατlκd καl μ6vo oτoν ερευvηΘivτα τrληΘυαμ<i

Xωρi's γεvlκε6oεt5 ξ πρoβλiψεlg.

H επαγιυγlκη Στατloτlκη, 6πcυ5 φανερc6νεl καl o 6ρo5, τrρooφ€ρεI με-
Θ6δoυ5 εξαγrυγ4s συμπερασμdτιυv γlα dvα oυγκεκρlμivo πληΘυoμ6, μετd α-
π6 τη μελdτη μovdδιυν εv65 υπoουν6λoυ Toυ αρχΙKo6 πληΘυoμoιi' Δηλαδη
τrραγματε6εταl μεΘ6δoυs με τη βοηΘεlα τιυv oτroiιυv μτroρo6με να Υεvl-
κειiooυμε oυμπερdoματα Ttoυ lογ6oυv oε dvα κατdλληλα επrλεγμdνo υπo-
τrληΘυoμ6 (δεΙγμα) τoυ αρ1lκo6 τrληΘυoμoιi.

Η δrdκρloη μεταξιi TrερlγραφlKη5 και ετrαγιογικ(5 οτατIοτlκη5 γivεταl
καλ0τερα αvτlλητrτη απ6 τo ετ16μενο παρdδεrγμα.

Α5 υπoΘ€ooυμε 6τl τo τroooατ6 Τωv ψηφoφ6ρ<υν εv6g κdμματo5, κατd τlg
τελευταiε5 εΘvlκdg εκλoβ5, dπιυg αυτd πρo6κυψε ατ16 τα επiοημα oτolxεiα
τoυ Yτιουργεioυ Εoιυτερlκι6v ηταv 4o%. Τo τroooατ6 αυτ6, τroυ αvπTrρoσω-
πε6εl τo o6voλo τoυ πληΘυoμoιi, Θειυρεiταt αlg απoτdλεoμα περlγραφlκη5
οτατloτlκη5 μεΘoδoλoγiα5 καl δεv τrερlκλεiεl τo ατolxεiο τηg αβεβαlιiτηταg.

ΑντiΘετα τo τroσoσT6 τroυ πρoκιiπτεI απ6 κdτrolα δειγματoληπτlκη i-
ρευvα/ δηλαδη ατ16 dvα υπooιivoλo τoυ πληθυoμoιi η ακ6μη dvα δldoτημα ε-

μτιIoτοαιivη5, dπιυ5 λiγεταl, μdoα oτo oτroio To πραYμαTlκ6 τrooooτd μτroρεf
να βρioκεταl με καΘoρroμdνη εκ τιυv πρoτdριυv πlΘαν6τητα, Θειυρε(ταl ωs α-
τroτiλεoμα ετrαγιυγlκηg oτατloτlκη5 μεΘoδoλoγiα5 και 6τrιυ9 γivεταt φαvερd,
περrdxεl τo oτot1εΓo τη9 αβεβα16τητα9.

Στo iργo αυτ<i Θα αα1oληΘo6με αρxlκd με Tηv αr,,dτrτυξη τrερryραφIκιiv
μεΘdδωv εξη,ιυγ4s συμπερασμdτcυv. o τoμ€αg αυτ65 Tηs σTαTlστrκη5 επr-
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στημηs 1αρακτηρΙζεταl, 6πrυ9 εiπαμε, με Toν
στικξ" '

6ρo "Περlγραφlκr] Στατl-

1.7 EφαPμoγds με υπoλoγ!σTη
'o'rr9 dxεl ηδη αvαφερθεi κυκλoφoρoιiv oημερα oτηv αγoρd μlα oεlρd α-
τ16 εlδrκευμfvα πακfτα οτατlοτlκιυv υτroλoγtoμιiv. Kατd δειiτερo λ6γο, ε-
κτεταμdνε5 δυvατ6τητεS γlα σταTΙστlκo69 υπoλoγrομoιi9 περlλαμβdvoυν καt
6λα τα ο6μρovα πακdτα φιiλλιυv υπoλoγlομι6ν. Ατroφαoioαμε σTα αxετlκd
παραδεiγμαTα Toυ βlβλΙου vα ΧρησIμoτrolηooυμε τo πρdγραμμα δrαxεiρloη5
φιlλλιυv υπoλoγloμc6v Εxcel τη5 Microsοft.

H απdφαoη αυτ( εληφΘη με βdoη την εκπαlδευτlκη φι1oη τoυ βlβλioυ,
αλλd καl τηv ατrλ( oκ6ψη dτl τα πρoγρdμματα δlαxεiριoη5 φσλλωv υπoλογr-
oμcilν καl oυγκεκρlμdvα τo Εxcel, ε(ναι oαφι65 τrlo δlαδεδoμdvα απd τα αντ(-
σTo|Χα εlδlκευμdvα τrακiτα oτατloτlκη5, dρα καr τrlo ευκoλoπρooτriλαoτα.

Tl εivol τα φιiRλα Uπonoγlσμdrv (spreadsheets)

oτrτικd €να τυτrlκ6 φ6λλo υτroλoγloμι6ν εiναι μlα απλξ μεταφoρd τιυv
κλαolκιiv λoγloτlκc6ν φ6λλιυν πoυ περld1oυv τεμν6μενε5 γραμμdg καl oτ(λεg
ατην oΘ6vη τoυ υτroλoγloτη (αx.1.7.1). Tυτrlκd αναφερdμασTε στΙs γραμμεs
τoυ φ6λλoυ με αρlΘμo69 (πρc6τη γραμμη 1, δειiτερη Υραμμη 2 κ'o.κ.), εvcυ
οτl5 oτηλεg με γρdμματα τη5 λατlvlκη5 αλφαβξτoυ (Α, B, C, κ.o.κ). ol τoμdg
τιυν γραμμιυv με τιs oτ(λε5 αxηματiζουν τrαραλληλdγραμμα τroυ αvαφ6ρo-

bα.7.1 H βαoικn ιδεα τoU UΠono|/ισtιKoa φafifioυ.


