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Ιστορικό προοίμιο 



Η μεγάλη επιδημία χολέρας του 

1854 και ο γιατρός John Snow 



Η αντλία της οδού Μπρόουντ 

(Σόχο, Λονδίνο) 



Η νοσοκόμος Florence Nightingale 

 και Πόλεμος της Κριμαίας (1853-1856) 



Η αναφορά της Nightingale 



Ladislaus Bortkiewicz 

 

Προσαρμογή στην Κατανομή Poisson 

Αριθμός 

θανάτων από 

κλωτσιά αλόγου 

Παρατηρούμενη 

Συχνότητα 

Θεωρητική ή 

Αναμενόμενη 

Συχνότητα 

0 144 139 

1 91 97 

2 32 34 

3 11 8 

4 2 1 

5 και άνω 0 0 

Σύνολο 280 280 
 

Στοιχεία που συγκέντρωσε από 14 σώματα του 

πρωσικού στρατού κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 20 

ετών (1875-1894). 



Προσαρμογή στην Κατανομή 
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Η Στατιστική είναι παρούσα στα 

ΜΜΕ… 

 Στατιστικές μελέτες αναφέρουν ότι έχει μειωθεί η 

κατανάλωση της Χ ουσίας από τους νέους. 

 Τα αποτελέσματα έρευνας δείχνουν ότι ο Χ 

πολιτικός χαίρει μεγαλύτερης εκτίμησης από τον 

πολιτικό Ψ. 

 Αν γινόταν σήμερα εκλογές, θα κέρδιζε το Χ 

κόμμα με τόσες μονάδες διαφορά. 

 Τα στατιστικά δείχνουν ότι η Χ ομάδα σημειώνει 

περισσότερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. 



Η Στατιστική είναι παρούσα σε 

όλους τους επιστημονικούς τομείς 

 Ιατρική: Είναι καλύτερο το καινούργιο φάρμακο; 

 Βιολογία: Πόσα άτομα από ένα συγκεκριμένο είδος 
υπάρχουν σε μια περιοχή; Κινδυνεύουν με εξαφάνιση; 

 Οικιακή Οικονομία: Πόσο ηλεκτρικό ρεύμα θα ξοδέψουμε 
αύριο; 

 Έρευνα Αγοράς: Τι είδους συσκευασία θα αρέσει 
περισσότερο στον καταναλωτή; 

 Κοινωνιολογία: Τι πιστεύουν οι νέοι για ένα συγκεκριμένο 
θέμα; 

 Οικονομία: Πόσο έχουν ανέβει οι τιμές; 

 Αξιοπιστία Συσκευών: Κάθε πόσο πρέπει να ελέγχονται 
τα μέρη ενός αεροπλάνου; 

 Διοίκηση Επιχειρήσεων: Σε ποιό πρόβλημα πρέπει να 
εστιάσουμε τις προσπάθειές μας; 



Στατιστική (τι είναι;) Ι 

 Αντικείμενο της Στατιστικής είναι η συλλογή 
δεδομένων (πόσα; με τι τρόπο;) και η εξαγωγή 
πληροφοριών που θα μας επιτρέψουν να 
απαντήσουμε στα ερωτήματα που μας 
απασχολούν. 

 Βοηθάει στη διεύρυνση της γνώσης και μέσω 
της παρατήρησης στην ανάλυση της 
πραγματικότητας με τρόπο «ευφυή» και 
αντικειμενικό. 

 Είναι η ουσία της Επιστημονικής Έρευνας. 



Στατιστική (τι είναι;) ΙΙ 

 Μέθοδος «βασανισμού των αριθμών μέχρι να 
πουν την αλήθεια». 

 Βάση της Στατιστικής είναι η πεποίθηση ότι 
«βέβαιο» σημαίνει κάτι περισσότερο από 
«εξαιρετικά πιθανό». 

 Αποτελεί τον πιο σημαντικό κλάδο των 
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. 

 Αποτελεί τον καλύτερο σύμβουλο στη λήψη 
σωστών αποφάσεων όταν βρισκόμαστε 
αντιμέτωποι με την αβεβαιότητα, δηλαδή 
ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ. 
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