
 

 

Κεφάλαιο 1 

 

 

Περιγραφική Στατιςτική 

 

 

 

 

1.1 Περιγραφική και Συμπεραςματική Στατιςτική  

 

Η Στατιςτικό μϊσ επιτρϋπει να περιγρϊφουμε δεδομϋνα, να υπολογύζουμε δεύκτεσ 

οι οπούοι περιγρϊφουν με ςυνοπτικό τρόπο ςύνθετα φαινόμενα και να βγϊζουμε 

γενικευμϋνα ςυμπερϊςματα για πληθυςμούσ χρηςιμοποιώντασ ωςτόςο δεύγματα 

από αυτούσ τουσ πληθυςμούσ.  

Ασ μιλόςουμε με παραδεύγματα για να γύνει κατανοητό το παραπϊνω: 

Εύμαςτε αρκετϊ εξοικειωμϋνοι με τισ ϋρευνεσ πρόθεςησ ψόφου που γύνονται ςε        

μεγϊλα δεύγματα ερωτώμενων και ανακοινώνονται ςτον Τύπο. Συνόθωσ τϋτοιεσ 

ϋρευνεσ γύνονται ςε δεύγματα μεγϋθουσ, ασ πούμε, 1.000 ατόμων. Όταν 

ςυλλεχθούν τα ερωτηματολόγια και αναλυθούν, παρουςιϊζονται τα ευρόματα με 

τη μορφό πινϊκων. Aσ υποθϋςουμε ότι ςύμφωνα με τισ απαντόςεισ των 

ςυγκεκριμϋνων 1.000 ατόμων τησ ϋρευνασ, το κόμμα Α θα ϋπαιρνε το 30% των 

ψόφων αν γύνονταν αύριο εκλογϋσ. Αυτό το εύρημα αφορϊ το ςυγκεκριμϋνο 

δεύγμα, αλλϊ ςυνόθωσ ανακοινώνεται ςαν να αφορϊ ολόκληρο το εκλογικό ςώμα. 

Κϊθε εύρημα, δεύκτησ και ποςότητα από τα οπούα εξϊγεται ϋνα δεύγμα αφορϊ μόνο 

το ςυγκεκριμϋνο δεύγμα και ονομϊζεται Στατιςτικό του δεύγματοσ. Εύναι φανερό ότι 

παύρνοντασ ϋνα ϊλλο δεύγμα μεγϋθουσ 1.000, θα υπολογύζαμε πιθανότατα ϋνα 

ϊλλο ποςοςτό για το κόμμα Α, που μπορεύ να όταν κοντϊ ςτο 30%, αλλϊ δεν θα 

όταν απαραύτητα ύςο με αυτό. Κϊθε δεύγμα παρϊγει τα δικϊ του ςτατιςτικϊ που 



δεν ςυμπύπτουν απαραύτητα με τα αντύςτοιχα ςτατιςτικϊ ενόσ ϊλλου δεύγματοσ, 

ύςου μεγϋθουσ, που επιλϋχτηκε για τον ύδιο ςκοπό. Η εξαγωγό και ο υπολογιςμόσ 

τϋτοιων ςτατιςτικών, και των γραφικών παραςτϊςεων που τα αφορούν, εύναι το 

αντικεύμενο τησ Περιγραφικόσ Στατιςτικόσ. Πότε λοιπόν κϊνουμε Περιγραφικό 

Στατιςτικό; Όταν θϋλουμε να περιγρϊψουμε ϋνα δεύγμα, γνωρύζοντασ ότι τα 

ςτατιςτικϊ του αφορούν το ςυγκεκριμϋνο μόνο δεύγμα και όχι όλα τα δεύγματα 

ούτε και τον πληθυςμό από τον οπούο προϋρχονται.  

Περιγραφικό Στατιςτικό κϊνουμε και όταν ϋχουμε ςτη διϊθεςό μασ 

ολόκληρο τον πληθυςμό. Στισ λύγεσ τϋτοιεσ περιπτώςεισ, όπωσ εύναι οι απογραφϋσ 

πληθυςμού, το ςύνολο των ψηφοδελτύων που ςυλλϋγονται την όμερα των 

εκλογών μετϊ την ψηφοφορύα ό το ςύνολο ςτοιχεύων που μπορούν να ςυλλϋξουν 

διϊφοροι οργανιςμού και φορεύσ από όλα τα μϋλη τουσ, μπορούμε να κϊνουμε 

Περιγραφικό Στατιςτικό. Στην περύπτωςη που περιγρϊφουμε ςτατιςτικϊ ϋναν 

πληθυςμό, τα ςτατιςτικϊ που εξϊγουμε ονομϊζονται Παρϊμετροι και εύναι 

μοναδικϊ γιατύ προφανώσ ο πληθυςμόσ εύναι ϋνασ και μοναδικόσ, όχι όπωσ ςτην 

περύπτωςη των δειγμϊτων τα οπούα εύναι πολλϊ. Αν λοιπόν μελετϊμε την εκλογικό 

ςυμπεριφορϊ, μπορούμε να πϊρουμε ϋνα δεύγμα μεγϋθουσ 1.000 ψηφοφόρων και 

να υπολογύςουμε διϊφορα ςτατιςτικϊ που αφορούν το δεύγμα. Και αν εύχαμε 

πϊρει ϋνα ϊλλο δεύγμα, θα υπολογύζαμε πιθανότατα διαφορετικϋσ τιμϋσ για το ύδιο 

εύδοσ ςτατιςτικών. Αν μπορούςαμε όμωσ να πϊρουμε ολόκληρο τον πληθυςμό 

των ψηφοφόρων (αυτό πρϊγματι γύνεται με τα επύςημα εκλογικϊ αποτελϋςματα 

την ημϋρα των εκλογών), τότε θα εύχαμε μοναδικϋσ τιμϋσ των παραμϋτρων που θα 

περιϋγραφαν ολόκληρο τον πληθυςμό.  

Το επόμενο ςτϊδιο εύναι να προςπαθόςουμε να «προβλϋψουμε» ποια θα 

εύναι η τιμό μιασ παραμϋτρου του πληθυςμού βαςιζόμενοι ςτην τιμό ενόσ 

ςτατιςτικού. Με ϊλλα λόγια θα μπορούςαμε να υπολογύζουμε την τιμό του 

ποςοςτού που θα ϋπαιρνε το κόμμα Α ςτισ εκλογϋσ (όπου υποτύθεται ότι ψηφύζει 

ολόκληρο το εκλογικό ςώμα και ϊρα πρόκειται για απογραφό), δηλαδό να 

υπολογύςουμε την τιμό μιασ παραμϋτρου βαςιζόμενοι ςτην τιμό του ςτατιςτικού; 

Το ςτατιςτικό εύναι ςτην περύπτωςό μασ το ποςοςτό του κόμματοσ Α που 

υπολογύζεται από τισ απαντόςεισ των 1.000 ψηφοφόρων του δεύγματοσ που 

χρηςιμοποιούμε.  



Αν το δεύγμα εύναι τυχαύο, τότε η γενύκευςη αυτό που προςπαθούμε να 

κϊνουμε από το δεύγμα προσ τον πληθυςμό, εξαρτϊται από το μϋγεθοσ του 

δεύγματοσ, εφόςον ο πληθυςμόσ εύναι πολύ μεγϊλοσ ό ϊπειροσ. Εξαρτϊται δηλαδό 

από τον αριθμό 1.000. Αν το μϋγεθοσ όταν μεγαλύτερο, τότε η γενύκευςη θα όταν 

πιο ακριβόσ, ενώ αν εύναι μικρότερο από 1.000 τότε η γενύκευςη θα όταν λιγότερη 

ακριβόσ. Υπϊρχει ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα και φόρμουλα που υπολογύζει πόςο 

ακριβόσ εύναι αυτό η γενύκευςη. 

Μϋχρι τώρα αναφερθόκαμε ςε πρόβλεψη ό γενύκευςη εννοώντασ το ύδιο 

πρϊγμα, δηλαδό τη διαδικαςύα με την οπούα ςυμπεραύνουμε για την παρϊμετρο 

του πληθυςμού βαςιςμϋνοι ςτο ςτατιςτικό του δεύγματοσ. Από τώρα και ςτο εξόσ 

θα αναφϋρουμε τη διαδικαςύα αυτό, ορθϊ,        ωσ εκτύμηςη τησ παραμϋτρου από το 

ςτατιςτικό. Οι εκτιμόςεισ αποτελούν αντικεύμενο μελϋτησ ενόσ κλϊδου τησ 

Στατιςτικόσ που ονομϊζεται Εκτιμητικό ό Συμπεραςματικό Στατιςτικό ό 

Επαγωγικό Στατιςτικό. Εργαζόμενοι μϋςω τησ εκτιμητικόσ ξεκινϊμε ςυνόθωσ από 

την τιμό του ςτατιςτικού και υπολογύζουμε ϋνα διϊςτημα μϋςα ςτο οπούο ανόκει η 

παρϊμετροσ του πληθυςμού. Το διϊςτημα ονομϊζεται διϊςτημα εμπιςτοςύνησ και 

το εύροσ του επηρεϊζεται από το μϋγεθοσ του δεύγματοσ που χρηςιμοποιόθηκε για 

τον υπολογιςμό του ςτατιςτικού, αλλϊ και από το βαθμό βεβαιότητασ -

εμπιςτοςύνησ που θϋλουμε να ϋχουμε κατϊ την εκτύμηςό μασ, δεδομϋνου ότι ςτη 

ςτατιςτικό δεν εύμαςτε 100% ςύγουροι για την εκτύμηςό μασ. Τελικϊ, αυτό που 

παρϊγεται εύναι, όπωσ εύπαμε, το διϊςτημα εμπιςτοςύνησ που χωρύσ να μασ το 

ϋχουν διδϊξει, ϋχουμε όδη εμπειρύα για το τι ςημαύνει. Πρόκειται για το ποςοςτό 

±2% ό 3% ό 4%  που μασ πληροφορούν οι ϋρευνεσ γνώμησ και που μασ το 

αναφϋρουν ωσ ςφϊλμα εκτύμηςησ. Εύναι  ςαν να μασ λϋνε ότι ςτο δεύγμα μασ 

βρόκαμε το ποςοςτό 30% και ςτον πληθυςμό η τιμό του ποςοςτού-παραμϋτρου 

εύναι 30% + ό – 3%, δηλαδό η παρϊμετροσ κυμαύνεται από 27% ϋωσ 33% και αυτό 

με μια ςχετικό βεβαιότητα που ςυνόθωσ ιςούται με 95%.  

Συνοψύζοντασ τα παραπϊνω μπορούμε να δώςουμε τον παρακϊτω πύνακα, 

ο οπούοσ περιγρϊφει ςυμβολικϊ και ςυνοπτικϊ όςα αναφϋρθηκαν: 

 

 



Δείγμα (ςτατιςτικά)  Πληθυςμόσ (παράμετροι) 

p, δειγματικό ποςοςτό → ρ, αναλογύα ςτον πληθυςμό 

x , μϋςοσ όροσ → μ, μϋςη τιμό 

s2, δειγματικό διαςπορϊ → ς2, διαςπορϊ του πληθυςμού 

s, δειγματικό τυπικό απόκλιςη → ς, τυπικό απόκλιςη του πληθυςμού 

 

Παρατηρόςτε ότι ο δειγματικόσ μϋςοσ αναφϋρεται ωσ μϋςοσ όροσ ενώ για 

τον πληθυςμό αναφερόμαςτε ςτη μϋςη τιμό. Επύςησ χρηςιμοποιούνται λατινικϊ 

γρϊμματα για τα ςτατιςτικϊ, ενώ για τισ παραμϋτρουσ χρηςιμοποιούνται ελληνικϊ 

γρϊμματα, επειδό οι παρϊμετροι αντιπροςωπεύουν μαθηματικϋσ οντότητεσ και 

ςυμβολύζονται με ελληνικϊ γρϊμματα όπωσ ςτα μαθηματικϊ. Τϋλοσ, η 

Περιγραφικό Στατιςτικό αςχολεύται μόνο με την περιγραφό των δειγμϊτων, 

δηλαδό την εξαγωγό των ςτατιςτικών και κϊποιεσ φορϋσ με την εξαγωγό των 

τιμών των παραμϋτρων, όταν μελετϊ ολόκληρουσ πληθυςμούσ. Για κϊθε δεύγμα 

υπολογύζουμε μια διαφορετικό ομϊδα ςτατιςτικών. Παύρνοντασ ϋνα ϊλλο δεύγμα 

ύδιου μεγϋθουσ με το προηγούμενο, υπολογύζουμε διαφορετικϊ ςτατιςτικϊ. Για 

τον πληθυςμό όμωσ οι παρϊμετροι ϋχουν μοναδικϋσ τιμϋσ.  

Η εκτιμητικό βαςύζεται ςε δεύγματα για να εκτιμόςει τον πληθυςμό. 

Προςεγγύζει την κϊθε παρϊμετρο βϊςει του αντύςτοιχου ςτατιςτικού που 

υπολογύζεται από το δεύγμα. Εκτιμϊ τη μϋςη τιμό από τον μϋςο όρο, την αναλογύα 

από το ποςοςτό ςτο δεύγμα (θυμηθεύτε το ποςοςτό του κόμματοσ 30% -        

αναλογύα ςτον πληθυςμό θα εύναι η αναλογύα ψηφοφόρων που ψόφιςαν το κόμμα 

Α), τη διαςπορϊ και την τυπικό απόκλιςη του πληθυςμού από τη διαςπορϊ και 

την τυπικό απόκλιςη του δεύγματοσ.  

Αυτό που θα πρϋπει να μεύνει από την αρχό ςτον αναγνώςτη εύναι ότι το 

βαςικό μασ μϋλημα εύναι να εκτιμόςουμε παραμϋτρουσ του πληθυςμού 

βαςιζόμενοι ςτα        ςτατιςτικϊ του δεύγματοσ. Γι’ αυτό τισ πιο πολλϋσ φορϋσ 

ορύζουμε ϋτςι τουσ τύπουσ υπολογιςμού των ςτατιςτικών ώςτε να αποτελούν 

«καλύτερεσ»        εκτιμόςεισ των παραμϋτρων του πληθυςμού. Θυμηθεύτε το αυτό 

όταν θα μιλόςουμε παρακϊτω για τη διαςπορϊ και την τυπικό απόκλιςη. 

 

 



1.2 Μεταβλητέσ - Τιμέσ - Παρατηρήςεισ 

 

Στη Στατιςτικό και ςτισ Πιθανότητεσ εργαζόμαςτε με μεταβλητϋσ. Φυςικϊ 

λϋγονται ϋτςι γιατύ πρόκειται για μαθηματικϋσ ϋννοιεσ των οπούων οι τιμϋσ 

μεταβϊλλονται και μϊλιςτα μπορούμε να αποδώςουμε πιθανότητεσ ςτισ τιμϋσ 

τουσ. Ασ το αφόςουμε όμωσ το δεύτερο για αργότερα. Ασ περιοριςτούμε προσ το 

παρόν ςτο πρώτο, ςτο ότι οι τιμϋσ τουσ μεταβϊλλονται. Αυτό δεν ςυνιςτϊ 

αυςτηρό οριςμό βεβαύωσ. Στο βιβλύο αυτό θα δώςουμε ϋναν οριςμό τησ 

μεταβλητόσ που ενώ εύναι αυςτηρόσ και μαθηματικϊ ορθόσ, δεν χρηςιμοποιεύ 

περύπλοκουσ όρουσ και αναφορϋσ. Ορύζουμε λοιπόν ωσ Μεταβλητό μια ερώτηςη 

(ασ πούμε ςε ϋνα ερωτηματολόγιο), η οπούα επιδϋχεται μύα μοναδικό απϊντηςη από 

κϊθε ερωτώμενο.  

Αυτόσ ο οριςμόσ ςτην ουςύα ορύζει τη μεταβλητό ωσ ςυνϊρτηςη. 

Παραδεύγματα μεταβλητών αποτελούν οι παρακϊτω: 

Χρώμα μαλλιών (Ερώτηςη: ποιο εύναι το χρώμα των μαλλιών ςου;) Κϊθε 

ερωτώμενοσ δηλώνει το χρώμα των μαλλιών του. 

Βαθμόσ ςτη Στατιςτικό (Ερώτηςη: τι βαθμό πόρεσ ςτη Στατιςτικό;) Κϊθε 

ερωτώμενοσ απαντϊει και λϋει το βαθμό που πόρε. 

Κόμμα που ψηφύςατε (Ερώτηςη: ποιο κόμμα ψηφύςατε;) Δεδομϋνου ότι 

ψηφύζει ϋνα μόνο κόμμα ο κϊθε ψηφοφόροσ, αυτό η ερώτηςη αποτελεύ μεταβλητό. 

Αν όμωσ ρωτόςουμε ποια κόμματα ςυμπαθεύτε και ο ερωτώμενοσ μπορεύ 

να δώςει πολλϋσ απαντόςεισ, τότε η ερώτηςη δεν εύναι μεταβλητό (αν και μπορεύ 

να μετατραπεύ ςε πολλϋσ μεταβλητϋσ, τόςεσ όςεσ εύναι οι απαντόςεισ που μπορούν 

να δοθούν). 

Οι μεταβλητϋσ ϋχουν τιμϋσ. Ωσ τιμϋσ ορύζονται οι δυνατϋσ απαντόςεισ μιασ 

ερώτηςησ-μεταβλητόσ. Όλα τα χρώματα μαλλιών, όλοι οι δυνατού βαθμού ςτη 

Στατιςτικό, η λύςτα των κομμϊτων που κατϋβηκαν ςτισ εκλογϋσ εύναι οι τιμϋσ των 

μεταβλητών που περιγρϊφτηκαν αντύςτοιχα παραπϊνω.  

Από την ϊλλη, παρατηρόςεισ εύναι οι απαντόςεισ των ερωτώμενων. Κϊθε 

ερωτώμενοσ επιλϋγει από το ςύνολο των τιμών μιασ μεταβλητόσ και αυτό 

αποτελεύ την απϊντηςό του, εύναι η παρατόρηςη για τον ςυγκεκριμϋνο 

ερωτώμενο. Μύα τιμό για κϊθε ερωτώμενο. Άρα οι παρατηρόςεισ εύναι όςοι οι 



ερωτώμενοι τησ ϋρευνϊσ μασ και η κϊθε παρατόρηςη ιςούται με κϊποια τιμό. 

Μόνο που οι παρατηρόςεισ ςυνόθωσ εύναι πολλϋσ και οι τιμϋσ που μεταφϋρονται 

ςτισ παρατηρόςεισ επαναλαμβϊνονται και επανϋρχονται. Έτςι το κόμμα Α που 

αποτελεύ τιμό για τη μεταβλητό «ποιο κόμμα ψηφύςατε;» μπορεύ να αναφϋρεται 

από πολλούσ ερωτώμενουσ και η τιμό να επαναλαμβϊνεται πολλϋσ φορϋσ ωσ 

παρατόρηςη. 

 

 

1.3 Είδη μεταβλητών 

 

Το εύδοσ μιασ μεταβλητόσ καθορύζεται από τισ δυνατϋσ τιμϋσ που μπορεύ να πϊρει. 

Έτςι υπϊρχουν μεταβλητϋσ που μπορούν να πϊρουν διακριτϋσ τιμϋσ (όπωσ Ναι και 

Όχι) ό τιμϋσ που παρουςιϊζουν ςυνϋχεια (όπωσ η μϋτρηςη του ύψουσ ό του 

βϊρουσ). 

Οι μεταβλητϋσ χωρύζονται γενικϊ ςε δύο μεγϊλεσ κατηγορύεσ: 

Α) Ποιοτικέσ: Οι τιμϋσ τουσ δεν εκφρϊζουν ποςότητεσ. Τϋτοιεσ μεταβλητϋσ εύναι, 

για παρϊδειγμα, το φύλο με τιμϋσ        Άνδρασ και Γυναύκα. Οι ποιοτικϋσ 

μεταβλητϋσ εύναι κατηγορικϋσ. 

Β) Ποςοτικέσ: Οι τιμϋσ τουσ εκφρϊζουν ποςότητεσ. Τϋτοιεσ μεταβλητϋσ εύναι το 

ύψοσ, το βϊροσ, μεταβλητϋσ που εκφρϊζουν αριθμό-πλόθοσ αντικειμϋνων, ηλικύα 

κ.λπ.  

Μια διϊκριςη μεταξύ ποςοτικών μεταβλητών εύναι η εξόσ: 

Α) Διακριτέσ: Εύναι όςεσ ϋχουν τιμϋσ ςε ϋνα ςύνολο διακεκριμϋνων και ςυνόθωσ 

πεπεραςμϋνων τιμών, όπωσ εύναι η μεταβλητό που αναφϋραμε. 

Β) Συνεχείσ: Εύναι όςεσ ϋχουν τιμϋσ μϋςα ς’ ϋνα ςυνεχϋσ διϊςτημα ό ςε μια 

ςυλλογό διαςτημϊτων. Για παρϊδειγμα, η μεταβλητό Βϊροσ εύναι μια ςυνεχόσ 

μεταβλητό κι αυτό επειδό για οποιεςδόποτε δύο τιμϋσ βϊρουσ μπορούμε να 

βρούμε μια ϊλλη τιμό η οπούα να βρύςκεται ενδιϊμεςα, π.χ. για βϊροσ 80 κιλϊ, 

βϊροσ 82 κιλϊ, θα μπορούςε να υπϊρξει τιμό βϊρουσ κϊποιου ερωτωμϋνου που να 

βρύςκεται ανϊμεςα ςτα 80 και τα 82 κιλϊ. Επύςησ οι τιμϋσ κυμαύνονται ςυνόθωσ ςε 

ϋνα διϊςτημα, για παρϊδειγμα από 50-110 κιλϊ. 


