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Ο όρος «παράδοξα» ίσως είναι αδόκιµος στη Στατιστική, αφού το όλο πνεύµα 
του µαθήµατος αυτού είναι οι προσεγγίσεις και οι παραδοχές. Εποµένως διαφορές και 
διαφωνίες θα υπάρχουν. Πρέπει όµως όλες οι απόψεις να βρίσκονται µέσα σε ορισµένα 
πλαίσια και να µη συγκρούονται άµεσα, να υπάρχει δηλαδή µια κοινή παραδοχή ότι 
όλες οι απόψεις αν και δεν είναι ταυτόσηµες συγκλίνουν. 
Ως παράδοξο θα χαρακτηρίζαµε εδώ ένα αποτέλεσµα που έρχεται σε αντίθεση µε τη 
λογική, ή δύο αποτελέσµατα που έρχονται σε πλήρη αντίθεση µεταξύ τους. 
  
∆ύο τέτοια παράδοξα είναι τα παρακάτω: 
 
 

1. ∆ΙΑΣΠΟΡΑ 
 
Το πιο συνηθισµένο µέτρο διασποράς µιας ποσοτικής µεταβλητής είναι η διακύµανση 
ή µέση τετραγωνική απόκλιση. 
Αν t1, t2,…,tν είναι οι τιµές µιας ποσοτικής µεταβλητής Χ, µε µέση τιµή x , η 
διακύµανσή της ορίζεται ως εξής: 
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= −∑  (σχολ. βιβλίο Μαθηµατικών Γ΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας) 

Το µέτρο αυτό δεν είναι µοναδικό. Ένα άλλο µέτρο (που υπήρχε στο προηγούµενο 
σχολικό βιβλίο και δεν υπάρχει στο τωρινό) είναι η µέση απόλυτη απόκλιση που 
ορίζεται ως εξής: 
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Σε δείγµατα του ίδιου µεγέθους ν, µε τα µέτρα διασποράς βρίσκουµε σε ποιο δείγµα οι 
τιµές είναι περισσότερο ή λιγότερο διασκορπισµένες γύρω από τη µέση τιµή.  
Αν Α και Β είναι δύο δείγµατα και µε κάποιο µέτρο διασποράς V βρούµε VΑ > VΒ 
αναµένουµε και µε οποιοδήποτε άλλο µέτρο W να είναι WA > WB. ∆εν µπορούµε 
δηλαδή να δεχτούµε ότι µε το ένα µέτρο η διασπορά του Α είναι µεγαλύτερη από τη 
διασπορά του Β και µε το άλλο µέτρο είναι µικρότερη. 
Το παρακάτω παράδειγµα όµως δείχνει ότι αυτό όχι µόνο είναι δυνατό, αλλά είναι και 
πολύ συνηθισµένο. 
 
Παράδειγµα 
Η επίδοση έξι µαθητών Α, Β, Γ, ∆, Ε, Ζ σε 5 µαθήµατα δίνεται από τον παρακάτω 
πίνακα. 
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ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α Β Γ ∆ Ε Ζ 

Γλώσσα 12 13 10 11 11 12 

Άλγεβρα 13 13 15 12 13 13 

Γεωµετρία 16 14 15 15 17 14 

Φυσική 17 17 15 18 17 17 

Χηµεία 17 18 20 19 17 19 

       

Μέση τιµή 15 15 15 15 15 15 

∆ιακύµανση (V) 4,4 4,4 10 10 6,4 6,8 

Μέση απόλυτη απόκλιση (W) 2 2 2 2,8 2,4 2,4 

 
Παρατηρούµε ότι  
 
α) οι µαθητές Α και Β έχουν το ίδιο µέτρο V και  το ίδιο µέτρο  W όπως είναι πολύ 
λογικό 
 
β) για τους µαθητές Α και Ε είναι VA < VΕ  και WΑ < WΕ  που είναι επίσης λογικό 
 
γ) οι µαθητές Γ και ∆ έχουν το ίδιο µέτρο V, δηλαδή VΓ = V∆ αλλά WΓ < W∆ 
 
δ) οι µαθητές Ε και Ζ έχουν το ίδιο µέτρο W, δηλαδή WΕ = WΖ αλλά VΕ < VΖ 

 
ε) για τους µαθητές Γ και Ε ενώ  VΓ >VΕ είναι  WΓ < WΕ που δεν είναι καθόλου λογικό  
 
Ποιο µέτρο λοιπόν εκτιµά σωστά τη διασπορά; Μπορούµε να θεωρήσουµε την 
ασυµφωνία αυτή ως παράδοξο; 
 
 

2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
 
Έστω µια ποσοτική µεταβλητή Χ της οποίας η µέση τιµή είναι x 0≠  και η τυπική 
απόκλιση s. Σαν συντελεστής µεταβολής ή συντελεστής µεταβλητότητας ορίζεται (στο 
σχολικό βιβλίο) το πηλίκο CV=

s

| x |
 

Ο συντελεστής µεταβολής είναι ένα µέτρο σχετικής διασποράς. ∆είχνει πόσο µεγάλη 
είναι η διασπορά σε σχέση µε τη µέση τιµή. Έτσι, αν για τα δύο δείγµατα Α και Β είναι 
sA = sΒ = 12 και Ax =100, Bx =200, η σχετική διασπορά του Α είναι µεγαλύτερη από 
τη σχετική διασπορά του Β. Λέµε τότε ότι το δείγµα Β είναι πιο οµοιογενές από το Α. 
Πόσο αξιόπιστο όµως είναι το µέτρο αυτό; Το επόµενο παράδειγµα δείχνει ότι ένα 
τέτοιο µέτρο δεν είναι καθόλου αξιόπιστο. 
 
Παράδειγµα 
Μετρήσαµε µε ένα θερµόµετρο ακριβείας τις ελάχιστες θερµοκρασίες σε δύο πόλεις Α 
και Β σε βαθµούς Κελσίου κατά τη διάρκεια µιας εβδοµάδας και υπολογίσαµε τη µέση 
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τιµή, την τυπική απόκλιση και τον συντελεστή µεταβολής και για τις δύο. Τα 
αποτελέσµατα αυτά δίνονται από τον παρακάτω πίνακα. 
 

Θερµοκρασίες πόλεων (C) Ηµέρα 
A B 

∆ΕΥ -1,56 -6,23 
ΤΡΙ -1,38 -5,14 
ΤΕΤ -1,13 -3,31 
ΠΕΜ -0,32 3,27 
ΠΑΡ 1,15 4,93 
ΣΑΒ 1,6 6,14 
ΚΥΡ 1,71 7,34 

   
Μέση τιµή 0,01 1 
Τυπική απόκλιση 1,34 5,29 
CV 133,75 5,29 

 
 
δηλαδή ενώ στην πόλη Α οι θερµοκρασίες κυµαίνονται µεταξύ στενών ορίων (από –
1,56 ως 1,71) και βρίσκονται πολύ κοντά στη µέση τιµή τους (0,01), ο συντελεστής 
µεταβολής  είναι πολύ µεγάλος (CVA=133,75 ή 13375%). Αντίθετα την πόλη Β οι 
θερµοκρασίες έχουν µεγαλύτερο εύρος (από –6,23 ως 7,34), είναι πιο αποµακρυσµένες 
από τη µέση τιµή τους, εποµένως έχουµε µεγαλύτερη διασπορά, αλλά η σχετική 
διασπορά είναι πολύ µικρότερη (CVB = 5,29 ή 529%). ∆ηλαδή το δεύτερο δείγµα είναι 
πιο οµοιογενές από το πρώτο.  Είναι αυτό παράδοξο ή όχι; 
 
 Ας προχωρήσουµε όµως πιο πέρα. Ας δούµε τι θα έλεγε ένας Βρετανός ή ένας 
Αµερικανός. Στη Βρετανία και την Αµερική οι θερµοκρασίες µετριούνται µε την 
κλίµακα Φαρενάιτ. Ο τύπος µετατροπής  από βαθµούς Κελσίου (C) σε βαθµούς 
Φαρενάιτ (F) είναι: F=1,8C+32. Ο προηγούµενος πίνακας σε βαθµούς Φαρενάιτ είναι 
τώρα ο παρακάτω: 
 
  

Θερµοκρασίες πόλεων (F) Ηµέρα 
A B 

∆ΕΥ 29,19 20,79 
ΤΡΙ 29,52 22,75 
ΤΕΤ 29,97 26,04 
ΠΕΜ 31,42 37,89 
ΠΑΡ 34,07 40,87 
ΣΑΒ 34,88 43,05 
ΚΥΡ 35,08 45,21 

   
Μέση τιµή 32,02 33,8 
Τυπική απόκλιση 2,41 9,52 
CV 0,075 0,282 
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Με θερµόµετρο λοιπόν Φαρενάιτ το πρώτο δείγµα είναι πολύ πιο οµοιογενές από το 
δεύτερο αφού CVA=7,5% και CVB=28,2%. Μάλιστα δε η µεταβολή του CVA από 
13375% σε 7,5%<10% ώστε τώρα το δείγµα να θεωρείται οµοιογενές είναι τεράστια. 
Είναι αυτό παράδοξο; Μπορεί η οµοιογένεια του δείγµατος να εξαρτιέται από το είδος 
του οργάνου µε το οποίο θα µετρήσουµε; 
 Τελικά µε ποιο θερµόµετρο πρέπει να µετρούµε τις θερµοκρασίες για να έχουµε 
αξιόπιστα στατιστικά δεδοµένα; Αν δεχτούµε ότι πράγµατι το πρώτο δείγµα 
(θερµοκρασία της πόλης Α) είναι πιο οµοιογενές από το δεύτερο -όπως και η κοινή 
λογική απαιτεί-, νοµίζω ότι µπορώ να κάνω την προτροπή:  

 
ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΣΑΣ 


