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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση παραγόντων που προβλέπουν κατάθλιψη 
ανάμεσα σε μεταβλητές της παιδικής ηλικίας, της ενήλικης ζωής καθώς και τις συγχρονικές 
συνθήκες σε άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω και ο εντοπισμός των διαφορών κατά φύλο 
μεταξύ γεωγραφικών περιοχών της Ευρώπης. Τα στοιχεία προέρχονται από την έρευνα για 
την Υγεία, τη Γήρανση και τη Συνταξιοδότηση στην Ευρώπη (SHARE). Για την ανάλυση 
χρησιμοποιήθηκαν μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης. Τα ευρήματα δείχνουν ότι: α. οι 
παιδικοί προγνωστικοί παράγοντες είναι οι λιγότερο σημαντικοί, με εξαίρεση τους κατοίκους 
της Βόρειας, Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης β. από την ενήλικη ζωή η εμπειρία μιας 
περιόδου άγχους αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα για τις γυναίκες σε όλες τις 
ευρωπαϊκές περιοχές ενώ για τους άνδρες μόνο σε χώρες της Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης 
και γ. οι παράγοντες πρόβλεψης που αφορούν στην μετέπειτα ζωή, συμπεριλαμβανομένης της 
σωματικής υγείας και του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου έχουν την ισχυρότερη σχέση με 
την κατάθλιψη για όλες τις ομάδες.  
 
Λέξεις κλειδιά: κατάθλιψη; υγεία; κοινωνικοοικονομική κατάσταση; δυσμενείς εμπειρίες 
  
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η κατάθλιψη είναι ένα σημαντικό θέμα που αφορά στην δημόσια υγεία για πολλές 
χώρες και επιβαρύνει ιδιαίτερα τα άτομα, τις οικογένειες τους και την κοινωνία στο 
σύνολο της (WHO, 2002). Έχει αποδειχθεί ότι σχετίζεται με αυξημένη νοσηρότητα 
και θνησιμότητα από χρόνιες παθήσεις (Farrokhi et al., 2014) καθώς και με έκπτωση 
στην ποιότητα ζωής (D'Alisa et al., 2006). 

Προηγούμενες μελέτες έχουν ομαδοποιήσει τους παράγοντες κινδύνου για την 
κατάθλιψη στην μεταγενέστερη ζωή σε διάφορες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων 
των ψυχο-κοινωνικών, βιολογικών και κοινωνικο-δημογραφικών παραγόντων καθώς 
και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας. Οι ψυχο-κοινωνικοί παράγοντες 
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περιλαμβάνουν άγχη προερχόμενα από οικονομικές αντιξοότητες και άλλα δυσμενή 
βιώματα (Bruce, 2001) ενώ οι βιολογικοί παράγοντες περιλαμβάνουν κακή υγεία που 
μπορεί να προέρχεται από σοβαρά προβλήματα υγείας ή χρόνιο σωματικό πόνο. 
Στους κοινωνικο-δημογραφικούς παράγοντες κινδύνου ανήκουν η χαμηλή 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση που εκφράζεται μέσα από το χαμηλό εισόδημα 
καθώς και το μορφωτικό επίπεδο (Mills & Henretta, 2001).   

Άλλες έρευνες έχουν εξετάσει παράγοντες που σχετίζονται με την κατάθλιψη σε 
συγκεκριμένες χώρες ή για πολλές ευρωπαϊκές χώρες μαζί. Οι Alonso et al. (2004) 
μελέτησαν τις ψυχικές διαταραχές σε ερωτώμενους άνω των 18 ετών σε 6 χώρες, 
μεταξύ των οποίων το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η 
Ισπανία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι γυναίκες είχαν διπλάσιες πιθανότητες να 
υποφέρουν από διαταραχές διάθεσης και άγχους σε σύγκριση με τους άνδρες. 
Επιπρόσθετα, το επίπεδο της εκπαίδευσης θεωρείται ένας άλλος ισχυρός 
προγνωστικός παράγοντας για την κατάθλιψη στην μεταγενέστερη ζωή. Η Ladin 
(2008) στην μελέτη που έκανε σε άτομα άνω των 50 ετών που προέρχονταν από 10 
ευρωπαϊκές χώρες βρήκε ότι μεταξύ των ενηλίκων με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, η 
πιθανότητα να ασθενήσει κάποιος από κατάθλιψη ήταν περίπου διπλάσια της 
πιθανότητας να μην ασθενήσει. Συνακόλουθα, η χαμηλή κοινωνικοοικονομική 
κατάσταση των ατόμων όταν αξιολογείται από δείκτες υλικών προτύπων διαβίωσης 
συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα της κατάθλιψης (Lorant et al., 2003). Τέλος, η 
διαμονή χωρίς τον σύντροφο αυξάνει τον αριθμό των καταθλιπτικών συμπτωμάτων 
ενώ η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των συντρόφων επιφέρει το αντίθετο 
αποτέλεσμα σύμφωνα με την μελέτη των Lorant et al. (2007) σε ερωτηθέντες άνω 
των 16 ετών.   

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν έρευνες που επικεντρώνονται στις διαφορές στην 
κατάθλιψη μεταξύ των φύλων. Οι Van de Velde et al. (2010) εξέτασαν το χάσμα που 
υπάρχει στην κατάθλιψη για άνδρες και γυναίκες ηλικίας 15 ετών και άνω σε 23 
ευρωπαϊκές χώρες. Οι γυναίκες ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης σε όλες τις 
χώρες και οι διαφορές ήταν πιο έντονες στην Ανατολική και Νότια Ευρώπη. Στην 
πλειονότητα των χωρών, οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες είχαν τη μεγαλύτερη 
συσχέτιση με την κατάθλιψη τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες.  

Συγκριτικά με τις προηγούμενες έρευνες, η παρούσα εργασία έχει σαν σκοπό να 
καλύψει το κενό της εκτίμησης προγνωστικών παραγόντων για την κατάθλιψη από 
διάφορους τομείς της ζωής (υγείας, κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, δυσάρεστων 
εμπειριών) και σε όλο το χρονικό φάσμα ζωής των ατόμων ηλικίας 50 ετών και άνω 
που διαμένουν στην Ευρώπη. Σαν κύριοι στόχοι της μελέτης τίθενται οι 
διαφοροποιήσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών ομάδων αλλά και μεταξύ των φύλων 
αυτών. 
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2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

2.1 Δεδομένα 

Για την στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από την ηλεκτρονική βάση 
για την Έρευνα, την Υγεία και την Συνταξιοδότηση στην Ευρώπη (SHARE). Το 
SHARE είναι μία διαχρονική (longitudinal) και διακρατική (cross national) βάση 
δεδομένων που περιέχει μικροδεδομένα (micro data) που αφορούν σε δημογραφικά 
χαρακτηριστικά καθώς και χαρακτηριστικά για την υγεία και την 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση ερωτώμενων ηλικίας 50 ετών και άνω με 
προέλευση από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες (Börsch–Supan et al., 2013). Για τους 
σκοπούς της παρούσας μελέτης το δείγμα που επιλέχθηκε αναφέρεται σε διακρατικά 
δεδομένα από το δεύτερο κύμα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε το 2006-2007 σε 
συνδυασμό με αναδρομικές πληροφορίες από το τρίτο κύμα της έρευνας 
(SHARELIFE) που πραγματοποιήθηκε το 2008-2009. Το δείγμα περιλαμβάνει 22667 
ερωτώμενους, και συγκεκριμένα 9997 άνδρες και 12670 γυναίκες από 13 
διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν αμφότερα στα δύο κύματα. 
Ειδικότερα, τα άτομα προέρχονται από την Βόρεια Ευρώπη (Σουηδία και Δανία), την 
Νότια Ευρώπη (Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα), την Κεντρική Ευρώπη (Αυστρία, 
Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, Ελβετία και Βέλγιο) και την Ανατολική Ευρώπη 
(Τσεχία και Πολωνία).  

Η επιλογή των ερωτώμενων από τις ευρωπαϊκές χώρες έγινε με διαφορετικά 
δειγματοληπτικά σχέδια που να είναι αντιπροσωπευτικά για κάθε χώρα. Πιο 
συγκεκριμένα, η βάση δεδομένων του SHARE παρέχει βάρη για τον σχεδιασμό 
δειγματοληψίας προκειμένου οι εκτιμητές των παραμέτρων του πληθυσμού να είναι 
αμερόληπτοι. Στην παρούσα εργασία όπου το μέγεθος του δείγματος συνολικά αλλά 
και στις επιμέρους ομάδες χωρών είναι μεγάλο, το σφάλμα μεροληψίας των 
εκτιμητών τείνει στο μηδέν και για αυτό δεν κρίθηκε απαραίτητη η στάθμιση λόγω 
δειγματοληπτικού σχεδίου.   

Συνακόλουθα, το αρχικό δείγμα των ερωτώμενων ήταν 24431 άτομα εκ των οποίων 
τα 1764 (7.2%) αποτελούν ελλείπουσες τιμές. Για αυτές δεν χρησιμοποιήθηκε κάποια 
μέθοδος υποκατάστασης τους (imputation method). Οι χώρες με τα υψηλότερα 
ποσοστά ελλειπουσών τιμών στην παρούσα εργασία ήταν η Γαλλία (14.9%), η 
Ισπανία (11.5%) και η Ελλάδα (9.3%). Επιπρόσθετα, με βάση τους παράγοντες που 
χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση και που θα περιγραφούν παρακάτω, το βίωμα μιας 
περιόδου άγχους έχει τις περισσότερες ελλείπουσες τιμές (29.8%) ενώ παράγοντες 
που σχετίζονται με προσωπικές εκτιμήσεις των ερωτώμενων όπως «προσδιοριζόμενη 
υγεία» είχε τις λιγότερες ελλείπουσες τιμές (2.5%). 

2.2 Εξαρτημένη μεταβλητή  

Η μεταβλητή απόκρισης είναι η κατάθλιψη σε δυαδική μορφή και συγκρίνει τους 
ερωτώμενους που δήλωσαν ότι πάσχουν από 4 και άνω συμπτώματα και συνεπώς 
υποφέρουν από κατάθλιψη με τους ερωτώμενους που δήλωσαν από 0 μέχρι 3 
συμπτώματα και οι οποίοι θεωρούνται υγιείς, χωρίς ενδείξεις  καταθλιπτικών 
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συμπτωμάτων (ως κατηγορία αναφοράς έχει οριστεί αυτή με τα 0-3 συμπτώματα). Η 
μέτρηση της κατάθλιψης στο SHARE γίνεται βάσει της κλίμακας EURO-D που 
περιλαμβάνει τα εξής 12 στοιχεία: καταθλιπτική διάθεση, πεσιμιστική διάθεση, 
τάσεις αυτοκτονίας, αίσθημα ενοχής, απώλεια ύπνου, έλλειψη ενδιαφέροντος, 
εριστική διάθεση, απώλεια όρεξης, κόπωση, έλλειψη συγκέντρωσης, έλλειψη 
ευχαρίστησης και δακρύρροια και έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως από κοινωνικούς 
επιστήμονες διαφόρων χωρών ως δείκτης κατάθλιψης (Börch-Supan et al., 2005).  

2.3 Ανεξάρτητες μεταβλητές 

Οι ανεξάρτητες μεταβλητές περιλαμβάνουν επεξηγηματικούς παράγοντες από την 
παιδική ηλικία, την ενηλικίωση και την μεταγενέστερη ζωή. 

i) Παράγοντες στην παιδική ηλικία. Η προκείμενη κατηγορία μεταβλητών 
περιλαμβάνει χαρακτηριστικά για την υγεία των ερωτώμενων στα πρώτα χρόνια της 
ζωής τους (μέχρι την ηλικία των 15 ετών), την εκπαίδευση και γνωστική λειτουργία 
που ανέπτυξαν, ενδεχόμενες δυσμενείς εμπειρίες που βίωσαν καθώς και το 
κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των γονέων. Η υγεία των ατόμων μετριέται με την 
μεταβλητή της αυτό-προσδιοριζόμενης υγείας στην παιδική ηλικία που είναι 
κατηγορική διατάξιμη με πέντε επίπεδα: άριστη που είναι η κατηγορία αναφοράς, 
πολύ καλή, καλή, μέτρια και φτωχή. Ωστόσο, στα πλαίσια της ανάλυσης, τα επίπεδα 
που αναφέρονται στην πολύ καλή και καλή υγεία συγχωνεύθηκαν εξαιτίας μικρού 
πλήθους συχνοτήτων με αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθούν τέσσερα επίπεδα για την 
μεταβλητή. Η διαδικασία της ενοποίησης των κατηγοριών με μικρές συχνότητες είναι 
συνήθης διαδικασία που συχνά βελτιώνει την αξιοπιστία της ανάλυσης (Linacre, 
2002). Η εκπαίδευση/γνωστική λειτουργία των ερωτώμενων μετριέται με το πλήθος 
των βιβλίων στα οποία είχε πρόσβαση το άτομο στην ηλικία των 10 ετών 
(ταξινομημένη σε πέντε κατηγορίες: κανένα ή πολύ λίγα: 0-10 βιβλία, αρκετά για να 
γεμίσει ένα ράφι: 11-25 βιβλία, αρκετά για να γεμίσει μία βιβλιοθήκη: 26-100 βιβλία 
και αρκετά για να γεμίσουν δύο ή περισσότερες βιβλιοθήκες: 200 βιβλία ή 
περισσότερα, ωστόσο η μεταβλητή στην ανάλυση των δεδομένων θα αντιμετωπιστεί 
ως συνεχής. Παρόμοιο εγχείρημα με την χρήση αυτής της μεταβλητής σε συνεχή 
μορφή έχει γίνει και από άλλους ερευνητές (Van Bergen et al., 2017). Επίσης η 
εκπαίδευση αντιπροσωπεύεται και από την μεταβλητή που συγκρίνει τις επιδόσεις 
που είχε ο ερωτώμενος στα Μαθηματικά σε σχέση με τους συμμαθητές του 
(ταξινομημένη σε τέσσερις κατηγορίες: πολύ καλύτερη που είναι η κατηγορία 
αναφοράς, καλύτερη, σχεδόν ίδια, χειρότερη και πολύ χειρότερη). Η τελευταία 
κατηγορία έχει προκύψει και πάλι από την συγχώνευση των δύο επιμέρους 
κατηγοριών: χειρότερη και πολύ χειρότερη, εξαιτίας του μικρού αριθμού 
συχνοτήτων. Οι δυσάρεστες εμπειρίες αντιπροσωπεύονται από το αν οι γονείς των 
ερωτώμενων κατανάλωναν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Είναι δίτιμη μεταβλητή με 
κατηγορία αναφοράς το αρνητικό ενδεχόμενο. Τέλος, η κοινωνικοοικονομική 
κατάσταση των ατόμων στην παιδική ηλικία εκφράζεται από το επάγγελμα του 
κυρίου οικογενειάρχη του νοικοκυριού όταν ο ερωτώμενος ήταν 10 ετών, μία δίτιμη 
μεταβλητή που διακρίνει τα επαγγέλματα σε χειρωνακτικά, που είναι η κατηγορία 
αναφοράς, και μη χειρωνακτικά. 

207



ii) Παράγοντες στην ενηλικίωση. Σε αυτήν την κατηγορία μεταβλητών εντάσσονται 
τυχόν δυσάρεστες εμπειρίες που βίωσαν οι ερωτώμενοι στην ενήλικη τους ζωή 
εκπεφρασμένες με την μορφή δυαδικών μεταβλητών. Χαρακτηριστικά, εδώ ανήκουν 
η περίοδος του άγχους που μπορεί να έζησε ο ερωτώμενος για κάποιο διάστημα και 
αναφορικά με την υγεία του κάποια περίοδος που παρατηρήθηκε ότι είχε φτωχή 
υγεία. Επιπλέον, σαν δείκτες κοινωνικοοικονομικής κατάστασης στην ενηλικίωση 
χρησιμοποιήθηκαν το μορφωτικό επίπεδο (ταξινομημένο σε τρεις κατηγορίες: 0-6 
έτη σχολικής φοίτησης, 7-12 έτη και περισσότερα από 13 έτη φοίτησης σε σχολείο 
και άλλα ιδρύματα με κατηγορία αναφοράς την τελευταία) καθώς και οι περίοδοι 
οικονομικής δυσπραγίας και πείνας. Όλες οι μεταβλητές των δυσμενών εμπειριών 
θεωρούν σαν κατηγορία αναφοράς το αρνητικό ενδεχόμενο. 

iii) Παράγοντες στην μεταγενέστερη ζωή. Οι προβλεπτικοί παράγοντες που ανήκουν 
στην όψιμη ενήλικη ζωή περιλαμβάνουν κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά των 
ερωτώμενων και στοιχεία για την πρόσφατη υγεία τους και την κατάσταση της 
γνωστικής λειτουργίας τους. Πιο συγκεκριμένα, η σωματική υγεία αντιπροσωπεύεται 
από έναν δείκτη που δηλώνει αν ο ερωτώμενος ανέφερε δύο κατ’ ελάχιστο φυσικά 
συμπτώματα με χρονική διάρκεια τουλάχιστον έξι μηνών από έναν κατάλογο με 
δώδεκα συμπτώματα που περιλαμβάνει 1) πόνο στην μέση, στα γόνατα, στα ισχία ή 
σε οποιαδήποτε άλλη άρθρωση 2) καρδιακό πρόβλημα ή στηθάγχη, θωρακικό πόνο ή 
πόνο κατά την άσκηση 3) δύσπνοια, δυσκολία στην αναπνοή 4) επίμονο βήχα 5) 
πρησμένα πόδια 6) προβλήματα ύπνου 7) πτώσεις ή πεσίματα 8) φόβο για πτώσεις 9) 
ζάλη, λιποθυμίες ή σκοτοδίνη 10) προβλήματα στομάχου ή εντέρου, 
συμπεριλαμβανομένων της δυσκοιλιότητας, του μετεωρισμού, της διάρροιας 11) 
ακράτεια ούρων ή ακούσια απώλεια ούρων και 12) κόπωση. Επιπρόσθετα, 
συμπεριλαμβάνεται και η αυτοπροσδιοριζόμενη υγεία που εκφράζει την 
υποκειμενική υγεία των ατόμων σε πέντε διαφορετικά επίπεδα: εξαιρετική (1), πολύ 
καλή (2), καλή (3), μέτρια (4) και φτωχή (5). Παρόλα αυτά η μεταβλητή 
χρησιμοποιείται στην ανάλυση ως συνεχής. Η επιλογή χρήσης της μεταβλητής σε 
συνεχή μορφή έχει υιοθετηθεί και από άλλους ερευνητές (Paul et al., 2016).  
Συνακόλουθα, η γνωστική λειτουργία είναι συνεχής και μετράται με μία βαθμολογία 
που αντανακλά την ικανότητα του ερωτώμενου να  προσδιορίζει σωστά τον χρόνο, 
κυμαινόμενη από 0 (κακή) μέχρι 4 (καλή). Επίσης, η τρέχουσα κοινωνικοοικονομική 
κατάσταση των ερωτώμενων δηλώνεται με μία κατηγορική μεταβλητή που εξετάζει 
αν το νοικοκυριό μπορούσε να ανταποκριθεί στις οικονομικές απαιτήσεις τον 
προηγούμενο χρόνο της έρευνας με μεγάλη δυσκολία, με κάποια δυσκολία, αρκετά 
εύκολα ή εύκολα που είναι και η κατηγορία αναφοράς. Τέλος, χρησιμοποιείται και η 
δυαδική δημογραφική μεταβλητή που δηλώνει αν το άτομο διαμένει στο νοικοκυριό 
με σύντροφο που αποτελεί και την κατηγορία αναφοράς ή μόνο του.     
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2.4 Στατιστική ανάλυση 

Η ανάλυση των δεδομένων περιλαμβάνει την εφαρμογή μοντέλων λογιστικής 
παλινδρόμησης με εξίσωση  

 0 1 1 16 16log( / (1 )) log( ) ... ,i i i ip p odds b b X b X        

για 1, 2, Νi    όπου Ν είναι το μέγεθος του δείγματος και 1, 2, 16, ,ij jX     

είναι οι επεξηγηματικές μεταβλητές του μοντέλου όπως έχουν περιγραφεί παραπάνω 
και οι οποίες διευκρινίζονται στους πίνακες.  Το odds ορίζεται ως ο λόγος (ή η 
αναλογία) των συμπληρωματικών πιθανοτήτων. Αντίστοιχα, η έννοια Odds Ratio 
(OR) που χρησιμοποιείται παρακάτω στην ανάλυση των αποτελεσμάτων είναι ο 
λόγος των odds ή διαφορετικά, λόγος των σχετικών πιθανοτήτων. Τα αποτελέσματα 
που παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν προκύπτουν από το μοντέλο 
λαμβάνοντας υπόψη την πληροφορία από τους παράγοντες από όλες τις περιόδους 
ζωής των ατόμων, από την παιδική ηλικία μέχρι και την μεταγενέστερη ζωή και 
εκτιμά τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την κατάθλιψη σε πολύ 
μεγάλες ηλικίες. Η ανάλυση διεξήχθη χωριστά για τέσσερις κύριες ομάδες χωρών, 
που αντιπροσωπεύουν τη Βόρεια, Νότια, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. 
Επιπλέον, τα μοντέλα διεξήχθησαν ξεχωριστά ανά φύλο για τον προσδιορισμό των 
διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν 
χρησιμοποιώντας το SPSS, έκδοση 20. Δεν υπήρχε ένδειξη πολυσυγγραμμικότητας, 
καθώς οι συντελεστές VIF (Variance Inflation Factors) των ανεξάρτητων 
μεταβλητών ανήκαν στο διάστημα (1.023 – 1.461) και ως εκ τούτου κανένας δεν 
ξεπερνούσε την τιμή 2. Οι p-τιμές των ελέγχων που διεξήχθησαν συγκρίθηκαν με 
τρία διαφορετικά επίπεδα σημαντικότητας (τιμές άλφα ή αλλιώς πιθανότητες να 
έχουμε σφάλμα τύπου I), τις εξής: 0.01, 0.05 και 0.10. Αν για μία μεταβλητή του 
μοντέλου ισχύει «p-τιμή του ελέγχου της μεταβλητής<0.01 (ή <0.05 ή <0.10)» τότε 
συμπεραίνουμε ότι «η μεταβλητή είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 
σημαντικότητας 1% (ή 5% ή 10%)».  Η σημαντικότητα και η αξιοπιστία της 
προσαρμογής των μοντέλων ελέγχθηκε με βάση τους πίνακες ταξινόμησης που 
δείχνουν το ποσοστό των περιπτώσεων της εξαρτώμενης μεταβλητής που είχαν 
προβλεφθεί σωστά από το μοντέλο καθώς και από την ευαισθησία και ειδικότητα του 
μοντέλου. Για όλα τα μοντέλα, η στατιστική ανάλυση έδειξε καλή προσαρμογή 
σύμφωνα με τις τιμές του στατιστικού Hosmer and Lemeshow και του ψευδο-
συντελεστή προσδιορισμού Nagelkerke R2 που αποτελεί μία προσαρμοσμένη έκδοση 
του ψευδο-συντελεστή προσδιορισμού Cox and Snell R2, λαμβάνει τιμές ώστε να 
καλύπτει ολόκληρο το φάσμα από 0 έως 1 και δείχνει πόσο καλά εξηγείται η 
εξαρτημένη μεταβλητή του μοντέλου από τις ανεξάρτητες. 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Ο πίνακας 1 δείχνει τα μεγέθη των δειγμάτων για τις ομάδες των χωρών που 
χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση. Το συνολικό δείγμα περιλαμβάνει 22667 
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ερωτηθέντες και το 44.1% αυτών είναι άνδρες. Οι χώρες που συμμετέχουν στο 
SHARE έχουν ομαδοποιηθεί ώστε να καλύπτουν την Βόρεια, Κεντρική, Νότια και 
Ανατολική Ευρώπη όπως περιγράφονται παραπάνω στα δεδομένα. Είναι εμφανές ότι 
η Κεντρική και η Νότια Ευρώπη αντιστοιχούν στα μεγαλύτερα δείγματα (9583 και 
6453 άτομα αντίστοιχα) ενώ η Βόρεια και η Ανατολική Ευρώπη αντιστοιχούν στα 
μικρότερα (3417 και 3214 αντίστοιχα). Σε όλες τις ομάδες χωρών τα ποσοστά των 
γυναικών είναι στα ίδια επίπεδα, γύρω στο 55%, με εξαίρεση την Ανατολική Ευρώπη 
που υπάρχει ένα προβάδισμα κοντά στο 58%. Η τελευταία στήλη του πίνακα 1 
δείχνει το ποσοστό των ατόμων με κατάθλιψη, έχοντας δηλώσει τουλάχιστον 
τέσσερα σχετικά συμπτώματα, ανά φύλο, για κάθε ομάδα χωρών.  

 
Στο συνολικό δείγμα, μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών (30.4%), σχεδόν διπλάσιο από 
των ανδρών (14.9%) αναφέρει ότι υποφέρει από κατάθλιψη σε μεγάλες ηλικίες και η 
διαφορά είναι σημαντική για όλες τις ομάδες χωρών της Ευρώπης. Επιπλέον, οι 
αναλογίες των ατόμων με κατάθλιψη παρουσιάζουν μία αύξουσα πορεία από τον 
Βορρά προς την Ανατολή. Μόνο το 15.1% των Ευρωπαίων των Βόρειων Χωρών 
δήλωσε ότι έχει τουλάχιστον τέσσερα καταθλιπτικά συμπτώματα ενώ για την 
Κεντρική Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει το 21.4%. Σε ερωτώμενους από την 
Νότια Ευρώπη το ποσοστό της κατάθλιψης στην μεταγενέστερη ζωή ανέρχεται στο 
26.1% ενώ στον πληθυσμό της Ανατολικής Ευρώπης φθάνει το 34%.  

Οι επόμενοι πίνακες παρουσιάζουν περιγραφικά αποτελέσματα για τους 
προγνωστικούς παράγοντες της κατάθλιψης στην παιδική ηλικία, κατά την διάρκεια 

Πίνακας 1. Μεγέθη δειγμάτων και ποσοστά κατάθλιψης για τις ομάδες των χωρών της 
Ευρώπης. 

Group of 
countries 

Sample Size (N) Sample based on 
total (%) 

Sample based on 
groups (%)   

Depression (%) 

Europe 22667 100.0  23.6 

Males 9997 44.1  14.9 

Females 12670 55.9  30.4 

North Europe 3417 15.1  15.1 

Males 1535 15.4=1535/9997 44.9=1535/3417 9.0 

Females 1882 14.9=1882/12670 55.1=1882/3417 20.1 

Central Europe 9583 42.3  21.4 

Males 4237 42.4=4237/9997 44.2=4237/9583 13.9 

Females 5346 42.2=5346/12670 55.8=5346/9583 27.3 

South Europe 6453 28.5  26.1 

Males 2871 28.7=2871/9997 44.5=2871/6453 15.5 

Females 3582 28.3=3582/12670 55.5=3582/6453 34.6 

East Europe 3214 14.2  34.0 

Males 1354 13.5=1354/9997 42.1=1354/3214 23.3 

Females 1860 14.7=1860/12670 57.9=1860/3214 41.7 
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της ζωής και σε μεταγενέστερο στάδιο ηλικίας για άνδρες και γυναίκες και για τις 
διάφορες ομάδες των χωρών.  

Σχετικά με την παιδική ηλικία, οι γυναίκες φαίνεται να έχουν χειρότερη υγεία από ότι 
οι άνδρες και ταυτόχρονα, σε μεγαλύτερο βαθμό λιγότερο καλές επιδόσεις στα 
Μαθηματικά σε σύγκριση με συμμαθητές τους. Αναφορικά με τις υπόλοιπες 
μεταβλητές η εικόνα που λαμβάνουμε είναι ίδια και για τα δύο φύλα. Οι ερωτώμενοι 
συνολικά είχαν στην βιβλιοθήκη τους γύρω στα 11-25 βιβλία στην ηλικία των 10 
ετών ενώ ένα ποσοστό της τάξεως του 8.3% δήλωσε ότι οι γονείς του κατανάλωναν 
μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Επιπρόσθετα, περίπου το 27% των ερωτώμενων είχαν 
γονείς που απασχολούνταν σε μη χειρωνακτικό επάγγελμα. Οι διαφοροποιήσεις που 
λαμβάνουμε εξετάζοντας τις ομάδες των χωρών δείχνουν ότι άτομα από την Βόρεια 
και Νότια Ευρώπη είχαν άριστη υγεία ως παιδιά ενώ πολύ υψηλά είναι και ποσοστά 
της πολύ καλής και καλής υγείας των ατόμων και στις τέσσερις ομάδες. Σχετικά με 
τις σχολικές επιδόσεις στα Μαθηματικά, τις χειρότερες και με μεγάλη διαφορά τις 
είχαν οι Ευρωπαίοι των Νότιων χωρών και τις καλύτερες οι Ευρωπαίοι από τις 

Πίνακας 2. Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία (ποσοστά και διάμεσες τιμές) για τους 
παράγοντες στην παιδική ηλικία για τις διάφορες ομάδες χωρών  

 Ευρώπη ΒΕ ΚΕ ΝΕ ΑΕ 

Φυσική και Ψυχική υγεία      

Προσδιοριζόμενη υγεία (sph) (Χ1)      

Άριστη (κατ. αναφ.) 35.9 48.8 28.5 45.2 25.6 

Πολύ καλή/Καλή 55.9 43.5 60.7 49.7 67.6 

Αρκετά καλή 5.6 4.7 7.6 3.6 4.8 

Φτωχή 2.5 3.0 3.2 1.5 2.0 

Εκπαίδευση/Γνωστική λειτουργία      

Αριθμός βιβλίων στην ηλικία των 10 ετών (Χ2) 2*  
2** 

3* 
2** 

2* 
2** 

1* 
1** 

2* 
2** 

Σχετικές επιδόσεις με τα άλλα παιδιά στα 
Μαθηματικά (Χ3) 

     

Πολύ καλύτερη (κατ. αναφ.) 10.3 15.9 11.3 6.1 9.5 

Καλύτερη 23.8 28.1 24.4 21.6 21.6 

Σχεδόν ίδια 49.5 47.3 50.9 45.7 55.5 

Χειρότερη και πολύ χειρότερη 16.5 8.6 13.4 26.7 13.3 

Δυσμενείς εμπειρίες      

Βαριά κατανάλωση αλκοόλ από τους γονείς (Χ4)      

Όχι (κατ. αναφ.) 91.7 91.0 91.5 91.9 93.0 

Ναι 8.3 9.0 8.5 8.1 7.0 

Παιδική Κοινωνικοοικονομική Κατάσταση      

Επάγγελμα οικογενειάρχη (Χ5)      

Χειρωνακτικό (κατ. αναφ.) 72.7 67.1 67.5 80.1 79.4 

Μη χειρωνακτικό 27.3 32.9 32.5 19.9 20.6 

Μέγεθος δείγματος (Ν) 22667 3417 9583 6453 3214 

* Διάμεση τιμή  ** Ενδοτεταρτημοριακό εύρος 
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Βόρειες Χώρες. Ερωτώμενοι από την Ανατολική Ευρώπη έζησαν σε μικρότερο 
ποσοστό την δυσάρεστη εμπειρία των αλκοολικών γονέων (7%) ενώ άτομα από την 
Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη είχαν τα μεγαλύτερα ποσοστά γονέων που ασκούσαν 
μη χειρωνακτικό επάγγελμα (περίπου 33%). 

 
Αναφορικά με τα γεγονότα κατά την διάρκεια της ζωής οι γυναίκες συνολικά σε 
μεγαλύτερα ποσοστά έχουν βιώσει στο παρελθόν περιόδους άγχους (54.5%) και 
κυρίως αυτές που προέρχονται από την Κεντρική Ευρώπη (62.3%), φτωχής υγείας 
(42.9%) ιδιαίτερα όσες ανήκουν σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης (47.2%) και 
οικονομικών δυσκολιών (34.6%) σε σχέση με τους άνδρες (ποσοστά ίσα με 47%, 
39.5% και 30.7% αντίστοιχα). Η δυσμενής εμπειρία της περιόδου πείνας επικρατεί 
περισσότερο στους Ευρωπαίους άνδρες (8.1%) ιδίως σε όσους προέρχονται από την 
Νότια Ευρώπη (12.2%) συγκριτικά με τις Ευρωπαίες γυναίκες (6.9%), με το πιο 
χαμηλό ποσοστό να αναφέρεται σε αυτές που διαμένουν στην Βόρεια Ευρώπη 
(2.2%). Επιπλέον, το μορφωτικό επίπεδο με πάνω από 13 έτη εκπαίδευσης είναι 
υψηλό κυρίως για τους άνδρες (35.2%) συγκριτικά με τις γυναίκες (26.5%) και τα 
ποσοστά είναι μεγαλύτερα σε όσους προέρχονται από τις Βόρειες Χώρες (58.2% για 
τους άνδρες και 50.7% για τις γυναίκες). Τέλος, το μέσο μορφωτικό επίπεδο, που 
καλύπτει 7-12 έτη εκπαίδευσης, είναι πιο υψηλό για τις γυναίκες (53.3%) και 
ιδιαίτερα για αυτές που διαμένουν σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (69.6%). 
Συνολικά αποτελέσματα για τις ομάδες των χωρών φαίνονται στον πίνακα 3. 

Πίνακας 3. Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία (ποσοστά) για τους παράγοντες κατά την 
διάρκεια της ζωής για τις διάφορες ομάδες χωρών  

 Ευρώπη ΒΕ ΚΕ ΝΕ ΑΕ 

Δυσάρεστες εμπειρίες      

Περίοδος στρες (Χ6)      

Όχι (κατ. αναφ.) 48.8 46.2 40.2 59.5 55.8 

Ναι 51.2 53.8 59.8 40.5 44.2 

Φυσική υγεία      

Περίοδος φτωχής υγείας (Χ7)      

Όχι (κατ. αναφ.) 58.6 55.9 54.9 65.6 58.4 

Ναι 41.4 44.1 45.1 34.4 41.6 

Κοινωνικοοικονομική Κατάσταση      

Εκπαιδευτικό επίπεδο (Χ8)      

13+ έτη (κατ. αναφ.) 30.3 54.1 34.0 15.9 23.2 

0-6 έτη 19.0 2.6 7.6 50.0 8.0 

7-12 έτη 50.7 43.3 58.4 34.1 68.8 

Περίοδος οικονομικών δυσκολιών (Χ9)      

Όχι (κατ. αναφ.) 67.1 65.0 63.9 71.4 70.3 

Ναι 32.9 35.0 36.1 28.6 29.7 

Περίοδος πείνας (Χ10)      

Όχι (κατ. αναφ.) 92.2 97.9 90.9 90.0 94.0 

Ναι 7.8 2.1 9.1 10.0 6.0 

Μέγεθος δείγματος (Ν) 22667 3417 9583 6453 3214 
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Ολοκληρώνοντας την περιγραφική ανάλυση με τους παράγοντες στην μεταγενέστερη 
ζωή οι γυναίκες συνολικά δηλώνουν χειρότερη υγεία μόνο αναφορικά με το πλήθος 
των πάνω από δύο συμπτωμάτων φυσικής υγείας που μπορεί να αντιμετωπίζουν 
(ποσοστό ίσο με 48.3%) σε σχέση με τους άνδρες (ποσοστό ίσο με 33.5%) ενώ και τα 
δύο φύλα παρουσιάζουν την ίδια εικόνα ως προς την αυτοπροσδιοριζόμενη υγεία την 
οποία θεωρούν καλή καθώς και ως προς τον προσδιορισμό της ημερομηνίας και του 
χρόνου (επίπεδο 4) γεγονός που υποδηλώνει πολύ καλή γνωστική λειτουργία. 
Ειδικότερα, το μεγαλύτερο πλήθος συμπτωμάτων έχουν οι άνδρες και οι γυναίκες 
από την Ανατολική Ευρώπη με ποσοστά ίσα με 47.9% και 61.7%, αντίστοιχα. 
Παρόμοια αποτελέσματα δίνει και για τα δύο φύλα ο παράγοντας που αναφέρεται 
στην δυνατότητα του νοικοκυριού να ανταπεξέλθει στις οικονομικές απαιτήσεις της 
οικογένειας. Οι γυναίκες και οι άνδρες που προέρχονται από την Βόρεια Ευρώπη 
έχουν τα υψηλότερα ποσοστά που δηλώνουν εύκολη οικονομική διαχείριση, ίσα με 
50.9% και 55.3%, και τα χαμηλότερα ποσοστά σε οικονομικές καταστάσεις μεγάλης 
δυσκολίας, ίσα με 2.4% και 1.5% αντίστοιχα. Συνακόλουθα, μεγάλες οικονομικές 
δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι ερωτώμενοι από χώρες της Νότιας Ευρώπης με 
ποσοστά ίσα με 19.3% για τους άνδρες και 22.5% για τις γυναίκες. Η παρουσία 
συντρόφου παρατηρείται σε μεγαλύτερα ποσοστά στους άνδρες Ευρωπαίους σε 
σχέση με τις γυναίκες αφού μόνο το 16.4% αυτών μένουν μόνοι τους έναντι του 
34.2% των γυναικών. Τα υψηλότερα ποσοστά μοναξιάς στις γυναίκες εμφανίζονται 
σε αυτές που προέρχονται από χώρες της Ανατολικής (37%) και Κεντρικής (35.3%) 
Ευρώπης ενώ για τους άνδρες σε όσους διαμένουν σε χώρες της Βόρειας (17.8%) και 
Κεντρικής (17.7%) Ευρώπης και είναι κατά πολύ μικρότερα από αυτά των γυναικών. 
Τέλος, η διάμεση ηλικία για τις γυναίκες συνολικά είναι 64 έτη και για τους άνδρες 
τα 65 έτη. Την χαμηλότερη διάμεση ηλικία έχουν οι ερωτώμενοι από χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης και συγκεκριμένα είναι τα 63 έτη για τις γυναίκες και τα 64 για 
τους άνδρες. Στον πίνακα 4 που ακολουθεί βλέπουμε πως διαφοροποιούνται τα 
αποτελέσματα για τις διάφορες ομάδες των χωρών ανεξάρτητα από το φύλο. 

3.2 Αποτελέσματα μοντέλων λογιστικής παλινδρόμησης 

Το συνολικό μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης εντόπισε τους στατιστικά 
σημαντικούς παράγοντες που δύνανται να αυξήσουν ή να μειώσουν τα επίπεδα της 
κατάθλιψης στην μεταγενέστερη ζωή.  

Σχετικά με την παιδική ηλικία το μοντέλο δείχνει ως σημαντικό παράγοντα για όλο 
το δείγμα των Ευρωπαίων το πλήθος βιβλίων που είχε ο ερωτώμενος στην ηλικία των 
10 ετών. Χαρακτηριστικά, τα άτομα με έφεση στην μελέτη στην παιδική ηλικία 
έχουν κατά 8.3% μειωμένη την πιθανότητα να εμφανίσουν κατάθλιψη σε μεγάλες 
ηλικίες από ότι να μην την εμφανίσουν (OR=0.92, 95%ΔΕ:0.9-1.0, p<0.001) και 
ιδιαίτερα ο πληθυσμός της Ανατολικής Ευρώπης στον οποίο επιτυγχάνεται η 
μεγαλύτερη μείωση τόσο συνολικά (OR=0.82, 95%ΔΕ:0.7-0.9, p<0.001) όσο και για 
τα δύο φύλα ξεχωριστά ((OR=0.76, 95%ΔΕ:0.6-0.9, p=0.001) για τους άνδρες και 
(OR=0.84, 95%ΔΕ:0.8-0.9, p=0.003) για τις γυναίκες). Συνακόλουθα, οι επιδόσεις 
των ερωτώμενων στα Μαθηματικά συγκριτικά με τους συμμαθητές τους είναι 
σημαντικός παράγοντας παρουσίας της κατάθλιψης στην μεταγενέστερη ζωή. Στους 
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ερωτώμενους από την Βόρεια Ευρώπη με τις χειρότερες επιδόσεις στα Μαθηματικά, 
η πιθανότητα εμφάνισης της νόσου είναι 2.18 φορές μεγαλύτερη της πιθανότητας μη 
εμφάνισης (OR=2.18, 95%ΔΕ:1.4-3.4, p<0.001) σε σχέση με ερωτώμενους που είχαν 
καλύτερες επιδόσεις. Συνακόλουθα, η πιθανότητα να εμφανιστεί η κατάθλιψη 
παραμένει εξίσου υψηλή και για τους κατοίκους της Νότιας Ευρώπης, ίση με 1.80 
φορές μεγαλύτερη της πιθανότητας να μην εμφανιστεί (OR=1.80, 95%ΔΕ:1.3-2.5, 
p=0.001). Η εικόνα ανατρέπεται στην περίπτωση των ανδρών καθώς αυτός ο 
παράγοντας παρουσιάζεται στατιστικά μη σημαντικός ενώ φαίνεται να επηρεάζει 
μόνο τις γυναίκες και ιδιαίτερα αυτές από την Βόρεια και Νότια Ευρώπη  ((OR=2.78, 
95%ΔΕ:1.6-4.8, p<0.001) και (OR=2.19, 95%ΔΕ:1.4-3.4, p=0.001) αντίστοιχα). Η 
κατανάλωση αλκοόλ από τους γονείς ως δυσμενής εμπειρία στην παιδική ηλικία είναι 
καθοριστικός παράγοντας για τους ερωτώμενους από την Βόρεια, Κεντρική και 
Νότια Ευρώπη και ειδικότερα τις γυναίκες. Αυτές που διαμένουν σε χώρες της 
Βόρειας Ευρώπης έχουν 1.80 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης του 
χαρακτηριστικού της κατάθλιψης σε σχέση με την πιθανότητα μη εμφάνισης σε πολύ 
μεγάλες ηλικίες (OR=1.80, 95%ΔΕ:1.2-2.6, p=0.003) ενώ για τις γυναίκες από την 
Κεντρική Ευρώπη η πιθανότητα εμφάνισης της νόσου είναι 1.42 φορές μεγαλύτερη 
της πιθανότητας μη εμφάνισης (OR=1.42, 95%ΔΕ:1.1-1.8, p=0.002). Η υγεία όπως 
προσδιορίζεται από τους ερωτώμενους καθώς και το επάγγελμα των γονέων των 

Πίνακας 4. Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία (ποσοστά και διάμεσες τιμές) για τους 
παράγοντες στην μεταγενέστερη ζωή για τις διάφορες ομάδες χωρών  

 Ευρώπη ΒΕ ΚΕ ΝΕ ΑΕ 

  Τρέχουσα υγεία      

  Συμπτώματα (Χ11)      

Λιγότερα από δύο (κατ. αναφ.) 58.2 62.0 60.0 60.6 44.1 

2+ συμπτώματα 41.8 38.0 40.0 39.4 55.9 

  Αυτοπροσδιοριζόμενη υγεία (sph) (Χ12) 3*  
2** 

2* 
1** 

3* 
2** 

3* 
2** 

3*  
1** 

  Γνωστική Λειτουργία      

  Προσδιορισμός του χρόνου (Χ13) 4* 4* 4* 4* 4* 

  0 (κακή) – 4 (καλή)      

  Κοινωνικοδημογραφικά Χαρακτηριστικά      

  Το νοικοκυριό ανταποκρίνεται (Χ14)      

Εύκολα (κατ. αναφ.) 27.3 52.9 37.4 8.9 6.7 

Με μεγάλη δυσκολία 11.6 2.0 6.0 21.1 19.6 

Με μερική δυσκολία 28.2 10.9 18.9 42.5 45.5 

Αρκετά εύκολα 33.0 34.2 37.8 27.6 28.2 

  Σύντροφος στο νοικοκυριό (Χ15)      

Διαμονή με σύντροφο (κατ. αναφ.) 73.7 74.3 72.5 76.0 71.8 

Διαμονή χωρίς σύντροφο 26.3 25.7 27.5 24.0 28.2 

  Ηλικία του ερευνώμενου (Χ16)  65* 65* 65* 65* 63* 

  Μέγεθος δείγματος (Ν) 22667 3417 9583 6453 3214 

* Διάμεση τιμή ** Ενδοτεταρτημοριακό εύρος 
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ατόμων δεν φαίνεται να είναι στατιστικά σημαντικοί παράγοντες για τις διάφορες 
ομάδες των ευρωπαϊκών χωρών. 

Αναφορικά με τα γεγονότα κατά την διάρκεια της ζωής το βίωμα του άγχους για μία 
περίοδο είναι σημαντικός παράγοντας για όλους τους Ευρωπαίους από κάθε ομάδα 
χωρών και για τα δύο φύλα. Την μικρότερη επίδραση από αυτόν τον παράγοντα 
υφίστανται οι γυναίκες από την Ανατολική Ευρώπη (OR=1.42, 95%ΔΕ:1.1-1.8, 
p=0.004) ενώ οι γυναίκες από την Κεντρική και Νότια Ευρώπη επηρεάζονται κατά 
τον ίδιο τρόπο (αφού οι πιθανότητες επικράτησης της κατάθλιψης σε μεγάλες ηλικίες 
είναι 1.58 (OR=1.58, 95%ΔΕ:1.4-1.8, p<0.001) και 1.57 φορές αντίστοιχα (OR=1.57, 
95%ΔΕ:1.3-1.9, p<0.001) μεγαλύτερες της συμπληρωματικής πιθανότητας). Η 
περίοδος φτωχής υγείας προκαλεί μικρή επίδραση με εξαίρεση τους κατοίκους της 
Ανατολικής Ευρώπης, καθώς η πιθανότητα μελλοντικής κατάθλιψης είναι 1.38 φορές 
αυξημένη της πιθανότητας να μην συμβεί (OR=1.38, 95%ΔΕ:1.1-1.7, p=0.001). 
Ιδιαίτερα πλήττονται οι άνδρες της Κεντρικής Ευρώπης (OR=1.33, 95%ΔΕ:1.1-1.6, 
p=0.008) και οι γυναίκες της Ανατολικής Ευρώπης για τις οποίες η πιθανότητα να 
εμφανιστεί κατάθλιψη σε μεγάλες ηλικίες είναι 1.42 φορές μεγαλύτερη της 
πιθανότητας να μην εμφανιστεί (OR=1.42, 95%ΔΕ:1.1-1.8, p=0.003). Η περίοδος 
οικονομικών δυσκολιών επιβαρύνει τους άνδρες Ευρωπαίους, κυρίως αυτούς από την 
Ανατολική Ευρώπη οι οποίοι έχουν κατά 62.8% αυξημένη την πιθανότητα να 
παρουσιάσουν την νόσο από ότι να μην την παρουσιάσουν (OR=1.63, 95%ΔΕ:1.2-
2.3, p=0.006) ενώ δεν δείχνει να είναι σημαντικός παράγοντας για τις γυναίκες. 
Τέλος, η εμπειρία της περιόδου πείνας αποδεικνύεται σημαντική μόνο για τις 
γυναίκες της Ανατολικής Ευρώπης αφού έχουν 2.10 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα 
να νοσήσουν μελλοντικά ως προς το να μην νοσήσουν (OR=2.10, 95%ΔΕ:1.3-3.5, 
p=0.004) σε σχέση με τις γυναίκες που δεν βίωσαν περίοδο πείνας στην ζωή τους.    

Οι παράγοντες στην μεταγενέστερη ζωή είναι οι πιο σημαντικοί για την επικράτηση 
της κατάθλιψης σε όλες τις ομάδες χωρών και για τα δύο φύλα. Πιο συγκεκριμένα, η 
παρουσία δύο κατ’ ελάχιστο συμπτωμάτων δίνει τα μεγαλύτερα OR εμφάνισης της 
κατάθλιψης σε μεγάλες ηλικίες. Ιδιαίτερα για τον πληθυσμό της  Βόρειας Ευρώπης η 
τιμή αυτή ανέρχεται στο 3.34, 95%ΔΕ:2.6-4.3, p<0.001. Αντίστοιχη είναι η εικόνα 
και για τα δύο φύλα με τους άνδρες της Βόρειας Ευρώπης και τις γυναίκες της 
Κεντρικής Ευρώπης να έχουν τα μεγαλύτερα OR, ίσα με 4.37, 95%ΔΕ:2.8-6.8, 
p<0.001 και 3.21, 95%ΔΕ:2.8-3.7, p<0.001. Επιπλέον, μεγάλες τιμές για την 
αυτοπροσδιοριζόμενη υγεία (sph) έχουν σαν αποτέλεσμα να αυξάνει κατά πολύ η 
πιθανότητα εμφάνισης της κατάθλιψης σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, ιδίως δε στις 
Νότιες όπου η εν λόγω πιθανότητα είναι 1.96 φορές μεγαλύτερη της πιθανότητας να 
μην συμβεί (OR=1.96, 95%ΔΕ:1.8-2.1, p<0.001) αλλά και ανάμεσα στα φύλα, 
κυρίως σε άνδρες από την Ανατολική Ευρώπη (OR=2.28, 95%ΔΕ:1.9-2.9, p<0.001) 
και γυναίκες από την Νότια Ευρώπη (OR=1.97, 95%ΔΕ:1.8-2.2, p<0.001). Η 
ικανότητα προσδιορισμού του χρόνου είναι παράγοντας μείωσης των σχετικών 
πιθανοτήτων της κατάθλιψης σε όλες τις ομάδες χωρών. Μάλιστα, σε χώρες της 
Βόρειας Ευρώπης η μείωση της πιθανότητας να συμβεί μελλοντικά η νόσος ως προς 
το να μην συμβεί ανέρχεται στο 19.4% (OR=0.81, 95%ΔΕ:0.6-1.0, p=0.079) ενώ σε 
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χώρες της Νότιας Ευρώπης αγγίζει το 30.4% (OR=0.70, 95%ΔΕ:0.6-0.8, p<0.001). 
Σχετικά με την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού όσοι ερωτώμενοι 
αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες έχουν και τις μεγαλύτερες σχετικές πιθανότητες 
εμφάνισης κατάθλιψης. Ξεχωρίζουν τα άτομα από την Βόρεια Ευρώπη με OR=3.57, 
95%ΔΕ:2.0-6.4, p<0.001 και ιδιαίτερα οι άνδρες με OR=10.56, 95%ΔΕ:3.7-30.1, 
p<0.001. Τέλος, η απουσία του συντρόφου δεν φαίνεται να επηρεάζει καθόλου τις 
γυναίκες ως προς την εμφάνιση της κατάθλιψης σε μεγάλη ηλικία ενώ από τους 
άνδρες, μόνο αυτούς που διαμένουν στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη, καθώς η 
πιθανότητα εμφάνισης της νόσου είναι 1.48 (OR=1.48, 95%ΔΕ:1.2-1.9, p=0.001) και 
1.44 φορές αντίστοιχα μεγαλύτερη της πιθανότητας μη εμφάνισης (OR=1.44, 
95%ΔΕ:1.1-1.9, p=0.017).  

Η τιμή του ψευδο-συντελεστή προσδιορισμού Nagelkerke R2 κυμαίνεται από 0.239 
μέχρι 0.360 για τους άνδρες και από 0.259 μέχρι 0.326 για τις γυναίκες. Το ποσοστό 
των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής που προβλέφθηκε σωστά από το μοντέλο 
κυμαίνεται από 76.2% για τους ερωτώμενους της Ανατολικής Ευρώπης μέχρι 86.2% 
για τους ερωτώμενους της Βόρειας Ευρώπης. Στον πίνακα 5 βλέπουμε τις τιμές των 
OR για τους προγνωστικούς παράγοντες της κατάθλιψης στην μεταγενέστερη ζωή 
για τις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. 

Πίνακας 5. OR και 95% διαστήματα εμπιστοσύνης με βάση το μοντέλο λογιστικής 
παλινδρόμησης για τους στατιστικά σημαντικούς παράγοντες πρόβλεψης της 
κατάθλιψης από την παιδική ηλικία, την ενηλικίωση και την μεταγενέστερη ζωή για τις 
διάφορες ομάδες χωρών 

 Ευρώπη ΒΕ ΚΕ ΝΕ ΑΕ 
Αριθμός βιβλίων στα 10 έτη 0.917a 1.068d 0.925a 0.874a 0.816a 

(0.883 
 0.952) 

(0.974 
1.171) 

(0.877 
0.976) 

(0.795 
0.962) 

(0.743 
0.895) 

Σχετικές Μαθηματικές επιδόσεις      
Χειρότερη και πολύ χειρότερη 1.467a 2.184a 1.382a 1.803a 1.255d 
 (1.261 

1.706) 
(1.423 
3.351) 

(1.100 
1.736) 

(1.282 
2.535) 

(0.856 
1.839) 

Βαριά κατανάλωση αλκοόλ από τους γονείς 1.339a 1.424b 1.426a 1.287b 1.233d 
 (1.188 

1.509) 
(1.029 
1.972) 

(1.189 
1.709) 

(1.028 
1.611) 

(0.892 
1.704) 

Περίοδος στρες 1.542a 1.783a 1.550a 1.508a 1.356a 
 (1.428 

1.665) 
(1.419 
2.240) 

(1.370 
1.754) 

(1.313 
1.731) 

(1.121 
1.639) 

Περίοδος φτωχής υγείας 1.151a 1.012c 1.164b 1.077d 1.380a 
 (1.067 

1.242) 
(0.806 
1.269) 

(1.036 
1.309) 

(0.935 
1.240) 

(1.144 
1.666) 

Περίοδος οικονομικών δυσκολιών  1.149a 1.062d 1.102d 1.159c 1.367a 
 (1.063 

1.242) 
(0.850 
1.327) 

(0.979 
1.241) 

(0.998 
1.346) 

(1.122 
1.667) 

Περίοδος πείνας  1.213a 1.148d 1.203b 1.198c 1.168d 
 (1.070 

1.374) 
(0.629 
2.095) 

(1.000 
1.447) 

(0.971 
1.480) 

(0.816 
1.672) 

2+ Συμπτώματα 2.770a 3.337a 3.118a 2.387a 2.435a 
 (2.562 

2.995) 
(2.618 
4.254) 

(2.761 
3.522) 

(2.078 
2.742) 

(1.992 
2.975) 

Αυτοπροσδιοριζόμενη υγεία (sph) 1.825a 1.603a 1.788a 1.959a 1.848a 
 (1.747 

1.905) 
(1.433 
1.794) 

(1.670 
1.914) 

(1.804 
2.127) 

(1.653 
2.067) 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
Η παρούσα εργασία είχε σαν στόχο τον προσδιορισμό προγνωστικών παραγόντων 
της κατάθλιψης σε μελλοντικές ηλικίες για τα δύο φύλα και για διάφορες ομάδες 
ευρωπαϊκών χωρών λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιόδους ζωής των ενηλίκων, από 
τα παιδικά χρόνια μέχρι την παρούσα ζωή. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 
παράγοντες από τα παιδικά χρόνια δεν είναι σημαντικοί για τους άνδρες όλων των 
ομάδων χωρών ενώ για τις γυναίκες έχουν την μικρότερη ισχύ συγκριτικά με άλλους 
προβλεπτικούς παράγοντες της μεταγενέστερης ζωής. Πιο σημαντικές κρίνονται: η 
δυσμενής εμπειρία της κατανάλωσης μεγάλης ποσότητας αλκοόλ από τους γονείς για 
τις γυναίκες της Βόρειας και της Κεντρικής Ευρώπης και ο αριθμός των βιβλίων στην 
ηλικία των 10 ετών για τις γυναίκες της Κεντρικής, Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης. 
Αποτελέσματα άλλων ερευνών έχουν δείξει ότι οι αντιξοότητες της παιδικής ηλικίας 
σχετικά με δυσλειτουργικά χαρακτηριστικά των γονέων αποτελούν τους 
ισχυρότερους προγνωστικούς παράγοντες ψυχικών διαταραχών (Kessler et al., 2010). 
Σχετικά με τα γεγονότα στη  διάρκεια της ζωής η περίοδος άγχους συνδέεται με την 
μελλοντική κατάθλιψη για τις γυναίκες όλων των ευρωπαϊκών ομάδων ενώ για τους 
άνδρες μόνο σε όσους διαμένουν στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη. Συνακόλουθα, 
για τους άνδρες είναι σημαντική και η εμπειρία οικονομικών δυσκολιών με εξαίρεση 
αυτούς που ζουν στην Κεντρική Ευρώπη. Προηγούμενες μελέτες υποστηρίζουν τα 
συμπεράσματα της παρούσας έρευνας (Gallagher et al., 2013).  Τέλος, οι παράγοντες 
που αναφέρονται στην παρούσα ζωή και κυρίως οι μεταβλητές υγείας καθορίζουν σε 
μεγάλο βαθμό την ύπαρξη κατάθλιψης για όλες τις ομάδες των χωρών ανεξάρτητα 
από τα φύλα, συμπέρασμα που είναι συνεπές με την προηγούμενη βιβλιογραφία 
(Kamiya et al., 2012). Σαν αντιστάθμισμα, η καλή γνωστική λειτουργία των 
ερωτώμενων λειτουργεί ανασταλτικά στην επικράτηση της νόσου σε μεγάλες ηλικίες. 
Τέλος, η παρουσία οικονομικών δυσκολιών προκαλεί αύξηση στα επίπεδα της 
κατάθλιψης και για τα δύο φύλα ανεξάρτητα από την ομάδα χωρών στην οποία 
ανήκουν, συμπέρασμα που επιβεβαιώνεται και από άλλους ερευνητές (Van de Velde 
et al., 2010).  

Προσδιορισμός του χρόνου  0.715a 0.806d 0.729a 0.696a 0.714a 
 (0.667 

0.767) 
(0.633 
1.025) 

(0.652 
0.816) 

(0.620 
0.782) 

(0.591 
0.862) 

Το νοικοκυριό ανταποκρίνεται      
Με μεγάλη δυσκολία 1.968a 3.572a 1.715a 1.712a 2.391a 
 (1.720 

2.252) 
(1.983 
6.433) 

(1.370 
2.147) 

(1.281 
2.288) 

(1.549 
3.691) 

Μέγεθος δείγματος (Ν) 22667 3417 9583 6453 3214 

a  p-τιμή<0.01   b  p-τιμή<0.05   c  p-τιμή<0.10   d  μη σημαντικό 
Σημείωση: Επιπλέον χαρακτηριστικά του μοντέλου των Ευρωπαίων (Ν=2667): τιμή του 
ψευδο-συντελεστή προσδιορισμού Nagelkerke R2 = 0.316, p-τιμή με βάση το τεστ των 
Hosmer and Lemeshow = 0.108, ευαισθησία του μοντέλου = 38%, ειδικότητα του μοντέλου 
= 93.6%, ποσοστό ορθής ταξινόμησης = 80.5% 
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Η παραπάνω μελέτη υπόκειται σε κάποιους περιορισμούς που καλό θα ήταν να 
συζητηθούν. Αρχικά, αναφορικά με το τεχνικό μέρος της εργασίας, ο σχεδιασμός της 
έρευνας στηρίχθηκε στην εφαρμογή του μοντέλου λογιστικής παλινδρόμησης.  

Επιπρόσθετα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε και η εφαρμογή ενός μοντέλου τυχαίων 
συντελεστών (random coefficient model) σύμφωνα με το οποίο η κλίση του μοντέλου 
ποικίλλει με βάση κάποια κατανομή, ιδιαίτερα όταν μελετώνται πληθυσμιακές 
ομάδες με ετερογενή χαρακτηριστικά όπως πρόκειται στην παρούσα ανάλυση όπου 
οι χώρες ανά ομάδα παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ τους. Με δεδομένο ότι το 
συγκεκριμένο μοντέλο μοντελοποιεί όχι μόνο τις μέσες τιμές αλλά και τις διασπορές 
των ομάδων η εφαρμογή του θα προσέδιδε βαρύτητα στις διαφοροποιήσεις των προς 
μελέτη παραγόντων στις ομαδοποιημένες χώρες της Ευρώπης οι οποίες υφίστανται 
εξαιτίας διακρατικών διαφορών και θεμάτων αντίληψης. Η εφαρμογή αυτού του 
μοντέλου θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σε μελλοντική ανάλυση. Επιπλέον, ο 
αποκλεισμός των ελλειπουσών τιμών θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με μία μέθοδο 
υποκατάστασης αυτών (imputation method) ώστε να μην υπάρχει απώλεια 
πληροφορίας. Βέβαια, η τεχνική υποκατάστασης των παρατηρήσεων αν και 
στηρίζεται σε στατιστικές τεχνικές εκτίμησης, ωστόσο δεν αντιπροσωπεύει την 
πραγματική τιμή του παράγοντα που χρησιμοποιείται και για το λόγο αυτό δεν 
επιλέχθηκε να εφαρμοστεί στην συγκεκριμένη ανάλυση. Τέλος, κάποιοι άλλοι 
περιορισμοί συνδέονται με λάθη ανάκλησης της μνήμης και ενδεχόμενες εσφαλμένες 
απαντήσεις (recall errors) εξαιτίας της σύνδεσης του μεγάλου χρονικού διαστήματος 
που καλύπτει την ενηλικίωση την στιγμή συμμετοχής στην έρευνα και την παιδική 
ηλικία των ερωτώμενων.      

        ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate factors that predict depression among childhood 
circumstances, adulthood and later life conditions in people aged 50 or higher, and to identify 
gender differences across groups of countries in Europe. Data are derived from the Health, 
Aging and Retirement Survey in Europe (SHARE). The analysis was performed using logistic 
regression models. The findings show that: a. the children's predictors are the least important, 
with the exception of inhabitants of Northern, Central and Southern Europe b. having 
experienced a period of stress is the most important factor for women in all European regions 
while for men only in Central and Southern European countries and c. factors related to later 
life, including physical health and socio-economic level, have the strongest association with 
depression for all groups.  

Ευχαριστίες: "Η εργασία αυτή υποστηρίχθηκε πλήρως από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας 
και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) 
(κωδικός υποτροφίας: 991)".  
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