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ΔΤΥΑΡΗTIΔ 

 

Με ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο 

κνπ επραξηζηίεο ζηνλ θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο θν. Κιέσλα Σζίκπν γηα ηελ 

πνιχηηκε βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξε θαη ηελ ζπκπαξάζηαζε ηνπ. Ζ άξηζηε ζπλεξγαζία ηνπ, 

ε θαζνδήγεζε ηνπ, θαζψο επίζεο θαη νη ζπκβνπιέο ηνπ, δεκηνχξγεζαλ ην θαηάιιειν έδαθνο, 

ηνπνζεηψληαο βαζηθά ζεκέιηα γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

Αθφκε, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ εζηθή θαη ςπρνινγηθή 

ζπκπαξάζηαζε, πνπ κε αγάπε θαη θαηαλφεζε ζηάζεθαλ ππνκνλεηηθά δίπια κνπ φιν απηφ ην 

δηάζηεκα. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 
Ζ παξνχζα εξγαζία θηινδνμεί λα εμαθξηβψζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ θαη 

επηδξνχλ ζηε ςπρηθή πγεία ησλ ειηθησκέλσλ ζε Διιάδα θαη Δπξψπε, κειεηψληαο ηελ 

θαηάζιηςε ε νπνία ζεσξείηαη ςπρηθφ λφζεκα ησλ ειηθησκέλσλ. 

Σα δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ ηελ έξεπλα SHARE (The Survey of Health, Ageing and 

Retirement in Europe) ε νπνία δηελεξγήζεθε απφ ηνλ Οθηψβξην 2006 έσο ηνλ Ηνχιην 2007 

(wave 2).  

Γηα λα δηεξεπλεζνχλ νη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηε ςπρηθή πγεία ησλ ειηθησκέλσλ 

εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ηεο Λνγηζηηθήο Παιηλδξφκεζεο ζε δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο, 

κεηαβιεηέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε ζσκαηηθή πγεία θαη ηε ςπρηθή πγεία. Έλα απφ ηα 

βαζηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα πνπ θαίλεηαη λα πξνθχπηεη ζηελ παξνχζα κειέηε είλαη φηη ν 

παξάγνληαο “θαηάζιηςε ζην παξειζφλ” (depression ever) επεξεάδεη ηελ εκθάληζε 

θαηάζιηςεο ζηνπο ειηθησκέλνπο ζε φιεο ηηο ρψξεο. Δπίζεο, νη ειηθησκέλνη πνπ δνπλ ζε 

λφηηεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα εθδειψζνπλ ζπκπηψκαηα 

θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε άηνκα πνπ θαηνηθνχλ ζηε Βφξεηα Δπξψπε. Αθφκα, δηαπηζηψζεθε 

φηη ε πςειή κφξθσζε ζπλδέεηαη αξλεηηθά κε ηελ εκθάληζε πξνβιεκάησλ ζηε ςπρηθή πγεία 

(mental health) θαη βξέζεθε φηη νη θάηνηθνη ηεο Νφηηαο Δπξψπεο έρνπλ ρακειφηεξν 

κνξθσηηθφ επίπεδν. 

ηε ζπλέρεηα παξαηεξήζεθε φηη νη γπλαίθεο είλαη πην πηζαλφ λα παξνπζηάζνπλ θαηάζιηςε ζε 

ζρέζε κε ηνπο άλδξεο θαζψο επίζεο θαη φηη φζν απμάλεηαη ε ειηθία ησλ αηφκσλ κεγαιψλεη 

θαη ε πηζαλφηεηα γηα πξφβιεκα θαηάζιηςεο. 

Σέινο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία, βξέζεθε φηη ππάξρεη ακθίδξνκε ζρέζε 

κεηαμχ ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο. 
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ABSTRACT 

 

The present study, aims to identify factors related to mental health among the elderly people 

in Greece and other European countries, by studying depression which is considered a mental 

illness which many of the elderly people suffer from. 

The data comes from the survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) which 

took place from October 2006 to July 2007 (wave 2). 

In order to explore the factors that affect the depression of the elderly, Logistic Regression 

method was applied to demographic and other variables. These variables are related both to 

the physical and mental health of the individuals. One of the major conclusions of  the present 

study is that depressions that occurred in the past (depression ever) explain current depression 

of the elderly people in all countries of our sample. Moreover, the elderly habitants of the 

Southern European countries are more likely to suffer currently from depression compared to 

individuals that live  in Northern Europe. More years of schooling are associated with reduced 

chances of poor mental health. It was also found that the residents of  Southern Europe have a 

lower educational level. 

 Furthermore, it was observed that women are more likely to suffer from depression than men, 

and that as the individuals age, the probability of depression grows. 

Finally, as stated in the literature, we found that poor physical health has a strong positive 

relationship with poor mental health.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

 

1.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

 
   θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ςπρηθή πγεία ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ ζε Διιάδα θαη Δπξψπε, νη νπνίνη 

απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ. Αξρηθά, δίλεηαη ν νξηζκφο ηεο 

δεκνγξαθηθήο γήξαλζεο θαη ε αλάγθε κειέηεο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ελ ζπλερεία γίλεηαη κηα 

ζχληνκε αλαθνξά ζε ηζηνξηθά γεγνλφηα φπνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 

ειηθησκέλσλ. Δπηπιένλ αλαιχεηαη ε έλλνηα ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη ηεο θαηάζιηςεο. 

 

Γημογραθική Γήρανζη 

 

Με ηνλ φξν δεκνγξαθηθή γήξαλζε ελλνείηαη ην θαηλφκελν φπνπ εθηηκάηαη αχμεζε ηνπ κέζνπ 

φξνπ ειηθίαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη αχμεζε ηεο αλαινγίαο ησλ ειηθησκέλσλ (ειηθίεο 65 θαη 

άλσ) ζην ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ  κε απνηέιεζκα ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ ειηθηαθψλ δνκψλ 

ηνπ πιεζπζκνχ. 

 Καηαξρήλ, ε δεκνγξαθηθή γήξαλζε απνηειεί κηα κεγάιε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αιιαγή 

ηνπ 21
νπ

 αηψλα γηα ηηο Δπξσπατθέο θνηλσλίεο θαη ηελ Ηαπσλία κε απνηέιεζκα ην νηθνλνκηθφ 

θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν εμειίζζνληαη νη βηνινγηθέο δηαδηθαζίεο λα δηαθέξνπλ 

ξηδηθά απφ ρψξα ζε ρψξα. Έρεη παξαηεξεζεί φηη ην θαηλφκελν ηεο γήξαλζεο είλαη πην έληνλν 

ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ζε ζρέζε κε ηηο αλαπηπζζφκελεο θαη απηφ νθείιεηαη ζηε κείσζε ηεο 

ζλεζηκφηεηαο θαη γνληκφηεηαο πνπ παξνπζηάδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θπξίσο ζηηο 

Δπξσπατθέο ρψξεο. 

 πγθεθξηκέλα, κεηαπνιεκηθά (ε πεξίνδνο κεηαμχ ηνπ 1945 θαη 1964) παξαηεξήζεθε 

αληζνξξνπία ζηελ εμέιημε ησλ εηήζησλ ξπζκψλ γνληκφηεηαο θαη θαη’επέθηαζε ζηνλ αξηζκφ 

ησλ γελλήζεσλ κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηελ αλάθακςε ηεο γνληκφηεηαο θαη ηνπ ξπζκνχ ησλ 

γελλήζεσλ. πλέπεηα ηνπ παξαπάλσ είλαη φηη ε γεληά πνπ πξνήιζε απφ ην baby-boom (ν 

πςειφο αξηζκφο αηφκσλ πνπ γελλήζεθαλ ηελ εηθνζαεηία 1945-1965) ζα εηζέξρεηαη ζην 

πιεζπζκφ ειηθίαο 65 εηψλ θαη άλσ φπνπ ν αξηζκφο ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ ζα 

απμάλεηαη.(Μπάγθαβνο, 2003) 

Ζ είζνδνο ζηελ αγνξά εξγαζίαο (θαη ζηελ θαηαλάισζε) ηεο γεληάο απηήο πξνθάιεζε ην 

νηθνλνκηθφ ζαχκα ηεο κεηαπνιεκηθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πνπ δηήξθεζε έσο ηα ηέιε ηεο 
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δεθαεηίαο ηνπ 1990. Όκσο ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ κε ηελ παξάιιειε δηαηήξεζε ηνπ δείθηε 

γνληκφηεηαο ζε ρακειά επίπεδα πξνθάιεζε ην θαηλφκελν ηεο δηαξθνχο κείσζεο ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (ην νπνίν ζπκπιεξψλεηαη κε ηε κεηαλάζηεπζε) θαη ηελ αχμεζε ησλ 

ζπληαμηνχρσλ, ηνπο νπνίνπο ππνζηεξίδεη έλαο δηαξθψο κεηνχκελνο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ. 

πλέρεηα απηψλ ησλ γεγνλφησλ ήηαλ ε εθδήισζε κεγάινπ ελδηαθέξνληνο ζηε κειέηε ηφζν 

ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ φζν θαη ηεο ςπρηθήο ηνπο πγεία, αλ 

επεξεάδεηαη απφ ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηε ζσκαηηθή πγεία θαη άιινπο 

παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηε θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. 

  Χο ςπρηθή πγεία πεξηγξάθεηαη ε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ελφο αηφκνπ πνπ ηνλ βνεζάεη λα 

παξέρεη πλεπκαηηθή ζπκβνιή ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο αλεμαξηήησο ηεο 

ζσκαηηθήο πγείαο ηνπ. ’έλα άηνκν ε ςπρηθή ηνπ πγεία απνζηαζεξνπνηείηαη φηαλ εηζέξρεηαη 

ζηα γεξαηεηά ηνπ. Χζηφζν ππάξρνπλ νξηζκέλα πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο, φπσο ε άλνηα, ε 

θαηάζιηςε θαη ε λφζνο ηνπ Alzheimer πνπ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ εάλ ιακβάλεηαη ε 

δένπζα θξνληίδα. ηε παξνχζα εξγαζία ζα κειεηεζεί ε θαηάζιηςε θαη νη παξάγνληεο πνπ 

ηελ επεξεάδνπλ. 

 

1.2 Καηάθλιυη 

Όζν ν άλζξσπνο κεγαιψλεη, ηα ζεκάδηα ηεο θαηάζιηςεο είλαη πεξηζζφηεξα ζε ζρέζε κε ηα 

άηνκα κηθξφηεξσλ ειηθηψλ. Ζ θαηάζιηςε κπνξεί λα εκθαληζηεί σο απμεκέλε θνχξαζε ή σο 

επεξεζηζηφηεηα. Μεξηθέο θνξέο θάπνηα ζπκπηψκαηα φπσο ε ζχγρπζε ή πξνβιήκαηα 

πξνζνρήο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε θαηάζιηςε, κνηάδνπλ κε ηε λφζν Alzheimer ή κε άιιεο 

εγθεθαιηθέο δηαηαξαρέο. Οη αιιαγέο ζηε δηάζεζε θαη ηα ζεκάδηα ηεο θαηάζιηςεο ίζσο 

νθείινληαη απφ ηα θάξκαθα πνπ παίξλνπλ ηα ειηθησκέλα άηνκα γηα ηα αξζξηηηθά, ηελ πςειή 

αξηεξηαθή πίεζε ηνπ αίκαηνο ή γηα ηα θαξδηαθά λνζήκαηα. Σν ζεηηθφ είλαη φηη νη άλζξσπνη 

πνπ έρνπλ θαηάζιηςε ζπλήζσο αηζζάλνληαη θαιχηεξα κε ηε θαηάιιειε ζεξαπεία. 

 

1.2.1 Αίηια Καηάθλιυης – Σι προκαλεί ηην καηάθλιυη 

Χζηφζν, δελ ππάξρεη κφλν έλα αίηην πνπ πξνθαιεί ηε θαηάζιηςε. Έλα κεκνλσκέλν γεγνλφο, 

γηα κεξηθνχο αλζξψπνπο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηε ζπγθεθξηκέλε αζζέλεηα. Ζ θαηάζιηςε 

ζπρλά πιήηηεη αλζξψπνπο πνπ ληψζνπλ θαιά αιιά μαθληθά πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ έλαλ 

ζάλαην κέζα ζηελ νηθνγέλεηα ή κηα ζνβαξή αζζέλεηα. Δπηπιένλ, κεξηθνί άλζξσπνη ππφ ηελ 

πίεζε θαη ην άγρνο κπνξεί λα ληψζνπλ κειαγρνιία, άιινη πάιη ρσξίο ζαθή ιφγν γίλνληαη 
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κειαγρνιηθνί. Σα άηνκα κε ζνβαξέο αζζέλεηεο φπσο θαξθίλνο, δηαβήηεο, θαξδηαθά λνζήκαηα 

ή ηε λφζν ηνπ Parkinson κπνξεί λα γίλνπλ θαηαζιηπηηθνί. Μπνξεί λα αλεζπρνχλ ζρεηηθά κε 

ην πψο ε αζζέλεηα ζα επεξεάζεη ηε δσή ηνπο, κπνξεί λα είλαη θνπξαζκέλνη θαη αλίθαλνη λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ ηνπο θάλνπλ λα είλαη ζηελαρσξεκέλνη. Παξφιν απηά, ε 

ζεξαπεία γηα ηε θαηάζιηςε κπνξεί λα βνεζήζεη ηα άηνκα λα ειέγμνπλ ηα ζπκπηψκαηα ηεο 

θαη λα βειηηψζνπλ ηε πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπο. Δπίζεο, ε γελεηηθή παίδεη ξφιν θαζψο κειέηεο 

έρνπλ δείμεη φηη ε θαηάζιηςε κεηαδίδεηαη ζηελ νηθνγέλεηα. Σα παηδηά ησλ θαηαζιηπηηθψλ 

γνληψλ έρνπλ πςειφηεξν θίλδπλν λα λνζήζνπλ. Ζ θαηάζιηςε ηείλεη λα γίλεη κηα δηαηαξαρή 

πνπ παξνπζηάδεηαη παξαπάλσ απφ κηα θνξά. Πνιινί ειηθησκέλνη πνπ είραλ θαηάζιηςε ζην 

παξειζφλ έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν λα εκθαλίζνπλ μαλά ζην κέιινλ.  

Σν εξψηεκα είλαη πφηε έλα ειηθησκέλν άηνκν ρξεηάδεηαη βνήζεηα. Έρεη παξαηεξεζεί, φηη φζν 

ε ειηθία ελφο αηφκνπ απμάλεηαη κπνξεί λα έξζεη αληηκέησπν κε πξνβιήκαηα πνπ πνιχ 

πηζαλφλ λα πξνθαιέζνπλ ζηνλ νπνηνδήπνηε θαηάζιηςε. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ζηε 

θαζεκεξηλφηεηα θάζε άηνκν έρεη λα αληηκεησπίζεη ηνλ ζάλαην ελφο αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ ή 

κηα δχζθνιε πξνζαξκνγή (π.ρ. ηε ζπληαμηνδφηεζε θαη ηε κνλαμηά). Πηζαλφλ έλα άηνκν λα 

έρεη κηα ρξφληα αζζέλεηα ή λα ληψζεη φηη έρεη ράζεη ηνλ έιεγρν ζηε δσή ηνπ. Σα ειηθησκέλα 

άηνκα ζπλήζσο κεηά απφ κηα πεξίνδν θαηάζιηςεο πξνζαξκφδνληαη θαη αλαθηνχλ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο ηζνξξνπία. Αιιά ην εξψηεκα είλαη ηη ζπκβαίλεη φηαλ ππνθέξεηο απφ 

θιηληθή θαηάζιηςε θαη δελ έρεηο βνήζεηα, ε θαηάζιηςε κπνξεί λα δηαξθέζεη βδνκάδεο, κήλεο 

ή ρξφληα. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα πην θνηλά ζπκπηψκαηα ηεο θαηάζιηςεο, φπνπ αλ θάπνηνο έρεη 

αξθεηά απφ απηά ηα νπνία δηαξθνχλ πεξηζζφηεξν απφ δχν εβδνκάδεο ζα πξέπεη λα 

ζπκβνπιεπηεί έλα γηαηξφ. 

 Κνχξαζε, έιιεηςε ελέξγεηαο 

 Απειπηζία, λα ληψζεη ελνρέο – αλίθαλνο – αβνήζεηνο 

 Να είλαη νμχζπκνο 

 Να θιαίεη πνιχ ζπρλά ή πνιχ 

 Να ηξψεη πνιχ ή θαζφινπ 

 Άδεην ζπλαίζζεκα, άγρνο, ζπλερηδφκελε ζιίςε 

 Γπζθνιία ζηε ζπγθέληξσζε θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ, έιιεηςε κλήκεο 

 Πξνβιήκαηα ζηνλ χπλν ( αυπλία / ππλειία) 

 Έρεη ράζεη ην ελδηαθέξνλ ή ηελ επραξίζηεζε ζε θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο 
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1.2.2 Εηηώνηας βοήθεια 

Σν πξψην βήκα είλαη λα απνδερηεί ν ειηθησκέλνο ή έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο φηη απηφο 

ρξεηάδεηαη βνήζεηα. Ο ειηθησκέλνο ζπρλά δελ ληψζεη άλεηα κε ην ζέκα ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο 

ή κπνξεί λα ληψζεη φηη δεηψληαο βνήζεηα είλαη ζεκάδη αδπλακίαο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη 

ζπγγελείο ή νη θίινη ησλ ειηθησκέλσλ πηζηεχνπλ φηη ηα ειηθησκέλα θαηαζιηπηηθά άηνκα 

κπνξνχλ γξήγνξα λα μεπεξάζνπλ ηε θαηάζιηςε ή φηη αξθεηνί απφ απηνχο είλαη αξθεηά 

κεγάινη γηα λα βνεζεζνχλ. Σν επφκελν βήκα είλαη ν ειηθησκέλνο λα απνθαζίζεη φηη 

ρξεηάδεηαη βνήζεηα θαη λα μεθηλήζεη κε ηνλ νηθνγελεηαθφ γηαηξφ. Ο γηαηξφο κπνξεί λα ειέγμεη 

αλ ε θαηάζιηςε νθείιεηαη απφ έλα πξφβιεκα πγείαο (ππνζπξενεηδηζκφο ή έιιεηςε βηηακίλεο 

Β12) ή απφ έλα θάξκαθν πνπ ιακβάλεη. Έπεηηα απφ έλαλ νινθιεξσκέλν έιεγρν ν γηαηξφο 

κπνξεί λα πξνηείλεη ζηνλ ειηθησκέλν λα επηζθεθηεί έλα ςπρνιφγν, ςπρίαηξν ή γεξνληνιφγν. 

Αξθεηέο θνξέο, νξηζκέλνη νηθνγελεηαθνί γηαηξνί δελ κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ ηε θαηάζιηςε ή 

ηε γήξαλζε έηζη αλ ν γηαηξφο είλαη αλίθαλνο ή απξφζπκνο λα βνεζήζεη πξέπεη λα δεηήζεη 

βνήζεηα απφ άιινλ γηαηξφ.  

 

1.2.3 Θεραπεία ηης καηάθλιυης 

Πνιχ ζπρλά ν γηαηξφο ή ν εηδηθφο ςπρηθήο πγείαο κπνξεί λα ζεξαπεχζεη ηε θαηάζιηςε κε 

επηηπρία. Βέβαηα, δηαθνξεηηθέο ζεξαπείεο θαίλεηαη φηη απνδίδνπλ δηαθνξεηηθά ζε θάζε άηνκν. 

Γηα παξάδεηγκα, νη νκάδεο ππνζηήξημεο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ λέεο δεμηφηεηεο 

αληηκεηψπηζεο ή θνηλσληθή ππνζηήξημε φηαλ ν ειηθησκέλνο έξρεηαη αληηκέησπνο κε κηα 

ζεκαληηθή αιιαγή ζηε δσή ηνπ. Δπίζεο, κηα κέζνδνο κπνξεί λα βνεζήζεη ην άηνκν λα 

ζθέθηεηαη πεξηζζφηεξν ζεηηθά θαη λα βειηηψζεη ηε ζρέζε ηνπ κε ηνπο άιινπο έηζη ψζηε λα 

έρεη ειπίδα γηα ην κέιινλ. Σν λα ληψζεη θαιχηεξα ν αζζελήο ρξεηάδεηαη ρξφλν αιιά κε ηελ 

ππνζηήξημε απφ ηελ νηθνγέλεηα, ηνπ θίινπο ηνπ θαη κε ηε ζεξαπεία κπνξεί λα ληψζεη 

θαιχηεξα θάζε κέξα. Δπηπιένλ, ηα αληηθαηαζιηπηηθά θάξκαθα κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηε 

δηάζεζε, ηνλ χπλν, ηελ φξεμε θαη ηε ζπγθέληξσζε. Δμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ ε 

νηθνγέλεηα θαη νη θίινη, νη νπνίνη πξέπεη λα είλαη ππνκνλεηηθνί, λα δείρλνπλ θαηαλφεζε, λα 

εκςπρψλνπλ ηνλ αζζελή λα είλαη δξαζηήξην θαη λα αζρνιείηαη κε θάηη πνπ απνιακβάλεη. 
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1.2.4 Πρόληυη καηάθλιυης 

Γελ ππάξρνπλ ηξφπνη  γηα λα απνθχγεη έλα άηνκν ηελ θαηάζιηςε αιιά ππάξρνπλ θάπνηα 

βήκαηα πνπ καο βνεζνχλ λα κεηψζεη ην θίλδπλν ηεο θαηάζιηςεο. 

 Να πξνζπαζεί λα πξνεηνηκάδεηαη γηα δηάθνξεο αιιαγέο ζηε δσή, φπσο ε 

ζπληαμηνδφηεζε ή κεηαθφκηζε απφ  ην ζπίηη πνπ θαηνηθεί ρξφληα 

 Να πξνζπαζεί λα δηαηεξεί θηιίεο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ 

 Οη θίινη κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ κνλαμηά ηνπ απφ ηελ απψιεηα ηνπ ζπδχγνπ 

 Μπνξεί λα απνθηήζεη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα ηνλ βνεζήζεη λα δηαηεξεί ην κπαιφ 

θαη ην ζψκα ελεξγφ 

 Να θξαηάεη επαθή κε ηελ νηθνγέλεηα, λα ηελ αθήλεη λα βνεζά φηαλ είλαη 

ζηελαρσξεκέλνο 

 Αλ έρεη λα αληηκεησπίζεη πνιιέο θαηαζηάζεηο λα πξνζπαζεί λα ηηο ρσξίζεη ζε 

κηθξφηεξεο 

 Ζ ηαθηηθή άζθεζε ίζσο λα ηνλ βνεζήζεη λα πξνιάβεη ηε θαηάζιηςε ή λα ΄΄αλεβάζεη΄΄ 

ηε δηάζεζε ηνπ 

Σα ειηθησκέλα άηνκα πνπ έρνπλ θαηάζιηςε κπνξνχλ λα ηελ πεξηνξίζνπλ κε θπζηθή άζθεζε, 

γπκλαζηηθή, ςψληα, ρνξφ, θεπνπξηθή θαη θνιχκπη. Ζ θαιή θπζηθή θαηάζηαζε θαη ε πγηεηλή 

ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη λα απνθχγνπλ ηελ αζζέλεηα, ε νπνία 

κπνξεί λα ηνπο δεκηνπξγήζεη  αληθαλφηεηα. 

 

1.2.5 ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ νξηζκέλνη δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο (θνηλσληθνί 

,νηθνλνκηθνί) νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάζιηςε. Σν επίπεδν εθπαίδεπζεο (κεηξνχκελν 

κε ηνλ αξηζκφ εηψλ εθπαίδεπζεο), ε νηθνγέλεηα, ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, ε ρψξα 

φπνπ θαηνηθνχλ νη εξσηψκελνη ζπλδένληαη κε ην βαζκφ εθδήισζεο κηαο ςπρηθήο αζζέλεηαο 

θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο θαηάζιηςεο. Παξαηεξήζεθε φηη ην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν εμειίζζνληαη νη βηνινγηθέο δηαδηθαζίεο δηαθέξεη ξηδηθά απφ ρψξα ζε 

ρψξα. Τπάξρνπλ ρψξεο φπνπ νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο απμάλνληαη κε ην 

γήξαο, θαη άιιεο φπνπ ε νηθνγέλεηα αλαιακβάλεη ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο ηεο θξνληίδαο. 

Αθφκα, ε θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε (πνπ εθθξάδεηαη κε ην εηζφδεκα θαη ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία) εκθαλίδεη ζηελή θαη έληνλε ζπζρέηηζε κε ηελ πγεία ησλ ειηθησκέλσλ. Οη 

πινπζηφηεξνη άλζξσπνη ληψζνπλ κεγαιχηεξε αζθάιεηα θαη ζηγνπξηά γηα ηελ πγεία ηνπο 
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ζπλεπψο ε εκθάληζε θαηάζιηςεο είλαη κηθξή. εκαληηθφ ξφιν ζηελ κε εθδήισζε 

ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο έρεη ε νηθνγέλεηα θαη ηα δίθηπα θνηλσληθφηεηαο, θξνληίδαο θαη 

ππνζηήξημεο. Σν λα δεη θάπνηνο ζε έλα πγηέο θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ελζαξξχλεη ηελ θαιή 

πγεία. πλνςίδνληαο, ε πςειή κφξθσζε ζπλδέεηαη αξλεηηθά κε ηελ εκθάληζε πξνβιεκάησλ 

ζηε ςπρηθή πγεία, ππνδεηθλχνληαο ηνλ ζεκαληηθφ επλντθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο.   

 

 

 

1.3  ΤΛΛΟΓΖ  ΣΑΣΗΣΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ – ΥΔΓΗΑΜΟ  

ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ – ΒΑΗΚΟ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 

1.3.1. σλλογή ζηαηιζηικών δεδομένφν 

Βαζηθφ κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ απηήο ηεο κειέηεο ζεσξείηαη ε δηαθξαηηθή ζχγθξηζε ε 

νπνία απαηηεί ζπγθξίζηκα  ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ θάζε ρψξα. Γελ αξθεί ε παξάιιειε 

δηεμαγσγή μερσξηζηψλ κειεηψλ ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο, ζα πξέπεη απηέο λα γίλνπλ κε εληαίν 

ηξφπν. Αλάκεζα ζηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη:  

 ν νξηζκφο ηνπ πιεζπζκνχ κειέηεο λα είλαη ν ίδηνο ζε θάζε ρψξα  

 ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ζηελ έξεπλα πεδίνπ λα γίλεη κε ηνλ ίδην ηξφπν, θαζψο ι.ρ. 

ζηνηρεία απφ ηειεθσληθή έξεπλα δελ είλαη απαξαηηήησο ζπγθξίζηκα κε απηά απφ 

πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο 

 ην εξσηεκαηνιφγην (θαζψο θαη άιια εξγαιεία κέηξεζεο) λα είλαη ην ίδην 

 λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε κεηάθξαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηηο επηκέξνπο 

γιψζζεο ηεο έξεπλαο, έηζη ψζηε νη εξσηήζεηο λα είλαη αληίζηνηρεο ελλνηνινγηθά 

 λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κέζνδνη ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο κε πηζαλφηεηεο, θαζψο κφλν 

έηζη επηηξέπνληαη ν ππνινγηζκφο ηεο αθξίβεηαο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ε γελίθεπζε 

ησλ επξεκάησλ απφ ην δείγκα ζηνλ πιεζπζκφ 

 λα ππάξμεη πιήξεο θαηαγξαθή ησλ παξακέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα ηεο 

κειέηεο αξρίδνληαο απφ ην πνζνζηφ αληαπφθξηζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη, φκσο φηη δελ απαηηείηαη ε εθαξκνγή ηεο ίδηαο κεζφδνπ δεηγκαηνιεςίαο ζε 

θάζε ρψξα. Αξθεί λα είλαη ζε θάζε πεξίπησζε κηα κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο κε πηζαλφηεηεο. 

Οη νηθνλνκηθά θαη εθηθηέο ζπκθέξνπζεο κέζνδνη πνηθίιινπλ απφ ρψξα ζε ρψξα θαζψο 
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εμαξηψληαη απφ ηνπηθνχο παξάγνληεο φπσο ε χπαξμε δεηγκαηνιεπηηθψλ πιαηζίσλ (δειαδή νη 

θαηάινγνη ησλ κειψλ ηνπ πιεζπζκνχ) θαη ε πξφζβαζε ζε απηά (Lynn et al., 2007). 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ  ζην SHARE (The Survey of Health, Ageing and 

Retirement in Europe) νη ηξφπνη πνπ δηεμάγνληαη είλαη είηε κε ηελ εθαξκνγή ηεο πξνζσπηθήο 

ζπλέληεπμεο, κε ηε βνήζεηα θνξεηνχ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (CAPI) πνπ ζπκβάιεη 

ζεκαληηθά ζηε ηππνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ επνκέλσο θαη ζηε πνηφηεηα θαη ζηε 

ζπγθξηζηκφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, είηε κε ην εξσηεκαηνιφγην drop off πνπ ζπκπιεξψλεηαη ζε 

ραξηί. Σα δεδνκέλα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ drop off αλαθέξνληαη ζε επίπεδν ηηκψλ θαη είλαη 

δπλαηφλ λα ζπγρσλεπηνχλ θαη λα αμηνπνηεζνχλ κε ηα δεδνκέλα ηνπ βαζηθνχ 

εξσηεκαηνινγίνπ (γηα ηηο παξαηεξήζεηο εθείλεο πνπ είλαη θνηλέο θαη ζηα δχν αξρεία 

δεδνκέλσλ). Αληίζεηα, ηα βαζηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο δηεμαγσγήο ζπλέληεπμεο κέζσ 

ππνινγηζηή είλαη φηη κπνξεί λα θαζνδεγήζεη ηνλ ζπλεληεπθηή λα δείμεη ηηο ρξήζηκεο νδεγίεο, 

λα ζπιιέμεη, ηα θαηαγεγξακκέλα ζηνηρεία θαη λα πξνεηδνπνηήζεη φηαλ κηα απάληεζε θαίλεηαη 

αλαθξηβήο ή άθπξε. Μεγάιε πξαθηηθή ζεκαζία έρεη ε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ζρνιίσλ, ε 

θαηαγξαθή απαληήζεσλ ζε αλνηθηέο εξσηήζεηο θαη ε δπλαηφηεηα δηαθνπήο κηαο ζπλέληεπμεο 

θαη ζπλέρηζεο ηεο απφ ην ίδην ζεκείν. 

 Σν εξσηεκαηνιφγην vignette ρνξεγήζεθε πεηξακαηηθά ζε νρηψ ρψξεο ηνπ δείγκαηνο (Βέιγην, 

Γαιιία, Γεξκαλία, Διιάδα, Ηηαιία, Οιιαλδία, Ηζπαλία θαη νπεδία) πεξηιακβάλνληαο 

ζπλνιηθά 4.544 παξαηεξήζεηο αληί ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ drop off. Σα εξσηεκαηνιφγηα 

vignettes πξνζπαζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο ππνθεηκεληθψλ 

απαληήζεσλ θαη απνηεινχλ κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαηλνηνκίεο πνπ θέξλεη ην SHARE 

ζην πξφβιεκα ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ βαζίδνληαη ζε ππνθεηκεληθέο 

απαληήζεηο. 

  

 

1.3.2. ΥΔΓΗΑΜΟ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

ηελ Διιάδα, δελ ππάξρεη έλαο θαηάινγνο φινπ ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ή φισλ ησλ 

λνηθνθπξηψλ έηζη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα επηιέρηεθε ν ηειεθσληθφο θαηάινγνο. 

Σν δεηγκαηνιεπηηθφ ζρέδην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ηεο ζηξσκαηνπνηεκέλεο 

δεηγκαηνιεςίαο κε ηνπο λνκνχο ηεο ρψξαο λα απνηεινχλ ηα ζηξψκαηα. Απηφ απαηηεί ηνλ 

θπζηνινγηθφ ζρεδηαζκφ κηα πνπ ν ηειεθσληθφο θαηάινγνο ρσξίδεηαη θαηά λνκφ. Ζ 

ζηξσκαηνπνίεζε έρεη ην ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα φηη κεηψλεη ην δεηγκαηνιεπηηθφ ζθάικα 
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(γηα δεδνκέλν ζπλνιηθφ κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο). Γηα ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο ζε θάζε 

λνκφ, αξρηθά απνθαζίζηεθε ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο-ζηφρνπ, ζηε ζπλέρεηα ν θαηάινγνο 

ηέζεθε ζε ηπραία ζεηξά, θαη ηειηθά επηιέρηεθε ν απαηηνχκελνο αξηζκφο ηειεθψλσλ κε απιή 

ηπραία δεηγκαηνιεςία. Ζ επηινγή ελφο αξθεηά απινχ ζρεδίνπ δεηγκαηνιεςίαο επηβάιιεηαη 

απφ ην γεγνλφο φηη ην SHARE πξνβιέπεη ηε δηαρξνληθή παξαθνινχζεζε ηνπ ίδηνπ δείγκαηνο. 

Έλα πνιχπινθν ζρέδην ζηελ πξψηε θάζε ηεο έξεπλαο ελδέρεηαη λα έρεη απξφβιεπηεο 

επηπηψζεηο ζε κεηέπεηηα θάζεηο (Κlevmarken et al.,2005). 

Δπεηδή ν ηειεθσληθφο θαηάινγνο δελ πεξηέρεη θακία πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηηο ειηθίεο ησλ 

κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ, ε πξψηε επαθή ηνπ εξεπλεηή κε ην λνηθνθπξηφ απνηειεί κηα 

δηεξεχλεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ λνηθνθπξηνχ (βάζεη ειηθίαο θαη δπλαηφηεηαο 

επηθνηλσλίαο), έηζη ψζηε λα απνθιεηζηνχλ φζνη δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ζπκκεηνρήο ζηελ 

έξεπλα. ην εμήο ηα επηιεγκέλα λνηθνθπξηά απνηεινχλ κφλν ηα λνηθνθπξηά ηνπ αξρηθνχ 

δείγκαηνο πνπ αλήθνπλ ζηνλ πιεζπζκφ-ζηφρν. 

 

 

1.3.3 Βαζικό Δρφηημαηολόγιο (Questionnaire) 

Σν θχξην εξσηεκαηνιφγην ηνπ SHARE (2006) γηα ην δεχηεξν θχκα απνηειείηαη απφ 22 

ελφηεηεο θαη επηπιένλ απφ έλα εξσηεκαηνιφγην γηα ην ηέινο ηεο δσήο (end of life interview) 

πνπ ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο αζζελείο εξσηεζέληεο. Όια ηα δεδνκέλα έρνπλ ζπιιερζεί δηα 

κέζνπ face to face, CAPI. Να ζεκεηψζνπκε φηη νη εξσηεζέληεο δελ ρξεηαδφηαλ λα 

απαληήζνπλ ζε φιεο ηηο ελφηεηεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Αλ θαη ην γεληθφ (generic) 

εξσηεκαηνιφγην ππάξρεη ζαλ πξφηππν γηα φιεο ηηο ρψξεο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

εληνπίδνληαη απνθιίζεηο απφ ηηο γεληθέο εθδφζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα κία ζπγθεθξηκέλε ρψξα 

(country specific deviations)  θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ζηα πιαίζηα ελφο θχκαηνο θαη 

απνθιίζεηο απφ ηε έθδνζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά θχκαηα. 

1) Απνθιίζεηο ζηα πιαίζηα ελφο θχκαηνο 

Τπάξρνπλ απνθιίζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα κία ζπγθεθξηκέλε ρψξα ζην πιαίζην ελφο εξεπλεηηθνχ 

θχκαηνο, δειαδή γηα νξηζκέλεο εξσηήζεηο ππάξρνπλ απνθιίζεηο αλάκεζα ζηε γεληθή εθδνρή 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηηο κεηαθξαζκέλεο εθδφζεηο ζε νξηζκέλεο ρψξεο. Απηνχ ηνπ είδνπο 

νη απνθιίζεηο εληνπίδνληαη ζην θείκελνπ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ηηο θαηεγνξίεο (απαληήζεσλ) 

ή ηηο νδεγίεο πξνο ηνπο εξεπλεηέο πνπ δηεμάγνπλ ηε ζπλέληεπμε. 

2) Απνθιίζεηο αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά θχκαηα 
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Γηα ηελ αληηζηνηρία κεηαμχ εξεπλεηηθψλ θπκάησλ ν βαζηθφο θαλφλαο πνπ ηζρχεη είλαη νη 

κεηαβιεηέο λα νλνκάδνληαη κε ηνλ αθξηβψο ίδην ηξφπν εάλ ε εξψηεζε δελ έρεη αιιάμεη (for 

the correspondence across waves the basic rule holds that variables are identically named if 

the question has not changed. Δπνκέλσο γηα πνιχ ιίγεο κεηαβιεηέο ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο 

εθδφζεηο κεηαμχ ησλ εξεπλεηηθψλ θπκάησλ. 

 

 

 

1.4 ΣΑ ΔΠΟΜΔΝΑ ΒΖΜΑΣΑ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ  

 

Σα ηξία θχκαηα πνπ νινθιεξψζεθαλ ην 2010 πξνζθέξνπλ κηα ζπλνιηθή θαη ζθαηξηθή εηθφλα 

ηνπ ηη είλαη δπλαηφλ λα γίλεη, αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν κηα δηεπηζηεκνληθή έξεπλα 

εθαξκνδφκελε ζε πνιιέο ρψξεο ηαπηφρξνλα κπνξεί λα απνηειέζεη πνιχηηκν επηζηεκνληθφ 

εξγαιείν. Τπφ ηελ έλλνηα ηεο αληηκεηψπηζεο ηερληθψλ θαη εξκελεπηηθψλ εκπνδίσλ, ψζηε λα 

αλαδεηρζεί ε αμία ελφο ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο, ην SHARE έρεη πιένλ σξηκάζεη. Σα θχκαηα 

πνπ ζα αθνινπζήζνπλ κεηά ην 2010 ζα παξνπζηάδνπλ πνιχ ιηγφηεξα θαη πην αληηκεησπίζηκα 

ηερληθά πξνβιήκαηα, σο πξνο ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ. Δληνχηνηο, κεηά ην 2010, ε 

αμηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ζα παξνπζηάδεη ίζσο κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ αθνχ ζα έρεη 

κεζνιαβήζεη κεγαιχηεξν δηάζηεκα θαη ζπλεπψο ζα έρνπλ ζπληειεζηεί πεξηζζφηεξεο 

κεηαβνιέο ζην δείγκα πνπ ζα παξαθνινπζείηαη. 

Ζ «σξίκαλζε» ηνπ SHARE σο ελφο εξεπλεηηθνχ, πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο επηηξέπεη ηε 

κεηάβαζε ζηελ επφκελε θάζε. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ην έρεη ήδε θαηαηάμεη σο κηα απφ ηηο 

πξσηνβνπιίεο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο ζηελ πξφηαζε ηεο γηα έλα δίθηπν Δπξσπατθψλ 

Δξεπλεηηθψλ Τπνδνκψλ (ESFRI – European Strategy Forum on Research Infrastructures). 

Δπνκέλσο, ε έληαμε ηνπ SHARE ζηνλ θαηάινγν ησλ Δπξσπατθψλ Δξεπλεηηθψλ Τπνδνκψλ  

ζα ζεκάλεη ηξία πξάγκαηα: 

Πξψηνλ, ηε δηαρξνληθή επέθηαζε ηνπ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο πάλει ην νπνίν ζα 

παξαθνινπζεί ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο, θαζψο απηά γεξλνχλ θαη αληηδξνχλ ζηηο αιιαγέο ηνπ 

θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ αλαβάζκηζε απηή ζα πξνζζέζεη έμη επηπιένλ 

θχκαηα (έλα θάζε δχν ρξφληα) θαηά ηελ πεξίνδν 2010-2020, δειαδή ν λεφηεξνο ηνπ 

δείγκαηνο ηνπ 2004 ζα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά 16 έηε. 
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Απφ ηελ εξεπλεηηθή ζθνπηά ε δηάζηαζε ηνπ ρξφλνπ είλαη ρξήζηκε θαζψο ε γήξαλζε είλαη κηα 

δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα θαηαλνεζεί κέζσ ηεο παξαηήξεζεο ησλ ηδίσλ αηφκσλ ζε 

δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο. 

Γεχηεξνλ, ην SHARE ζα επεθηαζεί ζε φιεο ηηο ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηηο 

ζπλδεδεκέλεο ρψξεο, ζηελ Διβεηία θαη ην Ηζξαήι. 

Σξίηνλ, ην SHARE ζα απμήζεη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηελ αλάιπζε 

θαη ζην εζσηεξηθφ θάζε ρψξαο μερσξηζηά. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη ζα κπνξνχλ λα 

γίλνληαη θαη αλαιχζεηο ζε επίπεδν γεσγξαθηθήο πεξηθέξεηαο θαη κέζα ζηελ Διιάδα. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ν ζηφρνο απηφο επηβάιιεη ηε κεηαβίβαζε κεγαιχηεξεο επζχλεο ζηα θξάηε κέιε 

γηα δηαδηθαζίεο πξνεηνηκαζίαο φζν θαη γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ζε εζληθφ επίπεδν. 

 

Ζ έληαμε ηνπ SHARE, ηνπ ζεκαληηθφηεξνπ έξγνπ ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, ζηνλ 

κεραληζκφ ησλ Δπξσπατθψλ Δξεπλεηηθψλ Τπνδνκψλ  πξνυπνζέηεη κηα ζεκαληηθή δέζκεπζε 

απφ ηελ πιεπξά ηεο Πνιηηείαο : λα ρξεκαηνδνηήζεη ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ ζηελ Διιάδα 

γηα ηα επφκελα δέθα ρξφληα. Απηφ απνηειεί γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία, κηα θιεξνλνκηά 

θαζψο ε αμία ηνπ δείγκαηνο ηνπ SHARE ζα απμάλεηαη θαζψο πεξλά ν ρξφλνο. Οη εξεπλεηέο 

ζα έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ θαη πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ ηζηνξία, ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο επηινγέο ηνπ. Ζ πιεξνθνξία απηή ζα κπνξεί λα 

ζπλδπαζηεί ζην κέιινλ θαη κε λέα ζηνηρεία κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ζπζρεηηζηεί κε ηηο 

αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ. Ζ αμία ησλ ζηνηρείσλ απηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε ράξαμε 

πνιηηηθψλ ζα απμάλεηαη εθζεηηθά. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

 

 

 

2.1 ΤΝΣΟΜΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ SHARE 

Ζ έξεπλα SHARE (The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) είλαη κία έξεπλα 

ζρεηηθά κε ηελ πγεία, ηε γήξαλζε θαη ηε ζπληαμηνδφηεζε ζηελ Δπξψπε πνπ εμεηάδεη ηελ 

πγεία, ηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, ηηο δηαδηθαζίεο απνρψξεζεο απφ ηελ εξγαζία, ην εηζφδεκα, 

ηελ πεξηνπζία θαη ηελ επεκεξία ησλ αηφκσλ ειηθίαο 50+ εηψλ ζε 16 δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Σν 

SHARE έρεη κηα διαχρονική καθξνζθνπηθή δηάζηαζε κεηαμχ ησλ θξαηψλ, αθνχ 

παξαθνινπζεί ηα ίδηα άηνκα δηαρξνληθά θαζψο απνζχξνληαη απφ ηελ εξγαζία ηνπο, 

ζπληαμηνδνηνχληαη θαη γεξάζθνπλ.(Börsch-Supan A.,2005) 

 Σν πξψην θχκα (wave) ηεο έξεπλαο SHARE πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2004-2005 φπνπ άξρηζε 

κε 27 ρηιηάδεο άηνκα απφ 11 ρψξεο, νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ θαη ζην δεχηεξν θχκα ηνπ 

SHARE. Απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ δηαρξνληθά δεδνκέλα γηα ηελ Απζηξία(AT), ην 

Βέιγην(BE), ηελ Διβεηία(CH), ηε Γεξκαλία(DE), ηε Γαλία(DK), ηελ Ηζπαλία(ES), ηε 

Γαιιία(FR), ηελ Διιάδα(GR), ηελ Ηηαιία(IT), ηελ Οιιαλδία(NL) θαη ηε νπεδία(SE). 

Δπηπιένλ, ζην δεχηεξν θχκα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2006-2007 πξνζηέζεθαλ δχν λέεο 

ρψξεο, ε Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο(CZ) θαη ε Πνισλία(PL) γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ δεδνκέλα 

κφλν γηα ην δεχηεξν θχκα. Αθφκα ην Ηζξαήι εθάξκνζε ην εξσηεκαηνιφγην ηνπ πξψηνπ 

θχκαηνο ην 2006 θαη ζπλεπψο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην πξψην θχκα. Σν ηξίην θχκα 

ζπγθεληξψζεθε ην 2008-2009 θαη επηθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε αλαδξνκηθέο εξσηήζεηο 

γηα ην ζχλνιν ηεο δσήο ησλ εξσηψκελσλ ηνπ δείγκαηνο (SHARELIFE).  

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ππάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθνί ηχπνη εξεπλψκελσλ ζην δεχηεξν θχκα. 

O πξψηνο  ηχπνο πεξηιακβάλεη ηα άηνκα απφ ην «παιαηφ» δείγκα, δειαδή φζνπο είραλ 

ζπκκεηάζρεη ζην πξψην θχκα, νη νπνίνη επηζηξέθνπλ ζην δεχηεξν θχκα (longitudinal 

sample). Ο δεχηεξνο ηχπνο απνηειείηαη απφ φζνπο είραλ ηελ πξψηε ζπλέληεπμε ηνπο ζην 

δεχηεξν θχκα (refresher sample) 

Ζ ελ ιφγσ έξεπλα έρεη ζπγθεληξψζεη δεδνκέλα απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2006 έσο ηνλ Ηνχιην 

ηνπ 2007 απφ 33.576 άηνκα ειηθίαο 50 εηψλ θαη άλσ απφ 14 Δπξσπατθέο ρψξεο. 

πγθεθξηκέλα, ζηελ Διιάδα ε έξεπλα δηελεξγήζεθε απφ ηελ Κ-Research κέζσ 

εξσηεκαηνινγίσλ θαη πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ, φπνπ επηηεχρζεθε ε ζπκκεηνρή ηνπ 63,4% 

ησλ επηιεγκέλσλ λνηθνθπξηψλ (63,1% ηνπ θχξηνπ δείγκαηνο θαη 64,2% ηνπ δείγκαηνο 
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vignette). θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα ζπγθεληξψζεη αμηφπηζηα θαη ζπγθξίζηκα δεδνκέλα 

έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε λα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ην πψο ε δηαθνξά ζηηο ζπλζήθεο 

δσήο, ζηελ πνιηηηθή ηαθηηθή θαη ζηελ θνπιηνχξα δηακνξθψλνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ 

Δπξσπαίσλ πνιηηψλ πξηλ θαη κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζε. Με άιια ιφγηα απηή ε έξεπλα 

απνηειεί έλα πξψην βήκα γηα λα θαηαιάβνπκε ηε γήξαλζε θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηή επεξεάδεη 

ηε δσή ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ ζε δηαθνξεηηθέο θαζεκεξηλέο πξαγκαηηθφηεηεο. 

 Έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο έξεπλαο (SHARE) επηθεληξψλεηαη ζηε ςπρηθή θαη ζσκαηηθή 

πγεία ησλ αηφκσλ ειηθίαο 50 εηψλ θαη άλσ, φπνπ ε ςπρηθή πγεία κεηξηέηαη κε ηελ θιίκαθα 

euro_d ελψ ε ζσκαηηθή πγεία ειέγρεηαη κέζσ ησλ ρξφλησλ παζήζεσλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ 

ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. (Börsch - Supan, A.,  Jurges, H., (September 2005). The 

Survey of  Health, Ageing and Retirement in Europe, Methodology, Mannheim Research 

Institute for the Economics of Aging) 

 

2.2 Ανηαπόκριζη 

ε θάζε έξεπλα είλαη ζρεδφλ αλαπφθεπθην κηα απψιεηα κνλάδσλ πνπ επηιέγνληαη γηα ην 

δείγκα αιιά ηειηθά δελ δίλνπλ ζηνηρεία. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ε απψιεηα νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη δελ γίλεηαη επαθή κε ηελ επηιεγκέλε κνλάδα ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο νθείιεηαη 

ζηελ άξλεζε ησλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ λα δψζνπλ ηηο δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

έξεπλα είηε αλνηθηά είηε θξπθά (ι.ρ. κε ηήξεζε ηνπ ξαληεβνχ γηα ηε ζπλέληεπμε). Γεληθψο, 

νη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επίηεπμε ή κε ηεο ζπκκεηνρήο ζε κηα έξεπλα είλαη 

άγλσζηνη. Τπάξρεη πάληα ν θίλδπλνο ε άξλεζε ζπκκεηνρήο λα κελ είλαη ηπραία, αιιά λα 

ζρεηίδεηαη κε ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνλάδαο πνπ ελδερνκέλσο κε ηε ζεηξά ηνπο ζρεηίδνληαη κε 

ην ζέκα ηεο έξεπλαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε δεκηνπξγείηαη κηα κεξνιεςία ζηα ηειηθά 

απνηειέζκαηα (ζπζηεκαηηθφ ζθάικα). Γη’απηφ ηνλ ιφγν είλαη ζεκαληηθφ λα κεησζεί ζην 

ειάρηζην δπλαηφ ην κέγεζνο ηεο απψιεηαο απφ ην αξρηθά επηιεγκέλν δείγκα. 

ηελ παξνχζα κειέηε θαη βάζεη ησλ εκπεηξηψλ άιισλ εξεπλψλ ην ειάρηζην επηηξεπφκελν 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο νξίζηεθε ζην 60% γηα θάζε ρψξα. 
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Ο πίλαθαο 2.1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηελ ηαμηλφκεζε φισλ ησλ δεηγκάησλ ηνπ πξψηνπ 

θχκαηνο θαηά ην 2004-05 αλά ρψξα, θχιν θαη ειηθία. Παξνπζηάδνληαη επίζεο, νη δείθηεο 

αληαπφθξηζεο ζε επίπεδα Ννηθνθπξηψλ θαη Αηφκσλ (δειαδή εληφο ησλ Ννηθνθπξηψλ ηεο 

έξεπλαο). Σα δείγκαηα γηα ηα νπνία ε έξεπλα ππνζηεξίρζεθε απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο δηακέζνπ ηνπ 5
νπ

  πξνγξακκαηηθνχ πιαηζίνπ έρνπλ ζπλνιηθφ δείθηε 

αληαπφθξηζεο ζε επίπεδν λνηθνθπξηψλ ην 63,3%. 

 

Πίνακας 2.1: Παράθεζη όλφν ηφν δειγμάηφν ηοσ πρώηοσ κύμαηος καηά ηο 2004-05 

(έκδοζη δεδομένφν 2.0.1.) ανά τώρα, θύλο και ηλικία. 

ΜΑΗΝ SAMPLE (including Swedish supplement sample) 

 

 

 

 
ηελ Απζηξία ζπκκεηέρνπλ 1.893 ειηθησκέλνη, φπνπ νη 782 είλαη άλδξεο θαη νη 1.111 είλαη 

γπλαίθεο, ζηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 50 ζπκκεηέρνπλ 44 άηνκα, ζηελ 50-64 αλήθνπλ 

949, ζηελ 65-74 ζπκκεηέρνπλ 544 ειηθησκέλνη θαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 75 

ζπκκεηέρνπλ 356. Σν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ησλ λνηθνθπξηψλ παξαηεξνχκε φηη είλαη ην 

55,6% θαη ν αηνκηθφο ζπληειεζηήο πξνζεγγίδεη ην 87,5%. 

ηελ Γεξκαλία ζπκκεηέρνπλ 2.357 ειηθησκέλνη, φπνπ νη 1.093 είλαη άλδξεο θαη νη 1.264 είλαη 

γπλαίθεο, ζηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 50 ζπκκεηέρνπλ 52 άηνκα, ζηελ 50-64 αλήθνπλ 

1.220, ζηελ 65-74 ζπκκεηέρνπλ 689 ειηθησκέλνη θαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 75 

ζπκκεηέρνπλ 395. Σν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ησλ λνηθνθπξηψλ παξαηεξνχκε φηη είλαη ην 

63,4% θαη ν αηνκηθφο ζπληειεζηήο πξνζεγγίδεη ην 86,2%. 
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ηελ νπεδία ζπκκεηέρνπλ 2.647 ειηθησκέλνη, φπνπ νη 1.228 είλαη άλδξεο θαη νη 1.419 είλαη 

γπλαίθεο, ζηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 50 ζπκκεηέρνπλ 52 άηνκα, ζηελ 50-64 αλήθνπλ 

1.370, ζηελ 65-74 ζπκκεηέρνπλ 712 ειηθησκέλνη θαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 75 

ζπκκεηέρνπλ 513. Σν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ησλ λνηθνθπξηψλ παξαηεξνχκε φηη είλαη ην 46,9 

% θαη ν αηνκηθφο ζπληειεζηήο πξνζεγγίδεη ην 84,6%. 

 ηελ Οιιαλδία ζπκκεηέρνπλ 2.378 ειηθησκέλνη, φπνπ νη 1089 είλαη άλδξεο θαη νη 1289 είλαη 

γπλαίθεο, ζηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 50 ζπκκεηέρνπλ 83 άηνκα, ζηελ 50-64 αλήθνπλ 

1.348, ζηελ 65-74 ζπκκεηέρνπλ 558 ειηθησκέλνη θαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 75 

ζπκκεηέρνπλ 383. Σν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ησλ λνηθνθπξηψλ παξαηεξνχκε φηη είλαη ην 

61,6% θαη ν αηνκηθφο ζπληειεζηήο πξνζεγγίδεη ην 87,8%. 

ηελ Ηζπαλία ζπκκεηέρνπλ 1.833 ειηθησκέλνη, φπνπ νη 757 είλαη άλδξεο θαη νη 1076 είλαη 

γπλαίθεο, ζηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 50 ζπκκεηέρνπλ 30 άηνκα, ζηελ 50-64 αλήθνπλ 

807, ζηελ 65-74 ζπκκεηέρνπλ 536 ειηθησκέλνη θαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 75 

ζπκκεηέρνπλ 459. Σν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ησλ λνηθνθπξηψλ παξαηεξνχκε φηη είλαη ην 53 

% θαη ν αηνκηθφο ζπληειεζηήο πξνζεγγίδεη ην 73,7%. 

ηελ Ηηαιία ζπκκεηέρνπλ 2.037 ειηθησκέλνη, φπνπ νη 907 είλαη άλδξεο θαη νη 1.130 είλαη 

γπλαίθεο, ζηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 50 ζπκκεηέρνπλ 41 άηνκα, ζηελ 50-64 αλήθνπλ 

1.048, ζηελ 65-74 ζπκκεηέρνπλ 647 ειηθησκέλνη θαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 75 

ζπκκεηέρνπλ 301. Σν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ησλ λνηθνθπξηψλ παξαηεξνχκε φηη είλαη ην 

54,5% θαη ν αηνκηθφο ζπληειεζηήο πξνζεγγίδεη ην 79,7%. 

ηελ Γαιιία ζπκκεηέρνπλ 1.799 ειηθησκέλνη, φπνπ νη 778 είλαη άλδξεο θαη νη 1.021 είλαη 

γπλαίθεο, ζηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 50 ζπκκεηέρνπλ 85 άηνκα, ζηελ 50-64 αλήθνπλ 

917, ζηελ 65-74 ζπκκεηέρνπλ 440 ειηθησκέλνη θαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 75 

ζπκκεηέρνπλ 357. Σν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ησλ λνηθνθπξηψλ παξαηεξνχκε φηη είλαη ην 

81% θαη ν αηνκηθφο ζπληειεζηήο πξνζεγγίδεη ην 93,3%. 

ην Ηζξαήι ζπκκεηέρνπλ 2.598 ειηθησκέλνη, φπνπ νη 1139 είλαη άλδξεο θαη νη 1.459 είλαη 

γπλαίθεο, ζηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 50 ζπκκεηέρνπλ 142 άηνκα, ζηελ 50-64 αλήθνπλ 

1.416, ζηελ 65-74 ζπκκεηέρνπλ 690 ειηθησκέλνη θαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 75 

ζπκκεηέρνπλ 347. Σν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ησλ λνηθνθπξηψλ παξαηεξνχκε φηη είλαη ην 

68,1% θαη ν αηνκηθφο ζπληειεζηήο πξνζεγγίδεη ην 83,9%. 

ηελ Γαλία ζπκκεηέρνπλ 1.707 ειηθησκέλνη, φπνπ νη 771 είλαη άλδξεο θαη νη 936 είλαη 

γπλαίθεο, ζηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 50 ζπκκεηέρνπλ 92 άηνκα, ζηελ 50-64 αλήθνπλ 
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916, ζηελ 65-74 ζπκκεηέρνπλ 369 ειηθησκέλνη θαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 75 

ζπκκεηέρνπλ 330. Σν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ησλ λνηθνθπξηψλ παξαηεξνχκε φηη είλαη ην 

63,2% θαη ν αηνκηθφο ζπληειεζηήο πξνζεγγίδεη ην 93%. 

ηελ Διιάδα ζπκκεηέρνπλ 2.133 ειηθησκέλνη, φπνπ νη 897 είλαη άλδξεο θαη νη 1.236 είλαη 

γπλαίθεο, ζηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 50 ζπκκεηέρνπλ 161 άηνκα, ζηελ 50-64 αλήθνπλ 

1.030, ζηελ 65-74 ζπκκεηέρνπλ 551 ειηθησκέλνη θαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 75 

ζπκκεηέρνπλ 391. Σν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ησλ λνηθνθπξηψλ παξαηεξνχκε φηη είλαη ην 

63,1% θαη ν αηνκηθφο ζπληειεζηήο πξνζεγγίδεη ην 91,8%. 

ηελ Διβεηία ζπκκεηέρνπλ 1.004 ειηθησκέλνη, φπνπ νη 462 είλαη άλδξεο θαη νη 542 είλαη 

γπλαίθεο, ζηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 50 ζπκκεηέρνπλ 42 άηνκα, ζηελ 50-64 αλήθνπλ 

505, ζηελ 65-74 ζπκκεηέρνπλ 251 ειηθησκέλνη θαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 75 

ζπκκεηέρνπλ 204. Σν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ησλ λνηθνθπξηψλ παξαηεξνχκε φηη είλαη ην 

38,8% θαη ν αηνκηθφο ζπληειεζηήο πξνζεγγίδεη ην 86,9%. 

ην Βέιγην ζπκκεηέρνπλ 3.116 ειηθησκέλνη, φπνπ νη 1.429 είλαη άλδξεο θαη νη 1.687 είλαη 

γπλαίθεο, ζηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 50 ζπκκεηέρνπλ 150 άηνκα, ζηελ 50-64 αλήθνπλ 

1.603, ζηελ 65-74 ζπκκεηέρνπλ 792 ειηθησκέλνη θαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 75 

ζπκκεηέρνπλ 571. Σν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ησλ λνηθνθπξηψλ παξαηεξνχκε φηη είλαη ην 

39,2% θαη ν αηνκηθφο ζπληειεζηήο πξνζεγγίδεη ην 90,5%. 

 

πλνιηθά ζην πξψην θχκα ηεο έξεπλαο SHARE ζπκκεηέρνπλ 24.975 άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ 

11.080 είλαη άλδξεο θαη νη 13.895 είλαη γπλαίθεο. Οη ειηθησκέλνη ηαμηλνκνχληαη ζε ηέζζεξηο 

ειηθηαθέο νκάδεο : θάησ ησλ 50 ζπκκεηέρνπλ 967, ζηελ νκάδα 50-64 αλήθνπλ 12.850, ζηελ 

65-74 ζπκκεηέρνπλ 6.637 θαη άλσ ησλ 75 είλαη 4.508 ειηθησκέλνη. Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ 

αληαπφθξηζεο ησλ Ννηθνθπξηψλ πξνζεγγίδεη ην 61,8% θαη ν αηνκηθφο ζπληειεζηήο 

πξνζεγγίδεη ην 85,3%.  

Ο πίλαθαο 2.2 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηελ ηαμηλφκεζε φισλ ησλ δεηγκάησλ (vignette 

sample) ηνπ πξψηνπ θχκαηνο θαηά ην 2004-05 αλά ρψξα, θχιν θαη ειηθία κε ην 

εξσηεκαηνιφγην vignette. Παξνπζηάδνληαη επίζεο, νη δείθηεο αληαπφθξηζεο ζε επίπεδα 

Ννηθνθπξηψλ θαη Αηφκσλ (δειαδή εληφο ησλ Ννηθνθπξηψλ ηεο έξεπλαο).  
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Πίνακας 2.2: Παράθεζη όλφν ηφν δειγμάηφν (vignette sample) ηοσ πρώηοσ κύμαηος 

καηά ηο 2004-05 (έκδοζη δεδομένφν 2.0.1.) ανά τώρα, θύλο και ηλικία με ηο 

ερφηημαηολόγιο vignette. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

ην Βέιγην ζπκκεηέρνπλ 711 ειηθησκέλνη, φπνπ νη 310 είλαη άλδξεο θαη νη 401 είλαη 

γπλαίθεο, ζηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 50 ζπκκεηέρνπλ 28 άηνκα, ζηελ 50-64 αλήθνπλ 

388, ζηελ 65-74 ζπκκεηέρνπλ 194 ειηθησκέλνη θαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 75 

ζπκκεηέρνπλ 101. Σν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ησλ λνηθνθπξηψλ παξαηεξνχκε φηη είλαη ην 

42% θαη ν αηνκηθφο ζπληειεζηήο πξνζεγγίδεη ην 90,7%. 

ηελ Γαιιία ζπκκεηέρνπλ 1.394 ειηθησκέλνη, φπνπ νη 608 είλαη άλδξεο θαη νη 786 είλαη 

γπλαίθεο, ζηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 50 ζπκκεηέρνπλ 70 άηνκα, ζηελ 50-64 αλήθνπλ 

731, ζηελ 65-74 ζπκκεηέρνπλ 319 ειηθησκέλνη θαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 75 

ζπκκεηέρνπλ 274. Σν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ησλ λνηθνθπξηψλ παξαηεξνχκε φηη είλαη ην 

77% θαη ν αηνκηθφο ζπληειεζηήο πξνζεγγίδεη ην 91,1%. 
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ηελ Γεξκαλία ζπκκεηέρνπλ 651 ειηθησκέλνη, φπνπ νη 287 είλαη άλδξεο θαη νη 364 είλαη 

γπλαίθεο, ζηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 50 ζπκκεηέρνπλ 13 άηνκα, ζηελ 50-64 αλήθνπλ 

349, ζηελ 65-74 ζπκκεηέρνπλ 197 ειηθησκέλνη θαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 75 

ζπκκεηέρνπλ 91. Σν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ησλ λνηθνθπξηψλ παξαηεξνχκε φηη είλαη ην 

52,9% θαη ν αηνκηθφο ζπληειεζηήο πξνζεγγίδεη ην 87 %. 

ηελ Διιάδα ζπκκεηέρνπλ 765 ειηθησκέλνη, φπνπ νη 347 είλαη άλδξεο θαη νη 418 είλαη 

γπλαίθεο, ζηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 50 ζπκκεηέρνπλ 68 άηνκα, ζηελ 50-64 αλήθνπλ 

428, ζηελ 65-74 ζπκκεηέρνπλ 161 ειηθησκέλνη θαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 75 

ζπκκεηέρνπλ 108. Σν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ησλ λνηθνθπξηψλ παξαηεξνχκε φηη είλαη ην 

64,2% θαη ν αηνκηθφο ζπληειεζηήο πξνζεγγίδεη ην 94,1 %. 

ηελ Ηηαιία ζπκκεηέρνπλ 522 ειηθησκέλνη, φπνπ νη 225 είλαη άλδξεο θαη νη 297 είλαη 

γπλαίθεο, ζηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 50 ζπκκεηέρνπλ 10 άηνκα, ζηελ 50-64 αλήθνπλ 

294, ζηελ 65-74 ζπκκεηέρνπλ 138 ειηθησκέλνη θαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 75 

ζπκκεηέρνπλ 80. Σν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ησλ λνηθνθπξηψλ παξαηεξνχκε φηη είλαη ην 

47,3% θαη ν αηνκηθφο ζπληειεζηήο πξνζεγγίδεη ην 77%. 

ηελ Οιιαλδία ζπκκεηέρνπλ 601 ειηθησκέλνη, φπνπ νη 279 είλαη άλδξεο θαη νη 322 είλαη 

γπλαίθεο, ζηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 50 ζπκκεηέρνπλ 19 άηνκα, ζηελ 50-64 αλήθνπλ 

345, ζηελ 65-74 ζπκκεηέρνπλ 155 ειηθησκέλνη θαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 75 

ζπκκεηέρνπλ 76. Σν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ησλ λνηθνθπξηψλ παξαηεξνχκε φηη είλαη ην 

56,8% θαη ν αηνκηθφο ζπληειεζηήο πξνζεγγίδεη ην 89,1%. 

ηελ Ηζπαλία ζπκκεηέρνπλ 563 ειηθησκέλνη, φπνπ νη 237 είλαη άλδξεο θαη νη 326 είλαη 

γπλαίθεο, ζηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 50 ζπκκεηέρνπλ 12 άηνκα, ζηελ 50-64 αλήθνπλ 

ζπκκεηέρνπλ 114. Σν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ησλ λνηθνθπξηψλ παξαηεξνχκε φηη είλαη ην 

58% θαη ν αηνκηθφο ζπληειεζηήο πξνζεγγίδεη ην 73,5%. 

ηελ νπεδία ζπκκεηέρνπλ 406 ειηθησκέλνη, φπνπ νη 186 είλαη άλδξεο θαη νη 220 είλαη 

γπλαίθεο, ζηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 50 ζπκκεηέρνπλ 4 άηνκα, ζηελ 50-64 αλήθνπλ 219, 

ζηελ 65-74 ζπκκεηέρνπλ 104 ειηθησκέλνη θαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 75 ζπκκεηέρνπλ 

79. Σν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ησλ λνηθνθπξηψλ παξαηεξνχκε φηη είλαη ην 50,7% θαη ν 

αηνκηθφο ζπληειεζηήο πξνζεγγίδεη ην 83,5%. 

πλνιηθά ζην πξψην θχκα ηεο έξεπλαο SHARE (vignette sample) ζπκκεηέρνπλ 5.613 άηνκα, 

εθ ησλ νπνίσλ 2.479 είλαη άλδξεο θαη νη 3.134 είλαη γπλαίθεο. Οη ειηθησκέλνη ηαμηλνκνχληαη 

ζε ηέζζεξηο ειηθηαθέο νκάδεο : θάησ ησλ 50 ζπκκεηέρνπλ 224, ζηελ νκάδα 50-64 αλήθνπλ 
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3.026, ζηελ 65-74 ζπκκεηέρνπλ 1.423 θαη άλσ ησλ 75 είλαη 923 ειηθησκέλνη. Σν ζπλνιηθφ 

πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ησλ Ννηθνθπξηψλ πξνζεγγίδεη ην 57,7% θαη ν αηνκηθφο ζπληειεζηήο 

πξνζεγγίδεη ην 84,4%. 

 
Ο πίλαθαο 2.3 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηελ ηαμηλφκεζε φισλ ησλ δεηγκάησλ (pooled 

sample)  ηνπ πξψηνπ θχκαηνο θαηά ην 2004-05 αλά ρψξα, θχιν θαη ειηθία. Παξνπζηάδνληαη 

επίζεο, νη δείθηεο αληαπφθξηζεο ζε επίπεδα Ννηθνθπξηψλ θαη Αηφκσλ (δειαδή εληφο ησλ 

Ννηθνθπξηψλ ηεο έξεπλαο).  

 

Πίνακας 2.3: Παράθεζη όλφν ηφν δειγμάηφν (pooled sample) ηοσ πρώηοσ κύμαηος καηά 

ηο 2004-05 (έκδοζη δεδομένφν 2.0.1.) ανά τώρα, θύλο και ηλικία.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ηελ Απζηξία ζπκκεηέρνπλ 1.893 ειηθησκέλνη, φπνπ νη 782 είλαη άλδξεο θαη νη 1.111 είλαη 

γπλαίθεο, ζηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 50 ζπκκεηέρνπλ 44 άηνκα, ζηελ 50-64 αλήθνπλ 

949, ζηελ 65-74 ζπκκεηέρνπλ 544 ειηθησκέλνη θαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 75 
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ζπκκεηέρνπλ 356. Σν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ησλ λνηθνθπξηψλ παξαηεξνχκε φηη είλαη ην 

55,6% θαη ν αηνκηθφο ζπληειεζηήο πξνζεγγίδεη ην 87,5%. 

ην Βέιγην ζπκκεηέρνπλ 3.827 ειηθησκέλνη, φπνπ νη 1.739 είλαη άλδξεο θαη νη 2.088 είλαη 

γπλαίθεο, ζηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 50 ζπκκεηέρνπλ 178 άηνκα, ζηελ 50-64 αλήθνπλ 

1.991, ζηελ 65-74 ζπκκεηέρνπλ 986 ειηθησκέλνη θαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 75 

ζπκκεηέρνπλ 672. Σν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ησλ λνηθνθπξηψλ παξαηεξνχκε φηη είλαη ην 

39,7% θαη ν αηνκηθφο ζπληειεζηήο πξνζεγγίδεη ην 90,6%. 

ηελ Γαλία ζπκκεηέρνπλ 1.707 ειηθησκέλνη, φπνπ νη 771 είλαη άλδξεο θαη νη 936 είλαη 

γπλαίθεο, ζηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 50 ζπκκεηέρνπλ 92 άηνκα, ζηελ 50-64 αλήθνπλ 

916, ζηελ 65-74 ζπκκεηέρνπλ 369 ειηθησκέλνη θαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 75 

ζπκκεηέρνπλ 330. Σν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ησλ λνηθνθπξηψλ παξαηεξνχκε φηη είλαη ην 

63,2% θαη ν αηνκηθφο ζπληειεζηήο πξνζεγγίδεη ην 93%. 

ηελ Γαιιία ζπκκεηέρνπλ 3.193 ειηθησκέλνη, φπνπ νη 1.386 είλαη άλδξεο θαη νη 1.807 είλαη 

γπλαίθεο, ζηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 50 ζπκκεηέρνπλ 155 άηνκα, ζηελ 50-64 αλήθνπλ 

1.648, ζηελ 65-74 ζπκκεηέρνπλ 759 ειηθησκέλνη θαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 75 

ζπκκεηέρνπλ 631. Σν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ησλ λνηθνθπξηψλ παξαηεξνχκε φηη είλαη ην 

79,2% θαη ν αηνκηθφο ζπληειεζηήο πξνζεγγίδεη ην 92,3%. 

ηελ Γεξκαλία ζπκκεηέρνπλ 3.008 ειηθησκέλνη, φπνπ νη 1.380 είλαη άλδξεο θαη νη 1.628 είλαη 

γπλαίθεο, ζηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 50 ζπκκεηέρνπλ 65 άηνκα, ζηελ 50-64 αλήθνπλ 

1.569, ζηελ 65-74 ζπκκεηέρνπλ 886 ειηθησκέλνη θαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 75 

ζπκκεηέρνπλ 486. Σν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ησλ λνηθνθπξηψλ παξαηεξνχκε φηη είλαη ην 

60,8% θαη ν αηνκηθφο ζπληειεζηήο πξνζεγγίδεη ην 86,4%. 

ηελ Διιάδα ζπκκεηέρνπλ 2.898 ειηθησκέλνη, φπνπ νη 1.244 είλαη άλδξεο θαη νη 1.654 είλαη 

γπλαίθεο, ζηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 50 ζπκκεηέρνπλ 229 άηνκα, ζηελ 50-64 αλήθνπλ 

1.458, ζηελ 65-74 ζπκκεηέρνπλ 712 ειηθησκέλνη θαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 75 

ζπκκεηέρνπλ 499. Σν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ησλ λνηθνθπξηψλ παξαηεξνχκε φηη είλαη ην 

63,4% θαη ν αηνκηθφο ζπληειεζηήο πξνζεγγίδεη ην 92,4%. 

ην Ηζξαήι ζπκκεηέρνπλ 2.598 ειηθησκέλνη, φπνπ νη 1.139 είλαη άλδξεο θαη νη 1.459 είλαη 

γπλαίθεο, ζηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 50 ζπκκεηέρνπλ 142 άηνκα, ζηελ 50-64 αλήθνπλ 

1.416, ζηελ 65-74 ζπκκεηέρνπλ 690 ειηθησκέλνη θαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 75 

ζπκκεηέρνπλ 347. Σν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ησλ λνηθνθπξηψλ παξαηεξνχκε φηη είλαη ην 

68,1% θαη ν αηνκηθφο ζπληειεζηήο πξνζεγγίδεη ην 83,9%. 
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ηελ Ηηαιία ζπκκεηέρνπλ 2.559 ειηθησκέλνη, φπνπ νη 1.132 είλαη άλδξεο θαη νη 1.427 είλαη 

γπλαίθεο, ζηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 50 ζπκκεηέρνπλ 51 άηνκα, ζηελ 50-64 αλήθνπλ 

1.342, ζηελ 65-74 ζπκκεηέρνπλ 785 ειηθησκέλνη θαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 75 

ζπκκεηέρνπλ 381. Σν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ησλ λνηθνθπξηψλ παξαηεξνχκε φηη είλαη ην 

52,8% θαη ν αηνκηθφο ζπληειεζηήο πξνζεγγίδεη ην 79,1%. 

ηελ Οιιαλδία ζπκκεηέρνπλ 2.979 ειηθησκέλνη, φπνπ νη 1.368 είλαη άλδξεο θαη νη 1.611 είλαη 

γπλαίθεο, ζηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 50 ζπκκεηέρνπλ 102 άηνκα, ζηελ 50-64 αλήθνπλ 

1.693, ζηελ 65-74 ζπκκεηέρνπλ 713 ειηθησκέλνη θαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 75 

ζπκκεηέρνπλ 459. Σν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ησλ λνηθνθπξηψλ παξαηεξνχκε φηη είλαη ην 

60,6% θαη ν αηνκηθφο ζπληειεζηήο πξνζεγγίδεη ην 88%. 

ηελ Ηζπαλία ζπκκεηέρνπλ 2.396 ειηθησκέλνη, φπνπ νη 994 είλαη άλδξεο θαη νη 1.402 είλαη 

γπλαίθεο, ζηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 50 ζπκκεηέρνπλ 42 άηνκα, ζηελ 50-64 αλήθνπλ 

1.079, ζηελ 65-74 ζπκκεηέρνπλ 701 ειηθησκέλνη θαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 75 

ζπκκεηέρνπλ 573. Σν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ησλ λνηθνθπξηψλ παξαηεξνχκε φηη είλαη ην 

54,3% θαη ν αηνκηθφο ζπληειεζηήο πξνζεγγίδεη ην 73,7%. 

ηελ νπεδία ζπκκεηέρνπλ 3.053 ειηθησκέλνη, φπνπ νη 1.414 είλαη άλδξεο θαη νη 1.639 είλαη 

γπλαίθεο, ζηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 50 ζπκκεηέρνπλ 56 άηνκα, ζηελ 50-64 αλήθνπλ 

1.589, ζηελ 65-74 ζπκκεηέρνπλ 816 ειηθησκέλνη θαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 75 

ζπκκεηέρνπλ 592. Σν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ησλ λνηθνθπξηψλ παξαηεξνχκε φηη είλαη ην 

47,3% θαη ν αηνκηθφο ζπληειεζηήο πξνζεγγίδεη ην 84,4%. 

ηελ Διβεηία ζπκκεηέρνπλ 1.004 ειηθησκέλνη, φπνπ νη 462 είλαη άλδξεο θαη νη 542 είλαη 

γπλαίθεο, ζηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 50 ζπκκεηέρνπλ 42 άηνκα, ζηελ 50-64 αλήθνπλ 

505, ζηελ 65-74 ζπκκεηέρνπλ 251 ειηθησκέλνη θαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 75 

ζπκκεηέρνπλ 204. Σν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ησλ λνηθνθπξηψλ παξαηεξνχκε φηη είλαη ην 

38,8% θαη ν αηνκηθφο ζπληειεζηήο πξνζεγγίδεη ην 86,9%. 

πλνιηθά ζην πξψην θχκα ηεο έξεπλαο SHARE ζην ζσνδσαζμένο δείγμα ζπκκεηέρνπλ 

31.115 άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ 13.811 είλαη άλδξεο θαη νη 17.304 είλαη γπλαίθεο. Οη 

ειηθησκέλνη ηαμηλνκνχληαη ζε ηέζζεξηο ειηθηαθέο νκάδεο : θάησ ησλ 50 ζπκκεηέρνπλ 1.198, 

ζηελ νκάδα 50-64 αλήθνπλ 16.155, ζηελ 65-74 ζπκκεηέρνπλ 8.212 θαη άλσ ησλ 75 είλαη 

5.530 ειηθησκέλνη. Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ησλ Ννηθνθπξηψλ πξνζεγγίδεη ην 

60,6% θαη ν αηνκηθφο ζπληειεζηήο πξνζεγγίδεη ην 85%. 
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2.3  ΓΔΝΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΠΟΤ ΠΡΟΔΚΤΦΑΝ ΑΠΟ ΣΖΝ 

ΔΡΔΤΝΑ SHARE 

 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ δεθαηέζζεξηο Δπξσπατθέο ρψξεο γηα ηηο νπνίεο δηαπηζηψζεθαλ απφ 

θνηλνχ ηα εμήο: Οη γπλαίθεο (16,9%) είλαη πην πηζαλφ λα εκθαλίζνπλ πξνβιήκαηα 

θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο (7,7%), ε ειηθία έρεη ηζρπξή ζρέζε κε ηελ θαηάζιηςε, 

δειαδή, ηα άηνκα ειηθίαο 65 εηψλ θαη άλσ (13,4%) έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα 

ππνθέξνπλ απφ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο απφ άηνκα ειηθίαο 50-64 εηψλ (11,2%). Δπίζεο, ε 

πςειή κφξθσζε (13 έηε θαη άλσ) ζπλδέεηαη αξλεηηθά κε ηελ εκθάληζε πξνβιεκάησλ ζηε 

ςπρηθή πγεία ησλ ειηθησκέλσλ (ην 5,4% ησλ ειηθησκέλσλ κε πςειή κφξθσζε παξνπζηάδνπλ 

θαηάζιηςε ελψ ην 19% ησλ αηφκσλ κε ρακειή κφξθσζε εθδειψλνπλ ζπκπηψκαηα 

θαηάζιηςεο). Σα άηνκα πνπ έρνπλ αληηκεησπίζεη ζην παξειζφλ πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο θαη 

έρνπλ ιάβεη θαξκαθεπηηθή αγσγή ζην παξειζφλ είλαη πηζαλφ λα εκθαλίζνπλ θαηάζιηςε θαη 

ζην κέιινλ. Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ θαιή ζσκαηηθή 

πγεία είλαη πνιχ πηζαλφ λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θαη κε ηε ςπρηθή ηνπο πγεία. 

(Σζίκπνο, Βεξξνπνχινπ, 2006), ζπλεπψο ππάξρεη κηα ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμχ ζσκαηηθήο 

θαη ςπρηθήο πγείαο. 

Σέινο, απφξξνηα ηεο κειέηεο είλαη κηα ελδηαθέξνπζα δηαθνξνπνίεζε πνπ βξέζεθε κεηαμχ 

Βνξξά θαη Νφηνπ, φπνπ ζην Βνξξά ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο θαηάζιηςεο είλαη κηθξφηεξε απφ 

απηή ηνπ Νφηνπ. 
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KEΦΑΛΑΗΟ 3 

 

 

3.1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 

 

ηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ηη αληηπξνζσπεχεη ε θάζε κεηαβιεηή ηνπ αξρείνπ. 

Μεηαβληηές ποσ έτοσν ζτέζη με ηα δημογραθικά ταρακηηριζηικά ηφν 

αηόμφν: 

 
 Ζ κεηαβιεηή gender είλαη δίηηκε φπνπ ε ηηκή 1 δειψλεη ηνλ άλδξα θαη ε ηηκή 2 ηε 

γπλαίθα. 

 

gender(θύλο) 

1: Άλδξαο 

2: Γπλαίθα 

ΠΗΝΑΚΑ 3.1 

 
 Ζ κεηαβιεηή marit_cat δειψλεη ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ ειηθησκέλνπ. 

πγθεθξηκέλα: 

Ζ ηηκή 0 δειψλεη είηε φηη ν ειηθησκέλνο κέλεη κε ηε ζχδπγν ηνπ είηε κέλεη κφλνο ηνπ. 

Ζ ηηκή 1 δειψλεη φηη ν ειηθησκέλνο είλαη είηε ρσξηζκέλνο, είηε ρήξνο, είηε είλαη 

παληξεκέλνο θαη κέλεη ρσξηζηά απφ ην ζχδπγν ηνπ είηε ζπγθαηνηθνχλ. 

 
                      marital status (Οικογενειακή καηάζηαζη) 

0: Παληξεκέλνο / πγθαηνίθεζε 

1:Υήξνο/Αλχπαληξνο/Υσξηζκέλνο/Παληξεκέλνο θαη κέλεη ρσξηζηά 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3.2 

 

 

- Ζ κεηαβιεηή agegroup δειψλεη ηελ ειηθία ησλ αηφκσλ. 

πγθεθξηκέλα: 

Ζ ηηκή 1 είλαη γηα ηηο ειηθίεο   50 έσο 64 εηψλ 

Ζ ηηκή 2 είλαη γηα ηηο ειηθίεο   65 έσο 74 εηψλ 

Ζ ηηκή 3 είλαη γηα ηηο ειηθίεο   75 εηψλ θαη άλσ 
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agegroup (Ζλικία) 

1: 50 έσο 64 εηψλ 

2: 65 έσο 74 εηψλ 

 3: 75 εηψλ θαη άλσ 

ΠΗΝΑΚΑ 3.3 

 

 
 Ζ κεηαβιεηή country δειψλεη ηε ρψξα ζηελ νπνία θαηνηθεί ν ειηθησκέλνο. 

πγθεθξηκέλα: 

Ζ ηηκή 11 δειψλεη φηη ν ειηθησκέλνο θαηνηθεί ζηελ Απζηξία,  

θαη αληίζηνηρα  γηα ηηο ππφινηπεο ηηκέο έρνπκε:   

country (τώρα) 

 

12: Γεξκαλία                     18: Γαλία 

13: νπεδία                       19: Διιάδα 

14: Οιιαλδία                     20: Διβεηία 

15: Ηζπαλία                        23: Βέιγην 

16: Ηηαιία                          28: Σζερία 

17: Γαιιία                         29: Πνισλία 

30: Ηξιαλδία 

ΠΗΝΑΚΑ 3.4 

 

 Ζ κεηαβιεηή bmi categories δειψλεη ηνλ δείθηε κάδαο ζψκαηνο ησλ αηφκσλ. 

πγθεθξηκέλα:  

Ζ ηηκή 1 δειψλεη φηη ν ειηθησκέλνο είλαη αδχλαηνο  

Ζ ηηκή 2 δειψλεη φηη ν ειηθησκέλνο έρεη θαλνληθφ βάξνο 

Ζ ηηκή 3 δειψλεη φηη ν ειηθησκέλνο έρεη πεξηηηά θηιά 

Ζ ηηκή 4 δειψλεη φηη ν ειηθησκέλνο είλαη παρχζαξθνο 

 

 

 

bmi categories (δείθηεο κάδαο ζψκαηνο) 

1: < 18,5 

2: 18,5 – 24,9 

3: 25  –  29,9 

4:  > 30 

 
ΠΗΝΑΚΑ 3.5 
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Μεηαβληηές ποσ έτοσν ζτέζη με ηα κοινφνικοοικονομικά ταρακηηριζηικά 

ηφν αηόμφν: 

 

- Ζ κεηαβιεηή educ_cat  δείρλεη ην επίπεδν κφξθσζεο ησλ ειηθησκέλσλ. 

  πγθεθξηκέλα: 

  Ζ ηηκή 0 δειψλεη φηη ην επίπεδν κφξθσζεο ηνπ αηφκνπ είλαη απφθνηηνο δεκνηηθνχ, 

γπκλαζίνπ ή ιπθείνπ. 

Ζ ηηκή 1 δειψλεη φηη ην επίπεδν κφξθσζεο ηνπ αηφκνπ είλαη απφθνηηνο δηεηνχο ζρνιήο ( γηα 

παξάδεηγκα ηλζηηηνχηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (ΗΔΚ)) ή απφθνηηνο ΣΔΗ, ΑΔΗ, θάηνρνο 

κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο ή δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο. πλεπψο ην άηνκν έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ 13 έηε ζπνπδψλ. 

 
Educ_cat (εθπαίδεπζε) 

0: 0 έσο 12 έηε ζπνπδψλ 

1: Σνπιάρηζηνλ 13 έηε ζπνπδψλ                                                            
 ΠΗΝΑΚΑ 3.6 

 

 

Μεηαβληηές ποσ έτοσν ζτέζη με ηη υστική σγεία ηφν αηόμφν: 

 

 
 Ζ κεηαβιεηή depression είλαη δίηηκε θαη παίξλεη ηελ ηηκή 1 φηαλ έλα άηνκν έρεη 

αληηκεησπίζεη ζην παξειζφλ πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο θαη παίξλεη ηελ ηηκή 5 φηαλ έλα 

άηνκν δελ έρεη αληηκεησπίζεη ζην παξειζφλ πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο. 

 

 

Depression (Καηάζιηςε) 

1: Πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο ζην παξειζφλ 

5: Όρη πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο ζην παξειζφλ 

ΠΗΝΑΚΑ 3.7 

 

 
 Οη κεηαβιεηέο Euro1 έσο Euro12 είλαη δίηηκεο θαη πεξηγξάθνπλ ην πξνθίι ηνπ 

αηφκνπ βάζε αλ εκθαλίδεη ή φρη έλα ζχκπησκα θαηάζιηςεο. 

πγθεθξηκέλα:  
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Euro(x) (ζχκπησκα θαηάζιηςεο) 

0: δελ εκθαλίδεηαη ην ρ ζχκπησκα ζην άηνκν 

                                  1: εκθαλίδεηαη ην ρ ζχκπησκα ζην άηνκν 

ΠΗΝΑΚΑ 3.8 

 

 
 Ζ κεηαβιεηή eurod(x) είλαη αζξνηζηηθή κεηαβιεηή, δειαδή απνηειείηαη απφ ην 

άζξνηζκα  ησλ 12 κεηαβιεηψλ Euro(x)  πνπ ε θαζεκία δείρλεη έλα ζχκπησκα 

θαηάζιηςεο πνπ εκθαλίδεη ή φρη ν ειηθησκέλνο. (Ζ ιίζηα ησλ ζπκπησκάησλ 

παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Η). Γειαδή, αλ eurod =1 ζεκαίλεη φηη εκθαλίδεη κφλν 

έλα ζχκπησκα. Αληίζηνηρα, αλ eurod =6 ζεκαίλεη φηη εκθαλίδεη έμη ζπκπηψκαηα απφ 

ηε ιίζηα ησλ 12 ζπκπησκάησλ. Με ηελ ίδηα  ινγηθή εξκελεχνληαη θαη ηα ππφινηπα. 

πλεπψο, ε κεηαβιεηή eurod δείρλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκπησκάησλ πνπ εκθαλίδεη ν 

ειηθησκέλνο. 

 

 

 Ζ κεηαβιεηή  EuroD είλαη δίηηκε θαη παίξλεη ηελ ηηκή 0 φηαλ 0< EuroD 3 δειαδή 

ν ειηθησκέλνο εκθαλίδεη απφ κεδέλ έσο 3 ζπκπηψκαηα (απφ ηε ιίζηα ησλ 12 

ζπκπησκάησλ) θαη ζεσξείηαη φηη δελ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο, θαη 

ηελ ηηκή 1 φηαλ EuroD 4 δειαδή ν ειηθησκέλνο εκθαλίδεη 4 ή παξαπάλσ 

ζπκπηψκαηα θαη ζεσξείηαη φηη ην άηνκν αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο. 

 

 

 

EuroD (κλίμακα υστικής σγείας-καηάθλιυη) 

                                       0: Απφ 0 έσο θαη 3 ζπκπηψκαηα 

                                       1: Δκθαλίδεη 4 ή παξαπάλσ ζπκπηψκαηα 

ΠΗΝΑΚΑ 3.9 
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Μεηαβληηές ποσ έτοσν ζτέζη με ηη ζφμαηική σγεία ηφν αηόμφν: 

 
 Ζ κεηαβιεηή chronic diseases δείρλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ρξφλησλ παζήζεσλ πνπ πάζρεη 

ν ειηθησκέλνο (π.ρ. πςειή αξηεξηαθή πίεζε, πςειή ρνιεζηεξφιε, αξζξίηηδα, 

έκθξαγκα). Δίλαη δίηηκε θαη παίξλεη ηελ ηηκή 0 φηαλ ην άηνκν έρεη παξνπζηάζεη 

ιηγφηεξεο απφ 2 ρξφληεο παζήζεηο θαη παίξλεη ηελ ηηκή 1 φηαλ ην άηνκν έρεη 

παξνπζηάζεη πεξηζζφηεξεο απφ 2 ρξφληεο παζήζεηο. 

 

                                    chronic diseases (Αξηζκφο ρξφλησλ παζήζεσλ) 

                                     0: Ληγφηεξεο απφ 2 ρξφληεο αζζέλεηεο 

                                     1: Πεξηζζφηεξεο απφ 2 ρξφληεο αζζέλεηεο 

ΠΗΝΑΚΑ 3.10 

 

 
 Ζ κεηαβιεηή adl2 (activities of daily living) δείρλεη ηνλ αξηζκφ ησλ βαζηθψλ 

θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξεί ή φρη λα πξαγκαηνπνηήζεη ν ειηθησκέλνο. 

Δίλαη δίηηκε κεηαβιεηή θαη παίξλεη ηελ ηηκή 0 φηαλ ν ειηθησκέλνο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηήζεη φιεο ηηο βαζηθέο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο  θαη παίξλεη ηελ ηηκή 

1 φηαλ ν ειηθησκέλνο δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 

                                    Αdl2 (Αριθμός βαζικών καθημερινών δραζηηριοηήηφν ποσ μπορεί 

ή ότι να πραγμαηοποιήζει ο ηλικιφμένος) 

                 0: Πξαγκαηνπνηεί φιεο ηηο βαζηθέο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο 

                 1: Γελ πξαγκαηνπνηεί  1 ή πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο 

ΠΗΝΑΚΑ 3.11 

 

                                 

 Ζ κεηαβιεηή iadl2 (instrumental activities of daily living) δείρλεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξεί ή φρη λα πξαγκαηνπνηήζεη ν 

ειηθησκέλνο. πγθεθξηκέλα ε κεηαβιεηή είλαη δίηηκε θαη παίξλεη ηελ ηηκή 0 φηαλ ν 

ειηθησκέλνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη φιεο ηηο ιεηηνπξγηθέο θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη παίξλεη ηελ ηηκή 1 φηαλ ν ειηθησκέλνο δελ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηήζεη κία ή πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο 
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Iadl2 (Αριθμός λειηοσργικών καθημερινών δραζηηριοηήηφν ποσ μπορεί ή ότι να 

πραγμαηοποιήζει ο ηλικιφμένος) 

0: Πξαγκαηνπνηεί φιεο ηηο ιεηηνπξγηθέο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο 

1: Γελ πξαγκαηνπνηεί 1 ή πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο 

ΠΗΝΑΚΑ 3.12 

 

 

 

 Ζ κεηαβιεηή longterm illness δείρλεη αλ ην άηνκν πάζρεη απφ θάπνηα ρξφληα 

αζζέλεηα. Δίλαη δίηηκε θαη παίξλεη ηελ ηηκή 5 φηαλ ην άηνκν δελ πάζρεη απφ ρξφληα 

αζζέλεηα θαη παίξλεη ηελ ηηκή 1 φηαλ ην άηνκν πάζρεη. 

                      

Longterm illness (Αλ πάζρεη απφ ρξφληα αζζέλεηα ν ειηθησκέλνο ή φρη.) 

5: Γελ πάζρεη απφ θακία ρξφληα αζζέλεηα 

1: Πάζρεη απφ θάπνηα ρξφληα αζζέλεηα 

ΠΗΝΑΚΑ 3.13 

 

 

 Ζ κεηαβιεηή symptoms δείρλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκπησκάησλ πνπ παξνπζηάδεη ν 

ειηθησκέλνο. Δίλαη δίηηκε θαη παίξλεη ηελ ηηκή 0 φηαλ ην άηνκν έρεη παξνπζηάζεη 

ιηγφηεξα απφ δχν ζπκπηψκαηα θαη παίξλεη ηελ ηηκή 1 φηαλ ην άηνκν έρεη παξνπζηάζεη 

δχν ή πεξηζζφηεξα ζπκπηψκαηα. 

 

Symptoms (Αξηζκφο ζπκπησκάησλ πνπ έρεη παξνπζηάζεη ν ειηθησκέλνο) 

0: Παξνπζηάδεη ην πνιχ 2 ζπκπηψκαηα 

1: Παξνπζηάδεη ηνπιάρηζηνλ 2 ζπκπηψκαηα 

ΠΗΝΑΚΑ 3.14 

 

 Ζ κεηαβιεηή mobilit2 δείρλεη ηνλ αξηζκφ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ έρεη ν ειηθησκέλνο 

ζρεηηθά κε ηελ αληνρή θαη ηελ δχλακε ηνπ. Δίλαη δίηηκε κεηαβιεηή θαη παίξλεη ηελ 

ηηκή 0 φηαλ ην άηνκν δελ έρεη θαλέλα πεξηνξηζκφ ζηελ αληνρή ηνπ θαη παίξλεη ηελ 

ηηκή 1 φηαλ ην άηνκν έρεη ηνπιάρηζηνλ έλα πεξηνξηζκφ ζε φηη αθνξά ηελ αληνρή θαη 

ηελ δχλακε ηνπ.   
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Mobilit2 (Αξηζκφο πεξηνξηζκψλ ζηελ αληνρή θαη δχλακε ησλ ειηθησκέλσλ) 

0: Γελ έρεη θαλέλαλ πεξηνξηζκφ ζηελ αληνρή ηνπ 

1: Έρεη ηνπιάρηζηνλ έλα πεξηνξηζκφ ζηελ αληνρή ηνπ 

ΠΗΝΑΚΑ 3.15 

 

  

 Ζ κεηαβιεηή mobilit3 δείρλεη ηνλ αξηζκφ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ έρεη ν ειηθησκέλνο 

ζρεηηθά κε ηελ αληνρή θαη ηελ δχλακε ηνπ . Δίλαη δίηηκε κεηαβιεηή θαη παίξλεη ηελ 

ηηκή 0 φηαλ ην άηνκν παξνπζηάδεη ην πνιχ 2 πεξηνξηζκνχο ζηελ αληνρή ηνπ θαη 

παίξλεη ηελ ηηκή 1 φηαλ ην άηνκν έρεη ηνπιάρηζηνλ 3 πεξηνξηζκνχο ζε φηη αθνξά ηελ 

αληνρή θαη ηελ δχλακε ηνπ.   

 

Mobilit3 (Αξηζκφο πεξηνξηζκψλ ζηελ αληνρή θαη δχλακε ησλ ειηθησκέλσλ) 

0: Παξνπζηάδεη  ην πνιχ 2 πεξηνξηζκνχο ζηελ αληνρή ηνπ 

1: Παξνπζηάδεη ηνπιάρηζηνλ 3 πεξηνξηζκνχο ζηελ αληνρή ηνπ 

ΠΗΝΑΚΑ 3.16 
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3.2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΔΗΓΜΑΣΟ 

 
Μέζσ ηνπ SPSS θαη ηεο επηινγήο Analyze-Descriptive Statistics-Frequencies ππνινγίδνληαη 

ηα βαζηθά πεξηγξαθηθά κέηξα γηα φιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί  ζπλνιηθά 

γηα φιεο ηηο ρψξεο. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ παξαηίζεληαη παξαθάησ: 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3.17 

 

Μεηαβληηές ποσ έτοσν ζτέζη με ηα δημογραθικά ταρακηηριζηικά ηφν αηόμφν: 

 

                                                            ΤΥΝΟΣΖΣΔ   ΠΟΟΣΟ%           

ΦΤΛΟ                                                   

Άλδξαο                                                         15.184                 45,2                                                  

Γπλαίθα                                                        18.392                 54,8 

ΤΝΟΛΟ                                                    33.576                 100 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 

 

Παληξεκέλνο / πγθαηνίθεζε                      24.250                 72,7 

Υήξνο/Αλχπαληξνο/Υσξηζκέλνο/                9.086                   27,3 

Παληξεκέλνο 

&κέλεη ρσξηζηά 

ΥΑΜΔΝΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ                  240                       0.7 

ΤΝΟΛΟ                                                    33.576                 100 

ΖΛΗΚΗΑ 

 

50 έσο 64 εηψλ                                             17.151                 51,1 

65 έσο 74 εηψλ                                             9.347                   27,8 

75 εηψλ θαη άλσ                                           7.078                    21,1 

ΤΝΟΛΟ                                                    33.576                  100 

 

 

 

ηελ ελ ιφγσ έξεπλα έιαβαλ κέξνο  33.576 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ 18.392 είλαη γπλαίθεο 

(δειαδή ην 54,8%) θαη 15.184 είλαη άλδξεο (δειαδή ην 45,2%). Άξα, ην πνζνζηφ ησλ 

γπλαηθψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα είλαη ειαθξψο κεγαιχηεξν απφ ην πνζνζηφ ησλ 

αλδξψλ. Δπίζεο, 17.151 άηνκα (δειαδή ην 51,1% ησλ αηφκσλ) είλαη ειηθίαο απφ 50 έσο 64 

εηψλ, 9.347 άηνκα ( δει. ην 27,8% ησλ αηφκσλ) είλαη ειηθίαο απφ 65 έσο 74 θαη 7.078 άηνκα 

(δει. ην 21,1%) είλαη ειηθίαο 75 εηψλ θαη άλσ. Όζνλ αθνξά ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο 

θαηάζηαζε νη πεξηζζφηεξνη εμ απηψλ δνπλ καδί κε ηε ζχδπγν ηνπο ή ζπγθαηνηθνχλ (πνζνζηφ 

72,7%), ελψ νη ππφινηπνη είηε είλαη ρσξηζκέλνη, ρήξνη, αλχπαληξνη είηε είλαη παληξεκέλνη θαη 

δνπλ ρσξηζηά (πνζνζηφ 27,3%). 
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Σα παξαπάλσ απνηππψλνληαη θαη ζρεκαηηθά απφ ηα εμήο ξαβδνγξάκκαηα. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.1 

 
 

Σν πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην πνζνζηφ ησλ αλδξψλ 

θαηά 9,6%. 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.2 

 
Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ειηθησκέλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα, αλήθνπλ ζηελ 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε παληξεκέλνη θαη δνπλ καδί κε ην ζχδπγν ηνπο. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.3 

 

 

 
Σν 51,1% ησλ ειηθησκέλσλ αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 50-64. 
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Μεηαβληηές ποσ έτοσν ζτέζη με ηα κοινφνικοοικονομικά ταρακηηριζηικά ηφν αηόμφν: 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3.18 

 

 

 

                                                              ΤΥΝΟΣΖΣΔ   ΠΟΟΣΟ%           

ΔΠΗΠΔΓΟ ΜΟΡΦΧΖ 

Έσο 12 έηε                                                  23.128                        68,9 

13+ έηε                                                        9.881                          29,4 

ΥΑΜΔΝΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ                  567                               1,7 

ΤΝΟΛΟ                                                   33.576                         100 

 

 

Απφ ηα 33.576 άηνκα πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα ηα πεξηζζφηεξα άηνκα θαη ζπγθεθξηκέλα 

23.128 (πνζνζηφ 68,9%) είλαη ην πνιχ απφθνηηνη ιπθείνπ, ελψ 9.881 άηνκα (πνζνζηφ 29,4%) 

είλαη απφθνηηνη παλεπηζηεκηαθήο ή ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο. 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.4 
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ΠΗΝΑΚΑ 3.19 

 

Μεηαβληηές ποσ έτοσν ζτέζη με ηη υστική σγεία ηφν αηόμφν: 

 

 
                                                            ΤΥΝΟΣΖΣΔ   ΠΟΟΣΟ%   

ΤΠΑΡΞΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ 

ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ ΣΟ ΠΑΡΔΛΘΟΝ          

(DEPRESSION) 

Ναη                                                                    5.908                     17,6 

Όρη                                                                    27.303                   81,3 

ΥΑΜΔΝΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ                        142                        0,4            

ΤΝΟΛΟ                                                        33.576                    100                   

ΔURODCAT 

Γελ έρεη πξφβιεκα θαηάζιηςεο                      24.637                   73,4 

Έρεη πξφβιεκα θαηάζιηςεο                            8.010                     23,9 

ΥΑΜΔΝΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ                      929                         2,8 

ΤΝΟΛΟ                                                       33.576                    100 

 

    

Γηαπηζηψλεηαη φηη 5.908 άηνκα (δειαδή ην 17,6%) είραλ αληηκεησπίζεη ζην παξειζφλ 

πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο θαη 27.303 άηνκα (δειαδή ην 81,3%) δελ είραλ αληηκεησπίζεη ζην 

παξειζφλ πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο. πλεπψο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα δελ είρε αληηκεησπίζεη ζην παξειζφλ θαλέλα πξφβιεκα 

θαηάζιηςεο. Δπηπιένλ, απφ ηα ζπλνιηθά 33.576 άηνκα πνπ εξσηήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο 

έξεπλαο δηαπηζηψζεθε φηη ηα 24.637 άηνκα (δειαδή ην 73,4%) δελ έρνπλ πξφβιεκα 

θαηάζιηςεο αθνχ εκθαλίδνπλ απφ κεδέλ έσο 3 ζπκπηψκαηα (απφ ηε ιίζηα ησλ 12 

ζπκπησκάησλ πνπ βξίζθεηαη ζην παξάξηεκα). Δλψ, ηα 8.010 άηνκα (πνζνζηφ 24,1) 

ζεσξείηαη φηη εκθαλίδνπλ θαηάζιηςε αθνχ παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξα απφ 3 ζπκπηψκαηα. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.5 

 

 

 
Σν 81,3% ησλ ειηθησκέλσλ δελ είραλ αληηκεησπίζεη ζην παξειζφλ πξφβιεκα θαηάζιηςεο. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.6 

 

 

Σα 24.637 άηνκα δελ παξνπζηάδνπλ θαηάζιηςε έλαληη ησλ 8.010 πνπ παξνπζηάδνπλ. 
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ΠΗΝΑΚΑ 3.20  Μεηαβληηές ποσ έτοσν ζτέζη με ηη ζφμαηική σγεία ηφν αηόμφν: 

 
                                                                           ΤΥΝΟΣΖΣΔ   ΠΟΟΣΟ%   

ΑΡΗΘΜΟ ΥΡΟΝΗΧΝ-ΑΘΔΝΔΗΧΝ 

<2 ρξφλησλ αζζελεηψλ                                             18.601                  55.4 

2+ ρξφληεο αζζέλεηεο                                               14.832                  44.2 

ΥΑΜΔΝΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ                               143                       0,4 

ΤΝΟΛΟ                                                                33.576                  100 

 

ΑDL2 

No limitations                                                          29.919                  89.1 

1+ adli limitations                                                   3.530                     10,5 

ΥΑΜΔΝΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ                               127                       0,4 

ΤΝΟΛΟ                                                                33.576                   100 

IADL2 

No limitations                                                         27797                    82,8 

1+ Iadl limitations                                                  5.652                     16,8 

ΥΑΜΔΝΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ                             127                         0,4 

ΤΝΟΛΟ                                                               33.576                   100 

ΒΜΗ-ΓΔΗΚΣΖ ΜΑΕΑ ΧΜΑΣΟ 

<18,5                                                                      381                         1,1 

18,5-24,9                                                                12293                     36,6 

25-29,9                                                                   14037                     41.8 

30>                                                                         6120                       18.2 

ΥΑΜΔΝΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ                             745                         2,2 

ΤΝΟΛΟ                                                              33.576                    100 

Symptoms2 

Less than 2                                                            19.119                     56.9 

2+                                                                          14.336                     42.7                                  

ΥΑΜΔΝΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ                            121                          0.4 

ΤΝΟΛΟ                                                             33.576                     100 

Longterm illness 

Yes                                                                      15.969                       47.6 

No                                                                       17.493                       52.1 

ΥΑΜΔΝΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ                          114                            0.3 

ΤΝΟΛΟ                                                            33.576                      100 

Mobilit2 

0                                                                         17.282                       51.5 

1+                                                                      16.171                        48.2 

ΥΑΜΔΝΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ                         123                            0.4   

ΤΝΟΛΟ                                                          33.576                       100 

Mobilit3 

0-2 limitations                                                    25.362                      75.5 

3+limitations                                                      8.091                        24.1 

ΥΑΜΔΝΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ                         123                           0.4 

ΤΝΟΛΟ                                                           33.576                     100 
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Παξαηεξείηαη, φηη απφ ηα ζπλνιηθά 33.576 άηνκα ηα 18.601 (δειαδή ην 55,4% ησλ αηφκσλ) 

έρνπλ παξνπζηάζεη ιηγφηεξεο απφ 2 τρόνιες αζθένειες, ελψ 14.832 άηνκα (δει. 44,2%) έρνπλ 

παξνπζηάζεη πεξηζζφηεξεο απφ 2 ρξφληεο αζζέλεηεο. Όζνλ αθνξά ηε κεηαβιεηή Adl2 

(εθθξάδεη ηνλ αξηζκφ βαζηθψλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξεί ή φρη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ν ειηθησκέλνο) 29.919 άηνκα (δει. 89,1%) κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

φιεο ηηο βαζηθέο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ 3.530 άηνκα (δει. 10,5%) δελ κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ 1 ή πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Δπίζεο, γηα ηε 

κεηαβιεηή Iadl (εθθξάδεη ηνλ αξηζκφ δεπηεξεπνπζψλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

κπνξεί ή φρη λα πξαγκαηνπνηήζεη ν ειηθησκέλνο) παξαηεξείηαη φηη 27.797 άηνκα (δει. 

82,8%) κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ φιεο ηηο ιεηηνπξγηθέο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο 

ελψ 5.652 άηνκα (δει. 16,8%) δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 1 ή πεξηζζφηεξεο απφ 

απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Αθφκα, γηα ηε κεηαβιεηή ΒΜΗ (δείθηεο κάδαο ζψκαηνο) 

παξαηεξείηαη φηη 381 (δει. 1,1%) άηνκα έρνπλ δείθηε κάδα ζψκαηνο κηθξφηεξε ηνπ 18,5 

(ζεσξνχληαη αδχλαηα), κεηαμχ ησλ ηηκψλ 18,5<ΒΜΗ<24,9 έρνπκε 12.293 άηνκα (δει. 36,6%) 

θαη ζεσξείηαη φηη έρνπλ θαλνληθφ βάξνο, κεηαμχ ησλ ηηκψλ 25<ΒΜΗ<29,9 έρνπκε 14.037 

(δει. 41,8%) θαη ζεσξείηαη φηη έρνπλ πεξηηηά θηιά θαη γηα δείθηε κάδαο ζψκαηνο  κεγαιχηεξν 

ηνπ 30 έρνπκε 6120 άηνκα (δει. 18,2%) φπνπ ραξαθηεξίδνληαη παρχζαξθα. 

Δπηπιένλ, γηα ηελ κεηαβιεηή Symptoms2 εθηηκάηαη φηη απφ ηα 33.576 άηνκα ηα 19.119 (δει. 

56,9%) εκθαλίδνπλ ιηγφηεξα απφ 2 ζπκπηψκαηα θαη 14.336 άηνκα (δει. 42,7%) εκθαλίδνπλ 

ηνπιάρηζηνλ 2  ζπκπηψκαηα. Οη ειηθησκέλνη πνπ λνζνχλ απφ τρόνια αζθένεια είλαη 15.969 

(δει.47,6%) θαη απηνί πνπ δελ λνζνχλ είλαη 17.493 (δει. 52,1%). Όζνλ αθνξά ηελ 

κεηαβιεηή πνπ πεξηγξάθεη ηελ ανηοτή και ηη δύναμη (mobilit2) ησλ αηφκσλ εθηηκάηαη φηη 

17.282 (δει. 51,5%) δελ παξνπζηάδνπλ θαλέλα πεξηνξηζκφ θαη 16.171 άηνκα (δει. 48,2%) 

παξνπζηάδνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα πεξηνξηζκφ ζηε θίλεζε ηνπο. Σέινο, ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

κεηαβιεηή Mobilit3, νη 25.362 ειηθησκέλνη (δει. 75,5%) εκθαλίδνπλ κέρξη 2 πεξηνξηζκνχο 

ζηελ αληνρή θαη δχλακε ηνπο ελψ 8.091 (δει. 24,1%) εκθαλίδνπλ ηνπιάρηζηνλ 3 

πεξηνξηζκνχο. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.7 

 

 
Σν 55,4% ησλ ειηθησκέλσλ είρε παξνπζηάζεη ιηγφηεξεο απφ δχν ρξφληεο αζζέλεηεο. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.8 

 

 
Με πνζνζηφ 89,1% νη ειηθησκέλνη πξαγκαηνπνηνχλ φιεο ηηο βαζηθέο θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.9 

 

 

 
Σα 27.797 άηνκα πξαγκαηνπνηνχλ φιεο ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο έλαληη ησλ 5.652 

πνπ δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα ή πεξηζζφηεξεο. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.10 

 

 
Ο δείθηεο κάδαο ζψκαηνο (bmi) ησλ ειηθησκέλσλ ζπγθεληξψλεηαη ζηηο θαηεγνξίεο θαλνληθφ 

βάξνο θαη πεξηηηά θηιά 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.11 

 

 
 

Οη 19.119 ειηθησκέλνη εκθαλίδνπλ ιηγφηεξα απφ δχν ζπκπηψκαηα έλαληη ησλ 14.336 πνπ 

εκθαλίδνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν. 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.12 

 

 

 

 

 
Σν πνζνζηφ ησλ ειηθησκέλσλ πνπ λνζνχλ απφ καθξνρξφληα αζζέλεηα είλαη κεγαιχηεξν απφ 

ην πνζνζηφ απηψλ πνπ δελ λνζνχλ θαηά 4,5% 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.13 

 

 
Ζ θαηεγνξία ηεο κεηαβιεηήο mobilit2, θαλέλαο πεξηνξηζκφο έρεη 1.111 ειηθησκέλνπο 

πεξηζζφηεξνπο έλαληη απφ απηνχο πνπ παξνπζηάδνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα πεξηνξηζκφ. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.14 

 
Ζ θαηεγνξία ηεο κεηαβιεηήο mobilit3, εκθαλίδεη κέρξη δχν πεξηνξηζκνχο έρεη 7.271 άηνκα 

πεξηζζφηεξα έλαληη ηεο θαηεγνξίαο ηνπιάρηζηνλ ηξεηο πεξηνξηζκνχο. 
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Παξαθάησ, αθνινπζεί ε θαηαλνκή ζπρλνηήησλ  ησλ απνθξίζεσλ ησλ κεηαβιεηψλ αλά θχιν 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλάιπζε ζπλνπηηθά γηα φιεο ηηο ρψξεο. 

ΠΗΝΑΚΑ 3.21 

 

 Άνδρες Γσναίκες ύνολο 

EuroD    
0-3 12249 12388 24637 
>=4 2501 5509 8010 

 14750 17897 32647 
Agegroup    
50-64 7636 9515 17151 
65-74 4481 4866 9347 
75+ 3067 4011 7078 

 15184 18392 33576 
Education    
<=12 έηε εθπ/ζεο 9833 13295 23128 
>12 έηε εθπ/ζεο 5128 4753 9881 

 14961 18048 33009 
Depression ever    
Ναη 1859 4049 5908 
Όρη 13151 14152 27303 
Υακέλεο παξαηεξήζεηο 95 128 223 

 15105 18329 33434 
Αρ.Υρόνιφν Αζθ.    

<2 8969 9632 18601 
2+ 6143 8689 14832 

 15112 18321 33433 
Οικ.καηάζηαζη    
Παλη/λνη – πγθ/θνπλ 12322 11928 24250 
Υήξνο/Αλχπαληξνο/Υσξηζκέλνο/Παληξεκέλνο 

&κέλεη ρσξηζηά 
2739 6347 9086 

 15061 18275 33336 

    
 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξείηαη φηη ζπκκεηέρνπλ 17.897 γπλαίθεο θαη 14.750 

άλδξεο. νβαξφ πξφβιεκα θαηάζιηςεο έρνπλ κφλν 8.010 ειηθησκέλνη ζε ζρέζε κε ηνπο 

24.637 νη νπνίνη δελ παξνπζηάδνπλ πξφβιεκα. Δπίζεο, νη πεξηζζφηεξνη ειηθησκέλνη αλήθνπλ 

ζηε πξψηε ειηθηαθή νκάδα, δειαδή είλαη απφ 50 έσο 64 εηψλ, θαη ε πιεηνςεθία έρεη 
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παξαθνινπζήζεη ην πνιχ 12 έηε εθπαίδεπζεο (είλαη απφθνηηνη δεκνηηθνχ, γπκλαζίνπ, 

ιπθείνπ). Αθφκα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ δελ έρεη εκθαλίζεη ζην παξειζφλ θαηάζιηςε αιιά 

αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηνπο 5.908 ειηθησκέλνπο νη νπνίνη είραλ θαηάζιηςε νη 4.049 

(68,5%) ήηαλ γπλαίθεο. Γηα ηε κεηαβιεηή αξηζκφο ρξφλησλ παζήζεσλ παξαηεξείηαη φηη ε 

ζπρλφηεηα θπκαίλεηαη ζρεδφλ ζην ίδην επίπεδν είηε ν ειηθησκέλνο έρεη ιηγφηεξεο απφ δχν 

ρξφληεο αζζέλεηεο είηε έρεη πεξηζζφηεξεο απφ δχν αζζέλεηεο. Σέινο, γηα ηε κεηαβιεηή 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε νη πεξηζζφηεξνη ειηθησκέλνη είλαη παληξεκέλνη ή ζπγθαηνηθνχλ 

(24.250 άηνκα). 

ην πίλαθα 3.22 δίλεηαη ε κέζε ειηθία ησλ ειηθησκέλσλ ηεο έξεπλαο θαηά θχιν γηα θάζε 

ρψξα. Οη ρψξεο πνπ έρνπλ ηε κεγαιχηεξε θαηά κέζν φξν ειηθία είλαη νη Απζηξία, νπεδία 

θαη Ηζπαλία θαη ηε κηθξφηεξε νη Οιιαλδία, Γαλία, Σζερία, Πνισλία θαη Ηξιαλδία. Όζνλ 

αθνξά ην θχιν, νη άλδξεο πνπ θαηνηθνχλ ζηε νπεδία έρνπλ κεγαιχηεξν κέζν φξν δσήο ελψ 

κηθξφηεξν έρνπλ νη άλδξεο πνπ θαηνηθνχλ ζηε Γαλία. Αληίζεηα, νη γπλαίθεο κε ην κεγαιχηεξν 

κέζν φξν δσήο θαηνηθνχλ ζηελ Απζηξία θαη ην κηθξφηεξν ζηελ Οιιαλδία. 

                                       

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3.22 

 

Μέζε Ζιηθία ησλ Ζιηθησκέλσλ 

 

Υώρα Ν Άνδρες Γσναίκες ύνολο 

Ασζηρία 1324 67,04 67,58 67,36 

Γερμανία 2528 65,63 65,55 65,59 

οσηδία 2711 67,58 66,68 67,10 

Ολλανδία 2614 65,02 64,07 64,51 

Ηζπανία 2181 67,10 67,48 67,30 

Ηηαλία 2927 66,76 65,45 66,05 

Γαλλία 2871 65,49 66,23 65,90 

Γανία 2534 64,41 65,27 64,88 

Δλλάδα 3079 65,43 65,34 65,38 

Δλβεηία 1425 65,52 65,58 65,55 

Βέλγιο 3090 65,65 65,93 65,73 

Σζετία 2756 64,58 64,79 64,70 

Πολφνία 2429 64,71 64,42 64,55 

Ηρλανδία 1107 64,54 64,77 64,67 
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Ο πίλαθαο 3.23 παξνπζηάδεη ηε ζρεηηθή θαηαλνκή ησλ εξεπλψκελσλ ησλ θαηά κεγάιεο 

νκάδεο ειηθηψλ. Παξαηεξείηαη φηη γηα φιεο ηηο ρψξεο ζηε πξψηε θαηεγνξία 50-64 

ζπγθεληξψλεηαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ειηθησκέλσλ (άξα ζην δείγκα ζπκκεηέρνπλ 

πεξηζζφηεξα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζηελ αξρή ηεο ηξίηεο ειηθίαο). Σν πςειφηεξν πνζνζηφ 

πνπ ππάξρεη ζηε θαηεγνξία 50-64 είλαη ηεο Οιιαλδίαο ελψ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ είλαη ηεο 

Απζηξίαο. ηε θαηεγνξία 65-74 ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ππάξρεη ζηελ Απζηξία θαη ην 

κηθξφηεξν ζηε Γαλία θαη γηα ηε ηξίηε ειηθηαθή νκάδα, ε ρψξα κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ζπγθεληξψλεηαη ζηελ Ηζπαλία ελψ ην κηθξφηεξν ζηελ Οιιαλδία. 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3.23 

 

Καηαλνκή ησλ Ζιηθησκέλσλ θαηά ειηαθή νκάδα 

 

                                          

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Υώρες Ν 50-64 65-74 75+ 

Ασζηρία 1324 40,6% 36,3% 23,2% 

Γερμανία 2528 48,1% 33,7% 18,2% 

οσηδία 2711 46,4% 29,8% 23,9% 

Ολλανδία 2614 56,5% 26,1% 17,4% 

Ηζπανία 2181 43,7% 29,6% 26,7% 

Ηηαλία 2927 46,4% 33,3% 20,3% 

Γαλλία 2871 51% 25,6% 23,4% 

Γανία 2534 55,1% 24,5% 20,4% 

Δλλάδα 3079 52,7% 26,6% 20,7% 

Δλβεηία 1425 52,6% 25,5% 21,8% 

Βέλγιο 3090 52% 25% 22,9% 

Σζετία 2756 56% 25,6% 18,5% 

Πολφνία 2429 55,5% 24,9% 19,6% 

Ηρλανδία 1107 56,2% 25,5% 18,3% 
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ην Πίλαθα 3.24 δίλεηαη γηα θάζε ρψξα ε κέζε ηηκή θαη ε ηππηθή απφθιηζε ησλ δίηηκσλ 

κεηαβιεηψλ euro(x), πνπ πεξηγξάθνπλ ην πξνθίι ηνπ αηφκνπ βάζε αλ εκθαλίδεη ή φρη έλα 

ζχκπησκα θαηάζιηςεο. Ζ euro(x) παίξλεη ηε ηηκή 1 αλ ν ειηθησκέλνο εκθαλίδεη ην ζχκπησκα 

θαηάζιηςεο θαη ηε ηηκή 0 αλ ν ειηθησκέλνο δελ εκθαλίδεη. Άξα, γηα ηε κέζε ηηκή (ε κέζε 

ηηκή εθθξάδεη ηελ αλαινγία ησλ εξεπλψκελσλ πνπ παξνπζηάδνπλ πξφβιεκα θαηάζιηςεο) 

φζν πην θνληά είλαη ζηε κνλάδα ηφζν πην πηζαλφ είλαη ην άηνκν λα εκθαλίδεη ην 

ζπγθεθξηκέλν ζχκπησκα θαηάζιηςεο. 

Ζ δίηηκε κεηαβιεηή euro(1) εκθαλίδεηαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα σο ζχκπησκα θαηάζιηςεο 

θπξίσο ζηηο ρψξεο Πνισλία, Γαιιία θαη κε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα ζηελ Διιάδα θαη νπεδία. 

Ζ δίηηκε κεηαβιεηή euro(2) εκθαλίδεηαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα σο ζχκπησκα θαηάζιηςεο 

θπξίσο ζηηο ρψξεο  Πνισλία, Ηζπαλία θαη κε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα ζηε Γαλία θαη νπεδία. 

Ζ δίηηκε κεηαβιεηή euro(3) εκθαλίδεηαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα σο ζχκπησκα θαηάζιηςεο 

θπξίσο ζηηο ρψξεο  Πνισλία, Γαιιία θαη κε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα ζηε νπεδία, Γαλία, 

Διιάδα θαη Ηξιαλδία. 

Ζ δίηηκε κεηαβιεηή euro(4) εκθαλίδεηαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα σο ζχκπησκα θαηάζιηςεο 

θπξίσο ζηηο ρψξεο  Πνισλία, Ηξιαλδία, Ηηαιία θαη κε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα ζηελ Απζηξία θαη 

Γεξκαλία. 

Ζ δίηηκε κεηαβιεηή euro(5) εκθαλίδεηαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα σο ζχκπησκα θαηάζιηςεο 

θπξίσο ζηηο ρψξεο  Πνισλία, Απζηξία θαη κε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα ζηελ Διιάδα θαη 

Οιιαλδία. 

Ζ δίηηκε κεηαβιεηή euro(6) εκθαλίδεηαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα σο ζχκπησκα θαηάζιηςεο 

θπξίσο ζηηο ρψξεο Ηζπαλία, Ηηαιία, Πνισλία θαη κε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα ζηελ Διβεηία, 

Γεξκαλία θαη Ηξιαλδία. 

Ζ δίηηκε κεηαβιεηή euro(7) εκθαλίδεηαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα σο ζχκπησκα θαηάζιηςεο 

θπξίσο ζηηο ρψξεο Πνισλία, Ηηαιία, Γαιιία θαη κε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα ζηελ Απζηξία, 

νπεδία θαη Οιιαλδία. 

Ζ δίηηκε κεηαβιεηή euro(8) εκθαλίδεηαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα σο ζχκπησκα θαηάζιηςεο 

θπξίσο ζηηο ρψξεο Πνισλία, Γαιιία θαη κε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα ζηε νπεδία θαη Οιιαλδία. 

Ζ δίηηκε κεηαβιεηή euro(9) εκθαλίδεηαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα σο ζχκπησκα θαηάζιηςεο 

θπξίσο ζηηο ρψξεο Πνισλία, Ηζπαλία θαη κε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα ζηελ Διιάδα θαη 

Γεξκαλία. 



46 

 

Ζ δίηηκε κεηαβιεηή euro(10) εκθαλίδεηαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα σο ζχκπησκα 

θαηάζιηςεο θπξίσο ζηηο ρψξεο Ηζπαλία, Ηηαιία, Πνισλία θαη κε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα ζηε 

νπεδία, Γεξκαλία θαη Ηξιαλδία. 

Ζ δίηηκε κεηαβιεηή euro(11) εκθαλίδεηαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα σο ζχκπησκα 

θαηάζιηςεο θπξίσο ζηηο ρψξεο Πνισλία, Ηηαιία θαη κε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα ζηελ Διβεηία 

θαη Γαλία. 

Ζ δίηηκε κεηαβιεηή euro(12) εκθαλίδεηαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα σο ζχκπησκα 

θαηάζιηςεο θπξίσο ζηηο ρψξεο Οιιαλδία, Ηζπαλία, Ηηαιία, Πνισλία θαη κε κηθξφηεξε 

ζπρλφηεηα ζηε Γαλία θαη νπεδία. 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3.24 

 

Μέζε ηηκή θαη ηππηθή απφθιηζε ηνπ πξνθίι ηνπ αηφκνπ 
 

 
Εuro 1-12 Αυςτρία Γερμανία Σουηδία Ολλανδία Ιςπανία Ιταλία Γαλλία 

Μ.Τ. 0,33 0,36 0,27 0,3 0,34 0,41 0,43 

Τ.Α. 0,47 0,5 0,52 0,48 0,53 0,5 0,54 

Μ.Τ. 0,14 0,06 0,04 0,06 0,22 0,17 0,17 

Τ.Α. 0,34 0,28 0,35 0,29 0,49 0,39 0,44 

Μ.Τ. 0,05 0,03 0 0,03 0,05 0,06 0,09 

Τ.Α. 0,22 0,23 0,29 0,23 0,34 0,25 0,37 

Μ.Τ. 0,02 0,02 0,04 0,07 0,03 0,09 0,08 

Τ.Α. 0,19 0,20 0,34 0,29 0,31 0,31 0,35 

Μ.Τ. 0,36 0,31 0,25 0,24 0,33 0,31 0,34 

Τ.Α. 0,47 0,48 0,51 0,44 0,52 0,47 0,52 

Μ.Τ. 0,07 0,04 0,04 0,06 0,13 0,13 0,05 

Τ.Α. 0,26 0,24 0,34 0,27 0,42 0,35 0,32 

Μ.Τ. 0,15 0,23 0,15 0,15 0,21 0,34 0,32 

Τ.Α. 0,35 0,44 0,46 0,38 0,46 0,48 0,51 

Μ.Τ. 0,07 0,05 0,03 0,04 0,09 0,08 0,09 

Τ.Α. 0,26 0,26 0,32 0,24 0,35 0,28 0,35 

Μ.Τ. 0,29 0,25 0,3 0,27 0,39 0,34 0,34 

Τ.Α. 0,45 0,45 0,54 0,46 0,54 0,48 0,52 

Μ.Τ. 0,16 0,13 0,09 0,18 0,28 ,028 0,19 

Τ.Α. 0,36 0,36 0,405 0,41 0,5 0,46 0,45 

Μ.Τ. 0,16 0,09 0,08 0,1 0,13 0,21 0,07 

Τ.Α. 0,36 0,33 0,39 0,33 0,41 0,42 0,34 

Μ.Τ. 0,23 0,2 0,17 0,27 0,27 0,27 0,24 

Τ.Α. 0,44 0,43 0,46 0,46 0,5 0,45 0,47 
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ΠΗΝΑΚΑ 3.24 (σνέτεια) 

 

Μέζε ηηκή θαη ηππηθή απφθιηζε ηνπ πξνθίι ηνπ αηφκνπ 

 

 
Εuro 1-12 Δανία Ελλάδα Ελβετία Βζλγιο Τςεχία Πολωνία Ιρλανδία 

Μ.Τ. 0,3 0,23 0,35 0,35 0,31 0,58 0,29 

Τ.Α. 0,49 0,44 0,48 0,5 0,49 0,51 0,47 

Μ.Τ. 0,03 0,09 0,06 0,12 0,18 0,44 0,1 

Τ.Α. 0,24 0,35 0,26 0,36 0,41 0,51 0,34 

Μ.Τ. 0,02 0,02 0,06 0,07 0,06 0,11 0,02 

Τ.Α. 0,24 0,22 0,25 0,30 0,28 0,35 0,22 

Μ.Τ. 0,09 0,03 0,05 0,06 0,03 0,09 0,09 

Τ.Α. 0,34 0,24 0,23 0,28 0,23 0,33 0,33 

Μ.Τ. 0,27 0,17 0,29 0,33 0,33 0,47 0,25 

Τ.Α. 0,47 0,40 0,45 0,49 0,49 0,51 0,46 

Μ.Τ. 0,05 0,10 0,03 0,06 0,08 0,12 0,04 

Τ.Α. 0,27 0,34 0,19 0,28 0,31 0,35 0,24 

Μ.Τ. 0,20 0,19 0,19 0,23 0,19 0,43 0,22 

Τ.Α. 0,43 0,42 0,40 0,44 0,42 0,51 0,44 

Μ.Τ. 0,06 0,06 0,06 0,1 0,07 0,12 0,08 

Τ.Α. 0,28 0,28 0,24 0,32 0,29 0,35 0,31 

Μ.Τ. 0,34 0,23 0,26 0,33 0,28 0,46 0,3 

Τ.Α. 0,50 0,45 0,45 0,49 0,48 0,52 0,48 

Μ.Τ. 0,1 0,17 0,14 0,2 0,14 0,24 0,13 

Τ.Α. 0,34 0,40 0,34 0,42 0,38 0,45 0,37 

Μ.Τ. 0,06 0,1 0,05 0,09 0,07 0,29 0,07 

Τ.Α. 0,30 0,37 0,23 0,32 0,3 0,49 0,30 

Μ.Τ. 0,15 0,23 0,22 0,3 0,19 0,26 0,18 

Τ.Α. 0,40 0,44 0,42 0,47 0,41 0,45 0,41 

 

 

 
Παξαηεξείηαη, φηη ε Πνισλία παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα γηα ηηο κεηαβιεηέο 

euro(x) (Παξάξηεκα Π.1), ζπλεπψο είλαη εκθαλήο ε ηάζε ησλ ειηθησκέλσλ λα εθδειψζνπλ 

ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο. Έπεηηα, αθνινπζεί ε Ηηαιία κε έμηο ζηα δψδεθα ζπκπηψκαηα 

θαηάζιηςεο λα έρεη κεγάιε ζπρλφηεηα θαη επφκελεο είλαη νη Ηζπαλία θαη Γαιιία. Αληίζεηα, ε 

νπεδία παξνπζηάδεη ηε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα γηα ηηο euro(x) (νθηψ ζηα δψδεθα ζπκπηψκαηα 

θαηάζιηςεο) θαη αθνινπζνχλ κε κηθξή ηάζε εκθάληζεο θαηάζιηςεο νη Οιιαλδία, Γαλία, 

Γεξκαλία θαη Διιάδα.  
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Ποζοζηό αηόμφν με προβλήμαηα υστικής σγείας (EUROD scale >3) ανά 

θύλο(%) 

 
Ο πίλαθαο 3.25 παξνπζηάδεη ηα  επξήκαηα γηα ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ κε ηηκή πςειφηεξε 

ηνπ 3 ζηελ θιίκαθα EUROD. Γηαπηζηψλεηαη φηη ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο εκθαλίδεηαη πςειφηεξν ζηε ρψξα Πνισλία (48,4%), ζηηο ρψξεο 

ηεο λφηηαο Δπξψπεο  (Ηηαιία 33,7% θαη Ηζπαλία 31,5%) θαη ζηε Γαιιία 31,9%, ελψ απφ ηελ 

άιιε πιεπξά αθνξά ζεκαληηθά κηθξφηεξν ηκήκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνχ ζηηο ρψξεο 

ηνπ Βνξξά (νπεδία 16,2%, Γαλία 16,6% θαη Οιιαλδία 17,7%) θαη ζηελ Διβεηία 16,2%. 

Δπνκέλσο, απνξξέεη  κία εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα δηαπίζησζε: ε δηαθνξνπνίεζε Βνξξά-

Νφηνπ παξνπζηάδεηαη έληνλε ζην ζέκα ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ ειηθησκέλσλ. Μία δεχηεξε 

δηαπίζησζε έρεη λα θάλεη κε ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν θχια: ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ 

δείγκαηνο, ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο είλαη 

πάλσ απφ πέληε πνζνζηηαίεο κνλάδεο πςειφηεξν ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ 

αλδξψλ. Δπηπιένλ, ε επίδξαζε ηνπ παξάγνληα θχινπ ζηελ ςπρηθή πγεία εκθαλίδεηαη 

πςειφηεξε ζηελ πεξίπησζε ησλ ρσξψλ ηεο λφηηαο Δπξψπεο, θαζψο ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

δχν θχισλ μεπεξλά ηηο δέθα πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζηελ Ηζπαλία θαη ηελ Ηηαιία, ελψ ζηελ 

Πνισλία θηάλεη ηηο δεθαπέληε πνζνζηηαίεο κνλάδεο. ηελ Διιάδα, εηδηθφηεξα, ην πνζνζηφ 

ησλ γπλαηθψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο εκθαλίδεηαη δχν θνξέο 

πςειφηεξν ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ αλδξψλ. Ζ επίδξαζε ηνπ παξάγνληα 

θχινπ ζηελ ςπρηθή πγεία επηζεκαίλεηαη ζε αξθεηέο κειέηεο ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο 

(Dewey & Prince, 2005 Pahkala et al., 1995 Prince et al. 1999b), κε ηα επξήκαηα λα 

απνηππψλνπλ ηε δπζκελέζηεξε ζρέζε ησλ γπλαηθψλ ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 3.25 

 
Υψξα χλνιν (%) 

Eurod >3 

Άλδξεο (%) Γπλαίθεο (%) Γηαθνξά ζε 

πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο 

(Γπλαίθεο-

Άλδξεο 

Απζηξία 20,4 5,6 14,8 9,2 

Γεξκαλία 18 5,7 12,3 6,6 

νπεδία 16,2 5,3 10,9 5,6 

Οιιαλδία 17,7 6,1 11,6 5,5 

Ηζπαλία 31,5 8,7 22,8 14,1 

Ηηαιία 33,7 10,9 22,8 11,9 

Γαιιία 31,9 8,9 23 14,1 

Γαλία 16,6 5,6 11 5,4 

Διιάδα 18,6 5 13,6 8,6 

Διβεηία 16,2 4,7 11,5 6,8 

Βέιγην 26,1 8,9 17,2 8,3 

Σζερία 22,5 6,6 15,9 9,3 

Πνισλία 48,4 16,3 32,1 15,8 

Ηξιαλδία 18,4 6,4 12 5,6 
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ηνλ πίλαθα 3.26 δίλεηαη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ζπλνιηθά θαηά θχιν θαη νκάδεο ειηθηψλ. 

Σν κεγαιχηεξν δείγκα παξνπζηάδεηαη ζην Βέιγην, ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Ηηαιία. 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3.26 

 
Xψξεο Ν Male Female 50-64 65-74 75+ 

Απζηξία 1324 543 781 537 480 307 

Γεξκαλία 2528 1183 1345 1216 853 459 

νπεδία 2711 1262 1449 1257 807 647 

Οιιαλδία 2614 1203 1411 1478 681 455 

Ηζπαλία 2181 1000 1181 954 645 582 

Ηηαιία 2927 1341 1586 1357 975 595 

Γαιιία 2871 1261 1610 1464 736 671 

Γαλία 2534 1165 1369 1396 621 517 

Διιάδα 3079 1393 1686 1623 820 636 

Διβεηία 1425 640 785 750 364 311 

Βέιγην 3090 1424 1666 1607 774 709 

Σζερία 2756 1186 1570 1542 705 509 

Πνισλία 2429 1071 1358 1348 604 477 

Ηξιαλδία 1107 512 595 622 282 203 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

 

4.1 Λογιζηική Παλινδρόμηζη (Logistic Regression) 

Σν κνληέιν ηεο Λνγηζηηθήο Παιηλδξφκεζεο είλαη ην πην ζεκαληηθφ κνληέιν γηα θαηεγνξηθέο 

κεηαβιεηέο απφθξηζεο. Ζ ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε δίηηκεο απφθξηζεο (Binary Logistic 

Regression) είλαη ρξήζηκε ζε θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο επηζπκνχκε ηελ πξφβιεςε ηεο 

χπαξμεο ή ηεο απνπζίαο ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ ή ελφο ζπκβάληνο. πγθεθξηκέλα, ζηφρνο ηεο 

“παιηλδξφκεζεο’’ είλαη ε πεξηγξαθή ηεο αλακελφκελεο ηηκήο κηαο εμαξηεκέλεο ηπραίαο 

κεηαβιεηήο Τ σο ζπλάξηεζε ελφο ζπλφινπ κεηαβιεηψλ πξφβιεςεο Υ1,Υ2,….,ΥΚ . Ζ 

ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε έρεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα φηη ε βαζηθή κεηαβιεηή ελδηαθέξνληνο Τ 

είλαη δίηηκε (binary – dichotomous variable) θαη παίξλεη ηηο ηηκέο 1 θαη 0 (επηηπρία - 

απνηπρία) κε πηζαλφηεηεο p θαη 1-p  νη νπνίεο ζπκβνιίδνπλ αληίζηνηρα ηελ χπαξμε ή ηελ 

έιιεηςε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ απηνχ. Ζ πξφβιεςε ηεο κεηαβιεηήο απηήο βαζίδεηαη ζηελ 

θαηαζθεπή ελφο γξακκηθνχ κνληέινπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηηκψλ πνπ 

παίξλνπλ νη ζπληειεζηέο ελφο ζπλφινπ (set) αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

σο κεηαβιεηέο πξφβιεςεο (predictor variables). Δθηφο απφ ηελ πξφβιεςε έλα κνληέιν 

ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηηκήζνπκε ηελ επίδξαζε θάζε 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ζηε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. ηε 

ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε, σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

πνζνηηθέο (ζπλερείο θαη δηαθξηηέο) θαζψο θαη πνηνηηθέο (θαηεγνξηθέο θαη δηαηεηαγκέλεο) 

κεηαβιεηέο. (Agresti, A.,(2002). Categorical Data Analysis 2
nd

 edition, Wiley) 

πλεπψο, ε Τ~Β(1,p) άξα γηα ην i-ζην ππνθείκελν ηνπ ηπραίνπ δείγκαηνο ζα ηζρχεη 

Τi~B(1,pi) κε i = 1,…,n θαη  

  

P(Yi = yi) = p i
y

i (1 – pi)
1-y

i , yi = 0,1. 

Αλ ζεσξεζεί φηη ππάξρεη μόνο μια κεηαβιεηή πξφβιεςεο Υ , ε βαζηθή ινγηζηηθή ζπλάξηεζε 

είλαη ε  

f(z) = 
ze1

1
 

(ε ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε ππνζέηεη φηη ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ pi θαη ηεο ηηκήο ηεο κεηαβιεηήο 

πξφβιεςεο xi πεξηγξάθεηαη απφ ηε ινγηζηηθή ζπλάξηεζε) 

ην πιαίζην ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο εθηηκάηαη: 
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pi = 
)](exp[1

1

10 i

, i=1,…,n 

φπνπ pi είλαη ε πηζαλφηεηα επηηπρίαο ηνπ i-ζηνπ ππνθεηκέλνπ ηνπ δείγκαηνο  

δειαδή pi = P(Yi=1), i=1,…,n. 

Πξνθαλψο, ε πηζαλφηεηα απνηπρίαο ηζνχηαη κε: 

1 – pi = 
)exp(1

1

10

, i=1,…,n 

θαη γηα ην odds ηεο επηηπρίαο εθηηκάηαη: 

i

i

p

p

1
= exp(β0 + β1Υi) , i=1,…,n. 

Άξα ην κνληέιν ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο ζπλδέεη γξακκηθά ην ινγάξηζκν ηνπ odds ηεο 

δίηηκεο απφθξηζεο Τi (i=1,…,n.) πνπ νλνκάδεηαη logit κε ηε κεηαβιεηή πξφβιεςεο, ηελ Υ. 

Γειαδή:  

logit( pi ) = log(
i

i

p

p

1
) = β0 + β1Υi,   i=1,…,n.              (4.1). 

 

Αληίζηνηρα, αλ ζεσξεζεί φηη ππάξρεη έλα ζχλνιν αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ Υ1,Υ2,…..,Υk πνπ 

κπνξεί λα είλαη ηφζν ζπλερείο φζν θαη θαηεγνξηθέο ην κνληέιν ηεο ινγηζηηθήο 

παιηλδξφκεζεο νξίδεηαη σο: 

logit( pi ) = log(
i

i

p

p

1
) = β0 + β1Υ1i + β2Υ2i + ….+ βkΥki                                                

i=1,…,n.               (4.2) 

 

θαη ε πηζαλφηεηα pi εθηηκάηαη σο:  

 

pi   = 
kik

KIk

X

X

e

e
.....

....

110

11

1
. 
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Φσζική ερμηνεία ηφν παραμέηρφν βο και β1 

Ζ παξάκεηξνο β1 θαη ν ξφινο ηεο ζηε ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε κπνξεί λα θαηαλνεζεί 

θαιχηεξα κέζσ ηεο ζρεηηθήο πηζαλφηεηαο ελφο ελδερνκέλνπ i : 

i

i

p

p

1
= e 10  

(ηηκή ηεο ζρεηηθήο πηζαλφηεηαο κεγαιχηεξε ηνπ 1 δειψλεη φηη ην ελδερφκελν ζηνλ αξηζκεηή 

είλαη πην πηζαλφ λα ζπκβεί απφ απηφ ζηνλ παξαλνκαζηή). Οπφηε γηα δίηηκε κεηαβιεηή 

απφθξηζεο ην odds ηεο επηηπρίαο ή εκθάληζεο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ είλαη κηα εθζεηηθή 

ζπλάξηεζε ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο Υ θαη κέζσ ηεο παξαπάλσ ζρέζεο παξέρεηαη κηα 

θπζηθή εξκελεία ηνπ β1. Ο ιφγνο πηζαλνηήησλ (odds) απμάλεη πνιιαπιαζηαζηηθά θαηά e 1

γηα θάζε αχμεζε κηαο κνλάδαο ηνπ Υ. Ζ πνζφηεηα e 1 είλαη έλα νdds ratio,ην odds ζην ζεκείν 

Υi = X+1 δηεξεκέλν απφ ην odds ζην ζεκείν Υi = Υ. Δηδηθφηεξα, αλ ε κεηαβιεηή Υ είλαη θαη 

απηή δίηηκε (π.ρ. 1 γηα ηε ζεξαπεία θαη 0 γηα ηελ θιαζηθή αγσγή), ηφηε e 1  είλαη ην odds ratio  

πνπ πξνθχπηεη δηαηξψληαο ην odds επηηπρίαο
1

1

1 p

p
= e 10 , γηα Υ=1 (λέα ζεξαπεία) σο πξνο 

ην odds επηηπρίαο 
0

0

1 p

p
= e 0  γηα  

 

Υ=0 (θιαζηθή ζεξαπεία) θαη ηειηθά εθηηκάηαη β1 = log(
)1/(

)1/(

00

11

pp

pp
). 

 

Ζ εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο γίλεηαη κε εθηηκεηέο 

κεγίζηεο πηζαλνθάλεηαο, πνπ αζπκπησηηθά αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή φπνπ θαη κπνξεί 

λα βαζηζηεί ε ζπκπεξαζκαηνινγία γηα κεγάια δείγκαηα. 

Γηα ην κνληέιν (4.1) κε κία κφλν κεηαβιεηή πξφβιεςεο ηα ηεζη ζεκαληηθφηεηαο 

επηθεληξψλνληαη ζηνλ έιεγρν ηεο ππφζεζεο Ζ0: β1=0, πνπ είλαη ε ππφζεζε ηεο αλεμαξηεζίαο 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Υ θαη Τ. Σν ηεζη πειίθνπ πηζαλνθάλεηαο ηζνχηαη κε ην δηπιάζην ηεο 

δηαθνξάο κεηαμχ ηεο κεγίζηεο πηζαλνθάλεηαο ζην β1 θαη ζην β1=0 θαη αθνινπζεί 

αζπκπησηηθά (θάησ απφ ηελ Ζ0)  Υ
2

1 ~ θαηαλνκή.  

 

H ζηαζεξά β0 ζπλήζσο δελ εξκελεχεηαη. Παξ΄φια απηά, κπνξεί λα παξαηεξήζεη θαλείο φηη αλ 

΄θεληξάξνπκε΄ ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή Υ γχξσ απφ ην κεδέλ, δειαδή αλ 
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αληηθαηαζηήζνπκε ζηελ (4.1) ηελ Υi κε ηελ Xi - X   , ηφηε ε β0 είλαη ην logit ζε απηή ηε κέζε 

ηηκή θαη ηζρχεη 

pX = 
0

0

1 e

e
 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ 

Ζ ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε έρεη πνιιέο αλαινγίεο κε ηελ απιή παιηλδξφκεζε(ΟLS). Ζ 

ρξήζε ηεο φκσο, απαηηεί ιηγφηεξν απζηεξέο πξνυπνζέζεηο. Καηαξρήλ, ε ζρέζε κεηαμχ 

εμαξηεκέλεο θαη αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη γξακκηθή. 

Δπηπιένλ νη ππνζέζεηο πεξί νκνζθεδαζηηθφηεηαο  (γηα θάζε παξαηήξεζε ηα ζθάικαηα λα 

έρνπλ ηελ ίδηα δηαθχκαλζε) θαη θαλνληθήο θαηαλνκήο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ δελ 

είλαη απαξαίηεην λα ηζρχνπλ. Πξέπεη φκσο νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο λα έρνπλ γξακκηθή 

ζρέζε κε ην logit ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. 

 

Έλεγτος Καλής Προζαρμογής ηοσ Μονηέλοσ ηης Λογιζηικής Παλινδρόμηζης 

Οη επηθξαηέζηεξνη κέζνδνη θαιήο πξνζαξκνγήο ελφο κνληέινπ είλαη ην Υ
2 

θαη ην  G
2
 ηεζη 

θαιήο πξνζαξκνγήο. ην πιαίζην ησλ κνληέισλ ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο κε ζπλερή 

κεηαβιεηή πξφβιεςεο Υ, ηα Υ
2 

θαη G
2
 ηεζη δελ αθνινπζνχλ αζπκπησηηθά Υ

2 
θαηαλνκέο αλ 

θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζχγθξηζε κνληέισλ, εθαξκνζκέλσλ ζην ίδην ζχλνιν 

δεδνκέλσλ. Χζηφζν, ε παξνχζα εξγαζία βαζίδεηαη ζην ηεζη Hosmer & Lemeshow (1980) 

ην νπνίν είλαη έλα ελαιιαθηηθφ ζηαηηζηηθφ ηεζη πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ νκαδνπνίεζε ησλ 

δεδνκέλσλ θαη εθαξκφδεηαη αλεμάξηεηα ηνπ πιήζνπο ησλ κεηαβιεηψλ πξφβιεςεο. Βάζεη ηεο 

κεζνδνινγίαο απηήο δηακεξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ ζε g ηζνπιεζείο νκάδεο κε βάζε 

ην κέγεζνο ηεο εθηηκψκελεο πηζαλφηεηαο επηηπρίαο ή εκθάληζεο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ pi. 

Έηζη, αλ ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο είλαη n ηφηε ε πξψηε νκάδα ζα πεξηέρεη ηα n/g άηνκα κε 

ηηο πςειφηεξεο εθηηκψκελεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ελψ ε g–ζηε νκάδα ζα απνηειείηαη απφ ηα 

n/g άηνκα κε ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο ησλ pi. Κάζε κία απφ ηηο g νκάδεο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ 

έρεη κηα παξαηεξνχκελε ζπρλφηεηα ππνθεηκέλσλ γηα θάζε απνηέιεζκα (επηηπρία-απνηπρία) 

θαη κηα πξνζαξκνζκέλε ηηκή γηα θάζε απνηέιεζκα. Ζ πξνζαξκνζκέλε ηηκή ελφο 

απνηειέζκαηνο ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ησλ εθηηκψκελσλ πηζαλνηήησλ απηνχ ηνπ 

απνηειέζκαηνο γηα φια ηα ππνθείκελα ηεο ελ ιφγσ νκάδαο. 
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Έηζη νη Hosmer & Lemeshow πξφηεηλαλ έλα ζηαηηζηηθφ ηνπ Pearson γηα ηε ζχγθξηζε ησλ 

παξαηεξνχκελσλ θαη πξνζαξκνζκέλσλ ηηκψλ απηήο ηεο δηακέξηζεο. Αλ Τij δειψλεη ην δίηηκν 

απνηέιεζκα ηεο j παξαηήξεζεο ηεο i-ζηεο νκάδαο ( i = 1,…g θαη j = 1,….ni) θαη πij δειψλεη 

ηελ αληίζηνηρε εθηηκψκελε πηζαλφηεηα ηνπ κνληέινπ πνπ πξνζαξκφζηεθε ζηα αξρηθά κε-

νκαδνπνηεκέλα δεδνκέλα, ηφηε ην ζηαηηζηηθφ ηζνχηαη κε:  

 

g

i

ij ij

j

ij

j j ijij

n

Y

1

2

/1

 

 

 

 

Σν ζηαηηζηηθφ απηφ δελ έρεη αζπκπησηηθά Υ
2
-θαηαλνκή θαζψο νη παξαηεξήζεηο θάζε νκάδαο 

δελ είλαη ηζφλνκεο δνθηκέο κηαο θαη δελ έρνπλ θνηλή πηζαλφηεηα επηηπρίαο. Όκσο, νη Hosmer 

& Lemeshow ζρνιίαζαλ φηη ε θαηαλνκή ηνπ ζηαηηζηηθνχ ηνπο πξνζεγγίδεηαη απφ κηα Υ
2

2g  

φηαλ ην πιήζνο ησλ δηαθεθξηκέλσλ ζπλδπαζκψλ ησλ ηηκψλ ησλ ζπκκεηαβιεηψλ X1,X2,….Xk 

ηζνχηαη κε ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο. Ζ ζηαηηζηηθή απηή δνθηκαζία ιεηηνπξγεί θαιά φηαλ ην 

δείγκα είλαη κεγάιν. 

 

Έλεγτος ζημανηικόηηηας μιας μεηαβληηής ζε ένα μονηέλο Λογιζηικής Παλινδρόμηζης 

Γηα κεγάιν αξηζκφ παξαηεξήζεσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε θαλνληθή θαηαλνκή γηα λα 

ειεγρζεί  αλ κία παξάκεηξνο β δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ην κεδέλ. 

Ζ ζηαηηζηηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν είλαη:  

z = 
).(.es

 

θαη ιέγεηαη έιεγρνο ηνπ Wald, πνπ αθνινπζεί αζπκπησηηθά ηε Ν(0,1) θαηαλνκή. 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο Ζ0: β = 0 θαη γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% ζπγθξίλνπκε ηελ (απφιπηε) 

ηηκή ηεο z παξαπάλσ κε ηελ ηηκή 1.96. 
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4.2 Ανάλσζη ηης EUROD τρηζιμοποιώνηας λογιζηική παλινδρόμηζη 

Δπιλογή βέληιζηοσ μονηέλοσ 

 
Ζ επηινγή βέιηηζηνπ κνληέινπ κπνξεί λα βαζηζηεί είηε ζε θάπνηα βεκαηηθή δηαδηθαζία 

(stepwise) είηε ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ βέιηηζηνπ ππνζπλφινπ επεμεγεκαηηθψλ κεηαβιεηψλ 

κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο πξνζαξκνγήο πνιιψλ κνληέισλ. πγθεθξηκέλα, ε δηαδηθαζία πνπ ζα 

αθνινπζήζνπκε ζηνρεχεη ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηε δηεξεχλεζε ζρέζεσλ ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο κε δηάθνξεο άιιεο κεηαβιεηέο νη νπνίεο ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία. 

 

πγθεθξηκέλα: 

 

Ζ κέζνδνο Forward ειέγρεη κε βάζε έλα θξηηήξην πνηα είλαη ε θαιχηεξε κεηαβιεηή πνπ 

πξέπεη λα “εηζέιζεη” πξψηε ζην κνληέιν. Αλ ε θαιχηεξε κεηαβιεηή δελ ηθαλνπνηεί ην 

θξηηήξην γηα λα εηζέιζεη ζην κνληέιν ηφηε θακία κεηαβιεηή δελ ζα εηζέιζεη ζην κνληέιν. Ζ 

κεηαβιεηή πνπ επηιέγεηαη εηζέξρεηαη ζην κνληέιν. Ζ κέζνδνο απηή ζπλερίδεη κεηά 

ςάρλνληαο ηελ θαιχηεξε κεηαβιεηή πνπ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζην κνληέιν δνζέληνο φηη 

είλαη ήδε κηα κεηαβιεηή κέζα ζην κνληέιν. Αλ ε δεχηεξε κεηαβιεηή ηθαλνπνηεί ην θξηηήξην 

εηζέξρεηαη ζην κνληέιν θαη νχησ θαζεμήο. 

H  κέζνδνο Backward θάλεη ηελ αληίζηξνθε δηαδηθαζία, μεθηλάεη κε ην κνληέιν πνπ πεξηέρεη 

φιεο ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο κέζα θαη αξρίδεη λα αθαηξεί κεηαβιεηέο πνπ δελ 

ηθαλνπνηνχλ θάπνηα θξηηήξηα κέρξη λα θαηαιήμεη  ζε έλα κνληέιν ζην νπνίν φιεο νη 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηθαλνπνηνχλ θάπνην θξηηήξην.  Καη νη δπν απηέο κέζνδνη έρνπλ ην 

ίδην κεηνλέθηεκα. Αλ κηα κεηαβιεηή κπεη ζην κνληέιν ή βγεη απφ ην κνληέιν, ηφηε δελ 

γπξίδεη πίζσ. Γειαδή, κηα κεηαβιεηή πνπ κπήθε δεχηεξε ή ηξίηε κπνξεί λα θάλεη κηα 

κεηαβιεηή πνπ κπήθε πξνεγνχκελα ζην κνληέιν λα είλαη άρξεζηε, αιιά επεηδή κπήθε πην 

λσξίο ζην κνληέιν ηψξα δελ κπνξεί λα βγεη. 

Ζ κέζνδνο Stepwise  είλαη κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία πνπ θάλεη έλα ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν 

κεζφδσλ (Forward & Backward) αληηκεησπίδνληαο ην κεηνλέθηεκα απηψλ. Βξίζθεη ηελ 

θαιχηεξε κεηαβιεηή γηα λα εηζέιζεη ζην κνληέιν θαη αθνχ εηζέιζεη ζην κνληέιν θάλεη 

έιεγρν κήπσο πξέπεη λα βγεη απφ ην κνληέιν. πλερίδεη ηελ ίδηα δηαδηθαζία γηα φιεο ηηο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Γειαδή, αθνχ κπνπλ θάπνηεο κεηαβιεηέο θάλεη έιεγρν κήπσο 
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θάπνηα/εο πξέπεη λα αθαηξεζνχλ απφ ην κνληέιν. Γειαδή, ζηελ νπζία μεθηλάεη κε Forward  

κέζνδν θαη ζπλερίδεη κε Backward κέζνδν. 

Ζ κέζνδνο Enter εηζάγεη φιεο ηηο κεηαβιεηέο ζην κνληέιν ηελ ίδηα ζηηγκή. 

 

4.3 ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα  ε αλάιπζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ βαζίδεηαη 

ζηελ θιίκαθα EUROD ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιέο κειέηεο γηα ηελ αλάιπζε ηεο 

ςπρηθήο πγείαο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν. χκθσλα κε ηνπο Dewey θαη Prince (Dewey & Prince, 

2005) αλ θάπνηνο αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ζε πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο 

θιίκαθαο ςπρηθήο πγείαο EUROD ελδέρεηαη λα ρξήδεη ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο. πλεπψο, 

ζθνπφο είλαη λα ειεγρζεί ε ζρέζε κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο EuroD  (ε νπνία είλαη 

δίηηκε-θαηεγνξηθή κεηαβιεηή) θαη θάπνησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ πνπ ελδερνκέλσο λα 

επεξεάδνπλ ηελ εκθάληζε θαηάζιηςεο ζηνπο ειηθησκέλνπο. 

 

 

 

Στατιστική ανάλυση για κάθε χώρα 

 

 
Γεληθά επεηδή ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή είλαη δηρνηνκηθή εθαξκφδεηαη ε Binary Logistic  

Regression. Ζ κέζνδνο εηζαγσγήο ησλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ είλαη ε Enter. 

Μέζσ ηνπ Spss θαη ηεο επηινγήο Analyze-Regression-Binary Logistic νξίδεηαη σο 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ε EUROD θαη σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο νη : sex (dn042) – 

agegroup – education – maritcat – longterm illness (ph004) – adl2 – symptoms – depression 

ever (mh018) – chronic2 – mobilit2 – iadl2 – mobilit3.  Αθφκα, ζην κελνχ Covariates 

επηιέγνληαη φιεο νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη νξίδνληαη σο indicator – codigns – last. Χο 

επίπεδν αλαθνξάο νξίδεηαη ε ηηκή κε ηελ κεγαιχηεξε θσδηθνπνίεζε. 

Σέινο, επηιέγεηαη ε κέζνδνο Enter. 

Ζ θσδηθνπνίεζε ησλ νλνκαηηθψλ (nominal) κεηαβιεηψλ θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθινπζεί. 
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Πίνακας 4.1 

 

Categorical Variables Codings 

  

Frequency 

Parameter coding 

  (1) (2) 

agegroup 50-64 457 1,000 ,000 

65-74 388 ,000 1,000 

75>= 254 ,000 ,000 

3+ mobility, arm function and 

fine motor limitations 

0-2 limitations 813 1,000  

3+ limitations 286 ,000  

EDUC_CATEG low 956 1,000  

high 143 ,000  

marit_categ together 689 1,000  

seperate 410 ,000  

long-term illness yes 490 1,000  

no 609 ,000  

1+ adl limitations no adl limitations 985 1,000  

1+ adl limitations 114 ,000  

2+ symptoms (w2 version) less than 2 symptoms 597 1,000  

2+ symptoms 502 ,000  

iadl limitations no-yes no limitations 898 1,000  

1+ iadl limitations 201 ,000  

 0 519 1,000  

1+ 580 ,000  

2+ chronic diseases (w2 

version) 

less than 2 diseases 649 1,000  

2+ chronic diseases 450 ,000  

depression ever yes 121 1,000  

no 978 ,000  

male or female male 464 1,000  

female 635 ,000  

 

 

 
ην output ηνπ Spss ε κεηαβιεηή longterm illness (ρξφληα αζζέλεηα) εκθαλίδεηαη σο phoo4, ε 

gender (θχιν) σο dn042 θαη ε depression ever (θαηάζιηςε ζην παξειζφλ) σο mh018. 
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ΑΤΣΡΗΑ 

 
Ο πίλαθαο 4.2 δίλεη ηηο εθηηκήζεηο γηα ην κνληέιν. Ζ ζηήιε Β δείρλεη ηηο ηηκέο ησλ 

ζπληειεζηψλ παιηλδξφκεζεο, ε δηπιαλή ζηήιε ην ηππηθφ ζθάικα (standard error), ελψ ε 

ζηαηηζηηθή Wald δείρλεη ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα γηα θαζέλα απφ ηνπο ζπληειεζηέο 

απηνχο. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ζηήιε (sig). Σέινο, ε ζηήιε 

Exp(B) δείρλεη ηηο εθζεηηθέο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο. 

 

Πίνακας 4.2 

Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 dn042_(1) -,579 ,203 8,147 1 ,004 ,561 

AGEGROUP   1,148 2 ,563  

AGEGROUP(1) -,137 ,240 ,325 1 ,569 ,872 

AGEGROUP(2) -,253 ,237 1,140 1 ,286 ,776 

EDUC_CATEG(1) -,417 ,269 2,394 1 ,122 ,659 

marit_categ(1) ,312 ,205 2,320 1 ,128 1,366 

ph004_(1) ,508 ,203 6,286 1 ,012 1,662 

chronic2w2(1) -,183 ,207 ,782 1 ,376 ,833 

symptom2w2(1) -,806 ,222 13,194 1 ,000 ,446 

mobilit2(1) -,163 ,248 ,432 1 ,511 ,850 

mobilit3(1) -,025 ,244 ,010 1 ,920 ,976 

adl2(1) -,565 ,271 4,355 1 ,037 ,569 

iadl2(1) -1,124 ,234 23,004 1 ,000 ,325 

mh018_(1) 1,430 ,232 37,862 1 ,000 4,179 

Constant ,443 ,401 1,220 1 ,269 1,557 

a. Variable(s) entered on step 1: dn042_, AGEGROUP, EDUC_CATEG, marit_categ, ph004_, chronic2w2, 

symptom2w2, mobilit2, mobilit3, adl2, iadl2, mh018_. 
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Αξρηθά, ειέγρεηαη ε θαιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα. 

Πξαγκαηνπνηείηαη ν εμήο έιεγρνο: 

Ζν: Καιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα 

Ζ1 : Με θαιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα 

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο δίλεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηεζη ησλ Hosmer – Lemeshow ζρεηηθά κε 

ηελ θαιή πξνζαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ ζην κνληέιν (goodness of fit test). (Hosmer, D.W., & 

Lemeshow (2000)). 

 

Πίνακας 4.3 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 7,917 8 ,442 

 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην ηεζη δείρλεη φηη ε πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ είλαη θαιή (the 

data fit the model well). Απηφ θαίλεηαη απφ ηελ ηηκή ηνπ Sig πνπ είλαη 0,442 >α = 0,05 θαη 

ζπλεπψο ε κεδεληθή ππφζεζε είλαη απνδεθηή. 

 

Τποζημείφζη: Παξαηεξείηαη φηη ε κνλαδηαία αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο κεηαβιεηήο Υi  πξνθαιεί  

πνιιαπιαζηαζηηθή αχμεζε ηεο ζρεηηθήο πηζαλφηεηαο επηηπρίαο θαηά exp(βi) όηαν οι 

μεηαβληηές Υ2,….,Υk είναι ζηαθερές, ζε απηή ηελ παξαδνρή ζηεξίδεηαη ε εξκελεία ησλ 

παξαθάησ κεηαβιεηψλ. 

Απφ ηνλ πίλαθα 4.2 δηαπηζηψλνπκε ηα εμήο:  

Γηα ηε κεηαβιεηή sex εθηηκάηαη Β= -0,579 θαη exp(B) = 0.561 πνπ ζεκαίλεη φηη νη άλδξεο 

έρνπλ 43,9% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηηο 

γπλαίθεο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α = 

5% γηαηί ην sig =0,004<α=0,05. 

Ζ κεηαβιεηή agegroup είλαη θαηεγνξηθή θαη δείρλεη ηελ ειηθία ηνπ ειηθησκέλνπ. Ζ 

κεηαβιεηή απηή έρεη ηξεηο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε γξακκή αληηζηνηρεί ζηελ θαηεγνξία 

αλαθνξάο ηεο κεηαβιεηήο (reference category) θαη γη απηφ ην Β δελ έρεη ηηκή (ελλνείηαη 0) 

ελψ νχηε ην exp(B) έρεη ηηκή (ελλνείηαη ην 1). H θαηεγνξία agegroup(1) (δειψλεη φηη ν 

ειηθησκέλνο αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 65-74) έρεη Β= -0,137 θαη exp(B)= 0,872 πνπ 
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ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα ειηθίαο 65-74  έρνπλ 12,8% κηθξφηεξν odds  λα παξνπζηάζνπλ 

πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα ειηθίαο 50-64. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α=5% γηαηί ην sig= 0,569 >α=0,05. H θαηεγνξία agegroup(2) 

(δειψλεη φηη ν ειηθησκέλνο αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 50-64) έρεη Β= -0,253 θαη exp(B)= 

0,776 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα ειηθίαο 50-64  έρνπλ 22,4% κηθξφηεξν  odds  λα 

παξνπζηάζνπλ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα ειηθίαο 65-74. Σν απνηέιεζκα 

απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α=5% γηαηί ην sig= 0,286 >α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή educ_categ εθηηκάηαη Β= -0,417 θαη εxp(B)= 0,659 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

άηνκα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ην πνιχ 12 ρξφληα ζπνπδέο (δειαδή είλαη απφθνηηνη 

δεκνηηθνχ, γπκλαζίνπ, ιπθείνπ ) έρνπλ πεξίπνπ 34,1% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ 

πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ 13 έηε 

ζπνπδέο. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig 

=0,122>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή marit_categ εθηηκάηαη Β= 0,312 θαη exp(Β)= 0,366 πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη πνπ κέλνπλ καδί κε ην ζχδπγν ηνπο ή ζπγθαηνηθνχλ έρνπλ 63,4% κηθξφηεξν 

odds λα εκθαλίζνπλ θαηάζιηςε ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο πνπ είλαη παληξεκέλνη θαη 

δνπλ ρσξηζηά, είλαη ρσξηζκέλνη, ρήξνη ή είλαη αλχπαληξνη. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε θαλέλα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α (1%, 5%, 10% ) γηαηί ην sig= 

0,128>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή longterm illness εθηηκάηαη Β= 0,508 θαη exp(B)= 1,662 πνπ ζεκαίλεη φηη 

ηα άηνκα πνπ είραλ θάπνηα ρξφληα αζζέλεηα ζην παξειζφλ έρνπλ πεξίπνπ 1,622 θνξέο 

κεγαιχηεξν  odds λα παξνπζηάζνπλ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ δελ 

είραλ καθξνρξφληα αζζέλεηα. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% 

γηαηί ην sig =0,012<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή chronic2 εθηηκάηαη Β= -0,183  θαη exp(Β)= 0,833  πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

άηνκα πνπ έρνπλ παξνπζηάζεη ιηγφηεξεο απφ δχν ρξφληεο αζζέλεηεο έρνπλ 16,7% κηθξφηεξν  

odds λα εκθαλίζνπλ πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ έρνπλ παξνπζηάζεη 

πεξηζζφηεξεο απφ δχν ρξφληεο αζζέλεηεο. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,376>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή adl2 εθηηκάηαη Β= -0,565 θαη exp(B)= 0,569 πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη νη νπνίνη κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο βαζηθέο 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ 43,1% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ 
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ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ φιεο ηηο βαζηθέο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,037<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή symptoms εθηηκάηαη Β= -0.806 θαη exp(B)= 0.446 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

άηνκα πνπ είραλ παξνπζηάζεη  ιηγφηεξα απφ δχν ζπκπηψκαηα ζην παξειζφλ έρνπλ πεξίπνπ 

55,4% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα παξνπζηάζνπλ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε  άηνκα 

πνπ είραλ πεξηζζφηεξα απφ δχν ζπκπηψκαηα. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή depression εθηηκάηαη Β= 1,430 exp(Β)= 4,179 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα 

πνπ έρνπλ αληηκεησπίζεη ζην παξειζφλ πξφβιεκα θαηάζιηςεο έρνπλ ηεηξαπιάζην odds λα 

εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ αληηκεησπίζεη ζην 

παξειζφλ πξφβιεκα θαηάζιηςεο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% 

γηαηί ην sig =0<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή iadl2 εθηηκάηαη Β= -1,124 θαη exp(B)= 0,325 πνπ ζεκαίλεη φηη  νη 

ειηθησκέλνη νη νπνίνη κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

δεπηεξεχνπζεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ  67,5% κηθξφηεξν odds λα εκθαλίζνπλ 

ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ φιεο ηηο δεπηεξεχνπζεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν απνηέιεζκα 

απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή mobilit2 εθηηκάηαη Β= -0,163 exp(B)= 0,850 πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη πνπ δελ έρνπλ θαλέλα πεξηνξηζκφ ζηε θηλεηηθή ηνπο ιεηηνπξγία έρνπλ 15% 

κηθξφηεξν odds λα παξνπζηάζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο 

πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα πεξηνξηζκφ. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ 

ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,569>α=0,05. 

 Γηα ηε κεηαβιεηή mobilit3 εθηηκάηαη Β= -0,025 exp(B)= 0,976  πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη πνπ έρνπλ ην πνιχ δχν πεξηνξηζκνχο ζηελ αληνρή θαη ζηε δχλακε  έρνπλ 2,4% 

κηθξφηεξν odds λα παξνπζηάζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο 

πνπ έρνπλ ηξεηο θαη πεξηζζφηεξνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ αληνρή θαη ζηε δχλακε. Σν 

απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,325>α=0,05. 
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Ο επφκελνο πίλαθαο ηαμηλφκεζεο (classification table) επίζεο δείρλεη θαηά πφζν ην κνληέιν 

είλαη επηηπρεκέλν. Οπζηαζηηθά ππνινγίδεη θαηά πφζν νη παξαηεξνχζεο  ηηκέο ζπκπίπηνπλ κε 

ηηο εθηηκνχζεο απφ ην κνληέιν. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ έρνπλ εθηηκεζεί ζσζηά είλαη  83,2 % 

 

Πίνακας 4.4 
 

Classification Table
a
 

 

Observed 

Predicted 

 EURO-D caseness - 4+ symptoms 
Percentage 

Correct  no yes 

Step 1 EURO-D caseness - 4+ 

symptoms 

no 837 44 95,0 

yes 141 77 35,3 

Overall Percentage   83,2 

a. The cut value is ,500 

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ 

 
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ εθαξκφδνληαο ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε 

ζπκπεξαίλεηαη φηη νη κεηαβιεηέο sex, longterm illness, symptoms, adl2, iadl2, depression ever 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαη ζπλεπψο επεξεάδνπλ ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή eurodcat (ε 

νπνία καο δείρλεη αλ ν ειηθησκέλνο έρεη ζνβαξφ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ή φρη). 

Απ’φιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ εηζήρζεζαλ ζην κνληέιν ε θαηάζιηςε ζην παξειζφλ (depression 

ever) παξνπζηάδεηαη σο ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πξνζδηνξηζκνχ θαηάζιηςεο ελφο 

ειηθησκέλνπ (Β= 1,430). Δπίζεο, άμηα ζρνιηαζκνχ είλαη ε κεηαβιεηή ρξφληα αζζέλεηα 

(longterm illness) κε Β= 0,508.  

 

Σν κνληέιν πνπ πξνζαξκφδεηαη θαιχηεξα ζηα δεδνκέλα καο είλαη ην εμήο : 

 
Logit(euroD) = β0 + β1*sex + β2*longterm illness + β3*symptoms + β4*adl2 + β5*iadl2 + 

β6*depression ever 
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ΓΔΡΜΑΝΗΑ 

 
Ο πίλαθαο 4.5  δίλεη ηηο εθηηκήζεηο γηα ην κνληέιν. Ζ ζηήιε Β δείρλεη ηηο ηηκέο ησλ 

ζπληειεζηψλ παιηλδξφκεζεο, ε δηπιαλή ζηήιε ην ηππηθφ ζθάικα (standard error), ελψ ε 

ζηαηηζηηθή Wald δείρλεη ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα γηα θαζέλα απφ ηνπο ζπληειεζηέο 

απηνχο. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ζηήιε (sig). Σέινο, ε ζηήιε 

Exp(B) δείρλεη ηηο εθζεηηθέο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο. 

 

Πίνακας 4.5 

 

Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 dn042_(1) -,639 ,131 23,727 1 ,000 ,528 

AGEGROUP   3,893 2 ,143  

AGEGROUP(1) ,370 ,187 3,893 1 ,048 1,447 

AGEGROUP(2) ,243 ,180 1,829 1 ,176 1,275 

EDUC_CATEG(1) ,009 ,135 ,005 1 ,945 1,009 

marit_categ(1) ,043 ,147 ,084 1 ,772 1,044 

ph004_(1) ,281 ,157 3,176 1 ,075 1,324 

chronic2w2(1) -,195 ,146 1,785 1 ,182 ,823 

symptom2w2(1) -1,128 ,151 56,066 1 ,000 ,324 

mobilit2(1) -,388 ,165 5,549 1 ,018 ,678 

mobilit3(1) -,351 ,169 4,294 1 ,038 ,704 

adl2(1) -,397 ,198 4,028 1 ,045 ,673 

iadl2(1) -,756 ,186 16,594 1 ,000 ,470 

mh018_(1) 1,365 ,146 87,853 1 ,000 3,916 

Constant -,033 ,276 ,014 1 ,905 ,968 

a. Variable(s) entered on step 1: dn042_, AGEGROUP, EDUC_CATEG, marit_categ, ph004_, chronic2w2, 

symptom2w2, mobilit2, mobilit3, adl2, iadl2, mh018_. 
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Αξρηθά, ειέγρεηαη ε θαιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα. 

Πξαγκαηνπνηείηαη ν εμήο έιεγρνο: 

Ζν: Καιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα 

Ζ1 : Με θαιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα 

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο δίλεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηεζη ησλ Hosmer – Lemeshow ζρεηηθά κε 

ηελ θαιή πξνζαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ ζην κνληέιν (goodness of fit test). (Hosmer, D.W., & 

Lemeshow (2000)). 

 

Πίνακας 4.6 

 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 2,916 8 ,940 

 
ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην ηεζη δείρλεη φηη ε πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ είλαη θαιή (the 

data fit the model well). Απηφ θαίλεηαη απφ ηελ ηηκή ηνπ Sig πνπ είλαη 0,940 >α = 0,05 θαη 

ζπλεπψο ε κεδεληθή ππφζεζε είλαη απνδεθηή. 

 

Τποζημείφζη: Παξαηεξείηαη φηη ε κνλαδηαία αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο κεηαβιεηήο Υi  πξνθαιεί  

πνιιαπιαζηαζηηθή αχμεζε ηεο ζρεηηθήο πηζαλφηεηαο επηηπρίαο θαηά exp(βi) όηαν οι 

μεηαβληηές Υ2,….,Υk είναι ζηαθερές, ζε απηή ηελ παξαδνρή ζηεξίδεηαη ε εξκελεία ησλ 

παξαθάησ κεηαβιεηψλ. 

Απφ ηνλ πίλαθα 4.5 δηαπηζηψλνπκε ηα εμήο:  

Γηα ηε κεηαβιεηή sex εθηηκάηαη Β= -0,639 θαη exp(B) = 0,528 πνπ ζεκαίλεη φηη νη άλδξεο 

έρνπλ 47,2 % ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε 

ηηο γπλαίθεο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig 

=0<α=0,05. 

Ζ κεηαβιεηή agegroup είλαη θαηεγνξηθή θαη δείρλεη ηελ ειηθία ηνπ ειηθησκέλνπ. Ζ 

κεηαβιεηή απηή έρεη ηξεηο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε γξακκή αληηζηνηρεί ζηελ θαηεγνξία 

αλαθνξάο ηεο κεηαβιεηήο (reference category) θαη γη απηφ ην Β δελ έρεη ηηκή (ελλνείηαη 0) 

ελψ νχηε ην exp(B) έρεη ηηκή (ελλνείηαη ην 1). H θαηεγνξία agegroup(1) (δειψλεη φηη ν 

ειηθησκέλνο αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 65-74) έρεη Β= 0,370 θαη exp(B)= 1,447 πνπ 
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ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα ειηθίαο 65-74  έρνπλ 1,447 κεγαιχηεξν odds  λα παξνπζηάζνπλ 

πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα ειηθίαο 50-64. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α=5% γηαηί ην sig= 0,048 <α=0,05. H θαηεγνξία agegroup(2) 

(δειψλεη φηη ν ειηθησκέλνο αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 50-64) έρεη Β= 0,243 θαη exp(B)= 

1,275 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα ειηθίαο 50-64  έρνπλ 1,275 θνξέο κεγαιχηεξν odds  λα 

παξνπζηάζνπλ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα ειηθίαο 65-74. Σν απνηέιεζκα 

απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α=5% γηαηί ην sig= 0,176 >α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή educ_categ εθηηκάηαη Β= 0,009 θαη εxp(B)= 1,009 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

άηνκα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ην πνιχ 12 ρξφληα ζπνπδέο (δειαδή είλαη απφθνηηνη 

δεκνηηθνχ, γπκλαζίνπ, ιπθείνπ ) έρνπλ πεξίπνπ 1,009 θνξέο κεγαιχηεξν odds λα εκθαλίζνπλ 

πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ 13 έηε 

ζπνπδέο. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig 

=0,945>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή marit_categ εθηηκάηαη Β= 0,043 θαη exp(Β)= 1,044 πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη πνπ κέλνπλ καδί κε ην ζχδπγν ηνπο ή ζπγθαηνηθνχλ έρνπλ 1,044 θνξέο 

κεγαιχηεξν odds λα εκθαλίζνπλ θαηάζιηςε ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο πνπ είλαη 

παληξεκέλνη θαη δνπλ ρσξηζηά, είλαη ρσξηζκέλνη, ρήξνη ή είλαη αλχπαληξνη. Σν απνηέιεζκα 

απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε θαλέλα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α (1%, 5%, 10% ) 

γηαηί ην sig= 0,772>α=0,05 

Γηα ηε κεηαβιεηή longterm illness εθηηκάηαη Β= 0,281 θαη exp(B)= 1,324 πνπ ζεκαίλεη φηη 

ηα άηνκα πνπ είραλ θάπνηα ρξφληα αζζέλεηα ζην παξειζφλ έρνπλ πεξίπνπ 1,324 θνξέο 

κεγαιχηεξν odds λα παξνπζηάζνπλ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ δελ 

είραλ καθξνρξφληα αζζέλεηα. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% 

γηαηί ην sig =0,075>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή chronic2 εθηηκάηαη Β= -0,195  θαη exp(Β)= 0,826  πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

άηνκα πνπ έρνπλ παξνπζηάζεη ιηγφηεξεο απφ δχν ρξφληεο αζζέλεηεο έρνπλ 17,4% κηθξφηεξν  

odds λα εκθαλίζνπλ πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ έρνπλ παξνπζηάζεη 

πεξηζζφηεξεο απφ δχν ρξφληεο αζζέλεηεο. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,182>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή adl2 εθηηκάηαη Β= -0,397 θαη exp(B)= 0,673 πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη νη νπνίνη  κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο βαζηθέο 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ 32,7%  κηθξφηεξν odds λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα 
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θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

φιεο ηηο βαζηθέο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,045<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή iadl2 εθηηκάηαη Β= -0,756 θαη exp(B)= 0,470 πνπ ζεκαίλεη φηη  νη 

ειηθησκέλνη νη νπνίνη κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

δεπηεξεχνπζεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ 53% κηθξφηεξν odds λα εκθαλίζνπλ 

ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ φιεο ηηο δεπηεξεχνπζεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν απνηέιεζκα 

απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή symptoms εθηηκάηαη Β= -1,128 θαη exp(B)= 0,324 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

άηνκα πνπ είραλ παξνπζηάζεη  ιηγφηεξα απφ δχν ζπκπηψκαηα ζην παξειζφλ έρνπλ πεξίπνπ 

67,6% κηθξφηεξν odds λα παξνπζηάζνπλ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ 

είραλ πεξηζζφηεξα απφ δχν ζπκπηψκαηα. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε 

α = 5% γηαηί ην sig =0<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή depression εθηηκάηαη Β= 1,365 exp(Β)= 3,916 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα 

πνπ  έρνπλ αληηκεησπίζεη ζην παξειζφλ πξφβιεκα θαηάζιηςεο έρνπλ ζρεδφλ ηεηξαπιάζην 

odds λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ 

αληηκεησπίζεη ζην παξειζφλ πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή mobilit2 εθηηκάηαη Β= -0,388 exp(B)= 0,678 πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη πνπ δελ έρνπλ θαλέλα πεξηνξηζκφ ζηελ αληνρή θαη ζηε δχλακε έρνπλ 32,2% 

κηθξφηεξν odds λα παξνπζηάζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο 

πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα πεξηνξηζκφ. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε 

α = 5% γηαηί ην sig =0,038<α=0,05. 

 Γηα ηε κεηαβιεηή mobilit3 εθηηκάηαη Β= -0,351 exp(B)= 0,704  πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη πνπ έρνπλ ην πνιχ δχν πεξηνξηζκνχο ζηελ αληνρή θαη ζηε δχλακε έρνπλ 29,6% 

κηθξφηεξν odds λα παξνπζηάζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο 

πνπ έρνπλ ηξεηο θαη πεξηζζφηεξνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ αληνρή θαη ζηε δχλακε. Σν 

απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,045<α=0,05. 
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Ο επφκελνο πίλαθαο (classification table) επίζεο δείρλεη θαηά πφζν ην κνληέιν είλαη 

επηηπρεκέλν. Οπζηαζηηθά ππνινγίδεη θαηά πφζν νη παξαηεξνχζεο  ηηκέο ζπκπίπηνπλ κε ηηο 

εθηηκνχζεο απφ ην κνληέιν. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ έρνπλ εθηηκεζεί ζσζηά είλαη  84,9 %. 

 

 

Πίνακας 4.7 
 

Classification Table
a
 

 

Observed 

Predicted 

 EURO-D caseness - 4+ symptoms 
Percentage 

Correct  no yes 

Step 1 EURO-D caseness - 4+ 

symptoms 

no 1938 74 96,3 

yes 295 142 32,5 

Overall Percentage   84,9 

a. The cut value is ,500 

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ 

 
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ εθαξκφδνληαο ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε 

ζπκπεξαίλεηαη φηη νη κεηαβιεηέο sex, age(1), symptoms, mobilit2, mobilit3, adl2, iadl2, 

depression ever είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαη ζπλεπψο επεξεάδνπλ ηελ εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή eurodcat (ε νπνία καο δείρλεη αλ ν ειηθησκέλνο έρεη ζνβαξφ πξφβιεκα 

θαηάζιηςεο ή φρη). 

Απ’φιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ εηζήρζεζαλ ζην κνληέιν ε θαηάζιηςε ζην παξειζφλ (depression 

ever) παξνπζηάδεηαη σο ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πξνζδηνξηζκνχ θαηάζιηςεο ελφο 

ειηθησκέλνπ (Β= 1,365). Δπίζεο, άμηα ζρνιηαζκνχ είλαη ε κεηαβιεηή ρξφληα αζζέλεηα 

(longterm illness) κε Β= 0,281.  

 

Σν κνληέιν πνπ πξνζαξκφδεηαη θαιχηεξα ζηα δεδνκέλα καο είλαη ην εμήο : 

 
Logit(euroD) = β0 + β1*sex + β2*age(1) + β3*symptoms + β4*mobilit2 + β5*mobilit3 + 

β6*adl2 + β7*iadl2 + β8*depression ever  
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ΟΤΖΓΗΑ 

 
Ο πίλαθαο 4.8  δίλεη ηηο εθηηκήζεηο γηα ην κνληέιν. Ζ ζηήιε Β δείρλεη ηηο ηηκέο ησλ 

ζπληειεζηψλ παιηλδξφκεζεο, ε δηπιαλή ζηήιε ην ηππηθφ ζθάικα (standard error), ελψ ε 

ζηαηηζηηθή Wald δείρλεη ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα γηα θαζέλα απφ ηνπο ζπληειεζηέο 

απηνχο. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ζηήιε (sig). Σέινο, ε ζηήιε 

Exp(B) δείρλεη ηηο εθζεηηθέο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο. 

 

Πίνακας 4.8 
 

Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 dn042_(1) -,450 ,128 12,278 1 ,000 ,638 

AGEGROUP   3,974 2 ,137  

AGEGROUP(1) -,112 ,159 ,499 1 ,480 ,894 

AGEGROUP(2) -,327 ,169 3,725 1 ,054 ,721 

EDUC_CATEG(1) -,180 ,137 1,744 1 ,187 ,835 

marit_categ(1) -,103 ,141 ,538 1 ,463 ,902 

ph004_(1) ,464 ,154 9,036 1 ,003 1,590 

adl2(1) -,640 ,190 11,409 1 ,001 ,527 

symptom2w2(1) -1,029 ,148 48,263 1 ,000 ,357 

mh018_   88,107 3 ,000  

mh018_(1) 21,755 40192,970 ,000 1 1,000 2,805E9 

mh018_(2) -17,849 28405,392 ,000 1 ,999 ,000 

mh018_(3) 1,363 ,145 88,107 1 ,000 3,907 

chronic2w2(1) -,138 ,138 ,994 1 ,319 ,871 

mobilit2(1) -,076 ,162 ,218 1 ,641 ,927 

iadl2(1) -,327 ,172 3,620 1 ,057 ,721 

mobilit3(1) -,436 ,167 6,805 1 ,009 ,647 

Constant ,045 ,280 ,025 1 ,874 1,046 

a. Variable(s) entered on step 1: dn042_, AGEGROUP, EDUC_CATEG, marit_categ, ph004_, adl2, symptom2w2, 

mh018_, chronic2w2, mobilit2, iadl2, mobilit3. 
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Αξρηθά, ειέγρεηαη ε θαιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα. 

Πξαγκαηνπνηείηαη ν εμήο έιεγρνο: 

Ζν: Καιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα 

Ζ1 : Με θαιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα 

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο δίλεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηεζη ησλ Hosmer – Lemeshow ζρεηηθά κε 

ηελ θαιή πξνζαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ ζην κνληέιν (goodness of fit test). (Hosmer, D.W., & 

Lemeshow (2000)). 

 

 

Πίνακας 4.9 
 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 13,215 8 ,105 

 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην ηεζη δείρλεη φηη ε πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ είλαη θαιή (the 

data fit the model well). Απηφ θαίλεηαη απφ ηελ ηηκή ηνπ Sig πνπ είλαη 0,105 >α = 0,05 θαη 

ζπλεπψο ε κεδεληθή ππφζεζε είλαη απνδεθηή. 

 

Τποζημείφζη: Παξαηεξείηαη φηη ε κνλαδηαία αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο κεηαβιεηήο Υi  πξνθαιεί  

πνιιαπιαζηαζηηθή αχμεζε ηεο ζρεηηθήο πηζαλφηεηαο επηηπρίαο θαηά exp(βi) όηαν οι 

μεηαβληηές Υ2,….,Υk είναι ζηαθερές, ζε απηή ηελ παξαδνρή ζηεξίδεηαη ε εξκελεία ησλ 

παξαθάησ κεηαβιεηψλ. 

Απφ ηνλ πίλαθα 4.8 δηαπηζηψλνπκε ηα εμήο:  

Γηα ηε κεηαβιεηή sex εθηηκάηαη Β= -0,450 θαη exp(B) = 0.638 πνπ ζεκαίλεη φηη νη άλδξεο πνπ 

έρνπλ 36,2% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηηο 

γπλαίθεο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0<α=0,05. 

Ζ κεηαβιεηή agegroup είλαη θαηεγνξηθή θαη δείρλεη ηελ ειηθία ηνπ ειηθησκέλνπ. Ζ 

κεηαβιεηή απηή έρεη ηξεηο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε γξακκή αληηζηνηρεί ζηελ θαηεγνξία 

αλαθνξάο ηεο κεηαβιεηήο (reference category) θαη γη απηφ ην Β δελ έρεη ηηκή (ελλνείηαη 0) 

ελψ νχηε ην exp(B) έρεη ηηκή (ελλνείηαη ην 1). H θαηεγνξία agegroup(1) (δειψλεη φηη ν 

ειηθησκέλνο αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 65-74) έρεη Β= -0,112 θαη exp(B)= 0,894 πνπ 
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ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα ειηθίαο 65-74  έρνπλ 10,6% κηθξφηεξν odds  λα παξνπζηάζνπλ 

πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα ειηθίαο 50-64. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ  είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α=5% γηαηί ην sig= 0,480>α=0,05. H θαηεγνξία agegroup(2) 

(δειψλεη φηη ν ειηθησκέλνο αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 50-64) έρεη Β= -0,327 θαη exp(B)= 

0,721 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα ειηθίαο 50-64  έρνπλ 27,9% κηθξφηεξν  odds  λα 

παξνπζηάζνπλ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα ειηθίαο 65-74. Σν απνηέιεζκα 

απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α=5% γηαηί ην sig= 0,054 >α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή educ_categ εθηηκάηαη Β= -0,180 θαη εxp(B)= 0,835 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

άηνκα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ην πνιχ 12 ρξφληα ζπνπδέο (δειαδή είλαη απφθνηηνη 

δεκνηηθνχ, γπκλαζίνπ, ιπθείνπ) έρνπλ πεξίπνπ 16,5% κηθξφηεξν odds λα εκθαλίζνπλ 

πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ 13 έηε 

ζπνπδέο. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig 

=0,187>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή marit_categ  εθηηκάηαη Β= -0,103 θαη exp(Β)= 0,902 πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη πνπ κέλνπλ καδί κε ην ζχδπγν ηνπο ή ζπγθαηνηθνχλ έρνπλ 9,8% κηθξφηεξν odds 

λα εκθαλίζνπλ θαηάζιηςε ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο πνπ είλαη παληξεκέλνη θαη δνπλ 

ρσξηζηά, είλαη ρσξηζκέλνη, ρήξνη ή είλαη αλχπαληξνη. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε θαλέλα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α (1%, 5%, 10% ) γηαηί ην sig= 

0,463>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή longterm illness εθηηκάηαη Β= 0,464 θαη exp(B)= 1,590 πνπ ζεκαίλεη φηη 

ηα άηνκα πνπ είραλ θάπνηα ρξφληα αζζέλεηα ζην παξειζφλ έρνπλ πεξίπνπ 1,590 θνξέο 

κεγαιχηεξν  odds λα παξνπζηάζνπλ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ δελ 

είραλ καθξνρξφληα αζζέλεηα. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% 

γηαηί ην sig =0,003<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή chronic2  εθηηκάηαη Β= -0,138 θαη exp(Β)= 0,871  πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

άηνκα πνπ έρνπλ παξνπζηάζεη ιηγφηεξεο απφ δχν ρξφληεο αζζέλεηεο έρνπλ 12,9% κηθξφηεξν  

odds λα εκθαλίζνπλ πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ έρνπλ παξνπζηάζεη 

πεξηζζφηεξεο απφ δχν ρξφληεο αζζέλεηεο. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,319>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή adl2 εθηηκάηαη Β= -0,640 θαη exp(B)= 0,527 πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη νη νπνίνη κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο βαζηθέο 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ 47,3% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ 
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ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ φιεο ηηο βαζηθέο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,004<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή iadl2 εθηηκάηαη Β= -0,327 θαη exp(B)= 0,721 πνπ ζεκαίλεη φηη  νη 

ειηθησκέλνη νη νπνίνη κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

δεπηεξεχνπζεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ πεξίπνπ 27,9% κηθξφηεξν odds λα 

εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ 

λα πξαγκαηνπνηήζνπλ φιεο ηηο δεπηεξεχνπζεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν απνηέιεζκα 

απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,057>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή symptoms εθηηκάηαη Β= -1,029 θαη exp(B)= 0,357 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

άηνκα πνπ είραλ παξνπζηάζεη  ιηγφηεξα απφ δχν ζπκπηψκαηα ζην παξειζφλ έρνπλ πεξίπνπ 

64,3 % κηθξφηεξν odds λα παξνπζηάζνπλ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ 

είραλ πεξηζζφηεξα απφ δχν ζπκπηψκαηα. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε 

α = 5% γηαηί ην sig =0<α=0,05.  

Γηα ηε κεηαβιεηή depression εθηηκάηαη Β= 1,363 exp(Β)= 3,907  πνπ ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα 

πνπ  έρνπλ αληηκεησπίζεη ζην παξειζφλ πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο έρνπλ πεξίπνπ ηεηξαπιάζην 

odds λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ 

αληηκεησπίζεη ζην παξειζφλ πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή mobilit2 εθηηκάηαη Β= -0,076 θαη exp(B)= 0,927 πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη πνπ δελ έρνπλ θαλέλα πεξηνξηζκφ ζηελ αληνρή θαη ζηε δχλακε έρνπλ 7,3 % 

κηθξφηεξν odds λα παξνπζηάζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο 

πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα πεξηνξηζκφ. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ 

ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,641>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή mobilit3 εθηηκάηαη Β= -0,436 exp(B)= 0,647 πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη πνπ έρνπλ ην πνιχ 3 πεξηνξηζκνχο ζηελ αληνρή θαη ζηε δχλακε έρνπλ 35,3% 

κηθξφηεξν odds λα παξνπζηάζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο 

πνπ έρνπλ 3 θαη πεξηζζφηεξνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ αληνρή θαη ζηε δχλακε. Σν απνηέιεζκα 

απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,009<α=0,05. 
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Ο επφκελνο πίλαθαο (classification table) επίζεο δείρλεη θαηά πφζν ην κνληέιν είλαη 

επηηπρεκέλν. Οπζηαζηηθά ππνινγίδεη θαηά πφζν νη παξαηεξνχζεο  ηηκέο ζπκπίπηνπλ κε ηηο 

εθηηκνχζεο απφ ην κνληέιν. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ έρνπλ εθηηκεζεί ζσζηά είλαη  84,6 %. 

 

Πίνακας 4.10 
 

Classification Table
a
 

 

Observed 

Predicted 

 EURO-D caseness - 4+ symptoms 
Percentage 

Correct  no yes 

Step 1 EURO-D caseness - 4+ 

symptoms 

no 2107 67 96,9 

yes 332 84 20,2 

Overall Percentage   84,6 

a. The cut value is ,500 

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ 

 
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ εθαξκφδνληαο ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε 

ζπκπεξαίλεηαη φηη νη κεηαβιεηέο sex, longterm illness, adl2, symptoms, depression ever,  

mobilit3 είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαη ζπλεπψο επεξεάδνπλ ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

eurodcat (ε νπνία καο δείρλεη αλ ν ειηθησκέλνο έρεη ζνβαξφ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ή φρη). 

Απ’φιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ εηζήρζεζαλ ζην κνληέιν ε θαηάζιηςε ζην παξειζφλ (depression 

ever) παξνπζηάδεηαη σο ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πξνζδηνξηζκνχ θαηάζιηςεο ελφο 

ειηθησκέλνπ (Β= 1,363). Δπίζεο, άμηα ζρνιηαζκνχ είλαη ε κεηαβιεηή καθξνρξφληα αζζέλεηα 

(longterm illness) κε Β= 0,464.  

 

Σν κνληέιν πνπ πξνζαξκφδεηαη θαιχηεξα ζηα δεδνκέλα καο είλαη ην εμήο : 

 
Logit(euroD) = β0 + β1*sex + β2*longterm illness + β3*adl2+ β4*symptoms + β5*depression 

ever + β6*mobilit3 

 

 



74 

 

ΟΛΛΑΝΓΗΑ 

 
Ο πίλαθαο 4.11  δίλεη ηηο εθηηκήζεηο γηα ην κνληέιν. Ζ ζηήιε Β δείρλεη ηηο ηηκέο ησλ 

ζπληειεζηψλ παιηλδξφκεζεο, ε δηπιαλή ζηήιε ην ηππηθφ ζθάικα (standard error), ελψ ε 

ζηαηηζηηθή Wald δείρλεη ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα γηα θαζέλα απφ ηνπο ζπληειεζηέο 

απηνχο. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ζηήιε (sig). Σέινο, ε ζηήιε 

Exp(B) δείρλεη ηηο εθζεηηθέο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο. 

 

 

Πίνακας 4.11 
 

Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 dn042_(1) -,392 ,124 9,972 1 ,002 ,676 

AGEGROUP   1,827 2 ,401  

AGEGROUP(1) -,223 ,168 1,766 1 ,184 ,800 

AGEGROUP(2) -,122 ,181 ,459 1 ,498 ,885 

EDUC_CATEG(1) -,124 ,137 ,813 1 ,367 ,884 

marit_categ(1) -,031 ,143 ,046 1 ,831 ,970 

ph004_(1) ,188 ,137 1,887 1 ,170 1,207 

adl2(1) -,712 ,218 10,652 1 ,001 ,491 

symptom2w2(1) -1,303 ,136 91,271 1 ,000 ,272 

mh018_   64,302 2 ,000  

mh018_(1) 21,315 28215,817 ,000 1 ,999 1,807E9 

mh018_(2) 1,099 ,137 64,302 1 ,000 3,000 

chronic2w2(1) -,030 ,137 ,049 1 ,825 ,970 

mobilit2(1) -,185 ,155 1,427 1 ,232 ,831 

iadl2(1) -,370 ,168 4,852 1 ,028 ,691 

mobilit3(1) -,393 ,177 4,933 1 ,026 ,675 

Constant ,640 ,280 5,203 1 ,023 1,896 

a. Variable(s) entered on step 1: dn042_, AGEGROUP, EDUC_CATEG, marit_categ, ph004_, adl2, symptom2w2, 

mh018_, chronic2w2, mobilit2, iadl2, mobilit3. 
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Αξρηθά, ειέγρεηαη ε θαιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα. 

Πξαγκαηνπνηείηαη  ν εμήο έιεγρνο: 

Ζν: Καιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα 

Ζ1 : Με θαιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα 

Ο παξαθάησ πίλαθαο δίλεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηεζη ησλ Hosmer – Lemeshow ζρεηηθά κε 

ηελ θαιή πξνζαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ ζην κνληέιν (goodness of fit test). (Hosmer, D.W., & 

Lemeshow (2000)). 

 

Πίνακας 4.12 

 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 8,715 8 ,367 

 

 
ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην ηεζη δείρλεη φηη ε πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ είλαη θαιή (the 

data fit the model well). Απηφ θαίλεηαη απφ ηελ ηηκή ηνπ Sig πνπ είλαη 0,367>α = 0,05 θαη 

ζπλεπψο ε κεδεληθή ππφζεζε είλαη απνδεθηή. 

 

Τποζημείφζη: Παξαηεξείηαη φηη ε κνλαδηαία αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο κεηαβιεηήο Υi  πξνθαιεί  

πνιιαπιαζηαζηηθή αχμεζε ηεο ζρεηηθήο πηζαλφηεηαο επηηπρίαο θαηά exp(βi) όηαν οι 

μεηαβληηές Υ2,….,Υk είναι ζηαθερές, ζε απηή ηελ παξαδνρή ζηεξίδεηαη ε εξκελεία ησλ 

παξαθάησ κεηαβιεηψλ. 

Απφ ηνλ πίλαθα 4.11 δηαπηζηψλνπκε ηα εμήο:  

Γηα ηε κεηαβιεηή sex εθηηκάηαη  Β= -0,392 θαη exp(B) = 0.676 πνπ ζεκαίλεη φηη νη άλδξεο 

πνπ έρνπλ 32,4% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε 

κε ηηο γπλαίθεο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig 

=0,002<α=0,05. 

Ζ κεηαβιεηή agegroup είλαη θαηεγνξηθή θαη δείρλεη ηελ ειηθία ηνπ ειηθησκέλνπ. Ζ 

κεηαβιεηή απηή έρεη ηξεηο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε γξακκή αληηζηνηρεί ζηελ θαηεγνξία 

αλαθνξάο ηεο κεηαβιεηήο (reference category) θαη γη απηφ ην Β δελ έρεη ηηκή (ελλνείηαη 0) 

ελψ νχηε ην exp(B) έρεη ηηκή (ελλνείηαη ην 1). H θαηεγνξία agegroup(1) (δειψλεη φηη ν 

ειηθησκέλνο αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 65-74) έρεη Β= -0,223 θαη exp(B)= 0,800 πνπ 
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ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα ειηθίαο 65-74  έρνπλ 20% κηθξφηεξν odds  λα παξνπζηάζνπλ 

πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα ειηθίαο 50-64. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α=5% γηαηί ην sig= 0,184>α=0,05. H θαηεγνξία agegroup(2) 

(δειψλεη φηη ν ειηθησκέλνο αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 50-64) έρεη Β= -0,122 θαη exp(B)= 

0,885 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα ειηθίαο 50-64  έρνπλ 11,5% κηθξφηεξν  odds  λα 

παξνπζηάζνπλ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα ειηθίαο 65-74. Σν απνηέιεζκα 

απηφ δελ  είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α=5% γηαηί ην sig= 0,498 >α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή educ_categ εθηηκάηαη Β= -0,124 θαη εxp(B)= 0,884 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

άηνκα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ην πνιχ 12 ρξφληα ζπνπδέο (δειαδή είλαη απφθνηηνη 

δεκνηηθνχ, γπκλαζίνπ, ιπθείνπ ) έρνπλ πεξίπνπ 11,6% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο  λα εκθαλίζνπλ 

πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ 13 έηε 

ζπνπδέο. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig 

=0,367>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή marit_categ εθηηκάηαη Β= -0,031 θαη exp(Β)= 0,970 πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη πνπ κέλνπλ καδί κε ην ζχδπγν ηνπο ή ζπγθαηνηθνχλ έρνπλ 3% κηθξφηεξν odds 

λα εκθαλίζνπλ θαηάζιηςε ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο πνπ είλαη παληξεκέλνη θαη δνπλ 

ρσξηζηά, είλαη ρσξηζκέλνη, ρήξνη ή είλαη αλχπαληξνη.  Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε θαλέλα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α (1%, 5%, 10% ) γηαηί ην sig= 

0,831>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή longterm illness εθηηκάηαη Β= 0,188 θαη exp(B)= 1,207  πνπ ζεκαίλεη φηη 

ηα άηνκα πνπ είραλ θάπνηα ρξφληα αζζέλεηα ζην παξειζφλ έρνπλ πεξίπνπ 1,207 θνξέο 

κεγαιχηεξν  odds λα παξνπζηάζνπλ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ δελ 

είραλ καθξνρξφληα αζζέλεηα. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% 

γηαηί ην sig =0,170>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή chronic2 εθηηκάηαη Β= -0,030 θαη exp(Β)= 0,970  πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

άηνκα πνπ έρνπλ παξνπζηάζεη ιηγφηεξεο απφ δχν ρξφληεο αζζέλεηεο έρνπλ 3% κηθξφηεξν  

odds λα εκθαλίζνπλ πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ έρνπλ παξνπζηάζεη 

πεξηζζφηεξεο απφ δχν ρξφληεο αζζέλεηεο. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,825>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή adl2 εθηηκάηαη Β= -0,712θαη exp(B)= 0,491 πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη νη νπνίνη κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο βαζηθέο 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ 50,9% κηθξφηεξν odds λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα 
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θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

φιεο ηηο βαζηθέο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,001<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή iadl2 εθηηκάηαη Β= -0,370 θαη exp(B)= 0,691 πνπ ζεκαίλεη φηη  νη 

ειηθησκέλνη νη νπνίνη κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

δεπηεξεχνπζεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ πεξίπνπ 30,9% κηθξφηεξν odds λα 

εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ 

λα πξαγκαηνπνηήζνπλ φιεο ηηο δεπηεξεχνπζεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν απνηέιεζκα 

απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,028<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή symptoms εθηηκάηαη Β= -1,303 θαη exp(B)= 0,272 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

άηνκα πνπ είραλ παξνπζηάζεη  ιηγφηεξα απφ δχν ζπκπηψκαηα ζην παξειζφλ έρνπλ πεξίπνπ 

72,8% κηθξφηεξν odds λα παξνπζηάζνπλ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ 

είραλ πεξηζζφηεξα απφ δχν ζπκπηψκαηα. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε 

α = 5% γηαηί ην sig =0<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή depression εθηηκάηαη Β= 1,099 exp(Β)= 3,000  πνπ ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα 

πνπ έρνπλ αληηκεησπίζεη ζην παξειζφλ πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο έρνπλ ηξηπιάζην odds λα 

εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ αληηκεησπίζεη ζην 

παξειζφλ πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 

5% γηαηί ην sig =0<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή mobilit2 εθηηκάηαη Β= -0,185 θαη exp(B)= 0,831 πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη πνπ δελ έρνπλ θαλέλα πεξηνξηζκφ ζηελ αληνρή θαη ζηε δχλακε έρνπλ 16,9% 

κηθξφηεξν odds λα παξνπζηάζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο 

πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα πεξηνξηζκφ. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ 

ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,232>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή mobilit3 εθηηκάηαη Β= -0,393 exp(B)= 0,675  πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη πνπ έρνπλ ην πνιχ δχν πεξηνξηζκνχο ζηελ αληνρή θαη ζηε δχλακε έρνπλ  32,5 

κηθξφηεξν odds λα παξνπζηάζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο 

πνπ έρνπλ ηξείο θαη πεξηζζφηεξνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ αληνρή θαη ζηε δχλακε. Σν 

απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,026<α=0,05. 
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Ο επφκελνο πίλαθαο (classification table) επίζεο δείρλεη θαηά πφζν ην κνληέιν είλαη 

επηηπρεκέλν. Οπζηαζηηθά ππνινγίδεη θαηά πφζν νη παξαηεξνχζεο  ηηκέο ζπκπίπηνπλ κε ηηο 

εθηηκνχζεο απφ ην κνληέιν. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ έρνπλ εθηηκεζεί ζσζηά είλαη  83,9 %. 

 

Πίνακας 4.13 
 

Classification Table
a
 

 

Observed 

Predicted 

 EURO-D caseness - 4+ symptoms 
Percentage 

Correct  no yes 

Step 1 EURO-D caseness - 4+ 

symptoms 

no 1994 71 96,6 

yes 334 113 25,3 

Overall Percentage   83,9 

a. The cut value is ,500 

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ 

 
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ εθαξκφδνληαο ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε 

ζπκπεξαίλεηαη φηη νη κεηαβιεηέο sex, adl2, symptoms, depression ever, iadl2,  mobilit3 είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαη ζπλεπψο επεξεάδνπλ ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή eurodcat (ε 

νπνία καο δείρλεη αλ ν ειηθησκέλνο έρεη ζνβαξφ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ή φρη). 

Απ’φιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ εηζήρζεζαλ ζην κνληέιν ε θαηάζιηςε ζην παξειζφλ (depression 

ever) παξνπζηάδεηαη σο ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πξνζδηνξηζκνχ θαηάζιηςεο ελφο 

ειηθησκέλνπ (Β= 1,099). Δπίζεο, άμηα ζρνιηαζκνχ είλαη ε κεηαβιεηή ρξφληα αζζέλεηα 

(longterm illness) κε Β= 0,188.  

 

Σν κνληέιν πνπ πξνζαξκφδεηαη θαιχηεξα ζηα δεδνκέλα καο είλαη ην εμήο : 

 
Logit(euroD) = β0 + β1*sex + β2*adl2 + β3*symptoms+ β4*depression ever + β5*iadl2 + 

β6*mobilit3 
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ΗΠΑΝΗΑ 

 
Ο πίλαθαο 4.14  δίλεη ηηο εθηηκήζεηο γηα ην κνληέιν. Ζ ζηήιε Β δείρλεη ηηο ηηκέο ησλ 

ζπληειεζηψλ παιηλδξφκεζεο, ε δηπιαλή ζηήιε ην ηππηθφ ζθάικα (standard error), ελψ ε 

ζηαηηζηηθή Wald δείρλεη ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα γηα θαζέλα απφ ηνπο ζπληειεζηέο 

απηνχο. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ζηήιε (sig). Σέινο, ε ζηήιε 

Exp(B) δείρλεη ηηο εθζεηηθέο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο. 

 

 

Πίνακας 4.14 
 

Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 dn042_(1) -,632 ,131 23,108 1 ,000 ,532 

AGEGROUP   8,837 2 ,012  

AGEGROUP(1) -,353 ,168 4,427 1 ,035 ,702 

AGEGROUP(2) -,497 ,170 8,531 1 ,003 ,609 

EDUC_CATEG(1) ,474 ,209 5,147 1 ,023 1,606 

marit_categ(1) ,034 ,156 ,048 1 ,827 1,035 

ph004_(1) ,167 ,148 1,272 1 ,259 1,182 

adl2(1) -,281 ,212 1,759 1 ,185 ,755 

symptom2w2(1) -,918 ,149 38,146 1 ,000 ,399 

mh018_   245,634 2 ,000  

mh018_(1) 22,940 20691,389 ,000 1 ,999 9,174E9 

mh018_(2) 2,204 ,141 245,634 1 ,000 9,059 

chronic2w2(1) -,116 ,145 ,635 1 ,426 ,891 

mobilit2(1) -,198 ,178 1,231 1 ,267 ,820 

iadl2(1) -,568 ,179 10,042 1 ,002 ,567 

mobilit3(1) -,293 ,181 2,637 1 ,104 ,746 

Constant ,058 ,325 ,031 1 ,860 1,059 

a. Variable(s) entered on step 1: dn042_, AGEGROUP, EDUC_CATEG, marit_categ, ph004_, adl2, symptom2w2, 

mh018_, chronic2w2, mobilit2, iadl2, mobilit3. 
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Αξρηθά, ειέγρεηαη ε θαιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα. 

Πξαγκαηνπνηείηαη ν εμήο έιεγρνο: 

Ζν: Καιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα 

Ζ1 : Με θαιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα 

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο δίλεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηεζη ησλ Hosmer – Lemeshow ζρεηηθά κε 

ηελ θαιή πξνζαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ ζην κνληέιν (goodness of fit test). (Hosmer, D.W., & 

Lemeshow (2000)). 

 

 

Πίνακας 4.15 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 7,714 8 ,462 

 

 
ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην ηεζη δείρλεη φηη ε πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ είλαη θαιή (the 

data fit the model well). Απηφ θαίλεηαη απφ ηελ ηηκή ηνπ Sig πνπ είλαη 0,462 >α = 0,05 θαη 

ζπλεπψο ε κεδεληθή ππφζεζε είλαη απνδεθηή. 

 

Τποζημείφζη: Παξαηεξείηαη φηη ε κνλαδηαία αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο κεηαβιεηήο Υi  πξνθαιεί  

πνιιαπιαζηαζηηθή αχμεζε ηεο ζρεηηθήο πηζαλφηεηαο επηηπρίαο θαηά exp(βi) όηαν οι 

μεηαβληηές Υ2,….,Υk είναι ζηαθερές, ζε απηή ηελ παξαδνρή ζηεξίδεηαη ε εξκελεία ησλ 

παξαθάησ κεηαβιεηψλ. 

Απφ ηνλ πίλαθα 4.14 δηαπηζηψλνπκε ηα εμήο:  

Γηα ηε κεηαβιεηή sex εθηηκάηαη Β= -0,632 θαη exp(B) = 0,532 πνπ ζεκαίλεη φηη νη άλδξεο 

έρνπλ 46,8% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηηο 

γπλαίθεο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0<α=0,05. 

Ζ κεηαβιεηή agegroup είλαη θαηεγνξηθή θαη δείρλεη ηελ ειηθία ηνπ ειηθησκέλνπ. Ζ 

κεηαβιεηή απηή έρεη ηξεηο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε γξακκή αληηζηνηρεί ζηελ θαηεγνξία 

αλαθνξάο ηεο κεηαβιεηήο (reference category) θαη γη απηφ ην Β δελ έρεη ηηκή (ελλνείηαη 0) 

ελψ νχηε ην exp(B) έρεη ηηκή (ελλνείηαη ην 1). H θαηεγνξία agegroup(1) (δειψλεη φηη ν 

ειηθησκέλνο αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 65-74) έρεη Β= -0,353 θαη exp(B)= 0,702 πνπ 
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ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα ειηθίαο 65-74  έρνπλ 29,8% κηθξφηεξν odds  λα παξνπζηάζνπλ 

πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα ειηθίαο 50-64. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α=5% γηαηί ην sig= 0,035 <α=0,05. H θαηεγνξία agegroup(2) 

(δειψλεη φηη ν ειηθησκέλνο αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 50-64) έρεη Β= -0,497 θαη exp(B)= 

0,609 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα ειηθίαο 50-64  έρνπλ 39,1% κηθξφηεξν  odds  λα 

παξνπζηάζνπλ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα ειηθίαο 65-74. Σν απνηέιεζκα 

απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α=5% γηαηί ην sig= 0,003 <α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή educ_categ εθηηκάηαη Β= 0,474 θαη εxp(B)= 1,606 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

άηνκα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ην πνιχ 12 ρξφληα ζπνπδέο (δειαδή είλαη απφθνηηνη 

δεκνηηθνχ, γπκλαζίνπ, ιπθείνπ ) έρνπλ πεξίπνπ 1,606 θνξέο κεγαιχηεξν odds λα εκθαλίζνπλ 

πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ 13 έηε 

ζπνπδέο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig 

=0,023<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή marit_categ εθηηκάηαη Β= 0,034 θαη exp(Β)= 1,035 πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη πνπ κέλνπλ καδί κε ην ζχδπγν ηνπο ή ζπγθαηνηθνχλ έρνπλ 1,035 θνξέο 

κεγαιχηεξν odds λα εκθαλίζνπλ θαηάζιηςε ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο πνπ είλαη 

παληξεκέλνη θαη δνπλ ρσξηζηά, είλαη ρσξηζκέλνη, ρήξνη ή είλαη αλχπαληξνη. Σν απνηέιεζκα 

απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε θαλέλα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α (1%, 5%, 10% ) 

γηαηί ην sig= 0,827>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή longterm illness εθηηκάηαη Β= 0,167 θαη exp(B)= 1,182 πνπ ζεκαίλεη φηη 

ηα άηνκα πνπ είραλ θάπνηα ρξφληα αζζέλεηα ζην παξειζφλ έρνπλ πεξίπνπ 1,182 θνξέο 

κεγαιχηεξν  odds λα παξνπζηάζνπλ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ δελ 

είραλ καθξνρξφληα αζζέλεηα. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% 

γηαηί ην sig =0,259>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή chronic2 εθηηκάηαη Β= -0,116 θαη exp(Β)= 0,891  πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

άηνκα πνπ έρνπλ παξνπζηάζεη ιηγφηεξεο απφ δχν ρξφληεο αζζέλεηεο έρνπλ 10,9% κηθξφηεξν  

odds λα εκθαλίζνπλ πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ έρνπλ παξνπζηάζεη 

πεξηζζφηεξεο απφ δχν ρξφληεο αζζέλεηεο. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,426>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή adl2 εθηηκάηαη Β= -0,281θαη exp(B)= 0,755 πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη νη νπνίνη κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο βαζηθέο 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ 24,5% κηθξφηεξν odds λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα 
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θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

φιεο ηηο βαζηθέο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ  είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,185>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή symptoms εθηηκάηαη Β= -0,918 θαη exp(B)= 0,399 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

άηνκα πνπ είραλ παξνπζηάζεη  ιηγφηεξα απφ δχν ζπκπηψκαηα ζην παξειζφλ έρνπλ πεξίπνπ 

60,1% κηθξφηεξν odds λα παξνπζηάζνπλ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ 

είραλ πεξηζζφηεξα απφ δχν ζπκπηψκαηα. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε 

α = 5% γηαηί ην sig =0<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή iadl2 εθηηκάηαη Β= -0,568 θαη exp(B)= 0,567 πνπ ζεκαίλεη φηη  νη 

ειηθησκέλνη νη νπνίνη κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

δεπηεξεχνπζεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο έρoπλ πεξίπνπ 43,3% κηθξφηεξν odds λα 

εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ 

λα πξαγκαηνπνηήζνπλ φιεο ηηο δεπηεξεχνπζεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν απνηέιεζκα 

απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,002<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή depression εθηηκάηαη Β= 2,204 exp(Β)= 9,059  πνπ ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα 

πνπ έρνπλ αληηκεησπίζεη ζην παξειζφλ πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο έρνπλ ελλεαπιάζην odds λα 

εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ αληηκεησπίζεη ζην 

παξειζφλ πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 

5% γηαηί ην sig =0<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή mobilit2 εθηηκάηαη Β= -0,198 θαη exp(B)= 0,820 πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη πνπ δελ έρνπλ θαλέλα πεξηνξηζκφ  ζηελ αληνρή θαη ζηε δχλακε έρνπλ 18% 

κηθξφηεξν odds λα παξνπζηάζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο 

πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα πεξηνξηζκφ. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ 

ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,267>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή mobilit3 εθηηκάηαη Β= -0,293 exp(B)= 0,746 πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη πνπ έρνπλ ην πνιχ δχν πεξηνξηζκνχο ζηελ αληνρή θαη ζηε δχλακε έρνπλ 25,4% 

ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα παξνπζηάζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο 

ειηθησκέλνπο πνπ έρνπλ ηξεηο θαη πεξηζζφηεξνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ αληνρή θαη ζηε δχλακε. 

Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,104>α=0,05. 
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Ο επφκελνο πίλαθαο (classification table) επίζεο δείρλεη θαηά πφζν ην κνληέιν είλαη 

επηηπρεκέλν. Οπζηαζηηθά ππνινγίδεη θαηά πφζν νη παξαηεξνχζεο  ηηκέο ζπκπίπηνπλ κε ηηο 

εθηηκνχζεο απφ ην κνληέιν. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ έρνπλ εθηηκεζεί ζσζηά είλαη  80,7 %. 

Πίνακας 4.16 
 

Classification Table
a
 

 

Observed 

Predicted 

 EURO-D caseness - 4+ symptoms 
Percentage 

Correct  no yes 

Step 1 EURO-D caseness - 4+ 

symptoms 

no 1227 128 90,6 

yes 249 354 58,7 

Overall Percentage   80,7 

a. The cut value is ,500 

 

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ 

 
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ εθαξκφδνληαο ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε 

ζπκπεξαίλεηαη φηη νη κεηαβιεηέο sex, age(1), age(2),educ_categ, symptoms, depression ever, 

iadl2 είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαη ζπλεπψο επεξεάδνπλ ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

eurodcat (ε νπνία καο δείρλεη αλ ν ειηθησκέλνο έρεη ζνβαξφ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ή φρη). 

Απ’φιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ εηζήρζεζαλ ζην κνληέιν ε θαηάζιηςε ζην παξειζφλ (depression 

ever) παξνπζηάδεηαη σο ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πξνζδηνξηζκνχ θαηάζιηςεο ελφο 

ειηθησκέλνπ (Β= 2,204). Δπίζεο, άμηα ζρνιηαζκνχ είλαη ε κεηαβιεηή εθπαίδεπζε 

(educat_cat) κε Β= 0,474.  

 

Σν κνληέιν πνπ πξνζαξκφδεηαη θαιχηεξα ζηα δεδνκέλα καο είλαη ην εμήο : 

 
Logit(euroD) = β0 + β1*sex + β2*age(1) + β3*age(2) + β4*educ_categ + β5*symptoms + β6* 

depression ever + β7*iadl2 
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ΗΣΑΛΗΑ 

 
Ο πίλαθαο 4.17  δίλεη ηηο εθηηκήζεηο γηα ην κνληέιν. Ζ ζηήιε Β δείρλεη ηηο ηηκέο ησλ 

ζπληειεζηψλ παιηλδξφκεζεο, ε δηπιαλή ζηήιε ην ηππηθφ ζθάικα (standard error), ελψ ε 

ζηαηηζηηθή Wald δείρλεη ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα γηα θαζέλα απφ ηνπο ζπληειεζηέο 

απηνχο. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ζηήιε (sig). Σέινο, ε ζηήιε 

Exp(B) δείρλεη ηηο εθζεηηθέο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο. 

 

 

Πίνακας 4.17 

 

Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 dn042_(1) -,537 ,100 29,091 1 ,000 ,585 

AGEGROUP   3,767 2 ,152  

AGEGROUP(1) -,225 ,138 2,639 1 ,104 ,799 

AGEGROUP(2) -,251 ,134 3,514 1 ,061 ,778 

EDUC_CATEG(1) ,178 ,131 1,853 1 ,173 1,195 

marit_categ(1) ,046 ,124 ,140 1 ,708 1,047 

ph004_(1) ,093 ,106 ,772 1 ,380 1,097 

chronic2w2(1) -,225 ,110 4,162 1 ,041 ,798 

symptom2w2(1) -,622 ,111 31,561 1 ,000 ,537 

mobilit2(1) -,430 ,120 12,812 1 ,000 ,650 

mobilit3(1) -,585 ,127 21,169 1 ,000 ,557 

adl2(1) -,446 ,181 6,075 1 ,014 ,640 

iadl2(1) -,675 ,138 23,939 1 ,000 ,509 

mh018_(1) 1,420 ,120 139,780 1 ,000 4,138 

Constant 1,177 ,245 23,021 1 ,000 3,246 

a. Variable(s) entered on step 1: dn042_, AGEGROUP, EDUC_CATEG, marit_categ, ph004_, chronic2w2, 

symptom2w2, mobilit2, mobilit3, adl2, iadl2, mh018_. 
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Αξρηθά, ειέγρεηαη ε θαιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα. 

Πξαγκαηνπνηείηαη ν εμήο έιεγρνο: 

Ζν: Καιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα 

Ζ1 : Με θαιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα 

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο δίλεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηεζη ησλ Hosmer – Lemeshow ζρεηηθά κε 

ηελ θαιή πξνζαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ ζην κνληέιν (goodness of fit test). (Hosmer, D.W., & 

Lemeshow (2000)). 

 

 

Πίνακας 4.18 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 14,544 8 ,069 

 
ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην ηεζη δείρλεη φηη ε πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ είλαη θαιή (the 

data fit the model well). Απηφ θαίλεηαη απφ ηελ ηηκή ηνπ Sig πνπ είλαη 0,069 >α = 0,05 θαη 

ζπλεπψο ε κεδεληθή ππφζεζε είλαη απνδεθηή. 

 

Τποζημείφζη: Παξαηεξείηαη φηη ε κνλαδηαία αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο κεηαβιεηήο Υi  πξνθαιεί  

πνιιαπιαζηαζηηθή αχμεζε ηεο ζρεηηθήο πηζαλφηεηαο επηηπρίαο θαηά exp(βi) όηαν οι 

μεηαβληηές Υ2,….,Υk είναι ζηαθερές, ζε απηή ηελ παξαδνρή ζηεξίδεηαη ε εξκελεία ησλ 

παξαθάησ κεηαβιεηψλ. 

Απφ ηνλ πίλαθα 4.17 δηαπηζηψλνπκε ηα εμήο:  

Γηα ηε κεηαβιεηή sex εθηηκάηαη  Β= -0,537 θαη exp(B) = 0,585 πνπ ζεκαίλεη φηη νη άλδξεο 

έρνπλ 41,5% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηηο 

γπλαίθεο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0<α=0,05. 

Ζ κεηαβιεηή agegroup είλαη θαηεγνξηθή θαη δείρλεη ηελ ειηθία ηνπ ειηθησκέλνπ. Ζ 

κεηαβιεηή απηή έρεη ηξεηο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε γξακκή αληηζηνηρεί ζηελ θαηεγνξία 

αλαθνξάο ηεο κεηαβιεηήο (reference category) θαη γη απηφ ην Β δελ έρεη ηηκή (ελλνείηαη 0) 

ελψ νχηε ην exp(B) έρεη ηηκή (ελλνείηαη ην 1). H θαηεγνξία agegroup(1) (δειψλεη φηη ν 

ειηθησκέλνο αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 65-74) έρεη Β= -0,225θαη exp(B)= 0,799 πνπ 

ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα ειηθίαο 65-74  έρνπλ 20,1% κηθξφηεξν odds  λα παξνπζηάζνπλ 
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πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα ειηθίαο 50-64. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α=5% γηαηί ην sig= 0,104 >α=0,05. H θαηεγνξία agegroup(2) 

(δειψλεη φηη ν ειηθησκέλνο αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 50-64) έρεη Β= -0,251 θαη exp(B)= 

0,778 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα ειηθίαο 50-64  έρνπλ 22,2% κηθξφηεξν  odds  λα 

παξνπζηάζνπλ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα ειηθίαο 65-74. Σν απνηέιεζκα 

απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α=5% γηαηί ην sig= 0,061 >α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή educ_categ εθηηκάηαη Β= 0,178 θαη εxp(B)= 1,195 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

άηνκα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ην πνιχ 12 ρξφληα ζπνπδέο (δειαδή είλαη απφθνηηνη 

δεκνηηθνχ, γπκλαζίνπ, ιπθείνπ ) έρνπλ πεξίπνπ 1,195 θνξέο κεγαιχηεξν odds λα εκθαλίζνπλ 

πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ 13 έηε 

ζπνπδέο. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig 

=0,173>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή marit_categ εθηηκάηαη Β= 0,046 θαη exp(Β)= 1,047 πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη πνπ κέλνπλ καδί κε ην ζχδπγν ηνπο ή ζπγθαηνηθνχλ έρνπλ 1,047 θνξέο 

κεγαιχηεξν odds λα εκθαλίζνπλ θαηάζιηςε ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο πνπ δνπλ πνπ 

είλαη παληξεκέλνη θαη δνπλ ρσξηζηά, είλαη ρσξηζκέλνη, ρήξνη ή είλαη αλχπαληξνη. Σν 

απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε θαλέλα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α (1%, 

5%, 10% ) γηαηί ην sig= 0,708>α=0,05 

Γηα ηε κεηαβιεηή longterm illness εθηηκάηαη Β= 0,093 θαη exp(B)= 1,097 πνπ ζεκαίλεη φηη 

ηα άηνκα πνπ είραλ θάπνηα ρξφληα αζζέλεηα ζην παξειζφλ έρνπλ πεξίπνπ 1,097 θνξέο 

κεγαιχηεξν  odds λα παξνπζηάζνπλ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ δελ 

είραλ καθξνρξφληα αζζέλεηα. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% 

γηαηί ην sig =0,380>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή adl2 εθηηκάηαη Β= -0,446 θαη exp(B)= 1,097 πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη νη νπνίνη  κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο βαζηθέο 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ 1,097 πεξηζζφηεξεο  πηζαλφηεηεο  λα εκθαλίζνπλ 

ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ φιεο ηηο βαζηθέο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,014<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή symptoms εθηηκάηαη Β= -0,622 θαη exp(B)= 0,537 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

άηνκα πνπ είραλ παξνπζηάζεη  ιηγφηεξα απφ δχν ζπκπηψκαηα ζην παξειζφλ έρνπλ πεξίπνπ 

46,3% κηθξφηεξν odds λα παξνπζηάζνπλ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ 
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είραλ πεξηζζφηεξα απφ δχν ζπκπηψκαηα. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε 

α = 5% γηαηί ην sig =0<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή depression  εθηηκάηαη Β= 1,420 θαη exp(Β)= 4,138 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

άηνκα πνπ  έρνπλ αληηκεησπίζεη ζην παξειζφλ πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο έρνπλ ηεηξαπιάζην 

odds λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ 

αληηκεησπίζεη ζην παξειζφλ πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή chronic2 εθηηκάηαη Β= -0,225  θαη exp(Β)= 0,798  πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

άηνκα πνπ έρνπλ παξνπζηάζεη ιηγφηεξεο απφ δχν ρξφληεο αζζέλεηεο έρνπλ 20,2% κηθξφηεξν  

odds λα εκθαλίζνπλ πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ έρνπλ παξνπζηάζεη 

πεξηζζφηεξεο απφ δχν ρξφληεο αζζέλεηεο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε 

α = 5% γηαηί ην sig =0,041<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή iadl2 εθηηκάηαη Β= -0,675 θαη exp(B)= 0,509 πνπ ζεκαίλεη φηη  νη 

ειηθησκέλνη νη νπνίνη  κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

δεπηεξεχνπζεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ πεξίπνπ 49,1% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ 

λα πξαγκαηνπνηήζνπλ φιεο ηηο δεπηεξεχνπζεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν απνηέιεζκα 

απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή mobilit2 εθηηκάηαη Β= -0,430 exp(B)= 0,650 πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη πνπ δελ έρνπλ θαλέλα πεξηνξηζκφ  ζηελ αληνρή θαη ζηε δχλακε έρνπλ 35% 

κηθξφηεξν odds λα παξνπζηάζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο 

πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα πεξηνξηζκφ. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε 

α = 5% γηαηί ην sig =0<α=0,05. 

 Γηα ηε κεηαβιεηή mobilit3 εθηηκάηαη Β= -0,585 exp(B)= 0,557  πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη πνπ έρνπλ ην πνιχ δχν πεξηνξηζκνχο ζηελ αληνρή θαη ζηε δχλακε έρνπλ 44,3% 

κηθξφηεξν odds λα παξνπζηάζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο 

πνπ έρνπλ ηξεηο θαη πεξηζζφηεξνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ αληνρή θαη ζηε δχλακε. Σν 

απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0<α=0,05. 
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Ο επφκελνο πίλαθαο (classification table) επίζεο δείρλεη θαηά πφζν ην κνληέιν είλαη 

επηηπρεκέλν. Οπζηαζηηθά ππνινγίδεη θαηά πφζν νη παξαηεξνχζεο  ηηκέο ζπκπίπηνπλ κε ηηο 

εθηηκνχζεο απφ ην κνληέιν. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ έρνπλ εθηηκεζεί ζσζηά είλαη  77,1 %. 

 

 

Πίνακας 4.19 
 

Classification Table
a
 

 

Observed 

Predicted 

 EURO-D caseness - 4+ symptoms 
Percentage 

Correct  no yes 

Step 1 EURO-D caseness - 4+ 

symptoms 

no 1674 226 88,1 

yes 429 533 55,4 

Overall Percentage   77,1 

a. The cut value is ,500 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ 

 
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ εθαξκφδνληαο ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε 

ζπκπεξαίλεηαη φηη νη κεηαβιεηέο sex, chronic2w2, symptoms, mobilit2, mobilit3, adl2, iadl2, 

depression ever είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαη ζπλεπψο επεξεάδνπλ ηελ εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή eurodcat (ε νπνία καο δείρλεη αλ ν ειηθησκέλνο έρεη ζνβαξφ πξφβιεκα 

θαηάζιηςεο ή φρη). Απ’φιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ εηζήρζεζαλ ζην κνληέιν ε θαηάζιηςε ζην 

παξειζφλ (depression ever) παξνπζηάδεηαη σο ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πξνζδηνξηζκνχ 

θαηάζιηςεο ελφο ειηθησκέλνπ (Β= 1,420). Δπίζεο, άμηα ζρνιηαζκνχ είλαη ε κεηαβιεηή 

εθπαίδεπζε (educ_categ) κε Β= 0,178.  

 

Σν κνληέιν πνπ πξνζαξκφδεηαη θαιχηεξα ζηα δεδνκέλα καο είλαη ην εμήο : 

 
Logit(euroD) = β0 + β1*sex + β2*chronic2w2 + β3*symptoms + β4*mobilit2 + β5*mobilit3 + 

β6* adl2 + β7*iadl2 + β8*depression ever 
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ΓΑΛΛΗΑ 

 

Ο πίλαθαο 4.20  δίλεη ηηο εθηηκήζεηο γηα ην κνληέιν. Ζ ζηήιε Β δείρλεη ηηο ηηκέο ησλ 

ζπληειεζηψλ παιηλδξφκεζεο, ε δηπιαλή ζηήιε ην ηππηθφ ζθάικα (standard error), ελψ ε 

ζηαηηζηηθή Wald δείρλεη ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα γηα θαζέλα απφ ηνπο ζπληειεζηέο 

απηνχο. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ζηήιε (sig). Σέινο, ε ζηήιε 

Exp(B) δείρλεη ηηο εθζεηηθέο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο. 

 

 

Πίνακας 4.20 
 

Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 dn042_(1) -,620 ,103 36,454 1 ,000 ,538 

AGEGROUP   10,570 2 ,005  

AGEGROUP(1) ,371 ,138 7,240 1 ,007 1,450 

AGEGROUP(2) ,040 ,143 ,080 1 ,777 1,041 

EDUC_CATEG(1) ,203 ,108 3,543 1 ,060 1,224 

marit_categ(1) -,171 ,104 2,734 1 ,098 ,842 

ph004_(1) ,024 ,108 ,051 1 ,821 1,025 

adl2(1) -,423 ,171 6,108 1 ,013 ,655 

symptom2w2(1) -,933 ,109 73,776 1 ,000 ,393 

mh018_   128,462 2 ,000  

mh018_(1) 23,080 26395,015 ,000 1 ,999 1,055E10 

mh018_(2) 1,276 ,113 128,462 1 ,000 3,583 

chronic2w2(1) -,073 ,111 ,429 1 ,513 ,930 

mobilit2(1) -,523 ,123 17,955 1 ,000 ,593 

iadl2(1) -,600 ,151 15,780 1 ,000 ,549 

mobilit3(1) -,173 ,148 1,378 1 ,240 ,841 

Constant ,680 ,216 9,909 1 ,002 1,973 

a. Variable(s) entered on step 1: dn042_, AGEGROUP, EDUC_CATEG, marit_categ, ph004_, adl2, symptom2w2, 

mh018_, chronic2w2, mobilit2, iadl2, mobilit3. 
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Αξρηθά, ειέγρεηαη ε θαιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα. 

Πξαγκαηνπνηείηαη ν εμήο έιεγρνο: 

Ζν: Καιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα 

Ζ1 : Με θαιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα 

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο δίλεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηεζη ησλ Hosmer – Lemeshow ζρεηηθά κε 

ηελ θαιή πξνζαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ ζην κνληέιν (goodness of fit test). (Hosmer, D.W., & 

Lemeshow (2000)). 

 

Πίνακας 4.21 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 8,720 8 ,366 

 

 
ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην ηεζη δείρλεη φηη ε πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ είλαη θαιή (the 

data fit the model well). Απηφ θαίλεηαη απφ ηελ ηηκή ηνπ Sig πνπ είλαη 0,366>α = 0,05 θαη 

ζπλεπψο ε κεδεληθή ππφζεζε είλαη απνδεθηή. 

 

Τποζημείφζη: Παξαηεξείηαη φηη ε κνλαδηαία αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο κεηαβιεηήο Υi  πξνθαιεί  

πνιιαπιαζηαζηηθή αχμεζε ηεο ζρεηηθήο πηζαλφηεηαο επηηπρίαο θαηά exp(βi) όηαν οι 

μεηαβληηές Υ2,….,Υk είναι ζηαθερές, ζε απηή ηελ παξαδνρή ζηεξίδεηαη ε εξκελεία ησλ 

παξαθάησ κεηαβιεηψλ. 

Απφ ηνλ πίλαθα 4.20 δηαπηζηψλνπκε ηα εμήο:  

Γηα ηε κεηαβιεηή sex εθηηκάηαη Β= -0,620 θαη exp(B) = 0,538 πνπ ζεκαίλεη φηη νη άλδξεο 

έρνπλ 46,2% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηηο 

γπλαίθεο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0<α=0,05. 

Ζ κεηαβιεηή agegroup είλαη θαηεγνξηθή θαη δείρλεη ηελ ειηθία ηνπ ειηθησκέλνπ. Ζ 

κεηαβιεηή απηή έρεη ηξεηο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε γξακκή αληηζηνηρεί ζηελ θαηεγνξία 

αλαθνξάο ηεο κεηαβιεηήο (reference category) θαη γη απηφ ην Β δελ έρεη ηηκή (ελλνείηαη 0) 

ελψ νχηε ην exp(B) έρεη ηηκή (ελλνείηαη ην 1). H θαηεγνξία agegroup(1) (δειψλεη φηη ν 

ειηθησκέλνο αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 65-74) έρεη Β= 0,371 θαη exp(B)= 1,450 πνπ 

ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα ειηθίαο 65-74  έρνπλ 1,450 θνξέο κεγαιχηεξν odds  λα παξνπζηάζνπλ 
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πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα ειηθίαο 50-64. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α=5% γηαηί ην sig= 0,007<α=0,05. H θαηεγνξία agegroup(2) 

(δειψλεη φηη ν ειηθησκέλνο αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 50-64) έρεη Β= 0,040 θαη exp(B)= 

1,041 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα ειηθίαο 50-64  έρνπλ 1,041 θνξέο κεγαιχηεξν odds  λα 

παξνπζηάζνπλ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα ειηθίαο 65-74. Σν απνηέιεζκα 

απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α=5% γηαηί ην sig= 0,777>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή educ_categ εθηηκάηαη Β= 0,203 θαη εxp(B)= 1,224 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

άηνκα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ην πνιχ 12 ρξφληα ζπνπδέο (δειαδή είλαη απφθνηηνη 

δεκνηηθνχ, γπκλαζίνπ, ιπθείνπ) έρνπλ πεξίπνπ 1,224 θνξέο κεγαιχηεξν odds λα εκθαλίζνπλ 

πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ 13 έηε 

ζπνπδέο. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ  είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig 

=0,060>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή marit_categ εθηηκάηαη Β= -0,171 θαη exp(Β)= 0,842 πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη πνπ κέλνπλ καδί κε ην ζχδπγν ηνπο ή ζπγθαηνηθνχλ έρνπλ 15,8% κηθξφηεξν 

odds λα εκθαλίζνπλ θαηάζιηςε ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο πνπ είλαη παληξεκέλνη θαη 

δνπλ ρσξηζηά, είλαη ρσξηζκέλνη, ρήξνη ή είλαη αλχπαληξνη. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε θαλέλα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α (1%, 5%, 10% ) γηαηί ην sig= 

0,098>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή longterm illness εθηηκάηαη Β= 0,024 θαη exp(B)= 1,025 πνπ ζεκαίλεη φηη 

ηα άηνκα πνπ είραλ θάπνηα ρξφληα αζζέλεηα ζην παξειζφλ έρνπλ πεξίπνπ 1,025 θνξέο 

κεγαιχηεξν  odds λα παξνπζηάζνπλ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ δελ 

είραλ καθξνρξφληα αζζέλεηα. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% 

γηαηί ην sig =0,821>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή symptoms  εθηηκάηαη Β= -0,933 θαη exp(B)= 0,393 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

άηνκα πνπ είραλ παξνπζηάζεη  ιηγφηεξα απφ δχν ζπκπηψκαηα ζην παξειζφλ έρνπλ πεξίπνπ 

60,7% κηθξφηεξν odds λα παξνπζηάζνπλ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ 

είραλ πεξηζζφηεξα απφ δχν ζπκπηψκαηα. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε 

α = 5% γηαηί ην sig =0<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή chronic2  εθηηκάηαη Β= -0,073  θαη exp(Β)= 0,930  πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

άηνκα πνπ έρνπλ παξνπζηάζεη ιηγφηεξεο απφ δχν ρξφληεο αζζέλεηεο έρνπλ 7% κηθξφηεξν  

odds λα εκθαλίζνπλ πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ έρνπλ παξνπζηάζεη 
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πεξηζζφηεξεο απφ δχν ρξφληεο αζζέλεηεο. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,513>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή adl2 εθηηκάηαη Β= -0,423 θαη exp(B)= 0,655 πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη νη νπνίνη  κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο βαζηθέο 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ 34,5% κηθξφηεξν odds λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα 

θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

φιεο ηηο βαζηθέο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,013<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή iadl2 εθηηκάηαη Β= -0,600 θαη exp(B)= 0,549 πνπ ζεκαίλεη φηη  νη 

ειηθησκέλνη νη νπνίνη κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

δεπηεξεχνπζεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ πεξίπνπ 45,1% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ 

λα πξαγκαηνπνηήζνπλ φιεο ηηο δεπηεξεχνπζεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν απνηέιεζκα 

απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή depression εθηηκάηαη Β= 1,276 exp(Β)= 3,583  πνπ ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα 

πνπ έρνπλ αληηκεησπίζεη ζην παξειζφλ πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο έρνπλ  3,583 θνξέο 

κεγαιχηεξν odds λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ 

αληηκεησπίζεη ζην παξειζφλ πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή mobilit2 εθηηκάηαη Β= -0,523 exp(B)= 0,593 πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη πνπ δελ έρνπλ θαλέλα πεξηνξηζκφ ζηελ αληνρή θαη ζηε δχλακε έρνπλ 40,7% 

κηθξφηεξν odds λα παξνπζηάζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο 

πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα πεξηνξηζκφ. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε 

α = 5% γηαηί ην sig =0<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή mobilit3 εθηηκάηαη Β= -0,173 exp(B)= 0,841  πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη πνπ έρνπλ ην πνιχ δχν πεξηνξηζκνχο ζηελ αληνρή θαη ζηε δχλακε  έρνπλ 15,9% 

κηθξφηεξν odds λα παξνπζηάζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο 

πνπ έρνπλ ηξεηο θαη πεξηζζφηεξνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ αληνρή θαη ζηε δχλακε. Σν 

απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,240>α=0,05. 
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Ο επφκελνο πίλαθαο (classification table) επίζεο δείρλεη θαηά πφζν ην κνληέιν είλαη 

επηηπρεκέλν. Οπζηαζηηθά ππνινγίδεη θαηά πφζν νη παξαηεξνχζεο  ηηκέο ζπκπίπηνπλ κε ηηο 

εθηηκνχζεο απφ ην κνληέιν. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ έρνπλ εθηηκεζεί ζσζηά είλαη  75,4%. 

 

Πίνακας 4.22 
 

Classification Table
a
 

 

Observed 

Predicted 

 EURO-D caseness - 4+ symptoms 
Percentage 

Correct  no yes 

Step 1 EURO-D caseness - 4+ 

symptoms 

no 1623 196 89,2 

yes 463 392 45,8 

Overall Percentage   75,4 

a. The cut value is ,500 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ 

 
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ εθαξκφδνληαο ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε 

ζπκπεξαίλεηαη φηη νη κεηαβιεηέο sex, age(1), symptoms, depression ever, mobilit2, iadl2 είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαη ζπλεπψο επεξεάδνπλ ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή eurodcat (ε 

νπνία καο δείρλεη αλ ν ειηθησκέλνο έρεη ζνβαξφ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ή φρη). 

Απ’φιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ εηζήρζεζαλ ζην κνληέιν ε θαηάζιηςε ζην παξειζφλ (depression 

ever) παξνπζηάδεηαη σο ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πξνζδηνξηζκνχ θαηάζιηςεο ελφο 

ειηθησκέλνπ (Β= 1,276). Δπίζεο, άμηα ζρνιηαζκνχ είλαη ε κεηαβιεηή ειηθηαθή νκάδα 

(agegroup(1)) κε Β= 0,371.  

 

Σν κνληέιν πνπ πξνζαξκφδεηαη θαιχηεξα ζηα δεδνκέλα καο είλαη ην εμήο : 

 
Logit(euroD) = β0 + β1*sex + β2*age(1) + β3*symptoms + β4*depression ever + β5*mobilit2 + 

β6* iadl2 
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ΓΑΝΗΑ 

 
Ο πίλαθαο 4.23  δίλεη ηηο εθηηκήζεηο γηα ην κνληέιν. Ζ ζηήιε Β δείρλεη ηηο ηηκέο ησλ 

ζπληειεζηψλ παιηλδξφκεζεο, ε δηπιαλή ζηήιε ην ηππηθφ ζθάικα (standard error), ελψ ε 

ζηαηηζηηθή Wald δείρλεη ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα γηα θαζέλα απφ ηνπο ζπληειεζηέο 

απηνχο. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ζηήιε (sig). Σέινο, ε ζηήιε 

Exp(B) δείρλεη ηηο εθζεηηθέο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο. 

 

 

Πίνακας 4.23 
 

Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 dn042_(1) -,442 ,129 11,778 1 ,001 ,642 

AGEGROUP   6,728 2 ,035  

AGEGROUP(1) ,416 ,177 5,542 1 ,019 1,516 

AGEGROUP(2) ,132 ,194 ,462 1 ,497 1,141 

EDUC_CATEG(1) ,029 ,132 ,050 1 ,824 1,030 

marit_categ(1) ,020 ,135 ,023 1 ,880 1,021 

ph004_(1) ,320 ,143 5,025 1 ,025 1,378 

adl2(1) -,396 ,212 3,495 1 ,062 ,673 

symptom2w2(1) -1,472 ,147 100,176 1 ,000 ,230 

mh018_   70,887 3 ,000  

mh018_(1) 23,405 40192,970 ,000 1 1,000 1,461E10 

mh018_(2) 21,831 40192,970 ,000 1 1,000 3,026E9 

mh018_(3) 1,101 ,131 70,887 1 ,000 3,008 

chronic2w2(1) ,049 ,143 ,119 1 ,730 1,051 

mobilit2(1) ,002 ,164 ,000 1 ,992 1,002 

iadl2(1) -,566 ,193 8,653 1 ,003 ,568 

mobilit3(1) -,314 ,191 2,687 1 ,101 ,731 

Constant -,506 ,256 3,891 1 ,049 ,603 

a. Variable(s) entered on step 1: dn042_, AGEGROUP, EDUC_CATEG, marit_categ, ph004_, adl2, symptom2w2, 

mh018_, chronic2w2, mobilit2, iadl2, mobilit3. 
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Αξρηθά, ειέγρεηαη ε θαιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα. 

Πξαγκαηνπνηείηαη ν εμήο έιεγρνο: 

Ζν: Καιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα 

Ζ1 : Με θαιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα 

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο δίλεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηεζη ησλ Hosmer – Lemeshow ζρεηηθά κε 

ηελ θαιή πξνζαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ ζην κνληέιν (goodness of fit test). (Hosmer, D.W., & 

Lemeshow (2000)). 

 

Πίνακας 4.24 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 16,744 8 ,033 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην ηεζη δείρλεη φηη ε πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ δελ είλαη θαιή. 

Απηφ θαίλεηαη απφ ηελ ηηκή ηνπ Sig πνπ είλαη 0,033 <α = 0,05 θαη ζπλεπψο ε κεδεληθή 

ππφζεζε δελ είλαη απνδεθηή. Πηζαλφλ θάπνηεο απφ ηηο κεηαβιεηέο λα είλαη ζπζρεηηζκέλεο 

αιιά παξφιν απηά θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα ηάζε φηη ην κνληέιν πξνζαξκφδεηαη θαιά. 

 

Τποζημείφζη: Παξαηεξείηαη φηη ε κνλαδηαία αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο κεηαβιεηήο Υi  πξνθαιεί  

πνιιαπιαζηαζηηθή αχμεζε ηεο ζρεηηθήο πηζαλφηεηαο επηηπρίαο θαηά exp(βi) όηαν οι 

μεηαβληηές Υ2,….,Υk είναι ζηαθερές, ζε απηή ηελ παξαδνρή ζηεξίδεηαη ε εξκελεία ησλ 

παξαθάησ κεηαβιεηψλ. 

Απφ ηνλ πίλαθα 4.23 δηαπηζηψλνπκε ηα εμήο:  

Γηα ηε κεηαβιεηή sex εθηηκάηαη Β= -0,442 θαη exp(B) = 0,642 πνπ ζεκαίλεη φηη νη άλδξεο 

έρνπλ 35,8% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηηο 

γπλαίθεο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig 

=0,001<α=0,05. 

Ζ κεηαβιεηή agegroup είλαη θαηεγνξηθή θαη δείρλεη ηελ ειηθία ηνπ ειηθησκέλνπ. Ζ 

κεηαβιεηή απηή έρεη ηξεηο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε γξακκή αληηζηνηρεί ζηελ θαηεγνξία 

αλαθνξάο ηεο κεηαβιεηήο (reference category) θαη γη απηφ ην Β δελ έρεη ηηκή (ελλνείηαη 0) 

ελψ νχηε ην exp(B) έρεη ηηκή (ελλνείηαη ην 1). H θαηεγνξία agegroup(1) (δειψλεη φηη ν 
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ειηθησκέλνο αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 65-74) έρεη Β= 0,416 θαη exp(B)= 1,516 πνπ 

ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα ειηθίαο 65-74  έρνπλ 1,516 θνξέο κεγαιχηεξν odds  λα παξνπζηάζνπλ 

πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα ειηθίαο 50-64. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α=5% γηαηί ην sig= 0,019 <α=0,05. H θαηεγνξία agegroup(2) 

(δειψλεη φηη ν ειηθησκέλνο αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 50-64) έρεη Β= 0,132 θαη exp(B)= 

1,141 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα ειηθίαο 50-64  έρνπλ 1,141 θνξέο κεγαιχηεξν odds  λα 

παξνπζηάζνπλ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα ειηθίαο 65-74. Σν απνηέιεζκα 

απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α=5% γηαηί ην sig= 0,497 >α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή educ_categ εθηηκάηαη Β= 0,029 θαη εxp(B)= 1,030 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

άηνκα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ην πνιχ 12 ρξφληα ζπνπδέο (δειαδή είλαη απφθνηηνη 

δεκνηηθνχ, γπκλαζίνπ, ιπθείνπ) έρνπλ πεξίπνπ 1,030 θνξέο κεγαιχηεξν odds λα εκθαλίζνπλ 

πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ 13 έηε 

ζπνπδέο. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig 

=0,824>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή marit_categ εθηηκάηαη Β= 0,020 θαη exp(Β)= 1,021 πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη πνπ κέλνπλ καδί κε ην ζχδπγν ηνπο ή ζπγθαηνηθνχλ έρνπλ 1,021 θνξέο 

κεγαιχηεξν odds λα εκθαλίζνπλ θαηάζιηςε ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο πνπ είλαη 

παληξεκέλνη θαη δνπλ ρσξηζηά, είλαη ρσξηζκέλνη, ρήξνη ή είλαη αλχπαληξνη. Σν απνηέιεζκα 

απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε θαλέλα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α (1%, 5%, 10% ) 

γηαηί ην sig= 0,880>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή longterm illness εθηηκάηαη Β= 0,320 θαη exp(B)= 1,378 πνπ ζεκαίλεη φηη 

ηα άηνκα πνπ είραλ θάπνηα καθξνρξφληα αζζέλεηα ζην παξειζφλ έρνπλ πεξίπνπ 1,378 θνξέο 

κεγαιχηεξν  odds λα παξνπζηάζνπλ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ δελ 

είραλ καθξνρξφληα αζζέλεηα. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% 

γηαηί ην sig =0,025<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή symptoms εθηηκάηαη Β= -1,472 θαη exp(B)= 0,230 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

άηνκα πνπ είραλ παξνπζηάζεη  ιηγφηεξα απφ δχν ζπκπηψκαηα ζην παξειζφλ έρνπλ πεξίπνπ 

77% κηθξφηεξν odds λα παξνπζηάζνπλ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ 

είραλ πεξηζζφηεξα απφ δχν ζπκπηψκαηα. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε 

α = 5% γηαηί ην sig =0<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή chronic2 εθηηκάηαη Β= 0,049 θαη exp(Β)= 1,051  πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

άηνκα πνπ έρνπλ παξνπζηάζεη ιηγφηεξεο απφ δχν ρξφληεο αζζέλεηεο έρνπλ 1,051 θνξέο 



97 

 

κεγαιχηεξν odds λα εκθαλίζνπλ πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ έρνπλ 

παξνπζηάζεη πεξηζζφηεξεο απφ δχν ρξφληεο αζζέλεηεο. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,730>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή adl2 εθηηκάηαη Β= -0,396 θαη exp(B)= 0,673 πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη νη νπνίνη  κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο βαζηθέο 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ 32,7% κηθξφηεξν odds λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα 

θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

φιεο ηηο βαζηθέο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ  είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,062>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή iadl2 εθηηκάηαη Β= -0,566 θαη exp(B)= 0,568 πνπ ζεκαίλεη φηη  νη 

ειηθησκέλνη νη νπνίνη  κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

δεπηεξεχνπζεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ πεξίπνπ 43,2% κηθξφηεξν odds λα 

εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ 

λα πξαγκαηνπνηήζνπλ φιεο ηηο δεπηεξεχνπζεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν απνηέιεζκα 

απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,003<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή depression εθηηκάηαη Β= 1,101 θαη exp(Β)= 3,008  πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

άηνκα πνπ έρνπλ αληηκεησπίζεη ζην παξειζφλ πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο έρνπλ πεξίπνπ 

ηξηπιάζην odds λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ 

αληηκεησπίζεη ζην παξειζφλ πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή mobilit2 εθηηκάηαη Β= 0,002 exp(B)= 1,002 πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη πνπ δελ έρνπλ θαλέλα πεξηνξηζκφ ζηελ αληνρή θαη ζηε δχλακε έρνπλ 1,002 

θνξέο κεγαιχηεξν odds λα παξνπζηάζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο 

ειηθησκέλνπο πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα πεξηνξηζκφ. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ  είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,992>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή mobilit3 εθηηκάηαη Β= -0,314 exp(B)= 0,731  πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη πνπ έρνπλ ην πνιχ δχν πεξηνξηζκνχο ζηελ αληνρή θαη ζηε δχλακε έρνπλ 26,9% 

κηθξφηεξν odds λα παξνπζηάζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο 

πνπ έρνπλ ηξεηο θαη πεξηζζφηεξνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ αληνρή θαη ζηε δχλακε. Σν 

απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,101>α=0,05. 

Ο επφκελνο πίλαθαο (classification table) επίζεο δείρλεη θαηά πφζν ην κνληέιν είλαη 

επηηπρεκέλν. Οπζηαζηηθά ππνινγίδεη θαηά πφζν νη παξαηήξεζεο  ηηκέο ζπκπίπηνπλ κε ηηο 
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εθηηκνχζεο απφ ην κνληέιν. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ έρνπλ εθηηκεζεί ζσζηά είλαη  84,2 %. 

 

 

Πίνακας 4.25 
 

Classification Table
a
 

 

Observed 

Predicted 

 EURO-D caseness - 4+ symptoms 
Percentage 

Correct  no yes 

Step 1 EURO-D caseness - 4+ 

symptoms 

no 1995 71 96,6 

yes 320 92 22,3 

Overall Percentage   84,2 

a. The cut value is ,500 

 

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ 

 
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ εθαξκφδνληαο ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε 

ζπκπεξαίλεηαη φηη νη κεηαβιεηέο sex, age(1), longterm illness, symptoms, depression ever, 

iadl2 είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαη ζπλεπψο επεξεάδνπλ ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

eurodcat (ε νπνία καο δείρλεη αλ ν ειηθησκέλνο έρεη ζνβαξφ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ή φρη). 

Απ’φιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ εηζήρζεζαλ ζην κνληέιν ε θαηάζιηςε ζην παξειζφλ (depression 

ever) παξνπζηάδεηαη σο ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πξνζδηνξηζκνχ θαηάζιηςεο ελφο 

ειηθησκέλνπ (Β=1,101). Δπίζεο, άμηα ζρνιηαζκνχ είλαη ε κεηαβιεηή ειηθηαθή νκάδα 

(agegroup(1)) κε Β = 0,416. 

 

Σν κνληέιν πνπ πξνζαξκφδεηαη θαιχηεξα ζηα δεδνκέλα καο είλαη ην εμήο : 

 
Logit(euroD) = β0 + β1*sex + β2*age(1) + β3*longterm illness + β4* symptoms + β5* 

depression ever + β6*iadl2 
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ΔΛΛΑΓΑ 

 
Ο πίλαθαο 4.26 δίλεη ηηο εθηηκήζεηο γηα ην κνληέιν. Ζ ζηήιε Β δείρλεη ηηο ηηκέο ησλ 

ζπληειεζηψλ παιηλδξφκεζεο, ε δηπιαλή ζηήιε ην ηππηθφ ζθάικα (standard error), ελψ ε 

ζηαηηζηηθή Wald δείρλεη ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα γηα θαζέλα απφ ηνπο ζπληειεζηέο 

απηνχο. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ζηήιε (sig). Σέινο, ε ζηήιε 

Exp(B) δείρλεη ηηο εθζεηηθέο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο. 

 

 

Πίνακας 4.26 
 

Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 dn042_(1) -,588 ,125 21,984 1 ,000 ,555 

AGEGROUP   7,979 2 ,019  

AGEGROUP(1) -,430 ,162 7,098 1 ,008 ,650 

AGEGROUP(2) -,353 ,152 5,363 1 ,021 ,703 

EDUC_CATEG(1) ,119 ,185 ,414 1 ,520 1,126 

marit_categ(1) -,095 ,126 ,565 1 ,452 ,909 

ph004_(1) ,205 ,125 2,671 1 ,102 1,228 

chronic2w2(1) -,135 ,138 ,957 1 ,328 ,874 

symptom2w2(1) -,958 ,133 52,030 1 ,000 ,384 

mobilit2(1) -,115 ,154 ,554 1 ,457 ,892 

mobilit3(1) -,120 ,151 ,627 1 ,429 ,887 

adl2(1) -,647 ,196 10,898 1 ,001 ,524 

iadl2(1) -,340 ,145 5,477 1 ,019 ,711 

mh018_(1) 1,749 ,150 136,352 1 ,000 5,748 

Constant ,201 ,284 ,504 1 ,478 1,223 

a. Variable(s) entered on step 1: dn042_, AGEGROUP, EDUC_CATEG, marit_categ, ph004_, chronic2w2, 

symptom2w2, mobilit2, mobilit3, adl2, iadl2, mh018_. 
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Αξρηθά, ειέγρεηαη ε θαιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα. 

Πξαγκαηνπνηείηαη ν εμήο έιεγρνο: 

Ζν: Καιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα 

Ζ1 : Με θαιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα 

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο δίλεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηεζη ησλ Hosmer – Lemeshow ζρεηηθά κε 

ηελ θαιή πξνζαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ ζην κνληέιν (goodness of fit test). (Hosmer, D.W., & 

Lemeshow (2000)). 

 

Πίνακας 4.27 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 4,658 8 ,793 

 
 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην ηεζη δείρλεη φηη ε πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ είλαη θαιή (the 

data fit the model well). Απηφ θαίλεηαη απφ ηελ ηηκή ηνπ Sig πνπ είλαη 0,793>α = 0,05 θαη 

ζπλεπψο ε κεδεληθή ππφζεζε είλαη απνδεθηή. 

 

Τποζημείφζη: Παξαηεξείηαη φηη ε κνλαδηαία αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο κεηαβιεηήο Υi  πξνθαιεί  

πνιιαπιαζηαζηηθή αχμεζε ηεο ζρεηηθήο πηζαλφηεηαο επηηπρίαο θαηά exp(βi) όηαν οι 

μεηαβληηές Υ2,….,Υk είναι ζηαθερές, ζε απηή ηελ παξαδνρή ζηεξίδεηαη ε εξκελεία ησλ 

παξαθάησ κεηαβιεηψλ. 

Απφ ηνλ πίλαθα 4.26 δηαπηζηψλνπκε ηα εμήο:  

Γηα ηε κεηαβιεηή sex εθηηκάηαη  Β= -0,588 θαη exp(B) = 0,555 πνπ ζεκαίλεη φηη νη άλδξεο 

έρνπλ 44,5% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηηο 

γπλαίθεο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0<α=0,05. 

Ζ κεηαβιεηή agegroup είλαη θαηεγνξηθή θαη δείρλεη ηελ ειηθία ηνπ ειηθησκέλνπ. Ζ 

κεηαβιεηή απηή έρεη ηξεηο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε γξακκή αληηζηνηρεί ζηελ θαηεγνξία 

αλαθνξάο ηεο κεηαβιεηήο (reference category) θαη γη απηφ ην Β δελ έρεη ηηκή (ελλνείηαη 0) 

ελψ νχηε ην exp(B) έρεη ηηκή (ελλνείηαη ην 1). H θαηεγνξία agegroup(1) (δειψλεη φηη ν 

ειηθησκέλνο αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 65-74) έρεη Β= -0,430 θαη exp(B)= 0,650 πνπ 

ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα ειηθίαο 65-74  έρνπλ  35% κηθξφηεξν odds  λα παξνπζηάζνπλ 
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πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα ειηθίαο 50-64. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α=5% γηαηί ην sig= 0,008 <α=0,05. H θαηεγνξία agegroup(2) 

(δειψλεη φηη ν ειηθησκέλνο αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 50-64) έρεη Β= -0,353 θαη exp(B)= 

0,703 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα ειηθίαο 50-64  έρνπλ 29,7% κηθξφηεξν  odds  λα 

παξνπζηάζνπλ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα ειηθίαο 65-74. Σν απνηέιεζκα 

απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α=5% γηαηί ην sig= 0,021 <α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή educ_categ εθηηκάηαη Β= 0,119 θαη εxp(B)= 1,126 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

άηνκα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ην πνιχ 12 ρξφληα ζπνπδέο (δειαδή είλαη απφθνηηνη 

δεκνηηθνχ, γπκλαζίνπ, ιπθείνπ) έρνπλ πεξίπνπ 1,126 θνξέο κεγαιχηεξν odds λα εκθαλίζνπλ 

πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ 13 έηε 

ζπνπδέο. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig 

=0,520>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή marit_categ εθηηκάηαη Β= -0,95 θαη exp(Β)= 0,909 πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη πνπ κέλνπλ καδί κε ην ζχδπγν ηνπο ή ζπγθαηνηθνχλ έρνπλ 9,1% κηθξφηεξν odds 

λα εκθαλίζνπλ θαηάζιηςε ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο πνπ είλαη παληξεκέλνη θαη δνπλ 

ρσξηζηά, είλαη ρσξηζκέλνη, ρήξνη ή είλαη αλχπαληξνη. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε θαλέλα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α (1%, 5%, 10% ) γηαηί ην sig= 

0,452>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή longterm illness εθηηκάηαη Β= 0,205 θαη exp(B)= 1,228 πνπ ζεκαίλεη φηη 

ηα άηνκα πνπ είραλ θάπνηα ρξφληα αζζέλεηα ζην παξειζφλ έρνπλ πεξίπνπ 1,228 θνξέο 

κεγαιχηεξν  odds λα παξνπζηάζνπλ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ δελ 

είραλ καθξνρξφληα αζζέλεηα. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% 

γηαηί ην sig =0,102>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή symptoms εθηηκάηαη Β= -0,958 θαη exp(B)= 0,384 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

άηνκα πνπ είραλ παξνπζηάζεη  ιηγφηεξα απφ δχν ζπκπηψκαηα ζην παξειζφλ έρνπλ πεξίπνπ 

61,6% κηθξφηεξν odds λα παξνπζηάζνπλ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ 

είραλ πεξηζζφηεξα απφ δχν ζπκπηψκαηα. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε 

α = 5% γηαηί ην sig =0<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή chronic2 εθηηκάηαη Β= -0,135 θαη exp(Β)= 0,874 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

άηνκα πνπ έρνπλ παξνπζηάζεη ιηγφηεξεο απφ δχν ρξφληεο αζζέλεηεο έρνπλ 12,6% κηθξφηεξν  

odds λα εκθαλίζνπλ πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ έρνπλ παξνπζηάζεη 
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πεξηζζφηεξεο απφ δχν ρξφληεο αζζέλεηεο. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,328>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή adl2 εθηηκάηαη Β= -0,647 θαη exp(B)= 0,524 πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη νη νπνίνη κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο βαζηθέο 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ 47,6% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο  λα εκθαλίζνπλ 

ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ φιεο ηηο βαζηθέο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,001<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή iadl2 εθηηκάηαη Β= -0,340 θαη exp(B)= 0,711 πνπ ζεκαίλεη φηη  νη 

ειηθησκέλνη νη νπνίνη  κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

δεπηεξεχνπζεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ πεξίπνπ 28,9% κηθξφηεξν odds λα 

εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ 

λα πξαγκαηνπνηήζνπλ φιεο ηηο δεπηεξεχνπζεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν απνηέιεζκα 

απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,019<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή depression εθηηκάηαη Β= 1,749 exp(Β)= 5,748  πνπ ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα 

πνπ έρνπλ αληηκεησπίζεη ζην παξειζφλ πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο έρνπλ πεληαπιάζην odds λα 

εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ αληηκεησπίζεη ζην 

παξειζφλ πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 

5% γηαηί ην sig =0<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή mobilit2 εθηηκάηαη Β= -0,115 θαη exp(B)= 0,892 πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη πνπ δελ έρνπλ θαλέλα πεξηνξηζκφ ζηελ αληνρή θαη ζηε δχλακε έρνπλ 10,8% 

κηθξφηεξν odds λα παξνπζηάζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο 

πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα πεξηνξηζκφ. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ  είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ 

ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,457>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή mobilit3 εθηηκάηαη Β= -0,120 θαη  exp(B)= 0,887  πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη πνπ έρνπλ ην πνιχ δχν πεξηνξηζκνχο ζηελ αληνρή θαη ζηε δχλακε έρνπλ 11,3% 

κηθξφηεξν odds λα παξνπζηάζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο 

πνπ έρνπλ ηξεηο θαη πεξηζζφηεξνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ αληνρή θαη ζηε δχλακε. Σν 

απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,429>α=0,05. 
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Ο επφκελνο πίλαθαο (classification table) επίζεο δείρλεη θαηά πφζν ην κνληέιν είλαη 

επηηπρεκέλν. Οπζηαζηηθά ππνινγίδεη θαηά πφζν νη παξαηεξνχζεο  ηηκέο ζπκπίπηνπλ κε ηηο 

εθηηκνχζεο απφ ην κνληέιν. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ έρνπλ εθηηκεζεί ζσζηά είλαη  84,5 %. 

 

 

Πίνακας 4.28 
 

Classification Table
a
 

 

Observed 

Predicted 

 EURO-D caseness - 4+ symptoms 
Percentage 

Correct  no yes 

Step 1 EURO-D caseness - 4+ 

symptoms 

no 2285 68 97,1 

yes 379 149 28,2 

Overall Percentage   84,5 

a. The cut value is ,500 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ 

 
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ εθαξκφδνληαο ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε 

ζπκπεξαίλεηαη φηη νη κεηαβιεηέο sex, age(1), age(2), symptoms, adl2, iadl2, depression ever 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαη ζπλεπψο επεξεάδνπλ ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή eurodcat (ε 

νπνία καο δείρλεη αλ ν ειηθησκέλνο έρεη ζνβαξφ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ή φρη). 

Απ’φιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ εηζήρζεζαλ ζην κνληέιν ε θαηάζιηςε ζην παξειζφλ (depression 

ever) παξνπζηάδεηαη σο ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πξνζδηνξηζκνχ θαηάζιηςεο ελφο 

ειηθησκέλνπ (Β= 1,749). Δπίζεο, άμηα ζρνιηαζκνχ είλαη ε κεηαβιεηή ρξφληα αζζέλεηα 

(longterm illness) κε B= 0,205. 

 

Σν κνληέιν πνπ πξνζαξκφδεηαη θαιχηεξα ζηα δεδνκέλα καο είλαη ην εμήο : 

 
Logit(euroD) = β0 + β1*sex + β2*age(1) + β3*age(2) + β4* symptoms + β5*adl2 + β6*iadl2 + 

β7*depression ever  
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ΔΛΒΔΣΗΑ 

 
Ο πίλαθαο 4.29  δίλεη ηηο εθηηκήζεηο γηα ην κνληέιν. Ζ ζηήιε Β δείρλεη ηηο ηηκέο ησλ 

ζπληειεζηψλ παιηλδξφκεζεο, ε δηπιαλή ζηήιε ην ηππηθφ ζθάικα (standard error), ελψ ε 

ζηαηηζηηθή Wald δείρλεη ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα γηα θαζέλα απφ ηνπο ζπληειεζηέο 

απηνχο. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ζηήιε (sig). Σέινο, ε ζηήιε 

Exp(B) δείρλεη ηηο εθζεηηθέο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο. 

 

 

Πίνακας 4.29 

 

Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 dn042_(1) -,473 ,179 6,956 1 ,008 ,623 

AGEGROUP   6,748 2 ,034  

AGEGROUP(1) ,227 ,222 1,043 1 ,307 1,255 

AGEGROUP(2) -,354 ,256 1,904 1 ,168 ,702 

EDUC_CATEG(1) ,327 ,183 3,216 1 ,073 1,387 

marit_categ(1) -,098 ,177 ,310 1 ,578 ,906 

ph004_(1) ,327 ,183 3,194 1 ,074 1,386 

chronic2w2(1) -,068 ,190 ,128 1 ,721 ,934 

symptom2w2(1) -1,013 ,186 29,519 1 ,000 ,363 

mobilit2(1) -,261 ,206 1,601 1 ,206 ,770 

mobilit3(1) -,022 ,269 ,007 1 ,936 ,978 

adl2(1) -,403 ,299 1,818 1 ,178 ,668 

iadl2(1) -1,002 ,257 15,156 1 ,000 ,367 

mh018_(1) 1,160 ,193 36,067 1 ,000 3,188 

Constant -,056 ,392 ,021 1 ,886 ,945 

a. Variable(s) entered on step 1: dn042_, AGEGROUP, EDUC_CATEG, marit_categ, ph004_, chronic2w2, 

symptom2w2, mobilit2, mobilit3, adl2, iadl2, mh018_. 
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Αξρηθά, ειέγρεηαη ε θαιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα. 

Πξαγκαηνπνηείηαη ν εμήο έιεγρνο: 

Ζν: Καιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα 

Ζ1 : Με θαιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα 

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο δίλεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηεζη ησλ Hosmer – Lemeshow ζρεηηθά κε 

ηελ θαιή πξνζαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ ζην κνληέιν (goodness of fit test). (Hosmer, D.W., & 

Lemeshow (2000)). 

 

Πίνακας 4.30 

 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 10,346 8 ,242 

 

 
ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην ηεζη δείρλεη φηη ε πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ είλαη θαιή (the 

data fit the model well). Απηφ θαίλεηαη απφ ηελ ηηκή ηνπ Sig πνπ είλαη 0,242>α = 0,05 θαη 

ζπλεπψο ε κεδεληθή ππφζεζε είλαη απνδεθηή. 

 

Τποζημείφζη: Παξαηεξείηαη φηη ε κνλαδηαία αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο κεηαβιεηήο Υi  πξνθαιεί  

πνιιαπιαζηαζηηθή αχμεζε ηεο ζρεηηθήο πηζαλφηεηαο επηηπρίαο θαηά exp(βi) όηαν οι 

μεηαβληηές Υ2,….,Υk είναι ζηαθερές, ζε απηή ηελ παξαδνρή ζηεξίδεηαη ε εξκελεία ησλ 

παξαθάησ κεηαβιεηψλ. 

Απφ ηνλ πίλαθα 4.29 δηαπηζηψλνπκε ηα εμήο: 

Γηα ηε κεηαβιεηή sex εθηηκάηαη Β= -0,473 θαη exp(B) = 0,623 πνπ ζεκαίλεη φηη νη άλδξεο 

έρνπλ 37,7% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηηο 

γπλαίθεο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig 

=0,008<α=0,05. 

Ζ κεηαβιεηή agegroup είλαη θαηεγνξηθή θαη δείρλεη ηελ ειηθία ηνπ ειηθησκέλνπ. Ζ 

κεηαβιεηή απηή έρεη ηξεηο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε γξακκή αληηζηνηρεί ζηελ θαηεγνξία 

αλαθνξάο ηεο κεηαβιεηήο (reference category) θαη γη απηφ ην Β δελ έρεη ηηκή (ελλνείηαη 0) 

ελψ νχηε ην exp(B) έρεη ηηκή (ελλνείηαη ην 1). H θαηεγνξία agegroup(1) (δειψλεη φηη ν 



106 

 

ειηθησκέλνο αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 65-74) έρεη Β= 0,227 θαη exp(B)= 1,255 πνπ 

ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα ειηθίαο 65-74  έρνπλ 1,255 θνξέο κεγαιχηεξν odds  λα παξνπζηάζνπλ 

πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα ειηθίαο 50-64. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α=5% γηαηί ην sig= 0,307>α=0,05. H θαηεγνξία agegroup(2) 

(δειψλεη φηη ν ειηθησκέλνο αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 50-64) έρεη Β= -0,354 θαη exp(B)= 

0,702 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα ειηθίαο 50-64  έρνπλ 29,8% κηθξφηεξν  odds  λα 

παξνπζηάζνπλ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα ειηθίαο 65-74. Σν απνηέιεζκα 

απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α=5% γηαηί ην sig= 0,168 >α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή educ_categ εθηηκάηαη Β= 0,327 θαη εxp(B)= 1,387 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

άηνκα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ην πνιχ 12 ρξφληα ζπνπδέο (δειαδή είλαη απφθνηηνη 

δεκνηηθνχ, γπκλαζίνπ, ιπθείνπ) έρνπλ πεξίπνπ 1,387 θνξέο κεγαιχηεξν odds λα εκθαλίζνπλ 

πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ 13 έηε 

ζπνπδέο. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig 

=0,073>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή marit_categ εθηηκάηαη Β= -0,098 θαη exp(Β)= 0,906 πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη πνπ κέλνπλ καδί κε ην ζχδπγν ηνπο ή ζπγθαηνηθνχλ έρνπλ 9,4% κηθξφηεξν odds 

λα εκθαλίζνπλ θαηάζιηςε ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο  πνπ είλαη παληξεκέλνη θαη δνπλ 

ρσξηζηά, είλαη ρσξηζκέλνη, ρήξνη ή είλαη αλχπαληξνη. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε θαλέλα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α (1%, 5%, 10% ) γηαηί ην sig= 

0,578>α=0,05 

Γηα ηε κεηαβιεηή longterm illness εθηηκάηαη Β= 0,327 θαη exp(B)= 1,386 πνπ ζεκαίλεη φηη 

ηα άηνκα πνπ είραλ θάπνηα ρξφληα αζζέλεηα ζην παξειζφλ έρνπλ πεξίπνπ 1,386 θνξέο 

κεγαιχηεξν  odds λα παξνπζηάζνπλ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ δελ 

είραλ καθξνρξφληα αζζέλεηα. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ  είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 

5% γηαηί ην sig =0,074>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή symptoms εθηηκάηαη Β= -1,013 θαη exp(B)= 0,363 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

άηνκα πνπ είραλ παξνπζηάζεη  ιηγφηεξα απφ δχν ζπκπηψκαηα ζην παξειζφλ έρνπλ πεξίπνπ 

63,7% κηθξφηεξν odds λα παξνπζηάζνπλ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ 

είραλ πεξηζζφηεξα απφ δχν ζπκπηψκαηα. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε 

α = 5% γηαηί ην sig =0<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή chronic2 εθηηκάηαη Β= -0,068 θαη exp(Β)= 0,934 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

άηνκα πνπ έρνπλ παξνπζηάζεη ιηγφηεξεο απφ δχν ρξφληεο αζζέλεηεο έρνπλ 6,6% κηθξφηεξν  
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odds λα εκθαλίζνπλ πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ έρνπλ παξνπζηάζεη 

πεξηζζφηεξεο απφ δχν ρξφληεο αζζέλεηεο. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,721>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή adl2 εθηηκάηαη Β= -0,403 θαη exp(B)= 0,668 πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη νη νπνίνη κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο βαζηθέο 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ 33,2% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο  λα εκθαλίζνπλ 

ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ φιεο ηηο βαζηθέο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,178>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή iadl2 εθηηκάηαη Β= -1,002 θαη exp(B)= 0,367 πνπ ζεκαίλεη φηη  νη 

ειηθησκέλνη νη νπνίνη κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

δεπηεξεχνπζεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ πεξίπνπ 63,3% κηθξφηεξν odds λα 

εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο νη νπνίνη δελ  κπνξνχλ 

λα πξαγκαηνπνηήζνπλ φιεο ηηο δεπηεξεχνπζεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν απνηέιεζκα 

απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή depression εθηηκάηαη Β= 1,160 exp(Β)= 3,188  πνπ ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα 

πνπ έρνπλ αληηκεησπίζεη ζην παξειζφλ πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο έρνπλ πεξίπνπ ηξηπιάζην 

odds λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ 

αληηκεησπίζεη ζην παξειζφλ πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή mobilit2 εθηηκάηαη Β= -0,261 θαη exp(B)= 0,770 πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη πνπ δελ έρνπλ θαλέλα πεξηνξηζκφ ζηελ αληνρή θαη ζηε δχλακε έρνπλ 23% 

κηθξφηεξν odds λα παξνπζηάζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο 

πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα πεξηνξηζκφ. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ  είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ 

ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,206>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή mobilit3 εθηηκάηαη Β= -0,022 θαη exp(B)= 0,978  πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη πνπ έρνπλ ην πνιχ δχν πεξηνξηζκνχο ζηελ αληνρή θαη ζηε δχλακε έρνπλ 2,2% 

κηθξφηεξν odds λα παξνπζηάζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο 

πνπ έρνπλ ηξεηο θαη πεξηζζφηεξνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ αληνρή θαη ζηε δχλακε. Σν 

απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,936>α=0,05. 
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Ο επφκελνο πίλαθαο (classification table) επίζεο δείρλεη θαηά πφζν ην κνληέιν είλαη 

επηηπρεκέλν. Οπζηαζηηθά ππνινγίδεη θαηά πφζν νη παξαηεξνχζεο  ηηκέο ζπκπίπηνπλ κε ηηο 

εθηηκνχζεο απφ ην κνληέιν. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ έρνπλ εθηηκεζεί ζσζηά είλαη  84,1 %. 

 

Πίνακας 4.31 
 

Classification Table
a
 

 

Observed 

Predicted 

 EURO-D caseness - 4+ symptoms 
Percentage 

Correct  no yes 

Step 1 EURO-D caseness - 4+ 

symptoms 

no 1109 40 96,5 

yes 177 41 18,8 

Overall Percentage   84,1 

a. The cut value is ,500 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ 

 
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ εθαξκφδνληαο ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε 

ζπκπεξαίλεηαη φηη νη κεηαβιεηέο sex, symptoms, iadl2, depression ever είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο θαη ζπλεπψο επεξεάδνπλ ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή eurodcat (ε νπνία καο 

δείρλεη αλ ν ειηθησκέλνο έρεη ζνβαξφ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ή φρη). 

Απ’φιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ εηζήρζεζαλ ζην κνληέιν ε θαηάζιηςε ζην παξειζφλ (depression 

ever) παξνπζηάδεηαη σο ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πξνζδηνξηζκνχ θαηάζιηςεο ελφο 

ειηθησκέλνπ (Β=1,160). Δπίζεο άμηα ζρνιηαζκνχ είλαη ε κεηαβιεηή ρξφληα αζζέλεηα 

(longterm illness)κε Β= 0,327 νκνίσο θαη ε κεηαβιεηή εθπαίδεπζε κε Β= 0,327. 

 

Σν κνληέιν πνπ πξνζαξκφδεηαη θαιχηεξα ζηα δεδνκέλα καο είλαη ην εμήο : 

 
Logit(euroD) = β0 + β1*sex + β2* symptoms + β3*iadl2 + β4*depression ever  
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ΒΔΛΓΗΟ 
 

Ο πίλαθαο 4.32  δίλεη ηηο εθηηκήζεηο γηα ην κνληέιν. Ζ ζηήιε Β δείρλεη ηηο ηηκέο ησλ 

ζπληειεζηψλ παιηλδξφκεζεο, ε δηπιαλή ζηήιε ην ηππηθφ ζθάικα (standard error), ελψ ε 

ζηαηηζηηθή Wald δείρλεη ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα γηα θαζέλα απφ ηνπο ζπληειεζηέο 

απηνχο. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ζηήιε (sig). Σέινο, ε ζηήιε 

Exp(B) δείρλεη ηηο εθζεηηθέο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο. 

 

 

Πίνακας 4.32 

 

Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 dn042_(1) -,380 ,100 14,383 1 ,000 ,684 

AGEGROUP   1,921 2 ,383  

AGEGROUP(1) ,157 ,131 1,428 1 ,232 1,170 

AGEGROUP(2) ,021 ,140 ,023 1 ,880 1,021 

EDUC_CATEG(1) ,175 ,105 2,799 1 ,094 1,191 

marit_categ(1) -,117 ,108 1,175 1 ,278 ,890 

ph004_(1) ,327 ,110 8,887 1 ,003 1,387 

chronic2w2(1) ,084 ,109 ,592 1 ,442 1,088 

symptom2w2(1) -1,105 ,114 93,299 1 ,000 ,331 

mobilit2(1) -,200 ,126 2,534 1 ,111 ,819 

mobilit3(1) -,420 ,138 9,224 1 ,002 ,657 

adl2(1) -,301 ,151 3,960 1 ,047 ,740 

iadl2(1) -,562 ,138 16,497 1 ,000 ,570 

mh018_(1) 1,382 ,121 131,138 1 ,000 3,982 

Constant ,116 ,199 ,339 1 ,560 1,123 

a. Variable(s) entered on step 1: dn042_, AGEGROUP, EDUC_CATEG, marit_categ, ph004_, chronic2w2, 

symptom2w2, mobilit2, mobilit3, adl2, iadl2, mh018_. 
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Αξρηθά, ειέγρεηαη ε θαιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα. 

Πξαγκαηνπνηείηαη ν εμήο έιεγρνο: 

Ζν: Καιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα 

Ζ1 : Με θαιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα 

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο δίλεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηεζη ησλ Hosmer – Lemeshow ζρεηηθά κε 

ηελ θαιή πξνζαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ ζην κνληέιν (goodness of fit test). (Hosmer, D.W., & 

Lemeshow (2000)). 

 

Πίνακας 4.33 

 

 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 6,838 8 ,554 

 

 
ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην ηεζη δείρλεη φηη ε πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ είλαη θαιή (the 

data fit the model well). Απηφ θαίλεηαη απφ ηελ ηηκή ηνπ Sig πνπ είλαη 0,554 >α = 0,05 θαη 

ζπλεπψο ε κεδεληθή ππφζεζε είλαη απνδεθηή. 

 

Τποζημείφζη: Παξαηεξείηαη φηη ε κνλαδηαία αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο κεηαβιεηήο Υi  πξνθαιεί  

πνιιαπιαζηαζηηθή αχμεζε ηεο ζρεηηθήο πηζαλφηεηαο επηηπρίαο θαηά exp(βi) όηαν οι 

μεηαβληηές Υ2,….,Υk είναι ζηαθερές, ζε απηή ηελ παξαδνρή ζηεξίδεηαη ε εξκελεία ησλ 

παξαθάησ κεηαβιεηψλ. 

Απφ ηνλ πίλαθα 4.32 δηαπηζηψλνπκε ηα εμήο:  

Γηα ηε κεηαβιεηή sex εθηηκάηαη Β= -0,380 θαη exp(B) = 0,684 πνπ ζεκαίλεη φηη νη άλδξεο 

έρνπλ 31,6% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηηο 

γπλαίθεο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0<α=0,05. 

Ζ κεηαβιεηή agegroup είλαη θαηεγνξηθή θαη δείρλεη ηελ ειηθία ηνπ ειηθησκέλνπ. Ζ 

κεηαβιεηή απηή έρεη ηξεηο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε γξακκή αληηζηνηρεί ζηελ θαηεγνξία 

αλαθνξάο ηεο κεηαβιεηήο (reference category) θαη γη απηφ ην Β δελ έρεη ηηκή (ελλνείηαη 0) 

ελψ νχηε ην exp(B) έρεη ηηκή (ελλνείηαη ην 1). H θαηεγνξία agegroup(1) (δειψλεη φηη ν 
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ειηθησκέλνο αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 65-74) έρεη Β= 0,157 θαη exp(B)= 1,170 πνπ 

ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα ειηθίαο 65-74  έρνπλ 1,170 θνξέο κεγαιχηεξν odds  λα παξνπζηάζνπλ 

πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα ειηθίαο 50-64. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α=5% γηαηί ην sig= 0,232>α=0,05. H θαηεγνξία agegroup(2) 

(δειψλεη φηη ν ειηθησκέλνο αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 50-64) έρεη Β= 0,021 θαη exp(B)= 

1,021 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα ειηθίαο 50-64  έρνπλ 1,021 θνξέο κεγαιχηεξν odds  λα 

παξνπζηάζνπλ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα ειηθίαο 65-74. Σν απνηέιεζκα 

απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α=5% γηαηί ην sig= 0,880 >α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή educ_categ εθηηκάηαη Β= 0,175 θαη εxp(B)= 1,191 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

άηνκα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ην πνιχ 12 ρξφληα ζπνπδέο (δειαδή είλαη απφθνηηνη 

δεκνηηθνχ, γπκλαζίνπ, ιπθείνπ) έρνπλ πεξίπνπ 1,191 θνξέο κεγαιχηεξν odds λα εκθαλίζνπλ 

πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ 13 έηε 

ζπνπδέο. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ  είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig 

=0,094>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή marit_categ  εθηηκάηαη Β= -0,117 θαη exp(Β)= 0,890 πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη πνπ κέλνπλ καδί κε ην ζχδπγν ηνπο ή ζπγθαηνηθνχλ έρνπλ 11% κηθξφηεξν odds 

λα εκθαλίζνπλ θαηάζιηςε ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο πνπ είλαη παληξεκέλνη θαη δνπλ 

ρσξηζηά, είλαη ρσξηζκέλνη, ρήξνη ή είλαη αλχπαληξνη. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε θαλέλα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α (1%, 5%, 10% ) γηαηί ην sig= 

0,278>α=0,05 

Γηα ηε κεηαβιεηή longterm illness εθηηκάηαη Β= 0,327 θαη exp(B)= 1,387 πνπ ζεκαίλεη φηη 

ηα άηνκα πνπ είραλ θάπνηα ρξφληα αζζέλεηα ζην παξειζφλ έρνπλ πεξίπνπ 1,387 θνξέο 

κεγαιχηεξν odds λα παξνπζηάζνπλ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ δελ 

είραλ καθξνρξφληα αζζέλεηα. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% 

γηαηί ην sig =0,003<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή symptoms εθηηκάηαη Β= -1,105 θαη exp(B)= 0,331 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

άηνκα πνπ είραλ παξνπζηάζεη  ιηγφηεξα απφ δχν ζπκπηψκαηα ζην παξειζφλ έρνπλ πεξίπνπ 

66,9% κηθξφηεξν odds λα παξνπζηάζνπλ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ 

είραλ πεξηζζφηεξα απφ δχν ζπκπηψκαηα. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε 

α = 5% γηαηί ην sig =0<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή chronic2 εθηηκάηαη Β= 0,084 θαη exp(Β)= 1,088 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα 

πνπ έρνπλ παξνπζηάζεη ιηγφηεξεο απφ δχν ρξφληεο αζζέλεηεο έρνπλ 1,088 θνξέο κεγαιχηεξν 
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odds λα εκθαλίζνπλ πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ έρνπλ παξνπζηάζεη 

πεξηζζφηεξεο απφ δχν ρξφληεο αζζέλεηεο. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,442>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή adl2 εθηηκάηαη Β= -0,301 θαη exp(B)= 0,740 πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη νη νπνίνη  κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο βαζηθέο 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ 26% κηθξφηεξν odds λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα 

θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

φιεο ηηο βαζηθέο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,047<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή iadl2 εθηηκάηαη Β= 0,562 θαη exp(B)= 0,570 πνπ ζεκαίλεη φηη  νη 

ειηθησκέλνη νη νπνίνη  κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

δεπηεξεχνπζεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ πεξίπνπ 43% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο  λα 

εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ 

λα πξαγκαηνπνηήζνπλ φιεο ηηο δεπηεξεχνπζεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν απνηέιεζκα 

απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή depression εθηηκάηαη Β= 1,382 exp(Β)= 3,982  πνπ ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα 

πνπ έρνπλ αληηκεησπίζεη ζην παξειζφλ πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο έρνπλ ζρεδφλ ηεηξαπιάζην 

odds λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ 

αληηκεησπίζεη ζην παξειζφλ πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή mobilit2 εθηηκάηαη Β= -0,200 θαη exp(B)= 0,819 πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη πνπ δελ έρνπλ θαλέλα πεξηνξηζκφ ζηελ αληνρή θαη ζηε δχλακε έρνπλ 18,1% 

κηθξφηεξν odds λα παξνπζηάζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο 

πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα πεξηνξηζκφ. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ 

ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,111>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή mobilit3 εθηηκάηαη Β= -0,420 exp(B)= 0,657  πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη πνπ έρνπλ ην πνιχ δχν πεξηνξηζκνχο  ζηελ αληνρή θαη ζηε δχλακε έρνπλ 34,3% 

ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα παξνπζηάζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο 

ειηθησκέλνπο πνπ έρνπλ ηξεηο θαη πεξηζζφηεξνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ αληνρή θαη ζηε δχλακε . 

Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,002<α=0,05. 
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Ο επφκελνο πίλαθαο (classification table) επίζεο δείρλεη θαηά πφζν ην κνληέιν είλαη 

επηηπρεκέλν. Οπζηαζηηθά ππνινγίδεη θαηά πφζν νη παξαηεξνχζεο  ηηκέο ζπκπίπηνπλ κε ηηο 

εθηηκνχζεο απφ ην κνληέιν. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ έρνπλ εθηηκεζεί ζσζηά είλαη  79,1 %. 

 

Πίνακας 4.34 
 

Classification Table
a
 

 

Observed 

Predicted 

 EURO-D caseness - 4+ symptoms 
Percentage 

Correct  no yes 

Step 1 EURO-D caseness - 4+ 

symptoms 

no 2057 179 92,0 

yes 453 337 42,7 

Overall Percentage   79,1 

a. The cut value is ,500 

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ 

 
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ εθαξκφδνληαο ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε 

ζπκπεξαίλεηαη φηη νη κεηαβιεηέο sex, longterm illness, symptoms, mobilit3, adl2, iadl2, 

depression ever είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαη ζπλεπψο επεξεάδνπλ ηελ εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή eurodcat (ε νπνία καο δείρλεη αλ ν ειηθησκέλνο έρεη ζνβαξφ πξφβιεκα 

θαηάζιηςεο ή φρη). 

Απ’φιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ εηζήρζεζαλ ζην κνληέιν ε θαηάζιηςε ζην παξειζφλ (depression 

ever) παξνπζηάδεηαη σο ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πξνζδηνξηζκνχ θαηάζιηςεο ελφο 

ειηθησκέλνπ (Β= 1.382). Δπίζεο, άμηα ζρνιηαζκνχ είλαη ε κεηαβιεηή ρξφληα αζζέλεηα 

(longterm illness) κε Β= 0,327. 

 

Σν κνληέιν πνπ πξνζαξκφδεηαη θαιχηεξα ζηα δεδνκέλα καο είλαη ην εμήο : 

 
Logit(euroD) = β0 + β1*sex + β2*longterm illness + β3*symptoms + β4* mobilt3 + β5*adl2 + 

β6*iadl2 + β7*depression ever  
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ΣΔΥΗΑ 

 
Ο πίλαθαο 4.35  δίλεη ηηο εθηηκήζεηο γηα ην κνληέιν. Ζ ζηήιε Β δείρλεη ηηο ηηκέο ησλ 

ζπληειεζηψλ παιηλδξφκεζεο, ε δηπιαλή ζηήιε ην ηππηθφ ζθάικα (standard error), ελψ ε 

ζηαηηζηηθή Wald δείρλεη ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα γηα θαζέλα απφ ηνπο ζπληειεζηέο 

απηνχο. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ζηήιε (sig). Σέινο, ε ζηήιε 

Exp(B) δείρλεη ηηο εθζεηηθέο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο. 

 

 

Πίνακας 4.35 
 

Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 dn042_(1) -,284 ,116 5,969 1 ,015 ,753 

AGEGROUP   5,847 2 ,054  

AGEGROUP(1) -,316 ,146 4,673 1 ,031 ,729 

AGEGROUP(2) -,341 ,155 4,849 1 ,028 ,711 

EDUC_CATEG(1) ,191 ,122 2,473 1 ,116 1,211 

marit_categ(1) -,382 ,111 11,757 1 ,001 ,682 

ph004_(1) ,470 ,133 12,537 1 ,000 1,601 

adl2(1) -,313 ,179 3,054 1 ,081 ,731 

symptom2w2(1) -,781 ,132 35,223 1 ,000 ,458 

mh018_   93,605 2 ,000  

mh018_(1) 23,113 16502,746 ,000 1 ,999 1,091E10 

mh018_(2) 1,060 ,110 93,605 1 ,000 2,886 

chronic2w2(1) -,028 ,128 ,047 1 ,828 ,973 

mobilit2(1) -,466 ,144 10,473 1 ,001 ,627 

iadl2(1) -,286 ,148 3,739 1 ,053 ,751 

mobilit3(1) -,389 ,147 6,995 1 ,008 ,678 

Constant -,251 ,243 1,065 1 ,302 ,778 

a. Variable(s) entered on step 1: dn042_, AGEGROUP, EDUC_CATEG, marit_categ, ph004_, adl2, symptom2w2, 

mh018_, chronic2w2, mobilit2, iadl2, mobilit3. 
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Αξρηθά, ειέγρεηαη ε θαιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα. 

Πξαγκαηνπνηείηαη ν εμήο έιεγρνο: 

Ζν: Καιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα 

Ζ1 : Με θαιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα 

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο δίλεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηεζη ησλ Hosmer – Lemeshow ζρεηηθά κε 

ηελ θαιή πξνζαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ ζην κνληέιν (goodness of fit test). (Hosmer, D.W., & 

Lemeshow (2000)). 

 

Πίνακας 4.36 

 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 10,607 8 ,225 

 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην ηεζη δείρλεη φηη ε πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ είλαη θαιή (the 

data fit the model well). Απηφ θαίλεηαη απφ ηελ ηηκή ηνπ Sig πνπ είλαη 0,225>α = 0,05 θαη 

ζπλεπψο ε κεδεληθή ππφζεζε είλαη απνδεθηή. 

 

Τποζημείφζη: Παξαηεξείηαη φηη ε κνλαδηαία αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο κεηαβιεηήο Υi  πξνθαιεί  

πνιιαπιαζηαζηηθή αχμεζε ηεο ζρεηηθήο πηζαλφηεηαο επηηπρίαο θαηά exp(βi) όηαν οι 

μεηαβληηές Υ2,….,Υk είναι ζηαθερές, ζε απηή ηελ παξαδνρή ζηεξίδεηαη ε εξκελεία ησλ 

παξαθάησ κεηαβιεηψλ. 

Απφ ηνλ πίλαθα 4.35 δηαπηζηψλνπκε ηα εμήο:  

Γηα ηε κεηαβιεηή sex εθηηκάηαη έρνπκε Β= -0,284 θαη exp(B) = 0,753 πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

άλδξεο έρνπλ 24,7% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε 

ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην 

sig =0,015<α=0,05. 

Ζ κεηαβιεηή agegroup είλαη θαηεγνξηθή θαη δείρλεη ηελ ειηθία ηνπ ειηθησκέλνπ. Ζ 

κεηαβιεηή απηή έρεη ηξεηο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε γξακκή αληηζηνηρεί ζηελ θαηεγνξία 

αλαθνξάο ηεο κεηαβιεηήο (reference category) θαη γη απηφ ην Β δελ έρεη ηηκή (ελλνείηαη 0) 

ελψ νχηε ην exp(B) έρεη ηηκή (ελλνείηαη ην 1). H θαηεγνξία agegroup(1) (δειψλεη φηη ν 
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ειηθησκέλνο αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 65-74) έρεη Β= -0,316 θαη exp(B)= 0,729 πνπ 

ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα ειηθίαο 65-74  έρνπλ 27,1% κηθξφηεξν odds  λα παξνπζηάζνπλ 

πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα ειηθίαο 50-64. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α=5% γηαηί ην sig= 0,031 <α=0,05. H θαηεγνξία agegroup(2) 

(δειψλεη φηη ν ειηθησκέλνο αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 50-64) έρεη Β= -0,341 θαη exp(B)= 

0,711 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα ειηθίαο 50-64  έρνπλ 28,9% κηθξφηεξν  odds  λα 

παξνπζηάζνπλ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα ειηθίαο 65-74. Σν απνηέιεζκα 

απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α=5% γηαηί ην sig= 0,028 <α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή educ_categ εθηηκάηαη Β= 0,191 θαη εxp(B)= 1,211 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

άηνκα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ην πνιχ 12 ρξφληα ζπνπδέο (δειαδή είλαη απφθνηηνη 

δεκνηηθνχ, γπκλαζίνπ, ιπθείνπ) έρνπλ πεξίπνπ 1,211 θνξέο κεγαιχηεξν odds λα εκθαλίζνπλ 

πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ 13 έηε 

ζπνπδέο. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig 

=0,116>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή marit_categ  εθηηκάηαη Β= -0,382 θαη exp(Β)= 0,682 πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη πνπ κέλνπλ καδί κε ην ζχδπγν ηνπο ή ζπγθαηνηθνχλ έρνπλ 31,8% κηθξφηεξν 

odds λα εκθαλίζνπλ θαηάζιηςε ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο πνπ είλαη παληξεκέλνη θαη 

δνπλ ρσξηζηά, είλαη ρσξηζκέλνη, ρήξνη ή είλαη αλχπαληξνη. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,001<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή longterm illness εθηηκάηαη Β= 0,470 θαη exp(B)= 1,601  πνπ ζεκαίλεη φηη 

ηα άηνκα πνπ είραλ θάπνηα ρξφληα αζζέλεηα ζην παξειζφλ έρνπλ πεξίπνπ 1,601 θνξέο 

κεγαιχηεξν  odds λα παξνπζηάζνπλ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ δελ 

είραλ καθξνρξφληα αζζέλεηα. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% 

γηαηί ην sig =0<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή symptoms εθηηκάηαη Β= -0,781 θαη exp(B)= 0,458 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

άηνκα πνπ είραλ παξνπζηάζεη  ιηγφηεξα απφ δχν ζπκπηψκαηα ζην παξειζφλ έρνπλ πεξίπνπ 

54,2% κηθξφηεξν odds λα παξνπζηάζνπλ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ 

είραλ πεξηζζφηεξα απφ δχν ζπκπηψκαηα. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε 

α = 5% γηαηί ην sig =0<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή chronic2 εθηηκάηαη Β= -0,028 θαη exp(Β)= 0,973 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

άηνκα πνπ έρνπλ παξνπζηάζεη ιηγφηεξεο απφ δχν ρξφληεο αζζέλεηεο έρνπλ 2,7% κηθξφηεξν  

odds λα εκθαλίζνπλ πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ έρνπλ παξνπζηάζεη 
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πεξηζζφηεξεο απφ δχν ρξφληεο αζζέλεηεο. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ  είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,828>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή adl2 εθηηκάηαη Β= -0,313 θαη exp(B)= 0,731 πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη νη νπνίνη  κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο βαζηθέο 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ 26,9% κηθξφηεξν odds λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα 

θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

φιεο ηηο βαζηθέο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ  είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,081>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή iadl2 εθηηκάηαη Β= -0,286 θαη exp(B)= 0,751 πνπ ζεκαίλεη φηη  νη 

ειηθησκέλνη νη νπνίνη κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

δεπηεξεχνπζεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ πεξίπνπ 24,9% κηθξφηεξν odds λα 

εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ 

λα πξαγκαηνπνηήζνπλ φιεο ηηο δεπηεξεχνπζεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν απνηέιεζκα 

απηφ είλαη νξηαθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,053<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή depression εθηηκάηαη Β= 1,060 exp(Β)= 2,886  πνπ ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα 

πνπ έρνπλ αληηκεησπίζεη ζην παξειζφλ πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο έρνπλ 2,886 θνξέο 

κεγαιχηεξν odds λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ δελ  

έρνπλ αληηκεησπίζεη ζην παξειζφλ πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,004<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή mobilit2 εθηηκάηαη Β= -0,466 exp(B)= 0,627 πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη πνπ δελ έρνπλ θαλέλα πεξηνξηζκφ ζηελ αληνρή θαη ζηε δχλακε έρνπλ 37,3% 

κηθξφηεξν odds λα παξνπζηάζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο 

πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα πεξηνξηζκφ. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε 

α = 5% γηαηί ην sig =0,001<α=0,05. 

 Γηα ηε κεηαβιεηή mobilit3 εθηηκάηαη Β= -0,389 exp(B)= 0,678  πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη πνπ έρνπλ ην πνιχ δχν πεξηνξηζκνχο  ζηελ αληνρή θαη ζηε δχλακε έρνπλ 32,2% 

κηθξφηεξν odds λα παξνπζηάζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο 

πνπ έρνπλ ηξεηο θαη πεξηζζφηεξνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ αληνρή θαη ζηε δχλακε. Σν 

απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,008<α=0,05. 
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Ο επφκελνο πίλαθαο (classification table) επίζεο δείρλεη θαηά πφζν ην κνληέιν είλαη 

επηηπρεκέλν. Οπζηαζηηθά ππνινγίδεη θαηά πφζν νη παξαηεξνχζεο  ηηκέο ζπκπίπηνπλ κε ηηο 

εθηηκνχζεο απφ ην κνληέιν. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ έρνπλ εθηηκεζεί ζσζηά είλαη  79,9%. 

 

Πίνακας 4.37 

 
 

Classification Table
a
 

 

Observed 

Predicted 

 EURO-D caseness - 4+ symptoms 
Percentage 

Correct  no yes 

Step 1 EURO-D caseness - 4+ 

symptoms 

no 1935 145 93,0 

yes 394 207 34,4 

Overall Percentage   79,9 

a. The cut value is ,500 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ 

 
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ εθαξκφδνληαο ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε 

ζπκπεξαίλεηαη φηη νη κεηαβιεηέο sex, age(1), age(2), marit_categ, longterm illness,  

symptoms, depression ever, mobilit2, mobilit3 είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαη ζπλεπψο 

επεξεάδνπλ ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή eurodcat (ε νπνία καο δείρλεη αλ ν ειηθησκέλνο έρεη 

ζνβαξφ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ή φρη). 

Απ’φιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ εηζήρζεζαλ ζην κνληέιν ε θαηάζιηςε ζην παξειζφλ (depression 

ever) παξνπζηάδεηαη σο ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πξνζδηνξηζκνχ θαηάζιηςεο ελφο 

ειηθησκέλνπ (Β= 1.060). Δπίζεο, άμηα ζρνιηαζκνχ είλαη ε κεηαβιεηή ρξφληα αζζέλεηα 

(longterm illness) κε Β= 0,470. 

 

Σν κνληέιν πνπ πξνζαξκφδεηαη θαιχηεξα ζηα δεδνκέλα καο είλαη ην εμήο : 

 
Logit(euroD) = β0 + β1*sex + β2*age(1) + β3*age(2) + β4*marit_categ + β5*longterm illness + 

β6*symptoms + β7*depression ever + β8*mobilit2 + β9*mobilit3  
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ΠΟΛΧΝΗΑ 

 
Ο πίλαθαο 4.38  δίλεη ηηο εθηηκήζεηο γηα ην κνληέιν. Ζ ζηήιε Β δείρλεη ηηο ηηκέο ησλ 

ζπληειεζηψλ παιηλδξφκεζεο, ε δηπιαλή ζηήιε ην ηππηθφ ζθάικα (standard error), ελψ ε 

ζηαηηζηηθή Wald δείρλεη ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα γηα θαζέλα απφ ηνπο ζπληειεζηέο 

απηνχο. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ζηήιε (sig). Σέινο, ε ζηήιε 

Exp(B) δείρλεη ηηο εθζεηηθέο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο. 

 

 

Πίνακας 4.38 
 

Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 dn042_(1) -,585 ,099 34,613 1 ,000 ,557 

AGEGROUP   ,287 2 ,866  

AGEGROUP(1) -,073 ,145 ,256 1 ,613 ,929 

AGEGROUP(2) -,071 ,151 ,220 1 ,639 ,932 

EDUC_CATEG(1) ,000 ,142 ,000 1 ,995 ,999 

marit_categ(1) -,219 ,113 3,739 1 ,053 ,803 

ph004_(1) ,046 ,122 ,145 1 ,703 1,048 

adl2(1) -,219 ,144 2,330 1 ,127 ,803 

symptom2w2(1) -,976 ,120 66,125 1 ,000 ,377 

mh018_   85,155 2 ,000  

mh018_(1) 21,394 28383,538 ,000 1 ,999 1,956E9 

mh018_(2) 1,200 ,130 85,155 1 ,000 3,319 

chronic2w2(1) -,118 ,117 1,021 1 ,312 ,889 

mobilit2(1) -,201 ,136 2,182 1 ,140 ,818 

iadl2(1) -,706 ,138 26,005 1 ,000 ,494 

mobilit3(1) -,436 ,134 10,655 1 ,001 ,646 

Constant 1,579 ,244 41,824 1 ,000 4,849 

a. Variable(s) entered on step 1: dn042_, AGEGROUP, EDUC_CATEG, marit_categ, ph004_, adl2, symptom2w2, 

mh018_, chronic2w2, mobilit2, iadl2, mobilit3. 
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Αξρηθά, ειέγρεηαη ε θαιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα. 

Πξαγκαηνπνηείηαη ν εμήο έιεγρνο: 

Ζν: Καιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα 

Ζ1 : Με θαιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα 

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο δίλεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηεζη ησλ Hosmer – Lemeshow ζρεηηθά κε 

ηελ θαιή πξνζαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ ζην κνληέιν (goodness of fit test). (Hosmer, D.W., & 

Lemeshow (2000)). 

 

 

 

Πίνακας 4.39 

 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 4,335 8 ,826 

 

 

 
ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην ηεζη δείρλεη φηη ε πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ είλαη θαιή (the 

data fit the model well). Απηφ θαίλεηαη απφ ηελ ηηκή ηνπ Sig πνπ είλαη 0,826 >α = 0,05 θαη 

ζπλεπψο ε κεδεληθή ππφζεζε είλαη απνδεθηή. 

 

Τποζημείφζη: Παξαηεξείηαη φηη ε κνλαδηαία αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο κεηαβιεηήο Υi  πξνθαιεί  

πνιιαπιαζηαζηηθή αχμεζε ηεο ζρεηηθήο πηζαλφηεηαο επηηπρίαο θαηά exp(βi) όηαν οι 

μεηαβληηές Υ2,….,Υk είναι ζηαθερές, ζε απηή ηελ παξαδνρή ζηεξίδεηαη ε εξκελεία ησλ 

παξαθάησ κεηαβιεηψλ. 

Απφ ηνλ πίλαθα 4.38 δηαπηζηψλνπκε ηα εμήο:  

Γηα ηε κεηαβιεηή sex εθηηκάηαη Β= -0,585 θαη exp(B) = 0,557 πνπ ζεκαίλεη φηη νη άλδξεο 

έρνπλ 44,3% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηηο 

γπλαίθεο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig 

=0,<α=0,05. 

Ζ κεηαβιεηή agegroup είλαη θαηεγνξηθή θαη δείρλεη ηελ ειηθία ηνπ ειηθησκέλνπ. Ζ 

κεηαβιεηή απηή έρεη ηξεηο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε γξακκή αληηζηνηρεί ζηελ θαηεγνξία 
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αλαθνξάο ηεο κεηαβιεηήο (reference category) θαη γη απηφ ην Β δελ έρεη ηηκή (ελλνείηαη 0) 

ελψ νχηε ην exp(B) έρεη ηηκή (ελλνείηαη ην 1). H θαηεγνξία agegroup(1) (δειψλεη φηη ν 

ειηθησκέλνο αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 65-74) έρεη Β= -0,073 θαη exp(B)= 0,929 πνπ 

ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα ειηθίαο 65-74  έρνπλ 7,1% κηθξφηεξν odds  λα παξνπζηάζνπλ 

πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα ειηθίαο 50-64. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α=5% γηαηί ην sig= 0,613 >α=0,05. H θαηεγνξία agegroup(2) 

(δειψλεη φηη ν ειηθησκέλνο αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 50-64) έρεη Β= -0,071 θαη exp(B)= 

0,932 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα ειηθίαο 50-64  έρνπλ 6,8% κηθξφηεξν  odds  λα 

παξνπζηάζνπλ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα ειηθίαο 65-74. Σν απνηέιεζκα 

απηφ δελ  είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α=5% γηαηί ην sig= 0,639 >α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή educ_categ εθηηκάηαη Β= 0 θαη εxp(B)= 0,999 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα 

πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ην πνιχ 12 ρξφληα ζπνπδέο (δειαδή είλαη απφθνηηνη δεκνηηθνχ, 

γπκλαζίνπ, ιπθείνπ) έρνπλ πεξίπνπ 0,1 ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο  λα εκθαλίζνπλ πξφβιεκα 

θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ 13 έηε ζπνπδέο. 

Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,995>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή marit_categ  εθηηκάηαη Β= -0,219 θαη exp(Β)= 0,803 πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη πνπ κέλνπλ καδί κε ην ζχδπγν ηνπο ή ζπγθαηνηθνχλ έρνπλ 19,7% κηθξφηεξν 

odds λα εκθαλίζνπλ θαηάζιηςε ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο  πνπ είλαη παληξεκέλνη θαη 

δνπλ ρσξηζηά, είλαη ρσξηζκέλνη, ρήξνη ή είλαη αλχπαληξνη. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη νξηαθά 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,053<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή longterm illness εθηηκάηαη Β= 0,470 θαη exp(B)= 1,601  πνπ ζεκαίλεη φηη 

ηα άηνκα πνπ είραλ θάπνηα ρξφληα αζζέλεηα ζην παξειζφλ έρνπλ πεξίπνπ 1,601 θνξέο 

κεγαιχηεξν  odds λα παξνπζηάζνπλ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ δελ 

είραλ καθξνρξφληα αζζέλεηα. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% 

γηαηί ην sig =0,703>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή symptoms εθηηκάηαη Β= -0,976 θαη exp(B)= 0,377 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

άηνκα πνπ είραλ παξνπζηάζεη  ιηγφηεξα απφ δχν ζπκπηψκαηα ζην παξειζφλ έρνπλ πεξίπνπ 

62,3% κηθξφηεξν odds λα παξνπζηάζνπλ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ 

είραλ πεξηζζφηεξα απφ δχν ζπκπηψκαηα. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε 

α = 5% γηαηί ην sig =0<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή chronic2 εθηηκάηαη Β= -0,118 θαη exp(Β)= 0,889 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

άηνκα πνπ έρνπλ παξνπζηάζεη ιηγφηεξεο απφ δχν ρξφληεο αζζέλεηεο έρνπλ 11,1% κηθξφηεξν  
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odds λα εκθαλίζνπλ πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ έρνπλ παξνπζηάζεη 

πεξηζζφηεξεο απφ δχν ρξφληεο αζζέλεηεο. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,312>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή adl2 εθηηκάηαη Β= -0,219 θαη exp(B)= 0,803 πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη νη νπνίνη  κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο βαζηθέο 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ 19,7% κηθξφηεξν odds λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα 

θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

φιεο ηηο βαζηθέο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,127>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή iadl2 εθηηκάηαη Β= -0,706 θαη exp(B)= 0,494 πνπ ζεκαίλεη φηη  νη 

ειηθησκέλνη νη νπνίνη  κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

δεπηεξεχνπζεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ πεξίπνπ 50,6% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ 

λα πξαγκαηνπνηήζνπλ φιεο ηηο δεπηεξεχνπζεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν απνηέιεζκα 

απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή depression εθηηκάηαη Β= 1,2 exp(Β)= 3,319  πνπ ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα 

πνπ  έρνπλ αληηκεησπίζεη ζην παξειζφλ πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο έρνπλ 3,319 θνξέο 

κεγαιχηεξν odds λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ δελ 

έρνπλ αληηκεησπίζεη ζην παξειζφλ πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή mobilit2 εθηηκάηαη Β= -0,201 exp(B)= 0,818  πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη πνπ δελ έρνπλ θαλέλα πεξηνξηζκφ ζηελ αληνρή θαη ζηε δχλακε  έρνπλ 18,2% 

κηθξφηεξν odds λα παξνπζηάζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο 

πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα πεξηνξηζκφ. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ 

ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,140>α=0,05. 

 Γηα ηε κεηαβιεηή mobilit3 εθηηκάηαη Β= -0,436  exp(B)= 0,646 πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη πνπ έρνπλ ην πνιχ δχν πεξηνξηζκνχο ζηελ αληνρή θαη ζηε δχλακε έρνπλ 35,4% 

κηθξφηεξν odds λα παξνπζηάζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο 

πνπ έρνπλ ηξεηο θαη πεξηζζφηεξνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ αληνρή θαη ζηε δχλακε. Σν 

απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,001<α=0,05. 
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Ο επφκελνο πίλαθαο (classification table) επίζεο δείρλεη θαηά πφζν ην κνληέιν είλαη 

επηηπρεκέλν. Οπζηαζηηθά ππνινγίδεη θαηά πφζν νη παξαηεξνχζεο  ηηκέο ζπκπίπηνπλ κε ηηο 

εθηηκνχζεο απφ ην κνληέιν. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ έρνπλ εθηηκεζεί ζσζηά είλαη  71,6 %. 

 

 

Πίνακας 4.40 
 

Classification Table
a
 

 

Observed 

Predicted 

 EURO-D caseness - 4+ symptoms 
Percentage 

Correct  no yes 

Step 1 EURO-D caseness - 4+ 

symptoms 

no 902 307 74,6 

yes 359 774 68,3 

Overall Percentage   71,6 

a. The cut value is ,500 

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ 

 
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ εθαξκφδνληαο ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε 

ζπκπεξαίλεηαη φηη νη κεηαβιεηέο sex, symptoms, depression ever, iadl2, mobilit3 είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαη ζπλεπψο επεξεάδνπλ ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή eurodcat (ε 

νπνία καο δείρλεη αλ ν ειηθησκέλνο έρεη ζνβαξφ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ή φρη). 

Απ’φιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ εηζήρζεζαλ ζην κνληέιν ε θαηάζιηςε ζην παξειζφλ (depression 

ever) παξνπζηάδεηαη σο ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πξνζδηνξηζκνχ θαηάζιηςεο ελφο 

ειηθησκέλνπ (Β= 1.200). Δπίζεο, άμηα ζρνιηαζκνχ είλαη ε κεηαβιεηή ρξφληα αζζέλεηα 

(longterm illness) κε Β= 0,046. 

 

Σν κνληέιν πνπ πξνζαξκφδεηαη θαιχηεξα ζηα δεδνκέλα καο είλαη ην εμήο : 

 
Logit(euroD) = β0 + β1*sex + β2*symptoms + β3*depression ever + β4*iadl2 + β5*mobilit3  
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ΗΡΛΑΝΓΗΑ 
 

Ο πίλαθαο 4.41 δίλεη ηηο εθηηκήζεηο γηα ην κνληέιν. Ζ ζηήιε Β δείρλεη ηηο ηηκέο ησλ 

ζπληειεζηψλ παιηλδξφκεζεο, ε δηπιαλή ζηήιε ην ηππηθφ ζθάικα (standard error), ελψ ε 

ζηαηηζηηθή Wald δείρλεη ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα γηα θαζέλα απφ ηνπο ζπληειεζηέο 

απηνχο. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ζηήιε (sig). Σέινο, ε ζηήιε 

Exp(B) δείρλεη ηηο εθζεηηθέο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο. 

 

 

Πίνακας 4.41 

 

Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 dn042_(1) -,307 ,192 2,561 1 ,110 ,736 

AGEGROUP   9,387 2 ,009  

AGEGROUP(1) ,693 ,270 6,603 1 ,010 2,001 

AGEGROUP(2) ,120 ,288 ,175 1 ,676 1,128 

EDUC_CATEG(1) ,169 ,191 ,778 1 ,378 1,184 

marit_categ(1) -,355 ,198 3,219 1 ,073 ,701 

ph004_(1) ,187 ,212 ,781 1 ,377 1,206 

chronic2w2(1) -,265 ,215 1,515 1 ,218 ,767 

symptom2w2(1) -,935 ,214 19,145 1 ,000 ,393 

mobilit2(1) -,103 ,248 ,171 1 ,679 ,902 

mobilit3(1) -,498 ,277 3,237 1 ,072 ,608 

adl2(1) -,860 ,267 10,384 1 ,001 ,423 

iadl2(1) -,507 ,254 3,976 1 ,046 ,602 

mh018_(1) ,793 ,203 15,294 1 ,000 2,211 

Constant ,221 ,354 ,388 1 ,533 1,247 

a. Variable(s) entered on step 1: dn042_, AGEGROUP, EDUC_CATEG, marit_categ, ph004_, chronic2w2, 

symptom2w2, mobilit2, mobilit3, adl2, iadl2, mh018_. 
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Αξρηθά, ειέγρεηαη ε θαιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα. 

Πξαγκαηνπνηείηαη ν εμήο έιεγρνο: 

Ζν: Καιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα 

Ζ1 : Με θαιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα 

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο δίλεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηεζη ησλ Hosmer – Lemeshow ζρεηηθά κε 

ηελ θαιή πξνζαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ ζην κνληέιν (goodness of fit test). (Hosmer, D.W., & 

Lemeshow (2000)). 

 

Πίνακας 4.42 

 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 11,895 8 ,156 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην ηεζη δείρλεη φηη ε πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ είλαη θαιή (the 

data fit the model well). Απηφ θαίλεηαη απφ ηελ ηηκή ηνπ Sig πνπ είλαη 0,156 >α = 0,05 θαη 

ζπλεπψο ε κεδεληθή ππφζεζε είλαη απνδεθηή. 

 

Τποζημείφζη: Παξαηεξείηαη φηη ε κνλαδηαία αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο κεηαβιεηήο Υi  πξνθαιεί  

πνιιαπιαζηαζηηθή αχμεζε ηεο ζρεηηθήο πηζαλφηεηαο επηηπρίαο θαηά exp(βi) όηαν οι 

μεηαβληηές Υ2,….,Υk είναι ζηαθερές, ζε απηή ηελ παξαδνρή ζηεξίδεηαη ε εξκελεία ησλ 

παξαθάησ κεηαβιεηψλ. 

Απφ ηνλ πίλαθα 4.41 δηαπηζηψλνπκε ηα εμήο:  

Γηα ηε κεηαβιεηή sex εθηηκάηαη Β= -0,307 θαη exp(B) = 0,736 πνπ ζεκαίλεη φηη νη άλδξεο 

έρνπλ 26,4% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηηο 

γπλαίθεο. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig 

=0,110>α=0,05. 

Ζ κεηαβιεηή agegroup είλαη θαηεγνξηθή θαη δείρλεη ηελ ειηθία ηνπ ειηθησκέλνπ. Ζ 

κεηαβιεηή απηή έρεη ηξεηο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε γξακκή αληηζηνηρεί ζηελ θαηεγνξία 

αλαθνξάο ηεο κεηαβιεηήο (reference category) θαη γη απηφ ην Β δελ έρεη ηηκή (ελλνείηαη 0) 

ελψ νχηε ην exp(B) έρεη ηηκή (ελλνείηαη ην 1). H θαηεγνξία agegroup(1) (δειψλεη φηη ν 

ειηθησκέλνο αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 65-74) έρεη Β= 0,693 θαη exp(B)= 2,001 πνπ 
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ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα ειηθίαο 65-74  έρνπλ 2,001 θνξέο κεγαιχηεξν odds  λα παξνπζηάζνπλ 

πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα ειηθίαο 50-64. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α=5% γηαηί ην sig= 0,010 <α=0,05. H θαηεγνξία agegroup(2) 

(δειψλεη φηη ν ειηθησκέλνο αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 50-64) έρεη Β= 0,120 θαη exp(B)= 

1,128 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα ειηθίαο 50-64  έρνπλ 1,128 θνξέο κεγαιχηεξν odds  λα 

παξνπζηάζνπλ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα ειηθίαο 65-74. Σν απνηέιεζκα 

απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α=5% γηαηί ην sig= 0,676>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή educ_categ εθηηκάηαη Β= 0,169 θαη εxp(B)= 1,184 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

άηνκα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ην πνιχ 12 ρξφληα ζπνπδέο (δειαδή είλαη απφθνηηνη 

δεκνηηθνχ, γπκλαζίνπ, ιπθείνπ) έρνπλ πεξίπνπ 1,184 θνξέο κεγαιχηεξν odds λα εκθαλίζνπλ 

πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ 13 έηε 

ζπνπδέο. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig 

=0,378>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή marit_categ  εθηηκάηαη Β= -0,355 θαη exp(Β)= 0,701 πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη πνπ κέλνπλ καδί κε ην ζχδπγν ηνπο ή ζπγθαηνηθνχλ έρνπλ 29,9% κηθξφηεξν 

odds λα εκθαλίζνπλ θαηάζιηςε ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο πνπ είλαη παληξεκέλνη θαη 

δνπλ ρσξηζηά, είλαη ρσξηζκέλνη, ρήξνη ή είλαη αλχπαληξνη. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,073>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή longterm illness εθηηκάηαη Β= 0,470 θαη exp(B)= 1,601  πνπ ζεκαίλεη φηη 

ηα άηνκα πνπ είραλ θάπνηα ρξφληα αζζέλεηα ζην παξειζφλ έρνπλ πεξίπνπ 1,601 θνξέο 

κεγαιχηεξν  odds λα παξνπζηάζνπλ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ δελ 

είραλ καθξνρξφληα αζζέλεηα. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% 

γηαηί ην sig =0,377>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή symptoms εθηηκάηαη Β= -0,935 θαη exp(B)= 0,393 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

άηνκα πνπ είραλ παξνπζηάζεη  ιηγφηεξα απφ δχν ζπκπηψκαηα ζην παξειζφλ έρνπλ πεξίπνπ 

60,7% κηθξφηεξν odds λα παξνπζηάζνπλ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ 

είραλ πεξηζζφηεξα απφ δχν ζπκπηψκαηα. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε 

α = 5% γηαηί ην sig =0<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή chronic2 εθηηκάηαη Β= -0,265 θαη exp(Β)= 0,767 πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

άηνκα πνπ έρνπλ παξνπζηάζεη ιηγφηεξεο απφ δχν ρξφληεο αζζέλεηεο έρνπλ 23,3% κηθξφηεξν  

odds λα εκθαλίζνπλ πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ έρνπλ παξνπζηάζεη 



127 

 

πεξηζζφηεξεο απφ δχν ρξφληεο αζζέλεηεο. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,218>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή adl2 εθηηκάηαη Β= -0,860 θαη exp(B)= 0,423 πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη νη νπνίνη  κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο βαζηθέο 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ 57,7% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ 

ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ φιεο ηηο βαζηθέο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,001<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή iadl2 εθηηκάηαη Β= -0,507 θαη exp(B)= 0,602 πνπ ζεκαίλεη φηη  νη 

ειηθησκέλνη νη νπνίνη κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

δεπηεξεχνπζεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ πεξίπνπ 39,8% κηθξφηεξν odds λα 

εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ 

λα πξαγκαηνπνηήζνπλ φιεο ηηο δεπηεξεχνπζεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν απνηέιεζκα 

απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,046<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή depression εθηηκάηαη Β= 0,793 exp(Β)= 2,211  πνπ ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα 

πνπ  έρνπλ αληηκεησπίζεη ζην παξειζφλ πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο έρνπλ 2,211 θνξέο 

κεγαιχηεξν odds λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ δελ 

έρνπλ αληηκεησπίζεη ζην παξειζφλ πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0<α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή mobilit2 εθηηκάηαη Β= -0,103 exp(B)= 0,902  πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη πνπ δελ έρνπλ θαλέλα πεξηνξηζκφ ζηελ αληνρή θαη ζηε δχλακε έρνπλ 9,8% 

κηθξφηεξν odds λα παξνπζηάζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο 

πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα πεξηνξηζκφ. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ 

ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,679>α=0,05. 

Γηα ηε κεηαβιεηή mobilit3 εθηηκάηαη Β= -0,498 exp(B)= 0,608  πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ειηθησκέλνη πνπ έρνπλ ην πνιχ δχν πεξηνξηζκνχο ζηελ αληνρή θαη ζηε δχλακε έρνπλ 39,2% 

κηθξφηεξν odds λα παξνπζηάζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο 

πνπ έρνπλ ηξεηο θαη πεξηζζφηεξνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ αληνρή θαη ζηε δχλακε . Σν 

απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε α = 5% γηαηί ην sig =0,072>α=0,05. 
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Ο επφκελνο πίλαθαο (classification table) επίζεο δείρλεη θαηά πφζν ην κνληέιν είλαη 

επηηπρεκέλν. Οπζηαζηηθά ππνινγίδεη θαηά πφζν νη παξαηεξνχζεο  ηηκέο ζπκπίπηνπλ κε ηηο 

εθηηκνχζεο απφ ην κνληέιν. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ έρνπλ εθηηκεζεί ζσζηά είλαη  83,3 %. 

 

Πίνακας 4.43 

Classification Table
a
 

 

Observed 

Predicted 

 EURO-D caseness - 4+ symptoms 
Percentage 

Correct  no yes 

Step 1 EURO-D caseness - 4+ 

symptoms 

no 830 47 94,6 

yes 133 65 32,8 

Overall Percentage   83,3 

a. The cut value is ,500 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ 

 
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ εθαξκφδνληαο ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε 

ζπκπεξαίλεηαη φηη νη κεηαβιεηέο age(1), symptoms, adl2, iadl2, depression ever είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαη ζπλεπψο επεξεάδνπλ ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή eurodcat (ε 

νπνία καο δείρλεη αλ ν ειηθησκέλνο έρεη ζνβαξφ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ή φρη). 

Απ’φιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ εηζήρζεζαλ ζην κνληέιν ε θαηάζιηςε ζην παξειζφλ (depression 

ever) παξνπζηάδεηαη σο ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πξνζδηνξηζκνχ θαηάζιηςεο ελφο 

ειηθησκέλνπ (Β= 0,793). Δπίζεο, άμηα ζρνιηαζκνχ είλαη ε κεηαβιεηή ειηθηαθή νκάδα 

(agegroup(1)) κε Β= 0,693. 

 

Σν κνληέιν πνπ πξνζαξκφδεηαη θαιχηεξα ζηα δεδνκέλα καο είλαη ην εμήο : 

 
Logit(euroD) = β0 + β1*age(1) + β2*symptoms + β3*adl2 + β4*iadl2 + β5*depression ever  
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4.4 ΓΔΝΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΠΟΤ ΠΡΟΔΚΤΦΑΝ ΑΠΟ ΣΖΝ 

ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΑΝΑΛΤΖ 

 

 
   ηα παξαπάλσ δεδνκέλα εθαξκφζηεθε κία κέζνδνο πνιπκεηαβιεηήο αλάιπζεο, ε 

Λνγηζηηθή Παιηλδξφκεζε φπνπ πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα. 

 

   Καηαξρήλ, βξέζεθε φηη γηα ηηο δεθαηέζζεξηο Δπξσπατθέο ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ν 

ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ εκθάληζε θαηάζιηςεο ζε έλαλ ειηθησκέλν 

είλαη ε θαηάζιηςε ζην παξειζφλ (depression ever), πνπ εθθξάδεη αλ ηα άηνκα έρνπλ 

αληηκεησπίζεη ζην παξειζφλ πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο. Αθνινπζεί ε κεηαβιεηή ρξφληα 

αζζέλεηα (longterm illness) γηα ηηο ρψξεο Απζηξία, Γεξκαλία, νπεδία, Οιιαλδία, Διιάδα, 

Διβεηία, Βέιγην, Σζερία θαη Πνισλία πνπ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο. Δπίζεο, ην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο γηα ηηο Ηζπαλία, Ηηαιία θαη Διβεηία θαη ε ειηθηαθή νκάδα γηα ηηο 

Γαιιία, Γαλία θαη Ηξιαλδία παξαηεξήζεθε φηη επεξεάδνπλ ηελ εθδήισζε ζπκπησκάησλ 

θαηάζιηςεο. πγθεθξηκέλα, νη ειηθησκέλνη πνπ δνπλ ζηηο λφηηεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, Ηζπαλία, 

Ηηαιία, Διιάδα θαη έρνπλ αληηκεησπίζεη ζην παξειζφλ πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο έρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ ηεηξαπιάζηα ζρεηηθή πηζαλφηεηα λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζην 

κέιινλ (Ηζπαλία 9 θνξέο , Ηηαιία 4 θνξέο, Διιάδα 5,7 θνξέο). Αληίζηνηρα, γηα ηηο Βφξεηεο 

ρψξεο, Γαλία, νπεδία έρνπλ ηξηπιάζηα θαη ηεηξαπιάζηα ζρεηηθή πηζαλφηεηα λα εκθαλίζνπλ 

ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ελψ ε Ηξιαλδία θαη ε Σζερία έρνπλ ηε κηθξφηεξε πηζαλφηεηα 

(δηπιάζηα) λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο.  

Οη ειηθησκέλνη πνπ δνπλ ζηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Δπξψπεο, Απζηξία, Σζερία, Πνισλία θαη 

αληηκεησπίδνπλ θάπνηα ρξφληα αζζέλεηα έρνπλ 1,6 θνξέο κεγαιχηεξε ζρεηηθή πηζαλφηεηα λα 

εκθαλίζνπλ θαηάζιηςε, ελψ ε κηθξφηεξε πηζαλφηεηα εθδήισζεο αληηζηνηρεί ζηελ Οιιαλδία. 

Σν κνξθσηηθφ επίπεδν παίδεη επίζεο, θαζνξηζηηθφ ξφιν θαζψο δηαπηζηψζεθε φηη ηα άηνκα 

πνπ είλαη απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ΗΔΚ έρνπλ πνιχ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

παξνπζηάζνπλ θαηάζιηςε ζε ζρέζε κε άηνκα πνπ είλαη ην πνιχ απφθνηηνη ιπθείνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, ζηηο λφηηεο ρψξεο Ηζπαλία, Ηηαιία, Διιάδα παξνπζηάδεηαη κεγαιχηεξε 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο θαηάζιηςεο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα ησλ λφηησλ ρσξψλ δελ 

έρνπλ πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ζε ζρέζε κε ηνπο θαηνίθνπο ησλ ππφινηπσλ ρσξψλ. 
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ηε ζπλέρεηα παξαηεξήζεθε φηη νη γπλαίθεο είλαη πην πηζαλφ λα παξνπζηάζνπλ θαηάζιηςε ζε 

ζρέζε κε ηνπο άλδξεο, ζπγθεθξηκέλα, γηα ηηο λφηηεο ρψξεο Ηζπαλία, Ηηαιία ε επίδξαζε ηνπ 

παξάγνληα θχινπ ζηε ςπρηθή πγεία είλαη πνιχ πςειή κε 53,2% θαη 58,5% αληίζηνηρα. Ζ ίδηα 

΄΄ζέζε΄΄ εκθαλίδεηαη ζε κηα Βφξεηα θαη Γπηηθή ρψξα ηεο Δπξψπεο, ηελ Πνισλία κε 55,7% 

ησλ γπλαηθψλ λα εκθαλίδεη πην ζπρλά θαηάζιηςε θαη ηελ Γαιιία κε 53,8% αληίζηνηρα. 

Δπηπξνζζέησο, θαζψο απμάλεηαη ε ειηθία ησλ αηφκσλ απμάλεη θαη ε πηζαλφηεηα λα 

παξνπζηάζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο, ην  νπνίν επηδεηλψλεηαη πην πνιχ αλ ν ειηθησκέλνο 

κέλεη κφλνο ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πηζαλφηεηα πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ Ηξιαλδία (Γπηηθή 

Δπξψπε), φπνπ αλ ν ειηθησκέλνο αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 65-74 έρεη δηπιάζηα ζρεηηθή 

πηζαλφηεηα λα παξνπζηάζεη πξφβιεκα θαηάζιηςεο. Ζ Γαιιία, επίζεο ρψξα ηεο Γπηηθήο 

Δπξψπεο έρεη 1,4 θνξέο κεγαιχηεξε ζρεηηθή πηζαλφηεηα άηνκα ειηθίαο 65-74 λα εκθαλίζνπλ 

πξφβιεκα, ελψ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη θαη ε Γαλία έρεη ζεκαληηθή απηή ηελ πηζαλφηεηα (1,5 

θνξέο) αλ θαη αλήθεη ζηνλ Βνξξά. 

Σα άηνκα πνπ έρνπλ παξνπζηάζεη πεξηζζφηεξεο απφ δχν ρξφληεο αζζέλεηεο έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα έρνπλ πξφβιεκα κε ηε ςπρηθή ηνπο πγεία ζε ζρέζε κε ηα άηνκα 

πνπ δελ είραλ ζην παξειζφλ θαλέλα πξφβιεκα κε ηελ πγεία ηνπο. Ο παξάγνληαο απηφο 

βξέζεθε λα επεξεάδεη κφλν ηελ Ηηαιία θαζψο κφλν ην 20,2% πνπ έρεη ιηγφηεξεο απφ δχν 

ρξφληεο αζζέλεηεο έρεη πηζαλφηεηα λα κελ παξνπζηάζεη θαηάζιηςε. 

Ο παξάγνληαο πνπ εθηηκά ηνλ αξηζκφ πεξηνξηζκψλ ζηελ αληνρή θαη ηε δχλακε ησλ αηφκσλ 

(mobilit2) βξέζεθε ζηηο ρψξεο ηηο Κεληξηθήο Δπξψπεο, Γεξκαλία, Σζερία λα έρεη γηα ηνπο 

ειηθησκέλνπο πνπ δελ έρνπλ θαλέλα πεξηνξηζκφ 35% κηθξφηεξε πηζαλφηεηα λα εκθαλίζνπλ 

ζχκπησκα θαηάζιηςεο, ελψ γηα ηνλ παξάγνληα mobilt3 παξαηεξήζεθε γηα ηνπο ειηθησκέλνπο 

ηεο Ηηαιίαο 44,3% κηθξφηεξε πηζαλφηεηα λα παξνπζηάζνπλ πξφβιεκα ζε ζρέζε κε ηα άηνκα 

πνπ έρνπλ ηξεηο θαη πεξηζζφηεξνπο πεξηνξηζκνχο, ζηελ αληνρή θαη ζηε δχλακε, ελ αληηζέζεη 

γηα ηνπο ειηθησκέλνπο ηεο Διβεηίαο πνπ έρνπλ ην πνιχ 2,2%. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ηα άηνκα ηα νπνία είλαη ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κία ή 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο βαζηθέο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο (παξάξηεκα Π.2 & Π.3) ζηελ 

Ηξιαλδία έρνπλ 57,7% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ πξφβιεκα έλαληη απηψλ πνπ δελ 

κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο (νκνίσο ηζρχεη γηα ηελ Οιιαλδία 

(50,9%)). Σν κηθξφηεξν πνζνζηφ εκθαλίδεηαη γηα ην Βέιγην κε 26%. 

Σέινο, ηα άηνκα πνπ έρνπλ παξνπζηάζεη  ιηγφηεξα απφ δχν ζπκπηψκαηα (παξάξηεκα Π.4) 

ζην παξειζφλ έρνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά γηα ηηο Γαλία, Οιιαλδία κε 77% θαη 72,8% 
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αληίζηνηρα, κηθξφηεξε πηζαλφηεηα λα παξνπζηάζνπλ πξφβιεκα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα 

άηνκα πνπ είραλ πεξηζζφηεξα απφ δχν ζπκπηψκαηα, ελψ ηα κηθξφηεξα πνζνζηά είλαη γηα ηηο 

Σζερία, Ηηαιία κε 54,2% θαη 46,3%.  

Οη ειηθησκέλνη νη νπνίνη κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

δεπηεξεχνπζεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά γηα ηηο Απζηξία, 

Διβεηία κε 67,5% θαη 63,3% αληίζηνηρα, κηθξφηεξε πηζαλφηεηα λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα 

θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

φιεο ηηο δεπηεξεχνπζεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ ηα κηθξφηεξα πνζνζηά είλαη γηα ηηο 

Διιάδα, νπεδία κε 28,9% θαη 27,9%.  

Δηδηθφηεξα, γηα ηελ Διιάδα ζπκκεηέρνπλ 3.079 άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ νη 553 (18%) 

παξνπζηάδνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο (EuroD>=4, νη 108 είλαη ρακέλεο παξαηεξήζεηο), 

φπνπ νη γπλαίθεο πνπ εκθαλίδνπλ πξφβιεκα θαηάζιηςεο είλαη 404 ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο 

πνπ είλαη κφιηο 149. Δπίζεο, παξαηεξήζεθε ζηελ νκάδα ησλ ειηθησκέλσλ ειηθίαο 50-64 

εηψλ, λα ππάξρνπλ 214 άηνκα λα έρνπλ πξφβιεκα, ζηελ νκάδα 65-74 ππάξρνπλ 148 

ειηθησκέλνη θαη γηα 75 εηψλ θαη άλσ έρνπλ πξφβιεκα 191 άηνκα. Δλδηαθέξνλ ζεκεηψλεηαη 

θαη γηα ηνλ παξάγνληα εθπαίδεπζε θαζψο δηαπηζηψζεθε φηη  κφλν 49 άηνκα είλαη απφθνηηνη 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ΗΔΚ έρνπλ πξφβιεκα έλαληη ησλ 485 πνπ είλαη απφθνηηνη 

ιπθείνπ. Σα άηνκα ηα νπνία έρνπλ αληηκεησπίζεη ζην παξειζφλ πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο 

απνηεινχλ ην 30% θαη φζνη έρνπλ παξνπζηάζεη πεξηζζφηεξεο απφ δχν ρξφληεο αζζέλεηεο είλαη 

63,4%. Απηφ είλαη ινγηθφ λα ζπκβαίλεη γηαηί ηα άηνκα πνπ έρνπλ αληηκεησπίζεη ζην 

παξειζφλ πξνβιήκαηα πγείαο είλαη πην επάισηα θαη εππαζή. πλνςίδνληαο, νη ειηθησκέλνη 

πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ εθηέιεζε βαζηθψλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ 

απνηεινχλ ην 18,5%.  

Ζ ηάζε ηεο Διιάδαο ζε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο είλαη παξφκνηα κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο 

Νφηηαο Δπξψπεο.  

χκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ παξαπάλσ κειέηε ησλ δεδνκέλσλ, 

θαηαιήγνπκε φηη επηβεβαηψλεηαη ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη ππάξρεη 

ηζρπξή ζρέζε ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο θαη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζε ζέκαηα 

ςπρηθήο πγείαο κεηαμχ ησλ ειηθησκέλσλ ζε Βνξξά θαη Νφην. 

 

  

 



132 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

1.  ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ (Ζ κεηαβιεηή euro(x) κε x = 1,2,3…..,12) 

 

1. Θιίςε 

2. Πεζζηκηζκφο 

3. Σάζεηο απηνθηνλίαο 

4. Δλνρέο 

5. Αυπλίεο 

6. Έιιεηςε ελδηαθέξνληνο 

7. Δξεζηζηηθφηεηα 

8. Έιιεηςε δηάζεζεο 

9. Κφπσζε 

10. Έιιεηςε ζπγθέληξσζεο 

11. Έιιεηςε δηάζεζεο γηα δηαζθέδαζε 

12. ηελαρσξεκέλνο 

 

 

2. ΒΑΗΚΔ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ (ADL2) 

 

1. Νηχζηκν 

2. Πεξπάηεκα κέζα θαη έμσ απφ ην ζπίηη 

3. Πιχζηκν 

4. Γηαηξνθή 

5. Ύπλνο 

6. Να εμππεξεηείηαη κφλνο ηνπ ζε ζέκαηα πγηεηλήο  
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3.ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΤΔ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ (IADL2) 

 

1. Να ρξεζηκνπνηεί ράξηε γηα λα πξνζαλαηνιηζηεί ζε έλα άγλσζην κέξνο 

2. Μαγείξεκα 

3. Φψληα γηα ην ζπίηη 

4. Να ηειεθσλεί ζε θίινπο θαη ζπγγελείο 

5. Να πάξεη ηα θάξκαθα ηνπ 

6. Γνπιεηέο ζην ζπίηη θαη ζην θήπν 

7. Γηαρείξηζε ρξεκάησλ  

 

4. ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ ΣΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ SYMPTOMS 

 

1. Δλφριεζε απφ πφλν ζηε πιάηε, ηα γφλαηα, ηα ηζρία ή άιισλ θνηλψλ 

2. Δλφριεζε απφ θαξδηαθά πξνβιήκαηα 

3. Δλνρινχληαη απφ δχζπλνηα 

4. Δλφριεζε απφ επίκνλν βήρα 

5. Δλνρινχληαη απφ πξεζκέλα πφδηα 

6. Δλνρινχληαη απφ πξνβιήκαηα χπλνπ 

7. Δλνρινχληαη απφ ηελ πηψζε 

8. Δλνρινχληαη απφ ην θφβν ηεο πηψζεο 

9. Δλνρινχληαη απφ ιηπνζπκίεο, δάιε ή δηαθνπέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

10. Δλνρινχληαη απφ ζηνκαρηθά ή εληεξηθά πξνβιήκαηα 

11. Δλνρινχληαη απφ αθξάηεηα 

12. Σίπνηα απφ απηά 

13. Δλνρινχληαη απφ άιια ζπκπηψκαηα 
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5. Πίνακες ηης δίηιμης μεηαβληηής Eurod για κάθε τώρα 

Ζ Eurod απνηειεί ηελ θιίκαθα ηεο ςπρηθήο πγείαο φπνπ απφ 0 < Eurod 3 ν ειηθησκέλνο 

εκθαλίδεη έσο 3 ζπκπηψκαηα θαη ζεσξείηαη φηη δελ πάζρεη απφ θαηάζιηςε θαη απφ Eurod 4 

ν ειηθησκέλνο εκθαλίδεη 4 ή παξαπάλσ ζπκπηψκαηα θαη ζεσξείηαη φηη αληηκεησπίδεη 

πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο. 

       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Υψξα= Απζηξία Frequency Percent (%) 

0-3 1046 79 

>=4 267 20,2 

Missing values 11 0,8 

Total 1324 100 

 
Υψξα= Γεξκαλία Frequency Percent (%) 

0-3 2038 80,6 

>=4 447 17,7 

Missing values 43 1,7 

Total 2528 100 

 
Υψξα= νπεδία Frequency Percent (%) 

0-3 2189 80,7 

>=4 423 15,6 

Missing values 99 3,7 

Total 2711 100 

 

 
Υψξα= Οιιαλδία Frequency Percent (%) 

0-3 2104 80,5 

>=4 454 17,4 

Missing values 56 2,1 

Total 2614 100 

 

 
Υψξα= Ηζπαλία Frequency Percent (%) 

0-3 1426 65,4 

>=4 656 30,1 

Missing values 99 4,5 

Total 2181 100 
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Υψξα= Ηηαιία Frequency Percent (%) 

0-3 1912 65,3 

>=4 973 33,2 

Missing values 42 1,4 

Total 2927 100 

 
Υψξα= Γαιιία Frequency Percent (%) 

0-3 1831 63,8 

>=4 859 29,9 

Missing values 181 6,3 

Total 2871 100 

 
Υψξα= Γαλία Frequency Percent (%) 

0-3 2068 81,6 

>=4 414 16,3 

Missing values 52 2,1 

Total 2534 100 

 

 
Υψξα= Διιάδα Frequency Percent (%) 

0-3 2418 78,5 

>=4 553 18 

Missing values 108 3,5 

Total 3079 100 

 

 
Υψξα= Διβεηία Frequency Percent (%) 

0-3 1180 82,8 

>=4 228 16 

Missing values 17 1,2 

Total 1425 100 

 

 
Υψξα= Βέιγην Frequency Percent (%) 

0-3 2250 72,8 

>=4 796 25,8 

Missing values 44 1,4 

Total 3090 100 

 

 
Υψξα= Σζερία Frequency Percent (%) 

0-3 2082 75,5 

>=4 604 21,9 

Missing values 70 2,5 

Total 2756 100 
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Υψξα= Πνισλία Frequency Percent (%) 

0-3 1210 49,8 

>=4 1137 46,8 

Missing values 82 3,4 

Total 2429 100 

 

 
Υψξα= Ηξιαλδία Frequency Percent (%) 

0-3 883 79,8 

>=4 199 18 

Missing values 25 2,3 

Total 1107 100 
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