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15-24 ετών Την τηλεόραση

EL Την τηλεόραση

Ευρωβαρόμετρο Flash
Έρευνα για τα μέσα ενημέρωσης και 
τις ειδήσεις 2022

Μεταξύ των παρακάτω, ποια μέσα 
χρησιμοποιήσατε περισσότερο για να έχετε πρόσβαση 
σε ειδήσεις τις τελευταίες 7 ημέρες; (Δυνατότητα 
πολλαπλών απαντήσεων, % Κορυφαίες 5 απαντήσεις 
EE27)

q3t

ΠΡOΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΙΔHΣΕΙΣ

Από την εμπειρία σας, ποιο από τα παρακάτω 
αυξάνει περισσότερο την πιθανότητα να ανοίξετε ένα 
ηλεκτρονικό ειδησεογραφικό άρθρο; (Δυνατότητα 
πολλαπλών απαντήσεων, % Κορυφαίες 4 απαντήσεις 
EE27)
Βάση: όσοι είχαν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ειδήσεις

q6

Ο τίτλος φαίνεται να 
σχετίζεται με τα 

ενδιαφέροντά μου

Εμπιστεύεστε το μέσο 
ενημέρωσης που το 

δημοσίευσε

Ο τίτλος είναι πιασάρικος

Εμφανίζει μια ενδιαφέρουσα 
φωτογραφία ή ένα 
ενδιαφέρον βίντεο

Για ποιον(ους) σκοπό(ους) χρησιμοποιήσατε 
ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα τις τελευταίες 7 ημέρες; 
(Δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων, % Κορυφαίες 
4 απαντήσεις EE27)
Βάση: όσοι είχαν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ειδήσεις
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49

53EL

Για να αποστείλω άμεσα 
μηνύματα στους φίλους και 

την οικογένειά μου

45

66EL

Για να παρακολουθήσω τις 
ειδήσεις και την τρέχουσα 

επικαιρότητα

41

35EL

Για να παρακολουθήσω τι 
κάνουν οι φίλοι/η 

οικογένεια/οι συνάδελφοί 
μου

40

37EL
Για να δω φωτογραφίες και 

βίντεο

% Η απάντηση που αναφέρθηκε τις 
περισσότερες φορές

Ηλικία

75

60EL

43

63EL

Ηλεκτρονικές 
ειδησεογραφικές 

πλατφόρμες

39

24EL
Το ραδιόφωνο

26

46EL

Πλατφόρμες μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης και 

blog

21

13EL
Τον γραπτό (έντυπο) τύπο

Την τηλεόραση

55+ ετών Την τηλεόραση

EL
Ηλεκτρονικές 

ειδησεογραφικές 
πλατφόρμες

40-54 ετών Την τηλεόραση

EL
Ηλεκτρονικές 

ειδησεογραφικές 
πλατφόρμες

25-39 ετών Την τηλεόραση

EL
Πλατφόρμες μέσων 

κοινωνικής 
δικτύωσης και blog
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59
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<16

16-19

20+

Ακόμα σε εκπαίδευση

ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦOΡΗΣΗ ΚΑΙ ΨΕΥΔΕIΣ 
ΕΙΔHΣΕΙΣ

Πόσο συχνά πιστεύετε ότι έχετε εκτεθεί προσωπικά 
σε παραπληροφόρηση και ψευδείς ειδήσεις τις 
τελευταίες 7 ημέρες; (%)

q11

EE27 Ελλάδα

10 17

18 22

33 32

19 19

8 5

13 4
Ελλάδα

Εξωτερικό κυκλικό διάγραμμα

Πολύ συχνά Συχνά
Μερικές φορές Σπάνια
Ποτέ Δεν γνωρίζω

Νιώθετε σίγουρος/η ότι μπορείτε να αναγνωρίσετε 
την παραπληροφόρηση όταν βρεθείτε αντιμέτωπος/η 
με αυτήν; (%)

q13

EE27 Ελλάδα

12 17

52 50

25 28

5 4

6 1

Ελλάδα
Εξωτερικό κυκλικό διάγραμμα

Πολύ σίγουρος/η Σχετικά σίγουρος/η

Όχι πολύ σίγουρος/η Καθόλου σίγουρος/η

Δεν γνωρίζω

Ποιες ειδησεογραφικές πηγές εμπιστεύεστε 
περισσότερο; (Έως τρεις απαντήσεις, %)
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49

34EL

Δημόσιους τηλεοπτικούς και 
ραδιοφωνικούς σταθμούς 

(συμπεριλαμβανομένης της 
ηλεκτρονικής τους παρουσίας)

39

34EL

Τον γραπτό τύπο (όπως εφημερίδες ή 
περιοδικά), συμπεριλαμβανομένης της 

ηλεκτρονικής τους παρουσίας

27

31EL

Ιδιωτικούς τηλεοπτικούς και 
ραδιοφωνικούς σταθμούς 

(συμπεριλαμβανομένης της 
ηλεκτρονικής τους παρουσίας)

14

23EL

Ανθρώπους, ομάδες ή φίλους που 
ακολουθώ στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης ή στις πλατφόρμες 
ανταλλαγής μηνυμάτων

11

29EL

Άλλες ηλεκτρονικές ειδησεογραφικές 
πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων 

των blog και των podcast

5

6EL

Influencer σε κανάλια μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, όπως το 

YouTube, το Instagram ή το TikTok

10

18EL
Το YouTube ή άλλες πλατφόρμες 

βίντεο

Εκπαίδευση (ηλικία ολοκλήρωσης)
Σύνολο απαντήσεων «Σίγουρος/η»

65

57

67

76

EL

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
πλήρη έρευνα, σαρώστε τον κώδικα QR:

Ευρωβαρόμετρο Flash
Έρευνα για τα μέσα ενημέρωσης και 
τις ειδήσεις 2022
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