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COVID-19 και ΜΜΕ: 
Επιστημονική Αβεβαιότητα, 

Fake News και Θεωρίες 
Συνωμοσίας 

Έφη Σίμου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επικοινωνία  και Μέσων στη ΔΥ

Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας

Σχολή Δημόσιας Υγείας
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Επιστήμη 

Επιστήμη: Σύστημα απόκτησης γνώσης με 
βάση την επιστημονική μεθοδολογία που 
βασίζεται στην επιστημονική έρευνα, καθώς 
και την οργάνωση και την ταξινόμηση της 
αποκτώμενης με αυτόν τον τρόπο γνώσης. 
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Επιστήμη 

• Οι όροι «επιστήμη» και «επιστημονικός» 
χρησιμοποιούνται συχνά για κάθε διαδικασία 
ή πεποίθηση που χαρακτηρίζεται από 
αυστηρότητα, ακρίβεια και 
αντικειμενικότητα. 
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Επιστημονική Αβεβαιότητα

• Τα συμπεράσματα της επιστημονικής έρευνας 
σπανίως εκφέρονται με απόλυτη βεβαιότητα.

• Αποτελεί συνήθης επιστημονική πρακτική τα 
περισσότερα αποτελέσματα να εκφέρονται με 
ένα ποσοστό αβεβαιότητας, το οποίο 
προσφέρει αρκετά περιθώρια διαλόγου,
στατιστικών σφαλμάτων και ορίων 
αξιοπιστίας.
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Επιστημονική Αβεβαιότητα

• Επιπλέον δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι 
ο επιστημονικός κόσμος κατά καιρούς έχει 
δοκιμαστεί από θέματα επιστημονικής 
δεοντολογίας, όπως μεθόδευση των 
αποτελεσμάτων και πλαστά δεδομένα.

• Προδημοσιεύσεις ………
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Επιστημονική Αλήθεια

1

• Να έχει επιβεβαιωθεί με βάση επιστημονική μεθοδολογία. 
Έλεγχος για συστηματικά σφάλματα, προκαταλήψεις 
ερευνητών και συγχυτικούς παράγοντες.

2
• Σε μεγάλο δείγμα πληθυσμού.

3

• Από διαφορετικούς ερευνητές και ερευνητικά κέντρα, 
διαχρονικά. 
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Επιστημονική Αβεβαιότητα και Γρίπη

• Παρότι υπάρχει πληθώρα μελετών αναφορικά
με τις επιδημιολογικές επιπτώσεις της γρίπης
θα πρέπει να υπογραμμίσουμε τη δυσκολία
της συνολικής αποτίμησης που οφείλεται
κυρίως στις μεθοδολογικές αντιθέσεις
μέτρησης των επιπτώσεων.
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Επιστημονική Αβεβαιότητα και Γρίπη

• στα συστήματα επιδημιολογικής επιτήρησης ανά χώρα, γεγονός που δεν 
επιτρέπει το σαφή προσδιορισμό των κρουσμάτων.Αδυναμίες

• μέτρησης της θνησιμότητας καθώς διίστανται οι απόψεις, αν στους θανάτους 
θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται μόνο οι θάνατοι από πνευμονία ή και οι 
θάνατοι που προκλήθηκαν με αφορμή τη γρίπη από άλλα χρόνια νοσήματα του 
καρδιαγγειακού και αναπνευστικού συστήματος. 

Δυσκολία

• στην αποτίμηση των βραχυπρόθεσμων και μακροπροθέσμων οικονομικών 
επιπτώσεων, οι οποίες διαφέρουν ανάλογα με το ερευνητικό ερώτημα και δεν 
αφορούν μόνο το κόστος ενδονοσοκομειακής περίθαλψης, αλλά τις ευρύτερες 
επιπτώσεις στην οικονομία, λόγω αναστολής ταξιδιών και ακύρωσης 
προγραμματισμένων επιχειρηματικών σχεδίων.

Δυσκολία
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COVID-19

Επιστημονική 
Αβεβαιότητα

Δεδομένα

προβλέψεις

Αβεβαιότητα στις εκτιμήσεις και στις προβλέψεις.  Όλες οι 

παραδοχές των μοντέλων πρόβλεψης είχαν ποσοστό αβεβαιότητας.
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Επιστημονική Αβεβαιότητα και Covid-19

• Χρόνος επώασης;

• Μεταδοτικότητα;

• Θνητότητα;

• Συμπτώματα και μεταδοτικότητα;
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• Αυξημένη ανάγκη πληροφόρησης με σκοπό 

να σταθμιστεί η αβεβαιότητα. 

Επιστημονική Αβεβαιότητα και COVID-19
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23.1.2020

14



30.01.2020
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10.02.2020 
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18.2.2020
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21 .02.2020

24.2.2020
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Paul Joseph Goebbels
Εγκληματίας Πολέμου (1897-1945)
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Fake News
Fake news ονομάζονται οι κατασκευασμένες ειδήσεις που:

• είτε αποσκοπούν σε οικονομικό όφελος (δηλαδή στο να 
οδηγήσουν πολύ κόσμο σε ένα web site ώστε να υπάρξουν 
έσοδα από διαφήμιση),

• είτε επιδιώκουν να πλήξουν μια εταιρεία (να οδηγήσουν την 
μετοχή της να κινηθεί με συγκεκριμένο τρόπο στο 
χρηματιστήριο), 

• Είτε να οδηγήσουν τις πολιτικές εξελίξεις (όπως στην 
περίπτωση της επικράτησης του Τραμπ επί της Κλίντον, ή στην 
επικράτηση του Brexit το 2016). 
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Είναι ειδήσεις που περιγράφουν
γεγονότα ή ψήγματά τους, με
τρόπο που να αμφισβητούν την
επικρατούσα αντίληψη περί
πραγματικότητας.

Fake News
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Ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητική πληροφόρηση η 
οποία προορίζεται, παρουσιάζεται και προωθείται για 
κερδοσκοπικούς λόγους ή για την εκ’ προθέσεως 
βλάβη στο κοινό. 

Μπορεί να απειλήσει τις δημοκρατικές διαδικασίες, 
αρχές και αξίες και μπορεί να στοχεύσει συγκεκριμένα 
σε διάφορους τομείς, όπως η υγεία, η επιστήμη, η 
εκπαίδευση και η οικονομία. 

Fake News
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«μετα-αλήθεια» η 

πολιτική ρητορική-πρακτική που 
αγνοεί την αλήθεια και βασίζεται σε 
μια προσωπική, ενίοτε εντελώς 
πλαστή, εκδοχή της πραγματικότητας.

Μετα- αλήθεια
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Μετα- αλήθεια

• Πρόκειται για ένα νεολογισμό που περιγράφει το μεταμοντέρνο 
φαινόμενο της γκρίζας ζώνης που επεκτείνεται μεταξύ της αλήθειας και 
του ψέματος. 

• Ο όρος αυτός δεν είναι τόσο αθώος όσο φαίνεται, διότι σύμφωνα με 
ειδικούς γλωσσολόγους , σχετίζεται με τις συνθήκες που κάνουν 
επίκληση στο συναίσθημα και οι οποίες παρουσιάζονται να 
διαδραματίζουν πιο ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης 
από ό,τι τα πραγματικά γεγονότα. 

• Μ' άλλα λόγια ο δέκτης του μηνύματος σχηματίζει εικόνα για τα 
τεκταινόμενα όχι με κριτήριο αυτό που πραγματικά είναι, αλλά με 
κριτήριο το τι ο ίδιος πιστεύει, νομίζει, αισθάνεται ή και πληροφορείται 
ότι είναι.
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Θεωρίες Συνωμοσίας 
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Θεωρίες Συνωμοσίας 
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Θεωρίες Συνωμοσίας 

• Με τον όρο θεωρία συνωμοσίας χαρακτηρίζεται κάθε θεωρία σύμφωνα με την 
οποία, κάποιο γεγονός, ή μια σειρά από γεγονότα ερμηνεύονται ως αποτέλεσμα 
συνωμοτικής, μυστικής, οργανωμένης και υπόγειας δράσης ατόμου, ή ομάδας 
ανθρώπων, ή υπηρεσιών, ή πολιτικών παρατάξεων,  ή κυβερνήσεων ή 
συνασπισμών αυτών.

• Οι θεωρίες συνωμοσίας αποτελούν εναλλακτικές απαντήσεις, αντί των επίσημων 
κυβερνητικών ερμηνειών γύρω από κάποιο θέμα, οι οποίες ερμηνείες 
εκλαμβάνονται ως προσπάθεια συγκάλυψης των πραγματικών γεγονότων.

• Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης για να χαρακτηρίσει γενικά κάθε αναπόδεικτη 
μέχρι σήμερα ερμηνεία σχετικά με κάποιο γεγονός.

• Προσπάθεια ερμηνείας αγνώστων και μη επαρκών επιστημονικά 
τεκμηριωμένων φαινομένων.
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Τις επιλέγουν, άτομα τα οποία δεν 
μπορούν να αποδώσουν σε δική τους 
ευθύνη τις όποιες αποτυχίες τους και 

είναι πιο βολικό να οικοδομήσουν 
θεωρία όπου φταίνε «κάποιοι άλλοι».

Βολεύονται με παρόμοιες θεωρίες, 
προκειμένου να δικαιολογήσουν την 
απροθυμία τους να πειθαρχήσουν σε 

κάποια περιοριστικά μέτρα. 

Πιστεύουν πως είναι δείγμα ευφυΐας και 
διάκρισης από το πλήθος και την κοινή 

γνώμη το να μην πιστεύουν την 
επικρατούσα άποψη.

Αυξημένη ανάγκη για βεβαιότητα. Το να 
ψάχνουμε εξηγήσεις για τα γεγονότα 

είναι μια φυσική ανθρώπινη επιθυμία.

Προφίλ Συνωμοσιολόγου

Θεωρίες Συνωμοσίας 
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Επιβεβαίωση  ιδιοσυγκρασίας και προκατάληψης για μια σειρά από 
θέματα: πίσω από τα μεγάλα δεινά, κρύβεται μια ομάδα ανθρώπων που 
σχεδιάζει να πάρει την εξουσία.

– «αυτά μας λένε για να μας αποπροσανατολίσουν», 

– «μας ψεκάζουν»

– «προκάλεσαν την πανδημία για να μας φορέσουν τσιπάκια μέσω 
εμβολίων

– «προκάλεσαν την πανδημία για να κυριαρχήσει στον κόσμο η νέα 
τάξη πραγμάτων»

Θεωρίες Συνωμοσίας 
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Θεωρίες Συνωμοσίας

• Ελλιπή πληροφόρηση και ευκολόπιστα άτομα που 
επηρεάζονται από καθοδηγητές κοινής γνώμης. 

• Κοινωνικά απομονωμένα άτομα

• Επιστημονική αβεβαιότητα έλλειψη δεδομένων και 
επιστημονικής τεκμηρίωσης μας κάνει να θέλουμε να 
συμπληρώσουμε το πάζλ να συνδέσουμε τις 
τελείες………. 

• Όταν δεν έχουμε δεδομένα χρησιμοποιούμε τη 
φαντασία μας να συμπληρώσουμε το κενό.
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Η Φύση των ΜΜΕ

• Θέτουν στο επίκεντρο της συζήτησης 

θέματα που επιλέγουν να προβάλλουν ως 
σημαντικά.

• Το σημαντικότερο μέσο εκλαΐκευσης της 
επιστημονικής γνώσης.

• Μέσα κοινωνική δικτύωσης ραγδαία αλλαγή 
στην επιλογή της ημερήσιας θεματολογίας και 
της διασποράς ειδήσεων. 43



Μεγεθύνουν τα γεγονότα που 
επιλέγουν να προβάλλουν….
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Η Φύση των ΜΜΕ

Ο «παράγoντας» κίνδυνος έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας 

είδησης, που μπορεί να γίνει πρωτοσέλιδο 
τρομοκρατώντας παράλληλα το κοινό. 

Συνοδευόμενη πολλές φορές από ανακρίβειες, διαπλεκόμενα 
οικονομικά συμφέροντα, μέλη της κυβέρνησης, 
διακεκριμένους  επιστήμονες και θεωρίες συνομωσίας 

προσφέρει την κατάλληλη τροφή στους 
δημοσιογράφους για να παρουσιάσουν μια 
άκρως ενδιαφέρουσα ιστορία. 
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Η Φύση των ΜΜΕ

• Ο συνδυασμός του κινδύνου με τη συνομωσιολογία 
φέρνει:

• ακροαματικότητα

• τηλεθέαση,

• κάνει τους διαδικτυακούς τόπους δημοφιλείς, 

• πουλά φύλα 

• φέρνει διαφημίσεις και κέρδη στους  οργανισμούς των ΜΜΕ.
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Η Φύση των ΜΜΕ

Υπεραπλούστευση - Αποσπασματικότητα. 

Οι δημοσιογράφοι δεν είναι συνήθως στην πλειοψηφία τους 
επιστήμονες.

Η επιστήμη είναι πολύπλοκη και σπανίως προσφέρει την 
ευκαιρία για απόλυτες και σαφείς απαντήσεις. Συνήθως, 
κάθε επιστημονική έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα 
αποτελέσματα πρέπει να «ερμηνεύονται με επιφύλαξη» 
κάνοντας λόγο για «περιορισμούς στην έρευνα». 

Γεγονός που σπανίως προβάλλεται λόγω της φύσης των 
ΜΜΕ
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Η στάση που υιοθετούν οι ερευνητές και οι επίσημες πηγές 
απέναντι στον κίνδυνο.

• Η στάση την οποία υιοθετούν οι ερευνητές και οι επίσημες 
πηγές απέναντι στον κίνδυνο επηρεάζει επίσης την κάλυψη 
ενός θέματος από τα ΜΜΕ. 

• Οι ερευνητές με τη σειρά τους δεν είναι πάντοτε 
καθησυχαστικοί, συχνά προβλέπουν την καταστροφή και 

αναζητούν τη δημοσιότητα ή αποκρίνονται στα 
κελεύσματα της για διάφορους λόγους, από τους οποίους 
οι σημαντικότεροι είναι οικονομικοί ή πολιτικοί.
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Η στάση που υιοθετούν κρατικοί 
αξιωματούχοι……
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Επιδημίες και ΜΜΕ
Ειδήσεις 
Κινηματογραφικές 
ταινίες

Η ρητορική της μικροβιο-φοβίας και γενικότερα της καταστροφολογίας είναι 
επίσης προσφιλές σενάριο σε πολλές κινηματογραφικές ταινίες που 
καλλιεργούν και συντηρούν στη συλλογική μας συνείδηση το φόβο, σε 
ανύποπτο χρόνο και πολύ πριν το ξέσπασμα μιας επιδημίας. 

Πληθώρα χολιγουντιανών σεναρίων με ιούς δολοφόνους, υπερ- μικρόβια 
που μεταλλάσσονται, ηρωικές μορφές επιστημόνων που κηρύττουν τον 
πόλεμο στους ιούς και μάχονται στα εργαστήρια τους να βρουν το αντίδοτο 
σε φονικές επιδημίες περιμένουν καρτερικά να επαληθευθούν στο άκουσμα 
μιας νέας επιδημίας.

Τα καταστροφολογικά σενάρια θέλουν τον πολιτισμό υπό απειλή και τα ΜΜΕ 
επιτείνουν την ανασφάλεια, την ασάφεια, την αμφιβολία και την 
αβεβαιότητα.
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Η εμπορευματοποίηση της υγείας με επιχείρημα το 
φόβο έχει ένα κοινό χαρακτηριστικό. 

• Η διάψευση, ή η λήξη πανδημικών συναγερμών δεν 
αναφέρεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, περνάει 
απαρατήρητη και αφήνει άθικτες τις όποιες 
τρομοκρατικές και φοβικές εντυπώσεις έχουν μέχρι 
εκείνη τη στιγμή δημιουργηθεί.

• Αφήνει όμως χαραγμένο στη συλλογική μνήμη 
το φόβο και τον πανικό. 

Κίνδυνος και ΜΜΕ
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Διαταραχή της σχέσης εμπιστοσύνης:

• Στις αρχές 

• Στους επιστήμονες

• Στην επιστήμη

»Στη συναίνεση και τη συνεργασία του 
γενικού πληθυσμού
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Συλλογική Μνήμη και ΜΜΕ

• Αν αναλογιστούμε ότι η συλλογική οπτική και 
ακουστική αντίληψη των σύγχρονων 
κοινωνιών είναι, ουσιαστικά και πρακτικά, τα 
παραδοσιακά ΜΜΕ και τα νέα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, των οποίων η 
φύση είναι ούτως ή άλλως υπερβολική, 
συναισθηματική και ενίοτε ανακριβής δεν θα 
πρέπει να μας εκπλήσσει πλέον τίποτα. 
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«Ολοι γνωρίζουμε ότι ο Ιανουάριος ήταν μια 
αρχή βγαλμένη από την κόλαση, με φόβους 
για Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και πυρκαγιές 
στην Αυστραλία, τον κορονοϊό και τώρα οι 
ακρίδες». Και καταλήγει: «Μπορεί να είναι μια 
προειδοποίηση από τον ουρανό;»
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Αβεβαιότητα και ΜΜΕ

Πανικός 

Εφησυχασμός 

Φόβος 

Πανικός!!! 
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Αντιφατικά Δεδομένα

Όταν οι επιστήμονες δίνουν αντιφατικά δεδομένα στο κοινό μέσω των 

ΜΜΕ, τότε αυτό με ποιο κριτήριο θα επιλέξει 
ποιον να πιστέψει; 

Άλλωστε ούτε οι δημοσιογράφοι ούτε το κοινό είναι υποχρεωμένοι να 
διαθέτουν γνώσεις επιδημιολογικής μεθοδολογίας. 

Ο «κοινός νους» δεν μπορεί άμεσα να εντοπίσει παραλείψεις στα 
στοιχεία που του παρουσιάζονται, αλλά και αντιφάσεις στις 
επιστημονικές έριδες αναφορικά με έναν ενδεχόμενο κίνδυνο. Επίσης 
δυσκολεύεται να κρίνει τους ειδικούς επιστήμονες και να θέσει τους 
κινδύνους σε κάποια πραγματική προοπτική, να αναγνωρίσει την 
προέλευση τους και τελικά να ορίσει με σαφήνεια την πιθανότητα να 
συμβούν.
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24.02.2020
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Φόβος

Δείκτης Φόβου
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Infodemic

• Addressing the Munich Security Conference 
on Feb 15, 2020, WHO Director-General Dr 
Tedros Adhanom Ghebreyesus said, 

• “we’re not just fighting an epidemic; 
we’re fighting an infodemic.” 
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• Το Facebook, η Google, το LinkedIn, η 
Microsoft, το Reddit, το Twitter και το 
YouTube ανακοίνωσαν ότι έχουν δεσμευτεί 
από κοινού να καταπολεμήσουν την 
παραπληροφόρηση που σχετίζεται με τον 
κορωνοϊό.

16 Μαρτίου 2020
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Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
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στην πράξη……
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Αξιολόγηση του 
κινδύνου 

Science based

Διαχείριση του 
κινδύνου 
Policy Based

Επικοινωνία 
Κινδύνου

Διαδραστική ανταλλαγή 
απόψεων και 

πληροφοριών μέσω 
πολλαπλών διαύλων 

επικοινωνίας

Στάδια Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κινδύνου
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Βασικές Αρχές Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κινδύνου

Η εμπλοκή όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών 

(openness)

H διαφάνεια 

(transparency)

H έγκαιρη δράση στη 
σωστή στιγμή (timeliness)

Η κατανόηση των 
αναγκών του εκάστοτε 
κοινού (responsiveness).
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Επικοινωνιακή Διαχείριση Κινδύνου

1. Λαμβάνει υπόψη πολιτικούς, κοινωνικούς 
και οικονομικούς παράγοντες.

2. Αναλύει τον κίνδυνο και την αντίληψη του 
κινδύνου και τον νοητικό θόρυβο κατά τη 
διάρκεια μιας κρίσης.

3. Δίνει μεγάλη σημασία στους πληθυσμούς 
που αφορά ο κίνδυνος, ώστε να τους 
βοηθήσει να λάβουν σωστές αποφάσεις 
κατά τη διάρκεια της κρίσης. 
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Επικοινωνιακή Διαχείριση Κινδύνου

Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι τα ζητήματα της 

ασθένειας και της κοινωνικής επικινδυνότητας, που συχνά 
αυτά περικλείουν, δεν τίθενται πάντα με αυστηρούς 
ορθολογικούς και επιστημονικούς όρους. 

Στο συλλογικό φαντασιακό η μολυσματική ασθένεια, πέρα 
από τον πραγματικό σχετικό κίνδυνο, αντιπροσωπεύει και 
εμπεριέχει  πολλές άλλες φαντασιώσεις που υποβόσκουν στη 
συλλογική μνήμη.
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Επικοινωνία Κινδύνου

Διαφάνεια και Εμπιστοσύνη 
με το κοινό

αβεβαιότητα

Επιστημονική 
αβεβαιότητα
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Επικοινωνιακή Διαχείριση 
Κινδύνων

• Ίσως βιαστήκαμε να σταματήσουμε και να 
περιορίσουμε την καθημερινή ενημέρωση της 
κοινής γνώμης για το θέμα…………….
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Αβεβαιότητα
Μια είναι η θεότητα: η αβεβαιότητα. 

Μπορεί να είναι βασανιστική θεά, αλλά, θα πρέπει να την 
υπηρετήσουμε με ψυχραιμία  χωρίς κινδυνολογία και πανικό
και πρωτίστως με οδηγό την Επιστήμη και τις μεθόδους της και 

την έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση του γενικού πληθυσμού. 
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Αβεβαιότητα vs Σοβαρή Ενημέρωση

• Συνέπεια στην ενημέρωση 

• Συνέπεια στις συστάσεις και τις οδηγίες

• Συνεχής έλεγχος και όχι εφησυχασμός 

Ναι στη φυσική απόσταση, όχι στην κοινωνική 
αποστασιοποίηση. 
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