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Η Πανδημία των Social Media και Covid-19 

Ρισάνι Ευγενία 

Περίληψη  

Η παρούσα έρευνα μελετά την επίδραση των social media στην πανδημία που μαστίζει τον πλανήτη 

μας, και αντιστρόφως, από την αφετηρία της εώς και σήμερα. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι τα μέσα μαζικής 

δικτύωσης (social media) αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι στην καθημερινότητα όλων. Για αυτό το 

λόγο εξετάζουμε και το θετικό αντίκτυπό τους στη δύσκολη εποχή του κορονοϊού. Στον αντίποδα, είναι 

εξαιρετικά σημαντικό, και αυτό αποτελεί και το κύριο μέρος της έρευνας, να εμβαθύνουμε στην 

παραπληροφόρηση (misinformation) και το infodemic, όπως αποκαλείται που έχει προκληθεί από τα 

social media γύρω από το ζήτημα του κορονοϊού. Εν συνεχεία, αναλύονται τα δεδομένα αυτά 

συγκεκριμένα για την περίπτωση της Ινδίας. Τελικά, καταλήγουμε σε προτάσεις του πως μπορεί να 

προστατευτεί το σύνολο από την προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση γύρω από το ζήτημα και πως 

αντίστοιχα μπορούν οι επιστήμονες να δημιουργήσουν μια ασπίδα προστασίας έναντι της μάστιγας 

αυτής. 

Λέξεις-κλειδιά: κορονοϊός, Covid-19, social media, μέσα μαζικής δικτύωσης, infodemic, 

misinformation, παραπληροφόρηση, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.). 

Εισαγωγή 

Στα τέλη του 2019 ξέσπασε στην πόλη Ουχάν της Κίνας ένα παγκόσμιο φαινομένο, η πανδημία του 

κορονοϊού. Συνολικά οι περιπτώσεις μόλυνσης από τον κορονοϊό έχουν αγγίξει τις 244 εκατομμύρια 

παγκοσμίως και οι θάνατοι 4,95 εκατομμύρια (Worldometer, 2021) γεγονός που αποδεικνύει για ποιο 

λόγο η πανδημία βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Στην εποχή του εκσυγχρονισμού και 

της τεχνολογίας είναι εύλογο ότι οι πολίτες όλων των κρατών έχουν πρόσβαση στα social media, τα 

οποία αποτελούν κύριο μέσο πληροφόρησης για την επικαιρότητα. Οι πλατφόρμες κοινωνικής 

δικτύωσης αποτελούν αποτελούν ένα τεράστιο πλεονέκτημα για τους ίδιους τους χρήστες αλλά και για 

το υγειονομικό προσωπικό.  Κύριοι λόγοι είναι η επίδραση στην ψυχολογική τους κατάσταση, 

ιδιαίτερα σε περιόδους επιβεβλημένης καραντίνας καθώς και η διευκόλυνση στην εξάπλωση και τον 

διαμοιρασμό πληροφοριών. 

Παράλληλα, όμως, οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν και κύριο μέσο 

παραπληροφόρησης. Οι πληροφορίες κυκλοφορούν με τεράστια ευκολία και πρόσβαση έχουν όλοι 

 
Ρισάνι, Ε. (2021). Η Πανδημία των Social Media και Covid-19. Κείμενο Εργασίας ΕΟΠΕ, 18/2021. 
 
Προτού γίνει αναφορά στο κείμενο εργασίας, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τελική έκδοση της μελέτης δημοσιευμένη σε 
περιοδικό. 

 Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιά. 



Κείμενο Εργασίας ΕΟΠΕ 18/2021                                                                                                                      2 

 

ανεξαιρέτως με αποτέλεσμα να μην είναι έγκυρο και επιστημονικά αποδεδειγμένο οτιδήποτε 

αναρτάται. Και σε αυτήν την περίπτωση η επίδραση στην ψυχολογία των χρηστών είναι σημαντική. 

Δεν είναι τυχαίο το ότι σε περιόδους κρίσης οι άνθρωποι αναζητούν μια λογική εξήγηση αλλά  

παράλληλα και υποστήριξη για αυτή τους την εξήγηση την οποία πολύ εύκολα μπορούν να βρουν στον 

ψηφιακό κόσμο. Η περίπτωση της Ινδίας, μιας από τις πιο μεγάλες πληθυσμιακά χώρες είναι εξαίρετου 

ενδιαφέροντος, καθώς ο λαός της αποτελείται από πολλαπλές κατηγορίες ανθρώπων τόσο όσον αφορά 

την μόρφωσή τους όσο και το κοινωνικό επίπεδό τους. Έτσι λοιπόν, οι πληροφορίες που κυκλοφορούν 

όσον αφορά την εν λόγω χώρα προκαλούν μεγάλο προβληματισμό και οι επιπτώσεις τους στο λαό 

της είναι σημαντικές, εφόσον το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού της βρίσκεται σε χαμηλό 

μορφωτικό επίπεδο. Για αυτόν ακριβώς το λόγο είναι σημαντικό να αναζητήσουμε τρόπους 

αντιμετώπισης του προβλήματος της παραπληροφόρησης γύρω από το ζήτημα του κορονοϊού άμεσα, 

καθώς βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας και αποτελεί ένα ζήτημα το οποίο κάποια στιγμή 

θα εξαλειφθεί.  Συνεπώς, οι διορθωτικές κινήσεις πρέπει να είναι δραστικές και να προστατέψουν από 

τη μία τους χρήστες από την έκθεση στην παραπληροφόρηση και από την άλλη τα ίδια τα άτομα από 

τη διαδικασία εξάπλωσης ψευδών ειδήσεων. 

Θετική επίπτωση των social media στον Covid-19 

Τα social media αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτου ηλικίας. 

Η πανδημία του κορονοϊού έχει ωφελήσει τα social media και το αντίστροφο. Τα οφέλη για το 

υγειονομικό προσωπικό αρχικά είναι πολλαπλά. Ειδικότερα, τα γεωγραφικά σύνορα δεν υφίστανται 

πλέον γεγονός που επιτρέπει στους ειδικούς να διαμοιράζονται σημαντικές και χρήσιμες πληροφορίες. 

Μάλιστα, έχοντας πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να εξακριβώσουν την 

αυθεντικότητα των πληροφοριών που αναρτώνται και ακόμα και να επέμβουν με διορθώσεις, 

προκειμένου οι αναγνώστες να λαμβάνουν αληθές υλικό. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η 

ευαισθητοποίηση των χρηστών όσον αφορά την πραγματικότητα της πανδημίας. Συγκεκριμένα, το 

υγειονομικό προσωπικό έχει το περιθώριο να αναρτά την προσωπική του εμπειρία από την νοσηλεία 

ασθενών και την κατάσταση που επικρατεί γύρω από το ζήτημα του κορονοϊού. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελούν οι αναρτήσεις των υγειονομικών στην Ιταλία, η οποία αποτελούσε τη χώρα 

που παρουσίασε έξαρση στον αριθμό των κρουσμάτων. Το νοσηλευτικό προσωπικό μέσω των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης κατόρθωσε να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο αναρτώντας την προσπάθεια του 

να βοηθήσει τους νοσήσαντες και αναδεικνύοντας τις πραγματικές πτυχές του κορονοϊού (O’Kane, 

2020). Αντίστοιχο παράδειγμα αποτελούν και όσοι δεν συγκαταλέγονταν στο νοσηλευτικό 

προσωπικό, όπως Ιταλοί πολίτες οι οποίοι βρίσκονταν σε καραντίνα επιβεβλημένη εκ της 

κυβερνήσεως και μοιράζονταν τη δύσκολη καθημερινότητα τους με τον υπόλοιπο κόσμο (Τhorpe, 
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2020). Με τον τρόπο αυτό οι χρήστες μπορούσαν να κατανοήσουν τον πραγματικό κίνδυνο που 

ελοχεύει και να λάβουν μέτρα πρόληψης και προστασίας.  

Αντίστοιχα, λοιπόν, τα οφέλη είναι πολλαπλά και για τους απλούς χρήστες των social media. Η 

τηλεργασία και η τηλεκπαίδευση αποτέλεσαν κρίσιμο σημείο της πανδημίας. Με βάση αυτά τα δύο 

οι εργαζόμενοι μπορούσαν να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους από το σπίτι μέσω των webinars και 

αντίστοιχα οι μαθητές και οι φοιτητές να μην χάνουν τις διδακτικές τους ώρες. Έτσι, η εργασία και η 

εκπαίδευση δεν πάγωσαν και συνεχίστηκαν σε διαφορετικό μοτίβο από ότι προηγουμένως. Είναι πολύ 

σημαντικό το γεγονός ότι με τις τεχνικές αυτές τα κρούσματα του κορονοϊού παρέμειναν σε χαμηλά 

επίπεδα, εφόσον δεν υπήρχε συνωστισμός στα γραφεία και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η σωστή χρήση 

των social media, λοιπόν, μπορεί να ελέγξει την εξάπλωση του ιού και το άγχος που αυτός προκαλεί, 

όπως αναφέρει η Megha Sharma (2017) (Brindha, Jayaseelan & Kadeswara, 2020). Η 

δραστηροποίηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) και του Κέντρου για τον Έλεγχο και 

την Πρόληψη Ασθενειών (Center for Disease Control and Prevention/C.D.C.) στα social media 

έχει αποφέρει πολλούς καρπούς εφόσον είναι εγκεκριμένοι φορείς (Wong, Ho, Olusanya, Antonini 

& Lyness, 2020). Έτσι, οι πληροφορίες που διαμοιράζονται είναι εξακριβωμένες από τους ειδικούς. 

Όταν, λοιπόν, οι χρήστες θελήσουν να πληροφορηθούν η σωστή πρόσβαση έγκειται στους επίσημους 

λογαριασμούς των προαναφερθέντων. Είναι εξίσου σημαντικό να αναφερθούμε στον πανικό που είχε 

δημιουργηθεί κατά το ξέσπασμα της πανδημίας. Κατά τη διάρκεια της καραντίνας οι πολίτες όλων 

των κρατών ένοιωθαν απομακρυσμένοι από όλους, ενώ όσοι νοσούσαν που βρίσκονταν σε απομόνωση 

δεν είχαν επαφή με άτομα που δεν είχαν προσβληθεί από τον ιό. Και στις δύο περιπτώσεις τα social 

media προσέφεραν επικοινωνία και πληροφορίες για νοσήσαντες με αποτέλεσμα το αίσθημα της 

αποξένωσης να εξαλείφεται. 

Αντίστοιχα, ο κορονοϊός ευνόησε τα social media. Είναι εμφανές ότι οι ώρες χρήσης τους αυξήθηκαν 

δραματικά σε όλες τις χώρες ανεξαιρέτως, εφόσον ο ιός αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο. Ειδικότερα, 

το 2020 αποτέλεσε την αρχή της καραντίνας. Ο κόσμος εσώκλειστος και απομακρυσμένος από όλους 

δεν είχε το περιθώριο να συναναστραφεί διαπροσωπικά με πολύ κόσμο, προκειμένου να αποφύγει τον 

κίνδυνο λοίμωξης. Η μόνη διαφυγή ήταν τα social media. Τον Οκτώβριο του 2021 4,88 

δισεκατομμύρια άτομα, που αντιστοιχούν στο 61,8% του παγκόσμιου πληθυσμού αποτελούσαν 

ενεργούς χρήστες του internet (Datareportal, 2021). Εν συγκρίσει με το 2020 οι χρήστες αυξήθηκαν 

κατά 13,1%, δηλαδή κατά 520 εκατομμύρια χρήστες (Kemp, 2021). Η πλατφόρμα κοινωνικής 

δικτύωσης που χρησιμοποιείται περισσότερο είναι το Facebook, με τους χρήστες του να ξεπερνάνε 

τους 1,5 εκατομμύρια το 2020 (Statista, 2021). Το Facebook, όπως και άλλες πλατφόρμες κοινωνικής 

δικτύωσης διαθέτουν την επιλογή του online shopping, δηλαδή μέσω της ίδιας της πλατφόρμας ο 

χρήστης έχει τη δυνατότητα να προβεί σε αγορές απευθείας. Οι αγορές αυτές αφορούν συνήθως τους 
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κλάδους της ένδυσης, της υπόδησης, της περιποίησης και επίπλων. Το 2020 οι διαδικτυακές πωλήσεις 

παγκοσμίως υπολογίστηκαν στα 4,28 τρισεκατομμύρια δολλάρια Η.Π.Α. τα οποία και προβλέπεται 

να αυξηθούν στα 5,4 τρισεκατομμύρια εώς το 2024 (Statista, 2020). Με τον τρόπο αυτό ο κορονοϊός, 

αν και παράταιρο, τόνωσε το online shopping με αποτέλεσμα η αγορά να μην παραμείνει στάσιμη 

και παγωμένη. Τα social media είναι αναπόσπαστο στοιχείο όλων πλέον και αποτελούν σημείο 

αναφοράς της πανδημίας εφόσον χωρίς αυτά πολλοί τομείς θα υπολειτουργούσαν. Αντίστοιχα και ο 

ίδιος ο κορονοϊός ευνόησε τη χρήση των social media εκτινάσσοντας τα ποσοστά χρήσης τους και εν 

συνεπεία και του κέρδους των μετόχων τους στα ύψη. 

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης  

Δεν είναι τυχαίο που το 85% της παραπληροφόρησης εντοπίζεται στα social media (FP Staff, 2021). 

Ειδικότερα, όσο μεγαλύτερη η πλατφόρμα και όσο μεγαλύτερο το δίκτυο, τόσα περισσότερα άτομα 

το χρησιμοποιούν. Πλατφόρμες, λοιπόν, όπως το Twitter είναι πολύ πιθανό να ευνοούν την εξάπλωση 

ψευδών ειδήσεων (Kadushin, 2012). Το Facebook,  το YouTube και το WhatsApp δεν ευνοούν τη 

διασπορά θεωριών συνομωσιών σε τόσο μεγάλο βαθμό (Theocharis, 2021). Στο Twitter το 59% 

εξακολουθεί να είναι λανθασμένο περιεχόμενο ενώ παράλληλα 1,5 εκατομμύριο λογαριασμοί είχαν 

ψευδές περιεχόμενο και λόγια που παρέπεμπαν σε χειριστική συμπεριφορά (Gottlieb & Dyer, 2020). 

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι από τις 12 εως και τις 18 Μαϊου η λέξη COVID-19 αναφέρθηκε στο 

Twitter 40,2 εκατομμύρια φορές σύμφωνα με το TalkWalkerTM, το οποίο είναι online social media 

tracking program (Venegas-Vera, Colbert & Lerma, 2020). Στο YouTube παραπάνω από το ένα 

τέταρτο των βίντεο σχετικά με την πανδημία περιλαμβάνουν παραπλανητικές πληροφορίες με το 

ποσοστό αυτό να αντιστοιχεί σε 27%. Το δεύτερο πιο συχνό βίντεο για τον κορονοϊό είχε 62 

εκατομμύρια προβολές. Στο Facebook το ποσοστό αυτό ανήλθε σε 24% (Brennen, Simon Howard 

& Nielsen, 2020). Ο Basch (2020) σε μια έρευνά του εξέτασε τα 100 βίντεο που έχουν προβληφθεί 

στο YouTube περισσότερο και περιλαμβάνουν τη λέξη coronavirus. Εν τέλει είχαν παραπάνω από 

165 εκατομμύρια προβολές. Λιγότερο όμως από το 1/3 των βίντεο περιελάμβανε μέτρα πρόληψης, 

λιγότερα από τα μισά ανέφεραν τα συχνότερα  συμπτώματα αλλά το 90% αναφερόταν σε θανάτους, 

τη δυσκολία της καραντίνας και το άγχος (Gonzalez-Padilla & Tortolero-Blanco, 2020). Το 

περιεχόμενο δεν ήταν άρα ποιοτικό ενώ παράλληλα διέσπειρε τον πανικό στους χρήστες.  

Συγκριτικά με το 2015 ο αριθμός των ατόμων που χρησιμοποιούν τα social έχει γίνει διπλάσιος (The 

Lancet Editorial, 2020). Το 30% σπαταλά παραπάνω από 3 ώρες ημερησίως στα social media 

(Eurofound, 2020). Τα social media είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το ζήτημα του εμβολιασμού. 

Λόγω της παραπληροφόρησης, το 40% όσων διστάζουν να εμβολιαστούν ενημερώνεται από τα social 

media ενώ το 27% των Ευρωπαίων αρνείται να εμβολιαστεί (Eurofound, 2020). Αυτό είναι λογικό, 
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αν αναλογιστούμε το γεγονός ότι σε οποιαδήποτε παγκόσμια κρίση οι άνθρωποι θα πιστέψουν 

οποιαδήποτε θεωρία συνομωσίας κυκλοφορήσει πρώτη, ούτως ώστε με κάποιο τρόπο να εξηγήσουν 

το ανεξήγητο και να βασίσουν κάπου τα γεγονότα. Έρευνα που εξέτασε το PubMed, το Scopus, το 

PsycINFO, το Embase και το Google Scholar (Gabarron, Oyeyemi, Wynn, 2020) τον Μάϊο του 

2020 εξέτασε τους τίτλους και την περίληψη από 825 άρθρα. Εν τέλει, απέμειναν μόνο 22 άρθρα. 

Μάλιστα, δεν λείπει και η εξαπάτηση στα tags, όπου τα ονόματα επίσημων οργανισμών αναγράφονται 

λάθος με αποτέλεσμα να παραπλανούν τους χρήστες και να πιστεύουν ότι είναι δικά τους.  

Το πως η παραπληροφόρηση είναι ένας φαύλος κύκλος (González-Padilla & Tortolero-Blanco, 2020) 

εξηγεί ο Pariser (2011) με τη θεωρία του για τα bubble filters, η οποία μιλά για προσωποποιημένα 

συστήματα για τους χρήστες. Ο κάθε χρήστης διαθέτει έναν αλγόριθμο, δηλαδή τείνει να έχει 

πρόσβαση σε πληροφορίες που σχετίζονται με τις επιλογές και τις προτιμήσεις του. Σχηματίζονται 

έτσι πολωμένες ομάδες γύρω από κοινές απόψεις και όσο η αναζήτηση αφορά ψευδείς πληροφορίες 

σε μετέπειτα αναζητήσεις το περιεχόμενο θα είναι αντίστοιχο. Έτσι λοιπόν δημιουργούνται και τα 

λεγόμενα echo chambers. Το infodemic που επικρατεί σε αυτά τα «δωμάτια» επηρεάζει σε μεγάλο 

βαθμό την κλίμακα θνησιμότητας της πανδημίας. 

Αρνητικές επιπτώσεις των social media στον Covid-19  

Η προσφορά των social media καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας είναι αδιαμφισβήτητα σημαντική. 

Παρόλο που ο κορονοϊός είναι μια πανδημία που ταλανίζει τον πλανήτη ενάμιση έτος, η πανδημία 

των social media έχει ξεκινήσει από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής τους και μέρα με τη μέρα 

διογκώνεται, ελλοχεύοντας πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο για τους χρήστες τους. Το βασικότερο 

πρόβλημα που έχει εντοπιστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας είναι 

η παραπληροφόρηση (misinformation) η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το λεγόμενο 

infodemic που έχει δημιουργηθεί γύρω από το εν λόγω ζήτημα. Το infodemic ή αλλιώς infoxication 

(Cuello-Garcia, Perez-Gaxiola & van Amelsvoort, 2020) συνίσταται από πληθώρα πληροφοριών 

λανθασμένων ή παραπλανητικών σε ψηφιακό ή φυσικό επίπεδο κατά τη διάρκεια του ξεσπάσματος 

μιας ασθένειας (W.H.O., 2021a). Προκαλεί προβληματισμό και συμπεριφορές επικίνδυνες που 

μπορούν να βλάψουν την υγεία. Δημιουργεί αμφιβολίες για τους υγειονομικούς και υπονομεύει την 

ανταπόκριση του συστήματος υγείας. Μπορεί, μάλιστα, να τονώσει ακόμα περισσότερο τη δύναμη 

του ιού εφόσον οι άνθρωποι δεν είναι σίγουροι για το τι ακριβώς πρέπει να κάνουν (W.H.O., 2021a). 

Ο Tedros Adhanom Ghebreyesus, γενικός διευθυντής του Π.Ο.Υ. δήλωσε ότι έχουν να 

αντιμετωπίσουν το λεγόμενο «coronavirus infodemic», ενώ ο επικεφαλής του προγράμματος 

έκτακτης ανάγκης για την υγεία του Π.Ο.Υ., Dr. Mike Ryan δήλωσε ότι χρειαζόμαστε «εμβόλιο» 

κατά της παραπληροφόρησης για τον κορονοϊό (Zarocostas, 2020).  
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Η παραπληροφόρηση περιλαμβάνει είτε παραπλανητικό περιεχόμενο, του οποίου το ποσοστό 

ανέρχεται σε 29% και περιλαμβάνει φωτογραφίες ή βίντεο με περιγραφή διαφορετική από το αληθινό 

περιεχόμενό τους (24%), είτε χειριστικό περιεχόμενο (Brennen, Simon, Howard & Nielsen, 2020). 

Η υπερβολή επίσης αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της παραπληροφόρησης, καθώς τα λόγια και 

το φωτογραφικό υλικό που χρησιμοποιείται μπορεί να αντιστοιχεί σε άλλα πιο δυσμενή γεγονότα. Το 

περιεχόμενο αυτό ταξιδεύει πολύ πιο γρήγορα από ότι οι αληθείς ειδήσεις καθιστώντας δύσκολο τον 

έλεγχο για τον περιορισμό της εξάπλωσης των ψευδών ειδήσεων (Brindha, Jayaseelan & Kadeswara, 

2020). Η εξάπλωση της παραπληροφόρησης αποτελεί ένα είδος αλυσίδας, καθώς μπορεί ο 

οποιοσδήποτε να διαμοιραστεί (share) πληροφορίες σε πολλαπλές πλατφόρμες, με αποτέλεσμα να 

εξαπλώνονται ταχύτερα και από τον ίδιο τον ιό (Merchant & Lurie, 2020).  

Βασικό πρόβλημα αποτελεί το γεγονός ότι όταν η παραπληροφόρηση κυκλοφορεί με μεγάλη 

ταχύτητα, πριν από τις δηλώσεις επίσημων και εγκεκριμένων φορέων, όπως ο Π.Ο.Υ. ή οι κυβερνήσεις, 

επηρεάζει την αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας και πρόληψης. Σε στιγμές κρίσης ο 

ανθρώπινος εγκέφαλος τείνει να εστιάζει στο αρνητικό και η χρήση των social media αυξάνεται 

(Gottlieb & Dyer, 2020) γιατί οι ψευδείς πληροφορίες κινούνται πιο γρήγορα (Brindha, Jayaseelan, 

Kadeswara, 2020). Αντίθετα, επίσημοι λογαριασμοί κινούνται πιο αργά εφόσον η έρευνα που 

διεξάγουν για να παρέχουν στους χρήστες ακριβές περιεχόμενο αποτελεί χρονοβόρα διαδικασία.   

Κάποιοι από αυτούς που διαμοιράζονται ψευδείς ειδήσεις το κάνουν σατιρικά, ωστόσο υπάρχουν και 

αυτοί που πιστεύουν τέτοιου είδους πληροφορίες, συνδυάζοντας έτσι πολλές φορές ψευδείς με αληθείς 

πληροφορίες και παραπλανώντας τους αναγνώστες. Αντίστοιχα, οι μέθοδοι παραπληροφόρησης που 

χρησιμοποιούνται στα social media είναι η ψευδεπίγραφη επιστημοσύνη, η διαστρέβλωση δηλώσεων 

καθώς και η ένταση στον τρόπο με τον οποίο τα στοιχεία αυτά καταγράφονται, σύμφωνα με τον 

Παναγιώτου (Μάγρα, 2021).  

Δυστυχώς είναι πλέον ξεκάθαρο, ότι οι χρήστες επηρεάζονται έντονα από την παραπληροφόρηση και 

οι αξίες και οι ιδεολογίες τους μεταβάλλονται άμεσα. Οι χρήστες του διαδικτύου τείνουν να έχουν 

πρόσβαση σε πληροφορίες που σχετίζονται με τα πιστεύω τους, να αγνοούν πληροφορίες που είναι 

αντίθετες σε αυτά και να σχηματίζουν πολωμένες ομάδες γύρω από κοινές απόψεις. Όταν οι ομάδες 

αυτές μεγαλώνουν και φορούν παρωπίδες τότε η παραπληροφόρηση αυτόματα εξαπλώνεται με μεγάλη 

ευκολία. 

Σε χώρες μη ανεπτυγμένες, προκαλείται μεγάλος πανικός και η παραπληροφόρηση εξαπλώνεται με 

ακόμα γρηγορότερους ρυθμούς (Hussain, 2020). Δεν είναι τυχαίο ότι τα  επίπεδα πίστης στη 

Ρουμανία είναι και τα υψηλότερα. Οι υποανάπτυκτες χώρες είναι και οι πιο ευάλωτες στην 

παραπληροφόρηση (Brennen, Simon, Howard & Nielsen, 2020), και χαρακτηριστικά παραδείγματα 
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αποτελούν η Ινδία και η Νιγηρία. Αυτό συμβαίνει διότι ο βαθμός δυσκολίας για να διαπιστώσουν αν 

κάτι είναι αληθές είναι τεράστιος. Οι θεωρίες συνομωσίας που δημιουργούνται γύρω από το ζήτημα 

του κορονοϊού αφορούν κυρίως την προέλευση του. Πολλοί υποστήριζαν ότι ο ιός κατασκευάστηκε 

ως βιολογικό όπλο για την αναστολή της οικονομικής μεγεθύνσεως της Κίνας από τις Η.Π.Α. και το 

αντίστροφο (Hussain, 2020). Υπήρχε ωστόσο και ένα ποσοστό που υποστήριζε ότι προήλθε από ζώα. 

Βέβαια, η κατάσταση ενός κράτους, αν ανήκει δηλαδή στις ανεπτυγμένες ή υποανάπτυκτες χώρες δεν 

αποτελεί καθολικά μοναδικό στοιχείο για να κρίνουμε αν η παραπληροφόρηση θα είναι πιο έντονη. 

Στις Η.Π.Α. πριν ανακοινώσει ο ίδιος ο πρόεδρος, Donald Trump, καθολική καραντίνα (lockdown), 

είχαν ήδη αρχίσει να εξαπλώνονται θεωρίες για το τι ακολουθούσε και ο αμερικανικός λαός οδηγήθηκε 

σε υπερκατανάλωση προϊόντων (κυρίως αντισηπτικού, οινοπνεύματος και χαρτιού υγείας) 

δημιουργώντας πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα και το παγκόσμιο εμπόριο (Telford & 

Bhattarai, 2020). Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες αντίστοιχα, πολλοί γονείς αποφάσισαν να μην 

εμβολιάσουν τα παιδιά τους για την πρόληψη ιών πέραν του κορονοϊού, με αποτέλεσμα να αυξηθούν 

οι ασθένειες.  

Οι χρήστες πλέον λόγω της παραπληροφόρησης και της σύγχυσης πληροφοριών δεν εμπιστεύονται 

ούτε τους ειδικούς. Αυτό που θα έπρεπε όμως να τους προβληματίζει είναι το γεγονός ότι τη στιγμή 

που οι ειδικοί ακόμα μελετούν τον ιό, υπάρχουν χρήστες, δίχως επιστημονικές γνώσεις, οι οποίοι 

εκφράζουν τη γνώμη τους επί του θέματος, που την πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι και λανθασμένη, 

προκαλώντας πανικό. Έτσι, οι θεωρίες των επιστημόνων αυτόματα αποδυναμώνονται. Οι πολιτικοί 

από την άλλη, αντιμετωπίζουν την ίδια δυσπιστία από τους χρήστες με τους επιστήμονες. Οι πρώτοι 

χρησιμοποιούν τα social για ανακοινώσεις περί της εξέλιξης της πανδημίας και περί των μέτρων 

προλήψεως. Τα social επηρεάζουν τη χάραξη της πολιτικής, την πολιτική επικοινωνίας και την εξέλιξη 

του δημόσιου λόγου, ιδίως όταν οι ειδήσεις ή τα ζητήματα είναι αμφιλεγόμενα (Vicario, 2016), όπως 

ο κορονοϊός. Βέβαια, όσον αφορά τον διαμοιρασμό πληροφοριών εκ μέρους των πολιτικών πρέπει να 

λαμβάνουμε υπόψη και τις κομματικές παρατάξεις στις οποίες ανήκουν. Για παράδειγμα, στις Η.Π.Α. 

οι Ρεπουμπλικάνοι δεν ανησυχούσαν τόσο για την πανδημία και οι πληροφορίες που διαμοιράζονταν, 

ανεξαρτήτως της ποιότητας του περιεχομένου, ήταν λιγότερες συγκριτικά με αυτές των Δημοκρατικών 

(Pew Research Center, 2020).  

Ο ανθρώπινος νους δεν μπορεί να διαχειριστεί το άγνωστο και για αυτό το λόγο προκειμένου να το 

εξηγήσει δημιουργεί τις θεωρίες συνομωσίας. Βέβαια, όσοι πέφτουν θύματα της παραπληροφόρησης 

διαθέτουν χαμηλότερα επίπεδα αντιλήψεως κινδύνου (Vicario, 2016). Σύμφωνα με έρευνα όσοι 

πέφτουν θύματα παραπληροφόρησης τείνουν να έχουν χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο, ελάχιστες 

γνώσεις στο πεδίο της υγείας, τάση χρήσης εναλλακτικών μορφών ιατρικής, φανατισμό ενάντια της 

κλασσικής ιατρικής και έλλειψη εμπιστοσύνης στους ειδικούς και γενικότερα στο σύστημα υγείας 
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(Drake, 2021). Μάλιστα, από την έρευνα αυτή αποδείχθηκε ότι όσοι δέχονται την παραπληροφόρηση 

για ένα ζήτημα, όπως για παράδειγμα για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού, είναι πάρα πολύ πιθανό να 

παραπληροφορηθούν και για άλλα ζητήματα. Δυστυχώς, η πίστη στις ανακριβείς πληροφορίες 

αποτελεί πρόβλημα για την καλή υγεία, εφόσον οι χρήστες δεν τηρούν τα σωστά μέτρα πρόληψης και 

δεν γνωρίζουν ποιες πρέπει να είναι οι κινήσεις τους σε περίπτωση νόσησης.  

Συνέπειες του misinformation  

Όπως είναι λογικό η παραπληροφόρηση ενέχει πολλούς κινδύνους για τους χρήστες, οι οποίοι 

επηρεάζουν τόσο την ψυχική όσο και τη σωματική τους υγεία. Αφενός, κυκλοφορούσε η φήμη ότι η 

κατανάλωση άκακων ουσιών, όπως το σκόρδο θα βοηθούσε στην πρόληψη κατά του κορονοϊού. 

Παρόλα αυτά, δεν έλειπαν και οι φήμες για κατανάλωση ουσιών βλαβερών εώς και θανατηφόρων για 

τον ανθρώπινο οργανισμό, όπως η χλωρίνη και το αντισυπτικό. Ακόμα και πολιτικά πρόσωπα είχαν 

αναρτήσει τέτοιους είδους post, όπως ο Donald Trump, ο οποίος δημοσίευσε στο Twitter ότι η 

κατανάλωση υδροξυχλωροκίνης, αζιθρομυκίνης και αντισυπτικού βοηθούν στην πρόληψη 

χαρακτηρίζοντας τα ως game changers (Beer, 2020). Όσον αφορά την ψυχική υγεία των χρηστών σε 

έρευνα του Wang στην Κίνα το 53,8% όσων συμμετείχαν είπαν ότι η ψυχολογική επίδραση είναι πολύ 

σημαντική από όταν ξέσπασε ο ιός. Συγκεκριμένα, μέσω της παραπληροφόρησης μπορεί να 

δημιουργηθεί PTSD (post-traumatic stress disorder) και SARS (severe acute respiratory syndrome) 

(Sarangi, Javed, Karki & Kaushal, 2021). Μία από τις πιο σημαντικές συνέπειες σε σχέση με τη 

διαχείριση της πανδημίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι η αυξημένη ψυχική δυσφορία των 

χρηστών η οποία σε κάποιες περιπτώσεις οδηγεί σε αυτοτραυματισμό και αυτοκτονία (Jaoude, 

Naylor, Pignatiello, 2020). Όσον αφορά τις κυβερνοεπιθέσεις, υπάρχει αύξηση στα περιστατικά, 

δηλαδή ύποπτα ηλεκτρονικά μηνύματα με επισυναπτόμενα αρχεία και link. Τα παιδιά θα μπορούσαν 

εύκολα να πέσουν θύματα των κυβερνοεπιθέσεων, καθώς συχνά δεν διακρίνουν τους πραγματικούς και 

εικονικούς κόσμους, επισημαίνοντας τη σημασία της εκπαίδευσης των παιδιών ενάντια σε τέτοιους 

κινδύνους (United Nations, 2020). 

Αντιμετώπιση του φαινομένου 

Η αντιμετώπιση του ζητήματος της παραπληροφόρησης είναι περίπλοκη και η προσπάθεια πρέπει να 

είναι συλλογική, τόσο από τη μεριά των ίδιων των διαχειριστών όσο και από τη μεριά των χρηστών. 

Ο βασικότερος οργανισμός που πρέπει να δραστηριοποιηθεί έντονα είναι ο Π.Ο.Υ. Ειδικότερα, 

συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή το Facebook και το 

Twitter (PAHO, 2020). Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής μπορεί να έρθει και σε επαφή με 

influencers, ώστε να μπορέσει να μεταδώσει ευκολότερα και αποτελεσματικότερα τα μέτρα πρόληψης 
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και προστασίας. Μάλιστα, μπορεί να αιτηθεί τη διαγραφή παραπληροφορητικού περιεχομένου, η 

οποία μπορεί να διευκολυνθεί με την εγκατάσταση info panels. Αυτό σημαίνει ότι όταν κάποιος 

αναζητά περιεχόμενο σχετικό με τον κορονοϊό, παραπέμπεται στις πληροφορίες που αναρτά ο 

Π.Ο.Υ. Μια επικρατέστατη θεωρία συνομωσίας είναι εκείνη που συνδέει την πανδημία και τον 

εμβολιασμό με το 5g. Οι ψευδείς  αυτές πληροφορίες εντοπίστηκαν και διαγράφηκαν. Τα Myth 

Βusters, τα οποία εισήχθησαν τον Μάϊο του 2021 έχουν υπάρξει εξαιρετικά αποτελεσματικά, εφόσον 

μελετούν όλες τις κατηγορίες παραπληροφόρησης καταρρίπτοντάς τες (W.H.O., 2021b). Εξίσου 

σημαντικό είναι το WHO’s Infodemic Management News Flash και το EPI-WIN WHO’s 

Information Network for Epidemics με στόχο να μοιράζονται οι πληροφορίες σε συγκεκριμένα 

target group (W.H.O., 2021c). Για αυτόν ακριβώς το λόγο οι χρήστες πρέπει να αναζητούν 

πληροφορίες σε επίσημους υγειονομικούς φορείς.  

Αντίστοιχα, το Facebook και το Twitter σε περίπτωση που κάποιος αναζητήσει για τον κορονοϊό τον 

παραπέμπει στην ιστοσελίδα του Π.Ο.Υ. ή σε τοπικές αρχές για την υγεία. Για το λόγο αυτό έχουν 

θέσει στις αναζητήσεις περί της πανδημίας «ταμπέλες» με την ένδειξη warning (προσοχή). Με τον 

τρόπο αυτό χρησιμοποίησε και δυνατότερους αλγορίθμους. Παρόμοια και το Google Scholar έχει 

υπογραμμίσει έρευνες φαρμακευτικού περιεχομένου ενώ το Google στις σχετικές αναζητήσεις 

επιδεικνύει σήμανση «sos alert» σύμφωνα με την Kuzmanovic (Zarocostas, 2020).  

Είναι πολύ σημαντικό να συγκροτηθεί μια ομάδα από analysts και fact-checkers οι οποίοι θα 

αφαιρούν ειδήσεις με ψευδές περιεχόμενο. Πριν γίνουν βέβαια όλα αυτά, οι τοπικές αρχές θα πρέπει 

να επέμβουν και να γνωρίζουν το δίκαιο που αντιστοιχεί σε τέτοιες παραβάσεις προκειμένου να 

προβούν σε δικογραφίες και κατηγορίες για παραπληροφόρηση (Tasnim, Hossain, Mazumder, 

2020). 

Η περίπτωση της Ινδίας 

Η Ινδία αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση προς μελέτη όσον αφορά τον κορονοϊό και τη σχέση με 

τα social media και αυτό φανερώνεται από το γεγονός ότι τον Οκτώβριο του 2021 το 47% του 

πληθυσμού της χρησιμοποιούσε το internet (Datareportal, 2021). Μια έρευνα η οποία δημοσιεύτηκε 

στο περιοδικό του Sage International Federation of Library Associations and Institutions, με τίτλο 

«Προβολή και ανάλυση πηγών παραπληροφόρησης για τον κορονοϊό σε 138 χώρες» ανακάλυψε ότι 

το μεγαλύτερο ποσοστό παραγωγής παραπληροφόρησης περί της πανδημίας εντοπίστηκε στην Ινδία 

(FP Staff, 2021) λόγω του ότι η επαφή του λαού με τα social media ξεκίνησε το 2020, ανήκοντας έτσι 

στις 4 χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή ψευδών ειδήσεων (Business Standard, 2021). Το 1/6 της 

παραπληροφόρησης, που αντιστοιχεί στο 16% του συνόλου, προέρχεται από την Ινδία, ξεπερνώντας 
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ακόμα και τις Η.Π.Α. Μάλιστα, δεν είναι τυχαίο που βρίσκεται ανάμεσα στις 3 χώρες με τα 

μεγαλύτερα ποσοστά χρήσης του Twitter και του Instagram, από όπου το 4% των αναρτήσεων 

αφορούν τον κορονοϊό. Για αυτόν ακριβώς το λόγο τα «κρούσματα» ψευδών ειδήσεων άγγιξαν τα 578 

(The Times of India, 2021), νούμερο που δικαιολογείται αν λάβουμε υπόψιν την κατάσταση της 

πανδημίας στην Ινδία, η οποία είναι εκτός ελέγχου επηρεάζοντας ολόκληρο τον πλανήτη (Banerjee 

& Duflo, 2021). Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις η εξάπλωση του ιού ευνοούταν από τα social, καθώς 

πολλές θρησκευτικές και εκλογικές συγκεντρώσεις κανονίζονταν μέσω αυτών, με αποτέλεσμα να 

τονώνουν το συνωστισμό. Μεγάλο πλήγμα δέχτηκε και η αγορά πουλερικών, καθώς λόγω της 

διάδοσης ψευδών ειδήσεων βγήκε το πόρισμα ότι ο κορονοϊός μπορεί να προκληθεί από την 

κατανάλωση κοτόπουλου (Khandekar, 2020).  

Το βασικό πρόβλημα στην προς εξέταση χώρα είναι η έλλειψη παιδείας (Kadam & Atre, 2020). 

Σύμφωνα με το IAMAI Kantar ICUBE, η χρήση των social έχει αρχίσει να εξαπλώνεται και στις 

αγροτικές περιοχές με το ποσοστό να ανέρχεται στο 31% του συνόλου (FP Staff, 2021). Αυτό 

φανερώθηκε από τους τρόπους πρόληψης και ότι αφορά τον εμβολιασμό. Ειδικότερα, οι Ινδοί 

φρονούν ότι τα βότανα και αντίστοιχες φυτικές θεραπείες αποτελούν πρόληψη κατά του κορονοϊού 

χωρίς βέβαια κάτι τέτοιο να είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο. Όσον αφορά τον εμβολιασμό, 

επικρατεί κύμα άρνησης. Μέχρι τις 30 Απριλίου μόνο το 2% του συνολικού πληθυσμού είχε 

ολοκληρώσει τον εμβολιασμό του και στις 17 Οκτωβρίου του 2021 μόλις το 20% (Mathieu, Ritchie, 

Ortiz-Ospina, etal, 2021). Αν λάβουμε υπόψιν τον τεράστιο πληθυσμό της Ινδίας (1,38 

δισεκατομμύρια) αλλά και το μεγάλο διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ των δύο προαναφερθέντων 

περιόδων γίνεται κατανοητό ότι τα social media έχουν επηρεάσει έντονα τους εμβολιασμούς. 

Μάλιστα, όταν ένα μεγάλο ποσοστό είναι υπέρ της χρήσης βοτάνων και ένα επίσης μεγάλο ποσοστό 

αμφισβητεί την ύπαρξη του κορονοϊού, είναι λογικό οι εμβολιασμοί να κινούνται με εξαιρετικά αργούς 

ρυθμούς (FP Staff, 2021). Όσο η παραπληροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθυστερεί 

τους εμβολιασμούς άλλο τόσο καθυστερεί και την επιστροφή στην κανονικότητα. Ιδιαίτερο πρόβλημα 

αποτελεί ο εμβολιασμός των γυναικών, οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση στα social media με 

αποτέλεσμα να μην είναι ενημερωμένες για την πανδημία και να κινούνται μέσω των συζύγων τους, οι 

οποίοι τους απαγορεύουν να εμβολιαστούν (Guha, 2021).  

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η αύξηση του κυβερνοεγκλήματος. Το 2020 αυξήθηκε κατά 11,8% 

φτάνοντας τις 50.035 υποθέσεις σύμφωνα με το National Crime Records Bureau (NCBR) (The 

Times of India, 2021). Όλο αυτό το κύμα παραπληροφόρησης υποκινείται κυρίως για θρησκευτικούς 

και όχι πολιτικούς λόγους όπως πολλοί πιστεύουν. Αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι το 

2019 τα δύο κυρίαρχα κόμματα (BJP και INC) είχαν εισηγηθεί την αφαίρεση ψευδών ειδήσεων (Al-

Zaman, 2021). Ωστόσο, στην Ινδία δεν γίνονται δραστικές κινήσεις για την αντιμετώπιση του 
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φαινομένου. Η μόνη λύση τους είναι η απαγόρευση πρόσβασης στο internet σύμφωνα με τη Nazmi 

(2019) (95 φορές το 2019).  

Συμπεράσματα  

Με βάση την παραπάνω έρευνα γίνεται κατανοητό ότι ο κορονοϊός αποτελεί μια μάστιγα που πέρα 

από τις εμφανείς συνέπειες του έχει επηρεάσει πολλούς κλάδους σε πολλά επίπεδα. Στην περίπτωση 

των social media η διάδοση ψευδών πληροφοριών, η παραπληροφόρηση και το λεγόμενο infodemic 

είναι φαινόμενα που έχουν επηρεάσει τους ίδιους τους χρήστες αλλά και ολόκληρη την αγορά. 

Αποτελούν φαινόμενα επικίνδυνα και δυστυχώς η αντιμετώπισή τους αποτελεί δύσκολη υπόθεση, 

καθώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξάπλωνονται σε πολύ μεγάλο εύρος. Η Ινδία αποτελεί μια 

ιδανική περίπτωση μελέτης για τον κορονοϊό και τα social media καθώς αποτελεί μια από τις 

μεγαλύτερες πληθυσμιακά χώρες και η εξάπλωση της παραπληροφόρησης είναι ένα πολύ σοβαρό 

φαινόμενο. Ίσως δυστυχώς το φαινόμενο του infodemic να μην εξαλειφθεί ποτέ, καθώς καθημερινά 

βρίσκεται κάποιος να διαμοιράζεται πληροφορίες μη επιστημονικά τεκμηριωμένες εφόσον τα social 

media αποτελούν μια άβυσσο δίχως τέλος και όρια στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι ανεξαιρέτως. 
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