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Διάκριση μεταξύ πραγματικών συνωμοσιών 
και θεωριών συνωμοσίας

Συμβατική έναντι Συνωμοτικής Σκέψης

Πραγματικές  συνωμοσίες υπάρχουν, 
αλλά σπάνια ανακαλύπτονται μέσω 
των μεθόδων των θεωρητικών της 
συνωμοσίας. Αντίθετα, οι αληθινές 
συνωμοσίες ανακαλύπτονται μέσω της 
συμβατικής σκέψης - υγιής σκεπτικισμός 
των επίσημων αναφορών εξετάζοντας 
προσεκτικά τις διαθέσιμες αποδείξεις και 
διατηρώντας τη δέσμευση για εσωτερική 
συνέπεια.4 Αντιθέτως, η συνωμοτική σκέψη 
χαρακτηρίζεται από το ότι είναι υπέρ 
του δέοντος επιφυλακτική έναντι όλων 
των πληροφοριών που δεν ταιριάζουν 
στη θεωρία, υπερβολικά ερμηνευτική ως 
προς την  απόδειξη που υποστηρίζει μια 
προτιμώμενη θεωρία και αντιφατική.

Συμβατική Σκέψη Συνωμοτική Σκέψη

Υγιής σκεπτικισμός Υπερισχύουσα Καχυποψία

Ανταπόκριση στην Απόδειξη Ανοσία  στην Απόδειξη

Υπερβολική Προσπάθεια για Συνοχή Αντιφατική

Αληθινή Συνωμοσία Φανταστική συνωμοσία

Όντως υπάρχουν πραγματικές συνωμοσίες. Η Volkswagen συνωμότησε, για να 
εξαπατήσει με τις δοκιμασίες εκπομπής αερίων για τους κινητήρες πετρελαίου της. Η 
Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας των ΗΠΑ, κατασκόπευε κρυφά διαδικτυακούς χρήστες 
που ήταν πολίτες. Η βιομηχανία καπνού, εξαπάτησε το κοινό σχετικά με τις επιβλαβείς 
επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία. Γνωρίζουμε για αυτές τις συνωμοσίες μέσω 
εσωτερικών βιομηχανικών εγγράφων, κυβερνητικών ερευνών ή πληροφοριοδοτών.

Οι θεωρίες συνωμοσίας, αντιθέτως, τείνουν να παραμένουν για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, ακόμη και όταν δεν υπάρχει καθοριστική απόδειξη γι’ αυτές. Αυτές οι θεωρίες 
συνωμοσίας βασίζονται σε ποικιλία προτύπων σκέψης, που είναι γνωστό πως είναι 
αναξιόπιστα εργαλεία για την (παρακολούθηση) ιχνηλάτηση της πραγματικότητας. 
Συνήθως, οι θεωρίες συνωμοσίας δεν υποστηρίζονται από αποδείξεις που ανθίστανται 
στον εξονυχιστικό έλεγχο, αυτό όμως δεν τις εμποδίζει να ανθίζουν. Για παράδειγμα, η 
διαδεδομένη πεποίθηση ότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου ήταν μία 
«δουλειά εκ των έσω» συνεχίστηκε για πολλά χρόνια μετά το συμβάν.1 Δεκαετίες μετά το 
γεγονός, η πλειονότητα των Αμερικανών πιστεύει ότι η κυβέρνηση επινόησε την αλήθεια 
για τη δολοφονία του JFK.2

Οι θεωρίες συνωμοσίας καταστρέφουν την κοινωνία με πολλούς τρόπους. Για 
παράδειγμα, η έκθεση σε θεωρίες συνωμοσίας καταστέλλει την πρόθεση των 
ανθρώπων να συμμετάσχουν στην πολιτική ή να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα.3 
Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν αυτά τα επιζήμια αποτελέσματα, το Εγχειρίδιο 
Θεωρίας Συνωμοσίας σας βοηθά να κατανοήσετε γιατί οι θεωρίες συνωμοσίας είναι 
τόσο δημοφιλείς, εξηγεί πώς να ταυτοποιήσετε (αναγνωρίσετε) τα χαρακτηριστικά 
της   συνωμοτικής σκέψης και απαριθμεί αποτελεσματικές στρατηγικές κατάρριψής 
(αποκάλυψής) τους.

Συνήθως, οι θεωρίες 
συνωμοσίας δεν 
υποστηρίζονται 
από αποδείξεις που 
ανθίστανται στον 
εξονυχιστικό έλεγχο, 
αυτό όμως δεν τις 
εμποδίζει να ανθίζουν.
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Γιατί είναι δημοφιλείς οι θεωρίες συνωμοσίας;

Πλήθος παραγόντων μπορεί να συμβάλλει ώστε οι άνθρωποι να πιστεύουν και να μοιράζονται θεωρίας συνωμοσίας.5

Αίσθημα αδυναμίας

Οι άνθρωποι που αισθάνονται 
αδύναμοι ή ευάλωτοι είναι πιο 
πιθανό να επιδοκιμάζουν και να 
διαδίδουν θεωρίες συνωμοσίας.6 
Αυτό φαίνεται σε διαδικτυακά 
φόρουμ, όπου το επίπεδο απειλής 
που αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι 
συνδέεται στενά με την πρόταση 
θεωριών συνωμοσίας.7

Αντιμετώπιση απειλών

Οι θεωρίες συνωμοσίας επιτρέπουν 
στους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν 
απειλητικά γεγονότα εστιάζοντας την 
ευθύνη σε ένα σύνολο συνωμότων.8 Οι 
άνθρωποι δυσκολεύονται να αποδεχτούν 
ότι τα «μεγάλα» γεγονότα (π.χ. ο θάνατος της 
Πριγκίπισσας Νταϊάνα) μπορεί να έχουν μια 
συνηθισμένη αιτία (οδήγηση υπό την επήρεια 
αλκοόλ). Μια θεωρία συνωμοσίας ικανοποιεί 
την ανάγκη ενός «μεγάλου» γεγονότος να 
έχει μία μεγάλη αιτία, όπως μια συνωμοσία 
που εμπλέκει την MI5 να δολοφονεί  την 
Πριγκίπισσα Νταϊάνα.9

Εξηγώντας απίθανα γεγονότα

Για τον ίδιο λόγο, οι άνθρωποι 
τείνουν να προτείνουν 
συνωμοτικές εξηγήσεις για 
γεγονότα που είναι πολύ 
απίθανα.10 Οι θεωρίες συνωμοσίας 
λειτουργούν ως μηχανισμός 
αντιμετώπισης, που βοηθά τους 
ανθρώπους να διαχειριστούν την 
αβεβαιότητα.

Αμφισβητώντας την κοινότυπη 
πολιτική

Οι θεωρίες συνωμοσίας συχνά αμφισβητούν 
τις κοινότυπες πολιτικές ερμηνείες.11 Οι 
συνωμοτικές ομάδες συχνά χρησιμοποιούν 
τέτοιες αφηγήσεις για να διεκδικήσουν το 
καθεστώς της μειονότητας.

Οι άνθρωποι 
που αισθάνονται 
αδύναμοι ή 
ευάλωτοι, είναι 
πιο πιθανό να 
επιδοκιμάζουν 
και να διαδίδουν 
θεωρίες 
συνωμοσίας.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενισχύουν τη διατύπωση θεωριών συνωμοσίας

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν δημιουργήσει έναν κόσμο στον οποίο κάθε άτομο μπορεί δυνητικά να προσεγγίσει 
όσους περισσότερους ανθρώπους όπως και με τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης.12 Η έλλειψη παραδοσιακών ελεγκτών 
είναι ένας λόγος για τον οποίο η παραπληροφόρηση εξαπλώνεται ευρύτερα και γρηγορότερα στο διαδίκτυο, εν συγκρίσει 
με την πραγματική πληροφορία13 που συχνά προωθείται από ψεύτικους λογαριασμούς ή “μποτς (bots)”.14 Παρομοίως, 
έχει βρεθεί πως οι καταναλωτές θεωριών συνωμοσίας είναι πιο επιρρεπείς στο να «αρέσουν - like» και να μοιράζονται 
αναρτήσεις για συνωμοσίες στο Facebook.15 Μια πρόσφατη ανάλυση των αναρτήσεων στο Twitter (tweets) σχετικά με τον 
ιό Zika, διαπίστωσε πως ο αριθμός των  προπαγανδιστών θεωριών συνωμοσίας ήταν περισσότερο από υπερδιπλάσιος από 
αυτούς που απομυθοποιούν  αυτές τις θεωρίες.16
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Πώς  οι θεωρίες συνωμοσίας προκαλούν ζημιά

Η απλή έκθεση σε μια θεωρία συνωμοσίας μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες, ακόμη και σε άτομα που δεν την 
προσυπογράφουν.3, 17, 18, 19, 20, 21 Για παράδειγμα, η έκθεση σε μια θεωρία συνωμοσίας σχετικά με τον πολιτικό χειρισμό 
των δεδομένων ανεργίας μείωσε την εμπιστοσύνη σε κυβερνητικές υπηρεσίες και ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και 
εκείνων που δεν συνδέονται με τους συνωμοτικούς ισχυρισμούς, όπως τοπικά σχολεία ή την Υπηρεσία Τροφίμων και 
Φαρμάκων (FDA).17

Άρνηση της  κλιματικής αλλαγής και συνωμοτική σκέψη

Τακτικές των θεωριών  συνωμοσίας

Οι θεωρίες συνωμοσίας δεν είναι πάντοτε το αποτέλεσμα γνήσιων ψευδών πεποιθήσεων. 
Μπορούν να κατασκευαστούν σκόπιμα ή να ενισχυθούν για στρατηγικούς, πολιτικούς λόγους. 
Για παράδειγμα, υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ρωσική κυβέρνηση συνέβαλε πρόσφατα στη διάδοση 
διαφόρων πολιτικών θεωριών συνωμοσίας στη δύση.22, 23

Οι θεωρίες συνωμοσίας μπορούν να αναπτυχθούν ως ρητορικό εργαλείο αποφυγής  άβολων/
ενοχλητικών συμπερασμάτων. Η ρητορική της  άρνησης της κλιματικής αλλαγής διακατέχεται 
από  ασυνέπεια, όπως οι ταυτόχρονοι ισχυρισμοί ότι η θερμοκρασία δεν μπορεί να μετρηθεί με 
ακρίβεια, αλλά οι παγκόσμιες θερμοκρασίες έχουν μειωθεί.24 Η ασυνέπεια/ασυμφωνία είναι ένα 
χαρακτηριστικό της συνωμοτικής σκέψης, αλλά δεν συνεπάγεται ότι η άρνηση της κλιματικής 
αλλαγής είναι παράλογη - αντίθετα, η ρητορική άρνησης είναι μια αποτελεσματική πολιτική 
στρατηγική για την καθυστέρηση της κλιματικής δράσης, υπονομεύοντας την αντίληψη των 
ανθρώπων για την ισχύ των επιστημονικών δεδομένων.

Για επιβεβαίωση, οι άνθρωποι επικαλούνται  επιλεκτικά  μια συνωμοσία μεταξύ των επιστημόνων 
για να εξηγήσουν μια επιστημονική συναίνεση όταν ταυτίζεται με την πολιτική ιδεολογία τους, 
αλλά όχι όταν η επιστημονική συναίνεση δεν σχετίζεται  με την πολιτική τους ιδεολογία.25

Η απόρριψη της επιστημονικής συναίνεσης 
ότι οι άνθρωποι προκαλούν υπερθέρμανση 
του πλανήτη, είναι συχνά το αποτέλεσμα της 
συνωμοτικής σκέψης και όχι μιας προσεκτικής 
στάθμισης των επιστημονικών στοιχείων.26 
Όταν οι αρνητές του κλίματος παρουσιάζονται 
με πληροφορίες σχετικά με την κλιματική 
αλλαγή, η πιο κοινή απόκρισή τους είναι 
συνωμοτικής φύσεως.27 Ωστόσο, η άρνηση 
της κλιματικής αλλαγής δεν συνδέεται μόνο 
με θεωρίες συνωμοσίας με θέμα το κλίμα. 
Αντίθετα μάλλον, οι άνθρωποι που αρνούνται 
την επιστήμη του κλίματος είναι πιθανότερο 
να υποστηρίξουν θεωρίες συνωμοσίας και σε 
άλλα θέματα.28

Οι θεωρίες 
συνωμοσίας 
μπορούν να 
αξιοποιηθούν ως 
ρητορικό εργαλείο 
για την αποφυγή  
ενοχλητικών 
συμπερασμάτων.

Απάντηση στην Υπερθέρμανση του 
Πλανήτη από τους αρνητές της 
κλιματικής αλλαγής
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Μείζονα Υποψία
Η συνωμοτική σκέψη περιλαμβάνει έναν μηδενιστικό βαθμό σκεπτικισμού έναντι της  επίσημης 
εξήγησης.31 Αυτός ο ακραίος βαθμός υποψίας, αποτρέπει την πίστη σε οτιδήποτε δεν ταιριάζει στη 
θεωρία συνωμοσίας.

CONSPIR: Τα επτά χαρακτηριστικά της συνωμοτικής σκέψης

Υπάρχουν επτά χαρακτηριστικά της συνωμοτικής σκέψης 29 που συνοψίζονται (και πιο εύκολα ανακαλούνται στη μνήμη ) 
με το ακρωνύμιο CONSPIR (Contradictary, Overriding suspicion, Nefarious Intent, Something Must Be Wrong, Persecuted 
Victim, Immune to Evidence, Re-interpreting Randomness):

Αντίφαση 
Οι θεωρητικοί/υποστηρικτές της συνωμοσίας μπορούν ταυτόχρονα να πιστεύουν σε ιδέες που 
είναι αμοιβαία αντιφατικές. Για παράδειγμα, πιστεύοντας στη θεωρία ότι η Πριγκίπισσα Νταϊάνα 
δολοφονήθηκε, αλλά πιστεύοντας επίσης ότι πλαστογράφησε τον ίδιο το θάνατό της.30 Αυτό 
συμβαίνει επειδή η δέσμευση των θεωρητικών της συνωμοσίας να αρνηθούν την «επίσημη» 
εξήγηση είναι τόσο απόλυτη, που δεν έχει σημασία αν το σύστημα πεποιθήσεών τους είναι 
ασυνεπές.

Δόλια Πρόθεση
Τα κίνητρα πίσω από κάθε υποτιθέμενη συνωμοσία θεωρούνται πάντοτε δόλια.31 Οι θεωρίες 
συνωμοσίας δεν προτείνουν ποτέ ότι οι υποτιθέμενοι συνωμότες έχουν αγαθά κίνητρα.

Δόλια
Πρόθεση

Κάτι Πρέπει 
να Είναι Λάθος

Αντίφαση Μείζονα
Υποψία

Δίωξη
Θύματος

Ανοσία σε
Αποδείξεις

Επανερμηνεία
της Τυχαιότητας

N SC O P I R
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Κάτι Πρέπει να Είναι Λάθος
Παρόλο που οι θεωρητικοί της συνωμοσίας μπορεί περιστασιακά να εγκαταλείψουν 
συγκεκριμένες ιδέες όταν αυτές καθίστανται αβάσιμες, αυτές οι αναθεωρήσεις δεν αλλάζουν το 
συνολικό συμπέρασμα ότι «κάτι πρέπει να είναι λάθος» και ότι η επίσημη εξήγηση βασίζεται στην 
εξαπάτηση.24, 30

Η αδιαμφισβήτητη φύση των θεωριών συνωμοσίας σημαίνει ότι τυχόν αποδεικτικά στοιχεία που 
διαψεύδουν μια θεωρία μπορούν να ερμηνευθούν ως περαιτέρω στοιχεία για τη συνωμοσία. Αυτό 
σημαίνει πως σε διάφορες προσπάθειες επικοινωνίας πρέπει να καθίστανται σαφής η  διάκριση μεταξύ 
των διαφορετικών ειδών κοινού. Εάν οι θεωρητικοί της συνωμοσίας επανερμηνεύουν τα αποδεικτικά 
στοιχεία για να σημαίνουν το αντίθετο, τότε απείται μια διαφορετική στρατηγική από εκείνους 
που εκτιμούν τα αποδεικτικά στοιχεία. Οι ακόλουθες σελίδες εξετάζουν πρώτα τις στρατηγικές 
επικοινωνίας για το ευρύ κοινό και μετά συγκεκριμένα για τους θεωρητικούς της συνωμοσίας

Επανερμηνεία της Τυχαιότητας
La suspicion extrême qui caractérise le raisonnement complotiste mène souvent à supposer que 
rien n’arrive par accident.34 Μικρά τυχαία γεγονότα, όπως ανέπαφα παράθυρα στο Πεντάγωνο 
μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, ερμηνεύονται εκ νέου ως προκαλούμενα από τη 
συνωμοσία (επειδή εάν ένα αεροσκάφος είχε χτυπήσει το Πεντάγωνο, τότε όλα τα παράθυρα θα 
είχαν καταστραφεί 35) και είναι τοποθετημένα σε ένα ευρύτερο, διασυνδεδεμένο μοτίβο.

Ανοσία σε Αποδείξεις

Οι θεωρίες συνωμοσίας είναι εγγενώς επτασφράγιστες - στοιχείο  που οδηγεί στο  ότι μια θεωρία 
επανερμηνεύεται ως προερχόμενη από τη συνωμοσία.31, 32, 33  Αυτό αντικατοπτρίζει την πεποίθηση 
ότι όσο ισχυρότερες είναι οι αποδείξεις ενάντια σε μια συνωμοσία (π.χ., αν το FBI απαλλάσσει έναν 
πολιτικό από ισχυρισμούς για κατάχρηση ενός προσωπικού διακομιστή email), τόσο περισσότερο 
οι συνωμότες πρέπει να θέλουν οι άνθρωποι να πιστεύουν τη δική τους εκδοχή των γεγονότων. 
(π.χ., το FBI ήταν μέρος της συνωμοσίας για την προστασία αυτού του πολιτικού).

Δίωξη Θύματος
Οι θεωρητικοί της συνωμοσίας αντιλαμβάνονται και παρουσιάζονται ως θύματα οργανωμένων 
διώξεων.29 Ταυτόχρονα, βλέπουν τον εαυτό τους ως γενναίους ανταγωνιστές που αναλαμβάνουν 
τους κακούς συνωμότες. Η συνωμοτική σκέψη περιλαμβάνει μια αυτοαντίληψη ότι ταυτόχρονα 
είναι θύμα και ήρωας.
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Προστατεύοντας το κοινό έναντι των θεωριών συνωμοσίας

Η πρόληψη αξίζει περισσότερο από τη θεραπεία. Συνεπώς, οι 
προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στην προστασία του κοινού 
από την έκθεση σε τέτοιες θεωρίες, αναστέλλοντας ή επιβραδύνοντας 
τη διάχυση των θεωριών συνωμοσίας. Για παράδειγμα, η κοινή χρήση 
συνωμοσιολογικών δημοσιεύσεων στο Facebook που εναντιώνονται 
στην κλιματική αλλαγή, μειώθηκε από μια απλή παρέμβαση που 
ενθάρρυνε τους χρήστες να υποβάλλουν τέσσερις ερωτήσεις σχετικές 
με το προς κοινοποίηση υλικό, πριν προβούν στο διαμοιρασμό του. 36

Αναγνωρίζω το ειδησεογραφικό οργανισμό  που δημοσίευσε την 
ιστορία;

Οι πληροφορίες της δημοσίευσης φαίνονται πιστευτές; 

Είναι η δημοσίευση γραμμένη με το  στυλ που αναμένω από έναν 
επαγγελματικό ειδησεογραφικό οργανισμό; 

Είναι η δημοσίευση πολιτικά ωθούμενη; 

Όταν οι προσπάθειες για τον περιορισμό της διάχυσης μιας συνωμοσίας 
αποτυγχάνουν, οι επικοινωνιολόγοι πρέπει να καταφεύγουν σε 
στρατηγικές που μειώνουν τον αντίκτυπο των θεωριών συνωμοσίας.

Προ-κατάρριψη

Αν το κοινό ενημερώνεται προληπτικά πως ίσως παραπλανηθεί, μπορεί να 
αναπτύξει ανθεκτικότητα στα μηνύματα συνωμοσίας. Αυτή η διαδικασία 
είναι γνωστή ως εμβολιασμός ή προ-κατάρριψη (προκάλυψη). Υπάρχουν δύο 
στοιχεία σε έναν εμβολιασμό: η ρητή προειδοποίηση για επικείμενη απειλή 
παραπλάνησης και η διάψευση των επιχειρημάτων της παραπληροφόρησης. Οι 
προ-καταρρίψεις έναντι των αντι-εμβολιαστικών θεωριών συνωμοσίας έχουν 
βρεθεί να είναι πιο αποτελεσματικές από την κατάρριψη.37

Οι εμβολιασμοί που βασίζονται σε γεγονότα  και οι εμβολιασμοί που 
βασίζονται στη λογική έχουν και οι δύο καταστεί επιτυχείς στην προ-κατάρριψη 
(προκάλυψη) της συνωμοσίας για την 11η Σεπτεμβρίου.38 Αυτό υποδεικνύει 
κάποια θετική στάση  στην προ-κατάρριψη  που βασίζεται στη λογική, 
δεδομένων των επτά ενδεικτικών χαρακτηριστικών της συνωμοσιολογικής 
σκέψης (θυμάστε το CONSPIR;).  Εάν το κοινό ενημερώνεται για τη λανθασμένη 
συλλογιστική που διακατέχει τις θεωρίες συνωμοσίας, μπορεί να γίνει λιγότερο 
ευάλωτο σε τέτοιες θεωρίες.

Εάν το κοινό έχει 
καταστεί ενήμερο 
για το ελαττωματικό 
σκεπτικό που 
διέπει τις θεωρίες 
συνωμοσίας, τότε 
μπορεί να γίνει 
λιγότερο ευάλωτο σε 
τέτοιες θεωρίες.

Μειώνοντας τη διάχυση των θεωριών συνωμοσίας
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Κατάρριψη

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να καταρρίψει κανείς θεωρίες συνωμοσίας. Κάποια από αυτούς έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικοί 
με κοινό που είναι δύσκολο στο να ενστερνιστεί θεωρίες συνωμοσίας, όπως οι φοιτητές πανεπιστημίων ή το ευρύ κοινό.

Καταρρίψεις  που βασίζονται σε γεγονότα

Οι καταρρίψεις που βασίζονται σε γεγονότα δείχνουν ότι η 
θεωρία συνωμοσίας καθίσταται ψευδής, επικοινωνώντας 
την ορθή πληροφορία. Αυτή η προσέγγιση έχει αποδειχθεί 
ότι είναι αποτελεσματική στην κατάρριψη  της συνωμοσίας 
“birther” η οποία υποστηρίζει ότι ο Πρόεδρος Ομπάμα 
έχει γεννηθεί εκτός των ΗΠΑ21, καθώς και των θεωριών 
συνωμοσίας σχετιζόμενες με την έξοδο των Παλαιστινίων 
όταν ιδρύθηκε το Ισραήλ.39

Κατάρριψη βάσει λογικής

Οι καταρρίψεις που βασίζονται στη λογική εξηγούν 
τις παραπλανητικές τεχνικές ή την ελαττωματική 
συλλογιστική που χρησιμοποιούνται στις θεωρίες 
συνωμοσίας. Η εξήγηση των λογικών πλανών 
στις αντι-εμβολιαστικές συνωμοσιολογίες έχει 
βρεθεί να είναι εξίσου αποτελεσματική όσο και 
η κατάρριψη βάσει γεγονότων: για παράδειγμα, 
επισημαίνοντας πως έχει πραγματωθεί σημαντική 
έρευνα για τον εμβολιασμό από ανεξάρτητους 
επιστήμονες, μπορεί να καταστείλει τις θεωρίες 
συνωμοσίας σχετικά με τη φαρμακευτική 
βιομηχανία.40

Κατάρριψη βάσει πηγής και βάσει ενσυναίσθησης

Η κατάρριψη βασιζόμενη στην πηγή προσπαθεί να μειώσει 
την αξιοπιστία των θεωρητικών της συνωμοσιολογίας, 
ενώ οι καταρρίψεις που βασίζονται στην ενσυναίσθηση, 
εφιστούν καλοπροαίρετα την προσοχή στους στόχους 
των θεωριών της συνωμοσίας. Μια κατάρριψη βασιζόμενη 
σε πηγή που γελοιοποίησε τους πιστούς των ανθρώπων 
- σαυρών, βρέθηκε να είναι εξίσου αποτελεσματική 
όσο και η κατάρριψη βάσει γεγονότος. Αντιθέτως, μια 
κατάρριψη βασιζόμενη στην ενσυναίσθηση, σχετική με τις 
αντισημιτικές θεωρίες συνωμοσίας που υποστήριζαν ότι οι 
Εβραίοι σήμερα αντιμετωπίζουν παρόμοια δίωξη με αυτή 
που βίωσαν οι πρώτοι Χριστιανοί, ήταν ανεπιτυχής.41

Σύνδεσμοι προς ελεγκτές - γεγονότων

Σύνδεσμοι προς έναν ιστότοπο ελέγχου 
γεγονότων από μια προσομοιωμένη ροή του 
Facebook (Facebook feed), είτε δια μέσω μιας 
αυτοματοποιημένης αλγοριθμικής παρουσίασης 
ή μέσω διορθώσεων που πραγματοποιούνται από 
τον ίδιο τον χρήστη, αντέκρουσαν αποτελεσματικά 
την συνωμοσία ότι ο ιος Zika διαδόθηκε από 
γενετικά τροποποιημένα κουνούπια.42

Ενδυναμώνοντας το κοινό 

Η συνωμοσιολογική σκέψη σχετίζεται με συναισθήματα μειωμένου ελέγχου και αντιληπτής απειλής.6, 7 Όταν το κοινό 
αισθάνεται ότι έχει χάσει τον έλεγχο μιας κατάστασης, αυξάνονται οι συνωμοτικές του τάσεις.43 Αλλά ισχύει και το αντίθετο. 
Όταν το κοινό νιώθει ενδυναμωμένο, είναι περισσότερο ανθεκτικό στις θεωρίες συνωμοσίας.

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι να “ενδυναμώσει” κανείς “γνωστικά” το κοινό, όπως ενθαρρύνοντας το να σκέφτεται αναλυτικά, 
παρά να βασίζεται στη διαίσθηση.44 Εάν η αίσθηση του ελέγχου του κοινού είναι πρωταρχική (π.χ. ανακαλώντας ένα 
γεγονός από τη ζωή των ανθρώπων στο οποίο είχαν τον έλεγχο), τότε είναι λιγότερο πιθανό να ενδώσουν σε θεωρίες 
συνωμοσίας.45 Το γενικό αίσθημα ενδυνάμωσης των πολιτών μπορεί να ενσταλάξει  μέσω της εξασφάλισης, ότι για 
παράδειγμα, οι κοινωνικές αποφάσεις που εκλαμβάνονται από την εκάστοτε  κυβέρνηση, θεωρείται ότι ακολουθούν 
τις αρχές της δικονομικής δικαιοσύνης.46 Η δικονομική δικαιοσύνη γίνεται αντιληπτή, όταν πιστεύεται ότι οι αρχές 
χρησιμοποιούν δίκαιες διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Το κοινό αποδέχεται δυσμενή αποτελέσματα από μια απόφαση, εάν 
πιστεύει ότι έχει τηρηθεί η δικαστική δικαιοσύνη.47, 48
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Πως να μιλήσεις με ένα θεωρητικό της συνωμοσίας

Ενώ η κατάρριψη  των  θεωριών συνωμοσίας μπορεί να είναι αποτελεσματική με το ευρύ κοινό, αποτελεί πολύ μεγαλύτερη 
πρόκληση η αντίκρουση με  ανθρώπους που πιστεύουν στις θεωρίες συνωμοσίας. Οι “θεωρητικοί της συνωμοσίας” αντί 
να στηρίζουν  τα πιστεύω τους σε εξωτερικές αποδείξεις, το σύστημα πεποιθήσεων τους μιλάει κυρίως στον εαυτό του 
και κάθε πεποίθηση χρησιμεύει ως απόδειξη για κάθε άλλη πεποίθηση.49 Ως συνέπεια  τούτου, όταν οι θεωρητικοί της 
συνωμοσίας καλούνται να αντιμετωπίσουν τις καταρρίψεις στο Facebook, καταλήγουν να γίνουν φερέφωνα, με το να 
προβαίνουν σε σχολιασμούς και θετικές αξιολογήσεις (likes) των περιεχομένων συνωμοσιολογίας, ενισχύοντας με τον 
τρόπο  αυτόν τις συνωμοσιολογικές αλληλεπιδράσεις.50

Οι θεωρητικοί της συνωμοσίας επίσης έχουν μια υπερμεγέθη επιρροή, παρά τους μικρούς αριθμούς τους. Μια ανάλυση σε 
περισσότερα από δύο  εκατομμύρια σχόλια στον ιστότοπο r/conspiracy διαπίστωσε ότι, από το σύνολο των ατόμων που 
αναρτούσαν δημοσιεύσεις, μόνο το 5% παρουσίαζε συνωμοσιολογικό τρόπο σκέψης, αλλά ταυτόχρονα  ήταν  υπεύθυνο 
για το 64% του συνόλου των σχολίων. Ο πιο ενεργός συγγραφέας έγραψε 896.337 λέξεις, δύο φορές περισσότερες σε 
πλήθος από το σύνολο των λέξεων της τριλογίας του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. 51

Οι θεωρίες συνωμοσίας είναι ένα αναπόφευκτο συστατικό του πολιτικού εξτρεμισμού.52, 53 Οι θεωρίες συνωμοσίας είναι ένα 
αναπόφευκτο συστατικό του πολιτικού εξτρεμισμού.

Αξιόπιστοι αγγελιαφόροι

Μετρητές μηνυμάτων που έχουν δημιουργηθεί από 
πρώην μέλη μιας εξτρεμιστικής κοινότητας (“exiters”), 
αξιολογούνται περισσότερο θετικά και τα θυμούνται 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα,  σε σχέση με 
μηνύματα που προέρχονται από άλλες πηγές.54

Δείξτε ενσυναίσθηση

Οι προσεγγίσεις πρέπει να είναι ενσυναίσθητες 
και να επιδιώκουν την οικοδόμηση κατανόησης 
με το έτερο μέλος. Επειδή ο στόχος είναι να 
αναπτυχθεί η ευρύτητα πνεύματος των θεωρητικών 
της συνωμοσίας, οι επικοινωνιολόγοι πρέπει να 
καθοδηγούν με τη χρήση του παραδείγματος.55

Επιβεβαίωση κριτικής σκέψης

Οι θεωρητικοί της συνωμοσίας εκλαμβάνουν τους 
εαυτούς τους ως κριτικούς στοχαστές που δεν 
ξεγελιούνται από μία επίσημη εξήγηση. Αυτή η 
αντίληψη μπορεί να κεφαλοποιηθεί επιβεβαιώνοντας 
την αξία της κριτικής σκέψης, αλλά στη συνέχεια αυτή 
η προσέγγιση ανακατευθύνεται προς μια πιο κριτική 
ανάλυση της θεωρίας της συνωμοσίας.56

Αποφύγετε τη γελοιοποίηση

Η επιθετική αποδόμηση ή γελοιοποίηση μιας 
θεωρίας συνωμοσίας, ή η εστίαση στη “νίκη” ενός 
επιχειρήματος, κινδυνεύει να απορριφθεί αυτόματα.54 
Σημειώστε, ωστόσο, ότι η γελοιοποίηση έχει δειχθεί 
ότι λειτουργεί με το ευρύ κοινό.41

Τελευταία προειδοποίηση

Αναλύστε σε τι στοχεύετε πριν επιχειρήσετε μια κατάρριψη. Οι προσπάθειες της κυβέρνησης των ΗΠΑ να καταρρίψουν 
“θεωρίες συνωμοσίας” έχουν επανειλημμένα αποτύχει σε πολλές Μουσουλμανικές χώρες. Ένα παράδειγμα είναι η 
αποτυχημένη προσπάθεια να κατηγορηθεί η απουσία Οπλων Μαζικής Καταστροφής στο Ιράκ μετά την εισβολή του 2003, 
στην Ιρακινή ιστορία  απόκρυψης. Μια πιο παραγωγική προσέγγιση θα ήταν να εστιάσουμε στον Αμερικάνικο πληθωρισμό 
των φτωχών πληροφοριών.57

Είναι επίσης σημαντικό να θυμόμαστε ότι υπάρχουν πραγματικές συνωμοσίες. Αλλά τα χαρακτηριστικά της συνωμοτικής 
σκέψης (CONSPIR), δεν είναι ένας παραγωγικός τρόπος για να αποκαλύψει πραγματικές συνωμοσίες . Αντίθετα, η 
συμβατική σκέψη που αξίζει ο υγιής σκεπτικισμός, η απόδειξη και η συνέπεια είναι απαραίτητα συστατικά για την 
αποκάλυψη πραγματικών προσπαθειών εξαπάτησης του κοινού.
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Οι θεωρίες συνωμοσίας προσπαθούν να 
εξηγήσουν γεγονότα, όπως οι μυστικοπαθείς 
πλεκτάνες ισχυρών ανθρώπων. Ενώ 
οι θεωρίες συνωμοσίας τυπικά δεν 
υποστηρίζονται μέσω αποδείξεων, αυτό 
δεν αποτελεί εμπόδιο στην άνθησή τους. 
Οι θεωρίες συνωμοσίας καταστρέφουν 
την κοινωνία με διάφορους τρόπους. 
Το Εγχειρίδιο Θεωρίας της Συνωμοσίας 
προκειμένου να βοηθήσει στην 
ελαχιστοποίηση αυτών των επιβλαβών 
επιδράσεων, εξηγεί γιατί οι θεωρίες 
συνωμοσίας είναι τόσο δημοφιλείς, βοηθάει 
στο πώς να ταυτοποιήσετε τα χαρακτηριστικά 
της συνωμοτικής σκέψης και ποιές είναι οι 
αποδοτικές στρατηγικές απάντησης.


