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Σε αυτό το άρθρο, στοχεύουμε στην ανάπτυξη μιας πολιτικής οικονομίας μαζικής υστερίας. Χρησιμοποιώντας το 
υπόβαθρο του COVID-19, μελετάμε τη μαζική υστερία κατά το παρελθόν. Οι αρνητικές πληροφορίες που διαδίδονται 
επανειλημμένως μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη δημόσια υγεία με τη 
μορφή φαινομένων nocebo και μαζικής υστερίας. Υποστηρίζουμε ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα ψηφιακά 
μέσα που σχετίζονται με το κράτος ενδέχεται να είχαν αρνητικές συνέπειες κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19. Η 
προκύπτουσα συλλογική υστερία μπορεί να συνέβαλε σε σφάλματα πολιτικής από κυβερνήσεις που δεν 
ανταποκρίνονται στις συστάσεις για την υγεία. Ενώ η μαζική υστερία μπορεί να συμβεί σε κοινωνίες με ελάχιστο 
κράτος, δείχνουμε ότι υπάρχουν ορισμένοι αυτο-διορθωτικοί μηχανισμοί και όρια στη ζημιά που προκλήθηκε, όπως τα  
ιερά ατομικά δικαιώματα. Ωστόσο, η μαζική υστερία μπορεί να επιδεινωθεί και να ενδυναμωθεί όταν οι αρνητικές 
πληροφορίες προέρχονται από μια έγκυρη πηγή, όταν τα μέσα ενημέρωσης πολιτικοποιούνται και τα κοινωνικά δίκτυα 
καθιστούν την αρνητική πληροφορία πανταχού παρούσα. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι αρνητικές 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της μαζικής υστερίας επιδεινώνονται από το μέγεθος του κράτους. 
Keywords:  mass hysteria; nocebo effects; contagion; mass media; social media; public health; law and 
economics; political economy; groupthink; culture of fear; emotional contagion; anxiety; policy error; COVID-
19 

1. Εισαγωγή 

Τα δημόσια συστήματα υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν ζωτικό μέρος του κράτους πρόνοιας. Πράγματι, 
θεωρείται γενικά δεδομένο ότι ένας από τους κύριους σκοπούς του σύγχρονου κράτους πρόνοιας είναι η βελτίωση της 
δημόσιας υγείας. Υποτίθεται ότι το κράτος συμβάλλει θετικά στη δημόσια υγεία. Σε αυτό το άρθρο, αμφισβητούμε 
αυτήν την αφήγηση σε σχέση με το φαινόμενο της μαζικής υστερίας. Αναλύουμε τον τρόπο με τον οποίο το σύγχρονο 
κράτος επηρεάζει την ανάπτυξη και την επέκταση της μαζικής υστερίας, υποστηρίζοντας ότι το κράτος επιδεινώνει 
αυτό το φαινόμενο με αρνητικές συνέπειες για τη δημόσια υγεία. Αναπτύσσοντας μια πολιτική οικονομία μαζικής 
υστερίας, καλύπτουμε ένα εμφανές κενό στη βιβλιογραφία. Έχουν γίνει πολλές διαφωτιστικές μελέτες για ψυχολογικά 
ζητήματα που σχετίζονται με το φαινόμενο της μαζικής υστερίας. Ως συνέπεια της κρίσης COVID-19,έχουν 
πραγματοποιηθεί αρκετές μελέτες που εξετάζουν τις δυσμενείς ψυχολογικές επιπτώσεις των κρατικά επιβαλλόμενων 
λοκντάουν [1, 2, 3

,
4]. Υπάρχουν επίσης μελέτες που εξετάζουν τη συμβολή των ψηφιακών μέσων και του διαδικτύου 

στο άγχος [5
 , 

6], τη συναισθηματική μόλυνση [7
, 

8], τη διασπορά άγχους [9
, 

10] και τις επιδράσεις nocebo [
11

, 
12

]. 
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Ωστόσο, από όσα γνωρίζουμε, δεν έχει υπάρξει καμία μελέτη που να αναλύει πώς οι διαφορετικοί πολιτικοί θεσμοί και 
το κράτος επηρεάζουν την ανάπτυξη και την επέκταση της μαζικής υστερίας. Η αλληλεπίδραση των μέσων 
ενημέρωσης, της επιστήμης, της πολιτικής και του κοινού αποτελεί ένα πραγματικό κενό έρευνας [13]. Με βάση την 
ψυχολογία που σχετίζεται με το φαινόμενο της μαζικής υστερίας, αναπτύσσουμε μια πολιτική οικονομία μαζικής 
υστερίας η οποία αντλεί σημαντικές γνώσεις από τη σκοπιά της δημόσιας υγείας. 

Σε μια διεπιστημονική ανάλυση (πέραν του Νομικών και των Οικονομικών ζητημάτων ή της Κοινωνιολογικής 
Οικονομίας), δείχνουμε ότι το μέγεθος του κράτους επιδεινώνει τις αρνητικές συνέπειες της μαζικής υστερίας. Ως 
εννοιολογικό πλαίσιο, χρησιμοποιούμε μια προσέγγιση δημόσιας επιλογής για τους πολιτικούς θεσμούς και τη 
συγκριτική πολιτική οικονομία που βασίζεται σε οικονομικές αρχές. Η ανάπτυξη μιας πολιτικής οικονομίας μαζικής 
υστερίας είναι καθοριστική επειδή είναι σημαντικό να εξεταστεί πώς το πολιτικό σύστημα επηρεάζει την πιθανότητα και 
την ανάπτυξη της μαζικής υστερίας. Αυτό συμβαίνει επειδή η μαζική υστερία μπορεί να οδηγήσει σε πολιτικά λάθη 
που έχουν τραγικές συνέπειες για τη δημόσια υγεία. Ενώ υπάρχουν σημαντικά όρια στην πιθανή ανάπτυξη μαζικής 
υστερίας σε ένα περιορισμένο ελάχιστο κράτος,το κράτος πρόνοιας του 21ου αιώνα σε συνδυασμό με τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης είναι πιθανό να αυξήσει το χάος που δημιουργείται από τη μαζική υστερία. Σε αυτό το πλαίσιο, 
σχολιάζουμε την ενδεικτική περίπτωση της κρίσης COVID-19. 

Στη δεύτερη ενότητα, παρουσιάζουμε ένα σύντομο ιστορικό μαζικής υστερίας. Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζουμε 
επίσης τη βιβλιογραφία, θεωρητική και εμπειρική, σχετικά με τις μαζικές ψυχογενείς ασθένειες. Στην επόμενη ενότητα, 
παρουσιάζουμε τη σημασία της επίδρασης nocebo, εξηγούμε πώς εξελίσσεται η μαζική υστερία και αναλύουμε πώς οι 
αρνητικές πληροφορίες και η μετάδοση του άγχους μπορούν να συμβάλουν στη μαζική υστερία στην εποχή της 
πληροφορίας. Στην ενότητα συζήτησης, αναλύουμε τους παράγοντες που περιορίζουν και μειώνουν την μαζική 
υστερία σε ένα περιβάλλον ελεύθερης αγοράς. Επιπλέον, στην ίδια ενότητα, δείχνουμε ότι αυτοί οι περιοριστικοί 
μηχανισμοί όχι μόνο διαταράσσονται από τη δράση του κράτους, αλλά επίσης εξετάζουν τους λόγους για τους 
οποίους το κράτος είναι πιθανό να προάγει τη μαζική υστερία. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η συλλογική υστερία 
μπορεί να συνέβαλε σε σφάλματα πολιτικής κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 που ήταν επιζήμια για τη 
δημόσια υγεία. Προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη τέτοιων σφαλμάτων πολιτικής, πρέπει κανείς να γνωρίζει 
την πολιτική οικονομία της μαζικής υστερίας που αναπτύσσεται σε αυτό το άρθρο. 

2. Βιβλιογραφία, Ιστορία και Μέθοδοι 
Σε αυτό το άρθρο, βασίζόμαστε σε περιπτωσιολογικές μελέτες για τη μαζική υστερία, ψυχολογική έρευνα και 

θεωρητική συγκριτική πολιτική οικονομία. Το άρθρο μας εστιάζει σε εμπειρικά δεδομένα για τη μαζική υστερία και την 
έρευνα που σχετίζεται με τη δημόσια υγεία και τη μετάδοση του άγχους. Αναλύουμε το ρόλο της επίδρασης nocebo 
στη μαζική υστερία και ερευνούμε την αρνητική μεροληψία του ανθρώπινου νου. Σε αυτή τη βάση, αναπτύσσουμε μια 
συγκριτική πολιτική οικονομία μαζικής υστερίας. Συγκρίνουμε τις συνθήκες ανάπτυξης της μαζικής υστερίας σε ένα 
σύγχρονο κράτος πρόνοιας στις συνθήκες ενός περιορισμένου, ελάχιστου κράτους. Σημειώστε ότι αυτές οι διαφορές 
μεταξύ του κράτους πρόνοιας και ενός ελάχιστου κράτους ισχύουν κατά μείζονα λόγο για τη σύγκριση μεταξύ του 
σύγχρονου κράτους και μιας κοινωνίας ιδιωτικού δικαίου, διότι σε μια κοινωνία ιδιωτικού δικαίου, το κράτος είναι 
ανύπαρκτο [14

, 
15
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Σε μια μαζική υστερία, οι άνθρωποι μιας ομάδας αρχίζουν να πιστεύουν ότι ενδέχεται να εκτεθούν σε κάτι 
επικίνδυνο, όπως έναν ιό ή ένα δηλητήριο. Πιστεύουν ότι μια απειλή είναι πραγματική επειδή κάποιος το λέει, ή επειδή 
ταιριάζει στην εμπειρία τους. Λόγω της απειλητικής ψευδαίσθησης, μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων αναστατώνεται 
συλλογικά. Με άλλα λόγια, μια απειλή, είτε πραγματική είτε φανταστική [17], προκαλεί συλλογικό άγχος [18]. Τα μέλη 
της ομάδας μπορεί ακόμη και να αρχίσουν να αισθάνονται άρρωστα. Τα μέλη της ομάδας μπορεί επίσης να 
εμφανίσουν συμπτώματα ασθένειας, όπως αδυναμία, πονοκεφάλους ή αίσθημα πνιγμού, τα οποία μεταδίδονται σε 
άλλα άτομα. Όταν μια μαζική υστερία προκαλεί σωματικά συμπτώματα, ονομάζεται μαζική ψυχωτική ασθένεια ή 
επιδημική υστερία. Τα συμπτώματα προκαλούνται από το άγχος και την αγωνία που βιώνουν οι άνθρωποι λόγω της 
υποτιθέμενης απειλής [19]. Η μαζική υστερία είναι μολυσματική [20] και μπορεί να είναι ένας παράγοντας που 
συμβάλλει και ενισχύει τις πραγματικές επιδημίες. 

Αν και απ’ όσο γνωρίζουμε, δεν υπάρχει βιβλιογραφία για την πολιτική οικονομία της μαζικής υστερίας, η 
βιβλιογραφία για τις μαζικές ψυχογενείς ασθένειες είναι πλούσια και επικεντρώνεται σε εμπειρικές αναλύσεις 
συγκεκριμένων περιπτώσεων. Ο Kerckhoff [

21] ανέλυσε την περίπτωση ασθένειας που εξαπλώθηκε μεταξύ των 
εργαζομένων ενός εργοστασίου λόγω της πίστης σε ένα δηλητηριώδες έντομο. Ο McGrath [

22
], κάοντας μια 

επισκόπηση σε περιπτώσεις μαζικής υστερίας, διαπίστωσε ότι άτομα χαμηλού επιπέδου σε καταστάσεις υψηλού 
στρες μετά από ένα προκλητικό δραματικό συμβάν ανταποκρίνονται περισσότερο στις μαζικές ψυχογενείς ασθένειες. 
Οι Schmitt και Fitzgerald [

23] ανέλυσαν οκτώ περιπτώσεις μαζικής ψυχογενούς ασθένειας μεταξύ των εργαζομένων. 
Διαπίστωσαν ότι το χαμηλό εισόδημα, η δυσαρέσκεια με τους προϊσταμένους, η έλλειψη υποστήριξης και οι ασαφείς 
αναθέσεις εργασίας οδήγησαν σε υψηλότερο μέσο αριθμό αναφερθέντων συμπτωμάτων. Ο Singer[

24] επισημαίνει ότι 
τα θύματα μαζικής ψυχογενετικής ασθένειας είναι πραγματικά άρρωστα παρόλο που δεν υπάρχει τοξίνη. Ο Singer 
πιστεύει ότι η μαζική ψυχογενής ασθένεια εμφανίζεται συχνότερα από ό,τι γνωρίζουμε, καθώς μπορεί να εμφανίζεται 
ταυτόχρονα με φυσικά προγονικά στοιχεία ασθένειας και μετράμε μόνο «καθαρές» περιπτώσεις μαζικής ψυχωτικής 
ασθένειας. 

Υπάρχει επίσης πιο θεωρητική προσανατολισμένη βιβλιογραφία που σχετίζεται με τη μαζική ψυχωτική ασθένεια. 
Ο Pennebaker [

25] υποστήριξε ότι για να μειωθεί η πιθανότητα της μαζικής ψυχογενούς ασθένειας, οι πραγματικές 
αιτίες του άγχους θα πρέπει να μειωθούν. Ο Singer et al. [

26] συζήτησε το ρόλο της κοινωνικής σύγκρισης ως αιτία 
μαζικών ψυχοχωτικών περιστατικών, τονίζοντας τον ρόλο του άγχους. Ο Freedman [

27] συζήτησε τις θεωρίες της 
μεταδοτικότητας σε σχέση με τις μαζικές ψυχογενείς ασθένειες ισχυριζόμενος ότι η μετάδοση, η συμμόρφωση και οι 
αναδυόμενοι κανόνες μπορεί να διαδραματίσουν ρόλο στη διάδοση της υστερίας. Ο Stahl [

28] χρησιμοποίησε τη 
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θεωρία της επισήμανσης, τους αναδυόμενους κανόνες  και θεωρίες αντιμετώπισης [labeling theory, emergent norms, 
and coping theories] για να εξηγήσει και να κατανοήσει τις μαζικές ψυχοτικές ασθένειες. Ο Kerckhoff [

29] τόνισε τη 
σημασία της συλλογικής έντασης στην εκδήλωση των μαζικών ψυχογενών ασθενειών. 

Όπως μπορεί να φανεί στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, η βιβλιογραφία που εξετάστηκε ασχολείται με τα 
κρούσματα μαζικών ψυχογενών ασθενειών κυρίως σε τοπικούς χώρους σχολείων ή εταιρειών. Δυστυχώς, δεν 
υπάρχουν μελέτες σχετικά με την πιθανότητα ευρύτερων ή ακόμη και παγκόσμιων περιπτώσεων μαζικής υστερίας. 
Ωστόσο, η ψηφιακή εποχή μιας παγκόσμιας μάζας κοινωνικών μέσων ενημέρωσης αυξάνει την πιθανότητα ενός 
τέτοιου φαινομένου. Η μελέτη μας για την πολιτική οικονομία της μαζικής υστερίας βασίζεται στο καθιερωμένο 
ψυχολογικό φαινόμενο της μαζικής υστερίας, αλλά το εφαρμόζει σε ένα νέο και καινοτόμο πλαίσιο για το οποίο δεν 
υπάρχει ακόμη συγγραφικό έργο. Πιο συγκεκριμένα, αναλύει πώς το πολιτικό σύστημα μπορεί να επηρεάσει την 
πιθανότητα και την εξάπλωση της μαζικής υστερίας σε έναν ψηφιοποιημένο και παγκοσμιοποιημένο κόσμο. 

Οι εμπειρικές ενδείξεις της μαζικής υστερίας, δηλαδή του συλλογικού άγχους που οφείλεται σε μια εικαζόμενη 
απειλή, χρονολογείται τουλάχιστον από το Μεσαίωνα [30

, 
31] και συνεχίζεται σε πολλές περιπτώσεις στη σύγχρονη 

εποχή [32
, 

33
, 

34
, 

35]. Μία από τις πιο διάσημες περιπτώσεις είναι η υστερία που αναπτύχθηκε μετά από ένα 
ραδιοφωνικό έργο του Orson Welles, War of the Worlds [Ο πόλεμος των Κόσμων], που μεταδόθηκε το 1938. 
Σύμφωνα με το ραδιοφωνικό σενάριο, η Γη δέχεται μια επίθεση από Αρειανούς. Ορισμένοι από τους ακροατές, 
πιθανότατα εξαιτίας της πρόσφατης συμφωνίας του Μονάχου την ίδια χρονιά, φέρεται να πανικοβλήθηκαν, 
πιστεύοντας ότι πράγματι μια επίθεση από τους Άρη ήταν σε εξέλιξη [

36
]. 

Μια άλλη ενδιαφέρουσα, πιο πρόσφατη περίπτωση είναι οι επιπτώσεις ενός επεισοδίου της πορτογαλικής 
τηλεοπτικής εκπομπής Strawberries with Sugar [

37]. Στην εκπομπή, οι χαρακτήρες μολύνθηκαν με έναν απειλητικό για 
τη ζωή ιό. Μετά τη μετάδοση του επεισοδίου, περισσότεροι από τριακόσιοι Πορτογάλοι μαθητές αρρώστησαν. 
Ανέφεραν συμπτώματα παρόμοια με αυτά που είχαν βιώσει οι πρωταγωνιστές της τηλεοπτικής εκπομπής. Μεταξύ 
αυτών των συμπτωμάτων ήταν εξανθήματα και δυσκολίες στην αναπνοή. Ως αποτέλεσμα αυτών των συμπτωμάτων, 
πολλά σχολεία στην Πορτογαλία έκλεισαν. Ωστόσο, μια έρευνα του Πορτογαλικού Εθνικού Ινστιτούτου Επιγόντων 
Ιατρικών Περιστατικών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο ιός δεν υπήρχε στην πραγματικότητα και ότι τα συμπτώματα 
προκλήθηκαν από το άγχος όσων παρακολουθούσαν την παράσταση, δηλαδή, τα συμπτώματα προκλήθηκαν από 
μαζική υστερία. 

Υπάρχει μια άλλη πρόσφατη περίπτωση μαζικής υστερίας που συνδέεται με έναν ιό. Στην πτήση Emirates 203 
τον Σεπτέμβριο του 2018, ορισμένοι επιβάτες εμφάνισαν συμπτώματα γρίπης [38

]. Όταν άλλοι επιβάτες παρατήρησαν 
αυτά τα συμπτώματα, άρχισαν επίσης να αισθάνονται άρρωστοι και ξέσπασε πανικός. Ο πανικός έφτασε σε τέτοιο 
βαθμό που ολόκληρη η πτήση τέθηκε σε καραντίνα μόλις έφτασε στη Νέα Υόρκη. Η έρευνα μετά το περιστατικό έδειξε 
ότι μόνο λίγοι επιβάτες είχαν στην πραγματικότητα εποχική γρίπη ή κοινό κρυολόγημα. Πράγματι, οι ασθένειες είναι το 
ιδανικό έδαφος για την ανάπτυξη μαζικής υστερίας. 
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3. Επιδράσεις Nocebo και η εξέλιξη της μαζικής υστερίας 

3.1. Η επίδραση Nocebo 

Είναι ευρέως γνωστό ότι εκτός από τις επιδράσεις του εικονικού φαρμάκου (πλασέμπο), υπάρχουν και οι 
αποκαλούμενες  «nocebo» επιδράσεις  [39]. Λόγω της επίδρασης του εικονικού φαρμάκου, ένα άτομο αναρρώνει από 
μια ασθένεια επειδή αναμένει να αναρρώσει. Αντίθετα όταν ένα άτομο πάσχει από το φαινόμενο nocebo, αρρωσταίνει 
μόνο και μόνο επειδή αναμένει να αρρωστήσει. Μια ενδιαφέρουσα και διάσημη περίπτωση ενός φαινομένου nocebo 
είναι η περίπτωση ενός άνδρα που αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει [40]. Ο άνδρας συμμετείχε σε μια κλινική μελέτη 
λαμβάνοντας ένα πειραματικό φάρμακο. Για να αυτοκτονήσει, κατάπιε είκοσι εννέα κάψουλες του φαρμάκου, 
πιστεύοντας ότι δεν θα επιβιώσει. Ωστόσο, οι κάψουλες που έπαιρνε ήταν εικονικά φάρμακα, καθώς ήταν μέλος της 
ομάδας ελέγχου στην κλινική μελέτη. Πιστεύοντας ότι επρόκειτο να πεθάνει, ανέπτυξε σοβαρά συμπτώματα και 
έφτασε στο νοσοκομείο με εξαιρετικά χαμηλή αρτηριακή πίεση. Όταν, τελικά, έφτασε ο γιατρός που διεύθηνε την 
ιατρική δοκιμή, είπε στον ασθενή ότι είχε καταπιεί εικονικό φάρμακο. Κατά συνέπεια, ο άντρας ανέκαμψε μέσα σε 
δεκαπέντε λεπτά. 

Λόγω του φαινομένου nocebo, η προσδοκία να αρρωστήσει κανείς μπορεί να προκαλέσει πραγματικά 
συμπτώματα σε μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Με αυτόν τον τρόπο, μια μαζική υστερία μπορεί να αναπτυχθεί 
όταν οι άνθρωποι πιστεύουν ότι θα αρρωστήσουν. Το άγχος και ο φόβος συμβάλλουν σε αυτήν τη διαδικασία [

41
]. 

Πράγματι, κατά τη διάρκεια της ισπανικής γρίπης μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, ο πανικός συνέβαλε σε μια μαζική 
υστερία και θανάτους που διαφορετικά δεν θα είχαν συμβεί, επειδή ο πανικός μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις 
στην υγεία για τους άρρωστους [42]. Μόλις μερικοί άνθρωποι αναπτύξουν μια υστερία, μπορεί εύκολα να εξαπλωθεί σε 
άλλους ανθρώπους επειδή ο φόβος και το άγχος είναι μεταδοτικά [43

]. 
Κατ' αρχήν, τα ψευδο-μολυσματικά άτομα θα μπορούσαν να «θεραπευτούν» με απλές πληροφορίες. Με αυτόν 

τον τρόπο, μια μαζική υστερία θα μπορούσε να αποφευχθεί από το να επιβαρύνει το σύστημα υγείας. Όπως 
αναλύεται παρακάτω λεπτομερώς, το πρόβλημα σε μια μαζική υστερία είναι ότι υπάρχουν λόγοι που τόσο τα μέσα 
ενημέρωσης όσο και το κράτος μπορούν να συμβάλουν ενεργά στη μετάδοση του φόβου και να διαδώσουν 
μεροληπτικές πληροφορίες. Με άλλα λόγια, ο γιατρός που είπε στον ασθενή ότι είχε καταπιεί εικονικό φάρμακο δεν 
φτάνει ποτέ. 

3.2. Μαζική υστερία, παραλογισμός, προκαταλήψεις και COVID-19 

Η υστερία δεν μπορεί μόνο να προκαλέσει συμπτώματα στους ανθρώπους [44]. Η υστερία, είτε συλλογική είτε 
όχι, μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να συμπεριφέρονται με τρόπο που άλλα άτομα που δεν επηρεάζονται από την 
υστερία θα θεωρούσαν πιθανώς παράλογο. Υπό την ψευδαίσθηση μιας ανύπαρκτης ή εξαιρετικά υπερβολικής 
απειλής, οι άνθρωποι συμπεριφέρονται με τρόπο που, ελλείψει της ψευδαίσθησης, θα φαινόταν παράλογος. 
Εναλλακτικά, η συμπεριφορά στη μαζική υστερία μπορεί να θεωρηθεί προκατειλημμένη. Η ψυχολογική έρευνα για την 
αντίληψη του κινδύνου διαπίστωσε ότι ορισμένοι ψυχικοί κανόνες που εφαρμόζουν οι άνθρωποι σε έναν αβέβαιο 
κόσμο δημιουργούν επίμονες και σημαντικές προκαταλήψεις. Η μεροληψία των μέσων ενημέρωσης, οι ελλιπείς και 
ασύμμετρες πληροφορίες, οι προσωπικές εμπειρίες, οι φόβοι, η αδυναμία κατανόησης και ερμηνείας των στατιστικών 
και άλλες γνωστικές προκαταλήψεις οδηγούν σε παραμορφωμένες κρίσεις κινδύνου. Οι αντιλήψεις κινδύνου μπορεί 
να είναι ιδιαίτερα μεροληπτικές όταν οι κίνδυνοι θεωρούνται άδικοι, ανεξέλεγκτοι, άγνωστοι, τρομακτικοί, δυνητικά 
καταστροφικοί και επηρεάζουν τις μελλοντικές γενιές [45

, 
46]. Το αν αποκαλούμε τη συμπεριφορά των ανθρώπων σε 

μια μαζική υστερία «παράλογη» ή «προκατειλημμένη» δεν είναι ουσιώδες για τον σκοπό αυτού του άρθρου, καθώς 
αναπτύσσουμε μια πολιτική οικονομία μαζικής υστερίας. Εξετάζουμε το βαθμό στον οποίο το κράτος επηρεάζει την 
ανάπτυξη της μαζικής υστερίας και την «παράλογη» ή «προκατειλημμένη» συμπεριφορά που είναι χαρακτηριστικό 
της. 
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Εάν, και σε ποιο βαθμό, ο κόσμος πάσχει από μαζική υστερία ή μαζική ψυχωτική ασθένεια κατά τη διάρκεια της 
κρίσης COVID-19 είναι ανοιχτό σε μελλοντική έρευνα, παρόλο που ορισμένοι παρατηρητές το έχουν ήδη ισχυριστεί 
[
47]. Είναι σαφές, σε κάθε περίπτωση, ότι ο πληθυσμός υπέστη τεράστια ψυχολογική πίεση κατά τη διάρκεια της 
κρίσης COVID-19. Ειδικά τα λοντάουν συνέβαλαν στην αύξηση του άγχους και του στρές, τα οποία είναι σημαντικά 
συστατικά για την ανάπτυξη της μαζικής υστερίας [48]. Σε μια έρευνα που διεξήχθη στις ΗΠΑ από τις 24 έως τις 30 
Ιουνίου, το 40,9% των συμμετεχόντων ανέφεραν τουλάχιστον μία ανεπιθύμητη κατάσταση ψυχικής υγείας και το 
10,7% εξέταζε σοβαρά την αυτοκτονία τις τελευταίες 30 ημέρες [49]. Επιπλέον, η συχνότητα κατανάλωσης αλκοόλ 
κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού αυξήθηκε 14% στις ΗΠΑ [50]. Τουλάχιστον ορισμένα ανέκδοτα στοιχεία δείχνουν την 
πιθανότητα μαζικής υστερίας, όπως εκδηλώνεται με τη συσσώρευση χαρτιού τουαλέτας και άλλων συναφή 
προϊόντων, τη οδήγηση με μάσκα μεμονωμένων ατόμων στα αυτοκίνητά τους, και ανθρώπων που ουσιαστικά δεν 
βγαίνουν από τα σπίτια τους, ούτε καν για μια βόλτα, ακόμα κι αν ο κίνδυνος μόλυνσης σε εξωτερικούς χώρους με 
σωματική απόσταση είναι μηδαμινός. Ομοίως, ορισμένοι άνθρωποι φοβήθηκαν από το SARS-CoV-2 σε βαθμό που 
δεν εξηγείται εύκολα από τον δικό τους μηδενικό κίνδυνο θανάτου από αυτό [51]. Φαίνεται ωστόσο ότι πολλοί 
άνθρωποι πίστεψαν στην ύπαρξη ενός δολοφονικού ιού πολύ πιο θανάσιμο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα το 
SARS-CoV-2, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1 . 

 
Πίνακας 1. Τα ποσοστά επιβίωσης COVID-19 ανά ηλικία στις ΗΠΑ. 
Ηλικία     Ποσοστό επιβίωσης     
0-19 ετών     99,997% 
20–49 ετών     99,98% 
50–69 ετών     99,5% 
70 + έτη      94,6% 
Πηγή: Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων [52

]. Ίδιοι υπολογισμοί 
 
Ένας άλλος δείκτης υπερεκτίμησης της απειλής είναι ο αριθμός των θανάτων. Ως τις 22 Ιανουαρίου 2021, 2,1 

εκατομμύρια θάνατοι έχουν ταξινομηθεί ως σχετιζόμενοι με το COVID-19 [
53

5]. Ωστόσο, άλλες ασθένειες είναι εξίσου ή 
ακόμα πιο θανατηφόρες και δεν προκαλούν πανικό ή πρωτοφανή κυβερνητική παρέμβαση. Με άλλα λόγια, η 
πιθανότητα θανάτου από το COVID-19 δεν είναι μόνο πολύ χαμηλή σε απόλυτους όρους, αλλά είναι επίσης 
χαμηλότερη από την πιθανότητα θανάτου από άλλες ασθένειες. Είναι αλήθεια ότι η πλειονότητα αυτών των άλλων 
ασθενειών δεν είναι τόσο μολυσματική όσο το SARS-CoV-2. Το γεγονός αυτό συνέβαλε στον πανικό και οδήγησε σε 
κυβερνητικές παρεμβάσεις που δεν συμβαίνουν με άλλες ασθένειες που είναι ακόμη πιο θανατηφόρες από το COVID-
19. Οι δέκα κύριες αιτίες θανάτου παγκοσμίως παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 που ακολουθεί. 

 
Πίνακας 2. Κορυφαίες αιτίες θανάτου παγκοσμίως 

Θάνατοι από                2019  
Ισχαιμική καρδιακή νόσος     8.9 
Εγκεφαλικό επεισόδιο     6.1 
Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια   3.3 
Λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού   2.6 
Νεογνικές παθήσεις      2.0 
Καρκίνος τραχείας, βρόγχου, πνεύμονα   1.8 
Νόσος του Αλτσχάιμερ, άλλες άνοιες    1.6 
Διαρροϊκές παθήσεις     1.5 
Σακχαρώδης διαβήτης     1.4 
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Νεφροπάθειες      1.3 
Πηγή: Παγκόσμιες εκτιμήσεις υγείας του ΠΟΥ [54

]. 
 

Η διερεύνηση της πιθανότητας και της επέκτασης μιας μαζικής υστερίας που σχετίζεται με το COVID-19 είναι 
πέρα από το πεδίο αυτού του άρθρου. Σε αυτό το άρθρο, αναλύουμε ένα πιο θεμελιώδες ζήτημα, δηλαδή τον ρόλο 
του σύγχρονου κράτους πρόνοιας στη μαζική υστερία. Μπορεί σίγουρα να υπάρξει μαζική υστερία χωρίς το κράτος σε 
μια κοινωνία ιδιωτικού δικαίου ή στο πλαίσιο ενός ελάχιστου κράτους. Αυτή η πιθανότητα υπάρχει λόγω της αρνητικής 
μεροληψίας του ανθρώπινου εγκεφάλου [55], που κάνει τους ανθρώπους ευάλωτους στις αυταπάτες. Λόγω της 
βιολογικής εξέλιξης, εστιάζουμε στις κακές ειδήσεις, καθώς μπορεί να αντιπροσωπεύουν μια πιθανή απειλή [56

]. Η 
εστίαση σε αρνητικές ειδήσεις και η αίσθηση απώλειας ελέγχου [

57] μπορεί να προκαλέσει ψυχολογικό στρες που 
μπορεί να εξελιχθεί σε υστερία και να εξαπλωθεί σε μια μεγαλύτερη ομάδα. 

Σε μια κοινωνία με ελάχιστο κράτος, οι αρνητικές ειδήσεις μπορεί να προκαλέσουν μια τέτοια υστερία. Λόγω των 
αρνητικών ειδήσεων, μερικοί άνθρωποι αρχίζουν να πιστεύουν σε μια απειλή. Αυτή η απειλή προκαλεί φόβο και 
αρχίζει να εξαπλώνεται στην κοινωνία. Τα συμπτώματα μπορούν επίσης να εξαπλωθούν. Ο Le Bon [

58] χαρακτήρισε 
την εξάπλωση των συναισθημάτων μέσω των ομάδων «μετάδοσης». Μόλις εξαπλωθεί το άγχος και η πλειονότητα 
μιας ομάδας συμπεριφέρεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο, υπάρχει το φαινόμενο της συμμόρφωσης, δηλαδή, η 
κοινωνική πίεση κάνει τα άτομα να συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο όπως και άλλα μέλη της ομάδας. Στο τέλος, 
μπορεί να υπάρχει ένα φαινόμενο που έχει χαρακτηριστεί ως αναδυόμενοι κανόνες emergent norms [σ.τ.μ.: μη 
παραδοσιακή μαζική συμπεριφορά που αναπτύσσεται ως αποτέλεσμα μιας κλιμακούμενης κρίσης] [

59]: όταν μια 
ομάδα θεσπίζει έναν κανόνα, όλοι καταλήγουν να ακολουθούν αυτόν τον κανόνα. Για παράδειγμα, εάν μια ομάδα 
αποφασίσει να φοράει μάσκες, όλοι συμφωνούν με αυτόν τον κανόνα. Οι αναδυόμενοι κανόνες μπορούν να 
εξηγήσουν τα μεταγενέστερα στάδια της μετάδοσης. Η μόλυνση από το φόβο μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους να 
αντιδράσουν έντονα σε μια κατάσταση, ακόμη και σε ένα ελάχιστο κράτος [minimal state]. Παρ' όλα αυτά, σε ένα 
ελάχιστο κράτος, υπάρχουν ορισμένοι αυτοδιορθωτικοί μηχανισμοί και όρια που καθιστούν λιγότερο πιθανό μια μαζική 
υστερία να ξεφύγει από τον έλεγχο. 

4. Συζήτηση για την ενίσχυση και την εξασθένιση της μαζικής υστερίας: Ελάχιστο κράτος 
έναντι κράτους πρόνοιας 

Υπάρχουν διάφοροι διορθωτικοί μηχανισμοί και όρια για τη μαζική υστερία. Υπάρχουν γνωστές στρατηγικές για 
τη μείωση του άγχους, του στρες και του φόβου που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα άτομα σε μια κοινωνία με 
ελάχιστο κράτος. Η απελευθέρωση της έντασης από το σώμα μέσω αθλημάτων και ασκήσεων βοηθά στον 
περιορισμό του ψυχολογικού στρες [60

]. Επιπλέον, είναι σημαντικό να εξευρεθούν περισπασμοί από τις αρνητικές 
ειδήσεις και για κοινωνικοποίηση. Χωρίς κρατικούς περιορισμούς, τέτοιες εναλλακτικές αφθονούν. 

Η υστερία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους ανθρώπους και σε αθώους παρευρισκόμενους. Σε μια κοινωνία 
με ελάχιστό κράτος, υπάρχει ένα ουσιαστικό όριο για την καταστροφή που προκύπτει από τη μαζική υστερία, το οποίο 
είναι το απαραβίαστο των ατομικών δικαιωμάτων, που  θεωρητικά είναι το μόνο καθήκον ενός ελάχιστου κράτους 
[
61

, 
62]. Το πιο σημαντικό, σε ένα τέτοιο θεσμικό περιβάλλον, είναι ότι δεν υπάρχει ένας θεσμός που να είναι αρκετά 

ισχυρός ώστε να παραβιάζει μαζικά τα ατομικά δικαιώματα, ίσως με την πιθανή εξαίρεση του ελάχιστου κράτους που 
μετατρέπεται σε κράτος πρόνοιας. 

Επιπλέον, ενώ οποιοσδήποτε σε υστερία που σχετίζεται με τη δημόσια υγεία μπορεί να κλείσει οικειοθελώς τη 
δική του επιχείρηση, να φορέσει μάσκα ή να μείνει στο σπίτι, στο ελάχιστο κράτος, κανείς δεν μπορεί να 
χρησιμοποιήσει τον καταναγκασμό για να αναγκάσει άλλους που είναι υγιείς και δεν υποκύπτουν στο υστερία για να 
κλείσουν τις επιχειρήσεις τους, να φορούν μάσκες ή να μπουν σε καραντίνα. Μια τέτοια μειονότητα μπορεί απλώς να 
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αγνοήσει τον συλλογικό πανικό και να συνεχίσει να ζει την κανονική του ζωή, επειδή είναι ελεύθεροι να το πράξουν. 
Μια τέτοια μειονότητα μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα και αφύπνιση σε εκείνους που υποκύπτουν στη συλλογική 
υστερία ή πλησιάζουν σε αυτήν. Αυτή η μειονότητα μπορεί να είναι ιδιαίτερα ελκυστική σε οριακές περιπτώσεις. Ας 
υποθέσουμε ότι μια μικρή ομάδα ανθρώπων κατά τη διάρκεια μιας συλλογικής υστερίας υγείας συνεχίζει να ψωνίζει, 
να εργάζεται, να κοινωνικοποιείται και να αναπνέει ελεύθερα και να μην αρρωσταίνει (μαζικά και θανάσιμα). Έχοντας 
αυτό το παράδειγμα,το άγχος των παρατηρητών μπορεί να μειωθεί. Οι παρατηρητές μπορούν να ακολουθήσουν το 
παράδειγμα και η ομάδα των υστερικών να συρρικνώνεται. Είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των 
αποκεντρωμένων συστημάτων που επιτρέπουν την άμμιλα, τον εντοπισμό σφαλμάτων και τη διόρθωση [63

, 
64

, 
65]. Εάν 

οι άνθρωποι που τελικά γίνουν πρότυπα για άλλους μέσω της αλληλεπίδρασης τους αρρωστήσουν και πεθάνουν, ο 
πανικός θα επιβεβαιωθεί. Ωστόσο, εάν υπάρχει πραγματικά υστερία και η απειλή είναι φανταστική ή υπερβολική, η 
τύχη των ρόλων θα είναι κατά μέσο όρο πολύ καλύτερη από ό,τι αναμενόταν από εκείνους που υπέκυψαν στην 
υστερία. Ένας επαρκής αριθμός και η ποικιλία προτύπων επιτρέπει στους παρατηρητές να διορθώσουν και να 
προσαρμόσουν τις προσδοκίες τους [66

]. 
Έτσι, υπάρχουν σημαντικά όρια για μια μαζική υστερία να βλάψει τη ζωή και την ελευθερία σε ένα ελάχιστο 

κράτος. Επιπλέον, οι φυσικοί μηχανισμοί που μειώνουν το άγχος, την αγωνία και την υστερία μπορούν να 
λειτουργήσουν ελεύθερα. Ο αποκεντρωμένος ανταγωνισμός για λύσεις μειώνει την πίεση για συμμόρφωση και 
διευκολύνει το ξέσπασμα της υστερίας. Ο ανταγωνισμός επιτρέπει την ανακάλυψη πληροφοριών σχετικά με τον 
πραγματικό κίνδυνο της θεωρούμενης απειλής [67]. Ενώ η καταστροφή που προκαλείται από τη συλλογική υστερία 
περιορίζεται από την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων σε μια κοινωνία ιδιωτικού δικαίου ή σε ένα ελάχιστο 
κράτος, τέτοια όρια μπορούν εύκολα να ξεπεραστούν από ένα σύγχρονο κράτος πρόνοιας. Στην πραγματικότητα, μια 
καλά οργανωμένη ομάδα [68] που έχει μολυνθεί από τη συλλογική υστερία μπορεί να επιβληθεί στην πολιτεία ή να 
πάρει τον έλεγχο της κρατικού μηχανισμού. Σε μια τέτοια θέση, αυτή η ομάδα μπορεί να επιβάλει μέτρα στον 
υπόλοιπο πληθυσμό, προκαλώντας σχεδόν απεριόριστη βλάβη. Πρέπει να ληφθεί υπόψη εδώ ότι ένα κράτος 
πρόνοιας μπορεί επίσης να είναι ένα κράτος που δεσμεύεται από το κράτος δικαίου [69

, 
70] και στο οποίο οι 

κατασταλτικές παρεμβάσεις από την εκτελεστική εξουσία μπορούν να αρθούν από το δικαστικό σώμα. Ωστόσο, 
υπάρχει ο κίνδυνος, σε συλλογικό πανικό, η προστασία των βασικών ελευθεριών που διασφαλίζεται στα συντάγματα 
να καταργηθεί με επείγοντα μέτρα και το δικαστικό σώμα να υποκύψει στη μαζική υστερία, αποτυγχάνοντας να άρει 
τις κατασταλτικές παρεμβάσεις. Τα εμπειρικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της κρίσης του COVID-19 καταδεικνύουν ότι οι 
βασικές ελευθερίες δεν προστατεύτηκαν στα κράτη πρόνοιας [71]. Γενικά, όσο μεγαλύτερη είναι η καταναγκαστική 
δύναμη του κράτους, τόσο μεγαλύτερη ζημιά μπορεί να προκληθεί στην κοινωνία σε μια μαζική υστερία. Θα μπορούσε 
να υποστηριχθεί ότι η μόλυνση από έναν ιό θα αποτελούσε αρνητικό τεχνολογικό εξωτερικό αποτέλεσμα [72]. Ωστόσο, 
το μόνο καθήκον ενός ελάχιστου κράτους είναι η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων. Δεν είναι καθήκον του 
ελάχιστου κράτους να προστατεύει τους πολίτες του από όλους τους κινδύνους ζωής, όπως το κρυολόγημα ή η 
εποχιακή γρίπη [73]. Σε ένα ελάχιστο κράτος, οι πολίτες είναι ελεύθεροι να αποφασίσουν ποιούς κίνδυνους θέλουν να 
αναλάβουν, είτε οδηγούν αυτοκίνητο, είτε κάνουν bungee jumping, είτε συμμετέχουν σε μια κοινωνική αλληλεπίδραση. 
Πράγματι, η προσπάθεια του κράτους να μειώσει τα ποσοστά μόλυνσης με την υποχρεωτική χρήση μάσκας 
προσώπου, το κλείσιμο επιχειρήσεων ή η υποχρεωτική παραμονή στο σπίτι παραβιάζει τα ατομικά δικαιώματα που 
υποτίθεται ότι υπερασπίζεται το ελάχιστο κράτος και μπορεί να προκαλέσει αρνητικές εξωτερικές επιπτώσεις με τη 
μορφή κατάθλιψης, αλκοολισμού ή αυτοκτονιών. 

Ενώ σε μια κοινωνία ιδιωτικού δικαίου και σε ένα ελάχιστο κράτος, υπάρχουν μηχανισμοί που βοηθούν στον 
περιορισμό και τη μείωση του μαζικού πανικού, η συλλογική υστερία μπορεί να επιδεινωθεί από ένα ισχυρό κράτος 
πρόνοιας για διάφορους λόγους. 

Πρώτον, το κράτος έχει τη δύναμη να μειώσει και να απαγορεύσει εκείνες τις δραστηριότητες που μειώνουν τον 
φόβο και το άγχος, όπως ο αθλητισμός και η κοινωνικοποίηση. Κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19, τα κράτη 
χρησιμοποίησαν την καταναγκαστική τους δύναμη για να επιβάλουν την κοινωνική απομόνωση, συμβάλλοντας έτσι 
στο άγχος [74] και την ψυχολογική καταπόνηση, δηλαδή τα δύο συστατικά που προκαλούν μαζική υστερία. 
Προκειμένου να προστατευθούν από τις βιοψυχολογικές λοιμώξεις, ο πληθυσμός πρέπει να ασκείται τακτικά, να έχει 
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ποιοτικό ύπνο, να γυμνάζεται τακτικά, να έχει μια ισορροπημένη διατροφή και να διατηρεί μια ισχυρή σχέση με άλλους 
ανθρώπους. Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο έδωσαν εντολή εγκλεισμού και μάσκας κατά τη διάρκεια της κρίσης 
COVID-19, καθιστώντας πιο δύσκολο για τους πολίτες να κάνουν οποιοδήποτε από αυτά τα πράγματα. Πιο 
συγκεκριμένα, η κοινωνική αποστασιοποίηση που επιβάλλουν οι κυβερνήσεις μειώνει τις ισχυρές κοινωνικές 
συναναστροφές και οι υποχρεωτικές μάσκες αποτρέπουν την έκφραση φιλικότητας και συμπόνιας, μειώνοντας έτσι 
την ψυχολογική ανθεκτικότητα [75

]. 
Δεύτερον, το κράτος, από τη φύση του, ακολουθεί μια συγκεντρωτική προσέγγιση για την επίλυση 

προβλημάτων. Είναι αλήθεια ότι ένα κράτος πρόνοιας δεν είναι απαραίτητα ένα πλήρως συγκεντρωτικό κράτος. Οι 
ΗΠΑ και η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας -και οι δύο είναι κράτη πρόνοιας- έχουν σημαντικές 
ομοσπονδιακές δομές και αυτές οι ομοσπονδιακές δομές μπορούν να οδηγήσουν σε ανταγωνισμό σε κανονισμούς και 
στην αντιμετώπιση της πηγής μιας μαζικής υστερίας, η οποία οδηγεί σε καλύτερες λύσεις. Επιπλέον, η ύπαρξη 
ανταγωνιστικών κρατών σε διεθνές επίπεδο επιτρέπει τον πειραματισμό με διαφορετικές λύσεις. Κατά τη διάρκεια της 
κρίσης COVID-19, για παράδειγμα, η προσέγγιση της Σουηδίας παρείχε στοιχεία για τα αποτελέσματα των 
εναλλακτικών προσεγγίσεων [76

]. Σε γενικές γραμμές, όσο πιο αποκεντρωμένη είναι η πολιτική δομή, τόσο πιο 
έντονος είναι ο πιθανός ανταγωνισμός. 

Σε κάθε περίπτωση, το κράτος, από τη φύση του, ασχολείται με την πηγή μιας υστερίας, όπως η εικαζόμενη 
απειλή ενός θανατηφόρου ιού, με κεντρικό τρόπο. Το κράτος είναι το μονοπώλιο του εξαναγκασμού σε μια δεδομένη 
περιοχή [77]. Καθώς το κράτος επιβάλλει τη λύση του στο πρόβλημα, δεν υπάρχει ή είναι πολύ περιορισμένος ο 
πειραματισμός εναλλακτικών τρόπων επίλυσης του προβλήματος. Οι άνθρωποι που αντιτίθενται στην προσέγγιση του 
κράτους για το πρόβλημα, επειδή δεν έχουν υποκύψει στην υστερία, καταστέλλονται. Δεν μπορούν να επιδείξουν 
εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης της «κρίσης», καθώς αυτοί οι εναλλακτικοί τρόποι απαγορεύονται από το κράτος. 
Όταν αποκλείονται εναλλακτικές λύσεις, αυξάνεται η συλλογική σκέψη. Το Groupthink είναι μια ψυχολογική δύναμη 
που προάγει τη συναίνεση, καταστέλλοντας τη διαφωνία και την αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων στη συλλογική 
αφήγηση. Το Groupthink έχει θεωρηθεί υπεύθυνο για πολιτικά λάθη, όπως ο πόλεμος του Βιετνάμ ή η κάλυψη του 
Watergate από τον Irving Janis [

78]. Ο εγκλεισμός κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 μπορεί να είναι ένα άλλο 
υποψήφιο φιάσκο καθώς αμφισβητείται η αποτελεσματικότητά του [79

, 
80]. Η ομαδική πίεση μπορεί να τροποποιήσει 

και να στρεβλώσει τις αποφάσεις όπως έχει αποδειχθεί από τα πειράματα Ash [
81]. Η ανθρώπινη κλίση προς τη 

συμμόρφωση βοηθά την εξάπλωση της υστερίας. Πράγματι, το groupthink βοηθά στην εξήγηση του φαινομένου της 
μαζικής υστερίας [82]. Η μαζική υστερία μπορεί να θεωρηθεί ως μια μορφή συλλογικής σκέψης [83]. Λόγω της ομαδικής 
πίεσης και σκέψης, η υστερία τρέφεται, καθώς δεν εμφανίζονται εναλλακτικές λύσεις στους ανθρώπους. Οι 
απαραίτητες πληροφορίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος δεν μπορούν να συγκεντρωθούν με 
αποκεντρωμένο τρόπο στην αγορά, πράγμα που είναι εγγενές πρόβλημα στον σοσιαλισμό [

84
]. 

Τρίτον, σε ένα σύγχρονο κράτος πρόνοιας, τα μέσα ενημέρωσης μπορεί να πολιτικοποιηθούν. Αυτή η 
πολιτικοποίηση περιορίζει τον υπάρχοντα ανταγωνισμό μεταξύ των μέσων ενημέρωσης. Υπάρχουν διάφοροι 
μηχανισμοί που διοχετεύουν και περιορίζουν ακόμη και τον ανταγωνισμό στα μέσα ενημέρωσης. Τα ειδησεογραφικά 
πρακτορεία και οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να αναπτύξουν στενές σχέσεις με το κράτος. Η 
πολιτεία ρυθμίζει τα μέσα ενημέρωσης και μπορεί επίσης να διαθέτει απευθείας δικά του μέσα ενημέρωσης, όπως 
δημόσια κανάλια τηλεόρασης ή ραδιοφώνου. Το κράτος συνήθως απαιτεί επίσης άδειες για τη λειτουργία ορισμένων 
μέσων. Σε γενικές γραμμές, νέα ειδησιογραφικά πρακτορία και πλατφόρμες μπορεί να αναζητούν την καλή θέληση 
των κρατικών υπηρεσιών. Επιπλέον, οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι χρησιμοποιούνται συχνά ως πηγή ειδήσεων, 
οδηγώντας σε στατιστική μεροληψία. Ενώ η αντικειμενικότητα θα απαιτούσε την παρουσίαση και των δύο πλευρών 
μιας ιστορίας, σε περιόδους κρίσης, οι πολιτικοί συχνά παρουσιάζουν και τις δύο πλευρές της ιστορίας. Μια άλλη 
μορφή έμμεσης κρατικής επιρροής στα μέσα ενημέρωσης είναι ότι στελεχώνεται με άτομα που εκπαιδεύτηκαν σε 
κρατικά ή κρατικά αδειοδοτημένα σχολεία, ενισχύοντας τη στατιστική προκατάληψη στα μέσα ενημέρωσης. Τα 
πρακτορεία ειδήσεων και οι πλατφόρμες κοινωνικών μέσων δικτύωσης που συνδέονται με το κράτος μπορούν να 
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συμμετέχουν και να προωθούν μαζικές εκστρατείες αρνητικών ειδήσεων. Οι αρνητικές ειδήσεις πωλούν. Τα μέσα 
ενημέρωσης έχουν το κίνητρο να απεικονίσουν τον κίνδυνο. Η ιστορία της κυβέρνησης ως ήρωα που παρέχει λύση 
στις απειλές είναι πολύ εμπορεύσιμη [85

]. 
Στην πραγματικότητα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δημιούργησαν τον πανικό παρουσιάζοντας το SARS-CoV-2 

ως μια άνευ προηγουμένου απειλή [86
]. Η αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο συσχετίστηκε με περισσότερα 

συμπτώματα κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19. Η υπενθύμιση και η συνειδητοποίηση της θνησιμότητάς του 
παρήγαγε συνεχώς άγχος. Οι συναισθηματικές εικόνες φέρετρων, μαζικών τάφων και ασθενών σε αναπνευστήρες 
συνέβαλαν στον συλλογικό φόβο. Η περίσσεια των ειδήσεων COVID-19 δημιούργησε άγχος και πανικό [87], που 
ονομάζεται επίσης «διαταραχή άγχους» [88

]. Οι αρνητικές ειδήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημιουργούν 
ψυχολογικό άγχος που ήταν άγνωστο κατά την προηγούμενη εποχή και είναι κατάλληλο για να προκαλέσει μαζική 
υστερία [89

]. Η κατανάλωση κοινωνικών μέσων δικτυωσης συσχετίζεται με το άγχος και ψυχολογική δυσφορία [90
]. Η 

υπερβολική συζήτηση για το COVID-19 στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιδείνωσε την ψυχική υγεία. 
Η ειδησιογραφική κάλυψη του COVID-19 ήταν σχεδόν εντελώς αρνητική. Οι ειδήσεις σχετικά με την αύξηση των 

κρουσμάτων COVID-19 ξεπέρασαν τις ιστορίες των φθίνουσων περιπτώσεων κατά 5,5 ακόμη και σε περιόδους 
πτώσης των κρουσμάτων [91

]. Τα πρακτορεία ειδήσεων μπορεί στην πραγματικότητα να τρομάζουν σκόπιμα τους 
ανθρώπους [92] και να καταστείλουν εναλλακτικές πληροφορίες. Εν ολίγοις, η μαζική υστερία που χρηματοδοτείται 
από έναν μεροληπτικό τομέα των μέσων ενημέρωσης μπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχο σε ένα σύγχρονο κράτος 
πρόνοιας. 

Τέταρτον, τα αρνητικά νέα από μια έγκυρη πηγή προκαλούν άγχος και είναι ιδιαίτερα επιβλαβή για την 
ψυχολογική υγεία. Οι ειδικοί που υποστηρίζουν την αξιοπιστία μιας απειλής αυξάνουν την εξάπλωση της μαζικής 
υστερίας [93]. Πολλοί άνθρωποι, ειδικά σε περιόδους κρίσης, αναζητούν βοήθεια από το σύγχρονο κράτος. 
Προσδίδουν μεγάλη εξουσία στους εκπροσώπους του κράτους και στις προειδοποιήσεις των κρατικών θεσμών. Όταν 
γιατροί όπως ο Anthony Fauci μιλούν στο όνομα της πολιτείας λέγοντας στους ανθρώπους ότι αντιμετωπίζουν μια 
φοβερή απειλή και πρέπει να φορούν μάσκες και να μείνουν στο σπίτι, γίνεται πιο εύκολο για την ανάπτυξη μιας 
συλλογικής υστερίας από ό,τι θα συνέβαινε σε μια πιο αποκεντρωμένη κοινωνία, όπου δεν υπάρχει τέτοια ισχυρή 
κεντρική αρχή. Πράγματι, ο δόκτωρ Fauci υπερβάλλει τον κίνδυνο του COVID-19, μεταδίδοντας ένα μήνυμα πανικού 
στο κοινό [94]. Σε μια ακρόαση του Κογκρέσου στις ΗΠΑ στις 11 Μαρτίου 2020, το ποσοστό θνησιμότητας του 
κορωνοϊού υπερτονίστηκε. Η μεροληψία πληροφοριών και η μεροληψία στην επιλογή οδήγησαν στην εκτίμηση ότι το 
ποσοστό θνησιμότητας του κορωνοϊού ήταν δέκα φορές υψηλότερο από το ποσοστό θνησιμότητας της εποχικής 
γρίπης. Υπήρξε σύγχυση του ποσοστού θνησιμότητας των κρουσμάτων, που είναι το ποσοστό των θανάτων μεταξύ 
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μιας νόσου και του ποσοστού θνησιμότητας μόλυνσης, που είναι το ποσοστό των 
θανάτων σε σχέση με τον επιπολασμό των λοιμώξεων σε έναν πληθυσμό. Οι εκτιμήσεις των ποσοστών θνησιμότητας 
της λοίμωξης βασίζονται σε εξετάσεις αίματος. Οι εκτιμώμενες λοιμώξεις περιλαμβάνουν μη διαγνωσμένες, 
ασυμπτωματικές και ήπιες λοιμώξεις. Το ποσοστό θνησιμότητας μόλυνσης είναι συνήθως πολύ χαμηλότερο από το 
ποσοστό θνησιμότητας επί των κρουσμάτων. Στην ακρόαση του Κογκρέσου στις 11 Μαρτίου 2020, το ποσοστό 
θνησιμότητας της λοίμωξης της εποχικής γρίπης συγκρίθηκε με το εκτιμώμενο ποσοστό θνησιμότητας των 
κρουσμάτων του κορωνοϊού, οδηγώντας στην ανησυχητική δήλωση ότι ο κορωνοϊός θα ήταν δέκα φορές πιο 
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θανατηφόρος από την εποχική γρίπη [95
]. Αυτή η ψευδή δήλωση που βγαίνει από το Κογκρέσο των Ηνωμένων 

Πολιτειών και με την εξουσία της συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργία άγχους και πανικού. 
Ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να κάνει τις σύγχρονες κοινωνίες πιο δεκτικές στις μαζικές υστερίες είναι ότι 

ο ρόλος της θρησκείας στην κοινωνία έχει μειωθεί. Ο φόβος του θανάτου συνήθως μετριάζεται από τη θρησκεία, 
επειδή οι θρησκείες θεωρούν συνήθως ότι υπάρχει ζωή μετά το θάνατο. Το κράτος και η δημοκρατία έχουν ανυψωθεί 
σε σχεδόν θρησκευτικό επίπεδο. Η πολιτεία εμφανίζεται ως εναλλακτική λύση έναντι του Θεού [96] χωρίς την 
υπόσχεση για μεταθανάτια ζωή. Όταν απομακρύνονται από τη θρησκεία, οι άνθρωποι αρχίζουν να φοβούνται 
περισσότερο τον θάνατο και ο έντονος φόβος του θανάτου είναι ένας άλλος παράγοντας που συμβάλλει στον πανικό, 
τις διαταραχές και τη μαζική υστερία [97]. Όπως το έθεσε ο Erik von Kuehnelt-Leddihn: «Είναι δύσκολο να φοβόμαστε 
τον θάνατο αν κάποιος είναι πολύ ευσεβής. Είναι δύσκολο να μην λατρεύουμε την υγεία εάν φοβάται κανείς το θάνατο. 
Είναι δύσκολο να επιβληθεί η γενική υγεία χωρίς κρατική παρέμβαση μεγάλης κλίμακας και είναι εξίσου δύσκολο να 
φανταστεί κανείς αυξημένη κρατική παρέμβαση χωρίς απώλεια ελευθεριών." [38, 39, 

98] Αυτό δεν σημαίνει ότι τα 
ισχυρά κράτη δεν βασίζονται ποτέ στη θρησκεία. Τα αυταρχικά καθεστώτα της μεσοπολεμικής περιόδου, όπως η 
Αυστρία με τους Dolfuß και Schuschnigg, η Πολωνία με τον Pilsudski ή η Ισπανία του Φράνκο, βασίστηκαν στη 
θρησκεία και είχαν χαρακτηριστικά των κρατών πρόνοιας. Ωστόσο, η εμπειρική έρευνα διαπίστωσε ότι σε χώρες με 
υψηλότερες δαπάνες πρόνοιας, οι άνθρωποι είναι λιγότερο θρησκευόμενοι, υποδηλώνοντας ότι τα άτομα 
αντικαθιστούν τις θρησκευτικές υπηρεσίες με κρατικές υπηρεσίες [99

]. Ωστόσο, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις έχουν 
αποδειχθεί ότι αυξάνουν την ψυχολογική ευημερία [100

]. Χωρίς ένα πνευματικό πλαίσιο που παρέχεται από τη 
θρησκεία και την πίστη σε μια μεταθανάτια ζωή, υπάρχει μια τάση να αυξάνεται ο φόβος του θανάτου και ο 
πληθυσμός να ανταποκρίνεται περισσότερο στα ψυχολογικά προβλήματα και τη μαζική υστερία. 

Πέμπτον, το κράτος μπορεί ενεργά να θέλει να ενσταλάξει τον φόβο στον πληθυσμό, συμβάλλοντας έτσι στη 
δημιουργία μαζικής υστερίας. Επεξήγηση αυτού του σημείου είναι η διαρροή ενός εσωτερικού εγγράφου του 
Γερμανικού Υπουργείου Εσωτερικών κατά τις πρώτες εβδομάδες της κρίσης COVID-19 [

101]. Στην εφημερίδα, οι 
κρατικοί εμπειρογνώμονες συνέστησαν στην κυβέρνηση να ενσταλάξει τον φόβο στον γερμανικό πληθυσμό. 
Προκειμένου να εξαπλωθεί ο φόβος, η εφημερίδα ενέκρινε τρεις στρατηγικές επικοινωνίας. Πρώτον, οι κρατικές αρχές 
θα πρέπει να τονίσουν τα αναπνευστικά προβλήματα των ασθενών με COVID-19, επειδή τα ανθρώπινα όντα έχουν 
ένα αρχέγονο φόβο του θανάτου από ασφυξία [102

, 
103], η οποία μπορεί εύκολα να προκαλέσει πανικό [104]. Δεύτερον, 

οι ειδικοί τόνισαν ότι ο φόβος πρέπει επίσης να ενσταλάσσεται στα παιδιά, παρόλο που δεν υπάρχει κίνδυνος για την 
υγεία τους. Ωστόσο, τα παιδιά θα μπορούσαν να μολυνθούν εύκολα συναντώντας και παίζοντας με άλλα παιδιά. 
Σύμφωνα με την έκθεση, τα παιδιά θα πρέπει να ενημερώνονται ότι όταν μολύνουν τους γονείς και τους παππούδες 
τους με τη σειρά τους, θα μπορούσαν να βιώσουν έναν οδυνηρό θάνατο στο σπίτι. Αυτή η επικοινωνιακή συμβουλή 
είχε ως στόχο να προκαλέσει άγχος και αισθήματα ενοχής. Η ενστάλαξη της ενοχής είναι ένα άλλο μέτρο που 
χρησιμοποιούν οι κυβερνήσεις για να κάνουν τον πληθυσμό πιο υποστηρικτικό [105]. Το προτεινόμενο μήνυμα 
ενσταλάζει τον φόβο ότι θα είναι υπεύθυνος για τη μόλυνση άλλων που πεθαίνουν με οδυνηρό θάνατο. Τρίτον, η 
γερμανική κυβέρνηση ενημερώθηκε να αναφέρει την πιθανότητα άγνωστης μακροπρόθεσμης μη αναστρέψιμης 
βλάβης στην υγεία που προκαλείται από λοίμωξη SARS-CoV-2 και την πιθανότητα ξαφνικού και απροσδόκητου 
θανάτου ατόμων που έχουν μολυνθεί. Όλες αυτές οι συστάσεις επικοινωνίας αποσκοπούσαν στην αύξηση του φόβου 
στον πληθυσμό. Ο φόβος, στο τέλος, είναι ένα σημαντικό θεμέλιο της εξουσίας της κυβέρνησης. Όπως το έθεσε ο 
Χένρι Χ. Μένκεν: «Ολόκληρος ο στόχος της πρακτικής πολιτικής είναι να κρατήσει τον λαό σε ανησυχία (και ως εκ 
τούτου να οδηγηθεί στην ασφάλεια) από μια ατελείωτη σειρά από hobgoblin (ξωτικά), τα περισσότερα από αυτά 
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φανταστικά.» [
106] Η υπερβολική αντίδραση της κυβέρνησης σε μια υποτιθέμενη απειλή στη συνέχεια προάγει το 

άγχος. 
Είναι προς το συμφέρον μιας κυβέρνησης να δώσει έμφαση στην ευάλωτη θέση των πολιτών σε εξωτερικές και 

εσωτερικές απειλές, διότι η νομιμότητα και η εξουσία του κράτους βασίζονται στην αφήγηση ότι προστατεύει τους 
πολίτες της από τέτοιους κινδύνους. Ενώ η στρατηγική απειλής είναι γενικά επωφελής για την κυβέρνηση, ο φόβος 
είναι ένα δίκοπο σπαθί. Ο φόβος μπορεί επίσης να στραφεί ενάντια στο κράτος. Ο πανικός και η μαζική υστερία 
μπορούν ακόμη και να οδηγήσουν σε πλήρη αποσταθεροποίηση ενός καθεστώτος. Ανέκδοτα στοιχεία γι' αυτό είναι το 
Grande Peur κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης, όταν οι φήμες για αριστοκράτες που σχεδιάζαν να 
λιμοκτονήσουν τον πληθυσμό οδήγησαν σε γενικό πανικό και εξεγέρσεις ενάντια στο καθεστώς. 

Ο φόβος και το άγχος ήταν ένας σημαντικός παράγοντας στην ανθρώπινη εξέλιξη και έχουν μια σημαντική 
λειτουργία. Ωστόσο, η εξελικτική λειτουργία του φόβου μπορεί να χειραγωγηθεί για να εξασφαλίσει κυριαρχία και 
έλεγχο. Ο φόβος δίνει δύναμη στους φοβισμένους. Η σχέση μεταξύ πολιτικής και φόβου έχει μελετηθεί ευρέως 
[
107

, 
108

, 
109]. Ο αρχαίος Έλληνας ιστορικός Πολύβιος ισχυρίστηκε ότι για να ελέγξουν τις μάζες, οι ηγέτες έπρεπε να 

ενσταλάξουν τον φόβο και να δουλέψουν με εικόνες τρόμου. Ο Ρωμαίος συγγραφέας Sallust επεσήμανε ότι όσοι 
θέλουν να ασκήσουν εξουσία πρέπει να αποφασίσουν μεταξύ της δημιουργίας φόβου ή πόνου από φόβο [110

]. Τα 
τελευταία χρόνια, ορισμένοι συγγραφείς έχουν προκαλέσει τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας ως παράδειγμα 
ενίσχυσης των υπερβολικών φόβων στον πληθυσμό, προκειμένου να αυξηθεί η εξουσία της κυβέρνησης [111

]. Ο 
Brzezinski επισημαίνει: «Η συνεχής αναφορά σε έναν «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας» πέτυχε έναν σημαντικό στόχο: 
τόνωσε την εμφάνιση μιας κουλτούρας φόβου. Ο φόβος συγκαλύπτει τη λογική, εντείνει τα συναισθήματα και 
διευκολύνει τους δημαγωγούς πολιτικούς να κινητοποιήσουν το κοινό για λογαριασμό των πολιτικών που θέλουν να 
ακολουθήσουν». [

112] Μια κουλτούρα φόβου [113
, 

114] προκύπτει από την κυβέρνηση που ενσταλάζει τον φόβο στο 
ευρύ κοινό για να επιτύχει τους πολιτικούς της στόχους, εκμεταλλευόμενη την αρνητική προκατάληψη του ανθρώπινου 
εγκεφάλου. 

Συνήθως, οι κυβερνήσεις οφελούνται από την αφήγηση απειλών από τα μέσα ενημέρωσης. Όπως επισημαίνει ο 
Robert Higgs: «τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αγοράζουν ασφάλεια έναντι ανταμοιβής από την κυβέρνηση παίζοντας 
με οποιοδήποτε πρόγραμμα φόβου που διακυβεύει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή». [115] Τα μέσα ενημέρωσης 
υποστηρίζουν επίσης τη στρατηγική φόβου της κυβέρνησης, διότι τους επιτρέπει να τραβήξουν την προσοχή του 
κοινού. Ο συνδυασμός ενός κράτους που είναι πρόθυμο να χρησιμοποιήσει τη στρατηγική φόβου με υποστηρικτικά 
μέσα μαζικής ενημέρωσης παρέχει εύφορο έδαφος για την ανάπτυξη της μαζικής υστερίας, με αρνητικές επιπτώσεις 
στη δημόσια υγεία. 

Έκτον, οι πολιτικοί έχουν ένα κίνητρο να ξεπεράσουν το όριο στις απαντήσεις τους σε μια απειλή. Αυτό 
συμβαίνει επειδή οι πολιτικοί απαλλάσσονται σε μεγάλο βαθμό από τον κίνδυνο πιθανών λανθασμένων αποφάσεων 
και του κόστους τους [116

]. Οι πολιτικοί φορείς λήψης αποφάσεων μπορούν σε μεγάλο βαθμό να μεταφέρουν το 
κόστος των ενεργειών τους σε άλλους. Επιπλέον, όσο μεγαλύτερο και πιο συγκεντρωτικό είναι ένα κράτος, τόσο 
καλύτερα και πιο εκτεταμένο είναι το κόστος που μπορεί να μετακυλιστεί σε άλλους [117

, 
118

]. 
Οι αυτο-ενδιαφερόμενοι πολιτικοί [119

, 
120] αντιμετωπίζουν ασύμμετρη απόδοση. Η υποτίμηση μιας απειλής και η 

αποτυχία δράσης έχει μεγάλο πολιτικό κόστος, καθώς οι πολιτικοί θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για την καταστροφή που 
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προκλήθηκε από την απειλή που υποτίμησαν. Αντίθετα, μια υπερβολική ή ακόμη και η εφεύρεση απειλής και έντονης 
κρατικής παρέμβασης είναι πολιτικά πιο ελκυστική. Εάν η υπαρξιακή απειλή που ισχυρίζονται οι πολιτικοί 
αποδεικνύεται πραγματικά όντως τόσο μεγάλος κίνδυνος, μπορούν να γιορταστούν ως ήρωες εάν θεσπίσουν τολμηρά 
μέτρα. Εάν το κόστος αυτών των μέτρων τελικά αποδειχθεί υπερβολικό σε σύγκριση με τον πραγματικό κίνδυνο, τότε 
οι πολιτικοί δεν χρειάζεται να φέρουν το κόστος της λανθασμένης απόφασης αλλά μπορούν να το μεταβιβάσουν στον 
υπόλοιπο πληθυσμό. Οι πολιτικοί που απολαμβάνουν ένα εγγυημένο εισόδημα έχουν συνεπώς κίνητρο να 
υπερβάλλουν τον κίνδυνο και να επιβάλλουν υπερβολικά μέτρα, τα οποία ονομάζονται επίσης πολιτική υπερβολικής 
αντίδρασης [121

, 
122], που ευνοεί την εμφάνιση και την ανάπτυξη μαζικής υστερίας. 

Συνοπτικά, τα ατομικά δικαιώματα τείνουν να μην είναι αποτελεσματικά εμπόδια για τον περιορισμό της μαζικής 
υστερίας σε ένα κράτος πρόνοιας. Επιπλέον, το κράτος μπορεί να αναστέλλει τους φυσικούς μηχανισμούς που 
μειώνουν το στρες και την υστερία. Η κεντρική φύση του κράτους αυξάνει τις πιέσεις των ομάδων και της 
συμμόρφωσης. Τα πολιτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα αρνητικά μηνύματα από επίσημες κρατικές υπηρεσίες 
μπορούν να αυξήσουν περαιτέρω την ψυχολογική πίεση. Τέλος, το κράτος μπορεί σκόπιμα να θέλει να αυξήσει το 
άγχος και οι πολιτικοί έχουν το κίνητρο να λαμβάνουν τολμηρές αποφάσεις και να υπερβάλλουν την απειλή. Τα 
ευρήματά μας συνοψίζονται στον Πίνακα 3 . 

 
Πίνακας 3. Ο αντίκτυπος του κράτους στην ανάπτυξη μαζικής υστερίας. 
 

Παράγοντες που επηρεάζουν 
την εξέλιξη της μαζικής υστερίας 

Minimal State Ελάχιστο 
Κράτος 

Μοντέρνο κράτος πρόνοιας 

Οι στρατηγικές που μειώνουν το 
άγχος και το άγχος 

λειτουργούν ελεύθερα μπορούν να περιοριστούν σοβαρά 

Όρια παραγόμενων βλαβών ατομικά δικαιωμάτα ανασφαλή ατομικά δικαιώματα 

Η δυνατότητα πειραματισμού με 
εναλλακτικές λύσεις 

διευκολύνει την ανακάλυψη 
πραγματικών απειλών 

συγκεντρωτισμός και ομαδική σκέψη 
αναστέλλουν τις εναλλακτικές προσεγγίσεις 

Πολιτικοποιημένα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης 

δεν υπάρχουν πιθανό να συμβάλουν στην υστερία 

Οι αρνητικές πληροφορίες από 
έγκυρη πηγή 

μπορούν να συμβάλουν, αλλά το 
κράτος δεν θεωρείται υπεύθυνο 

για τη δημόσια υγεία 

θεωρείται υπεύθυνη για τη δημόσια υγεία, 
υψηλή αρχή 

Ο φόβος ως πολιτικός παράγοντας Θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί, αλλά η κρατική 
εξουσία περιορίζεται αυστηρά 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
επέκταση της κρατικής εξουσίας 

Κόστος λανθασμένων αποφάσεων 
για την υγεία 

Περιορισμένη δυνατότητα 
μεταβίβαση δαπανών σε τρίτους  

Εκτεταμένη δυνατότητα μεταφοράς 
δαπανών σε τρίτους, κίνητρο για 

υπερβολική απειλή 

 

5. Συμπεράσματα 

Η μαζική υστερία μπορεί να έχει τεράστιο κόστος στη δημόσια υγεία όσον αφορά το ψυχολογικό άγχος, το στρες, 
ακόμη και τα σωματικά συμπτώματα. Σε αυτά πρέπει να προστεθούν οι έμμεσες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία από 
τον αλκοολισμό, τις αυτοκτονίες ή τις βλάβες από την αναβαλλόμενη θεραπεία και την καθυστερημένη διάγνωση της 
ασθένειας. Οι πολιτικές αποτυχίες στη μαζική υστερία μπορούν να οδηγήσουν σε οικονομική παρακμή και φτώχεια, η 
οποία με τη σειρά της επηρεάζει αρνητικά τη δημόσια υγεία και το προσδόκιμο ζωής. 

Οι μελέτες μαζικής υστερίας επικεντρώθηκαν κυρίως σε εστίες σε τοπικά περιβάλλοντα σχολείων ή 
επιχειρήσεων. Ωστόσο, στην ψηφιακή εποχή των παγκόσμιων μαζικών και κοινωνικών μέσων, υπάρχει η πιθανότητα 
παγκόσμιας μαζικής υστερίας, ένα φαινόμενο που δεν έχει μελετηθεί ακόμη. Η μελέτη μας για την πολιτική οικονομία 
της μαζικής υστερίας βασίζεται στο καθιερωμένο ψυχολογικό φαινόμενο της μαζικής υστερίας και την εφαρμόζει σε 
ένα νέο και καινοτόμο πλαίσιο παγκόσμιας μαζικής υστερίας για το οποίο δεν υπάρχει ακόμη βιβλιογραφία. Πιο 
συγκεκριμένα, αναλύσαμε πώς το πολιτικό σύστημα μπορεί να επηρεάσει την πιθανότητα και την εξάπλωση της 
μαζικής υστερίας σε έναν ψηφιοποιημένο και παγκοσμιοποιημένο κόσμο που βασίζεται σε οικονομικές αρχές. 
Συζητήσαμε πώς το κράτος και το μέγεθός του αυξάνουν την πιθανότητα μαζικής υστερίας συγκρίνοντας ένα ιδανικό 
ελάχιστο κράτος με ένα εξιδανικευμένο κράτος πρόνοιας, αντιμετωπίζοντας ένα προηγουμένως εντελώς ανεξερεύνητο 
πεδίο. Τα ευρήματά μας είναι πολύ συναφή και σημαντικά, επειδή οι πολιτικές αποτυχίες που προκαλούνται από τη 
μαζική υστερία είναι δυνητικά καταστροφικές για τη δημόσια υγεία. 

Διαπιστώσαμε ότι το μέγεθος και η δύναμη του κράτους συμβάλλει θετικά στην πιθανότητα και την επέκταση της 
μαζικής υστερίας. Όσο πιο συγκεντρωτική και όσο περισσότερη δύναμη έχει ένα κράτος, τόσο μεγαλύτερη είναι η 
πιθανότητα και η επέκταση της μαζικής υστερίας. Σε ένα ελάχιστο κράτος, υπάρχουν αυτοδιορθωτικοί μηχανισμοί που 
περιορίζουν τη συλλογική υστερία. Η επιβολή των ατομικών δικαιωμάτων περιορίζει τη βλάβη που προκαλούν εκείνοι 
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που υποκύπτουν στην υστερία. Το κράτος (χάρη στον ασαφή δημόσιο τομέα και την ήπια ισχή του [123
, 

124]), αντίθετα, 
ενισχύει και επιδεινώνει τον μαζικό πανικό, προκαλώντας δυνητικά σημαντική καταστροφή. Τα προσωρινά, τοπικά 
περιορισμένα, απομονωμένα κρούσματα μαζικής υστερίας, το κράτος μπορεί να τα μετατρέπει σε παγκόσμια μαζική 
υστερία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η πρόσφατη ανάπτυξη της τεχνολογίας των πληροφοριών και, ιδιαίτερα, η 
χρήση των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, καθώς και η παρακμή της θρησκείας, έχουν κάνει τις κοινωνίες 
πιο επιρρεπείς στην ανάπτυξη μαζικής υστερίας [125

, 
126

, 
127]. Δυστυχώς, όταν μια μαζική υστερία κατακτήσει την 

κυβέρνηση, το μέγεθος της ζημιάς που μπορεί να προκαλέσει η υστερία στη ζωή και η ελευθερία αυξάνεται καθώς ο 
σεβασμός του κράτους για τα ατομικά δικαιώματα και τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα είναι περιορισμένος. Η 
παραβίαση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τη μορφή απαγόρευσης κυκλοφορίας, εγκλεισμού και 
καταναγκαστικού κλεισίματος επιχειρήσεων έχει καταδειχθεί αρκετά κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19. Φυσικά, 
το παράδειγμα COVID-19 είναι ενδεικτικό παρά αντιπροσωπευτικό και τα μαθήματά του δεν μπορούν να γενικευτούν. 
Κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19, αρκετοί συγγραφείς υποστήριξαν ότι από την άποψη της δημόσιας υγείας, 
αυτές οι επεμβατικές παρεμβάσεις, όπως το λοκντάουν ήταν περιττές [128

, 
129

, 
130

, 
131] και, πράγματι, επιζήμιες για τη 

γενική δημόσια υγεία [132
, 

133]. Στην πραγματικότητα, η προηγούμενη επιστημονική έρευνα σχετικά με μέτρα 
μετριασμού των ασθενειών κατά τη διάρκεια μιας πιθανής πανδημίας γρίπης είχε προειδοποιήσει για τέτοιες 
επεμβατικές παρεμβάσεις και συνέστησε μια πιο φυσιολογική κοινωνική λειτουργία [134]. Επιπλέον, ως αντίδραση σε 
προηγούμενες πανδημίες, όπως η ασιατική γρίπη του 1957–1958, δεν υπήρξαν λοκντάουνν [135] και η έρευνα πριν 
από το 2020 είχε αντιταχθεί σε αυτό [136

]. Απ’ αυτήν την οπτική γωνία, το λοκντάουν ήταν σφάλμα πολιτικής. Έχουμε 
δείξει ότι αυτά τα σφάλματα πολιτικής ενδέχεται να έχουν προκληθεί από μια συλλογική υστερία. Σε ποιο βαθμό 
υπήρξε μαζική υστερία κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 είναι ανοιχτό για μελλοντική έρευνα. Προκειμένου να 
αποφευχθεί η επανάληψη σφαλμάτων πολιτικής παρόμοια με εκείνα κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19, πρέπει 
κανείς να γνωρίζει την πολιτική οικονομία της μαζικής υστερίας που αναπτύσσεται σε αυτό το άρθρο και τον ρόλο του 
κράτους στην προώθηση της μαζικής υστερίας. Η δημόσια υγεία είναι πιθανό να επηρεαστεί αρνητικά από κρατικές 
παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια μιας μαζικής υστερίας λόγω λαθών πολιτικής. 
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και επεξεργασία, AS-B ., εποπτεία, JAP-R. Όλοι οι συγγραφείς έχουν διαβάσει και συμφωνήσει με τη δημοσιευμένη 
έκδοση του χειρογράφου. 
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