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1.1.  Περιγραφή της δημοσιογραφίας  
της επιστήμης

Σύμφωνα με έναν κλασικό ορισμό, η δημοσιογραφία της επιστήμης 
είναι ένα δημοσιογραφικό είδος που ασχολείται με τα επιστημονικά 
επιτεύγματα, με την ίδια την ερευνητική διαδικασία, με τους ίδιους 
τους επιστήμονες και τις αναζητήσεις τους, αλλά και με τις δυσκολίες 
που εκείνοι αντιμετωπίζουν κατά την επίλυση σύνθετων επιστη-
μονικών προβλημάτων (Angler, 2017). Ουσιαστικά είναι ο τρόπος 
που οι δημοσιογράφοι χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
προκειμένου να μεταφέρουν στο πεδίο της καθημερινότητας κάθε 
μείζον επιστημονικό γεγονός. Οι δημοσιογράφοι της επιστήμης «κα-
τεβάζουν» την επιστήμη στο επίπεδο του κοινού νου και μεταφέρουν 
με απλοποιημένο τρόπο τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας. 
Με άλλα λόγια, «μεταφράζουν» την επιστημονική πληροφορία στη 
γλώσσα που καταλαβαίνει ο μέσος πολίτης, πιστεύοντας, ανάμεσα 
σε άλλα, ότι η πρόσβαση στην επιστημονική γνώση είναι ένα δυνατό 
μέσο εκδημοκρατισμού. Κυρίαρχοι στόχοι της δημοσιογραφίας της 
επιστήμης είναι η παρουσίαση νέων επιστημονικών και τεχνολογικών 
επιτευγμάτων, η ενημέρωση του κοινού για τις τρέχουσες τάσεις της 
επιστημονικής έρευνας, η ανάπτυξη και η ενίσχυση του διαλόγου 
μεταξύ επιστημόνων και κοινωνίας κ.ά. (Πίνακας 1).
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Η δημοσιογραφία της επιστήμης ξεκινά από το «θέλω να μάθω 
για να επικοινωνήσω» που μεταφράζεται ως «θέλω να ικανοποιήσω 
την περιέργειά μου, να παρατηρήσω, να συλλέξω σημαντικές πληρο-
φορίες, να εντοπίσω, να αξιολογήσω, να περιγράψω τα διαφορετικά 
χαρακτηριστικά της πραγματικότητας με έναν απλό και ειλικρινή 
τρόπο, για να μπορέσω να τα μεταφέρω στο ευρύ κοινό». Αυτή 
η πραγματικότητα μπορεί να είναι φυσική, τεχνητή, αφηρημένη, 
εικονική, συγκεκριμένη ή μεταφυσική (wfsj).

Συγκριτικά με άλλα είδη δημοσιογραφίας, η δημοσιογραφία της 
επιστήμης θεωρείται ένα σχετικά καινούργιο είδος που προστέθηκε 
με κάποια καθυστέρηση στην ειδησεογραφική ατζέντα, καθώς πα-
λαιότερα δεν είχε αναπτυχθεί η θεματική δημοσιογραφία (Wormer, 
2009). Η δημοσιογραφία της επιστήμης αναπτύχθηκε κυρίως κατά 
το δεύτερο ήμισυ του εικοστού αιώνα καλύπτοντας τις τεχνολογικές 
εξελίξεις ειδικότερα στο πεδίο της Iατρικής. Αργότερα, τα διαστημικά 
προγράμματα στις ΗΠΑ και στην ΕΣΣΔ, ειδικά το Sputnik το 1957 
και η προσεδάφιση του ανθρώπου στη Σελήνη το 1969 ενίσχυσαν 
το ενδιαφέρον των δημοσιογράφων για την επιστήμη (Wormer, 
2009). Κατά περιόδους η επιστήμη απασχόλησε μεγάλη μερίδα του 

Πίνακας 1 Στόχοι της δημοσιογραφίας της επιστήμης

1. Να ενημερώσει

2. Να εκπαιδεύσει

3. Να διαφωτίσει τη διαδρομή από το άγνωστο στο γνωστό

4. Να προκαλέσει συζήτηση

5. Να ανοίξει διάλογο

6. Να προετοιμάσει το κοινό να αποδεχθεί την αλλαγή

7. Να ενθαρρύνει τη συμμετοχή του κοινού

8.  Να παράσχει κριτική έρευνα και ανάλυση βασισμένη σε τεκμήρια

9. Να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των ερευνητών και του κοινού

Πηγή: SCIENCE COMMUNICATION Dr. Anamika Ray Asstt. Professor in Mass 
Communication Gauhati University, Guwahati, India.
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Τύπου, όπως συνέβη στις δεκαετίες του ’70, του ’80 και του ’90, με 
τα πυρηνικά ατυχήματα στο Three Mile Island στην Πενσυλβάνια 
(1979) και στο Τσερνομπίλ (1986), με τα ζητήματα Βιοηθικής που 
προέκυψαν κατά τα πρώτα βήματα προς τη γενετική μηχανική και 
τη δημοσιοποίηση της κλωνοποίησης της Ντόλυ (1997), με την απο-
κρυπτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος αργότερα και με τη 
συζήτηση για τη χρήση των βλαστικών κυττάρων και την κλιματική 
κρίση στις μέρες μας, αλλά και με τις σύγχρονες πανδημίες που 
πλήττουν την ανθρωπότητα (π.χ., Ebola, SARS, MERS, COVID-19). 

Η δημοσιογραφία της επιστήμης δεν θεωρείται ένα εύκολο δημο-
σιογραφικό πεδίο, γι’ αυτό και πολλοί δημοσιογράφοι δεν επιλέγουν 
να ασχοληθούν με αυτήν. Η άσκησή της προϋποθέτει επιστημονική/
τεχνολογική γνώση, ικανότητα συλλογής, αντίληψης, ερμηνείας και 
ανάλυσης των ερευνητικών δεδομένων, εξοικείωση με το ερευνητικό 
πεδίο και κατανόηση του τρόπου σκέψης των επιστημόνων, καλλι-
έργεια σχέσης εμπιστοσύνης με την επιστημονική κοινότητα, όπως 
επίσης ικανή χρήση πολλών επικοινωνιακών εργαλείων. Πάνω απ’ 
όλα, όμως, απαιτεί σεβασμό προς τον επιστήμονα. Ο δημοσιογράφος 
της επιστήμης καλείται να εντοπίσει και να αναγνωρίσει τα χαρακτη-
ριστικά του κοινού του και να συνδέσει με τη ζωή και την καθημε-
ρινότητά του την επιστημονική πληροφορία, αυτό δηλαδή που θέλει 
να του μεταφέρει. Η δημοσιογραφία της επιστήμης δεν περιορίζεται 
στην παρουσίαση των επιστημονικών και τεχνολογικών ανακαλύψε-
ων, αλλά ενισχύει ή συμπληρώνει, όπου χρειάζεται, την καθημερινή 
ειδησεογραφία, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, σε περιπτώσεις 
φυσικών καταστροφών, όπου η επιστημονική τεκμηρίωση της απλής 
περιγραφής των γεγονότων είναι κάτι περισσότερο από αναγκαία. 
Αυτό φάνηκε άλλωστε στην περίπτωση της πρόσφατης πανδημίας 
του κορωναϊού. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ο δημοσιογράφος της 
επιστήμης να διαθέτει μια εκτεταμένη γνώση του συστήματος που 
διερευνά, του γνωστικού αντικειμένου και του επιστημονικού κλάδου 
που επιθυμεί να καλύψει, καθώς και των πολιτικών και των νόμων 
που διέπουν την επιστήμη γενικά, αλλά και το κάθε επιστημονικό 
πεδίο ειδικότερα (Angler, 2017). Ο δημοσιογράφος της επιστήμης 
θα πρέπει να αποκτήσει γνώσεις που θα τον βοηθήσουν να εντοπίζει 
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από μακριά «ελαττώματα» και «τρωτά» σημεία στην έρευνα, ακόμη 
και όταν οι επιστήμονες προσπαθούν να τον υποτιμήσουν ή να του 
αποκρύψουν σημαντικά σημεία (Angler, 2017).

Η Ιατρική/υγεία και η Βιολογία είναι οι κλάδοι που απασχολούν 
περισσότερο τους δημοσιογράφους της επιστήμης σε παγκόσμιο 
επίπεδο (Badenschier & Wormer, 2012). Σε μια μακροχρόνια μελέ-
τη στην εφημερίδα The New York Times, η υγεία, η Ιατρική και οι 
συμπεριφορικές επιστήμες συγκαταλέγονται σταθερά μεταξύ των 
θεμάτων με τη μεγαλύτερη απήχηση, περίπου 58%. Έρευνα του 
2008 μεταξύ των κορυφαίων γερμανικών εφημερίδων σε δύο χρο-
νικές περιόδους κατέδειξε πως το 29% των εξεταζόμενων άρθρων 
που δημοσιεύθηκαν το χρονικό διάστημα 2006–2007 αφορούσαν 
στην Ιατρική. Αντιστοίχως, τα ποσοστά των δημοσιευμένων άρθρων 
για το περιβάλλον ήταν 15% και για τη Βιολογία 14%. Στο χρονικό 
διάστημα 2003–2004 το 28% των δημοσιευμένων άρθρων αφορού-
σαν στην Ιατρική, το 13% στη Βιολογία και το 11% στην τεχνολογία 
(Badenschier & Wormer, 2012).

Οι Gregory & Miller (1998), προκειμένου να ερμηνεύσουν τον 
τρόπο λειτουργίας της δημοσιογραφίας της επιστήμης, την προσεγ-
γίζουν με τρία μοντέλα:

α) το «γραμμικό» (linear model), το οποίο βασίζεται στο κλασικό 
γραμμικό μοτίβο μεταφοράς της πληροφορίας «αποστολέας-πο-
μπός-δέκτης», όπου ο πομπός είναι τα ΜΜΕ, 

β) το αμφίδρομο μοντέλο «διάχυσης» (diffusion model), κατά το 
οποίο η επιστημονική πληροφορία φτάνει στον αποδέκτη δια-
μορφωμένη σε ένα διαφορετικό ερμηνευτικό πλαίσιο (επεξη-
γηματικό «εργαλείο») με στόχο να τον πείσει, και

γ) το «διαδικτυακό» μοντέλο (web model), όπου παραδοσιακά και 
μοντέρνα ΜΜΕ αλληλεπιδρούν προκειμένου να συνθέσουν μη-
νύματα και έννοιες για να τα διαχύσουν προς πάσα κατεύθυνση. 
Στο συγκεκριμένο μοντέλο ο αποδέκτης διαμορφώνει τη στάση 
του απέναντι στις πληροφορίες ενεργοποιώντας κάποιες διαδι-
κασίες επεξεργασίας τους. 
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Σύμφωνα με τον Wormer (2009), η δημοσιογραφία της επιστήμης 
αναφορικά με τον ρόλο της διακρίνεται σε:

α) «λειτουργική» (functional), όπου η δημοσιογραφία υιοθετεί έναν 
«εργαλειακό» ρόλο εκπαιδευτικού τύπου που στοχεύει στη δι-
άχυση της επιστημονικής γνώσης, καλλιεργώντας ταυτόχρονα 
τις συνθήκες για την αποδοχή της επιστημονικής έρευνας από 
το κοινό, συμβάλλοντας στη δημόσια κατανόηση της επιστήμης. 
Κατά το «λειτουργικό» μοντέλο, που μπορεί να είναι ταυτόχρονα 
μεταφραστικό ή ελλειμματικό, οι δημοσιογράφοι της επιστή-
μης ερμηνεύουν και μεταφράζουν τα δύσκολα επιστημονικά 
ζητήματα στη γλώσσα που καταλαβαίνει το ευρύ κοινό ανα-
λαμβάνοντας να εκπληρώσουν και ένα από τα καθήκοντα της 
επιστημονικής κοινότητας που εκείνη ενίοτε αδυνατεί να φέρει 
εις πέρας αρκούντως. Ωστόσο, η «λειτουργική» επιστημονική 
δημοσιογραφία συχνά περιορίζεται σε μέτριες και επιφανει-
ακές συνεισφορές που υπερασπίζονται την επιστήμη, αντί να 
την ελέγχουν και να την κριτικάρουν. Αυτό αποκαλείται gee 
whiz science journalism (σε μια ελεύθερη ερμηνεία, δεν τίθεται 
τίποτα υπό αμφισβήτηση, περιορίζοντας τον ρόλο των μίντια 
σε έναν δημόσιο δίαυλο επικοινωνίας και στη χειρότερη των 
περιπτώσεων σε ένα πεδίο δημοσίων σχέσεων). Αυτή είναι μια 
«ρηχή» δημοσιογραφία της επιστήμης, η οποία, κατά τα άλλα, 
προσελκύει την προσοχή και κερδίζει ένα ακροατήριο (Angler, 
2017),

β)  «κριτική», κατά την οποία οι δημοσιογράφοι της επιστήμης 
πληροφορούν το κοινό για την επιστημονική πρόοδο, ενώ πα-
ράλληλα το εκπαιδεύουν στην «τέχνη της αμφιβολίας», δηλαδή 
το βοηθούν να αξιολογεί τα μηνύματα που λαμβάνει και να μην 
πέφτει εύκολα θύμα κακών, παραπλανητικών και ψευδών ειδή-
σεων. Οι δημοσιογράφοι μπορούν να αμφισβητήσουν ερευνητι-
κές μεθόδους και τα αποτελέσματά τους, αλλά και να ασκήσουν 
κριτική στον τρόπο με τον οποίο διενεργείται η ίδια η έρευνα. 
Μπορούν να διερευνήσουν επίσης πιθανές συγκρούσεις συμ-
φερόντων στον χώρο της έρευνας. Έτσι, οι δημοσιογράφοι της 


