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Το ξέσπασμα αναρίθμητων κινδύνων που απειλούν την ανθρώπινη ύπαρξη δεν έχει προηγούμενο και ο φόβος 
χρησιμοποιείται με πολλούς και «δημιουργικούς» τρόπους. Τρομοκράτες επιτίθενται σε πολιτείες στην Αμερική, ο 
κίνδυνος της βιοτρομοκρατίας αναβιώνει, θανατηφόροι ιοί και τα στελέχη τους αρχίζουν να εξαπλώνονται επικίνδυνα 
σε διάφορες χώρες του κόσμου, βάζοντας σε κίνδυνο ολόκληρη την ανθρωπότητα, εμβόλια προκαλούν παράλυση και 
τοξικά παράγωγα διαταράσσουν ανεπανόρθωτα τη διατροφική αλυσίδα. Ένας πρωτοεμφανιζόμενος ιός της γρίπης 
παρουσιάζεται με πολεμικά χρώματα. Είναι ο «εισβολέας» στα σπίτια μας που φέρνει τον «πόλεμο». 
 Ο κίνδυνος έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας είδησης, που μπορεί να γίνει πρωτοσέλιδο τρομοκρατώντας 
παράλληλα το κοινό. Οι επιδημίες ή επερχόμενες πανδημίες μεταδίδονται ζωντανά από όλα τα μέρη του πλανήτη. 
Στο βωμό της προστασίας της δημόσιας υγείας, χιλιάδες πτηνά και χοίροι σφαγιάζονται. Οικονομίες χωρών 
πλήττονται ανεπανόρθωτα. Επιδημιολογικές ορολογίες, καθημερινότητα και οικονομική ανάπτυξη αναμιγνύονται 
δημιουργικά  στον κόσμο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, όπου δημοσιογράφοι παρομοιάζουν το κραχ των αγορών 
της νοτιανατολικής Ασίας, με την ασιατική γρίπη και τα τοξικά παράγωγα μολυσμένων τραπεζών με την μολυσματική 
επίδραση θανατηφόρων ιών.
 Είναι γεγονός ότι για τους περισσότερους ανθρώπους η αλήθεια είναι ουσιαστικά αυτό που διαβάζουν στις 
ιστοσελίδες, στις εφημερίδες ή παρακολουθούν στα δελτία ειδήσεων. Οι κίνδυνοι, στατιστικά κατασκευασμένες 
αβεβαιότητες, που ουσιαστικά υπάρχουν μέσω της επιστημονικής σκέψης, εισχωρούν στον καθημερινό βίο 
και παρότι αόρατοι γίνονται ορατοί στην αρένα του κοινωνικού διαλόγου που υποβάλλουν τα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης.
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