
20 κριτική σκέψη
Το ηθικολογικό κούνημα του δαχτύλου πρέπει επίσης να σταματήσει. Δεν έχει νόημα

να προσπαθήσουμε να ντροπιάσουμε ή, χειρότερα, να εκδιώξουμε από το κολέγιο
νέους που πηγαίνουν σε πάρτι ή μπαρ. Η συνάδελφός μου Julia Markus έχει γράψει πει-
στικά για το πόσο αντιπαραγωγική είναι αυτή η στάση. Οι μολυσματικές ασθένειες θα
εξαπλωθούν και οι εκθέσεις σε νέους, υγιείς ανθρώπους συμβάλλουν στην ανοσία της
αγέλης που τελικά θα ωφελήσει όλους. 
Οι προοδευτικοί θα πρέπει να υποστηρίζουν μια βιώσιμη, κοινοτική προσέγγιση που

έχει τη γνώση ότι ο ιός θα εξαπλωθεί μέχρι η ανοσία της αγέλης να επιτευχθεί, αναγνω-
ρίζει την ανάγκη για αυστηρή προστασία των ευάλωτων προκειμένου να ελαχιστοποι-
ηθούν οι θάνατοι, και αναγνωρίζει τη ζημιά που προκαλείται από τα χοντροκομμένα
γενικευμένα lockdowns και τις δυσανάλογες επιπτώσεις για τους εργαζομένους και τους
μη-λευκούς ανθρώπους. 
Η πανδημία έχει αποκαλύψει τις κραυγαλέες και αυξανόμενες ανισότητες στην κοι-

νωνία μας, αν δεν ήταν εμφανείς πριν. Πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για μια
ριζικά δικαιότερη κοινωνία, συμπεριλαμβανομένης, φυσικά, της ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης για όλους. Η ανάγκη είναι μεγαλύτερη από ποτέ.   

σημειώσεις από ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 
(1) pod schools: γονείς που παίρνουν πρωτοβουλία ώστε τα παιδιά τους σε ομάδες να συνα-

ντιόνται τακτικά για να μαθαίνουν και να κοινωνικοποιούνται μέχρι να ξανανοίξουν τα δημόσια
σχολεία.  

(2) Με τον όρο white-collar-worker  εννοεί ένα στρώμα εργαζομένων που έχουν καλύτερους
μισθούς και συνήθως κάνουν δουλειές γραφείου και όχι “βρώμικες”χειρωνακτικές (αυτοί οι
τελευταίοι χαρακτηρίζονται ως blue-collar-workers).   

(3) Η Sunerta Gupta είναι παγκοσμίως γνωστή επιδημιολόγος από το πανεπιστήμιο της
Οξφόρδης και έχει μια κριτική οπτική απέναντι στα lockdowns στηρίζοντας ταυτόχρονα και την
όσο το δυνατόν πιο γρήγορη απόκτηση ανοσίας της αγέλης προκειμένου να αντιμετωπιστεί απο-
τελεσματικά η Covid-19. Ήταν από τους 32 επιστήμονες που έγραψαν μια ανοικτή επιστολή κρι-
τικής στο Μπόρις Τζόνσον κριτικάροντας της επιλογές της βρετανικής κυβέρνησης όσον αφορά
την Covid-19 και τη διαχείρισή της.

σειρά: flipside/covid19
Χρειαζόμαστε

μια ριζικά διαφορετική 
προσέγγιση 

για την πανδημία 
και την οικονομία μας 

στο σύνολό της

Μια συνέντευξη 

με την Katherine Yih και το Martin Kulldorff*

*(η Yih είναι βιολόγος και επιδημιολόγος και ο Kulldorff καθηγη-
τής ιατρικής, και οι δύο είναι στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ)
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Εισαγωγικό σημείωμα της ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

Επιλέξαμε να μεταφράσουμε και να δημοσιεύσουμε την παρακάτω
συνέντευξη προκειμένου να δείξουμε ότι υπάρχουν και επιστημονι-
κές φωνές (και μάλιστα όσο πιο επίσημες και καθιερωμένες γίνε-
ται) οι οποίες εκφράζουν μια διαφορετική άποψη σχετικά με την
επικρατούσα κρατική διαχείριση της covid-19. Απόψεις που στρέ-
φονται τεκμηριωμένα ενάντια στα lockdowns και συνήθως λοιδορού-
νται από τους οπαδούς των περιοριστικών μέτρων ως υποστηρικτές
του Τραμπ και κατηγορούνται ότι θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια
υγεία. Και συνήθως αυτές οι φωνές δε βγαίνουν και πολύ παραέξω
(στην ελλάδα σίγουρα) καθώς τα επιχειρήματά τους μπορεί να προ-
καλέσουν αμφισβητήσεις στην κυρίαρχη και με χυδάιο τρόπο κεντρι-
κή αφήγηση. Αυτό ακριβώς επιδιώκει και αυτή η έκδοση. Όχι να
πάρουμε τα επιχειρήματα κάποιων “άλλων επιστημόνων” ως ευαγγέ-
λιο αλλά να δείξουμε ότι υπάρχουν κι αυτά και αν μπορούμε να τα
χρησιμοποιήσουμε και αυτά προκειμένου από τη μία να κατανοήσουμε
καλύτερα την όλη κατάσταση και από την άλλη να φτιάξουμε απο-
τελεσματικότερες θέσεις μάχης απέναντι στο κράτος, τα αφεντικά
και τους δημαγωγούς τους. 

ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2020
*Ο τίτλος της μπροσούρας στο εξώφυλλο 

είναι ο τίτλος που δόθηκε από το περιοδικό στη συνέντευξη 

Αντιγράφουμε σχετικά από ένα άρθρο από το site της ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΗΣ (https://www.sarajevomag.gr/) με τίτλο “Απλά διαφορετι-
κές απόψεις; (23/09/20)”:  

“Έπρεπε να περάσουν 7 ή 8 μήνες για να ακουστεί (στην επικρά-
τεια της αυτού μεγαλειότητας κατ’ αρχήν) αυτό:…  

“Η ακολουθούμενη πολιτική είναι ασύμβατη με όσα γνωρίζουμε για
το προφίλ των ομάδων κινδύνου, και πρέπει να αναθεωρηθεί. Ο μη
δηλωμένος αντικειμενικός στόχος της ως τώρα φαίνεται ότι είναι
ο έλεγχος του ιού μέχρις ότου έρθει η στιγμή που θα μπορεί να
εφαρμοστεί ένα εμβόλιο. Αυτός ο στόχος είναι ανέφικτος…”  

Ποιοί λένε τέτοια πράγματα (που η ασταμάτητη μηχανή υποστηρί-
ζει εδώ και μήνες); Τίποτα τσιράκια του ψόφιου κουναβιού, τίποτα
χριστιανοταλιμπάν, τίποτα “ψεκασμένοι”; Πείτε τους όπως θέλετε,
αλλά υπογράφουν 32 “διακεκριμένοι και αναγνωρισμένοι” άγγλοι
επιστήμονες, προφέσορες και τα παρόμοια, με επικεφαλής την επι-
δημιολόγο καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και ερευνή-
τρια του covid Sunerta Gupta, σε ανοικτή επιστολή τους στον
Borduk (aka Johnson). Συνυπογράφουν ο προφέσορας Carl Henegham
από το ίδιο πανεπιστήμιο (της Οξφόρδης), η Karol Sikora απ’ το
πανεπιστήμιο του Buckingham, και άλλοι. Φαίνεται ότι κάποιοι που
κρατούσαν το στόμα τους κλειστό τόσους μήνες (από φόβο;) αποφά-

Μ.Κ.: Μια στοχευμένη στην ηλικία στρατηγική προστατεύει όλα τα ηλικιωμένα άτομα
υψηλού κινδύνου μέχρι να επιτευχθεί η ανοσία της αγέλης, είτε πλούσιους είτε φτωχούς,
διατηρώντας παράλληλα τα σχολεία ανοιχτά για τα παιδιά μας και αφήνοντας τους
νέους ενήλικες χαμηλού κινδύνου να ζήσουν τη ζωή τους και να στηρίξουν τις οικογένει-
ές τους. Για περισσότερες πληροφορίες, σας συνιστώ να διαβάσετε μια φανταστική
συνέντευξη με την καθηγήτρια Sunetra Gupta (3) στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Κατά
τη γνώμη μου, είναι από τις πιο αξιόλογες επιδημιολόγους μολυσματικών ασθενειών
στον κόσμο.  

Κ.Υ.: Η ευθύνη πρέπει να μοιραστεί. Οι προοδευτικοί πρέπει να απορρίψουν την με
τυφλή υποταγή προσέγγιση του lockdown, η οποία είναι απλώς ακατάλληλη, εκτός εάν
και έως ότου τα νοσοκομεία και άλλες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης κινδυ-
νεύουν να υπερφορτωθούν. Πρέπει να είμαστε σχολαστικοί όσον αφορά την προστασία
των ηλικιωμένων και άλλων ομάδων υψηλού κινδύνου. Άλλοι θα πρέπει να επιτρέπεται
να πάνε στις δουλειές τους και να διατηρήσουν τη λειτουργία της κοινωνίας. Οι εργαζό-
μενοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε εξοπλισμό ατομικής προστασίας, σε τεστ COVID-19
και επίδομα ασθενείας. 

Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια θα πρέπει να ξανανοίξουν, αλλά οι ηλικιωμένοι
δάσκαλοι, οι καθηγητές και το διοικητικό προσωπικό θα πρέπει να διδάσκουν/εργάζο-
νται από το σπίτι. Θα πρέπει να ληφθούν εφαρμόσιμα μέτρα ελέγχου των μολύνσεων και
οι σπουδαστές και το προσωπικό που αρρωσταίνουν θα πρέπει να μένουν στο σπίτι, σε
έναν ειδικό κοιτώνα COVID-19 ή, εάν είναι απαραίτητο, στο ιατρείο. 

Παρόμοιες διαδικασίες θα πρέπει να ακολουθούνται στον ευρύτερο κόσμο της εργα-
σίας, είτε πρόκειται για δουλειές γραφείου (white-collar work) είτε για χειρωνακτικές
(blue-collar work). Στις εγκαταστάσεις μακροχρόνιας φροντίδας, το προσωπικό και οι
κάτοικοι θα πρέπει να ελέγχονται συχνά για COVID-19. Εκείνοι που βγαίνουν θετικοί για
ενεργή μόλυνση θα πρέπει να παραμείνουν στο σπίτι για τουλάχιστον δεκατέσσερις ημέ-
ρες ή μέχρι να εξαφανιστούν τυχόντα συμπτώματα. Η φροντίδα των ασθενών θα πρέπει
να γίνεται από εκείνους που είχαν COVID-19 στο παρελθόν. Οι φυλακισμένοι πρέπει να
προστατεύονται χρησιμοποιώντας παρόμοια μέτρα.
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φάσμα ανθρώπων που έχουν πληγεί από το lockdown. 
Οι φιλελεύθερες ελίτ, συμπεριλαμβανομένου του καθεστώτος του Δημοκρατικού

Κόμματος, έχουν εκχωρήσει ενεργητικά αυτό το έδαφος, υπογραμμίζοντας τη σημασία
της μείωσης των ποσοστών μόλυνσης (σε όλους τους τομείς) έως ότου ένα εμβόλιο γίνει
γενικά διαθέσιμο. Νομίζω ότι η υιοθέτηση αυτής της προσέγγισης από τις φιλελεύθερες
ελίτ πηγάζει από τη βολική έκκληση να κρατηθούν "όλοι" ασφαλείς μαζί με μια ταξική
θέση για την οποία η στρατηγική του lockdown είναι στην πραγματικότητα ασφαλέστερη
καθώς και αρκετά εύκολη γι’ αυτούς να ανταπεξέλθουν. Οι φιλελεύθερες ελίτ απλά δεν
μπορούν να δουν ή δεν μπορούν να αισθανθούν ότι αυτή η στρατηγική συνεχίζει να
πτωχεύει την εργατική τάξη και επίσης τους ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων.  

Μ.Κ.: Είμαι ευθυγραμμισμένος με την αριστερά όταν υπερασπίζομαι τη στρατηγική
για την COVID-19 στη γενέτειρά μου τη Σουηδία. Αλλά εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν
υπερασπίζομαι πολύ παρόμοιες στρατηγικές που εφαρμόζονται από τους
Ρεπουμπλικάνους κυβερνήτες της Νότιας Ντακότα και της Φλόριντα, γίνομαι αντιληπτός
σα να ευθυγραμμίζομαι με τη δεξιά. Είναι λίγο περίεργο. Μεταξύ των συναδέλφων μου
που ασχολούνται με τις μολυσματικές ασθένειες και ευνοούν μια στρατηγική που στο-
χεύει στην ηλικία και όχι lockdowns, οι περισσότεροι είναι αριστεροί προοδευτικοί, ενώ
οι περισσότεροι από τους ακολουθητές μου στο Twitter είναι δεξιοί. 
Ως επιστήμονας δημόσιας υγείας, είναι καθήκον μου να αγωνίζομαι για τη δημόσια

υγεία ανεξάρτητα από την κομματική πολιτική. Ελπίζω ότι οι άνθρωποι από όλο το πολι-
τικό φάσμα μπορούν να έρθουν μαζί για να τερματίσουν ένα lockdown που είναι τόσο
επιζήμιο για τη δημόσια υγεία και αντ’ αυτού να υποστηρίξουν μέτρα αντιμετώπισης με
ηλικιακά κριτήρια και να προστατεύουν κατάλληλα τα άτομα υψηλού κινδύνου. Στο
κάτω κάτω, ζούμε σε αυτόν τον κόσμο μαζί, μοιραζόμενοι τόσο τις ομορφιές του όσο και
τους ιούς του.   

Ν.Α.: Ποια θα πρέπει να είναι η θέση της Αριστεράς, είτε προοδευτικοί επιστή-
μονες είτε απλοί άνθρωποι, σε όλα αυτά; Τι πρέπει να απαιτούμε; Επίσης, πού
μπορούμε να βρούμε περισσότερες πληροφορίες;  

σισαν να το ανοίξουν και στην αγγλία. Κάλλιο αργά παρά ποτέ…
…υπάρχουν τουλάχιστον 2 “επιστημονικές” απόψεις, απόψεις

“ειδικών” πιο σωστά, γύρω απ’ το ζήτημα covid-19, την επικινδυ-
νότητά του, την διαχείρισή του…μόνο η μία είχε αυθεντικά επι-
στημονικά κριτήρια και δεδομένα υπέρ της. Η άλλη είχε αλγοριθ-
μικές προσομοιώσεις (δίκην Αρμαγεδωνικών “προβλέψεων”) και ισχυ-
ρές δημόσιες σχέσεις – δηλαδή τα καθεστωτικά και παρακρατικά
media στο πλευρό της. 

Η μία άποψη, που εκφράστηκε έγκαιρα από “σούπερ ειδικούς” σαν
τον Ιωαννίδη, τον Sucharit Bhakdi στη γερμανία και μια χούφτα
άλλους εδώ κι εκεί, στηριγμένη στα πραγματικά επιδημιολογικά
δεδομένα και όχι στις προδιαγραφές της τρομοεκστρατείας, υπο-
στήριζε ότι αφού δοθεί οπωσδήποτε ιδιαίτερη προσοχή στην προ-
στασία των ευάλωτων υποκειμένων, ο υπόλοιπος πληθυσμός θα πρέπει
να αφεθεί να αποκτήσει με φυσικό τρόπο την γενική ανοσία, εφόσον
δεν συντρέχει πραγματικός κίνδυνος. 

Η άλλη άποψη, αφού προβόκαρε την φυσική γενική ανοσία “παίζο-
ντας” με τον όρο “ανοσία αγέλης”, που είναι μεν πραγματικός στην
επιδημιολογική αργκώ αλλά στην δημαγωγική χρήση του σκόπευε (και
πέτυχε) να προκαλέσει απορριπτικά παβλωφικά αντανακλαστικά, δεν
μίλησε ποτέ ευθέως για τη γενική ανοσία. Όμως, οι δημαγωγικοί
χειρισμοί για “ισοπέδωση της καμπύλης” και τα υπόλοιπα έδειχναν
ξεκάθαρα εκείνο που τώρα καταγγέλλουν οι 32 άγγλοι “ειδικοί”.
Ό,τι, δηλαδή, σκοπός ήταν και παραμένει η παράταση του κινδύνου
(εντός εισαγωγικών), της τρομοκρατίας δηλαδή, μέχρι το τέλος του
2020/αρχές του 2021, οπότε και εικαζόταν πως θα είναι έτοιμα τα
εμβόλια… Για να γίνει μέσω εμβολιασμού η γενική ανοσία, πράγμα
που όμως δεν θα χρειαζόταν καθόλου από καθαρή ιατρική, επιδη-
μιολογική άποψη. Και, επιπλέον, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο!!... 
Όλη η τρομοεκστρατεία, οι καθολικές απαγορεύσεις, τα πραξικο-

πήματα, δεν είχαν στόχο να “σταματήσουν τον ιό”, επειδή κάτι
τέτοιο είναι απλά αδύνατο! Είχαν στόχο να αποτρέψουν την ήπια
και σε γενικές γραμμές χωρίς συμπτώματα διάδοσή του μέχρις ότου
οι φαρμακοβιομηχανίες δημιουργήσουν εμβόλια “νέας τεχνολογίας”,
εμβόλια γενετικής μηχανικής, και τα πουλήσουν σαν … σωτηρία. Η
βασική έως μοναδική προϋπόθεση για να γίνουν δεκτά (έως και υπο-
χρεωτικά, με νόμους) αυτά τα εμβόλια ήταν και είναι να “φουσκώ-
σει” και να επιμηκυνθεί χρονικά η “απειλή”! Τόσο απλά!!! Χίλιες
φορές το είπαν και το ξαναείπαν τα φερέφωνα του βιο-πληροφορι-
κο-ασφαλίτικου συμπλέγματος: “θα ξαναζήσετε κανονικά (ό,τι κι αν
σημαίνει η “νέα κανονικότητα”) μόνο όταν εμβολιαστείτε…”.Πράγμα
που σήμαινε και σημαίνει: ως τότε θα σας κρατήσουμε όμηρους!”.       
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Εισαγωγή από το μέλος του περιοδικού που πήρε τη συνέντευξη
(δημοσιεύτηκε στο σάιτ του περιοδικού Jacobin στις 19 σεπτέμβρη 2020)  

Το μέλος της συντακτικής επιτροπής του Jacobin (1) Nicole Aschoff κάθισε με δύο
εμπειρογνώμονες της δημόσιας υγείας για να συζητήσει την πρόκληση της διατήρησης
των Αμερικανών ασφαλών χωρίς αυτό να αναγκάσει τους εργαζόμενους να φέρουν τη
μερίδα του λέοντος από τον πόνο και τον κίνδυνο. 

Μιλάμε σε δύο εμπειρογνώμονες της δημόσιας υγείας για την ανταπόκριση της
Αμερικής στην COVID-19 και για το πώς τα φτωχά νοικοκυριά έχουν επιβαρυνθεί δυσα-
νάλογα με τις δυσκολίες της πανδημίας. Πρέπει να αγωνιστούμε επειγόντως για μια πιο
δίκαιη κοινωνία. 

Για το μεγαλύτερο μέρος ενός έτους ο κόσμος έχει πολεμήσει το SARS-CoV-2, ένα νέο
κορονοϊό που έχει σκοτώσει σχεδόν ένα εκατομμύριο ανθρώπους και έχει αρρωστήσει
δεκάδες εκατομμύρια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο ιός έχει προκαλέσει όλεθρο, ιδιαίτερα
σε γηραιότερα μέλη του πληθυσμού. Οι Αμερικανοί ηλικίας πενήντα πέντε ετών και άνω
αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90% των σχεδόν διακοσίων χιλιάδων θανάτων
των ΗΠΑ, ενώ περίπου το 0,2% ήταν άτομα κάτω των είκοσι πέντε ετών. 

Οι προσπάθειες για την καταπολέμηση του ιού έφεραν επιπλέον πόνο. Από τα τέλη
Αυγούστου, περίπου δεκαεννέα εκατομμύρια Αμερικανοί ήταν εκτός εργασίας ως αποτέ-
λεσμα της πανδημίας, και η ανασφάλεια σχετικά με τα τρόφιμα και τη στέγαση έχει
αυξηθεί δραματικά. Αλλά ο πόνος που προκαλείται από τα lockdowns δεν έχει μοιραστεί
εξίσου. 

Οι ελίτ έχουν δει τα χαρτοφυλάκια των μετοχών τους να αυξάνουν ραγδαία την αξία
τους, και πολλοί επαγγελματίες (2) ήταν σε θέση να κρατήσουν τις δουλειές τους δουλεύ-
οντας από το σπίτι. Είναι τα φτωχά και εργατικά νοικοκυριά της χώρας, ιδιαίτερα εκείνα
με παιδιά, που έχουν επιβαρυνθεί δυσανάλογα με το βάρος. Οι Αμερικανοί με χαμηλό-
τερο εισόδημα ήταν πολύ πιο πιθανό να αναγκαστούν να εργαστούν σε μη ασφαλείς
συνθήκες, να έχουν χάσει τα μέσα διαβίωσής τους λόγω κλεισίματος των επιχειρήσεων
και των σχολείων ή να μη μπορούν να μάθουν εξ αποστάσεως. 

Μ.Κ.: Συμφωνώ με τη Dr. Yih ότι δεν πρέπει να ευτελίσουμε τις δυσκολίες. Σε σύγκριση
με τις τρέχουσες προσπάθειες, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την καλύτερη προστασία
των ατόμων υψηλού κινδύνου άνω των εξήντα. Εάν όσοι εξακολουθούν να είναι στο
εργατικό δυναμικό δε μπορούν να εργαστούν από το σπίτι, θα μπορούσαν να τους επι-
τραπεί να χρησιμοποιήσουν την κοινωνική ασφάλιση για μια προσωρινή μονοετή άδεια.
Τα είδη παντοπωλείου μπορούν να παραδίδονται με delivery έτσι ώστε οι ηλικιωμένοι να
μη χρειάζεται να εκτίθενται ενώ ψωνίζουν. Τα κενά δωμάτια ξενοδοχείων θα μπορούσαν
να χρησιμοποιηθούν για την προσωρινή στέγαση ηλικιωμένων από νοικοκυριά πολλών
γενεών. 

Για τα γηροκομεία, το κλειδί είναι να χρησιμοποιήσουν προσωπικό που έχει αποκτή-
σει ανοσία και να κάνουν συχνά τεστ σε άλλα μέλη του προσωπικού, καθώς και σε όλους
τους επισκέπτες. Είναι επίσης σημαντικό να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός του προσωπικού
που κάθε κάτοικος γηροκομείου εκτίθεται σε αυτόν. Ενώ δεν είναι δυνατόν να παρέχεις
100% προστασία σε όλους, αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα για το τι θα μπορούσε
και πρέπει να γίνει.  

Ν.Α.: Σκεπτόμενη ευρύτερα τις έντονες συζητήσεις σχετικά με τον καλύτερο τρόπο
αντιμετώπισης των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων του κορονοϊού, είναι
εντυπωσιακό το πόσο πολιτικοποιείται η συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες.  

Κ.Υ.: Ναι, η συζήτηση για την πολιτική σχετικά με την COVID-19 έχει πολωθεί σε δύο
στρατόπεδα, με τους περισσότερους φιλελεύθερους να υποστηρίζουν κάποια μορφή
lockdown και τους ανθρώπους στα δεξιά να επιχειρηματολογούν υπέρ του ανοίγματος.
Είναι δύσκολο να εισάγεις ένα αιτιολογημένο επιχείρημα στη συζήτηση, χωρίς να κατη-
γοριοποιηθείς ότι παίρνεις μία από αυτές τις θέσεις και στη συνέχεια να απορριφθείς ή
να σε διαβάλλουν ενεργά από "την άλλη πλευρά.” 

Είναι ατυχές το γεγονός ότι η δεξιά μπόρεσε τόσο εύκολα να ιδιοποιηθεί τη θέση κατά
του lockdown ως δική της, με την οποία ενδεχομένως έχουν κερδίσει υποστηρικτές στην
τεταμένη πολιτική αρένα. Το κίνητρό τους, ως επί το πλείστον, ήταν η προστασία της
οικονομίας και όχι της δημόσιας υγείας. Αλλά η στάση τους απευθύνεται σε ένα ευρύ
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ων. Δεύτερον, δεν είναι ένα πολιτικό δίλημμα, δεδομένου ότι η λύση είναι η ίδια για τα
δύο προβλήματα. Με μια ηλικιακή προσέγγιση που προστατεύει τους ηλικιωμένους ενώ
οι νεότεροι ενήλικες ζουν πιο φυσιολογικές ζωές, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι της εργατι-
κής τάξης θα προστατεύονται καλύτερα και οι καταστροφικές συνέπειες των lockdowns
στις οικογένειες της εργατικής τάξης θα είναι πολύ λιγότερο σοβαρές. Για την εργατική
τάξη, η προσέγγιση που στοχεύει στην ηλικία είναι μια win-win στρατηγική. 

Το δίλημμα είναι για τη διευθυντική τάξη. Πολλοί από εμάς υποτίθεται ότι δίνουμε
μεγάλη σημασία στην ισότητα και τον αντιρατσισμό, αλλά έχουμε επιλέξει lockdowns
για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας ενώ θυσιάζουμε την εργατική τάξη προς όφε-
λός μας.  

Κ.Υ.: Εάν το lockdown στις κοινότητές μας αρθεί υπεύθυνα, έτσι ώστε να ξανανοίξουν
τα σχολεία, τα κολέγια, τα καταστήματα, τα εστιατόρια, τα μουσεία, τα πάρκα, οι παρα-
λίες και τα περισσότερα άλλα μέρη όπου οι άνθρωποι συναθροίζονται, ενώ οι ηλικιωμέ-
νοι και άλλοι που κινδυνεύουν από σοβαρή ασθένεια και θάνατο προστατεύονται, τα
ποσοστά μόλυνσης θα αυξηθούν, αλλά αυτό θα συμβεί κυρίως στους νεότερους, υγιέ-
στερους ανθρώπους. 

Με αυτή την προσέγγιση, η ζωή για τους περισσότερους μπορεί να συνεχίσει κάπως
φυσιολογικά, οι άνθρωποι που χτυπήθηκαν ιδιαίτερα από την  COVID-19 και απευθείας
και από το lockdown -συμπεριλαμβανομένου των μαύρων και των λατίνων εργατών στις
πόλεις και των άλλων εκμεταλλευόμενων και περιθωριοποιημένων ομάδων- μπορούν να
ξαναφτιάξουν τη ζωή τους και το βιοπορισμό τους, και η "ανοσία της αγέλης" θα φτάσει
πιο γρήγορα από ό,τι με lockdown, ενώ ελαχιστοποιείται ο αριθμός των περιπτώσεων
σοβαρής ασθένησης με COVID-19 και των θανάτων.

Φυσικά, είναι ευκολότερο να λέγεται παρά να γίνεται το να προστατεύσουμε τους ηλι-
κιωμένους, ενώ οι θεσμοί της κοινωνίας ανοίγουν και οι άνθρωποι επιστρέφουν στην
εργασία και το σχολείο. Δε θέλω να ελαχιστοποιήσω τις δυσκολίες του να κρατήσουμε
τους ηλικιωμένους ασφαλείς, ιδιαίτερα σε κοινότητες όπου οι οικογένειες τείνουν να
ζουν σε νοικοκυριά πολλών γενεών, είτε για οικονομικούς είτε για πολιτιστικούς λόγους.  

Η Katherine Yih είναι βιολόγος και επιδημιολόγος στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ,
όπου ειδικεύεται στην επιδημιολογία των μολυσματικών ασθενειών, την ανοσοποίηση
και την επιτήρηση της ασφάλειας των εμβολίων μετά την άδεια/έγκρισή τους. Η Yih είναι
επίσης ιδρυτικό μέλος της New World Agriculture and Ecology Group (3) (Ομάδα
Γεωργίας και Οικολογίας του Νέου Κόσμου), πρώην και σημερινό μέλος της Science for
the People (4) (Επιστήμη για το λαό) και εδώ και χρόνια ακτιβίστρια στην αγροτική εργα-
σία και τους αντιιμπεριαλιστικούς αγώνες. 

Ο Martin Kulldorff είναι καθηγητής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ. Ο
Kulldorff έχει αναπτύξει μεθόδους για την ανίχνευση και την παρακολούθηση των
ξεσπασμάτων μολυσματικών ασθενειών οι οποίες χρησιμοποιούνται από τα υπουργεία
δημόσιας υγείας σε όλο τον κόσμο. Από τον Απρίλιο, συμμετέχει ενεργά στο δημόσιο
διάλογο για τη στρατηγική σχετικά με την COVID-19, στις ΗΠΑ, στη γενέτειρά του
Σουηδία, και αλλού. 

Αυτή η συνέντευξη έχει ελαφρώς υποστεί επεξεργασία για λόγους σαφήνειας.   

σημειώσεις της ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
(1) Tο περιοδικό Jacobin αυτοπροσδιορίζεται ως “μια ηγετική φωνή της αμερικανικής αρι-

στεράς, προσφέροντας σοσιαλιστικές προοπτικές για την πολιτική, την οικονομία και τον
πολιτισμό”. Από τα λίγα που ψάξαμε με αφορμή τη μετάφραση και δημοσίευση της παρακά-
τω συνέντευξης, αυτό που καταλάβαμε είναι ότι σίγουρα δεν πρόκειται για ένα περιοδικό
επαναστατικής αντικρατικής/αντικαπιταλιστικής κατεύθυνσης αλλά για ένα περιοδικό
σοσιαλδημοκρατικού προσανατολισμού με ευρύτερες σοσιαλιστικές και μαρξιστικές αναφο-
ρές. Ως επιρροές του ανάμεσα σε άλλα αναφέρει τους ριζοσπάστες της Β’ Διεθνούς, θεωρη-
τικούς της ευρωκομμουνιστικής παράδοσης, ενώ κάποιες βασικές του γραμμές είναι η απόρ-
ριψη του αντικομμουνισμού, ο σκεπτικισμός τους όσον αφορά τη δυνατότητα του αμερικά-
νικου Δημοκρατικού Κόμματος να μετατραπεί σε ένα σοσιαλδημοκρατικό κίνημα μέσω εσω-
τερικής πίεσης (προκρίνοντας αντ’ αυτού τη συγκρότηση ενός μαζικού ανεξάρτητου δημο-
κρατικού κόμματος), η πεποίθηση ότι το σκανδιναβικό σοσιαλδημοκρατικό μοντέλο δεν
είναι βιώσιμο και ότι η μόνη εναλλακτική λύση στον καπιταλισμό θα είναι για μαχητικά
εργατικά και σοσιαλιστικά κινήματα που αγωνίζονται για την αντικατάσταση του καπιταλι-
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σμού με το σοσιαλισμό. Στο έντυπο μπορεί κανείς να βρει άρθρα από φιλελεύθερους
σοσιαλδημοκράτες μέχρι δηλωμένους επαναστάτες. Συνεργάζεται επίσης με την
Προοδευτική Διεθνή (μέλη της οποίας είναι από τον Chomsky και τη Naomi Klein μέχρι το
Βαρουφάκη).   

(2) ο όρος “professional” εννοεί ένα συγκεκριμένο κοινωνικό στρώμα εργαζόμενων που
έχουν σχετικά υψηλή μόρφωση και κάνουν ως επί το πλείστον διανοητική εργασία σε αντί-
θεση με αυτούς που θεωρούνται ανειδίκευτοι ή λιγότερο ειδικευμένοι και συνήθως κάνουν
χειρωνακτικές εργασίες. Το ίδιο και στο υπόλοιπο κείμενο.  

(3) Η συγκεκριμένη οργάνωση δραστηριοποιήθηκε από τη δεκαετία του ’80 (επηρεασμένη
από τη Science For The People κι έχοντας πολλά κοινά μέλη με αυτή). Ένα από τα πιο γνωστά
project της οργάνωσης ήταν προσπάθεια παροχής υπηρεσιών γεωργικής έρευνας στο λαό
της Νικαράγουας την εποχή των Sandinista. Η Κούβα και η Chiapas είναι άλλα μέρη κάποιων
project της οργάνωσης.  

(4) Η οργάνωση Science for the People (SftP) δημιουργήθηκε το 1969 από το αντιπολεμι-
κό κίνημα και διήρκεσε μέχρι το 1989. Με ριζική ανάλυση και μη ιεραρχική δομή οργάνω-
σης, η SftP αντιμετώπισε τη στρατιωτικοποίηση της επιστημονικής έρευνας, τον εταιρικό
έλεγχο των ερευνητικών ατζέντων, τις πολιτικές επιπτώσεις της κοινωνιοβιολογίας και
άλλων επιστημονικών θεωριών, τις περιβαλλοντικές συνέπειες της Ενεργειακής Πολιτικής,
τις ανισότητες στην υγειονομική περίθαλψη και πολλά άλλα θέματα. Από το 2015, οι βετερά-
νοι του SftP συνεργάστηκαν με μια νέα γενιά μελών SftP για να εξερευνήσουν την ιστορία της
Ριζοσπαστικής επιστήμης και να ανοικοδομήσουν την οργάνωση στο σήμερα. Το SftP οργα-
νώνει επιστήμονες, ακτιβιστές, φοιτητές και μελετητές για να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητή-
ματα χωρίς  περιστροφές σε ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια και κοινότητες.   

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  

Ν.Α.: Ποια χαρακτηριστικά του νέου κορονοϊού σας εξέπληξαν περισσότερο;
Αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν τον κορονοϊό πιο δύσκολο για τους επιστή-
μονες και τους υπαλλήλους της δημόσιας υγείας να τον πολεμήσουν σε σχέση με

προστασίας για το προσωπικό των γηροκομείων ήταν επίσης ελλιπής στις αρχές της επι-
δημίας στις ΗΠΑ. Έτσι, χωρίς αμφιβολία, ο έλεγχος των μολύνσεων υπήρξε και παραμέ-
νει μια μεγάλη πρόκληση σε αυτό το περιβάλλον. Αλλά ο αριθμός των θανάτων από
COVID-19 σε γηροκομεία δεν έπρεπε να είναι τόσο υψηλός όσο ήταν. 
Ο επαρκής εξοπλισμός ατομικής προστασίας και η αυστηρή εφαρμογή μέτρων όπως η

χρήση μάσκας και το συχνό πλύσιμο των χεριών πιθανότατα θα μπορούσαν να έχουν
μειώσει αισθητά τον αριθμό των κατοίκων γηροκομείων που μολύνθηκαν και πέθαναν.
Επίσης, η πολιτική να φέρουμε τους ασθενείς θετικούς στην COVID-19 σε γηροκομεία για
να λάβουν εξειδικευμένη νοσηλευτική φροντίδα ήταν τρομερά λανθασμένη και σαφώς
οδήγησε σε μετάδοση της ασθένειας και σε θάνατο που θα μπορούσαν να είχαν αποφευ-
χθεί. 
Επί του παρόντος, υπάρχουν περισσότερες επιλογές από ό,τι υπήρχαν προηγουμέ-

νως, συμπεριλαμβανομένων συχνών τεστ του προσωπικού και των κατοίκων, υποχρέω-
ση του προσωπικού που έχει  ασθενήσει να μείνει σπίτι, περιορισμός των επισκεπτών σε
αυτούς με πολύ πρόσφατα αρνητικά αποτελέσματα, και οργάνωση ώστε η άμεση φρο-
ντίδα των ασθενών να παρέχεται μόνο από το προσωπικό με ένα θετικό τεστ αντισωμά-
των ή ένα ιστορικό ότι επιβεβαιωμένα έχουν περάσει COVID-19. Αυτά τα μέτρα που
βασίζονται σε τεστ, μαζί με πιο παραδοσιακά μέτρα ελέγχου των μολύνσεων, θα πρέπει
να εφαρμοστούν για την προστασία των κατοίκων των γηροκομείων καθώς κατευθυνό-
μαστε στο φθινόπωρο και το χειμώνα.  

Ν.Α.: Οι εμπειρογνώμονες λένε ότι οι μαύροι και οι ισπανόφωνοι Αμερικανοί
έχουν πληγεί σκληρότερα από τον κορονοϊό όσον αφορά την ασθένεια και το θάνα-
το, αλλά έχουν επίσης υποφέρει περισσότερο ως αποτέλεσμα του lockdown όσον
αφορά την απώλεια θέσεων εργασίας και την ανασφάλεια όσον αφορά το φαγητό
και τη στέγαση. Αυτό δημιουργεί ένα πολιτικό δίλημμα για τους προοδευτικούς.
Ποιες είναι οι σκέψεις σας για το πώς να αντιμετωπίσουμε αυτό το δίλημμα;  

Μ.Κ.: Πρώτον, ο κύριος λόγος για αυτό είναι ότι οι μαύροι και ισπανόφωνοι
Αμερικανοί είναι ένα υπερβολικά μεγάλο ποσοστό μεταξύ της εργατικής τάξης των πόλε-
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μείωτο ότι τα μέσα ενημέρωσης δίνουν τόσο λίγη προσοχή στις ακραίες οικονομικές
δυσκολίες τις οποίες υπέμειναν εκατομμύρια άνθρωποι που ήδη αγωνίζονταν να τα βγά-
λουν πέρα πριν από την πανδημία.) 
Εκατομμύρια άλλοι πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται σε θέσεις εργασίας υψηλού

κινδύνου. Πολλοί υπάλληλοι γραφείου (white-collar workers (2)), από την άλλη πλευρά,
ήταν σε θέση να εργάζονται με ασφάλεια από το σπίτι. Έτσι, οι εργαζόμενοι στην πρώτη
γραμμή, όπως οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, οι οδηγοί μαζι-
κής μεταφοράς, οι εργαζόμενοι στο παντοπωλείο, οι κρεατοπαραγωγοί και πολλές άλλες
επαγγελματικές ομάδες, συμβάλλουν δυσανάλογα στην ανοσία της αγέλης που τελικά θα
προστατεύσει όλους.  

Μ.Κ.: Ναι, νομίζω ότι το lockdown είναι η χειρότερη επίθεση στην εργατική τάξη εδώ
και μισό αιώνα, και ειδικά στην εργατική τάξη των πόλεων. Στην πραγματικότητα, προ-
στατεύουμε φοιτητές χαμηλού κινδύνου και νέους επαγγελματίες που μπορούν να εργα-
στούν από το σπίτι σε βάρος ηλικιωμένων, υψηλού κινδύνου, ανθρώπους της εργατικής
τάξης που δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να εργαστούν, οδηγώντας σε περισσότερους
θανάτους συνολικά. Έχουν υπάρξει μελέτες, για παράδειγμα στο Τορόντο, που δείχνουν
ότι τα lockdowns έχουν προστατεύσει κυρίως τις γειτονιές υψηλού εισοδήματος και με
λίγες μειονότητες, αλλά όχι τις γειτονιές χαμηλού εισοδήματος ή αυτές που έχουν πολλές
μειονότητες.  

Ν.Α.: Φυσικά, το οικονομικό κόστος για τις εργαζόμενες οικογένειες ήταν τερά-
στιo, αλλά οι επιπτώσεις της COVID-19 όσον αφορά το θάνατο και την ασθένεια ήταν
δυσανάλογα επιβλαβείς στους ηλικιωμένους, ιδιαίτερα εκείνους που ζουν σε γηρο-
κομεία. Πρόσφατες εκτιμήσεις δείχνουν ότι περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα
Αμερικανούς που πέθαναν από την COVID-19 ζούσαν σε γηροκομεία ή σε εγκαταστά-
σεις υποβοηθούμενης διαβίωσης. Katherine, πιστεύεις ότι αυτό ήταν αναπόφευκτο;  

Κ.Υ.: Οι κάτοικοι των γηροκομείων είναι κατά μία έννοια μια αιχμάλωτη ομάδα, των
οποίων οι φροντιστές γενικότερα μετακινούνται καθημερινά από την κοινότητα για να
εργαστούν και, μέσα στα γηροκομεία, από ασθενή σε ασθενή. Ο εξοπλισμός ατομικής

προηγούμενους ιούς, όπως ο MERS και ο SARS;  

Μ.Κ.: Οι πανδημίες είναι επαναλαμβανόμενα γεγονότα στην παγκόσμια ιστορία, και
κάθε πανδημία είναι διαφορετική. Τίποτα σε αυτή δεν είναι ιδιαίτερα απροσδόκητο (σε
αυτή την ασθένεια). Αυτό που την καθιστά πιο δύσκολη και διαφορετική από το MERS
και το SARS είναι η μεταδοτικότητά της σε συνδυασμό με την εξάπλωσή της μέσω ήπια
συμπτωματικών, προσυμπτωματικών και ασυμπτωματικών ατόμων, γεγονός που καθι-
στά αδύνατο τον περιορισμό της με τον ίδιο τρόπο. 
Από τη θετική πλευρά, υπάρχει μια χίλιες φορές μεγαλύτερη διαφορά στον κίνδυνο

θνησιμότητας κατά ηλικία, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ελαχιστοποίηση
της θνησιμότητας, αν και σε μεγάλο βαθμό αποτύχαμε να πράξουμε έτσι.  

Κ.Υ.: Η εμφάνιση μιας πανδημίας όπως αυτή δε θα έπρεπε να μας προκαλέσει έκπλη-
ξη. Υπό τον καπιταλισμό, έχουμε γίνει ένα είδος που εκμεταλλεύεται όλο και περισσότε-
ρο άλλα πλάσματα και τα φυσικά τους περιβάλλοντα και μετακινείται σε μεγάλους αριθ-
μούς και με μεγάλη ταχύτητα σε όλο τον κόσμο, καθιστώντας μας κατάλληλους για μια
πανδημία όπως αυτή. 
Νομίζω ότι έχω εκπλαγεί περισσότερο από την ποικιλομορφία της πορείας που μπο-

ρεί να πάρει η COVID-19 και ιδιαίτερα μερικές από τις συνέπειες που έχουν εμφανιστεί
σε μερικούς ασθενείς μόνο αργότερα, όπως θρόμβοι αίματος και μακροχρόνιες επιδρά-
σεις που μοιάζουν με μυαλγική εγκεφαλομυελίτιδα/σύνδρομο χρόνιας κόπωσης
(ME/CFS). Υπάρχουν ακόμα πολλά που είναι άγνωστα σχετικά με αυτόν τον ιό και την
ασθένεια που προκαλεί, και πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό.  

Ν.Α.: Η αβεβαιότητα που περιβάλλει τον κορονοϊό έχει πείσει πολλούς υπεύθυ-
νους για τη χάραξη πολιτικής, τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι η καλύτε-
ρη διαδικασία είναι να παραμείνουμε μερικώς σε lockdown μέχρι να αναπτυχθεί
ένα εμβόλιο. Ποιες είναι οι σκέψεις σας; Είναι σοφό να περιμένουμε το εμβόλιο;  

Κ.Υ: Δεν νομίζω ότι είναι σοφό ή δικαιολογημένο να κρατήσουμε την κοινωνία σε
lockdown μέχρι να γίνουν διαθέσιμα τα εμβόλια. Υπάρχουν εννέα εμβόλια σε δοκιμές
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αποτελεσματικότητας μεγάλης κλίμακας από τα μέσα Σεπτεμβρίου 2020, και η εικασία
μου είναι ότι τουλάχιστον ένα θα εγκριθεί για χρήση στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι
κάποια στιγμή το 2021. Αλλά αυτό δεν είναι βέβαιο ότι θα συμβεί. Επιπλέον, ούτε η απο-
τελεσματικότητα ούτε η διάρκεια της ανοσίας από οποιοδήποτε από αυτά τα εμβόλια
είναι γνωστά μέχρι στιγμής. 
Υπάρχουν πρόσθετες αβεβαιότητες σχετικά με το πόσα εμβόλια μπορούν να κατα-

σκευαστούν, να διανεμηθούν, να διατηρηθούν στις απαιτούμενες θερμοκρασίες και να
χορηγηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την έγκριση ή την άδεια, και εάν ένα
σημαντικό τμήμα του πληθυσμού θα αρνηθεί τον εμβολιασμό. Έτσι μπορούμε να ελπί-
ζουμε, αλλά σίγουρα δε μπορούμε να υπολογίζουμε σε ένα εμβόλιο που μας σώζει είτε
ως άτομα είτε ως πληθυσμό βραχυπρόθεσμα. 
Όσον αφορά την πολιτική, νωρίς στην επιδημία στις ΗΠΑ, βασισμένη εν μέρει στις

εμπειρίες της Ιταλίας και της Ισπανίας, τονίστηκε ο επείγων χαρακτήρας της "ισοπέδω-
σης της [επιδημιολογικής] καμπύλης". Ήταν πράγματι ζωτικής σημασίας να ληφθούν
μέτρα για να διασφαλιστεί ότι τα νοσοκομεία και οι πόροι υγειονομικής περίθαλψης δε
θα υπερφορτωθούν σε τεράστιο βαθμό, όπως σχεδόν έγινε σε μέρη της Νέας Υόρκης, για
παράδειγμα. 
Αλλά έχω εντυπωσιαστεί από το πώς αυτή η έμφαση στη διατήρηση των αριθμών

κάτω με κάθε κόστος δεν έχει εξελιχθεί με το χρόνο. Υπάρχει ένα είδος απλοϊκού στόχου
να κρατήσει τους ανθρώπους από το να μολυνθούν, τελεία. Τώρα αυτό μπορεί να φαίνε-
ται σαν ένας αξιόλογος στόχος, αλλά με έναν εξαιρετικά μεταδοτικό αναπνευστικό ιό
στον οποίο το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού πιθανότατα δεν έχει
ακόμα ανοσία, οι άνθρωποι πρόκειται να μολυνθούν. Ο ιός θα εξαπλωθεί, πιο γρήγορα
ή λιγότερο, μέχρι να επιτευχθεί ανοσία της αγέλης. 
Αντί για μια ιατρικά προσανατολισμένη προσέγγιση που επικεντρώνεται στο μεμονω-

μένο ασθενή και επιδιώκει (εξωπραγματικά) την πρόληψη νέων λοιμώξεων παντού,
χρειαζόμαστε μια προσέγγιση προσανατολισμένη στη δημόσια υγεία που επικεντρώνε-
ται στον πληθυσμό και επιδιώκει να χρησιμοποιήσει μοτίβα, ή επιδημιολογικά χαρακτη-
ριστικά, της νόσου για να ελαχιστοποιήσει τον αριθμό των περιπτώσεων σοβαρής ασθέ-

καθυστερήσεις πέραν του ενός έτους θα αυξήσουν τον αριθμό των θανάτων από καρκίνο
του παχέος εντέρου.  

Μ.Κ.: Όπως και η Dr. Yih, ανησυχώ πολύ για τις παράπλευρες απώλειες των lock-
downs. Στην πολιτική για τη δημόσια υγεία, δε μπορούμε να εξετάζουμε μόνο τις σημε-
ρινές συνέπειες μιας και μόνο ασθένειας. Πρέπει να σκεφτόμαστε ευρύτερα, λαμβάνο-
ντας υπόψη όλα τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για την υγεία. 
Για παράδειγμα, πρέπει να εξετάσουμε τις επιπτώσεις των αναβληθέντων εξετάσεων

για καρκίνο, των λιγότερο ευνοϊκών αποτελεσμάτων για καρδιαγγειακές παθήσεις, των
μειωμένων ποσοστών εμβολιασμού κατά την παιδική ηλικία, των λιγότερων οδοντικών
καθαρισμών, την επιδείνωση της ψυχικής υγείας, και των περισσότερων εξώσεων από το
σπίτι. 
Ένα άλλο παράδειγμα είναι τα κλεισίματα των σχολείων. Η καλή εκπαίδευση δεν είναι

σημαντική μόνο για την ακαδημαϊκή πρόοδο και την οικονομική ευημερία. Είναι επίσης
κρίσιμη για την ψυχική και σωματική υγεία των παιδιών και την επακόλουθη ενηλικίωσή
τους. Τα παιδιά έχουν ελάχιστο κίνδυνο από αυτόν τον ιό, και είναι λυπηρό το γεγονός
ότι θυσιάζουμε τα παιδιά μας αντί να προστατεύουμε σωστά τους ηλικιωμένους και
άλλες ομάδες υψηλού κινδύνου.  

Ν.Α.: Μια άλλη σημαντική ανησυχία είναι οι επιπτώσεις που είχε ο κορονοϊός
και το επακόλουθο lockdown στα νοικοκυριά της εργατικής τάξης στις Ηνωμένες
Πολιτείες. Ενώ οι επαγγελματίες ήταν σε μεγάλο βαθμό σε θέση να εργαστούν από
το σπίτι, και οι ελίτ έχουν δει τα χαρτοφυλάκια μετοχών τους να αυξάνουν
ραγδαία σε αξία χάρη στις ενέσεις από την Fed (ομοσπονδιακή τράπεζα των ηπα),
η πλειοψηφία του πληθυσμού πραγματικά δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα.  

Κ.Υ.: Το κλείδωμα της κοινωνίας είναι ένα αμβλύ όργανο του οποίου ο στόχος ήταν να
κρατήσει τους συνολικούς αριθμούς κάτω με κάθε κόστος. Τα lockdowns ήταν εξαιρετικά
άδικα ως προς τις επιπτώσεις τους και έχουν επιδεινώσει τις ανισότητες στον πλούτο και
την εξουσία. Εκατομμύρια άνθρωποι της εργατικής τάξης έχουν χάσει τη δουλειά τους
και δυσκολεύονται να βρουν νέες στην τρέχουσα κλειδωμένη οικονομία. (Είναι αξιοση-
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Ν.Α.: Εντάξει, αλλά τι γίνεται με τη Δανία, τη Νορβηγία και τη Φινλανδία; Το
ποσοστό θνησιμότητας της Σουηδίας ήταν πέντε φορές υψηλότερο από τη Δανία
και περίπου δέκα φορές υψηλότερο από τη Νορβηγία και τη Φινλανδία; 

Μ.Κ.: Έχεις δίκιο. Μέχρι σήμερα, η θνησιμότητα της COVID-19 στη Σουηδία ήταν
υψηλότερη από ό,τι σε ορισμένες και χαμηλότερη από ό,τι σε άλλες χώρες που έκαναν
lockdown. Ενώ είναι δημοφιλές να συγκρίνουμε τα ποσοστά θνησιμότητας της COVID-19
μεταξύ των χωρών, δεν είναι κάποια σπουδαία μέθοδος μέτρησης. Είναι σαν να κρίνου-
με τους μαραθωνοδρόμους από τις θέσεις τους μετά από τριάντα λεπτά του αγώνα. 

Τα ποσοστά θνησιμότητας ποικίλλουν επίσης σημαντικά μεταξύ των διαφόρων περιο-
χών της ίδιας χώρας, παρά την ενιαία στρατηγική, εξαρτώμενα ανάλογα με το πού και
πότε έφτασε για πρώτη φορά η ασθένεια. Αντί των θανάτων ανά πληθυσμό, μια πιο σχε-
τική αλλά (και αυτή) ασαφής μέθοδος μέτρησης είναι ο αριθμός των θανάτων ανά μολυ-
σμένο. Ένα καθολικό lockdown μπορεί να αναβάλλει επιτυχώς τα περιστατικά στο μέλ-
λον, όπως έχει κάνει σε ορισμένες χώρες, αλλά με αυτόν τον τρόπο αναβάλλει επίσης την
αύξηση της ανοσίας.  

Ν.Α.: Ορισμένοι εμπειρογνώμονες έχουν προειδοποιήσει ότι η στρατηγική lockdown
των ΗΠΑ θα μπορούσε να έχει σοβαρές μακροπρόθεσμες συνέπειες σε άλλους τομείς της
δημόσιας υγείας, όπως οι εξετάσεις για καρκίνο και η ψυχική ασθένεια. Συμφωνείτε;  

Κ.Υ.: Ναι, υπάρχουν διάφορα είδη προληπτικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων
των εμβολιασμών ρουτίνας, που έχουν καθυστερήσει και ενδέχεται να συνεχίσουν να
καθυστερούν εξαιτίας αυτής της επιδημίας. Μπορεί να χρειαστούν μερικά χρόνια για να
δούμε τις πραγματικές επιπτώσεις αυτής της αναβαλλόμενης προληπτικής περίθαλψης
όσον αφορά ασθένειες που διαφορετικά θα είχαν προληφθεί, ή θα είχαν ανιχνευθεί σε
νωρίτερα στάδια, αλλά σίγουρα θα υπάρξει επίπτωση. Σε ένα μόνο παράδειγμα αυτού,
μια πρόσφατη μελέτη στην Ιταλία εκτιμά ότι οι καθυστερήσεις στις εξετάσεις του καρκί-
νου του παχέος εντέρου πέραν των τεσσάρων έως έξι μηνών θα αυξήσουν σημαντικά τον
αριθμό των περιπτώσεων καρκίνου του παχέος εντέρου σε μεταγενέστερο στάδιο, και οι

νειας και θανάτου μακροπρόθεσμα, καθώς η ανοσία της αγέλης χτίζεται.  

Μ.Κ.: Θα έχουμε ένα εμβόλιο κάποια στιγμή μεταξύ τριών μηνών από τώρα και ποτέ,
και πρέπει μέχρι τότε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε τα πιο ηλικιω-
μένα άτομα που είναι υψηλού κινδύνου. Τα κριτήρια της Αμερικανικής Υπηρεσίας
Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για ένα επιτυχημένο εμβόλιο είναι 95% εμπιστοσύνη ότι
είναι αποτελεσματικό σε τουλάχιστον 30% αυτών που θα το κάνουν. Ως εκ τούτου, εάν
και όταν εγκριθεί ένα ασφαλές εμβόλιο, μπορεί να μην είναι σε θέση να μας προστατεύ-
σει από μόνο του, χωρίς τη βοήθεια κάποιας ανοσίας (που θα προέλθει) από φυσικές
μολύνσεις. 

Τα παιδιά και οι νέοι ενήλικες έχουν ελάχιστο κίνδυνο, και δεν υπάρχει επιστημονική
ή δημόσια λογική υγείας για να κλείσουν τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας, τα σχολεία, ή
τα κολέγια. Η από κοντά εκπαίδευση είναι εξαιρετικά σημαντική τόσο για την πνευματι-
κή όσο και για την κοινωνική ανάπτυξη για όλα τα παιδιά, αλλά το κλείσιμο των σχολεί-
ων είναι ιδιαίτερα επιβλαβές για τα παιδιά της εργατικής τάξης των οποίων οι γονείς δεν
μπορούν να αντέξουν οικονομικά τους ιδιωτικούς δασκάλους, τα σχολεία pod (pod
schools (1)), ή τα ιδιωτικά σχολεία.  

Ν.Α.: Το εμβόλιο και η "ανοσία της αγέλης" παρουσιάζονται συχνά σε αντίθε-
ση μεταξύ τους σε στρατηγικής σημασίας συζητήσεις, με την τελευταία να προ-
καλεί ενστικτώδικα αρνητικές αντιδράσεις. . .  

Μ.Κ.: Με κάποιο τρόπο, η “ανοσία της αγέλης” έχει γίνει μια τοξική φράση, που είναι
περίεργο, αφού είναι ένα επιστημονικά αποδεδειγμένο φαινόμενο ακριβώς όπως η
βαρύτητα. Εκτός από τον περιστασιακό σκιέρ, οι άνθρωποι δεν επιχειρηματολογούν
υπέρ ή κατά της βαρύτητας. Όποια και αν είναι η στρατηγική που χρησιμοποιούμε για
την COVID-19, θα φτάσουμε τελικά στην ανοσία της αγέλης, είτε με εμβόλιο, μέσω φυσι-
κών μολύνσεων, είτε με συνδυασμό των δύο. 

Επομένως, το ερώτημα δεν είναι αν θα φτάσουμε στην ανοσία της αγέλης ή όχι. Το
ζήτημα είναι πώς θα φτάσουμε εκεί με τον ελάχιστο αριθμό θυμάτων. Δε γνωρίζουμε
ποιο ποσοστό ανοσίας στον κορονοϊό είναι απαραίτητο για την επίτευξη ανοσίας της
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αγέλης, αλλά γνωρίζουμε ότι εάν υπάρχουν πολλοί ηλικιωμένοι στην ομάδα που έχει
μολυνθεί, θα υπάρξουν πολλοί θάνατοι. Από την άλλη πλευρά, εάν μολυνθούν κυρίως
νέοι, θα υπάρξουν πολύ λίγοι θάνατοι.  

Κ.Υ.: Νομίζω ότι η ενστικτώδικη αντίδραση είναι ενάντια στην ιδέα ότι οι κοινωνίες
δεν πρέπει να κάνουν τίποτα και απλά να αφήσουν τον ιό να εξαπλωθεί ανεξέλεγκτα σε
ολόκληρο τον πληθυσμό, επιτυγχάνοντας έτσι την ανοσία της αγέλης γρήγορα και σκο-
τώνοντας πολλούς ηλικιωμένους και ευάλωτους ανθρώπους στην πορεία. Η απλή ανα-
φορά της "ανοσίας της αγέλης" φαίνεται να φέρνει στο μυαλό αυτή την απερίσκεπτη και
χωρίς καμία αναστολή προσέγγιση στη φαντασία των ανθρώπων. 
Αλλά η ανοσία της αγέλης είναι κάτι που συμβαίνει απλά με τις μολυσματικές ασθέ-

νειες -όταν αρκετοί άνθρωποι έχουν μολυνθεί (ή εμβολιαστεί) και αποκτούν ανοσία, ο
παθογόνος οργανισμός εμποδίζεται επαρκώς από τους ανθρώπους που έχουν ανοσία
ώστε να μη μπορεί πλέον να εξαπλωθεί στον πληθυσμό (αν και δεν εξαφανίζεται απα-
ραιτήτως, λόγω των καινούριων ευπαθών ανθρώπων που εισέρχονται στον πληθυσμό
και των εισαγωγών του παθογόνου οργανισμού από άλλους ανθρώπινους πληθυσμούς). 
Η ανοσία της αγέλης μπορεί να επιτευχθεί με φυσική μόλυνση, αποτελεσματικό εμβο-

λιασμό, ή με ένα συνδυασμό των δύο. Και η διαδικασία πρόσβασης στην ανοσία της αγέ-
λης μπορεί να επιτευχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι πιο ευάλωτοι άνθρωποι να προστατεύ-
ονται από τη μόλυνση, ενώ άλλοι βοηθούν τον πληθυσμό να φτάσει στην ανοσία της
αγέλης, ελαχιστοποιώντας έτσι τον αριθμό των θανάτων. 
Επιπλέον, εάν πολλοί από εμάς ενσωματώσουμε αρκετά βιώσιμα μέτρα όπως το συχνό

πλύσιμο των χεριών στην καθημερινότητά μας, το ποσοστό μολυσμένων που απαιτείται
για την ανοσία της αγέλης θα είναι μικρότερο από ό,τι διαφορετικά. Το Laissez-faire (ενν.
τη μη παρεμβατική προσέγγιση) σίγουρα δεν είναι ο μόνος και σίγουρα όχι ο υπεύθυνος
τρόπος για να φτάσουμε εκεί.  

Ν.Α.: Η Σουηδία, μια σοσιαλδημοκρατική χώρα με πληθυσμό περίπου 10,4
εκατομμυρίων ανθρώπων, έχει αποφύγει μια στρατηγική lockdown και έχει
δεχτεί έντονη κριτική από όλες σχεδόν τις μεριές γι’ αυτό. Martin, απέκρουσες

αυτή την κριτική, υποστηρίζοντας ότι η στρατηγική της Σουηδίας είναι στην
πραγματικότητα η πιο αποτελεσματική για να θέσει τον κορονοϊό υπό έλεγχο.
Πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες να ενεργήσουν περισσότερο σαν τη Σουηδία;  

Μ.Κ.: Η Σουηδία έχει ακολουθήσει μια στρατηγική στοχευμένη στην ηλικία, με στόχο
την προστασία των ηλικιωμένων υψηλού κινδύνου, ενώ τα παιδιά εξακολουθούν να
πηγαίνουν στο σχολείο και οι νέοι ενήλικες ζουν αρκετά κανονικές ζωές. Ενώ υπήρξε
σχεδόν καθολική κριτική από τα κυρίαρχα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, η στρατη-
γική αυτή έχει ευρεία λαϊκή υποστήριξη στο εσωτερικό της χώρας. 
Εκτός από την αποτυχία να προστατεύσει τους κατοίκους στα γηροκομεία στη

Στοκχόλμη, η χώρα τα έχει πάει καλά χωρίς lockdown. Για παράδειγμα, τα κέντρα ημε-
ρήσιας φροντίδας και τα σχολεία δεν έκλεισαν ποτέ για παιδιά ηλικίας ενός έως δεκαπέ-
ντε ετών, με μηδενικούς θανάτους από COVID-19 ως αποτέλεσμα και μόνο λίγες νοσηλεί-
ες. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί αντιμετώπισαν τον ίδιο κίνδυνο με τον μέσο όρο σε σχέση
με άλλα επαγγέλματα. Η θνησιμότητα της COVID-19 είναι τώρα κοντά στο μηδέν στη
Σουηδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλέον περάσει τη Σουηδία όσον αφορά τους
θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους, παρά το γεγονός ότι η Σουηδία έχει έναν γηραιό-
τερο, πιο υψηλού κινδύνου πληθυσμό. 
Η σουηδική προσέγγιση που στοχεύει στην ηλικία είναι παρόμοια με τη στρατηγική

που χρησιμοποιείται στη Νότια Ντακότα και την τρέχουσα στρατηγική στη Φλόριντα.
Είναι το αντίθετο από τις στρατηγικές που εφαρμόζονται στη Νέα Υόρκη και τη
Μασαχουσέτη, όπου τα παιδιά που είναι χαμηλού κινδύνου εμποδίζονται να πάνε στο
σχολείο και οι νέοι επαγγελματίες χαμηλού κινδύνου προστατεύουν τον εαυτό τους με
την εργασία από το σπίτι, ενώ οι ηλικιωμένοι άνθρωποι της εργατικής τάξης πρέπει να
πάνε στη δουλειά για να θρέψουν τις οικογένειές τους, και όπου οι ηλικιωμένοι μολυ-
σμένοι ασθενείς στάλθηκαν σε γηροκομεία για να μολύνουν άλλους κατοίκους υψηλού
κινδύνου. 
Αυτή η στρατηγική έχει προκαλέσει τεράστια ζημιά στην εργατική τάξη, ειδικά στην

εργατική τάξη των πόλεων, καθώς οι μολυσματικές ασθένειες τείνουν να επηρεάζουν τις
αστικές περιοχές πιο σκληρά από αυτές της υπαίθρου.  
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αγέλης, αλλά γνωρίζουμε ότι εάν υπάρχουν πολλοί ηλικιωμένοι στην ομάδα που έχει
μολυνθεί, θα υπάρξουν πολλοί θάνατοι. Από την άλλη πλευρά, εάν μολυνθούν κυρίως
νέοι, θα υπάρξουν πολύ λίγοι θάνατοι.  

Κ.Υ.: Νομίζω ότι η ενστικτώδικη αντίδραση είναι ενάντια στην ιδέα ότι οι κοινωνίες
δεν πρέπει να κάνουν τίποτα και απλά να αφήσουν τον ιό να εξαπλωθεί ανεξέλεγκτα σε
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παθογόνος οργανισμός εμποδίζεται επαρκώς από τους ανθρώπους που έχουν ανοσία
ώστε να μη μπορεί πλέον να εξαπλωθεί στον πληθυσμό (αν και δεν εξαφανίζεται απα-
ραιτήτως, λόγω των καινούριων ευπαθών ανθρώπων που εισέρχονται στον πληθυσμό
και των εισαγωγών του παθογόνου οργανισμού από άλλους ανθρώπινους πληθυσμούς). 
Η ανοσία της αγέλης μπορεί να επιτευχθεί με φυσική μόλυνση, αποτελεσματικό εμβο-

λιασμό, ή με ένα συνδυασμό των δύο. Και η διαδικασία πρόσβασης στην ανοσία της αγέ-
λης μπορεί να επιτευχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι πιο ευάλωτοι άνθρωποι να προστατεύ-
ονται από τη μόλυνση, ενώ άλλοι βοηθούν τον πληθυσμό να φτάσει στην ανοσία της
αγέλης, ελαχιστοποιώντας έτσι τον αριθμό των θανάτων. 
Επιπλέον, εάν πολλοί από εμάς ενσωματώσουμε αρκετά βιώσιμα μέτρα όπως το συχνό

πλύσιμο των χεριών στην καθημερινότητά μας, το ποσοστό μολυσμένων που απαιτείται
για την ανοσία της αγέλης θα είναι μικρότερο από ό,τι διαφορετικά. Το Laissez-faire (ενν.
τη μη παρεμβατική προσέγγιση) σίγουρα δεν είναι ο μόνος και σίγουρα όχι ο υπεύθυνος
τρόπος για να φτάσουμε εκεί.  

Ν.Α.: Η Σουηδία, μια σοσιαλδημοκρατική χώρα με πληθυσμό περίπου 10,4
εκατομμυρίων ανθρώπων, έχει αποφύγει μια στρατηγική lockdown και έχει
δεχτεί έντονη κριτική από όλες σχεδόν τις μεριές γι’ αυτό. Martin, απέκρουσες

αυτή την κριτική, υποστηρίζοντας ότι η στρατηγική της Σουηδίας είναι στην
πραγματικότητα η πιο αποτελεσματική για να θέσει τον κορονοϊό υπό έλεγχο.
Πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες να ενεργήσουν περισσότερο σαν τη Σουηδία;  
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την προστασία των ηλικιωμένων υψηλού κινδύνου, ενώ τα παιδιά εξακολουθούν να
πηγαίνουν στο σχολείο και οι νέοι ενήλικες ζουν αρκετά κανονικές ζωές. Ενώ υπήρξε
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Σουηδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλέον περάσει τη Σουηδία όσον αφορά τους
θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους, παρά το γεγονός ότι η Σουηδία έχει έναν γηραιό-
τερο, πιο υψηλού κινδύνου πληθυσμό. 
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την εργασία από το σπίτι, ενώ οι ηλικιωμένοι άνθρωποι της εργατικής τάξης πρέπει να
πάνε στη δουλειά για να θρέψουν τις οικογένειές τους, και όπου οι ηλικιωμένοι μολυ-
σμένοι ασθενείς στάλθηκαν σε γηροκομεία για να μολύνουν άλλους κατοίκους υψηλού
κινδύνου. 
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Ν.Α.: Εντάξει, αλλά τι γίνεται με τη Δανία, τη Νορβηγία και τη Φινλανδία; Το
ποσοστό θνησιμότητας της Σουηδίας ήταν πέντε φορές υψηλότερο από τη Δανία
και περίπου δέκα φορές υψηλότερο από τη Νορβηγία και τη Φινλανδία; 

Μ.Κ.: Έχεις δίκιο. Μέχρι σήμερα, η θνησιμότητα της COVID-19 στη Σουηδία ήταν
υψηλότερη από ό,τι σε ορισμένες και χαμηλότερη από ό,τι σε άλλες χώρες που έκαναν
lockdown. Ενώ είναι δημοφιλές να συγκρίνουμε τα ποσοστά θνησιμότητας της COVID-19
μεταξύ των χωρών, δεν είναι κάποια σπουδαία μέθοδος μέτρησης. Είναι σαν να κρίνου-
με τους μαραθωνοδρόμους από τις θέσεις τους μετά από τριάντα λεπτά του αγώνα. 

Τα ποσοστά θνησιμότητας ποικίλλουν επίσης σημαντικά μεταξύ των διαφόρων περιο-
χών της ίδιας χώρας, παρά την ενιαία στρατηγική, εξαρτώμενα ανάλογα με το πού και
πότε έφτασε για πρώτη φορά η ασθένεια. Αντί των θανάτων ανά πληθυσμό, μια πιο σχε-
τική αλλά (και αυτή) ασαφής μέθοδος μέτρησης είναι ο αριθμός των θανάτων ανά μολυ-
σμένο. Ένα καθολικό lockdown μπορεί να αναβάλλει επιτυχώς τα περιστατικά στο μέλ-
λον, όπως έχει κάνει σε ορισμένες χώρες, αλλά με αυτόν τον τρόπο αναβάλλει επίσης την
αύξηση της ανοσίας.  

Ν.Α.: Ορισμένοι εμπειρογνώμονες έχουν προειδοποιήσει ότι η στρατηγική lockdown
των ΗΠΑ θα μπορούσε να έχει σοβαρές μακροπρόθεσμες συνέπειες σε άλλους τομείς της
δημόσιας υγείας, όπως οι εξετάσεις για καρκίνο και ηψυχική ασθένεια. Συμφωνείτε;  

Κ.Υ.: Ναι, υπάρχουν διάφορα είδη προληπτικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων
των εμβολιασμών ρουτίνας, που έχουν καθυστερήσει και ενδέχεται να συνεχίσουν να
καθυστερούν εξαιτίας αυτής της επιδημίας. Μπορεί να χρειαστούν μερικά χρόνια για να
δούμε τις πραγματικές επιπτώσεις αυτής της αναβαλλόμενης προληπτικής περίθαλψης
όσον αφορά ασθένειες που διαφορετικά θα είχαν προληφθεί, ή θα είχαν ανιχνευθεί σε
νωρίτερα στάδια, αλλά σίγουρα θα υπάρξει επίπτωση. Σε ένα μόνο παράδειγμα αυτού,
μια πρόσφατη μελέτη στην Ιταλία εκτιμά ότι οι καθυστερήσεις στις εξετάσεις του καρκί-
νου του παχέος εντέρου πέραν των τεσσάρων έως έξι μηνών θα αυξήσουν σημαντικά τον
αριθμό των περιπτώσεων καρκίνου του παχέος εντέρου σε μεταγενέστερο στάδιο, και οι

νειας και θανάτου μακροπρόθεσμα, καθώς η ανοσία της αγέλης χτίζεται.  

Μ.Κ.: Θα έχουμε ένα εμβόλιο κάποια στιγμή μεταξύ τριών μηνών από τώρα και ποτέ,
και πρέπει μέχρι τότε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε τα πιο ηλικιω-
μένα άτομα που είναι υψηλού κινδύνου. Τα κριτήρια της Αμερικανικής Υπηρεσίας
Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για ένα επιτυχημένο εμβόλιο είναι 95% εμπιστοσύνη ότι
είναι αποτελεσματικό σε τουλάχιστον 30% αυτών που θα το κάνουν. Ως εκ τούτου, εάν
και όταν εγκριθεί ένα ασφαλές εμβόλιο, μπορεί να μην είναι σε θέση να μας προστατεύ-
σει από μόνο του, χωρίς τη βοήθεια κάποιας ανοσίας (που θα προέλθει) από φυσικές
μολύνσεις. 

Τα παιδιά και οι νέοι ενήλικες έχουν ελάχιστο κίνδυνο, και δεν υπάρχει επιστημονική
ή δημόσια λογική υγείας για να κλείσουν τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας, τα σχολεία, ή
τα κολέγια. Η από κοντά εκπαίδευση είναι εξαιρετικά σημαντική τόσο για την πνευματι-
κή όσο και για την κοινωνική ανάπτυξη για όλα τα παιδιά, αλλά το κλείσιμο των σχολεί-
ων είναι ιδιαίτερα επιβλαβές για τα παιδιά της εργατικής τάξης των οποίων οι γονείς δεν
μπορούν να αντέξουν οικονομικά τους ιδιωτικούς δασκάλους, τα σχολεία pod (pod
schools (1)), ή τα ιδιωτικά σχολεία.  

Ν.Α.: Το εμβόλιο και η "ανοσία της αγέλης" παρουσιάζονται συχνά σε αντίθε-
ση μεταξύ τους σε στρατηγικής σημασίας συζητήσεις, με την τελευταία να προ-
καλεί ενστικτώδικα αρνητικές αντιδράσεις. . .  

Μ.Κ.: Με κάποιο τρόπο, η “ανοσία της αγέλης” έχει γίνει μια τοξική φράση, που είναι
περίεργο, αφού είναι ένα επιστημονικά αποδεδειγμένο φαινόμενο ακριβώς όπως η
βαρύτητα. Εκτός από τον περιστασιακό σκιέρ, οι άνθρωποι δεν επιχειρηματολογούν
υπέρ ή κατά της βαρύτητας. Όποια και αν είναι η στρατηγική που χρησιμοποιούμε για
την COVID-19, θα φτάσουμε τελικά στην ανοσία της αγέλης, είτε με εμβόλιο, μέσω φυσι-
κών μολύνσεων, είτε με συνδυασμό των δύο. 

Επομένως, το ερώτημα δεν είναι αν θα φτάσουμε στην ανοσία της αγέλης ή όχι. Το
ζήτημα είναι πώς θα φτάσουμε εκεί με τον ελάχιστο αριθμό θυμάτων. Δε γνωρίζουμε
ποιο ποσοστό ανοσίας στον κορονοϊό είναι απαραίτητο για την επίτευξη ανοσίας της
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αποτελεσματικότητας μεγάλης κλίμακας από τα μέσα Σεπτεμβρίου 2020, και η εικασία
μου είναι ότι τουλάχιστον ένα θα εγκριθεί για χρήση στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι
κάποια στιγμή το 2021. Αλλά αυτό δεν είναι βέβαιο ότι θα συμβεί. Επιπλέον, ούτε η απο-
τελεσματικότητα ούτε η διάρκεια της ανοσίας από οποιοδήποτε από αυτά τα εμβόλια
είναι γνωστά μέχρι στιγμής. 
Υπάρχουν πρόσθετες αβεβαιότητες σχετικά με το πόσα εμβόλια μπορούν να κατα-

σκευαστούν, να διανεμηθούν, να διατηρηθούν στις απαιτούμενες θερμοκρασίες και να
χορηγηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την έγκριση ή την άδεια, και εάν ένα
σημαντικό τμήμα του πληθυσμού θα αρνηθεί τον εμβολιασμό. Έτσι μπορούμε να ελπί-
ζουμε, αλλά σίγουρα δε μπορούμε να υπολογίζουμε σε ένα εμβόλιο που μας σώζει είτε
ως άτομα είτε ως πληθυσμό βραχυπρόθεσμα. 
Όσον αφορά την πολιτική, νωρίς στην επιδημία στις ΗΠΑ, βασισμένη εν μέρει στις

εμπειρίες της Ιταλίας και της Ισπανίας, τονίστηκε ο επείγων χαρακτήρας της "ισοπέδω-
σης της [επιδημιολογικής] καμπύλης". Ήταν πράγματι ζωτικής σημασίας να ληφθούν
μέτρα για να διασφαλιστεί ότι τα νοσοκομεία και οι πόροι υγειονομικής περίθαλψης δε
θα υπερφορτωθούν σε τεράστιο βαθμό, όπως σχεδόν έγινε σε μέρη της Νέας Υόρκης, για
παράδειγμα. 
Αλλά έχω εντυπωσιαστεί από το πώς αυτή η έμφαση στη διατήρηση των αριθμών

κάτω με κάθε κόστος δεν έχει εξελιχθεί με το χρόνο. Υπάρχει ένα είδος απλοϊκού στόχου
να κρατήσει τους ανθρώπους από το να μολυνθούν, τελεία. Τώρα αυτό μπορεί να φαίνε-
ται σαν ένας αξιόλογος στόχος, αλλά με έναν εξαιρετικά μεταδοτικό αναπνευστικό ιό
στον οποίο το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού πιθανότατα δεν έχει
ακόμα ανοσία, οι άνθρωποι πρόκειται να μολυνθούν. Ο ιός θα εξαπλωθεί, πιο γρήγορα
ή λιγότερο, μέχρι να επιτευχθεί ανοσία της αγέλης. 
Αντί για μια ιατρικά προσανατολισμένη προσέγγιση που επικεντρώνεται στο μεμονω-

μένο ασθενή και επιδιώκει (εξωπραγματικά) την πρόληψη νέων λοιμώξεων παντού,
χρειαζόμαστε μια προσέγγιση προσανατολισμένη στη δημόσια υγεία που επικεντρώνε-
ται στον πληθυσμό και επιδιώκει να χρησιμοποιήσει μοτίβα, ή επιδημιολογικά χαρακτη-
ριστικά, της νόσου για να ελαχιστοποιήσει τον αριθμό των περιπτώσεων σοβαρής ασθέ-

καθυστερήσεις πέραν του ενός έτους θα αυξήσουν τον αριθμό των θανάτων από καρκίνο
του παχέος εντέρου.  

Μ.Κ.: Όπως και η Dr. Yih, ανησυχώ πολύ για τις παράπλευρες απώλειες των lock-
downs. Στην πολιτική για τη δημόσια υγεία, δε μπορούμε να εξετάζουμε μόνο τις σημε-
ρινές συνέπειες μιας και μόνο ασθένειας. Πρέπει να σκεφτόμαστε ευρύτερα, λαμβάνο-
ντας υπόψη όλα τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για την υγεία. 
Για παράδειγμα, πρέπει να εξετάσουμε τις επιπτώσεις των αναβληθέντων εξετάσεων

για καρκίνο, των λιγότερο ευνοϊκών αποτελεσμάτων για καρδιαγγειακές παθήσεις, των
μειωμένων ποσοστών εμβολιασμού κατά την παιδική ηλικία, των λιγότερων οδοντικών
καθαρισμών, την επιδείνωση της ψυχικής υγείας, και των περισσότερων εξώσεων από το
σπίτι. 
Ένα άλλο παράδειγμα είναι τα κλεισίματα των σχολείων. Η καλή εκπαίδευση δεν είναι

σημαντική μόνο για την ακαδημαϊκή πρόοδο και την οικονομική ευημερία. Είναι επίσης
κρίσιμη για την ψυχική και σωματική υγεία των παιδιών και την επακόλουθη ενηλικίωσή
τους. Τα παιδιά έχουν ελάχιστο κίνδυνο από αυτόν τον ιό, και είναι λυπηρό το γεγονός
ότι θυσιάζουμε τα παιδιά μας αντί να προστατεύουμε σωστά τους ηλικιωμένους και
άλλες ομάδες υψηλού κινδύνου.  

Ν.Α.: Μια άλλη σημαντική ανησυχία είναι οι επιπτώσεις που είχε ο κορονοϊός
και το επακόλουθο lockdown στα νοικοκυριά της εργατικής τάξης στις Ηνωμένες
Πολιτείες. Ενώ οι επαγγελματίες ήταν σε μεγάλο βαθμό σε θέση να εργαστούν από
το σπίτι, και οι ελίτ έχουν δει τα χαρτοφυλάκια μετοχών τους να αυξάνουν
ραγδαία σε αξία χάρη στις ενέσεις από την Fed (ομοσπονδιακή τράπεζα των ηπα),
η πλειοψηφία του πληθυσμού πραγματικά δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα.  

Κ.Υ.: Το κλείδωμα της κοινωνίας είναι ένα αμβλύ όργανο του οποίου ο στόχος ήταν να
κρατήσει τους συνολικούς αριθμούς κάτω με κάθε κόστος. Τα lockdowns ήταν εξαιρετικά
άδικα ως προς τις επιπτώσεις τους και έχουν επιδεινώσει τις ανισότητες στον πλούτο και
την εξουσία. Εκατομμύρια άνθρωποι της εργατικής τάξης έχουν χάσει τη δουλειά τους
και δυσκολεύονται να βρουν νέες στην τρέχουσα κλειδωμένη οικονομία. (Είναι αξιοση-
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μείωτο ότι τα μέσα ενημέρωσης δίνουν τόσο λίγη προσοχή στις ακραίες οικονομικές
δυσκολίες τις οποίες υπέμειναν εκατομμύρια άνθρωποι που ήδη αγωνίζονταν να τα βγά-
λουν πέρα πριν από την πανδημία.) 
Εκατομμύρια άλλοι πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται σε θέσεις εργασίας υψηλού

κινδύνου. Πολλοί υπάλληλοι γραφείου (white-collar workers (2)), από την άλλη πλευρά,
ήταν σε θέση να εργάζονται με ασφάλεια από το σπίτι. Έτσι, οι εργαζόμενοι στην πρώτη
γραμμή, όπως οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, οι οδηγοί μαζι-
κής μεταφοράς, οι εργαζόμενοι στο παντοπωλείο, οι κρεατοπαραγωγοί και πολλές άλλες
επαγγελματικές ομάδες, συμβάλλουν δυσανάλογα στην ανοσία της αγέλης που τελικά θα
προστατεύσει όλους.  

Μ.Κ.: Ναι, νομίζω ότι το lockdown είναι η χειρότερη επίθεση στην εργατική τάξη εδώ
και μισό αιώνα, και ειδικά στην εργατική τάξη των πόλεων. Στην πραγματικότητα, προ-
στατεύουμε φοιτητές χαμηλού κινδύνου και νέους επαγγελματίες που μπορούν να εργα-
στούν από το σπίτι σε βάρος ηλικιωμένων, υψηλού κινδύνου, ανθρώπους της εργατικής
τάξης που δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να εργαστούν, οδηγώντας σε περισσότερους
θανάτους συνολικά. Έχουν υπάρξει μελέτες, για παράδειγμα στο Τορόντο, που δείχνουν
ότι τα lockdowns έχουν προστατεύσει κυρίως τις γειτονιές υψηλού εισοδήματος και με
λίγες μειονότητες, αλλά όχι τις γειτονιές χαμηλού εισοδήματος ή αυτές που έχουν πολλές
μειονότητες. 

Ν.Α.: Φυσικά, το οικονομικό κόστος για τις εργαζόμενες οικογένειες ήταν τερά-
στιo, αλλά οι επιπτώσεις της COVID-19 όσον αφορά το θάνατο και την ασθένεια ήταν
δυσανάλογα επιβλαβείς στους ηλικιωμένους, ιδιαίτερα εκείνους που ζουν σε γηρο-
κομεία. Πρόσφατες εκτιμήσεις δείχνουν ότι περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα
Αμερικανούς που πέθαναν από την COVID-19 ζούσαν σε γηροκομεία ή σε εγκαταστά-
σεις υποβοηθούμενης διαβίωσης. Katherine, πιστεύεις ότι αυτό ήταν αναπόφευκτο;  

Κ.Υ.: Οι κάτοικοι των γηροκομείων είναι κατά μία έννοια μια αιχμάλωτη ομάδα, των
οποίων οι φροντιστές γενικότερα μετακινούνται καθημερινά από την κοινότητα για να
εργαστούν και, μέσα στα γηροκομεία, από ασθενή σε ασθενή. Ο εξοπλισμός ατομικής

προηγούμενους ιούς, όπως ο MERS και ο SARS;  

Μ.Κ.: Οι πανδημίες είναι επαναλαμβανόμενα γεγονότα στην παγκόσμια ιστορία, και
κάθε πανδημία είναι διαφορετική. Τίποτα σε αυτή δεν είναι ιδιαίτερα απροσδόκητο (σε
αυτή την ασθένεια). Αυτό που την καθιστά πιο δύσκολη και διαφορετική από το MERS
και το SARS είναι η μεταδοτικότητά της σε συνδυασμό με την εξάπλωσή της μέσω ήπια
συμπτωματικών, προσυμπτωματικών και ασυμπτωματικών ατόμων, γεγονός που καθι-
στά αδύνατο τον περιορισμό της με τον ίδιο τρόπο. 
Από τη θετική πλευρά, υπάρχει μια χίλιες φορές μεγαλύτερη διαφορά στον κίνδυνο

θνησιμότητας κατά ηλικία, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ελαχιστοποίηση
της θνησιμότητας, αν και σε μεγάλο βαθμό αποτύχαμε να πράξουμε έτσι.  

Κ.Υ.: Η εμφάνιση μιας πανδημίας όπως αυτή δε θα έπρεπε να μας προκαλέσει έκπλη-
ξη. Υπό τον καπιταλισμό, έχουμε γίνει ένα είδος που εκμεταλλεύεται όλο και περισσότε-
ρο άλλα πλάσματα και τα φυσικά τους περιβάλλοντα και μετακινείται σε μεγάλους αριθ-
μούς και με μεγάλη ταχύτητα σε όλο τον κόσμο, καθιστώντας μας κατάλληλους για μια
πανδημία όπως αυτή. 
Νομίζω ότι έχω εκπλαγεί περισσότερο από την ποικιλομορφία της πορείας που μπο-

ρεί να πάρει η COVID-19 και ιδιαίτερα μερικές από τις συνέπειες που έχουν εμφανιστεί
σε μερικούς ασθενείς μόνο αργότερα, όπως θρόμβοι αίματος και μακροχρόνιες επιδρά-
σεις που μοιάζουν με μυαλγική εγκεφαλομυελίτιδα/σύνδρομο χρόνιας κόπωσης
(ME/CFS). Υπάρχουν ακόμα πολλά που είναι άγνωστα σχετικά με αυτόν τον ιό και την
ασθένεια που προκαλεί, και πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό.  

Ν.Α.: Η αβεβαιότητα που περιβάλλει τον κορονοϊό έχει πείσει πολλούς υπεύθυ-
νους για τη χάραξη πολιτικής, τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι η καλύτε-
ρη διαδικασία είναι να παραμείνουμε μερικώς σε lockdown μέχρι να αναπτυχθεί
ένα εμβόλιο. Ποιες είναι οι σκέψεις σας; Είναι σοφό να περιμένουμε το εμβόλιο;  

Κ.Υ: Δεν νομίζω ότι είναι σοφό ή δικαιολογημένο να κρατήσουμε την κοινωνία σε
lockdown μέχρι να γίνουν διαθέσιμα τα εμβόλια. Υπάρχουν εννέα εμβόλια σε δοκιμές
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σμού με το σοσιαλισμό. Στο έντυπο μπορεί κανείς να βρει άρθρα από φιλελεύθερους
σοσιαλδημοκράτες μέχρι δηλωμένους επαναστάτες. Συνεργάζεται επίσης με την
Προοδευτική Διεθνή (μέλη της οποίας είναι από τον Chomsky και τη Naomi Klein μέχρι το
Βαρουφάκη).   

(2) ο όρος “professional” εννοεί ένα συγκεκριμένο κοινωνικό στρώμα εργαζόμενων που
έχουν σχετικά υψηλή μόρφωση και κάνουν ως επί το πλείστον διανοητική εργασία σε αντί-
θεση με αυτούς που θεωρούνται ανειδίκευτοι ή λιγότερο ειδικευμένοι και συνήθως κάνουν
χειρωνακτικές εργασίες. Το ίδιο και στο υπόλοιπο κείμενο.  

(3) Η συγκεκριμένη οργάνωση δραστηριοποιήθηκε από τη δεκαετία του ’80 (επηρεασμένη
από τη Science For The People κι έχοντας πολλά κοινά μέλη με αυτή). Ένα από τα πιο γνωστά
project της οργάνωσης ήταν προσπάθεια παροχής υπηρεσιών γεωργικής έρευνας στο λαό
της Νικαράγουας την εποχή των Sandinista. Η Κούβα και η Chiapas είναι άλλα μέρη κάποιων
project της οργάνωσης.  

(4) Η οργάνωση Science for the People (SftP) δημιουργήθηκε το 1969 από το αντιπολεμι-
κό κίνημα και διήρκεσε μέχρι το 1989. Με ριζική ανάλυση και μη ιεραρχική δομή οργάνω-
σης, η SftP αντιμετώπισε τη στρατιωτικοποίηση της επιστημονικής έρευνας, τον εταιρικό
έλεγχο των ερευνητικών ατζέντων, τις πολιτικές επιπτώσεις της κοινωνιοβιολογίας και
άλλων επιστημονικών θεωριών, τις περιβαλλοντικές συνέπειες της Ενεργειακής Πολιτικής,
τις ανισότητες στην υγειονομική περίθαλψη και πολλά άλλα θέματα. Από το 2015, οι βετερά-
νοι του SftP συνεργάστηκαν με μια νέα γενιά μελών SftP για να εξερευνήσουν την ιστορία της
Ριζοσπαστικής επιστήμης και να ανοικοδομήσουν την οργάνωση στο σήμερα. Το SftP οργα-
νώνει επιστήμονες, ακτιβιστές, φοιτητές και μελετητές για να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητή-
ματα χωρίς  περιστροφές σε ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια και κοινότητες.   

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  

Ν.Α.: Ποια χαρακτηριστικά του νέου κορονοϊού σας εξέπληξαν περισσότερο;
Αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν τον κορονοϊό πιο δύσκολο για τους επιστή-
μονες και τους υπαλλήλους της δημόσιας υγείας να τον πολεμήσουν σε σχέση με

προστασίας για το προσωπικό των γηροκομείων ήταν επίσης ελλιπής στις αρχές της επι-
δημίας στις ΗΠΑ. Έτσι, χωρίς αμφιβολία, ο έλεγχος των μολύνσεων υπήρξε και παραμέ-
νει μια μεγάλη πρόκληση σε αυτό το περιβάλλον. Αλλά ο αριθμός των θανάτων από
COVID-19 σε γηροκομεία δεν έπρεπε να είναι τόσο υψηλός όσο ήταν. 
Ο επαρκής εξοπλισμός ατομικής προστασίας και η αυστηρή εφαρμογή μέτρων όπως η

χρήση μάσκας και το συχνό πλύσιμο των χεριών πιθανότατα θα μπορούσαν να έχουν
μειώσει αισθητά τον αριθμό των κατοίκων γηροκομείων που μολύνθηκαν και πέθαναν.
Επίσης, η πολιτική να φέρουμε τους ασθενείς θετικούς στην COVID-19 σε γηροκομεία για
να λάβουν εξειδικευμένη νοσηλευτική φροντίδα ήταν τρομερά λανθασμένη και σαφώς
οδήγησε σε μετάδοση της ασθένειας και σε θάνατο που θα μπορούσαν να είχαν αποφευ-
χθεί. 
Επί του παρόντος, υπάρχουν περισσότερες επιλογές από ό,τι υπήρχαν προηγουμέ-

νως, συμπεριλαμβανομένων συχνών τεστ του προσωπικού και των κατοίκων, υποχρέω-
ση του προσωπικού που έχει  ασθενήσει να μείνει σπίτι, περιορισμός των επισκεπτών σε
αυτούς με πολύ πρόσφατα αρνητικά αποτελέσματα, και οργάνωση ώστε η άμεση φρο-
ντίδα των ασθενών να παρέχεται μόνο από το προσωπικό με ένα θετικό τεστ αντισωμά-
των ή ένα ιστορικό ότι επιβεβαιωμένα έχουν περάσει COVID-19. Αυτά τα μέτρα που
βασίζονται σε τεστ, μαζί με πιο παραδοσιακά μέτρα ελέγχου των μολύνσεων, θα πρέπει
να εφαρμοστούν για την προστασία των κατοίκων των γηροκομείων καθώς κατευθυνό-
μαστε στο φθινόπωρο και το χειμώνα.  

Ν.Α.: Οι εμπειρογνώμονες λένε ότι οι μαύροι και οι ισπανόφωνοι Αμερικανοί
έχουν πληγεί σκληρότερα από τον κορονοϊό όσον αφορά την ασθένεια και το θάνα-
το, αλλά έχουν επίσης υποφέρει περισσότερο ως αποτέλεσμα του lockdown όσον
αφορά την απώλεια θέσεων εργασίας και την ανασφάλεια όσον αφορά το φαγητό
και τη στέγαση. Αυτό δημιουργεί ένα πολιτικό δίλημμα για τους προοδευτικούς.
Ποιες είναι οι σκέψεις σας για το πώς να αντιμετωπίσουμε αυτό το δίλημμα;  

Μ.Κ.: Πρώτον, ο κύριος λόγος για αυτό είναι ότι οι μαύροι και ισπανόφωνοι
Αμερικανοί είναι ένα υπερβολικά μεγάλο ποσοστό μεταξύ της εργατικής τάξης των πόλε-
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ων. Δεύτερον, δεν είναι ένα πολιτικό δίλημμα, δεδομένου ότι η λύση είναι η ίδια για τα
δύο προβλήματα. Με μια ηλικιακή προσέγγιση που προστατεύει τους ηλικιωμένους ενώ
οι νεότεροι ενήλικες ζουν πιο φυσιολογικές ζωές, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι της εργατι-
κής τάξης θα προστατεύονται καλύτερα και οι καταστροφικές συνέπειες των lockdowns
στις οικογένειες της εργατικής τάξης θα είναι πολύ λιγότερο σοβαρές. Για την εργατική
τάξη, η προσέγγιση που στοχεύει στην ηλικία είναι μια win-win στρατηγική. 

Το δίλημμα είναι για τη διευθυντική τάξη. Πολλοί από εμάς υποτίθεται ότι δίνουμε
μεγάλη σημασία στην ισότητα και τον αντιρατσισμό, αλλά έχουμε επιλέξει lockdowns
για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας ενώ θυσιάζουμε την εργατική τάξη προς όφε-
λός μας.  

Κ.Υ.: Εάν το lockdown στις κοινότητές μας αρθεί υπεύθυνα, έτσι ώστε να ξανανοίξουν
τα σχολεία, τα κολέγια, τα καταστήματα, τα εστιατόρια, τα μουσεία, τα πάρκα, οι παρα-
λίες και τα περισσότερα άλλα μέρη όπου οι άνθρωποι συναθροίζονται, ενώ οι ηλικιωμέ-
νοι και άλλοι που κινδυνεύουν από σοβαρή ασθένεια και θάνατο προστατεύονται, τα
ποσοστά μόλυνσης θα αυξηθούν, αλλά αυτό θα συμβεί κυρίως στους νεότερους, υγιέ-
στερους ανθρώπους. 

Με αυτή την προσέγγιση, η ζωή για τους περισσότερους μπορεί να συνεχίσει κάπως
φυσιολογικά, οι άνθρωποι που χτυπήθηκαν ιδιαίτερα από την  COVID-19 και απευθείας
και από το lockdown -συμπεριλαμβανομένου των μαύρων και των λατίνων εργατών στις
πόλεις και των άλλων εκμεταλλευόμενων και περιθωριοποιημένων ομάδων- μπορούν να
ξαναφτιάξουν τη ζωή τους και το βιοπορισμό τους, και η "ανοσία της αγέλης" θα φτάσει
πιο γρήγορα από ό,τι με lockdown, ενώ ελαχιστοποιείται ο αριθμός των περιπτώσεων
σοβαρής ασθένησης με COVID-19 και των θανάτων.

Φυσικά, είναι ευκολότερο να λέγεται παρά να γίνεται το να προστατεύσουμε τους ηλι-
κιωμένους, ενώ οι θεσμοί της κοινωνίας ανοίγουν και οι άνθρωποι επιστρέφουν στην
εργασία και το σχολείο. Δε θέλω να ελαχιστοποιήσω τις δυσκολίες του να κρατήσουμε
τους ηλικιωμένους ασφαλείς, ιδιαίτερα σε κοινότητες όπου οι οικογένειες τείνουν να
ζουν σε νοικοκυριά πολλών γενεών, είτε για οικονομικούς είτε για πολιτιστικούς λόγους.  

Η Katherine Yih είναι βιολόγος και επιδημιολόγος στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ,
όπου ειδικεύεται στην επιδημιολογία των μολυσματικών ασθενειών, την ανοσοποίηση
και την επιτήρηση της ασφάλειας των εμβολίων μετά την άδεια/έγκρισή τους. Η Yih είναι
επίσης ιδρυτικό μέλος της New World Agriculture and Ecology Group (3) (Ομάδα
Γεωργίας και Οικολογίας του Νέου Κόσμου), πρώην και σημερινό μέλος της Science for
the People (4) (Επιστήμη για το λαό) και εδώ και χρόνια ακτιβίστρια στην αγροτική εργα-
σία και τους αντιιμπεριαλιστικούς αγώνες. 

Ο Martin Kulldorff είναι καθηγητής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ. Ο
Kulldorff έχει αναπτύξει μεθόδους για την ανίχνευση και την παρακολούθηση των
ξεσπασμάτων μολυσματικών ασθενειών οι οποίες χρησιμοποιούνται από τα υπουργεία
δημόσιας υγείας σε όλο τον κόσμο. Από τον Απρίλιο, συμμετέχει ενεργά στο δημόσιο
διάλογο για τη στρατηγική σχετικά με την COVID-19, στις ΗΠΑ, στη γενέτειρά του
Σουηδία, και αλλού. 

Αυτή η συνέντευξη έχει ελαφρώς υποστεί επεξεργασία για λόγους σαφήνειας.   

σημειώσεις της ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
(1) Tο περιοδικό Jacobin αυτοπροσδιορίζεται ως “μια ηγετική φωνή της αμερικανικής αρι-

στεράς, προσφέροντας σοσιαλιστικές προοπτικές για την πολιτική, την οικονομία και τον
πολιτισμό”. Από τα λίγα που ψάξαμε με αφορμή τη μετάφραση και δημοσίευση της παρακά-
τω συνέντευξης, αυτό που καταλάβαμε είναι ότι σίγουρα δεν πρόκειται για ένα περιοδικό
επαναστατικής αντικρατικής/αντικαπιταλιστικής κατεύθυνσης αλλά για ένα περιοδικό
σοσιαλδημοκρατικού προσανατολισμού με ευρύτερες σοσιαλιστικές και μαρξιστικές αναφο-
ρές. Ως επιρροές του ανάμεσα σε άλλα αναφέρει τους ριζοσπάστες της Β’ Διεθνούς, θεωρη-
τικούς της ευρωκομμουνιστικής παράδοσης, ενώ κάποιες βασικές του γραμμές είναι η απόρ-
ριψη του αντικομμουνισμού, ο σκεπτικισμός τους όσον αφορά τη δυνατότητα του αμερικά-
νικου Δημοκρατικού Κόμματος να μετατραπεί σε ένα σοσιαλδημοκρατικό κίνημα μέσω εσω-
τερικής πίεσης (προκρίνοντας αντ’ αυτού τη συγκρότηση ενός μαζικού ανεξάρτητου δημο-
κρατικού κόμματος), η πεποίθηση ότι το σκανδιναβικό σοσιαλδημοκρατικό μοντέλο δεν
είναι βιώσιμο και ότι η μόνη εναλλακτική λύση στον καπιταλισμό θα είναι για μαχητικά
εργατικά και σοσιαλιστικά κινήματα που αγωνίζονται για την αντικατάσταση του καπιταλι-
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Εισαγωγή από το μέλος του περιοδικού που πήρε τη συνέντευξη
(δημοσιεύτηκε στο σάιτ του περιοδικού Jacobin στις 19 σεπτέμβρη 2020)  

Το μέλος της συντακτικής επιτροπής του Jacobin (1) Nicole Aschoff κάθισε με δύο
εμπειρογνώμονες της δημόσιας υγείας για να συζητήσει την πρόκληση της διατήρησης
των Αμερικανών ασφαλών χωρίς αυτό να αναγκάσει τους εργαζόμενους να φέρουν τη
μερίδα του λέοντος από τον πόνο και τον κίνδυνο. 

Μιλάμε σε δύο εμπειρογνώμονες της δημόσιας υγείας για την ανταπόκριση της
Αμερικής στην COVID-19 και για το πώς τα φτωχά νοικοκυριά έχουν επιβαρυνθεί δυσα-
νάλογα με τις δυσκολίες της πανδημίας. Πρέπει να αγωνιστούμε επειγόντως για μια πιο
δίκαιη κοινωνία. 

Για το μεγαλύτερο μέρος ενός έτους ο κόσμος έχει πολεμήσει το SARS-CoV-2, ένα νέο
κορονοϊό που έχει σκοτώσει σχεδόν ένα εκατομμύριο ανθρώπους και έχει αρρωστήσει
δεκάδες εκατομμύρια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο ιός έχει προκαλέσει όλεθρο, ιδιαίτερα
σε γηραιότερα μέλη του πληθυσμού. Οι Αμερικανοί ηλικίας πενήντα πέντε ετών και άνω
αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90% των σχεδόν διακοσίων χιλιάδων θανάτων
των ΗΠΑ, ενώ περίπου το 0,2% ήταν άτομα κάτω των είκοσι πέντε ετών. 

Οι προσπάθειες για την καταπολέμηση του ιού έφεραν επιπλέον πόνο. Από τα τέλη
Αυγούστου, περίπου δεκαεννέα εκατομμύρια Αμερικανοί ήταν εκτός εργασίας ως αποτέ-
λεσμα της πανδημίας, και η ανασφάλεια σχετικά με τα τρόφιμα και τη στέγαση έχει
αυξηθεί δραματικά. Αλλά ο πόνος που προκαλείται από τα lockdowns δεν έχει μοιραστεί
εξίσου. 

Οι ελίτ έχουν δει τα χαρτοφυλάκια των μετοχών τους να αυξάνουν ραγδαία την αξία
τους, και πολλοί επαγγελματίες (2) ήταν σε θέση να κρατήσουν τις δουλειές τους δουλεύ-
οντας από το σπίτι. Είναι τα φτωχά και εργατικά νοικοκυριά της χώρας, ιδιαίτερα εκείνα
με παιδιά, που έχουν επιβαρυνθεί δυσανάλογα με το βάρος. Οι Αμερικανοί με χαμηλό-
τερο εισόδημα ήταν πολύ πιο πιθανό να αναγκαστούν να εργαστούν σε μη ασφαλείς
συνθήκες, να έχουν χάσει τα μέσα διαβίωσής τους λόγω κλεισίματος των επιχειρήσεων
και των σχολείων ή να μη μπορούν να μάθουν εξ αποστάσεως. 

Μ.Κ.: Συμφωνώ με τη Dr. Yih ότι δεν πρέπει να ευτελίσουμε τις δυσκολίες. Σε σύγκριση
με τις τρέχουσες προσπάθειες, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την καλύτερη προστασία
των ατόμων υψηλού κινδύνου άνω των εξήντα. Εάν όσοι εξακολουθούν να είναι στο
εργατικό δυναμικό δε μπορούν να εργαστούν από το σπίτι, θα μπορούσαν να τους επι-
τραπεί να χρησιμοποιήσουν την κοινωνική ασφάλιση για μια προσωρινή μονοετή άδεια.
Τα είδη παντοπωλείου μπορούν να παραδίδονται με delivery έτσι ώστε οι ηλικιωμένοι να
μη χρειάζεται να εκτίθενται ενώ ψωνίζουν. Τα κενά δωμάτια ξενοδοχείων θα μπορούσαν
να χρησιμοποιηθούν για την προσωρινή στέγαση ηλικιωμένων από νοικοκυριά πολλών
γενεών. 

Για τα γηροκομεία, το κλειδί είναι να χρησιμοποιήσουν προσωπικό που έχει αποκτή-
σει ανοσία και να κάνουν συχνά τεστ σε άλλα μέλη του προσωπικού, καθώς και σε όλους
τους επισκέπτες. Είναι επίσης σημαντικό να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός του προσωπικού
που κάθε κάτοικος γηροκομείου εκτίθεται σε αυτόν. Ενώ δεν είναι δυνατόν να παρέχεις
100% προστασία σε όλους, αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα για το τι θα μπορούσε
και πρέπει να γίνει.  

Ν.Α.: Σκεπτόμενη ευρύτερα τις έντονες συζητήσεις σχετικά με τον καλύτερο τρόπο
αντιμετώπισης των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων του κορονοϊού, είναι
εντυπωσιακό το πόσο πολιτικοποιείται η συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες.  

Κ.Υ.: Ναι, η συζήτηση για την πολιτική σχετικά με την COVID-19 έχει πολωθεί σε δύο
στρατόπεδα, με τους περισσότερους φιλελεύθερους να υποστηρίζουν κάποια μορφή
lockdown και τους ανθρώπους στα δεξιά να επιχειρηματολογούν υπέρ του ανοίγματος.
Είναι δύσκολο να εισάγεις ένα αιτιολογημένο επιχείρημα στη συζήτηση, χωρίς να κατη-
γοριοποιηθείς ότι παίρνεις μία από αυτές τις θέσεις και στη συνέχεια να απορριφθείς ή
να σε διαβάλλουν ενεργά από "την άλλη πλευρά.” 

Είναι ατυχές το γεγονός ότι η δεξιά μπόρεσε τόσο εύκολα να ιδιοποιηθεί τη θέση κατά
του lockdown ως δική της, με την οποία ενδεχομένως έχουν κερδίσει υποστηρικτές στην
τεταμένη πολιτική αρένα. Το κίνητρό τους, ως επί το πλείστον, ήταν η προστασία της
οικονομίας και όχι της δημόσιας υγείας. Αλλά η στάση τους απευθύνεται σε ένα ευρύ
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φάσμα ανθρώπων που έχουν πληγεί από το lockdown. 
Οι φιλελεύθερες ελίτ, συμπεριλαμβανομένου του καθεστώτος του Δημοκρατικού

Κόμματος, έχουν εκχωρήσει ενεργητικά αυτό το έδαφος, υπογραμμίζοντας τη σημασία
της μείωσης των ποσοστών μόλυνσης (σε όλους τους τομείς) έως ότου ένα εμβόλιο γίνει
γενικά διαθέσιμο. Νομίζω ότι η υιοθέτηση αυτής της προσέγγισης από τις φιλελεύθερες
ελίτ πηγάζει από τη βολική έκκληση να κρατηθούν "όλοι" ασφαλείς μαζί με μια ταξική
θέση για την οποία η στρατηγική του lockdown είναι στην πραγματικότητα ασφαλέστερη
καθώς και αρκετά εύκολη γι’ αυτούς να ανταπεξέλθουν. Οι φιλελεύθερες ελίτ απλά δεν
μπορούν να δουν ή δεν μπορούν να αισθανθούν ότι αυτή η στρατηγική συνεχίζει να
πτωχεύει την εργατική τάξη και επίσης τους ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων.  

Μ.Κ.: Είμαι ευθυγραμμισμένος με την αριστερά όταν υπερασπίζομαι τη στρατηγική
για την COVID-19 στη γενέτειρά μου τη Σουηδία. Αλλά εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν
υπερασπίζομαι πολύ παρόμοιες στρατηγικές που εφαρμόζονται από τους
Ρεπουμπλικάνους κυβερνήτες της Νότιας Ντακότα και της Φλόριντα, γίνομαι αντιληπτός
σα να ευθυγραμμίζομαι με τη δεξιά. Είναι λίγο περίεργο. Μεταξύ των συναδέλφων μου
που ασχολούνται με τις μολυσματικές ασθένειες και ευνοούν μια στρατηγική που στο-
χεύει στην ηλικία και όχι lockdowns, οι περισσότεροι είναι αριστεροί προοδευτικοί, ενώ
οι περισσότεροι από τους ακολουθητές μου στο Twitter είναι δεξιοί. 
Ως επιστήμονας δημόσιας υγείας, είναι καθήκον μου να αγωνίζομαι για τη δημόσια

υγεία ανεξάρτητα από την κομματική πολιτική. Ελπίζω ότι οι άνθρωποι από όλο το πολι-
τικό φάσμα μπορούν να έρθουν μαζί για να τερματίσουν ένα lockdown που είναι τόσο
επιζήμιο για τη δημόσια υγεία και αντ’ αυτού να υποστηρίξουν μέτρα αντιμετώπισης με
ηλικιακά κριτήρια και να προστατεύουν κατάλληλα τα άτομα υψηλού κινδύνου. Στο
κάτω κάτω, ζούμε σε αυτόν τον κόσμο μαζί, μοιραζόμενοι τόσο τις ομορφιές του όσο και
τους ιούς του.   

Ν.Α.: Ποια θα πρέπει να είναι η θέση της Αριστεράς, είτε προοδευτικοί επιστή-
μονες είτε απλοί άνθρωποι, σε όλα αυτά; Τι πρέπει να απαιτούμε; Επίσης, πού
μπορούμε να βρούμε περισσότερες πληροφορίες;  

σισαν να το ανοίξουν και στην αγγλία. Κάλλιο αργά παρά ποτέ…
…υπάρχουν τουλάχιστον 2 “επιστημονικές” απόψεις, απόψεις

“ειδικών” πιο σωστά, γύρω απ’ το ζήτημα covid-19, την επικινδυ-
νότητά του, την διαχείρισή του…μόνο η μία είχε αυθεντικά επι-
στημονικά κριτήρια και δεδομένα υπέρ της. Η άλλη είχε αλγοριθ-
μικές προσομοιώσεις (δίκην Αρμαγεδωνικών “προβλέψεων”) και ισχυ-
ρές δημόσιες σχέσεις – δηλαδή τα καθεστωτικά και παρακρατικά
media στο πλευρό της. 

Η μία άποψη, που εκφράστηκε έγκαιρα από “σούπερ ειδικούς” σαν
τον Ιωαννίδη, τον Sucharit Bhakdi στη γερμανία και μια χούφτα
άλλους εδώ κι εκεί, στηριγμένη στα πραγματικά επιδημιολογικά
δεδομένα και όχι στις προδιαγραφές της τρομοεκστρατείας, υπο-
στήριζε ότι αφού δοθεί οπωσδήποτε ιδιαίτερη προσοχή στην προ-
στασία των ευάλωτων υποκειμένων, ο υπόλοιπος πληθυσμός θα πρέπει
να αφεθεί να αποκτήσει με φυσικό τρόπο την γενική ανοσία, εφόσον
δεν συντρέχει πραγματικός κίνδυνος. 
Η άλλη άποψη, αφού προβόκαρε την φυσική γενική ανοσία “παίζο-

ντας” με τον όρο “ανοσία αγέλης”, που είναι μεν πραγματικός στην
επιδημιολογική αργκώ αλλά στην δημαγωγική χρήση του σκόπευε (και
πέτυχε) να προκαλέσει απορριπτικά παβλωφικά αντανακλαστικά, δεν
μίλησε ποτέ ευθέως για τη γενική ανοσία. Όμως, οι δημαγωγικοί
χειρισμοί για “ισοπέδωση της καμπύλης” και τα υπόλοιπα έδειχναν
ξεκάθαρα εκείνο που τώρα καταγγέλλουν οι 32 άγγλοι “ειδικοί”.
Ό,τι, δηλαδή, σκοπός ήταν και παραμένει η παράταση του κινδύνου
(εντός εισαγωγικών), της τρομοκρατίας δηλαδή, μέχρι το τέλος του
2020/αρχές του 2021, οπότε και εικαζόταν πως θα είναι έτοιμα τα
εμβόλια… Για να γίνει μέσω εμβολιασμού η γενική ανοσία, πράγμα
που όμως δεν θα χρειαζόταν καθόλου από καθαρή ιατρική, επιδη-
μιολογική άποψη. Και, επιπλέον, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο!!... 
Όλη η τρομοεκστρατεία, οι καθολικές απαγορεύσεις, τα πραξικο-

πήματα, δεν είχαν στόχο να “σταματήσουν τον ιό”, επειδή κάτι
τέτοιο είναι απλά αδύνατο! Είχαν στόχο να αποτρέψουν την ήπια
και σε γενικές γραμμές χωρίς συμπτώματα διάδοσή του μέχρις ότου
οι φαρμακοβιομηχανίες δημιουργήσουν εμβόλια “νέας τεχνολογίας”,
εμβόλια γενετικής μηχανικής, και τα πουλήσουν σαν … σωτηρία. Η
βασική έως μοναδική προϋπόθεση για να γίνουν δεκτά (έως και υπο-
χρεωτικά, με νόμους) αυτά τα εμβόλια ήταν και είναι να “φουσκώ-
σει” και να επιμηκυνθεί χρονικά η “απειλή”! Τόσο απλά!!! Χίλιες
φορές το είπαν και το ξαναείπαν τα φερέφωνα του βιο-πληροφορι-
κο-ασφαλίτικου συμπλέγματος: “θα ξαναζήσετε κανονικά (ό,τι κι αν
σημαίνει η “νέα κανονικότητα”) μόνο όταν εμβολιαστείτε…”.Πράγμα
που σήμαινε και σημαίνει: ως τότε θα σας κρατήσουμε όμηρους!”.       
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Εισαγωγικό σημείωμα της ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

Επιλέξαμε να μεταφράσουμε και να δημοσιεύσουμε την παρακάτω
συνέντευξη προκειμένου να δείξουμε ότι υπάρχουν και επιστημονι-
κές φωνές (και μάλιστα όσο πιο επίσημες και καθιερωμένες γίνε-
ται) οι οποίες εκφράζουν μια διαφορετική άποψη σχετικά με την
επικρατούσα κρατική διαχείριση της covid-19. Απόψεις που στρέ-
φονται τεκμηριωμένα ενάντια στα lockdowns και συνήθως λοιδορού-
νται από τους οπαδούς των περιοριστικών μέτρων ως υποστηρικτές
του Τραμπ και κατηγορούνται ότι θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια
υγεία. Και συνήθως αυτές οι φωνές δε βγαίνουν και πολύ παραέξω
(στην ελλάδα σίγουρα) καθώς τα επιχειρήματά τους μπορεί να προ-
καλέσουν αμφισβητήσεις στην κυρίαρχη και με χυδάιο τρόπο κεντρι-
κή αφήγηση. Αυτό ακριβώς επιδιώκει και αυτή η έκδοση. Όχι να
πάρουμε τα επιχειρήματα κάποιων “άλλων επιστημόνων” ως ευαγγέ-
λιο αλλά να δείξουμε ότι υπάρχουν κι αυτά και αν μπορούμε να τα
χρησιμοποιήσουμε και αυτά προκειμένου από τη μία να κατανοήσουμε
καλύτερα την όλη κατάσταση και από την άλλη να φτιάξουμε απο-
τελεσματικότερες θέσεις μάχης απέναντι στο κράτος, τα αφεντικά
και τους δημαγωγούς τους. 

ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2020
*Ο τίτλος της μπροσούρας στο εξώφυλλο 

είναι ο τίτλος που δόθηκε από το περιοδικό στη συνέντευξη 

Αντιγράφουμε σχετικά από ένα άρθρο από το site της ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΗΣ (https://www.sarajevomag.gr/) με τίτλο “Απλά διαφορετι-
κές απόψεις; (23/09/20)”:  

“Έπρεπε να περάσουν 7 ή 8 μήνες για να ακουστεί (στην επικρά-
τεια της αυτού μεγαλειότητας κατ’ αρχήν) αυτό:…  

“Η ακολουθούμενη πολιτική είναι ασύμβατη με όσα γνωρίζουμε για
το προφίλ των ομάδων κινδύνου, και πρέπει να αναθεωρηθεί. Ο μη
δηλωμένος αντικειμενικός στόχος της ως τώρα φαίνεται ότι είναι
ο έλεγχος του ιού μέχρις ότου έρθει η στιγμή που θα μπορεί να
εφαρμοστεί ένα εμβόλιο. Αυτός ο στόχος είναι ανέφικτος…”  

Ποιοί λένε τέτοια πράγματα (που η ασταμάτητη μηχανή υποστηρί-
ζει εδώ και μήνες); Τίποτα τσιράκια του ψόφιου κουναβιού, τίποτα
χριστιανοταλιμπάν, τίποτα “ψεκασμένοι”; Πείτε τους όπως θέλετε,
αλλά υπογράφουν 32 “διακεκριμένοι και αναγνωρισμένοι” άγγλοι
επιστήμονες, προφέσορες και τα παρόμοια, με επικεφαλής την επι-
δημιολόγο καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και ερευνή-
τρια του covid Sunerta Gupta, σε ανοικτή επιστολή τους στον
Borduk (aka Johnson). Συνυπογράφουν ο προφέσορας Carl Henegham
από το ίδιο πανεπιστήμιο (της Οξφόρδης), η Karol Sikora απ’ το
πανεπιστήμιο του Buckingham, και άλλοι. Φαίνεται ότι κάποιοι που
κρατούσαν το στόμα τους κλειστό τόσους μήνες (από φόβο;) αποφά-

Μ.Κ.: Μια στοχευμένη στην ηλικία στρατηγική προστατεύει όλα τα ηλικιωμένα άτομα
υψηλού κινδύνου μέχρι να επιτευχθεί η ανοσία της αγέλης, είτε πλούσιους είτε φτωχούς,
διατηρώντας παράλληλα τα σχολεία ανοιχτά για τα παιδιά μας και αφήνοντας τους
νέους ενήλικες χαμηλού κινδύνου να ζήσουν τη ζωή τους και να στηρίξουν τις οικογένει-
ές τους. Για περισσότερες πληροφορίες, σας συνιστώ να διαβάσετε μια φανταστική
συνέντευξη με την καθηγήτρια Sunetra Gupta (3) στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Κατά
τη γνώμη μου, είναι από τις πιο αξιόλογες επιδημιολόγους μολυσματικών ασθενειών
στον κόσμο.  

Κ.Υ.: Η ευθύνη πρέπει να μοιραστεί. Οι προοδευτικοί πρέπει να απορρίψουν την με
τυφλή υποταγή προσέγγιση του lockdown, η οποία είναι απλώς ακατάλληλη, εκτός εάν
και έως ότου τα νοσοκομεία και άλλες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης κινδυ-
νεύουν να υπερφορτωθούν. Πρέπει να είμαστε σχολαστικοί όσον αφορά την προστασία
των ηλικιωμένων και άλλων ομάδων υψηλού κινδύνου. Άλλοι θα πρέπει να επιτρέπεται
να πάνε στις δουλειές τους και να διατηρήσουν τη λειτουργία της κοινωνίας. Οι εργαζό-
μενοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε εξοπλισμό ατομικής προστασίας, σε τεστ COVID-19
και επίδομα ασθενείας. 

Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια θα πρέπει να ξανανοίξουν, αλλά οι ηλικιωμένοι
δάσκαλοι, οι καθηγητές και το διοικητικό προσωπικό θα πρέπει να διδάσκουν/εργάζο-
νται από το σπίτι. Θα πρέπει να ληφθούν εφαρμόσιμα μέτρα ελέγχου των μολύνσεων και
οι σπουδαστές και το προσωπικό που αρρωσταίνουν θα πρέπει να μένουν στο σπίτι, σε
έναν ειδικό κοιτώνα COVID-19 ή, εάν είναι απαραίτητο, στο ιατρείο. 

Παρόμοιες διαδικασίες θα πρέπει να ακολουθούνται στον ευρύτερο κόσμο της εργα-
σίας, είτε πρόκειται για δουλειές γραφείου (white-collar work) είτε για χειρωνακτικές
(blue-collar work). Στις εγκαταστάσεις μακροχρόνιας φροντίδας, το προσωπικό και οι
κάτοικοι θα πρέπει να ελέγχονται συχνά για COVID-19. Εκείνοι που βγαίνουν θετικοί για
ενεργή μόλυνση θα πρέπει να παραμείνουν στο σπίτι για τουλάχιστον δεκατέσσερις ημέ-
ρες ή μέχρι να εξαφανιστούν τυχόντα συμπτώματα. Η φροντίδα των ασθενών θα πρέπει
να γίνεται από εκείνους που είχαν COVID-19 στο παρελθόν. Οι φυλακισμένοι πρέπει να
προστατεύονται χρησιμοποιώντας παρόμοια μέτρα.
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να προσπαθήσουμε να ντροπιάσουμε ή, χειρότερα, να εκδιώξουμε από το κολέγιο
νέους που πηγαίνουν σε πάρτι ή μπαρ. Η συνάδελφός μου Julia Markus έχει γράψει πει-
στικά για το πόσο αντιπαραγωγική είναι αυτή η στάση. Οι μολυσματικές ασθένειες θα
εξαπλωθούν και οι εκθέσεις σε νέους, υγιείς ανθρώπους συμβάλλουν στην ανοσία της
αγέλης που τελικά θα ωφελήσει όλους. 
Οι προοδευτικοί θα πρέπει να υποστηρίζουν μια βιώσιμη, κοινοτική προσέγγιση που

έχει τη γνώση ότι ο ιός θα εξαπλωθεί μέχρι η ανοσία της αγέλης να επιτευχθεί, αναγνω-
ρίζει την ανάγκη για αυστηρή προστασία των ευάλωτων προκειμένου να ελαχιστοποι-
ηθούν οι θάνατοι, και αναγνωρίζει τη ζημιά που προκαλείται από τα χοντροκομμένα
γενικευμένα lockdowns και τις δυσανάλογες επιπτώσεις για τους εργαζομένους και τους
μη-λευκούς ανθρώπους. 
Η πανδημία έχει αποκαλύψει τις κραυγαλέες και αυξανόμενες ανισότητες στην κοι-

νωνία μας, αν δεν ήταν εμφανείς πριν. Πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για μια
ριζικά δικαιότερη κοινωνία, συμπεριλαμβανομένης, φυσικά, της ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης για όλους. Η ανάγκη είναι μεγαλύτερη από ποτέ.   

σημειώσεις από ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 
(1) pod schools: γονείς που παίρνουν πρωτοβουλία ώστε τα παιδιά τους σε ομάδες να συνα-

ντιόνται τακτικά για να μαθαίνουν και να κοινωνικοποιούνται μέχρι να ξανανοίξουν τα δημόσια
σχολεία.  

(2) Με τον όρο white-collar-worker  εννοεί ένα στρώμα εργαζομένων που έχουν καλύτερους
μισθούς και συνήθως κάνουν δουλειές γραφείου και όχι “βρώμικες”χειρωνακτικές (αυτοί οι
τελευταίοι χαρακτηρίζονται ως blue-collar-workers).   

(3) Η Sunerta Gupta είναι παγκοσμίως γνωστή επιδημιολόγος από το πανεπιστήμιο της
Οξφόρδης και έχει μια κριτική οπτική απέναντι στα lockdowns στηρίζοντας ταυτόχρονα και την
όσο το δυνατόν πιο γρήγορη απόκτηση ανοσίας της αγέλης προκειμένου να αντιμετωπιστεί απο-
τελεσματικά η Covid-19. Ήταν από τους 32 επιστήμονες που έγραψαν μια ανοικτή επιστολή κρι-
τικής στο Μπόρις Τζόνσον κριτικάροντας της επιλογές της βρετανικής κυβέρνησης όσον αφορά
την Covid-19 και τη διαχείρισή της.

σειρά: flipside/covid19

Χρειαζόμαστε
μια ριζικά διαφορετική 

προσέγγιση 
για την πανδημία 

και την οικονομία μας 
στο σύνολό της

Μια συνέντευξη 

με την Katherine Yih και το Martin Kulldorff*

*(η Yih είναι βιολόγος και επιδημιολόγος και ο Kulldorff καθηγη-
τής ιατρικής, και οι δύο είναι στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ)


