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πρόκειται να συμβεί.

Η σχολή σκέψης στην οποία ανήκω
αρέσει να χρησιμοποιεί απλά μαθημα-
τικά μοντέλα και να τα χρησιμοποιεί
για να βγάλει θεμελιώδη ποιοτικά
συμπεράσματα. Για παράδειγμα, ένα
από τα πράγματα που κάνω είναι να
δουλεύω σε εμβόλια γρίπης, τα οποία
προέρχονται από πολύ απλά μαθημα-
τικά μοντέλα. Αυτά τα απλά μοντέλα
είναι εκεί που βρίσκεται η κύρια
δύναμη.

Αλλά στο άλλο άκρο, άνθρωποι
χρησιμοποιούν πολύ μεγάλα, πολύ-
πλοκα μοντέλα υπολογιστών.
Ταιριάζουν αυτά τα υπολογιστικά
μοντέλα σε δεδομένα και στη συνέ-
χεια τα χρησιμοποιούν για να προβλέ-
ψουν τι θα συμβεί στη συνέχεια. Αυτή
είναι μια σχολή επιδημιολογίας η
οποία με κάνει να νιώθω λίγο άβολα.

Ερώτηση: Αυτό είναι η σχολή του
καθηγητή Ferguson;

S.Gupta: Το μοντέλο που χρησιμο-
ποιήθηκε για να προβλέψει τι θα συμ-
βεί ήταν σίγουρα αυτού του είδους.

Υπάρχουν σχολές σκέψης στην επι-
δημιολογία. Αλλά όπως και οι σχολές
σκέψης στην αγγλική λογοτεχνία,
συνήθως τείνουμε να σεβόμαστε ο
ένας τον άλλον, αντί να βγαίνουμε στο
Twitter για να δημοσιοποιήσουμε
αρκετά δυσφημιστικές δηλώσεις,
όπως έκαναν ορισμένοι από τους
συναδέλφους μου.

Ερώτηση: Πιστεύετε ότι το κοινωνι-
κό οικοδόμημα μπορεί να επιδιορθω-
θεί, μπορεί η κοινωνία να ανακάμψει

από αυτόν τον τρόμο, και μπορεί η
επιστήμη να ανακάμψει;

S.Gupta: Ελπίζω ότι η κοινωνία
μπορεί να ανακάμψει. Έχουμε δείξει
μεγάλη ανθεκτικότητα, σίγουρα σε
άλλες εποχές. Θα είναι ενδιαφέρον να
δούμε πώς όλα αυτά παρουσιαστούν
στη λογοτεχνία. Υπάρχουν πολύ λίγα
στη λογοτεχνία όσον αφορά την παν-
δημία γρίπης του 1918.

Απλά αναρωτιέμαι τι θα κάνουμε
με αυτό. Στην καλύτερη περίπτωση,
θα είναι κάτι που θα κοιτάξουμε πίσω
και θα πούμε ότι ποτέ δε θέλουμε να
επιστρέψουμε ξανά εκεί. Ίσως θα μας
κάνει πιο στοχαστικούς στις μελλοντι-
κές μας υποθέσεις και ίσως θα αλλά-
ξει τον τρόπο που σκεφτόμαστε το
ρίσκο. Έτσι θα μπορούσαν να υπάρ-
χουν καλά πράγματα που θα προέρ-
χονται από αυτή τη μάλλον τρομερή
εμπειρία.

Όσον αφορά τη διατήρηση της
συζήτησης ζωντανής, θα είναι ενδια-
φέρον να δούμε. Σε κάποιο επίπεδο,
τα πανεπιστήμια θα πρέπει να χρεώ-
νονται με αυτή την ευθύνη, αλλά είναι
δύσκολο να είμαστε σίγουροι ότι θα
παράσχουν το χώρο για να λάβουν
χώρα αυτές οι συζητήσεις.

Αυτή τη στιγμή, προσωπικά αισθά-
νομαι ότι η συκοφαντία που έχει συσ-
σωρευτεί όσον αφορά εμάς που τολ-
μούμε να διαφωνήσουμε με αυτό που
θεωρείται ότι είναι μια κοινοτική υπο-
χρέωση, αλλά κατά τη γνώμη μου
είναι εντελώς ατομικιστική, είναι
πραγματικά αρκετά τρομακτική.

Ήταν πολύ δύσκολα.

αποσπάσματα συνέντευξης 
της Sunetra Gupta* 

σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης του sars-cov-2/covid19
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“Αυτή τη στιγμή, προσωπικά αισθάνομαι
ότι η συκοφαντία που έχει συσσωρευτεί
όσον αφορά εμάς που τολμούμε να διαφωνή-
σουμε με αυτό που θεωρείται ότι είναι μια
κοινοτική υποχρέωση, αλλά κατά τη γνώμη
μου είναι εντελώς ατομικιστική, είναι πραγ-
ματικά αρκετά τρομακτική.

Ήταν πολύ δύσκολα.”
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Ερώτηση: Είναι ενδιαφέρον ότι ανα-
φέρατε τη λαογραφία. Στη Δύση έχου-
με αυτή την ιδέα ότι θέλουμε να εξα-
λείψουμε την ασθένεια – ότι υπάρχει
μια ηρωική φιγούρα που παρεμβαίνει
και στη συνέχεια επαναφέρει την κοι-
νωνική τάξη. Σε ορισμένα μέρη της
Ασίας υπάρχει μια πολύ διαφορετική
προσέγγιση, είναι περισσότερο σχετι-
κό με το να προσαρμόσεις τον εαυτό
σου στο φυσικό κόσμο και να καλλιερ-
γήσεις μια πιο ολιστική άποψη για το
πώς ζεις με την καταστροφή. Τα πράγ-
ματα όπως το lockdown έχουν τη δική
τους λαογραφία.

S.Gupta: Ναι, αυτό φαίνεται να
είναι ένα μεγάλο μέρος της γλώσσας
του. Είναι ημι-θρησκευτικό, στην
πραγματικότητα.

Είμαι έκπληκτη με δύο πράγματα.
Το ένα είναι η πολεμική γλώσσα που
χρησιμοποιείται σε σχέση με τον ιό, η
οποία δείχνει αυτή την επιθυμία να
εκμηδενιστεί, κάτι που μου φαίνεται
περίεργο. Ίσως έχει να κάνει με το ότι
προέρχομαι από μια ανατολική παρά-
δοση, αλλά θα ήθελα να πιστεύω ότι
είναι περίεργο γιατί ζούμε με μολυ-
σματικές ασθένειες. Οι μολυσματικές
ασθένειες προβλέπονται στο κοινωνι-
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Μπορείτε να σκεφτείτε πόλεις ή
πλοία…

S.Gupta: Υπάρχει αυτό το χωριό του
Eyam που απομονώθηκε κατά τη διάρ-
κεια της πανούκλας για να σταματήσει
την πανούκλα από το να βγει έξω από
κει. Αυτός είναι ένας αξιοπρεπής
λόγος για να κάνεις lockdown. Το lock-
down για να κρατήσεις κάτι έξω είναι
εξαιρετικά ατομικιστικό. Το lockdown
για να κρατήσεις κάτι υπό έλεγχο είναι,
μακροπρόθεσμα, αρκετά λανθασμένο.

Ερώτηση: Θα κρατούσατε το lock-
down αποκλειστικά σε σπίτια φροντί-
δας;

S.Gupta: Βεβαίως. Η θωράκιση των
ευάλωτων είναι αυτό που κάναμε επί-
σης λάθος. Νομίζω ότι τα έθνη πρέπει
να ακολουθήσουν τόσο τις πρακτικές
συστάσεις όσο και τη ρητορική της
Σουηδίας. Πήραν την απόφαση και την
παρουσίασαν χωρίς την αλαζονεία του
"αυτό είναι το σωστό πράγμα που πρέ-
πει να κάνουμε". Θα μπορούσαν να
προστατεύσουν τα σπίτια φροντίδας
καλύτερα ίσως, και δε μπορούμε να
κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα
σωστά, αλλά θα πρέπει να κάνουμε το
καλύτερο για να προστατέψουμε τους
ευάλωτους.

Ένας ορισμένος βαθμός ταπεινο-
φροσύνης και λογικού διαλόγου σχετι-
κά με αυτό θα μπορούσε να εμποδίσει
ολόκληρο το έθνος να παραλύσει από
το φόβο. Οι άνθρωποι είναι τρομοκρα-
τημένοι. Ακόμη και με τη χαλάρωση
των μέτρων, μπορείτε να δείτε ότι ο
τρόμος δεν έχει εξαφανιστεί.

Ερώτηση: Στην αρχή της κρίσης, ορι-

σμένοι επιδημιολόγοι φάνηκε να νοιά-
ζονται περισσότερο να προβλέπουν
θανάτους από το να ασχοληθούν με
την ανοσία. Πιστεύετε ότι ορισμένοι
επιστήμονες που έβγαιναν δημόσια
συνέβαλαν στην αίσθηση του τρόμου
και του φόβου με παράλογο τρόπο;

S.Gupta: Θα μπορούσες να υποστη-
ρίξεις ότι ήταν το χειρότερο σενάριο
και θεώρησαν ότι ήταν αυτό που έπρε-
πε να παρουσιάσουν στην κυβέρνηση.
Μετά από αυτό, δεν υπήρξε περαιτέρω
εξέταση. Η συζήτηση διακόπηκε. Κάθε
προσπάθεια που έκανα για να διατη-
ρήσω αυτή τη συζήτηση ζωντανή και
να προσπαθήσω να μπουν τα σωστά
δεδομένα επί τάπητος για να ληφθούν
αποφάσεις, ουσιαστικά αγνοήθηκε.

Και αν μη τι άλλο, δεχθήκαμε πολλές
μομφές, και μας είπαν ότι κάναμε κάτι
επικίνδυνο, το οποίο είναι πραγματικά
μάλλον στενάχωρο γιατί από την αρχή
όλοι μας ανησυχούσαμε πολύ για τις
επιπτώσεις του lockdown σε μη προ-
νομιούχους ανθρώπους, τόσο σε αυτή
τη χώρα όσο και σε παγκόσμιο επίπε-
δο. Έτσι μάς πληγώνει όταν μας λένε
ότι κάνουμε κάτι επικίνδυνο.

Ερώτηση: Πώς αναπτύσσεται η επι-
δημιολογία σε διάφορα μέρη του
κόσμου. Υπάρχει μια βρετανική προ-
σέγγιση, υπάρχει μια ποικιλομορφία
στην επιδημιολογία;

S.Gupta: Υπάρχουν κάποιες σχολές
σκέψης, είναι αλήθεια. Αυτό που έχει
έρθει στο προσκήνιο κατά τη διάρκεια
αυτής της πανδημίας είναι το πεδίο
της θεωρητικής επιδημιολογίας, όπου
χρησιμοποιείς μαθηματικά και υπολο-
γιστικά μοντέλα για να προβλέψεις τι

intro
H Sunetra Gupta είναι επιδημιολόγος μολυσματικών ασθενειών και καθηγή-
τρια θεωρητικής επιδημιολογίας στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Μαζί με την
ομάδα της έχει κάνει πολλές επιδημιολογικές έρευνες πάνω στην ελονοσία, τη
γρίπη, τον HIV και προσφάτως στην Covid-19, όπου έχει διατυπώσει μια αρκετά
διαφορετική θέση όσον αφορά την κρατική της διαχείριση και τα περιοριστικά
μέτρα που πάρθηκαν. 
Ήταν μία από τους 32 επιστήμονες που έστειλαν στα μέσα σεπτέμβρη του 2020
ανοικτή επιστολή στο μπόρις τζόνσον κριτικάροντας τα lockdown μέτρα που
πήρε η βρετανική κυβέρνηση. Είναι από την τάση των επιδημιολόγων που έχει
ασκήσει κριτική στα περίπλοκα μαθηματικά μοντέλα της σχολής σκέψης του N.
Ferguson (του Imperial College), τα οποία προβάλλονται διαρκώς από τα μμε,
συμβάλλοντας και αυτά στην απόπειρα τρομοκράτησης των πληθυσμών. 
Επίσης υποστηρίζει ανοιχτά την όσο πιο δυνατόν γρήγορη απόκτηση της γενι-
κής ανοσίας πληθυσμού (γνωστή και ως “ανοσία της αγέλης”) με ταυτόχρονη
προστασία των πιο ευάλωτων στην covid-19 πληθυσμών. 
Κρίναμε σκόπιμο να μεταφράσουμε και να εκδώσουμε αποσπάσματα από μια
συνέντευξη που έδωσε η S. Gupta τον ιούλη του 2020 καθώς πιστεύουμε ότι
είναι τουλάχιστον καταρχάς απαραίτητο να έρθουμε σε επαφή με το σύνολο
των επιστημονικών απόψεων σχετικά με την όλη κατάσταση, και όχι μόνο με
την άποψη των κρατικών ειδικών. Διαβάζοντας τη συνέντευξη σίγουρα μας
μεγάλωσαν προβληματισμοί που ήδη είχαμε, αλλά και μας δημιουργήθηκαν
καινούριοι. Ελπίζουμε η έκδοση αυτή να βοηθήσει όσους και όσες προσπαθούν
να κρατήσουν το μυαλό τους στη θέση του και να αμφισβητήσουν τον μονό-
πλευρο καθημερινό προπαγανδιστικό βομβαρδισμό που δεχόμαστε από το κρά-
τος και τους δημαγωγούς του. Γιατί αλοίμονο αν αφήσουμε τις ζωές μας στα
χέρια τους...

οκτώβρης 2020
*ολόκληρη η συνέντευξη στο: https://reaction.life/we-may-already-have-herd-immuni-

ty-an-interview-with-professor-sunetra-gupta/
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στην πραγματικότητα. Ας ελπίσουμε
ότι αυτό θα εδραιωθεί σε επιστημονι-
κό, εργαστηριακό επίπεδο. Εμείς οι
ίδιοι εξετάζουμε πώς τα αντισώματα
στους εποχιακούς κορονοϊούς μπο-
ρούν να επηρεάσουν την προστασία
από τη μόλυνση και την ασθένεια.

Ίσως θα μπορέσουμε να δημιουρ-
γήσουμε μια εικόνα που θα καθησυ-
χάσει το κοινό ότι στην πραγματικότη-
τα είμαστε πολύ καλύτερα με το να
έχουμε εκτεθεί σε σχετικούς κοροναϊ-
ούς. Είμαστε σε μια καλύτερη θέση για
να καταπολεμήσουμε αυτή τη μόλυν-
ση από ό,τι πραγματικά πιστεύαμε.

Ερώτηση: Πώς μπορούν οι δημοσιο-
γράφοι να πράξουν καλύτερα όταν
αναφέρουν χοντροκομμένα στατιστι-
κά στοιχεία που συχνά βγαίνουν; Το
πλαίσιο που προκύπτει είναι τόσο
ζωτικής σημασίας, και αυτό που βλέ-
πετε τόσες φορές είναι άνθρωποι να
παραπληροφορούν και να παραφου-
σκώνουν τα στατιστικά.

S.Gupta: Ναι, νομίζω ότι τα ρεπορ-
τάζ δε μας έκαναν καθόλου καλό και
εξακολουθεί να παραμένει έτσι. Ένα
από τα πράγματα που θεωρώ πολύ
δύσκολο είναι η εστίαση στις εθνικές
στατιστικές. Μεταξύ των διαφόρων
εκδηλώσεων του ατομικισμού, ο εθνι-
κισμός έχει σίγουρα υπογραμμιστεί σε
μεγάλο βαθμό. Έχει γίνει πραγματικά
ένα καθοδηγητικό συναίσθημα σε
αυτό το άθλιο χάος.

Θα έπρεπε να είχαμε ασχοληθεί
εξαρχής με αυτήν την πανδημία ως
διεθνές πρόβλημα. Αντ' αυτού συνέβη
το "ας κλειδώσουμε τη χώρα μας, ας
προστατεύσουμε τους πολίτες μας",

το οποίο είναι απίστευτα ατομικιστι-
κό.

Αυτές οι παράλογες συγκρίσεις
μεταξύ μεγάλων και μικρών χωρών.
Δεν είναι διαγωνισμός τραγουδιού,
είναι απλά απολύτως γελοίο. Είναι επί-
σης πολύ επιβλαβές. Όταν σκέφτεστε
τις ΗΠΑ σα σύνολο, χάνετε το γεγονός
ότι η επιδημία φαίνεται να έχει τελειώ-
σει στα βορειοανατολικά και αυξάνε-
ται στα νοτιοδυτικά. Γιατί να τα βάλεις
μαζί; Δεν υπάρχει κανένας λόγος να
βάλεις μια αύξηση στα κρούσματα-
στην Αριζόνα με όλα τα άλλα.

Και τελικά το όλο θέμα της αναφο-
ράς κρουσμάτων. Το οποίο είναι
βαθιά προβληματικό επειδή εξαρτά-
ται καταρχήν από το πόσοι άνθρωποι
έχουν κάνει τεστ και που έκαναν το
τεστ. Δεν λέω ότι οι δημοσιογράφοι
δεν πρέπει να αναφέρουν αριθμούς
κρουσμάτων, θα πρέπει απλώς να
είναι πολύ προσεκτικοί. Οι θάνατοι
είναι θάνατοι, αλλά τα κρούσματα
μπορεί να είναι ο,τιδήποτε.

Προφανώς θα υπάρξει κάποια σύγ-
χυση, επειδή πρόκειται για έναν νέο ιό
και μερικά από αυτά τα πράγματα
θέλουν εξειδίκευση. Αλλά αυτά είναι
απλά πράγματα. Θα μπορούσατε να
θέσετε αυτήν την ερώτηση σε ένα
10χρονο. Πιστεύεις ότι είναι σωστό να
συγκρίνεις τον αριθμό των θανάτων
στη Βραζιλία με εκείνους στην Ιταλία
και ο δεκάχρονος θα έλεγε "δεν το
νομίζω".

Ερώτηση: Τι μπορούν τα κράτη να
κάνουν καλύτερα; Δεν υπάρχουν
πολλά παραδείγματα χωρών που έκα-
ναν εθνική καραντίνα στο παρελθόν.
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κό μας συμβόλαιο, πραγματικά.
Γνωρίζουμε ότι αυτή είναι μια απειλή
που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.

Το άλλο ενδιαφέρον θέμα που
συνειδητοποίησα ξαφνικά με αυτή τη
συγκεκριμένη απειλή, είναι ότι οι
άνθρωποι την αντιμετωπίζουν σα μια
εξωτερική καταστροφή, σαν έναν
τυφώνα ή ένα τσουνάμι, σαν να μπο-
ρείς να ασφαλίσεις τις καταπακτές και
θα φύγει τελικά. Αυτό απλά δεν είναι
σωστό. Η επιδημία είναι μια οικολογι-
κή σχέση που πρέπει να διαχειριστού-
με μεταξύ εμάς και του ιού. Αλλά αντ'
αυτού, οι άνθρωποι το βλέπουν ως ένα
εντελώς εξωτερικό πράγμα.

Αυτό που με απογοήτευσε για τον
τρόπο με τον οποίο προσεγγίστηκε
αυτό, είναι ότι προσεγγίστηκε από τη
μεριά ενός μόνο άξονα, ο οποίος, αν
θέλετε, είναι ένας επιστημονικός τέτοι-
ος. Ακόμη και μέσα σε αυτό το πλαίσιο,
θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι
είναι πολύ μονοδιάστατο, κι έτσι δε
σκεφτόμαστε τι συμβαίνει με άλλες
μολυσματικές ασθένειες ή πόσοι
άνθρωποι πρόκειται να πεθάνουν από
καρκίνο.

Αυτός είναι ο άξονας της ασθένειας,
αλλά στη συνέχεια υπάρχει ο κοινωνι-
κοοικονομικός άξονας, ο οποίος έχει
αγνοηθεί. Αλλά υπάρχει μια τρίτη,
αισθητική προσέγγιση, η οποία έχει να
κάνει με το πώς θέλουμε να ζήσουμε
τη ζωή μας. Κλείνουμε τον εαυτό μας
όχι μόνο απέναντι στην ασθένεια, αλλά
σε άλλες πτυχές του να είσαι άνθρω-
πος.

Ερώτηση: Μιλάμε για διεθνή ταξίδια
ως φορέα ασθένειας και μιλάμε για το

πώς δε θα επιστρέψουμε ποτέ σε αυτή
τη φυσιολογική κατάσταση. Είναι η
επιθετική-βίαιη ιδέα ότι μπορείς να
την εξαλείψεις σταματώντας την ανά-
μειξη. Είναι ένα είδος λανθασμένου
ανταλλάγματος.

S.Gupta: Νομίζω ότι το αντάλλαγμα
είναι πολύ ακραίο. Προφανώς, η πιο
ακραία εκδήλωση αυτης του ανταλ-
λάγματος είναι τα 23 εκατομμύρια
άνθρωποι που θα ωθηθούν κάτω από
το όριο της φτώχειας ως αποτέλεσμα
αυτής της βίαιης/επιθετικής προσέγγι-
σης. Το κόστος για τις τέχνες είναι
πιστεύω επίσης απίστευτα σημαντικό -
τα θέατρα και όλες τις άλλες μορφές
της τέχνης. Αλλά και η εγγενής τέχνη
της ζωής, η οποία νομίζω ότι τίθεται σε
κίνδυνο.

Οι πράξεις καλοσύνης αποφεύγο-
νται. Κάποιος μου είπε χθες ότι η μητέ-
ρα τους τούς είπε "παρακαλώ μην
έρθετε σπίτι, θα μας σκοτώσετε".

Ερώτηση: Το lockdown ήταν τόσο
επιτυχημένο που οι άνθρωποι τρομο-
κρατούνται. Τι νομίζετε ότι οι υπεύθυ-
νοι χάραξης πολιτικής και οι πολιτικοί,
και άλλοι όπως εσείς, μπορούν να
κάνουν για να μας βοηθήσουν να επι-
στρέψουμε στο φυσιολογικό;

S.Gupta: Αυτό που μπορούν να
κάνουν οι πολιτικοί είναι ίσως να
αλλάξουν τη γλώσσα τους για να δεί-
ξουν ότι ζούμε με ρίσκο, πρέπει να
λάβουμε αρκετά δύσκολες αποφάσεις
σχετικά με τους συμβιβασμούς που
υπάρχουν μεταξύ των τρόπων ζωής,
μεταξύ των μέσων διαβίωσης και των
θυσιών που πρέπει να γίνουν σε κοι-
νωνικό επίπεδο. Θα έκαναν καλά να
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παροτρύνουν τους ανθρώπους να
σκέφτονται σε κοινοτικό επίπεδο.

Νομίζω ότι το lockdown είναι
πραγματικά ατομικιστικό στη γενική
του κατασκευή. Πράγματα που συνή-
θως διασκορπίζουμε μέσα στην κοινό-
τητα, όπως ο ατομικός κίνδυνος και η
ατομική ευθύνη. Τώρα βλέπω τους
νέους να τρομοκρατούνται, παρόλο
που συνειδητοποιούν ότι ο κίνδυνος
για τον εαυτό τους είναι χαμηλός, ότι
μπορεί να μολύνουν έναν φίλο που θα
κολλήσει στη συνέχεια τους παππού-
δες του. Αυτή η αλυσίδα ενοχής εντο-
πίζεται κατά κάποιο τρόπο στο άτομο
αντί να διανέμεται και να μοιράζεται.

Πρέπει να μοιραστούμε την ενοχή.
Πρέπει να μοιραστούμε την ευθύνη.
Και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας
ορισμένους κινδύνους για να εκπλη-
ρώσουμε τις υποχρεώσεις μας και να
τηρήσουμε το κοινωνικό συμβόλαιο.
Θα ήθελα λοιπόν οι πολιτικοί να το
υπενθυμίσουν αυτό στους ανθρώ-
πους, γιατί αυτό είναι που έχουν εκλε-
γεί να κάνουν – για να δουν ότι το κοι-
νωνικό συμβόλαιο διεκπεραιώνεται
σωστά.

Ερώτηση: Υπάρχει μια ουσιαστική
αίσθηση μόλυνσης που διαπερνά τα
πάντα. Βλέπετε επανειλημμένα τους
ανθρώπους να αντιδρούν με καυστικό
τρόπο σε εικόνες νέων που πηγαίνουν
στο πάρκο ή την παραλία. Πώς μετα-
τρέπεται μια συλλογική αίσθηση
μόλυνσης και αμαρτίας σε κάτι παρα-
γωγικό;

S.Gupta: Είναι πολύ δύσκολο.
Νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα να
κάνουμε εκτός από το να υπενθυμί-

σουμε στους ανθρώπους ότι αυτό δεν
είναι μόνο πουριτανικό, αλλά λανθα-
σμένο. Διότι στην πραγματικότητα, ο
μόνος τρόπος για να μειώσουμε τον
κίνδυνο για τους ευάλωτους ανθρώ-
πους του πληθυσμού είναι, για όσους
από εμάς είναι σε θέση να αποκτή-
σουν ανοσία αγέλης, να το κάνουμε
αυτό.

Ακόμα κι αν υπάρχει ένα μικρό
ρίσκο. Είμαι 55 ετών, υπάρχει κάποιος
μικρός κίνδυνος εκεί έξω. Αλλά θα
ήμουν πρόθυμη να το πάρω αυτό,
όπως ακριβώς κάνω με τη γρίπη.
Υπάρχει κίνδυνος να πεθάνω από
γρίπη, αλλά είμαι πρόθυμη να το
ρισκάρω, γιατί ξέρω ότι αν δεν το
κάνω τότε η γρίπη θα εμφανιστεί
όπως πριν, θα εισέλθει στον πληθυ-
σμό των ανοσολογικά ευάλωτων ατό-
μων και τότε θα υπάρξει υψηλός κίν-
δυνος μόλυνσης που θα έχει δυσανά-
λογη επίδραση στον ευάλωτο τομέα
του πληθυσμού.

Ίσως ο τρόπος για να το αντιμετω-
πίσουμε τώρα είναι να πούμε, στην
πραγματικότητα, ότι όχι μόνο είναι
καλό για τους νέους να βγουν εκεί έξω
και να αποκτήσουν ανοσία, αλλά αυτό
είναι σχεδόν το καθήκον τους. Είναι
ένας τρόπος να ζούμε με αυτόν τον ιό.
Έτσι ζούμε με άλλους ιούς. Η γρίπη
είναι σαφώς ένας πολύ επικίνδυνος
ιός, αλλά ο λόγος που δε βλέπουμε
περισσότερους θανάτους από τη
γρίπη κάθε χρόνο είναι επειδή, μέσω
της ανοσίας της αγέλης, τα επίπεδα
μόλυνσης διατηρούνται σε όσο το
δυνατόν πιο χαμηλό επίπεδο.

Νομίζω ότι υπάρχει ένας τρόπος
ζωής σε μια κοινότητα όπου παίρνου-
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με κάποιο κίνδυνο. Κάνουμε το ίδιο με
τα αυτοκίνητα κλπ. Λέμε, εντάξει
υπάρχει ένα ρίσκο, θα το πάρουμε,
γιατί αν δεν είχαμε πάρει αυτό το
ρίσκο θα ζούσαμε τη ζωή μας με τρόπο
που δε θέλουμε.

Ερώτηση: Η έκφραση "ανοσία της
αγέλης" έχει εισέλθει στην ίδια σφαίρα
με τη λιτότητα και το Brexit. Έχει γίνει
ένα είδος επικίνδυνης λέξης εξαιτίας
αυτής της όλης συζήτησης από την
αρχή. Τη στιγμή που λέτε ανοσία αγέ-
λης, οι εφημερίδες του συρμού λένε ότι
θέλετε να σκοτώσετε όλους τους ηλι-
κιωμένους.

S.Gupta: Είναι απλά ένας τεχνικός
όρος. Είναι απλώς ένας τεχνικός όρος
για το ποσοστό του πληθυσμού που
πρέπει να έχει ανοσία για να αποτρέ-
ψει την εξάπλωση της νόσου, ο οποίος
είναι η κεντρική έννοια/σκεπτικό
στους εμβολιασμούς. Είναι μια θεμε-
λιώδης επιδημιολογική έννοια, η οποία
σαφώς έχει υπονομευτεί. Υποθέτω ότι
το γεγονός ότι περιλαμβάνει τη λέξη
“αγέλη” έχει καταστήσει κάτι τετοιο
ευκολότερο.

Η αλήθεια είναι ότι η ανοσία της
αγέλης είναι ένας τρόπος να εμποδι-
στεί ο θάνατος των ευάλωτων ανθρώ-
πων. Αυτό επιτυγχάνεται εις βάρος
κάποιων ανθρώπων που πεθαίνουν και
μπορούμε να το σταματήσουμε αυτό,
προστατεύοντας τις ευάλωτες ομάδες
κατά τη διάρκειά του. Σε μια ιδανική
κατάσταση, θα προστατεύαμε τους
ευάλωτους όσο καλύτερα μπορούμε,
θα αφήναμε τους ανθρώπους να πάνε
στη δουλειά τους, θα επιτρέπαμε στην
ανοσία της αγέλης  να δημιουργηθεί,
θα διασφαλίζαμε ότι η οικονομία δε θα

συντριβεί, θα διασφαλίζαμε ότι οι
τέχνες θα διατηρούνταν και θα δια-
σφαλίζαμε ότι οι αξίες της καλοσύνης
και της ανεκτικότητας θα παραμείνουν
στη θέση τους.

Ζούμε, φαίνεται, σε αυτή την κατά-
σταση τρόμου. Ναι, τα διεθνή ταξίδια
διευκολύνουν την είσοδο της μόλυν-
σης, αλλά αυτό που κάνουν επίσης
είναι ότι φέρνουν ανοσία.

Γιατί δεν έχουμε πανδημίες γρίπης
πια; Επειδή πριν από το 1918 δεν
υπήρχαν επαρκή διεθνή ταξίδια ή
μεγάλος αριθμός ατόμων για να διατη-
ρήσουν τη γρίπη ως το είδος του επο-
χιακού πράγματος που είναι τώρα.
Ομάδες ανθρώπων χωρίς ανοσία θα
συσσωρεύονταν και στη συνέχεια θα
καταστρέφονταν.

Αυτό ήταν το πρότυπο μέχρι το
τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου
Πολέμου. Από τότε, πολλές από αυτές
τις ασθένειες έχουν γίνει ενδημικές. Ως
αποτέλεσμα του οποίου είμαστε πολύ
πιο εκτεθειμένοι σε ασθένειες εν γένει
και συναφή παθογόνα, οπότε αν έρθει
κάτι νέο, είμαστε πολύ καλύτερα από
ό,τι θα ήμασταν αν δεν είχαμε κάποια
έκθεση σε αυτό.

Εάν ο κορονοϊός είχε φτάσει σε ένα
περιβάλλον όπου δεν είχαμε έκθεση σε
κορονοϊό πριν, θα μπορούσαμε να
είμαστε πολύ χειρότερα. Φαίνεται επί-
σης ότι εκτός από την προστασία από
σοβαρές ασθένειες ως αποτέλεσμα της
έκθεσης σε σχετικούς κορονοϊούς,
μερικοί από εμάς φαίνεται να έχουμε
ανοσία στη μόλυνση.

Αυτά είναι απλά φανταστικά νέα,
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για τον εαυτό τους είναι χαμηλός, ότι
μπορεί να μολύνουν έναν φίλο που θα
κολλήσει στη συνέχεια τους παππού-
δες του. Αυτή η αλυσίδα ενοχής εντο-
πίζεται κατά κάποιο τρόπο στο άτομο
αντί να διανέμεται και να μοιράζεται.

Πρέπει να μοιραστούμε την ενοχή.
Πρέπει να μοιραστούμε την ευθύνη.
Και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας
ορισμένους κινδύνους για να εκπλη-
ρώσουμε τις υποχρεώσεις μας και να
τηρήσουμε το κοινωνικό συμβόλαιο.
Θα ήθελα λοιπόν οι πολιτικοί να το
υπενθυμίσουν αυτό στους ανθρώ-
πους, γιατί αυτό είναι που έχουν εκλε-
γεί να κάνουν – για να δουν ότι το κοι-
νωνικό συμβόλαιο διεκπεραιώνεται
σωστά.
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αίσθηση μόλυνσης που διαπερνά τα
πάντα. Βλέπετε επανειλημμένα τους
ανθρώπους να αντιδρούν με καυστικό
τρόπο σε εικόνες νέων που πηγαίνουν
στο πάρκο ή την παραλία. Πώς μετα-
τρέπεται μια συλλογική αίσθηση
μόλυνσης και αμαρτίας σε κάτι παρα-
γωγικό;

S.Gupta: Είναι πολύ δύσκολο.
Νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα να
κάνουμε εκτός από το να υπενθυμί-

σουμε στους ανθρώπους ότι αυτό δεν
είναι μόνο πουριτανικό, αλλά λανθα-
σμένο. Διότι στην πραγματικότητα, ο
μόνος τρόπος για να μειώσουμε τον
κίνδυνο για τους ευάλωτους ανθρώ-
πους του πληθυσμού είναι, για όσους
από εμάς είναι σε θέση να αποκτή-
σουν ανοσία αγέλης, να το κάνουμε
αυτό.

Ακόμα κι αν υπάρχει ένα μικρό
ρίσκο. Είμαι 55 ετών, υπάρχει κάποιος
μικρός κίνδυνος εκεί έξω. Αλλά θα
ήμουν πρόθυμη να το πάρω αυτό,
όπως ακριβώς κάνω με τη γρίπη.
Υπάρχει κίνδυνος να πεθάνω από
γρίπη, αλλά είμαι πρόθυμη να το
ρισκάρω, γιατί ξέρω ότι αν δεν το
κάνω τότε η γρίπη θα εμφανιστεί
όπως πριν, θα εισέλθει στον πληθυ-
σμό των ανοσολογικά ευάλωτων ατό-
μων και τότε θα υπάρξει υψηλός κίν-
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πίσουμε τώρα είναι να πούμε, στην
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καλό για τους νέους να βγουν εκεί έξω
και να αποκτήσουν ανοσία, αλλά αυτό
είναι σχεδόν το καθήκον τους. Είναι
ένας τρόπος να ζούμε με αυτόν τον ιό.
Έτσι ζούμε με άλλους ιούς. Η γρίπη
είναι σαφώς ένας πολύ επικίνδυνος
ιός, αλλά ο λόγος που δε βλέπουμε
περισσότερους θανάτους από τη
γρίπη κάθε χρόνο είναι επειδή, μέσω
της ανοσίας της αγέλης, τα επίπεδα
μόλυνσης διατηρούνται σε όσο το
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γιατί αν δεν είχαμε πάρει αυτό το
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λης, οι εφημερίδες του συρμού λένε ότι
θέλετε να σκοτώσετε όλους τους ηλι-
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για το ποσοστό του πληθυσμού που
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και της ανεκτικότητας θα παραμείνουν
στη θέση τους.

Ζούμε, φαίνεται, σε αυτή την κατά-
σταση τρόμου. Ναι, τα διεθνή ταξίδια
διευκολύνουν την είσοδο της μόλυν-
σης, αλλά αυτό που κάνουν επίσης
είναι ότι φέρνουν ανοσία.

Γιατί δεν έχουμε πανδημίες γρίπης
πια; Επειδή πριν από το 1918 δεν
υπήρχαν επαρκή διεθνή ταξίδια ή
μεγάλος αριθμός ατόμων για να διατη-
ρήσουν τη γρίπη ως το είδος του επο-
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Ομάδες ανθρώπων χωρίς ανοσία θα
συσσωρεύονταν και στη συνέχεια θα
καταστρέφονταν.

Αυτό ήταν το πρότυπο μέχρι το
τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου
Πολέμου. Από τότε, πολλές από αυτές
τις ασθένειες έχουν γίνει ενδημικές. Ως
αποτέλεσμα του οποίου είμαστε πολύ
πιο εκτεθειμένοι σε ασθένειες εν γένει
και συναφή παθογόνα, οπότε αν έρθει
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έκθεση σε αυτό.

Εάν ο κορονοϊός είχε φτάσει σε ένα
περιβάλλον όπου δεν είχαμε έκθεση σε
κορονοϊό πριν, θα μπορούσαμε να
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στην πραγματικότητα. Ας ελπίσουμε
ότι αυτό θα εδραιωθεί σε επιστημονι-
κό, εργαστηριακό επίπεδο. Εμείς οι
ίδιοι εξετάζουμε πώς τα αντισώματα
στους εποχιακούς κορονοϊούς μπο-
ρούν να επηρεάσουν την προστασία
από τη μόλυνση και την ασθένεια.

Ίσως θα μπορέσουμε να δημιουρ-
γήσουμε μια εικόνα που θα καθησυ-
χάσει το κοινό ότι στην πραγματικότη-
τα είμαστε πολύ καλύτερα με το να
έχουμε εκτεθεί σε σχετικούς κοροναϊ-
ούς. Είμαστε σε μια καλύτερη θέση για
να καταπολεμήσουμε αυτή τη μόλυν-
ση από ό,τι πραγματικά πιστεύαμε.

Ερώτηση: Πώς μπορούν οι δημοσιο-
γράφοι να πράξουν καλύτερα όταν
αναφέρουν χοντροκομμένα στατιστι-
κά στοιχεία που συχνά βγαίνουν; Το
πλαίσιο που προκύπτει είναι τόσο
ζωτικής σημασίας, και αυτό που βλέ-
πετε τόσες φορές είναι άνθρωποι να
παραπληροφορούν και να παραφου-
σκώνουν τα στατιστικά.

S.Gupta: Ναι, νομίζω ότι τα ρεπορ-
τάζ δε μας έκαναν καθόλου καλό και
εξακολουθεί να παραμένει έτσι. Ένα
από τα πράγματα που θεωρώ πολύ
δύσκολο είναι η εστίαση στις εθνικές
στατιστικές. Μεταξύ των διαφόρων
εκδηλώσεων του ατομικισμού, ο εθνι-
κισμός έχει σίγουρα υπογραμμιστεί σε
μεγάλο βαθμό. Έχει γίνει πραγματικά
ένα καθοδηγητικό συναίσθημα σε
αυτό το άθλιο χάος.

Θα έπρεπε να είχαμε ασχοληθεί
εξαρχής με αυτήν την πανδημία ως
διεθνές πρόβλημα. Αντ' αυτού συνέβη
το "ας κλειδώσουμε τη χώρα μας, ας
προστατεύσουμε τους πολίτες μας",

το οποίο είναι απίστευτα ατομικιστι-
κό.

Αυτές οι παράλογες συγκρίσεις
μεταξύ μεγάλων και μικρών χωρών.
Δεν είναι διαγωνισμός τραγουδιού,
είναι απλά απολύτως γελοίο. Είναι επί-
σης πολύ επιβλαβές. Όταν σκέφτεστε
τις ΗΠΑ σα σύνολο, χάνετε το γεγονός
ότι η επιδημία φαίνεται να έχει τελειώ-
σει στα βορειοανατολικά και αυξάνε-
ται στα νοτιοδυτικά. Γιατί να τα βάλεις
μαζί; Δεν υπάρχει κανένας λόγος να
βάλεις μια αύξηση στα κρούσματα-
στην Αριζόνα με όλα τα άλλα.

Και τελικά το όλο θέμα της αναφο-
ράς κρουσμάτων. Το οποίο είναι
βαθιά προβληματικό επειδή εξαρτά-
ται καταρχήν από το πόσοι άνθρωποι
έχουν κάνει τεστ και που έκαναν το
τεστ. Δεν λέω ότι οι δημοσιογράφοι
δεν πρέπει να αναφέρουν αριθμούς
κρουσμάτων, θα πρέπει απλώς να
είναι πολύ προσεκτικοί. Οι θάνατοι
είναι θάνατοι, αλλά τα κρούσματα
μπορεί να είναι ο,τιδήποτε.

Προφανώς θα υπάρξει κάποια σύγ-
χυση, επειδή πρόκειται για έναν νέο ιό
και μερικά από αυτά τα πράγματα
θέλουν εξειδίκευση. Αλλά αυτά είναι
απλά πράγματα. Θα μπορούσατε να
θέσετε αυτήν την ερώτηση σε ένα
10χρονο. Πιστεύεις ότι είναι σωστό να
συγκρίνεις τον αριθμό των θανάτων
στη Βραζιλία με εκείνους στην Ιταλία
και ο δεκάχρονος θα έλεγε "δεν το
νομίζω".

Ερώτηση: Τι μπορούν τα κράτη να
κάνουν καλύτερα; Δεν υπάρχουν
πολλά παραδείγματα χωρών που έκα-
ναν εθνική καραντίνα στο παρελθόν.
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κό μας συμβόλαιο, πραγματικά.
Γνωρίζουμε ότι αυτή είναι μια απειλή
που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.

Το άλλο ενδιαφέρον θέμα που
συνειδητοποίησα ξαφνικά με αυτή τη
συγκεκριμένη απειλή, είναι ότι οι
άνθρωποι την αντιμετωπίζουν σα μια
εξωτερική καταστροφή, σαν έναν
τυφώνα ή ένα τσουνάμι, σαν να μπο-
ρείς να ασφαλίσεις τις καταπακτές και
θα φύγει τελικά. Αυτό απλά δεν είναι
σωστό. Η επιδημία είναι μια οικολογι-
κή σχέση που πρέπει να διαχειριστού-
με μεταξύ εμάς και του ιού. Αλλά αντ'
αυτού, οι άνθρωποι το βλέπουν ως ένα
εντελώς εξωτερικό πράγμα.

Αυτό που με απογοήτευσε για τον
τρόπο με τον οποίο προσεγγίστηκε
αυτό, είναι ότι προσεγγίστηκε από τη
μεριά ενός μόνο άξονα, ο οποίος, αν
θέλετε, είναι ένας επιστημονικός τέτοι-
ος. Ακόμη και μέσα σε αυτό το πλαίσιο,
θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι
είναι πολύ μονοδιάστατο, κι έτσι δε
σκεφτόμαστε τι συμβαίνει με άλλες
μολυσματικές ασθένειες ή πόσοι
άνθρωποι πρόκειται να πεθάνουν από
καρκίνο.

Αυτός είναι ο άξονας της ασθένειας,
αλλά στη συνέχεια υπάρχει ο κοινωνι-
κοοικονομικός άξονας, ο οποίος έχει
αγνοηθεί. Αλλά υπάρχει μια τρίτη,
αισθητική προσέγγιση, η οποία έχει να
κάνει με το πώς θέλουμε να ζήσουμε
τη ζωή μας. Κλείνουμε τον εαυτό μας
όχι μόνο απέναντι στην ασθένεια, αλλά
σε άλλες πτυχές του να είσαι άνθρω-
πος.

Ερώτηση: Μιλάμε για διεθνή ταξίδια
ως φορέα ασθένειας και μιλάμε για το

πώς δε θα επιστρέψουμε ποτέ σε αυτή
τη φυσιολογική κατάσταση. Είναι η
επιθετική-βίαιη ιδέα ότι μπορείς να
την εξαλείψεις σταματώντας την ανά-
μειξη. Είναι ένα είδος λανθασμένου
ανταλλάγματος.

S.Gupta: Νομίζω ότι το αντάλλαγμα
είναι πολύ ακραίο. Προφανώς, η πιο
ακραία εκδήλωση αυτης του ανταλ-
λάγματος είναι τα 23 εκατομμύρια
άνθρωποι που θα ωθηθούν κάτω από
το όριο της φτώχειας ως αποτέλεσμα
αυτής της βίαιης/επιθετικής προσέγγι-
σης. Το κόστος για τις τέχνες είναι
πιστεύω επίσης απίστευτα σημαντικό -
τα θέατρα και όλες τις άλλες μορφές
της τέχνης. Αλλά και η εγγενής τέχνη
της ζωής, η οποία νομίζω ότι τίθεται σε
κίνδυνο.

Οι πράξεις καλοσύνης αποφεύγο-
νται. Κάποιος μου είπε χθες ότι η μητέ-
ρα τους τούς είπε "παρακαλώ μην
έρθετε σπίτι, θα μας σκοτώσετε".

Ερώτηση: Το lockdown ήταν τόσο
επιτυχημένο που οι άνθρωποι τρομο-
κρατούνται. Τι νομίζετε ότι οι υπεύθυ-
νοι χάραξης πολιτικής και οι πολιτικοί,
και άλλοι όπως εσείς, μπορούν να
κάνουν για να μας βοηθήσουν να επι-
στρέψουμε στο φυσιολογικό;

S.Gupta: Αυτό που μπορούν να
κάνουν οι πολιτικοί είναι ίσως να
αλλάξουν τη γλώσσα τους για να δεί-
ξουν ότι ζούμε με ρίσκο, πρέπει να
λάβουμε αρκετά δύσκολες αποφάσεις
σχετικά με τους συμβιβασμούς που
υπάρχουν μεταξύ των τρόπων ζωής,
μεταξύ των μέσων διαβίωσης και των
θυσιών που πρέπει να γίνουν σε κοι-
νωνικό επίπεδο. Θα έκαναν καλά να
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Ερώτηση: Είναι ενδιαφέρον ότι ανα-
φέρατε τη λαογραφία. Στη Δύση έχου-
με αυτή την ιδέα ότι θέλουμε να εξα-
λείψουμε την ασθένεια – ότι υπάρχει
μια ηρωική φιγούρα που παρεμβαίνει
και στη συνέχεια επαναφέρει την κοι-
νωνική τάξη. Σε ορισμένα μέρη της
Ασίας υπάρχει μια πολύ διαφορετική
προσέγγιση, είναι περισσότερο σχετι-
κό με το να προσαρμόσεις τον εαυτό
σου στο φυσικό κόσμο και να καλλιερ-
γήσεις μια πιο ολιστική άποψη για το
πώς ζεις με την καταστροφή. Τα πράγ-
ματα όπως το lockdown έχουν τη δική
τους λαογραφία.

S.Gupta: Ναι, αυτό φαίνεται να
είναι ένα μεγάλο μέρος της γλώσσας
του. Είναι ημι-θρησκευτικό, στην
πραγματικότητα.

Είμαι έκπληκτη με δύο πράγματα.
Το ένα είναι η πολεμική γλώσσα που
χρησιμοποιείται σε σχέση με τον ιό, η
οποία δείχνει αυτή την επιθυμία να
εκμηδενιστεί, κάτι που μου φαίνεται
περίεργο. Ίσως έχει να κάνει με το ότι
προέρχομαι από μια ανατολική παρά-
δοση, αλλά θα ήθελα να πιστεύω ότι
είναι περίεργο γιατί ζούμε με μολυ-
σματικές ασθένειες. Οι μολυσματικές
ασθένειες προβλέπονται στο κοινωνι-
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Μπορείτε να σκεφτείτε πόλεις ή
πλοία…

S.Gupta: Υπάρχει αυτό το χωριό του
Eyam που απομονώθηκε κατά τη διάρ-
κεια της πανούκλας για να σταματήσει
την πανούκλα από το να βγει έξω από
κει. Αυτός είναι ένας αξιοπρεπής
λόγος για να κάνεις lockdown. Το lock-
down για να κρατήσεις κάτι έξω είναι
εξαιρετικά ατομικιστικό. Το lockdown
για να κρατήσεις κάτι υπό έλεγχο είναι,
μακροπρόθεσμα, αρκετά λανθασμένο.

Ερώτηση: Θα κρατούσατε το lock-
down αποκλειστικά σε σπίτια φροντί-
δας;

S.Gupta: Βεβαίως. Η θωράκιση των
ευάλωτων είναι αυτό που κάναμε επί-
σης λάθος. Νομίζω ότι τα έθνη πρέπει
να ακολουθήσουν τόσο τις πρακτικές
συστάσεις όσο και τη ρητορική της
Σουηδίας. Πήραν την απόφαση και την
παρουσίασαν χωρίς την αλαζονεία του
"αυτό είναι το σωστό πράγμα που πρέ-
πει να κάνουμε". Θα μπορούσαν να
προστατεύσουν τα σπίτια φροντίδας
καλύτερα ίσως, και δε μπορούμε να
κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα
σωστά, αλλά θα πρέπει να κάνουμε το
καλύτερο για να προστατέψουμε τους
ευάλωτους.

Ένας ορισμένος βαθμός ταπεινο-
φροσύνης και λογικού διαλόγου σχετι-
κά με αυτό θα μπορούσε να εμποδίσει
ολόκληρο το έθνος να παραλύσει από
το φόβο. Οι άνθρωποι είναι τρομοκρα-
τημένοι. Ακόμη και με τη χαλάρωση
των μέτρων, μπορείτε να δείτε ότι ο
τρόμος δεν έχει εξαφανιστεί.

Ερώτηση: Στην αρχή της κρίσης, ορι-

σμένοι επιδημιολόγοι φάνηκε να νοιά-
ζονται περισσότερο να προβλέπουν
θανάτους από το να ασχοληθούν με
την ανοσία. Πιστεύετε ότι ορισμένοι
επιστήμονες που έβγαιναν δημόσια
συνέβαλαν στην αίσθηση του τρόμου
και του φόβου με παράλογο τρόπο;

S.Gupta: Θα μπορούσες να υποστη-
ρίξεις ότι ήταν το χειρότερο σενάριο
και θεώρησαν ότι ήταν αυτό που έπρε-
πε να παρουσιάσουν στην κυβέρνηση.
Μετά από αυτό, δεν υπήρξε περαιτέρω
εξέταση. Η συζήτηση διακόπηκε. Κάθε
προσπάθεια που έκανα για να διατη-
ρήσω αυτή τη συζήτηση ζωντανή και
να προσπαθήσω να μπουν τα σωστά
δεδομένα επί τάπητος για να ληφθούν
αποφάσεις, ουσιαστικά αγνοήθηκε.

Και αν μη τι άλλο, δεχθήκαμε πολλές
μομφές, και μας είπαν ότι κάναμε κάτι
επικίνδυνο, το οποίο είναι πραγματικά
μάλλον στενάχωρο γιατί από την αρχή
όλοι μας ανησυχούσαμε πολύ για τις
επιπτώσεις του lockdown σε μη προ-
νομιούχους ανθρώπους, τόσο σε αυτή
τη χώρα όσο και σε παγκόσμιο επίπε-
δο. Έτσι μάς πληγώνει όταν μας λένε
ότι κάνουμε κάτι επικίνδυνο.

Ερώτηση: Πώς αναπτύσσεται η επι-
δημιολογία σε διάφορα μέρη του
κόσμου. Υπάρχει μια βρετανική προ-
σέγγιση, υπάρχει μια ποικιλομορφία
στην επιδημιολογία;

S.Gupta: Υπάρχουν κάποιες σχολές
σκέψης, είναι αλήθεια. Αυτό που έχει
έρθει στο προσκήνιο κατά τη διάρκεια
αυτής της πανδημίας είναι το πεδίο
της θεωρητικής επιδημιολογίας, όπου
χρησιμοποιείς μαθηματικά και υπολο-
γιστικά μοντέλα για να προβλέψεις τι
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H Sunetra Gupta είναι επιδημιολόγος μολυσματικών ασθενειών και καθηγή-
τρια θεωρητικής επιδημιολογίας στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Μαζί με την
ομάδα της έχει κάνει πολλές επιδημιολογικές έρευνες πάνω στην ελονοσία, τη
γρίπη, τον HIV και προσφάτως στην Covid-19, όπου έχει διατυπώσει μια αρκετά
διαφορετική θέση όσον αφορά την κρατική της διαχείριση και τα περιοριστικά
μέτρα που πάρθηκαν. 
Ήταν μία από τους 32 επιστήμονες που έστειλαν στα μέσα σεπτέμβρη του 2020
ανοικτή επιστολή στο μπόρις τζόνσον κριτικάροντας τα lockdown μέτρα που
πήρε η βρετανική κυβέρνηση. Είναι από την τάση των επιδημιολόγων που έχει
ασκήσει κριτική στα περίπλοκα μαθηματικά μοντέλα της σχολής σκέψης του N.
Ferguson (του Imperial College), τα οποία προβάλλονται διαρκώς από τα μμε,
συμβάλλοντας και αυτά στην απόπειρα τρομοκράτησης των πληθυσμών. 
Επίσης υποστηρίζει ανοιχτά την όσο πιο δυνατόν γρήγορη απόκτηση της γενι-
κής ανοσίας πληθυσμού (γνωστή και ως “ανοσία της αγέλης”) με ταυτόχρονη
προστασία των πιο ευάλωτων στην covid-19 πληθυσμών. 
Κρίναμε σκόπιμο να μεταφράσουμε και να εκδώσουμε αποσπάσματα από μια
συνέντευξη που έδωσε η S. Gupta τον ιούλη του 2020 καθώς πιστεύουμε ότι
είναι τουλάχιστον καταρχάς απαραίτητο να έρθουμε σε επαφή με το σύνολο
των επιστημονικών απόψεων σχετικά με την όλη κατάσταση, και όχι μόνο με
την άποψη των κρατικών ειδικών. Διαβάζοντας τη συνέντευξη σίγουρα μας
μεγάλωσαν προβληματισμοί που ήδη είχαμε, αλλά και μας δημιουργήθηκαν
καινούριοι. Ελπίζουμε η έκδοση αυτή να βοηθήσει όσους και όσες προσπαθούν
να κρατήσουν το μυαλό τους στη θέση του και να αμφισβητήσουν τον μονό-
πλευρο καθημερινό προπαγανδιστικό βομβαρδισμό που δεχόμαστε από το κρά-
τος και τους δημαγωγούς του. Γιατί αλοίμονο αν αφήσουμε τις ζωές μας στα
χέρια τους...

οκτώβρης 2020
*ολόκληρη η συνέντευξη στο: https://reaction.life/we-may-already-have-herd-immuni-

ty-an-interview-with-professor-sunetra-gupta/
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πρόκειται να συμβεί.

Η σχολή σκέψης στην οποία ανήκω
αρέσει να χρησιμοποιεί απλά μαθημα-
τικά μοντέλα και να τα χρησιμοποιεί
για να βγάλει θεμελιώδη ποιοτικά
συμπεράσματα. Για παράδειγμα, ένα
από τα πράγματα που κάνω είναι να
δουλεύω σε εμβόλια γρίπης, τα οποία
προέρχονται από πολύ απλά μαθημα-
τικά μοντέλα. Αυτά τα απλά μοντέλα
είναι εκεί που βρίσκεται η κύρια
δύναμη.

Αλλά στο άλλο άκρο, άνθρωποι
χρησιμοποιούν πολύ μεγάλα, πολύ-
πλοκα μοντέλα υπολογιστών.
Ταιριάζουν αυτά τα υπολογιστικά
μοντέλα σε δεδομένα και στη συνέ-
χεια τα χρησιμοποιούν για να προβλέ-
ψουν τι θα συμβεί στη συνέχεια. Αυτή
είναι μια σχολή επιδημιολογίας η
οποία με κάνει να νιώθω λίγο άβολα.

Ερώτηση: Αυτό είναι η σχολή του
καθηγητή Ferguson;

S.Gupta: Το μοντέλο που χρησιμο-
ποιήθηκε για να προβλέψει τι θα συμ-
βεί ήταν σίγουρα αυτού του είδους.

Υπάρχουν σχολές σκέψης στην επι-
δημιολογία. Αλλά όπως και οι σχολές
σκέψης στην αγγλική λογοτεχνία,
συνήθως τείνουμε να σεβόμαστε ο
ένας τον άλλον, αντί να βγαίνουμε στο
Twitter για να δημοσιοποιήσουμε
αρκετά δυσφημιστικές δηλώσεις,
όπως έκαναν ορισμένοι από τους
συναδέλφους μου.

Ερώτηση: Πιστεύετε ότι το κοινωνι-
κό οικοδόμημα μπορεί να επιδιορθω-
θεί, μπορεί η κοινωνία να ανακάμψει

από αυτόν τον τρόμο, και μπορεί η
επιστήμη να ανακάμψει;

S.Gupta: Ελπίζω ότι η κοινωνία
μπορεί να ανακάμψει. Έχουμε δείξει
μεγάλη ανθεκτικότητα, σίγουρα σε
άλλες εποχές. Θα είναι ενδιαφέρον να
δούμε πώς όλα αυτά παρουσιαστούν
στη λογοτεχνία. Υπάρχουν πολύ λίγα
στη λογοτεχνία όσον αφορά την παν-
δημία γρίπης του 1918.

Απλά αναρωτιέμαι τι θα κάνουμε
με αυτό. Στην καλύτερη περίπτωση,
θα είναι κάτι που θα κοιτάξουμε πίσω
και θα πούμε ότι ποτέ δε θέλουμε να
επιστρέψουμε ξανά εκεί. Ίσως θα μας
κάνει πιο στοχαστικούς στις μελλοντι-
κές μας υποθέσεις και ίσως θα αλλά-
ξει τον τρόπο που σκεφτόμαστε το
ρίσκο. Έτσι θα μπορούσαν να υπάρ-
χουν καλά πράγματα που θα προέρ-
χονται από αυτή τη μάλλον τρομερή
εμπειρία.

Όσον αφορά τη διατήρηση της
συζήτησης ζωντανής, θα είναι ενδια-
φέρον να δούμε. Σε κάποιο επίπεδο,
τα πανεπιστήμια θα πρέπει να χρεώ-
νονται με αυτή την ευθύνη, αλλά είναι
δύσκολο να είμαστε σίγουροι ότι θα
παράσχουν το χώρο για να λάβουν
χώρα αυτές οι συζητήσεις.

Αυτή τη στιγμή, προσωπικά αισθά-
νομαι ότι η συκοφαντία που έχει συσ-
σωρευτεί όσον αφορά εμάς που τολ-
μούμε να διαφωνήσουμε με αυτό που
θεωρείται ότι είναι μια κοινοτική υπο-
χρέωση, αλλά κατά τη γνώμη μου
είναι εντελώς ατομικιστική, είναι
πραγματικά αρκετά τρομακτική.

Ήταν πολύ δύσκολα.

αποσπάσματα συνέντευξης 
της Sunetra Gupta* 

σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης του sars-cov-2/covid19

*επιδημιολόγος μολυσματικών ασθενειών 
και καθηγήτρια θεωρητικής επιδημιολογίας 

στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης

σειρά: flipside/covid19

“Αυτή τη στιγμή, προσωπικά αισθάνομαι
ότι η συκοφαντία που έχει συσσωρευτεί
όσον αφορά εμάς που τολμούμε να διαφωνή-
σουμε με αυτό που θεωρείται ότι είναι μια
κοινοτική υποχρέωση, αλλά κατά τη γνώμη
μου είναι εντελώς ατομικιστική, είναι πραγ-
ματικά αρκετά τρομακτική.

Ήταν πολύ δύσκολα.”


