
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΔΕΛΤΊΟ: Στρατηγική για τη δημόσια υγεία κατά του COVID-19 στην Ολλανδία

Επιστημονικά στοιχεία για τον Oλλανδικό λαό – Ερωτήσεις προς την 
Oλλανδική κυβέρνηση

Νέα επιστημονικά δεδομένα που αμφισβητούν θεμελιωδώς την ασφάλεια των εμβολίων που χρησιμο-
ποιούνται στην Ολλανδία

Στις 12 Νοεμβρίου 2021, ενημερώσαμε την Ολλανδική κυβέρνηση με επείγουσα επιστολή, σχετικά με 
νέα επιστημονικά στοιχεία που αμφισβητούν εκ βάθρων την ασφάλεια των εμβολίων κατά του COVID-19, 
που βασίζονται σε RNA/DNA, και τα οποία προτείνονται επί του παρόντος από τις κυβερνήσεις της Ολ-
λανδίας και άλλων χωρών.

Αυτά τα νέα στοιχεία προήλθαν από μια επιστημονική μελέτη1 που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο, από 
ανεξάρτητους επιστήμονες από τα Σουηδικά πανεπιστήμια, η οποία μελέτη δίνει έμφαση στο γεγονός ότι 
μια πρωτεΐνη από την επιφάνεια του κορωνοϊού (πρωτεϊνη ΑΚΙΔΑ) αναστέλλει το βασικό σύστημα απο-
κατάστασης ζημιών στο λογισμικό (DNA) των ανθρώπινων κυττάρων. Αυτό το επιστημονικό εύρημα έχει 
ιδιαίτερη σημασία για τα τρέχοντα εμβόλια που βασίζονται σε RNA/DNA και προτείνονται σε εκατομμύ-
ρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο: η ίδια η βάση αυτών των εμβολίων είναι να διεγείρουν την παραγωγή 
ακριβώς αυτής της πρωτεΐνης ΑΚΙΔΑΣ μέσα στο ανθρώπινο σώμα.

Οι συνέπειες αυτών των ευρημάτων είναι εκτεταμένες και επηρεάζουν την υγεία και τη ζωή, δυνητικά, 
δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων που έχουν ήδη εμβολιαστεί. Παρέχουν, για πρώτη φορά, μια επι-
στημονική εξήγηση για την εξαιρετικά σύντομη περίοδο προστασίας, μερικών μηνών μόνο, αυτών των 
εμβολίων που βασίζονται σε RNA/DNA – και για τον αυξανόμενο αριθμό παρενεργειών που παρατηρού-
νται με αυτά τα εμβόλια. Επιπλέον, αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι με κάθε ενισχυτικό εμβολιασμό 
αυτές οι επιβλαβείς επιπτώσεις θα επιδεινώνονταν περαιτέρω.

Υπό το φως αυτών των επιστημονικών δεδομένων, είναι επιτακτική ανάγκη όλοι οι εμβολιασμοί με 
αυτά τα εμβόλια RNA/DNA κατά του COVID-19 να σταματήσουν αμέσως μέχρι να αποκλειστούν οριστικά 
τέτοιες δυνητικά καταστροφικές συνέπειες. Αυτό ήταν το αίτημα της ανοιχτής επιστολής μας προς την 
ολλανδική κυβέρνηση τον Νοέμβριο. Η επείγουσα επιστολή μας τόνισε επίσης τη διαθεσιμότητα εναλ-
λακτικών λύσεων, με τη μορφή εμβολιασμών με νεκρούς (εξασθενημένους) ιούς ή ιικά θραύσματα που 
βασίζονται σε πρωτεΐνες. Επικεντρώθηκε ιδιαίτερα η επιστολή μας, στα οφέλη, επιστημονικά τεκμηριω-
μένων, συνδυασμών από μικροθρεπτικές ουσίες που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές έναντι διαφό-
ρων μεταλλάξεων του κορωνοϊού.
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Επίσημη απάντηση από το γραφείο του πρωθυπουργού Rutte

Στην επίσημη απάντηση στην επείγουσα επιστολή μας (βλ. επισυναπτόμενο αρχείο), το γραφείο του 
πρωθυπουργού Rutte έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ασφά-
λεια των εμβολίων κατά του COVID-19 που βασίζονται σε RNA/DNA, καθώς και για την εγκυρότητα των 
ερευνών για τα οφέλη των μικροθρεπτικών για τον έλεγχο της πανδημίας. Αυτό το ενημερωτικό δελτίο 
εκθέτει τις απαντήσεις αυτής της κυβέρνησης ως παραπλανητικές και ψευδείς και θέτει το επιτακτικό 
ερώτημα «Γιατί».

I. Σε σχέση με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων κατά του COVID-19 που  
βασίζονται σε RNA/DNA, η Ολλανδική κυβέρνηση έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις 

	 “«Τα	μόρια	mRNA	που	χρησιμοποιούνται	στα	εμβόλια	Moderna	και	BioNTech/Pfizer	δεν	έχουν	καμία	επί-
δραση	στο	DNA	των	ανθρώπων.	…	Αυτό	ισχύει	και	για	τα	εμβόλια	φορέων	AstraZeneca	και	Janssen.	Τα	
εμβόλια-φορείς	διαφέρουν	από	τα	εμβόλια	mRNA	καθώς	παρέχουν	τον	κώδικα	με	τη	βοήθεια	ενός	αβλα-
βούς	ιού,	αλλά	δεν	υπάρχει	επίσης	καμία	επίδραση	στο	DNA	των	ανθρώπων».	Αυτές οι παραπλανητικές 
πληροφορίες χρειάζονται επείγουσα διόρθωση.

Υγειονομικές αλήθειες για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων RNA/DNA κατά 
του COVID-19:

1. Οι παραδοσιακοί εμβολιασμοί κατά της ιλαράς, της διφθερίτιδας και πολλών άλλων ιών, πα-
ρέχουν προστασία εφ’ όρου ζωής για όσους έχουν εμβολιαστεί. Ουσιαστικά όλα αυτά τα εμ-
βόλια που έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία εδώ και δεκαετίες είναι είτε εξασθενημένοι ιοί 
είτε περιέχουν δομικά θραύσματα του ιού με βάση πρωτεΐνες. Η ανώτερη ασφάλεια αυτών 
των εμβολιασμών οφείλεται στο γεγονός ότι αυτά τα μόρια που βασίζονται σε πρωτεΐνες δεν 
εισέρχονται στον πυρήνα των κυττάρων του σώματος και δεν παρεμβαίνουν στο βιολογικό 
λογισμικό (DNA) των κυττάρων.

2. Αντίθετα, όλα τα εμβόλια κατά του COVID-19 που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος στην Ολ-
λανδία και σε πολλές άλλες χώρες χρησιμοποιούν ένα πειραματικό εμβόλιο που βασίζεται στο 
γενετικό σχέδιο (RNA ή DNA) για την ιική πρωτεΐνη ΑΚΙΔΑ. Αυτό που μας λένε οι κατασκευα-
στές εμβολίων είναι ότι τα εμβόλιά τους προκαλούν την παραγωγή των πρωτεϊνικών ΑΚΙΔΩΝ  
μέσα στα κύτταρα του σώματος, προκειμένου να παράγουν αντισώματα που παρέχουν ανοσία 
έναντι περαιτέρω λοιμώξεων από αυτόν τον ιό. Αυτή η ανοσία προφανώς απέχει πολύ από το 
να είναι αποτελεσματική, καθώς πολλά εμβολιασμένα άτομα έχουν προσβληθεί πρόσφατα από 
λοιμώξεις από κορωνοϊό και πλέον απαιτούνται ενισχυτικοί εμβολιασμοί κάθε λίγους μήνες.

3. Τον Οκτώβριο αυτό το φαινόμενο της βραχείας ανοσίας έλαβε μια επιστημονική εξήγηση. 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι πρωτεΐνες ακίδας που προκαλούνται από τα εμβόλια RNA/
DNA δεν παραμένουν εκτός του πυρήνα των κυττάρων του σώματος. Στην πραγματικότητα, 
όχι μόνο εισέρχονται σε αυτό το κυτταρικό «κέντρο ελέγχου», αλλά παρεμβαίνουν ενεργά 
στο λογισμικό DNA και παραλύουν το σύστημα επιδιόρθωσης ζημιών.

4. Ήδη τον Σεπτέμβριο του 2021, έγιναν διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία ότι η πρωτεΐνη-ΑΚΙΔΑ  
του κορωνοϊού μοιράζεται δομικά συστατικά με πολλά άλλα παθογόνα, συμπεριλαμβανομένων 
των μολυσματικών παραγόντων για τον κοκκύτη, τη διφθερίτιδα, τον τέτανο και άλλα. Αυτή η 
εργασία2 έθεσε επίσης τη συγκεκριμένη πιθανότητα τα εμβόλια RNA/DNA που χρησιμοποιούνται 
σήμερα (που προκαλούν  ΑΚΙΔΑ) να προκαλούν καρκίνους του πνεύμονα και άλλων οργάνων.
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5. Υπάρχουν δύο κύριες συνέπειες όταν καταστέλλεται ο θεμελιώδης μηχανισμός επιδιόρθω-
σης του DNA μας: 1. Το ανοσοποιητικό σύστημα καθίσταται αναποτελεσματικό και αδυνατεί 
να παράσχει αποτελεσματική ανοσία – εξηγώντας έτσι την ταχεία μείωση της ανοσοποιητι-
κής προστασίας των επί του παρόντος χρησιμοποιούμενων εμβολιασμών RNA/DNA. 2. Το μη 
επισκευασμένο DNA είναι το θεμέλιο για σοβαρές βιολογικές δυσλειτουργίες και την ανάπτυ-
ξη καρκίνου και άλλων ασθενειών.

Συνοπτικά, η χρήση εμβολίων που βασίζονται σε RNA/DNA που κωδικοποιούν την πρωτεΐνη ΑΚΙΔΑ 
δυνητικά δημιουργεί την προϋπόθεση για την ίδια την αποτυχία του ανοσοποιητικού συστήματος να 
προστατεύσει τον οργανισμό από περαιτέρω λοιμώξεις COVID-19. Ακόμη χειρότερα, αυτά τα εμβόλια 
προδιαθέτουν τον ανθρώπινο οργανισμό στην ανάπτυξη καρκίνων και άλλων ασθενειών.

Ερωτήσεις προς την ολλανδική κυβέρνηση:

1. Προηγούμενες πανδημίες περιορίστηκαν επιτυχώς με εμβόλια που βασίζονται σε πρωτεΐνες. 
Έχουν διεξαχθεί επιτυχείς κλινικές δοκιμές με εξασθενημένους κορωνοϊούς νωρίς κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Γιατί δεν προσφέρονται αυτές οι αποτελεσματικές και 
ασφαλείς στρατηγικές εμβολιασμού στον πληθυσμό της Ολλανδίας και άλλων χωρών;

2. Γιατί όλα τα εμβόλια κατά του COVID-19 στην Ολλανδία και την Ευρώπη βασίζονται σε RNA/
DNA – αποκλείοντας ουσιαστικά όλες τις άλλες τεχνολογίες εμβολίων με δυνητικά πολύ 
υψηλότερα επίπεδα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας;

3. Τι ρόλο παίζει η κατοχύρωση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας των εμβολίων σε αυτήν την απόφα-
ση της Ολλανδικής κυβέρνησης; Τα εμβόλια με εξασθενημένους ιούς ή θραύσματα αυτών δεν 
μπορούν να κατοχυρωθούν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας – ενώ τα εμβόλια RNA/DNA μπορούν. 
Γιατί ο Ευρωπαϊκός Ιατρικός Οργανισμός – ένας οργανισμός της «ΕΕ των Βρυξελλών» – 
έχει συστήσει αποκλειστικά κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εμβόλια κατά του 
COVID-19 για χρήση σε ανθρώπους στην Ευρώπη;

4. Γιατί η Ολλανδική κυβέρνηση σκέφτεται να επιβάλει εκστρατείες εμβολιασμού σε εθνικό 
επίπεδο με εμβόλια που δυνητικά έχουν τόσο εκτεταμένες επιζήμιες συνέπειες για την υγεία 
του πληθυσμού της;

5. Γιατί η Ολλανδική κυβέρνηση συνιστά τώρα επαναλαμβανόμενους ενισχυτικούς εμβολια-
σμούς υπό το πρίσμα του επιστημονικού γεγονότος ότι οποιοσδήποτε τέτοιος επαναλαμβανό-
μενος εμβολιασμός μπορεί να θέσει περαιτέρω σε κίνδυνο το ανοσοποιητικό σύστημα και να 
προκαλέσει περισσότερους καρκίνους και άλλες ασθένειες στο μέλλον;

6. Γιατί η Ολλανδική κυβέρνηση ενθαρρύνει τους μαζικούς εμβολιασμούς σε μια ολόκληρη γενιά 
παιδιών και ανηλίκων – ενώ βασίζεται σε παραπλανητικές πληροφορίες από τις επενδυτι-
κές δραστηριότητες των κατασκευαστών εμβολίων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας; Γιατί χρησι-
μοποιεί αυτές τις παραπλανητικές πληροφορίες ως βάση για τη σύστασή της για τη δημόσια 
υγεία και, ως εκ τούτου, δημιουργεί τον κίνδυνο για ανυπολόγιστες συνέπειες για την υγεία 
του πληθυσμού της Ολλανδίας;
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II. Σε σχέση με τα επιστημονικά αποδεδειγμένα οφέλη για την υγεία των βιταμινών και άλλων μικρο-
θρεπτικών συστατικών ως μέρος μιας εθνικής αποτελεσματικής και ασφαλούς στρατηγικής κατά 
της πανδημίας COVID-19, η Oλλανδική κυβέρνηση έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις: 

	 “’Πολύ	λίγη	έρευνα	είναι	διαθέσιμη	για	τη	βιταμίνη	C	για	την	πρόληψη	της	COVID-19.»

 Αυτή η δήλωση είναι ψευδής και παραπλανητική για εκατομμύρια ανθρώπους που επιδιώκουν να 
βελτιώσουν το ανοσοποιητικό τους σύστημα και αναζητούν αποτελεσματικούς και ασφαλείς φυσι-
κούς τρόπους για να αντιμετωπίσουν την τρέχουσα πανδημία.

 Τα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τα οφέλη που επιφέρουν στην υγεία οι βιταμίνες και άλλα 
μικροθρεπτικά συστατικά και την αποτελεσματικότητά τους κατά του COVID-19 είναι:

1. Οι βιταμίνες και άλλα φυτικά μικροθρεπτικά συστατικά είναι τα μόνα μόρια που είναι γνωστά στην 
επιστήμη και την ιατρική, τα οποία είναι σε θέση να βελτιστοποιήσουν το ανοσοποιητικό σύστημα 
στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένης της αντίδρασης των “αστυνομικών” κυττάρων (λευκοκύττα-
ρα) σε εισβολείς ιούς και τη βιολογική τους απομάκρυνση (φαγοκυττάρωση).

2. Αυτά τα βασικά στοιχεία της ιολογίας έχουν αναγνωριστεί σε περισσότερα από μισή ντουζίνα βρα-
βεία Νόμπελ και τεκμηριώνονται σε κάθε κορυφαίο εγχειρίδιο βιολογίας και άλλων βιοεπιστημών.

3. Το COVID-19 είναι μια πανδημία που εκδηλώνεται ειδικά στον άνθρωπο και δεν εμφανίζεται σε ζω-
ντανά είδη που είναι σε θέση να παράγουν υψηλά επίπεδα βιταμίνης C στο σώμα τους. Ο κορωνοϊός 
μπορεί να μολύνει ζώα, αλλά δεν προκαλεί πανδημία. Το ανθρώπινο είδος που έχει χάσει την ικανότη-
τα για ενδογενή παραγωγή βιταμίνης C κατά την εξέλιξη, είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένο στον κορωνοϊό.

4. Η ενδοφλέβια βιταμίνη C, που αντιστοιχεί περίπου στο επίπεδο της βιταμίνης C που παράγεται σε 
άλλα είδη ζώων, σε σύγκριση με το ανθρώπινο σωματικό βάρος, ήταν μέχρι στιγμής η μόνη ιατρική 
προσέγγιση3 ικανή να μειώσει στο μισό το ποσοστό θνησιμότητας των βαρέως ασθενούντων με 
COVID-19 που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

5. Επιλεγμένοι συνδυασμοί μικροθρεπτικών συστατικών έχει αποδειχθεί ότι αναστέλλουν αποτε-
λεσματικά όλες τις γνωστές οδούς4 των λοιμώξεων από κορωνοϊό στα κύτταρα του ανθρώπινου 
σώματος. Επιπλέον, αυτοί οι συνδυασμοί ήταν αποτελεσματικοί έναντι όλων των γνωστών μεταλλά-
ξεων της τρέχουσας πανδημίας του κορωνοϊού.

6. Αυτά τα συγκεκριμένα μικροθρεπτικά συστατικά  είναι, μεταξύ άλλων, ικανά να μειώσουν παραγωγή/
έκφραση των κυτταρικών θυρών εισόδου5 του κορωνοϊού (μόλυνση), των λεγομένων υποδοχέων 
ACE-2. Δεδομένου ότι όλες οι μεταλλάξεις του κορωνοϊού - συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας 
παραλλαγής Omicron - χρησιμοποιούν αυτόν τον υποδοχέα ως θύρα εισόδου για μόλυνση, τέτοιοι 
συνδυασμοί μικροθρεπτικών συστατικών αντιπροσωπεύουν δυνητικά τη μόνη αποτελεσματική στρα-
τηγική ενάντια στην παραλλαγή του Omicron αυτή τη στιγμή.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33420963/ 
https://jcmnh.org/index.php/2021/01/19/scientific-basis-of-micronutrient-applications-as-an-effective-safe-and-affordable-global-public-health-strategy-to-help-control-the-coronavirus-pandemic/
https://doi.org/10.1177/1178633721994605 
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Ερωτήσεις προς την Ολλανδική κυβέρνηση σε σχέση με την άρνηση των επιστημονικών δεδομένων 
σχετικά με τα οφέλη των βιταμινών και άλλων μικροθρεπτικών συστατικών στην καταπολέμηση της 
πανδημίας COVID-19:

1. Γιατί το γραφείο του πρωθυπουργού Rutte κάνει κατάφωρα τέτοιες ψευδείς δηλώσεις που αρ-
νούνται τη βραβευμένη με Νόμπελ επιστήμη και δεκαετίες επιστημονικής έρευνας;

2. Γιατί ο Ολλανδός πρωθυπουργός αγνοεί σχεδόν 500 επιστημονικές6 μελέτες οι οποίες τεκμη-
ριώνουν τα οφέλη για την υγεία των βιταμινών και άλλων μικροθρεπτικών ουσιών ειδικά στην 
καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 – μελέτες στις οποίες ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβα-
ση μέσω της μεγαλύτερης διαδικτυακής ιατρικής βιβλιοθήκης στον κόσμο στο pubmed.gov;

Συνοψίζοντας, οποιαδήποτε δημόσια δήλωση του πρωθυπουργού σε συνεντεύξεις τύπου και άλλες 
δημόσιες εμφανίσεις δεν έχει –προφανώς– καμία επιστημονική βάση.

Είναι ευθύνη των ανεξάρτητων Oλλανδικών μέσων ενημέρωσης –και κυρίως του λαού της Ολλανδίας– 
να υπενθυμίσουν στον πρωθυπουργό και σε ολόκληρη την κυβέρνηση τα καθήκοντά τους να υπηρετή-
σουν πρώτα και κύρια τα συμφέροντα υγείας του ολλανδικού λαού.

Δρ. M. Rath 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=covid-19+and+vitamin

