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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21/12/2020 σχετικά µε 
τη χορήγηση έγκρισης υπό όρους του φαρµάκου για ανθρώπινη χρήση 
"Comirnaty" - εµβόλιο µε βάση το COVID-19-mRNA (τροποποιηµένο µε 
νουκλεοζίτες)" σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, συµπεριλαµβανοµένων των µεταγενέστερων 
τροποποιήσεων και ενοποιήσεων. 
                                                                     * 
Η υπογράφουσα δικηγόρος RA DDr. Renate Holzeisen, εισηγµένη στην Ιταλία και στα 
ανώτατα δικαστήρια, εγγεγραµµένη στο Δικηγορικό Σύλλογο του Μπολζάνο και µε έδρα 7 
Bahnhofallee, I-39100 Bolzano, 
                                                       ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΌΤΙ 
1. 

ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Φαρµάκων (ΕΜΑ) εξέδωσε τη σύστασή του µε 
παρατηρήσεις για την υπό όρους χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρµάκου 
"Comirnaty" - εµβόλιο COVID-19 mRNA (τροποποιηµένο µε νουκλεοζίτες) στις 21 
Δεκεµβρίου 2020, βάσει της αίτησης που υπέβαλε η BioNTech Manufacturing 
GmbH την 1η Δεκεµβρίου 2020, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 726/2004, - έκθεση αξιολόγησης του ΕΜΑ "Comirnaty" 
Αριθµός διαδικασίας EMEA/H/C005735/0000 (έγγρ. A.1) 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
"Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας 
υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών 
χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρµακα που προορίζονται για 
ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισµού 
Φαρµάκων, και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 2 και το άρθρο 14α, Έχοντας υπόψη τον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 507/2006 της Επιτροπής σχετικά µε την υπό όρους άδεια 
κυκλοφορίας φαρµάκων για ανθρώπινη χρήση που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 726/2004, Έχοντας υπόψη την αίτηση που υποβλήθηκε από την 
BioNTech Manufacturing GmbH την 1η Δεκεµβρίου 2020 σύµφωνα µε το άρθρο 4 
παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 726/2004, Έχοντας υπόψη τη γνώµη του 
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Φαρµάκων που διατυπώθηκε στις 21 Δεκεµβρίου 2020 
από την Επιτροπή Φαρµάκων για Ανθρώπινη Χρήση, Εκτιµώντας τα ακόλουθα : (1) 
Το φαρµακευτικό προϊόν ""Comirnaty" - COVID-19 mRNA vaccine (nucleoside-modified)" 



πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 6ης Νοεµβρίου 2001, για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα όσον αφορά 
τα φάρµακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. (2) Το "Comirnaty" - COVID-19 
MRNA vaccine (nucleoside-modified)" εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 507/2006, και ιδίως του άρθρου 2 παράγραφος 1. Επιπλέον, 
το φάρµακο πληροί τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 4 του εν λόγω 
κανονισµού για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας υπό όρους, όπως ορίζεται στο 
παράρτηµα IV. για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα για τα φάρµακα (4) Η επιτροπή 
φαρµάκων για ανθρώπινη χρήση έκρινε ότι το "Μονοκλωνικό, 5'-capped αγγελιοφόρο RNA 
(mRNA) που παράγεται µε τη χρήση in vitro µεταγραφής χωρίς κύτταρα από τα κατάλληλα 
πρότυπα DNA και κωδικοποιεί την ιική πρωτεΐνη αιχµής (S) του SARS-CoV-2" αποτελεί νέα 
δραστική ουσία. (5) Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύµφωνα 
µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής φαρµάκων για ανθρώπινη χρήση" 
αποφάσισε τα εξής: 
"Άρθρο 1 - Χορηγείται άδεια κυκλοφορίας υπό όρους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
3 και στο άρθρο 14-α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 726/2004, για το φάρµακο 
"Comirnaty" - εµβόλιο COVID 19 mRNA (νουκλεοσιδικό τροποποιηµένο), τα 
χαρακτηριστικά του οποίου συνοψίζονται στο παράρτηµα I της παρούσας 
απόφασης. Το "Comirnaty - εµβόλιο COVID 19 mRNA (τροποποιηµένο µε νουκλεοζίτες)" 
καταχωρίζεται στο ενωσιακό µητρώο φαρµάκων µε τον ακόλουθο αριθµό: EU/1/20/1528. 
Άρθρο 2 - Η άδεια κυκλοφορίας του φαρµάκου που αναφέρεται στο άρθρο 1 υπόκειται στις 
απαιτήσεις και τους όρους, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν την παρασκευή, 
που καθορίζονται στο παράρτηµα II. Οι απαιτήσεις αυτές επανεξετάζονται ετησίως. ρθρο 3 - 
Η επισήµανση και το φύλλο οδηγιών του φαρµάκου που αναφέρεται στο άρθρο 1 
συµµορφώνονται µε τους όρους που καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙΙ. ρθρο 4 - Η άδεια 
ισχύει για ένα έτος από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης. Άρθρο 5 - 
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην BioNTech Manufacturing GmbH, An der 
Goldgrube 12, 55131 Mainz, Γερµανία." - Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής της 21/12/2020 για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας υπό όρους για το 
φάρµακο για ανθρώπινη χρήση "Comirnaty" COVID-19 mRNA vaccine (nucleoside 
modified)" σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Έγγραφο Α.2.1.). 
Στην προαναφερθείσα εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισυνάπτονται 

τέσσερα (IV) παραρτήµατα - Παράρτηµα I (Περίληψη των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος), Παράρτηµα II (Α. Παρασκευαστής της (των) δραστικής(-ών) ουσίας(-
ών) βιολογικής προέλευσης και κατασκευαστής(-ές) υπεύθυνος(-οι) για την 
αποδέσµευση παρτίδων), Παράρτηµα III (Επισήµανση και φύλλο οδηγιών 
χρήσης), Παράρτηµα IV (Συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Φαρµάκων 
σχετικά µε τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας υπό "ειδικές συνθήκες" (Έγγραφο 
Α.2.2.). 

Με την εκτελεστική απόφαση της 8ης Ιανουαρίου 2021, σχετικά µε την τροποποίηση της 
υπό όρους άδειας κυκλοφορίας που χορηγήθηκε µε την απόφαση C(2020) 9598 
(final) για το φάρµακο για ανθρώπινη χρήση ""Comirnaty" - COVID-19 mRNA 
vaccine (nucleoside-modified)", η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνέχεια της γνώµης 
του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Φαρµάκων που διατυπώθηκε από την Επιτροπή 
Φαρµάκων για Ανθρώπινη Χρήση στις 8 Ιανουαρίου 2021, αποφάσισε να 
τροποποιήσει την αρχική απόφαση (έγγρ. A.2.3.). 

Με την εκτελεστική απόφαση της 2ας Φεβρουαρίου 2021 σχετικά µε την τροποποίηση της 
υπό όρους άδειας κυκλοφορίας που χορηγήθηκε µε την απόφαση C(2020) 9598 
(final) για το φάρµακο για ανθρώπινη χρήση ""Comirnaty"" - COVID-19 mRNA 
vaccine (nucleoside-modified)", η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µετά τη γνώµη του ΕΜΑ 



που διατυπώθηκε από την Επιτροπή Φαρµάκων για Ανθρώπινη Χρήση στις 2 
Φεβρουαρίου, αποφάσισε να τροποποιήσει την αρχική απόφαση (έγγρ. A.2.4.). 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, ασκείται, σύµφωνα µε το άρθρο 263 ΣΛΕΕ, αγωγή 
αναγνωριστικής απόφασης και κήρυξης της ακυρότητας της προαναφερθείσας 
εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής της ΕΕ της 21ης Δεκεµβρίου 2020, καθώς 
και όλων των µεταγενέστερων τροποποιήσεων και ενσωµατώσεων, για τους 
ακόλουθους λόγους. 

Νοµική υπόσταση σύµφωνα µε το άρθρο. 263 ΣΛΕΕ 
Όλοι οι ενάγοντες εργάζονται στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης ή της φροντίδας 

των ηλικιωµένων ως γιατροί, νοσηλευτές, φροντιστές ηλικιωµένων κ.λπ. και έχουν 
εκτεθεί σε µια συνεχώς αυξανόµενη πίεση προς τον υποχρεωτικό εµβολιασµό κατά 
του Covid εδώ και σχεδόν δύο µήνες. Η Ιταλία, όπως και άλλα κράτη µέλη της ΕΕ, 
έχει αρχίσει να χορηγεί κατά κύριο λόγο τον εµβολιασµό του "Comirnaty" την 
τελευταία εβδοµάδα του Δεκεµβρίου 2020. 

Το "Comirnaty" είναι η πρώτη ουσία µε βάση το mRNA στην ΕΕ που εγκρίθηκε υπό όρους 
κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως το λεγόµενο "εµβόλιο" Covid. Οι δύο 
άλλες ουσίες που έχουν εγκριθεί τώρα ως λεγόµενα "εµβόλια" Covid 
(κατασκευαστές: Moderna και AstraZeneca) είναι επίσης πειραµατικού χαρακτήρα.  

Ιδιαίτερα τα άτοµα που εργάζονται στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης και της 
νοσηλευτικής, όπως οι ενάγοντες, βιώνουν µια τεράστια πίεση, ξεκινώντας από µια 
κοινωνική-ηθικολογική πίεση µέχρι την απειλή των συνεπειών της εργατικής 
νοµοθεσίας, σε περίπτωση που δεν υποβληθούν στον λεγόµενο 
Covid-"εµβολιασµό". 

Οι ιολόγοι, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους έχουν γίνει οι αποκλειστικοί 
οικιακοί και δικαστικοί σύµβουλοι των κυβερνήσεων των κρατών µελών της ΕΕ, 
καλούνται δηµοσίως να "διώξουν νοµικά" ιδίως εκείνους τους πολίτες της ΕΕ που 
εργάζονται στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης και της νοσηλευτικής και οι 
οποίοι, ενόψει των κινδύνων που συνδέονται µε τα πειραµατικά "εµβόλια" Covid 
και των αναπόδεικτων ωφελειών τους (βλ. παρακάτω), αρνούνται να εκτεθούν σε 
αυτές τις ουσίες που βασίζονται στη γενετική µηχανική (βλ. αντίστοιχο άρθρο στην 
ιταλόφωνη καθηµερινή εφηµερίδα του Νοτίου Τιρόλου Alto Adige της 13/01/2021 - 
Έγγρ. A.3.1.).Από εσωτερικές ανακοινώσεις της Υγειονοµικής Αρχής του Νοτίου 
Τιρόλου καθώς και από ανακοινώσεις του Ιατρικού Συλλόγου του Νοτίου Τιρόλου 
προς τους ιατρούς, προκύπτει πώς η Υγειονοµική Αρχή, οι Προϊστάµενοι και ο 
Ιατρικός Σύλλογος, αντίστοιχα, ζητούν και ασκούν πιέσεις στους υπαλλήλους 
(ιατρούς, παραϊατρικούς) καθώς και στους ελεύθερα ασκούντες το επάγγελµα 
ιατρούς εγγεγραµµένους στον Ιατρικό Σύλλογο, να υποβληθούν στον "εµβολιασµό" 
Covid:Η ηλεκτρονική αλληλογραφία της Υγειονοµικής Αρχής του Νοτίου Τιρόλου 
αναφέρει ότι το ιταλικό Υπουργείο Υγείας ζήτησε να αναφέρουν ποιοι υπάλληλοι 
συµµετείχαν στον εµβολιασµό µε το Covid και ποιοι όχι (έγγραφο Α.3.2). 

Η Ιταλία, όπως και άλλα κράτη µέλη της ΕΕ, έχει αρχίσει τη χορήγηση του "εµβολίου" 
Covid "Comirnaty" (Έγγραφο Α.3.3.), όπως προβλέπεται στο εθνικό "σχέδιο 
εµβολιασµού" Covid της 7/12/2020 (Έγγραφο Α.3.4.). Οι ενάγοντες στον τοµέα της 
υγείας και της περίθαλψης κατηγορούνται για έλλειψη αισθήµατος ευθύνης, καθώς 
και για έλλειψη αλληλεγγύης προς τους εργαζόµενους και τους ασθενείς/
φροντιστές που τους έχουν εµπιστευθεί (Έγγραφα Α.3.5, Α.3.6 και Α.3.7). 

Μαζικές αναφορές για υποχρεωτικό εµβολιασµό (επί του παρόντος µε Corminaty) έρχονται 
επίσης από την υπόλοιπη χώρα, σε βάρος των εργαζοµένων στον τοµέα της 
υγείας και της περίθαλψης (A.3.8. και A.3.9.). Οι "Comirnaty"-αρνητές µεταξύ του 
προσωπικού που εργάζεται στον τοµέα της υγείας και της νοσηλείας απειλούνται 
συγκεκριµένα µε απόλυση. 



Η κεντρική έγκριση του "Comirnaty" στις 21/12/2020 σηµαίνει ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έχει εγκρίνει αυτόµατα το εν λόγω δραστικό συστατικό σε κάθε 
κράτος µέλος, δηλαδή δεν απαιτείται περαιτέρω απόφαση του κάθε κράτους 
µέλους για την έγκριση του εν λόγω δραστικού συστατικού και στην ιταλική 
επικράτεια. 

Ως εκ τούτου, οι προαναφερόµενοι ενάγοντες έχουν σαφώς το δικαίωµα να ασκήσουν 
προσφυγή σύµφωνα µε το άρθρο 263 ΣΛΕΕ, δεδοµένου ότι η προσβαλλόµενη 
εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της ΕΕ και η προηγούµενη γνώµη της ΕΜΑ 
έχουν άµεσο αντίκτυπο στην προσωπική θέση των εναγόντων και στο θεµελιώδες 
δικαίωµά τους στη σωµατική ακεραιότητα, το οποίο προστατεύεται από τη 
Συνθήκη της ΕΕ. 

Οι ενάγοντες θίγονται άµεσα και προσωπικά από την παράνοµη άδεια κυκλοφορίας του 
"Comirnaty", καθώς τα θεµελιώδη δικαιώµατά τους στη σωµατική ακεραιότητα 
(άρθρο 3 του Χάρτη της ΕΕ), σε υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας (άρθρο 
168 ΣΛΕΕ, άρθρο 35 του Χάρτη της ΕΕ) και στην προστασία των καταναλωτών 
(άρθρο 169 ΣΛΕΕ, άρθρο 38 του Χάρτη της ΕΕ) παραβιάζονται κατάφωρα από την 
παρούσα εκτελεστική απόφαση, όπως αναφέρεται κατωτέρω. 

Οι µεµονωµένοι ενάγοντες έχουν ήδη ζητήσει από την Επιτροπή της ΕΕ και τον ΕΜΑ, 
ειδικότερα, να απέχουν από την έγκριση των πειραµατικών δραστικών ουσιών µε 
βάση το mRNA, όπως το "Comirnaty", λόγω των τεράστιων κινδύνων που 
ενέχουν, οι οποίοι είναι επί του παρόντος αδύνατο να εκτιµηθούν στο σύνολό τους, 
µέσω προειδοποιητικής επιστολής που εστάλη ηλεκτρονικά στις 19 Δεκεµβρίου 
2020, πριν από την απόφαση εφαρµογής που προσβάλλεται εδώ (βλ. 
προειδοποιητική επιστολή της 19ης Δεκεµβρίου 2020 στο Έγγραφο Α.4). 
Παρεµπιπτόντως, δεν έχει ληφθεί καµία αντίδραση ή απάντηση στην 
προειδοποίηση αυτή. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ, κατά τον καθορισµό και την εφαρµογή όλων των 
πολιτικών και δραστηριοτήτων της Ένωσης πρέπει να διασφαλίζεται υψηλό 
επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας. Οι πολίτες της ΕΕ δικαιούνται το 
θεµελιώδες δικαίωµα στη σωµατική ακεραιότητα που κατοχυρώνεται στο 
άρθρο 1 του Συντάγµατος. 3 του Χάρτη της ΕΕ, και το θεµελιώδες δικαίωµα σε 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 3 του 
Χάρτη της ΕΕ. 35 του Χάρτη της ΕΕ. 

Στις 17 Ιουνίου 2020, η Επιτροπή της ΕΕ παρουσίασε µια "Ευρωπαϊκή Στρατηγική 
Εµβολίων" για την ταχεία ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση ενός εµβολίου 
Corona (έγγρ. Α.5), βάσει της οποίας συµφωνήθηκε µε τη φαρµακευτική εταιρεία 
BioNTech/Pfizer στις 11 Νοεµβρίου 2020 µια σύµβαση για την αρχική αγορά 200 
εκατοµµυρίων δόσεων εµβολίου για λογαριασµό όλων των κρατών µελών της 
ΕΕ, καθώς και ένα δικαίωµα προαίρεσης για την παραγγελία επιπλέον 100 
εκατοµµυρίων δόσεων. Σύµφωνα µε τη µη δηµοσιοποιηµένη σύµβαση, η 
παράδοση θα γινόταν µόλις γινόταν διαθέσιµο ένα αποδεδειγµένα ασφαλές 
και αποτελεσµατικό εµβόλιο κατά του Covid-19, σύµφωνα µε τις "ανακοινώσεις 
της Επιτροπής της ΕΕ." Η "ευρωπαϊκή στρατηγική εµβολιασµού" που καθορίζει η 
Επιτροπή της ΕΕ θα πρέπει να στοχεύει στη "διασφάλιση της ποιότητας, της 
ασφάλειας και της αποτελεσµατικότητας των εµβολίων". Το γεγονός ότι η 
ευρωπαϊκή στρατηγική εµβολιασµού δεν εκπλήρωσε αυτή την απαίτηση που 
προβλέπεται από το νόµο al condicio sine qua non, συγκεκριµένα στην έγκριση 
της δραστικής ουσίας "Comirnaty", εξηγείται και τεκµηριώνεται παρακάτω.Στις 19 
Ιανουαρίου 2021, η Επιτροπή της ΕΕ παρουσίασε ανακοίνωση µε την οποία 
συµβούλευε τα κράτη µέλη να επιταχύνουν τον εµβολιασµό σε ολόκληρη την 
ΕΕ µε τα ήδη εγκεκριµένα πειραµατικά "εµβόλια" (κυρίως το "Comirnaty"). 
Μέχρι τον Μάρτιο του 2021, τουλάχιστον το 80% των ατόµων άνω των 80 



ετών και το 80% των εργαζοµένων στον τοµέα της υγείας και της κοινωνικής 
φροντίδας σε όλα τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν εµβολιαστεί. Μέχρι το 
καλοκαίρι του 2021, τουλάχιστον το 70% των ενηλίκων στην ΕΕ θα πρέπει να έχει 
εµβολιαστεί. Η Επιτροπή της ΕΕ ασκεί έτσι αδιαµφισβήτητες και σαφείς 
πιέσεις προς την κατεύθυνση του εµβολιασµού του πληθυσµού µε 
πειραµατικές ουσίες που βασίζονται στη γενετική µηχανική (βλ. παρακάτω). 
Δεδοµένου ότι τα κράτη µέλη (συµπεριλαµβανοµένης ιδίως της Ιταλίας) έχουν 
καταστεί σε µεγάλο βαθµό οικονοµικά εξαρτηµένα από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
λόγω των καταστροφικών οικονοµικών επιπτώσεων των επανειληµµένων 
αποκλεισµών, προσδίδει στην πίεση που ασκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα 
επιµέρους κράτη µέλη προς τον εµβολιασµό των βοοειδών µια εξαιρετική 
"ποιότητα".Η "ευρωπαϊκή στρατηγική εµβολιασµού" τοποθετεί τους 
εργαζόµενους στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης στην κορυφή του 
καταλόγου των οµάδων προτεραιότητας που πρέπει να "εµβολιαστούν" 

Οι ενάγοντες θεωρούν τους εαυτούς τους εκτεθειµένους σε µια τεράστια πίεση, η οποία 
αποδεδειγµένα έχει δηµιουργηθεί από την Επιτροπή της ΕΕ προς την κατεύθυνση 
του υποχρεωτικού εµβολιασµού, αφενός, και αφετέρου, ως ιδιαίτερα θιγόµενους 
πολίτες της ΕΕ (λόγω του ότι ανήκουν σε µια οµάδα ατόµων µε προτεραιότητα στο 
πρόγραµµα εµβολιασµού που καθορίζει η Επιτροπή της ΕΕ), για τους λόγους που 
αναφέρονται κατωτέρω, και, ως εκ τούτου, ως εκτεθειµένους σε έναν 
συγκεκριµένο, αδικαιολόγητο και παράνοµο τεράστιο κίνδυνο για την υγεία, ο 
οποίος προκλήθηκε από την Επιτροπή της ΕΕ µε την προσβαλλόµενη εδώ 
απόφαση εφαρµογής (συµπεριλαµβανοµένων των µεταγενέστερων 
τροποποιήσεων και ενσωµατώσεων) και ο οποίος είναι αντίθετος προς το δίκαιο 
της ΕΕ.ΛΌΓΟΙ ΑΚΥΡΏΣΕΩΣ: 

Εγκαταστάσεις 
Το "Comirnaty" είναι µια πειραµατική ουσία µε βάση το mRNA, η οποία, όσον αφορά τον 

τρόπο δράσης και την παραγωγή, δεν έχει απολύτως τίποτα κοινό µε τα συµβατικά 
εµβόλια. Το mRNA είναι ένα ανασυνδυασµένο νουκλεϊκό οξύ και χρησιµοποιείται 
για την προσθήκη µιας αλληλουχίας νουκλεϊκών οξέων σε ανθρώπινα κύτταρα για 
τον σχηµατισµό της πρωτεΐνης spike του SARS-CoV-2, η οποία διαφορετικά δεν 
θα υπήρχε στα κύτταρα. Το RNA, εξ ορισµού, είναι επίσης ένα νουκλεϊκό οξύ 
(RiboNucleidAcid). Ένα mRNA, γνωστό και ως αγγελιοφόρο RNA, είναι ένα 
µονόκλωνο ριβονουκλεϊκό οξύ (RNA) που µεταφέρει γενετικές πληροφορίες για τη 
δηµιουργία µιας πρωτεΐνης. Σε ένα κύτταρο, σχηµατίζεται ως µεταγραφή ενός 
τµήµατος του δεοξυριβονουκλεϊκού οξέος (DNA) που ανήκει σε ένα γονίδιο. Με ένα 
mRNA, οι οδηγίες κατασκευής µιας συγκεκριµένης πρωτεΐνης είναι διαθέσιµες στο 
κύτταρο- µεταφέρει το µήνυµα από τις γενετικές πληροφορίες στα ριβοσώµατα 
κατασκευής πρωτεϊνών, το οποίο είναι απαραίτητο για την κατασκευή των 
πρωτεϊνών.Το προφυλακτικό-θεραπευτικό αποτέλεσµα σχετίζεται άµεσα µε 
το προϊόν που προκύπτει από την έκφραση αυτής της αλληλουχίας: την 
πρωτεΐνη ακίδα, την οποία παράγουν τα κύτταρα (όποια κύτταρα του 
σώµατος) µε βάση το εγχυόµενο ξένο mRNA και η οποία προορίζεται να 
οδηγήσει στο σχηµατισµό αντισωµάτων.Ως εκ τούτου, η δραστική ουσία 
"Comirnaty" αποτελεί ουσιαστικά ένα φάρµακο γονιδιακής θεραπείας. 

Ο αποκλεισµός από τον ορισµό του "φαρµάκου γονιδιακής θεραπείας" στην οδηγία 
2009/120/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεµβρίου 2009, των δραστικών 
ουσιών που στην πραγµατικότητα δρουν όπως ένα φάρµακο γονιδιακής 
θεραπείας, αλλά δηλώνονται ως εµβόλια κατά µολυσµατικών ασθενειών 
(όπως το "Comirnaty"), χωρίς να λαµβάνεται απολύτως υπόψη ο τρόπος 
δράσης, είναι, ενόψει της αρχής της προφύλαξης που ισχύει στην ΕΕ, ιδίως 
στον τοµέα της υγείας, και των θεµελιωδών δικαιωµάτων των πολιτών της 



ΕΕ για υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας (άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 35 του Χάρτη της ΕΕ), καθώς και της σωµατικής ακεραιότητας (άρθρο 3 
του Χάρτη της ΕΕ), δεν είναι κατανοητό και παραβιάζει θεµελιώδεις αρχές 
του δικαίου της ΕΕ (βλ. ακόλουθο λόγο ακυρώσεως αριθ. 3). 

Τούτων δοθέντων, οι λόγοι ακυρώσεως που προβάλλονται εδώ είναι πρωτίστως εκείνοι οι 
οποίοι, ανεξαρτήτως της νοµικής εκτιµήσεως του κατά πόσον η δραστική ουσία 
"Comirnaty" υπόκειται στη lex specialis που συνίσταται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
1394/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης 
Νοεµβρίου 2007, για τις νέες θεραπείες (φάρµακα προηγµένων θεραπειών) και για 
την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 
θα έπρεπε να είχε εφαρµοστεί, διότι και η προσβαλλόµενη εδώ εκτελεστική 
απόφαση πρέπει να θεωρηθεί ως αντίθετη προς το δίκαιο της ΕΕ και, ως εκ 
τούτου, άκυρη και να κηρυχθεί άκυρη, ανεξάρτητα από την εκτίµηση του ζητήµατος 
αυτού. 

(1) Ακυρότητα λόγω παραβίασης του άρθρου 2 (πεδίο εφαρµογής) του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 507/2006 της Επιτροπής, της 29ης Μαρτίου 2006. 
Η Επιτροπή της ΕΕ ενέκρινε υπό όρους τη δραστική ουσία "Comirnaty" για ένα έτος 

βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 507/2006 της Επιτροπής της 29ης Μαρτίου 2006. 
Προτού ένα φάρµακο για ανθρώπινη χρήση εγκριθεί για κυκλοφορία σε ένα ή περισσότερα 

κράτη µέλη, πρέπει συνήθως να υποβληθεί σε εκτεταµένες µελέτες για να 
διασφαλιστεί ότι είναι ασφαλές, υψηλής ποιότητας και αποτελεσµατικό όταν 
χρησιµοποιείται στον πληθυσµό-στόχο. Οι κανόνες και οι διαδικασίες που πρέπει 
να ακολουθούνται για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας καθορίζονται στην οδηγία 
2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 6ης 
Νοεµβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρµακα που προορίζονται για 
ανθρώπινη χρήση και στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 (αιτιολογική σκέψη 1 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 507/2006). 

Για να καλυφθούν τα κενά στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης και προς το συµφέρον 
της δηµόσιας υγείας, µπορεί να είναι αναγκαίο, για ορισµένες κατηγορίες 
φαρµάκων, να χορηγούνται άδειες κυκλοφορίας βάσει λιγότερο εκτεταµένων 
δεδοµένων από ό,τι συνήθως και να υπόκεινται σε ορισµένους όρους (εφεξής 
"άδειες κυκλοφορίας υπό όρους"). Σε αυτές θα πρέπει να περιλαµβάνονται τα 
φάρµακα ... που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης για την αντιµετώπιση απειλής για τη δηµόσια υγεία, τα οποία έχουν 
δεόντως καθοριστεί είτε από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας είτε από την 
Κοινότητα δυνάµει της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Σεπτεµβρίου 1998 (για τη 
δηµιουργία δικτύου επιδηµιολογικής επιτήρησης και ελέγχου των 
µεταδοτικών ασθενειών στην Κοινότητα (αιτιολογική σκέψη 2 του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 507/2006). 

Το άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 507/2006 ορίζει το πεδίο εφαρµογής των διατάξεων 
για την υπό όρους άδεια κυκλοφορίας φαρµάκων για ανθρώπινη χρήση ως 
εξής:"Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στα φάρµακα για ανθρώπινη χρήση που 
καλύπτονται από το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004 και ανήκουν σε µία από τις ακόλουθες κατηγορίες: 1. Φάρµακα που 
προορίζονται για τη θεραπεία, την πρόληψη ή την ιατρική διάγνωση σοβαρών 
εξουθενωτικών ή απειλητικών για τη ζωή ασθενειών, 2. Φάρµακα που 
προορίζονται να χρησιµοποιηθούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την 
αντιµετώπιση απειλής για τη δηµόσια υγεία, η οποία έχει δεόντως 
προσδιοριστεί είτε από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας είτε από την 
Κοινότητα βάσει της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ-  3. φάρµακα που έχουν 
χαρακτηριστεί ως ορφανά φάρµακα βάσει του άρθρου 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 



141/2000.Η περίσταση που αναφέρεται στο σηµείο 3., σαφώς δεν συντρέχει για το 
φάρµακο "Comirnaty". 

Στην εκτελεστική της απόφαση, η Επιτροπή της ΕΕ αναφέρεται γενικά στο πεδίο 
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 507/2006, και "ιδίως", αλλά όχι µόνο, 
στο άρθρο 507/2006. 2. σηµείο 1). 

1.1 Παραβίαση του άρθρου 1 του ν. 2. σηµείο 1. Κανονισµός ΕΕ αριθ. 507/2006 
Ο John P A Ioannidis (Meta-Research Innovation Center at Standford - METRICS - 

Stanford University), ένας από τους δέκα πιο πολυαναφερόµενους 
επιστήµονες στον κόσµο (στον τοµέα της ιατρικής αναµφισβήτητα ο πιο 
πολυαναφερόµενος επιστήµονας στον κόσµο), έχει κατατάξει το ποσοστό 
θνησιµότητας του COVID-19 που προκαλείται από τον SARS-CoV-2 στην ίδια 
κλίµακα µε αυτό της γρίπης ήδη από τον Μάρτιο του 2020 (Έγγραφο Α. 6). Σε 
µια µελέτη µε κριτές που δηµοσιεύθηκε στο Bulletin of the World Health 
Organization στις 14 Οκτωβρίου 2020- Τύπος: 265892 (έγγρ. Α.7), ο Ιωαννίδης 
απέδειξε ότι ο παγκόσµιος πανικός στα τέλη Ιανουαρίου 2020 σχετικά µε ένα 
υποτιθέµενο υψηλό ποσοστό θνησιµότητας που συνδέεται µε τη λοίµωξη 
SARS-Cov-2 ήταν και είναι απλώς αβάσιµος. 

Το γεγονός ότι το COVID-19, µια ασθένεια που προκαλείται από τον ιό SARS-CoV, δεν 
είναι µια απειλητική για τη ζωή ασθένεια µε την πραγµατική έννοια του όρου, 
επιβεβαιώνεται επίσης από το γεγονός ότι στην Ιταλία, για παράδειγµα, έστω και 
τώρα, δηλαδή µετά από σχεδόν ένα χρόνο (!), θα βγουν επιτέλους οι οδηγίες 
του Υπουργείου Υγείας για θεραπεία των ασθενών στο σπίτι από τους 
οικογενειακούς γιατρούς µε ιδιωτικό ιατρείο (βλ. συνέντευξη του νέου 
προέδρου του Ιταλικού Οργανισµού Φαρµάκων AIFA που δηµοσιεύθηκε στην 
ιταλική εφηµερίδα "La Verità" της 03/02/2021 στο Doc. A.8). Έχει αποδειχθεί ότι οι 
σοβαρές επιπλοκές της νόσου Covid 19 (οι οποίες εµφανίζονται σε πολύ µικρό 
ποσοστό των πασχόντων) οφείλονται κυρίως στην ανεπαρκή αντιµετώπιση των 
συµπτωµάτων της νόσου κατά τις πρώτες ηµέρες της ασθένειας. Οι γενικοί ιατροί ή 
οι ιδιώτες ιατροί πρωτοβάθµιας περίθαλψης που ερεύνησαν οι ίδιοι τις διαθέσιµες 
πληροφορίες και, σε αντίθεση µε τις επίσηµες οδηγίες και συστάσεις του 
Υπουργείου Υγείας και του Οργανισµού Φαρµάκων, χρησιµοποίησαν µε επιτυχία 
φάρµακα των οποίων την επίσηµη χρήση αναγκάστηκαν στη συνέχεια να 
αµφισβητήσουν ακόµη και δικαστικά (βλ. απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας 
της Ρώµης αριθ. 09070/2020 της 11/12/2020 σχετικά µε την αναστολή, κατόπιν 
αιτήσεως οµάδας γενικών ιατρών, από την διοικητική δικαιοδοσία του τελευταίου 
βαθµού της απαγόρευσης που είχε επιβάλει ο Ιταλικός Οργανισµός Φαρµάκων στη 
χρήση της υδροξυχλωροκίνης για τη θεραπεία των ασθενών µε Covid 19 - Doc. Α.9) 
έχουν αποδειχθεί ότι είναι σε θέση να θεραπεύουν σχεδόν όλους τους ασθενείς τους 
µε covid-19 στο σπίτι χωρίς νοσηλεία, οδηγώντας σε πλήρη ίαση της νόσου. 

Έτσι, αποδεδειγµένα δεν έχουµε να κάνουµε µε µια απειλητική για τη ζωή και µη 
θεραπεύσιµη ασθένεια µε την πραγµατική έννοια για τον παγκόσµιο πληθυσµό, 
αλλά µε µια µολυσµατική ασθένεια που σχετίζεται µε τον ιό Corona, όπως είχαµε 
στο παρελθόν, και η οποία, λόγω της αποτυχίας των υγειονοµικών συστηµάτων 
ορισµένων κρατών µελών (όπως κυρίως της Ιταλίας - οι έρευνες της 
εισαγγελίας του Μπέργκαµο σχετικά µε αυτό βρίσκονται σε εξέλιξη) και µιας 
παγκόσµιας κατάχρησης των δοκιµών RT-PCR, οδήγησε σε µια de facto τεχνητά 
διογκωµένη πανδηµία, όπως θα αποδειχθεί παρακάτω. 

1.2. Ακυρότητα λόγω παραβίασης του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 507/2006, άρθρο 2, 
παράγραφος 1. 2 σηµείο 2. 

Τα φαρµακευτικά προϊόντα µπορούν να εγκριθούν υπό όρους σύµφωνα µε το άρθρο. 2 
σηµείο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 507/2006, εάν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν 
σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την αντιµετώπιση απειλής για τη 



δηµόσια υγεία που έχει δεόντως προσδιοριστεί είτε από την ΠΟΥ είτε από 
την Κοινότητα βάσει της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ. 

Στις 30 Ιανουαρίου 2020, ο ΠΟΥ κήρυξε το καθεστώς πανδηµίας που προκλήθηκε από το 
SARS-Cov-2, το οποίο φέρεται να θέτει σε κίνδυνο τον παγκόσµιο πληθυσµό (έγγρ. 
Α.10.1). 

Το ερώτηµα κατά πόσον έχει εκτιµηθεί ορθά µια "απειλή για τη δηµόσια υγεία" πρέπει να 
προσδιοριστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Διεθνούς Υγειονοµικού Κανονισµού του 
2005 (ΔΥΚ) του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας. Οι κανονισµοί, οι οποίοι πρέπει να 
ερµηνεύονται σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών, 
περιέχουν υποχρεώσεις δεσµευτικές βάσει του διεθνούς δικαίου τόσο για τον ΠΟΥ 
όσο και για τα 196 συµβαλλόµενα κράτη για τον καθορισµό µιας έκτακτης ανάγκης 
δηµόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος (PHEIC) από τον Γενικό Διευθυντή του 
ΠΟΥ σύµφωνα µε το άρθρο 12 του IHR.Συνεπώς, ο κατάλληλος προσδιορισµός 
µιας απειλής για τη δηµόσια υγεία πρέπει να αξιολογηθεί µε βάση τις 
διατάξεις της ΔΥΑ. Ο Γενικός Διευθυντής υποχρεούται από το άρθρο 1 του ΠΟΥ. 
12(4) ΔΥΑ να συµπεριλάβει τα ακόλουθα πέντε κριτήρια στην απόφασή του: 

1.τις πληροφορίες που παρείχε το κράτος µέλος- 2. τη χρήση του συστήµατος 
αποφάσεων που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα 2 της ΔΥΑ, 
3. τη συµβουλή της επιτροπής έκτακτης ανάγκης, 
4. επιστηµονικές αρχές, συµπεριλαµβανοµένων των διαθέσιµων επιστηµονικών 
στοιχείων και άλλων σχετικών πληροφοριών, 

5. αξιολόγηση του κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία, του κινδύνου 
διασυνοριακής εξάπλωσης της νόσου και του κινδύνου διατάραξης της 
διεθνούς κυκλοφορίας. 

Σύµφωνα µε αυτό το σύνολο αποφάσεων, ο Γενικός Διευθυντής συγκάλεσε Επιτροπή 
Έκτακτης Ανάγκης στις 23/1/2020 λόγω της επιδηµίας Sars Cov-2 στην Κίνα, 
σύµφωνα µε το άρθρο 49 της ΔΥΑ. Η εν λόγω επιτροπή εµπειρογνωµόνων 
διαφώνησε σχετικά µε το αν θα πρέπει να συστήσει την ύπαρξη ενός PHEIC και 
ανέβαλε τη συνεδρίαση για τις 30/01/2020 για επαναξιολόγηση. Κατά τη δεύτερη 
συνεδρίαση της επιτροπής έκτακτης ανάγκης, διαπιστώθηκε σηµαντική αύξηση του 
αριθµού των κρουσµάτων και περισσότερες πληγείσες χώρες µε επιβεβαιωµένα 
κρούσµατα και επισηµάνθηκε συγκεκριµένα ότι λόγω της κοινοποίησης της 
αλληλουχίας του ιού από την Κίνα, άλλες χώρες είχαν τη δυνατότητα ταυτοποίησης 
του ιού µέσω της ταχείας ανάπτυξης διαγνωστικών εργαλείων. Ως εκ τούτου, η 
Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης αποφάσισε να προτείνει µια PHEIC, η οποία 
ανακοινώθηκε από τον Γενικό Διευθυντή την ίδια ηµέρα (έγγρ. Α.10.2). 

Στις 13/01/2020, ο ΠΟΥ δηµοσίευσε ένα αρχικό έγγραφο καθοδήγησης για τη δοκιµή PCR 
(A.11.1) µε βάση το πρωτόκολλο Corman-Drosten της 13.01.2020 (Διαγνωστική 
ανίχνευση του κοροναϊού Wuhan 2019 µε RT-PCR πραγµατικού χρόνου (A.11.2) - 
βλ. επίσης Συνοπτικό πίνακα των διαθέσιµων πρωτοκόλλων στο παρόν έγγραφο 
(A.11.3), το οποίο δείχνει ότι το πρωτόκολλο δοκιµής PCR Corman-Drosten (που 
ονοµάζεται επίσης "πρωτόκολλο Charité") ήταν το πρώτο που δηµοσιεύθηκε. Στις 
23 Ιανουαρίου 2020, αυτό το πρωτόκολλο Corman-Drosten δηµοσιεύθηκε από τους 
συγγραφείς (συµπεριλαµβανοµένου του Christian Drosten) στο επιστηµονικό 
περιοδικό Eurosurveillance (ευρωπαϊκό περιοδικό για την επιδηµιολογία, την 
πρόληψη και τον έλεγχο των λοιµωδών νόσων από το 1996) (A.11.4). Από τις 17 
Ιανουαρίου 2020, τα εργαστήρια παγκοσµίως εργάζονται µε βάση αυτό το 
πρωτόκολλο που καθιέρωσαν οι Corman, Drosten και άλλοι για την "ανίχνευση" του 
ιού SARS COV-2 και τα εµπορικά κιτ PCR που βασίζονται σε αυτό. 

Λόγω του γεγονότος ότι το εν λόγω πρωτόκολλο δοκιµής PCR σχεδιάστηκε µε αριθµό 
λεγόµενων κύκλων ενίσχυσης που υπερβαίνει κατά πολύ το χρυσό επιστηµονικό 
πρότυπο (βλ. παρακάτω) και άλλων σοβαρών επιστηµονικών σφαλµάτων, οι 



λεγόµενοι "αριθµοί κρουσµάτων", δηλαδή ο αριθµός των ατόµων που ελέγχθηκαν 
θετικά για "SARS-Cov-2", αυξήθηκαν ήδη εκρηκτικά προς το τέλος Ιανουαρίου 2020. 

Η υποτιθέµενη κατάσταση κρίσης της παγκόσµιας απειλής για τη δηµόσια υγεία λόγω του 
ιού SARS-CoV-2 χαρτογραφήθηκε τελικά από µια παγκόσµια κατάχρηση των 
δοκιµών PCR. Αυτή η κατάχρηση και η λανθασµένη εφαρµογή είχε ως αποτέλεσµα 
έναν τεράστιο αριθµό ανθρώπων παγκοσµίως που ισχυρίστηκαν οι αρχές ότι είχαν 
µολυνθεί από τον ιό SARS-Cov-2 κατά τη στιγµή της εξέτασης, αλλά δεν είχαν 
µολυνθεί στην πραγµατικότητα, καθώς και έναν τεράστιο αριθµό ανθρώπων 
παγκοσµίως που φέρονται να πέθαναν από την ασθένεια που προκλήθηκε από τη 
µόλυνση SARS-Cov-2 (Covid-19). 

Για την περαιτέρω κατανόηση, είναι απαραίτητο να εξηγήσουµε εν συντοµία τι είναι µια 
δοκιµή PCR και πώς λειτουργεί συγκεκριµένα µια δοκιµή PCR Corona.PCR 
σηµαίνει αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης. Αναπτύχθηκε το 1983 από τον 
Kary Mullis, ο οποίος απεβίωσε το 2019 (και του απονεµήθηκε το Νόµπελ Χηµείας 
του 1993 για την PCR).Η PCR είναι ένα σύστηµα που µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την ενίσχυση ή την αντιγραφή συγκεκριµένων 
αλληλουχιών DNA εκτός του ζωντανού οργανισµού, in vitro. Για να γίνει αυτό, 
χρησιµοποιούνται ένζυµα και δοµικά στοιχεία που είναι επίσης υπεύθυνα για την 
αντιγραφή του DNA στα κύτταρα του οργανισµού. Το DNA που πρόκειται να 
αντιγραφεί αναφέρεται συχνά ως αρχικό DNA. Στην αρχή της διαδικασίας, 
τοποθετείται σε ένα δοχείο αντίδρασης µαζί µε τα ένζυµα και τα δοµικά στοιχεία 
πολλαπλασιασµού. Το µείγµα αντίδρασης περιλαµβάνει τα επιµέρους "γράµµατα 
του DNA" αδενίνη, γουανίνη, θυµίνη και κυτοσίνη, καθώς και χηµικές ουσίες που 
εξασφαλίζουν το περιβάλλον της αντίδρασης. Επιπλέον, υπάρχει η λεγόµενη DNA 
πολυµεράση, ένα ένζυµο που µπορεί να συναρµολογήσει αυτά τα δοµικά στοιχεία. 
Στη συνέχεια, υπάρχουν οι εκκινητές. Πρόκειται για πολύ µικρά, µονόκλωνα 
κοµµάτια DNA. Αποτελούν το σηµείο εκκίνησης από το οποίο η πολυµεράση αρχίζει 
να συναρµολογεί τα δοµικά στοιχεία του DNA. το DNA τοποθετείται λοιπόν σε ένα 
δοχείο αντίδρασης, για παράδειγµα σε ένα µικρό σωληνάριο, µαζί µε τα γράµµατα 
του DNA, την πολυµεράση και τους εκκινητές,. Αυτό στη συνέχεια τοποθετείται σε 
έναν λεγόµενο θερµικό κυκλοποιητή. Πρόκειται για µια συσκευή που µπορεί να 
αλλάζει αυτόµατα τη θερµοκρασία και να θερµαίνει και να ψύχει το σωληνάριο κατά 
τη διάρκεια της PCR. 

Η βασική αρχή της PCR είναι σχετικά απλή και βασίζεται στο γεγονός ότι τα διάφορα 
στάδια της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης λαµβάνουν χώρα µόνο σε συγκεκριµένες 
θερµοκρασίες.Εάν ο εκκινητής δεν βρει ένα ακριβώς ταιριαστό τµήµα DNA, δεν µπορεί να 
συνδεθεί. Εποµένως, οι εκκινητές είναι ειδικοί για κάθε γονίδιο. Στην περίπτωση των 
δοκιµών Corona, θα πρέπει να αντιστοιχούν σε συγκεκριµένα γονίδια του ιού SARS-CoV-2. 
Και συγκεκριµένα σε γονίδια που εµφανίζονται µόνο σε αυτή τη µορφή στον SARS-CoV-2. 
Το γεγονός ότι αυτό δυστυχώς φαίνεται διαφορετικό στην πραγµατικότητα θα εξηγηθεί 
αργότερα.Η αντίδραση ξεκινά µε την έντονη θέρµανση του DNA (94°C), η οποία προκαλεί 
τον διαχωρισµό των δύο κλώνων της διπλής αλυσίδας µεταξύ τους (µετουσίωση). Μετά την 
ψύξη, οι εκκινητές µπορούν πλέον να συνδεθούν µε τις αντίστοιχες περιοχές των 
µονόκλωνων αλυσίδων. Μετά από αυτή τη φάση πρόσδεσης µε θερµοκρασίες της τάξης 
των 60°C, οι οποίες εξαρτώνται ατοµικά από τους εκκινητές, το DNA επιµηκύνεται στους 72 
βαθµούς Κελσίου περίπου. Ξεκινώντας από τους εκκινητές, οι πολυµεράσες συνδέουν µια 
νέα αλυσίδα στις εκτεθειµένες αλυσίδες του µητρικού DNA. Δηµιουργούνται νέες διπλές 
αλυσίδες. Ένα αρχικό δίκλωνο DNA γίνεται δύο.Έτσι ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος 
της PCR, που αποτελείται από µετουσίωση, προσθήκη και επέκταση. Για την περαιτέρω 
ενίσχυση του DNA, η θερµοκρασία απλώς αυξάνεται και πάλι στους 94 βαθµούς Κελσίου 
από τον θερµικό κυκλοποιητή και η διαδικασία αρχίζει εκ νέου. Η ποσότητα του DNA 
αυξάνεται ολοένα και περισσότερο εκθετικά κατά τη διαδικασία, επειδή κάθε φορά είναι 



διαθέσιµος µεγαλύτερος αριθµός προτύπων. Εξ ου και ο όρος "αλυσιδωτή αντίδραση". 
Έτσι, τα 2 γίνονται αρχικά 4, στη συνέχεια 8, στη συνέχεια 16 αντίγραφα κ.ο.κ., έως 
ότου, µετά από 20 κύκλους, το αρχικό DNA έχει ήδη παράγει πάνω από 1 
εκατοµµύριο αντίγραφα και, µετά από 30 κύκλους, πάνω από 1 δισεκατοµµύριο 
αντίγραφα. Εξ ου και ο όρος "αλυσιδωτή αντίδραση". Από µια ορισµένη τιµή 
κατωφλίου (cycle threashold- ct), ο αριθµός των αντιγράφων καταγράφεται στο 
όργανο µέτρησης ως θετικός, δηλαδή όσο περισσότερο αρχικό DNA υπήρχε στην 
αντίδραση, τόσο πιο γρήγορα επιτυγχάνεται αυτό το CT. Δεδοµένου ότι στα λοιµώδη 
συµβάντα πρέπει να υπάρχουν πολλά 1000 παθογόνα εξόδου για να σχηµατιστεί µια 
µολυσµατική δόση, το ct θα επιτευχθεί ήδη το πολύ σε 25 κύκλους, ένα εύρος ανοχής 
µέχρι 30 είναι δυνατό και συµπίπτει µε δηµοσιεύσεις στην περίπτωση του SARS-
CoV-2, ότι από το ct30 και µετά δεν υπάρχει πλέον καµία συσχέτιση του 
αποτελέσµατος της PCR µε µια µολυσµατικότητα.Ωστόσο, ο ιός corona δεν διαθέτει 
DNA, αλλά RNA. Συνεπώς, το γενετικό υλικό υπάρχει σε διαφορετική µορφή. Συνεπώς, η 
εξέταση Corona δεν είναι µια απλή PCR, αλλά µια RT-PCR. Το RT σηµαίνει αντίστροφη 
µεταγραφάση. Πρόκειται για ένα ένζυµο που µπορεί να µεταγράψει το RNA σε DNA. 
Αυτό συµβαίνει σε ένα βήµα πριν από την πραγµατική PCR, αλλά στο ίδιο δοχείο 
αντίδρασης.Ακριβώς όπως η πολυµεράση, η αντίστροφη µεταγραφάση χρειάζεται έναν 
εκκινητή για να τη βοηθήσει να βρει ένα σηµείο εκκίνησης. Ξεκινώντας από τον εκκινητή, η 
αντίστροφη µεταγραφάση συνδέει στη συνέχεια τα συµπληρωµατικά δοµικά στοιχεία του 
DNA µε το ιικό RNA. Η προκύπτουσα αλυσίδα DNA, γνωστή ως αντιγραφικό DNA 
(cDNA), περιέχει έτσι τις ίδιες γενετικές πληροφορίες µε το ιικό γονιδίωµα.Μετά το 
διαχωρισµό της διπλής αλυσίδας DNA-RNA µε θέρµανση, η αλυσίδα DNA χρησιµοποιείται 
ως µήτρα για την PCR. Στη συνέχεια, οι κύκλοι εκτελούνται όπως στην κανονική 
PCR.Ωστόσο, η δοκιµή corona έχει ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Πρόκειται για τη 
λεγόµενη PCR πραγµατικού χρόνου (συντοµογραφία µε q ή r. Στη δοκιµή Corona, για 
παράδειγµα, RT-qPCR, µερικές φορές επίσης qRT-PCR). Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί κανείς να 
δει ήδη κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης αν υπάρχουν γονίδια SARS-CoV-2 στο δείγµα. Αυτό 
λειτουργεί µέσω φθορισµού. 
Οι επιστήµονες παγκοσµίως που είναι εξοικειωµένοι µε τη µικροβιολογία και µε το 

τεστ PCR έχουν επισηµάνει από την αρχή ότι µε το τεστ PCR δεν µπορείτε να 
ανιχνεύσετε έναν ιό, αλλά µόνο νουκλεϊκά οξέα που παραµένουν ως 
θραύσµατα ιών. Ως εκ τούτου, οι εξετάσεις δεν µπορούν να πουν τίποτα για τη 
µολυσµατικότητα ενός ατόµου που έχει βρεθεί σε θετικό τεστ, εκτός αν 
υπάρχει και κλινική διάγνωση. Και αν ένα άτοµο εξετάστηκε χωρίς 
συµπτώµατα, λογικά δεν είναι δυνατή καµία δήλωση σχετικά µε την παρουσία 
λοίµωξης. Ο όρος "νέα λοίµωξη", ο οποίος χρησιµοποιείται παγκοσµίως σε 
αυτό το πλαίσιο, είναι απλώς λανθασµένος. Μόνο µικρές ποσότητες ιών ή 
θραυσµάτων τους περιέχονται στα δείγµατα που λαµβάνονται από το στόµα 
και το λαιµό των ανθρώπων. Πρέπει να ενισχυθούν για να γίνουν ορατοί. Τα 
θραύσµατα αυτά µπορεί επίσης να προέρχονται από µια "παλιά λοίµωξη" 
που έχει ήδη ξεπεραστεί, όταν δηλαδή το ανοσοποιητικό σύστηµα έχει 
καταπολεµήσει επιτυχώς τους ιούς και ο ενδιαφερόµενος είναι και πάλι υγιής 
και δεν είναι πλέον µολυσµατικός. 

Όσο περισσότεροι ιοί παραµένουν στο σώµα, τόσο λιγότεροι κύκλοι αντιγραφής 
απαιτούνται για την ανίχνευση. Έτσι, αυτός ο αριθµός - η λεγόµενη τιµή Ct - 
παρέχει προφανώς σηµαντικές διαγνωστικές πληροφορίες. Ωστόσο, 
συνήθως δεν κοινοποιείται από τα εργαστήρια.Ο αριθµός των απαιτούµενων 
κύκλων είναι αντιστρόφως ανάλογος του ιικού φορτίου. Όλα αυτά δεν έχουν 
ληφθεί και δεν λαµβάνονται ακόµη υπόψη από τις αρχές. Τα εργαστήρια δεν 
αναφέρουν αυτόν τον αριθµό κύκλων που απαιτούνται για την ανίχνευση. 
Ωστόσο, αυτό ζητείται τώρα επιτέλους από τον ΠΟΥ. 



Στις 14/12/2020 (έγγρ. Α.12.1), ο ΠΟΥ εξέδωσε για πρώτη φορά (και προφανώς πολύ 
αργά) συστάσεις για τους χρήστες των δοκιµών RT-PCR, καθώς είχε λάβει 
αναφορές από χρήστες σχετικά µε τον αυξηµένο κίνδυνο ψευδών 
αποτελεσµάτων SARS-CoV-2 κατά την εξέταση δειγµάτων µε αντιδραστήρια 
RT-PCR σε ανοικτά συστήµατα. Τα αναφερόµενα είναι προβλήµατα που έχουν 
επισηµανθεί από ανεξάρτητους επιστήµονες και ανθρώπους µε µαθηµατική κοινή 
λογική εδώ και πολλούς µήνες. "Η αρχή σχεδιασµού της RT-PCR σηµαίνει ότι οι 
ασθενείς µε υψηλά επίπεδα κυκλοφορούντος ιού (ιικό φορτίο) θα χρειαστούν 
σχετικά λίγους κύκλους για την ανίχνευση του ιού και εποµένως η τιµή Ct θα 
είναι χαµηλή. Αντίθετα, µια υψηλή τιµή Ct σε δείγµατα σηµαίνει ότι 
απαιτήθηκαν πολλοί κύκλοι για την ανίχνευση του ιού. Σε ορισµένες 
περιπτώσεις, η διάκριση µεταξύ του θορύβου υποβάθρου και της πραγµατικής 
παρουσίας του ιού-στόχου µπορεί να είναι δύσκολο να προσδιοριστεί". 

Και περαιτέρω: 
"Κοινοποιήστε την τιµή Ct στην έκθεση στον αιτούντα πάροχο υγειονοµικής 
περίθαλψης". 
Και για τα µεγάλα ποσοστά ψευδώς θετικών αποτελεσµάτων: 
"Όπως συµβαίνει µε κάθε διαγνωστική διαδικασία, είναι σηµαντικό να σηµειωθούν οι θετικές 
και αρνητικές προγνωστικές τιµές για το προϊόν σε έναν δεδοµένο πληθυσµό δοκιµών. 
Καθώς µειώνεται το ποσοστό θετικότητας για τον SARS-CoV-2, µειώνεται και η θετική 
προγνωστική αξία. Αυτό σηµαίνει ότι η πιθανότητα ένα άτοµο µε θετικό αποτέλεσµα 
(ανίχνευση SARS-CoV-2) να είναι πράγµατι µολυσµένο µε SARS-CoV-2 µειώνεται καθώς 
µειώνεται το ποσοστό θετικότητας, ανεξάρτητα από την ειδικότητα του προϊόντος της 
εξέτασης. Ως εκ τούτου, συνιστάται στους παρόχους υγειονοµικής περίθαλψης να 
λαµβάνουν υπόψη τα αποτελέσµατα των δοκιµών µαζί µε τα κλινικά σηµεία και 
συµπτώµατα, την επιβεβαιωµένη κατάσταση όλων των επαφών κ.λπ.". 
Συνιστάται λοιπόν να µην βασίζεστε µόνο στο αποτέλεσµα της εξέτασης PCR, αλλά 

να εξετάζετε και τα κλινικά συµπτώµατα. Με αυτό, ο ΠΟΥ λέει επίσης ότι δεν 
µπορεί να υπάρχουν "ασυµπτωµατικά άρρωστοι" άνθρωποι. Αυτό το µέρος 
της σύστασης του ΠΟΥ είναι αυτονόητο:"Οι χρήστες των αντιδραστηρίων RT-PCR 
θα πρέπει να διαβάζουν προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης για να καθορίσουν εάν 
απαιτείται χειροκίνητη προσαρµογή του ορίου θετικότητας της PCR για να ληφθεί 
υπόψη τυχόν θόρυβος υποβάθρου που µπορεί να προκαλέσει την ερµηνεία ενός 
δείγµατος µε υψηλό κατώφλι κύκλου (Ct) ως θετικό αποτέλεσµα". 

Είναι σχεδόν απίστευτο: Το τεστ RT-PCR χρησιµοποιείται παγκοσµίως εδώ και 
δώδεκα µήνες για την ανίχνευση λοιµώξεων SARS-Cov-2. Διακεκριµένοι 
επιστήµονες έχουν επισηµάνει από την αρχή ότι το τεστ PCR δεν είναι 
κατάλληλο για την ανίχνευση µιας λοίµωξης, ότι εκτελούνται πολύ υψηλοί 
κύκλοι πολλαπλασιασµού (ενίσχυσης) και ότι µε χαµηλό επιπολασµό 
(ποσοστό πραγµατικών λοιµώξεων στον πληθυσµό) υπάρχουν ούτως ή 
άλλως πολλά ψευδώς θετικά αποτελέσµατα. Ο ΠΟΥ προειδοποιεί πλέον και 
γι' αυτό. Προφανώς, πολύ αργά και µόνο τη στιγµή που, ιδού, αλλού (ΗΠΑ, 
Ηνωµένο Βασίλειο) είχαν ήδη εγκριθεί οι πρώτοι παράγοντες µε βάση το 
mRNA που προπαγανδίζονταν ως "εµβόλια" για τα κολοβακτηρίδια. 

Σε µια άλλη σαφή σύσταση που δηµοσιεύθηκε στο δελτίο της στις 20/01/2021 (Έγγραφο 
Α.12.2), ο ΠΟΥ προειδοποιεί και πάλι για τα ψευδώς θετικά αποτελέσµατα της 
εξέτασης PCR, ως εξής: 

Η κατευθυντήρια γραµµή της ΠΟΥ για τις διαγνωστικές δοκιµές για τον SARS-CoV-2 
αναφέρει ότι απαιτείται προσεκτική ερµηνεία των ασθενών θετικών αποτελεσµάτων. Το 
κατώτατο όριο κύκλου (Ct) που απαιτείται για την ανίχνευση του ιού είναι 
αντιστρόφως ανάλογο του ιικού φορτίου του ασθενούς. Εάν τα αποτελέσµατα της 
εξέτασης δεν συνάδουν µε την κλινική εικόνα, θα πρέπει να συλλέγεται νέο δείγµα και 



να επανεξετάζεται µε την ίδια ή διαφορετική τεχνολογία NAT. Ο ΠΟΥ συµβουλεύει τους 
χρήστες της εξέτασης PCR ότι ο επιπολασµός της νόσου µεταβάλλει την προγνωστική αξία 
των αποτελεσµάτων της εξέτασης- καθώς µειώνεται ο επιπολασµός της νόσου, 
αυξάνεται ο κίνδυνος ψευδώς θετικού αποτελέσµατος. Δηλαδή, η πιθανότητα ένα άτοµο 
µε θετικό αποτέλεσµα (ανίχνευση SARS-CoV-2) να έχει πράγµατι µολυνθεί από τον SARS-
CoV-2 µειώνεται µε τη µείωση του επιπολασµού, ανεξάρτητα από την υποστηριζόµενη 
ειδικότητα. 
Ως εκ τούτου, οι πάροχοι υγειονοµικής περίθαλψης πρέπει να εξετάζουν κάθε 
αποτέλεσµα σε συνδυασµό µε τον χρόνο συλλογής του δείγµατος, τον τύπο του 
δείγµατος, τις ιδιαιτερότητες της ανάλυσης, τις κλινικές παρατηρήσεις, το ιστορικό του 
ασθενούς, την επιβεβαιωµένη κατάσταση όλων των επαφών και τις επιδηµιολογικές 
πληροφορίες. 
Ενέργειες που πρέπει να αναλάβουν οι χρήστες IVD: 
           1. Διαβάστε προσεκτικά και πλήρως τις Οδηγίες χρήσης. 
         2. Επικοινωνήστε µε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο, εάν κάποια πτυχή των οδηγιών 
χρήσης δεν είναι ξεκάθαρη για εσάς. 
          3. Ελέγξτε το IFU σε κάθε εισερχόµενη αποστολή για να εντοπίσετε τυχόν αλλαγές στο 
IFU. 
          4. Μοιραστείτε την τιµή Ct της έκθεσης µε τον αιτούντα πάροχο υγειονοµικής 
περίθαλψης. 
Με άλλα λόγια, η εξέταση PCR είναι χρήσιµη µόνο στο πλαίσιο µιας κλινικής 
διάγνωσης ως απόδειξη µόλυνσης από κοροναϊό.  
Αυτό που λέει επίσης είναι ότι οι εξετάσεις σε άτοµα χωρίς συµπτώµατα είναι απλά 
ανούσιες. Ένα θετικό αποτέλεσµα της εξέτασης δεν µπορεί να συνάδει µε την κλινική 
εικόνα, διότι η απουσία συµπτωµάτων σηµαίνει ότι δεν υπάρχει νόσος. Οι διάφορες 
µαζικές εξετάσεις που οργανώνονται από διάφορες κυβερνήσεις έρχονται εποµένως 
σε αντίθεση µε την οδηγία του ΠΟΥ, αφού εξετάζονται σχεδόν µόνο άτοµα χωρίς 
συµπτώµατα. 
Μια θεµελιώδης απαίτηση για την "επίσηµη" και "δικαστικά αποδεκτή" τεχνολογία 

µέτρησης, είτε πρόκειται για τη βιοµηχανία, τη διοίκηση ή την υγειονοµική 
περίθαλψη, είναι ότι η µέτρηση πρέπει να είναι βαθµονοµηµένη, 
αναπαραγώγιµη και επαναλαµβανόµενη. Πρέπει να είναι επικυρωµένη και οι 
ανοχές πρέπει να είναι γνωστές και να περιλαµβάνονται στην αξιολόγηση της 
µέτρησης. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει για τη δοκιµή PCR. 

Παρόλο που ακόµη και ο ΠΟΥ έχει προειδοποιήσει εν τω µεταξύ για την κατάχρηση 
του τεστ PCR, το οποίο εφαρµόζεται παγκοσµίως, συνεχίζεται ευρέως από τις 
κυβερνήσεις και τις αρχές.  
Τα εξεταζόµενα άτοµα δεν ενηµερώνονται ούτε για το προϊόν της δοκιµής RT-PCR που 
εφαρµόζεται σε αυτά, ούτε για την τιµή της CT. 
Τα περισσότερα µηχανήµατα που αξιολογούν δείγµατα είναι ρυθµισµένα σε ένα όριο 
37 έως 40 κύκλων. Μειώστε το όριο αυτό σε 30 κύκλους και ο αριθµός των 
"επιβεβαιωµένων περιπτώσεων" µειώνεται κατά 40 έως 90 τοις εκατό, όπως έδειξαν 
µελέτες στις Ηνωµένες Πολιτείες, σύµφωνα µε δηµοσίευµα των New York Times (έγγρ. 
Α.13.1). Οι αυξανόµενοι "αριθµοί κρουσµάτων" στην Ιταλία, την Αυστρία, τη Γερµανία 
και την Ευρώπη γενικότερα θα έδειχναν αµέσως διαφορετικά µε αυτή την 
επιστηµονικά τεκµηριωµένη διόρθωση! 
Όπως αναφέρουν οι Times of India (έγγρ. Α.13.2), σε αντίθεση µε την Ευρώπη, όλο και 
περισσότεροι γιατροί στη χώρα αυτή στέλνουν τα δείγµατα µόνο σε εργαστήρια που 
ανακοινώνουν την τιµή Ct µαζί µε το αποτέλεσµα. Εάν η τιµή Ct είναι µεταξύ 20 και 25, αρκεί 
η καραντίνα στο σπίτι. Κάτω από το 20, από την άλλη πλευρά, αναλαµβάνεται άµεση 
νοσηλεία, καθώς αναµένεται σοβαρότερη πορεία της νόσου. Πάνω από 25, δεν θεωρούνται 
απαραίτητα µέτρα σε άτοµα χωρίς συµπτώµατα. 



Εάν η τιµή Ct περιοριστεί σε 25, οι "αριθµοί περιπτώσεων" µειώνονται και πάλι 
σηµαντικά. Επιδηµιολογικά, θα είχε νόηµα να καταγράφονται µόνο τα µολυσµατικά 
άτοµα. Ωστόσο, αυτό δεν γίνεται µε αυτόν τον τρόπο. 
Με τη δοκιµή PCR, εποµένως, αναµένεται τεράστιος αριθµός ψευδών αποτελεσµάτων εάν, 
όπως συµβαίνει στο µεγαλύτερο µέρος της ΕΕ, δεν τηρούνται οι βασικοί κανόνες για λογικές 
δοκιµές. 
Σχετικά µε το θέµα της µολυσµατικότητας σε άτοµα χωρίς συµπτώµατα, τα αποτελέσµατα 

της µεγαλύτερης µελέτης που έχει διεξαχθεί µέχρι σήµερα από το Wuhan είναι τώρα 
διαθέσιµα (Έγγραφο Α.14). 

Διεξήχθη µετά το λουκέτο, το οποίο διήρκεσε από τις 23 Ιανουαρίου 2020 έως τις 8 Απριλίου 
2020, στην κινεζική πόλη των 11 εκατοµµυρίων κατοίκων. Ο έλεγχος νουκλεϊκών οξέων 
SARS Cov-2 (έτσι αναφέρεται στη µελέτη, δεδοµένου ότι το τεστ PCR δεν είναι 
κατάλληλο για την ανίχνευση ιών, αλλά µόνο τµηµάτων των ιών, δηλαδή νουκλεϊκών 
οξέων) διεξήχθη σε όλη την πόλη από τις 14 Μαΐου 2020 έως την 1η Ιουνίου 2020. 
10,6 εκατοµµύρια άτοµα ηλικίας άνω των 6 ετών κλήθηκαν να συµµετάσχουν στο τεστ, εκ 
των οποίων το 93%, δηλαδή 9,9 εκατοµµύρια προσήλθαν. Σε 300 άτοµα, οι εξετάσεις 
έδωσαν θετικό αποτέλεσµα. Όλες οι επαφές αυτών των θετικών αποτελεσµάτων 
σηµειώθηκαν µε ακρίβεια και έλαβαν συνέχεια. Ωστόσο, και οι 1.174 στενές επαφές είχαν 
αρνητικό αποτέλεσµα και παρακολουθήθηκαν για 14 ηµέρες χωρίς καµία αλλαγή. 
Οι ερευνητές επισηµαίνουν ότι πολύ λίγα ασυµπτωµατικά κρούσµατα - 0,303/10.000 - 
εντοπίστηκαν µετά το λουκέτο και δεν υπήρχαν ενδείξεις µολυσµατικότητας σε αυτά τα 
άτοµα. Η καλλιέργεια του ιού δεν αποκάλυψε επίσης κανένα στοιχείο αναπαραγώγιµου ιού. 
Συνεπώς, η δοκιµή PCR δεν είναι ικανή να ανιχνεύσει ενεργή µόλυνση ή ακόµη και 

µολυσµατικότητα. Ωστόσο, η διατήρηση από τον ΠΟΥ της δήλωσης της 
υποτιθέµενης απειλής για τη δηµόσια υγεία από το SARS-Cov-2 βασίζεται 
στους αριθµούς που προκύπτουν από αυτό το τεστ. 

Τυχόν "αριθµοί κρουσµάτων" που προκύπτουν αποκλειστικά από τα αποτελέσµατα 
των δοκιµών RT-PCR δεν αποτελούν βάση για τον "ορθό" προσδιορισµό µιας 
κατάστασης κρίσης από την άποψη µιας (παγκόσµιας) απειλής για τη δηµόσια υγεία, 
και οποιεσδήποτε εκτελεστικές και νοµοθετικές ενέργειες που βασίζονται σε αυτές 
είναι παράνοµες ή αντισυνταγµατικές. 

Αυτό έχει ήδη διαπιστωθεί σε απόφαση εφετείου της Πορτογαλίας (έγγρ. Α.15.1). 
Στην απόφασή του της 11ης Νοεµβρίου 2020, πορτογαλικό εφετείο αποφάσισε κατά της 
Περιφερειακής Αρχής Υγείας των Αζορών, κηρύσσοντας παράνοµη την καραντίνα τεσσάρων 
ατόµων. Από αυτά, ένα άτοµο είχε βρεθεί θετικό για covid µε δοκιµή RT-PCR- τα άλλα τρία 
θεωρήθηκαν ότι διέτρεχαν υψηλό κίνδυνο έκθεσης. Ως αποτέλεσµα, η περιφερειακή 
υγειονοµική αρχή έκρινε ότι και οι τέσσερις ήταν µολυσµατικοί και αποτελούσαν κίνδυνο για 
την υγεία, οπότε έπρεπε να αποµονωθούν. Μια διαδικασία που αποτελεί τακτική πρακτική 
των υγειονοµικών αρχών σε ολόκληρη την ΕΕ τον τελευταίο χρόνο. 
Το κατώτερο δικαστήριο είχε αποφανθεί κατά της υγειονοµικής αρχής και το εφετείο 
επικύρωσε την απόφαση αυτή µε επιχειρήµατα που υποστηρίζουν ρητά την επιστηµονική 
άποψη πολλών εµπειρογνωµόνων (όπως ο πρώην επιστηµονικός διευθυντής του 
φαρµακευτικού κολοσσού Pfizer, Mike Yeadon) λόγω της έλλειψης αξιοπιστίας των δοκιµών 
PCR. 
Τα κύρια σηµεία της απόφασης του δικαστηρίου είναι τα εξής: 
Η ιατρική διάγνωση είναι µια ιατρική πράξη την οποία µόνο ένας ιατρός είναι 
νοµίµως εξουσιοδοτηµένος να εκτελέσει και για την οποία ο εν λόγω ιατρός είναι 
αποκλειστικά και πλήρως υπεύθυνος. Κανένα άλλο πρόσωπο ή θεσµικό όργανο, 
συµπεριλαµβανοµένων των κυβερνητικών υπηρεσιών ή των δικαστηρίων, δεν έχει 
τέτοια αρµοδιότητα. Δεν είναι αρµοδιότητα της υγειονοµικής υπηρεσίας να κηρύξει 



κάποιον άρρωστο ή σε κίνδυνο να αρρωστήσει. Μόνο ένας γιατρός µπορεί να το 
κάνει αυτό. Κανείς δεν µπορεί να κηρυχθεί άρρωστος ή επικίνδυνος για την υγεία µε 
διάταγµα ή νόµο, ακόµη και ως αυτόµατη, διοικητική συνέπεια του αποτελέσµατος 
µιας εργαστηριακής εξέτασης οποιουδήποτε είδους. 
Το δικαστήριο καταλήγει στο συµπέρασµα ότι "όταν εκτελείται χωρίς προηγούµενη ιατρική 
παρακολούθηση του ασθενούς, χωρίς τη συµµετοχή ιατρού εγγεγραµµένου στον Ιατρικό 
Σύλλογο, ο οποίος έχει αξιολογήσει τα συµπτώµατα και έχει ζητήσει τις εξετάσεις/εξετάσεις 
που κρίνονται απαραίτητες, οποιαδήποτε πράξη διάγνωσης ή οποιαδήποτε πράξη 
επιτήρησης της δηµόσιας υγείας (όπως ο προσδιορισµός εάν υπάρχει ιογενής λοίµωξη ή 
υψηλός κίνδυνος έκθεσης, που συνοψίζουν τους παραπάνω όρους) παραβιάζει [σειρά 
νόµων και κανονισµών] και µπορεί να συνιστά ποινικό αδίκηµα για παράνοµη επαγγελµατική 
πρακτική, εάν οι πράξεις αυτές εκτελούνται ή υπαγορεύονται από κάποιον που δεν έχει την 
ικανότητα να το πράξει, δηλαδή από κάποιον που δεν είναι αδειούχος ιατρός. 
Το Πορτογαλικό Εφετείο ανέφερε περαιτέρω τα εξής: 
"Με βάση τα επιστηµονικά στοιχεία που είναι σήµερα διαθέσιµα, η εξέταση αυτή [η εξέταση 
RT-PCR] δεν είναι ικανή, από µόνη της, να αποδείξει πέραν πάσης αµφιβολίας εάν η 
θετικότητα αντιστοιχεί πράγµατι σε µόλυνση από τον ιό SARS-CoV-2, για διάφορους λόγους, 
δύο εκ των οποίων είναι πρωταρχικής σηµασίας: Η αξιοπιστία της εξέτασης εξαρτάται από 
τον αριθµό των κύκλων που χρησιµοποιούνται- η αξιοπιστία της εξέτασης εξαρτάται από το 
παρόν ιικό φορτίο". 
Επικαλούµενο τους Jaafar et al. (2020; https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1491 - Doc. A.15.2), 
το δικαστήριο καταλήγει στο συµπέρασµα ότι "εάν ένα άτοµο βρεθεί θετικό µε PCR όταν 
χρησιµοποιείται κατώφλι 35 κύκλων ή υψηλότερο (όπως είναι ο κανόνας στα 
περισσότερα εργαστήρια στην Ευρώπη και τις Ηνωµένες Πολιτείες), η πιθανότητα το 
άτοµο αυτό να είναι µολυσµένο είναι <3% και η πιθανότητα το αποτέλεσµα να είναι 
ψευδώς θετικό είναι 97%". Το δικαστήριο σηµειώνει επίσης ότι το όριο των κύκλων που 
χρησιµοποιείται για τις δοκιµές PCR που διενεργούνται σήµερα στην Πορτογαλία είναι 
άγνωστο. 
Παραποµπή στους Surkova et al. (2020; https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/
PIIS2213-2600(20)30453-7/fulltext - Έγγρ. A.15.3), το δικαστήριο αναφέρει περαιτέρω ότι 
κάθε διαγνωστική εξέταση πρέπει να ερµηνεύεται στο πλαίσιο της πραγµατικής πιθανότητας 
νόσου, όπως αυτή εκτιµάται πριν από τη διενέργεια της ίδιας της εξέτασης, και εκφράζει τη 
γνώµη ότι "στο σηµερινό επιδηµιολογικό τοπίο, υπάρχει αυξανόµενη πιθανότητα οι εξετάσεις 
covid-19 να δώσουν ψευδώς θετικά αποτελέσµατα, µε σηµαντικές επιπτώσεις για τα άτοµα, 
το σύστηµα υγειονοµικής περίθαλψης και την κοινωνία". 
Η περίληψη της απόφασης του δικαστηρίου κατά της προσφυγής της περιφερειακής 
υγειονοµικής αρχής έχει ως εξής: 
"Δεδοµένων των επιστηµονικών αµφιβολιών που εκφράζονται από τους εµπειρογνώµονες, 
δηλαδή αυτούς που παίζουν ρόλο, σχετικά µε την αξιοπιστία των τεστ PCR, δεδοµένης της 
έλλειψης πληροφοριών σχετικά µε τις αναλυτικές παραµέτρους των τεστ, και ελλείψει ιατρικής 
διάγνωσης που να αποδεικνύει την παρουσία λοίµωξης ή κινδύνου, το δικαστήριο αυτό δεν 
µπορεί ποτέ να καθορίσει αν ο Γ ήταν πράγµατι φορέας του ιού SARS-CoV-2 ή αν οι Α, Β και 
Δ εκτέθηκαν σε υψηλό κίνδυνο". 
Όπως µπορεί να φανεί µόνο από την εξέλιξη της πανδηµίας στην Ιταλία, ήταν η δοκιµή RT-

PCR και η επακόλουθη ρυθµιστική δράση που οδήγησαν σε µαζική αύξηση των 
θανάτων, τόσο εκείνων µε όσο και εκείνων χωρίς λοίµωξη. Η νόσος Covid-19 και οι 
λοιµώξεις από SARS ανιχνεύθηκαν στην Ιταλία ήδη από το καλοκαίρι του 2019, 
πολύ πριν γίνει γνωστό ποιο ήταν το πρόβληµα. 

Οι ερευνητές εξέτασαν την παρουσία ειδικών αντισωµάτων SARS-CoV-2 σε δείγµατα 
αίµατος από 959 ασυµπτωµατικά άτοµα που συµµετείχαν σε µελέτη προσυµπτωµατικού 
ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύµονα µεταξύ Σεπτεµβρίου 2019 και Μαρτίου 2020. Στόχος 



ήταν να εντοπιστεί η ηµεροµηνία της επιδηµίας Corona, η συχνότητά της και οι χρονικές και 
γεωγραφικές διακυµάνσεις στις ιταλικές περιοχές. 
Η µελέτη, η οποία δηµοσιεύθηκε στις 11 Νοεµβρίου στο Tumori Journal (Doc. A.15.4) µε 
επικεφαλής τον Giovanni Apolone, διευθυντή του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου στο Μιλάνο, 
λέει κάτι απολύτως απροσδόκητο: Αντισώµατα του νέου κοροναϊού βρέθηκαν στο 14% των 
δειγµάτων που εξετάστηκαν από τον Σεπτέµβριο του 2019. 
Ειδικά αντισώµατα SARS-CoV-2 ανιχνεύθηκαν συνολικά σε 111 από τα 959 άτοµα. 
Συγκεντρωτικά θετικά κρούσµατα εµφανίστηκαν τη δεύτερη εβδοµάδα του Φεβρουαρίου 
2020 και κυρίως στη Λοµβαρδία. 
Η µελέτη αυτή δείχνει µια απροσδόκητη πολύ πρώιµη κυκλοφορία του SARS-CoV-2 σε 
ασυµπτωµατικά άτοµα στην Ιταλία αρκετούς µήνες πριν από την ταυτοποίηση του πρώτου 
ασθενούς και επιβεβαιώνει την εκδήλωση και εξάπλωση της πανδηµίας του κορονοϊού ήδη 
το 2019. 
Η µελέτη δείχνει επίσης ότι τα µαζικά προβλήµατα και οι θάνατοι στην Ιταλία δεν οφείλονται 

στον ιό, αλλά στα µέτρα που πρότεινε η Κίνα και εφάρµοσε η ιταλική κυβέρνηση, 
όπως ο αποκλεισµός. Αυτά οδήγησαν τους Ρουµάνους νοσηλευτές να 
εγκαταλείψουν τη χώρα, αφήνοντας τα γηροκοµεία χωρίς προσωπικό. Τα 
νοσοκοµεία έγιναν έτσι γρήγορα υπερφορτωµένα και η κύρια πηγή µόλυνσης. 

Αλλά δεν είναι µόνο αυτό. Η ιταλική στατιστική αρχή ISTAT είχε ήδη παρουσιάσει στοιχεία 
τον Μάιο του 2020 (έγγρ. Α.15.5) που έδειχναν ότι σχεδόν το ήµισυ της υπερβολικής 
θνησιµότητας κατά την περίοδο 20/02 έως 31/03 δεν οφειλόταν στο Covid-19 αλλά σε άλλες 
αιτίες. Παρεµπιπτόντως, τα στοιχεία από την Αυστρία και τη Γερµανία δείχνουν επίσης κάτι 
παρόµοιο. 
Η Βόρεια Ιταλία ήταν ένα από τα σηµεία εστίασης της κρίσης Corona στην Ευρώπη. Ο λόγος 

γι' αυτό, ωστόσο, δεν είναι ο ιός αλλά το γεγονός ότι τα κοινωνικά και ιατρικά 
συστήµατα στη βόρεια Ιταλία κατέρρευσαν µάλλον γρήγορα και ολοκληρωτικά. Οι 
Ιταλοί εισαγγελείς διεξάγουν εκτεταµένες έρευνες για το θέµα αυτό, αφού πρόκειται 
για τουλάχιστον βαριά αµέλεια που έκανε την Ιταλία να διολισθήσει τόσο 
απροετοίµαστη σε µια "βαριά" από ιούς περίοδο. Πολύ προσωπικό, ιδίως στον 
τοµέα της φροντίδας ηλικιωµένων, προερχόταν από την Ανατολική Ευρώπη. 
Έφυγαν από τη χώρα κατά την έναρξη του κλεισίµατος των συνόρων. Τα 
γηροκοµεία έµειναν ξαφνικά χωρίς προσωπικό και οι τρόφιµοι µεταφέρθηκαν σε 
νοσοκοµεία µετά από λίγες ηµέρες χωρίς φροντίδα. Αυτό οδήγησε στην κατάρρευση 
της ιατρικής περίθαλψης τον Μάρτιο, τον Απρίλιο του 2020. Επίσης, ακατανόητη 
είναι η άµεση απαίτηση αποτέφρωσης των σωµάτων σε θανάτους του Κόβιντ-19. 
Αυτό όχι µόνο είχε ως αποτέλεσµα να µην πραγµατοποιηθούν εξαιρετικά σηµαντικές 
νεκροψίες, οι οποίες θα έδιναν άµεσα σηµαντικές πληροφορίες για τις πραγµατικές 
επιπτώσεις αυτής της ιογενούς νόσου, αλλά "παρήγαγε" και εικόνες από την 
αφαίρεση των φέρετρων από τον στρατό, γεγονός που µπορεί να εξηγηθεί από το 
γεγονός ότι στην Ιταλία η αποτέφρωση των πτωµάτων γίνεται παραδοσιακά πολύ 
λιγότερο συχνά από ό,τι σε άλλες χώρες και εποµένως την άνοιξη του 2020 απλώς 
δεν υπήρχε η δυνατότητα για µια ξαφνική αύξηση της "αναγκαστικής ζήτησης". Και 
ήταν ακριβώς αυτή η αποµάκρυνση των φέρετρων που είχαν συσσωρευτεί για 
πολλές ηµέρες που στη συνέχεια αξιοποιήθηκε ανεύθυνα από τους πολιτικούς και 
τα µέσα ενηµέρωσης για τροµολαγνεία. 

Περαιτέρω ενοχοποιητικοί παράγοντες στη βόρεια Ιταλία είναι η σοβαρή ατµοσφαιρική 
ρύπανση (εκκρεµούν διαδικασίες επί παραβάσει της Συνθήκης της ΕΕ), η 
υπερβολικά συχνή αντοχή στα αντιβιοτικά, το γνωστό υψηλό επίπεδο έκθεσης στον 
αµίαντο λόγω της πρώην παραγωγής τσιµέντου ινών και της κλωστοϋφαντουργίας, 
καθώς και της τοπικής εξόρυξης αµιάντου, και µια ιδιαίτερη γενετική ευαισθησία σε 
φλεγµονώδεις νόσους (φαβισµός, υπότυπος Λοµβαρδίας) και σε θεραπευτικά 
σφάλµατα (οι ιταλικές εισαγγελικές αρχές διερευνούν επίσης το θέµα αυτό). 



Λόγω σοβαρών επιστηµονικών σφαλµάτων στο πρωτόκολλο PCR του Corman-
Drosten (που ονοµάζεται επίσης πρωτόκολλο Charitè - έγγρ. 11.4) - και 
µαζικών συγκρούσεων συµφερόντων µεταξύ των συγγραφέων του 
πρωτοκόλλου, είκοσι δύο επιστήµονες από όλο τον κόσµο απαίτησαν την 
επείγουσα ανάκληση της επιστηµονικής δηµοσίευσης σχετικά µε το 
πρωτόκολλο PCR του Corman-Drosten από το επιστηµονικό περιοδικό 
Eurosurveillance στις 27.11.2020 (έγγρ. Α.16.1.). 

Η βάση για το τεστ RT-PCR, το οποίο καθορίζει και περιορίζει τη ζωή µας από τον 
Μάρτιο του 2020, είναι µια µελέτη µε τίτλο "Ανίχνευση του νέου κοροναϊού του 
2019 (2019-nCoV) µε RT-PCR σε πραγµατικό χρόνο". Υποβλήθηκε στις 21 
Ιανουαρίου από έναν αριθµό συγγραφέων, µεταξύ των οποίων οι Christian 
Drosten, Victor Corman, Olfert Land και Marco Kaiser (έγγρ. A.11.4). 

Η µελέτη Corman-Drosten υποβλήθηκε στην Eurosurveillance στις 21 Ιανουαρίου. Ήδη στις 
22 Ιανουαρίου υποτίθεται ότι έγινε η αναθεώρηση - η οποία, ωστόσο, συνήθως δεν µπορεί 
να γίνει σε λιγότερο από 4 εβδοµάδες - και στις 23 Ιανουαρίου δηµοσιεύθηκε η µελέτη. Αυτή 
η διαδικασία "ταχύτητας δίνης", η οποία χρησιµοποιείται επί του παρόντος και για την 
ανάπτυξη εµβολίων, διευκολύνθηκε από το γεγονός ότι ο Christian Drosten και η Chantal 
Reusken ήταν και εξακολουθούν να είναι τόσο συγγραφείς της µελέτης όσο και 
συντάκτες του Eurosurveillance. 
Αλλά αυτό δεν είναι σε καµία περίπτωση το µόνο που υπήρχε όσον αφορά τις συγκρούσεις 

συµφερόντων, οι οποίες αποκαλύφθηκαν µόνο εν µέρει στις 30 Ιουλίου, όταν οι 
επικρίσεις γι' αυτές έγιναν πιο έντονες. Ο Olfert Landt είναι διευθύνων σύµβουλος 
της TIB Molbiol, ο Marco Kaiser είναι ανώτερος ερευνητής της GenExpress και 
επιστηµονικός σύµβουλος της TIB Molbiol, της εταιρείας που ισχυρίζεται ότι ήταν η 
"πρώτη" που παρήγαγε τα κιτ PCR µε βάση το πρωτόκολλο που δηµοσιεύθηκε στο 
χειρόγραφο Drosten. Σύµφωνα µε τον δικό της απολογισµό, η εταιρεία είχε ήδη 
διανείµει τα κιτ δοκιµών πριν από την υποβολή της µελέτης. Η εµπλοκή των C. 
Drosten και V. Corman ως επικεφαλής της διαγνωστικής των ιών και συνεπώς και 
της διαγνωστικής PCR για τον SARS-CoV-2 στην εµπορική "Labor Berlin" του 
οµίλου Vivantes (µε το Charitè) και το σηµαντικό ενδιαφέρον για µεγάλους αριθµούς 
διαγνωστικών που αυτό συνεπαγόταν, παραµένει ανεξήγητη. 

Σύµφωνα µε τη διεθνή οµάδα επιστηµόνων, τα επιστηµονικά σφάλµατα είναι τα εξής: 
         1. Ο σχεδιασµός των εκκινητών είναι ανεπαρκής: ανακριβής σύνθεση βάσεων, πολύ 
χαµηλή περιεκτικότητα σε GC, πολύ υψηλές συγκεντρώσεις στη δοκιµή. Παρουσιάζεται η 
µόνη επιστηµονικά σχετική PCR (γονίδιο Ν), αλλά δεν έχει επαληθευτεί και, επιπλέον, δεν 
συνιστάται από τον ΠΟΥ για δοκιµές. 
       2. Η θερµοκρασία πρόσδεσης επιλέγεται πολύ υψηλή, έτσι ώστε να προωθείται µια µη 
ειδική πρόσδεση, µε αποτέλεσµα να ανιχνεύονται και άλλες αλληλουχίες γονιδίων εκτός από 
εκείνες του SARS-CoV-2. 
        3. Ο αριθµός των κύκλων αξιολόγησης δίνεται στο έγγραφο ως 45. Για την τιµή 
CT δεν ορίζεται κατώτατο όριο µέχρι το οποίο η αντίδραση θεωρείται αληθώς θετική. 
Είναι γενικά γνωστό ότι οι δοκιµές RTPCR πάνω από έναν αριθµό κύκλων 30 δεν 
επιτρέπουν πλέον τακτικά την εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε τη µόλυνση του 
δείγµατος µε τον αναζητούµενο ιό. 
        4. Δεν πραγµατοποιήθηκε καµία βιοµοριακή επικύρωση, εποµένως δεν υπάρχει 
επιβεβαίωση ότι οι ενισχυτές είναι γνήσιοι, προκύπτουν πραγµατικά και ανιχνεύουν επίσης 
την αναζητούµενη αλληλουχία. 
       5. Δεν έχουν πραγµατοποιηθεί ούτε θετικοί ούτε αρνητικοί έλεγχοι όσον αφορά την 
ανίχνευση του ιού. Ειδικότερα, δεν υπάρχουν έλεγχοι εντός της δοκιµής. 
       6. Δεν υπάρχουν τυποποιηµένες διαδικασίες λειτουργίας που να διασφαλίζουν ότι η 
δοκιµή επαναλαµβάνεται στα εργαστήρια των χρηστών υπό τις ίδιες συνθήκες. Η εξέταση 



εξακολουθεί να µην διαθέτει πιστοποίηση CE, η οποία είναι υποχρεωτική για τα in-
vitro διαγνωστικά, οπότε είναι "όχι για ανθρώπινη χρήση, µόνο για έρευνα". 
         7. Υπάρχει κίνδυνος ψευδώς θετικών αποτελεσµάτων λόγω του ασαφούς 
πειραµατικού σχεδιασµού. 
        8. Λόγω του πολύ σύντοµου χρονικού διαστήµατος µεταξύ της υποβολής και της 
δηµοσίευσης της µελέτης, είναι πολύ απίθανο να έλαβε χώρα καθόλου διαδικασία 
αξιολόγησης από οµοτίµους. Εάν έλαβε χώρα µια αξιολόγηση από οµοτίµους, ήταν 
ανεπαρκής, διότι τα σφάλµατα που επισηµάνθηκαν, συµπεριλαµβανοµένων των 
τυπικών σφαλµάτων, δεν βρέθηκαν.  
Οι είκοσι δύο επιστήµονες διαθέτουν σηµαντική σωρευτική εµπειρογνωµοσύνη στον εν 

λόγω τοµέα. Μεταξύ αυτών είναι, για παράδειγµα, ο πρώην επιστηµονικός 
διευθυντής της Pfizer, Δρ. Michael Yeadon, ο γενετιστής Kevin McKernan, η 
κινητήρια δύναµη πίσω από το Human Genome Project, ο οποίος είναι κάτοχος 
πολλών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας στον τοµέα της διαγνωστικής PCR, ο µοριακός 
γενετιστής Dr. Pieter Borger, PhD, ο ειδικός στις µολυσµατικές ασθένειες και την 
προληπτική ιατρική Dr. Fabio Frankchi, ο µικροβιολόγος και ανοσολόγος Prof. 
emerit.Dr.Makoto Ohashi και η κυτταρική βιολόγος Prof. Dr.Ulrike Kämmerer. 

Στις 11/01/2021, η επιστηµονική οµάδα υπέβαλε επιστηµονική ολοκλήρωση του αιτήµατός 
της για την απόσυρση της δηµοσίευσης (έγγρ. Α.16.2). 

Η Eurosurveillance αρνείται να αποσύρει τη δηµοσίευση του πρωτοκόλλου που είναι 
υπεύθυνο για τεράστιο αριθµό ψευδώς θετικών περιπτώσεων παγκοσµίως εδώ και ένα 
χρόνο, και αυτό µε µια ictu oculi, κάθε άλλο παρά επιστηµονική αιτιολόγηση (Έγγραφο 
Α.16.3). Οι επιστήµονες παγκοσµίως είναι εµβρόντητοι και συγκλονισµένοι από αυτή την 
εξέλιξη. 
Αυτό το εξαιρετικά ελαττωµατικό πρωτόκολλο Charitè συνεχίζει να χρησιµοποιείται 

σε µαζική κλίµακα παγκοσµίως, αλλά ιδιαίτερα στην Ευρώπη, και έτσι και 
στην Ιταλία. 

Ως απόδειξη αυτού, βλ. την απάντηση των υγειονοµικών αρχών της αυτόνοµης επαρχίας 
του Bolzano και της αυτόνοµης επαρχίας του Trento (έγγρ. Α.16.4) σε αίτηµα 
δηµοσιοποίησης που υποβλήθηκε από οµάδα γιατρών µε σκοπό τη δηµιουργία διαφάνειας 
σχετικά µε τα χρησιµοποιούµενα προϊόντα δοκιµών RT-PCR (έγγρ. Α.16.5). 
Ο ΠΟΥ επισήµανε, για πρώτη φορά, αδιανόητα επίσηµα, µόλις τον Δεκέµβριο του 

2020, ότι τα αποτελέσµατα της εξέτασης PCR από µόνα τους δεν αποτελούν 
απόδειξη µόλυνσης από τον ιό, αφού δήλωσε αυτόµατα ότι τα άτοµα που 
υποβλήθηκαν σε εξέταση PCR και µόνο και τα οποία βρέθηκαν θετικά, είναι 
µολυσµένα από τον ιό SARS-CoV-2, για τους τελευταίους έντεκα µήνες και 
συνεχόµενα (!). 

Παρά τις επανειληµµένες οδηγίες του ΠΟΥ τον Δεκέµβριο του 2020 και τον Ιανουάριο 
του 2021, οι περισσότερες χώρες (µε λίγες εξαιρέσεις, όπως η Ινδία) 
συνεχίζουν να ακολουθούν την αντιεπιστηµονική και κατάφωρα 
αντισυνταγµατική προσέγγιση να κηρύσσουν τους ανθρώπους "µολυσµένους 
µε SARS-CoV-2", αποκλειστικά βάσει του αποτελέσµατος της εξέτασης PCR. 

Κατά τη στιγµή της έγκρισης του παράγοντα "Comirnaty" στις 21/12/2020, οι 
βραχυπρόθεσµες συστάσεις της Επιτροπής Έκτακτης Ανάγκης της 
29/10/2020 (έγγραφο Α. 17) ήταν σε ισχύ µε βάση την ίδια άκυρη βάση 
δεδοµένων του ΠΟΥ, η οποία απεικόνιζε ένα εσφαλµένο ποσοστό µόλυνσης. 

Λαµβάνοντας υπόψη το πραγµατικό ποσοστό θνησιµότητας του covid-19, όπως 
παρουσιάζεται και τεκµηριώνεται από κορυφαίους ειδικούς, όπως ο Ιωάννης Π.Α. 
Ιωαννίδης, που εδώ και δεκαετίες είναι αδιαµφισβήτητα αναγνωρισµένο 
παγκοσµίως, είναι ακατανόητο πώς ο ΠΟΥ στη "Δήλωση για την πέµπτη 
συνεδρίαση της Επιτροπής Έκτακτης Ανάγκης του Διεθνούς Κανονισµού Υγείας 
(2005) σχετικά µε την πανδηµία της νόσου των κοροναϊών (COVID-19)" της 30ης 



Οκτωβρίου 2020 (έγγρ. Α.6 και A.7), κατέληξε στο συµπέρασµα ότι ο παγκόσµιος 
κίνδυνος που συνδέεται µε τον COVID-19 παραµένει πολύ υψηλός και ότι η κήρυξη 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τη δηµόσια υγεία (PHEIC) µπορεί να διατηρηθεί... 

Με βάση τις ανωτέρω εξηγήσεις και τα έγγραφα που κατατέθηκαν σχετικά, πρέπει να 
υποτεθεί ότι ένας µεγάλος αριθµός από τα υποτιθέµενα θετικά αποτελέσµατα 
των δοκιµών SARS-Cov-2 που καταγράφηκαν παγκοσµίως είναι απλώς 
ψευδή και, ως εκ τούτου, η ΠΟΥ και η ΕΕ δεν µπορούσαν ή δεν έχουν προβεί 
σε ορθό προσδιορισµό της κατάστασης κρίσης υπό την έννοια της απειλής 
για τη δηµόσια υγεία σύµφωνα µε το άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2 
παράγραφος 2 του κανονισµού 507/2006.Ως εκ τούτου, δεν έχει ακόµη 
αποδειχθεί ότι η νόσος Covid-19, η οποία µπορεί να είναι σοβαρή σε πολύ σπάνιες 
περιπτώσεις, είναι αιτιώδης νόσος που προκαλείται από τον SARS-CoV-2, καθώς 
για την αξιολόγηση έχει χρησιµοποιηθεί µέχρι στιγµής µόνο η συσχέτιση της νόσου 
και της θετικότητας της RT-PCR.Επιπλέον, είναι σαφές ότι η ασθένεια Covid-19 
που προκαλείται από τον SARS-Cov-2 δεν είναι "απειλητική για τη ζωή 
ασθένεια" και δεν είναι θεραπεύσιµη ασθένεια µε τη στενή έννοια.Ως εκ 
τούτου, οι υποχρεωτικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας 
φαρµάκου υπό όρους, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
507/2006 της Επιτροπής, της 29ης Μαρτίου 2006, δεν πληρούνται για την 
ουσία "Comirnaty" και η προσβαλλόµενη εδώ εκτελεστική απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι παράνοµη για τον λόγο αυτό και µόνον και 
πρέπει, ως εκ τούτου, να κηρυχθεί άκυρη. 67. 2. 

(2) Ακυρότητα λόγω παράβασης του άρθρου 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 507/2006 
Παρόλο που µια υπό όρους άδεια κυκλοφορίας µπορεί να βασίζεται σε λιγότερο εκτεταµένα 

δεδοµένα, η σχέση οφέλους-κινδύνου, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 
28α της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, θα πρέπει να εξακολουθεί να είναι θετική. Επιπλέον, 
το όφελος για τη δηµόσια υγεία από την άµεση διαθεσιµότητα του φαρµάκου στην 
αγορά θα πρέπει να υπερτερεί του κινδύνου λόγω της έλλειψης πρόσθετων 
δεδοµένων (αιτιολογική σκέψη 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 507/2006). 

Η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας υπό όρους θα πρέπει να περιορίζεται στις 
περιπτώσεις όπου µόνο το κλινικό µέρος του φακέλου της αίτησης είναι 
λιγότερο περιεκτικό από το συνηθισµένο. Ελλιπή προκλινικά ή φαρµακευτικά 
δεδοµένα θα πρέπει να επιτρέπονται µόνο όταν ένα φάρµακο πρόκειται να 
χρησιµοποιηθεί σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την αντιµετώπιση 
απειλής της δηµόσιας υγείας (αιτιολογική σκέψη 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
507/2006). 

Όπως προαναφέρθηκε, η κατάσταση κρίσης που συνίσταται στην απειλή για τη δηµόσια 
υγεία δεν έχει διαπιστωθεί µε διαδικαστικά ορθό τρόπο. 

Επιπλέον, η πειραµατική δραστική ουσία "Comirnaty", η οποία βασίζεται στη γενετική 
µηχανική, προορίζεται για χρήση σε "υγιή άτοµα". Η αγνόηση όχι µόνο των κλινικών 
αλλά και των προκλινικών ή φαρµακευτικών δεδοµένων πριν από την εφαρµογή 
αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της αρχής της προφύλαξης. 

Προκειµένου να επιτευχθεί ισορροπία µεταξύ της κάλυψης των κενών στην ιατρική 
περίθαλψη µέσω της ευκολότερης πρόσβασης των ασθενών στα φάρµακα, αφενός, 
και της αποτροπής της έγκρισης φαρµάκων µε δυσµενή σχέση οφέλους-κινδύνου, 
αφετέρου, είναι αναγκαίο να συνδεθούν οι εγκρίσεις αυτές µε ορισµένες 
προϋποθέσεις. Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει να υποχρεούται 
να ξεκινήσει ή να ολοκληρώσει ορισµένες µελέτες για να αποδείξει ότι η 
σχέση οφέλους-κινδύνου είναι θετική και να απαντήσει σε ανοικτά ερωτήµατα 
σχετικά µε την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσµατικότητα του 
φαρµάκου (αιτιολογική σκέψη 5 του κανονισµού αριθ. 507/2006). 



Δεδοµένου ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 726/2004 εφαρµόζεται στις υπό όρους άδειες 
κυκλοφορίας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισµό, η 
διαδικασία αξιολόγησης µιας άδειας κυκλοφορίας υπό όρους είναι επίσης σύµφωνη 
µε τη συνήθη διαδικασία που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 
(αιτιολογική σκέψη 8 του κανονισµού αριθ. 507/2006). Οι υπό όρους άδειες 
κυκλοφορίας ισχύουν για ένα έτος και µπορούν να ανανεώνονται σύµφωνα µε τον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 726/2004. 

Οι ασθενείς και οι επαγγελµατίες υγείας θα πρέπει να ενηµερώνονται σαφώς ότι η 
άδεια είναι υπό όρους. Συνεπώς, είναι απαραίτητο η πληροφορία αυτή να 
αναφέρεται σαφώς στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος του 
εν λόγω φαρµάκου και στο φύλλο οδηγιών χρήσης του. (αιτιολογική σκέψη 10 
του κανονισµού αριθ. 507/2006). 

Άρθρο 4 (Όροι): 
1. Άδεια κυκλοφορίας υπό όρους µπορεί να χορηγηθεί εάν η επιτροπή κρίνει ότι 
πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις, µολονότι δεν έχουν υποβληθεί πλήρη 
κλινικά δεδοµένα σχετικά µε την ασφάλεια και την αποτελεσµατικότητα του 
φαρµάκου: 
     α. Η σχέση οφέλους-κινδύνου του φαρµάκου, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 σηµείο 
28α της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, είναι θετική- β. ο αιτών αναµένεται να είναι σε θέση να 
παράσχει τα πλήρη κλινικά δεδοµένα- γ. µπορεί να καλυφθεί ένα κενό ιατρικής 
περίθαλψης- δ. το όφελος για τη δηµόσια υγεία από την άµεση διαθεσιµότητα του 
φαρµάκου στην αγορά αντισταθµίζει τον κίνδυνο λόγω της έλλειψης πρόσθετων 
δεδοµένων. 
Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, µπορεί να χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας υπό 

όρους δυνάµει του άρθρου 2 παράγραφος 2, εφόσον πληρούνται οι όροι που 
ορίζονται στα στοιχεία α) έως δ) της παρούσας παραγράφου, ακόµη και αν 
δεν έχουν ακόµη υποβληθεί πλήρη προκλινικά ή φαρµακευτικά δεδοµένα. 
Στην προκειµένη περίπτωση, όπως προαναφέρθηκε, αυτή η κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης δεν διαπιστώθηκε ποτέ "ορθά". 2. Για τους σκοπούς της 
παραγράφου 1 στοιχείο γ), κενό υγειονοµικής περίθαλψης σηµαίνει ότι δεν 
υπάρχει ικανοποιητικό µέσο διάγνωσης, πρόληψης ή θεραπείας µιας 
πάθησης που έχει εγκριθεί στην Κοινότητα ή, ακόµη και αν υπάρχει, ότι το εν 
λόγω φάρµακο δεν παρέχει σηµαντικό θεραπευτικό όφελος στους ασθενείς 
που πάσχουν από την εν λόγω πάθηση. 

2.1 Ακυρότητα λόγω απουσίας θετικής σχέσης οφέλους-κινδύνου σύµφωνα µε το 
άρθρο 1 παράγραφος 28α της οδηγίας 2001/83/ΕΚ 

Για να προσδιοριστεί η ισορροπία µεταξύ κινδύνου και οφέλους, πρέπει να είναι δυνατή η 
εκτίµηση και η αξιολόγηση και των δύο συνιστωσών, δηλαδή του οφέλους και του 
κινδύνου, µε βάση τα πραγµατικά περιστατικά. 

2.1.1 Μη ύπαρξη αποδεδειγµένου οφέλους 
Σε αντίθεση µε τις δηλώσεις της Pfizer-BioNTech ότι το "Comirnaty" θα έχει βαθµό 

αποτελεσµατικότητας 95% (βλ. για παράδειγµα Apotheken Umschau της 18ης 
Νοεµβρίου 2020 - Doc. A.18.1), ο επιστήµονας και συνεκδότης του British 
Medical Journal (BMJ), Peter Doshi, εξέφρασε ήδη τον Νοέµβριο του 2020 
µεγάλες αµφιβολίες σχετικά µε αυτό (Doc. A.18.2) και στη συνέχεια 
τεκµηρίωσε επιστηµονικά τις αµφιβολίες αυτές λεπτοµερώς σε ένα άρθρο 
που δηµοσιεύθηκε στις 4 Ιανουαρίου 2021 ως εξής (Doc. A.18.3): 

"Πριν από πέντε εβδοµάδες, όταν έθεσα ερωτήµατα σχετικά µε τα αποτελέσµατα των δοκιµών 
του εµβολίου covid-19 της Pfizer και της Moderna, το µόνο που υπήρχε στη δηµοσιότητα 
ήταν τα πρωτόκολλα της µελέτης και µερικά δελτία τύπου. Σήµερα, δύο δηµοσιεύσεις σε 
περιοδικά και περίπου 400 σελίδες συνοπτικών δεδοµένων είναι διαθέσιµες µε τη µορφή 
πολλαπλών εκθέσεων που παρουσιάστηκαν από και προς τον FDA πριν από την επείγουσα 



έγκριση του εµβολίου mRNA κάθε εταιρείας από τον οργανισµό. Ενώ ορισµένα από τα 
πρόσθετα στοιχεία είναι καθησυχαστικά, ορισµένα δεν είναι. Εδώ περιγράφω τις νέες 
ανησυχίες σχετικά µε την αξιοπιστία και το νόηµα των αναφερόµενων αποτελεσµάτων 
αποτελεσµατικότητας. 
"Ύποπτο covid-19" Όλη η προσοχή έχει επικεντρωθεί στα δραµατικά αποτελέσµατα της 
αποτελεσµατικότητας: Η Pfizer ανέφερε 170 επιβεβαιωµένα µε PCR κρούσµατα covid-19, 
κατανεµηµένα 8 προς 162 µεταξύ των οµάδων εµβολίου και εικονικού φαρµάκου. Ωστόσο, οι 
αριθµοί αυτοί επισκιάστηκαν από µια κατηγορία νόσου που ονοµάζεται "ύποπτο covid-19" - 
όσοι είχαν συµπτωµατικό covid-19 που δεν επιβεβαιώθηκε µε PCR. Σύµφωνα µε την έκθεση 
του FDA για το εµβόλιο της Pfizer, υπήρξαν "3410 συνολικά περιστατικά ύποπτης, αλλά µη 
επιβεβαιωµένης covid-19 στο συνολικό πληθυσµό της µελέτης, 1594 εµφανίστηκαν στην 
οµάδα του εµβολίου έναντι 1816 στην οµάδα του εικονικού φαρµάκου".Με 20 φορές 
περισσότερες ύποπτες από ό,τι επιβεβαιωµένες περιπτώσεις, αυτή η κατηγορία νόσου δεν 
µπορεί να αγνοηθεί απλώς και µόνο επειδή δεν υπήρξε θετικό αποτέλεσµα της εξέτασης 
PCR. Πράγµατι, αυτό καθιστά ακόµη πιο επείγουσα την κατανόηση. Μια πρόχειρη εκτίµηση 
της αποτελεσµατικότητας του εµβολίου έναντι της εµφάνισης συµπτωµάτων covid-19, 
µε ή χωρίς θετικό αποτέλεσµα του τεστ PCR, θα ήταν µια σχετική µείωση του 
κινδύνου κατά 19% (βλ. υποσηµείωση) - πολύ κάτω από το όριο αποτελεσµατικότητας 
50% για την έγκριση που έχουν θέσει οι ρυθµιστικές αρχές. Ακόµη και µετά την 
αφαίρεση των περιπτώσεων που εµφανίστηκαν εντός 7 ηµερών από τον εµβολιασµό 
(409 στο εµβόλιο της Pfizer έναντι 287 στο εικονικό φάρµακο), οι οποίες θα πρέπει να 
περιλαµβάνουν την πλειονότητα των συµπτωµάτων που οφείλονται σε 
βραχυπρόθεσµη αντιδραστικότητα του εµβολίου, η αποτελεσµατικότητα του εµβολίου 
παραµένει χαµηλή: 29% (βλ. υποσηµείωση).Εάν πολλά ή τα περισσότερα από αυτά τα 
ύποπτα κρούσµατα ήταν σε άτοµα που είχαν ψευδώς αρνητικό αποτέλεσµα της εξέτασης 
PCR, αυτό θα µείωνε δραµατικά την αποτελεσµατικότητα του εµβολίου. Λαµβάνοντας όµως 
υπόψη ότι οι ασθένειες που µοιάζουν µε γρίπη είχαν πάντοτε µυριάδες αιτίες - ρινοϊούς, ιούς 
γρίπης, άλλους κορονοϊούς, αδενοϊούς, αναπνευστικό συγκυτιακό ιό κ.λπ.- ορισµένα ή πολλά 
από τα ύποπτα κρούσµατα covid-19 µπορεί να οφείλονται σε διαφορετικό αιτιολογικό 
παράγοντα. Αλλά γιατί πρέπει να έχει σηµασία η αιτιολογία; Εάν τα άτοµα µε "ύποπτο 
covid-19" είχαν ουσιαστικά την ίδια κλινική πορεία µε τα άτοµα µε επιβεβαιωµένο covid-19, 
τότε το "ύποπτο συν επιβεβαιωµένο covid-19" µπορεί να είναι ένα κλινικά πιο ουσιαστικό 
τελικό σηµείο από ό,τι µόνο το επιβεβαιωµένο covid-19. Ωστόσο, εάν η επιβεβαιωµένη 
covid-19 είναι κατά µέσο όρο πιο σοβαρή από την ύποπτη covid-19,πρέπει να έχουµε κατά 
νου ότι στο τέλος της ηµέρας, δεν είναι η µέση κλινική βαρύτητα που έχει σηµασία, αλλά η 
συχνότητα της σοβαρής νόσου που επηρεάζει τις εισαγωγές στο νοσοκοµείο. Με 20 φορές 
περισσότερο ύποπτο covid-19 από επιβεβαιωµένο covid-19, και δοκιµές που δεν έχουν 
σχεδιαστεί για να αξιολογήσουν κατά πόσον τα εµβόλια µπορούν να διακόψουν τη 
µετάδοση του ιού, µια ανάλυση της σοβαρής νόσου ανεξάρτητα από τον αιτιολογικό 
παράγοντα -δηλαδή, τα ποσοστά νοσηλειών, περιπτώσεων εντατικής θεραπείας και θανάτων 
µεταξύ των συµµετεχόντων στις δοκιµές- φαίνεται επιβεβληµένη και είναι ο µόνος τρόπος για 
να αξιολογηθεί η πραγµατική ικανότητα των εµβολίων να ανακουφίσουν την 
πανδηµία.Υπάρχει σαφής ανάγκη για δεδοµένα που να απαντούν σε αυτά τα ερωτήµατα, 
αλλά η 92σέλιδη έκθεση της Pfizer δεν αναφέρει τα 3410 "ύποπτα κρούσµατα covid-19". 
Ούτε και η δηµοσίευσή της στο New England Journal of Medicine. Ούτε καµία από τις 
εκθέσεις για το εµβόλιο της Moderna. Η µόνη πηγή που φαίνεται να το ανέφερε είναι η 
ανασκόπηση του FDA για το εµβόλιο της Pfizer.Τα 371 άτοµα που αποκλείστηκαν από 
την ανάλυση της αποτελεσµατικότητας του εµβολίου της Pfizer. Ένας άλλος λόγος για 
τον οποίο χρειαζόµαστε περισσότερα δεδοµένα είναι για να αναλύσουµε µια ανεξήγητη 
λεπτοµέρεια που βρέθηκε σε έναν πίνακα της αναθεώρησης του FDA για το εµβόλιο 
της Pfizer: 371 άτοµα που αποκλείστηκαν από την ανάλυση αποτελεσµατικότητας για 
"σηµαντικές αποκλίσεις του πρωτοκόλλου κατά ή πριν από 7 ηµέρες µετά τη δόση 2". 



Αυτό που προκαλεί ανησυχία είναι η ανισορροπία µεταξύ των τυχαιοποιηµένων οµάδων στον 
αριθµό αυτών των αποκλεισµένων ατόµων: 311 από την οµάδα του εµβολίου έναντι 60 στην 
οµάδα του εικονικού φαρµάκου.Ποιες ήταν αυτές οι αποκλίσεις του πρωτοκόλλου στη µελέτη 
της Pfizer και γιατί αποκλείστηκαν πέντε φορές περισσότεροι συµµετέχοντες στην οµάδα του 
εµβολίου; Η έκθεση του FDA δεν λέει, και αυτοί οι αποκλεισµοί είναι δύσκολο να εντοπιστούν 
ακόµη και στην έκθεση της Pfizer και στη δηµοσίευση του περιοδικού. Φάρµακα για τον 
πυρετό και τον πόνο, απεµπλοκή και επιτροπές κρίσης πρωτογενών συµβάντων Τον 
προηγούµενο µήνα εξέφρασα την ανησυχία µου για τον πιθανό συγχυτικό ρόλο των 
φαρµάκων για τον πόνο και τον πυρετό για την αντιµετώπιση των συµπτωµάτων. Υπέθεσα 
ότι τα φάρµακα αυτά θα µπορούσαν να συγκαλύψουν τα συµπτώµατα, οδηγώντας σε 
υποανίχνευση των κρουσµάτων του covid-19, ενδεχοµένως σε µεγαλύτερο αριθµό ατόµων 
που έλαβαν το εµβόλιο σε µια προσπάθεια πρόληψης ή αντιµετώπισης ανεπιθύµητων 
ενεργειών. Ωστόσο, φαίνεται ότι η δυνατότητά τους να µπερδέψουν τα αποτελέσµατα ήταν 
αρκετά περιορισµένη: αν και τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι τα φάρµακα αυτά ελήφθησαν 
περίπου 3-4 φορές συχνότερα σε όσους έλαβαν εµβόλιο σε σχέση µε τους παραλήπτες 
εικονικού φαρµάκου (τουλάχιστον για το εµβόλιο της Pfizer), η χρήση τους πιθανώς 
επικεντρώθηκε κατά την πρώτη εβδοµάδα µετά τη χρήση του εµβολίου, και ελήφθησαν για 
την ανακούφιση των τοπικών και συστηµατικών ανεπιθύµητων ενεργειών µετά την έγχυση. 
Ωστόσο, οι καµπύλες σωρευτικής επίπτωσης υποδηλώνουν ένα αρκετά σταθερό ποσοστό 
επιβεβαιωµένων κρουσµάτων covid-19 µε την πάροδο του χρόνου, µε ηµεροµηνίες 
εµφάνισης συµπτωµάτων που εκτείνονται πολύ πέραν της εβδοµάδας µετά τη χορήγηση της 
δόσης.Τούτου λεχθέντος, το υψηλότερο ποσοστό χρήσης φαρµακευτικής αγωγής στο σκέλος 
του εµβολίου παρέχει περαιτέρω λόγο να ανησυχούµε για την ανεπίσηµη απεµπλοκή. 
Δεδοµένης της αντιδραστικότητας των εµβολίων, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι οι 
συµµετέχοντες και οι ερευνητές δεν θα µπορούσαν να κάνουν εκπαιδευµένες εικασίες σχετικά 
µε το σε ποια οµάδα βρίσκονταν. Το πρωταρχικό τελικό σηµείο στις δοκιµές είναι σχετικά 
υποκειµενικό, γεγονός που καθιστά το ξεµπλοκάρισµα σηµαντική ανησυχία. Ωστόσο, ούτε ο 
FDA ούτε οι εταιρείες φαίνεται να έχουν διερευνήσει επίσηµα την αξιοπιστία της διαδικασίας 
τύφλωσης και τις επιπτώσεις της στα αναφερόµενα αποτελέσµατα. Ούτε γνωρίζουµε αρκετά 
για τις διαδικασίες των επιτροπών κρίσης πρωτογενών συµβάντων που µέτρησαν τις 
περιπτώσεις covid-19. Ήταν τυφλές ως προς τα δεδοµένα αντισωµάτων και τις πληροφορίες 
σχετικά µε τα συµπτώµατα των ασθενών την πρώτη εβδοµάδα µετά τον εµβολιασµό; Ποια 
κριτήρια χρησιµοποίησαν και γιατί, µε ένα πρωτογενές συµβάν που αποτελείται από ένα 
αποτέλεσµα που αναφέρεται από τον ασθενή (συµπτώµατα covid-19) και το αποτέλεσµα της 
εξέτασης PCR, ήταν µια τέτοια επιτροπή απαραίτητη; Είναι επίσης σηµαντικό να 
κατανοήσουµε ποιοι συµµετείχαν σε αυτές τις επιτροπές. Το πρωτόκολλο της Pfizer αναφέρει 
ότι τρεις υπάλληλοι της Pfizer έκαναν την εργασία. Ναι, υπάλληλοι της Pfizer. 
Αποτελεσµατικότητα του εµβολίου σε άτοµα που είχαν ήδη covid; Άτοµα µε γνωστό 
ιστορικό λοίµωξης από SARS-CoV-2 ή προηγούµενη διάγνωση Covid-19 αποκλείστηκαν 
από τις δοκιµές της Moderna και της Pfizer. Αλλά και πάλι 1125 (3,0%) των συµµετεχόντων 
στις δοκιµές της Pfizer θεωρήθηκαν θετικοί για SARS-CoV-2 κατά την έναρξη της µελέτης.Η 
ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα του εµβολίου σε αυτούς τους λήπτες δεν έχει τύχει 
µεγάλης προσοχής, αλλά καθώς όλο και µεγαλύτερα τµήµατα του πληθυσµού πολλών 
χωρών µπορεί να είναι "µετα-Covid", τα δεδοµένα αυτά φαίνονται σηµαντικά. 
Κατά την καταµέτρησή µου, η Pfizer ανέφερε 8 περιπτώσεις επιβεβαιωµένου, συµπτωµατικού 
Covid-19 σε άτοµα θετικά για SARS-CoV-2 κατά την έναρξη της µελέτης (1 στην οµάδα του 
εµβολίου, 7 στην οµάδα του εικονικού φαρµάκου. Αλλά µε µόνο περίπου τέσσερις έως 31 
επαναµολύνσεις που έχουν καταγραφεί παγκοσµίως, πώς, σε δοκιµές δεκάδων χιλιάδων 
ατόµων, µε διάµεση παρακολούθηση δύο µηνών, θα µπορούσαν να υπάρξουν εννέα 
επιβεβαιωµένα κρούσµατα Covid-19 µεταξύ των ατόµων µε λοίµωξη SARS-CoV-2 κατά την 
αρχική εξέταση; Είναι αυτό αντιπροσωπευτικό της ουσιαστικής αποτελεσµατικότητας του 
εµβολίου, όπως φαίνεται να έχει υποστηρίξει το CDC; Ή µήπως πρόκειται για κάτι άλλο, 



όπως η πρόληψη των συµπτωµάτων του covid-19, ενδεχοµένως από το εµβόλιο ή από τη 
χρήση φαρµάκων που καταστέλλουν τα συµπτώµατα, και δεν έχει καµία σχέση µε την 
επαναµόλυνση;" 
Με βάση τα επίσηµα διαθέσιµα στοιχεία, διάσηµοι επιστήµονες, όπως ο Peter Doshi, 

καταλήγουν εποµένως στο συµπέρασµα ότι η αποτελεσµατικότητα του 
"Comirnaty" είναι µικρότερη από 30%, αντί του 95% που αναφέρεται, και 
συνεπώς κάτω από το όριο του 50% που έχει θέσει ο FDA για την απαίτηση 
αποτελεσµατικότητας των "εµβολίων" Covid 19 (Έγγραφο Α.18.4). 

Επιπλέον, δεν υπάρχει καµία απόδειξη ότι όσοι "εµβολιάστηκαν" µε "Comirnaty" δεν 
µπορούν να µολυνθούν και να γίνουν φορείς του ιού SARS COV-2. Επιπλέον, 
οι µελέτες είναι σχεδιασµένες µε τέτοιο τρόπο ώστε αυτή η απόδειξη να µην µπορεί 
να παρασχεθεί καθόλου. 

Το Ινστιτούτο Robert Koch δηλώνει ρητά τα εξής στην αρχική του σελίδα: "Δεν είναι ακόµη 
γνωστό πόσο διαρκεί η προστασία από τον εµβολιασµό. Η προστασία δεν αρχίζει 
επίσης αµέσως µετά τον εµβολιασµό και ορισµένα εµβολιασµένα άτοµα παραµένουν 
απροστάτευτα. Επιπλέον, δεν είναι ακόµη γνωστό αν ο εµβολιασµός προστατεύει 
επίσης από τον αποικισµό µε το παθογόνο SARS-CoV-2 ή από τη µετάδοση του 
παθογόνου σε άλλα άτοµα. Εποµένως, παρά τον εµβολιασµό, είναι απαραίτητο να 
προστατεύει κανείς τον εαυτό του και το περιβάλλον του, τηρώντας τους κανόνες 
AHA + A + L (κανόνες απόστασης, MNS)". (Έγγραφο Α.18.5). 

Συνεπώς, δεν έχει προσκοµιστεί η απόδειξη του οφέλους υπό την έννοια της θετικής 
θεραπευτικής επίδρασης της δραστικής ουσίας "Comirnaty" και για τον λόγο 
αυτό και µόνο η υπό όρους έγκριση είναι αντίθετη προς το δίκαιο της ΕΕ.  

2.1.2 Ουσιώδεις κίνδυνοι που δεν έχουν εντοπιστεί και συνεπώς είναι 
απροσδιόριστοι και προς το παρόν απροσδιόριστοι κίνδυνοι 

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 αριθ. 28 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, ο κίνδυνος που συνδέεται µε τη 
χρήση του φαρµάκου ορίζεται ως εξής: " - κάθε κίνδυνος που αφορά την ποιότητα, 
την ασφάλεια ή την αποτελεσµατικότητα του φαρµάκου για την υγεία των ασθενών ή 
τη δηµόσια υγεία". 

Σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι (Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος) της 
προσβαλλόµενης εδώ εκτελεστικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(έγγρ. Α.2.2), σηµείο 4.5 (Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φάρµακα και άλλες 
αλληλεπιδράσεις), "δεν έχουν διεξαχθεί µελέτες για την ανίχνευση 
αλληλεπιδράσεων". 

Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα λεγόµενα "εµβόλια" του Covid, όπως το "Comirnaty", 
προορίζονται κυρίως για την προστασία των ηλικιωµένων και του πληθυσµού µε 
προβλήµατα υγείας και ότι αυτή η οµάδα πληθυσµού λαµβάνει συνήθως ένα ή 
περισσότερα φάρµακα σε τακτική βάση, το γεγονός ότι οι αλληλεπιδράσεις του 
"Comirnaty" µε άλλα φάρµακα δεν έχουν δοκιµαστεί πρέπει να οδηγήσει στο 
συµπέρασµα ότι οι κίνδυνοι που προέρχονται από το Cormirnaty δεν είναι για 
αυτόν και µόνο τον λόγο προς το παρόν καθόλου εξακριβώσιµοι, πόσο 
µάλλον αξιολογήσιµοι και αξιοποιήσιµοι. 

Συνεπώς, αυτή και µόνο η περίσταση θα έπρεπε να οδηγήσει στην απόρριψη της αίτησης 
έγκρισης! 

2.1.3 Μη συνεκτίµηση σηµαντικών κινδύνων που δεν θα επέτρεπαν ποτέ την υπό 
όρους χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για ένα φάρµακο που προορίζεται για 
έναν κατά βάση υγιή πληθυσµό. 

Οι ουσιαστικοί κίνδυνοι που συνδέονται µε τη χορήγηση του δραστικού συστατικού 
"Comirnaty" είχαν ήδη υποβληθεί στον EMA σε αίτηση που υποβλήθηκε την 
1/12/2020 από τους Dr. Wolfgang Wodarg και Dr. Mike Yeadon σχετικά µε την 
επικείµενη τότε έγκριση του "Comirnaty" (Έγγραφο Α.19). 



Δυστυχώς, η αίτηση αυτή αγνοήθηκε, όπως και η προειδοποίηση που απέστειλαν 
ηλεκτρονικά οι ενάγοντες στις 19/12/2020 κυρίως στην Επιτροπή της ΕΕ και στον ΕΜΑ 
(Έγγραφο Α.4). 
Από την έκθεση του Prof.Dr.rer.nat.Stefan W. Hockertz, τοξικολόγου, ανοσολόγου και 

φαρµακολόγου, ευρωπαίου τοξικολόγου (έγγρ. A.20), προκύπτουν τα εξής σχετικά 
µε τους αγνοηµένους κινδύνους από τη χορήγηση της δραστικής ουσίας 
"Comirnaty": 

"II. είναι η επαγγελµατική µου γνώµη ότι ο σχεδιασµός της κλινικής δοκιµής και τα 
δεδοµένα της κλινικής δοκιµής που προέρχονται από την εν λόγω δοκιµή 
είναι ανεπαρκή για την ακριβή αξιολόγηση της ασφάλειας και της 
αποτελεσµατικότητας του BNT162b2. 

III.Η επαγγελµατική µου γνώµη είναι ότι ο σχεδιασµός των ειδικών προκλινικών 
µελετών σε ζώα για το BNT162b2 και τα δεδοµένα που προέρχονται από 
αυτές τις µελέτες είναι ανεπαρκή για την ακριβή αξιολόγηση της ποιότητας, 
της ασφάλειας και της αποτελεσµατικότητας του BNT162b2. 

IV.Η επαγγελµατική µου γνώµη είναι ότι οι κίνδυνοι που συνδέονται µε το BNT162b2 
υπερτερούν κατά πολύ των πιθανών οφελών, διότι: BNT162b2 υπερτερούν 
κατά πολύ των πιθανών οφελών διότι: 

a.) Το BNT162b2 δεν έχει δοκιµαστεί κατάλληλα σε ζώα και ανθρώπους, 
b.) Δεν έχει προσδιοριστεί εάν το BNT162b2 µπορεί να σταµατήσει τη 
µετάδοση του ιού SARS-CoV-2 από τον λήπτη BNT162b2 σε άλλους και τη 
µόλυνση του λήπτη BNT162b2, 
γ.) Δεν µπορεί να αποκλειστεί ότι ο BNT162b2 µπορεί να προκαλέσει την 
εξέλιξη του SARS-CoV-2 σε πιο θανατηφόρες µορφές, 
d.) Δεν µπορεί να αποκλειστεί ότι το BNT162b2 προκαλεί ενίσχυση ασθενειών 
(παθογόνο προετοιµασία, ενίσχυση εξαρτώµενη από αντισώµατα) και άλλες 
δυσµενείς επιδράσεις στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήµατος, 
απειλές για τη γονιµότητα/εγκυµοσύνη και άλλες σοβαρές βλάβες και απειλές 
για την υγεία των ληπτών του BNT162b2- ... 

e.) Το BNT162b2 δεν είναι εµβόλιο, καθώς η ικανότητά του να παρέχει ενεργό 
επίκτητη ανοσία σε µια συγκεκριµένη µολυσµατική ασθένεια (COVID-19) δεν 
έχει αποδειχθεί λόγω των ελαττωµατικών σχεδιασµών της δοκιµής στον 
άνθρωπο και των προκλινικών µοντέλων σε ζώα. Αν µη τι άλλο, το BNT162 
στην ουσία λειτουργεί όπως ένα πειραµατικό και µη αποδεδειγµένο 
θεραπευτικό φάρµακο µε εξαιρετικά αµφισβητήσιµη αποτελεσµατικότητα, µε 
τη διαφορά ότι το BNT162 θα λαµβανόταν αυστηρά προληπτικά, ακόµη και 
από τους απολύτως υγιείς, και είναι περισσότερο από πιθανό να ενέχει 
σηµαντικά υψηλότερο κίνδυνο σοβαρών και επιζήµιων για τη ζωή 
τραυµατισµών από ό,τι ένα θεραπευτικό φάρµακο. Κατά συνέπεια, τα 
θεραπευτικά φάρµακα είναι πολύ ανώτερα από το BNT162b2. Προς αποφυγή 
αµφιβολιών, η χρήση του όρου "εµβόλιο" σε σχέση µε µια πρόταση ή 
παράγραφο που αναφέρεται επίσης στο BNT162b2 (π.χ. "... ή άλλα εµβόλια") 
δεν αλλάζει το γεγονός ότι το BNT162bs δεν εµπίπτει στον ορισµό του 
εµβολίου, 

                V. Η  επαγγελµατική µου γνώµη είναι ότι το κοινό θα υποστεί 
ανεπανόρθωτη ζηµία εάν η ΚΥΑ του "Comirnaty" (BNT162b2) διατηρηθεί, 
διότι τόσο οι κυβερνήσεις των κρατών µελών της ΕΕ όσο και οι εργοδότες 
και άλλοι ενδιαφερόµενοι φορείς στην ΕΕ έχουν αρχίσει να συνιστούν το 
BNT162b2 για ευρεία χρήση. Επειδή το BNT162b2 δεν έχει δοκιµαστεί 



κατάλληλα, σηµαντικές αποφάσεις δηµόσιας πολιτικής σχετικά µε τη 
χρήση του βασίζονται και θα βασίζονται σε παραπλανητικά στοιχεία. Οι 
ιατρικές και οικονοµικές συνέπειες για τα κράτη µέλη της ΕΕ και τους 
κατοίκους και τους πολίτες τους δύσκολα θα µπορούσαν να είναι 
µεγαλύτερες. 

VI. Η  επαγγελµατική µου γνώµη είναι ότι εάν το BNT162b2 παραµείνει 
εγκεκριµένο χωρίς να έχει δοκιµαστεί κατάλληλα και χωρίς να έχει 
επανεξεταστεί µε ακρίβεια η αποτελεσµατικότητά του, τότε οποιαδήποτε 
πιθανή αποδοχή ή εντολή του BNT162b2 είναι πιθανό να βασίζεται σε 
ανακριβή στοιχεία σχετικά µε το BNT162b2, δηλαδή ότι είναι ασφαλές και ότι 
θα µειώσει τη νόσο COVID-19 και τους θανάτους..... 

E.  Απειλές για τη γονιµότητα, την εγκυµοσύνη και τη γαλουχία 
Ο σχεδιασµός της κλινικής δοκιµής δεν είναι επαρκής για την αξιολόγηση των 

απειλών για τη γονιµότητα, την εγκυµοσύνη, τη γαλουχία και το θηλασµό 
των βρεφών. 

I  Συγκρίνοντας τις πληροφορίες που παρέχει ο EMA για το BNT162b2 στο ευρύ κοινό 
µε αυτές που παρέχει η BioNTech για τους "αποδέκτες", παρατηρεί κανείς ενδιαφέρουσες 
παραλείψεις σχετικά µε τη γονιµότητα, την εγκυµοσύνη και τη γαλουχία . 
Αυτές είναι οι πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΕΜΑ σχετικά µε τις 
απειλές για την εγκυµοσύνη και τον θηλασµό: 
"Οι µελέτες σε ζώα δεν δείχνουν επιβλαβείς επιδράσεις κατά την εγκυµοσύνη, ωστόσο τα 
δεδοµένα σχετικά µε τη χρήση του "Comirnaty" κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης είναι 
πολύ περιορισµένα. Αν και δεν υπάρχουν µελέτες σχετικά µε τον θηλασµό, δεν 
αναµένεται να υπάρξει κίνδυνος για τον θηλασµό". 
Και αυτές είναι οι πληροφορίες που παρέχονται στη σελίδα 114 (ενότητα "Συµπεράσµατα 
σχετικά µε την κλινική ασφάλεια") της έκθεσης αξιολόγησης του EMA για το Corminaty: 
"Σε αυτό το στάδιο λείπουν δεδοµένα για τη µακροπρόθεσµη ασφάλεια, την 
αλληλεπίδραση µε άλλα εµβόλια, δεδοµένα σχετικά µε τη χρήση στην εγκυµοσύνη και 
άλλες υποοµάδες (π.χ. άτοµα µε αδυναµία ή άτοµα µε προϋπάρχοντα αυτοάνοσα 
νοσήµατα)". 
Δεν είναι σαφές για ποιους λόγους η ΕΜΑ κατέληξε στη διαπίστωση ότι "... δεν 
αναµένεται κίνδυνος για το θηλασµό". 
Η έκθεση αξιολόγησης αναφέρει περαιτέρω (σελίδα 56): 
"Η CHMP σηµείωσε ότι δεν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα σχετικά µε τη µεταφορά του 
BNT162b2 στον πλακούντα ή την απέκκριση στο γάλα." 
Αυτό σηµαίνει ότι είναι άγνωστο εάν το BNT162b2 (Corminaty) απεκκρίνεται στο 
ανθρώπινο γάλα. Δεν µπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος για τα νεογέννητα/βρέφη. 
Ο ΕΜΑ σηµείωσε επίσης ότι δεν είναι γνωστό εάν λαµβάνει χώρα µεταφορά/πέρασµα του 
BNT162b2 στον πλακούντα (βλ. σελίδα 50 και σελίδα 51 της έκθεσης): 
"Στη µελέτη DART, οι ουσίες δοκιµής που χρησιµοποιήθηκαν ήταν οι BNT162b1, 
BNT162b2 και BNT162b3, οι οποίες χορηγήθηκαν σε θηλυκούς αρουραίους δύο φορές 
πριν από την έναρξη του ζευγαρώµατος και δύο φορές κατά τη διάρκεια της κύησης στην 
ανθρώπινη κλινική δόση (30 µg RNA/ηµέρα χορήγησης). [...] Δεν παρατηρήθηκαν 
επιδράσεις στον οιστρικό κύκλο ή στον δείκτη γονιµότητας. Υπήρξε αύξηση (~2x) της 
απώλειας προ-εµφυτεύσεων (9,77%, σε σύγκριση µε το 4,09% του ελέγχου), αν και αυτό 
ήταν εντός του εύρους των ιστορικών δεδοµένων ελέγχου (5,1%-11,5%). Μεταξύ των 
εµβρύων (από ένα σύνολο n=21 µητέρων/γεννητριών), υπήρξε πολύ χαµηλή συχνότητα 
εµφάνισης γαστρόσχισης, δυσµορφιών στόµατος/γνάθου, δεξιού αορτικού τόξου και 
ανωµαλιών των αυχενικών σπονδύλων, αν και τα ευρήµατα αυτά ήταν εντός των 
ιστορικών δεδοµένων ελέγχου. Όσον αφορά τα σκελετικά ευρήµατα, η εκτεθειµένη οµάδα 



είχε συγκρίσιµα µε τα επίπεδα της οµάδας ελέγχου επίπεδα υπεράριθµων οσφυϊκών 
πλευρών του προσαγωγίου σπονδυλικού τόξου, υπεράριθµων οσφυϊκών βραχέων 
πλευρών, αριθµού ουραίων σπονδύλων < 5). Δεν υπήρχαν ενδείξεις δυσµενών 
επιδράσεων στα µεταγεννητικά κουτάβια (τερµατισµός στην PND21). Σηµειώνεται ότι επί 
του παρόντος δεν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα σχετικά µε την πλακουντιακή µεταφορά 
του BNT162b2. Οι πληροφορίες αυτές αντικατοπτρίζονται στην ενότητα 5.3 της SmPC". 
Ο πλακούντας είναι η διεπαφή µεταξύ µητέρας και εµβρύου. Οι λειτουργίες του 
πλακούντα περιλαµβάνουν την ανταλλαγή αερίων, τη µεταφορά του µεταβολισµού, την 
έκκριση ορµονών και την προστασία του εµβρύου. Η µεταφορά θρεπτικών συστατικών 
και φαρµάκων διαµέσου του πλακούντα γίνεται µε παθητική διάχυση, διευκολυνόµενη 
διάχυση, ενεργή µεταφορά και πινοκυττάρωση. Η µεταφορά φαρµάκων στον πλακούντα 
εξαρτάται από τις φυσικές ιδιότητες της πλακουντιακής µεµβράνης και από τις 
φαρµακολογικές ιδιότητες του φαρµάκου. 
Η διαπλακουντιακή διέλευση φαρµάκων µπορεί να έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στο 
έµβρυο, συµπεριλαµβανοµένης της τερατογένεσης (ανωµαλίες της φυσιολογικής 
ανάπτυξης) ή της εξασθένησης της εµβρυϊκής ανάπτυξης και εξέλιξης 

II. Είναι άγνωστο αν το BNT162b2 έχει αντίκτυπο στη γονιµότητα των 
ανθρώπινων γυναικών. Το BNT162b2 αναµένεται να προκαλέσει το 
σχηµατισµό χυµικών αντισωµάτων έναντι των πρωτεϊνών αιχµής του SARS-
CoV-2. Η Syncytin-1, η οποία προέρχεται από τους ανθρώπινους ενδογενείς 
ρετροϊούς (HERV) και είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη του πλακούντα στα 
θηλαστικά και στον άνθρωπο, αποτελεί εποµένως απαραίτητη προϋπόθεση 
για µια επιτυχή εγκυµοσύνη. Βρίσκεται επίσης σε οµόλογη µορφή στις 
πρωτεΐνες αιχµής των ιών SARS. Δεν υπάρχει ένδειξη εάν τα αντισώµατα 
κατά των πρωτεϊνών spike των ιών SARS θα δρούσαν επίσης όπως τα 
αντισώµατα κατά της Syncytin-1. Ωστόσο, εάν αυτό συνέβαινε, τότε θα 
εµπόδιζαν επίσης τον σχηµατισµό πλακούντα, µε αποτέλεσµα οι 
εµβολιασµένες γυναίκες να καθίστανται ουσιαστικά στείρες. Σύµφωνα µε την 
ενότητα 10.4.2 του πρωτοκόλλου της µελέτης, µια γυναίκα µε δυνατότητα 
τεκνοποίησης (WOCBP) είναι επιλέξιµη για συµµετοχή εάν δεν είναι έγκυος ή 
θηλάζει και χρησιµοποιεί αποδεκτή αντισυλληπτική µέθοδο, όπως 
περιγράφεται στο πρωτόκολλο της µελέτης, κατά τη διάρκεια της περιόδου 
παρέµβασης (για τουλάχιστον 28 ηµέρες µετά την τελευταία δόση της 
παρέµβασης της µελέτης). Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να χρειαστεί σχετικά 
µεγάλο χρονικό διάστηµα προτού παρατηρηθεί αξιοσηµείωτος αριθµός 
περιπτώσεων υπογονιµότητας µετά τον εµβολιασµό. 

F.  Ενίσχυση εξαρτώµενη από το αντίσωµα (ADE) 
Για να λειτουργήσει το BNT162b2, το ανοσοποιητικό µας σύστηµα πρέπει να 
διεγερθεί ώστε να παράγει ένα εξουδετερωτικό αντίσωµα, σε αντίθεση µε ένα 
µη εξουδετερωτικό αντίσωµα. Ένα εξουδετερωτικό αντίσωµα είναι ένα 
αντίσωµα που µπορεί να αναγνωρίσει και να συνδεθεί µε κάποια περιοχή 
(επίτοπος) του ιού και που στη συνέχεια έχει ως αποτέλεσµα ο ιός είτε να µην 
εισέρχεται είτε να µην πολλαπλασιάζεται στα κύτταρά σας. Ένα µη 
εξουδετερωτικό αντίσωµα είναι εκείνο που µπορεί να συνδεθεί µε τον ιό, αλλά 
για κάποιο λόγο, το αντίσωµα αποτυγχάνει να εξουδετερώσει τη 
µολυσµατικότητα του ιού. Σε ορισµένους ιούς, εάν ένα άτοµο φέρει ένα µη 
εξουδετερωτικό αντίσωµα έναντι του ιού, µια επακόλουθη µόλυνση από τον ιό 
µπορεί να προκαλέσει στο άτοµο αυτό µια πιο σοβαρή αντίδραση στον ιό 
λόγω της παρουσίας του µη εξουδετερωτικού αντισώµατος. 



Αυτό δεν ισχύει για όλους τους ιούς, αλλά µόνο για συγκεκριµένους. Αυτό ονοµάζεται 
Ενίσχυση εξαρτώµενη από τα αντισώµατα (ADE) και είναι ένα κοινό πρόβληµα µε 
τον ιό του δάγκειου πυρετού, τον ιό Έµπολα, τον HIV, τον RSV και την οικογένεια 
των κοροναϊών. 
Και µε τον ίδιο τρόπο που οι ιογενείς λοιµώξεις µπορούν να συνεπάγονται ΑΔΕ, το ίδιο 
µπορούν να κάνουν και οι αντιδράσεις αντισωµάτων που προκαλούνται από τα 
BNT162b2. Στην πραγµατικότητα, αυτό το πρόβληµα της ADE είναι ένας σηµαντικός λόγος 
για τον οποίο απέτυχαν προηγούµενες δοκιµές εµβολίων για άλλους κορονοϊούς. 
Σηµαντικές ανησυχίες για την ασφάλεια παρατηρήθηκαν σε ζωικά µοντέλα. Εάν εµφανιστεί 
ΑΔΕ σε ένα άτοµο, η απάντησή του στον ιό µπορεί να είναι χειρότερη από την απάντησή 
του εάν δεν είχε αναπτύξει ποτέ αντίσωµα εξ αρχής. Ορισµένες από τις προηγούµενες 
απόπειρες εµβολιασµού κατά του SARS έδειξαν αποτελέσµατα ΑΔΕ σε µοντέλα ποντικών 
και πρωτευόντων. 

II. Η ΑΔΕ µπορεί να προκαλέσει µια υπερφλεγµονώδη αντίδραση, µια 
καταιγίδα κυτοκινών και γενικά µια απορρύθµιση του ανοσοποιητικού 
συστήµατος που επιτρέπει στον ιό να προκαλέσει περισσότερες βλάβες 
στους πνεύµονες, το ήπαρ και άλλα όργανα του σώµατός µας. Επιπλέον, 
νέοι τύποι κυττάρων σε όλο το σώµα µας είναι πλέον ευάλωτοι στην ιογενή 
λοίµωξη λόγω της πρόσθετης οδού εισόδου του ιού. Υπάρχουν πολλές 
µελέτες που καταδεικνύουν ότι η ΑΔΕ είναι ένα επίµονο πρόβληµα µε τους 
κορονοϊούς γενικά και ειδικότερα µε τους ιούς που σχετίζονται µε τον SARS. 
Η ADE έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί σοβαρή πρόκληση και αυτός είναι ο 
κύριος λόγος που πολλά από αυτά τα εµβόλια έχουν αποτύχει στις πρώτες 
δοκιµές in-vitro ή σε ζώα. 

III.  Στο ενηµερωτικό έγγραφο για την ηµεροµηνία συνεδρίασης της Συµβουλευτικής 
Επιτροπής Εµβολίων και Συναφών Βιολογικών Προϊόντων στις 10 Δεκεµβρίου 
2020, ο FDA σηµείωσε στη σελίδα 44: 

"Η Pfizer υπέβαλε Σχέδιο Φαρµακοεπαγρύπνησης (PVP) για την παρακολούθηση των 
ανησυχιών σχετικά µε την ασφάλεια που ενδέχεται να σχετίζονται µε το εµβόλιο Pfizer-
BioNTech COVID-19. Ο χορηγός προσδιόρισε ως σηµαντικό δυνητικό κίνδυνο την 
ενισχυµένη νόσο που σχετίζεται µε το εµβόλιο, συµπεριλαµβανοµένης της ενισχυµένης 
αναπνευστικής νόσου που σχετίζεται µε το εµβόλιο". [29] 
Ο EMA αναγνώρισε επίσης ότι ο κίνδυνος ΑΕΕ πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω: 
"Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τυχόν σηµαντικοί δυνητικοί κίνδυνοι που µπορεί να 
αφορούν ειδικά τον εµβολιασµό για το COVID-19 (π.χ. ενισχυµένη αναπνευστική νόσος 
που σχετίζεται µε το εµβόλιο). Ο αιτών έχει συµπεριλάβει το VAED/VAERD ως σηµαντικό 
δυνητικό κίνδυνο και θα τον διερευνήσει περαιτέρω στην εν εξελίξει βασική µελέτη και σε 
µια µελέτη ασφάλειας µετά την έγκριση". 

IV.  Το ενηµερωτικό έγγραφο της  Συµβουλευτικής Επιτροπής Εµβολίων και 
Συναφών Βιολογικών Προϊόντων σχετικά µε το εµβόλιο περιέχει ανησυχητικές 
ενδείξεις που ενδέχεται να αποτελούν σήµα ασφαλείας σχετικά µε την παθογόνο 
προετοιµασία, ιδίως σε ηλικιωµένους ενήλικες. [29] 

Προτού επανεξεταστούν αυτά, υπάρχουν θεµελιώδη ζητήµατα µε την ταξινόµηση των 
σοβαρών ανεπιθύµητων συµβάντων. Το πρώτο ζήτηµα είναι η κατηγοριοποίηση των 
"σοβαρών έναντι των µη σοβαρών" ανεπιθύµητων συµβάντων στη µελέτη και στην 
έκθεση . Για ένα άτοµο που βιώνει νευρολογικά ανεπιθύµητα συµβάντα , 
συµπεριλαµβανοµένων της παράλυσης Bell, των νευροφλεγµονωδών και των 
θροµβωτικών συµβάντων, τα συµβάντα αυτά δεν είναι "µη σοβαρά" και µπορούν, µε την 
πάροδο του χρόνου, να εξελιχθούν σε απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις που απαιτούν 
συνεχή ιατρική παρέµβαση και επανειληµµένες χρεώσιµες επισκέψεις στο ιατρείο για 

https://www.fda.gov/media/144245/download


περίθαλψη. Η βραχυπρόθεσµη µελέτη αποκλείει κάθε µέσο ανίχνευσης του κατά πόσον η 
αρχική έκθεση µπορεί να διαδραµατίσει θεµελιώδη ρόλο ως βασική αιτία στη δηµιουργία 
ασθενών για δια βίου χρόνιες ασθένειες. Οι ίδιες οι ανεπιθύµητες ενέργειες του BNT162b2 
που παρατηρήθηκαν στην κλινική δοκιµή της BioNTech µπορεί να είναι ενδεικτικές της 
παθογόνου προετοιµασίας, ιδίως εφόσον παρατηρήθηκαν σοβαρότερες ανεπιθύµητες 
ενέργειες µε τη δεύτερη δόση. Το δεύτερο ζήτηµα είναι ότι ο σχεδιασµός και η οργάνωση 
της ανάλυσης της µελέτης µεροληπτούν κατά της ανεύρεσης ανεπιθύµητων συµβάντων. 
Η έκθεση αναφέρει: 
"Μεταξύ των µη σοβαρών µη ζητηθέντων ανεπιθύµητων ενεργειών, υπήρξε αριθµητική 
ανισορροπία τεσσάρων περιπτώσεων παράλυσης Bell στην οµάδα του εµβολίου σε 
σύγκριση µε καµία περίπτωση στην οµάδα του εικονικού φαρµάκου, αν και οι τέσσερις 
περιπτώσεις στην οµάδα του εµβολίου δεν αντιπροσωπεύουν συχνότητα µεγαλύτερη από 
την αναµενόµενη στον γενικό πληθυσµό". 
Η σύγκριση µε τα βασικά ποσοστά δεν έχει νόηµα, διότι στον πληθυσµό χρησιµοποιούνται 
και άλλα εµβόλια. Έτσι, οποιοσδήποτε κίνδυνος που οφείλεται στο BNT162b2 προστίθεται 
ή πολλαπλασιάζει τον υφιστάµενο κίνδυνο που υπάρχει στον πληθυσµό από άλλα 
εµβόλια. 
Μεταξύ των συµµετεχόντων ηλικίας 18-55 ετών, υπήρξαν 370 αιτούµενες σοβαρές 
ανεπιθύµητες ενέργειες (SSAE) στην οµάδα των εµβολιασµένων και 73 στην οµάδα των 
µη εµβολιασµένων. Από τους εµβολιασθέντες, το 18% εµφάνισε SSAEs- στην οµάδα του 
εικονικού φαρµάκου, µόνο το 3%, γεγονός που σηµαίνει ότι SSAEs µπορούν να 
αναµένονται σε ποσοστό πέντε φορές µεγαλύτερο στους εµβολιασθέντες σε σύγκριση µε 
τους µη εµβολιασθέντες. 
Σε αυτές περιλαµβάνονταν σοβαρή κόπωση, πονοκέφαλος, ρίγη, έµετος, διάρροια, µυϊκός 
και αρθρικός πόνος. Το κατά πόσον αυτές οι καταστάσεις αντιπροσωπεύουν περιπτώσεις 
παθογόνου προετοιµασίας, προσδιορίζοντας άτοµα που διατρέχουν πλέον υψηλότερο 
κίνδυνο σοβαρής νοσηρότητας και θνησιµότητας εάν µολυνθούν από τον SARS-CoV-2, 
είναι άγνωστο, αλλά δεδοµένων των προηγούµενων µελετών, φαίνεται πιθανό. 
Στην οµάδα άνω των 55 ετών, η οποία ήταν µικρότερη οµάδα, υπήρχαν 60 SSAE στην 
οµάδα που εµβολιάστηκε και 24 στην οµάδα που δεν εµβολιάστηκε. Από τους 
εµβολιασθέντες, το 6,5% εµφάνισε ΣΑΕ, σε σύγκριση µε το 1,4% στους µη 
εµβολιασθέντες, γεγονός που συνεπάγεται 4,46 φορές αυξηµένο κίνδυνο συνολικά για 
ΣΑΕ λόγω εµβολιασµού. 
Ωστόσο, στην οµάδα των µεγαλύτερων ηλικιών, η οµάδα των εµβολιασµένων είχε 10 
φορές περισσότερες πιθανότητες να εµφανίσει SSAE κατά τη λήψη της δεύτερης δόσης 
BNT162b2 σε σχέση µε την πρώτη δόση, σε σύγκριση µε την αναλογία 1:1 στους µη 
εµβολιασµένους. Στη νεότερη οµάδα, οι εµβολιασθέντες είχαν µόνο 3,61 φορές 
περισσότερες πιθανότητες να έχουν SSAE στη δεύτερη δόση από ό,τι η αντίστοιχη 
ηλικιακά οµάδα εικονικού φαρµάκου, η οποία είχε περίπου τόσες SSAE στην πρώτη και τη 
δεύτερη δόση. 
Οι ασθενείς της µελέτης που εξετάστηκε ήταν υγιείς - και εποµένως το φάσµα των 
ανεπιθύµητων ενεργειών δεν είναι αντιπροσωπευτικό εκείνων που µπορεί να εµφανιστούν 
µετά την κυκλοφορία του BNT162b2 στην αγορά. Στις προηγούµενες µελέτες σε ζώα που 
είναι ευαίσθητα στη λοίµωξη από τον ιό SARS-CoV, η πρώτη δόση ήταν εµβόλιο, αλλά η 
δεύτερη ήταν φυσική λοίµωξη, που οδήγησε σε σοβαρό τραυµατισµό και συχνά σε θάνατο. 
Στη δοκιµή του BNT162b2 σε ανθρώπους, και οι δύο δόσεις ήταν από το BNT162b2, 
οπότε δεν είναι επίσης καθησυχαστικό το γεγονός ότι οι ανεπιθύµητες ενέργειες αυτές δεν 
περιλάµβαναν τις πιο σοβαρές και θανατηφόρες καταστάσεις που έπληξαν τα ζώα. Αυτή η 
ανθρώπινη δοκιµή δεν απέκλεισε µε κανέναν τρόπο την παθογόνο προετοιµασία. 



V.  Η µελέτη θα πρέπει να επεκταθεί σε µακροχρόνια παρακολούθηση, 
συµπεριλαµβανοµένου οποιουδήποτε περαιτέρω εµβολιασµού ή έκθεσης σε 
ιικές πρωτεΐνες SARS-CoV-2 µέσω λοίµωξης. 

Ζ.  Ανεπαρκείς προκλινικές δοκιµές του BNT162b2 σε ζώα 
Οι προκλινικές δοκιµές του BNT162b2 σε ζώα ήταν ανεπαρκείς. 

Το  "Σηµείωµα για οδηγίες σχετικά µε τις προκλινικές φαρµακολογικές και τοξικολογικές 
δοκιµές των εµβολίων" (CPMP/SWP/465) της CPMP του ΕΜΑ αποσύρθηκε στις 21 
Ιουλίου 2016, επειδή ο ΕΜΑ αποφάσισε να παραπέµψει στις "Κατευθυντήριες γραµµές 
του ΠΟΥ για τη µη κλινική αξιολόγηση των εµβολίων" (εφεξής "κατευθυντήρια γραµµή του 
ΠΟΥ") . 

Η IIBioNTech  ολοκλήρωσε δύο προκλινικές τοξικολογικές µελέτες 17 ηµερών 
(τοξικότητα επαναλαµβανόµενων δόσεων και οξεία τοξικότητα) για το BNT162b2 (αριθ. 
38166 και αριθ. 20GR142) σε αρουραίους. Μια άλλη µελέτη τοξικολογίας (αναπτυξιακή 
και αναπαραγωγική τοξικότητα) σε αρουραίους (αρ. 20256434 DART) βρίσκεται σε 
εξέλιξη (τα προκαταρκτικά αποτελέσµατα έγιναν διαθέσιµα στα µέσα Δεκεµβρίου 2020). Η 
BioNTech ολοκλήρωσε επίσης µία ειδική για το BNT162b2 προκλινική φαρµακολογική 
µελέτη (in vivo ανοσογονικότητα και πρόκληση SARS-CoV-2) σε µακάκους ρέζους. 

IIΗ  τελευταία πρόταση στην ενότητα 3.5 της ειδικής έκθεσης αξιολόγησης του EMA 
BNT162b2 ("3.5. Αβεβαιότητες και περιορισµοί σχετικά µε τις δυσµενείς επιπτώσεις") έχει 
ως εξής: 

 " Τα επιστηµονικά δεδοµένα που είναι διαθέσιµα σε αυτό τοστάδιο δεν εγείρουν 
αξιοσηµείωτες ανησυχίες σχετικά µε την ανοσογονικότητα ή την ανοσοτοξικότητα του PEG, 
αλλά τα τρέχοντα στοιχεία δεν είναι οριστικά." 
Αυτή και µόνο η έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων θα έπρεπε να είχε κάνει τον EMA να 
δώσει εντολή στην BioNTech να εκτελέσει ένα πλήρες σύνολο τυποποιηµένων µελετών 
τοξικότητας σε ζώα. Τα πρότυπα για τις µελέτες αυτές καθορίζονται στο θέµα S 8 της ICH 
("Μελέτες ανοσοτοξικότητας για ανθρώπινα φαρµακευτικά προϊόντα"): 
"Τα δεδοµένα από STS θα πρέπει να αξιολογούνται για ενδείξεις ανοσοτοξικού δυναµικού. 
Τα σηµάδια που θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη είναι τα ακόλουθα: 
1 ) Αιµατολογ ικές µεταβολές όπως λευκοκυτταροπεν ία /λευκοκυττάρωση , 

κοκκιοκυτταροπενία/κοκκιοκυττάρωση ή λεµφοπενία/λεµφοκυττάρωση, 
2) Μεταβολές στα βάρη των οργάνων του ανοσοποιητικού συστήµατος και/ή στην 

ιστολογία (π.χ. µεταβολές στο θύµο, το σπλήνα, τους λεµφαδένες και/ή το µυελό των 
οστών), 

3) Μεταβολές στις σφαιρίνες του ορού που συµβαίνουν χωρίς εύλογη εξήγηση, όπως 
επιδράσεις στο ήπαρ ή στους νεφρούς, µπορεί να αποτελούν ένδειξη ότι υπάρχουν 
µεταβολές στις ανοσοσφαιρίνες του ορού, 

4) Αυξηµένη συχνότητα λοιµώξεων, 
5) Η αυξηµένη εµφάνιση όγκων µπορεί να θεωρηθεί ως ένδειξη ανοσοκαταστολής ελλείψει 

άλλων εύλογων αιτιών, όπως η γονοτοξικότητα, οι ορµονικές επιδράσεις ή η επαγωγή 
ηπατικών ενζύµων. 

Οι αλλαγές σε αυτές τις παραµέτρους θα µπορούσαν να αντανακλούν ανοσοκαταστολή ή 
ενισχυµένη ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήµατος. Η ανοσοκαταστολή 
αντανακλάται συνήθως µε µειωµένες τιµές των ανοσολογικών παραµέτρων, ενώ η 
ανοσοενίσχυση αντανακλάται συνήθως µε αυξηµένες τιµές. Ωστόσο, οι σχέσεις αυτές δεν 
είναι απόλυτες και µπορεί να αντιστραφούν σε ορισµένες περιπτώσεις. Παρόµοια µε την 
αξιολόγηση του κινδύνου µε τοξικότητες σε άλλα οργανικά συστήµατα, η αξιολόγηση της 
ανοσοτοξικότητας θα πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 
Στατιστική και βιολογική σηµασία των αλλαγών, 



Σοβαρότητα των επιπτώσεων, 
Σχέση δόσης/έκθεσης, Συντελεστής ασφάλειας πάνω από την αναµενόµενη κλινική δόση, 
Διάρκεια θεραπείας, αριθµός ειδών και τελικών σηµείων που επηρεάζονται, 
Μεταβολές που µπορεί να προκύψουν δευτερογενώς από άλλους παράγοντες (π.χ. στρες, 
βλ. παράρτηµα, ενότητα 1.4), πιθανοί κυτταρικοί στόχοι ή/και µηχανισµός δράσης, 
οι δόσεις που προκαλούν αυτές τις µεταβολές σε σχέση µε τις δόσεις που προκαλούν 
άλλες τοξικότητες και η αναστρεψιµότητα της επίδρασης (των επιδράσεων)." 
IV.  Οι µελέτες σε ζώα σε αρουραίους δεν πληρούσαν τα πρότυπα που ορίζονται 

στη σελίδα 47 της κατευθυντήριας γραµµής της ΠΟΥ: 
  "Θα πρέπει να διενεργείται πλήρης ακαθάριστη νεκροψία και να συλλέγονται και να 
διατηρούνται ιστοί, να εξετάζονται οι ακαθάριστες βλάβες και να καταγράφεται το βάρος 
των οργάνων [...]. Θα πρέπει να διενεργούνται ιστοπαθολογικές εξετάσεις των ιστών και να 
δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα ανοσοποιητικά όργανα, δηλαδή στους λεµφαδένες (τόσο 
τους τοπικούς όσο και τους αποµακρυσµένους από το σηµείο χορήγησης), το θύµο, το 
σπλήνα, το µυελό των οστών και τους λεµφαδένες του Peyer ή το λεµφικό ιστό που 
σχετίζεται µε τους βρόγχους, καθώς και στα όργανα που αναµένεται να επηρεαστούν ως 
αποτέλεσµα της συγκεκριµένης οδού χορήγησης που έχει επιλεγεί. Οι ιστοπαθολογικές 
εξετάσεις θα πρέπει πάντα να περιλαµβάνουν κοµβικά όργανα (π.χ. εγκέφαλος, νεφροί, 
ήπαρ και αναπαραγωγικά όργανα) και το σηµείο χορήγησης του εµβολίου. Η επιλογή των 
προς εξέταση ιστών (από έναν σύντοµο κατάλογο που περιορίζεται στα ανοσοποιητικά και 
τα κεντρικά όργανα έως έναν πλήρη κατάλογο όπως προβλέπεται στο προσάρτηµα) 
εξαρτάται από το εν λόγω εµβόλιο και από τη γνώση και την εµπειρία που αποκτήθηκε 
από προηγούµενες µη κλινικές και κλινικές δοκιµές των συστατικών του εµβολίου. Για 
παράδειγµα, θα απαιτηθεί πλήρης εξέταση των ιστών στην περίπτωση νέων εµβολίων για 
τα οποία δεν υπάρχουν διαθέσιµα προηγούµενα µη κλινικά και κλινικά δεδοµένα. Ως εκ 
τούτου, ο κατάλογος των προς εξέταση ιστών θα πρέπει να καθορίζεται κατά περίπτωση, 
κατόπιν διαβούλευσης µε την αρµόδια ρυθµιστική αρχή". 
Παραδόξως, η έκθεση αξιολόγησης του ΕΜΑ (βλ. σελίδες 54 και 55) δεν επιβεβαιώνει ότι 
πραγµατοποιήθηκε ιστοπαθολογική εξέταση εγκεφάλων, νεφρών και αναπαραγωγικών 
οργάνων αρουραίων, καθώς και η απαραίτητη πλήρης εξέταση ιστών που απαιτείται σε 
περίπτωση νέων BNT162b2. 
Επιπλέον, ενώ οι µελέτες σε ζώα σε αρουραίους προφανώς µελετούσαν πιθανούς δείκτες 
παθογόνου προετοιµασίας, απέτυχαν να µετρήσουν έναν: την ιντερλευκίνη-5 (IL-5), η 
οποία είχε βρεθεί σε προηγούµενες µελέτες για τον κοροναϊό να είναι αυξηµένη σε 
συνδυασµό µε την επαγόµενη από την παθογόνο προετοιµασία ενίσχυση της νόσου. 
Υπενθυµίζοντας ότι µελέτες σε ζώα που διεξήχθησαν σε προηγούµενα εµβόλια COVID 
διαπίστωσαν παθογενετική προετοιµασία που οδηγεί σε ενίσχυση της νόσου σε ζώα 
µεγαλύτερης ηλικίας περισσότερο από ό,τι σε νεότερα ζώα, οι ενήλικες µεγαλύτερης 
ηλικίας µπορεί να διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο σοβαρής χρόνιας νόσου λόγω 
αυτοανοσίας που προκύπτει από την προκαλούµενη από το BNT162b2 παθογενετική 
προετοιµασία. 
Η µητρική ή εµβρυϊκή τοξικότητα στα ζώα δεν έχει αξιολογηθεί κατάλληλα. Οι δοκιµές 
αναπτυξιακής τοξικότητας αξιολογούν τη δυνατότητα ενός φαρµάκου/εµβολίου να 
προκαλέσει βλάβη στο αναπτυσσόµενο έµβρυο. Διεξάγονται σε θηλυκά ζώα, στα οποία 
χορηγείται µε τη βία η ουσία κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης τους και στη συνέχεια 
θανατώνονται, µαζί µε τα αγέννητα µωρά τους. 
Για τα µικρά µόρια (τα περισσότερα φαρµακευτικά φάρµακα είναι µικρά µόρια, αν και 
ορισµένα φάρµακα µπορεί να είναι πρωτεΐνες), το γενικά αποδεκτό πρότυπο για τις 
προκλινικές µελέτες σε ζώα για την αξιολόγηση της αναπτυξιακής και αναπαραγωγικής 
τοξικότητας (συµπεριλαµβανοµένης, µεταξύ άλλων, της εµβρυο-εµβρυϊκής ανάπτυξης 



[EFD]) είναι η εκτέλεση των απαραίτητων δοκιµών σε δύο είδη (ένα τρωκτικό και ένα µη 
τρωκτικό). 
Σύµφωνα µε την κατευθυντήρια γραµµή ICH S5 (R3) για την αναπαραγωγική τοξικολογία: 
Ανίχνευση της τοξικότητας στην αναπαραγωγή για τα ανθρώπινα φαρµακευτικά προϊόντα, 
συνήθως αρκεί η διεξαγωγή µελετών τοξικότητας στην ανάπτυξη σε ένα µόνο είδος ζώου. 
"Τα είδη ζώων που επιλέγονται για τη δοκιµή εµβολίων (µε ή χωρίς επικουρικά) θα πρέπει 
να επιδεικνύουν ανοσολογική απόκριση στο εµβόλιο. Ο τύπος της µελέτης αναπτυξιακής 
τοξικότητας που διεξάγεται και η επιλογή του ζωικού µοντέλου θα πρέπει να δικαιολογείται 
µε βάση την ανοσολογική απόκριση που παρατηρείται και τη δυνατότητα χορήγησης 
κατάλληλης δόσης. Συνήθως, στις µελέτες αναπτυξιακής τοξικότητας για εµβόλια 
χρησιµοποιούνται κουνέλια, αρουραίοι ή ποντίκια. Παρόλο που µπορεί να υπάρχουν 
ποσοτικές και ποιοτικές διαφορές στις αποκρίσεις (π.χ. στα χυµικά και κυτταρικά 
καταληκτικά σηµεία) µεταξύ των ειδών, συνήθως αρκεί η διεξαγωγή µελετών αναπτυξιακής 
τοξικότητας σε ένα µόνο είδος". 
Η πρακτική των δοκιµών για την αναπτυξιακή τοξικότητα σε δύο είδη εµφανίστηκε τη 
δεκαετία του 1960 στον απόηχο της τραγωδίας της θαλιδοµίδης. Οι τοξικολόγοι 
αγωνίστηκαν να αναπαράγουν τις χαρακτηριστικές ανωµαλίες των άκρων που 
παρατηρήθηκαν στα ανθρώπινα µωρά σε διάφορα είδη - αυτό από µόνο του θα έπρεπε να 
είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά µε την παρέκταση από ζωικά είδη σε 
ανθρώπους. Τελικά πέτυχαν την αναπαραγωγή σε ένα µόνο στέλεχος κουνελιού (το λευκό 
κουνέλι της Νέας Ζηλανδίας). Οι ρυθµιστικοί τοξικολόγοι γνωρίζουν καλά ότι τα ζωικά 
µοντέλα αναπτυξιακής τοξικότητας δεν προβλέπουν επαρκώς τις επιπτώσεις στον 
άνθρωπο. 
Δεδοµένου ότι µέχρι σήµερα κανένα εµβόλιο mRNA δεν έχει φθάσει στο ίδιο στάδιο 
ανάπτυξης µε το BNT162b2, ο EMA θα έπρεπε να απαιτήσει από την BioNTech να ελέγξει 
την αναπτυξιακή τοξικότητα σε δύο είδη. 
V.  Αυτό που προκαλεί ακόµη µεγαλύτερη έκπληξη είναι ότι ο ΕΜΑ δεν έκρινε 

απαραίτητες µελέτες γονιδιοτοξικότητας ή καρκινογένεσης σε ζώα (βλ. 
σελίδα 55 της έκθεσης): 

  "Δεν έχουν παρασχεθεί µελέτες γονιδιοτοξικότητας ή καρκινογένεσης. Τα συστατικά του 
σκευάσµατος του εµβολίου είναι λιπίδια και RNA που δεν αναµένεται να έχουν γονοτοξικό 
δυναµικό." 
Για να µεταφερθεί µε ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα in vivo χωρίς να αποικοδοµηθεί 
στην κυκλοφορία και για να φτάσει στο κυτταρόλυµα µέσω της κυτταρικής πλασµατικής 
µεµβράνης, το mRNA χρειάζεται έναν φορέα. Για το BNT162b2, ο φορέας επιλογής είναι τα 
λιπιδικά νανοσωµατίδια. Συµπλοκοποιηµένο µε θετικά φορτισµένα λιπίδια, το mRNA είναι 
πιο σταθερό και ανθεκτικό στην αποικοδόµηση και σχηµατίζει αυτοσυγκροτούµενα 
σωµατίδια µεγέθους ιού που µπορούν να χορηγηθούν µέσω διαφορετικών οδών. Αυτός ο 
µηχανισµός ουσιαστικά κάνει το BNT162b2 να λειτουργεί σαν νανοφάρµακο. Πρόσφατα η 
προσοχή έχει στραφεί στο τοξικό δυναµικό των νανοφαρµάκων, καθώς συχνά 
παρουσιάζουν in vitro και in vivo κυτταροτοξικότητα, οξειδωτικό στρες, φλεγµονή και 
γονοτοξικότητα. Η καλύτερη κατανόηση των φαρµακοκινητικών χαρακτηριστικών και των 
χαρακτηριστικών ασφάλειας των νανοφαρµάκων και των περιορισµών κάθε επιλογής 
χορήγησης είναι απαραίτητη για την περαιτέρω ανάπτυξη αποτελεσµατικών 
νανοφαρµάκων µε υψηλό θεραπευτικό δυναµικό και µεγάλο περιθώριο ασφάλειας.   
Δεν είναι σαφές σε ποια επιστήµη και δεδοµένα στηρίζει ο ΕΜΑ αυτή την προσδοκία. 
Επειδή η κυτταροτοξικότητα και η γονοτοξικότητα εξαρτώνται από τη σύνθεση των 
νανοσωµατιδίων στερεών λιπιδίων, και πιο συγκεκριµένα από το στερεό λιπίδιο και το 
επιφανειοδραστικό που χρησιµοποιούνται στην παρασκευή. Ορισµένα στερεά λιπίδια ή 
επιφανειοδραστικά µπορούν να αυξήσουν την κυτταρο- ή γονοτοξική δράση των στερεών 
λιπιδικών νανοσωµατιδίων, γεγονός που υποδηλώνει ότι η σύνθεση των στερεών 



λιπιδικών νανοσωµατιδίων παίζει σηµαντικό ρόλο στην κυτταροτοξική και γονοτοξική 
δράση των σωµατιδίων αυτών. 
VI.  Δεδοµένου ότι ο ΕΜΑ παραπέµπει στον ΠΟΥ στο ζήτηµα των 

κατευθυντήριων γραµµών που πρέπει να τηρούνται όσον αφορά την 
προκλινική αξιολόγηση των εµβολίων, θα έπρεπε επίσης να έχει εξετάσει 
και αξιολογήσει τις µελέτες σε ζώα που διεξήγαγε η BioNTech σε σχέση µε 
την κατευθυντήρια γραµµή του ΠΟΥ ειδικά για την προκλινική αξιολόγηση 
του DNA και των εµβολίων, η οποία εφαρµόζεται στα εµβόλια RNA/mRNA µε 
ανάλογο τρόπο (βλ. σελίδα 60 της εν λόγω κατευθυντήριας γραµµής): 

  "Οµοίως, πολλές πτυχές των κατευθυντήριων γραµµών µπορεί να εφαρµοστούν σε 
εµβόλια που βασίζονται σε RNA, αν και πάλι, είναι πιθανό να ισχύουν διαφορετικές 
απαιτήσεις, ιδίως για τις µη κλινικές δοκιµές ασφάλειας για αυτούς τους τύπους εµβολίων". 
Τουλάχιστον, ο EMA θα έπρεπε να απαιτήσει από την BioNTech να διενεργήσει επαρκή 
αξιολόγηση της γονοτοξικότητας ειδικά για την επικάλυψη των λιπαρών λιπιδίων γύρω από 
το mRNA (που περιέχει πολυαιθυλενογλυκόλη), η οποία χρησιµεύει ως νέο υλικό 
σύµπλεξης (βλ. σελίδα 79 της εν λόγω κατευθυντήριας γραµµής): 
"Η συνήθης σειρά µελετών γονοτοξικότητας και συµβατικών µελετών καρκινογένεσης δεν 
εφαρµόζεται στα εµβόλια DNA. Ωστόσο, µπορεί να απαιτηθούν µελέτες γονοτοξικότητας 
για να αντιµετωπιστεί µια ανησυχία σχετικά µε µια συγκεκριµένη πρόσµειξη ή ένα νέο 
χηµικό συστατικό, π.χ. ένα υλικό συµπλοκοποίησης που δεν έχει δοκιµαστεί 
προηγουµένως." 
VII. Η  BioNTech απέτυχε να επιλέξει ένα κατάλληλα σχεδιασµένο ζωικό µοντέλο 

για τη µόνη µελέτη προκλινικής φαρµακολογίας (in vivo ανοσογονικότητα 
και πρόκληση SARS-CoV-2) που αφορούσε το BNT162b2 και η οποία 
περιελάµβανε πρόκληση SARS-CoV-2 (χορήγηση SARS-CoV-2 σε 
προηγουµένως ανοσοποιηµένα µη ανθρώπινα πρωτεύοντα [NHPs]). 

 " Έξι µακάκοιρέζους που είχαν λάβει δύο ανοσοποιήσεις µε 100 µg BNT162b2 και τρεις 
µακάκοι ηλικίας που είχαν λάβει φυσιολογικό ορό προκλήθηκαν 55 ηµέρες µετά τη δόση 2 
µε 1,05 × 1,06 µονάδες σχηµατισµού πλάκας του SARS-CoV-2 (στέλεχος USA-
WA1/2020), κατανεµηµένες εξίσου µεταξύ ενδορινικής και ενδοτραχειακής οδού, όπως 
περιγράφηκε προηγουµένως. Τρεις επιπλέον µη ανοσοποιηµένοι, αντίστοιχοι ηλικιακά 
µακάκοι ρέζους (sentinels) υποβλήθηκαν σε εικονική πρόκληση µε µέσο 
κυτταροκαλλιέργειας. Συλλέχθηκαν ρινικά και στοµατοφαρυγγικά (OP) επιχρίσµατα και 
διενεργήθηκε βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα (BAL) στους χρόνους που υποδεικνύονται, και τα 
δείγµατα εξετάστηκαν για SARS-CoV-2 RNA (γονιδιωµατικό RNA ή υπογονιδιωµατικά 
µεταγράµµατα) µε αντίστροφη µεταγραφική ποσοτική αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης 
(RT-qPCR; Εικ. 4). Όλο το προσωπικό που εκτελούσε κλινικές, ακτινολογικές, 
ιστοπαθολογικές ή RT-qPCR αξιολογήσεις ήταν τυφλό ως προς την κατανοµή των οµάδων 
των µακάκων". 
Ένα από τα κρίσιµα διδάγµατα που αντλήθηκαν από τα ζωικά µοντέλα που επιλέχθηκαν 
για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των υποψήφιων εµβολίων ειδικά για τον 
SARS-CoV-1 ήταν ότι ο ιός πρόκλησης πρέπει να χορηγείται σε δύο διαφορετικές χρονικές 
στιγµές, µία φορά όταν οι τίτλοι εξουδετερωτικών αντισωµάτων µετά τον εµβολιασµό είναι 
υψηλοί και αργότερα όταν οι τίτλοι εξουδετερωτικών αντισωµάτων έχουν µειωθεί ή είναι 
χαµηλοί. Η BioNTech επέλεξε να χορηγήσει τον ιό πρόκλησης SARS-CoV-2 σε ένα µόνο 
χρονικό σηµείο, πράγµα που σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα που θα 
µπορούσαν να επιτρέψουν στους ερευνητές (και, κατά συνέπεια, στον EMA) να 
συγκρίνουν τα αποτελέσµατα και την έκβαση της πρόκλησης που λαµβάνει χώρα όταν οι 
τίτλοι εξουδετερωτικών αντισωµάτων µετά τον εµβολιασµό είναι υψηλοί σε σχέση µε τα 



αποτελέσµατα και την έκβαση της πρόκλησης που λαµβάνει χώρα όταν οι τίτλοι 
εξουδετερωτικών αντισωµάτων έχουν µειωθεί ή είναι χαµηλοί. 
Κατά την επιλογή ζωικών µοντέλων για την αξιολόγηση εµβολίων, είναι σηµαντικό να 
θυµόµαστε την αρχή που διέπει τον λεγόµενο "κανόνα των ζώων", όπου συχνά 
απαιτούνται δεδοµένα από περισσότερα του ενός είδη ζώων: κάθε είδος ζώου πρέπει να 
συµβάλλει µε διαφορετικό τρόπο στην κατανόηση της νόσου και της προστασίας. Προς το 
παρόν, κανένα µεµονωµένο ζωικό µοντέλο δεν φαίνεται να προσφέρει άµεση 
αναπαραγωγή όσων παρατηρούνται στον άνθρωπο µε τον SARS-CoV-2. Οι ερευνητές 
έχουν καθορίσει ότι ο αριθµός των NHP σε µια δεδοµένη προκλινική µελέτη πρέπει να 
είναι αρκετά µεγάλος ώστε να λαµβάνεται υπόψη η µεταβλητότητα µεταξύ των ζώων: ένα 
δείγµα 4 ή 5 ζώων δεν είναι επαρκές. [39] Η BioNTech επέλεξε να προχωρήσει µε ένα 
µέγεθος δείγµατος ανοσοποιηµένων 6 NHPs, το οποίο είναι σαφώς ακατάλληλο. 
Ο συγγραφέας (µεταξύ των οποίων και ο διευθύνων σύµβουλος της BioNTech, Uğur 
Şahin) του επιστηµονικού άρθρου που περιγράφει αυτή τη µελέτη σε NHPs τόνισε ότι το 
ζωικό µοντέλο που επέλεξαν είναι συγκεκριµένο για τη µόλυνση και όχι για την ασθένεια: 
"Σε γενικές γραµµές, τα ζώα που προσβλήθηκαν από τον ιό δεν εµφάνισαν κλινικά 
συµπτώµατα σηµαντικής νόσου. Συµπεραίνουµε ότι το µοντέλο πρόκλησης αρσενικών 
ρέζους µακάκων ηλικίας 2-4 ετών είναι πρωτίστως ένα µοντέλο λοίµωξης SARS-CoV-2 και 
όχι ένα µοντέλο νόσου COVID-19". 
Αυτός ο κρίσιµος περιορισµός του ζωικού µοντέλου που επιλέχθηκε για την πρόκληση µε 
τον SARS-CoV-2 θα έπρεπε να είχε αναγκάσει την BioNTech να επιλέξει τουλάχιστον ένα 
πιο κατάλληλο ζωικό µοντέλο (π.χ. κουνάβια). 
Το Ινστιτούτο Friedrich Loeffler (FLI) - το εθνικό ινστιτούτο για τις ασθένειες των ζώων στη 
Γερµανία - έχει αποφασίσει ήδη από τον Απρίλιο του 2020 ότι τα ζωικά µοντέλα µε 
κουνάβια είναι το προτιµώµενο µοντέλο για τις µελέτες πρόκλησης του SARS-CoV-2 σε 
ζώα. 
Επιπλέον, τα υπολείµµατα των εξετασθέντων δειγµάτων που ταξινοµήθηκαν ως θετικά ή 
αρνητικά για τον SARS-CoV-2 µε τις δοκιµές RT-qPCR που επιτρέπονται σύµφωνα µε το 
πρωτόκολλο για την παρούσα µελέτη σε ζώα πρέπει να επανεξεταστούν µε τη µέθοδο 
εµφωλευµένης RT-qPCR και την αλληλούχιση Sanger για να επιβεβαιωθεί ότι τα πιθανά 
θετικά δείγµατα περιέχουν πράγµατι µια µοναδική αλληλουχία του γονιδιώµατος του 
SARS-CoV-2. (βλ. αιτιολογία στα τµήµατα Δ. Ι. 10. ανωτέρω). 
H.  Παράλυση Bell 
Τόσο ο EMA όσο και ο FDA αναγνώρισαν ότι οι περιπτώσεις παράλυσης Bell που 
εµφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της κλινικής δοκιµής 
"Αν και η βάση δεδοµένων ασφαλείας αποκάλυψε µια ανισορροπία των περιπτώσεων 
παράλυσης του Bell (4 στην οµάδα του εµβολίου και καµία στην οµάδα του εικονικού 
φαρµάκου), η αιτιώδης σχέση είναι λιγότερο βέβαιη, επειδή ο αριθµός των περιπτώσεων 
ήταν µικρός και όχι συχνότερος από ό,τι αναµενόταν στον γενικό πληθυσµό. Περαιτέρω 
προσπάθειες ανίχνευσης σηµάτων για αυτές τις ανεπιθύµητες ενέργειες θα είναι 
κατατοπιστικές µε την ευρύτερη χρήση του εµβολίου". 
"Τέσσερις περιπτώσεις περιφερικής παράλυσης του προσώπου παρατηρήθηκαν στο 
σκέλος του εµβολίου (παράλυση του προσώπου [n=4 BNT162b2- n=0 εικονικό φάρµακο] 
πάρεση του προσώπου [n=0 BNT162b2- n=1 εικονικό φάρµακο] συνολικά 4/1 ολόκληρος 
ο εγγεγραµµένος πληθυσµός της δοκιµής, ωστόσο η περίπτωση της πάρεσης δεν 
λήφθηκε υπόψη για τον υπολογισµό αυτό). Ο χρόνος εµφάνισης µετά την ένεση µε 
BNT162b2 ήταν 3, 9 και 48 ηµέρες µετά τη δόση 2 και 37 ηµέρες µετά τη δόση 1, γεγονός 
που υποδηλώνει πιθανή συσχέτιση µε τον εµβολιασµό. Τα δύο άτοµα µε χρόνο εµφάνισης 
3 και 9 εννέα ηµέρες δεν είχαν προηγούµενο ιστορικό παράλυσης Bell´s, και τα δύο άτοµα 
βελτιώθηκαν µε πρεδνιζολόνη και τα συµβάντα θεωρήθηκαν επίσης ότι σχετίζονται µε την 
παρέµβαση της µελέτης από τον ιατρό της µελέτης. Συνολικά, αυτό θεωρήθηκε ότι δείχνει 



ότι υπάρχει εύλογη πιθανότητα αιτιώδους σχέσης µε το εµβόλιο και δικαιολογεί τη 
συµπερίληψη της περιφερικής παράλυσης του προσώπου (παράλυση Bell´s) στο SmPC 
4.8 µε συχνότητα ως "σπάνια"." 
Η παράλυση Bell είναι ένας τύπος παράλυσης του προσώπου που έχει ως αποτέλεσµα 
την προσωρινή αδυναµία ελέγχου των µυών του προσώπου στην προσβεβληµένη πλευρά 
του προσώπου. Τα συµπτώµατα µπορεί να ποικίλλουν από ήπια έως σοβαρά. Μπορεί να 
περιλαµβάνουν µυϊκές συσπάσεις, αδυναµία ή ολική απώλεια της ικανότητας κίνησης της 
µίας, και σε σπάνιες περιπτώσεις και των δύο πλευρών του προσώπου. Άλλα συµπτώµατα 
περιλαµβάνουν πτώση των βλεφάρων, αλλαγή της γεύσης και πόνο γύρω από το αυτί. 
Συνήθως τα συµπτώµατα εµφανίζονται σε διάστηµα 48 ωρών... 
J.  Αλλεργικές/αναφυλακτικές αντιδράσεις στο PEG 
Στο BNT162b2, η πολυαιθυλενογλυκόλη (PEG) βρίσκεται στην επικάλυψη των 
λιπαρών λιπιδικών νανοσωµατιδίων γύρω από το mRNA. Τουλάχιστον το 25 % των 
υγιών ανθρώπων παράγει αντισώµατα έναντι του PEG και οι περισσότεροι δεν το 
γνωρίζουν, δηµιουργώντας µια ανησυχητική κατάσταση όπου πολλοί θα 
µπορούσαν να έχουν αλλεργικές/αναφυλακτικές, δυνητικά θανατηφόρες, 
αντιδράσεις στο BNT162b2 που περιέχει PEG. [45] Τα αντισώµατα PEG µπορεί 
επίσης να µειώσουν την αποτελεσµατικότητα του BNT162b2. Οι δυνητικοί λήπτες 
BNT162b2 πρέπει να υποβάλλονται σε προκαταρκτικό έλεγχο και να 
παρακολουθούνται για αντι-PEG. 
Στην πρόσφατη έκθεσή του για την παρακολούθηση της ασφάλειας των εµβολίων, το 
γερµανικό Ινστιτούτο Paul-Ehrlich υποψιάζεται ότι το PEG είναι η αιτία πολλαπλών 
αναφυλακτικών (σοβαρών αλλεργικών) αντιδράσεων. 
K.  Θάνατοι σε όλο τον κόσµο µετά την παραλαβή του BioNTech BNT162b2 
Η Νορβηγία εξέφρασε ήδη πριν από εβδοµάδες αυξανόµενη ανησυχία σχετικά µε την 
ασφάλεια του BNT162b2 σε ηλικιωµένους µε σοβαρές υποκείµενες παθήσεις, αφού 
αύξησε σε 29 τον αριθµό των ατόµων που πέθαναν µετά από εµβολιασµό. [49] 

Ο θάνατος ενός γιατρού από τη Φλόριντα, ο οποίος εµφάνισε µια ασυνήθιστη διαταραχή 
του αίµατος λίγο αφότου έλαβε το BNT162b2, είναι µία από τις πρώτες θανατηφόρες 
περιπτώσεις που διερευνώνται. [50] 

Μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου 2021 στην ΕΕ είχαν υποβληθεί συνολικά 54.715 
περιπτώσεις, εκ των οποίων συνολικά 879 αναφορές θανάτου µετά τη λήψη του 
BNT162b2, στην Eudra Vigilance - Ευρωπαϊκή βάση δεδοµένων αναφορών ύποπτων 
ανεπιθύµητων ενεργειών φαρµάκων (http://www.adrreports.eu/de/search subst.html). 
 115.Σε µια άλλη επιστηµονική αξιολόγηση (Έγγραφο Α.21), ο καθηγητής Dr.rer.nat. 

Stefan Hockertz, δήλωσε τα εξής σχετικά µε τον κίνδυνο που ενέχουν τα 
κατιονικά λιπίδια: 

Κατιονικά λιπίδια α.)     30-50% στο LNP της Biontech β.)     Εξαιρετικά τοξικά για τα 
κύτταρα λόγω θετικού φορτίου- αλληλεπιδρά µε αρνητικά µόρια στα λιπίδια, το DNA, τις 
πρωτεΐνες. γ.) Αγνοώντας πολυάριθµες δηµοσιεύσεις σχετικά µε την τοξικότητα των 
κατιονικών λιπιδίων, που αποδεικνύονται τόσο σε κυτταρικές καλλιέργειες όσο και in vivo σε 
ζωικά µοντέλα. Η απελευθέρωση των κατιονικών λιπιδίων στο κυτταρόπλασµα του κυττάρου 
οδηγεί σε αλληλεπιδράσεις µε άλλα κυτταρικά µόρια π.χ. τη λιπιδική µεµβράνη των 
µιτοχονδρίων (εργοστάσια παραγωγής ενέργειας) => οδηγεί σε βλάβες => οδηγεί σε 
παραγωγή ριζών οξυγόνου (=ROS = εξαιρετικά δραστικές ενώσεις οξυγόνου, π.χ. 
υπεροξείδιο=O2-, υπεροξείδιο του υδρογόνου H2O2- οµάδες υδροξυλίου OH- ). 
Οι ROS σχηµατίζονται πάντα λόγω του µεταβολισµού παρουσία οξυγόνου σε µικρές 
ποσότητες που παράγονται από τα κύτταρα κατά την παραγωγή ενέργειας - τα κύτταρα 
διαθέτουν µηχανισµό εξισορρόπησης/εξάλειψης µέσω της παραγωγής αντιοξειδωτικών και 
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της πρόσληψης αντιοξειδωτικών από τα κύτταρα από τις τροφές.Αν απελευθερωθούν πάρα 
πολλές ROS => βλάβη στο κύτταρο (οξειδωτικό στρες) δ.)    Αλλάζει/οξειδώνει τα αµινοξέα 
στις πρωτεΐνες => αλλάζει η αναδίπλωση => απώλεια της λειτουργίας των πρωτεϊνών, των 
ενζύµων 
e.)    Προάγει την απελευθέρωση κυτταροκινών 
f.)    Προσβάλλει κυτταρικές δοµές όπως οι µεµβράνες- µεταβάλλει/οξειδώνει ακόρεστα 
ελεύθερα λιπαρά οξέα (υπεροξείδωση λιπιδίων) => απώλεια ακεραιότητας µεµβρανών => 
διαπερατότητα => διαταραχή της ισορροπίας ιόντων π.χ. συγκεντρώσεις ασβεστίου => 
λειτουργικότητα των πρωτεϊνών που αναστέλλονται 
g.)   Προσβάλλει το DNA και το RNA, π.χ. σπασίµατα DNA- συχνά µη αναστρέψιµα, καθώς 
οι µηχανισµοί επιδιόρθωσης αποτυγχάνουν/υπερφορτώνονται Μαζικό οξειδωτικό στρες => 
ασθένειες, καρκίνος και κυτταρικός θάνατος (απόπτωση, νέκρωση). Τεχνική: σπουδαία 
τεχνική αν η τοξικότητα είχε εξαφανιστεί- οι επιστήµονες εργάζονται πάνω σε αυτό, 
π.χ. edaravone (σαρώνει τις ρίζες οξυγόνου και µειώνει το οξειδωτικό στρες (κλινική 
φάση δηµοσιεύτηκε το 2019). 
 116.LNP στη θεραπεία του καρκίνου: 
Οι χηµειοθεραπευτικοί και ακτινοθεραπευτικοί παράγοντες στη θεραπεία του καρκίνου 
χρησιµοποιούνται για να προκαλέσουν σκόπιµα αυξηµένο οξειδωτικό στρες µε τη 
δηµιουργία ROS για τη θανάτωση των καρκινικών κυττάρων. 
Η νέα τεχνική LNP µε κατιονικά λιπίδια χρησιµοποιείται σκόπιµα στη θεραπεία του καρκίνου 
για τη δηµιουργία ακριβώς αυτών των µορίων ROS για τη θανάτωση των καρκινικών 
κυττάρων. 
Στόχευση των καρκινικών κυττάρων είναι δυνατή επειδή έχουν διαφορετικές ειδικές 
ποσότητες πρωτεϊνών στην επιφάνεια των κυττάρων σε σχέση µε τα υγιή κύτταρα- 
στόχευση µέσω π.χ. τρανσφερρίνης, φολικού οξέος. 
Γνωστές δηµοσιεύσεις: 
Παρατεταµένη πρόσληψη LNP µέσω των πνευµόνων => αυξηµένα σπασίµατα DNA => 
ασθένειες των πνευµόνων και καρκίνος των πνευµόνων. 
Πρόσληψη LNP στον σπλήνα: σπασίµατα DNA 
LNP στο αίµα: θρόµβωση και αιµόλυση (διάλυση των ερυθρών αιµοσφαιρίων => ανεπάρκεια 
οξυγόνου) 
Αναφορικά µε την ανοικτή έκθεση αξιολόγησης (BioNTech): 
 117.Κατανοµή της LNP στο σώµα : 
Α) Διάφορες δηµοσιεύσεις στις οποίες η LNP στο σώµα παρακολουθήθηκε in vivo ή οι ιστοί 
αναλύθηκαν µετά θάνατον. 
Β) Τα αποτελέσµατα αυτών των δηµοσιεύσεων ήταν παρόµοια µε εκείνα της BioNtech στη 
δηµόσια έκθεση αξιολόγησης (ακόµη και αν δεν έχουν δηµοσιευθεί όλα τα ακατέργαστα 
δεδοµένα). C)   Ανάλογα µε τον τρόπο εισαγωγής του LNP στον οργανισµό 
(IM=ενδοµυϊκός), 
IV=ενδοφλέβια, επιδερµικά, µέσω εισπνοής κ.λπ.) βλέπουµε παρόµοιες διασπορές. 
Δ) BioNtech: Μελέτη σε αρουραίους και ποντίκια 
- LNP µε mRNA για λουσιφεράση µέσω IM (εξάπλωση των λιπιδίων στο σώµα) 
- Τα λιπίδια ήταν ραδιενεργά σηµασµένα + mRNA λουσιφεράσης 
- Ανίχνευση σε πολλούς ιστούς ήδη µετά από 15 λεπτά => πολύ γρήγορη εξάπλωση 
   α.) Τα περισσότερα LNP ήταν ανιχνεύσιµα στο σηµείο της ένεσης. 
   β.) Πλάσµα 
   γ.) Ήπαρ 22% του LNP- (µε ενδοφλέβια έγχυση 60% της δόσης κατιονικού λιπιδίου- 20% 
της δόσης πεγκυλιωµένου λιπιδίου) 
   d.) Σπλήνα 1,1% 
   ε.) Επινεφρίδιος αδένας 0,1% 
   στ.) Και τα δύο αναπαραγωγικά όργανα (ωοθήκες 0,1%) 



-Δεν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε την εξάπλωση σε άλλα όργανα LNP µε 
mRNA για λουσιφεράση µέσω IV (αποικοδόµηση λιπιδίων µε βάση LC-MS/MS) 
Πλάσµα: ανιχνεύσιµο για το κατιονικό λιπίδιο περίπου 12 ηµέρες- PEGylated λιπίδιο 6 
ηµέρες 
Επειδή η αποικοδόµηση του PEG γίνεται εν µέρει µέσω της απέκκρισης: κατιονικό λιπίδιο 
1% µέσω απέκκρισης (δηλ. πλήρης αποικοδόµηση στα κύτταρα). 
Ήπαρ: χρόνος ηµίσειας ζωής για το κατιονικό λιπίδιο 3 εβδοµάδες (συνολικός χρόνος 
αποβολής στο 5% = 4-6 εβδοµάδες- χρόνος ηµίσειας ζωής για την αιχµή του PEGυλιωµένου 
λιπιδίου 1 εβδοµάδα). 
Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά µε τη δοκιµή άλλων οργάνων εκτός από το ήπαρ, το 
πλάσµα, τα ούρα, τα κόπρανα/όλα στο πλαίσιο της Pharmokinetics σελ. 45 έως 46 (µέση)- 
όλα στην ανοικτή έκθεση αξιολόγησης για την Biontech).LNP µε mRNA για λουσιφεράση 
µέσω IM (αποικοδόµηση του mRNA λουσιφεράσης, µόνο 2ug RNA εγχύθηκαν, µέσω 
βιοφωταύγειας in vivo = ασθενής ευαισθησία).Ανίχνευση στο σηµείο έγχυσης στους µύες: 
κορυφή 6h- ακόµα ορατή µετά από 9 ηµέρες (δηµοσίευση 2016: Luc 35 ηµέρες ακόµα 
ορατή) Στο ήπαρ: κορυφή 6h- εξαφανίστηκε µετά από 2 ηµέρες Σηµείωση: τα 2ug είναι 
λιγότερα από ό,τι στους ανθρώπους µε 2x 30ug- η σταθερότητα του mRNA της 
λουσιφεράσης και της πρωτεΐνης spike µπορεί να είναι διαφορετική (Όλα υπό 
Pharmokinetics σελ. 46 έως 47 (µέση), όλα στην ανοικτή έκθεση αξιολόγησης για την 
Biontech) 

 118.Περίληψη: 
Μύες 

(α.) Τα περισσότερα LNP παραµένουν στο µυ στο σηµείο της ένεσης όταν εγχέονται 
IM.(β.) Η γονιδιακή έκφραση µπορεί να ανιχνευθεί εντός λίγων ωρών και ακόµη και 
µετά από 9 ηµέρες (luciferase RNA 2ug) 

 Πλάσµα:(γ.) λιπίδια ανιχνεύσιµα σχεδόν αµέσως και ταχέως απορροφούµενα από τα 
κύτταρα (µόνο 1% παραµένει στο πλάσµα µετά από 24 ώρες- λιπίδια 
κατιόντων δεν ανιχνεύονται πλέον µετά από 12 ηµέρες 3. Ήπαρ: δ.) LNP 
Μεγάλο ποσοστό 20-60% πηγαίνει στο ήπαρ (ανάλογα µε τη µέθοδο 
έγχυσης). ε.) LNP ανιχνεύσιµο εκεί µετά από 15 λεπτά στ.) Κατιονικά λιπίδια 
ανιχνεύσιµα για τουλάχιστον 6 εβδοµάδες- δραστηριότητα λουσιφεράσης 
ανιχνεύσιµη για 2 ηµέρες 

πολύ γρήγορη µεταφορά και πρόσληψη και µακρύς χρόνος παραµονής των LNP στο 
σώµα (σηµείωση: σηµείο δ) προσωπική αξιολόγηση) 

 119.EMA : Ερώτηση προς τον αιτούντα για πόσο χρόνο παραµένει το κατιονικό λιπίδιο 
στο σώµα του ανθρώπου; 

Ο αιτών αναφέρεται στη δηµοσίευση των Mahmood et al, 2010 (Σηµείωση: δεν βρέθηκε 
στη βάση δεδοµένων): Με βάση την κατανόηση της διαδικασίας για τους χρόνους ηµιζωής 
και την ανακατανοµή των LNPs από τους ιστούς, αναµένεται παρόµοιος χρόνος ηµιζωής 
και χρόνος έως την εξάλειψη του 95% στον άνθρωπο του εµβολίου BioNtech όπως στη 
δηµοσίευση, καθώς τα λιπίδια είναι παρόµοια.Για το κατιονικό λιπίδιο, ο χρόνος ηµιζωής 
είναι περίπου 20-30 ηµέρες στον άνθρωπο και 4-5 µήνες για 95%αποµάκρυνση.Η ίδια η 
επιτροπή EMA αναφέρει ότι πρόκειται για µεγάλο τελικό χρόνο ηµιζωής (Σηµείωση: σελ. 53 
"Εάν αυτό ισχύει για το ALC-0315, µπορούµε να αναµένουµε χρόνο ηµιζωής που 
προσεγγίζει τις 20-30 ηµέρες στον άνθρωπο για το ALC-0315 και 4-5 µήνες για 95% 
εξάλειψη του λιπιδίου (Mahmood et al, 2010)". 

Δεν έγινε φαρµακοκινητική µε το αρχικό εµβόλιο. Σηµείωση: Το εµβόλιο που 
χρησιµοποιήθηκε δεν ήταν αυτό που χορηγείται τώρα στον πληθυσµό, µόνο ο 
λιπιδικός φάκελος είναι όπως το εµβόλιο αλλά ένα διαφορετικό mRNA. Το mRNA 



της πρωτεΐνης spike µπορεί να έχει διαφορετικό χρόνο παραµονής στο σώµα από 
αυτό που εξετάστηκε (λουσιφεράση). 

Προκλινικά δεδοµένα: (δεν υπάρχουν διαθέσιµα ακατέργαστα δεδοµένα, µόνο 
περιγραφικά). - Έγχυση IM, 30ug, 3x, σε διαστήµατα 1 εβδοµάδας /ηµέρα 1, 
ηµέρα 8, ηµέρα 15), αυτοψία την ηµέρα 17 ή την ηµέρα 36 (ανάρρωση 3 
εβδοµάδων).- Οι αρουραίοι παρουσίασαν ανοσολογική απόκριση α.) Διεύρυνση 
των λεµφαδένων και του σπλήνα µε αυξανόµενο αριθµό κυττάρων β.) Αυξηµένη 
παραγωγή λεµφοκυττάρων (Β, Τ) στο µυελό των οστών γ.) Παραγωγή 
εξουδετερωτικών ΑΚ δ.) Αύξηση του αριθµού των κυκλοφορούντων λευκών 
αιµοσφαιρίων στο αίµα (ουδετερόφιλα, µονοκύτταρα,ηωσινόφιλα, βασεόφιλα) ε.) 
Απελευθέρωση κυτταροκινών - Θερµοκρασία σώµατος +1° - Μείωση του 
σωµατικού βάρους αν και η πρόσληψη τροφής παρέµεινε η ίδια => Σηµείωση: Τα 
τρωκτικά χάνουν βάρος όταν εκτίθενται σε έντονο στρες. ….  

Βλάβη του µυός: α.) οίδηµα, οίδηµα, ερυθρότητα β.) εκφύλιση των µυϊκών ινών, ίνωση, 
σκλήρυνση και επωθήσεις που συνοδεύονται από υποδόρια φλεγµονή και 
εξάπλωση αυτής της φλεγµονής στους παρακείµενους ιστούς και επιδερµική 
υπερπλασία. Υποδόρια φλεγµονή = υποδόριο - κατώτερο στρώµα δέρµατος από 
τα 3 = λιπώδης στιβάδα µε νεύρα και αιµοφόρα αγγεία- κατά τη διάρκεια της 
φλεγµονής τα λιποκύτταρα πεθαίνουν, απελευθερώνοντας λιπαρά οξέα => 
περαιτέρω φλεγµονώδες ερέθισµα, οδηγεί σε σκλήρυνση (= σκλήρυνση του ιστού 
λόγω αύξησης του συνδετικού ιστού= ίνωση) και επωθήσεις (αποθήκευση αλάτων 
σε νεκρωτικό ιστό)- νεκρωτικός = ιστός πεθαίνει Εκφύλιση µυϊκών ινών = θάνατος 
των κυττάρων των µυϊκών ινών Συνέπεια: Λειτουργικός περιορισµός επιδερµική 
υπερπλασία = αυξηµένη κυτταρική διαίρεση της επιδερµίδας (ανώτερο στρώµα 
του δέρµατος) Μπορεί επίσης να αναγνωριστεί από παραµέτρους του αίµατος: α.) 
71x αύξηση της α-2 µακροσφαιρίνης - µέρος της ανοσολογικής απόκρισης λόγω 
φλεγµονής. β.) 39x αύξηση στην α-1 όξινη γλυκοπρωτεΐνη (AGP) - αυξηµένη λόγω 
τραυµατισµού των ιστών από φλεγµονή ή λοίµωξη γ.) 2,5x αύξηση στο ινωδογόνο 
- ένδειξη φλεγµονής των αιµοφόρων αγγείων, έργο της πήξης του αίµατος 
Σηµείωση: Τι γίνεται µε τους ηλικιωµένους σε σπίτια που λαµβάνουν αντιπηκτικά; 
Μπορούν τα τραυµατισµένα αιµοφόρα αγγεία να επιδιορθωθούν καθόλου ή 
υπάρχει κίνδυνος αιµορραγίας; … 

Βλάβη στο ήπαρ Ηπατοκυτταρική περιπρωκτική εκκένωση την ηµέρα αυτοψίας 
17.Ηπατοκυτταρικό = αφορά το εσωτερικό των ηπατικών κυττάρων Περιπορτικά = 
τα ηπατικά κύτταρα που βρίσκονται κοντά στην πυλαία φλέβα = είσοδος του 
αίµατος στο ήπαρ.Κενοποίηση = Η BioNtech δεν έχει διερευνήσει τι την προκαλεί- 
ωστόσο, η BioNtech υποθέτει σωστά = κατιόν. Υπεύθυνο είναι το λιπίδιο- είναι 
γνωστό στην επιστήµη ότι υπάρχουν διάφοροι λόγοι για την εκκένωση, όπως η 
ανισορροπία ιόντων (Σηµ: => αύξηση της οσµωτικής πίεσης στο κύτταρο, καθώς 
το νερό εισέρχεται στο κύτταρο (για να αντισταθµίσει) => σχηµατισµός κενώσεων- 
το κύτταρο προσπαθεί να απαλλαγεί από τα κατιονικά λιπίδια από το κυτταρόλυµα, 
πράγµα που δεν λειτουργεί- ως εκ τούτου, ο εγκλωβισµός σε κενώσεις => 
κυτταρική δυσλειτουργία και κυτταρικός θάνατος- η BioNtech λέει ότι η 
κενωτικοποίηση ήταν αναστρέψιµη- (Σηµείωση: τα ηπατικά κύτταρα που πέθαναν 
αντικαταστάθηκαν από υγιή νέα κύτταρα). Τι συµβαίνει σε άτοµα µε ηπατικές 
παθήσεις όπως ηπατίτιδα, κίρρωση κ.λπ. Μπορεί να οδηγήσει σε οργανική 
ανεπάρκεια)....Υποστηρίζεται από παραµέτρους του αίµατος:Αύξηση του ενζύµου 
GGT: έχει διάφορες αιτίες, π.χ. βλάβη των ηπατικών κυττάρων λόγω φαρµάκων ή 
δηλητηρίου- λόγω του θανάτου των ηπατικών κυττάρων, η GGT απελευθερώνεται 
στο αίµα σε αυξηµένη συγκέντρωση.Αύξηση του ενζύµου AST (ασπαρτική 
αµινοτρανσφεράση = για το µεταβολισµό των αµινοξέων = µεταφορά αζωτούχων 
οµάδων από το ένα αµινοξύ στο άλλο): εµφανίζεται σε φλεγµονή του ήπατος και σε 



καρδιακή βλάβη Αύξηση του ενζύµου ALP (αλκαλική φωσφατάση- µεταβολικό 
ένζυµο): παράγεται στα οστά, στο ήπαρ και σε 1-2 άλλα όργανα, η αύξηση 
υποδηλώνει φλεγµονή του ήπατος και ασθένεια των οστών Πτώση του λόγου 
αλβουµίνης προς σφαιρίνη (µέτρηση των πρωτεϊνικών µετατοπίσεων του ορού)- η 
πτώση υποδηλώνει σοβαρή ηπατική βλάβη, καθώς και φλεγµονή, πεπτικές 
διαταραχές λόγω µειωµένων ενζύµων στο χολικό οξύ ή στο εξωκρινές τµήµα του 
παγκρέατος (διάσπαση λίπους και πρωτεϊνών) και/ή νεφροπάθεια απώλειας 
πρωτεϊνών (= απώλεια πρωτεϊνών µέσω κοπράνων και ούρων) ....Σηµείωση: Γιατί 
το ήπαρ είναι κατεστραµµένο συγκεκριµένα - Γιατί το LNP πηγαίνει ακριβώς εκεί;-
Ήπαρ: λειτουργία διάσπασης της χοληστερόλης -Το ΛΝΠ έχει έως και 50% 
χοληστερόλη => δεσµεύει λιποπρωτεΐνες όπως η ApoE -Το ήπαρ διαθέτει τεράστιο 
αριθµό υποδοχέων της ApoE (LDL-R, LRP1, VLDL-R κ.λπ.) -Ιδιαίτερα ισχυρή 
πρόσληψη των LNP από την κυκλοφορία του αίµατος µέσω των υποδοχέων ApoE 
στο ήπαρ- τα LNP συσσωρεύονται εκεί- η συγκέντρωση είναι πολύ υψηλή => τότε 
τα ηπατικά κύτταρα πεθαίνουν- εξαρτάται από το βαθµό ικανότητας του ήπατος- 
άτοµα µε ήδη µειωµένη ηπατική λειτουργία είναι πιθανό να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα 
σε ηπατική βλάβη µετά τον εµβολιασµό ... 

Φλεγµονή του περινευρικού ιστού του ισχιακού νεύρου και των γύρω οστών την 17η 
ηµέρα.-Το ισχυρότερο νεύρο στο σώµα -Σηµείωση: Τι γίνεται µε την παράλυση; 
σελ. 49: " Επίσης, υπήρχε φλεγµονή του περινευρικού ιστού του ισχιακού νεύρου 
και των οστών που το περιβάλλουν στους περισσότερους αρουραίους κατά την 
17η ηµέρα". 

Φλεγµονή στους εξωκαψάλους ιστούς των αρθρώσεων ηµέρα 17.Σηµείωση: Τι γίνεται µε 
τους ασθενείς µε αρθρίτιδα; σελ. 49: "Ένα νέο εύρηµα στα 30ug ήταν η ελάχιστη 
εξωκαψική φλεγµονή στις αρθρώσεις κατά την d17."Δεν υπάρχουν διαθέσιµα 
ακατέργαστα δεδοµένα µε αριθµούς ζώων.Μέτρια έως σοβαρή µείωση των 
ερυθρών αιµοσφαιρίων και των δικτυοερυθροκυττάρων (πρόδροµες ουσίες των 
ερυθρών αιµοσφαιρίων) = παρατηρήθηκε σοβαρή αιµόλυση.Και επίσης µείωση 
των παραµέτρων των ερυθρών αιµοσφαιρίων όπως HGB (αιµοσφαιρίνη) και HCT 
(αιµατοκρίτης = αναλογία ερυθρών αιµοσφαιρίων στον όγκο του αίµατος) 
Σηµείωση: Σηµασία => ο κορεσµός του οξυγόνου στο αίµα πρέπει να έχει µειωθεί 
(δεν περιγράφονται πληροφορίες σχετικά µε αυτό) Αύξηση της AGP 
(γλυκοπρωτεΐνη): δείκτης φλεγµονής και δείκτης αιµόλυσης- P. 50: "Αιµατολογία: Σε 
30ug BNT162b2 V9 και 100ug BNT162b2 V8, υπήρξε µέτρια έως ισχυρή µείωση 
των δικτυοερυθροκυττάρων (48-74%, δεν προσδιορίζεται για το V9) σε συνδυασµό 
µε µειωµένες παραµέτρους ερυθροκυτταρικής µάζας (RBC, HGB και HCT). " σελ. 
50: "Κλινική παθολογία: Παρατηρήθηκε πολύ ισχυρή αλλά αναστρέψιµη αύξηση 
(>100%) των προφλεγµονωδών πρωτεϊνών οξείας φάσης στο αίµα (A1AGP = 
AGP, A2M) τόσο µε 30ug BNT162b2 V9 όσο και µε 100ug BNT162b2 V8."P. 54: 
"Παρατηρήθηκε επίσης µια γενική αύξηση των ανοσοκυττάρων (LUC, 
ουδετερόφιλα, ηωσινόφιλα, βασεόφιλα) και µια µείωση των παραµέτρων των 
ερυθρών αιµοσφαιρίων (δικτυοερυθροκύτταρα, RGB, HGB, HCT)."- Σηµείωση: η 
AGP µειώνει το επαγόµενο από την αιµόλυση οξειδωτικό στρες στα ερυθρά 
αιµοσφαίρια- τα ερυθρά αιµοσφαίρια είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στο οξειδωτικό στρες, 
καθώς µεταφέρουν αιµοσφαιρίνη φορτωµένη µε οξυγόνο- η ανταλλαγή οξυγόνου 
µε το περιβάλλον δηµιουργεί ελεύθερες ρίζες τις οποίες το κύτταρο κανονικά 
αποµακρύνει για να αποφύγει το υπερβολικό οξειδωτικό στρες- εάν το οξειδωτικό 
στρες αυξηθεί από την πρόσληψη των κατιοντικών λιπιδίων της LNP, µπορεί να 
µην είναι σε θέση να αντισταθµιστεί και η LNP µπορεί να εξαντληθεί. Εάν το 
οξειδωτικό στρες αυξάνεται από την πρόσληψη των κατιοντικών λιπιδίων του LNP, 
µπορεί να µην µπορεί πλέον να αντισταθµιστεί και τα ερυθρά αιµοσφαίρια να 
πεθάνουν ως αποτέλεσµα του οξειδωτικού στρες (αιµόλυση) => αύξηση της 



AGP.Κατά τη διάρκεια του εµβολιασµού: µέτρηση της περιεκτικότητας σε οξυγόνο 
στο αίµα => επικίνδυνο για οµάδες ατόµων µε π.χ. καρδιακές παθήσεις- κίνδυνος 
καρδιακών προσβολών λόγω έλλειψης οξυγόνου- όλα τα όργανα υποεφοδιάζονται 
µε οξυγόνο => επιδείνωση προϋπαρχουσών ασθενειών Τα ερυθροκύτταρα 
λαµβάνονται κατά προτίµηση ως δοκιµαστικό µοντέλο για την έρευνα σχετικά µε το 
οξειδωτικό στρες, καθώς αντιδρούν πολύ ευαίσθητα σε αυτό.Είναι ευρέως γνωστό 
µεταξύ των ειδικών, π.χ: Δηµοσίευση 2014 (Το οξειδωτικό στρες στα ερυθρά 
αιµοσφαίρια βλάπτει την παροχή οξυγόνου και επάγει τη γήρανση των ερυθρών 
αιµοσφαιρίων), 1996 (Οξειδωτικό στρες στα ερυθροκύτταρα), 2020 (Τοξικολογικό 
προφίλ νανοδοµών µε βάση τα λιπίδια: θεωρούνται απολύτως ασφαλείς 
νανοφορείς;) "Το οξειδωτικό στρες είναι ένας από τους σηµαντικότερους 
µηχανισµούς που διέπουν την κυτταροτοξικότητα, ο οποίος οδηγεί σε βλάβη που 
προκαλείται από νανοϋλικά ως πρώιµο γεγονός (Garbuzenko et al. 2009- Choi et 
al. 2010)."  

Καµία συζήτηση για τις πιθανές περαιτέρω συνέπειες της βλάβης, καµία συζήτηση 
για τις συνέπειες των τροποποιηµένων παραµέτρων του αίµατος, ιδίως σε 
σχέση µε τη χρήση του εµβολίου σε ανθρώπους µε ορισµένες 
προϋπάρχουσες παθήσεις.Όλες αυτές οι παράµετροι δεν αναλύθηκαν στις 
κλινικές δοκιµές σε ανθρώπους!Πολλά από αυτά θα µπορούσαν να είχαν 
γίνει (π.χ. πλήρεις εξετάσεις αίµατος- βιοψίες µυών, κορεσµός οξυγόνου 
κ.λπ.)Δεν υπήρξαν φαρµακοκινητικές µελέτες (χρόνος παραµονής των 
λιπιδίων στο πλάσµα, απέκκριση κ.λπ.). 

 Μόνη µελέτη που έγινε π.χ. στην κλινική 1 σε ανθρώπους - αριθµός 
λεµφοκυττάρων: παρατήρηση λεµφοπενίας: µείωση των λεµφοκυττάρων (Β και Τ 
κύτταρα) κατά το ήµισυ εντός 1-3 ηµερών- οµαλοποίηση µετά από µία εβδοµάδα => δεν 
παρέχεται εξήγηση. Παράθεση "δεν είχε καµία σχετική κλινική επίδραση".Σηµείωση: 
Παρατηρήθηκε σε 1-2 άλλες δηµοσιεύσεις µετά τον εµβολιασµό, αλλά ούτε εδώ υπάρχει 
εξήγηση. Ωστόσο, υπάρχει επίσης τουλάχιστον µία δηµοσίευση που παρατήρησε αύξηση 
των λεµφοκυττάρων µετά τον εµβολιασµό. Προφανώς δεν είναι σαφές αν η απώλεια 
λεµφοκυττάρων οφείλεται µόνο σε ανακατανοµή των κυττάρων από το αίµα στον ιστό ή αν 
τα κατιόντα λιπίδια τα καταστρέφουν. Θα πρέπει να διερευνηθεί. 
Τοξικότητα για την αναπαραγωγή: (µελέτη DART µε το εµβόλιο).- Θηλυκοί αρουραίοι 

δύο φορές πριν από την έναρξη του ζευγαρώµατος και δύο φορές κατά τη διάρκεια 
της εγκυµοσύνης µε την κλινική ανθρώπινη δόση (30 µg RNA/ηµέρα δόσης) - 
ενδοµυϊκά (IM) 21 και 14 ηµέρες πριν από την έναρξη του ζευγαρώµατος και στη 
συνέχεια την ηµέρα 9 και 20 της κύησης (4 δόσεις συνολικά). 

         -          Οι τίτλοι εξουδετερωτικών αντισωµάτων SARS-CoV-2 βρέθηκαν στην 
πλειονότητα των θηλυκών λίγο πριν από το ζευγάρωµα, στα περισσότερα θηλυκά και 
έµβρυα στο τέλος της κύησης και στους περισσότερους απογόνους στο τέλος της 
γαλουχίας.- Δεν παρατηρήθηκαν επιδράσεις στον κύκλο των θηλυκών ή στον δείκτη 
γονιµότητας. Υπήρξε 2πλάσια αύξηση των προεµφυτευτικών απωλειών = εντός του 
εύρους των ιστορικών δεδοµένων ελέγχου. 
        - Μεταξύ των εµβρύων (n=21), υπήρχε πολύ χαµηλή συχνότητα γαστροσχιστίας 
(αναπτυξιακή διαταραχή του πρόσθιου κοιλιακού τοιχώµατος), δυσµορφίες στόµατος/
γνάθου, δεξιού αορτικού τόξου και αυχενικών σπονδυλικών ανωµαλιών = όλα τα ευρήµατα 
εντός του εύρους των ιστορικών δεδοµένων ελέγχου. 
        - Δεν υπήρχαν ενδείξεις δυσµενών επιπτώσεων στο σκελετό. 
Απόσπασµα: "Πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν υπάρχουν επί του παρόντος δεδοµένα 
σχετικά µε τη µετάδοση του BNT162b2 στον πλακούντα." 
Σηµείωση: ανεπαρκώς µελετηµένο 
Οικοτοξικότητα και ανάλυση περιβαλλοντικού κινδύνου (ERA) 



Απόσπασµα: "Καθώς η δραστική ουσία είναι ένα προϊόν εµβολίου (το οποίο βασίζεται 
επίσης σε φυσικά αποικοδοµήσιµα mRNA και λιπίδια), δεν θεωρείται απαραίτητη η ERA." 
Σηµείωση: Δεν το βλέπω έτσι 
                      α Γινόµαστε για λίγο ΓΤΟ- στο εργαστήριο, οτιδήποτε έχει έρθει σε επαφή 
µε γενετικά τροποποιηµένα κύτταρα πρέπει να καταστρέφεται/αυτοκαθαρίζεται κατάλληλα, 
                      β Οι κατασκευαστές εµβολίων δεν έχουν µελετήσει αν τα γονιδιακά 
τροποποιηµένα κύτταρα, τα τεχνητά λιπίδια ή το εµβόλιο αποβάλλονται άµεσα από τον 
οργανισµό και εισέρχονται έτσι στο περιβάλλον, 
           γ Έδειξαν ότι και τα δύο λιπίδια που µελετήθηκαν απεκκρίνονται από το σώµα των 
αρουραίων (PEGylated έως και 50%) => εισέρχονται στο αποχετευτικό σύστηµα 
  Καµία συζήτηση σχετικά µε αυτό 
                    σ. 51: "Δεδοµένου ότι η δραστική ουσία είναι ένα προϊόν εµβολίου (το οποίο 
επιπλέον βασίζεται σε φυσικά αποικοδοµήσιµα mRNA και λιπίδια), δεν θεωρείται 
απαραίτητη η ERA." 
Δεν αναφέρθηκε η δυνατότητα υπέρβασης του αιµατοεγκεφαλικού φραγµού. 
Σηµείωση: Εξαιρετικά επικίνδυνο! Τα νευρικά κύτταρα είναι πολύ ευαίσθητα και 
πεθαίνουν αµέσως, ακόµη και σε πολύ χαµηλό στρες (δεν δείχνουν καµία ανοχή). 
Πιθανή εξήγηση για την εµφάνιση παράλυσης του προσωπικού νεύρου σε 
εµβολιασµένα άτοµα. Είτε το νεύρο του προσώπου φλεγµαίνει άµεσα είτε η γύρω 
περιοχή φλεγµαίνει, προκαλώντας οίδηµα στον εγκέφαλο και πίεση στο νεύρο. Το 
νεύρο πιέζεται στη συνέχεια στα οστά, όπου και συµπιέζεται. Αυτό µπορεί να 
προκαλέσει παράλυση του προσώπου έως ότου το νεύρο εκτεθεί ξανά. 
Π.χ. δηµοσίευση από το 2017 (νανοσωµατίδια στερεών λιπιδίων τροποποιηµένα µε ApoE: 
Μια εφικτή στρατηγική για τη διέλευση του αιµατοεγκεφαλικού φραγµού). 
Έχει επίσης αποδειχθεί µε το Moderna (το Moderna έχει την ίδια τεχνική µε παρόµοια 
λιπίδια µε τις ίδιες ιδιότητες). 
Δεν έχει γίνει καµία µελέτη σχετικά µε τη γονοτοξικότητα (βλάβη στο γενετικό υλικό 

που θα µπορούσε να οδηγήσει σε µεταλλάξεις και καρκίνο). Αιτιολόγηση 
Απόσπασµα (σελ. 50) "Αυτό είναι αποδεκτό καθώς τα συστατικά του σκευάσµατος 
του εµβολίου είναι λιπίδια και RNA τα οποία δεν αναµένεται να έχουν γονοτοξικό 
δυναµικό.Η εκτίµηση κινδύνου που διενεργήθηκε από τον αιτούντα δείχνει ότι ο 
κίνδυνος γονοτοξικότητας που σχετίζεται µε αυτά τα βοηθητικά (λιπίδια) είναι πολύ 
χαµηλός µε βάση τα βιβλιογραφικά δεδοµένα". 

Σηµείωση: διαφηµιστική πραγµατικότητα: υπάρχουν αρκετές µελέτες που δείχνουν ότι 
τα LNP µπορούν να εισέλθουν σε όλα τα όργανα και τα κατιονικά λιπίδια προκαλούν 
οξειδωτικό στρες. Υπάρχουν πολυάριθµες µελέτες για πάνω από 20 χρόνια που 
εξηγούν λεπτοµερώς ότι το οξειδωτικό στρες οδηγεί σε βλάβη του DNA και είναι 
αιτιολογικό στην ανάπτυξη του καρκίνου. 
Λιπίδιο µε PEGylated: 
- Το PEG προκαλεί υπερευαισθησία/αλλεργική αντίδραση έως αναφυλακτικό σοκ. 
- Οδηγεί σε ταχεία εξάλειψη του LNP µέσω των προηγουµένως σχηµατισµένων 
αντισωµάτων κατά του PEG από το αίµα => ο εµβολιασµός απέτυχε, καθώς δεν 
σχηµατίζεται πρωτεΐνη αιχµής 
- Δηµοσίευση 2006: αν κάποιος έχει ήδη έρθει σε επαφή µε PEG, µπορεί να έχουν 
σχηµατιστεί αντισώµατα κατά του PEG- η ποσότητα του PEG κατά την πρώτη επαφή δεν 
έχει σηµασία- σχηµατίζει κανείς ΑΚ ή όχι- όταν τα ΑΚ (IgG) βρίσκονται στο αίµα, η 
ποσότητα του PEG κατά τη δεύτερη επαφή καθορίζει πόσο άσχηµη γίνεται η ανοσολογική 
αντίδραση 
- Δηµοσίευση 2006: Υπερευαισθησία και απώλεια της στόχευσης στο σηµείο της νόσου 
που προκαλείται από τις αντιδράσεις αντισωµάτων σε λιποσώµατα µε PEGylated 
Liposomes 



Σηµείο 5: καµία συζήτηση για πιθανές µακροπρόθεσµες συνέπειες, π.χ. αυτοάνοσα 
νοσήµατα 

           1. µοριακή µίµηση (Δρ. Wodarg, Syncytium) 
           2. αυξηµένη παραγωγή αυτοαντιγόνων µέσω µαζικής καταστροφής των κυττάρων 
από τα κατιολιπίδια και εξάλειψη των κυττάρων µε τις πρωτεΐνες αιχµής από το 
ανοσοποιητικό σύστηµα. 
Αυτοαντιγόνα που σχηµατίζονται από την απόπτωση => το ανοσοποιητικό σύστηµα 

πρέπει να διασπάσει τα υπολείµµατα των κυττάρων => σε περίπτωση 
υπερφόρτωσης (π.χ. υπερβολική κυτταρική βλάβη και απόπτωση ή 
ανοσοκατασταλµένα άτοµα ή άτοµα ευάλωτα σε αυτοάνοσα νοσήµατα) η εντολή 
καθαρισµού δεν λειτουργεί οµαλά => συσσώρευση αυτοαντιγόνων στον οργανισµό 
=> οδηγεί σε χρόνια υπερβολική απελευθέρωση ιντερφερόνης τύπου Ι (θερµαίνει 
περαιτέρω την ανοσολογική απάντηση) => ξαφνικά τα αυτοαντιγόνα δεν 
καθαρίζονται πλέον, αλλά ξεκινά ο σχηµατισµός αυτοαντισωµάτων έναντι αυτών 
των αυτοαντιγόνων και ενεργοποίηση αυτοδραστικών κυτταροτοξικών Τ-κυττάρων 
=> τα Τ-κύτταρα και τα αυτοαντισώµατα οδηγούν σε περαιτέρω βλάβη των ιστών 
=> αν τα επίπεδα των αυτοαντισωµάτων µειωθούν, οι ιστοί µπορεί να 
ανακάµψουν, αν όχι, µπορεί να δηµιουργηθεί αυτοάνοσο νόσηµα. 

Δηµοσιεύσεις: 
   2019, απόκριση σε βλάβες του DNA και οξειδωτικό στρες στη συστηµατική αυτοανοσία. 
   2018, εξωκυτταρικό DNA και αυτοάνοσα νοσήµατα 
   2018, εξωκυτταρικά κυστίδια προερχόµενα από αποπτωτικά κύτταρα 
   2021 το οξειδωτικό στρες και οι λιπιδικοί µεσολαβητές διαµορφώνουν τις λειτουργίες των 
κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήµατος στις αυτοάνοσες νόσους". 
Οι κίνδυνοι που επισήµανε ο εµπειρογνώµονας είναι σοβαροί και δεν είναι καθόλου 

κατανοητό πώς ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Φαρµάκων (ΕΜΑ) θα µπορούσε να 
δώσει σύσταση για την έγκριση υπό όρους του "Comirnaty" µε δεδοµένο ότι η 
ουσία αυτή πρόκειται να χρησιµοποιηθεί σε ολόκληρο τον πληθυσµό και 
χρησιµοποιείται ήδη σήµερα! Αυτό παραβιάζει κατάφωρα την αρχή της 
προφύλαξης που κατοχυρώνεται στο δίκαιο της ΕΕ, το θεµελιώδες δικαίωµα 
των πολιτών της ΕΕ στη σωµατική ακεραιότητα (άρθρο 3 του Χάρτη της ΕΕ), 
καθώς και την υποχρέωση της Ένωσης να εγγυάται το υψηλότερο δυνατό 
επίπεδο ασφάλειας στην υγειονοµική περίθαλψη (άρθρο 168 ΣΛΕΕ). 

2.2. Ακυρότητα λόγω µη ύπαρξης της απαίτησης του άρθρου 4 παράγραφος 1 
στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 507/2006 - ο αιτών είναι απίθανο να 
είναι σε θέση να παράσχει τα πλήρη κλινικά δεδοµένα. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 507/2006, 
άδεια κυκλοφορίας υπό όρους µπορεί να χορηγηθεί µόνο εάν ο αιτών αναµένεται 
να είναι σε θέση να παράσχει τα πλήρη κλινικά δεδοµένα. 

Ο αιτών την έγκριση του "Comirnaty" δεν αναµένεται να είναι σε θέση να υποβάλει πλήρη 
κλινικά δεδοµένα για τους ακόλουθους λόγους: 

1.) Όπως έχει ήδη αναφερθεί ανωτέρω στο σηµείο 2.1.1, οι µελέτες για το "Comirnaty" 
έχουν σχεδιαστεί από τον αιτούντα µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην µπορεί να 
γίνει κατανοητό αν το "Comirnaty" αποτρέπει την περαιτέρω 
µολυσµατικότητα ή όχι. Ο Peter Doshi γράφει στο άρθρο που δηµοσίευσε ο ίδιος 
στο British Mediclal Journal (BMJ) στις 4 Ιανουαρίου 2021: "... δοκιµές που δεν 
έχουν σχεδιαστεί για να αξιολογήσουν αν τα εµβόλια µπορούν να διακόψουν 
τη µετάδοση του ιού ...". (Έγγραφο Α.18.3). 

Αυτό σηµαίνει ότι η µελέτη που σχεδιάστηκε από τον αιτούντα δεν µπορεί να 
παράσχει πλήρη κλινικά δεδοµένα για το βασικό σηµείο της αποτελεσµατικότητας. 
Για τον λόγο αυτό και µόνο, δεν πληρούται η προϋπόθεση για την υπό όρους 
έγκριση που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β)! 



2.) Δεδοµένου ότι το "Comirnaty" είναι στην πραγµατικότητα µια ουσία που δρα σαν 
"φάρµακο γονιδιακής θεραπείας", αλλά η διαδικασία χορήγησης άδειας που 
εφαρµόστηκε και οι µελέτες που διεξήχθησαν δεν συµµορφώνονται µε τις 
ειδικές διατάξεις για τις λεγόµενες "προηγµένες θεραπείες" (άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο β)), ο αιτών δεν υπέβαλε πλήρη κλινικά δεδοµένα. 
" (οδηγία 2009/120/ΕΚ της Επιτροπής της 14/09/2009 και κανονισµός (ΕΚ) 
αριθ. 1394/2007 της 13/11/2007 σχετικά µε τα φάρµακα προηγµένων 
θεραπειών), ο αιτών δεν θα υποβάλει εξ ορισµού τα πλήρη κλινικά δεδοµένα 
για ένα φάρµακο που στην πραγµατικότητα δρα ως "φάρµακο γονιδιακής 
θεραπείας". 

Συνεπώς, η προσβαλλόµενη εκτελεστική απόφαση είναι επίσης παράνοµη για τους λόγους 
αυτούς και µόνο και, ως εκ τούτου, άκυρη. 141. 

2.3 Ακυρότητα λόγω µη ύπαρξης της απαίτησης σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ. 507/2006 - άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) - µη ύπαρξη ελλείµµατος 
ιατρικού εφοδιασµού που µπορεί να καλυφθεί από το εγκεκριµένο φάρµακο 

Είναι φανερό πώς εδώ και σχεδόν ένα χρόνο δυσχεραίνεται η δυνατότητα των 
θεραπόντων ιατρών να χρησιµοποιούν φάρµακα που κυκλοφορούν εδώ και καιρό 
στην αγορά και έχουν επιτύχει πολύ καλά αποτελέσµατα στη θεραπεία των 
ασθενών µε Covid 19 (εφόσον χρησιµοποιούνται σωστά - π.χ. όχι σε υπερβολική 
δόση και δεν χρησιµοποιούνται σε αντενδείξεις, π.χ. φαβισµός, όπως συνέβη µε 
την υδροξυχλωροκίνη λόγω µιας θανατηφόρας διεθνώς δήθεν λανθασµένα 
εκδοθείσας ένδειξης). 

Όπως έχει ήδη εξηγηθεί ανωτέρω, οι Ιταλοί οικογενειακοί γιατροί, για παράδειγµα, έπρεπε 
να φτάσουν µέχρι τον τελευταίο βαθµό διοικητικής δικαιοδοσίας προκειµένου να 
λάβουν επιβεβαίωση, βάσει αποδείξεων πολύ καλών θεραπευτικών επιτυχιών, ότι 
τους επιτρέπεται να χρησιµοποιούν την υδροξυχλωροκίνη σε ασθενείς σε πρώιµα 
στάδια, σε αντίθεση µε την απαγόρευση της χρήσης του φαρµάκου αυτού, η οποία 
δεν ήταν κατανοητή από τον Ιταλικό Οργανισµό Φαρµάκων µέχρι την εκτέλεση της 
απόφασης (Έγγραφο Α.9 - Consiglio di Stato - Συµβούλιο της Επικρατείας - 
Απόφαση της Ρώµης αριθ. 0970/2020 της 11.12.2020). 

Στον αγώνα τους κατά της χαµηλού κόστους υδροξυχλωροκίνης (έγγρ. Α.22.1) - η οποία 
έχει επίσης αποδειχθεί αποτελεσµατική στην πρώιµη θεραπεία ασθενών υψηλού 
κινδύνου χάρη στις αντιφλεγµονώδεις και αντιθροµβωτικές ιδιότητές της - οι 
πολέµιοι δηµοσίευσαν µια κατασκευασµένη µελέτη στο Lancet (το σκάνδαλο 
Surgisphere - έγγρ. Α.22.2) και διεξήγαγαν µελέτες τοξικής υπερδοσολογίας σε 
ασθενείς εντατικής θεραπείας (οι µελέτες "SOLIDARITY" και "RECOVERY" - έγγρ. 
Α.22.3). 

Αλλά το φάρµακο "Ιβερµεκτίνη", το οποίο είχε µεγάλη επιτυχία στο Covid-19, είναι πολύ 
δύσκολο να πάρει υπερβολική δόση και, σε αντίθεση µε το HCQ, λειτουργεί ως 
προφύλαξη από λοιµώξεις και µάλιστα σε ασθενείς της ΜΕΘ. 

Δεκάδες µελέτες και αρκετές µεταστατικές µελέτες έχουν ήδη αποδείξει ότι η φθηνή 
ιβερµεκτίνη είναι εξαιρετικά αποτελεσµατική κατά του κοβιδίου (έγγρ. Α.22.4). 
Σύµφωνα µε πρόσφατες µελέτες σε διάφορες χώρες, το αντιπαρασιτικό φάρµακο 
ιβερµεκτίνη - βασικό φάρµακο του ΠΟΥ - επιτυγχάνει µείωση του κινδύνου έως και 98% 
(έγγρ. Α.22.5) στο covid-19 σε προφύλαξη πριν από την έκθεση και έως 91% σε πρώιµη 
θεραπεία. Μια πρόσφατη µελέτη στη Γαλλία διαπίστωσε µείωση κατά 100% της σοβαρής 
και θανατηφόρας νόσου του κοβιδίου (έγγρ. Α.22.6) ακόµη και σε ασθενείς υψηλού 
κινδύνου σε γηροκοµεία µε µέση ηλικία 90 ετών. 
Επιπλέον, µια ανάλυση που µόλις δηµοσιεύθηκε στο International Journal of Antimicrobial 
Agents διαπίστωσε ότι οι αφρικανικές χώρες που χρησιµοποιούν την ιβερµεκτίνη ως 
προφύλαξη κατά των παρασίτων έχουν πολύ χαµηλότερη (Έγγραφο Α.22.7) - ακόµη και 



σχεδόν µηδενική - επίπτωση του covid σε σύγκριση µε άλλες αφρικανικές και µη 
αφρικανικές χώρες. 
Η πολύ υψηλή αναφερόµενη αποτελεσµατικότητα της χαµηλού κόστους ιβερµεκτίνης κατά 
των λοιµώξεων από κοροναϊό τύπου SARS, σε σύγκριση µε την πολύ µέτρια και 
θεµελιωδώς αµφισβητήσιµη αποτελεσµατικότητα και τους απολύτως άυλους και 
αξιολογήσιµους κινδύνους του "Comirnaty", αποτελεί σαφή απόδειξη ότι το "Comirnaty", σε 
αντίθεση µε την ιβερµεκτίνη, δεν είναι κατάλληλο για να καλύψει ένα κενό ιατρικής 
περίθαλψης. 
Στο πλαίσιο αυτό, τίθεται το εξής ερώτηµα: γιατί η ιβερµεκτίνη δεν χρησιµοποιείται 

ευρέως στην ΕΕ; 
Με βάση τα παραπάνω ευρήµατα, η αµερικανική Front-Line Covid-19 Critical Care Alliance 
(FLCCC), για παράδειγµα, συνιστά την ιβερµεκτίνη για την προφύλαξη από το Covid-19 
και την έγκαιρη θεραπεία (έγγρ. A.22.8). 
Πέρα από το γεγονός ότι υπάρχουν φάρµακα που έχει αποδειχθεί ότι θεραπεύουν 

πολύ καλά τους ασθενείς µε covid-19 και τα οποία, όπως στην περίπτωση 
της ιβερµεκτίνης, µπορούν να χρησιµοποιηθούν ακόµη και προληπτικά, 
είναι επίσης προφανές ότι οι κυβερνήσεις των κρατών µελών της ΕΕ, 
συµπεριλαµβανοµένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν δείχνουν κανένα 
ενδιαφέρον να συστήσουν ή να προωθήσουν τη χρήση άλλων πολύ 
φθηνών αλλά αποτελεσµατικών ουσιών στον πληθυσµό. Η βιταµίνη D είναι 
µία από αυτές. 

Σε µια ισπανική τυχαιοποιηµένη ελεγχόµενη δοκιµή (RCT - Έγγρ. Α.22.9), η υψηλή δόση 
βιταµίνης D (100.000 IU) µείωσε τον κίνδυνο εντατικής θεραπείας κατά 96%. 
Σε µια µελέτη (έγγρ. Α.22.10) σε γαλλικό οίκο ευγηρίας, διαπιστώθηκε µείωση της 
θνησιµότητας κατά 89% στους ενοίκους που έλαβαν υψηλή δόση βιταµίνης D λίγο πριν ή 
κατά τη διάρκεια της νόσου του κοβιδίου 19. 
Μια µεγάλη ισραηλινή µελέτη (Έγγραφο Α.22.11) διαπίστωσε ισχυρή συσχέτιση µεταξύ της 
ανεπάρκειας βιταµίνης D και της σοβαρότητας της νόσου Covid 19. 
Μια µετα-µελέτη του 2017 (έγγρ. Α.22.12.) διαπίστωσε θετική επίδραση της βιταµίνης D 
στις αναπνευστικές λοιµώξεις. 
Η χρήση ψευδαργύρου σε συνδυασµό µε HCQ, για παράδειγµα, είναι εξίσου επιτυχής. 
Αµερικανοί γιατροί ανέφεραν (έγγραφο Α.22.13.) µείωση κατά 84% των εισαγωγών στο 
νοσοκοµείο, µείωση κατά 45% της θνησιµότητας σε ήδη νοσηλευόµενους ασθενείς και 
βελτίωση της κατάστασης των ασθενών εντός 8 έως 12 ωρών µε βάση την έγκαιρη 
θεραπεία µε ψευδάργυρο επιπλέον του HCQ. 
Μια ισπανική µελέτη (έγγρ. Α.22.14) διαπίστωσε ότι τα χαµηλά επίπεδα ψευδαργύρου στο 
πλάσµα (κάτω από 50mcg/dl) αυξάνουν τον κίνδυνο ενδονοσοκοµειακού θανάτου σε 
ασθενείς µε κολπικό νόσηµα κατά 130%. 
Ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες και οι ΗΠΑ συνεχίζουν την επιθετική στρατιωτική τους 

εξάπλωση πειραµατικών, ακριβών και επικίνδυνων παραγόντων που 
δηλώνονται ως εµβόλια αλλά de facto λειτουργούν όπως η γονιδιακή 
θεραπεία, η Ινδία έχει αναπτύξει µια "εκπληκτικά" αποτελεσµατική και 
ασφαλή θεραπεία COVID-19 KIT που κοστίζει µόλις 2,65 δολάρια ανά άτοµο 
και έχει συµβάλει στην "απότοµη µείωση" των κρουσµάτων και των 
ποσοστών θανάτου της χώρας. 

Το FLCCC έχει αναπτύξει ένα πρωτόκολλο θεραπείας (Έγγραφο A.22.8) που 
περιλαµβάνει την ιβερµεκτίνη, η οποία, σύµφωνα µε την οµάδα, έχει οδηγήσει σε 
έως και 83% χαµηλότερα ποσοστά θανάτου από το COVID-19 από το µέσο όρο 
στα νοσοκοµεία που το έχουν χρησιµοποιήσει. 

Ωστόσο, ο Οργανισµός Τροφίµων και Φαρµάκων (FDA) στις ΗΠΑ αρνείται εδώ και 
µήνες την επείγουσα έγκριση της ιβερµεκτίνης για τη θεραπεία του κοροναϊού µε 



την αιτιολογία ότι "απαιτούνται περαιτέρω δοκιµές". Στην Ευρώπη, το φάρµακο 
αγνοείται σε µεγάλο βαθµό. 
Αντίθετα, η Ινδία έχει υιοθετήσει το πρωτόκολλο θεραπείας που καθορίζεται από το 

FLCCC και τώρα κατασκευάζει αυτό το προϊόν µε την εµπορική ονοµασία "Ziverdo 
Kit" και κοστίζει µόνο περίπου 2,65 δολάρια ανά άτοµο. 

Παρόλο που τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ (NIH) δεν συνιστούν θεραπεία για τους 
πάσχοντες από SARS-COV-2 "εκτός εάν ο ασθενής νοσηλεύεται σε νοσοκοµείο και 
χρειάζεται οξυγόνο", η Ινδία έχει αρχίσει να θεραπεύει νωρίς τους ασθενείς µε κοροναϊό, 
συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης υδροξυχλωροκίνης (HCQ). 
Ο Δρ Makarand Paranjpe και η σύζυγός του, και οι δύο 77χρονοι Ινδοί γιατροί, ανάρρωσαν 
πλήρως από τον ιό COVID-19 τον περασµένο Νοέµβριο µε έγκαιρη θεραπεία, αναφέρει το 
TrialSiteNews (TSN - Doc A.22.15). Εκείνη έλαβε υδροξυχλωροκίνη και εκείνος 
ιβερµεκτίνη. 
"Γνωρίζουµε ότι χωρίς καµία θεραπεία, ο ιός εισέρχεται στα κύτταρα και πολλαπλασιάζεται", 
δήλωσε ο Paranjpe. "Αυτό µπορεί να προκαλέσει ασθένειες που γίνονται πολύ πιο 
σοβαρές. Η διακοπή αυτού του πολλαπλασιασµού όσο το δυνατόν νωρίτερα είναι η απλή 
λειτουργία αυτών των χαµηλού κόστους, ασφαλών θεραπειών". 
Τον περασµένο Μάρτιο, ενώ στις ΗΠΑ µαίνονταν οι συζητήσεις για τα 
πλεονεκτήµατα του HCQ, η Ινδία το είχε ήδη συστήσει στις εθνικές κατευθυντήριες 
γραµµές της, επαναλαµβάνοντας ότι "θα πρέπει να χρησιµοποιείται όσο το δυνατόν 
νωρίτερα στην πορεία της νόσου... και να αποφεύγεται σε ασθενείς µε σοβαρή 
νόσο". 
Μετά την ανακάλυψη της αποτελεσµατικότητας της ιβερµεκτίνης στη θεραπεία του ιού τον 
Ιούνιο και τις επακόλουθες εκτεταµένες δοκιµές, η µεγαλύτερη πολιτεία της χώρας, Uttar 
Pradesh (UP) (πληθυσµός 230 εκατοµµύρια), ανακοίνωσε τον Αύγουστο (Έγγραφο 
A.22.16) ότι αντικαθιστά το πρωτόκολλο HCQ µε ιβερµεκτίνη για την πρόληψη και τη 
θεραπεία του COVID-19. 
"Μέχρι το τέλος του 2020, το Uttar Pradesh - το οποίο διένειµε δωρεάν ιβερµεκτίνη για κατ' 
οίκον φροντίδα - είχε το δεύτερο χαµηλότερο ποσοστό θνησιµότητας στην Ινδία, µε 0,26 
ανά 100.000 κατοίκους τον Δεκέµβριο. Μόνο το κρατίδιο Μπιχάρ, µε πληθυσµό 128 
εκατοµµυρίων, ήταν χαµηλότερο, και η ιβερµεκτίνη συνιστάται και εκεί", γράφει η Mary Beth 
Pfeiffer του TSN. 
Ο Δρ Anil K. Chaurasia, γιατρός στην UP, επιβεβαιώνει ότι από τα µέσα Σεπτεµβρίου και 
µετά, "παρατηρήθηκε σηµαντική µείωση των κρουσµάτων και των θανάτων από 
COVID στην Ινδία ... [και η] απότοµη µείωση των κρουσµάτων και των θανάτων 
συνεχίζεται ακόµη". 
Τα ίδια αποτελέσµατα ισχύουν και για το γειτονικό Μπαγκλαντές, ένα από τα πιο 

πυκνοκατοικηµένα έθνη στον κόσµο, όπου οι γιατροί χρησιµοποιούν επίσης 
θεραπεία µε ιβερµεκτίνη στο σπίτι και έχουν ακόµη χαµηλότερο ποσοστό 
θνησιµότητας, καταλαµβάνοντας την 128η θέση στον κόσµο. 

Η ιβερµεκτίνη είναι επίσης επιτυχής σε άλλες χώρες 
Το FLCCC επικαλέστηκε παρόµοια αποτελέσµατα στο Περού, την Αργεντινή, τη 
Βραζιλία και πολλές άλλες χώρες της Νότιας Αµερικής που αποδεικνύουν την 
αποτελεσµατικότητα της ιβερµεκτίνης. 
Στη γραπτή κατάθεσή του ενώπιον της επιτροπής της Γερουσίας των ΗΠΑ, για 
παράδειγµα, ένας εκπρόσωπος του FLCCC δήλωσε στην επιτροπή ότι στο Περού "η 
κορύφωση των θανάτων σηµειώθηκε τη στιγµή που άρχισε η διανοµή" της ιβερµεκτίνης, 
την οποία η χώρα είχε εγκρίνει για τη θεραπεία του COVID-19 στα τέλη της άνοιξης. Κάθε 
περουβιανή πολιτεία παρουσίασε "ταχεία και συνεχή µείωση τόσο του αριθµού των 
κρουσµάτων όσο και των ποσοστών θανάτου των ασθενών" όταν κυκλοφόρησε η 
ιβερµεκτίνη, δήλωσε ο εκπρόσωπος του FLCCC. 



Παρά τα νέα και πλήρη αυτά στοιχεία, ωστόσο, οι ΗΠΑ και η ΕΕ απορρίπτουν 
σταθερά την ιβερµεκτίνη ως µέσο καταπολέµησης του κοροναϊού και αντ' αυτού 
συνεχίζουν να βασίζονται σε πειραµατικά "εµβόλια" υψηλού κινδύνου, όπως το 
"Comirnaty", τα οποία έχουν πολύ µέτρια θετικά αποτελέσµατα, αν έχουν, και στην 
πραγµατικότητα δρουν σαν "φάρµακα γονιδιακής θεραπείας", και δεν θα έπρεπε 
ποτέ να έχουν εγκριθεί µε διαδικασία ταχείας κυκλοφορίας! 
Η ιβερµεκτίνη έχει επίσης εγκριθεί πρόσφατα στη Σλοβακία για τη θεραπεία ασθενών µε 
κοροναϊό στα νοσοκοµεία και µπορεί να ληφθεί µε συνταγή από το φαρµακείο.Με αυτό το 
βήµα, το Υπουργείο εκπλήρωσε το αίτηµα της Ένωσης Αναισθησιολόγων της Σλοβακίας, 
ανέφερε η εφηµερίδα Denník N. (Doc. A.22.17). 
Ο καθηγητής Paul R. Vogt, διευθυντής της κλινικής του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου της 

Ζυρίχης και επισκέπτης καθηγητής σε πανεπιστήµιο της Wuhan, είχε ζητήσει την 
επείγουσα έγκριση της ιβερµεκτίνης σε επείγουσα έκκληση προς το Ελβετικό 
Οµοσπονδιακό Συµβούλιο στα τέλη Δεκεµβρίου (Έγγραφο Α.22.18). Τουλάχιστον 
µε τέτοιο τρόπο ώστε οι άνθρωποι που το επιθυµούν να έχουν κανονική 
πρόσβαση στο φάρµακο: 

Στην Ιταλία, µια οµάδα γιατρών που χρειάστηκε ήδη να παλέψει για το δικαίωµα χρήσης 
της υδροξυχλωροκίνης για τη θεραπεία των ασθενών µε Covid 19 στο δικαστήριο µέχρι 
τον τελευταίο βαθµό (Έγγραφο Α.9) έχει από καιρό ζητήσει από τις ιταλικές υγειονοµικές 
αρχές να εγκρίνουν την ιβερµεκτίνη. Μέχρι σήµερα, η Ιταλία, όπως και άλλες χώρες της 
ΕΕ, συνεχίζει, για λόγους αντικειµενικά (αν θέλει κανείς να υποθέσει ως στόχο την 
ευηµερία του πληθυσµού) ακατανόητους, να προτιµά πειραµατικές δραστικές ουσίες µε 
βάση τη γενετική µηχανική, εξαιρετικά αµφισβητήσιµες ως προς τη χρήση τους και άκρως 
επικίνδυνες (οι οποίες, σε αντίθεση µε τον τρόπο δράσης τους, δηλώνονται ως "εµβόλια"), 
αντί της χρήσης φαρµάκων που έχουν περάσει από τις κατάλληλες διαδικασίες έγκρισης 
και των οποίων οι µέτριες παρενέργειες είναι γνωστές εδώ και καιρό. 
Η Ινδία χρησιµοποιεί µε µεγάλη επιτυχία την εξαιρετικά αποτελεσµατική ιβερµεκτίνη 

και αρνείται να εγκρίνει το πειραµατικό "εµβόλιο" "Comirnaty" που βασίζεται 
στη γενετική µηχανική. 

Η BioNTech/Pfizer είχε υποβάλει αίτηση στις ινδικές αρχές για την έγκριση του εµβολίου 
COVID-19 mRNA. Λόγω των ανησυχιών για την ασφάλεια και των ερωτηµατικών σχετικά 
µε την αποτελεσµατικότητα του εµβολίου, η έγκριση απορρίφθηκε. Ως εκ τούτου, οι 
BioNTech/Pfizer απέσυραν την αίτησή τους για έγκριση, όπως ανέφερε η Deutsche Welle 
επικαλούµενη το AP/reuters (Doc, A. 23.1). 
Η ινδική αρχή αναφέρεται στην παρουσίαση της BioNTEch/Pfizer για την επείγουσα 
έγκριση του εµβολίου COVID-19 mRNA BNT162b για την ινδική αγορά. Η αρχή σηµειώνει 
ότι - µετά την έγκριση της αγοράς (η λεγόµενη φάση µετά την κυκλοφορία) σε άλλες χώρες 
- έχουν εµφανιστεί παραλύσεις, αναφυλαξία και άλλες ανεπιθύµητες ενέργειες, για τις 
οποίες διερευνάται επί του παρόντος η αιτιώδης συνάφεια µε το εµβόλιο. Η ινδική 
επιτροπή επέκρινε την BioNTech επειδή δεν υπέβαλε σχέδιο για τη δηµιουργία δεδοµένων 
ασφάλειας και ανοσογονικότητας στον ινδικό πληθυσµό. Μετά από εκτεταµένες 
διαβουλεύσεις, σύµφωνα µε τα πρακτικά, η επιτροπή δεν συνέστησε τη χορήγηση 
έγκρισης για την επείγουσα χρήση στην Ινδία εκείνη τη στιγµή (έγγρ. A.23.2). 
Σύµφωνα µε  το δηµοσίευµα της Deutsche Welle, η ινδική ρυθµιστική αρχή είχε επικρίνει 
την έλλειψη µελετών ανοσογονικότητας για το εµβόλιο. Ανοσογονικότητα είναι η ιδιότητα 
µιας ουσίας να προκαλεί µια αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήµατος, γνωστή ως 
ανοσολογική απόκριση, στο ζωικό ή ανθρώπινο σώµα. 

2.4 Ακυρότητα λόγω µη τήρησης της προϋπόθεσης που προβλέπεται στον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 507/2006 - άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ) - µη 
απόδειξη του οφέλους για τη δηµόσια υγεία από την άµεση διάθεση του 



φαρµάκου στην αγορά, το οποίο υπερτερεί του κινδύνου λόγω της έλλειψης 
πρόσθετων δεδοµένων. 

Με βάση τα όσα έχουν ήδη αναφερθεί και τεκµηριωθεί παραπάνω, ο κίνδυνος λόγω της 
έλλειψης πρόσθετων δεδοµένων υπερτερεί κατά πολύ του εκ των πραγµάτων 
ανύπαρκτου οφέλους για τη δηµόσια υγεία από την άµεση διάθεση του 
"Comirnaty" στην αγορά. 

Η ουσία αυτή δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει εγκριθεί µε τη διαδικασία που επιλέχθηκε 
για το σκοπό αυτό, λόγω των ελλιπών προϋποθέσεων, και πρέπει να αποσυρθεί 
αµέσως από την αγορά. 
3 Ακυρότητα λόγω παράβασης του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1394/2007 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Νοεµβρίου 2007, 
της οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 6ης Νοεµβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρµακα που 
προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, 
για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας 
όσον αφορά τα φάρµακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση 

3.1 Παραβίαση των νοµικών διατάξεων της ΕΕ για την έγκριση των "φαρµάκων 
προηγµένης θεραπείας 

Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/83/ΕΚ άρθρο. 1 σηµείο 4, τα εµβόλια είναι 
δραστικές ουσίες που χρησιµοποιούνται για την πρόκληση ενεργητικής ανοσίας ή 
δραστικές ουσίες που χρησιµοποιούνται για την πρόκληση παθητικής ανοσίας. 
Στόχος του ενεργού εµβολιασµού είναι η δηµιουργία µακροπρόθεσµης αποτελεσµατικής 

προστασίας. Για το σκοπό αυτό, χορηγούνται θανατωµένα ή ακόµη και µόνο 
θραύσµατα των παθογόνων µικροοργανισµών ή εξασθενηµένα παθογόνα που δεν 
µπορούν πλέον να προκαλέσουν σοβαρή ασθένεια. Ο οργανισµός ξεγελιέται έτσι 
ώστε να νοµίζει ότι έχει µια λοίµωξη και αντιδρά µε την παραγωγή αντισωµάτων 
και των λεγόµενων κυττάρων µνήµης. Εάν κάποιος µολυνθεί µε το πραγµατικό 
παθογόνο στο µέλλον, αυτά µπορούν γρήγορα να ενεργοποιηθούν και να 
καταπολεµήσουν την ασθένεια. 162. 

Για ορισµένες ασθένειες, είναι δυνατόν να δηµιουργηθεί ταχεία προστασία µέσω παθητικής 
ανοσοποίησης. Αυτό µπορεί να είναι απαραίτητο εάν ένα άτοµο βρίσκεται επί του 
παρόντος σε επαφή µε ένα παθογόνο και δεν υπάρχει επαρκής εµβολιαστική 
προστασία κατά της νόσου αυτής. Για το σκοπό αυτό, ωστόσο, πρέπει να 
συνειδητοποιήσει κανείς ότι έχει µολυνθεί. 

Στον παθητικό εµβολιασµό, εγχέονται συµπυκνώµατα αντισωµάτων, τα οποία συνήθως 
προέρχονται από άτοµα που έχουν ανοσία στην ασθένεια, π.χ. µέσω εµβολιασµού. Σε 
αντίθεση µε τον ενεργητικό εµβολιασµό, ο παθητικός εµβολιασµός προσφέρει άµεση 
προστασία, η οποία, ωστόσο, διαρκεί µόνο για µικρό χρονικό διάστηµα - περίπου τρεις 
µήνες. 
Το παράρτηµα Ι της εκτελεστικής απόφασης που προσβάλλεται εδώ (έγγρ. Α.2.2) 

αναφέρει κυριολεκτικά στη σελίδα 4: "Η διάρκεια της προστατευτικής επίδρασης 
του εµβολίου δεν είναι γνωστή, δεδοµένου ότι εξακολουθεί να προσδιορίζεται σε 
συνεχιζόµενες κλινικές δοκιµές". 

Η "κοµιρνάτη" δεν έχει αποδειχθεί ότι οδηγεί ούτε άµεσα ούτε µε επιτυχία σε ενεργό 
ανοσοποίηση. 

Το Ινστιτούτο Robert Koch δηλώνει ρητά τα εξής στην ιστοσελίδα του: "Το πόσο διαρκεί η 
προστασία από τον εµβολιασµό δεν είναι προς το παρόν γνωστό. Η προστασία δεν αρχίζει 
επίσης αµέσως µετά τον εµβολιασµό και ορισµένα εµβολιασµένα άτοµα παραµένουν 
απροστάτευτα. Επιπλέον, δεν είναι ακόµη γνωστό αν ο εµβολιασµός προστατεύει 
επίσης από τον αποικισµό µε το παθογόνο SARS-CoV-2 ή από τη µετάδοση του 
παθογόνου σε άλλα άτοµα. Εποµένως, παρά τον εµβολιασµό, είναι απαραίτητο να 



προστατεύει κανείς τον εαυτό του και το περιβάλλον του, τηρώντας τους κανόνες AHA 
+ A + L (κανόνες απόστασης, MNS). " (Έγγραφο Α.18.5). 

 Δεν υπάρχουν στοιχεία ενεργητικής ανοσοποίησης για το "Comirnaty", ενώ 
δεν υπάρχει και ο στόχος της παθητικής ανοσοποίησης. 
 Το "Comirnaty" ως mRNA δεν µπορεί να προκαλέσει άµεσα ανοσολογική 
απόκριση. Ωστόσο, µια τέτοια άµεση ανοσολογική απόκριση αποτελεί υποχρεωτική 
λειτουργία για τα εµβόλια. Το "Comirnaty" είναι ένα κλασικό προφάρµακο, δηλαδή η 
πρόδροµη ουσία ενός φαρµάκου, η οποία πρέπει πρώτα να µεταβολιστεί από τις 
λειτουργίες του ίδιου του οργανισµού - στην προκειµένη περίπτωση τη βιοσύνθεση 
πρωτεϊνών - στο φάρµακο που ελπίζεται να λειτουργήσει. Η διαδικασία αυτή είναι 
γνωστή και περιγράφεται για τα θεραπευτικά φάρµακα (prodrug), αλλά όχι για τα 
εµβόλια (ο όρος "προβακτίνη" είναι άγνωστος). Αυτό το γεγονός ότι το "Comirnaty" 
απαιτεί ενδογενή ενεργοποίηση αποκλείει επίσης το ενδεχόµενο αυτό το φάρµακο 
γονιδιακής θεραπείας να είναι εµβόλιο. Πρόκειται για ένα φάρµακο γονιδιακής 
θεραπείας που υποτίθεται ότι έχει ανοσοδιεγερτικά αποτελέσµατα προκειµένου να 
ανακουφίσει τις σοβαρές συνέπειες των λοιµώξεων που προκαλούνται από 
κορονοϊούς. Η ανακούφιση των συµπτωµάτων της νόσου είναι σαφώς λειτουργίες 
που αποδίδονται σε φάρµακα (συµπεριλαµβανοµένων των προληπτικών) και όχι σε 
εµβόλια. 
Κατά συνέπεια, το δραστικό συστατικό "Comirnaty" σαφώς δεν εµπίπτει στον όρο 

"εµβόλιο", όπως ορίζεται στην οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 6ης Νοεµβρίου 2001, περί κοινοτικού 
κώδικος για τα φάρµακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. 

Πράγµατι, η δραστική ουσία "Comirnaty" αντιστοιχεί στον ορισµό του "φαρµάκου 
γονιδιακής θεραπείας", όπως ορίζεται στο παράρτηµα I µέρος IV (Φάρµακα 
προηγµένης θεραπείας) σηµείο 2.1. της οδηγίας 2001/83/ΕΚ. Ως φάρµακο 
γονιδιακής θεραπείας νοείται βιολογικό φάρµακο το οποίο έχει τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: α) περιέχει δραστική ουσία η οποία περιέχει ή αποτελείται από 
ανασυνδυασµένο νουκλεϊκό οξύ που χρησιµοποιείται σε ανθρώπους ή χορηγείται 
σε ανθρώπους µε σκοπό τη ρύθµιση, την επισκευή, την αντικατάσταση, την 
προσθήκη ή την αφαίρεση µιας αλληλουχίας νουκλεϊκού οξέος β) το θεραπευτικό, 
προληπτικό ή διαγνωστικό του αποτέλεσµα σχετίζεται άµεσα µε την 
ανασυνδυασµένη αλληλουχία νουκλεϊκού οξέος που περιέχει ή µε το προϊόν που 
προκύπτει από την έκφραση της εν λόγω αλληλουχίας. 

Το  "Comirnaty" λειτουργεί ακριβώς σύµφωνα µε αυτή την αρχή. Συνεπώς, η 
δραστική ουσία "Comirnaty" θα έπρεπε να υπόκειται στις ειδικές απαιτήσεις που 
ορίζονται στο µέρος IV του παραρτήµατος I για τα "φάρµακα προηγµένης 
θεραπείας". Αυτό δεν έγινε. 
Για τον λόγο αυτό, η προσβαλλόµενη εδώ εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (µαζί µε τις µεταγενέστερες τροποποιήσεις και ενσωµατώσεις) είναι 
κατάφωρα παράνοµη και άκυρη εκ του νόµου, διότι παραβιάζονται τα δικαιώµατα 
που παρέχει ο κανονισµός (ΕΚ) 1394/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 13ης Νοεµβρίου 2007, για τα φάρµακα προηγµένων θεραπειών 
και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και του κανονισµού (ΕΚ) 
726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 31ης Μαρτίου 
2004, για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα για τα φάρµακα που προορίζονται για 
ανθρώπινη χρήση και του κανονισµού (ΕΚ) 726/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση 
κοινοτικού κώδικα για τα φάρµακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. 
726/2004 στην οδηγία 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρµακα που 
προορίζονται για ανθρώπινη χρήση και στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του 



Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για τη 
θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα 
φάρµακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. 

3.2. Ακυρότητα λόγω των εντοπισµένων "δυνητικών σηµαντικών κινδύνων" και των 
"ελλιπών πληροφοριών" σύµφωνα µε το σχέδιο διαχείρισης κινδύνων 
χωρίς κατάλληλα µέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων και εσφαλµένη 
παρουσίαση των κινδύνων όσον αφορά την περίληψη των χαρακτηριστικών 
του προϊόντος και το φύλλο οδηγιών χρήσης. 

Το παράρτηµα Ι σχετικά µε την περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και 
το άρθρο 3 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα ΙΙΙ σχετικά µε το φύλλο οδηγιών 
χρήσης της προσβαλλόµενης εκτελεστικής απόφασης έρχονται σε αντίθεση 
µε το περιεχόµενο του σχεδίου διαχείρισης κινδύνου της 21/12/2020 (έγγρ. Α. 
24), το οποίο περιέχει τις σχετικές αλλαγές της κυλιόµενης έκθεσης 
ανασκόπησης της PRAC της 18/12/2020 σε σχέση µε την αίτηση χορήγησης 
άδειας κυκλοφορίας και το οποίο, σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ lit. Δ της 
προσβαλλόµενης εκτελεστικής απόφασης, αποτελεί τους "όρους ή 
περιορισµούς για την αποτελεσµατική χρήση του φαρµάκου". 

Σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 726/2004, 
οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τα συνιστώµενα µέτρα που πρέπει να συµπεριληφθούν 
στο σύστηµα διαχείρισης κινδύνου προκειµένου να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση 
του φαρµάκου αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της θετικής γνώµης του 
Οργανισµού και, κατά συνέπεια, της άδειας κυκλοφορίας. Αυτές οι συνιστώµενες 
αλλαγές ως συνέπεια της έκθεσης κυλιόµενης επανεξέτασης της PRAC της 
18.12.2020 αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση της άδειας κυκλοφορίας όσον 
αφορά την αποτελεσµατική χρήση του φαρµάκου. 

Το σχέδιο διαχείρισης κινδύνου της 21/12/2020, το οποίο περιέχει τις σχετικές 
τροποποιήσεις της κυλιόµενης έκθεσης επανεξέτασης της PRAC της 
18/12/2020 σε σύγκριση µε το αρχικό σχέδιο διαχείρισης κινδύνου που 
υπέβαλε η προσφεύγουσα και το οποίο, σύµφωνα µε το παράρτηµα II στοιχ. 
δ) της προσβαλλόµενης εκτελεστικής απόφασης, αποτελεί τους "όρους ή 
περιορισµούς για την αποτελεσµατική χρήση του φαρµάκου", περιέχει, 
µεταξύ άλλων, αναποτελεσµατικά µέτρα ελαχιστοποίησης του κινδύνου κατά 
την έννοια του άρθρου 11, παράγραφος 1, στοιχείο γ), του κανονισµού ΕΚ 
520/2012. 

Ειδικότερα, όσον αφορά την "ενισχυµένη νόσο που σχετίζεται µε τον εµβολιασµό 
(VAED), συµπεριλαµβανοµένης της ενισχυµένης αναπνευστικής νόσου που 
σχετίζεται µε τον εµβολιασµό (VAERD)", δεν προσδιορίστηκε κανένα 
περαιτέρω µέτρο ελαχιστοποίησης του κινδύνου σύµφωνα µε τον πίνακα 30 
και δεν ζητήθηκε να συµπεριληφθεί ο κίνδυνος αυτός ως σηµαντικός 
δυνητικός κίνδυνος στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και, 
συνεπώς, στο φύλλο οδηγιών χρήσης σύµφωνα µε τον πίνακα 31/33. 

Όσον αφορά τις ελλείπουσες πληροφορίες σχετικά µε άτοµα µε εύθραυστη 
κατάσταση υγείας, ιδίως συννοσηρότητες (π.χ. χρόνια αποφρακτική 
πνευµονοπάθεια (ΧΑΠ), διαβήτης, χρόνιες νευρολογικές παθήσεις, 
καρδιαγγειακές διαταραχές), οι πληροφορίες παρασχέθηκαν στη σύνοψη 
των χαρακτηριστικών του προϊόντος σύµφωνα µε τον πίνακα 30 ως 
τυποποιηµένο µέτρο ελαχιστοποίησης του κινδύνου. Ωστόσο, αυτό δεν 
εντοπίζεται ως αντίστοιχη προειδοποίηση για "ελλιπείς" πληροφορίες στο 
παράρτηµα Ι. Αντίθετα, υπάρχει θετική αναφορά. Αντίθετα, διαπιστώνεται 
θετική αναφορά στο πλαίσιο των ατόµων µε συννοσηρότητες: "Δεν υπήρχαν 
σηµαντικές κλινικές διαφορές στη συνολική αποτελεσµατικότητα του εµβολίου σε 
συµµετέχοντες µε κίνδυνο για σοβαρό COVID-19, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων 



µε µία ή περισσότερες συννοσηρότητες που αυξάνουν τον κίνδυνο για σοβαρό 
COVID-19 (π.χ. άσθµα, σωµατική µάζα 30 kg/m2, χρόνια πνευµονοπάθεια, 
σακχαρώδη διαβήτη, υπέρταση)", Παράρτηµα Ι, σ. 8. Ο πίνακας 2 που ακολουθεί 
δείχνει ότι η οµάδα των ατόµων 75+έτη, ήταν µόνο 774 άτοµα. Η ρητή 
πληροφόρηση σχετικά µε την έλλειψη δεδοµένων για τα άτοµα µε 
εύθραυστη κατάσταση υγείας απουσιάζει εντελώς και συνεπώς έρχεται σε 
αντίθεση µε την ΠΧΠ. 

Η έλλειψη δεδοµένων µακροπρόθεσµης ασφάλειας σύµφωνα µε τον πίνακα 30 δεν 
συµπεριλήφθηκε επίσης στην περίληψη των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος ως µέτρο ελαχιστοποίησης του κινδύνου σύµφωνα µε το σχέδιο 
διαχείρισης κινδύνου. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 και το άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 62 
της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, τα χαρακτηριστικά του φαρµάκου, ιδίως οι σχετικοί 
κίνδυνοι ή οι πληροφορίες για τις οµάδες ατόµων για τις οποίες δεν 
συνιστάται το φάρµακο, πρέπει να περιλαµβάνονται σωστά και το φύλλο 
οδηγιών πρέπει να είναι σύµφωνο µε αυτό. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 4.4 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, η περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος περιλαµβάνει τις ειδικές προειδοποιήσεις και 
προφυλάξεις κατά τη χρήση και, στην περίπτωση των ανοσολογικών 
φαρµάκων, τυχόν ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται από τα 
άτοµα που χειρίζονται ανοσολογικά φάρµακα και από τα άτοµα που 
χορηγούν τα φάρµακα αυτά σε ασθενείς, καθώς και τυχόν προφυλάξεις που 
πρέπει να λαµβάνονται από τον ασθενή. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 11 σηµείο 4.5. της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ, η περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος πρέπει να περιέχει 
τις αλληλεπιδράσεις φαρµάκων και άλλες αλληλεπιδράσεις. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 59 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της 
οδηγίας 2001/83/ΕΚ, το φύλλο οδηγιών χρήσης συντάσσεται σύµφωνα µε 
την περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και περιέχει τον ακόλουθο 
κατάλογο πληροφοριών που πρέπει να είναι γνωστές πριν από τη λήψη του 
φαρµάκου: i) αντενδείξεις, ii) κατάλληλες προφυλάξεις κατά τη χρήση, iii) 
αλληλεπιδράσεις µε άλλα φάρµακα και άλλες αλληλεπιδράσεις που 
ενδέχεται να επηρεάσουν τη δράση του φαρµάκου, iv) ειδικές 
προειδοποιήσεις. 

Οι λεγόµενες "ελλείπουσες πληροφορίες" που εντοπίστηκαν στην 
επικαιροποιηµένη έκθεση διαχείρισης κινδύνου (RMP) της 21/12/2020 µετά 
την έκθεση κυλιόµενης επανεξέτασης της PRAC της 18/12/2020 θα έπρεπε 
απαραιτήτως να συµπεριληφθούν στον φάκελο της άδειας κυκλοφορίας (βλ. 
παραρτήµατα της προσβαλλόµενης εδώ εκτελεστικής απόφασης) σύµφωνα 
µε την προαναφερθείσα νοµική βάση. 

Αυτό ισχύει ιδίως για τον πίνακα 31, σ. 98 RMP iVm PAR σ. 115 (σύνοψη των 
ανησυχιών για την ασφάλεια RMP, ελλείπουσες πληροφορίες) (Έγγραφο Α. 
24). 

Ειδικότερα, ο "σηµαντικός δυνητικός κίνδυνος" VAERD θα έπρεπε να έχει 
συµπεριληφθεί στο φύλλο οδηγιών χρήσης, καθώς και όλες οι άλλες 
πληροφορίες που λείπουν (άτοµα µε εύθραυστη κατάσταση υγείας κ.λπ.) 
"II.A Κατάλογος σηµαντικών κινδύνων και ελλείπουσας πληροφορίας Οι 
σηµαντικοί κίνδυνοι του Comirnaty είναι κίνδυνοι που χρειάζονται ειδικές 
δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνου για την περαιτέρω διερεύνηση ή την 
ελαχιστοποίηση του κινδύνου, ώστε το φαρµακευτικό προϊόν να µπορεί να 
χορηγείται µε ασφάλεια.Οι σηµαντικοί κίνδυνοι µπορούν να θεωρηθούν 



αναγνωρισµένοι ή δυνητικοί. Οι αναγνωρισµένοι κίνδυνοι είναι ανησυχίες για τις 
οποίες υπάρχει επαρκής απόδειξη σύνδεσης µε τη χρήση του Comirnaty. Οι 
δυνητικοί κίνδυνοι είναι ανησυχίες για τις οποίες είναι πιθανή η συσχέτιση µε τη 
χρήση αυτού του φαρµάκου βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, αλλά η συσχέτιση 
αυτή δεν έχει ακόµη τεκµηριωθεί και χρειάζεται περαιτέρω αξιολόγηση. Οι 
πληροφορίες που λείπουν αναφέρονται σε πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια 
του φαρµάκου που λείπουν επί του παρόντος και πρέπει να συλλεχθούν (π.χ. 
σχετικά µε τη µακροχρόνια χρήση του φαρµάκου).Πίνακας 31. Κατάλογος 
σηµαντικών κινδύνων και ελλιπών πληροφοριών 
Σηµαντικοί εντοπισµένοι κίνδυνοι Αναφυλαξία 
Σηµαντικοί δυνητικοί κίνδυνοι Ενισχυµένη νόσος που σχετίζεται µε τον εµβολιασµό 
(VAED), συµπεριλαµβανοµένης της ενισχυµένης αναπνευστικής νόσου που 
σχετίζεται µε τον εµβολιασµό (VAERD) 
Χρήση κατά την εγκυµοσύνη και κατά τη διάρκεια του θηλασµού 
Χρήση σε ανοσοκατεσταλµένους ασθενείς 
Χρήση σε εύθραυστους ασθενείς µε συννοσηρότητες (π.χ. χρόνια αποφρακτική 
πνευµονοπάθεια (ΧΑΠ), διαβήτης, χρόνια νευρολογική νόσος, 
καρδιαγγειακές διαταραχές) 
Χρήση σε ασθενείς µε αυτοάνοσες ή φλεγµονώδεις διαταραχές 
Αλληλεπίδραση µε άλλα εµβόλια 

Μακροπρόθεσµα δεδοµένα ασφάλειας. 
Μια µατιά στο φύλλο οδηγιών συσκευασίας δείχνει ότι ο κανονισµός της ΕΕ έχει σαφώς 

παραβιαστεί. 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το παράρτηµα Ι της προσβαλλόµενης εκτελεστικής αποφάσεως 

ορίζει ρητώς: "4.5 Δεν έχουν διεξαχθεί µελέτες για την αξιολόγηση των 
αλληλεπιδράσεων. Η ταυτόχρονη χορήγηση του Comirnaty µε άλλα εµβόλια δεν 
έχει µελετηθεί". Για τον λόγο αυτό, επίσης, η προσβαλλόµενη εδώ εκτελεστική 
απόφαση είναι αντίθετη προς το δίκαιο του Ευ. 

3.3 Ακυρότητα λόγω παραβίασης των κριτηρίων του ίδιου του ΕΜΑ για την 
παρακολούθηση ενός "φαρµάκου πανδηµίας" µε τεράστια ποσοστά έκθεσης 
βραχυπρόθεσµα. 

Σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ, Ε - Ειδική υποχρέωση για την ολοκλήρωση των µέτρων 
µετά την έγκριση υπό "ειδικές συνθήκες" (σελ. 17 και 18) της προσβαλλόµενης 
εδώ εκτελεστικής απόφασης, ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας υποχρεούται 
να υποβάλει την έκθεση κλινικής µελέτης για την τυχαιοποιηµένη, 
ελεγχόµενη µε εικονικό φάρµακο, τυφλή µελέτη µε παρατηρητή µε σκοπό 
την επιβεβαίωση της αποτελεσµατικότητας και της ασφάλειας του Comirnaty 
µόνο τον Δεκέµβριο του 2023!Η προθεσµία αυτή είναι σαφώς εκτός έγκυρης 
περ ι όδου α ξ ι ολόγησης γ ι α επαν ε ξ έ ταση όσον αφορά τ ην 
αποτελεσµατικότητα και την ασφάλεια κ.λπ. κατά τον χρόνο της παράτασης. 
Είναι επίσης απολύτως απαράδεκτο οι εκθέσεις ασφαλείας για ένα φάρµακο µε 
βραχυπρόθεσµα τεράστια στοιχεία έκθεσης να υποβάλλονται µόλις 6 µήνες µετά 
την έγκριση. 

Όσον αφορά τους όρους παρασκευής όσον αφορά τη δραστική ουσία και την 
αποδέσµευση παρτίδων, καθώς και τις βασικές πτυχές της ασφάλειας, το 
παράρτηµα ΙΙ της προσβαλλόµενης εκτελεστικής απόφασης προβλέπει την 
υποβολή περιοδικών επικαιροποιηµένων εκθέσεων ασφάλειας (PSUR) σύµφωνα 
µε την οδηγία 2001/83/ΕΚ, για πρώτη φορά 6 µήνες µετά την έγκριση. 

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί η έγκριση του προπανδηµικού εµβολίου γρίπης 
Aflunov. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΜΑ ζήτησε αυστηρότερη υποβολή των εκθέσεων 
ασφαλείας: 



"Κατά τη διάρκεια µιας πανδηµίας, η συχνότητα υποβολής περιοδικών 
επικαιροποιηµένων εκθέσεων για την ασφάλεια (PSUR), όπως ορίζεται στο 
άρθρο 24 του κανονισµού 726/2004/ΕΚ, δεν είναι επαρκής για την 
παρακολούθηση της ασφάλειας ενός εµβολίου για πανδηµία, όταν 
αναµένεται µεγάλος αριθµός εκθέσεων σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Μια 
τέτοια κατάσταση απαιτεί ταχεία προβολή των πληροφοριών για την 
ασφάλεια των φαρµάκων, η οποία είναι εξαιρετικά σηµαντική για τη σχέση 
οφέλους-κινδύνου σε µια πανδηµία. Η άµεση αξιολόγηση των σωρευτικών 
πληροφοριών για την ασφάλεια, λαµβάνοντας υπόψη την έκταση της 
έκθεσης, θα είναι ζωτικής σηµασίας για τις κανονιστικές αποφάσεις και για 
την προστασία του πληθυσµού που πρόκειται να εµβολιαστεί. Επιπλέον, κατά 
τη διάρκεια µιας πανδηµίας, οι πόροι που απαιτούνται για την ενδελεχή αξιολόγηση 
των PSUR µε τη µορφή που καθορίζεται στο βιβλίο τόµος 9α των κανόνων που 
διέπουν τα φάρµακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να µην επαρκούν για τον 
ταχεία εντοπισµό νέων ζητηµάτων ασφάλειας. "1[1] Ο ίδιος ο ΕΜΑ επιβεβαιώνει ότι 
τα PSUR δεν επαρκούν για τον ταχεία εντοπισµό νέων ζητηµάτων ασφάλειας."[1]. 

Έτσι, ο ίδιος ο ΕΜΑ επιβεβαιώνει την άποψη ότι η υποβολή του PSUR των 
πανδηµικών εµβολίων ως φαρµάκων γονιδιακής θεραπείας µετά από 6 
µήνες είναι πολύ καθυστερηµένη, γεγονός που προκύπτει και από τη 
διατύπωση του άρθρου 107γ παράγραφος 2 στοιχείο β), το οποίο προβλέπει 
την υποχρέωση υποβολής του PSUR "τουλάχιστον" 6 µήνες µετά τη διάθεση 
στην αγορά. 

Για την ασφαλή και αποτελεσµατική χρήση του Comirnaty, ο κάτοχος της άδειας 
κυκλοφορίας υποχρεούται να εκτελεί τις απαραίτητες δραστηριότητες και µέτρα 
φαρµακοεπαγρύπνησης που περιγράφονται στο συµφωνηµένο σχέδιο διαχείρισης 
κινδύνου και ορίζονται στην ενότητα 1.8.2 της άδειας κυκλοφορίας, καθώς και σε 
κάθε µελλοντική συµφωνηθείσα ενηµέρωση του ΣΔΠ. 

Οι πραγµατικές "ειδικές συνθήκες" (σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν. 14α παράγραφος 4 του 
κανονισµού 726/2004) αφορούν ειδικές υποχρεώσεις για την ολοκλήρωση της 
ποιότητας του προϊόντος και της παρασκευής της δραστικής ουσίας που πρέπει να 
επαληθευτεί εντός των πρώτων 6 µηνών και, όσον αφορά την επιβεβαίωση της 
αποτελεσµατικότητας και της ασφάλειας, την υποβολή της τελικής έκθεσης 
κλινικής µελέτης για την τυχαιοποιηµένη, ελεγχόµενη µε εικονικό φάρµακο, τυφλή 
από παρατηρητές µελέτη C4591001 έως τον Δεκέµβριο του 2023. 

Το πρόβληµα που απειλε ί την υγε ία έγκε ιτα ι στην απόδειξη της 
αποτελεσµατικότητας και της ασφάλειας που πρέπει να παρέχει ο κάτοχος 
της άδειας κυκλοφορίας, η οποία πρέπει να παρέχεται µόνο 2 έτη µετά την 
άδεια κυκλοφορίας, αν και πρέπει να πραγµατοποιείται ετήσια επανεξέταση 
σύµφωνα µε την απόφαση εφαρµογής. Αυτό οδηγεί σε µια άλυτη αντίφαση, 
η οποία θέτει υπό αµφισβήτηση τη νοµιµότητα του όρου αυτού και, 
συνεπώς, της ίδιας της άδειας κυκλοφορίας. 

4) Ακυρότητα της προσβαλλόµενης εκτελεστικής απόφασης λόγω σοβαρής 
παραβίασης των άρθρων 168 και 169 ΣΛΕΕ και των άρθρων 3, 35 και 38 του 
Χάρτη της ΕΕ. 

Με βάση τα πραγµατικά περιστατικά και τις περιστάσεις που εκτίθενται ανωτέρω και 
τεκµηριώνονται στην παρούσα προσφυγή, είναι προφανές ότι η προσβαλλόµενη 
εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της ΕΕ παραβιάζει τις αρχές που 
κατοχυρώνει το άρθρο 168 ΣΛΕΕ (Δηµόσια Υγεία) του νοµοθέτη της ΕΕ. Ο 
νοµοθέτης της ΕΕ έχει εγγυηθεί στους πολίτες της ΕΕ ότι πρέπει να 
διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας κατά τον καθορισµό 
και την εφαρµογή όλων των πολιτικών και δραστηριοτήτων της Ένωσης. 



Η δράση της Ένωσης θα πρέπει να στοχεύει στη βελτίωση της δηµόσιας υγείας, στην 
πρόληψη των ανθρώπινων ασθενειών και των νοσηµάτων και στην 
αποτροπή των πηγών κινδύνου για τη σωµατική και ψυχική υγεία.Η ΕΕ 
πρέπει να λάβει µέτρα για τον καθορισµό υψηλών προτύπων ποιότητας και 
ασφάλειας για τα φάρµακα και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή παραβίασε κατάφωρα όλες αυτές τις υποχρεώσεις του άρθρου 168 
ΣΛΕΕ µε την προσβαλλόµενη εκτελεστική απόφαση και θέτει συγκεκριµένα τους 
προσφεύγοντες σε κατάσταση που θέτει σε κίνδυνο την υγεία τους. 

 Το άρθρο 3 του Χάρτη της ΕΕ (δικαίωµα στην ακεραιότητα του ατόµου) εγγυάται σε 
κάθε άτοµο στην ΕΕ τα εξής: (1) Καθένας έχει δικαίωµα στη σωµατική και 
ψυχική ακεραιότητα. (2) Στο πλαίσιο της ιατρικής και της βιολογίας, πρέπει 
να γίνονται σεβαστά ιδίως τα εξής: η ελεύθερη συγκατάθεση του 
ενδιαφερόµενου προσώπου µετά από ενηµέρωση, σύµφωνα µε τους 
τρόπους που ορίζει ο νόµος, ..., η απαγόρευση της χρήσης του ανθρώπινου 
σώµατος και των τµηµάτων του ως τέτοιων µε σκοπό το κέρδος, 

Το άρθρο 35 του Χάρτη της ΕΕ (προστασία της υγείας) εγγυάται σε κάθε πρόσωπο 
που βρίσκεται στην ΕΕ ότι διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας κατά τον καθορισµό και την εφαρµογή όλων των 
πολιτικών και δραστηριοτήτων της Ένωσης. 

Στην Art. 169 ΣΛΕΕ (προστασία των καταναλωτών), οι καταναλωτές διασφαλίζονται ότι, 
προκειµένου να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, η ΕΕ 
συµβάλλει στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών 
και στην προώθηση του δικαιώµατός τους στην ενηµέρωση. 

Και σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 38 του Χάρτη της ΕΕ (Προστασία 
των καταναλωτών), οι πολιτικές της Ένωσης πρέπει να συνιστούν υψηλό επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών. 

Βάσει των ανωτέρω, είναι προφανές ότι η Επιτροπή της ΕΕ παραβίασε επίσης κατάφωρα 
το θεµελιώδες δικαίωµα των προσφευγόντων στην προστασία των καταναλωτών 
και τις υποχρεώσεις του άρθρου 169 ΣΛΕΕ, οι οποίες ισχύουν και για την 
Επιτροπή ειδικότερα, µε την προσβαλλόµενη εκτελεστική απόφαση. 

Ως εκ τούτου, οι προαναφερόµενοι προσφεύγοντες ζητούν από το εντιµότατο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο, βάσει των πολλαπλών κατάφωρων παραβιάσεων του εφαρµοστέου 
δικαίου της ΕΕ που αναφέρθηκαν ανωτέρω, οι οποίες θίγουν άµεσα και 
προσωπικά τους προσφεύγοντες, να κηρύξει την προσβαλλόµενη εκτελεστική 
απόφαση, καθώς και τις µεταγενέστερες ενσωµατώσεις και τροποποιήσεις, 
άκυρες.Μπολζάνο, 16 Φεβρουαρίου 2021 Δικηγόρος Renate Holzeisen 

  

Κατατίθενται τα ακόλουθα έγγραφα: 

A1 EMA Έκθεση αξιολόγησης Comirnaty Procedure No. EMEA/H/C005735/0000 της 
21/12/2020- σελ. 1 έως 141 των παραρτηµάτων- παράγραφος 1- (έγχρωµη 
εκτύπωση) 

Α2 σελ. 142 των παραρτηµάτων 
A2.1  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εκτελεστική απόφαση της 21/12/2020 για τη χορήγηση 

άδειας κυκλοφορίας υπό όρους για το φάρµακο για ανθρώπινη χρήση "Comirnaty-
COVID-19 mRNA vaccine (nucleoside modified)" σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) 



αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου- σελ. 143 έως 146 
των παραρτηµάτων- παράγραφος 2, 

A2.2  Παραρτήµατα I, II, III και IV της εκτελεστικής απόφασης C(2020) 9598(τελικό)- σελ. 
147 έως 180 των παραρτηµάτων- παράγραφος 3, 

A2.3  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εκτελεστική απόφαση της 08/01/2021 για την τροποποίηση 
της υπό όρους άδειας κυκλοφορίας που χορηγήθηκε µε την απόφαση C(2020) 
9598(final) για το φάρµακο για ανθρώπινη χρήση "Comirnaty - COVID-19 mRNA 
vaccine (nucleoside modified)", σελ. 181 έως 219 των παραρτηµάτων, παράγραφος 
4, 

A2.4  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εκτελεστική απόφαση της 02/02/2021 σχετικά µε την 
τροποποίηση της υπό όρους άδειας κυκλοφορίας που χορηγήθηκε µε την απόφαση 
C(2020) 9898 (τελικό) για το φάρµακο για ανθρώπινη χρήση "Comirnaty - COVID-19 
mRNA vaccine (nucleoside modified)", σελ. 220 έως 258 των παραρτηµάτων, παρ. 5, 

Α3 σελ. 259 των παραρτηµάτων (έγχρωµη εκτύπωση) 
A3.1  Alto Adige, ηλεκτρονική έκδοση της ιταλόφωνης καθηµερινής εφηµερίδας, άρθρο" 

infettivologo Galli: "Perseguire legalmente medici e intermiei no vax in Alto Adige" 
που δηµοσιεύθηκε στις 13/01/2021- σελ. 260 έως 263 των συνηµµένων- paragr. 10; 

A3.2.  Μήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από τον συντονιστή διαχείρισης της 
περίθαλψης της υπηρεσίας ασθενοφόρων του Νοτίου Τιρόλου που δηµοσιεύθηκε τον 
Ιανουάριο του 2020, σελ. 264 έως 267 των παραρτηµάτων, παράγραφος 10, 

A3.3.  Μήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από τον ιατρικό διευθυντή της υγειονοµικής 
περιφέρειας Bolzano µε ηµεροµηνία 24/12/2020 σχετικά µε την έναρξη του 
"εµβολιασµού" του Comirnaty- σελ. 268 έως 269 των παραρτηµάτων- παράγραφος 
11, 

A3.4.  Covid "σχέδιο εµβολιασµού" Ιταλία της 7/12/2020, σελ. 270 έως 296 των 
παραρτηµάτων, παράγραφος 11 , 

A3.5.  Επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από τους υπεύθυνους του 
νοσοκοµείου Merano (αυτόνοµη επαρχία Bolzano - Ιταλία) προς το προσωπικό του 
νοσοκοµείου της 07/01/2021- σελ. 297 έως 298 των παραρτηµάτων- παράγραφος 
11, 

A3.6.  Ανακοίνωση των υπευθύνων του γηροκοµείου Heinrich von Rottenburg - Kaltern 
προς το προσωπικό, µε ηµεροµηνία 25/1/2021- σελ. 299-300 των παραρτηµάτων- 
παράγραφος 11, 

A3.7.  Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο του Ιατρικού και Οδοντιατρικού Συλλόγου του Bolzano 
προς τους γιατρούς µε αίτηµα εµβολιασµού, µε ηµεροµηνία 15/01/2021- σελ. 301 
έως 302 των παραρτηµάτων- παράγραφος 11, 

A3.8.  AssoCareNews.it, άρθρο που δηµοσιεύθηκε στις 04/01/2021 σχετικά µε µια 
γηριατρική νοσοκόµα που αναγκάστηκε να κάνει τον εµβολιασµό Covid παρά τη 
θέλησή της: "Cristina, OSS: "mi hanno costretta al vaccino, mi hanno minacciata"- 
σελ. 303 έως 307 των παραρτηµάτων- παράγραφος 12, 

A3.9  Nurse Times, άρθρο που δηµοσιεύθηκε στις 08/01/2021 σχετικά µε την απειλή 
απόλυσης 19 εργαζοµένων σε υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωµένων επειδή αρνήθηκαν 
τον "εµβολιασµό" της Κοµιρνάτι- σελ. 308 έως 312 των Παραρτηµάτων- παράγραφος 
12, 

A4  RA DDr. Renate Holzeisen, προειδοποιητική επιστολή της 19/12/2020 προς την 
Επιτροπή της ΕΕ, τον ΕΜΑ και άλλους- "; σελ. 313 έως 387 των  α α ν έ κ δ ο τ ω ν - 
παράγραφος 16- (έγχρωµη εκτύπωση). 

A5  Στρατηγική της ΕΕ για τα εµβόλια - Απόσπασµα από τον ιστότοπο της Επιτροπής της 
ΕΕ της 11/02/2021- σελ. 388 έως 404 των προσαρτηµάτων- παράγραφος 18, 

A6  MedRixiv - The infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data, 
John P.A. Ioannidis, May 2020- σελ. 405 έως 415 των παραρτηµάτων- παράγραφος 
29, 



A7  Δελτίο του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας: Τύπος: Ιωαννίδης, 14/10/2020- σελ. 416 
έως 453 των παραρτηµάτων- παράγραφος 29- (έγχρωµη εκτύπωση). 

A8  LaVerità, άρθρο σχετικά µε συνέντευξη του νέου προέδρου του Ιταλικού Οργανισµού 
Φαρµάκων που ανακοινώνει κατευθυντήριες γραµµές για τους γενικούς γιατρούς 
σχετικά µε την κατ' οίκον θεραπεία για τους ασθενείς µε Covid 19, "Via libera agli 
anticorpi monoclonali e alle linee guida per curarsi a casa", 03/02/2021- σελ. 454 έως 
455 των συνηµµένων- παράγραφος 30, 

A9  Consiglio di Stato, απόφαση του Συµβουλίου της Ρώµης αριθ. 09070/2020, της 
1/12/2020- σελ. 456 έως 492 των παραρτηµάτων- παράγραφος 30, 

A10 σ. 493 των παραρτηµάτων 
A10.1  ΠΟΥ, Δελτίο, 30/01/2020 - Δήλωση του Γενικού Διευθυντή της ΠΟΥ σχετικά µε την 

επιτροπή έκτακτης ανάγκης της ΔΥΕ για τον νέο κοροναϊό (2019-nCoV)- σελ. 494 
έως 498 των παραρτηµάτων- παράγραφος 34, 

A10.2  ΠΟΥ, Δελτίο, 30/01/2020 - Δήλωση σχετικά µε τη δεύτερη συνεδρίαση της 
Επιτροπής Έκτακτης Ανάγκης των Διεθνών Κανονισµών Υγείας (2005) σχετικά µε την 
επιδηµία του νέου κοροναϊού (2019-nCoV)- σελ. 499 έως 507 των παραρτηµάτων- 
παράγραφος 36, 

A11 σ. 508 των παραρτηµάτων (έγχρωµη εκτύπωση) 
A11.1  ΠΟΥ, 17/01/2020, Προσωρινή καθοδήγηση - Εργαστηριακές δοκιµές για τον νέο 

κοροναϊό του 2019 (2019-nCoV) σε ύποπτα ανθρώπινα περιστατικά- σελ. 509 έως 
515 των παραρτηµάτων- παράγραφος 37, 

A11.2  Christian Drosten, Diagnostic detection of Wuhan coronavirus 2019 by real-time RT-
PCR- σελ. 516 έως 528 των παραρτηµάτων- παράγραφος 37, 

A11.3  ΠΟΥ, Συνοπτικός πίνακας των διαθέσιµων πρωτοκόλλων, σελ. 529 έως 609 των 
παραρτηµάτων, παράγραφος 37, 

A11.4  Eurosurveillance, Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time 
RT-PCR- σελ. 610 έως 618 των παραρτηµάτων- παράγραφος 37, 

A12 σ. 619 των παραρτηµάτων 
A12.1  ΠΟΥ, Δελτίο, 14/12/2020 - Ενηµερωτική ανακοίνωση του ΠΟΥ για τους χρήστες 

IVD,   
A12.2.  ΠΟΥ, Δελτίο, 30/01/2020 -WHO Information Notice for IVD Users 2020/05- 

σελ. 625 έως 628 των παραρτηµάτων- παράγραφος 46, 
A13 σ. 629 των παραρτηµάτων 
A13.1.  The New York Times - Το τεστ για τον κορονοϊό είναι θετικό. Maybe It 

Shouldn't Be, 29/08/2020, σελ. 630 έως 634 των παραρτηµάτων, παράγραφος 47, 
A13.2.  Times of India - Οι εκθέσεις δοκιµών Covid-19 πρέπει επίσης να αναφέρουν 

την τιµή  κατωφλίου κύκλου: Γιατροί, 06/09/2020, σελ. 635 έως 637 των 
παραρτηµάτων, παράγραφος 47 , 

A14  Nature communications - Έλεγχος νουκλεϊκών οξέων SARS-CoV-2 µετά τον 
εγκλωβισµό σε σχεδόν δέκα εκατοµµύρια κατοίκους της Wuhan, Κίνα- σελ. 638 έως 
645 των παραρτηµάτων- παράγραφος 48- (έγχρωµη εκτύπωση) 

A15 σελ. 646 των παραρτηµάτων (έγχρωµη εκτύπωση) 
A15.1.  Tribunal da Relacao de Lisboa, Conclusao, 11/11/2020- σελ. 647 έως 681 

των παραρτηµάτων- παράγραφος 50, 
A15.2.  Infectious Desease Society of America, Rita Jaafar und andere, Correlation 

Between 3790 Quantitative Polymerase Chain Reaction-Positives Samples, σελ. 682 
έως 684 των παραρτηµάτων, παράγραφος 50, 

A15.3.  The Lancet, Elena Surkova und andere, False positive COVID-19 results: 
hidden problems and costs, 29/09/2020, σελ. 685 έως 687 των παραρτηµάτων, 
παράγραφος 50, 



A15.4.  Tumori Journal, Giovanni Apalone und andere, Unexpected detection of 
SARS- CoV-2 antibodies in the prepandemic period in Italy, 11/11/2020, σελ. 688 έως 
694 των παραρτηµάτων, παράγραφος 51, 

A15.5.  Istat - Istituto Nazionale di Statistica - Impact of the Covid-19 Epidemic on the 
total mortality of the resident population in the first quarter of 2020- σελ. 695 έως 698 
των παραρτηµάτων- παράγραφος 52, 

A16 σ. 699 των παραρτηµάτων (έγχρωµη εκτύπωση) 
A16.1.  Επιστολή αίτησης ανάκλησης προς την Eurosurveillance + Έκθεση ανασκόπησης 

Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 2020, Dr. Peter Borger et al., 27/11/2020- 
σελ. 700 έως 729 των παραρτηµάτων- παράγραφος 55 , 

A16.2.  Corman-Drosten Review Report, Addendum, τελευταία ενηµέρωση 
11/01/2021, σελ. 730 έως 789 των παραρτηµάτων, παράγραφος 60, 

A16.3.  Eurosurveillance, Απάντηση στο αίτηµα ανάκλησης και στους ισχυρισµούς 
περί παραπτωµάτων και επιστηµονικών νόµων, 04/02/2021- σελ. 790 έως 802 των 
παραρτηµάτων- παράγραφος 60, 

A16.4.  South Tyrolean Medical Service και Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 
Provincia Autonoma di Bolzano, επιστολές µε ηµεροµηνία 26/11/2020 και 25/11/2020- 
σελ. 803 έως 810 των παραρτηµάτων- παράγραφος 61, 

A16.5.  Οµάδα γιατρών, αιτήµατα για γνωστοποίηση δεδοµένων από τεστ PCR, 
επαρχία του Νοτίου Τιρόλου  και επαρχία του Τρέντο . µε ηµεροµηνία 
27/10/2020 και 26/10/2020- σελ. 811 έως 822 των παραρτηµάτων- παράγραφος 61, 

A17  WHO, Bulletin, Statement on the fifth meeting of the International Health Regulations 
(2005) Emergency Committee concerning the coronavirus disease (COVID-19) 
pandemic, 30/10/2020- σελ. 823 έως 830 των παραρτηµάτων- παράγραφος 64, 

A18 σ. 831 των παραρτηµάτων, 
A18.1.  CNN Health - Live TV - Η Pfizer και η BioNTech λένε ότι η τελική ανάλυση δείχνει 

ότι το εµβόλιο κατά του κοροναϊού είναι κατά 95% αποτελεσµατικό χωρίς προβλήµατα 
ασφάλειας- σελ. 832 έως 834 των παραρτηµάτων- παράγραφος 80 , 

A18.2.  BMJ, Peter Doshi: Pfizer and Moderna's "95%effective" vaccines - let's be 
cautios and first see the full data, 2671172020- σελ. 835 έως 839 των 
παραρτηµάτων- paragr.80, 

A18.3.  BMJ, Peter Doshi: Pfizer and Moderna's "95% effective" vaccines - we need 
more details and the raw data- pp.840 to 845 of the annexes- paragraph 80 , 

A18.4.  U.S. Department of Health and Humand Services, FDA, June 2020, 
Development and Licensure of Vaccines to Prevent COVID-19 - Guidance for 
Industry, σελ. 846 έως 870 των παραρτηµάτων, παράγραφος 81, 

A18.5.  Ινστιτούτο Robert Koch COVID-19 και εµβολιασµός: Απαντήσεις σε συχνές 
ερωτήσεις, σ. 20/21 σελ. 871 έως 873 των παραρτηµάτων- παράγραφος 83, 

A19  Dr.med Wolfgang Wodarg, Dr. Michael Yeadon, Petiton/Motion, 01/12/2020- σελ. 874 
έως 917 των παραρτηµάτων- παράγραφος 91- (έγχρωµη εκτύπωση), 

A20  Γνώµη εµπειρογνώµονα 1. Prof. Dr. Stefan Hockertz, σελ. 918 έως 963 των 
παραρτηµάτων, παράγραφος 92. 

A21  Γνώµη εµπειρογνώµονα 2. Prof. Dr. Stefan Hockertz, σελ. 964 έως 991 των 
παραρτηµάτων, παράγραφος 115, 

A22 σ. 992 των παραρτηµάτων, 
A22.1.  hcqmeta.com:  HCQ είναι αποτελεσµατικό για το COVID-19 όταν 

χρησιµοποιείται νωρίς: µετα-ανάλυση 200 µελετών σε πραγµατικό χρόνο- σελ. 993 
έως1060 των παραρτηµάτων- παράγραφος 144- (έγχρωµη εκτύπωση), 

A22.2.  The Guardian, Sugisphere: Κυβερνήσεις και ΠΟΥ άλλαξαν την πολιτική 
Covid-19 µε βάση ύποπτα στοιχεία από µικροσκοπική αµερικανική εταιρεία, 
03/06/2020, σελ. 1060 έως 1071 των παραρτηµάτων, παράγραφος 144, 



A22.3.  France Soir, Οξφόρδη, Recovery et Solidarity: Υπερδοσολογία σε δύο κλινικές 
δοκιµές µε πράξεις που θεωρούνται εγκληµατικές; 25/06/2020, σελ. 1072 έως1078 
των παραρτηµάτων, παράγραφος 144, 

A22.4.  Έρευνα ελβετικής πολιτικής - Covid-19: 31/12/2020, σελ. 1080 έως1085 των 
παραρτηµάτων, παράγραφος 145, 

A22.5.  Ivmmeta.com - Η ιβερµεκτίνη είναι αποτελεσµατική για το COVID-19: µετα-
ανάλυση 37 µελετών σε πραγµατικό χρόνο- σελ. 1086 έως 1111 των παραρτηµάτων- 
παράγραφος 145- (έγχρωµη εκτύπωση), 

A22.6.  Science Direct - Bénéfice de l'invermectine: de la gale à la COVID-19, un 
example de sérendipité- σελ. 1112 έως1117 των παραρτηµάτων- παράγραφος 145- 
(έγχρωµη εκτύπωση), 

A22.7.  Science Direct - Μια προφύλαξη από το COVID-19; Χαµηλότερη επίπτωση 
που σχετίζεται µε την προφυλακτική χορήγηση ιβερµεκτίνης- σελ. 1118 έως 1130 των 
παραρτηµάτων- παράγραφος 145- (έγχρωµη εκτύπωση) 

A22.8. FLCCC - Πρωτόκολλο για την προφύλαξη και την πρώιµη εξωνοσοκοµειακή 
θεραπεία του Covid-19- σελ. 1131 έως 1133 των παραρτηµάτων- παράγραφος 146- ( 
έγχρωµη εκτύπωση), 

A22.9.  Science Direct - Επίδραση της θεραπείας µε καλσιφενδιόλη και της βέλτιστης 
διαθέσιµης θεραπείας έναντι της βέλτιστης διαθέσιµης θεραπείας στην εισαγωγή στη 
µονάδα εντατικής θεραπείας και στη θνησιµότητα µεταξύ ασθενών που νοσηλεύονται 
για COVID-19...". Οκτώβριος 2020- σελίδες 1134 έως 1138 των παραρτηµάτων- 
παράγραφος 147, 

A22.10.  Science Direct - Βιταµίνη D και επιβίωση σε ασθενείς µε COVID-19: Σελίδες 
1139 έως 1142 των παραρτηµάτων, παράγραφος 147, 

A22.11.  MedRxiv - The link between vitamin D deficiency and Covid-19 in a large 
population- σελ. 1143 έως 1168 των παραρτηµάτων- παράγραφος 147- (έγχρωµη 
εκτύπωση), 

A22.12.  The BMJ - Vitamin D Supplementation to prevent Acute Respiratory Tract 
Infections: systematic review and meta-analysis of individual participant data- σελ. 
1169 έως 1191 των παραρτηµάτων- παράγραφος 147 , 

A22.13.  ScienceDirect - COVID-19 outpatients: πρώιµη θεραπεία µε διαβάθµιση 
κινδύνου µε ψευδάργυρο συν χαµηλή δόση υδροξυχλωροκίνης και αζιθροµυκίνης: 
µια αναδροµική µελέτη σειράς περιπτώσεων, σελ. 1192 έως 1225 των 
παραρτηµάτων, παράγραφος 148, 

A22.14.  MedicalXpress - Τα χαµηλότερα επίπεδα ψευδαργύρου στο αίµα συνδέονται 
µε αυξηµένο κίνδυνο θανάτου σε ασθενείς µε COVID-19- σελ. 1226 έως 1228 των 
παραρτηµάτων- παράγραφος 148- (έγχρωµη εκτύπωση), 

A22.15.  TrialSiteNews - An Unlikely Nation is Kicking This Pandemic ... , 9 Ιανουαρίου 
2021- σελ. 1229 έως 1234 των παραρτηµάτων- παράγραφος 151, 

A22.16.  Το Indianexpress - Up: Ιβερµεκτίνη για την αντικατάσταση της HCQ στη 
θεραπεία των ασθενών µε Covid- σελ. 1235 έως 1247 των παραρτηµάτων- 
παράγραφος 151, 

A22.17.  Slovak Spectator - Χρήση παρασιτικών φαρµάκων για τη θεραπεία ασθενών 
µε κοροναϊό, σελ. 1248 έως 1252 των παραρτηµάτων, παράγραφος 153, 

A22.18.  Tagblatt, Coronavirus - Covid-19: Anstatt das Virus auszurotten geben wir 
ihm  einen Medikamentencocktail- σελ. 1253 έως 1261 των παραρτηµάτων- 
παράγραφος 154 

A23 σ.1262 των παραρτηµάτων 
A23.1.  DW - Ινδία: σελ. 1263 έως 1266 των προσαρτηµάτων, παράγραφος 155, 
A23.2.  Συστάσεις της συνεδρίασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εξέταση 

της πρότασης που σχετίζεται µε το COVID-19 στο πλαίσιο της διαδικασίας ταχείας 



έγκρισης που πραγµατοποιήθηκε στην 141η συνεδρίασή της στις 03/02/2021 στο 
CDSCO, HQ New Dehli. σελ. 1267 έως 1271 των παραρτηµάτων- παράγραφος 155, 

A24  COVID-19 mRNA ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ (ΣΔΚ), σελ. 
1272 έως 1386 των προσαρτηµάτων, παράγραφος 169.


