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BOICOT GENERAL, GREVA FISCALA
SI PLANGERI PENALE – Apelul
avocatului Gheorghe Piperea la
protestul anti-vaccinare obligatorie:
„Boicotati mallurile, supermarketurile!
Nu mai platiti contributii de asigurari
de sanatate daca nu vi se permite sa
mergeti in spital sa va tratati sau sa va
vedeti rudele!... Faceti plangeri penale
celor care va dau afara de la serviciu!
E abuz in serviciu cata vreme nu exista
lege de vaccinare obligatorie... Nimeni
nu va poate separa de societate”
(Video)
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Este momentul ca romanii sa se uneasca si sa lupte din toate puterile impotriva celor care le impun restrictii sub
pretextul ca nu s-au lasat injectati cu serurile experimentale, promovate drept asa-zise vaccinuri impotriva
COVID-19. Apelul a fost lansat sambata, 24 iulie 2021, de catre avocatul Gheorghe Piperea (foto 1), la protestul
impotriva vaccinarii obligatorii tinut in Piata Universitatii din Bucuresti, la care au participat peste 2.000 de oameni.

Iar lupta se poate duce pe doua fronturi: economic (prin boicotarea tuturor supermarketurilor, mallurilor,
benzinariilor si a altor afaceri care conditioneaza accesul clientilor de inteparea cu vaccinurile experimentale) si
judiciar (prin redactarea de plangeri penale impotriva tuturor angajatorilor care isi constrang angajatii sa se
vaccineze), a explicat avocatul.

Tinta boicoturilor trebuie sa fie nu doar afacerile private din HoReCa, ci si sistemul asigurarilor sociale de sanatate,
la care romanii nu ar mai trebui sa contribuie, cata vreme accesul in spitale – pentru propriul tratament sau pentru
vizitarea apropiatilor – le este interzis persoanelor nevaccinate, a mentionat maestrul Piperea.

De partea cealalta, tinta plangerilor penale pot deveni si politicienii care instiga public la ura si discriminare
impotriva romanilor nevaccinati, a adaugat profesorul universitar la mitingul organizat de catre matematicianul
Pompiliu Diplan, liderul miscarii „Starea de libertate” (foto 2 alaturi de parintele Emanuel Ganciu, parohul
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Bisericii „Sfintii Imparati Constantin si Elena” din Jilava).

Asa cum veti vedea in galeria foto de mai jos, protestatarii au purtat
pancarte si tricouri cu mesaje precum:

- „30% (n.r. vaccinati) = derbedei neomarxisti; tradatori, inculti si prosti; pui de securisti”;

- „70% (n.r. nevaccinati) = oameni; tarani, muncitori; creatori, profesionisti; bun-simt si cultura”;

- „vaccinarea copiilor – crima”;

- „vacci-nazisti, veti sfarsi ca Hitler”;

- „jos masca”;

- „eroare este sa crezi ca sub o guvernare dictatoriala pot fi liber in interior”;

- „dictatura, sclavie, hotie, teroare, alienare, moarte”;

- „impreuna pentru libertate” (n.r. tricou cu senatoarea Diana Iovanovici-Sosoaca si fostul presedinte american
Donald Trump);

- „nevaccinat” (mesaj pe o stea cu sase colturi galbena, amintind de Steaua lui David pe care evreii erau obligati
de catre nazisti s-o poarte; cei doi „c” din cuvantul „nevaccinat” sunt desenati ca doua fulgere, in stilul literelor „S”
din acronimul „SS” – trupele paramilitare din Germania nazista);

- „democracy is a lie; we don't need Internet Gestapo”;

- „vax macht frei?” (aluzie la inscriptia „Arbeit macht frei” de la intrarea in lagarul Auschwitz).
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Diana Paul (19 ani), viitoare studenta a Facultatii de Istorie de la Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca
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Gheorghe Piperea si Pompiliu Diplan
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generalul de aviatie Radu Theodoru, veteran de razboi; ii tine microfonul medicul stomatolog Mihai Tirnoveanu
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Prezentam intregul discurs al avocatului Gheorghe Piperea (vezi video):

„Am urmarit (ceea ce fac destul de rar) o predica a unui parinte. Se numeste parintele Calistrat – banuiesc ca multi
dintre dumneavoastra il stiti. Si ceea ce m-a impresionat in primul rand la aceasta predica a fost limba romana
absolut incantatoare in care vorbeste acest om. O limba romana pe care o pierdem in favoarea englezismelor, in
favoarea acronimelor... Dar nu e vorba doar de forma in care era acel discurs, ci e vorba in principal despre ceea
ce continea acel discurs. Omul a spus asa: daca 15 milioane de adulti din aceasta tara vor spune 'nu', cine sunt cei
500 de politicieni care ne conduc si care conduc aceasta tara in calitate de vatafi ai neofeudalilor economiei, cine
sunt ei ca sa spuna 'da'? Sunt nimeni.

Daca cei 15 milioane de romani sunt constienti ca ceea ce ni se intampla este o treptata limitare a
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drepturilor si a libertatilor, este o treptata alunecare catre totalitarism sanitar. Daca toate cele 15 milioane
de persoane ajung sa-si dea seama ca au fost induse in eroare timp de un an si jumatate cu aceasta
pandemie, cine sunt politicienii actuali sa spuna 'nu'?

Din ce in ce mai mult, observ ca acesti 500 de politicieni de care va vorbeam accepta sau chiar vorbesc pe
sleau despre pasaportul de sanatate, care va fi documentul – electronic sau fizic – pe baza caruia noi vom
putea sa participam la viata societatii. Or, asta inseamna ca toti cei aproape 10 milioane de adulti din tara
asta care inca nu s-au vaccinat... Pentru ca asta este procentul; nu va luati dupa statisticile false ale
autoritatilor, care spun ca sunt 40%! Nu sunt nici macar 25% cei care s-au vaccinat. Deci daca cei 10
milioane de romani, de adulti care inca nu s-au vaccinat (si asta nu pentru ca nu au neaparat incredere in
ideea de vaccin, ci nu au incredere in acest vaccin, in politica negativa la acest vaccin) vor spune 'nu' –
chiar preventiv mallurilor, vor spune 'nu' benzinariilor detinute de multinationale, vor spune 'nu' lanturilor
de hypermarketuri care sunt detinute de multinationale, vor spune 'nu' sistemului de asigurari de sanatate
pe care noi il finantam, din munca noastra, cu contributii de asigurari sociale de sanatate, daca 10 milioane
de romani vor intra in greva, vor sanctiona in felul acesta patronii care le cer, care ii santajeaza sa se
vaccineze, sub sanctiunea de a-i da afara de la locul de munca, cine sunt cei 500 de politicieni romani atat
de putin fricosi, atat de seriosi incat sa stea in continunare in picioare si sa mearga pe aceasta idee
completamente dictatoriala?

Bineinteles ca se va spune asa: dar si alte tari au luat-o pe aceasta panta a totalitarismului. Este adevarat: in
Franta lui Macron, Parlamentul francez (care este in momentul de fata plin de lasi) este in curs de a vota o lege
care va introduce acest pasaport sanitar ca o conditie pentru a intra in malluri, in avioane, in metrouri, in trenuri, ca
o motivatie pentru un patron dement sau prea supus puterii ca sa ii dea afara de la serviciu pe francezi. Si, din
nefericire, in Romania de regula se importa legislatie franceza. Intotdeauna, de peste 160 de ani, am importat
legislatie franceza, pentru ca a fost buna, pentru ca [Franta] a fost tara drepturilor omului. Dar daca importam si
acest gen de reglementare, ne ducem pe panta fatala a totalitarismului.

Cum luptam: boicotati mallurile! Nu din septembrie; boicotati mallurile de azi – preventiv! Boicotati
supermarketurile! Nu din septembrie; de maine. Nu mai platiti contributii de asigurari sociale de sanatate
daca nu vi se permite sa mergeti in spital sa va tratati sau sa va vedeti pacientii care apartin de familia
voastra! Nu mai platiti! Oricum, nu veti mai putea plati daca cumva patronul o sa va dea afara de la
serviciu, pentru ca n-o sa mai aveti cu ce sa va platiti nu numai facturile la utilitati, ratele la banci, ci si
aceste taxe si contributii. Nu le mai platiti – suspendati plata! Aveti dreptul la acest protest. Scrie in
Conventia Europeana a Drepturilor Omului, scrie in Declaratia Universala a Drepturilor Omului din 1948 ca
aveti dreptul sa va opuneti in acest fel unei autoritati care depaseste limitele drepturilor omului, care
dispretuieste drepturile omului. Aveti acest drept.

Ce sa mai faceti: exista politicieni care au impresia ca pot sa isi permita orice in tara asta, pentru ca taceti.
Exista politicieni care deja au transformat cuvantul 'nevaccinat' din adjectiv in substantiv. (Cautati in DEX
si o sa vedeti ca nu-l gasiti nicaieri. In momentul in care acest cuvant a devenit substantiv, acest cuvant
este deja o marca pe care o aveti pe frunte. Acest cuvant va va face sa va simtiti separati de societate, sa
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va simtiti abandonati. Si daca este asa, mai intai faceti plangeri penale impotriva acestor indivizi, pentru ca
va incita la ura! Si asta este infractiune. Faceti plangeri penale impotriva celor care va dau afara de la
serviciu, pentru ca asta este fapt penal! Cata vreme in Romania nu exista o lege care sa transforme
vaccinarea in ceva obligatoriu, este abuz in serviciu sa fiti dati afara de la serviciu. Fie ca sunteti
functionari sau nefunctionari (n-are importanta), este infractiune.

Este momentul sa spuneti 'nu', este momentul sa spuneti ca sunteti majoritate in aceasta tara, este momentul sa
spuneti ca v-ati saturat de aceasta inducere in eroare, de aceasta farsa. Este momentul sa atrageti atentia ca
sunteti romani traitori in acest spatiu si aici este locul vostru. Nimeni nu va poate separa de aceasta societate fara
sa savarseasca o crima impotriva umanitatii”.
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