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Legal Notice 151 – Νομική Δήλωση 151

Σήμερα, 28/07/2020, στις 17:00 Γερμανικοί αστυνομικοί με πολιτική περιβολή κατάσχεσε το
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αυτοκίνητό μου. Η Γερμανική νομοθεσία μου παρέχει το δικαίωμα να απαιτήσω, πριν την
κατάσχεση, Γερμανός δικαστής να έχει εκδώσει σχετική εντολή. Έκανα χρήση αυτού του
δικαιώματός μου το οποίο παραβιάστηκε από την αστυνομία που κατάσχεσε το αυτοκίνητό
μου, πιθανώς για τεχνικό έλεγχο, δίχως την συναίνεσή μου και δίχως ο Γερμανός δικαστής
να εκδώσει την σχετική εντολή.

Καθώς μέχρι χθές κοιμόμουνα στο αυτοκίνητό μου, είμαι άπορος και αγωνίζομαι ως
πολιτικός ακτιβιστής για τα συμφέροντα της Ελλάδας η οποία βρίσκεται στα πρόθυρα
πολέμου με την Τουρκία, έχω περιέλθει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Ζητώ από τους
Έλληνες, άμεση υποστήριξη με την μορφή οιμονομικής ενίσχυσης (Alpha Bank Greece, Swift:
CRBAGRAA, IBAN: GR03 0140 2920 2920 0231 0014 181, beneficiary: Christos Boumpoulis)
και άμεσης επικοινωνίας μαζί μου, viber: +41762833777, messenger:
www.facebook.com/christos.boumpoulis.1

Ενώ έγραφα το παρόν κείμενο, έλαβα μέσω διαδικτύου πληροφορία η οποία θα μπορούσε
να ερμηνευθεί ως μια σοβαρή ειδοποίηση για επικείμενο θανάσιμο κίνδυνο εις βάρος μου.

´Οποιος νομίζει ότι είναι Έλληνας, τον καλώ να το δείξει έμπρακτα.

Χρήστος Μπούμπουλης

οικονομολόγος

Today, on 28/07/2020, at 17:00 non-uniformed German police officers they confiscated my car,
probably for issuing a technical conttol. The German law provides me the right to demand, prior
to such a confiscation, to demand for a German judge to issue an order for the confiscation. I
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exercised this right which was violated by the German police which confiscated my car, without
my consent and without a German’s judge order.

As until yesterday, I used my car for sleeping into, I have no financial income, as a
political-activist I defend Greece’s legitimate interests, and as Greece and Turkey they are very
close to conducting an war, my position has become extremely difficult. Therefore, I kindly ask
from the European citizens to, immediately, provide me support, in the form of financial aid
(Alpha Bank Greece, Swift: CRBAGRAA, IBAN: GR03 0140 2920 2920 0231 0014 181,
beneficiary: Christos Boumpoulis) and to directly communicate with me at, viber:
+41762833777, messenger: www.facebook.com/christos.boumpoulis.1

While I was typing this notice, I received through the Internet information that may be
interpreted as a reliable notice for an imminent lethal danger against me.

Whoever values, peace, freedom, justice, civilization and the human-rights, I kindly ask him or
her to actively prove it.

Christos Boumpoulis

economist
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