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PURE EVIL _ THE WORLD MUST KNOW _ CHILD ORGAN HARVESTING

{youtube}j9aljfB-ZwE{/youtube}

www.youtube.com/watch?v=j9aljfB-ZwE

Έλληνες διπλωμάτες μπλεγμένοι σε εμπόριο οργάνων παιδιών (ΑΡΤ, 20/11/18)

{youtube}yo1AuBGVlOo{/youtube}

https://www.youtube.com/watch?v=yo1AuBGVlOo

Καταδικάστηκε για εμπόριο ανθρωπίνων οργάνων Έλληνας επιχειρηματίας (ΑΡΤ, 6/12/17)

{youtube}mgJs4wU2VJg{/youtube}

https://www.youtube.com/watch?v=mgJs4wU2VJg
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Κυκλώματα παιδεραστίας και εμπορίας οργάνων πίσω από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα

{youtube}0fesuo518IU{/youtube}

www.youtube.com/watch?v=0fesuo518IU

ΣΟΚ! Πάνω από 18.000 παιδιά έπεσαν θύματα ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝ μόνο το 2014 στην
Τουρκία

{youtube}NjLpDngMEHE{/youtube}

www.youtube.com/watch?v=NjLpDngMEHE

Child's organs allegedly harvested without permission

{youtube}4RcRBGeZkKs{/youtube}

www.youtube.com/watch?v=4RcRBGeZkKs
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Jewish Organ Trafficking Ring

{youtube}GVryf_k7pD8{/youtube}

www.youtube.com/watch?v=GVryf_k7pD8

Κοτζιάς: Ασυνόδευτα παιδιά «πρόσφυγες» σημαίνει ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ

{youtube}F6Lhub7pLyg{/youtube}

www.youtube.com/watch?v=F6Lhub7pLyg

Κ. Γιαννόπουλος: Πώς δρουν τα κυκλώματα εμπορίας παιδιών

{youtube}En-R_9pVEk0{/youtube}

www.youtube.com/watch?v=En-R_9pVEk0
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Θερίζει ο καρκίνος στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αρνητική πρωτιά για Δράμα

{youtube}Kw7rSAkDvC8{/youtube}

www.youtube.com/watch?v=Kw7rSAkDvC8

Message to the Greeks 18/06/2020 (corrected)

Πρόσφατα, έλαβα νέες πληροφορίες που προέκυψαν από τον τεράστιο πολιτικό αντίκτυπο
που προκάλεσε η πρόσφατη ανοιχτή επιστολή μου προς τον πρόεδρο της Κόστα Ρίκα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει υποτάξει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, διαπράττοντας
εγκληματικό εισοδισμό εναντίον των κρατών μελών της ΕΕ, ο οποίος, περιλαμβάνει
λαθρεμπόριο ανθρώπινων οργάνων και ιστών.

Αυτό το γεγονός επαληθεύεται με πολλούς τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης
των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταγγείλουν δημόσια το λαθρεμπόριο ανθρώπινων
οργάνων των 18000 συριακών παιδιών, στην Τουρκία.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω εκβιασμών, ενοχοποίησε, μαζικά, τους Ευρωπαίους πολίτες,
επιβάλλοντας τους να χρησιμοποιούν λαθραία ανθρώπινα όργανα και ιστούς, προκειμένου
να επιβιώσουν, αφού είχαν καταστρέψει σκόπιμα με δηλητηρίαση, τα εσωτερικά όργανα
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αυτών των πολιτών.

Με αυτό τον εγκληματικό εισοδισμό, ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει, λίγο πολύ,
μια ευρω-φυλακή.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ εκβιάζονται λόγω της συμμετοχής τους στο λαθρεμπόριο
ανθρώπινων οργάνων και ιστών.

Καθώς εγώ είμαι θύμα της ακούσιας αφαίρεσης ανθρώπινων οργάνων, γνωρίζω τις
ταυτότητες των Ελλήνων εγκληματιών που διαπράττουν αυτήν τη γενοκτονία και γνωρίζω
τις εγκληματικές μεθόδους που χρησιμοποιούν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο διώκομαι
πολιτικά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς κανένα κράτος μέλος να μου προσφέρει
πολιτικό άσυλο, και όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να με έχουν αφήσει, εκτεθειμένο σε
θανατηφόρες απειλές και άστεγο, στους δρόμους των ευρωπαϊκών πόλεων. Και αυτός είναι
επίσης ο λόγος για τη ληστεία εναντίον μου, στην Κοπεγχάγη, η οποία διαπράχθηκε από
τους Βρετανούς για να με ενοχοποιήουν, ενώ η δανική κυβέρνηση ήταν συνεργός.

Σε αυτό το πλαίσιο, όποιος από εσάς θέλει να μάθει τι είδους άνθρωποι είναι, αυτοί που, οι
Βρετανοί έχουν τοποθετήσει στις θέσεις της Ελλάδας, μικρότερης ή μεγαλύτερης εξουσίας,
πρέπει απλά να καταφύγουν στο βιβλίο του Roberto Saviano με τίτλο «Γκόμορρα».

Λόγω των πρόσφατων δημόσιων αποκαλύψεών μου, έλαβα μη επαληθευμένες πληροφορίες
ότι οι αποικιστές πρόκειται να με δολοφονήσουν.

Τα παραπάνω είναι οι πιο πρόσφατες πληροφορίες μου και μπορείτε, ή όχι, να επιλέξετε
ανάλογα, την πορεία της δράσης ή της αδράνειάς σας.

Recently, I received new information resulting from the tremendous political impact that resulted
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from my recent open letter to the president of the Costa Rica.

The United Kingdom has subjugated the entire European Union by perpetrating criminal
entryism against the E.U.’s member-States which, involves human smuggling of human organs
and tissues.

This fact is being verified by many ways including the refusal of the European Union leaders to
denounce publicly the smuggling of the human organs of the 18000 Syrian children, at Turkey.

The United Kingdom, through extortion, has criminalized, massively, European citizens by
enforcing them to use smuggled human organs and tissues, in order for them to survive, after
having deliberately destroyed through poisoning, those citizens’ internal organs.

By these criminal entryism, the entire European Union has become, more or less, a
Euro-prison.

The E.U.’s member-State they are being extorted due to their participation in the smuggling of
human organs and tissues.

As myself being a victim of involuntary human organs extraction, I do know the identities of the
Greek criminals which perpetrate this genocide and I do know the criminal methods which they
use. This is the reason for my being politically persecuted all over the European Union, with no
member-State offering me political-asylum, and all the European governments having left me,
exposed to lethal threats and homeless, at the streets of the European cities. And this is, also,
the reason for the robbery against me, at the Copenhagen, which was perpetrated the British in
order for them to frame me, while the Danish government was complicit.

Within this context, anyone of you who wish to find out what kind of people they are, those
which, the British have positioned at the Greece’s positions of, smaller or larger, authority, he or
she simply has to resort at the Roberto Saviano book titled “Gomorrah”.
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Because of my recent public revelations, I received unverified information that the colonizers
are about to assassinate me.

The above are my latest information and you may, or may not, chose accordingly your course of
your action or inaction.

Christos Boumpoulis

economist

www.agorapoliton.gr

cbmehtron@protonmail.com

viber: +41762833777

Appendix
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Update 18/06/2020-20:00: The political impact of my publicizing me open letter to the Carlos
Alvarado Quesada, President of Costa Rica, was tremendous. Some of my friends sent me
through the Citizen Band’s radio the unverified information that: the whole block of the
European Union is deeply involved in human organs/tissues smuggling; by my revelations I
have turned the entire E.U. block against me; and that, almost certainly, a death-contract was
made against me. I declare that, until now, I hadn’t realized that the pan-European human
organs/tissues smuggling was the core-element of the Europe’s subjugation. And now that I do
realize it, I finally understand the reasons for, all the E.U.’s member-States, having have denied
my legal right to a political asylum, having let me financially broke, unprotected and homeless in
the streets, having arranged for my becoming robbed from some of my belongings at
Copenhagen, having persistently refused my calls to personally meet their political leaderships,
having persistently denied to offer my any help in developing settler-colonialism
counter-measures and conducting cancer’s meta-research. And as a lawful and innocent
citizen, who did his duty to publicly denounced a genocide of human-harvesting and who wishes
to remain alive, healthy and free, I disclose for once more the following information: The initials
of the names and family names, of the individuals which are involved in Greek children/adults
human organs/tissues harvesting are, A.O., A.A., L.F., ?,I., P.P., A.A., R.?., C.P., etc. Some of
them they are linked to the British MI5 (organized crime). As having been a victim, during my
childhood, of involuntary human-harvesting and involuntary human-experimentation, I am a
victim of a long-run gang-stalking, from my childhood until today. Accordingly, a number of
named individuals which, some of them, they were linked to the MI5, though all of them
perpetrated various criminal offences against me. Their initials are, N.G., I.N., F.A., E.A., E.G.,
D.K., N.K., F.B., M.D., A.P., etc. I request from all legitimate security authorities to provide to me
as being a legitimate, whistle-blower and political-refuge and as soon as possible, legitimate
protection. For the time being, I wish to kindly hold responsible for my personal security and for
my human-rights not become violated, the German Federal Chancellor. And also, I wish to urge
the European citizens to, immediately, apply adequate political pressures in order for the
pan-European children/adults human organs/tissues smuggling to stop and its complete details
to publicly revealed in order for Europe to gain some fare chances to ever regain its freedom
and dignity. Christos Boumpoulis.

The contemporary settler-colonizing Nations perpetrate genocidal-policies in order to confiscate,
the land; the children; and the future of the European Nations.

For doing so they resort to the archaic fear of death.
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More specifically, they migrated with colonizing-settlers, the food-chain, the so-called
“psychiatric” domain, the justice domain, the medical domain, and partially, the education
domain. And they abused these domains in order to perpetrate criminal entryism as follows:

- their supermarkets and other food outlets intentionally poison either targeted individuals or the
general population and then they extort the victims to accept their enslavement in order to
provide them with replacement human, organs and tissues.

- their schools and similar institution intentionally poison unsuspected children which, their
“judges” and “psychiatrists” deprive from their human-rights and their “doctors” deprive from
their organs/tissues.

- their supermarkets and other food outlets, poison, either, the parents of the targeted children,
or, the targeted for human harvesting adults, in order for enforcing upon them circumstances of
induced poverty and of induced desperation, in order for them to “willingly” exchange their, or
their children’s, organs/tissues with material wealth.

Stolen human organs/tissues have been massively transplanted to most, if not all, of the E.U.’s
member-States. And these stolen organs/tissues they have been originated, to a large extent,
from Greece, which has fallen under a dictatorship.

One of the major smugglers of Greek-children’s organs/tissues has been trained in Germany
and recruited by the MI5. One of his victims it was me, during my childhood, and when this
genocide started being revealed over the Internet, Russian assassins which they had a link to
Germany and their identities are known to the European security authorities, they murdered my
father who knew too much about the smuggling of children organs/tissues.

Now, the settler-colonizing Nations, namely U.K., U.S.A., Russia, Israel and Turkey, with the
complicity of the guilty E.U.’s member-States, they all together attempt to cover-up this
genocide’s issue by, promoting, actively or passively, a needless war between Greece and
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Turkey.

Covering-up this criminal entryism means that, millions more “deaths” and induced “illnesses” of
innocent civilians.

A needless war between Greece and Turkey means many casualties.

Until now, I try to prevent these two catastrophes from happening alone by myself while, due to
the above mentioned guilt, the E.U.’s member-States they have designated me as a scape-goat
and they keep me, having fled from Greece after political persecution’s attempt, helpless and
homeless in the European cities in order for the settler-colonizers to “neutralize” me.

Έλληνας δικάζεται σε υπόθεση εμπορίου ανθρώπινων οργάνων που συγκλονίζει
την Κόστα-Ρίκα

Newsroom , CNN Greece

13:10 Τρίτη, 05 Σεπτεμβρίου 2017

Στην πιτσαρία Akropolis, με φόντο φωτογραφία του Παρθενώνα, γίνονταν οι
αγοραπωλησίες ανθρώπινων οργάνων. Αυτό, τουλάχιστον, καταγράφεται στο
κατηγορητήριο των Αρχών της Κόστα Ρίκα, οι οποίες θεωρούν τον Έλληνα ιδιοκτήτη της
πιτσαρίας Δ.Κ, ως έναν από τους βασικούς υπόπτους της υπόθεσης που συγκλόνισε την
τοπική κοινωνία.

«Την περίοδο 2009-2010, ο Δ.Κ κατηγορείται ότι έβρισκε ξένους ασθενείς -κυρίως Έλληνες-
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που χρειάζονταν μεταμόσχευση νεφρού και ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν μεγάλα ποσά.
Έπειτα στρατολογούσε φτωχούς ανθρώπους που έδιναν τα νεφρά τους επ’ αμοιβή και τους
έφερνε σε επαφή με τους γιατρούς. Ήταν ένας μεσάζοντας» δήλωσε το 2014 ο εισαγγελέας
της υπόθεσης, Ελίας Ντομίνγκο Καράνζα Μαξέρα.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα "Καθημερινή", ο Μαξέρα επιβεβαιώνει ότι τουλάχιστον τρεις
Έλληνες ταξίδεψαν στο Σαν Χοσέ για μεταμόσχευση νεφρού, χωρίς όμως να αναφέρει τα
ακριβή ποσά που πλήρωσαν, ούτε και την μετέπειτα κατάσταση της υγείας τους.

Σύμφωνα με τις Αρχές, 12 δότες αντιμετώπισαν οργανική ανεπάρκεια μετά την παράνομη
επέμβαση. Αμερικανός, σε μεγάλη ηλικία, που χειρουργήθηκε από το κύκλωμα, επέστρεψε
στην πατρίδα του, εμφάνισε επιπλοκές στην υγεία του και απεβίωσε.

Η δίκη

Τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει στην Κόστα Ρίκα η δίκη, η οποία θεωρείται μία
από τις σημαντικότερες των τελευταίων χρόνων. Ανάμεσα στους πέντε κατηγορούμενους
για συμμετοχή σε κύκλωμα εμπορίας νεφρών βρίσκεται και ο Δ.Κ.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στα τέλη Νοεμβρίου. Θα καταθέσουν συνολικά 25 μάρτυρες,
μεταξύ των οποίων είναι και 14 άτομα τα οποία φαίνεται να πληρώθηκαν για να πουλήσουν
τα νεφρά τους. Υπολογίζεται πως έλαβαν ποσά από 5.000 έως 18.000 δολάρια.

Οι ποινές που αντιμετωπίζουν οι κατηγορούμενοι μπορεί να επιφέρουν ποινές φυλάκισης
έως και δέκα χρόνια.

Η ιστορία του Έλληνα κατηγορούμενου

Στις 10 Οκτωβρίου το 2013, αστυνομικοί εισέβαλαν στην Akropolis και πέρασαν χειροπέδες
στον ιδιοκτήτη.

11 / 12

Message to the Greeks 18/06/2020 (corrected)
Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστος Μπούμπουλης (Christos Boumpoulis)
Παρασκευή, 19 Ιούνιος 2020 00:29 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 22 Ιούνιος 2020 10:07

Είχαν προηγηθεί συλλήψεις τεσσάρων γιατρών που εμπλέκονταν στην υπόθεση. Ανάμεσά
τους, ο επικεφαλής του νοσοκομείου Calderon Guardia, Φρανσίσκο Μόρα Πάλμα, ο οποίος
φαίνεται να λειτουργούσε ως εγκέφαλος του κυκλώματος και είχε τεθεί σε κατ’ οίκον
περιορισμό, αφού πλήρωσε την εγγύηση των 200.000 δολαρίων.

Αυτά τα τέσσερα χρόνια, ο Δ.Κ παραμένει ελεύθερος, με περιοριστικούς όρους: του έχει
απαγορευτεί να αφήσει τη χώρα και η συναναστροφή με μάρτυρες της υπόθεσης. Σύμφωνα
με τα λεγόμενα εκδότη τοπικής εφημερίδας, η πιτσαρία έχει κατεβασμένα ρολά.

Ο 60χρονος Έλληνας έχει καταγωγή από τον Πειραιά και μετανάστευσε στην Κόστα Ρίκα
στις αρχές του ’90. Παντρεύτηκε και απέκτησε κοσταρικανή υπηκοότητα. Πριν ανοίξει την
Akropolis, υπήρξε συνέταιρος σε εστιατόριο του Σαν Χοσέ. Όπως δήλωσαν οι αρχές, έχει
λευκό ποινικό μητρώο.

Ο δικηγόρος του Έλληνα μετανάστη, σε παλιότερη συνέντευξή του, είχε δηλώσει πως ο Δ.Κ
δεν είχε λάβει χρήματα ως προμήθεια για τις παράνομες μεταμοσχεύσεις. Επιπλέον,
υποστήριξε πως ο ρόλος του πελάτη του περιορίστηκε στο να συστήσει έναν συγγενή
στους γιατρούς.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση του συγγενή, ο δότης του νεφρού ήταν ένας 38χρονος
άνεργος Κοσταρικανός, ο οποίος έλαβε το ποσό των 5.500 δολαρίων. Μετά τη συναλλαγή, ο
38χρονος σύστησε στο κύκλωμα και τον αδερφό του.

https://www.cnn.gr/news/kosmos/story/96119/ellinas-dikazetai-se-ypothesi-emporioy-anthropin
on-organon-poy-sygklonizei-tin-kosta-rika
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