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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Εξωτερικών
Θέμα: Δολοφονία Έλληνα μετανάστη από την Γερμανική Αστυνομία.

Βαθειά συγκλονισμένοι και ιδιαίτερα ανήσυχοι, πληροφορηθήκαμε από τα ΜΜΕ το
θάνατο του 24χρονου Έλληνα μετανάστη Γιώργου Ζαντιώτη στα χέρια της Γερμανικής
Αστυνομίας μετά από τη βίαιη σύλληψή του. Συγκλονισμένοι για τον άδικο τρόπο που ένας
νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ανήσυχοι γιατί παρατηρείται εδώ και καιρό ένα μοτίβο
συμπεριφορών στις αστυνομικές δυνάμεις και τον τρόπο που αυτές επιχειρούν σε όλα τα
κράτη συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Το συγκεκριμένο περιστατικό το
πληροφορηθήκαμε, όπως και όλος ο κόσμος μετά από σχετικό βίντεο που κυκλοφόρησε
μέρες μετά το θάνατο του Γιώργου Ζαντιώτη, με τις εκεί αστυνομικές αρχές, μετά τη
δημοσιοποίηση του συμβάντος να κατηγορούν τον ίδιο το νεκρό μετά το θάνατό του. Η
διαδικασία δυστυχώς είναι γνωστή, αστυνομικοί ζητούν από όσους παρακολουθούν να
κρατήσουν αποστάσεις, να κλείσουν την κάμερα του τηλεφώνου τους και να δώσουν την
ταυτότητά τους. Ο θάνατος υπό αστυνομική κράτηση δε δημοσιοποιήθηκε, και όταν αυτό
συνέβη ξεκίνησε η γνωστή πρακτική δυσφήμισης του θύματος. Σε όλο το δυτικό
«φιλελεύθερο» κόσμο παρατηρείται μια αυταρχικοποίηση της αστυνομίας με τις ευλογίες
των κυβερνήσεων, μιας αστυνομίας που πλέον λειτουργεί στρατιωτικά και δε λογοδοτεί
πουθενά παρά μόνο όταν οι αυταρχικές πρακτικές έχουν ολέθρια αποτελέσματα που
βγαίνουν στη δημοσιότητα. Στο όνομα της τάξης και του νόμου, άνθρωποι χάνουν τη ζωή
τους κυρίως με ρατσιστικά και κοινωνικά κριτήρια καθώς η πλειοψηφία αυτών που
«απολαμβάνουν» τις αστυνομικές «υπηρεσίες» αποκλίνουν από το κανονικό πρότυπο. Δεν
είναι λίγα τα περιστατικά αστυνομικής βίας με αποτέλεσμα νεκρούς πολίτες από τις ΗΠΑ τη
Γερμανία και βέβαια τη χώρα μας όπου αντίστοιχα περιστατικά βρίσκουν συνεχώς το δρόμο

προς τη δημοσιότητα, ποτέ βέβαια από επίσημες πηγές, που πάντα τα αρνούνται καθώς
τέτοιες κοινές μέθοδοι αποτελούν δομικό στοιχείο επιβολής συγκεκριμένων ιδεολογιών και
επιβολής πολιτικών που εφαρμόζουν οι ολιγαρχίες.

Με αυτά τα δεδομένα ερωτάται ο Υπουργός:
1. Ζητήθηκαν εξηγήσεις από τις Γερμανικές αρχές για τις συνθήκες θανάτου του
Έλληνα μετανάστη από τη Γερμανική Αστυνομία;
2. Τι προτίθεται να πράξει ώστε να διευκρινιστούν οι συνθήκες θανάτου του
Γιώργου Ζαντιώτη;
3. Τι προτίθεται να πράξει ώστε μετανάστες ελληνικής καταγωγής να μην τυγχάνουν
αντίστοιχων ρατσιστικών και αυταρχικών μεθόδων από τις Γερμανικές
αστυνομικές δυνάμεις;

Οι ερωτώντες βουλευτές
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