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Κολωνία, 14.11.2021 
 

 
Ανακοίνωση Τύπου 

 
 
Η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων στην Γερμανία, εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη αλλά 

και την αμέριστή συμπαράσταση μας στην οικογένεια, στους συγγενείς και τους φίλους του 

συμπατριώτη μας Γιώργου Ζαντιώτη, που άφησε την τελευταία του πνοή υπό μέχρι στιγμής 

εν πολλοίς αδιευκρίνιστες συνθήκες, μέσα σε ένα αστυνομικό τμήμα του Βούπερταλ, όπου 

είχε οδηγηθεί έπειτα από βίαιη σύλληψή του. 

 

Οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του Γ. Ζαντιώτη, δημιουργούν 

δυστυχώς ακόμη και σήμερα, δύο εβδομάδες μετά, πολλά ερωτήματα, τα οποία αφορούν 

αφενός μεν την σύλληψη αυτή καθαυτή, αφετέρου δε, κυρίως τα αίτια του θανάτου του. 

Ο ακριβής λόγος, που οι αστυνομικοί προέβησαν στην σύλληψή του δεν είναι πλήρως 

διευκρινισμένος, δεδομένου ότι το υποτιθέμενο θύμα του δεν προέβη σε καταγγελία. Επίσης 

ο λόγος, που η αστυνομία επιχείρησε να κάνει την  αιμοληψία από τον κρατούμενο δεν 

συνάδει με την αιωρούμενη κατηγορία για αντίσταση κατά της αρχής. Τα σοβαρότερα 

ερωτήματα, όμως, δημιουργούνται με βάση την απαράδεκτα μεγάλη καθυστέρηση της 

αρμόδιας Εισαγγελίας, να ανακοινώσει τον θάνατο του Γ. Ζαντιώτη, πέντε ολόκληρες ημέρες 

μετά το γεγονός. Η ανακοίνωση φαίνεται να βγήκε αναγκαστικά, ύστερα από την 

δημοσιοποίηση του βίντεο! 



OEK – Bundesverband                  
Griechischer Gemeinden e.V.   
Mühlenstraße 40 
51143 Köln 
 

Tel.: +49 2203 988 35 40 
Fax.: +49 2203 988 35 41 
  
info@oek-germany.de 
www.oek-germany.de 

 

• Γιατί ο θάνατος ανακοινώθηκε από τις αστυνομικές Αρχές πέντε ημέρες αργότερα; 

• Γιατί σε ανακοινώσεις της αστυνομίας, πριν καν είναι γνωστά τα αποτελέσματα των 

εξετάσεων αίματος, αναφερόταν λεπτομέρειες, που προφανή στόχο είχαν να 

ενοχοποιήσουν τον θανόντα ως χρήστη ναρκωτικών ουσιών; Υπάρχει προσπάθεια 

συγκάλυψης εκ μέρους της γερμανικής αστυνομίας;   

 

Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά, που μετανάστης έχασε την ζωή του υπό αδιευκρίνιστες 

συνθήκες, ενώ βρισκόταν υπό την εποπτεία γερμανικών αστυνομικών Αρχών. 

Καταδικάζουμε τη βία που ασκήθηκε από την γερμανική αστυνομία κατά του Γιώργου, τόσο 

κατά την διάρκεια της σύλληψής του, όσο και κατά την στιγμή της αιμοληψίας, η οποία 

προφανώς επιχειρήθηκε να πραγματοποιηθεί παρά την θέλησή του. 

 

Μέχρι τώρα η ελληνική κυβέρνηση και οι διπλωματικές αρχές στην Γερμανία σιωπούν, 

παρακολουθώντας ως θεατές τις εξελίξεις, και αρκούνται να λαμβάνουν γνώση των 

ανακοινώσεων της γερμανικής αστυνομίας. 

Εμάς ως ΟΕΚ όπως και τις Κοινότητες-μέλη μας και τους συμπολίτες μας, δεν μας ικανοποίει 

η εκδοχή της Εισαγγελίας του Βούπερταλ, δεδομένου πως κλονίστηκε η εμπιστοσύνη μας, 

καθόσον φαίνεται να επιχειρείται μέσω επιλεκτικών ανακοινώσεων να δημιουργηθεί μια 

αρνητική εικόνα για τον άτυχο Γιώργο. Η ελληνική Κυβέρνηση οφείλει να παύσει να είναι 

απλός θεατής και πρέπει να αναλάβει ενεργό ρόλο στη διευκρίνηση του θανάτου, εφόσον 

αυτό είναι εφικτό. Οφείλει, επίσης, να στηρίξει ηθικά και οικονομικά την σοκαρισμένη 

οικογένεια του θύματος. 

 

Απαιτούμε από τις γερμανικές Αρχές και τη δικαιοσύνη να διαλευκάνουν πλήρως τις 

συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του Γιώργου Ζαντιώτη, να αποδώσουν τυχόν ευθύνες και 

να στηρίξουν ηθικά και υλικά την οικογένειά του! 

 
 

  


