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Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε στη Μινεάπολη των ΗΠΑ, μια ημέρα τον
φρικιαστικό θάνατο του αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, τον θάνατο που τον οδήγησε η
αστυνομία. Η οργή ξεκίνησε μετά την εμφάνιση σε βίντεο αστυνομικού που έχει φέρει με το
γόνατό του στο λαιμό του 46χρονου Τζορτζ Φλόιντ για πάνω από επτά λεπτά ενώ ο 46
χρονος ακούγεται να λέει «Δεν μπορώ να αναπνεύσω» (διαβάστε και δείτε το βίντεο εδώ).
Διαδηλωτές γέμισαν τους δρόμους και πολλοί φορούσαν μάσκα λόγω της επιδημίας του
κορωνοϊού. Η αστυνομία, όμως, δεν φρόντισε και τόσο για τα όποια μέτρα, αντίθετα έριξε
δακρυγόνα εναντίον των διαδηλωτών κι έκανε χρήση πλαστικών σφαιρών!
Οι
τέσσερις αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση αποπέμφθηκαν. Πρόκειται για τον
Ντέρεκ Τσόβιν, ο οποίος είχε το γόνατο του στο λαιμό του 46χρονου, τον Του Τάο που
στεκόταν και δεν έκανε και ακόμα δύο που βρίσκονταν πίσω από τον Τσοβίν και κρατούν το
θύμα από τα πόδια για να μην κινείται.

Στο μεταξύ, νέες πληροφορίες, σχετικά με τον αστυνομικό που οδήγησε στον θάνατο τον
Φλόιντ, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως ο Ντέρεκ Τσόβιν έχει ρατσιστικές απόψεις. Ο πάστορας,
συγγραφέας και ακτιβιστής, Τάλμπερτ Σουάν, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο
twitter «ανέβασε» φωτογραφία η οποία δείχνει τον Ντέρεκ Τσόβιν να φορά καπέλο με το
σύνθημα «Κάντε τους λευκούς σπουδαίους ξανά».

«Οι κατηγορίες δολοφονιών δεν πρόκειται να σταματήσουν.

Χρησιμοποίησαν αυτό το τέχνασμα πολλές φορές. Θέλουμε αυτοί οι άνθρωποι να
διωχθούν για ανθρωποκτονία, επειδή αυτοί οι ισχυρισμοί πρόκειται να παραμείνουν. Και
αυτή η ποινή θα είναι μεγάλη”, είπε ένας διαδηλωτής. «Αυτός ο άντρας μπορεί να εκτίσει
ποινή 15 χρόνια στη φυλακή και να βγεί και να μπορεί να συνεχίσει τη ζωή του. Θα είναι
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δύσκολο, αλλά μπορεί ακόμα να αναπνεύσει. Μπορεί ακόμα να μιλήσει με την οικογένειά
του. Ο Τζόρτζ δεν μπορεί. Έτσι κάποια αλλαγή πρέπει να συμβεί».

Ο θάνατος του Φλόιντ είναι ο τελευταίος από πολλές περιπτώσεις άοπλων
αφροαμερικάνων ανδρών και γυναικών που πέθαναν από πυρά αστυνομικών στις Ηνωμένες
Πολιτείες τα τελευταία χρόνια και έχει ομοιότητες με την υπόθεση του Έρικ Γκάρνερ, ο
οποίος πέθανε από στραγγαλισμό από έναν αστυνομικό στη Νέα Υόρκη, το 2014. Ο
Γκάρνερ μπορούσε επίσης να ακουστεί να λέει “Δεν μπορώ να αναπνεύσω” σε βίντεο του
περιστατικού.
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