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ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

13 Νοεμ. 2001 Ο αμερικανός πρόεδρος κ. George W. Bush υπογράφει το προεδρικό στρατι
ωτικό διάταγμα για την κράτηση, τη μεταχείριση και τη δίκη των «παράνομ
ων μαχητών». Το διάταγμα καλύπτει τους τρομοκράτες της Αλ Κάιντα και τ
ους Ταλιμπάν, για τους οποίους, όπως προβλέπει, δεν ισχύουν τα δικαιώματ
α που εκχωρούνται στους αιχμάλωτους πολέμου δυνάμει της τρίτης σύμβασ
ης της Γενεύης.
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/11/print/20011113-27.html

17 Μαΐου 2004 Ο πρώην πράκτορας της CIA κ. Bob Baer, ο οποίος εργαζόταν ως μυστικός
πράκτορας στη Μέση Ανατολή κατά τη δεκαετία του 1990, δηλώνει: «Εάν [
η CIA επιθυμεί] μια σοβαρή ανάκριση, [στέλνει] τον κρατούμενο στην Ιορδ
ανία. Εάν [επιθυμεί] τον βασανισμό του, τον [στέλνει] στη Συρία. Εάν [επιθ
υμεί] την εξαφάνιση κάποιου, να χαθεί από προσώπου γης, τότε [τον] στέλν
ει στην Αίγυπτο».
http://www.newstatesman.com/200405170016

8 Ιουνίου 2004 Σε άρθρο τους στην Washington Post, η κ. Dana Priest και ο κ. Jeffrey Smith
αποκαλύπτουν την ύπαρξη ενός υπομνήματος του υπουργείου δικαιοσύνης τ
ου 2002 και μιας έκθεσης του Πενταγώνου του 2003, όπου περιλαμβάνεται
ένας πολύ πιο στενός ορισμός των βασανιστηρίων από αυτόν που συνήθως
χρησιμοποιείται από τον αμερικανικό στρατό και τις διεθνείς συμβάσεις.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A23373-2004Jun7.html

5 Οκτ. 2005  Ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστικής κ. John McCain καταθέτει τροπολογία στ
ο νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση του υπουργείου άμυνας για το 2006, με
την οποία απαγορεύεται η σκληρή, ταπεινωτική ή απάνθρωπη μεταχείριση ό
σων κρατούνται από αμερικανικές δυνάμεις.
http://mccain.senate.gov/index.cfm?fuseaction=NewsCenter

1 Νοεμ. 2005 Κατά τη διάρκεια γεύματος, στο οποίο παρευρίσκονται μόνο ρεπουμπλικάνο
ι γερουσιαστές, ο αμερικανός αντιπρόεδρος κ. Dick Cheney αποκαλύπτει τη
ν ύπαρξη ενός συστήματος μυστικών φυλακών. Στόχος του κ. Cheney ήταν
να εμποδίσει την υπερψήφιση της τροπολογίας McCain. 
mediamatters.org/items/200511090005

2 Νοεμ. 2005 Η Washington Post δημοσιεύει άρθρο της κ. Dana Priest σχετικά με την εικα
ζόμενη ύπαρξη ενός συστήματος μυστικών φυλακών, με λεπτομέρειες από τ
η συνάντηση που είχε λάβει χώρα την προηγούμενη ημέρα. Το άρθρο ξεκινά
με τη φράση: «Η CIA κρύβει και ανακρίνει μερικούς από τους πιο σημαντικ
ούς αιχμαλώτους της Αλ Κάιντα σε πρώην σοβιετικό στρατόπεδο στην ανατ
ολική Ευρώπη».
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/11/01/AR2005110101644.html
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7 Νοεμ. 2005 Το Παρατηρητήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοινώνει ότι η CIA δ
ιατηρεί ένα δίκτυο μυστικών φυλακών όχι μόνο σε χώρες της Ασίας και της
Μέσης Ανατολής, αλλά και στην Ευρώπη, και συγκεκριμένα στην Πολωνία
και τη Ρουμανία. Το Παρατηρητήριο κατέληξε στο συμπέρασμα αυτό βάσει
αρχείων πτήσης αεροσκαφών που χρησιμοποιούσαν οι αμερικανικές υπηρεσ
ίες πληροφοριών για τη μεταφορά κρατουμένων από το Αφγανιστάν και το Ι
ράκ σε «μαύρες τοποθεσίες» – μυστικές φυλακές διασκορπισμένες σε ολόκλ
ηρο τον κόσμο – και στο Γκουαντανάμο.
http://hrw.org/english/docs/2005/11/07/usint11995.htm

18 Νοεμ. 2005 Σε άρθρο της στη Washington Post, η κ. Diana Priest δημοσιεύει λεπτομέρει
ες από περιγραφές διαφόρων εν ενεργεία και πρώην πρακτόρων της CIA σύ
μφωνα με τις οποίες η υπηρεσία είχε συγκροτήσει κέντρα πληροφοριών για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (Counter Terrorist Intelligence Centres - 
CTIC) σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Ασία
ς. Σύμφωνα με το άρθρο, οι τοπικές και οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφο
ριών συνεργάζονται, μεταξύ άλλων και για την οργάνωση της παράδοσης υπ
όπτων τρομοκρατίας. http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/11/01/AR2005111702070.html

5 Δεκ. 2005 Αποκλειστικό ρεπορτάζ του κ. Brian Ross και του κ. Richard Esposito για το
ABC αναφέρει ότι, σύμφωνα με πηγές της CIA, μετά τις αποκαλύψεις του Π
αρατηρητηρίου έκλεισαν δύο μυστικές φυλακές της CIA στην ανατολική Ευ
ρώπη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το κλείσιμο και η μεταφορά κρατουμένων
σε εγκαταστάσεις έγιναν πολύ βιαστικά, καθώς επίκειτο η επίσκεψη της αμε
ρικανίδας υπουργού εξωτερικών κ. Condoleeza Rice στην Ευρώπη.
http://abcnews.go.com/WNT/Investigation/story?id=1375123

5 Δεκ. 2005 Προτού αναχωρήσει για την Ευρώπη, η κ. Condoleeza Rice δηλώνει: «Επί δ
εκαετίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες έχουν χρησιμοποιήσει τις
διαδικασίες «παράδοσης» για τη μεταγωγή υπόπτων τρομοκρατίας [...] στις
χώρες προέλευσής τους ή σε άλλες χώρες για την ανάκριση, την κράτηση κα
ι την προσαγωγή τους ενώπιον της δικαιοσύνης. [...] Ωστόσο, έχουν υπάρξει
[...] περιπτώσεις όπου, για κάποιον λόγο, η τοπική κυβέρνηση δεν μπορεί να
διατηρήσει τον κρατούμενο υπό κράτηση ή να προχωρήσει στη δικαστική δί
ωξή του και η παραδοσιακή διαδικασία της έκδοσης δεν αποτελεί καλή επιλ
ογή. Στις περιπτώσεις αυτές, η τοπική κυβέρνηση μπορεί να κάνει την κυρια
ρχική επιλογή να συνεργαστεί για την παράδοση του κρατουμένου. [...] Οι π
αραδόσεις αποτελούν ένα βασικό εργαλείο για την καταπολέμηση της τρομο
κρατίας. [...] Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σεβαστεί – και θα συνεχίσουν να
σέβονται – την κυριαρχία των άλλων χωρών.
http://www.state.gov/secretary/rm/2005/57602.htm

6 Δεκ. 2005 Η Διεθνής Αμνηστία δημοσιεύει έκθεση, όπου αναφέρει ότι έχει πληροφορίε
ς για 800 πτήσεις που πραγματοποίησε η CIA στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο
και στους περισσότερους ευρωπαϊκούς αερολιμένες. Η Διεθνής Αμνηστία α
πέκτησε τα αρχεία πτήσης έξι πολιτικών αεροσκαφών που είχε μισθώσει η



PE 374.338v01-01 4/6 DT\617717EL.doc
μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

CIA από τον Σεπτέμβριο του 2001 έως τον Σεπτέμβριο του 2005. Την περίο
δο αυτή, τα έξι αεροσκάφη φέρονται ότι χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματ
οποίηση 800 πτήσεων από και προς την Ευρώπη.
www.amnesty.org.uk/news/press/16659.shtml

8 Δεκ. 2005 Ο κ. Vincent Cannistraro, πρώην επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσ
ίας της CIA, δηλώνει στον κ. Josh Gershtein, ρεπόρτερ της εφημερίδας The 
Sun, ότι οι μεταγωγές των υπόπτων δεν θα έπρεπε να θεωρούνται άκρως μυ
στικές, διότι είχαν γνώση των επιχειρήσεων αυτών αξιωματούχοι των χωρών
υποδοχής.
http://www.nysun.com/article/24129

9 Δεκ. 2005 Ο κορυφαίος νομικός σύμβουλος του αμερικανικού υπουργείου εξωτερικώ
ν, κ. John Bellinger, δηλώνει στη Γενεύη ότι η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρ
ού Σταυρού (ICRC) έχει πρόσβαση σε «όλους ανεξαιρέτως» τους κρατούμε
νους στο στρατόπεδο κράτησης του Γκουαντανάμο. Ερωτηθείς εάν η οργάν
ωση έχει πρόσβαση σε όλους όσοι κρατούνται υπό παρόμοιες συνθήκες σε
άλλες τοποθεσίες, απαντά αρνητικά. Αρνείται δε να δώσει περισσότερες εξη
γήσεις. Πρόκειται για την πρώτη φορά που οι ΗΠΑ παραδέχονται ότι δεν έχ
ουν επιτρέψει στον Ερυθρό Σταυρό την πρόσβαση σε όλους όσοι βρίσκοντα
ι υπό αμερικανική κράτηση.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4512192.stm

13 Δεκ. 2005 Το Συμβούλιο της Ευρώπης διορίζει τον Ελβετό γερουσιαστή κ. Dick Marty 
ως εισηγητή για μια έρευνα σχετικά με τις εικαζόμενες μυστικές κρατήσεις σ
τα κράτη μέλη.

17 Δεκ. 2005 Το Statewatch αναφέρεται σε ένα αρχικώς «απόρρητο» έγγραφο από τη συν
άντηση του Συμβουλίου της ΕΕ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τη νέ
α διατλαντική ατζέντα. Στην παράγραφο 4.1 των πρακτικών της συνεδρίαση
ς αναφέρεται: «Αμφότερες οι πλευρές συμφώνησαν σχετικά με τους τομείς
όπου θα μπορούσε να βελτιωθεί η συνεργασία, [μεταξύ άλλων] όσον αφορά
την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών διαχείρισης των συνόρ
ων, την αυξημένη χρήση ευρωπαϊκών εγκαταστάσεων διέλευσης για τη στήρ
ιξη της επιστροφής εγκληματιών / ανεπιθύμητων αλλοδαπών, τον συντονισμ
ό της κατάρτισης για τον εντοπισμό πλαστών εγγράφων και τη βελτίωση της
συνεργασίας για τις απομακρύνσεις».
www.statewatch.org/news/2005/dec/05eu-usa-flights.htmice

5 Απρ. 2006 Η Διεθνής Αμνηστία δημοσιεύει νέα έκθεση, με τίτλο «Below the radar: 
secret flights» (Κάτω από τον ορίζοντα του ραντάρ: οι μυστικές πτήσεις). Η
έκθεση παρουσιάζει την απαγωγή τριών υπηκόων της Υεμένης ως τυπικό πα
ράδειγμα των κατ’ εξαίρεση παραδόσεων και επικρίνει την ερμηνεία που δίν
ουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις στη σύμβαση του Σικάγου, ισχυριζόμενες ότ
ι δεν έχουν εξουσία επί των εικαζόμενων πτήσεων της CIA διότι είναι ιδιωτι
κές και όχι εμπορικές πτήσεις.
web.amnesty.org/library/index/ENGAMR510512006
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12 Απρ. 2006 Απόσπασμα από άρθρο του περιοδικού Time σχετικά με συνέντευξη που έδ
ωσε ο κ. John Negroponte, Διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριώ
ν: «Ο κ. Negroponte δήλωσε επίσης στο TIME ότι περίπου τριάντα με σαρά
ντα από τους χειρότερους τρομοκράτες της Αλ Κάιντα που κρατούνται σε μ
υστικές φυλακές της CIA θα παραμείνουν, κατά πάσα πιθανότητα, υπό κράτ
ηση για όσο «διαρκέσει ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας». Προσέθεσε ότι
«Τα άτομα αυτά κρατούνται. Πρόκειται για κακοποιά στοιχεία. Όσο συνεχίζ
εται η κατάσταση αυτή, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας, 
δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να σας πω ποια θα είναι η τελική κατάληξη τω
ν κρατουμένων». Τα σχόλια του κ. Negroponte φαίνεται πως αποτελούν την
πρώτη ανοικτή παραδοχή του αμερικανικού μυστικού συστήματος κρατήσε
ων και του γεγονότος ότι κρατούμενοι, όπως ο κ. Khalid Shaikh Mohammad
–ο οποίος ενεπλάκη στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου ή σε άλλες σοβαρέ
ς επιθέσεις κατά αμερικανικών συμφερόντων σε ολόκληρο τον κόσμο– ενδέ
χεται να παραμείνουν υπό κράτηση επ’ αόριστον».
http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1183242,00.html

19 Μαΐου 2006 Δημοσίευση της έκθεσης της 36ης συνεδρίασης της Επιτροπής των Ηνωμέν
ων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων. Η έκθεση αναφέρει:
«Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για τους ισχυρισμούς ότι το κράτος
έχει δημιουργήσει μυστικές εγκαταστάσεις κράτησης, οι οποίες δεν είναι πρ
οσβάσιμες από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού. Οι κρατούμενοι
στερούνται θεμελιωδών νομικών δικλείδων ασφαλείας, όπως ενός μηχανισμ
ού επιτήρησης της μεταχείρισής τους και διαδικασιών επανεξέτασης σε σχέσ
η με την κράτησή τους. Η Επιτροπή εκφράζει επίσης την ανησυχία της για τ
ους ισχυρισμούς ότι οι κρατούμενοι στις εγκαταστάσεις αυτές ενδεχομένως
κρατούνται για παρατεταμένες περιόδους και αντιμετωπίζουν βασανιστήρια
ή σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση. Η Επιτροπή θεωρεί θλιβε
ρή την πολιτική που ακολουθεί το κράτος αρνούμενο να προβεί σε σχόλια γι
α την ύπαρξη των εν λόγω μυστικών εγκαταστάσεων κράτησης, καθώς και γ
ια τις μυστικές δραστηριότητες του (άρθρα 2 και 16).
Το κράτος πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχει κανείς κρατούμενος σε μυ
στικές εγκαταστάσεις κράτησης που βρίσκονται υπό τον de facto έλεγχό το
υ. Η κράτηση ατόμων υπό τέτοιες συνθήκες συνιστά, από μόνη της, παραβί
αση της σύμβασης. 
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Το κράτος πρέπει να ερευνήσει και να αποκαλύψει την ύπαρξη τέτοιων εγκα
ταστάσεων, την εξουσία υπό την οποία δημιουργήθηκαν και τον τρόπο μετα
χείρισης των κρατουμένων. Το κράτος πρέπει να καταδικάσει δημοσίως κάθ
ε πολιτική μυστικών κρατήσεων».
«18. Το κράτος πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την απαγόρευ
ση και την πρόληψη των εξαναγκαστικών εξαφανίσεων σε έδαφος που βρίσ
κεται υπό τη δικαιοδοσία του, και για τη δίωξη και την τιμωρία των δραστώ
ν, καθώς η πρακτική αυτή συνιστά, από μόνη της, παραβίαση της Σύμβαση
ς».
http://www.ohchr.org/english/bodies/cat/cats36.htm

23 Μαΐου 2006 Η Διεθνής Αμνηστία δημοσιεύει την ετήσια έκθεσή της. Η Αμνηστία επικρίν
ει ιδιαίτερα τις προσπάθειες του αμερικανού προέδρου κ. Bush να ασκήσει β
έτο στην τροπολογία της Γερουσίας για την απαγόρευση των βασανιστηρίω
ν και τις προσπάθειες του αμερικανού αντιπροέδρου κ. Cheney να κρατήσει
την CIA εκτός της τροπολογίας.
Στην έκθεση επικρίνονται επίσης οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις: «Οι ευρωπαϊκ
ές κυβερνήσεις βρέθηκαν σε δύσκολη θέση καθώς η μία μετά την άλλη πληρ
οφορία αποκάλυπταν τον ρόλο τους ως συνεταίρων των ΗΠΑ στον «πόλεμο
τους κατά της τρομοκρατίας». Μεγάλη ήταν η δημόσια κατακραυγή μετά απ
ό πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στα ΜΜΕ για πιθανή συνωμοσία μεταξύ
της αμερικανικής κυβέρνησης και ορισμένων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για
τις «μαύρες τοποθεσίες της CIA» – εικαζόμενα μυστικά κέντρα κράτησης σε
ευρωπαϊκό έδαφος. Την έντονη δημόσια καταδίκη έχουν προκαλέσει επίσης
τα ολοένα και περισσότερα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα και δείχ
νουν ότι κρατούμενοι μεταφέρονταν παράνομα μέσω ευρωπαϊκών αερολιμέ
νων σε χώρες όπου υπήρχε κίνδυνος να υποστούν βασανιστήρια («κατ’ εξαί
ρεση παραδόσεις»)».
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/5005754.stm


