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Θύματα

Khaled el Masri

Ο κ. Khaled el Masri, γερμανός υπήκοος, έφυγε από την Ulm της Γερμανίας, στο τέλο•
ς του 2003 με λεωφορείο για σύντομες διακοπές στα Σκόπια της Πρώην Γιουγκοσλαβ
ικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ). Στις 31 Δεκεμβρίου, τον σταμάτησαν στ
α σύνορα μεταξύ Σερβίας και ΠΓΔΜ. Σύμφωνα με τη δική του εκδοχή των γεγονότω
ν, η συνοριακή αστυνομία της ΠΓΔΜ τον παρέδωσε στις τοπικές μυστικές υπηρεσίες, 
οι οποίες τον κράτησαν και τον ανέκριναν για τρεις εβδομάδες σε ξενοδοχείο των Σκ
οπίων. Στις 23 Ιανουαρίου 2004, τον ανέλαβε η CIA η οποία τον μετέφερε στο Αφγα
νιστάν με δικό της Boeing 737 N313P. Στο Αφγανιστάν, ο κ. El Masri έμεινε στην απ
ομόνωση για τέσσερις μήνες. Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, ισχυρίζεται ότι δέχ
τηκε πέντε επισκέψεις στη φυλακή από ένα άτομο με μητρική γλώσσα τα γερμανικά,
ο οποίος συστήθηκε ως «Sam». Ο τελευταίος συνόδεψε τον κ. el Masri στην πτήση επ
ιστροφής του σε ένα άγνωστο μέρος της Αλβανίας ή κοντά στα σύνορα της Αλβανίας. 
Οι ημερομηνίες της άφιξης και της αναχώρησής του επιβεβαιώνονται από τις σφραγίδ
ες εισόδου και εξόδου της ΠΓΔΜ στο διαβατήριό του.
Στις 9 Νοεμβρίου 2005, ο εισαγγελέας του Μονάχου, κ. Martin Hoffman, κίνησε τη δι•
εξαγωγή έρευνας. Σύμφωνα με τον κ. Hoffman, «δεν υπάρχει λόγος να μην πιστέψου
με τα όσα μας είπε ο κ. el Masri»
http://service.spiegel.de/cache/international/spiegel/0,1518,341636,00.html
Η προκαταρκτική ισοτοπική ανάλυση των μαλλιών του κ. el Masri και οι ιατρικές ανα•
λύσεις που διεξήχθησαν σε αυτόν επιβεβαιώνουν ότι πράγματι βρισκόταν υπό κράτησ
η στο Αφγανιστάν κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου. 
http://reasonablereflection.net/1048
Στις 5 Δεκεμβρίου 2005, η καγκελάριος, κ. Angela Merkel, δήλωσε ότι η ΗΠΑ είχαν•
παραδεχτεί ότι είχαν κάνει λάθος στην περίπτωση του κ. el Masri.
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/12/06/AR2005120600083.html
Σε ερωτήσεις επί της υπόθεσης, οι αμερικανικές αρχές κάθε φορά αρνούνταν να επιβε•
βαιώσουν ή να αρνηθούν τον ισχυρισμό. 
http://www.commondreams.org/headlines05/1109-10.htm
Στις 14 Δεκεμβρίου, ο γερμανός υπουργός Εσωτερικών, κ. Wolfgang Schäuble, σε ομ•
ιλία στο γερμανικό κοινοβούλιο, επιβεβαίωσε ότι ο προκάτοχός του, κ. Otto Schilly, ε
ίχε ενημερωθεί για την υπόθεση από τον πρώην αμερικανό πρέσβη στο Βερολίνο, κ. 
Daniel Coats. «Ο πρέσβης είπε ότι είχαν ζητήσει συγνώμη από τον κ. el Masri, ο οποί
ος είχε συμφωνήσει να μην μιλήσει για το γεγονός με αντάλλαγμα ένα χρηματικό ποσ
ό», είπε ο κ. Schäuble στο κοινοβούλιο. Ο κ. el Masri αρνείται ότι έλαβε οποιοδήποτε
ποσό ή ότι είχε υποσχεθεί να μην μιλήσει.
http://www.mindfully.org/Reform/2005/Khaled-el-Masri-Rendition17dec05.htm
Ο κ. Khaled el Masri κατέθεσε ενώπιον της προσωρινής επιτροπής στις 13 Μαρτίου•
2006. 

Maher Arar
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Ο κ. Maher Arar, καναδός υπήκοος, ζει στον Καναδά από το 1987. Είναι παντρεμένο•
ς με δύο παιδιά και έχει μεταπτυχιακό στην Πληροφορική. Επιστρέφοντας από διακο
πές στην Τυνησία τον Σεπτέμβριο του 2002, συλλήφθηκε και κρατήθηκε υπό επιτήρη
ση στο αεροδρόμιο Kennedy της Νέας Υόρκης όπου θα άλλαζε πτήση για να επιστρέ
ψει στον Καναδά. Κατηγορήθηκε ότι είχε σχέσεις με την Al Qaeda και συλλήφθηκε κ
αι έμεινε υπό κράτηση για 13 ημέρες. Στις 8 Οκτωβρίου 2002, του επέδωσαν εντολή
απέλασης η οποία εκδόθηκε από το Δικαστήριο Μετανάστευσης. Τον παρέδωσαν σε
μια ομάδα πρακτόρων της CIA και τον μετέφεραν στην Ιορδανία με τζετ τύπου
Gulfstream. Πριν φτάσει στο Αμάν, το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο
Ciampino της Ρώμης για ανεφοδιασμό καυσίμων (όπως επιβεβαιώθηκε από τα αρχεία
πτήσεων της Eurocontrol και τη μαρτυρία του ίδιου του κ. Arar).
http://www.statewatch.org/cia/documents/flights-eurocontrol.pdf
Στο Αμάν, οι πράκτορες ασφαλείας της Ιορδανίας ανέλαβαν τον έλεγχο του κ. Arar κ•
αι τον συνόδεψαν στα σύνορα με τη Συρία από όπου κατάγεται. Σε λιγότερο από 24 
ώρες, βρισκόταν σε φυλακή της Δαμασκού υπό τον έλεγχο των υπηρεσιών ασφαλείας
της Συρίας. Μετά από ένα έτος σωματικών και ψυχολογικών βασανιστηρίων, ο κ. 
Maher Arar αφέθηκε ελεύθερος χωρίς καμία κατηγορία εις βάρος του. Σήμερα, ζει ελ
εύθερος στον Καναδά.
Στις 5 Φεβρουαρίου 2004, η κυβέρνηση του Καναδά σύστησε μια εξεταστική επιτροπ•
ή με πρόεδρο τον δικαστή O’Connor για να διερευνήσει τις ενέργειες των καναδών αξ
ιωματούχων στην υπόθεση του κ. Arar. 
http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/mini/CTVNews/20040730/arar_judge_040729/
Canada?s_name=&no_ads
Τον Οκτώβριο, μια έκθεση της επιτροπής O’Connor επιβεβαίωσε ότι ο κ. Arar είχε βα•
σανιστεί στη Συρία και ότι είχε συνέλθει από σωματική άποψη, αλλά εξακολουθούσε
να υποφέρει από ψυχολογικά προβλήματα.
http://en.wikipedia.org/wiki/Maher_Arar
Ο κ. Maher Arar κατέθεσε ενώπιον της προσωρινής επιτροπής στις 23 Μαρτίου 2006.•

Abu Omar

Ο κ. Hassan Mustafa Osama Nasr, γνωστός και ως Abu Omar, αιγύπτιος υπήκοος, ήτα•
ν ιμάμης στο Μιλάνο. Του είχε χορηγηθεί πολιτικό άσυλο στην Ιταλία μετά την κήρυ
ξη της ισλαμικής του οργάνωσης στην Αίγυπτο ως παράνομης στη δεκαετία του ’80. 
Στις 17 Φεβρουαρίου 2003, απήχθη από τη CIA καθώς πήγαινε με τα πόδια στο τζαμί
του στο Μιλάνο για τις μεσημεριανές προσευχές. Από εκείνη την ημερομηνία και για
πάνω από ένα έτος, δεν βρέθηκε κανένα άλλο ίχνος του. Δεκατρείς μήνες αργότερα, έ
κανε διάφορα τηλεφωνήματα από την Αίγυπτο στην οικογένεια και τους φίλους του σ
το Μιλάνο. Ισχυρίστηκε ότι είχε συλληφθεί από πράκτορες της CIA και μεταφέρθηκε
αεροπορικώς στην Αίγυπτο όπου είχε βασανιστεί δριμύτατα από αιγυπτιακές μυστικέ
ς υπηρεσίες. Είπε ότι είχε αφεθεί ελεύθερος σύμφωνα με τις εντολές ενός αιγυπτίου δι
καστή λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων. Λίγο διάστημα μετά τα εν λόγω τηλεφ
ωνήματα, τον συνέλαβαν ξανά. 
Τον Ιούνιο του 2005, ο δικαστής Guido Salvini, κατόπιν αιτήματος του αναπληρωτή ε•
ισαγγελέα κ. Pietro Spataro, υπέγραψε εντάλματα για τη σύλληψη 22 αμερικανών οι ο
ποίοι θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για την οργάνωση και τη διεξαγωγή της απαγωγής του
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κ. Abu Omar εξ ονόματος της CIA. Επικεφαλής της επιχείρησης εικάζεται πως ήταν ο
κ. Robert Seldon Lady, φερόμενος ως αρχηγός της CIA στο Μιλάνο. 
Σύμφωνα με έγγραφα του δικαστηρίου, ο κ. Omar οδηγήθηκε στην αεροπορική βάση•
του NATO στο Aviano και μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο Ramstein της Γερμανίας. 
Μεταφέρθηκε σε δεύτερο αεροσκάφος (τύπου Gulfstream IV με αριθμό νηολόγησης
N85VM) και πέταξε στο Κάιρο όπου παραδόθηκε στην αιγυπτιακή αστυνομία. Η Αίγ
υπτος μέχρι στιγμής αρνείται να απαντήσει σε αιτήματα ιταλών δικαστών για παροχή
πληροφοριών. 
Η ιταλική κυβέρνηση είπε ότι δεν έχει γνώση της απαγωγής. Αυτό ειπώθηκε από τον•
Στρατηγό Pollari, διευθυντή των ιταλικών υπηρεσιών πληροφοριών (SISMI), ο οποίο
ς κατέθεσε ενώπιον της προσωρινής επιτροπής στις 6 Μαρτίου 2006.

Al Zeri και Ahmed Agiza

Στις 18 Δεκεμβρίου 2001, η σουηδική κυβέρνηση έλαβε πληροφορίες από τη CIA για•
δύο αιγυπτίους υπηκόους, τον κ. Ahmed Agiza και τον κ. Mohammed al-Zari, οι οποί
οι ήταν κάτοικοι της Σουηδίας από το 2000 ως πολιτικοί πρόσφυγες. Την ίδια νύχτα, 
οι δύο αιγύπτιοι απελάθηκαν, μεταφέρθηκαν από την αστυνομία στο αεροδρόμιο της
Στοκχόλμης και παραδόθηκαν σε πράκτορες της CIA. Ο κ. Agiza και ο κ. al-Zari γυμν
ώθηκαν, ναρκώθηκαν και αλυσοδέθηκαν και έπειτα επιβιβάστηκαν σε τζετ τύπου
Gulfstream (αριθμός νηολόγησης N379P) το οποίο ανήκει στην Premiere Executive
Transport Services, εταιρεία-βιτρίνα της CIA. Στο Κάιρο, η αιγυπτιακή αστυνομία ανέ
λαβε την ευθύνη τους.
Ο κ. Agiza και ο κ. al-Zari φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν για αρκετούς μήνες και, υ•
πό την πίεση της σουηδικής κυβέρνησης, παραπέμφθηκαν στη συνέχεια σε δίκη. Ο κ. 
Agiza καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκισης για πράξεις που χρονολογούνται στην
περίοδο του πρώην ακτιβισμού του στην Αίγυπτο με μια ισλαμική ομάδα φονταμεντα
λιστών. Ο κ. Al Zari, από την άλλη πλευρά, αθωώθηκε και αφέθηκε ελεύθερος. Τώρα
ζει κοντά στο Κάιρο, υπό συνεχή εποπτεία. 
Ο σουηδός διαμεσολαβητής και η κοινοβουλευτική επιτροπή για το Σύνταγμα παρενέ•
βησαν σε αυτή την υπόθεση. Η τελευταία υπέβαλε έκθεση στο σουηδικό κοινοβούλιο
η οποία επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι οι διεθνείς συμβάσεις απαγορεύουν την απέλ
αση υπόπτων σε οποιαδήποτε χώρα ενδέχεται να υποστούν βασανιστήρια. Η επιτροπ
ή επίσης κατακρίνει το γεγονός ότι η σουηδική κυβέρνηση δεν έλαβε πρακτικά μέτρα
για την επιβολή της ρήτρας εγγυήσεως παρά μόνο όταν ήταν πλέον αργά και τα εν λό
γω άτομα βασανίζονταν ήδη.
Ο δικηγόρος του κ. Mohammad al Zari, κ. Kjell Jonsson, και ο σουηδός διαμεσολαβητ•
ής, κ. Mats Melin, κατέθεσαν ενώπιον της προσωρινής επιτροπής στις 23 Μαρτίου
2006 και στις 4 Μαΐου 2006, αντίστοιχα.

Οι «έξι αλγερινοί»

Τη νύχτα της 17ης προς τη 18η Ιανουαρίου 2002, η ομοσπονδιακή αστυνομία της Βο•
σνίας πήρε από τη φυλακή του Σαράγεβο έξι βόσνιους υπηκόους ή κατοίκους της Βο
σνίας, αλγερινής καταγωγής (τους Bensayah Belkacem, Hadj Boudellaa, Saber
Lahmar, Mustafa Ait Idir, Boumediene Lakhdar και Mohamed Nechle), οι οποίοι ζούσ
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αν στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, και τους παρέδωσε στις αμερικανικές αρχές. Στη συνέχει
α, οι έξι μεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο X-Ray, στον Κόλπο του Γκουαντάναμο στην
Κούβα.
Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε μία μέρα αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο της Βοσνί•
ας εξέδωσε εντολή να αφεθούν ελεύθεροι οι έξι αλγερινοί, οι οποίοι κρατούνταν για τ
ους σκοπούς της ανάκρισης, και κατά παράβαση εντολής του Δικαστηρίου των Ανθρ
ωπίνων Δικαιωμάτων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, σύμφωνα με την οποία, οι τέσσερις ε
ξ αυτών δεν έπρεπε να μεταφερθούν στις ΗΠΑ.
Οι άνδρες, σύμφωνα με αναφορά, κρατούνται έκτοτε στον Κόλπο του Γκουαντάναμ•
ο.
Ο κ. Michèle Picard, πρώην πρόεδρος του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτω•
ν της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, και ο κ. Srdjan Dizdarevic, πρόεδρος της Επιτροπής του
Ελσίνκι, κατέθεσαν ενώπιον της προσωρινής επιτροπής στις 25 Απριλίου 2006.


