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2 «USA: Below the radar - Secret flights to torture and ‘disappearance'» («ΗΠΑ - Κάτω από τον ορίζοντα του ραντάρ: Μυστ
ικές πτήσεις προς τα βασανιστήρια και την «εξαφάνιση») Διεθνής Αμνηστία, 5 Απριλίου 2006 AI Index: AMR 51/051/2006

ΕΙΣΑΓΩΓΗ1.

Στο πλαίσιο των ασυνήθων παραδόσεων, η CIA χρησιμοποίησε σε πολλές περιπτώσεις ιδιωτι
κές εταιρείες και υπηρεσίες μίσθωσης αεροσκαφών. Μέσω των πτήσεων της πολιτικής αεροπ
ορίας είναι δυνατόν να φτάσει σε σημεία όπου η παρουσία στρατιωτικών αεροσκαφών θα κιν
ούσαν υποψίες. Χάρη στις πτήσεις της πολιτικής αεροπορίας, η CIA αποφεύγει το καθήκον ν
α παρέχει τις πληροφορίες που απαιτούν τα κράτη σε σχέση με τις κυβερνητικές ή τις στρατι
ωτικές πτήσεις.

Οι περισσότερες από τις εταιρείες αυτές είναι οι επονομαζόμενες εταιρείες βιτρίνας: υπάρχου
ν μόνο στα χαρτιά (για παράδειγμα, οι διευθύνσεις τους είναι ταχυδρομικές θυρίδες) ή έχουν
μόνον έναν υπάλληλο (συνήθως δικηγόρο). Αυτές οι εταιρείες βιτρίνας εμφανίζονται ως ιδιο
κτήτριες ορισμένων αεροσκαφών τα οποία αποτελούν συστηματικά αντικείμενα αγοραπωλησ
ιών. Έπειτα από κάθε συναλλαγή, τα αεροσκάφη επανα-νηολογούνται ώστε να χαθούν τα ίχν
η τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων δραστηριοτήτων συγκάλυψης είναι το ιστορικό της
Premier Executive. Η Premier Executive είναι μια εταιρεία με διεύθυνση μια ταχυδρομική θ
υρίδα στην Ουάσιγκτον. Η Premier είχε στην ιδιοκτησία της δύο αεροσκάφη: ένα Gulfstream 
V και ένα Boeing 737, τα οποία χρησιμοποιούσε η CIA για ασυνήθεις παραδόσεις. Αμφότερ
α τα αεροσκάφη ανήκαν στη Steven Express, μια άλλη εταιρεία βιτρίνας. Η Steven Express δ
ήλωνε ως έδρα της επιχείρησης μια διεύθυνση στο Tennessee η οποία δεν αντιστοιχεί σε πρα
γματικές εγκαταστάσεις. Η Steven Express εξαγοράστηκε από έναν δικηγόρο, εξ ονόματος τ
ης Devon Holding, που ήταν επίσης εταιρεία βιτρίνας. Ο δικηγόρος ήταν ο μοναδικός εκπρό
σωπος/υπάλληλος της Devon Holding. 
Με τέτοιου είδους ενέργειες συγκάλυψης χάνονται τα ίχνη των αεροσκαφών της CIA, και έτ
σι απαλείφεται κάθε ίχνος παράνομης δραστηριότητας συνδεόμενης με το αεροσκάφος.

Αυτό συνέβη, για παράδειγμα, τον Νοέμβριο του 2004, όταν η εφημερίδα The Sunday Times1

ανέφερε ότι οι ΗΠΑ είχαν μισθώσει το αεριωθούμενο Gulfstream V για τη μεταφορά κρατου
μένων στο Γκουαντάναμο και σε άλλες στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ. Δύο ημέρες αργότερα
η Premier Executive, θέλοντας να απαλλαγεί από το αεροσκάφος, το πούλησε στην Bayard 
Foreign Marketing, ακόμη μία εταιρεία βιτρίνας. Το όνομα του διαχειριστή, Leonard 
Bayard, δεν βρέθηκε ποτέ σε κανένα δημόσιο μητρώο.
Το άλλο αεροσκάφος, το Boeing 737, πουλήθηκε στην Keeler and Tate Management, άλλη
μια εταιρεία βιτρίνας χωρίς γραφεία, χωρίς ιστοσελίδα, με μοναδικό περιουσιακό στοιχείο το
Boeing 737.
Από την άλλη πλευρά, η Premier Executive εξαφανίστηκε από το 2005. 2

Ορισμένες φορές οι εταιρείες βιτρίνας που χρησιμοποιεί η CIA βασίζονται σε άλλες, πραγμα
τικές εταιρείες που διαθέτουν εγκαταστάσεις και υπαλλήλους (οι επονομαζόμενες: λειτουργικ
ές εταιρείες). Οι εταιρείες αυτές αναλαμβάνουν να στηρίζουν τις εταιρείες βιτρίνας· παρέχουν
στα αεροσκάφη της CIA την αναγκαία υλικοτεχνική υποστήριξη (πιλότους, τροφοδοσία, τεχν
ική υποστήριξη). Ορισμένες φορές οι λειτουργικές εταιρείες συνδέονται άμεσα με τη CIA. Έ
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3Scott Shane, Stephen Grey και Margot Williams, CIA Expanding Terror Battle Under Guise of Charter Flights, (Η CIA επ
εκτείνει τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας υπό τον μανδύα πτήσεων τσάρτερ) New York Times, 31 Μαΐου 2005.
4http://www.nytimes.com/2005/05/31/national/31planes.html?pagewanted=1&ex=1275192000en=6007accb4801296cei=50
88partner=rssnytemc=rss
5 http://registry.faa.gov/aircraftinquiry/NNum_inquiry.asp

να παράδειγμα είναι η Aero Contractor, μια εταιρεία που περιγράφεται από την εφημερίδα
New York Times3 ως σημαντικό εγχώριο κέντρο δραστηριοτήτων της μυστικής αεροπορικής
υπηρεσίας της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Η New York Times περιγράφει καλά το σύστημα:
«Από την ανάλυση χιλιάδων αρχείων πτήσεων, στοιχείων νηολόγησης αεροσκαφών και εταιρικών εγγράφων, κα
θώς και από συνεντεύξεις με πρώην αξιωματούχους και πιλότους της CIA, προκύπτει ότι η υπηρεσία έχει στην ιδι
οκτησία της τουλάχιστον 26 αεροσκάφη, 10 εκ των οποίων αγοράστηκαν μετά το 2001. Η υπηρεσία έχει συγκαλύ
ψει την ιδιοκτησία της πίσω από ένα δίκτυο επτά εταιρειών βιτρίνας που εμφανίζονται να μην διαθέτουν ούτε υπ
αλλήλους ούτε καμία δραστηριότητα πέρα από την κυριότητα των αεροσκαφών.

Τα αεροπλάνα, στα οποία τακτικά προστίθενται και ιδιωτικά μισθωμένα αεροσκάφη, τα εκμεταλλεύονται πραγμα
τικές εταιρείες, οι οποίες ελέγχονται από την υπηρεσία ή συνδέονται με αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της Aero 
Contractors και δύο εταιρειών που εδρεύουν στη Φλόριντα, των Pegasus Technologies και Tepper Aviation.» 4

Τέλος, σε άλλες περιπτώσεις, η CIA μισθώνει αεροπλάνα από κανονικές επιχειρήσεις μίσθωσ
ης αεροσκαφών, όπως στην περίπτωση της Richmor Aviation, μιας από τις αρχαιότερες εται
ρείες μίσθωσης αεροσκαφών και διαχείρισης πτήσεων. Το Gulfstream IV, N85VM ανήκει στ
η Richmor Aviation (πρόκειται για το αεροπλάνο που εμπλέκεται στην απαγωγή του Abu 
Omar). 

Εν τέλει, σε αυτόν τον λαβυρινθώδη ιστό, υπάρχει επίσης η δυνατότητα αλλαγής των στοιχεί
ων αναγνώρισης των αεροσκαφών (όπως στην περίπτωση του Gulfstrean V, της Richmor 
Aviation, με στοιχεία αναγνώρισης N379P, στη συνέχεια N8068V και αργότερα N44982). 
Στην πραγματικότητα υπάρχουν 51 αεροπλάνα που εικάζεται ότι χρησιμοποιούνται στις ασυν
ήθεις παραδόσεις, αλλά, σύμφωνα με τα αρχεία της Ομοσπονδιακής Διοίκησης Αεροπορίας
(FAA)5, υπάρχουν 57 αριθμοί αναγνώρισης. Από αυτό προκύπτει ότι ορισμένα από αυτά είνα
ι καταχωρημένα περισσότερες φορές.

Από τα 51 αεροπλάνα που εικάζεται ότι χρησιμοποιεί η CIA:

26 είναι νηολογημένα στο όνομα εταιρειών βιτρίνας και ορισμένες φορές υποστηρίo
ζονται από λειτουργικές εταιρείες·
10 είναι σχεδιασμένα ως αεροσκάφη «τακτικών δρομολογίων της CIA», ανήκουν σo
την Blackwater USA, έναν σημαντικό «απόρρητο προμηθευτή» της CIA και του στ
ρατού των ΗΠΑ. Προμηθεύει προσωπικό, κατάρτιση και υπηρεσίες αεροπορικής υπ
οστήριξης. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει μεσολάβηση εταιρειών βιτρίνας.
Τα υπόλοιπα 15 αεροπλάνα μισθώνονται περιστασιακά από ιδιωτικές εταιρείες πουo
συνεργάζονται με τη CIA καθώς και με άλλους πελάτες.

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ2.



PE 374.340v01-00 4/9 DT\617722EL.doc
μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

6 Below the radar - Secret flights to torture and ‘disappearance’ (Κάτω από τον ορίζοντα του ραντάρ: Μυστικές πτήσεις προ
ς τα βασανιστήρια και την «εξαφάνιση») http://web.amnesty.org/library/index/ENGAMR510512006
7 C.I.A. Expanding Terror Battle Under Guise of Charter Flights, (Η CIA επεκτείνει τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας υπό
τον μανδύα πτήσεων τσάρτερ)
των SCOTT SHANE, STEPHEN GREY και MARGOT WILLIAMS, 31Μαΐου 2005
http://www.nytimes.com/2005/05/31/national/31planes.html?ei=5088&en=6007accb4801296c&ex=1275192000&partner=r
ssnyt&emc=rss&pagewanted=print
8 «Η Aero Contractors, η οποία ασκεί τις δραστηριότητές της από ένα μπλε υπόστεγο αεροσκαφών στο αεροδρόμιο Johnston, 
μίσθωσε τα αεριωθούμενα για περίπου ένα χρόνο, γύρω στο 2002 ή το 2003, από την Premier Executive Transport Services
που εδρεύει στη Μασαχουσέτη, είπε ο Blowers. (...) Η Aero Contractors άφησε τις συμβάσεις μίσθωσης με την Premier
Executive να λήξουν πριν από περίπου ένα χρόνο. Η Aero Contractors δεν προσφέρει πλέον αεριωθούμενα αεροσκάφη προς
μίσθωση στους πελάτες της και αντ’ αυτού μισθώνει στροβιλοκίνητα ελικοφόρα αεροσκάφη (turboprop).»
http://www.newsobserver.com/news

Εταιρείες βιτρίνας 6, 

CROWELL AVIATION TECHNOLOGIES, INCo
PATH CORPORATIONo
RAPID AIR TRANS, INC.o
STEVENS EXPRESS LEASING, INCo
AVIATION SPECIALTIES, INCo
DEVON HOLDING AND LEASING, INCo
BAYARD FOREIGN MARKETING, LLC.o
KEELER & TATE MANAGEMENT, LLCo

Οι τελευταίες δύο εταιρείες του καταλόγου αντικατέστησαν την Premier •
Executive Transport Services, inc., αφότου η Premier πούλησε τα αεροσκάφη
Boeing 737 και Gulfstream V στις Bayard και Keeler. Στη συνέχεια, η Premier
εξαφανίστηκε.

Λειτουργικές εταιρείες

AERO CONTRACTORS, LTD. (ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑ)o

Η εταιρεία Aero Contractors ιδρύθηκε το 1979 από τον Jim Rhyne, πρώην πιλότο
της Air America, μιας εταιρείας που χρησιμοποιούσε η CIA στη διάρκεια του πολ
έμου στο Βιετνάμ. Οι πιλότοι της Aero Contractors, σύμφωνα με την εφημερίδα
New York Times «είναι οι διακριτικοί οδηγοί λεωφορείων της μάχης κατά της τρομ
οκρατίας, που στέλνονται τακτικά σε μυστικές αποστολές στη Βαγδάτη, το Κάιρο, τη
ν Τασκένδη και την Καμπούλ». Το δημοσίευμα της New York Times προσθέτει: «
Η Aero Contractors στην πραγματικότητα είναι ένα σημαντικό εγχώριο κέντρο δρα
στηριοτήτων της μυστικής αεροπορικής υπηρεσίας της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληρο
φοριών».7 Πράγματι, σύμφωνα με τα αρχεία της FAA, η Aero Contractors μισθών
ει τα αεροπλάνα της από την Premier Executive Transport (εταιρεία βιτρίνας)8, δη
λαδή το Boeing 737 (N 4476S, πρώην N313P). Η Aero Contractor δεν έχει ιστοσε
λίδα και δεν διαφημίζει τις δραστηριότητές της. Όλοι οι πόροι της προέρχονται απ
ό τη CIA, τον στρατό των ΗΠΑ και άλλες κρατικές υπηρεσίες. Παρόλα αυτά, η
Aero Contractors παραμένει μια πραγματική εταιρεία, με εγκαταστάσεις και ογδό
ντα υπαλλήλους.
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9 Pegasus Technologies, Inc. http://sss-mag.com/rfss/intro.html
10http://www.nytimes.com/2005/05/31/national/31planes.html?ex=1275192000en=6007accb4801296cei=5088p
artner=rssnytemc=rss
11 http://www.amnestyusa.org/stoptorture/pdf/below_the_radar_full_report.pdf
12US: CIA Uses Jet Owned by Red Sox Partner, (ΗΠΑ: η CIA χρησιμοποιεί τζετ που ανήκει σε συνιδιοκτήτη τω
ν Red Sox) του Gordon Edes, The Boston Globe:
http://www.boston.com/news/globe.
13 «Νοικιάζεται συχνά (...) Τυχαίνει απλώς ένας από τους πελάτες μας να είναι η CIA.(...) Χάρηκα που πήρα αυτή
τη δουλειά μάλιστα. Ελπίζω να ήταν για καλό σκοπό.» http://www.boston.com/news/globe
14 του Gordon Edes, The Boston Globe, 21 Μαρτίου, 2005, http://www.corpwatch.org/article.php?id=11988

Η Aero Contractors είναι η λειτουργική εταιρεία των ακόλουθων εταιρειών βιτ
ρίνας:

STEVENS EXPRESS LEASING, INC§
PREMIER EXECUTIVE TRANSPORT SERVICE§
AVIATION SPECIALTIES, INC§
DEVON HOLDING AND LEASING, INC§

PEGASUS TECHNOLOGIES, INC o

Η Pegasus Technologies ασχολείται με τα ηλεκτρονικά συστήματα αεροσκαφών, τ
α συστήματα αισθητήρων, και τα ηλεκτρικά συστήματα των αεροπλάνων της
CIA. Σε αυτά μπορεί να υποτεθεί ότι περιλαμβάνονται και άκρως απόρρητα κρυπτ
ογραφημένα συστήματα επικοινωνιών και συστήματα νυχτερινής όρασης.9

TEPPER AVIATIONo

Η Tepper Aviation είναι μια εταιρεία που ελέγχεται από τη CIA ή που συνδέεται μ
ε κάποιον τρόπο με αυτήν.10

Σύμφωνα με την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας, η Tepper Aviation εμπλέκεται σ
ε πτήσεις παράδοσης με ένα ή περισσότερα από τα αεροπλάνα της.11

Ασκεί τις δραστηριότητές της από τον αερολιμένα Bob Sikes στη Φλόριντα. Η ευ
ρωπαϊκή βάση της είναι ο άξονας Ρήνου-Μάιν στη Γερμανία.
Η Tepper χρησιμοποιεί τρία αεροσκάφη που ανήκουν στην εταιρεία βιτρίνας
Rapid Air Trans: το Lockheeds N2189M, το N4557C και το N8183J. 

RICHMOR AVIATIONo

Ο Philip H. Morse, ιδιοκτήτης του αεριωθούμενου Gulfstream IV (και συνιδιοκτήτ
ης των Boston Red Sox), επιβεβαίωσε στην εφημερίδα Globe and Tribune12 ότι το
ιδιωτικό του αεροσκάφος εκμισθώθηκε σε αρκετές περιπτώσεις στη CIA13. Σύμφω
να με τα αρχεία της FAA, το αεροπλάνο ανήκει στην Assembly Pointe Aviation 
Inc., της οποίας ο κ. Morse είναι ο μοναδικός υπάλληλος. Η εταιρεία μίσθωσης εί
ναι η Richmor Aviation, στο Hudson. Ο αριθμός αναγνώρισης του αεριωθούμενου
αεροσκάφους είναι N85VM, που στη συνέχεια άλλαξε σε N227SV (απαγωγή του
Abu Omar). Ο κ. Morse πιστεύει ότι το αεροπλάνο του εκμισθώθηκε στη CIA από
τη Richmor Aviation για περίπου τρία χρόνια.14
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ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ BLACKWATER USAo

Η εταιρεία αυτή είναι σημαντικός προμηθευτής της CIA και του στρατού των ΗΠ
Α. Προμηθεύει προσωπικό και κατάρτιση, καθώς και αεροπορικές υπηρεσίες μέσ
ω των δύο θυγατρικών της:

AVIATION WORLDWIDE SERVICES, INC. (ΦΛΟΡΙΝΤΑ)•
PRESIDENTIAL AIRWAYS (ΦΛΟΡΙΝΤΑ)•

Αμφότερες οι εταιρείες χρησιμοποιούν ισπανικά επιβατικά/εμπορικά αεροσκάφη ε
υρείας ατράκτου CASA C-212. Τα αεροσκάφη αυτά μεταφέρουν αλεξιπτωτιστές
και φορτία μεγάλου μεγέθους και μπορούν να πετάξουν από αεροδιαδρόμους μικ
ρού μήκους και κακής κατάστασης. Στην Ευρώπη, η βάση αυτών των αεροπλάνω
ν είναι η Μάλτα.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ CIA3.

Από το τέλος του 2001 έως το τέλος του 2005, σε πτήσεις αεροσκαφών που άμεσα ή έμμεσ
α συνδέονταν με τη CIA πραγματοποιήθηκαν στάσεις σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια σε περι
σσότερες από χίλιες περιπτώσεις. Πέρα από τις αποδεδειγμένες περιπτώσεις ασυνήθων παρ
αδόσεων (Abu Omar, Maher Arar, Kalhed el-Masri, Ahmed al-Giza και Mohamed al-Zari), δε
ν υπάρχουν αδιάψευστες αποδείξεις ότι σε αυτές τις πτήσεις μεταφέρονταν κρατούμενοι. Ωσ
τόσο, δεδομένων των διαδρομών που ακολούθησαν πολλές πτήσεις, και ορισμένων από τις χ
ώρες προορισμού (Αφγανιστάν, Ιράκ, Ιορδανία, Αίγυπτος, Λιβύη, Μαρόκο, Ουζμπεκιστάν, Γ
κουαντάναμο), είναι λογικό να υποτεθεί ότι αυτό συνέβη σε περισσότερες από μία περιπτώσε
ις.

Ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκεA.

Τα πορίσματα προέκυψαν από τη σύγκριση των στοιχείων που ελήφθησαν από το
Eurocontrol (την υπηρεσία που είναι αρμόδια για τον έλεγχο του ευρωπαϊκού εναέριου χώρ
ου) και εκείνων που ελήφθησαν από τη FAA (την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας -
Federal Aviation Administration), η οποία τηρεί αρχεία όλων των αεροσκαφών που πετούν απ
ό και προς τις ΗΠΑ).

Η έρευνα επικεντρώθηκε σε αεροσκάφη που ανήκουν ή τα οποία εκμεταλλεύονται αεροπορι
κές εταιρείες που συνδέονται με κάποιον τρόπο με τη CIA και τα οποία πραγματοποίησαν συ
χνά πτήσεις στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

Βάσει τριάντα δύο αριθμών αναγνώρισης, τα στοιχεία της FAA μας έδωσαν τη δυνατότητα
να εντοπίσουμε την ιδιοκτήτρια αεροπορική εταιρεία και την έδρα των αεροσκαφών. Αποκαλ
ύφθηκε ότι πολλά από αυτά ανήκαν σε εταιρείες βιτρίνας χωρίς γραφεία ούτε προσωπικό, τω
ν οποίων οι διευθύνσεις αποδείχθηκε ότι ήταν ταχυδρομικές θυρίδες, και που με τη σειρά του
ς συνδέονταν με άλλες εταιρείες τις οποίες διαχειρίζεται η CIA. Ορισμένα από τα αεροσκάφη
ανήκουν σε εταιρείες οι οποίες συνδέονται άμεσα με τη CIA ή τα έχει μισθώσει η CIA από κ
ανονικές εμπορικές εταιρείες.
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Τα ημερολόγια πτήσης που έχει στη διάθεσή του το Eurocontrol επιβεβαιώνουν ότι από την
11η Σεπτεμβρίου τα αεροσκάφη που εξετάστηκαν πραγματοποίησαν 1080 στάσεις στην Ευρ
ώπη, πολύ συχνά στο πλαίσιο πτήσεων μεταξύ ευρωπαϊκών αεροδρομίων και προορισμών σ
την Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Οι διαδρομές που ακολουθήθηκαν και οι χώρες προορισμού των αεροσκαφών της CIA (στις
οποίες περιλαμβάνονται το Αφγανιστάν, το Ιράκ, η Ιορδανία, η Αίγυπτος, η Λιβύη, το Μαρό
κο, το Τουρκμενιστάν, το Ουζμπεκιστάν και το Αζερμπαϊτζάν) επιβεβαιώνουν ότι οι πτήσεις
θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί και για τη μεταφορά κρατουμένων.

Αυτό επιβεβαιώνεται έμμεσα από τις γνωστές υποθέσεις ασυνήθων παραδόσεων (Abu Omar, 
Maher Arar, Kalhed el-Masri, Ahmed al-Giza και Mohamed al-Zari), δεδομένου ότι τα αεροσ
κάφη του καταλόγου μας χρησιμοποιήθηκαν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις.

Ορισμένα παραδείγματαB.

Gulfstream IV N85VM-N227SV
Ανήκει στη Richmor Aviation (οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες της Richmor παραδέχθηκαν ότι εκ•
μίσθωσαν το αεροπλάνο στη CIA σε αρκετές περιπτώσεις). Πρόκειται για το αεροπλά
νο που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά του Abu Omar από το Ramstein στο Κάιρ
ο τον Φεβρουάριο του 2003. Από τις 11 Σεπτεμβρίου 2001 έως τα τέλη του 2005 πρα
γματοποίησε περίπου 80 στάσεις σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια.
Από τις αρχές του 2004, το Gulfstream IV πραγματοποίησε τρεις στάσεις στη Ρουμαν
ία: σε δύο περιπτώσεις με αφετηρία την Ιορδανία και στην τρίτη, στις 12 Απριλίου
2004, με αφετηρία το Γκουαντάναμο και αφού έκανε μια στάση στην Τενερίφη. Αφο
ύ προσγειώθηκε στη Ρουμανία, πέταξε προς την Καζαμπλάνκα, στο Μαρόκο, από όπ
ου επέστρεψε στην Ουάσιγκτον στις 13 Απριλίου.

Boeing 737 N313P
Αρχικά νηολογήθηκε από τη Stevens Express Leasing Inc και στη συνέχεια επανα-νηο•
λογήθηκε από την Premier Executive Transport Services. Μεταξύ του 2003 και του
2004 το αεροσκάφος προσγειώθηκε μία φορά στην Πολωνία και δύο φορές στη Ρουμ
ανία, με αφετηρία το Αφγανιστάν. Δεν υπάρχει λόγος να υποτεθεί ότι ο σκοπός των σ
τάσεων ήταν ο ανεφοδιασμός σε καύσιμα.
Συγκεκριμένα, στις 22 Σεπτεμβρίου 2003, το N313P πέταξε από την Καμπούλ στο
Szymany, ένα αεροδρόμιο στη βορειοανατολική Πολωνία, κοντά στην πόλη
Szczytno. Μετά τη στάση στο Szymany, το αεροσκάφος κατευθύνθηκε νοτιοδυτικά π
ρος τη Ρουμανία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Eurocontrol, λίγο αργότερα το Boeing 
απογειώθηκε από το Βουκουρέστι με προορισμό το Ραμπάτ στο Μαρόκο. Το επόμεν
ο απόγευμα (23 Σεπτεμβρίου), σύμφωνα με τα αρχεία, αναχώρησε από το Ραμπάτ στι
ς 8:10 μ.μ. και έφτασε στη ναυτική βάση του Γκουαντάναμο το ξημέρωμα της 24ης Σ
επτεμβρίου.

Boeing 737 N368CE
Φρανκφούρτη-Ashkhabad (στο Τουρκμενιστάν) και Φρανκφούρτη-Βαγδάτη ήταν τα•
καθημερινά δρομολόγια του N368CE, ιδιοκτησίας της εταιρείας βιτρίνας Premier 
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Aircraft Management. Από τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο του 2005, το αεροσκάφος, μ
ε αφετηρία τη Φρανκφούρτη, προσγειώθηκε περίπου 50 φορές στο Ashkhabad και 16 
φορές στη Βαγδάτη. Την ίδια περίοδο, το αεροσκάφος πραγματοποίησε 112 στάσεις
σε διάφορα ευρωπαϊκά αεροδρόμια.

Lockheed N2189M
Ενδιαφέρον προκαλούν και οι διαδρομές του N2189M, ιδιοκτησίας της Tepper •
Aviation, μιας εταιρείας βιτρίνας που ιδρύθηκε από έναν πρώην πιλότο της CIA και π
ου είναι στη διάθεση των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ. Από τις 11 Δεκεμβρίου
2001 το αεροσκάφος πραγματοποίησε 70 προσγειώσεις στην Ευρώπη, 17 στην Τασκ
ένδη (Ουζμπεκιστάν) και 29 στο Μπακού (Αζερμπαϊτζάν). Στους εκτός Ευρώπης προ
ορισμούς του περιλαμβάνονται η Αίγυπτος (3 φορές) και η Ιορδανία (8 φορές).
Τα ίδια αεροδρόμια χρησιμοποίησε και ένα άλλο αεροσκάφος ιδιοκτησίας της Tepper 
Aviation, το Hercules-130 N8183J (16 πτήσεις από τη Φρανκφούρτη στο Μπακού, 10 
πτήσεις από την Τασκένδη στη Φρανκφούρτη). 

Gulfstream V N379P-N8068V-N44982
Ιδιοκτησίας της Premier Executive (της βασικής εταιρείας βιτρίνας της CIA). Η νηολό•
γηση του αεροσκάφους αυτού άλλαξε τρεις φορές ώστε να χαθούν τα ίχνη του.
Πρόκειται για το αεροσκάφος το οποίο τον Δεκέμβριο του 2001 μετέφερε τους
Ahmed Agiza και Mohammed al-Zari από τη Στοκχόλμη στο Κάιρο. Τον Ιούνιο το
υ 2003 πραγματοποίησε πτήσεις μεταξύ Καμπούλ, Βαρσοβίας και Ραμπάτ και έναν μ
ήνα αργότερα χρησιμοποιήθηκε για πτήση μετ’ επιστροφής από την Καμπούλ στη Βα
ρσοβία.
Συνολικά, το αεροσκάφος πραγματοποίησε 145 στάσεις στην Ευρώπη από το τέλος
του 2001 έως τον Ιούνιο του 2005. Οι συχνότεροι προορισμοί του εκτός της Ευρώπη
ς ήταν: Ουζμπεκιστάν, Αίγυπτος, Ιορδανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Πακιστάν, Μ
αρόκο, Γεωργία, Αφγανιστάν, Γκάμπια, Αλγερία, Λίβανος, Αζερμπαϊτζάν, Λιβύη και
Γκουαντάναμο. 

(Ο εισηγητής θα διανείμει πλήρη φάκελο για όλα τα αεροσκάφη που χρησιμοποιεί η CIA.)

Γ. Συμπεράσματα

Βάσει των δεδομένων που ελήφθησαν από το Eurocontrol σχετικά με τους 32 κωδικούς πτήσ
εων που εξετάστηκαν, διαπιστώνεται ότι:

Όλα τα αεροσκάφη τα εκμεταλλεύονταν εταιρείες που συνδέονταν με τη CIA ή που ε1.
λέγχονταν από αυτήν.
Συνολικά, τα αεροσκάφη πραγματοποίησαν 1080 στάσεις στην Ευρώπη.2.
Μεταξύ των προορισμών που μπορούν να συνδεθούν και με τη μεταφορά κρατουμέ3.
νων, καταγράφηκαν οι ακόλουθες στάσεις από τα τέλη του 2001 έως τα τέλη του
2005:

α. 70 στην Ιορδανία
β. 70 στο Αζερμπαϊτζάν
γ. 52 στο Τουρκμενιστάν
δ. 50 στην Αίγυπτο
ε. 46 στο Ουζμπεκιστάν
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15 http://www.newstatesman.com/Politics
16 http://www.counterpunch.org/rajiva12052005.html
17 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/476/51/PDF/N0547651.pdf?OpenElement
18 http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt
Γεωργία: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2001/eur/8256.htm
Μαρόκο: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2003/27934.htm
Αζερμπαϊτζάν: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2003/27826.htm
Αίγυπτος: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/41720.htm
Ουζμπεκιστάν: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CAT.C.CR.28.7.En?Opendocument
Ιορδανία:http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/rsd/rsddocview.html?tbl=RSDCOI&id=441821a334
Συρία: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2002/18289.htm
Αφγανιστάν: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2000/sa/721.htm
Τουρκμενιστάν: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/41714.htm
Ιράκ: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61689.htm

στ. 40 στο Ιράκ
ζ. 37 στο Αφγανιστάν
η. 40 στο Μαρόκο
θ. 14 στη Λιβύη
ι. 11 στο Γκουαντάναμο.

Πρέπει να σημειωθεί ότι σε πολλές από τις ανωτέρω αναφερόμενες χώρες, τα βασανι4.
στήρια και η φυλάκιση χωρίς να έχει προηγηθεί δίκη αποτελούν συνήθη πρακτική. Ο
Bob Baer, πρώην πράκτορας της CIA, δήλωσε σε συνέντευξή του προς το περιοδικό
New Statesman15: «Αν θέλεις να υποστούν βασανιστήρια, τους στέλνεις στη Συρία. Αν θ
έλεις να εξαφανιστεί κάποιος –να μην τον ξαναδείς ποτέ– τον στέλνεις στην Αίγυπτο».16

Ο Manfred Nowak, ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια, τόνισε στην τελ
ευταία έκθεσή του προς τη Γενική Συνέλευση ότι ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομ
ένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Σουη
δίας, παραβίασαν τις διεθνείς συμβάσεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων απελαύνοντα
ς ύποπτους για τρομοκρατία σε χώρες όπως η Αίγυπτος, η Συρία, η Αλγερία και το Ο
υζμπεκιστάν, όπου αντιμετωπίζουν μεγάλο κίνδυνο να υποστούν βασανιστήρια.17 Ορι
σμένες από τις ανωτέρω αναφερόμενες χώρες (κυρίως η Γεωργία, το Μαρόκο, το Αζε
ρμπαϊτζάν, η Αίγυπτος, το Ουζμπεκιστάν, η Ιορδανία, η Συρία, το Αφγανιστάν, το Το
υρκμενιστάν και το Ιράκ) αποτέλεσαν πρόσφατα αντικείμενο των ανησυχιών που εξέ
φρασε το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, το οποίο επέκρινε την κατάσταση που π
εριγράφεται στις αντίστοιχες εκθέσεις χωρών σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπο
υ, ιδίως σε ό,τι αφορά τη χρήση βασανιστηρίων, αυθαίρετης κράτησης και την κατάστ
αση των κρατουμένων στις φυλακές18.


