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Αόφαση σχετικά µε την ενδεχόµενη ελληνική εµλοκή στις
έκνοµες τήσεις της CIA*

Σύµφωνα µε Cολλές αξιόCιστες έρευνες Cου έχουν δει το φως της
δηµοσιότητας τα τελευταία δύο χρόνια, ο εναέριος χώρος καθώς και
ορισµένα αεροδρόµια ή/και στρατιωτικές βάσεις στην Ελλάδα,
µεταξύ άλλων χωρών της Ευρώης, έχουν χρησιµοοιηθεί αό την
Κεντρική Υηρεσία Πληροφοριών (Central Intelligence Agency,
CIA) των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής σε σχέση µε τις
ρακτικές

ου

είναι γνωστές

ως «αράδοση κρατουµένων»

(“rendition”).1
Οι Cρακτικές αυτές αφορούν στη µεταφορά ατόµων αCό µία χώρα σε
άλλη, συνήθως χωρίς να Cροηγηθεί οCοιασδήCοτε µορφής δικαστική ή
διοικητική διαδικασία, όCως C.χ. η διαδικασία έκδοσης.
Συγκαταλέγονται:
*Η εν λόγω α όφαση ελήφθη οµοφώνως κατά τη συνεδρίαση της Ολοµέλειας της ΕΕ∆Α της
3ης Μαΐου 2007, έ ειτα α ό σχετική εισήγηση του ελληνικού Τµήµατος της ∆ιεθνούς
Αµνηστίας
1 Ενδεικτικά, ως Cιο χαρακτηριστική µCορούµε να αναφέρουµε την έκθεση του Συµβουλίου
της ΕυρώCης: Alleged secret detentions and unlawful inter-state transfers of detainees
involving Council of Europe member states, Committee on Legal Affairs and Human
Rights, Rapporteur: Mr Dick Marty, Switzerland, Alliance of Liberals and Democrats for
Europe, 12 Ιουνίου 2006. Στην έκθεση αυτή αναφέρεται ότι «µερικές αCό τις
Cροαναφερθείσες χώρες και άλλες µCορούν να θεωρηθούν υCεύθυνες για συνεργασία/
συµCαιγνία- ενεργητική ή Cαθητική (µε την έννοια Cως ανέχτηκαν ή αµέλησαν να
εκCληρώσουν το καθήκον της εCίβλεψης)- συµCεριλαµβανοµένων µυστικών κρατήσεων και
Cαράνοµων διακρατικών µεταγωγών αCροσδιόριστου αριθµού CροσώCων των οCοίων η
ταυτότητα Cαραµένει άγνωστη: -Πολωνία και Ρουµανία, αναφορικά µε τη διαχείριση
µυστικών κέντρων κράτησης, -Γερµανία, Τουρκία, ΙσCανία και ΚύCρος για Cτήσεις Cου
ενείχαν Cαράνοµη µεταφορά κρατουµένων, -Ιρλανδία, Ην. Βασίλειο, Πορτογαλία, Ελλάδα
και Ιταλία, διότι υCήρξαν ενδιάµεσοι σταθµοί Cτήσεων Cου ενείχαν Cαράνοµη µεταφορά
κρατουµένων».
(http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc06/edoc10957.old.ht
m)
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•

µεταγωγή κρατουµένων στο Cλαίσιο του «Cολέµου κατά της

τροµοκρατίας» και Cαράδοσή τους στις αρχές άλλων Κρατών,
•

σύλληψη και κράτηση ατόµων αCό αλλοδαCές αρχές,

•

αCαγωγή υCόCτων σε ξένο έδαφος.
Τα Cερισσότερα Κράτη, Cρος τα οCοία οι ΗΠΑ µετάγουν τα θύµατα

της

«Cαράδοσης

κρατουµένων»,

είναι

γνωστό

Cως

χρησιµοCοιούν

βασανιστήρια και άλλες µορφές κακοµεταχείρισης κατά τη διάρκεια της
ανάκρισης. ΥCάρχουν καταγγελίες ότι Κράτη στα οCοία είναι γνωστό Cως
διαCράττονται βασανιστήρια έχουν εCιλεγεί ακριβώς Cροκειµένου να
Cαραλάβουν κρατουµένους για ανάκριση, καθώς και ότι ανακριτές των ΗΠΑ
έχουν διατυCώσει αCειλές Cρος κρατούµενους ότι θα σταλούν σε τέτοια
Κράτη.
Σε άλλες CεριCτώσεις, θύµατα «Cαραδόσεων κρατουµένων», τα οCοία
έχουν µεταχθεί στην δικαιοδοσία των ΗΠΑ αCό άλλες χώρες, έχουν
κρατηθεί σε µυστικά κέντρα κράτησης, τα οCοία διευθύνουν οι ΗΠΑ εκτός
της εCικράτειάς τους (τα κέντρα αυτά ορισµένες φορές αCοκαλούνται και
«µαύροι τόCοι» / “black sites”).
Η ΕΕ∆Α θεωρεί αυτές τις ρακτικές αράνοµες σύµφωνα µε
το διεθνές δίκαιο, εειδή αρακάµτουν οοιαδήοτε δικαστική ή
διοικητική

διαδικασία,

όως

για

αράδειγµα

την

έκδοση.

Παρακάµτεται ακόµα και η ειδική νοµοθεσία ου θεσίστηκε για
την

καταολέµηση

της

τροµοκρατίας.

Ειροσθέτως,

µία

«αράδοση κρατουµένου» συνήθως συµεριλαµβάνει ολλαλές
αραβιάσεις

των

ανθρωίνων

δικαιωµάτων,

όως

ααγωγή,

αυθαίρετη σύλληψη και κράτηση και αράνοµη µεταγωγή χωρίς
την τήρηση της διαδικασίας ου ροβλέεται στο νόµο.
Η σύλληψη και η κράτηση των Cερισσότερων θυµάτων «Cαράδοσης
κρατουµένων» ήταν εξ αρχής Cαράνοµες: ορισµένοι αCήχθησαν, σε άλλους
δεν δόθηκε καµία δυνατότητα Cρόσβασης σε οCοιαδήCοτε δικαστική αρχή. Η
«Cαράδοση κρατουµένων» Cαραβιάζει εCίσης µια σειρά αCό άλλες εγγυήσεις
σχετικές µε την ασφάλεια και την ελευθερία του ατόµου – για Cαράδειγµα,
τα θύµατα της «Cαράδοσης κρατουµένων» δεν έχουν καµία δυνατότητα να
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αµφισβητήσουν τη νοµιµότητα της κράτησής τους, ούτε την αυθαίρετη
αCόφαση µεταγωγής τους αCό τη µία χώρα στην άλλη.
Η «Cαράδοση κρατουµένων» είναι καίριο στοιχείο στο Cαγκόσµιο
σύστηµα µυστικών µεταγωγών και αυθαίρετης κράτησης. Το σύστηµα αυτό
έχει σχεδιαστεί ώστε να κρατούνται άνθρωCοι, συχνά µε σκοCό την
αCόσCαση Cληροφοριών αCό αυτούς, χωρίς κανέναν νοµικό Cεριορισµό ή
δικαστική εCίβλεψη. Πολλά αCό τα θύµατα της «Cαράδοση κρατουµένων»
έχουν κρατηθεί ή συνεχίζουν να κρατούνται εντελώς αυθαίρετα υCό
καθεστώς

«αναγκαστικής

εξαφάνισης».

Οι

Cερισσότεροι

αCό

όσους

κρατούνται σε µυστικά κέντρα κράτησης (τους λεγόµενους «µαύρους
τόCους») έχουν υCοβληθεί σε «Cαράδοση».
Σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο, τα Κράτη υοχρεούνται να
ααγορεύουν τη µεταφορά και αράδοση ενός ατόµου σε άλλο
Κράτος, όου το άτοµο κινδυνεύει να υοστεί βασανιστήρια ή
άλλη µορφή κακοµεταχείρισης, καθώς και να ρολαµβάνουν, να
οινικοοιούν,

να

διερευνούν

και

να

τιµωρούν

ράξεις

βασανισµού ή άλλης µορφής κακοµεταχείρισης, τη συναυτουργία
για διάραξη βασανιστηρίων και τη συνέργεια ή την εξώθηση σε
ράξεις βασανισµού.
Ένα Κράτος, το οοίο βοηθά ή διευκολύνει άλλο Κράτος στη
διάραξη αραβίασης του διεθνούς δικαίου, υέχει διεθνή ευθύνη
εφ’ όσον το ράττει γνωρίζοντας τις εριστάσεις ου εριβάλλουν
την αραβίαση. Με άλλα λόγια, Κράτη ου εν γνώσει τους
διευκολύνουν τα βασανιστήρια και την κακοµεταχείριση, τις
αναγκαστικές «εξαφανίσεις» και τη µυστική κράτηση, είναι
συνυεύθυνα για αυτές τις αραβιάσεις.2
Η έκθεση της ∆ιεθνούς Αµνηστίας, µε τίτλο «Κάτω α ό τον ορίζοντα του ραντάρ: Μυστικές
τήσεις ρος τα βασανιστήρια και την «εξαφάνιση», καταδεικνύει ότι η CIA εκµεταλλεύεται
τις Cρακτικές αεροCλοΐας Cου, σε άλλη CερίCτωση, θα αCαιτούσαν οι Cτήσεις της να
δηλώνονται στις αρχές Cολιτικής αεροCορίας. Η έκθεση καταγράφει δεκάδες Cροορισµούς
ανά τον κόσµο, όCου Cροσγειώθηκαν και αCογειώθηκαν αεροσκάφη Cου συνδέονται µε
Cτήσεις έκνοµων µεταγωγών. Καταγράφει εCίσης ιδιωτικές αερογραµµές Cου διαθέτουν
άδεια να Cροσγειώνονται στις στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ Cαγκοσµίως. Η ∆ιεθνής
Αµνηστία έχει στη διάθεσή της στοιχεία για σχεδόν 1.000 Cτήσεις Cου συνδέονται ευθέως
µε τη CIA, οι Cερισσότερες αCό τις οCοίες χρησιµοCοίησαν τον ευρωCαϊκό εναέριο χώρο.
Πρόκειται για Cτήσεις αεροσκαφών Cου φαίνεται ότι χειριζόταν µονίµως η CIA µέσω
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Η τελική έκθεση της ΕCιτροCής του ΕυρωCαϊκού Κοινοβουλίου για
τις ενέργειες της CIA στην ΕυρώCη, Cαρά τη γενική έλλειψη συνεργασίας
και µάλιστα την αντίσταση ευρωCαϊκών κυβερνήσεων, εCιβεβαιώνει τα
συµCεράσµατα

ότι

η

συνέργεια

ευρωCαϊκών

χωρών

εCέτρεψε

να

CραγµατοCοιηθούν στην ΕυρώCη έκνοµες µεταγωγές αCό τη CIA.
Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, το ΕυρωCαϊκό Κοινοβούλιο σηµειώνει 64
στάσεις Cου CραγµατοCοίησαν σε ελληνικούς αερολιµένες αεροσκάφη, Cου
χρησιµοCοιούνταν αCό τη CIA, και εκφράζει την σοβαρή ανησυχία του
σχετικά µε τον σκοCό των εν λόγω Cτήσεων, Cου σχετίζονται µε κυκλώµατα
έκτακτων Cαραδόσεων και µεταφορές κρατουµένων. ΕCιCλέον, εκφράζει τη
δυσαρέσκειά του για τις στάσεις Cου CραγµατοCοίησαν στην Ελλάδα
αεροσκάφη Cου έχει αCοδειχθεί ότι χρησιµοCοιήθηκαν αCό τη CIA σε άλλες
CεριCτώσεις για τις έκτακτες Cαραδόσεις κατονοµαζόµενων CροσώCων.3
εταιρειών-βιτρίνα. Σε άλλη, δεύτερη κατηγορία, υCάρχουν στοιχεία για CερίCου 600 άλλες
Cτήσεις αεροσκαφών Cου έχει εCιβεβαιωθεί ότι χρησιµοCοιήθηκαν τουλάχιστον Cροσωρινά
αCό τη CIA. Η έκθεση Cεριγράφει λεCτοµερώς τους Cροορισµούς και το ιδιοκτησιακό
καθεστώς συγκεκριµένων αεροσκαφών, Cου συνδέονται µε ανθρώCους Cου µεταφέρθηκαν
Cαράνοµα, αCό τους οCοίους έχει Cάρει συνεντεύξεις η ∆ιεθνής Αµνηστία.
3 Το ψήφισµα του ΕυρωCαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρει κατά λέξη, µεταξύ άλλων, ότι το
ΕυρωCαϊκό Κοινοβούλιο: «Είναι CεCεισµένο ότι τα δικαιώµατα του ατόµου και ο Cλήρης
σεβασµός των ανθρωCίνων δικαιωµάτων συµβάλλουν στην ασφάλεια· θεωρεί αCαραίτητο ότι
στη σχέση µεταξύ της ανάγκης για ασφάλεια και των ατοµικών δικαιωµάτων, τα ανθρώCινα
δικαιώµατα CρέCει να τυγχάνουν Cάντοτε Cλήρους Cροστασίας, διασφαλίζοντας ότι οι
φερόµενοι ως τροµοκράτες δικάζονται και καταδικάζονται σε Cλαίσιο νόµιµης δίκης.
Εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις των ευρωCαϊκών χωρών δεν
αισθάνθηκαν την ανάγκη να ζητήσουν διευκρινίσεις αCό την αµερικανική κυβέρνηση
σχετικά µε την ύCαρξη µυστικών φυλακών εκτός του εCικράτειας των ΗΠΑ·
ΥCενθυµίζει ότι το Cρόγραµµα κατ’ εξαίρεση Cαραδόσεων αCοτελεί εξωδικαστική Cρακτική
η οCοία αντιβαίνει στους καθιερωµένους κανόνες Cερί ανθρωCίνων δικαιωµάτων αφού κατά
την Cρακτική αυτή ένα CρόσωCο ύCοCτο για τροµοκρατική δράση αCάγεται, συλλαµβάνεται
ή/ και Cαραδίδεται σε αµερικανούς αξιωµατούχους για να τεθεί υCό κράτηση ή/ και
µεταφέρεται Cαρανόµως σε άλλη χώρα για να υCοβληθεί σε ανάκριση και να κρατηθεί,
συνήθως χωρίς δυνατότητα εCικοινωνίας µε τον έξω κόσµο και συχνά κινδυνεύει αCό
βασανιστήρια·
Εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι οικογένειες των θυµάτων δεν έχουν
αCολύτως καµία ενηµέρωση για την τύχη των συγγενών τους·
Καταδικάζει τις κατ" εξαίρεση Cαραδόσεις ως Cαράνοµο µέσο Cου χρησιµοCοιούν οι ΗΠΑ
στον αγώνα κατά της τροµοκρατίας· καταδικάζει, εCιCλέον, την αCοδοχή και την
αCόκρυψη της Cρακτικής αυτής, σε αρκετές CεριCτώσεις, αCό τις µυστικές υCηρεσίες και
τις κυβερνητικές αρχές ορισµένων ευρωCαϊκών κρατών·
Καταδικάζει κάθε συµµετοχή στις ανακρίσεις θυµάτων Cαράνοµων Cαραδόσεων, εCειδή
αCοτελεί καταδικαστέα νοµιµοCοίηση του είδους αυτού Cαράνοµης διαδικασίας, ακόµη και
όταν οι συµµετέχοντες στις ανακρίσεις δεν φέρουν άµεση ευθύνη για την αCαγωγή, την
κράτηση τον βασανισµό ή την κακοµεταχείριση των θυµάτων.
Τονίζει ότι τουλάχιστον 1245 Cτήσεις Cου εκτελέστηκαν αCό τη CIA CραγµατοCοιήθηκαν
εντός του ευρωCαϊκού εναέριου χώρου ή CραγµατοCοίησαν στάσεις σε ευρωCαϊκούς
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Εθνική ΕCιτροCή ∆ικαιωµάτων του ΑνθρώCου,
α) Cιστή στην Cάγια θέση της Cως η καταCολέµηση του οργανωµένου
εγκλήµατος και της ένοCλης βίας δεν µCορεί Cαρά να γίνεται µε σεβασµό
στο διεθνές δίκαιο και τα δικαιώµατα του ανθρώCου,
β) αξιολογώντας το υλικό Cου βρίσκεται στα χέρια της και
λαµβάνοντας υCόψη και τις εκθέσεις και Cαρατηρήσεις τόσο του
Συµβουλίου της ΕυρώCης όσο και του ΕυρωCαϊκού Κοινοβουλίου,
αCευθύνεται στην ελληνική κυβέρνηση και της Cροτείνει:

1.

Να ζητήσει αCό την κυβέρνηση των ΗΠΑ να δηλώσει εάν

χρησιµοCοίησε αεροδρόµια ή στρατιωτικές βάσεις της στην Ελλάδα ή τον
ελληνικό

εναέριο

χώρο,

για

τους

σκοCούς

έκτακτων

Cαραδόσεων

κρατουµένων.
2.

Να δηµοσιοCοιήσει κατά Cόσον η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει Cοτέ

ζητήσει διCλωµατική έγκριση αCό Έλληνες αξιωµατούχους Cροκειµένου να
διεξαχθούν Cτήσεις «Cαραδόσεων κρατουµένων», ή κατά Cόσον Έλληνες
αξιωµατούχοι είχαν Cοτέ κάCοια Cληροφόρηση αCό τις ΗΠΑ για Cτήσεις
«Cαραδόσεων

κρατουµένων»

Cου

χρησιµοCοιούσαν,

ή

εCρόκειτο

να

χρησιµοCοιήσουν αεροδρόµια σε ελληνικό έδαφος. Σε τέτοια CερίCτωση,
Cοια ήταν η αCάντηση της ελληνικής κυβέρνησης; Η ελληνική κυβέρνηση
ζητά ή λαµβάνει Cαγίως εCιβεβαίωση του σκοCού ή της αCοστολής Cτήσεων
Cου διεξάγονται αCό υCηρεσίες ασφαλείας άλλων χωρών; Αν ναι, να Cροβεί
αερολιµένες αCό τα τέλη του 2001 έως τα τέλη του 2005, στις οCοίες CρέCει να Cροστεθεί
αCροσδιόριστος αριθµός στρατιωτικών Cτήσεων για τους ίδιους σκοCούς·υCενθυµίζει ότι,
αφενός, ενδεχοµένως να CραγµατοCοιήθηκαν Cερισσότερες Cτήσεις της CIA αCό αυτές Cου
εCιβεβαιώθηκαν αCό τις έρευνες Cου διεξήχθησαν αCό την Cροσωρινή εCιτροCή, ενώ,
αφετέρου, δεν χρησιµοCοιήθηκαν όλες αυτές οι Cτήσεις για κατ’ εξαίρεση Cαραδόσεις·
Σηµειώνει τις 64 στάσεις Cου CραγµατοCοίησαν σε ελληνικούς αερολιµένες αεροσκάφη Cου
χρησιµοCοιούνταν αCό τη CIA και εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του σχετικά µε τον σκοCό
των εν λόγω Cτήσεων Cου Cροέρχονταν αCό ή είχαν Cροορισµό χώρες Cου σχετίζονται µε
κυκλώµατα κατ" εξαίρεση Cαραδόσεων και µεταφορές κρατουµένων· εκφράζει τη
δυσαρέσκειά του για τις στάσεις Cου CραγµατοCοίησαν στην Ελλάδα αεροσκάφη Cου έχει
αCοδειχθεί ότι χρησιµοCοιήθηκαν αCό τη CIA, σε άλλες CεριCτώσεις, για τις κατ’ εξαίρεση
Cαραδόσεις των Bisher Al-Rawi, Jamil El-Banna, Abou Elkassim Britel, Khaled El-Masri,
Binyam Mohammed και Maher Arar και για την αCέλαση των Ahmed Agiza και
Mohammed El-Zari». ΕυρωCαϊκό Κοινοβούλιο: Ευ2006/2200/14-2-2007.
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η ελληνική κυβέρνηση σε δηµόσια ενηµέρωση για τις Cληροφορίες Cου
ζητούνται, καθώς και τη διαδικασία Cου ακολουθείται, σε CερίCτωση Cου
δεν

Cαρέχονται

αυτές

οι

Cληροφορίες.

Συστήνεται

εCίσης

να

δηµοσιοCοιηθεί η τυχόν ύCαρξη οCοιωνδήCοτε Cεριστατικών µε Cτήσεις της
CIA, στα οCοία τα ερωτήµατα αυτά να Cαρέµειναν αναCάντητα ή
Cαρασχέθηκαν οι αCαραίτητες Cληροφορίες.
3.

Να λάβει τα κατάλληλα µέτρα ώστε να αCοτραCεί η µελλοντική

χρήση του εναέριου χώρου και των αεροδροµίων της Ελλάδας αCό
αεροσκάφη Cου χρησιµοCοιούνται για Cαράνοµες δραστηριότητες, ζητώντας,
µεταξύ άλλων, εCαρκείς Cληροφορίες αCό τα αεροσκάφη Cου ζητούν να
διέλθουν αCό τον ελληνικό εναέριο χώρο.
4.

Να εξετάσει αν η ισχύουσα νοµοθεσία δίνει τη δυνατότητα στους

Έλληνες αξιωµατούχους να αναγκάσουν ένα αεροσκάφος, για το οCοίο
υCάρχει η υCόνοια ότι βρίσκεται σε αCοστολή «Cαράδοσης κρατουµένων», να
Cροσγειωθεί σε ελληνικό αεροδρόµιο και υCό Cοιες Cεριστάσεις η ελληνική
νοµοθεσία εCιτρέCει, ή εCιβάλλει, στα ελληνικά σώµατα ασφαλείας (ή τις
ένοCλες δυνάµεις) να εCιβιβαστούν στο αεροσκάφος για έλεγχο.
5.

Να διευκρινίσει αν οι ΗΠΑ διατηρούσαν ή διατηρούν οCοιαδήCοτε

εγκατάσταση κράτησης ή ανάκρισης στη χώρα, ή οCοιαδήCοτε εγκατάσταση
της οCοίας ο σκοCός της είναι άγνωστος. Συστήνεται εCίσης στην ελληνική
κυβέρνηση

να

Cεριγράψει

τις

ενέργειες

στις

οCοίες

έχει

Cροβεί

Cροκειµένου να διερευνήσει τις καταγγελίες αυτές, καθώς και Cροκειµένου
να διαCιστώσει την ύCαρξη ή µη τέτοιων εγκαταστάσεων
6.

Να δηλώσει ότι οι έκνοµες µεταγωγές και οι Cτήσεις έκνοµων

µεταγωγών δεν εCιτρέCονται και να λάβει αCοτελεσµατικά µέτρα Cου να
αCοτρέCουν τις έκνοµες µεταγωγές µέσω του ελληνικού εδάφους και τις
Cτήσεις έκνοµων µεταγωγών µέσω του ελληνικού εναέριου χώρου.
7.

Να ξεκινήσει ή να συνεχίσει δικαστικές και κοινοβουλευτικές

έρευνες για την Cρακτική των έκνοµων µεταγωγών και να συνεργαστεί
Cλήρως για την ολοκλήρωσή τους. Να εCανεξετάσει διεξοδικά τις Cρακτικές
Cου ενδέχεται να διευκολύνουν έκνοµες µεταγωγές. Να συνεργαστεί Cλήρως
µε τις συνεχιζόµενες διεθνείς και Cεριφερειακές έρευνες για την έκνοµη
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µεταγωγή και τη µυστική κράτηση, µεταξύ άλλων Cαρέχοντάς τους
Cρόσβαση σε όλες τις συναφείς Cληροφορίες και τα αρµόδια CρόσωCα.
8.

Να διασφαλίσει ότι κανείς δεν τίθεται υCό µυστική ή κατ’ άλλον

τρόCο αυθαίρετη κράτηση στο ελληνικό έδαφος.
9.

Να εCιβάλει την αCαγόρευση της αCοµάκρυνσης οCοιουδήCοτε

CροσώCου αCό την Ελλάδα Cρος οCοιαδήCοτε Κράτος όCου υCάρχουν
βάσιµες υCόνοιες ότι το CρόσωCο θα διέτρεχε κίνδυνο σοβαρών Cαραβιάσεων
ανθρωCίνων δικαιωµάτων ή εCιβολής της θανατικής Cοινής, καθώς και να
µην εCιζητά ούτε να δέχεται διCλωµατικές διαβεβαιώσεις ή να συνάCτει
σχετικές διµερείς συµφωνίες σε τέτοιες CεριCτώσεις.
10.

Να εCιδιώξει την εκ µέρους των αρµοδίων εισαγγελικών λειτουργών

άσκηση Cοινικής δίωξης εναντίον οCοιουδήCοτε βαρύνεται µε εύλογες
υCοψίες ότι ευθύνεται για Cαραβιάσεις ανθρωCίνων δικαιωµάτων σε σχέση
µε έκνοµες µεταγωγές.
11.

Να εCιδιώξει τη διακρίβωση της τύχης και του τόCου όCου

βρίσκονται τα θύµατα των 64 CεριCτώσεων Cου αφορούν την Ελλάδα και να
Cροβεί στα αCαραίτητα διαβήµατα Cροκειµένου τα

θύµατα να λάβουν

δίκαιη ικανοCοίηση για την τυχόν υλική τους ζηµία και την ηθική τους
βλάβη.

Αθήνα, 3 Μαΐου 2007
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