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Η επίθεση Τζιχαντιστών στο Παρίσι ήταν η πρώτη σοβαρή αφορμή για την αναγκαιότητα η Ευρώπη να καταστεί «σοβαρή»
ελέγχοντας τα σύνορά της, γεγονός που ενισχύεται με την έλευση διωκτικών Αρχών.

Για τα καλά έχει «εισβάλλει» η Frontex στη διαχείριση του προσφυγικού στο νησί μας, κάνοντας αισθητή την παρουσία της
και στο Κέντρο Ταυτοποίησης και Πρώτης Καταγραφής στη Μόρια, όπου με ελέγχους και ερωτήσεις-παγίδες ξεχωρίζει
τους Σύρους από λοιπούς πρόσφυγες και μετανάστες, διαπιστώνοντας έτσι και πλαστά έγγραφα και διαβατήρια. Η επίθεση
Τζιχαντιστών στο Παρίσι ήταν η πρώτη σοβαρή αφορμή για την αναγκαιότητα η Ευρώπη να καταστεί «σοβαρή»
ελέγχοντας τα σύνορά της, γεγονός που ενισχύεται με την έλευση διωκτικών Αρχών.

220 αστυνομικοί και 120 αξιωματικοί της Frontex ελέγχουν το Κέντρο στη Μόρια, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί τον
Φεβρουάριο καθώς θα ενισχυθούν οι δυνάμεις της ευρωπαϊκής υπηρεσίας φύλαξης των συνόρων. Από την περασμένη
εβδομάδα έχει εγκατασταθεί αξιωματικός της Europol, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη διασταύρωση των
αποτυπωμάτων που λαμβάνονται στο Κέντρο Καταγραφής και Πιστοποίησης με τις βάσεις δεδομένων των ευρωπαϊκών
μυστικών υπηρεσιών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Έθνος», εξετάζεται το ενδεχόμενο να εγκατασταθεί
και κλιμάκιο της Interpol στη Μόρια.

 

«Screening»

Το πρώτο στάδιο στη διαδικασία καταγραφής και πιστοποίησης είναι η λήψη φωτογραφίας και η έκδοση υπηρεσιακού
σημειώματος, που γίνεται εξ ολοκλήρου από άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. Δεύτερο στάδιο είναι ο έλεγχος γνησιότητας των
διαβατηρίων και το screening, οι συνεντεύξεις δηλαδή όσων δεν έχουν χαρτιά ή είναι πλαστά. Τρίτο και τελευταίο στάδιο
είναι η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων με τα μηχανήματα Eurodac, διαδικασία που διαρκεί περίπου πέντε λεπτά.

Ενδιαφέρουσα είναι και η συνομιλία- screening των αξιωματικών της Frontex με τους πρόσφυγες. «Από πού είσαι;», ρωτάει
ο αξιωματικός της Frontex μία νεαρή γυναίκα στο Κέντρο στη Μόρια. «Από τη Συρία», του απαντάει η γυναίκα. «Σε
παρακαλώ υπόδειξέ μου στις παρακάτω φωτογραφίες την πινακίδα κυκλοφορίας αυτοκινήτου της Συρίας», της απαντά ο
αξιωματικός. Όταν η νεαρή κοπέλα δείχνει λάθος φωτογραφία, τότε ο τόνος της φωνής του αξιωματικού γίνεται αυστηρός
και τη ρωτά ξανά από πού είναι.

Η δουλειά του αξιωματικού της Frontex είναι pro�le screener, καλείται δηλαδή να εξακριβώσει μέσω ειδικών
συνεντεύξεων την υπηκοότητα των ατόμων που ισχυρίζονται ότι είναι πρόσφυγες, αλλά δεν έχουν διαβατήρια ή κατέχουν
πλαστά έγγραφα. «Πολλοί Σύροι δεν είχαν προλάβει να βγάλουν διαβατήριο ή το έχασαν κατά το ταξίδι. Αντιστοίχως,

πολλοί μετανάστες επικαλούνται ότι είναι πρόσφυγες από τη Συρία. Αν λες ότι είσαι από τη Συρία, αλλά δεν αναγνωρίζεις
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πολλοί μετανάστες επικαλούνται ότι είναι πρόσφυγες από τη Συρία. Αν λες ότι είσαι από τη Συρία, αλλά δεν αναγνωρίζεις
ένα μνημείο, το διαβατήριο ή πινακίδες κυκλοφορίας, τότε μάλλον δεν είσαι από τη Συρία», εξηγεί η Εύα Μονκιούρ,
εκπρόσωπος Τύπου της Frontex.
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