ΣΤΑ Ί∆ΙΑ ΘΡΑΝΙΑ ...
«Με λένε Ελληνίδα επειδή έχω γεννηθεί εδώ. Ελληνίδα, τι εύκολο να το λέτε, αλλά
κάντε κάτι και για το κράτος που δε µου δίνει τα χαρτιά µου!»
Αυτή την στιγµή ζούνε περίπου 150.000 παιδιά µεταναστών στην Ελλάδα. Ένας/µία
στους/στις δέκα µαθητές/τριες στα σχολεία της επικράτειας και ένας/µία στους/στις
τέσσερις στα σχολεία της Αθήνας είναι παιδιά µεταναστών. Κάποια από αυτά θα
κλείσουν σε λίγο καιρό τα δεκαοκτώ. Βρίσκονται µε το ένα πόδι εδώ και µε το άλλο εκεί.
Αισθάνονται ότι δεν είναι ούτε Έλληνες, αλλά ούτε ξένοι. Όµως κάθονται στα ίδια
θρανία και µεγαλώνουν στις ίδιες γειτονιές όπως κι εµείς.
Έχουν όνειρα, ελπίδες, κάποιες φορές κάνουν σχέδια για το µέλλον τους. Παίζουν
όλα σε µεικτές και πολύχρωµες παρέες, στα ίδια χωριά, στις ίδιες πόλεις, στην ίδια χώρα.
Η ελληνική κοινωνία όµως δεν φαίνεται να έχει προσαρµόστει ακόµα σε αυτή την
πραγµατικότητα. Τα παιδιά µε όνειρα και αναµνήσεις µοιρασµένες εκατέρωθεν των
συνόρων έχουν ξεχωριστές ανάγκες και δυνατότητες. Τη διαφορετικότητά τους µπορεί
να τη νιώθουν τα ίδια ή όχι, µπορεί να τους αρέσει ή να την απεχθάνονται. Κάποιες
φορές προκαλεί στους γύρω τους καλοπροαίρετα σχόλια, άλλες φορές όµως η
διαφορετικότητά τους τρέφει ρατσιστικά στερεότυπα.
Αν και θεωρητικά ζούµε σε µια ανοικτή κοινωνία που στηρίζει όλα τα παιδιά
ανεξαρτήτως καταγωγής, στην πράξη το κράτος δεν αναγνωρίζει ίσα δικαιώµατα και
ίδιες ευκαιρίες. Παιδιά µεταναστών που γεννιούνται, µεγαλώνουν και µαθητεύουν στην
Ελλάδα καταλήγουν ο τελευταίος τροχός της αµάξης, χωρίς να µπορούν να
εξασφαλίσουν καν το δικαίωµα µόνιµης παραµονής στη χώρα. Μετά τα 18 τους, για να
µείνουν στην Ελλάδα, στη χώρα δηλαδή που γεννήθηκαν ή µεγάλωσαν, θα πρέπει να
ανανεώνουν κάθε χρόνο την άδεια παραµονής τους προσκοµίζοντας τα απαραίτητα
ένσηµα. ∆ηλαδή αν για κάποιο χρονικό διάστηµα και για οποιοδήποτε λόγο δε
δουλέψουν, χάνουν αυτόµατα και το δικαίωµα να βρίσκονται στην Ελλάδα. Την ίδια
στιγµή τα περισσότερα κράτη της Ε.Ε. δίνουν µε σχετικά απλό τρόπο το δικαίωµα
απόκτησης ιθαγένειας σε όλα τα παιδιά που γεννιούνται στην επικράτεια τους χωρίς να
εξετάζουν αν υπάρχει ή όχι εξ αίµατος δεσµός µε τη χώρα.
Η ένασχόληση µε το θέµα ήταν για µας µια αφορµή να συναντήσουµε κάποια απο
αυτά τα παιδιά, να µάθουµε απο αυτά και να σας φέρουµε πιο κοντά τους. Είµαστε όλοι
ίσοι, είµαστε όλοι διαφορετικοί! Είναι απαράδεκτο οι νόµοι και τα διατάγµατα να
απαγορέυουν σε κάποια παιδιά να ονειρεύονται στα Ελληνικά!

Ποιοί είµαστε
Η fotofraxia είναι µια µικρή οµάδα στην Αθήνα από νέους φωτογράφους. Αναζητάµε
µια όψη της πραγµατικότητας, ουσιαστική και εναλλακτική σε σχέση µε αυτήν των
ΜΜΕ, γιατί προσπαθούµε να σεβόµαστε ό,τι φωτογραφίζουµε, γιατί πιστεύουµε στις
εκφραστικές δυνάµεις τις φωτογραφίας κι όχι µόνο στη χρήση της ως τεκµήριο, γιατί τα
θέµατά µας µάς αφορούν. Ακροβατούµε µεταξύ τέχνης και φωτορεπορτάζ,
πειραµατιζόµαστε και µαθαίνουµε. Αγγίζοντας ιστορίες ανθρώπων που δεν έχουν θέση
στην επικαιρότητα των ΜΜΕ, µας αρέσει να φωτίζουµε τα φιλµ µας µε κάποιες από τις
στιγµές τους.

