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Κάποιος πρέπει να είναι ο πρώτος 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΝΑ 
Το όνομά μου είναι η Λίνα. Είμαι 40 ετών και είμαι από τη Λιθουανία. Γεννήθηκα και 
μεγάλωσα στο Anykščiai. Έχοντας τελειώσει τη βασική εκπαίδευση μου στα 15, πήγα στο 
Κάουνας για να γίνω μοδίστρα. Μετά την αποφοίτησή μου από την επαγγελματική σχολή, 
άρχισα να εργάζομαι. Σύντομα παντρεύτηκα, μετακόμισα στο Garliava και γέννησα δύο 
κόρες. Για πέντε χρόνια έμεινα στο σπίτι ως νοικοκυρά. Αργότερα αποφάσισα να γυρίσω 
πίσω στην εκπαίδευση. Έτσι, γράφτηκα στο νυχτερινό σχολείο και αποφοίτησα από το 
γυμνάσιο. Τώρα δουλεύω ως βοηθός μαγαζιού. 

 

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΟΥ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Μετά τον γάμο μετακόμισα με τον σύζυγό μου στο Garliava, μια μικρή πόλη στην περιοχή 
του Κάουνας. Δεν γνώριζα κανέναν εκτός από τον σύζυγό μου. Οι γείτονές μου δίσταζαν να 
έρθουν σε επαφή και εγώ δεν τολμούσα να πάρω την πρωτοβουλία. Όταν οι κόρες μου 
πήγαν στο νηπιαγωγείο, ο κύκλος των γνωστών μου άρχισε να μεγαλώνει. Μία από τις 
μητέρες, ένα ενεργό μέλος της κοινότητας που τη λένε Kristina, με κάλεσε να πάω σε ένα 
Advent πάρτι. Κάναμε στεφάνια Advent και μιλούσαμε για τα σχετικά έθιμα και τις 
παραδόσεις. Η εκδήλωση ήταν τόσο ζεστή που μπορώ ακόμα να θυμηθώ τη συγκίνηση που 
ένιωσα τότε. 

 
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΑ ΜΕΤΕΤΡΕΨΑ ΣΕ ΔΥΝΑΜΗ 

Ενώ ήμουν στο Garliava, ένιωθα ένα μείγμα εξοικείωσης αλλά και απόστασης από τους 
γείτονες αλλά νομίζω ότι είναι φυσιολογικό και ξέρω ότι πρέπει να είμαι εγώ αυτή που θα 
κάνει το πρώτο βήμα. Πηγαίνοντας στις συναντήσεις της γειτονιάς, τις συναντήσεις με 
τους γονείς, τα φεστιβάλ της πόλης και άλλες εκδηλώσεις, βίωσα τη ζεστασιά και τη 
φιλικότητα της κοινότητας και πήρα αυτοπεποίθηση. Ωστόσο, ταυτόχρονα ένιωθα ντροπή 
για το χαμηλό επίπεδο της μόρφωσης μου. Ήρθα σε δύσκολη θέση όταν έπρεπε να 
παραδεχτώ ότι δεν είχα τελειώσει το γυμνάσιο, ενώ στις συνομιλίες και στις συζητήσεις 
ένιωθα κατώτερη, ότι δεν είμαι καλή παρέα, ότι μου έλειπαν συχνά στοιχειώδεις γνώσεις 
και ιδέες. Πέρα από όλα αυτά, η χαμηλή μόρφωση μου στέρησε μια καλύτερη απασχόληση. 

 
Μόλις μοιράστηκα τον δισταγμό μου με την Kristina με καθησύχασε και με συμβούλευσε 
να γραφτώ στο νυχτερινό σχολείο στο Garliava, κάτι που έπραξα. Δούλεψα σκληρά για να 
συνδυάσω σπουδές και δουλειά και μπόρεσα να αποκτήσω υψηλή μόρφωση. Επιπλέον, 
έκανα νέους φίλους, τόσο μαθητές όσο και καθηγητές. Έγινα πιο γενναία, πιο ανοιχτή και 
με αυτοπεποίθηση. Πιστεύω ακράδαντα ότι η μόρφωση έχει πολλά πλεονεκτήματα: 
διευρύνει το μυαλό κάποιου και τονώνει την αυτοπεποίθηση. 

 

 

 

 

 
 

Η Λίνα από τη 
Λιθουανία 

 

 

 



 
 

ΓΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Οι νέοι φίλοι και γνωστοί μου με ενθάρρυναν να συμμετάσχω σε διάφορες 
εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που οργανώνονταν από το τοπικό 
κοινοτικό κέντρο. Αργότερα άρχισα να παρακολουθώ τις ειδήσεις στο διαδίκτυο και 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης άρχισα να διαβάζω αφίσες στη βιβλιοθήκη 
και σε άλλους δημόσιους χώρους. Συμμετείχα ενεργά στις εκδηλώσεις. Επιπρόσθετα, 
ανακάλυψα τις αγαπημένες μου δραστηριότητες. Είμαι πρόθυμη να συμμετάσχω σε 
εργαστήρια λαϊκής τέχνης. Αυτός ο τύπος δραστηριότητας βοηθά στην εξάσκηση της 
δημιουργικότητας μου και με εμπνέει για τη διακόσμηση του σπιτιού. Αισθάνομαι 
επίσης την ανάγκη να επεκτείνω τον ορίζοντα μου, να αναπτύξω την προσωπικότητα 
μου και ως εκ τούτου παρακολουθώ διάφορα εκπαιδευτικά και ψυχολογικά 
σεμινάρια που οργανώνονται από το σχολείο της περιοχής, το κοινοτικό κέντρο και 
τη βιβλιοθήκη. 

Σήμερα νιώθω ότι είμαι ένα πλήρες μέλος της κοινότητας. Ως συνιδρυτής της Γονικής 
Ακαδημίας, μπορώ να μοιραστώ την εμπειρία μου στην αντιμετώπιση προβλημάτων 
συμπεριφοράς και μάθησης των παιδιών. Πρόσφατα έγινα επίσης μέλος της 
οργανωτικής επιτροπής του φεστιβάλ της πόλης. Μου αρέσει να είμαι χρήσιμη τόσο 
για την οικογένειά μου όσο και για την κοινότητα. Πιστεύω πραγματικά ότι η ένταξή 
μου στην κοινότητα είναι επιτυχής. 

 

“Το να είσαι ανοικτός και ειλικρινής είναι τα πρώτα βήματα προς τη φιλία” 

 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΝΙΩΣΕΤΕ ΟΙΚΕΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
 
Όταν μετακομίζετε σε μια νέα κατοικία, δεν πρέπει να κλειστείτε στον εαυτό σας, αλλά αντίθετα, να κάνετε επαφές με τους 
γείτονες, να επισκεφθείτε την τοπική βιβλιοθήκη, το πολιτιστικό κέντρο, να λάβετε μέρος στις εκδηλώσεις που διοργανώνει το 
τοπικό κέντρο. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα μέλη της περιοχής και να κάνετε νέους φίλους. Να είστε θετικοί, 
ανοιχτοί σε νέε γνωριμίες, έτοιμοι να δεχτείτε βοήθεια και ευγνώμονες. Καλωσορίστε την ευκαιρία να συμμετάσχετε σε 
τοπικές εκδηλώσεις. Εάν έχετε παιδιά, πάρτε ενεργό μέρος σε συνέδρια γονέων, σχολικές εκδηλώσεις ή εκδηλώσεις του 
νηπιαγωγείου. 

Θα περίμενα από τους υπαλλήλους του κοινοτικού συμβουλίου της περιοχής να ετοιμάσουν ένα ενημερωτικό φυλλάδιο με 
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα τοπικά σημεία ενδιαφέροντος: το κοινοτικό κέντρο υγείας, το σχολείο, τον αστυνομικό 
σταθμό, το πολιτιστικό κέντρο, τη βιβλιοθήκη κλπ. Ένα τέτοιο φυλλάδιο θα πρέπει να δίνεται σε κάθε νέο μέλος της 
κοινότητας. 

Όσο για τα μέλη της κοινότητας, θα τους συμβούλευα να είναι πιο δραστήρια. Να προσεγγίσουν τους νέους κατοίκους και να 
τους προσφέρουν βοήθεια και υποστήριξη, επειδή το να είσαι ανοικτός και ειλικρινής είναι τα πρώτα βήματα προς την φιλία 
και τις καλές σχέσεις. Εάν το νέο μέλος της κοινότητας δεν προσεγγίζεται εύκολα, καλύτερα να μην πιεστεί αλλά να γίνει άλλη 
μια προσπάθεια προσέγγισης του μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 
αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

 

 


