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Η συνεχής μάθηση αποτελεί προϋπόθεση 
για την επιτυχή ενσωμάτωση 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΕΝΑ 
Το όνομά μου είναι Μάριο. Είμαι 39 χρονών, είμαι Ιταλός και κατάγομαι από μια μικρή 
πόλη στη Σικελία η οποία βρίσκεται ανάμεσα στο Παλέρμο και το Visenta. Μετά την 
αποφοίτησή μου από το γυμνάσιο στην Ιταλία, μπήκα σε μια επαγγελματική σχολή για να 
γίνω μπάρμαν και μάγειρας. Όταν τελείωσα τις σπουδές μου πήγα στη Γερμανία για να 
εργαστώ ως μπάρμαν στο εστιατόριο ενός ξενοδοχείου. Πάντα μου άρεσε να ταξιδεύω και 
ήθελα να εξερευνήσω νέες χώρες, τη φύση τους, να αποκτήσω εντυπώσεις και να ζήσω 
κάτι νέο. Έχοντας εργαστεί 10 χρόνια στη Γερμανία, γνώρισα μια κοπέλα από τη 
Λιθουανία, κάναμε οικογένεια και τώρα είμαι στο Ντρουσκινινκάι και εργάζομαι ως 
μπάρμαν σε ένα εστιατόριο. 

 

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

Κατά την έλευση μου στο Ντρουσκινινκάι συνειδητοποίησα ότι ανακάλυψα την περιοχή 
των ονείρων μου. Μου άρεσε πάρα πολύ και αποφάσισα να εγκατασταθώ εδώ. Φυσικά δεν 
συνέβη από τη μια μέρα στην άλλη - κάθε φορά που ερχόμουν για επίσκεψη από τη 
Γερμανία, παρατηρούσα μεγάλες αλλαγές στη χώρα. Αυτό με ενθάρρυνε να πάρω το ρίσκο 
και να εγκατασταθώ στη Λιθουανία. Χαίρομαι που δεν έκανα λάθος. Τώρα που έχω ζήσει 
εδώ δέκα χρόνια, μπορώ να παρατηρήσω σημαντικές αλλαγές στη στάση των ανθρώπων 
απέναντι στους ξένους. Οι άνθρωποι έχουν γίνουν πιο ευσυνείδητοι για τις ζωές των άλλων, 
η οικονομία αναπτύσσεται, δημιουργούνται ευκαιρίες για νέες επιχειρήσεις… Όλες αυτές 
οι αλλαγές με εμπνέουν για να συνεισφέρω στη δημιουργία της κοινής ευημερίας της 
κοινωνίας. Έτσι, πριν εγκατασταθώ στη Λιθουανία, άρχισα να ψάχνω για την κατάλληλη 
δουλειά. Στην αρχή δεν μιλούσα λιθουανικά, οπότε άρχισα να δουλεύω στην κουζίνα του 
εστιατορίου ενός ξενοδοχείου και αργότερα πήγα στην τραπεζαρία του εστιατορίου. 

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΑ ΜΕΤΕΤΡΕΨΑ ΣΕ ΔΥΝΑΜΗ 

Παρόλο που προσαρμόστηκα στη Λιθουανία, αρχικά έπρεπε να ξεπεράσω και να 
προσαρμοστώ σε πολλές αλλαγές. Για παράδειγμα, στη Γερμανία εργάστηκα σε μπαρ και 
εστιατόρια της πόλης, ενώ εδώ στη Λιθουανία έπρεπε να συνηθίσω τον ρυθμό μιας μικρής 
πόλης-θέρετρου Η εκμάθηση της γλώσσας ήταν μια άλλη πρόκληση για μένα - χωρίς να 
γνωρίζω τη γλώσσα δεν μπορούσα να επικοινωνήσω με τους συναδέλφους, ούτε να 
δουλεύω σωστά. Δεν παρακολούθησα εξειδικευμένα μαθήματα γλωσσών. Με βοήθησε 
πολύ η γυναίκα μου. Επίσης, τη γλώσσα την έμαθα και από τις τηλεοπτικές εκπομπές που 
παρακολουθούσα και μέσω της επικοινωνίας με τους συναδέλφους. 

Έχω αντιμετωπίσει δυσκολίες εξαιτίας πολιτισμικών διαφορών: οι άνθρωποι στη 
Λιθουανία είναι σκυθρωποί, συγκρατημένοι, δεν χαμογελούν και είναι προσεκτικοί και 
απρόθυμοι να δεχτούν τους ξένους, οπότε στην αρχή ήταν δύσκολο να τους καταλάβεις και 
να επικοινωνείς. Σιγά σιγά συνηθίσαμε εδώ. Εγώ άρχισα να ταξιδεύω, ανακάλυψα τη χώρα 
και τους ανθρώπους της και όλα άρχισαν να αλλάζουν. Αισθάνομαι ότι οι άνθρωποι είναι 
ανοιχτοί και ζεστοί με μένα. Ωστόσο, εξακολουθούν να με αντιμετωπίζουν σαν ξένο. 

 

 

 

 

 

Ο Μάριο από την 
Ιταλία, ο οποίος 

ζει στη Λιθουανία 

 



 

 
 

ΓΙΝΟΜΕΝΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
Είμαι ενεργός και εύκολος άνθρωπος. Πιστεύω ότι αυτό με βοήθησε 
να ενταχθώ στην τοπική κοινότητα. Η οικογένεια της συζύγου μου 
έχει συμβάλει σημαντικά σε αυτό αφού με καλεί να συμμετάσχω σε 
δραστηριότητες της οικογένειας, της γειτονιάς και στις εκδηλώσεις 
της πόλης. 

Κατά τη γνώμη μου, η επιτυχημένη ενσωμάτωση μου βασίστηκε στην 
επιθυμία μου να βελτιωθώ και να επιτύχω στην επαγγελματική μου 
σταδιοδρομία. Όταν άρχισα να αναζητώ ευκαιρίες για να αναπτύξω 
τις ικανότητές μου, οι συνάδελφοί μου με καθοδήγησαν για το πού να 
αναζητήσω πληροφορίες και ποιους να συμβουλευτώ. Τελείωσα τα 
μαθήματα φαγητού για συνδυασμούς φαγητού και κρασιού και 
αργότερα ξεκίνησα μαθήματα παρουσίασης φαγητών. Πιστεύω 
ακράδαντα ότι το μόνο που χρειάζονται οι Λιθουανοί είναι να 
χαμογελούν περισσότερο και να έχουν καλή διάθεση. Κάθε φορά που 
κάποιος βλέπει κάτι όμορφο, για παράδειγμα, ένα χαμόγελο ή μια 
καρδιά στο φλιτζάνι του καφέ του, φέρνει χαμόγελο στο πρόσωπό 
του, τον κάνει να νιώθει ευπρόσδεκτος και ενισχύσει την επιθυμία 
του να έρθει ξανά στο εστιατόριο . 

Έχω ζήλο με τη δουλειά μου. Ποτέ δεν παρακολουθώ το ρολόι ενώ δουλεύω γιατί μου αρέσει αυτό που κάνω. Κάθε φορά που 
έρχεται στο εστιατόριο ένα άτομο πρέπει να τον αντιμετωπίζετε καλά, ανεξάρτητα από το αν η βάρδια σας έχει τελειώσει ή 
όχι. Κάθε φορά που ο μπάρμαν εξυπηρετεί τον πελάτη, θα πρέπει να προσπαθεί να τον κάνει να αισθάνεται σαν στο σπίτι του. 
Υποθέτω ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι συνάδελφοί μου, οι πελάτες μου καθώς και οι ντόπιοι με συμπαθούν. 

Παρόλο που απολαμβάνω τη δουλειά μου, σκέφτομαι να ξεκινήσω τη δική μου επιχείρηση. Λένε, οι Ιταλοί δεν μπορούν να 
ζήσουν χωρίς αυτό. Θα ήθελα πολύ να ξεκινήσω ένα μικρό οικογενειακό ιταλικό εστιατόριο. Ένα τέτοιο εστιατόριο θα φτιάχνει 
σπιτικό φαγητό, θα σερβίρει κρασί και νόστιμο ιταλικό παγωτό. Ελπίζω να το ανοίξω σύντομα. Θα εργαστώ σκληρά ώστε οι 
Λιθουανοί να μπορούν να απολαύσουν τη γεύση και το άρωμα των θαυμάσιων πιάτων της πατρίδας μου. Αναμένω επίσης να 
γίνω πραγματικό μέλος της τοπικής κοινότητας και να απολαμβάνω το χρόνο μου με την οικογένεια και τους γείτονες μου.  

 

“το σημαντικό είναι ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες γύρω μας” 

 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΝΙΩΣΕΤΕ ΟΙΚΕΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  
Κάποιος πρέπει να έχει τις δεξιότητες και τη δέσμευση να δουλεύει καλά. Μόνο τότε ο κόσμος θα καταλάβει ότι δεν περιμένετε 
λεφτά και υποστήριξη από το κράτος, αλλά αντίθετα, ότι προσπαθείτε να γίνετε πλήρες μέλος της κοινωνίας. 

Είναι επίσης σημαντικό να επικοινωνείτε με τους ανθρώπους. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να μάθετε τη γλώσσα της χώρας 
υποδοχής και να εξοικειωθείτε με την κουλτούρα. 

Η συμβουλή μου είναι να έρχεστε σε επαφή με τους οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την ένταξη των μεταναστών. Το 
προσωπικό των οργανώσεων προσφέρει συμβουλές και βοήθεια για την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ξένοι, 
την οργάνωση μαθημάτων γλωσσών, τη διαβούλευση για θέματα όπως φόροι, εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη, 
κοινωνικές εγγυήσεις, βοήθεια για άτομα που αναζητούν εργασία κ.α. 

Μπορεί να είναι ενδιαφέρον να εργαστείτε και να ζήσετε σε οποιαδήποτε χώρα. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες γύρω μας και το 
μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να τις αδράξουμε. Θα πρότεινα να είμαστε ανοικτοί σε νέες εμπειρίες, προκλήσεις και 
ευκαιρίες. 

 
 

 

 

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. 

 

 

 


