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Ποτέ δεν είναι αργά να ξεκινήσεις μια νέα ζωή 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΕΝΑ 
Το όνομά μου είναι Άλλα και είμαι 48 ετών. Είμαι Ρωσίδα και γεννήθηκα σε μια μικρή 
ρωσική πόλη κοντά στην πόλη Πετροζαβόντσκ. Αποφοίτησα από το Γυμνάσιο 
Πετροζαβόντσκ το 1985 - τελείωσα 8 τάξεις. Στη συνέχεια μπήκα στο Βασικό Ιατρικό 
Κολλέγιο Πετροζαβόντσκ, καθώς ήθελα να γίνω νοσοκόμα, και αργότερα παιδίατρος. 
Ωστόσο, δεν έχω τελειώσει το κολλέγιο, αφού διέκοψα τη φοίτηση μου, γιατί στην ηλικία 
των 18 ετών παντρεύτηκα και γέννησα την κόρη μου. Έκτοτε δεν επέστρεψα ξανά στις 
σπουδές, γιατί δεν υπήρχε ανάγκη να δουλέψω - ο σύζυγός μου είχε υψηλό εισόδημα και 
μπορούσε να μας συντηρεί. Έτσι, ήμουν νοικοκυρά για 26 χρόνια. Πλέον, από το 2015, 
μένω στη Λιθουανία. Είμαι αυτοαπασχολούμενη. Έχω μια μίνι επιχείρηση σχετική με το 
καθάρισμα. 

 

ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Το 2014 ξεκίνησε η οικονομική κρίση στη χώρα μας και ο σύζυγός μου έχασε τη δουλειά 
του. Ο παππούς του συζύγου μου ήταν Λιθουανός, γι 'αυτό αποφασίσαμε να 
χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία και να φύγουμε από τη Ρωσία. Οι Λιθουανικές αρχές 
αποδέχτηκαν  τη λιθουανική καταγωγή του συζύγου και όλη η οικογένειά μας έλαβε άδεια 
διαμονής στη Λιθουανία. Πωλήσαμε το σπίτι μας στο Πετροζαβόντσκ, αγοράσαμε ένα 
διαμέρισμα στο Βίλνιους και μαζί με την κόρη μας φύγαμε για τη Λιθουανία το 2015. 
Εκείνη την περίοδο δεν ήξερα πολλά για τη Λιθουανία, μόνο μερικές γενικές πληροφορίες 
που αποτελούσαν κυρίως στερεότυπα για τις χώρες της Βαλτικής. Συνειδητοποίησα ότι 
έπρεπε να αρχίσω να δουλεύω, γιατί μας τελείωναν τα χρήματα. Προσπαθήσαμε να 
βρούμε οποιαδήποτε δουλειά. Εργάστηκα σε ένα τοπικό κατάστημα ως ταμίας. 
Ταυτόχρονα, παρακολούθησα μαθήματα επιχειρηματικότητας που μου πρότεινε φίλος 
μου. Πλέον είμαι αυτοαπασχολούμενη και έχω τη δική μου μίνι-επιχείρηση καθαρισμού 
διαμερισμάτων και σπιτιών. 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑ 

Δεν αντιμετώπισα σημαντικές δυσκολίες κατά την ένταξη μου στην τοπική κοινότητα. Οι 
Λιθουανοί είναι πολύ ωραίοι άνθρωποι και οι συνάδελφοί μου ήταν εξίσου καλοί μαζί μου. 
Άκουσα μια άποψη, ότι στους Λιθουανούς δεν αρέσουν οι Ρώσοι, αλλά δεν το έχω νιώσει 
ποτέ. Νομίζω ότι είναι απλώς ένα στερεότυπο. Το μόνο πράγμα που παρατήρησα ήταν ότι 
ήταν σκεπτικοί για την επιχειρηματική μου ιδέα. Είπαν ότι το καθάρισμα είναι εργασία 
χαμηλού επιπέδου. Άρχισα να αμφιβάλλω, αλλά ο δάσκαλός μου με ενθάρρυνε λέγοντας: 
"Ξέρεις, δεν έχει σημασία ποια είναι η δουλειά σου, αλλά η αξιοπρέπεια σου. Αν σου αρέσει 
- απλά το κάνεις". Έτσι κι έκανα. 

 

 

 

 

 

 
 

Η Άλλα από τη 
Ρωσία, η οποία ζει 

στη Λιθουανία 
 

 



 

 
 

ΓΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Παρακολούθησα μαθήματα επιχειρηματικότητας και στη συνέχεια μαθήματα 
λιθουανικών. Συνήθως ψάχνω στο διαδίκτυο πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες 
εκδηλώσεις ενώ ο γείτονάς μου με συμβούλεψε να επισκεφθώ τα εν λόγω μαθήματα που 
προσφέρονται δωρεάν. Όταν παρακολούθησα πρώτη φορά τα μαθήματα 
επιχειρηματικότητας, χάρηκα που γνώρισα τη δασκάλα μου. Ήταν καλή γνώστρια και 
καλός άνθρωπος. Κάποιοι από τους συμμαθητές μου ενδιαφέρονται πραγματικά να 
ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Αυτό μου έδωσε ακόμα περισσότερα κίνητρα. Μαζί 
με τη δασκάλα μου κάναμε ένα σχέδιο της μίνι επιχείρησής μου. Και τώρα είμαι πολύ 
ικανοποιημένη με τα αποτελέσματα. Η εκμάθηση λιθουανικών ήταν μια σημαντική 
προσπάθεια που έκανα. Οι περισσότεροι στην ομάδα μου μπορούσαν να μιλούν ρωσικά, 
αλλά όχι όλοι, επομένως επικοινωνούσαμε με χειρονομίες. Επιπλέον, συνειδητοποίησα ότι 
πρέπει να μάθω λιθουανικά διότι δεν μπορούν όλοι οι Λιθουανοί να μιλούν ρωσικά 
ελεύθερα. Και άρχισα να μελετώ τη γλώσσα από μόνη μου. Οι συμμαθητές μου το 
παρατήρησαν και ήταν πολύ ενθουσιασμένοι. Με βοήθησαν πολύ με τις εξηγήσεις και με 
την ενθάρρυνσή που μου προσέφεραν στο να μάθω τη μητρική τους γλώσσα. Έκανα 
πολλούς φίλους από διαφορετικό κοινωνικό υπόβαθρο, ηλικίες και εθνικότητες στα 
μαθήματα. Πιστεύω ότι έχω ενταχθεί επιτυχώς, ενώ λίγα χρόνια πριν δεν μπορούσα να 
ονειρευτώ καν κάτι τέτοιο. Οι πιο σημαντικοί παράγοντες που έπαιξαν ρόλο είναι η 
παρακίνηση, η επικοινωνία αλλά και το ότι δεν εγκατέλειψα το στόχο μου! 

 
 

“ Δεν έχει σημασία η δουλειά σου, αλλά η αξιοπρέπεια σου.  
Κάνε τη δουλειά που σου αρέσει” 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ 
Θα ήθελα να συστήσω σε μετανάστες σαν κι εμένα να μάθουν τη λιθουανική γλώσσα. Είναι σημαντικό αν θέλετε να είστε πιο 
κοντά στη λιθουανική κοινωνία ή να κάνετε φίλους εδώ. Τουλάχιστον πρέπει να αποκτήσετε κάποιο βασικό λεξιλόγιο και να 
δείξετε ότι προσπαθείτε πραγματικά. Οι Λιθουανοί το εκτιμούν πολύ. Πριν φτάσετε στη Λιθουανία, πρέπει να επισκεφθείτε 
διάφορες ιστοσελίδες για μετανάστες. Μπορείτε να βρείτε πολλές ενδιαφέρουσες και χρήσιμες πληροφορίες. Είμαι πολύ 
χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ στη Λιθουανία. Δεν λυπάμαι γι 'αυτή την επιλογή. Μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο με 
αντιμετωπίζουν οι ντόπιοι. Και στο μέλλον σχεδιάζω να αναπτύξω την επιχείρηση μου. Όταν μεγαλώσει, ίσως προσλάβω 
ανθρώπους, και κυρίως μετανάστες, για να τους βοηθήσω να κοινωνικοποιηθούν. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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. 

 

 

 


