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Η μόνη σημαντική διαφορά μεταξύ μας είναι η 
μητρική μας γλώσσα 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΕΝΑ 
Το όνομά μου είναι Αναστασία. Είμαι 24 ετών και είμαι Ουκρανή. Δούλεψα σε παιδικές 
καλοκαιρινές κατασκηνώσεις και ως σερβιτόρα. Ζω στη Λιθουανία από την άνοιξη του 
2018. Έχω πάρει προσωρινή άδεια διαμονής για 5 χρόνια και άρχισα να μαθαίνω  
λιθουανικά και να ψάχνω για δουλειά. Στο μέλλον θέλω να έχω παιδιά και να αποκτήσω 
την υπηκοότητα της Λιθουανίας. 

 

ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Γνώρισα τον σύζυγο μου στο Λονδίνο πριν από δύο χρόνια και αποφασίσαμε να ζήσουμε 
στη Λιθουανία. Ο σύζυγός μου, ο οποίος είναι από το Κάουνας, γεννήθηκε εδώ και έχει 
οικογένεια - παππού και γιαγιά.  Τώρα ζούμε μαζί τους. Με βοήθησαν πολύ - να κάνω τα 
έγγραφα μου, να βρω μαθήματα γλώσσας και ούτω καθεξής. Μου αρέσει η Λιθουανία. Το 
πρώτο πράγμα που παρατήρησα είναι τα όμορφα δάση τα οποία είναι παντού! Και οι 
άνθρωποι είναι πολύ καλοί και ευχάριστοι κατά τη γνώμη μου. Δεν βλέπω τόσο ισχυρή 
διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών όπως στην Ουκρανία. Θαυμάζω τις γυναίκες της 
Λιθουανίας επειδή έχουν έντονο κίνητρο να σπουδάσουν και να αγωνιστούν για να 
πετύχουν ακαδημαϊκά. 

 
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑ 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα αντιμετώπισα ορισμένες δυσκολίες που σχετίζονταν με 
την έλλειψη επικοινωνίας: ο σύζυγός μου ήταν στη δουλειά και εγώ έμενα μόνη στο σπίτι. 
Ένιωσα ότι πρέπει να μιλήσω σε κάποιον, να κοινωνικοποιηθώ κάπως. Αλλά τώρα ζούμε 
μια δραστήρια ζωή, πάμε σε εκθέσεις, συναυλίες και εκδηλώσεις με τους φίλους του 
συζύγου μου. Προσπαθούν συνεχώς να με βοηθούν, οπότε δεν αισθάνομαι κάποια 
δυσκολία. Η μόνη σημαντική διαφορά μεταξύ μας είναι η μητρική μας γλώσσα. Οι 
Λιθουανοί φίλοι μου αντιμετωπίζουν την ουκρανική καταγωγή μου πολύ θετικά, επειδή 
πιστεύουν ότι εμείς οι Ουκρανές είμαστε ανοιχτές, δραστήριες και επικοινωνιακές. Έτσι, 
έχω θετικές σχέσεις με τους Λιθουανούς φίλους μου. Ποτέ δεν έχω βιώσει κάποια μορφή 
εκφοβισμού ή οποιασδήποτε άλλης άσχημης συμπεριφοράς λόγω του υπόβαθρου μου. 
Δουλεύω νόμιμα, πληρώνω φόρους και αισθάνομαι άνετα. Η γραμματική της λιθουανικής 
γλώσσας είναι πολύ περίπλοκη και δυσκολεύομαι όταν μελετάω νέες λέξεις. Αλλά τώρα 
έκανα κάποια μικρή πρόοδο - άρχισα να καταλαβαίνω τουλάχιστον τα στοιχειώδη. 

 

 

 

 

 

 
 

H Αναστασία από 
την Ουκρανία, η 

οποία ζει στη 
Λιθουανία 

 

 



 

 
 

ΓΙΝΟΜΕΝΟΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
Όταν έψαχνα για δουλειά, κατάλαβα ότι δεν θα πετύχω χωρίς να μάθω τη γλώσσα. 
Έτσι, αποφάσισα να ξεκινήσω μαθήματα. Θέλω να είμαι σαν τους άλλους. Στην 
αρχή που ήρθα εδώ ήμουν πολύ τρομοκρατημένη και ντρεπόμουν που δεν ήξερα να 
απαντήσω όταν κάποιος με ρωτούσε για οδηγίες στο δρόμο. Ένιωθα φόβο ότι θα 
φανώ ανόητη χωρίς γνώσεις γλώσσας. 

Ο παππούς του συζύγου μου, μου βρήκε δωρεάν μαθήματα λιθουανικών. Τα κάνει ο 
Ερυθρός Σταυρός. Και έτσι έχω αρχίσει να μαθαίνω λιθουανικά. Μου αρέσει πολύ η 
καθηγήτρια μου - ποτέ δεν μας αναγκάζει να μάθουμε τεράστιους όγκους 
πληροφοριών. Τα μαθήματά της είναι πολύ ενδιαφέροντα και δημιουργικά, με 
χρήση παρουσιάσεων, μεθόδων παιχνιδιού και άλλων. Νοιάζεται πραγματικά για 
την επιτυχία μας. Δεν αισθάνομαι να με διαχωρίζουν λόγω φυλής ή χρώματος του 
δέρματος, ωστόσο οι συμμαθητές μου, που είναι κυρίως ρωσόφωνοι, ανήκουν στην 
μεγαλύτερη γενιά και έχουν στερεότυπα για τη φυλή και τα έθνη. Και μου αρέσει 
που η καθηγήτρια συνήθως προσπαθεί να τους πείσει και να αλλάξει τις 
λανθασμένες απόψεις τους. Θα συμβούλευα άλλους ανθρώπους σαν εμένα να μην 
φοβούνται. Χάρη στη γνώση που κέρδισα και τη βοήθεια των φίλων μου, τώρα 

εργάζομαι σε ένα από τα ξενοδοχεία του Κάουνας. Αρχικά εργαζόμουν ως καθαρίστρια αλλά τότε οι γλωσσικές μου δεξιότητες 
και οι δεξιότητες που σχετίζονται με τη δουλειά δεν ήταν τόσο καλές. Πλέον είμαι καμαριέρα. Θέλω να συνεχίσω τις σπουδές 
μου, να αποκτήσω μια νέα εξειδίκευση. Ίσως θα δοκιμάσω τον εαυτό μου σε μια επιχείρηση εστιατορίων. 

 

“Εάν θέλετε να κάνετε κάτι, κάντε το τώρα. Ο κόσμος αλλάζει συνεχώς και το 
αύριο δεν θα είναι το ίδιο με σήμερα ” 

 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ 
 
Πρέπει να προσπαθείτε συνεχώς και να ρισκάρετε. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε ίσοι και ικανοί να επιτύχουμε. 
Ζούμε στον 21ο αιώνα και δεν είναι λάθος του ανθρώπου που έχει διαφορετικό χρώμα στο δέρμα από το χρώμα κάποιου άλλου 
ανθρώπου ή διαφορετικό κοινωνικό επίπεδο από άλλους. Είμαστε όλοι ίσοι. Εάν θέλετε να κάνετε κάτι, κάντε το τώρα. Ο 
κόσμος αλλάζει συνεχώς και το αύριο δεν θα είναι το ίδιο με σήμερα. Σήμερα είναι η πιο κατάλληλη περίοδος για τους 
Ουκρανούς να απομακρυνθούν και να ζήσουν στη Λιθουανία. Αύριο οι νόμοι μπορεί να αλλάξουν και μπορεί να χαθεί μια 
τέτοια καλή ευκαιρία.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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. 

 

 

 


