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Φίλες και φίλοι,
Σε λίγες μέρες μετά τη δική μας Πρωτοχρονιά γιορτάζουμε, με τη νέα σελήνη, τον
ερχομό του νέου έτους της Κίνας.
Το κινεζικό ημερολόγιο βασίζεται σε μία έρευνα μελέτης του συνδυασμού της
τροχιάς του ήλιου και της σελήνης.
Αποτελεί μία γιορτή σύσφιξης των δεσμών της οικογένειας μέσω των παραδοσιακών εθίμων, καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών και ευκαιρία απόδοσης φόρου τιμής
στις δυνάμεις του σύμπαντος και εκείνες του πλανήτη μας. Μία γιορτή ευγνωμοσύνης για τους προγόνους και τις εθνικές παραδόσεις.
Ο Σύνδεσμός μας είναι υπερήφανος, διότι μέσα από επίπονες προσπάθειες 60
ετών κατόρθωσε να συμβάλλει στη σύσφιξη των σχέσεων φιλίας μεταξύ των δύο λαών
μας.
Διανύσαμε δύσκολες εποχές, για να μεταβιβάσουμε τα μηνύματα της χώρας αυτής
σε εμάς τους Έλληνες και περαιτέρω στους άλλους Ευρωπαϊκούς λαούς. Μηνύματα
που έχουν συνέχεια από τα βάθη του χρόνου και δείχνουν το μεγαλείο των πανανθρωπίνων αξιών.
Σήμερα, ατενίζουμε με θαυμασμό το μέλλον της Κίνας, ευελπιστώντας ότι κι εμείς
αν μιμηθούμε τις υψηλές αξίες που ο λαός της ακολουθεί, θα διαδραματίσουμε έναν
σημαντικό ρόλο, όχι μόνο προς όφελος της δικής μας πατρίδας, αλλά και των άλλων
γειτονικών κρατών. Έτσι θα μπορέσουμε να γίνουμε κέντρο ανάπτυξης πολιτισμικών και οικονομικών διεργασιών της Κίνας με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, τα
Βαλκάνια και τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου.
Σήμερα, ένα δις. 311 εκατομ. Κινέζοι εργάζονται σκληρά για την ανάπτυξη της
οικονομίας της χώρας τους, βοηθώντας για ένα καλύτερο μέλλον της ανθρωπότητος.
Η οικονομία της Κίνας, παρά τις προσπάθειες της Κυβερνήσεως να μειώσει το
ρυθμό ανάπτυξης, καλπάζει συνεχώς προς το 10 %.
160 εκατομ. Κινέζοι επικοινωνούν καθημερινά μέσω του διαδικτύου με όλες τις
χώρες της γης.
Αυτά που αναφέρω είναι λίγα και ενδεικτικά. Όμως υπογραμμίζω ότι υπάρχουν
για τη χώρα μας τεράστιες δυνατότητες συνεργασίας σε πολλούς τομείς. Ένας από
τους σημαντικότερους είναι η ναυτιλία και αν σκεφτούμε απλά ότι η Κίνα έχει 6536
νησιά, βλέπουμε ότι είναι μια θαλάσσια περιοχή απέραντη, που χρειάζεται πολλά
πλοία πάσης φύσεως για την πραγματοποίηση ταξιδιών αναψυχής, μεταφοράς επιβατών, διακίνησης εμπορευμάτων και άλλα.
Περιμένουμε, με τον ερχομό του νέου έτους, τα μέλη του Συνδέσμου μας να βοηθήσουν όσον το δυνατόν περισσότερο στην επίτευξη των στόχων του Συνδέσμου
μας, για ένα καλύτερο μέλλον των λαών των δύο χωρών μας.
Καλή χρονιά σε όλους σας, για ένα καλύτερο αύριο.
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου
Α. Ποταμιάνος

Πίνακας Εξωφύλλου:

“Φιλία Ελλάδας - Κίνας”
της Αντωνίας Τρουμπούκη

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μας
εύχεται στα μέλη και τους φίλους του
χαρούμενο και δημιουργικό το νέο έτος 2007.

3 - 6 Ôáîßäé óôçí Êßíá ôçò ×ñõóÞò Åðï÷Þò
ôùí Ôáíãê

Ôï öñïíôéóôÞñéï åêìÜèçóçò ôçò Êéíå-

26 - 27 æéêÞò ãëþóóáò ôïõ ÓõíäÝóìïõ ìáò
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Ο Δρόμος του Μεταξιού επί αυτοκρατορίας των Τανγκ.
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ραδυά με πανσέληνο
στα εγκαίνια της
έκθεσης στις 10 Ιουλίου 2006 στην υπέροχη αυλή
του Β.Χ. Μουσείου Αθηνών,
όπου μέσα σε μια κατανυκτική ατμόσφαιρα αντήχησαν
τα λόγια του κ. Δημήτρη
Κωνστάντιου Διευθυντή του
αντίστοιχου Μουσείου.
“Μελετώντας τα εκθέματα
ενός υπέροχου πολιτισμού, θυμήθηκα τα λόγια του ποιητή και
ζωγράφου της Ουράνιας Αυτοκρατορίας Wang Wei: ένοιωσα
την αντήχηση στην καρδιά μου
να με συνοδεύει παντού”.
“Η τεράστια κινεζική αυτοκρατορία, μέσα από το δρόμο
του μεταξιού, λειτούργησε όχι
μόνον ως μία οικονομική έννοια,
αλλά και ως ανεξάντλητη πηγή
πολιτισμού, που γονιμοποίησε
αντιλήψεις, πλούτισε ιδέες για τη
ζωή, τις επιστήμες, τις τέχνες”.
“Τα εκθέματα μας φανερώνουν ότι στην εποχή που αναφέρεται η έκθεση, υπήρξε μια
κοινωνία δομημένη ιεραρχικά,
πολυπολιτισμική, αποδεικνύοντας ότι ο κόσμος μας, ο μικρός,
ο μέγας, έχει πολλές και πλούσιες όψεις.
Δείτε και νοιώστε τις πνοές,
τις ιδέες στην ψυχή που κρύβεται πίσω από τα έργα και θα
νοιώσετε το μεγαλείο του κινε1. Ï ÐñÝóâçò ôçò Êßíáò óôçí ÁèÞíá ê. Ô. Óïõåôæïýí.
2. Óôçí áõëÞ ôïõ Âõæáíôéíïý Ìïõóåßïõ.
3. ÎåíÜãçóç ôùí åðéóÞìùí óôïõò ÷þñïõò ôçò ¸êèåóçò
(îýëéíá ïìïéþìáôá âïõäéóôéêÞò ìïíÞòÖïõü ÊïõÜíãê).
4. Áðü ôçí îåíÜãçóç ìáèçôþí.
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ζικού πολιτισμού της εποχής
των Τανγκ”.
Στη συνέχεια, ο Γενικός
Διευθυντής του Εθνικού
Μουσείου της Κίνας κ. Lu
Zhangshen είπε:
“Η χρυσή εποχή της δυναστείας των Τανγκ απετέλεσε το
μεγάλο κανάλι, που με το καθάριο του νερό ένωσε Ανατολή
και Δύση, Βορρά και Νότο και
δημιούργησε, μέσα από αυτή
την επικοινωνία, κοσμοπολίτικη
ατμόσφαιρα, συμβάλλοντας στη
δημιουργία ενός ανωτέρου πολιτισμού”.
“Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, το μαργαριτάρι της
γνώσης, το λίκνο των πολιτισμών
και το σύμβολο της ανθρώπινης
σοφίας επηρέασε ολόκληρη την
ανθρωπότητα. Από τον Αύγουστο του 2004 έως τον Ιούλιο του
2005, η έκθεση “Αρχαία Ελλάδα, Θνητοί και Αθάνατοι” που
παρουσιάσθηκε στο Πεκίνο, έδωσε την ευκαιρία στον κινεζικό
λαό να γνωρίσει από κοντά τον
Ελληνικό πολιτισμό, να διαπιστώσει την επιρροή, που είχε στο
Δυτικό Πολιτισμό και να βιώσει
τις ιδιαίτερες λεπτομέρειες και
τη μοναδική γοητεία του”.
Ο Πρέσβης της Κίνας στην
Αθήνα κ. Τιαν Σουετζούν,
καλωσορίζοντας τους επισκέπτες είπε, μεταξύ των άλλων,
τα εξής:
“Κίνα και Ελλάδα υπήρξαν λίκνα πολιτισμού Ανατολής και Δύσης αντίστοιχα και δημιούργησαν μεγαλειώδη ιστορία, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του
παγκόσμιου πολιτισμού.

Η περίοδος της δυναστείας των Τανγκ υπήρξε περίοδος μεγίστης ακμής, βοηθώντας 100 λουλούδια ν’
ανθίσουν, δημιούργησε -μέσω της τέχνης- αντικείμενα
ανεπιτήδευτης φυσικής ομορφιάς και διαχρονικής
γοητείας. Η σημερινή έκθεση αποτελεί ένα παράθυρο
στον κόσμο, ένα πρώτο βήμα στην πραγματοποίηση
ελληνοκινεζικών πολιτιστικών ανταλλαγών, καθότι το
2008, η Κίνα το αφιέρωσε τιμητικά στην Ελλάδα την
γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι εκδηλώσεις
αυτές ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο συνεργασίας μεταξύ
των λαών μας”.
Αφού χαιρέτησε στα Ελληνικά “γειά σας”, ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο.
Την έκθεση εγκαινίασε ο Γ. Γ. του Υπουργείου
Πολιτισμού κ. Χρήστος Ζαχόπουλος, ο οποίος
είπε ότι “ο κινεζικός πολιτισμός χαρακτηρίζεται για
την αυτάρκεια, την οικουμενικότητα, τη δημιουργική
αφομοίωση, την έκφραση με ιδιοτυπία και πολλά άλλα
στοιχεία”.
Αναφέρθηκε στις σχέσεις επικοινωνίας που
αναπτύχθηκαν κι επηρέασαν τους δύο πολιτισμούς από την εποχή του Βυζαντίου, που εξέφραζε τη Δύση και συνομίλησε με την Ανατολή, μέχρι
τις σημερινές επιστημονικές και καλλιτεχνικές
συνεργασίες που αναπτύσσονται συνεχώς με
υπερβάλλοντα ζήλο.
Η έκθεση με τις τέσσερεις θεματικές ενότητες
150 περίπου κινεζικών, κυρίως ταφικών, αρχαιοτήτων από τα μεγαλύτερα μουσειακά συγκροτήματα της Κίνας φιλοξενήθηκε στις πρόσφατα
ανακαινισμένες πολυεπίπεδες αίθουσες του Βυζαντινού Μουσείου.
Στην ατμόσφαιρα της εποχής των Τανγκ μας

Âõæáíôéíïß áìöïñåßò ìå äñÜêïíôåò, ôïé÷ïãñáößåò ðïõ ìïéÜæïõí
ðñùôïåëëáäéêÝò, êáèñÝðôåò êáé ìéêñïáíôéêåßìåíá õøçëÞò
êáëëéôå÷íéêÞò áîßáò.

μετέφερε νεαρή καλλιτέχνιδα, που τραγουδούσε
και λικνιζόταν στους σκοπούς του “χορού της
εσάρπας” στην οθόνη, που ευρίσκετο στο υψηλό-τερο σημείο των αιθουσών. Οι σκηνές ήταν
αποσπάσματα από την ταινία του Ζάνγκ Γιμού
“Τα Ιπτάμενα Στιλέτα”. Απόλυτα ταυτισμένες με
αυτή την παρουσίαση, παρακείμενες λιτές αέρινες τοιχογραφίες που μας θύμιζαν τόσο έντονα
τις αντίστοιχες αρχαιοελληνικές της Μινωϊκής
Εποχής.
Αναρτημένοι χάρτες των “δρόμων του μεταξιού”, απόμακροι αυτοκράτορες και αξιωματούχοι,
κυρίες της αυλής με αέρινα ενδύματα, ή έφιππες
παραστάσεις ανακτορικών συγκροτημάτων της
Τσαν Αν στην πρώτη ενότητα της έκθεσης που
ετιτλοφορείτο “Ανάκτορα και Διοίκηση”.
Στην κορυφή της εξουσίας βρισκόταν ο Αυτοκράτορας με τη Γραμματεία και το Υπουργείο
Κρατικών Υποθέσεων, που ήλεγχε τους τομείς
πολιτικών υποθέσεων, πολέμου, δικαιοσύνης,
οικονομικών και τελετών.
Τα ανάκτορα με ανυπέρβλητη μεγαλοπρέπεια,
κατοικία του αυτοκράτορα, με πολυτελή οικοδομήματα, ευνούχους, στρατιώτες, μουσικούς,
χορευτές για την ψυχαγωγία με συμπόσια, κυνήγι,
πόλο και ιππασία.
Η εποχή των Τανγκ συμπίπτει με την εποχή
του Ηρακλείου και των διαδόχων του Ισαύρων,
ÌáñìÜñéíåò áðåéêïíßóåéò ôïõ Âïýäá ìå ôçí åðßäñáóç ôçò
ÅëëçíïâïõäéóôéêÞò ôÝ÷íçò ÃêáíôÜñá (3ïò - 8ïò áé.).
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αλλά και της Μακεδονικής Δυναστείας, καθώς με την εποχή της
εικονομαχίας και της εξάπλωσης
των Αράβων.
Στη δεύτερη ενότητα “Προς τη
Δύση”, υπάρχουν τοιχογραφίες
που απεικονίζουν συνάντηση
αξιωματούχων και ξένων πρέσβεων. Έκτυπο σε χαρτί, το κείμενο της Στήλης των Νεστοριανών της
Σιάν, που αποκαλύφθηκε στην
περιοχή Τζόουτζι και το κείμενό
της αποτελεί αφήγηση της ιστορίας της διάδοσης του Νεστοριανισμού στην Κίνα (635-781), που
δέχθηκαν πλήγμα το 842-845.
Έντονη η παρουσία εξωτικών
πραματευτάδων με βαρυφορτωμένες καμήλες “πλοία της ερήμου”,
που πορεύοντο με τη συνεχή μετακίνηση των καραβανιών, στους
χερσαίους δρόμους του μεταξιού
της Κεντρικής Ασίας, μέσα από
το Κράτος των Σασσανιδών και
τη Συριακή Ελληνίζουσα Ανατολή,
φθάνοντας στη Μεσόγειο.
Αγώνες πόλο γνωστοί στο Βυζάντιο ως “Τζυκάνιον”, βυζαντινοί
αμφορείς με δράκοντες και κινεζικά κύπελλα με ρόδακες ελληνιστικής επιρροής. Ακριβείς απομιμήσεις χρυσών βυζαντινών νομισμάτων (σόλιδων) εποχής του αυτοκράτορος Ηρακλείου (610-641),
που απεικονίζουν τον ίδιο και τον
γυιό του Κωνσταντίνο Γ’, και είναι
τόσο πολύτιμα στην αυτοκρατορική αυλή της Σιάν.
Στην τρίτη ενότητα, “Η Μεταθάνατον Ζωή” μαζί με τα σκαριφήματα των επιβλητικών ταφικών συγκροτημάτων, που θυμίζουν τους μακεδονικούς τάφους,
1. Åäþëéï ËïêáðÜëá (ÏõñÜíéïò Âáóéëåýò).
2. ÊáìÞëá “ôï ðëïßï ôçò åñÞìïõ”.
3. Áãáëìáôßäéï ëÝïíôá áðü ôçí åðáñ÷ßá
×åíÜí (8ïò áé. - Ôóáíãê Ôæüïõ).
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ειδώλια από μάρμαρο, ξύλο, πηλό, ασβεστόλιθο, πολλά στα τρία
χρώματα των Τανγκ, πράσινο,
κίτρινο, καφέ, χρηστικά αντικείμενα, οι Λοκαπάλα, οι ουράνιοι
βασιλείς και προπαντός τα υπέροχα 12 πήλινα ομοιώματα του
ζωδιακού κύκλου με σώματα αξιωματούχων και τις χρονολογίες
που αντιστοιχούν σε αυτά.
Μια ιστορία που χρονολογείται από την εποχή της Δυναστείας των Τσιν (221-206 -π.Χ.).
Στην τελευταία ενότητα, που
αφορά τον “Βουδισμό”, ο οποίος
είχε εισαχθεί στην Κίνα από τον
1ο αιώνα μ.Χ. υπάρχουν θεοί και
ημίθεοι, Βούδες και Μποντισάτβα σε τεχνοτροπία επηρεασμένη
από την ελληνιστική τέχνη της
Γκαντάρα.
Ξύλινα ομοιώματα βουδιστικών μονών στέκονται επιβλητικά.
Τεράστια απεικονιστική άποψη του συγκροτήματος των
σπηλαίων-ναών στα περίχωρα
του Λονγκ Μεν κοντά στην Λουογιάνγκ, όπου διακρίνονται λαξευμένα στο βράχο τα τεράστια
αγάλματα του Βούδα και των
ακολούθων του.
Στο πλαίσιο των πολιτιστικών
ανταλλαγών, η περιοδική έκθεση
ταξίδεψε στην γενέτειρα του
ευρωπαϊκού πολιτισμού γράφοντας, μια καινούργια σελίδα στις
πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ
των δύο χωρών μας. Εμείς ευχαριστούμε και ευχόμαστε καλή
επιτυχία στην περαιτέρω πορεία
της.

¸êôõðï ôçò “ÓôÞëçò ôùí
Íåóôïñéáíþí” áðü ôçí
ðåñéï÷Þ Ôæüïõôæé ôçò
åðáñ÷ßáò Óááíóß ôçò ÓéÜí.
Ðåêßíï, Åèíéêü Ìïõóåßï
(Éððåßò ðáßæïõí ðüëï, ôï
Üèëçìá ôçò áñéóôïêñáôßáò).

Αγλαία Καραμάνου
Σινολόγος - τ. Διευθύντρια Μουσείου Ασιατικής Τέχνης
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περίοδος από τον 6ο έως τον 9ο μ.Χ. αιώνα – κατά το μεγαλύτερο μέρος της οποίας
κυριάρχησε η περίφημη δυναστεία Τανγκ – χαρακτηρίζεται “χρυσή περίοδος”.
Ο κινεζικός πολιτισμός ξεκινά με μια πλούσια σε ευρήματα παλαιολιθική εποχή,
την οποία ακολούθησε μια εντυπωσιακή νεολιθική περίοδος με οργανωμένες μονάδες
εγκατάστασης. Από τον 21ο αι. π.Χ. άρχισε μια δυναμική περίοδος χαλκοκρατίας, κατά
την οποία κυριάρχησαν διαδοχικά οι δυναστείες Σια (21ος-16ος π.Χ. αι.), Σανγκ (16001028 π.Χ.) και Τζόου (1027-221 π.Χ.). Τον 3ο π.Χ. αιώνα ολοκληρώθηκε η διοικητική
ένωση της χώρας υπό την εξουσία του αυτοκράτορα Τσιν Σι Χουάνγκ, γνωστού
για τον πήλινο στρατό που έχει ευρεθεί στον τάφο του. Δυναμική προσωπικότητα,
κατάφερε να ενώσει την Κίνα πολιτικά και να καταργήσει το φεουδαρχικό με χαλαρή
κεντρική αυτοκρατορική εξουσία σύστημα. Συνεχίζοντας το έργο του Τσιν Σι Χουάνγκ,
η δυναστεία των Χαν ανέπτυξε ισχυρό πολιτισμό και μέσω του δρόμου του μεταξιού
εδραίωσε σχέσεις, πολιτιστικές και εμπορικές, με τη δυτική γι’ αυτούς Ασία.
σελ
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ίναι χαρακτηριστικό
ότι οι αυτοκράτορες
της δυναστείας αυτής
θεωρούνταν μυθικοί από
τους γείτονές τους – μεταξύ
των οποίων οι Ινδοί και οι
Κουσάν, οι κληρονόμοι
των ελληνιστικών βασιλείων της Βακτρίας και του
Ινδού, οι οποίοι από τον 2ο
π.Χ. έως τον 5ο αιώνα, κυριάρχησαν στην Κεντρική Ασία
και την Πενταποταμία.
Η δυναστεία των Τανγκ
(618-907 μ.Χ.) χωρίζεται συνήθως σε τρεις φάσεις.
Η πρώτη αφορά τους πρώιμους Τανγκ (618-690), με
κύρια μορφή τον αυτοκράτορα Τάιτζονγκ (626-649).
Δεύτερη θεωρείται η ενδιάμεση σύντομη δυναστεία
Τζόου (690-705), που στην
ουσία αποτελεί τη φάση της
ύψιστης ακμής της όλης περιόδου, και την οποία εκφράζει
η περίφημη αυτοκράτειρα Γου Τζετιέν, χήρα του Τάιτζονγκ. Η Τζετιέν εδραίωσε την κινεζική παρουσία στη
μισή σχεδόν Ασία και εξουδετέρωσε κάθε επικίνδυνο
αντίπαλο, ακόμη και από το συγγενικό περιβάλλον της,
για να λάβει τελικά τον τίτλο του θεϊκού αυτοκράτορα.
Αποτελεί τη σημαντικότερη ίσως μορφή στο παγκόσμιο ιστορικό γίγνεσθαι του 7ου μ.Χ. αιώνα.
Ως τρίτη και τελευταία εξετάζεται η φάση που καλύπτει
σχεδόν ολόκληρο τον 8ο και 9ο αιώνα. Η περίοδος χαρακτηρίζεται από τη διακυβέρνηση μιας σειράς σημαντικών
αυτοκρατόρων, οι οποίοι κατάφεραν να κρατήσουν τη
χώρα ενωμένη, παρά τις συνεχείς κυβερνητικές ανατροπές και στάσεις και τις διαδοχικές απώλειες εδαφών.
Για 300 επομένως χρόνια, υπό τους Τανγκ, η
χώρα γνώρισε πρωτοφανή οικονομική και πολιτιστική ακμή, η πολιτική της επιρροή εδραιώθηκε σε
χώρες όπως η Ινδία, η Περσία, η Ινδοκίνα, η Κορέα
και η Ιαπωνία. Η έκτασή της διπλασιάστηκε, ιδιαίτερα
όμως καθοριστικοί παράγοντες για τη διαμόρφωση και
εξέλιξη της κοινωνίας και της οικονομίας και του πολιτισμού των Τανγκ απέβησαν η κατάκτηση της Κεντρικής
Ασίας, η εξασφάλιση και εντατικοποίηση του εμπορίου
μέσω του δρόμου του μεταξιού.
Η επίσημη πρωτεύουσα Τσανγκ αν, στην οποία κατέληγε ο δρόμου του μεταξιού διασχίζοντας Συρία, Περσία
και Κεντρική Ασία, σταδιακά διαμορφώθηκε στο δυναμικό και κοσμοπολίτικο διοικητικό και εμπορικό κέντρο
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μιας απέραντης αυτοκρατορίας, που ήταν οργανωμένη
διοικητικά σε επαρχίες. Η
πόλη είχε εντυπωσιακό ρυμοτομικό σύστημα και ένα
εκατομμύριο κατοίκους.
Την Τσανγκ αν, όπως και
την αρχαιότερη και παράλληλα χρησιμοποιούμενη
ως πρωτεύουσα, πόλη της
Λουογιάνγκ, κοσμούσαν
περίπλοκα τειχισμένα κτίρια
τα οποία περιλάμβαναν πολυτελή ανάκτορα και πλούσιες επαύλεις για τον αυτοκράτορα, τους πρίγκηπες,
τα λοιπά μέλη της βασιλικής
οικογένειας.
Είναι επίσης γνωστό ότι
οι Κινέζοι ήρθαν σε έμμεση
επαφή και με τους Βυζαντινούς και ότι νομίσματα του
αυτοκράτορα Ηρακλείου
έχουν βρεθεί σε κινεζικούς
τάφους του 7ου αιώνα.
Οι αλλοδαποί κάτοικοι της πόλης έχτιζαν τους δικούς
τους ναούς. Ήταν οπαδοί του Μανιχαϊσμού, του Ζωροαστρισμού, ακόμη και του Χριστιανισμού (Νεστοριανοί). Τον 7ο και τον 8ο αιώνα, επικρατούσε πνεύμα
ανεξιθρησκείας, και οι πιστοί άλλων θρησκειών έχαιραν
ελευθερίας, η οποία από τα μέσα του 9ου αιώνα άρχισε
να περιορίζεται με την αναβίωση του Κομφουκιανισμού
και του Ταοϊσμού. Τότε άρχισε και η δίωξη των ξενόφερτων θρησκειών.
Πολλοί ναοί υπήρχαν και στα περίχωρα της Τσανγκ αν
και της Λουογιάνγκ, που ιδιαίτερα εντυπωσιάζουν όμως
οι υπαίθριοι ναοί-σπήλαια της Λουογιάνγκ, που είναι
σκαλισμένα στις παρυφές των παραποτάμιων λόφων.
Τα συγκροτήματα αυτά ανάγλυφα από τη βάση ως
την κορυφή, στέγαζαν χιλιάδες μοναχούς. Τα γλυπτά των
υπαίθριων αυτών ιερών, συνήθως απέριττοι βούδες και
μποντισάτβες φορτωμένοι με κοσμήματα, συνεχίζουν
την παράδοση των αντίστοιχων έργων των πρώιμων
σπηλαίων του Τουνχουάνγκ, στη βορειοδυτική Κίνα.
Φανερώνουν επίσης τις έντονες ξένες επιρροές που δέχθηκε η τέχνη των Τανγκ μέσω της Κεντρικής Ασίας, από
γειτονικές χώρες και περιοχές όπως η Ινδία, η Περσία
και η κουσανική Γκαντάρα με τα ελληνοβουδδιστικά της
χαρακτηριστικά.
Η Αυτοκράτειρα Γου Τιετέν, από λεύκωμα προσωπογραφίας
86 αυτοκρατόρων της Κίνας (18ος αι.) - Βρεττανική Βιβλιοθήκη.

Στην Κίνα οι θρησκευτικές απόψεις και πεποιθήσεις παρουσιάζουν
ιδιαίτερη πολυμορφία.
Οι Κινέζοι ανέκαθεν τηρούσαν λατρευτικές διαδικασίες και πρακτικές
που ήταν επιλεγμένες
από διαφορετικές θρησκείες.
Ξεκινώντας από την
πρώιμη λατρεία των
δυνάμεων της φύσης,
αρκετά νωρίς, θεοποίησαν τα πνεύματα των
προγόνων τους, αλλά και σημαντικές προσωπικότητες
βασιλέων και σοφών.
Με τις παραπάνω εξελικτικές διαδικασίες προ-έκυψαν
τον 6ο αι. π.Χ. ο Κομφουκιανισμός και ο Ταοϊσμός.
Ο Κομφούκιος (551-479 π.Χ.) καταπολέμησε τη διαφθορά της εξουσίας και κήρυξε μια νέα αντίληψη ηθικής με
γνώμονα τη δικαιοσύνη και το σεβασμό στην ιεραρχία,
την οικογένεια και το κράτος. Διαφώνησε με τη δουλεία
και τις ανθρωποθυσίες κατά τις ταφές.
Οι Ταοϊστές ήταν οπαδοί του Λάο Τσε (604-531 π.Χ.),
ο οποίος δίδαξε ότι οι άνθρωποι πρέπει να ζουν απλά
και σε αρμονία με τη φύση, και ότι για να είναι απόλυτα
ευτυχείς πρέπει να εναρμονίζουν τις ατομικές με τις
φυσικές δυνάμεις. Με επίκεντρο τη διδασκαλία του Γιν
και του Γιανγκ, ο ταοϊσμός είχε ως σκοπό την εξισορρόπηση του μακρόκοσμου στην φύση και στην ψυχή
του ανθρώπου.
Από τον 1ο αιώνα μ.Χ. ο βουδδισμός, με επίκεντρο τη
διδασκαλία του Ινδού πρίγκιπα Γκαουτάμα Σιντάρτα
(έτος γέννησης 563 π.Χ.), πέρασε σταδιακά από την Ινδία
στη βορειοδυτική Κίνα. Η διδασκαλία του Βούδδα (του
“Φωτισμένου”) είχε ως στόχο την αφιέρωση της ζωής
του πιστού στην αναζήτηση της προσωπικής γαλήνης με
την άρνηση του “εγώ” και στην κατάκτηση της νιρβάνα
μέσα από διαρκή και επίμονη προσπάθεια. Η διδασκαλία
του βουδδισμού κέρδισε την υποστήριξη του κινεζικού
λαού στην ταραγμένη εποχή μετά την πτώση των Χαν
(3ο – 6ο μ.Χ. αιώνα), την δε περίοδο των Τανγκ έγινε
η επίσημη θρησκεία του κράτους.
Σε μικρή απόσταση από τις μεγάλες πόλεις των Τανγκ
απλώνονταν τα τεράστικα ταφικά συγκροτήματα, με
τα υπόγεια νεκρικά ανάκτορα, που ήταν στολισμένα
με υπέροχες τοιχογραφίες και εξοπλισμένα με χιλιάδες
πήλινα ομοιώματα τα οποία συνήθως απεικόνιζαν αξιωματούχους, κυρίες της αυλής και υπηρέτες. Τα ειδώλια
αυτά είτε έφεραν διακόσμηση από φυσικά χρώματα
πάνω σε λευκό επίχρισμα είτε εφυάλωση μονόχρωμη ή
και τρίχρωμη, από σμάλτο κίτρινο, καστανό, πράσινο ή

μπλε, γνωστή ως εφυάλωση “τανγκ σανκάι”.
Στους τάφους οδηγούσε μία κεντρική οδός,
την οποία συνήθως φύλασσαν λίθινοι πολεμιστές, φύλακες ή μυθικά
ζώα.
Οι βασιλικοί τάφοι
εξωτερικά είχαν τη μορφή τύμβου. Περιβάλλονταν από τείχη με πύργους
στις εισόδους.
Στην έκθεση του Βυζαντινού Μουσείου, με
τίτλο “Η Κίνα των Τανγκ. Μια χρυσή εποχή” παρουσιάσθηκαν έργα τέχνης μέσω των οποίων επιχειρήθηκε
να γίνει κατανοητή η χρυσή εποχή της δυναστείας των
Τανγκ.
Μέσω των ομοιωμάτων και των αγγείων από ασήμι
και πολύτιμα μέταλλα ή των λίθινων βουδδιστικών γλυπτών – γίνεται προσπάθεια να αναστηθεί το λαμπρό
και κοσμοπολίτικο περιβάλλον της κοινωνίας των
Τανγκ, μιας κοινωνίας ανοικτής σε ξένες επιρροές
και μιμήσεις, μία εικόνα τελείως άγνωστη στους
Δυτικούς, που θεωρούσαν πάντοτε την Κίνα χώρα
αυστηρά κλεισμένη στον εαυτό της. Παράλληλα
επιχειρείται η παρουσίαση επιτευγμάτων της κινεζικής
τέχνης – πορσελάνη και ζωγραφική σε κυλίνδρους – που
τόσο γοητεύουν και εντυπωσιάζουν τη Δύση, όπως
άλλωστε η εφεύρεση της πυρίτιδας, της τυπογραφίας
και ορισμένων τύπων ωρολογιακού μηχανισμού, που
έγιναν την ίδια περίοδο.
Μετά τους Τανγκ, η Κίνα περιορίστηκε σταδιακά στα
γεωγραφικά όρια, που λίγο πολύ ταυτίζονται με τα
σημερινά. Ο κινεζικός πολιτισμός και η τέχνη άλλοτε
εξελίχθηκαν σε αυστηρά πλαίσια αυτονομίας (δυναστεία
Σουνγκ 960-1279) και άλλοτε δέχτηκαν και πάλι εξωτερικές επιρροές (δυναστεία Γιουάν 1271-1368 και Μινγκ
1368-1644). Τέλος, κατά τη διάρκεια της τελευταίας δυναστείας των Τσινγκ (1644-1911), και στα νεότερα χρόνια,
η κινεζική τέχνη εξελίχθηκε και υπό την πίεση εμπορικών
σκοπιμοτήτων, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για κινεζικά έργα τέχνης στη Δύση.
Καθ’ όλη όμως τη διάρκεια της 2ης μ.Χ. χιλιετίας η
λάμψη και η παράδοση του πολιτισμού και της τέχνης
των Τανγκ παρέμεινε ζωντανή, η βάση πάνω στην οποία
στηρίχθηκαν ο νεώτερος κινεζικός πολιτισμός και η νεώτερη κινεζική τέχνη.

Ξύλινο ομοίωμα βουδιστικής μονής Φουό (5ος αι. μ. Χ.)
Εθνικό Μουσείο Πεκίνου.
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Στο πλαίσιο της εκπροσώπησης της χώρας μας, μέσω του θεσμού των Διεθνών Εκθέσεων Βιβλίων, η ΠΟΕΒ
συμμετείχε για πρώτη φορά στη 13η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου στο Πεκίνο, από 30 Αυγ. έως 2 Σεπτ. 2006.
Η έκθεση ήταν πολύ σημαντική, αφού σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εκπροσωπήθηκαν περισσότερες
από 48 χώρες, 1.000 εκθέτες και εξετέθηκαν πάνω από 100.000 βιβλία.
Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το γεγονός ότι η Διεθνής Έκθεση απετέλεσε εξαιρετικό σημείο συνάντησης
για την απόκτηση πνευματικών διακιωμάτων.

σελ

10

Της Κατρίν Βελισσάρη
Διευθύντριας του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου
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χει αποµακρυνθεί η εποχή των ποδηλάτων στην
Κίνα, η εποχή της ενδυµασίας Μάο και του µικρού
µοναδικού της βιβλίου. Με τον Deng Xiaoping, στις
αρχές της δεκαετίας του ’80 η Κίνα αλλάζει.
Η Ειρήνη φίλη µας - το πραγµατικό της όνοµα είναι
Yao Ping, µιας και οι Κινέζοι µεταφράζουν το νόηµα των
ονοµάτων τους ή υιοθετούν καινούργιο για να επικοινωνούν καλύτερα µε τους Δυτικούς – έρχεται στο Πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης για να µάθει ελληνικά. Τα
έµαθε πολύ καλά.
Σήµερα η Κίνα είναι µια αγορά που ελκύει όλους
τους εκδότες του κόσµου. Είναι η πιο µεγάλη αγορά
(208.000 τίτλοι το χρόνο) µαζί µε την Ταϊβάν, που είναι ο
µεγαλύτερος αγοραστής δικαιωµάτων (10.000 τίτλοι).
Οι εκδοτικοί οίκοι λειτουργούν σήµερα µε εµπορικά
κριτήρια, αλλά ανήκουν ακόµη στο δηµόσιο τοµέα και οι
διευθυντές τους διορίζονται από το κράτος.
Φέτος η Ειρήνη ανακαλύπτει µια διευρυµένη ελληνική οµάδα. Το Υπουργείο Πολιτισµού, το Εθνικό Κέντρο
Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ), η Πανελλήνια Οµοσπονδία Εκδοτών
Βιβλιοχαρτοπωλών (ΠΟΕΒ) και εκδότες συµµετείχαν για
πρώτη φορά στην 13η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου στο Πεκίνο (31/8 - 3/9/2006).
Ο στόχος ήταν τριπλός: Να δηλώσουµε το παρόν µας.
Η υποδοχή από τις κινεζικές αρχές ήταν πολύ εγκάρδια.
Να διαπραγµατευτούµε την πρόσκληση που έκανε το
Υπουργείο Πολιτισµού µε το ΕΚΕΒΙ για να είναι η Κίνα
τιµώµενη χώρα στην ΔΕΒ Θεσσαλονίκης το 2008, χρονιά
των Ολυµπιακών Αγώνων και χρονιά της Ελλάδας στην
Κίνα. Και, αντίστοιχα, η Ελλάδα να είναι τιµώµενη χώρα
στην ΔΕΒ του Πεκίνου.

Εµφανίζονται παράλληλα µε τις κρατικές εκδόσεις
ιδιώτες επιχειρηµατίες πολύ δυναµικοί, που κάνουν τη
δουλειά των κρατικών εκδοτών, αλλά δεν µπορούν να
υπάρξουν µε το όνοµά τους.
Οι Ευρωπαίοι εκδότες συµµετέχουν στην ΔΕΒ Πεκίνου εδώ και χρόνια. Οι Γερµανοί πούλησαν τον περασµένο χρόνο περισσότερα από 500 βιβλία. Οι Αµερικανοί
φέτος πούλησαν 4.000 βιβλία, οι Άγγλοι περισσότερα
από 2.000.
Σ’ αυτό το ταξίδι συµφωνήσαµε, επίσης, µε τους Γάλλους, Γερµανούς και Ισπανούς ότι του χρόνου η Ελλάδα
θα συµµετάσχει στη νέα ιστοσελίδα που µόλις δηµιούργησαν, για την προώθηση των βιβλίων τους. Πρόκειται
για µια ιστοσελίδα στα κινεζικά, που εξηγεί την αγορά
κάθε χώρας και το σύστηµα των copyrights.
Η κατανόηση είναι αµφίδροµη. Δεν υπάρχει σχεδόν
κανένας Κινέζος µεταφραστής από τα ελληνικά. Επείγει
να δηµιουργήσουµε ένα φυτώριο µεταφραστών.
Σήµερα, εκτός από τους αρχαίους κλασικούς, γνωρίζουν
ελάχιστους σύγχρονους συγγραφείς. Δέκα περίπου
έχουν µεταφραστεί (Καζαντζάκης, Ελύτης, Σεφέρης,
Σαµαράκης, Δοξιάδης, Τριβιζάς, Μάτσας, Ρουσάκη).
Οι τέσσερις µέρες της έκθεσης τελειώνουν. Ο διευθυντής της Έκθεσης Βιβλίου του Πεκίνου Zhang Jichen µε
καλεί σε γεύµα. Είµαστε µέλη του ίδιου κλαµπ των 254
µεγαλύτερων εκθέσεων του κόσµου, από τη στιγµή που
η Θεσσαλονίκη µπήκε στο κλαµπ αυτό τον περασµένο
Ιούλιο.
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Σ

ε μια όμορφη βραδιά, στις 22-6-2006, στο
Μέγαρο Μουσικής της Απαγορευμένης Πόλης
στην Κίνα, η Νένα Βενετσάνου, ο Νίκος Κουρουπάκης, ο Ζάχος Τερζάκης και η Τζούλια Σουγκλάκου
εμφανίσθηκαν με τη Λαϊκή Ορχήστρα “Μίκης Θεοδωράκης”, τη Συμφωνική Ορχήστρα του Πεκίνου και τη
Χορωδία της Εθνικής Όπερας της Κίνας.
Στην “καρδιά” του Πεκίνου το έργο του Μίκη Θεοδωράκη “Τα τραγούδια του Έρωτα και της Αγάπης”
συγκίνησε τους παρευρισκόμενους θεατές της κατάμεστης αίθουσας.
Το κοινό “ταξίδεψε” μέσα από έναν συνεχή διάλογο
σε μια οθόνη που πρόβαλε τις δύσκολες συνθήκες μέσα στις οποίες η αγάπη καλείται να επιβιώσει, σε ένα
απάνθρωπο κόσμο.
Από το Σύνδεσμό μας εστάλη επιστολή στην Ελληνική Πρεσβεία του Πεκίνου για την υποστήριξη της
εκδήλωσης. Σημειώνουμε ότι η κα Νένα Βενετσάνου
είναι μέλος του Συνδέσμου μας και η μητέρα της
διετέλεσε Γ.Γ. του Συνδέσμου, καθώς και καθηγήτρια
Ελληνικής Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο της Σαγκάης.
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Η Υπουργούς Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Φάνη
Πάλλη Πετραλιά, προλογίζοντας τη συναυλία τόνισε
πως πρόκειται για ένα κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός
που ενισχύει τους στενούς δεσμούς Ελλάδας και Κίνας.
Τη συναυλία παρακολούθησαν εκτός της ελληνικής
αποστολής, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων και υπουργός της Κινεζικής κυβέρνησης κ. Γιάνγκ Ξιάου, εκατό πρέσβεις, επιχειρηματίες, εκπρόσωποι επιμελητηρίων κ.ά.
Η Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Φ. Πετραλιά, μεταξύ άλλων, είπε τα εξής: “Αισθανόμαστε όλοι
ιδιαίτερη τιμή, που βρισκόμαστε εδώ στην Απαγορευμένη Πόλη, στο Πεκίνο, την πρωτεύουσα που θα
φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008.
Την Απαγορευμένη Πόλη, που αντιπροσωπεύει την
αιώνια σοφία και τη δόξα του κινεζικού πολιτισμού.
Η συναυλία που αρχίζει σε λίγα λεπτά είναι ένα
μεγάλο πολιτιστικό γεγονός, που τονίζει τις στενές
σχέσεις ανάμεσα στους δύο πολιτισμούς μας.
Φημισμένοι και επιτυχημένοι μουσικοί και σολίστες
από την Ελλάδα και την Κίνα θα παρουσιάσουν σε
όλους μας την έννοια της αγάπης, όπως αυτή διαπνέει
και χαρακτηρίζει τη δουλειά του μεγάλου συνθέτη.
Είναι αλήθεια ότι στον σημερινό κόσμο, όπου η
ειρήνη, η αγάπη και η αρμονία αμφισβητούνται σε
πολλά σημεία της Γης, μπορούμε να προσεγγίσουμε τις
αρχαίες διδασκαλίες του ελληνικού και του κινεζικού
πολιτισμού ως έναν φάρο, που φωτίζει ένα καλύτερο
μέλλον για την ανθρωπότητα.
Από τον Παρθενώνα στην Απαγορευμένη Πόλη
υπάρχει μια αόριστη γραμμή, που ενώνει τις δύο
χώρες σε μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού. Και οι
δύο χώρες κοιτάζουν το μέλλον με αισιοδοξία. Η άνοδος της Κίνας στην παγκόσμια σκηνή είναι μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη, που επιταχύνει την πρόοδο του παγκόσμιου πολιτισμού. Το εντυπωσιακό ταξίδι αυτής της
μεγάλης χώρας προς ένα μέλλον ευημερίας συμβάλλει
σημαντικά στη διασφάλιση της παγκόσμιας ειρήνης και
σταθερότητας και στην προώθηση της ευημερίας στον
κόσμο.
Η αποφασιστικότητα των κινεζικών αρχών να διοργανώσουν “Πράσινους Ολυμπιακούς Αγώνες” στέλνει
σε όλο τον κόσμο μήνυμα σεβασμού απέναντι στο περιβάλλον, πράγμα πολύ αναγκαίο στην εποχή μας”.

öùôï: ÄçìÞôñçò ÌáóôïñÜêïò

Τι να πει κανείς για τη Κίνα ! Οι πιο πολλοί γνωρίζουν ότι είναι μια χώρα με πλούσια ιστορία και ένδοξο παρελθόν.
Μια χώρα όπου το μεγαλείο του αρχαίου πολιτισμού της έρχεται και δένει αρμονικά με την αλματώδη τεχνολογική και
καλλιτεχνική της ανάπτυξη. Μια ανερχόμενη υπερδύναμη, που το μέλλον της ανήκει.
Αυτή τη χώρα είχαμε την ευκαιρία και την τύχη να επισκεπτούμε πρόσφατα, όχι απλώς ως τουρίστες, αλλά ως επίσημοι προσκεκλημένοι φωτογράφοι, μέλη της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας από την αντίστοιχη της Κίνας.
Στo πλαίσιo, λοιπόν, μιας ανταλλαγής πολιτισμικών στοιχείων της χώρας μας με την Κίνα, η Κινεζική Φωτογραφική
Εταιρεία (Κ.Φ.Ε.), ανταποδίδοντας προηγούμενη φιλοξενία κάποιων Ελλήνων φωτογράφων - μελών της Ε.Φ.Ε.
έστειλε επίσημη πρόσκληση σε δύο φωτογράφους για τη συμμετοχή τους στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Φωτογραφίας που
πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια στην πόλη Λισούι με την ονομασία
“
International Photographic Art Exhibition”.
Να σημειωθεί ότι προηγήθηκαν κι άλλες ελληνικές αποστολές μελών της Ε.Φ.Ε. στην Κίνα, φιλοξενούμενοι από τους
Κινέζους φωτογράφους, με σημαντικότερες τις δύο, του τέως προέδρου της Ε.Φ.Ε. κου Φώτη Καζάζη,
αλλά και την πολύ πιο πρόσφατη επίσκεψη του νυν προέδρου κου Αριστείδη Κοντογιώργη,
καθώς και άλλων φωτογράφων της Ε.Φ.Ε.
Το υπέροχο ταξίδι για τους Δημήτρη Μαστοράκο, Γιώργο Καζάζη άρχισε στις 2 Νοεμβρίου 2005 και τελείωσε
στις 14 του ίδιου μήνα. Φτάσαμε στο αεροδρόμιο του Πεκίνου το μεσημέρι της 3ης Νοέμβρη, όπου μας υποδέχτηκαν
εξέχοντα μέλη της Κ.Φ.Ε. Εντύπωση μας έκανε το γεγονός ότι μας αντιμετώπισαν με επισημότητα και υπευθυνότητα.
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öùôï: ÄçìÞôñçò ÌáóôïñÜêïò
öùôï: Ãéþñãïò ÊáæÜæçò

öùôï: Ãéþñãïò ÊáæÜæçò

Συναντήσαμε φωτογράφους από πολλά μέρη του
κόσμου (ΗΠΑ, Αγγλία, Γαλλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, κτλ.). Οι περισσότεροι απ’αυτούς ήταν επαγγελματίες με πολλαπλές βραβεύσεις - διακρίσεις, πείρα,
αλλά και μέλη επίσημα φωτογραφικών εταιρειών.
Στις 4 του μήνα φτάσαμε στο Λισούι, μια μικρή
σχετικά πόλη, όπου παρευρεθήκαμε στο φεστιβάλ
υπό την αιγίδα της F I A P, την οποία εκπροσώπησε
ο κος J. Martin. Εκεί, μας υποδέχτηκαν με τιμές,
ενώ γνωρίσαμε σημαντικούς Κινέζους φωτογράφους,
αλλά και τον πρόεδρο της τοπικής φωτογραφικής
εταιρείας.
Την επόμενη μέρα μετείχαμε στη μεγαλειώδη τελετή έναρξης του φεστιβάλ, όπου παρακολουθήσαμε
επιδείξεις παραδοσιακών χορευτικών. Το ίδιο μεσημέρι παρευρεθήκαμε στη διεθνή έκθεση, όπου εκτός
από σημαντικούς Κινέζους φωτογράφους, είδαμε την
έκθεση με ασπρόμαυρες και έγχρωμες φωτογραφίες
από τους Έλληνες κ. κ. Φώτη Καζάζη, Σπύρο Ιατρόπουλο και Δημήτριο Μαστοράκο, με θέματα
από Ελλάδα, σε σύνολο 4.000 φωτογραφιών.
Τις επόμενες μέρες μας ξενάγησαν σε εκδρομές
με πλούσιο φωτογραφικό ενδιαφέρον. Κάποιοι από
εμάς συμμετείχαν και σε έναν φωτογραφικό διαγωνισμό του Λισούι. Μετά τη τελετή λήξης, η οποία
συνοδεύθηκε από ομιλίες και βραβεύσεις, επιστρέψαμε στο Πεκίνο.
Εκεί, για τρεις μέρες απολαύσαμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα, ενώ την τελευταία νύχτα δόθηκε
προς τιμή μας επίσημο γεύμα με την παρουσία και
του προέδρου της Κ.Φ.Ε. του Πεκίνου. Σε ένα ευχάριστο κλίμα μας ξαναπροσκάλεσαν στη χώρα τους
και μας παρότρυναν να στείλουμε φωτογραφικό υλικό για το πώς είδαμε την όμορφη Κίνα. Μας χάρισαν
πολλά δώρα και μας κάλυψαν όλα τα έξοδα.
Το τελευταίο Σαββατοκύριακο πήγαμε, τέσσερις
ώρες οδικώς, βόρεια του Πεκίνου, στην πόλη Τσέντζε, μια πόλη με οχτώ ναούς σε καταφύγιο του βουνού, μνημείο προστατευόμενο από την Unesco. Μας
κέντρισε το ενδιαφέρον το γεγονός πως ήξεραν τόσα
πολλά για τη χώρα μας και μάλιστα ακόμα και πρόσφατα γεγονότα . Ο κινεζικός λαός είναι φιλόξενος.
Την Ελλάδα την αγαπούν ως χώρα ενός υπέροχου
αρχαίου πολιτισμού. Το ταξίδι αυτό σηματοδοτεί την
ανταλλαγή και τη συνέχεια πραγματοποίησης εκδηλώσεων με τη φίλη χώρα Κίνα.
Οι φωτογραφικές αποτυπώσεις μας από αυτό το
ταξίδι παρουσιάσθηκαν με προβολή διαφανειών στις
12 Απριλίου 2006 στα γραφεία της Ε.Φ.Ε. (Τήνου14Α,
στάση Κεφαλληνίας, Κυψέλη) και θα προβληθούν
τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.
Γιώργος Καζάζης
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Του Φλώρου Σιγάλα
τ. Επισκέπτη Καθηγητή του
Πανεπιστημίου του Πεκίνου
Η έντονη παρουσία και προβολή της Κίνας στο διεθνές προσκήνιο,
λόγω της αλματώδους εμπορικής και οικονομικής αναπτύξεως αύξησε διεθνώς
το ενδιαφέρον για επαφές, σχέσεις και ανταλλαγές σε πολλούς τομείς.
Από διετίας τουλάχιστον, κυβερνητικά κλιμάκια της Ελλάδος, αλλά και αποστολές
μελών εμπορικών επιμελητηρίων, καθώς και επιχειρηματιών πυκνώνουν
τις επισκέψεις τους στην Κίνα.
Συνέπεια αυτής της εξελίξεως είναι το αυξημένο ενδιαφέρον των Ελλήνων,
νέων κυρίως, για την εκμάθηση της κινεζικής γλώσσης.
Από την άλλη πλευρά, στην Κίνα, ιδίως τα τελευταία χρόνια, έχει επισημανθεί
το ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα, όχι όμως στο ίδιο ποσοστό αντιστοίχως
με την Ελλάδα και η διδασκαλία λαμβάνει χώρα σε πανεπιστημιακά πλαίσια.
Σε τούτο βεβαίως, συνέβαλε τα μέγιστα και το γεγονός, ότι το Πεκίνο πήρε
τη σκυτάλη των Ολυμπιακών Αγώνων.
Έκτοτε μπορεί κάποιος να παρακολουθεί στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο της
Κίνας άρθρα σχετικά με την Ελλάδα, τους Ολυμπιακούς Αγώνες, κλπ.

ÖïéôçôÝò ôïõ ÔìÞìáôïò ÅëëçíéêÞò Ãëþóóáò ôïõ ÊÝíôñïõ Åëëçíéêþí Óðïõäþí, ìå ôïí êáèçãçôÞ ôïõò ê. Ö. ÓéãÜëá.
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Áðü ôçí åðßóêåøç ôïõ Ðñýôáíç ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí
ê. Ã. Ìðáìðéíéþôç. ÁñéóôåñÜ ï êáèçãçôÞò ê. Yang.

Ï ÷ïñçãüò ôïõ ÊÅÓ ê. Â. Êùíóôáíôáêüðïõëïò.

Σ

σε µια από τις αριστοτελικές προτάσεις”, “Βυζαντινά
νοµίσµατα που ευρέθησαν στην Κίνα και συµπεράσµατα”,
επίσης παρέχει χορηγίες για έκδοση επιστηµονικών βιβλίων που αναφέρονται στην Ελλάδα.
Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής άρχισε από την ίδρυση
του Κ.Ε.Σ. από τον πρώην Πρέσβη της Κίνας στην Ελλάδι.
Από την απόσπασή µου, Φεβρ. 2003 και µετά, άρχισε η
διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής και από το 2004-5 της
Νέας στους µεταπτυχιακούς. Ήδη ορισµένοι φοιτητές και
ιδίως του Τµήµατος Ιστορίας προσανατολίζονται σε ελληνικού ενδιαφέροντος θέµατα µεταπτυχιακών σπουδών και
µάλιστα στην Ελλάδα, κυρίως δε οι µετέχοντες στο πρόγραµµα ΘΥΕΣΠΑ του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Τα πρώτα
εξάµηνα εδίδαξα και Αρχαία Ιστορία στα αγγλικά βέβαια,
όπως και στα Ελληνικά. Εντυπωσιάστηκα από τα βιβλία περί
αρχαίου ελληνικού πολιτισµού, που είδα στην βιβλιο-θήκη.
Για τα Αρχαία Ελληνικά χρησιµοποιώ το “Greek for
beginners” του L.A.Wilding και το “Primer of Greek
Grammar :Abbott and Mansfield (Rivingtons )”.
H διδασκαλία µου οργανώθηκε µε τον παραδοσιακό
τρόπο. Αρχαία- Νέα Ελληνικά- Ιστορία, όπως και Λατινικά
είναι µαθήµατα επιλογής-όχι υποχρεωτικά.

το Πανεπιστήµιο του Πεκίνου, στο έτος 2000, ιδρύθηκε
το “Κέντρο Ελληνικών Σπουδών”, συνεργαζόµενο και
συστεγαζόµενο µε το Τµήµα Ιστορίας.
Ιδρύθηκε µε γενναία χορηγία του πλοιοκτήτου πλοιάρχου κ. Βασιλείου Κωνσταντακοπούλου. Αποστολή-στόχος
του Κ.Ε.Σ. είναι η προώθηση ιδεωδών του Ελληνισµού,
δηλαδή µέσω της παιδείας, των γραµµάτων, και των τεχνών όλων των ιστορικών περιόδων, από την αρχαιότητα
µέχρι σήµερα. Περισσότερη έµφαση δίδεται στον αρχαίο
ελληνικό πολιτισµό, λόγω της παράλληλης πορείας µε
αυτήν του κινεζικού και λόγω της επιδράσεως -εν γένει- του
αρχαίου ελληνικού πολιτισµού στον δυτικό. Η υλοποί-ηση
των στόχων του Κ.Ε.Σ. πραγµατοποιείται µε την διδασκαλία Αρχαίων και Νέων Ελληνικών και µε χορήγηση
υποτροφιών για ερευνητικά προγράµµατα. Ενδεικτικά αναφέρω τίτλους χρηµατοδοτηθέντων εργασιών Κινέζων επιστηµόνων: “Ο Ελληνικός κόσµος στα µάτια του Ξενοφώντος”, “Σπουδές του ελληνορωµαϊκού πολιτισµού στην
σύγχρονη Κίνα”.
Επίσης το Κέντρο, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, εκδίδει
επιστηµονικό περιοδικό, ενδεικτικά αναφέρω τίτλους χρηµατοδοτηθέντων εργασιών Κινέζων επιστηµόνων: “Σχόλια

σελ

16

Οι φοιτητές προέρχονται από διάφορα τµήµατα του Πανεπιστηµίου.
Το Πανεπιστήµιο του Πεκίνου είναι το αρχαιότερο (έτος
ιδρύσεως 1898) και το πρώτο σε αξιολόγηση Πανεπιστήµιο
της Κίνας, στο οποίο επιθυµούν όλοι οι Κινέζοι να σπουδάσουν. Οι φοιτητές εισάγονται µε γενικές εξετάσεις, αλλά
και µε ποσόστωση από κάθε επαρχία-αυτόνοµη περιοχή.
Είναι υψηλού επιπέδου, ήθους, επιδόσεως και επιµελείας.
Η βιβλιοθήκη πλουσιότατη, περιέχει άνω των 100.000
βιβλίων.
Η διδασκαλία της εκµάθησης της Ελληνικής Γλώσσας
άρχισε προ τριετίας περίπου, αυτονόητον από το αλφάβητο.
Διαπίστωσα ότι οι µαθητές είχαν δυσκολία στην προφορά
ορισµένων γραµµάτων και στον συλλαβισµό. Οι περισσότεροι Κινέζοι δεν µπορούν να προφέρουν κανονικά το
‘ρ’, συγχέουν ’β’ και ’π’, ’δ’ και ‘τ’, γράφουν στα κινέζικα
(εννοείται στο σύστηµα ΡΙΝ ΥΙΝ, δηλαδή κινέζικα µε λατινικούς χαρακτήρες), γράφουν ‘bα’ και προφέρουν ‘πα’ , ‘do’
και προφέρουν ‘το’. Επίσης δυσκολεύονται και στα ‘δ’, ‘θ’,
’χ’ και ’ψ’. Βεβαίως εµείς δυσκολευόµαστε να αποδώσουµε
σωστά τις λέξεις µε αυτό το σύστηµα, γιατί πρέπει να µπορούµε να χρησιµοποιούµε διαφορετικά καθέναν από τους
τέσσερις τόνους προφοράς.

Επειδή οι λέξεις της κινεζικής αποτελούνται από ένα ή
δύο, σπανιότερα από τρεις χαρακτήρες όχι γράµµατα ή συλλαβές, δυσκολεύονται και οι προχωρηµένοι, πολλές φορές,
στο σωστό συλλαβισµό και προφορά. Η εξήγηση, κατ‘ εµέ,
είναι, επειδή έχουν µάθει από παιδιά ν’ αποµνηµονεύουνφωτογραφίζουν τις λέξεις προσπαθούν να κάνουν το ίδιο
και µε τα ελληνικά.
Ένας άλλος παράγων δυσκολίας εκµαθήσεως της ελληνικής από τους Κινέζους είναι η αντιστοιχία της γραµµατικής
της κινεζικής, δηλαδή η έλλειψη χρόνων και εγκλίσεων στο
ρήµα, καθώς γενών, αριθµών και πτώσεων στα ουσιαστικά
και επίθετα. Το ρήµα αποτελούµενο από 1-2 χαρακτήρεςσυλλαβές µένει αναλλοίωτο, προστίθεται όµως η αντωνυµία
και ο χρονικός προσδιορισµός, κατόπιν τούτων δικαιολογηµένη η δυσκολία.
Όταν ανέλαβα εγώ τα Νέα ελληνικά, έστω στους λίγους
προχωρηµένους, χρησιµοποίησα τα βιβλία: “Ελληνική
Γλώσσα” του Μπαµπινιώτη (Γραµµατική και Λεξικό), λογοτεχνικά βιβλία, καθώς και “Τα Νέα Ελληνικά για ξένους” του
ΑΠΘ.

Η ελληνική γλώσσα -αρχαία και νέα- σύµφωνα µε
στοιχεία που έχω συλλέξει, διδάσκεται σήµερα στα εξής
πανεπιστήµια της Κίνας:

το Πανεπιστήµιο της Σεούλ και των Πανεπιστηµίων της
τέως Σοβιετικής Ενώσεως, πλην του Πανεπιστηµίου
Λοµονόσωφ της Μόσχας.
Σε ορισµένα πανεπιστήµια της Κίνας,ως προαναφέρθηκε, διδάσκονται αρχαία ελληνικά από Κινέζους
καθη-γητές, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει Κλασσικές
σπουδές,δηλαδή Αρχαία Ελληνικά και Λατινικά,ή Φιλοσοφία στη Δυτική Ευρώπη. Οι περισσότεροι από αυτούς
χρησιµοποιούν για τη διδασκαλία εγχειρίδιο εκδόσεως
του Πανεπιστηµίου του Καίµπριτζ, που είναι πολύ δύσκολο για αρχαρίους.
Είναι αξιοσηµείωτο να αναφερθεί, ότι πλήρεις σπουδές για την Νέα Ελληνική Γλώσσα λαµβάνουν χώρα
στο Πανεπιστήµιο Διεθνών Σπουδών της Σαγκάης.
Κάθε τέσσερα χρόνια, το Τµήµα Ελληνικών του ανωτέρω Πανεπιστηµίου δέχεται φοιτητές, οι οποίοι αποφοιτώντας ειναι κάτοχοι πλήρως της ελληνικής.
Στα λοιπά πανεπιστήµια, η ελληνική διδάσκεται ως
µάθηµα επιλογής για φοιτητές διαφόρων τµηµάτων.
Παρόλα αυτά, ας µου επιτραπεί ν‘αναφερθώ, ότι δύο
φοιτήτριές µου, απόφοιτες του Πανεπιστηµίου του Πεκίνου, είναι υποψήφιες διδάκτορες στο Ιστορικό Τµήµα του
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Η κα Fu Ying Yang, που έχει
αναλάβει διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήµιο του
Πεκίνου και ήδη κάνει έρευνα στο εδώ Πανεπιστήµιο
ως υπότροφος του ΙΚΥ. Επίσης, η κα Wu Yue, που έχει
ανα-λάβει εκπόνηση διατριβής στο εδώ Πανεπιστήµιο
και παραλλήλως διδάσκει κινεζικά στον Ελληνοκινεζικό
Σύνδεσµο.

1. Πανεπιστήµιο του Πεκίνου. Μετά την αποχώρησή
µου, διδάσκεται η νέα Ελληνική από τον κ. Yang τέως
πρέσβη της Κίνας στην Ελλάδα και δύο υπαλλήλους της
πρεσβείας µας στο Πεκίνο, λόγω ελλείψεως διδακτικού
προσωπικού.
2. Πανεπιστήµιο Διεθνών Σπουδών της Σαγκάης.
Διδάσκεται από το ζεύγος των καθηγητών Zhu Shengpeng.
3. Sanghai Fudan University. Διδάσκει αρχαία
ελληνικά ο καθηγητής Huang Yang.
4. Changchun Normal East University. Διδάσκει
αρχαία ελληνικά ο καθηγητής Zhang.
5. Zhong Shan University of Guang Zhou. Διδάσκει
αρχαία ελληνικά ο καθηγητής Liu Xiao Feng.
6. Kunming University. Διδάσκει αρχαία ελληνικά ο
καθηγητής Qiang.
7. Πανεπιστήµιο Ξένων Γλωσσών της Luoyang.
Λειτουργεί τµήµα ελλληνικής γλώσσας για τους
στρατιωτικούς της Κίνας, υπό την οικονοµική στήριξη
του ΥΕΘΑ της Ελλάδος. Διδάσκει η κα Xu Kai.
Για τα Πανεπιστήµια Νankai στην Tianjin, Hong Kong,
Foreing Studies Peking University και Shanghai
International Studies University, δυστυχώς, υπήρξε
απροθυµία από Έλληνες φιλολόγους του προγράµµατος
του ΥΠΕΠΘ να τα στελεχώσουν, όπως επίσης και για
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Στην σύγχρονη εποχή της παγκοσµιοποίησης και της ταχύτατης ανάπτυξης
της οικονοµίας της Κίνας, η γλωσσοµάθεια µέσω των Πανεπιστηµίων αποτελεί
αναγκαιότητα για την επικοινωνία και ιδιαίτερα έναν τρόπο προσέγγισης και
καλύτερης γνωριµίας των πολιτισµών των δύο χωρών.
Του Zhu Shengpeng
Καθηγητού της Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Σαγκάης

Μ

ακροχρόνιοι δεσµοί φιλίας µε συνδέουν µε την Ελλάδα, λόγω των
συνεχών επαγγελµατικών επαφών µου και των ιδιαίτερων εκππαιδευτικών συνεργασιών µε τα ανώτατα εκπαιδευτικά και άλλα
πνευµατικά ιδρύµατα της χώρας σας.
Κατά την παραµονή µου στην Αθήνα όπου δίδαξα για κάποιο χρονικό διάστηµα, µαζί µε την κα Wang Xiao Ying, την κινεζική γλώσσα στο φροντιστήριο του Συνδέσµου σας, γνώρισα από κοντά τη σύγχρονη Ελλάδα, µε την
οποία ήµουνα ήδη γοητευµένος από το πλούσιο ιστορικό της παρελθόν.
Το Πανεπιστήµιό µας λειτουργεί ως φυτώριο εκπαίδευσης καθηγητών διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας, οι οποίοι θα γίνονται οι καλύτεροι πρεσβευτές του Ελληνικού Πνεύµατος στην Κίνα. Έτσι όλα γίνονται πιο κοντινά
και γνώριµα και η ποιότητα της ζωής των λαών µας καλύτερη.
Το Πανεπιστήµιο Διεθνών Σπουδών της Σαγκάης(Shanghai International
Studies University) ιδρύθηκε το Δεκέµβριο του 1949 και είναι ένα από τα
σπουδαιότερα Πανεπιστήµια στην Κίνα, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο
Παιδείας χρηµατοδοτείται από κοινού από το ίδιο Υπουργείο και το Δήµο
της Σαγκάης. Η αποστολή του είναι η παροχή πολυκλαδικών γνώσεων σε
φοιτητές για την απόκτηση ικανοτήτων που αφορούν επιστήµες µε διεθνή
προσανατολισµό.
΄Έχοντας µια µακρά παράδοση της πρότυπης διδασκαλίας και σωστής εκµάθησης, το Πανεπιστήµιο Διεθνών Σπουδών χαίρει καλής φήµης και αναγνώρισης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
Το Πανεπιστήµιο περιλαµβάνει Σχολές και Τµήµατα που προσφέρουν προγράµµατα κανονικών σπουδών, καθώς και µεταπτυχιακά προπτυχιακά προγράµµατα. Επίσης προγράµµατα εκπαίδευσης µέσω ηλεκτρονικού δικτύου,
προγράµµατα για ενηλίκους και ξένους καθώς και για Ινστιτούτα Ερευνών.
Συγκεκριµένα στο Πανεπιστήµιο λειτουργούν 26 Τµήµατα Φιλολογίας Ξένων
Γλωσσών όπως για αγγλικά, ρωσικά, γερµανικά, γαλλικά, ελληνικά, ισπανικά, αραβικά, γιαπωνέζικα, περσικά, κορεατικά, ταϊλανδικά, πορτογαλικά,
ιταλικά και διδασκαλίας της κινέζικης ως ξένης γλώσσας.
Επίσης περιλαµβάνει τµήµατα Επιστηµών Διεθνούς Εµπορίου, Οικονοµικών,Νοµικών Επιστηµών, Δηµοσιογραφίας, Διοίκησης επιχειρήσεων, Λογιστικής και Κινέζικης Φιλολογίας , καθώς και 21 µεταπτυχιακά προγράµµατα
ειδίκευσης και 9 τµήµατα διδακτορικών προγραµµάτων. Στο Πανεπιστήµιο
φοιτούν περίπου 1500 µεταπτυχιακοί και 5300 προπτυχιακοί, καθώς και 900
1. ¢ðïøç ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ôçò ÓáãêÜçò.
2,3. Åëëçíéêü ÷ñþìá óôéò ðáíåðéóôçìéáêÝò áßèïõóåò ôïõ ÔìÞìáôïò Åëëçíéêþí Óðïõäþí.
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αλλοδαποί σπουδαστές. Το διδακτικό προσωπικό του διαθέτει
ακαδηµαϊκό κύρος και πλούσια διδακτική πείρα. Υπάρχουν
πάνω από 300 καθηγητές και αναπληρωτές, καθώς και οµάδα
άξιων λεκτόρων.
Αναπτύσσοντας διεθνείς ακαδηµαϊκές ανταλλαγές και συνεργασίες, το Πανεπιστήµιο Διεθνών Σπουδών της Σαγκάης
έχει συνάψει σχέσεις συνεργασίας µε περισσότερα από 110
διακεκριµένα πανεπιστήµια σε πάνω από 30 χώρες από όλες
τις ηπείρους. Το 2005 υπογράφηκε διµερής συµφωνία συνεργασίας µεταξύ του Πανεπιστηµίου Διεθνών Σπουδών της
Σαγκάης και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
Αθηνών. Πολλοί διάσηµοι καθηγητές έχουν προσληφθεί στο
πανεπιστήµιο ως καθηγητές µερικής απασχόλησης.
Το Τµήµα Νεοελληνικών Σπουδών ιδρύθηκε το 1972 και
είναι το µοναδικό στο είδος του σ’ όλη την Κίνα, διότι µόνο
εδώ υπάρχουν τα πλέον αξιόλογα τµήµατα εκµάθησης της
Νέας Ελληνικής Γλώσσας παρέχοντας σχετικό Δίπλωµα Σπουδών. Δέχεται τους αποφοίτους Λυκείου που επιτυγχάνουν
στις πανεθνικές ενιαίες εισαγωγικές εξετάσεις για το πανεπιστήµιο. Η φοίτηση είναι τετραετής . Οι εγγραφές γίνονται κάθε
τέσσερα χρόνια. Από το Τµήµα αυτό έχουν ήδη αποφοιτήσει
µέχρι σήµερα περίπου 50 άτοµα και πολλοί απ’ αυτούς είναι
διορισµένοι σε υπουργεία, λιµάνια, επιχειρήσεις και άλλου
είδους υπηρεσίες, που έχουν σχέση µε την Ελλάδα ή την
Ελληνική Γλώσσα. Το Τµήµα Νεοελληνικών Σπουδών, κατά
τη πολύχρονη λειτουργία του, έχει πάντα τη βοήθεια και την
υποστήριξη των Ελληνικών Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισµού καθώς και Ιδρυµάτων, όπως του Ιδρύµατος Κώστα &
Ελένης Ουράνη και του Ιδρύµατος Μελετών Χερσονήσου

Hu Jing Jing (Σοφία)
Είµαι απόφοιτος του Τµήµατος της Ελληνικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Διεθνών
Σπουδών της Σαγκάης.
Ως καθηγήτρια διδάσκω την Ελληνική Γλώσσα στο
Πανεπιστήµιο της Σαγκάης. Μέχρι τον Μάρτιο του 2007
θα ευρίσκοµαι στην Ελλάδα για τις µεταπτυχιακές σπουδές µου στην Νεοελληνική Γλώσσα, στο Πανεπιστήµιο
Αθηνών.
Η Ελλάδα χώρα µακρινή σε µας, αλλά και τόσο µα-γευτική. Πάντα κάτι στριφογύριζε µέσα µου γι’ αυτήν από τότε,
που σαν παιδί πρωτοδιάβασα κάποιο συναρπαστικό βιβλίο
µε θέµα την ελληνική µυθολογία.
Έµαθα από τους καθηγητές µου σηµαντικά πράγµατα
για την αρχαία και τη σύγχρονη Ελλάδα. Μελετώ συνέχεια για να µαθαίνω περισσότερα, γιατί χρειάζεται πολύς
χρόνος να γνωρίσουµε τον ιστορικό πλούτο, που κρύβει
η χώρα σας.
Για να µιλήσουµε ελληνικά χρειάζονται περίπου δύο
χρόνια. Όµως η ιδιαίτερη φιλοσοφία των εννοιών
των λέξεων, ο πλούτος της εκφραστικότητας και η
µελωδικότητά της µας εντυπωσιάζουν.

του Αίµου, που µας βοηθούν µέσω προσφοράς υποτροφιών
και παροχής διδακτικού υλικού και άλλων στοιχείων,
καθώς και βιβλίων, που αφορούν την ελληνική ιστορία, την
λογοτεχνία και τον ελληνικό πολιτισµό γενικότερα.
Το καλοκαίρι που πέρασε, µε πρόσκληση της Υπουργού Παιδείας κας Γιαννάκου, µέλη του Τµήµατος Νεοελληνικών
Σπουδών, καθηγητές και φοιτητές µαζί, επισκέφτηκαν την
Ελ-λάδα για ένα µήνα και φιλοξενήθηκαν θερµά από το Εθνικό
Ιδρυµα Νεότητας της Ελλάδας. Εξ’ άλλου, εδώ και πολλά
χρόνια, το Τµήµα έχει και την οικονοµική υποστήριξη του
Ιδρύµατος της Οικογένειας Κοκκίνη και της Οικογένειας
Κοµνηνού.
Όπως προανέφερα, για πολλά χρόνια το Τµήµα Νεοελληνικών
Σπουδών είχε στενή συνεργασία µε το Σύνδεσµο Φιλίας Ελλάδας - Κίνας στη διδασκαλία των κινεζικών στο φροντιστήριό
του.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι το Τµήµα Νεοελληνικών
Σπουδών του Πανεπιστηµίου Διεθνών Σπουδών της Σαγκάης,
µε το δύσκολο έργο του, έχει συµβάλει σηµαντικά στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισµού στην Κίνα, καθώς και στην ανάπτυξη δεσµών φιλίας
και συνεργασίας που συνδέουν τους δύο λαούς µας.
Με φιλικούς χαιρετισµούς
Zhu Shengpeng
Η διεύθυνσή µου είναι:
401 Room, No.14, 525 Nong, Guang Zhong Road
200083, Shanghai, China

Γοητευµένη από την Ελληνική λογοτεχνία θέλησα να
κάνω την επιστηµονική µου
διατριβή αναφερόµενη στην
νεώτερη ελληνική λογοτεχνία και ιδιαίτερα στο συγκινητικό έργο του Ηλία Βενέζη.
Μέσα από τα πανεπιστηµιακά
µου συγγράµµατα έχω γνωρίσει αποσπάσµατα από λογοτεχνικά και ποιητικά έργα
νεοελλήνων συγγραφέων
όπως, του Κωστή Παλαµά, του
Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη,
του Διονυσίου Σολωµού που έγραψε τον Εθνικό σας
Ύµνο, του Βιζυηνού, του Καζαντζάκη του Κ.Καβάφη, των
νοµπελιστών Γ. Σεφέρη και Οδ. Ελύτη και άλλων.
Για το µέσο Κινέζο, η Ελλάδα είναι γνωστή µε την Ακρόπολη, τη θάλασσα, ιδιαίτερα το µυθικό Αιγαίο και τους
Ολυµπιακούς Αγώνες, που είναι η γενέτειρά τους.
Μας εντυπωσιάζει ιδιαίτερα ότι οι Έλληνες είναι φιλόξενοι, ανοιχτόκαρδοι, µε την πρώτη φορά γίνονται φίλοι
και µας κερδίζουν την ψυχή.
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Ευχαριστώ τους καθηγητές µου, ιδιαίτερα τον κ. Zhu
Shengpeng, τα ελληνικά πανεπιστήµια που προσφέρουν τα
προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών και τους χορηγούς
που βοηθούν στο έργο εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας
και γνωριµίας του ελληνικού πολιτισµού.
Θερµούς χαιρετισµούς σ’ όλους στην Ελλάδα από τις
Κινέζες συµφοιτήτριές µου στο Πανεπιστήµιο της Σαγκάης, την Αθηνά, την Κατερίνα, την Φωτεινή, την Ειρήνη, την
Γεωργία, την Ιωάννα, τη Μαρία, την Νίκη, την Εύα, τη Δώρα
και το Δηµήτρη.

Wu Yue (Κατερίνα)
Σπούδασα τέσσερα χρόνια στη
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου του Πεκίνου στο Τµήµα
της Ιστορίας. Τέλειωσα επίσης
την Σχολή Διεθνών Σχέσεων και
Δηµοσιογραφίας. Με τη βοήθεια
του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών
του Πανεπιστηµίου του Πεκίνου και
του Πανεπιστηµίου των Αθηνών,
πραγµατοποιώ µεταπτυχιακές
σπουδές στην Αθήνα για τέσσερα
χρόνια µε ειδίκευση στην Ιστορία
της Νεώτερης Ελλάδας, όπου θα
κάνω και σχετική µεταπτυχιακή εργασία.
Μελετώντας την παγκόσµια ιστορία στο Πανεπιστήµιο του
Πεκίνου µου κίνησε το ενδιαφέρον πολύ η αρχαία Ελλάδα.
Ενθουσιάστηκα µε την ιστορία και τον πολιτισµό της. Σπούδασα τα Ελληνικά στο Πανεπιστήµιο. Στην αρχή µου φάνηκαν
δύσκολα, αλλά σιγά σιγά µου ήταν εύκολα.
Κατάλαβα ότι η ελληνική γλώσσα έχει πλούσιο λεξιλόγιο και είναι ακριβής στην έκφραση. Έτσι κατάλαβα ότι
αξίζει τον κόπο να µάθει κανείς τα νέα ελληνικά, αφού ήδη
είχα πλησιάσει την οµορφιά και ιδιαιτερότητα της αρχαίας
Ελλάδας.
Η ελληνική γλώσσα για µας τους Κινέζους είναι τόσο διαφορετική και δύσκολη. Παρ’ όλα αυτά είναι τόσο όµορφη
να την ακούµε, να µιλάµε να διαβάζουµε και να γράφουµε
περισσότερο. Είναι πολύ σηµαντικό, γιατί έχει την δική της
ιστορική πορεία, όπως και η κινεζική που είναι ζωντανή από
τα αρχαία χρόνια µέχρι σήµερα.
Οι σχέσεις µεταξύ των χωρών µας είναι πανάρχαιες και
γίνονται πιο κοντινές τα τελευταία χρόνια.
Περισσότεροι κινέζοι τουρίστες επισκέπτονται τη χώρα
σας, που είναι σαν ζωγραφιά.
Οι µαθητές στην Κίνα διαβάζουν ελληνική µυθολογία και
τα διηγήµατα της Ιλιάδας και της Οδύσσειας. Πολλοί νέοι
Κινέζοι γνωρίζουν την Ελλάδα και µπορούν να σας πουν
κάτι για την Αθηνά, τον Δία, τον Απόλλωνα, την Αφροδίτη
και την Ελένη του Τρωϊκού Πολέµου. Στο Πανεπιστήµιο
του Πεκίνου και στα άλλα Πανεπιστήµια της Κίνας όλο και
περισσότεροι φοιτητές αρχίζουν να µαθαίνουν την ελληνική
φιλοσοφία, την ιστορία και την ελληνική γλώσσα. Εξ άλλου,
στις πανεπιστηµιακές έδρες των Πολιτικών και Οικονοµικών
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Επιστηµών, της Ιστορίας, της Φιλοσοφίας, της Καλλιτεχνίας
κ.λπ. οι καθηγητές µας αναφέρονται πάντα στην αρχαία
Ελλάδα. Οι συµφοιτητές µου κι εγώ όταν διαβάσαµε τα
ποιήµατα του Καβάφη, τα µυθιστορήµατα του Καζαντζάκη και άλλων Νεοελλήνων συγγραφέων συγκινηθήκαµε
πολύ. Ελπίζουµε να έχουµε περισσότερη νεοελληνική
λογοτεχνία µεταφρασµένη στα κινεζικά. Εγώ ήδη έχω
δηµοσιεύσει πολλά µου άρθρα για την Ελλάδα σε
εφηµερίδες της Σαγκάης.
Μετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004, οι Κινέζοι
ενδιαφέρονται πολύ για την Ελλάδα. Αποτελεί ένα παράθυρο µε φως για εµάς τους Κινέζους, να γνωρίσουµε και τη
σύγχρονη χώρα και τον αρχαίο µεγαλειώδη πολιτισµό της.
Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του Πεκίνου το 2008 θα γίνουν η
αφορµή να γνωρίσουν και οι Έλληνες στην σηµερινή Κίνα,
µία χώρα τόσο φιλική που γίνεται ολοένα πιο κοντινή.

Μa Ling
Είµαι απόφοιτος του Τµήµατος Ιστορίας της Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστηµίου του Πεκίνου. Μαθαίνω Ελληνικά
εδώ και τέσσερα χρόνια µέσα από τις σπουδές µου, αλλά
η σχέση µου µε την Ελλάδα άρχισε από τις 12 Οκτωβρίου
2001, όταν άκουσα ένα δίσκο της Χαρούλας Αλεξίου το
“Δι’ ευχών”. Δεν κατάλαβα για ποιό λόγο το αγόρασα. Το
άκουσα στο σπίτι µου … ήταν η πρώτη µου γνωριµία µε την
ελληνική µουσική και την ελληνική γλώσσα. Ευτυχώς που
στο Πανεπιστήµιο του Πεκίνου υπάρχουν µαθήµατα για
τα Νέα και τα Αρχαία Ελληνικά. Άρχισα έτσι να µαθαίνω
Ελληνικά και να διαβάζω για τον Ελληνικό πολιτισµό.
Νοµίζω ότι η Ελληνική γλώσσα είναι πολύ δύσκολη,
αλλά είναι επίσης πολύ όµορφη και µου αρέσει πολύ. Είναι
πολύ κρίµα που στο Πεκίνο δεν υπάρχουν αρκετά πανεπιστηµιακά τµήµατα για τα Ελληνικά και λίγοι άνθρωποι τα
µαθαίνουν.
Γι’ αυτό µπορώ να πω ότι πρέπει να προσπαθήσω να µά-θω
µόνη µου. Και νοµίζω ότι το διαδίκτυο είναι ο καλύτε-ρος
τρόπος. Και τώρα διαβάζω πολύ κάθε µέρα τα ελληνικά
κείµενα µέσα στο διαδίκτυο µετά από τα µαθήµατά µου.
Δεν µπορώ να µιλάω και να γράφω όλα όσα θέλω, και κάνω
λάθη, χρειάζοµαι εξάσκηση, µε την επανάληψη.
Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια του Κέντρου Ελληνικών
Σπουδών του Πανεπιστηµίου του Πεκίνου.

Οι διοργανωτές των ΟΑ είχαν αποφασίσει να κατασκευάσουν και να χαρακτηρίσουν 200 πρότυπα σχολεία “Ολυμπιακά”, στο Πεκίνο.
Ο κ. Zhu Shanlu, επιφανής δημότης του Πεκίνου
και Γραμματέας της Δημοτικής Επιτροπής Εκπαίδευσης, ανέλαβε την προεδρία κατά την τελετή εγκαινίασης του Beijing Yuying School.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας κ. Li Weihong εξήγγειλε κατάλογο 180 σχολείων, ενώ ο Δήμαρχος Zhao Jengtong, ως πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής για τον Πολιτισμό και την Ολυμπιακή
Παιδεία στην εκπαίδευση, πήρε αναμνηστική πλακέτα.
Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή υπογράμμισε ότι
η χώρα και οι πόλεις που θα φιλοξενήσουν τους ΟΑ
πρέπει να προπαγανδίζουν την Ολυμπιακή ιδέα και
το Ολυμπιακό Πνεύμα. Αυτό προσφέρει μία καλή
ευκαιρία για να γίνουν γνωστά τα ιδεώδη του Ολυμπισμού στους νεολαίους της Κίνας.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Διοργάνωσης Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου (BOCOG) και το Υπουργείο
Παιδείας επεξεργάζονται ένα πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας για τη Στοιχειώδη και Μέση Εκπαίδευση, εισάγοντας την ολυμπιακή εκπαίδευση σε
400.000.000 μαθητές των σχολείων της Κίνας.
Η προσπάθεια να κατασκευασθούν και να χαρακτηρισθούν 500 Ολυμπιακά πρότυπα σχολεία, από

τα οποία 200 θα είναι στο Πεκίνο, στοχεύει στην προώθηση της αποτελεσματικής μεταλαμπάδευσης της
Ολυμπιακής Ιδέας μέσω της παιδείας.
Τούτο αποτελεί μία σημαντική πολιτιστική κληρονομιά των ΟΑ του 2008 στο Πεκίνο και είναι ένα
ιστορικό βήμα στην εξάπλωση του Ολυμπιακού
Πνεύματος.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Επιτροπής Διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου αναγνωρίσθηκε από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή
και από την Διεθνή Ολυμπιακή Κοινότητα.
Οι αντιπρόσωποι της 118ης Συνεδρίασης της Διεθνούς Επιτροπής στο Τορίνο στις 9 Φεβρουαρίου του
2006, εκτίμησαν ιδιαίτερο το έργο της Ολυμπιακής
παιδείας στην Κίνα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της
Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Jacques Rogge,
η Κίνα ανέλαβε την εκλαΐκευση και τη γνωριμία με τις
πραγματικές έννοιες του Ολυμπισμού σε 400.000,000
μαθητές.
Το Πεκίνο χαρακτήρισε την πρώτη ομάδα προτύπων Ολυμπιακών σχολείων στις 6/12/2005.
Η BOCOG έκανε το καταστατικό και το δημοσιοποίησε στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Κατόπιν οργανώθηκε η εργασία, όσον αφορά
την έκδοση εντύπων, σχεδιαγραμμάτων και άλλων
πηγών μάθησης.
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Τα πρότυπα σχολεία έχουν προάγει την Ολυμπιακή εκπαίδευση στο πρόγραμμα σπουδών τους,
με δύο ώρες υποχρεωτικής διδασκαλίας μηνιαίως.
Επίσης οργάνωσαν ένα πλήθος δράσεων στήριξης
της Ολυμπιακής παιδείας.
Στο Yang fangdian, Κεντρικό Σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επί παραδείγματι, σκηνοθετήθηκε
μία μικρής κλίμακας εκδήλωση με την αναπαράσταση των Ολυμπιακών Αγώνων, φέροντας τη χαρά της
συμμετοχής των ΟΑ στους μαθητές.
Οι μαθητές στο Πειραματικό Σχολείο Huajiadi
εξέλεξαν μικρή Ολυμπιακή Επιτροπή υπό την καθοδήγηση των δασκάλων τους, αποκτώντας έτσι την
εμπειρία της προπαρασκευαστικής εργασίας για τους
ΟΑ, κατά τη διάρκεια της σχολικής δραστηριότητας.
Το Γυμνάσιο που συνεργάζεται με το Κεντρικό
Ινστιτούτο Τεχνών και Χειροτεχνίας διοργάνωσε
διαγωνισμό ζωγραφικής, στον οποίο συμμετείχαν
2.000 μαθητές, των οποίων οι καλλιτεχνικές δημιουργίες και η θεματολογία αντικατόπτριζε το Ολυμπιακό
Πνεύμα.
Το Γυμνάσιο Yanhua, που συνδέεται με το Εθνικό
Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, ενεθάρρυνε μαθητές να
συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες στο πνεύμα των ΟΑ, υπογραμμίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη
σημασία της συμμετοχής.
Στο Γυμνάσιο Beijing Guangqumen, τα ολυμπιακά αθλήματα συνδυάστηκαν με τα κινεζικά παραδοσιακά αθλήματα, ώστε να μπορέσουν οι μαθητές,
αθλούμενοι, να νοιώσουν καλύτερα το Ολυμπιακό
Πνεύμα.
Στο Νο 2 Dayu Δημοτικό σχολείο, στην περιοχή
Mentougou, έφτιαξαν βιβλίο σχετικό με τους ΟΑ,
δίδοντας τη δυνατότητα στους μαθητές της γνώσης
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μέσω του αθλητισμού και της τέχνης, καθώς και από
άλλες ενδοσχολικές δραστηριότητες.
Μαθητές από το σχολείο Beijing Jingshan, δημιούργησαν ανοιχτή γραμμή ηλεκτρονικής επικοινωνίας για αλλοδαπούς μαθητές, ενημερώνοντας αυτούς
για την παραγωγή Ολυμπιακών προϊόντων, βοηθώντας ν’ ανοίγουν νέοι ορίζοντες για τους μαθητές.
Η BOCOG και το Υπουργείο Παιδείας είναι συνυπεύθυνοι για την επιλογή των προτύπων Ολυμπιακών σχολείων.
Εποπτικές ομάδες ειδικών απασχολούνται στην
αξιολόγηση της εργασίας των σχολείων.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, περισσότερα από 500
πρότυπα σχολεία θα κατασκευασθούν στη χώρα,
ενώ κάθε μία από τις υπόλοιπες επαρχίες, που δεν
έχει Ολυμπιακές πόλεις, υποχρεούται να λειτουργήσει
10 τέτοια σχολεία.
Για ν’ απλωθεί σ’ όλη τη χώρα το φως του Ολυμπιακού Πνεύματος και να μην αποτελούν οι ΟΑ ένα
συνηθισμένο γεγονός.

Ε

χουν γραφτεί πολλά,
αλλά η Κίνα, μεγάλη
ως κόσμος, δεν θα γίνει
ποτέ οικεία στα μάτια μας, δεν
θα σταματήσει ποτέ να μας εκπλήσσει, να μας προκαλεί, να
μας θυμώνει και να μας γοητεύει.
Επισκεπτόμενος για δεύτερη
φορά μέσα σε τέσσερα χρόνια,
εντυπωσιάστηκα καταρχάς από την
αξιοσημείωτη διαφορά της Κίνας
του τότε και του σήμερα: η Κίνα
των Ολυμπιακών Αγώνων είναι πιο
δυνατή, πιο “δυτική”, πιο γρήγορα και πιο αισιόδοξη από ποτέ.
Κοιτά (εμάς, τη Δύση, τον “Άλλο”) με βαθύτερη πίστη στις
δυνατότητές της και με πολύ περισσότερη σιγουριά: τα
έργα εκτελούνται με σχετική σύνεση και μέσα στα αυστηρά χρονοδιαγράμματα, νέα στάδια χτίζονται, παλαιότερα
ανακαινίζονται και εκσυγχρονίζονται, συνεδριακοί χώροι,
κτίρια και υποδομές χαράσσουν ένα δρόμο που (δεν μπορεί
παρά να) κοιτά στο αύριο. Νέοι επιχειρηματίες, οικονομικά
ανοίγματα με όρους ελεύθερης αγοράς, ισχυροί άντρες και
φαμίλιες που ελέγχουν πακτωλούς χρήματος και εξουσίας,
παρουσιάζονται καθημερινά. Και, ταυτόχρονα, παντού γύρω
σου βλέπεις φωτογραφίες του Μεγάλου Τιμονιέρη, μαζί
όμως, τώρα πια, και με φωτογραφίες ξένων ηγετών – με μια
προτίμηση στον Κλίντον …
Τα ίδια πάνω κάτω ισχύουν και στο χώρο του βιβλίου. Σε
ποιά χώρα, άλλωστε, δεν είναι το βιβλίο καθρέφτης της κοινωνίας; Με το 75% του συνολικού πληθυσμού να ασχολείται
με τη γεωργία η λογοτεχνία κατέχει πολύ μικρό κομμάτι
της πίτας, ενώ η τεχνολογία, η πληροφορική, η οικονομία,
το μάναζμεντ και οι κοινωνικές επιστήμες φτάνουν κοντά
στο 60% της συνολικής εκδοτικής παραγωγής, αλλά και
των μεταφρασμένων στα κινεζικά βιβλίων από τρίτες χώρες
– και, όχι πλέον, μόνο από τις γειτονικές, αλλά και από τις
ΗΠΑ, την Αγγλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία. Να σημειώσουμε εδώ ότι όλα τα “μεγάλα” και βασικά βιβλία σύγχρονης
οικονομίας μεταφράζονται και εκδίδονται στην Κίνα το ίδιο
έτος κυκλοφορίας τους στην Αμερική … Και μόνο τυχαίο
δεν είναι που όλες οι εκδόσεις του Harvard κυκλοφορούν
τάχιστα στα κινεζικά...
Η ελληνική διείσδυση στην τεράστια κινεζική αγορά είναι
αντιστρόφως ανάλογη του σεβασμού που τρέφουν προς την
(αρχαία) Ελλάδα οι σύγχρονοι Κινέζοι και της χαράς που
ανθίζει στα μάτια τους μόλις ακούν από πού έρχεσαι. “Σιλά!”
λένε, “Σιλά”, και πράγματι το εννοούν: η Ελλάδα, η Σιλά,

Του Γεωργίου Δαρδανού
Προέδρου της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Εκδοτών Βιβλίου

είναι στις πρώτες προτιμήσεις τους,
ακόμη και για “εξωτικό” τουρισμό.
Κι αυτό είναι ένα στοιχείο που οφείλουμε να εκμεταλλευτούμε (με την
… καλή έννοια!).
Πρώτα – πρώτα, και λαμβάνοντας υπόψη πόσο λίγοι Κινέζοι αποφοιτούν σήμερα από τα δύο πανεπιστημιακά Τμήματα του Πεκίνου και
της Σαγκάης, όπου διδάσκονται τα
ελληνικά και η ιστορία της χώρας
μας, πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας εκεί, στηρίζοντας αυτές
τις σχολές με κάθε τρόπο. Ήδη η υπουργός κα Μ. Γιαννάκου υποσχέθηκε ότι σύντομα θα στελεχωθούν με επιστημονικό προσωπικό τα τμήματα αυτά, ενώ οι Έλληνες εκδότες
υποσχέθηκαν ότι θα εμπλουτίσουν τις βιβλιοθήκες τους με
πολλά βιβλία. Αλλά και στα καθ’ ημάς έδρανα πρέπει να
εντατικοποιηθούν τα μαθήματα κινεζικών με τη στήριξη του
ΕΚΕΜΕΛ. Και μάλιστα άμεσα. Χρειαζόμαστε γνώστες
της κινεζικής για τις αυξημένες απαιτήσεις του εμπορίου – οι διερμηνείς θα έχουν πολλή δουλειά να κάνουν
τα επόμενα χρόνια με την αύξηση του τουρισμού που
είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσει. Αλλά οφείλουμε να
υποστηρίξουμε και τη μετάφραση από και προς τα ελληνικά
σύγχρονων κινέζικων βιβλίων – και τανάπαλιν.
Μία ιδέα επίσης θα ήταν η συγγραφή και η εκτύπωση
ενός παιδικού βιβλίου για την Ελλάδα, την ιστορία
και τον πολιτισμό της, και τους Ολυμπιακούς Αγώνες,
αρχαίους και σύγχρονους, που θα μοιραζόταν στα κινεζόπουλα, ή τουλάχιστον σ’ αυτά των μεγάλων άστεων – μιλάμε
για ένα βιβλίο που δεν θα ξεπερνούσε, ενδεχομένως, τις 80
σελίδες. Και ας σημειωθεί ότι με τα ιδεογράμματα μειώνεται
η έκταση ενός κειμένου έως και 50%.
Αλλά και η δημιουργία ενός πολυτελούς άλμπουμ για
τους Ολυμπιακούς Αγώνες της αρχαίας Ελλάδας, τώρα
που η Κίνα ζει στον πυρετό της διοργάνωσης και ζητά την
εμπειρία μας για ένα πλήθος θέματα – από την ασφάλεια
έως τη φιλοξενία και τη στελέχωση των δημοσιογραφικών
κέντρων – θα αποτελούσε έναν εκ των ων ουκ άνευ στόχο.
Ας το ελπίσουμε θα συμβεί και, όσο μπορεί ο καθένας
μας, ας πιέσει αυτούς που, εν τέλει, παίρνουν αποφάσεις.
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Ανακαλύπτω με έκπληξη ότι ο
σύγχρονος Κινέζος γνωρίζει την
Ελλάδα, που στην γλώσσα του
είναι “Σιλά”.
Από το Ελληνικό Προξενείο στο
Πεκίνο ενημερώθηκα για τις
Ελληνικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν
αυτήν την περίοδο στο Πεκίνο.
Όλα τόσο μοναδικά και ονειρεμένα θα μένουν χαραγμένα
βαθιά στη μνήμη μου.

Μια πόλη που λάμπει, καθώς προετοιμάζεται να υποδεχτεί το μεγάλο γεγονός, την τέλεση των Ο.Α. του
2008.
Διασχίζοντας τις λεωφόρους συναντάμε παντού έργα
υπό κατασκευή, πανύψηλα κτίρια που ακουμπούν τον
ουρανό, ολόκληρα κομμάτια της πόλης να οικοδομούνται και να αλλάζουν την όψη της.
Η αξιοποίηση των παραδοσιακών στοιχείων να
λειτουργεί παράλληλα με την νέα πρόταση για μια
σύγχρονη πόλη.
Μία γιγαντιώδης προσπάθεια, που θα κάνει την επιβλητική πόλη ομορφότερη, θα προσθέσει κάτι σημαντικό στον ιστορικό της πλούτο.
Έτσι η ίδια θα έχει συμβάλλει στην πορεία της εξέλιξης
των Ολυμπιακών Αγώνων προβάλλοντας όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και την πρωτοπορία της.
Είναι λίγο το χρονικό διάστημα που μας απομένει, καθώς με κομμένη την ανάσα περιμένουμε
ν’ αντικρύσουμε το καλλιτεχνικό θέαμα των Ο.Α.
του 2008.
Το φετινό Σεπτέμβρη είχα την τύχη να επισκεφτώ
το Πεκίνο και το θεωρώ μια από της σημαντικότερες εμπειρίες της ζωής μου, το ότι βρέθηκα στην
πρωτεύουσα της αχανούς χώρας σε μια εποχή
της πολιτισμικής και οικονομικής έκρηξής της.
Διάχυτο το πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων.
Επιγραφές, αναμνηστικά, μια χαρούμενη όψη
ευχάριστης προσμονής βασιλεύει παντού.
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Συνοπτική
παρουσίαση
των Ολυμπιακών χώρων
Μικρή γεύση από την
προετοιμασία
των Ολυμπιακών Αγώνων
του Πεκίνου
Θα χρησιμοποιηθούν 37 στάδια
μεταξύ των οποίων 31 βρίσκονται στο Πεκίνο και 6 σε άλλες
διαφορετικές πόλεις της Κίνας
όπως το Qingdao, Hong Kong,
Tianjin, Shanghi, Shengang και
Qinhuangdao.
To Qingdao θα φιλοξενήσει την
ιστιοπλοΐα. Το Hong Kong και
άλλες πόλεις το ποδόσφαιρο.

Της Χριστίνας
Καραμανλή

Από τα 31 στάδια του Πεκίνου,
τα 11 είναι καινούργια και τα
υπόλοιπα ανακαινισμένα.
Ολόκληρος ο Ολυμπιακός χώρος ονομάζεται Olympic Green
μπορεί να χαρακτηρισθεί ως
ένα κέντρο με τρεις περιοχές.
Οι τρεις περιοχές που το συναποτελούν είναι η περιοχή
του Πανεπιστημίου, η Δυτική
Κοινότητα και η Βόρεια.
Οι κατασκευαστικές εργασίες
των Ολυμπιακών Έργων άρχισαν το 2003 και θα τελειώσουν
στο τέλος του 2007.
Ολυμπιακό Πράσινο
(Olympic Green)
Αποτελεί την περιοχή τέλεσης
των Ολυμπιακών Αγώνων
και βρίσκεται στα βόρεια του
Πεκίνου, καλύπτοντας περιοχή
1.135 εκταρίων και περιλαμβάνει μερικά από τα βασικά
στάδια, όπως είναι το Εθνικό
Στάδιο, το Εθνικό Κολυμβητήριο, το Εθνικό Κλειστό Γυμναστήριο, το Ολυμπιακό Χωριό
κ. ά.
Μετά τη λήξη των Ολυμπιακών
Αγώνων, το Olympic Green θα
δοθεί στο κοινό και θα χρησιμοποιηθεί σαν δημόσιος χώρος
πραγματοποίησης πολιτιστικών
και αθλητικών γεγονότων.

Η κατασκευή του άρχισε στο τέλος του 2003 και υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2007.
Το απαστράπτον
Εθνικό Κολυμβητήριο
Η εμφάνισή του παραπέμπει σ’ έναν κύβο νερού.
Βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της περιοχής του
Olympic Green καλύπτοντας 79.500 m2. Έχει 6.000
θέσεις και 11.000 εφεδρικές. Θα φιλοξενήσει τις
καταδύσεις, την κολύμβηση το water-polo και την
συγχρονισμένη κολύμβηση. Η κατασκευή άρχισε στο
τέλος του 2003 και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του
2007.

Το Εθνικό Ολυμπιακό
Στάδιο του Πεκίνου
Η “Φωλιά” όπως ονομάσθηκε,
λόγω σχήματος, θα φιλοξενήσει
την Τελετή Έναρξης και Τελετή
Λήξης των Ο.Α. του Πεκίνου το 2008 και διάφορα
άλλα αθλήματα.

σελ

25

Ôïõ ÔÜóïõ ÊñéìðÝíç
Ο Σύνδεσµος Ελλάδας-Κίνας στα πλαίσια των
δραστηριοτήτων- όπως αυτό
προκύπτει και από το καταστατικό – έχει οργανώσει
και λειτουργεί µε επιτυχία
Σχολή Διδασκαλίας και
Εκµάθησης της Κινεζικής
Γλώσσας.
Τα µαθήµατα εκµάθησης της Κινεζικής Γλώσσας
γίνονται σε πέντε διαφορετικά επίπεδα σπουδών.
Διεξάγονται σε δύο ειδικά
διαµορφωµένους και κατάλληλα εξοπλισµένους µε
σύγχρονο οπτικοακουστικό
υλικό χώρους, εντός του
κτιρίου των γραφείων,
όπου στεγάζεται ο Σύνδεσµος.
Η διδασκαλία πραγµατοποιείται από πεπειραµένους καθηγητές της Κινεζικής. Συγκεκριµένα τα
µαθήµατα γίνονται κυρίως
από έµπειρους καθηγητές
του Πανεπιστηµίου της Σαγκάης, που διδάσκουν κατ’
εφαρµογή της σύµβασης
εργασίας, που υπογράφεται
µεταξύ του Συνδέσµου και
του τµήµατος Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστηµίου της Σαγκάης.
Οι πεπειραµένοι καθηγητές χρησιµοποιούν στη διδασκαλία την Ελληνική ή Αγγλική Γλώσσα.
Πέραν του µετακαλουµένου από την Κίνα διδακτικού
προσωπικού, στη Σχολή διδάσκουν και άλλοι καθηγητές
Κινεζικής, τους οποίους συστήνει στο Σύνδεσµο το Πανεπιστήµιο του Πεκίνου και της Σαγκάης και το Τµήµα Μορφωτικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Λ. Δηµοκρατίας
της Κίνας στην Αθήνα.
Το εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία, λεξικά, CDs, DVDs) που
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χρησιµοποιείται, επιλέγεται κατόπιν συνεργασίας
των καθηγητών του Πανεπιστηµίου του Πεκίνου και
της Σαγκάης.
Επίσης, ο Σύνδεσµός µας
διαθέτει πλούσια δανειστική
βιβλιοθήκη για τους φοιτητές.
Ενδεικτικό του δυναµικού της σχολής αναφέρεται
ότι στη σχολική περίοδο
Σεπτεµβρίου 2005 - Ιουνίου
2006, στη Σχολή φοίτησαν
250 περίπου µαθητές, ηλικίας από 12 έως 70 ετών,
κατ’ αποκλειστικότητα Ελληνικής καταγωγής, ποικίλου
µορφωτικού επιπέδου και
επαγγελµατικής απασχόλησης ή ιδιότητας. Επιπρόσθετα
αναφέρεται ότι λόγω του
αυξηµένου ενδιαφέροντος
για την εκµάθηση της Κινεζικής Γλώσσας, ο Σύνδεσµος
λειτούργησε δύο εντατικά
θερινά τµήµατα για αρχαρίους µαθητές .
Αξίζει να αναφερθεί
ότι ο Σύνδεσµος Ελλάδας
- Κίνας εξουσιοδοτήθηκε
κατ’ αποκλειστικότητα στην
Ελλάδα από το Υπουργείο
Παιδείας της Κίνας τον
Εθνικό Οργανισµό Διδασκαλίας της Κινεζικής Γλώσσας ως Ξένης Γλώσσας
βάσει µνηµονίου, που υπεγράφη τον Ιούνιο 2005 και
ήταν σχετικό µε τη διεξαγωγή εξετάσεων για τη χορήγηση
Διπλώµατος επάρκειας της Κινεζικής Γλώσσας.

Η επιτετραμένη της Κινεζικής Πρεσβείας κα Σιέ Μιν,
η Α’ Αντιπρόεδρος κα Ματιάτου, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Ποταμιάνος, η καθηγήτρια κα Γουάνγκ Γινγκτσί,
ο κ. Lio Sahua, η κα Α. Παπαλεξανδρή και ο κ. Πανάς.

Οι εξετάσεις, που είναι διεθνώς αναγνωρισµένες υπό
τον τίτλο Hanyu Shuiping Kaoshi Test/ H.S.K. Test,
διεξήχθησαν - για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις 21 Οκτωβρίου 2006 και αφορούσαν δύο επίπεδα ικανότητας
(basic, intermediate -αρχαρίων και προχωρηµένων ) στo
κτίριο του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου της Αθήνας,
υπό την καθοδήγηση και ευθύνη του προαναφερθέντος
Οργανισµού και υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Λ.Δ. της
Κίνας στην Αθήνα.
Η διεξαγωγή των εξετάσεων σηµείωσε µεγάλη οργανωτική επιτυχία. Στις εξετάσεις έλαβαν µέρος συνολικά
πενήντα σπουδαστές - υποψήφιοι από την Αθήνα και την
Θεσσαλονίκη. Από αυτούς, σαρανταοκτώ υποψήφιοι διαγωνίστηκαν στο βασικό επίπεδο και δύο στο µέσο.
Η Εξεταστική επιτροπή ήταν του National Office for
Teaching Chinese aw Foreign Language (NOCFL).
Σηµαντική ήταν η συνεισφορά στην επιτυχή διεξαγωγή
των εξετάσεων τόσο της καθηγήτριας του Συνδέσµου κας
Yingqi Wang καθώς και του εντεταλµένου υπεύθυνου
καθηγητή και διακεκριµένου στελέχους του Υπουργείου
Παιδείας της Λ.Δ. της Κίνας κ . Lio Saohua, προς τους οποίους ο Σύνδεσµος εκφράζει τις θερµές του ευχαριστίες.
Σε σύντοµο χαιρετισµό, που προηγήθηκε της έναρξης
των εξετάσεων, προς όλους τους παρισταµένους προέβησαν ο Πρόεδρος του Συνδέσµου µας κ. Α. Ποταµιάνος,
ο οποίος προσφωνώντας τους µαθητές τους συνεχάρη
για τις προσπάθειές τους και τόνισε µεταξύ των άλλων
ότι αυτοί αποτελούν τους πρεσβευτές της χώρας µας για
την επερχόµενη Ολυµπιάδα του 2008 του Πεκίνου. Τους
διαγωνιζόµενους χαιρέτησαν επίσης η Α’ Αντιπρόεδρος
του Συνδέσµου µας κ. Α. Ματιάτου, η Αντιπρύτανης
του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου κα Α. Παπαλεξανδρή,
η Επιτετραµµένη της Κινεζικής Πρεσβείας κα Sie Min, η
Μορφωτική Ακόλουθος της Κινεζικής Πρεσβείας κ May
Fen Tzo. Ο Καθηγητής κ. Πανάς, υπεύθυνος της Λέσχης
του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου, απευθυνόµενος στους
διαγωνιζόµενους ανέφερε ότι αποτελεί τιµή για το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο η φιλοξενία του διαγωνισµού και
επεσήµανε ότι το Πανεπιστήµιο αναφέρεται µέσω των µαθηµάτων του στην Κίνα και ότι είναι πλέον έντονο το ενδιαφέρον της ανάπτυξης σχέσεων µε τη φίλη χώρα, καθώς η
γνωριµία και η επαφή µε τον κινεζικό πολιτισµό.
Το γεγονός καλύφθηκε από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, τόσο του γραπτού τύπου (εκτενές άρθρο στην Καθηµερινή, φύλλο Σαββάτου 21.10.06 ), όσο και από την τηλεόραση (αναλυτικά ρεπορτάζ από τους τηλεοπτικούς σταθµούς ALTER και ΣΚΑΙ).
Μετά την επιτυχή διεξαγωγή των εξετάσεων, καθιερώνεται η Αθήνα ως επίσηµο εξεταστικό κέντρο της Κινεζικής
Γλώσσας . Οι εξετάσεις (H.S.K. Test) υπολογίζεται να πραγµατοποιούνται άπαξ ετησίως, όπως προβλέπει η εγκύκλιος
του Υπουργείου Παιδείας της Λ. Δ. της Κίνας, τελούµενος
υπό την αιγίδα του Συνδέσµου µας.

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξετάσεων
Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις H.S.K.- απόκτησης πτυχίου κινεζικής γλώσσας (πιστοποίηση), οι οποίες διενεργή-θηκαν στις 21/10/2006 για πρώτη φορά από το
Υπουργείο Παιδείας τις Κίνας, ως επίσηµο φορέα, είναι
οι ακόλουθοι:
Άντζου Ελένη, Βλάχος Σταύρος, Γκαβού Πηνελόπη,
Γκαδρή Γεωργία, Γκίνης Αλκιβιάδης, Γολεγού Ειρήνη,
Καρακίτσιου Ευαγγελία, Καρπαθιωτάκη Πελαγία,
Καυκαλή Πελαγία, Κουτσός Λεωνίδας, Κριµπένη Λήδα,
Κρητικού Μαρία – Αντουανέτα, Κυροπούλου Ευδοξία,
Λεκατσά Φωτεινή, Μιχαλόχρηστας Γεώργιος, Μπάµπας
Δηµήτριος, Νουχουτίδου Ελισάβετ, Παπαδόπουλος
Γεώργιος, Παπαδοπούλου Μαρία, Παπαδοπούλου Όλγα,
Παπανίκου Παρασκευή, Πλεύρη Φεναρέτη, Πολέντα Αναστασία, Στασινόπουλος Ιωάννης, Τσορτανίδης Ιωάννης,
Χόρτη Βικτώρια, Chai Ai Ging, Μuller Irina.
Επίσης θα θέλαµε να επισηµάνουµε ότι οι 23 από τους
επιτυχόντες είναι σπουδαστές της κινεζικής γλώσσας στο Σύνδεσµο Ελλάδας-Κίνας, ο οποίος διαθέτει
διαπιστευµένους καθηγητές από το Υπουργείο Παιδείας
της Κίνας. Οι εξετάσεις διά το HSK του 2007, θα διενεργηθούν τον Οκτώβριο στο κτίριο της ΑΣΟΕΕ όπως και
το 2006.
Συγχαρητήρια στους επιτυχόντες και γενικά στους συµµετέχοντες, διότι οι εξετάσεις απόκτησης πτυχίου κινεζικής γλώσσας είναι πλέον εφικτές.
Το Δ.Σ. του Συνδέσµου Ελλάδας-Κίνας σας εύχεται ολόψυχα καλή σταδιοδροµία.

Στις αίθουσες διδασκαλίας, οι καθηγήτριες κα Σισιάν
Λιούκα και η κα Κάο Μούσια.
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Γουάνγκ Γινγκ Τσι
Καθηγήτρια
Γλωσσολογίας
του Πανεπιστημίου
Χέρμπιν
στη Λ. Δ. της Κίνας
Η Κινεζική
είναι λογική
στην γραφή της
άρα εύκολη στην
μάθησή της
και ακολουθεί
βασικούς
κανόνες της
δικής μας
φιλοσοφίας

Είμαι καθηγήτρια Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου
Χέρμπιν στη Βόρεια Κίνα και διδάσκω Κινέζικα στο
φροντιστήριο του Συνδέσμου Ελλάδας-Κίνας. Είμαι ευτυχισμένη, που διαπιστώνω ότι όλο και περισσότεροι
Έλληνες επιθυμούν να μάθουν Κινέζικα. Επιπλέον είμαι
χαρούμενη για το γεγονός ότι μοιράζομαι αυτή την ευχάριστη απασχόληση μαζί τους.
Όπως σας είναι γνωστό, η Κίνα είναι μια τεράστια χώρα, όπου πέρα από αρκετές γλώσσες που χρησιμοποιούν
οι μειονότητες, είναι ευρέως διαδεδομένες και οκτώ διάλεκτοι. Πιθανόν να είναι γνωστός ο όρος “Μανταρίν” ή
“Μανταρίν Κινέζικα”, που χρησιμοποιείται στη Δύση
για να εκφράσει την επίσημη γλώσσα της χώρας. Αυτή η
εθνική γλώσσα είναι γνωστή στην Κίνα ως “Πουτονγκχουά” (κοινή γλώσσα) και συχνά θεωρείται στη Δύση
ως η σύγχρονη κοινή καθομιλουμένη Κινεζική, αν και ο
όρος “Μανταρίν” χρησιμοποιείται ακόμα. Η “Πουτονγκχουά” είναι γνωστή στις διεθνείς κινεζικές κοινότητες
ως “Χάνγιου” και στην Ταϊβάν ως “Κόουγιου” (εθνική
γλώσσα), είναι όμως στην πραγματικότητα ακριβώς η ίδια
γλώσσα. Παρόλο δε που υπάρχουν πολλές διάλεκτοι, η
γραφή παραμένει η ίδια.
Οι περισσότεροι θεωρούν την Κινεζική πολύ δύσκολη
γλώσσα. Όμως αφού ξεπεραστούν τέτοιου είδους προκαταλήψεις, ίσως η Κινεζική αποδειχτεί ότι δεν είναι και
τόσο δύσκολη, αντιθέτως μάλιστα μπορεί να θεωρηθεί
σχετικά εύκολη!
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Στο γραπτό λόγο δεν υπάρχει φωνητική αλφάβητος,
αλλά έχουν διαμορφωθεί ποικίλα συστήματα για τη μεταφορά των ήχων σε γράμματα του Λατινικού αλφαβήτου. Το
έτος 1958, το σύστημα “Χάνγιου Πίνγιν Φάνγκ’ αν” ορίστηκε ως επίσημο σύστημα της Λαϊκής Δημοκρατίας της
Κίνας. “Πινγιν” είναι το μέσο για τη σωστή διδασκαλία
της προφοράς της Κινεζικής. Έτσι, μέσω του συστήματος
“Χάνγιου Πινγίν”, οι μαθητές μπορούν να προφέρουν την
Κινεζική εύκολα και σωστά. Η κινεζική είναι τονιζόμενη
γλώσσα. Υπάρχουν τέσσερες διαφορετικοί τόνοι στην
Πουτονγκχουά: ο πρώτος είναι ψηλός, επίπεδος τόνος και
αναπαρίσταται με -, ο δεύτερος είναι ψηλός αυξανόμενος
και συμβολίζεται με /, ο τρίτος κατεβαίνει και ανεβαίνει
και συμβολίζεται ως V, και ο τέταρτος κατεβαίνει και
αναπαρίσταται με \. Η Νέα Κινεζική έχει 21 αρχικά
γράμματα, ή σωστότερα 23, αν συμπεριληφθούν και
τα y και w, που θεωρούνται από πολλούς ημιφωνήεντα.
Υπάρχουν ακόμα 38 τελικά γράμματα (εκτός των y,w).
Το τελικό γράμμα σε μια λέξη είναι είτε φωνήεν είτε
φωνήεν συνδυασμένο με κατάληξη συμφώνου. Έτσι στα
Κινέζικα κάθε συλλαβή σχηματίζεται από τρία στοιχεία “
αρχικά, τελικά, τόνους” ή τουλάχιστον από δύο από αυτά
τα στοιχεία δηλ. “τελικά, τόνους”. Κάποιες συλλαβές είναι
είτε άτονες ή ουδέτερες, όσον αφορά τον τονισμό τους.
Ο πιο συνηθισμένος κινεζικός χαιρετισμός “Nihao”
(Γειά σας, Πώς είστε), χρησιμοποιείται οποιαδήποτε
στιγμή της ημέρας. Επίσης χρησιμοποιείται και ο πιο
ευγενικός τύπος “Νinhao”. Η φράση “Νihaoma? ” χρησιμοποιείται ως χαιρετισμός σε συνάντηση με κάποιον,
με τον οποίο που έχουμε αρκετό καιρό να συναντηθούμε
και η απάντηση στο χαιρετισμό είναι “Wo hen hao?”,
που ερμηνεύεται “Είμαι πολύ καλά”.
Πολλοί μαθητές μου βρίσκουν τους κινέζικους χαρα-

Τρεις τρόποι γραφής των Κινεζικών Ιδεογραμμάτων

κτήρες πολύ δύσκολο μέρος στην
εκμάθηση της Κινεζικής.
Ο γραπτός λόγος διαφέρει εντελώς, αφού αποτελείται από διαφορετικούς χαρακτήρες, που πρέπει
να απομνημονεύονται.
Η Νέα Κινεζική έχει απλοποιηθεί (Τζιανχουατσι). Η κινέζικη
γραφή, που χρησιμοποιείται στην
ενδοχώρα της Κίνας είναι το μόνο
λογο-συλλαβικό σύστημα γραφής
σήμερα. Αποτελείται από 6 τύπους:
“Τζισι, Σιανγκσινγκ, Σινγκσενγκ,
Χουιγιού, Τζουαντζου, Τζιατζιε”.
Η φυσική μέθοδος γραφής είναι
η “Ιδεογραφία”, όπως π.χ. “σανγκ
(πάνω), σια (κάτω)”, που αρχικά
για την γραφή τους χρησιμοποιείτο
μόνο το σύμβολο.
Οι εικονογραφίες συγκεκριμένων αντικειμένων διευκολύνουν
την κατανόηση της γραφής τους.
Χρησιμοποιούνται επίσης και οι “ρίζες” όπως π.χ. τρεις σταγόνες νερού,
όρθιος άνθρωπος κ.λπ.
Οι περισσότεροι χαρακτήρες
έχουν και φωνητικό στοιχείο και
είναι γνωστοί ως φωνογράμματα ή
ριζο-φωνητικοί χαρακτήρες.
Προσπαθώ να εξηγήσω στους
μαθητές μου κάποιους χαρακτήρες και να τους βοηθήσω να τους
απομνημονεύσουν ως εξής: “χάο”
(που σημαίνει καλός, ερμηνεύεται
σαν μητέρα με θυγατέραs και γιο,
“αν” (που σημαίνει ασφαλής), ερμηνεύεται σαν γυναίκα κάτω από
τη στέγη, “Σιλά” (που σημαίνει
Ελλάδα), ερμηνεύεται σαν ευχή
και κερί, δηλαδή όταν ανάβεις ένα
κερί φωτίζεις την ελπίδα, “Σιε”
(που αποτελείται από τρία μέρη:
όταν ευχαριστείς, χρησιμοποιείς το
στόμα σου, ανοίγοντάς το, σκύβεις
το σώμα, αλλά όχι περισσότερο από
μια ίντσα), “Γιατιέν” (που σημαίνει
Αθήνα) ερμηνεύεται σαν χάρη και
υπόδειγμα, και “σουε” (που σημαίνει μαθαίνω) ερμηνεύεται σαν πολλά
παιδιά κάτω από μια στέγη.
Η Κινεζική είναι λογική γλώσσα

αναφορικά με την γραφή της, συνεπώς δεν πρέπει να θεωρείται πολύ
δύσκολη στην εκμάθησή της. Όταν,
δηλαδή, γράφουμε τους χαρακτήρες,
ακολουθούμε βασικούς κανόνες, τους
οποίους συμβουλεύω τους μαθητές
μου να εφαρμόζουν, αφού οι κανόνες
αυτοί εκφράζουν και εμπεριέχουν
την κινεζική φιλοσοφία. Γράφουμε
από κάτω αριστερά προς κάτω δεξιά,
από πάνω προς τα κάτω, από αριστερά προς δεξιά, πρώτα μέσα μετά έξω,
τελειώνουμε το εσωτερικό και κλείνουμε, πρώτα στη μέση και κατόπιν
στα πλάγια. Οι αρχάριοι έγραφαν
καλύτερα, εφαρμόζοντας αυτούς τους
κανόνες.
Εκτιμώ ότι τα Κινέζικα είναι πιο
εύκολα από τα Ελληνικά, αφού η
γραμματική τους είναι εύκολη, το
συντακτικό καθορισμένο, οι λέξεις
χωρίς υπερβολικές αλλαγές στην
κλίση τους. Γιατί λοιπόν θεωρείτε τα
Κινέζικα δύσκολα;
Μόνο ίσως επειδή διαφέρουν από
τη γλώσσα σας. Θυμηθείτε ότι και στα
αρχαία πρώτο - Ελληνικά υπάρχουν
επίσης μέθοδοι ιδεογραφίας. Το
ότι αυτοί οι δύο αρχαίοι πολιτισμοί
έχουν ομοιότητες, μπορεί να διαπιστωθεί και να επιβεβαιωθεί από τους
ίδιους τους σπουδαστές της Κινεζικής
γλώσσας.
Ελπίζω οι Έλληνες φίλοι μου να
ανακαλύψουν τα ενδιαφέροντα στοιχεία της Κινεζικής και να απολαύσουν την εκμάθηση της γλώσσας.
“Πένγκγιοουμεν: τζου νι σουέσι
κουάιλε”
Φίλοι μου: Σας εύχομαι να μαθαίνετε ευχάριστα.

“Λόγιος γράφει ποιήματα”,
του ζωγράφου Χαν Χουάνγκ.
Από το βιβλίο του Θ. Καρζή
“Η Ιστορία και ο Πολιτισμός της Κίνας”
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Τ

ο καλοκαίρι που πέρασε επισκέφθηκα για πρώτη
φορά την Κίνα και συγκεκριμένα το Πεκίνο ως
σπουδάστρια του Συνδέσμου Φιλίας Ελλάδας – Κίνας.
Ο σκοπός της επίσκεψης μου στην Κίνα ήταν να παρακολουθήσω εντατικά μαθήματα κινέζικης γλώσσας
στο Beijing Language and Culture University.
Παράλληλα όμως, λόγω της επαγγελματικής μου
δραστηριότητας ως οικονομολόγου και συμβούλου
επιχειρήσεων, ήθελα να έχω μία γενική εικόνα του τι
συντελείται αυτή τη στιγμή στην Κίνα.
Ξεκινώντας το ταξίδι, έκανα στο μυαλό μου πολλές
σκέψεις, όπως:
Σήμερα όλοι μιλούν για τον αιώνα της Κίνας, μόνο
που στην επιστήμη της οικονομίας ο «αιώνας» δεν αρχίζει από την ημερομηνία που αυτό γίνεται αντιληπτό,
αλλά νωρίτερα.
Το 1979, ο Τενγκ Κσιάο Πίνγκ, με συμβολικό τρόπο,
δίνει το σύνθημα της εκκίνησης: «Σημασία δεν έχει αν
η γάτα είναι μαύρη ή άσπρη, σημασία έχει να πιάνει τα
ποντίκια».
Το 1973, ο Αλέν Περεφίτ, υπουργός του Ντε Γκόλ,
γράφει το βιβλίο «Όταν η Κίνα ξυπνήσει», γεγονός που
σηματοδοτεί την αναμονή του ξυπνήματος της Κίνας.
Το 1997, ο Αλέν Μπουμπλίλ, σύμβουλος του Μιτεράν, αναγγέλλει τον αιώνα των Κινέζων.
Ο Τζέφρι Σαξ, Οικονομολόγος στο Πανεπιστήμιο
Columbia, συνιστά στους Αμερικάνους να ετοιμαστούν
να ζήσουν σ’ ένα κόσμο όπου το 2050 η Κινέζικη οικονομία μπορεί να είναι κάλλιστα κατά 75% μεγαλύτερη
από τη δική τους.
Η Κίνα ζει μια έντονη αστικοποίηση, εκατομμύρια
εργάτες συρρέουν στις πόλεις. Τα Ηνωμένα Έθνη προβλέπουν ότι η τεράστια εισροή κατοίκων της υπαίθρου
στις πόλεις θα εκτινάξει το ρυθμό αστικοποίησης της
χώρας στο 45% το 2010 και στο 60% το 2030.
Το Beijing Language and Culture University βρίσκεται στο προάστιο Haidian μία περιοχή όπου είναι συγ-
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κεντρωμένα το 90% των Πανεπιστημίων του Πεκίνου.
Το Πανεπιστήμιο είναι μία πραγματική πόλη που, εκτός
από το Πανεπιστήμιο και τις διοικητικές υπηρεσίες,
διαθέτει φοιτητικές εστίες, ταχυδρομείο, internet cafe,
τράπεζες, γήπεδα τένις, ποδοσφαίρου, κ.α
Το Πανεπιστήμιο θεωρείται, όσον αφορά την εκμάθηση της κινέζικης γλώσσας από ξένους φοιτητές, ένα
από τα πιο αξιόλογα στην Κίνα και κατά συνέπεια στον
κόσμο. Γι’ αυτό άλλωστε συγκεντρώνει φοιτητές από
όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου, Ευρώπη, Ασία, Αμερική, Αφρική.
Το εκπαιδευτικό σύστημα του Beijing Language and
Culture University διαφοροποιείται ανάλογα με τις
απαιτήσεις του φοιτητή και τη διάρκεια της εκπαίδευσης που επιλέγει ο καθένας. Τα εκπαιδευτικά βιβλία
που χρησιμοποιούνται είναι ιδιαιτέρως αξιόλογα, διότι
εκπονήθηκαν από καθηγητές του Πανεπιστημίου με
τεράστια εμπειρία στη διδασκαλία της κινέζικης γλώσσας. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία που επισκέφθηκα, εκτός
Πανεπιστημίου, προκειμένου να εφοδιαστώ με βιβλία,
με χαρά διαπίστωνα ότι αυτά ήταν του Πανεπιστημίου
που φοιτούσα.
Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα ήταν πενθήμερο, από
Δευτέρα έως Παρασκευή τέσσερις ώρες ημερησίως. Παράλληλα, μετά το βασικό πρόγραμμα, ο φοιτητής είχε
τη δυνατότητα να παρακολουθήσει επιπλέον και κατ’
επιλογή μαθήματα όπως: business Chinese, καλλιγραφίας, προετοιμασία για HSK κ.α
Κλείνοντας, αισθάνομαι πολύ τυχερή που είχα τη δυνατότητα και με την υποστήριξη του Συνδέσμου Φιλίας
Ελλάδας – Κίνας να επισκεφθώ την Κίνα και το Πεκίνο
δύο μόλις χρόνια πριν τους Ολυμπιακούς αγώνες του
2008, να ζήσω την καθημερινότητα όπως τη ζουν οι
Κινέζοι. Το όφελος που αποκόμισα ήταν διπλό. Πρώτον διαπίστωσα τι πραγματικά συνελείται στο μέτρο
του δυνατού αυτή τη στιγμή στην Κίνα, όσον αφορά
τη γενικότερη κοινωνικο-οικονομική κατάσταση και
δεύτερον ποιά θα πρέπει να είναι η αποτελεσματική
εκπαιδευτική μέθοδος που θα πρέπει να ακολουθήσω
προκειμένου να έχω τα καλύτερα αποτελέσματα στην
εκμάθηση της κινέζικης γλώσσας.
Θα τελειώσω, αναφέροντας ότι στην εισαγωγή του
βιβλίου του Erik Izraelewicz «Όταν η Κίνα αλλάζει τον
κόσμο», αναφέρει το απόσπασμα του Πασκάλ, στοχασμοί:
«Η Κίνα σκοτεινίαζει, αλλά υπάρχει φως για να το
βρούμε, αναζητήστε το».

Της Τερέζας Μητσοπούλου
Αρχαιολόγου

Παραµερίζοντας την πολυετή παράδοση για ετήσια εκδροµή στη Κίνα ο Σύνδεσµος
Ελλάδας - Κίνας επισκέφτηκε αυτή τη φορά τη Σκανδιναβία.
Αρχηγός η Αντιπρόεδρος του Συνδέσµου κα Αµαλία Ματιάτου, που µε καλοσύνη και
αυταπάρνηση συντόνιζε την εκδροµή και ήταν η ψυχή της οµάδας.
Και όπως µας είπε: “Είµαστε πολύ ευτυχείς, γιατί από την εκδροµή µας στην Σκανδιναβία,
γνωρίσαµε από κοντά τον ιδιαίτερο πολιτισµό των χωρών αυτών,
το όµορφο φυσικό τους περιβάλλον και τις µοναδικές τοποθεσίες στο Βόρειο Ακρωτήριο,
τις µικρές νύχτες, τις ατέλειωτες µέρες”.
38 άτοµα, άντρες και γυναίκες, από την Αθήνα, αλλά και από άλλες πόλεις, όπως από την
Θεσσαλονίκη και τη Χαλκίδα, ξεκίνησαν µαζί για να γνωρίσουν τη Σκανδιναβία, που ανέκαθεν
αποτελούσε για τους Έλληνες έναν απόµακρο, δροσερό, µαγευτικό προορισµό µε δάση
και ποτάµια, ψηλά βουνά και φαράγγια.
Σε 16 ηµέρες (19 Ιουνίου-5 Ιουλίου) οι πέντε χώρες (Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία
και Εσθονία) και οι δύο θάλασσες (Βαλτική και Βόρεια θάλασσα).
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Η πιο αριστοκρατική πρωτεύουσα η Στοκχόλµη, η
πιο µικρή πρωτεύουσα το Åëóßíêé και η πιο πρωτότυπη πόλη για την αρχιτεκτονική και την ιστορία της, το
Μπέργκεν στην Νορβηγία.
Μικροσκοπική και η πρωτεύουσα της Εσθονίας
Ταλλίν, όπου ο χρόνος µοιάζει να έχει σταµατήσει
µερικές εκατοντάδες χρόνια πριν και σπίτια σε παλιό
στυλ έχουν στις πόρτες και στα παράθυρα ζωγραφισµένα αποτροπαϊκά σχέδια, που θα σταµατούν το κακό
να µη περάσει µέσα.
Η Κοπεγχάγη είναι και η πιο κοσµοπολίτικη πρωτεύουσα µε τα περισσότερα Μουσεία και Γλυπτοθήκες, όπου φιλοξενούνται ακούσια και πολλά Ελληνικά
έργα.
Οι Δανοί αρχιτέκτονες. Η Δανία έχει πολλούς
µε-γάλους αρχιτέκτονες, όπως το βασιλιά Χριστιανό
Δ, τους αδελφούς Χάνσεν, στους οποίους οφείλεται
η µαρµάρινη “Αθηναϊκή Τριλογία”, η Ακαδηµία, το
Πανεπιστήµιο και η Εθνική Βιβλιοθήκη. Παγκόσµια
γνωστός και ο γλύπτης Τόρβαλσεν.
Οµορφιές της φύσης και το Βόρειο Ακρωτήριο.
Από τις οµορφιές της φύσης ξεχώρισαν τα χιλιάδες
καταπράσινα
νησάκια, που
στεφανώνουν
τη Φινλανδία
στη Βαλτική και
επίσης τα φιορντ
στη Νορβηγία
και το Βόρειο
Ακρωτήριο,
το βορειότερο
σηµείο της Ευρώπης πάνω σε
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ένα νησί (στη πραγµατικότητα
το βορειότερο σηµείο είναι
πάνω στο ίδιο νησί, αλλά
1,500 µέτρα ακόµη βορειότερα) µε τη θέα γύρω της
θάλασσας του Μπάρενς,
που, όπως λέγεται, “κόβει
την ανάσα”. Οφείλει το όνοµά
της στον Ολλανδό ονειροπόλο θαλασσοπόρο Γουίλιαµ
Μπάρενς, που τρεις φορές
τη διέσχισε στα µέσα του 16ου αιώνα, γυρεύοντας
ένα δρόµο από Βορρά για την Ανατολή, την Ασία και
τη Κίνα (το πρώτο της όνοµα ήταν Μουµάν, γιατί έτσι
αποκαλούσαν οι Ρώσοι τους Νορβηγούς).
Ο Ήλιος του Μεσονυκτίου. Εδώ παρατηρείται
το µοναδικό φαινόµενο, η Γη στο Βόρειο Πόλο λόγω
της κλίσης της, να φωτίζεται το καλοκαίρι συνεχώς
από τον ήλιο απέναντι, όχι µόνο καθώς γυρίζει γύρω
από τον ήλιο, αλλά και όταν γυρίζει γύρω από τον
εαυτό της και ο ήλιος ãéá 73 çìÝñåò (ìÝóá Ìáßïõ
ìå ôÝëïò Éïõëßïõ) íá öáßíåôáé ðùò äåí äýåé ðïôÝ,
þóôå ðïëëïß ôïõñßóôåò äéáíõêôåñåýïõí êïíôÜ óôï
ÁêñùôÞñé ãéá íá èáõìÜóïõí ôï öçìéóìÝíï “¹ëéï
ôïõ Ìåóïíõêôßïõ”. Åäþ äçëáäÞ ï Þëéïò äåí ëÜìðåé
êáèüëïõ ôï ÷åéìþíá, áëëÜ ëÜìðåé óõíå÷þò, áêüìç
êáé ôá ìåóÜíõ÷ôá, ôï êáëïêáßñé.
Η Εαρινή Ισηµερία (συνήθως 20-21 Ιουνίου) είναι
η ηµέρα µε την µεγαλύτερη ηλιοφάνεια και τη µικρότερη νύχτα. Τότε στη βόρεια Ευρώπη ανάβουν φωτιές
καθώς σκοτεινιάζει και πετάνε µέσα διάφορα σκιάχτρα
να καούν, όπως την ίδια περίοδο στην Ελλάδα, στις
24 Ιουνίου, στη γιορτή του Άη-Γιάννη του Νηστευτή
ανάβουν φωτιές και καίνε τον Ιούδα και τα στεφάνια
του Μάη.
Τα φιορντ. Η Νορβηγία είναι χώρα προνοµιούχα
και δίκαια υπερηφανεύονται οι Νορβηγοί για τις
φυσικές οµορφιές της και για την ιδιαιτερότητα των
φιορντ, που, όταν άρχισαν να λιώνουν οι πάγοι, που
την κάλυπταν, η
Γη σχιζόταν και
έµπαινε ανάµεσα η
θάλασσα και σχηµατίστηκαν αυτοί
οι υδάτινοι δρόµοι.
Τα µάτια αχόρταγα
αγκαλιάζανε τις
γαλάζιες και πράσινες επιφάνειες.
Πρόκληση ήταν

και τα θεόρατα υπερσύγχρονα πλοία µε
πάνω από 10 ορόφους, που ταξιδεύουν
τον επισκέπτη στα φιορντ. Ο στόλος
της Νορβηγίας κατέχει τη πέµπτη θέση
παγκοσµίως.
Ένα φιορντ έχει µήκος 200 χιλ.,
πολλά είναι πολύ πλατιά και βαθιά όσο
το ύψος των βουνών, που τα περιτριγυρίζουν και η Ουνέσκο τα χαρακτήρισε
ανάµεσα στις ελάχιστες πια περιοχές
του πλανήτη µε απόλυτα αµόλυντη φυσική οµορφιά και καθαρή ατµόσφαιρα.
Η Ουνέσκο θεώρησε επίσης σηµαντικές για τη πολιτιστική µας κληρονοµιά
πρώιµες ξύλινες εκκλησίες (όπως στο
Urnes) και ξύλινα σπίτια στο Bergen, τη
δεύτερη µεγάλη πόλη της Νορβηγίας.
Στο γραφικό λιµάνι της γίνεται πάντα η
αγορά των ψαριών, όπου τεµαχίζονται
και πωλούνται φάλαινες για το νόστιµο
κρέας τους.
Βίκιγκς και Σάµι. Αόρατη, αλλά συνεχής είναι η παρουσία των τροµερών
θαλασσοπόρων Βίκιγκς και των θρύλων
τους και τα Μουσεία κοσµούνται µε
τα πρωτοπόρα πλοία τους, που είχανε
δράκους στη πλώρη. Αυτοί οι Βίκιγκς
συν τοις άλλοις εγκλώβισαν τους πρώτους κάτοικους της Σκανδιναβίας τους
Λάπωνες ή Σάµι (όπως αυτοαποκαλούνται) στο Βορρά για να κρατήσουν για
τον εαυτό τους τις νότιες ζεστότερες και
πλουσιότερες θάλασσες.
Οι Σάµι ζούνε σήµερα χωρισµένοι
στα τέσσερα στη Ρωσία (χερσόνησος
Κόλα), Σουηδία, Νορβηγία και Φινλανδία , όλοι µαζί περίπου 70.000 µε τους
πιο πολλούς (περίπου 40.000) να κατοικούν στη Νορβηγία. Αποµονωµένοι εκεί
διατήρησαν ήθη και έθιµα του Πρωτανθρώπου και η ένδυση και υπόδυσή
τους, τα σχέδια και χρώµατα στα υφαντά τους, κλπ, συνδέουν αυτούς τους
Λάπωνες µε τους Ελληνες και τους
Κινέζους.
Στη Φινλανδία, στο Μουσείο του
Αρκτικού Κύκλου (η λέξη αρκτικός
οφείλεται στο γεγονός ότι ο Βόρειος
Πόλος απέχει ελάχιστα στον ουρανό
από το λαµπρό αστέρι της Μικρής

Αρκτου) βλέπει κανείς τα παπούτσια
τους να έχουν σηκωµένες µύτες και να
µοιάζουν ίδια τσαρούχια και αυτοκρατορικά κινεζικά υποδήµατα.
Η θρησκεία τους είναι ανιµιστική (όπως η θρησκεία Bon του Θιβέτ) και πιστεύουν ότι τα πάντα από τα ζώα µέχρι
τα ορυκτά έχουν ψυχή.
Η σκηνή των Σάµι και οι τάρανδοι.
Χαρακτηριστικό είναι το σπίτι τους, η
γραφική κωνική τέντα µε καταγωγή από
την Άπω Ανατολή και µε µεγάλη διάδοση στους Αµερικανούς Ινδιάνους, ένα
ακόµη δείγµα του ενιαίου πολιτισµού.
Οι τάρανδοι, τα πανέµορφα αυτά ζώα,
έπαιξαν βασικό ρόλο στην επιβίωση των
Λαπώνων για να καλύψουν τη σκηνή
τους µε το δέρµα τους, για ρούχα και
παπούτσια, γάλα και θρεπτικό κρέας, κέρατο για εργαλεία και µεταφορικό µέσο
και µέχρι σήµερα κάθε χρόνο σέρνουν
το άρµα του Άι Βασίλη.
Οι εκδροµείς επισκέφτηκαν το χωριό
του στη βόρειο Φινλανδία και τον παρακείµενο ζωολογικό κήπο πριν πάρουν
στη συνέχεια το αεροπλάνο για την επιστροφή τους στην Αθήνα.

1. Από την επίσκεψή μας στο Σύνδεσμο
Φιλίας Φινλανδίας - Κίνας. Ένα
πρώτο βήμα προσέγγισης για
μελλοντικές συνεργασίες.
2. Τα φημισμένα φιόρδ της Νορβηγίας.
3. Το Βόρειο Ακρωτήριο με τον Ήλιο
του Μεσονυκτίου να καθρεπτίζεται
στη θάλασσα του Μπάρενς.
4. Το μνημείο του μουσικοσυνθέτη
Σιμπέλιους στο Ελσίνκι.
5. Το Πανεπιστήμιο της Ουψάλα, στη
Στοκχόλμη.
6. Στο ονομαστό πάρκο της
Κοπεγχάγης, Τίβολι.
7. Το έλκηθρο του Αη Βασίλη.
8. Υπόδημα των Λαπώνων, Σάμι, στο
Μουσείο του Αρκτικού Κύκλου στη
Φινλανδία.
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Ôçò Êùíóôáíôßíáò ÐëÜêá
Öéëïëüãïõ - Éóôïñéêïý ÔÝ÷íçò

Ó

ýìöùíá ìå ôïí ÇñÜêëåéôï, ç öùôéÜ åßíáé ôï
ðñùôáñ÷éêü óõóôáôéêü ôçò ýëçò, ôï äïìéêü óôïé÷åßï ôïõ óýìðáíôïò.
Ç ÷ñÞóç ôçò Ýííïéáò áõôÞò áðü ôïí ÇñÜêëåéôï
äåí ðáñáðÝìðåé óôéò êïóìïãïíßåò ôùí Üëëùí ðñïóùêñáôéêþí öéëïóüöùí, áëëÜ áíôáðïêñßíåôáé óôçí áéþíéá
öýóç ôïõ êüóìïõ, ï ïðïßïò äåí åßíáé äçìéïýñãçìá
êÜðïéïõ èåïý Þ áíèñþðïõ. Ç åîÝëéîç ôïõ êüóìïõ
ïöåßëåôáé óôéò ìåôáôñïðÝò ôçò áéþíéáò öùôéÜò, Äåí
õðÜñ÷åé áñ÷Þ ôïõ êüóìïõ, ï ïðïßïò âñßóêåôáé óå
Ýíá áäéÜêïðï ãßãíåóèáé, óå ìéá áÝíáç ìåôáìüñöùóç:
“êüóìïí ôüíäå [ôïí áõôüí áðÜíôùí] ïýôå ôéò èåþí ïýôå
áíèñþðùí åðïßçóåí, áëë’ Þí áåß êáé Ýóôéí êáé Ýóôáé
ðõñ áåßæùïí, áðôüìåíïí ìÝôñá êáé áðïóâåííýìåíïí
ìÝôñá.”1
Ôï ÔÜï áíôéðñïóùðåýåé ôï ¸íá áðü ôï ïðïßï ðñïÝñ÷åôáé ï êüóìïò óå ïëüêëçñç ôçí ðïéêéëßá ôùí ìïñöþí êáé åêöÜíóåþí ôïõ. Áõôü ôï ¸íá åßíáé ðïõ ãåííÜ
ôçí áðåéñßá ôùí ðñáãìÜôùí, ôá ïðïßá ðáñÜ ôçí öáéíïìåíéêÞ ôïõò äéáöïñÜ åìöáíßæïíôáé óáí åêäçëþóåéò
ìéáò âáóéêÞò ìïíáäéêüôçôáò.
ÄéáâÜæïõìå óôï ÔÜï Ôå Êéíãê: “ ¼ëá ïöåßëïíôáé óôï
¸íá: ç äéáýãåéá ôïõ ïõñáíïý, ç óôáèåñüôçôá ôçò ãçò, ç
äýíáìç ôïõ ðíåýìáôïò, ç åõöïñßá ôçò êïéëÜäáò, ç æùÞ
ôùí ìýñéùí üíôùí, ç êõñéáñ÷ßá ôïõ áíèñþðïõ.”2
“Ï Ëüãïò åßíáé Ýíáò áëëÜ Ýãéíå æåõãÜñé, Ýðåéôá
ôñéÜäá þóðïõ ãÝííçóå ôá ìýñéá ðñÜãìáôá.”3
“Êáèáñü êáé ãáëÞíéï ôï ¸íá êõâåñíÜ ôï óýìðáí”4
ÁíÜëïãá ï ÅöÝóéïò öéëüóïöïò äéáêçñýôôåé ôçí
áíáãùãÞ üëùí ôùí ðñáãìÜôùí óôï ¸íá: “ïõê åìïý
áëëÜ ôïõ ëüãïõ áêïýóáíôáò ïìïëïãåßí óïöüí Ýóôéí
Ýí ðÜíôá åßíáé.”5
Ç áñìïíßá ôïõ óýìðáíôïò ãéá ôïí ÊéíÝæï óôï÷áóôÞ åðéôõã÷Üíåôáé ìå
ôçí åíüôçôá ôùí áíôéèÝôùí êáé ôç äõíáìéêÞ áëëçëåðßäñáóç üëùí ôùí
öáéíïìÝíùí ôçò ðñáãìáôéêüôçôáò. Óôï ðëáßóéï ôçò êáèçìåñéíÞò æùÞò
äå óõíåéäçôïðïéïýìå ôçí åíüôçôá üëùí ôùí ðñáãìÜôùí êáé ìÝóù ôçò
áöáßñåóçò, ðïõ åßíáé ìéá êáèáñÜ íïçôéêÞ êáôáóêåõÞ ôïõ áíèñþðïõ,
äéáêñßíïõìå ôïí êüóìï óå îå÷ùñéóôÜ áíôéêåßìåíá êáé óõìâÜíôá.
Óýìöùíá ìå ôïí Ôáïéóìü, ç óõíåéäçôïðïßçóç ôçò åíüôçôáò üëùí ôùí
öáéíïìÝíùí áðïôåëåß ôçí áðáñáßôçôç ðñïõðüèåóç ãéá ôç äéáöþôéóç
êáé ôç ìåôÜâáóç “ðÝñá áðü ôïí êüóìï ôùí åðßãåéùí áíôéèÝóåùí”6
¼ëåò ïé åêäçëþóåéò ôïõ ÔÜï ðñïêáëïýíôáé áðü ôçí åîéóïññüðçóç
ôçò äñÜóçò ôùí äýï èåìåëéùäþí åííïéþí, ôïõ ãéí êáé ôïõ ãéáíãê. Ôï
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ãéí, ðïõ áñ÷éêÜ óÞìáéíå ôç óêéåñÞ ðëáãéÜ ôïõ âïõíïý,
áíôéðñïóùðåýåé ôï óêïôÜäé, ôç äåêôéêüôçôá, ôï
èçëõêü,ôç ìçôÝñá, ôç ãç, åíþ ôï ãéáíãê, ðïõ õðïäÞëùíå
ôç öùôåéíÞ ðëáãéÜ ôïõ âïõíïý, áíôéðñïóùðåýåé ôï
öùò, ôç äõíáìç, ôï áñóåíéêü, ôç äçìéïõñãéêüôçôá, ôïí
ïõñáíü.Ôï ãéí êáé ôï ãéáíãê áðïôåëïýí ïõóéáóôéêÜ ôç
ìåôÜâáóç áðü ôï ¸íá, ôï Ëüãï, óôï æåýãïò áõôþí
ôùí áíôéôéèÝìåíùí äõíÜìåùí, ïé ïðïßåò ìÝóá áðü ìéá
åîåëéêôéêÞ äéáäéêáóßá äéáãñÜöïõí ìéá êõêëéêÞ ôñï÷éÜ
ðñïêåéìÝíïõ íá åðéóôñÝøïõí óôçí áñ÷éêÞ åíüôçôá.
Ï ÊéíÝæïò óôï÷áóôÞò äéäÜóêåé: “ Óôï êáèÝíá áñÝóåé
ç ïìïñöéÜ, íá üìùò êáé ç áó÷Þìéá. ¼ëïé èÝëïõí ôï
êáëü, êáé üìùò õðÜñ÷åé ôï êáêü. Áíõðáñîßá êáé ýðáñîç
ÜëëçëïäéáäÝ÷ïíôáé. Ôï äýóêïëï áêïëïõèåß ôï åýêïëï,
ôï ìáêñý áíôéóôáèßæåé ôï êïíôü, ôï øçëü áíáìåôñÜåé
ôï ÷áìçëü, öùíÞ êáé ÷ôýðïò åßíáé áñìïíéêÜ, ðßóù êáé
ìðñïò áëëÜæïõíå óåéñÜ”.7
“Ãåßñå íá ðñïöõëá÷ôåßò. Ëýãéæå êáé ìÝíå ßóéïò.
¢äåéïò èá åßóáé ðëÞñçò. ¼óï ðáëéüò ôüóï êáéíïýñãéïò. Áí Ý÷åéò ëßãá èá ùöåëçèåßò. ¸÷å ðïëëÜ êáé
èá óáóôßóåéò”.8
“Ôï âáñý åßíáé ç ñßæá ôïõ åëáöñïý. Ç ãáëÞíç êõñéáñ÷åß ôç äñÜóç”.9
“ËÝìå ðùò ìáæåýåé ü,ôé Þôáí áðëùìÝíï. Åîáóèåíßæåé
áõôü ðïõ Þôáí äõíáôü. ÐÝöôåé åêåßíï ðïõ Ýóôåêå.
ÁäåéÜæåé ôï ãåìÜôï. ‘Ïðïéïò áõôÜ êáôáíïåß, ãíùñßæåé
ðùò ôï áðáëü êáé ôï áäýíáìï íéêïýí ôï äõíáôü êáé
ôï óêëçñü”.10
“Ç ôåëåéüôçôá ìïéÜæåé ëåéøÞ, ìá ç ÷ñÞóç äåí ôç
öèåßñåé.Ç ðëçñüôçôá öáßíåôáé Üäåéá, üìùò äåí
åîáíôëåßôáé. Ç áôÝñìïíç åõèåßá öáßíåôáé êáìðýëç.
Ôï ðñÜãìáôé óçìáíôéêü öáßíåôáé áóÞìáíôï. Ô’ áëçèéíÜ
ëüãéá áêïýãïíôáé áóõíÜñôçôá. Ç êßíçóç íéêÜ ôï êñýï, ç çñåìßá íéêÜ
ôç æÝóôç”.11
“Ô’ ïõñáíïý ï Ëüãïò, ôüîï ôåíôùìÝíï. Óá ëõãßóåé ç ìéá ìåñéÜ, ëõãßæåé êáé ç Üëëç”.12
“ ¼ëá ôá ðëÜóìáôá óÝñíïõí ôïí ßóêéï ðßóù ôïõò êáé äÝ÷ïíôáé ôï
öùò áðü ìðñïóôÜ. ÁõôÝò ïé äõï äõíÜìåéò ãßíïíôáé áñìïíéêÝò óôçí
Üõëç áíáðíïÞ”.13
“Ç êßíçóç ôïõ ëüãïõ åßíáé åðéóôñïöÞ”.14
Ôï ïí ôçò öéëïóïößáò ôïõ ÇñÜêëåéôïõ äåí ìðïñåß íá äéáêñéèåß
áðü ôï ãßãíåóèáé êáé ç êßíçóÞ ôïõ åßíáé áðïôÝëåóìá ôçò äéáñêïýò
óýãêñïõóçò ôùí áíôéèÝôùí, ôçò áìïéâáßáò åðßäñáóçò ôùí ìåñþí åíüò

áíôéèåôéêïý óõíüëïõ. Ïé Ýííïéåò, ïé ïðïßåò óýìöùíá
ìå ôïõò êáíüíåò ôçò ôõðéêÞò ëïãéêÞò åìöáíßæïíôáé
áðüëõôá äéáöïñåôéêÝò êáé åíôåëþò áóýíäåôåò
ìåôáîý ôïõò óôçí áíèñþðéíç íüçóç, óôï öéëïóïöéêü
óýìðáí ôïõ ÇñÜêëåéôïõ åíïðïéïýíôáé óå ìéá áñìïíéêÞ
óýæåõîç. ÖõóéêÜ, ï Üíèñùðïò, ï ïðïßïò åßíáé åîïéêåéùìÝíïò ìå áõôüí ôïí ôñüðï óêÝøçò êáé óýëëçøçò
ôïõ êüóìïõ, åßíáé ðïëý äýóêïëï íá êáôáöÝñåé íá
óõìöéëéùèåß ìå ôçí éäÝá. ôçò õðÝñâáóÞò ôïõ.
Ï ÇñÜêëåéôïò åãêáèéäñýåé ìéá ó÷Ýóç áíÜìåóá óôï
èåü êáé óå êÜðïéá æåýãç áíôéèÝôùí áöÞíïíôáò ìå
áõôüí ôïí ôñüðï íá äéáöáíåß ï èåéêüò ÷áñáêôÞñáò
ðïõ áðïäßäåé óôçí äéáäéêáóßá ôçò åíáëëáãÞò ôùí
áíôéèÝôùí, ç ïðïßá êáèïñßæåôáé áðü ôçí Ýííïéá ôïõ
ìÝôñïõ. Åäþ èá ìðïñïýóáìå íá èåùñÞóïõìå üôé
ï Èåüò ïõóéáóôéêÜ ôáõôßæåôáé ìå ôï Ëüãï, ï
ïðïßïò áðïôåëåß ôçí ñõèìéóôéêÞ áñ÷Þ ôïõ êüóìïõ êáé
åîáóöáëßæåé ôçí éóïññïðßá ôïõ, áðïêáèéóôþíôáò ôçí
åíüôçôá ìÝóá áðü ôç äéáöïñÜ.
Ç äéáôÞñçóç áõôÞò ôçò áñìïíßáò, ç ïðïßá ðñïÝñ÷åôáé áðü ôçí óýæåõîç ôùí áíôéèÝóåùí ðñïûðïèÝôåé ôçí ýðáñîç åîéóïññïðéóôéêþí ôÜóåùí
áíÜ-ìåóá óôá áíôéèåôéêÜ ìÝñç, ðïõ äéáóöáëßæïõí
ôçí åíüôçôá êáé óõíï÷Þ ôïõ óõíüëïõ êáé óõãêñßíïíôáé
ìå ôï óýóôçìá ëåéôïõñãßáò ôïõ ôüîïõ êáé ôçò ëýñáò:
üðùò èá êáôáóôñÝöïíôáí ôï ôüîï Þ ç ëýñá, áí êÜðïéá ÷ïñäÞ ôåíôþíïíôáí ðåñéóóüôåñï áðü üóï èá
Ýðñåðå äéáôáñÜóóïíôáò Ýôóé ôçí éóïññïðßá ôïõ
óõíüëïõ, ìå ôïí ßäéï áêñéâþò ôñüðï èá êáôÝññåå
êáé ï êüóìïò, áí ï Ýíáò ðüëïò ìéáò ïðïéáóäÞðïôå
áíôßèåóçò åðéêñáôïýóå óå ó÷Ýóç ìå ôïí Üëëï.
Ç êßíçóç êáé ç åîÝëéîç ôïõ êüóìïõ ðñïêáëåßôáé áðü ôçí óõíå÷Þ
áëëçëåðßäñáóç êáé ðÜëç ôùí áíôéèÝôùí, ôá ïðïßá âñßóêïíôáé óå äéáñêÞ áíôáãùíéóìü ìåôáîý ôïõò, Ýíá áíôáãùíéóìü ðïõ åßíáé Ýêöñáóç
ôçò äéêáéïóýíçò ôïõ êüóìïõ. ÁõôÞ ç óõíå÷Þò óýãêñïõóç üëùí ôùí
ðñáãìÜôùí êáé êáôáóôÜóåùí ôïõ êüóìïõ áðïôåëåß ôïí ìïíáäéêü
ôñüðï ýðáñîÞò ôïõ êáé áðïêáëýðôåé ôçí áéôßá ôçò áñìïíßáò ôïõ.
“ôáõôü ôá Ýíé æùí êáé ôåèíçêüò êáé ôï åãñçãïñüò êáé ôï êáèåýäïí
êáé íÝïí êáé ãçñáéüí ôÜäå ãáñ ìåôáðåóüíôá åêåßíá åóôé êáêåßíá [ðÜëéí]
ìåôáðåóüíôá ôáýôá”15
“óõëëÜøéåò üëá êáé ïõ÷ üëá, óõìöåñüìåíïí äéáöåñüìåíïí, óõíÜäïí
äéÜäïí åê ðÜíôùí åí êáé åî åíüò ðÜíôá”.16
“ï èåüò çìÝñç åõöñüíç, ÷åéìþí èÝñïò, ðüëåìïò åéñÞíç, êüñïò
ëïéìüò [ôáíáíôßá Üðáíôá, ïýôïò ï íïõò] áëëïéïýôáé äå üêùóðåñ [ðõñ]
ïðüôáí óõììéãÞ èõþìáóéí ïíïìÜæåôáé êáè’ çäïíÞí åêÜóôïõ.[ðõñ
óõìðë.Diels].17
“Ïäüò Üíù êÜôù ìßá êáé ùõôÞ.”18
“Ïõ îõíéÜóéí üêùò äéáöåñüìåíïí åùõôþ îõìöÝñåôáé ðáëßíôïíïò
áñìïíßç üêùóðåñ ôüîïõ êáé ëýñçò”.19
“ÅéäÝíáé ÷ñÞ ôïí ðüëåìïí åüíôá îõíüí, êáé äßêçí Ýñéí, êáé ãéíüìåíá
ðÜíôá êáô’Ýñéí êáé ÷ñåþí”.20
“Ðüëåìïò ðÜíôùí ìÝí ðáôÞñ åóôé, ðÜíôùí äå âáóéëåýò, êáé ôïõò
ìÝí èåïýò Ýäåéîå ôïõò äå áíèñþðïõò, ôïõò ìÝí äïýëïõò åðïßçóå
ôïõò äå åëåõèÝñïõò”.21
Ï ËÜï Ôóå õðïóôçñßæåé üôé ï Ëüãïò äåí öáíåñþíåôáé óôéò áéóèÞóåéò, ïé ïðïßåò èåùñïýíôáé áêáôÜëëçëåò ùò üñãáíá ðñïóÝããéóÞò
ôïõ: “Ï Ëüãïò êñýâåôáé êáé üíïìá äåí Ý÷åé”22
Êáé áëëïý åðßóçò: “Ç öýóç ôïõ êüóìïõ åßíáé ðáíôïý áëëÜ
êñýâåôáé”.23
Ó’ Ýíá Üëëï óçìåßï ôïõ êåéìÝíïõ ôïõ ÔÜï Ôå Êéíãê äéáâÜæïõìå “ ¸ôóé
áíáãêáßï åßíáé ôï öáíåñü êáé ÷ñÞóéìï ôï áäÞëùôï”24
Ï ÇñÜêëåéôïò ðéóôåýåé, óõìöùíþíôáò ïõóéáóôéêÜ ìå ôïí ÊéíÝæï
óïöü üôé ç áëçèéíÞ öýóç ôïõ êüóìïõ äåí åßíáé ðÜíôá ðñïóéôÞ óôïí
Üíèñùðï êáé ç åóùôåñéêÞ áñìïíßá ôùí ðñáãìÜôùí äåí ãßíåôáé åýêïëá
áíôéëçðôÞ: “öýóéò êñýðôåóèáé öéëåß”.25(“ç áëçèéíÞ äïìÞ ôùí ðñáãìÜôùí
óõíÞèùò êñýâåôáé”).

Áêüìç äéáêçñýôôåé ðùò: “áñìïíßç áöáíÞò öáíåñÞò
êñåßôùí”.26(“ç áöáíÞò áñìïíßá åßíáé éó÷õñüôåñç áðü
ôç öáíåñÞ”).
¼ðùò ãñÜöåé ï Fritjof Capra, “ïé ÊéíÝæïé ðéóôåýïõí óôï ìÝôñï. ÊáôÜ ôçí áíôßëçøÞ ôïõò, êáèåôß
ðïõ öôÜíåé óôá Üêñá, è’áíáôñáðåß, ãéá íá êáôáëÞîåé
óýíôïìá óôïí áíôßðïäÜ ôïõ”.27 ÊÜèå åêäÞëùóç ôïõ
ÔÜï áêïëïõèåß ôï ìÝôñï, áðïöåýãïíôáò ôá Üêñá êáé
ôéò õðåñâïëÝò. Ç áëáæïíåßá åßíáé ôåëåßùò áóýìâáôç
ìå ôçí Ýííïéá ôïõ ÔÜï, ç öýóç ôïõ ïðïßïõ áðå÷èÜíåôáé
ôçí Ýðáñóç êáé ôçí ðñïâïëÞ. Óýìöùíá ìå ôïí ËÜï Ôóå
óõíåôüò Üíèñùðïò åßíáé áõôüò ðïõ õøþíåôáé ðÜíù
áð’ ôéò ìéêñüôçôåò, ôá ðÜèç êáé ôïõò åãùéóìïýò ôïõ
êáèçìåñéíïý âßïõ êáé õéïèåôåß ôçí áðëüôçôá ó’ üëåò
ôéò åêöÜíóåéò ôçò ìå áðþôåñï óôü÷ï íá áããßîåé ôçí
áëçèéíÞ ôïõ öýóç. Ç ôáðåéíüôçôá åßíáé ìßá áðü ôéò
âáóéêÝò áñ÷Ýò ôïõ Ôáïéóìïý êáé áðïôåëåß áíáãêáßá
ðñïõðüèåóç ðñïóÝããéóçò ôïõ Ëüãïõ, ï ïðïßïò ìÝóá
áðü ôïí ôñüðï ýðáñîçò êáé åêäÞëùóÞò ôïõ äéäÜóêåé
áõôÞ ôçí áñ÷Þ.
“Ôï ýøéóôï áãáèü ìïéÜæåé ìå ôï íåñü ðïõ ùöåëåß ôï
êáèåôß ìå äß÷ùò êüðï. Óå ìÝñç ôáðåéíÜ êáôáóôáëÜæåé
êáé åßíáé ßäéï ìå ôï Ëüãï.”28
“ ¸íá äï÷åßï óá ãåìßæåéò, ìÜèå íá óôáìáôÜò ðñïôïý
íá îå÷åéëßóåé”.29
“Ãé’áõôü ï óõíåôüò êñáôÜåé ãåñÜ ôï ¸íá, ðñüôõðï
ôïõ êüóìïõ üëïõ. Äåí ðñïâÜëëåôáé êáé üìùò åßíáé
õðüäåéãìá. Äåí ðåñéáõôïëïãåß êáé îå÷ùñßæåé. Äåí
êáõ÷éÝôáé ôçí áîßá ôïõ êáé áíôÝ÷åé”.30
“Ãé’áõôü ï óõíåôüò áðïöåýãåé ôéò õðåñâïëÝò, ôá
Üêñá, ôçí áëáæïíåßá”.31
“Ìç ãõñåýåéò íá ëÜìðåéò óáí ðïëýôéìï ðåôñÜäé ìá ïýôå íá âñïíôÜò
óáí áêáôÝñãáóôï ëéèÜñé”.32
“ ¼ðïéïò äåí Ý÷åé ôçí áßóèçóç ôïõ äÝïõò è’áíáìåôñçèåß ìå ôï íüìï
ôçò öýóçò”.33
¹ Ýííïéá ôïõ ìÝôñïõ åßíáé èåìåëéþäçò óôç öéëïóïöéêÞ
óêÝøç ôïõ ÇñÜêëåéôïõ, ç éó÷ýò ôçò ïðïßáò åðåêôåßíåôáé ôüóï
óôï êïóìïëïãéêü üóï êáé óôï çèéêü ðåäßï. Óýìöùíá ìå ôïí ÅöÝóéï
öéëüóïöï ôï ìÝôñï åßíáé áíáãêáßá ðñïõðüèåóç ãéá ôçí äéáôÞñçóç ôçò
êïóìéêÞò éóïññïðßáò êáé ôçò åýñõèìçò ëåéôïõñãßáò ôïõ óýìðáíôïò:
“ ¹ëéïò ïý÷ õðåñâÞóåôáé ìÝôñá åé äå ìç, Åñéíýåò ìéí Äßêçò åðßêïõñïé
åîåõñÞóïõóéí”.34 (“ï Þëéïò äåí èá îåðåñÜóåé ôá ìÝôñá ôïõ (äçëáäÞ
äåí èá ðáñáâåß ôïõò íüìïõò ðïõ ôïí äéÝðïõí) áëëéþò ïé Åñéíýåò, ïé
èåñáðáéíßäåò ôçò Äéêáéïóýíçò, èá ôïí áíáêáëõøïõí”).
Ï ÇñÜêëåéôïò öáßíåôáé üôé åß÷å âáèéÜ åðßãíùóç ôùí óõíåðåéþí
ôçò ýâñçò êáé ôçò áëáæïíéêÞò óõìðåñéöïñÜò óôçí ðñáêôéêÞ æùÞ
ôïõ áíèñþðïõ êáé åß÷å óõíåéäçôïðïéÞóåé áðüëõôá ôçí áíÜãêç ôçò
êáôáðïëÝìçóÞò ôïõò: “ýâñéí ÷ñç óâåííýíáé ìÜëëïí Þ ðõñêáéÞí”.35
(“åßíáé ðéï áíáãêáßï íá óâÞíåé êáíåßò ôçí ýâñç ðáñÜ ôçí ðõñêáãéÜ”).
Ç åðéäßùîç ôçò ðïëõìÜèåéáò êáé ôçò óôåßñáò óõóóþñåõóçò ãíþóåùí êáôáäéêÜæåôáé áðü ôïí ËÜï Ôóå ãéáôß áðïôåëåß áíáóôáëôéêü
ðáñÜãïíôá óôçí êáôÜêôçóç ôçò áëçèéíÞò ãíþóçò óôçí ïðïßá óôï÷åýåé
ôï ÔÜï. Ç ìüñöùóç, ðïõ åßíáé áðïôÝëåóìá óõãêÝíôñùóçò ïëïÝíá êáé
ðåñéóóüôåñùí ðëçñïöïñéþí óôïí áíèñþðéíï íïõ, áíôéäéáóôÝëëåôáé
áðü ôç Ãíþóç, ç ïðïßá áíôßèåôá ðñïõðïèÝôåé ôçí áðáëëáãÞ ôçò íüçóçò
áðü ôéò âëáâåñÝò ðáñåíÝñãåéåò ôçò ëïãéêÞò óêÝøçò ðñïêåéìÝíïõ
áõôÞ íá áîéùèåß ôçí åìðåéñßá ôçò åðáöÞò ìå ôï Ëüãï. Ç åìðåéñéêÞ
ãíþóç, ç ïðïßá ðñïÝñ÷åôáé áðü ôçí åðåîåñãáóßá ôùí äåäïìÝíùí ôùí
áéóèÞóåùí áðü ôçí áíèñþðéíç äéÜíïéá äåí áðïôåëåß ãéá ôï ÊéíÝæï
óôï÷áóôÞ áîéüðéóôï åñãáëåßï ãéá ôçí áíáæÞôçóç ôçò áëÞèåéáò ôïõ
ÔÜï. Ï ËÜï Ôóå ðñïôåßíåé ôçí áðåëåõèÝñùóç ôïõ áíèñþðïõ áðü ôïõò
ðåñéïñéóìïýò êáé ôéò äåóìåýóåéò ôçò ëïãéêÞò êáé ôçò âïýëçóçò, ïé
ïðïßåò åìðïäßæïõí ôçí áõèüñìçôç êáé ðçãáßá åêäÞëùóç ôçò áëçèéíÞò
ôïõ öýóçò. Ç áëçèéíÞ ãíþóç ãéá ôïí Ôáïéóìü äåí ðñïóåããßæåôáé ìÝóù
äéáíïçôéêþí êáé êñéôéêþí åíåñãçìÜôùí áëëÜ åßíáé ôï áðïôÝëåóìá ìéáò
äéáéóèçôéêÞò, õðÝñëïãçò êáé åðïìÝíùò ìåôáöõóéêÞò Ýìðíåõóçò.
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Ï ÊéíÝæïò óïöüò äéäÜóêåé: “Áí Ýëåéðå ç óïößá êáé ç ðïëõìÜèåéá
èá Þôáí åêáôü öïñÝò êáëýôåñá ãéá üëïõò”.36
“Ïé óôåßñåò ãíþóåéò öÝñíïõí Ýãíïéåò”.37
“Óôïõò äñüìïõò ôçò ìÜèçóçò êÜèå ìÝñá ðïõ ðåñíÜ ãíùñßæåéò
ðåñéóóüôåñá. Óôï ìïíïðÜôé ôïõ Ëüãïõ êÜèå ìÝñá îÝñåéò êáé
ëéãüôåñá,. ïðüôå êÜíåéò ïëïÝíá êáé ëéãüôåñåò êéíÞóåéò ,þóðïõ ðáýåéò
åíôåëþò”.38
“ ¼ðïéïò ãíùñßæåé äåí ôï ïöåßëåé óôç ìüñöùóç. Ç ðïëõìÜèåéá äåí
Ý÷åé ó÷Ýóç ìå ôç Ãíþóç”.39
Ï óêïôåéíüò ÅöÝóéïò áóêåß áíÜëïãá Ýíôïíç êñéôéêÞ óôçí
ðïëõìÜèåéá êáé ìÜëéóôá áíáöÝñåôáé õðïôéìçôéêÜ óå êÜðïéïõò Üëëïõò
öéëïóüöïõò: “ðïëõìáèßç íüïí Ý÷åéí ïõ äéäÜóêåé Çóßïäïí ãáñ áí
åäßäáîå êáé Ðõèáãüñçí áõôéò ôå Îåíïöáíåá ôå êáé Åêáôáßïí”40 (“Ç
ðïëõìÜèåéá äåí êÜíåé êáíÝíáí Ýîõðíï áëëéþò èá åß÷å âÜëåé ìõáëü
óôïí Çóßïäï êáé óôïí Ðõèáãüñá, êáèþò åðßóçò êáé óôïí ÎåíïöÜíç
êáé óôïí Åêáôáßï”)
Ï ËÜï Ôóå ôïíßæåé ôçí óçìáóßá ôçò áõôïãíùóßáò ëÝãïíôáò üôé:
“üðïéïò ãíùñßæåé ôïõò Üëëïõò Ý÷åé äéÜíïéá. ¼ðïéïò ãíùñßæåé ôïí åáõôü
ôïõ Ý÷åé áëçèéíÞ óïößá”.41
Ç óïößá ãéá ôïí ËÜï Ôóå ôáõôßæåôáé ìå ôç óõíåéäçôïðïßçóç ôçò
Üãíïéáò ôïõ áíèñþðïõ: “Íá ãíùñßæåéò üôé äåí ãíùñßæåéò åßíáé ç ðñáãìáôéêÞ óïößá”.42
Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ ï ÇñÜêëåéôïò ãñÜöåé: “åäéæçóÜìçí åìåùõôüí”.43 (“åñåýíçóá ôïí åáõôü ìïõ”).
Ó’ áõôü ôï óçìåßï ïëïêëçñþíåôáé ç óýíôïìç áõôÞ ðåñéÞãçóç óôç
óêÝøç êáé ôï Ýñãï ôïõ ËÜï Ôóå êáé ôïõ ÇñÜêëåéôïõ, ïé ïðïßïé
áí êáé åêêéíïýí áðü ôåëåßùò äéáöïñåôéêÝò áöåôçñßåò, ùóôüóï
öáßíåôáé íá áêïëïõèïýí ìéá ðáñÜëëçëç ðïñåßá, ðïõ óõãêëßíåé
óôçí ôñáãéêÞ ðñïóðÜèåéá ôïõ áíèñþðïõ íá åêöñÜóåé áõôü ðïõ
áíôéóôÝêåôáé áðåãíùóìÝíá óå êÜèå áðüðåéñá óýëëçøÞò ôïõ. Ìéá
Ýêöñáóç, ðïõ åðé÷åéñåß íá ðáñáâéÜóåé ôéò êáèéåñùìÝíåò äïìÝò êáé
ëåéôïõñãßåò ôçò ãëþóóáò êáé íá äéáññÞîåé ôçí áóöÜëåéá ìéáò ó÷Ýóçò
ìå ôïí êüóìï, ç ïðïßá Ý÷åé ïéêïäïìçèåß ðÜíù óôï ïéêåßï. ÌÝóù áõôÞò
ôçò áíáôñïðÞò ôùí êáíüíùí ôçò ãëþóóáò êáé ôçò áðïêÜëõøçò ôùí
ïñßùí ôçò öáíåñþíåôáé ôï ìÞíõìá åíüò Ëüãïõ “ðïõ äåí ëÝãåé ïýôå
êñýðôåé áëëÜ óçìáßíåé”44.
Õðïóçìåéþóåéò:
“Áõôüí ôïí êüóìï [ðïõ åßíáé Ýíáò óôçí ïëüôçôÜ ôïõ] äåí ôïí
Ýðëáóå êáíÝíáò èåüò Þ Üíèñùðïò, ðáñÜ õðÞñ÷å ðÜíôá, õðÜñ÷åé
êáé èá õðÜñ÷åé: ìéá áéþíéá, æùíôáíÞ öùôéÜ, ðïõ áíÜâåé ìå ìÝôñï
êáé óâÞíåé ìå ìÝôñï”, “ ÏÉ ÐÑÏÓÙÊÑÁÔÉÊÏÉ ÖÉËÏÓÏÖÏÉ”, ü.ð.,
óåë.205, áðüóð.30, ÊëÞìçò, Óôñùì. V, 104, 1.
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óçìÜäéá.”),. “ ÐÑÏÓÙÊÑÁÔÉÊÏÉ ÖÉËÏÓÏÖÏÉ”, ü.ð., óåë.215, áðüóð.
93, Ðëïýôáñ÷ïò , Ðåñß ôïõ ìç ÷ñáí Ýììåôñá íõí ôçí Ðõèßáí 21,
404 e.
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“Ç ÄéáäñïìÞ ôïõ Ëùôïý”
Óôïõò ôüðïõò üðïõ Ýæçóå
ï Âïýäáò
Της Μαριάννας Μπενετάτου
Δ/ρος Συγκριτικής Φιλοσοφίας
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε
η εκδήλωση της παρουσίασης
του εξαίρετου βιβλίου της κας Μ.
Μπενετάτου, μέλους του Δ.Σ. του
Συνδέσμου Ελλάδας – Κίνας, στις
4 Δεκεμβρίου 2006, στο Πολιτιστικό Κέντρο Μπενετάτου του
Δήμου Ψυχικού.
Την έκδοση του βιβλίου σχολίασαν με επαινετικά λόγια ο πρέσβης
της Ινδίας, καθηγητής κ. Balakrishnan Bhaskar, ο Πρόεδρος της
Ελληνοϊνδικής Εταιρίας Πολιτισμού
και Ανάπτυξης κ. Δημήτριος Βασιλειάδης και ο
καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Δημήτρης Μητσάκης.
Καρπός πολυετούς έρευνας η συγγραφή του
βιβλίου, μέσα από τις επτά ενότητες του οποίου
περιγράφονται μυστικιστικά στοιχεία, που αναφέρονται σε εμπειρίες, γνώσεις και σκέψεις.
Ένα σύνθετο βιβλίο ιστορικού και θρησκειολογικού χαρακτήρα, που αποτελεί συνάμα κι ένα
λογοτεχνικό ταξίδι, ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος.
Πρωτότυπος, μεστός κι ευρηματικός ο προσωπικός λόγος, μας μεταφέρει στην ομορφιά και την νηφαλιότητα της ανατολικής
σκέψης.
Το βιβλίο απετέλεσε για μας αφορμή
γνωριμίας με την πολιτιστική πλευρά
της ινδικής φιλοσοφίας. Ηχούν στ΄ αυτιά
μας τα διδάγματα της: ‘‘Να είστε φως
για σας τους ίδιους ’’ παρότρυνε ο
Βούδας τους μαθητές του, πριν περάσει
στο παρινιρβάνα. Δηλαδή, γίνετε σοφοί
λουσμένοι στο φως της τέλειας ευσπλαχνίας, απαλλαγμένοι από αυταπάτες
κι εγωκεντρισμούς. Η κα Μπενετάτου
συνοψίζει την προσωπική της εμπειρία
στους στίχους:
Αναζητά, μα δεν βρίσκει. Παύει και
αναζητά και τότε βλέπει ότι δεν έχει
τίποτα να βρει.
Άγαλμα του Βούδα σε σχιστόλιθο, από το
Daulat Mandran, Μουσείο Πεσαβάρ.

Περίληψη του βιβλίου, μας παρουσιάζει η ίδια η συγγραφέας, ως εξής:
Η Διαδρομή του Λωτού περιλαμβάνει τα
σημαντικότερα μέρη όπου έζησε ο ιστορικός Βούδας Σακυάμουνι.
Η περιήγηση αρχίζει στο Λουμπίνι του
νοτίου Νεπάλ -γενέτειρα του Βούδα-συνεχίζει στον Μποντγκαγιά της βόρειας Ινδίας,
τοποθεσία της φώτισης, κατευθύνεται στο
Σαρνάτ, σημείο εκκίνησης του τροχού του
Ντάρμα, της πρώτης διδασκαλίας και, αφού
περάσει από διάφορα μέρη μικρότερης σημασίας, καταλήγει στο Κουσιναγκάρ, όπου
έσβησε ολοκληρωτικά το Λιοντάρι των
Σάκυα. Οι τέσσερις τοποθεσίες αποτελούν
τα ιερότερα μέρη του βουδισμού, υποδεχόμενα χιλιάδες επισκέπτες και προσκυνητές
κάθε χρόνο.
Σύμφωνα με την παράδοση, ο Βούδας
γεννήθηκε τον 6ο αι. π.Χ. αιώνα ως πρίγκηπας Σιντάρτα στο ανεξάρτητο κρατίδιο των Σάκυα του νοτίου Νεπάλ. Η έρευνά μας αρχίζει με τα αίτια που τον οδήγησαν
να εγκαταλείψει τα εγκόσμια για τον ασκητισμό.
Η αναζήτησή μας μάς μεταφέρει στο Λουμπίνι, στο όμορφο πάρκο όπου γεννήθηκε ο Σιντάρτα. Το σημερινό ιερό
πάρκο είναι ζωντανό παράδειγμα του βουδιστικού ιδεώδους
της ειρήνης και της γαλήνης. Κείται στη σημερινή επαρχία
Τεράι του νοτίου Νεπάλ, μερικά χιλιόμετρα από το αρχαίο
Καπιλαβαστού.
Το σημαντικότερο μνημείο είναι ο ναός της Μαγιαντέβη,
της μητέρας του Βούδα. Ανασκαφές έχουν φέρει στο φως ερείπια του 3ου π.Χ. αιώνα. Εκεί υψώνεται η αναθηματική στήλη
του αυτοκράτορα Άσοκα. Αναφέρει την επίσκεψή
του στον τόπο όπου γεννήθηκε ο Βούδας.
Ο αυτοκράτορας Άσοκα διάδρασε ποικιλοτρόπως με τα ελληνιστικά βασίλεια. Κάποιες
επιγραφές του, γραμμένες στην ελληνική γλώσσα, απευθύνονται στους υπηκόους του Γιόνα.
Οι Γιόνα ήταν προφανώς απόγονοι Ελλήνων
απομάχων της εκστρατείας του Μ. Αλεξάνδρου
στην βορειοδυτική Ινδία, εγκατεστημένοι στην
περιοχή της Βακτριανής. Ο Άσοκα έστειλε πρεσβείες σε πολλούς βασιλείς, μέχρι την Αίγυπτο
και την Ήπειρο, αλλά δεν γνωρίζουμε την έκβασή τους. Η συμβολή αυτού του αυτοκράτορα
στη διάδοση και εδραίωση του βουδισμού υπήρξε
σπουδαιότατη.
Η σύνδεση των κοινωνικών προβλημάτων με
τα υπαρξιακά διλήμματα του ανθρώπου οδήγησε
τον Σιντάρτα να αναζητήσει τη φώτιση, την απελευθέρωση από τον κύκλο των μεθυπάρξεων, την
τέλεια γνώση και την τέλεια ευσπλαχνία. Η οδός
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προς την απελευθέρωση ήταν η πρωταρχική αναζήτηση των αναχωρητών
της Ινδίας. Εκείνη την εποχή, οι
Έλληνες φιλόσοφοι προσπαθούσαν
να δώσουν απάντηση σε παράλληλα
ερωτήματα.
Επεξεργάστηκαν το ιδεώδες του
καλού καγαθού, του ενάρετου πολίτη, ο οποίος δραστηριοποιείται μέσα
στην πόλη.
Η διαφορά της ινδικής από την
ελληνική άποψη, σχετικά με την
αξία της πολιτικής στην προσωπική
ανάπτυξη, καθόρισε αποφασιστικά
τις μεταγενέστερες φιλοσοφικές επιλογές. Οι Έλληνες φιλόσοφοι προσέγγισαν τα μεταφυσικά ζητήματα
από θεωρητική άποψη, ενώ οι Ινδοί
σοφοί αναζήτησαν το υπαρξιακό θεμέλιο της μεταφυσικής σε συνάρτηση
με έναν αποτελεσματικό δρόμο προς
την απελευθέρωση από τη δυστυχία
και τον κύκλο των μεθυπάρξεων.
Τα περισσότερα μέρη όπου έζησε
και δίδαξε ο Βούδας βρίσκονται στην
επαρχία Μπιχάρ της βόρειας Ινδίας.
Το ιερότερο μέρος του βουδισμού
είναι ο Μποντγκαγιά, ο τόπος της
φώτισης.
Η τοποθεσία, μέσα σε απέραντους
ορυζώνες, στις όχθες του ποταμού
Νιραντζανά, αποτελεί πόλο έλξης
για χιλιάδες προσκυνητές.
Στους δρόμους του χωριού έχουν
κτιστεί μεγάλα μοναστήρια από
διάφορες χώρες. Καθένα τηρεί το
τελετουργικό και τους μοναστικούς
κανόνες της πατρίδας του.
Ακολουθώντας την πορεία του Βούδα φθάνουμε στο Σαρνάτ, στο Πάρκο με τις Γαζέλες, όπου η βουδιστική παράδοση
τοποθετεί την πρώτη διδασκαλία του Βούδα. Οι Τέσσερις
Ευγενικές Αλήθειες, ο πυρήνας αυτής της πρώτης διδασκαλίας, εμφανίζεται ως μνημοτεχνική απαρίθμηση των κύριων
σημείων της διδασκαλίας, ενδεχομένως επεξεργασμένη από
τον ίδιο τον Βούδα.
Ο όρος ντούκα, σύνοψη της Πρώτης Ευγενικής Αλήθειας,
έχει αποτελέσει συχνά αντικείμενο παρερμηνείας. Κατά συνέπεια, ακόμη προέχει η λανθασμένη άποψη ότι ο βουδισμός
είναι μια απαισιόδοξη θρησκεία με την αντίληψη ότι όλα είναι
δυστυχία, πόνος και οδύνη. Μια ακριβέστερη μετάφραση,
1. ÌðïíôãêáãéÜ. Ôï ÄÝíôñï ôçò Öþôéóçò (3ïò áéþíáò).
2. ÑáìáìðÜñ. Áñ÷áßá óôïýðá ðïõ óçìáôïäïôåß ôï óçìåßï
ðïõ óôÞèçêå ç íåêñéêÞ ðõñÜ ôïõ Âïýäá.
3. Ëïõìðßíé. Óôï éåñü ðÜñêï êáßåé ç Üóâåóôç öëüãá ôçò åéñÞíçò.
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στηριζόμενη στις λεπτές αποχρώσεις
των εννοιών της δυσαρέσκειας, της
ανησυχίας και της δυσθυμίας, αποδίδει ενδεχομένως με μεγαλύτερη
ακρίβεια τη συνήθη χρήση της λέξης
στο βουδιστικό λεξιλόγιο. Ντούκα δεν
αποτελεί μια διανοητική θεωρία, έναν
λόγο περί της αλήθειας.
Είναι η ερμηνεία μιας υπαρξιακής
κατάστασης, η οποία συνειδητοποιείται μέσω του διαλογισμού.
Μολονότι τον 6 ο π.Χ. αιώνα, η
ευρασιατική σκέψη ασχολείται πρωτίστως με τα μεταφυσικά ζητήματα, η
διδασκαλία του Βούδα διαφοροποιείται. Διδάσκει πώς να συνειδητοποιήσουμε τα πράγματα και όχι τι είναι
αυτά σύμφωνα με την λογική σκέψη.
Οι προϋποθέσεις της ύπαρξης, καθώς
και ο ύψιστος σκοπός του ανθρώπου
συνειδητοποιούνται μέσω της βουδιστικής Μέσης Οδού. Επιγραμματικά,
συνίσταται στην ορθή συμπεριφορά,
στον ορθό διαλογισμό και στην ορθή
γνώση.
Ο βουδισμός είναι ένας τρόπος
σκέψης και πράξης και όχι μια
θεωρία.
Η σπουδαιότερη, ίσως, «ανακάλυψη» του Βούδα, αφορά τις λανθάνουσες ορμές, οι οποίες καθοδηγούν τη
συνείδηση σε συγκεκριμένες πράξεις
προαίρεσης. Στην κλασσική ινδική
φιλοσοφία, το θέμα έχει αφομοιωθεί
μέσα στη θεωρία του κάρμα, της
προθετικής πράξης και του αποτελέσματός της. Τον 6ο π.Χ. αιώνα, το θέμα
του λανθάνοντος ψυχικού δυναμικού
φαίνεται να αναδεικνύεται πρώτα μέσα στους βουδιστικούς
κύκλους.
Είναι πιθανό να εκφράζει την βιωματική εμπειρία των διαλογισμών που προετοίμασαν ή ακολούθησαν την εμπειρία
της φώτισης. Τα αρχαία βουδιστικά κείμενα χρησιμοποιούν την
έκφραση “καίω” ή “σβήνω” τις ρίζες της απληστίας, φόβου και
πλάνης, δείχνοντας, με αυτόν τον τρόπο, την ιδέα της διαγραφής κάθε κατάλοιπου των βλαβερών καρμικών αιτιών.
Ο Βούδας πέρασε στο παρινιρβάνα, όρος που χαρακτηρίζει
τον θάνατο ενός φωτισμένου προσώπου, στο Κουσιναγκάρ
κοντά στη σημερινή πόλη Γκορακπούρ. Οι ανασκαφές έχουν
φέρει στο φως έναν αρχαϊκό τύμβο (stϋpa) και τα ερείπια
των παρακείμενων μοναστηριών. Λέγεται ότι το ταφικό μνημείο έχει αναγερθεί στο ακριβές σημείο, όπου ο δάσκαλος
αναπαύτηκε για τελευταία φορά και, αφού πέρασε σε βαθύ
διαλογισμό, «έσβησε σαν μια ζωηρή φλόγα».

Αποτελεί αξιέπαινη πράξη η προσπάθεια του μέλους του Συνδέσμου
μας κ. Σ. Μποσνακίδη να επιμεληθεί την σταχυολόγηση ποιημάτων
κορυφαίων Νεοελλήνων ποιητών
και να τα μεταφράσει στην κινεζική
γλώσσα.
Ευχόμαστε η εργασία να βρει αξιόλογους μιμητές, ώστε τα έργα κλασσικών συγγραφέων των δύο χωρών να
γίνουν γνωστά στο ευρύ κοινό.
Η μετάφραση του έργου έγινε από
τους:
1) Τσου Σενκ Πενγκ, Επίκουρο
Καθηγητή του Πανεπιστημίου Διεθνών Σπουδών της Σαγκάης,
2) Χουάνγκ Τσιανγκ Πινγκ, Επιμελητή του Πανεπιστημίου Διεθνών
Σπουδών Σαγκάης,
3) Σιε Σιου Χούα, Σπουδάστρια
της Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο συγγραφέας – ποιητής Σταύρος Μποσνακίδης γεννήθηκε στο χωριό Κρυμμένη (Κερμάν) της
Ανατ. Θράκης, 1η Μάρτη 1913.
Σπούδασε παιδαγωγικά, παίρνοντας το πτυχίο με άριστα.
Έγραψε πάνω από σαράντα βιβλία και εκατόν πενήντα ποιήματα, με πλούσια θεματική επιλογή, ξεχωριστή έκφραση, και
παιδαγωγικά νοήματα.
Μελέτησε αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους και σοφούς της
Κίνας και ασχολήθηκε με την εκλαΐκευση των θεωριών τους,
δίνοντας στον αναγνώστη ερεθίσματα και στοιχεία για παραπέρα έρευνα.
Σ’ όλη τη διαδρομή της ζωής του, μετείχε στα κοινωνικά
προβλήματα και προτρέπει τον αναγνώστη να συμμετέχει στο
σημερινό μεγάλο πρόβλημα της παγκοσμιοποίσης.
Το έργο του είναι γνωστό και πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όπως στην Ρωσία, τις Αραβικές χώρες, Κίνα κ. ά.
Τον Μάρτη 1988 παρακολούθησε το πρώτο Ελληνοκινεζικό
Συνέδριο Φιλοσοφίας, όπως και τ’ άλλα δύο προηγούμενα Ευρω
– Κινέζικα Συνέδρια, το ένα στην Αθήνα και το άλλο στο Πεκίνο,
Νοέμβρης 1994.
Η εφημερίδα των Ομογενών της Κεντρικής Ρωσίας με τον τίτλο
“Πατρίδα” στο φύλλο της Ελλάδα 2005 πρωτοσέλιδα προβάλλει
με έγχρωμες λεζάντες τα οκτώ (8) βιβλία του, που είναι μεταφρασμένα στη ρωσική γλώσσα.
Η εφημερίδα “Ρωσικός Φάρος” (03-03-1997) δημοσιεύει δίστηλο άρθρο του με τον τίτλο “Κίνα”.

Ολυμπιακός Ύμνος
Αρχαίο πνεύμα αθάνατο, αγνέ πατέρα
του ωραίου, του μεγάλου και τ’ αληθινού
κατέβα, φανερώσου κι άστραψε εδώ πέρα
στη δόξα της δικής σου γης και ουρανού
στο δρόμο και στο πάλαιμα και στο λιθάρι,
στων ευγενών αγώνων λάμψε την ορμή,
και με τ’ αμάραντο στεφάνωσε κλωνάρι,
και σιδερένιο πλάσε κι άξιο το κορμί.
Κάμποι βουνά και πέλαγα φέγγουν μαζί σου
σαν ένας λευκοπόρφυρος μέγας ναός,
και τρέχει στο ναό εδώ προσκυνητής σου
αρχαίο πνεύμα αθάνατο, κάθε λαός.

Ολυμπιακός Ύμνος
στην Κινεζική Γλώσσα

Ζαχαρένια Θεοκλ. Χατζηγεωργίου
Φοιτήτρια της Αρχιτεκτονικής
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Της Αντωνίας
Τρουμπούκη

Áðü ôçí ôåëåôÞ ïíïìáôïäïóßáò ôïõ õðåñóýã÷ñïíïõ ðëïßïõ “Cosco Hellas”

Ο

ι δεσμοί της θάλασσας και του εμπορίου, πανάρχαιο
μέσον προσέγγισης τόπων, λαών και ανταλλαγής
αγαθών μέσα στην πανανθρώπινη ιστορία και πάντα με
πρωτοστάτη την χώρα μας.
Ο ελληνικός ποντοπόρος στόλος με την αδιάλειπτη παρουσία του στη θάλασσα, διαρκώς αυξάνεται.
Η Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία, παγκόσμια πρώτη σε
χωρητικότητα (18,48%) και πρώτη στην ΕΟΚ (57,5% της συνολικής κοινοτικής), διαχειρίζεται το 24,6% του παγκόσμιου
εμπορικού στόλου μεταφοράς χύδην φορτίων και το 22,4%
του παγκόσμιου στόλου δεξαμενοπλοίων.
Την ίδια στιγμή οι παραγγελίες νέων πλοίων, εξαιρουμένων
των επιβατηγών είναι αυξανόμενες. Δυστυχώς, από τα 3.033
πλοία που βρίσκονται σε ελληνικά χέρια, μόνο το 25% είναι
εγγεγραμμένα στο Ελληνικό Νηολόγιο.
Το 10% περίπου των πλοίων ελληνικής ιδιοκτησίας άνω
των 500 τόνων ναυπηγήθηκαν στην Κίνα. Στη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση “Ποσειδώνια”, η συμμετοχή της Κίνας
αυξήθηκε κατά 50%, με την υπογραφή συμφωνιών δύο
δισ. δολαρίων.
Τα ελληνικά δεξαμενόπλοια διακινούν το 70% του αργού
πετρελαίου προς την Κίνα, διατηρώντας το ελληνικό προβά-
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δισμα στη μεταφορά πετρελαίου, πρώτων υλών και άλλων
προϊόντων από και προς τη χώρα.
Το ναυτιλιακό συνάλλαγμα ήταν 13,9 δις. ευρώ και τα
δημόσια έσοδα ανέρχονται σε 2,3 δις ευρώ.
Οι άμεσα εργαζόμενοι στην Ναυτιλία είναι 50.000 και οι
έμμεσα πάνω από 250.000.
Η Ελληνική Κυβέρνηση κατανοώντας ορθά την πρόκληση
αξιοποιεί τις δυνατότητες ανάπτυξης εμπορικών συνεργασιών με την Ασία.
Οι αμοιβαίες συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος
και Κίνας που υπεγράφησαν κατά την επίσκεψη του Έλληνα
Πρωθυπουργού κ. Κ. Καραμανλή στο Πεκίνο τον Ιανουάριο του 2006 άρχισαν να υλοποιούνται με πολύ γρήγορους
ρυθμούς.
Μέσω μνημονίων που υπέγραψε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Κινέζο ομόλογό του, δίδεται η δυνατότητα
να συναρμολογούνται στην Ελλάδα προϊόντα βαριάς βιομηχανίας, ηλεκτρικές συσκευές και ηλεκτρονικά είδη κι έτσι
αποκτώντας το απαραίτητο διαβατήριο να εισάγονται στην
ΕΟΚ ως κοινοτικά, καθώς στα Βαλκάνια και στις χώρες της Μ.
Θάλασσας δημιουργώντας για τη χώρα μας το πλεονέκτημα
της υπεραξίας.

Εν όψει της Ολυμπιάδας του 2008 στο Πεκίνο, συνεργασία υπάρχει
στον κατασκευαστικό
τομέα, στη μεταφορά
τεχνογνωσίας για την
προστασία του περιβάλλοντος, στις ασφάλειες,
τον αθλητισμό, κ.λπ.
Το επιχειρηματικό περιβάλλον αλλάζει συνεχώς, εκσυγχρονίζεται,
δημιουργώντας ευνοϊκές
επενδυτικές πρωτοβουλίες. Η μεταολυμπιακή
Ελλάδα με την εξαίρετη
γεωστρατηγική της θέση,
τ’ ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα για τις χώρες
της Ανατολής αποτελεί πύλη εισόδου στην ευρύτερη περιοχή,
με τις χώρες της οποίας τηρούμε άριστες γειτονικές σχέσεις.
Στο πλαίσιο της ναυτιλιακής συνεργασίας, ο Υπουργός
Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Μ. Κεφαλογιάννης υπέγραψε τον
Μάϊον του 2005 Πρωτόκολλο Διμερούς Συμφωνίας μεταξύ
Ελλάδος και Κίνας, που αφορούσε την παροχή υπηρεσιών,
που σχετίζονται με την κατασκευαστική δυνατότητα και
ασφάλεια των πλοίων, την ρύπανση του περιβάλλοντος,
την πιστοποίηση καταλληλότητας των προϊόντων, το διεθνές
εμπόριο, κ.ά.
Η συμφωνία υπεγράφη από τον αρχηγό του Λ. Σ. Αντιναύαρχο κ. Μ. Συωνίδη και τον Πρόεδρο του China Classification on Society (CCS), κ. Li Kajun.
Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής της Λαϊκής Εθνοσυνέλευσης της Κίνας κ. Wu Bangguo και ο Έλληνας Υπουργός
Εμπορικής Ναυτιλίας υπογράμμισαν την σημασία της διεύρυνσης των προοπτικών συνεργασιών, μέσω των οποίων
οι ελληνικοί λιμένες αναδεικνύονται σε διεθνείς κόμβους
παγκοσμίου διαμετακομιστικού εμπορίου Ανατολής και
Δύσης. Ως τέτοια λιμάνια επελέγησαν εκτός από του Πειραιά,
της Θεσ/νίκης, του Αστακού και του Τυμπακίου της Κρήτης.
Επίσης, ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κεφαλογιάννης ανήγγειλε ότι η Ελλάδα έχει υπογράψει με
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων χρηματοδοτικό πρωτόκολλο ύψους
3 δις. ευρώ, για έργα 6 δις.
ευρώ με προνομιακούς
όρους για έργα ανάπτυξης των ελληνικών λιμένων για τα έτη 2005-15.
Στα πλαίσια αυτού του
προγράμματος κατασκευάζεται η προβλήτα
στο λιμένα του Πειραιά,
από την οποία θα διακινούνται περίπου 500.000
έως 600.000 containers
ετησίως, ενώ έχουν ξεκι-

νήσει οι διαδικασίες για
τη χρηματοδότηση της
προβλήτας VI στο λιμένα της Θεσσαλονίκης, η
λειτουργία της οποίας θα
αυξήσει σε μεγάλο βαθμό
την παραγωγική δυναμικότητα του λιμένα.
Η εταιρία COSCO επιθυμεί να επενδύσει στην
πρώτη προβλήτα του
λιμένος Πειραιώς και να
διαχειριστεί για 50 χρόνια τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων του
ΟΛΠ, να αποκτήσει χώρους αποθήκευσης για
τη συναρμολόγηση προσωπικών υπολογιστών
και κινητών τηλεφώνων. Αρκεί να αναλογισθεί κανείς ότι η
Lenovo (που έχει αγοράσει τμήμα της ΙΒΜ) είναι θυγατρική
της COSCO. Η εταιρία επίσης ενδιαφέρθηκε για την κατασκευή και εκμετάλλευση της προβλήτας του Οργανισμού
Λιμένος Θεσ/νίκης.
Τον Σεπτέμβριο του 2006, ο Κινέζος Υπουργός Επικοινωνιών κι αρμόδιος για τα θέματα Ναυτιλίας κ. Li Shenglin
συζήτησε με τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Μ. Κεφαλογιάννη για την εφαρμογή της διακρατικής συμφωνίας
μεταξύ των δύο χωρών στον λιμενικό τομέα.
Στις 24 Οκτωβρίου 2006, ο Υπουργός Οικονομικών κ.
Αλογοσκούφης συναντήθηκε στο Πεκίνο με τον Κινέζο
ομόλογό του, τον Υπουργό Εμπορίου της Κίνας κ. Μποσιλάι
και τον Πρόεδρο της πολυεθνικής COSCO.
Συζητήθηκαν θέματα πρόσβασης των κινεζικών πλοίων
στο λιμάνι του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης.
Η Ελληνική αντιπροσωπεία 60 επιχειρηματιών, που συνόδευε τον Υπουργό προγραμμάτισε επαφές με επιχειρηματίες
και φορείς για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων στην
Κίνα. Η επίσκεψη απετέλεσε ένα ακόμα βήμα στενότερης
οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών μας.

ðÜíù: Ï Ðñùèõðïõñãüò
ôçò ÅëëÜäáò ê. Êùí. ÊáñáìáíëÞò.
êÜôù: ÍÝïé äñüìïé íáõôéëéáêÞò óõíåñãáóßáò ìå
ôçí Êßíá.
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τις 27 Ιουλίου, στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων
του Ν. Ικόνιου στο Πέραμα, ένα από τα πέντε
νεότευκτα super containerships της China Ocean
Shipping Company (COSCO) με Έλληνα καπετάνιο κι ελληνικό πλήρωμα, “βαφτίστηκε” προς τιμήν της χώρας μας
COSCO HELLAS και ύψωσε την ελληνική σημαία, σε μία
εντυπωσιακή τελετή. Το πλοίο που είναι ιδιοκτησίας της
COSTAMARE SHIPPING πρόεδρος της οποίας είναι ο καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος και ο υιός του Κωστής
Κωνσταντακόπουλος, είναι ένα από τα πέντε νεότευκτα
super containers της εταιρίας που είναι ναυλωμένο από
την COSCO για 12 χρόνια.
Είναι δρομολογημένο για Κίνα – Άπω Ανατολή – Βόρεια
Ευρώπη, έχει χωρητικότητα 9.500 teu και είναι ένα από τα
5 συνολικά κιβωτιοφόρα που έχει ναυλώσει η COSCO από
την COSTAMARE, ένα εκ των οποίων είναι το μεγαλύτερο
κιβωτιοφόρο στον κόσμο και ονομάζεται COSCO NINGBO.
Η τελετή έγινε παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού κ.
Κ. Καραμανλή και μελών του Υπουργικού Συμβουλίου.
Παρευρέθησαν επίσης ο captain Wei και η σύζυγός του, κα
Fang Jiping, που ήταν η νονά ονοματοδοσίας του πλοίου, ο
captain Xu Lirong γενικός διευθυντής της Cosco Container
Lines Co. Ltd, ο captain Li Keqiang γενικός διευθυντής της
Cosco Shipping Agency Ελλάδας, o κ. Άγγελος Καρακώστας γενικός διευθυντής της Cosco Shipping Agency Ελλάδας, ο πρέσβης της Λ.Δ. της Κίνας στν Ελλάδα κ. Tian XueJun,
και κορυφαία πολιτικά στελέχη και κυβερνητικοί παράγοντες
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της χώρας μας. Ο κ. Καραμανλής, αφού συνεχάρη τον πρόεδρο της COSCO για την αποτελεσματικότητα, τη συνέπεια
και την ταχύτητα εκτέλεσης των συμφωνηθέντων στο Πεκίνο,
ξεναγήθηκε στη γέφυρα και το μηχανοστάσιο του πλοίου
και βρέθηκε στο θάλαμο πλοήγησης όπου συνομίλησε με
τον Έλληνα καπετάνιο κ. Ν. Β. Κωνσταντακόπουλο ο οποίος
εξέφρασε την συγκίνησή του και τις ευχαριστίες του στον
Έλληνα πρωθυπουργό.
Ο Πρόεδρος της εταιρίας COSCO κ. Wei Jiafu είπε μεταξύ
άλλων τα εξής:
“Εκ μέρους της εταιρίας COSCO σας καλωσορίζω θερμά
στην τελετή της ονοματοδοσίας και του παρθενικού ταξιδιού
του πλοίου.
Η COSCO ιδρύθηκε το 1961. Ύστερα από 45 χρόνια ανάπτυξης, η κλίμακα του στόλου της κατατάσσεται δεύτερη
στον κόσμο. Διαχειριζόμαστε σήμερα 660 εμπορικά πλοία
37 εκατ. dwt όλων των τύπων. Το δίκτυο μεταφοράς της
COSCO καλύπτει όλο τον κόσμο, συνδέοντας 1.300 λιμένες
160 διαφορετικών χωρών και περιοχών.
Η εταιρία μας αυτή τη στιγμή έχει 140 πλοία container,
390 χιλιάδων TEU, καταλαμβάνει την τέταρτη θέση στον κόσμο. Έχουμε σαν άμεσο στόχο μας σε 5 χρόνια η χωρητικότητα των πλοίων μας container να φτάσει τους 800 χιλιάδες
TEU, και να καταταχθεί στην τρίτη θέση στον κόσμο.
Για την περιοχή της Ελλάδας, η COSCO έχει τρεις γραμμές για τα πλοία container. Μια είναι Άπω Ανατολή – Μεσόγειος (ΑΜΧ) κατάπλους στον Πειραιά. Η δεύτερη είναι

σε συνεργασία με εταίρο. Είναι
η γραμμή Μεσογείου ADX από
τα λιμάνια της Άπω Ανατολής
στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Η τρίτη γραμμή είναι ΑΜΡ,
επίσης κάνει κατάπλου στον
Πειραιά. Και οι τρεις γραμμές
διευκολύνουν πολύ τις εμπορικές ανταλλαγές μεταξύ Κίνας,
Άπω Ανατολής και Ελλάδας,
δηλαδή τις ΝΑ περιοχές της
Μεσογείου.
Τα τελευταία χρόνια, η οικονομική και εμπορική συνεργασία μεταξύ Κίνας και Ελλάδας
σημειώνει συνεχή πρόοδο.
Σύμφωνα με στατιστική του
Τελωνείου Κίνας, οι διμερείς
εμπορικές ανταλλαγές μας το
2005 αυξήθηκαν κατά 37,9%,
έφτασαν σε 2.02 δις. δολάρια.
Πιστεύουμε ότι με τη σταθερή
ανάπτυξη της οικονομίας και
την αύξηση των εμπορικών
ανταλλαγών της Ελλάδας, αξιοποιώντας τη στρατηγική θέση
της ως Πύλη των Βαλκανίων, οι
ανάγκες για ναυτιλιακή μεταφορά θα αυξηθούν σταθερά.
Το πλοίο που σήμερα βαφτίζουμε, έχει μήκος 351 μέτρα,
πλάτος 42,8 μέτρα, με 9500
containers, χωρητικότητα 110
χιλιάδες gt, ταχύτητα 25,4
κόμβους. Αποτελεί το μεγαλύτερο και το πιο προηγμένο και
ταχύπλοο container αυτή τη
στιγμή στον κόσμο”.
Πολλή συγκινητική, βαθιά
ανθρώπινη η χαρακτηριστική
ομιλία του Έλληνα καπετάνιου
“ψυχή” της Costamare κ. Β. Κωνσταντακόπουλο, από την
οποία παραθέτουμε σχετικά αποσπάσματα:
“Σαν Έλληνας και ναυτικός δικαιούμαι σήμερα να νοιώθω
υπερηφάνεια και χαρά, που όλοι εσείς βρίσκεστε κοντά μας,
για να βαπτίσουμε το όμορφο αυτό πλεούμενο.
Υπερηφάνεια και χαρά, που στην πλώρη του φέρει το
όνομα της ένδοξης πατρίδας μας, στην πρύμνη του κυματίζει
περήφανα η γαλανόλευκη και η γέφυρα και η μηχανή που
κουμαντάρονται από Έλληνες ναυτικούς, που τους διακρίνει
το φιλότιμο, η λεβεντιά, η ναυτοσύνη και η καπατσοσύνη.
Τα χαρακτηριστικά αυτά μαζί με το δέσιμό τους με το
πλοίο και την εταιρεία τους καθιστούν αναντικατάστατους
συνεργάτες…

Το πλοίο αυτό μαζί με άλλα
τέσσερα αδελφά πλοία φέρουν
στην πλώρη τους και το όνομα της COSCO. Όλοι εμείς
στην COSTAMARE ευχόμαστε
Captain Wei να συνεχίζουν
να το φέρουν για πολλά πολλά
χρόνια ακόμη, μέχρι να πάνε
να ξεκουραστούν σε κάποιο
διαλυστήριο.
Με τα 5 αυτά πλοία άρχισε η
συνεργασία μας με την μεγάλη
αυτή εταιρεία, αυτόν τον κολοσσό, που στο τιμόνι της είναι,
ο πανάξιος τιμονιέρης, παλιός
φίλος και συνάδελφος Capt. Wei,
και η πλειοψηφία των άμεσων
συνεργατών του είναι και αυτοί
καπεταναίοι. Ο Capt. Xu, o
Capt. Yang, o Capt. Li.
Εγώ θα ήθελα όμως να σημειώσω μόνο αυτό που ένοιωθα
σαν ναυτικός, όταν πιάναμε σε
κινέζικα λιμάνια και που νοιώθω
έντονα και τώρα όταν επισκέπτομαι την Κίνα.
Δηλαδή τη ζεστασιά, τη φιλία,
την αγάπη και το σεβασμό που
έχουν οι Κινέζοι για την Ελλάδα
και τους Έλληνες.
Έχουν περάσει 53 χρόνια
από τον Ιούνιο του 1953 που
πρωτομπαρκάρισα και άρχισε το
όμορφο ταξίδι μου στη Ναυτιλία,
ταξίδι γεμάτο συγκινήσεις, αγωνίες, λαχτάρες και χαρές.
Θεωρώ πολύ τυχερό τον εαυτό
μου που τελειώνει με αυτήν την
όμορφη γιορτή, δίπλα στο μεγάλο και σύγχρονο αυτό πλοίο, στο
ίδιο λιμάνι που ξεκίνησα τζόβενο σε ένα παλιό καραβάκι, άμισθος και με πληρωμένη από
εμένα την τροφή μου για τους πρώτους τρεις μήνες.
Με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος και όλους εσάς δίπλα
μου.
Αισθάνομαι την ανάγκη σήμερα να απευθυνθώ στους νέους μας και να τους καλέσω να επιλέξουν για σταδιοδρομία
το ναυτικό επάγγελμα.
Ο καπετάν Wei κι εγώ βουνίσιοι είμαστε από αγροτικές
οικογένειες. Εγώ πρωτοείδα θάλασσα στα 13 μου χρόνια”.
Εμείς τους ευχόμαστε “καλοτάξιδο” το Cosco Hellas, όπως
καλοτάξιδα κι όλα τα πλεούμενα που φέρνουν πιο κοντά
λαούς και ανθρώπους.
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Την περασμένη χρονιά
στις 22 και 24 Ιουνίου 2005
που εγκαινιάσθηκε το εντυπωσιακό Γραφείο Τουρισμού του ΕΟΤ στο Πεκίνο,
οι δρόμοι της πόλης είχαν
κατακλύσει από γιγαντιαίες
αφίσες που έγραφαν το
σύνθημα “Ζήσε τον μύθο
σου στην Ελλάδα”.
Οι Κινέζοι τουρίστες επισκέπτονται την χώρα μας
μέσω 120 περίπου εξουσιοδοτημένων κινεζικών γραφείων, που συνεργάζονται
με τα αντίστοιχα “επιλεγμένα” ελληνικά ταξιδιωτικά.
Αφού δεν έχουν ξαναταξιδέψει στην Ευρώπη, θέλουν να
επισκεφθούν τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες στο
ίδιο ταξίδι, να ψωνίσουν ευρωπαϊκά προϊόντα κ.ά.
Ειδικοί της τουριστικής αγοράς πιστεύουν ότι μαζικές
επισκέψεις θα έχουμε στην χώρα μας έπειτα από μια δεκαετία.
Σημειωτέον ότι προβλέπεται, ότι 100 εκατομμύρια Κινέζοι θα ταξιδέψουν στην Ευρώπη τα προσεχή χρόνια και η
Ελλάδα διεκδικεί μεγαλύτερο όφελος.
Η παντελής έλλειψη ξεναγών που να μιλούν την κινεζική
γλώσσα δυσκολεύει την προσέλκυση και αρκετά γραφεία
χρησιμοποιούν ξεναγούς κινέζους, που σπουδάζουν ή
εργάζονται στην χώρα μας.
Εφέτος κατά τη δεύτερη μέρα της επίσημης επίσκεψής της
στην Κίνα, η Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Φάνη
Πάλλη Πετραλιά παρευρέθηκε στις 23/6/2006 στα εγκαίνια της 3ης Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού του Πεκίνου ΒΙΤΕ
2006, στην οποία η Ελλάδα είναι τιμώμενη χώρα. Η υπουργός εγκαινίασε το ελληνικό περίπτερο επισημαίνοντας ότι
“η χώρα μας είναι έτοιμη να προσφέρει τις πιο υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες”.
Στο περιθώριο των εγκαινίων η Υπουργός Τουριστικής
Ανάπτυξης παραχώρησε συνέντευξη στους Κινέζους Δημοσιογράφους από τα περιοδικά και εφημερίδες China Tourist
Weekly, Ta Kut Pao – μια από τις πιο αξιόπιστες εφημερίδες
του Hong Kong – στα τηλεοπτικά συνεργεία CCTV και
Beijing TV, αλλά και στο σημαντικότερο πρακτορείο ειδήσεων της Κίνας Xinhua News Agency.
Η Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης, συναντήθηκε και με
τον Υπουργό Αθλητισμού της Κίνας, κ. Liu Peng, ο οποίος
αναγνώρισε τη σημαντική της συμβολή στην οικονομική
συνεργασία Ελλάδας – Κίνας. Πρέπει να αναφερθεί ότι ο Κινέζος Υπουργός εξέφρασε την επιθυμία του από την επόμενη
περίοδο οι Κινέζοι φοιτητές να επισκέπτονται τη χώρα μας
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σε ειδικά οργανωμένα ταξίδια, που να συνδυάζουν
ψυχαγωγικό, τουριστικό
και παιδευτικό σε θέματα
πολιτιστικού χαρακτήρα,
ενώ η κ. Πετραλιά χαιρέτησε την προοπτική αυτή.
Παράλληλα ο κ. Liu Peng,
ανέφερε ότι η Ελλάδα και ειδικότερα η Αθήνα μπορούν
να αποτελέσουν την πύλη
των Κινέζων τουριστών του
ταξιδεύουν στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και την
περιοχή της Μεσογείου.
Η Υφυπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης επισήμανε
επίσης ότι η Ελλάδα προσφέρεται για προπονητικό και
αθλητικό τουρισμό και σε αυτό το πλαίσιο τόνισε ότι μπορεί
να αποτελέσει τον ιδανικό προορισμό των Κινέζων αθλητών,
ενόψει τόσο των Ολυμπιακών του Πεκίνου, όσον αφορά για
αγώνες στην Ευρώπη και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Συμφωνία τουριστικής συνεργασίας Ελλάδας - Κίνας
Συμφωνία τουριστικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και
Κίνας υπεγράφη στις 23/6/2006 στο Πεκίνο στο πλαίσιο της
επίσημης επίσκεψης που πραγματοποίησε η Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης κα Φάνη Πάλλη Πετραλιά. Η συμφωνία
υπεγράφη από την κ. Πετραλιά και τον Υπουργό Τουρισμού
της Κίνας Shao Qiwe.
Με την υπογραφή της Συμφωνίας επισφραγίζεται η πρόθεση και των δύο κυβερνήσεων να αναλάβουν πρωτοβουλίες
και δραστηριότητες για τη διεύρυνση της συνεργασίας τους.
Όπως τόνισε η κυρία Πετραλιά, η Ελλάδα μετά την επιτυχημένη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας,
βρίσκεται στο κατώφλι μιας νέας εποχής για τον τουρισμό
της. Μπορεί να γίνει πρώτος ευρωπαϊκός προορισμός για
εκατομμύρια Κινέζους.
Η αδιάλειπτη συνεργασία των δύο χωρών στο πλαίσιο της
διαδοχής της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων, αποτέλεσε ξεχωριστό κεφάλαιο στη συμφωνία. Στο πλαίσιο αυτό
η χώρα μας ήταν η τιμώμενη χώρα στη Διεθνή Τουριστική
Έκθεση China International Travel Market.
Κατά την τρίτη μέρα της επίσημης επίσκεψής της στην Κίνα,
η Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης κα Φάνη Πάλλη Πετραλιά, συναντήθηκε και με τον Γενικό Διευθυντή της AIR CHINA
κ. Ma Xu Lun, με το οποίο συζήτησαν την ανάγκη απευθείας
αεροπορική σύνδεση Ελλάδας και Κίνας. Πράγμα που θ’
αλλάξει πολύ το σκηνικό συνεργασίας των δύο χωρών.

Η Κίνα αντιστάθηκε αποτελεσματικά τόσο στη μεγάλη
ασιατική κρίση του 1997-’98,
χάρη στο κρατικά ελεγχόμενο
χρηματοοικονομικό της σύστημα, όσο και στην επιβράδυνση
της παγκόσμιας οικονομίας του
2001-2002, χάρη κυρίως στην
εξωτερική της ανταγωνιστικότητα και στην αναθέρμανση της
εσωτερικής ζήτησης. Όμως, η
επεκτατική δημοσιονομική
πολιτική των τελευταίων ετών
θα πρέπει σταδιακά να ελεγχθεί, γιατί θέτει σε κίνδυνο την
πορεία του δημοσίου ελλείμματος και του χρέους, παρόλο
που και τα δύο βρίσκονται ακόμα σε αποδεκτά επίπεδα. Το
δημόσιο έλλειμμα, που κινήθηκε στο 3% του ονομαστικού
ΑΕΠ το 2002, μειώθηκε ελαφρώς το 2003 (34 δις USD ή 2,9%
του ονομαστικού ΑΕΠ). Στις δημόσιες δαπάνες, που για πρώτη φορά το 2003 έφθασαν τα 300 δις USD, συνεισέφερε κατά
πολύ το αμφίβολης αναγκαιότητας διαστημικό πρόγραμμα
της χώρας και η εκτόξευση του πρώτου Κινέζου αστροναύτη. Αντίθετα, τα έσοδα ήταν μόνο 265,8 δις USD. Ενώ το
επίσημο δημόσιο χρέος δεν υπερβαίνει το 30,1% του ΑΕΠ
(2003), εκτιμάται ότι οι συνολικές υποχρεώσεις του κράτους
ξεπερνούν το 100% του ΑΕΠ. Το σαθρό τραπεζικό σύστημα,
αποτελούμενο από 4 μεγάλες εμπορικές τράπεζες, γνωστές
ως “Big Four” (Bank of China, Industrial and Commercial Bank
of China, Agricultural Bank of China και China Construction
Bank), τουλάχιστον 100 μικρές συν 1.200 συνεταιρισμούς
δανείων, επιβιώνει μόνον χάρη στη ρευστότητα η οποία
επιτυγχάνεται από το γεγονός ότι οι καταθέσεις αυξάνονται
γρηγορότερα από τις χορηγήσεις. Κατά γενική ομολογία,
χρήζει άμεσης εξυγίανσης, ιδίως δε κατάργηση των
άφθονων “bad loans” (δανείων που χορηγούνται με πολιτική
εντολή σε πελάτες χωρίς πιστοληπτική ικανότητα).
Ο διεθνής ανταγωνισμός, που επιτείνεται στο πλαίσιο
του ΠΟΕ, αναμένεται να ενθαρρύνει τη συνέχιση των ιδιωτικοποιήσεων και των διαρθρωτικών μεταβολών, που είναι
απαραίτητες για να εξασφαλισθεί μία αναπτυξιακή πορεία
με διάρκεια.
Οι συνέπειες της επιδημίας της «άτυπης πνευμονίας»
(SARS), που ξέσπασε στις αρχές του 2003 και φαίνεται να
έχει τεθεί υπό έλεγχο.
Πέραν του συγκυριακού φαινομένου του SARS, οι οικονομικές προκλήσεις για τη νέα κινεζική ηγεσία -πλην της
εξυγίανσης του χρηματοπιστωτικού τομέα- είναι σε κάθε
περίπτωση πολύ μεγάλες. Καταρχήν, αξίζει να σημειωθεί
ότι ο αγροτικός πληθυσμός της χώρας, που υπερβαίνει τα
700 εκατομμύρια, έχει ιδιαίτερα χαμηλό εισόδημα. Το μεγα-

λύτερο τμήμα του πληθυσμού
αυτού έχει μηνιαίο διαθέσιμο
εισόδημα που αντιστοιχεί σε
27 ευρώ περίπου, ενώ τα αντίστοιχα μέσα αστικά εισοδήματα
είναι τουλάχιστον τριπλάσια
και έχουν αυξηθεί κατά 75%
από το 1997 ως το 2003. Από
το συνολικό εργατικό δυναμικό της χώρας, το 10,1% (περί
τα 80 εκ.) είναι άνεργοι, ιδίως
στην ύπαιθρο, ενώ στις μεγάλες
βιομηχνικές πόλεις υπάρχει έλλειψη εργατικών χεριών. Άλλα
80-120 εκ. Κινέζοι κατοικούν
μεν στην ύπαιθρο, αλλά υποαπασχολούνται εκ περιτροπής στην ύπαιθρο και στις πόλεις, σε χαμηλά αμειβόμενες
εργασίες1.
Η συνεχιζόμενη εισοδηματική ανισότητα μεταξύ πόληςυπαίθρου αποτελεί για την Κίνα παράγοντα κοινωνικής
αποσταθεροποίησης και, ως εκ τούτου, βασικός στόχος του
κράτους είναι η σταδιακή μεταφορά του μισού αγροτικού πληθυσμού (350 εκ.) στις πόλεις μέσα στα επόμενα 25
χρόνια, ως το 2029, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στη δημιουργία
νέων υποδομών, δηλαδή επενδύσεων παγίου κεφαλαίου.
Μια δεύτερη μεγάλη πρόκληση είναι η διάχυση της οικονομικής ανάπτυξης και στο εσωτερικό της χώρας, από τα
ανατολικά παράλια στα οποία εστιάζεται σήμερα.
Τυπικό παράδειγμα αποτελεί η Chongqing, μια μέχρι
πρότινος άγνωστη στον ευρύτερο κόσμο πόλη 7 εκ. κατοίκων
(31 εκ. μαζί με τη μητροπολιτική περιοχή) επί του Γαλάζιου
Ποταμού, περίπου 1.500 μίλια δυτικά της Σαγκάης. Στην
πόλη αυτή βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη 105 μείζονα έργα
υποδομής, κόστους 23 δις USD. Επιπλέον, η ολοκλήρωση,
μέχρι το 2009, του παρακείμενου Φράγματος των «Τριών
Φαραγγιών» -μακράν του μεγαλύτερου υδροηλεκτρικού
έργου στον κόσμο- θα επιτρέψει στα 1.850 ποντοπόρα
φορτηγά πλοία της Κίνας να φθάνουν μέχρι το λιμάνι της
Chongqing, καθιστώντας την, έτσι, «πόλο ανάπτυξης» σε
ολόκληρη την κεντρική Κίνα.
Σύμφωνα με τα επίσημα κινεζικά στοιχεία, η ανεργία το 2003
ανήλθε κάτω του 4%, ποσοστό πολύ χαμηλό κατά τους ξένους
παρατηρητές. Γεγονός είναι ότι στην Κίνα η ανεργία δεν είναι
μετρήσιμο μέγεθος, λόγω της υψηλής υποαπασχόλησης.
1

Φωτό: Ο Πρωθυπουργός της Κίνας κ. Wen Jiabao συνο-

μιλεί με αγρότες στην επαρχία Xinjiang.
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Οι τεχνίτες γιόρτασαν την ολοκλήρωση του µεγαλύτερου υψοµετρικά σιδηροδρόµου στον κόσµο που
ε-δράζεται σε σταθερή τροχιά και κάνει τη διαδροµή
α-πό το Qinghi στο Θιβέτ, στις 15/10/2005.
Τα επίσηµα εγκαίνια της σιδηροδροµικής σύνδεσης
Πεκίνου – Λάσα έγιναν την 1η Ιουλίου 2006.
Ο νέος σιδηρόδροµος έχει µήκος 1956 χιλιόµετρα
και εκτείνεται από το Xining στη Lasa διασχίζοντας κατά µήκος όρος µε 5.000 µ. υψόµετρο και διαδροµή
550 χιλιοµέτρων, που αποτελεί το ήµισυ της συνολικής διαδροµής και οι σιδηροτροχιές του τρέχουν σε
συνθήκες παγετού.
Το υψηλότερο σηµείο της σιδηροτροχιάς είναι
5.082 µ. πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας,
τουλάχιστον 200 µ. υψηλότερα από τον περουβιανό
σιδηρόδροµο στις Άνδεις, που θεωρείται ότι κινείται
στην υψηλότερη τροχιά.
Το µεγαλύτερο µέρος της διαδροµής του βρίσκεται
στην αποκαλούµενη περιοχή οροπεδίου η “οροφή του
κόσµου”.
Κινείται κατά 80% της διαδροµής του σε ύψος πάνω από 3.000 µ. και στην πορεία του περιλαµβάνεται
το υψηλότερο κατασκευασµένο τούνελ στην περιοχή
Fenghnashan 4.905 µ. Η κίνησή του επιτυγχάνεται µε
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τη χρήση ειδικά σχεδιασµένων (από τη General Electric) ντηζελοµηχανών.
Το κόστος κατασκευής του ανήλθε σε 4,2 δις $.
Αποτελεί µέρος της πολιτικής προσπάθειας της κυβέρνησης να επιφέρει την ανάπτυξη στις φτωχές
Δυτικές περιοχές της Κίνας, ώστε να συνδεθούν
σιδηροδροµικά µε τις υπερανεπτυγέµενες Ανατολικές
περιοχές.
Δηµοσιευµένα σχόλια αναφέρουν ότι η επαρχία του
Θιβέτ θα κατακλυσθεί από µετανάστες των Ανατολικών περιοχών, πράγµα παρακεκινδυνευµένο για ένα
τόσο ευαίσθητο πολιτιστικά χώρο.
Κινεζικοί παράγοντες υποστηρίζουν ότι η σιδηροδροµική σύνδεση θα βοηθήσει στον διπλασιασµό του
τουριστικού εισοδήµατος στο Θιβέτ µέχρι το 2010 και
θα µειώσει τα µεταφορικά έξοδα των αγαθών κατά
75%.
Στον εξοπλισµό των βαγονιών των κινουµένων
συρµών περιλαµβάνεται αντικεραυνική προστασία,
συστήµατα παροχής οξυγόνου σε περιπτώσεις ανάγκης, διατάξεις εγκαταστάσεων εµπλουτισµού του αέρα
µε οξυγόνο, για την διευκόλυνση των επιβατών στα
ύψη που κινούνται (µέγιστον ύψος 5.072 µ.).
Ο εκπρόσωπος της εταιρίας κ. Zhu Zhensheng
δήλωσε ότι από το 2001 µέχρι σήµερα από τους
100.000 ανθρώπους που δούλεψαν στην κατασκευή
του έργου, το 10% ήταν Θιβετιανοί.
Ο νέος σιδηρόδροµος διασχίζει απέραντες αγροτικές εκτάσεις, περιοχές ανθρακωρυχείων και άλλα
όµορφα τοπία, σκαρφαλώνοντας στην απαγορευµένη
περιοχή των Ιµαλαΐων µέσω της διάβασης Tangulla.
Η καινούργια σιδηροδροµική γραµµή που αποκαλείται “Lasa express”, “τραίνο τ’ ουρανού”, “πύραυλος στην οροφή του κόσµου”, “το ψηλότερο
τραίνο του κόσµου” αποτελεί ένα σπουδαίο κατασκευαστικό θαύµα, που αξίζει όλοι να το ζήσουµε.

Αναδημοσίευση από το περιοδικό “Beijing Review”,
Οκτώβρης 2005.
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Greece-China Association successfully organizes courses of Chinese language as a foreign
language.
The lessons of Chinese language are performed
at five different levels in two accordingly equipped
classrooms, within the premises of the Association. Chinese as a foreign language is taught by
highly experienced teachers which come from
the University of Sanghai, and teach under a
specific agreement between the University and
the Association. It should be noted that both accommodation costs and the monthly salary of the
teachers are covered by the Assosiation. Chinese
teachers use during the courses either English
or Greek. Apart from the teachers coming from
the University of Sanghai, teachers introduced
and recommended by the Chinese Embassy in
Greece are also employed from the Association.
The teaching facilities (books, leaflets, dictionaries, CDs, DVDs) that are used are suggested from
the Universities of Beijing and Sanghai.
During the previous school year from September 2005 to June 2006, approximately 250 students
aged from 12 to 70 years old, exclusively Greeks
attended the Chinese language classes. The students had all Greek as their first language, their

age was varying from 12 to 70 years and they
were of varying education levels and professional
interests. Two intensive summer courses for beginners were also arranged in the Association,
as a result of the extremely increasing interest in
learning Chinese.
Greece-China Association is exclusively assigned the responsibility for the performance of
the test in Greece which leads to a certification of
competence in Chinese language. The Association
was authorized by the National Office for Teaching Chinese as Foreign Language (N.O.F.C.L.), the
Official Organization of the Ministry of Education
of People’s Republic of China, to conduct the internationally known as Hanyu Shuiping Kaoshi
Test/H.S.K. Test, for the first time in Greece for
two levels (basic- beginners and intermediate- advanced). The authorization was provided after
a commitment agreement which was mutually
signed on June 6th 2005. The first examination took
place on the 21st of October 2006 at the Athens
University of Economics and Business (A.U.E.B.),
under the thorough surveillance of the National
Office for Teaching Chinese as Foreign Language
(N.O.F.C.L.), and the auspices of the Embassy of
People’s Republic of China in Athens.
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The performance of the exams was a great
organization success. There were fifty (50) candidates from the area of Athens and Salonica,
48 of whom sat for the basic level and two for
the intermediate. The assistance of the National
Office for Teaching Chinese as Foreign Language
(N.O.F.C.L.), the teacher of the Association Mrs.
Yingqi Wang, the chief examiner and supervisor from the Chinese Ministry of Education Mr.
Lio Saohua was significant. The Association
expresses its gratitude to all of them for their
fruitful cooperation and assistance.
During a short opening ceremony that took
place before the examination the President of
the Association A. Potamianos, addressed the
candidates congratulating them for their efforts
and emphasized on the fact that they are all regarded representatives of Greece at the Olympic
Games of 2008 in Beijing. Also Mrs. A. Matiatou
Vice President of the Association, Professor A.
Papalexandri Vice Rector of A.U.E.B, as well as
Mrs.May Fen Tzo, Cultural Attachι of Chinese
Embassy in Athens gave a brief speech to the
candidates. Professor Panas, last but not least,
during his short speech made reference to the
fact that it was a great honor for Athens University of Economics and Business to host the
subject examination , whilst the increasing interest in relationships and cultural and economical
contact between the two countries.
The event was publicized via the Press (extended article appeared in “Kathimerini” on
21.10.2006) and Television (in detail reference
from ALTER and SKAI television broadcasting
stations).
Following the successful accomplishment of
the exams, Athens is regarded an official test
centre for the HSK Test for the competence in the
Chinese language. The exams are scheduled to
be conducted on an annual basis (one test session
per calendar year) , as directed and confirmed by
the Ministry of Education of People’s Republic
of China(and its relevant official Organization
HANBAN) under the surveillance, support
and the organizational responsibility and of our
Association.
Anastasios Krimpenis
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