Αραβικά
Πέρα από την αναμφισβήτητη ιστορική και πολιτιστική της αξία, (η Αραβική
είναι η ιερή γλώσσα του Κορανίου για περίπου 1,5 δισεκατομμύριο
μουσουλμάνους, ενώ έχουν γραφεί χιλιάδες επιστημονικές μελέτες σ’ αυτή
τη γλώσσα ήδη από τον 7ο αι. μ.Χ.), τα Αραβικά, είναι αυτή τη στιγμή μία
από τις πιο ελκυστικές γλώσσες για οποιονδήποτε αναζητά μία θέση εργασίας
στις ταχύτατα αναπτυσσόμενες πετρελαιοπαραγωγές χώρες του περσικού
κόλπου.
Κι αυτό γιατί παρότι η Δύση γενικότερα και η χώρα μας ειδικότερα βιώνουν
μία πρωτοφανή κρίση από το 2007, ο αραβικός κόσμος λόγω της παραγωγής
πετρελαίου είναι ακόμη σταθερός οικονομικά.
Έτσι σήμερα χιλιάδες Έλληνες επιστήμονες και εργαζόμενοι γενικότερα,
(γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, μηχανικοί, καθηγητές πληροφορικής,
άνθρωποι του αθλητισμού, δραστηριοποιούμενοι στον τουρισμό,
εμποροπλοίαρχοι και ναυτικοί, πιλότοι, και αεροσυνοδοί, αλλά και πάσης
φύσεως επιχειρηματίες, ειδικά πάνω στις κατασκευές και τα πετρελαιοειδή),
μαθαίνουν Αραβικά αφού, είτε μεταβαίνουν στις αραβικές χώρες για
αναζήτηση καλύτερης τύχης, είτε συνεργάζονται από εδώ σε καθημερινή
βάση με κάποια αραβικών συμφερόντων επιχείρηση.
Δεδομένου ότι τα αραβικά είναι μία από τις έξι επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ
και μητρική γλώσσα περίπου 300 εκ. ανθρώπων σε 20 χώρες, (Παλαιστίνη,
Συρία, Λίβανος, Ιορδανία, Ιράκ, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Κατάρ,
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Υεμένη, Ομάν, Μπαχρέιν, Αίγυπτος, Σουδάν,
Λιβύη, Τυνησία, Αλγερία, Μαρόκο, Μαυριτανία και Δυτική Σαχάρα), γίνεται
αντιληπτό πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζει κανείς την συγκεκριμένη
γλώσσα, εφόσον σκέπτεται να έχει οποιασδήποτε μορφής συνεργασία, με
Άραβες ή αραβόφωνους..
Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο μεταίχμιο της Δύσης και
της Ανατολής και αποτελεί γέφυρα των δύο πολιτισμών, ενώ η ιστορία και ο
πολιτισμός της Ελλάδας με τον Αραβικό κόσμο αλληλοεπηρεάστηκαν και
αλληλοεπίδρασαν για πολλούς αιώνες μέχρι και τις μέρες μας.
Η αραβική γλώσσα έχει πολλές διαλέκτους, αλλά η κλασσική (φούσχα) είναι
αυτή που χρησιμοποιείται σε όλον τον Αραβικό κόσμο. Το αραβικό
αλφάβητο προέρχεται από την αραμαϊκή γραφή και έχει 28 γράμματα. Τα
αραβικά όπως και οι άλλες σημιτικές γλώσσες, γράφονται από δεξιά προς τα
αριστερά, ενώ η γραφή της δεν είναι δύσκολη, απλώς διαφορετική και
χρειάζεται πρακτική για να τη συνηθίσει κανείς. Μερικές γνωστές αραβικές

λέξεις που έχουν καθιερωθεί στη Δύση είναι: άλγεβρα, αλχημεία, αλκοόλ,
αλγόριθμος κτλ..

