ΚΙΝΕΖΙΚΑ

Η κινέζικη γλώσσα, η μακράν πιο ομιλούμενη μητρική γλώσσα στον κόσμο, (ομιλείται
από 1 δισεκατομμύριο και πλέον ανθρώπους) είναι μία από τις γλώσσες του μέλλοντος.
Η Κίνα είναι μια αχανής χώρα, δεύτερη οικονομική δύναμη στη γη μετά τις ΗΠΑ, που
τείνει να καταλάβει τον κόσμο με τα προϊόντα της και την οικονομική της ισχύ.
Σήμερα, η Κίνα δανείζει την Αμερική και όλο τον υπόλοιπο κόσμο.
Αντιλαμβάνεται κανείς τι συγκριτικό επαγγελματικό πλεονέκτημα έχει κάποιος που
γνωρίζει την κινέζικη γλώσσα, (τα μανδαρίνικα όπως λέγονται στην Κίνα) και
σκοπεύει να εργαστεί για κάποια κινέζικη εταιρεία ή να συνεργαστεί με Κινέζους
επιχειρηματίες. Καθώς η Κίνα συνεχίζει να εξαπλώνεται με ραγδαίους ρυθμούς προς
τη Δύση, θα αυξάνονται συνεχώς οι ευκαιρίες για επαγγελματική απασχόληση σε
όλους τους τομείς. Όσοι μιλούν Κινέζικα είναι πολύτιμοι υποψήφιοι για τις διεθνείς
επιχειρήσεις κινέζικων συμφερόντων.
Τα προϊόντα της Κίνας με τις ανταγωνιστικές τιμές κατακλύζουν τον κόσμο, την
Ευρώπη, την Ελλάδα. Παράλληλα, τα Ελληνικά προϊόντα αναζητούν αγορές στην
Κίνα. Όπως είναι γνωστό, προ λίγων ετών, στη χώρα μας έγινε μια τεράστια επένδυση
από την μεγαλύτερη εταιρεία μεταφορών στον κόσμο, την κινέζικη Κόσκο που
ανέλαβε την εκμετάλλευση του μεγαλυτέρου λιμανιού της χώρας, του Πειραιά, ενώ
ετοιμάζεται να κάνει κι άλλες επενδύσεις στην Ελλάδα, προκειμένου να εδραιώσει την
παρουσία της και πλήθος άλλων Κινέζων επενδυτών επιθυμούν να επενδύσουν στη
χώρα μας, την ώρα που αυξάνεται ραγδαία ο αριθμός των Κινέζων τουριστών.
Η Κίνα με το ενάμιση δισεκατομμύριο κατοίκους και τα δέκα εκατομμύρια
πολυεκατομμυριούχους, προσφέρει πάμπολλες ευκαιρίες στους υποψήφιους
επενδυτές. Οι αχανείς αγορές της περιμένουν να πάρουν και να δώσουν προϊόντα.
Φυσικό είναι λοιπόν η κινεζική γλώσσα να διδάσκεται παγκοσμίως και να είναι πολλοί
αυτοί που επενδύουν στη γνώση της, προκειμένου να παίξουν κάποιο ρόλο στο
οικονομικό γίγνεσθαι αυτού του κολοσσού.
Η Κινεζική είναι σχετικά απλή γλώσσα στην ομιλία, με εύκολη γραμματική και
συντακτικό, χωρίς αλλαγές στα ρήματα, πρόσωπα και πληθυντικό αριθμό. Η Κινεζική
γλώσσα όμως είναι τονική, δηλαδή ο διαφορετικός τονισμός σε μια λέξη έχει και
εντελώς διαφορετικό νόημα. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζει
κάποιος που προσπαθεί να μάθει Κινέζικα. Οι περίφημοι τέσσερις τόνοι στην Κινεζική
γλώσσα και οι κανόνες εφαρμογής τους απαιτούν πάνω από όλα ακουστική εξοικείωση
με τη γλώσσα και προσπάθεια μιμητικής ομιλίας. Οι Κινέζοι εκτιμούν ιδιαίτερα την
προσπάθεια που καταβάλλει κάποιος ξένος για να μιλήσει Κινέζικα και καταβάλλουν
και οι ίδιο προσπάθεια για να τον κατανοήσουν αγνοώντας τυχόν λάθη.
Επίσης η Κινεζική, είναι αρχαία γλώσσα με μακρά ιστορία και αποτελεί το μέσο
κατανόησης ενός πανάρχαιου και μεγάλου πολιτισμού, με μεγάλες επιδράσεις σε άλλες
ασιατικές χώρες. Κινέζικοι χαρακτήρες υιοθετήθηκαν στις γλώσσες χωρών όπως η
Κορέα, η Ιαπωνία και το Βιετνάμ. Για παράδειγμα ποσοστό που ξεπερνά το 50% των
λέξεων στα Κορεατικά λεξικά είναι κινεζικής προέλευσης με σχεδόν όμοια προφορά

και στην Ιαπωνία πάνω από χίλιους χαρακτήρες γραφής που χρησιμοποιούνται σήμερα,
έχουν κινεζική προέλευση.

