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Εχει 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 επικοινω-
νούν καλύτερα με τους Δυτικούς – έρχεται στο Πανε-
πιστήμιο 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 ελλη-
νική 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 Πεκί-
νο (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 Πεκί-
νου εδώ και χρόνια. Οι Γερμανοί πούλησαν τον περασ-
μένο 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 Γάλ-
λους, Γερμανούς και Ισπανούς ότι του χρόνου η Ελλάδα 
θα συμμετάσχει στη νέα ιστοσελίδα που μόλις δημιούρ-
γησαν, 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 διευθυ-
ντής 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. 

Της Κατρίν Βελισσάρη
Διευθύντριας του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου
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Σε μια όμορφη βραδιά, στις 22-6-2006, στο 
Μέγαρο Μουσικής της Απαγορευμένης Πόλης 

στην Κίνα, η Νένα Βενετσάνου, ο Νίκος Κουρουπά-
κης, ο Ζάχος Τερζάκης και η Τζούλια Σουγκλάκου 
εμφανίσθηκαν με τη Λαϊκή Ορχήστρα “Μίκης Θεοδω-
ράκης”, τη Συμφωνική Ορχήστρα του Πεκίνου και τη 
Χορωδία της Εθνικής Όπερας της Κίνας. 

Στην “καρδιά” του Πεκίνου το έργο του Μίκη Θεο-
δωράκη “Τα τραγούδια του Έρωτα και της Αγάπης” 
συγκίνησε τους παρευρισκόμενους θεατές της κατάμε-
στης αίθουσας.

Το κοινό “ταξίδεψε” μέσα από έναν συνεχή διάλογο 
σε μια οθόνη που πρόβαλε τις δύσκολες συνθήκες μέ-
σα στις οποίες η αγάπη καλείται να επιβιώσει, σε ένα 
απάνθρωπο κόσμο.

Από το Σύνδεσμό μας εστάλη επιστολή στην Ελλη-
νική 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.

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 Ολυ-
μπιακών Αγώνων και υπουργός της Κινεζικής κυβέρ-
νησης κ. Γιάνγκ Ξιάου, εκατό πρέσβεις, επιχειρημα-
τίες, εκπρόσωποι επιμελητηρίων κ.ά.

Η Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Φ. Πετρα-
λιά, μεταξύ άλλων, είπε τα εξής: “Αισθανόμαστε όλοι 
ιδιαίτερη τιμή, που βρισκόμαστε εδώ στην Απαγο-
ρευμένη 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 άνο-
δος της Κίνας στην παγκόσμια σκηνή είναι μια ευπρόσ-
δεκτη εξέλιξη, που επιταχύνει την πρόοδο του παγκό-
σμιου 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 διορ-
γανώσουν “Πράσινους Ολυμπιακούς Αγώνες” στέλνει 
σε όλο τον κόσμο μήνυμα σεβασμού απέναντι στο πε-
ριβάλλον, πράγμα πολύ αναγκαίο  στην εποχή μας”.



σελ 

13

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 επί-

σημοι 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.

öùôï:   ÄçìÞôñçò ÌáóôïñÜêïò
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Συναντήσαμε φωτογράφους από πολλά μέρη του 
κόσμου (ΗΠΑ, Αγγλία, Γαλλία, Ολλανδία, Πορτογα-
λία, κτλ.). Οι περισσότεροι απ’αυτούς ήταν επαγγελ-
ματίες 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 τε-
λετή έναρξης του φεστιβάλ, όπου παρακολουθήσαμε 
επιδείξεις παραδοσιακών χορευτικών. Το ίδιο μεση-
μέρι 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 Ια-
τρόπουλο 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 διαγω-
νισμό του Λισούι. Μετά τη τελετή λήξης, η οποία 
συνοδεύθηκε από ομιλίες και βραβεύσεις, επιστρέ-
ψαμε στο Πεκίνο.

Εκεί, για τρεις μέρες απολαύσαμε τα σημαντικό-
τερα 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 ευχά-
ριστο κλίμα μας ξαναπροσκάλεσαν στη χώρα τους 
και μας παρότρυναν να στείλουμε φωτογραφικό υλι-
κό 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 Τσέν-
τζε, μια πόλη με οχτώ ναούς σε καταφύγιο του βου-
νού, μνημείο προστατευόμενο από την Unesco. Μας 
κέντρισε το ενδιαφέρον το γεγονός πως ήξεραν τόσα 
πολλά για τη χώρα μας και μάλιστα ακόμα και πρό-
σφατα 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 εκδη-
λώσεων 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

öùôï:   ÄçìÞôñçò ÌáóôïñÜêïò

öùôï:   Ãéþñãïò ÊáæÜæçò

öùôï:   Ãéþñãïò ÊáæÜæçò
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  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. 

Του Φλώρου Σιγάλα
τ. Επισκέπτη Καθηγητή του 
Πανεπιστημίου του Πεκίνου

ÖïéôçôÝò ôïõ ÔìÞìáôïò ÅëëçíéêÞò Ãëþóóáò ôïõ ÊÝíôñïõ Åëëçíéêþí Óðïõäþí, ìå ôïí êáèçãçôÞ ôïõò ê. Ö. ÓéãÜëá.
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Στο Πανεπιστήµιο του Πεκίνου, στο έτος 2000, ιδρύθηκε  
το “Κέντρο Ελληνικών Σπουδών”, συνεργαζόµενο και 

συστεγαζόµενο µε το Τµήµα Ιστορίας. 
Ιδρύθηκε µε γενναία χορηγία του πλοιοκτήτου πλοιάρ-

χου κ. Βασιλείου Κωνσταντακοπούλου. Αποστολή-στόχος 
του Κ.Ε.Σ. είναι η προώθηση ιδεωδών του Ελληνισµού, 
δηλαδή µέσω της παιδείας, των γραµµάτων, και των τεχ-
νών 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 διδα-
σκαλία Αρχαίων και Νέων Ελληνικών και µε χορήγηση 
υποτροφιών για ερευνητικά προγράµµατα. Ενδεικτικά ανα-
φέρω τίτλους χρηµατοδοτηθέντων εργασιών Κινέζων επι-
στηµόνων: “Ο Ελληνικός κόσµος στα µάτια του Ξενοφώ-
ντος”, “Σπουδές του ελληνορωµαϊκού πολιτισµού στην 
σύγχρονη Κίνα”.

Επίσης το Κέντρο, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, εκδίδει 
επιστηµονικό περιοδικό, ενδεικτικά αναφέρω τίτλους χρη-
µατοδοτηθέντων εργασιών Κινέζων επιστηµόνων: “Σχόλια 

σε µια από τις αριστοτελικές προτάσεις”, “Βυζαντινά 
νοµίσµατα που ευρέθησαν στην Κίνα και συµπεράσµατα”, 
επίσης παρέχει χορηγίες για έκδοση επιστηµονικών βιβλί-
ων 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 ελλη-
νικού ενδιαφέροντος θέµατα µεταπτυχιακών σπουδών και 
µάλιστα στην Ελλάδα, κυρίως δε οι µετέχοντες στο πρό-
γραµµα 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. 

Áðü ôçí åðßóêåøç ôïõ Ðñýôáíç ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí 
ê. Ã. Ìðáìðéíéþôç. ÁñéóôåñÜ ï êáèçãçôÞò ê. Yang.

Ï ÷ïñçãüò ôïõ ÊÅÓ ê. Â. Êùíóôáíôáêüðïõëïò.
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 Η ελληνική γλώσσα -αρχαία και νέα- σύμφωνα με 
στοιχεία που έχω συλλέξει, διδάσκεται σήμερα στα εξής 
πανεπιστήμια της Κίνας:

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 Sheng-
peng.

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 

το Πανεπιστήμιο της Σεούλ και των Πανεπιστημίων της 
τέως Σοβιετικής Ενώσεως, πλην του Πανεπιστημίου 
Λομονόσωφ της Μόσχας.

  Σε ορισμένα πανεπιστήμια της Κίνας,ως προαναφέρ-
θηκε, διδάσκονται αρχαία ελληνικά  από Κινέζους 
καθη-γητές, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει Κλασσικές 
σπουδές,δηλαδή Αρχαία Ελληνικά και Λατινικά,ή Φιλο-
σοφία στη Δυτική Ευρώπη. Οι περισσότεροι από αυτούς 
χρησιμοποιούν για τη διδασκαλία εγχειρίδιο  εκδόσεως 
του Πανεπιστημίου του Καίμπριτζ, που είναι πολύ δύσκο-
λο για αρχαρίους.

Είναι αξιοσημείωτο να αναφερθεί, ότι πλήρεις σπου-
δές για την Νέα Ελληνική  Γλώσσα  λαμβάνουν χώρα  
στο Πανεπιστήμιο Διεθνών Σπουδών της Σαγκάης.

Κάθε  τέσσερα χρόνια, το  Τμήμα Ελληνικών  του ανω-
τέρω Πανεπιστημίου δέχεται φοιτητές, οι οποίοι αποφοι-
τώντας 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 Πεκί-
νου, 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.

Οι φοιτητές  προέρχονται από διάφορα τµήµατα του Πανε-
πιστηµίου.

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 σπουδά-
σουν. 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 περισσό-
τεροι 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 λατι-
νικούς 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 µπο-
ρούµε 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 συλ-
λαβές, δυσκολεύονται και οι προχωρηµένοι, πολλές φορές, 
στο σωστό συλλαβισµό και προφορά. Η εξήγηση, κατ‘ εµέ, 
είναι, επειδή έχουν µάθει από παιδιά ν’ αποµνηµονεύουν-
φωτογραφίζουν τις λέξεις προσπαθούν να κάνουν το ίδιο 
και µε τα ελληνικά. 

Ένας άλλος παράγων δυσκολίας εκµαθήσεως της ελλη-
νικής 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 χαρακτήρες-
συλλαβές µένει αναλλοίωτο, προστίθεται όµως η αντωνυµία 
και ο χρονικός προσδιορισµός, κατόπιν τούτων δικαιολογη-
µένη η δυσκολία.

Όταν ανέλαβα εγώ τα Νέα ελληνικά, έστω στους λίγους 
προχωρηµένους, χρησιµοποίησα τα βιβλία: “Ελληνική 
Γλώσσα” του Μπαµπινιώτη (Γραµµατική και Λεξικό), λογο-
τεχνικά βιβλία, καθώς και “Τα Νέα Ελληνικά για ξένους” του 
ΑΠΘ.
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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

Μακροχρόνιοι δεσμοί φιλίας με συνδέουν με την Ελλάδα, λόγω των  
συνεχών επαγγελματικών επαφών μου και των ιδιαίτερων εκπ-  
παιδευτικών συνεργασιών με τα ανώτατα εκπαιδευτικά και άλλα 

πνευματικά ιδρύματα της χώρας σας.
Κατά την παραμονή μου στην Αθήνα όπου δίδαξα για κάποιο χρονικό διά-
στημα, μαζί με την κα Wang Xiao Ying, την κινεζική γλώσσα στο φροντι-
στήριο 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 διδα-
σκαλίας της Ελληνικής γλώσσας, οι οποίοι θα γίνονται οι καλύτεροι πρεσ-
βευτές 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 εκ-
μάθησης, το Πανεπιστήμιο Διεθνών Σπουδών χαίρει καλής φήμης και αναγ-
νώρισης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
Το Πανεπιστήμιο περιλαμβάνει Σχολές και Τμήματα που προσφέρουν προ-
γράμματα κανονικών σπουδών, καθώς και μεταπτυχιακά προπτυχιακά προ-
γράμματα. 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, ισπα-
νικά, αραβικά, γιαπωνέζικα, περσικά, κορεατικά, ταϊλανδικά, πορτογαλικά,  
ιταλικά και διδασκαλίας της κινέζικης ως ξένης γλώσσας. 
Επίσης  περιλαμβάνει τμήματα Επιστημών Διεθνούς Εμπορίου, Οικονομι-
κών,Νομικών Επιστημών, Δημοσιογραφίας, Διοίκησης επιχειρήσεων, Λογι-
στικής  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 συ-
νεργασίες, 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 συνερ-
γασίας 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 Σπου-
δών. Δέχεται τους αποφοίτους Λυκείου που επιτυγχάνουν 
στις πανεθνικές ενιαίες εισαγωγικές εξετάσεις για το πανεπι-
στήμιο. 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 Πολι-
τισμού καθώς και Ιδρυμάτων, όπως του Ιδρύµατος Κώστα & 
Ελένης Ουράνη και του Ιδρύµατος Μελετών Χερσονήσου 

Hu Jing Jing (Σοφία)
Είμαι απόφοιτος του Τμήματος της Ελληνικής Φιλολο-

γίας 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 σπου-
δές μου στην Νεοελληνική Γλώσσα, στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών.

Η Ελλάδα χώρα μακρινή σε μας, αλλά και τόσο μα-γευτι-
κή. 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 συνέ-
χεια 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 Παι-
δείας 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 Ελ-
λάδας - 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 διά-
δοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτι-
σµού 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 Ελλη-
νική λογοτεχνία θέλησα να 
κάνω την επιστημονική μου 
διατριβή αναφερόμενη στην 
νεώτερη ελληνική λογοτεχ-
νία και ιδιαίτερα στο συγκινη-
τικό έργο του Ηλία Βενέζη. 
Μέσα από τα πανεπιστημιακά 
μου συγγράμματα έχω γνω-
ρίσει αποσπάσματα από λο-
γοτεχνικά 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 Ακρό-
πολη, τη θάλασσα, ιδιαίτερα το μυθικό Αιγαίο και τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες, που είναι η γενέτειρά τους.

Μας εντυπωσιάζει ιδιαίτερα ότι οι Έλληνες είναι φιλό-
ξενοι, 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 Σαγκά-
ης, 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 Πανεπι-
στημίου 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. Σπού-
δασα τα Ελληνικά στο Πανεπιστήμιο. Στην αρχή μου φάνηκαν 
δύσκολα, αλλά σιγά σιγά μου ήταν εύκολα. 

Κατάλαβα ότι η ελληνική γλώσσα έχει πλούσιο λεξιλό-
γιο 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 δια-
φορετική 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 

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 Καζαντζά-
κη 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 παράθυ-
ρο 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 πανεπι-
στημιακά 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.


