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Τι πρέπει να γνωρίζετε
πριν επισκεφτείτε την Κίνα

Children |



Students |

Business people |
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Tourists

Εισαγωγή
Όταν επισκέπτεστε μια ξένη χώρα ή όταν συναντάτε ανθρώπους από αυτή τη χώρα,
είναι αναπόφευκτο ότι θα δείτε και θα γνωρίσετε νέα και διαφορετικά πράγματα. Τρώνε διαφορετικά, αντιλαμβάνονται το χρόνο διαφορετικά, έχουν διαφορετικές συμβάσεις ευγένειας και σεβασμού, οι προτεραιότητες στη ζωή τους είναι
διαφορετικές. Φυσικά, αν και συνειδητοποιούμε ότι δεν συμπεριφέρονται όλοι
το ίδιο σε μια χώρα, καταφεύγουμε σε γενικεύσεις που βασίζονται στις εμπειρίες
μας και σε όσα βλέπουμε. Έτσι κατανοούμε το νέο περιβάλλον και αποκομίζουμε
ενδείξεις για το πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε. Παρακάτω θα βρείτε μια σύντομη παρουσίαση των πιθανών εμπειριών που μπορεί να αποκομίσετε από την
επίσκεψή σας στην Κίνα ή όταν μιλάτε με Κινέζους. Είναι αυτονόητο ότι δεν συμπεριφέρονται όλοι όπως περιγράφουμε εδώ, ωστόσο για τους περισσότερους οι
καταστάσεις που περιγράφουμε αποτελούν κομμάτι της φυσιολογικής κοινωνικής
ζωής. Σας προτρέπουμε να διαβάσετε τις πληροφορίες με ανοιχτό μυαλό και να τις
χρησιμοποιήσετε ως αφετηρία για να εξερευνήσετε τον πλούσιο και πανέμορφο
πολιτισμό της Κίνας.
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Σύντομο ιστορικό
BASIC MODULE |

Η Κίνα είναι η τρίτη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο μετά τη Ρωσία
και τον Καναδά και η μεγαλύτερη της Ασίας. Έχει έκταση περίπου
9.600.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμό πάνω από
1.300.000.000 κατοίκους.
Αρκετές πόλεις στην Κίνα είναι κυριολεκτικά μεγαλουπόλεις. Σύμφωνα με το επίσημο Μπλε Βιβλίο
που εκδόθηκε το 2009 από την Κινέζικη Ακαδημία
Κοινωνικών Επιστημών, μέχρι το 2008 υπήρχαν
118 πόλεις με πληθυσμό πάνω του 1 εκατομμυρίου και 4 πόλεις με πληθυσμό που ξεπερνούσε
τα 10 εκατομμύρια. Οι πιο πυκνοκατοικημένες
πόλεις είναι η Τσονγκίνγκ με πληθυσμό περίπου
29.190.000 το 2011, η Σαγκάη με 23.470.000 το
2011 και ακολουθεί το Πεκίνο με 20.180.000 το
2011. Στην περιοχή του Χονγκ Κονγκ κατοικούν
„μόλις” 7.071.576 άνθρωποι.
Οι ξένοι ονόμασαν τη χώρα Κίνα. Οι Κινέζοι όμως
την αποκαλούν Μέσο Βασίλειο (Zhongguo, προφέρεται τζονγκ γκούο). Όντως, οι Κινέζοι θεωρούσαν ότι τη χώρα τους αποτελούσε το κέντρο
του κόσμου. Σήμερα, συνεχίζουν να αισθάνονται
περήφανοι για το έθνος και τον πολιτισμό τους.
Αν ασκήσετε κριτική για την Κίνα σε κάποιον
Κινέζο, μπορεί να αισθανθεί ότι τον προσβάλετε
σε προσωπικό επίπεδο. Συνεπώς, όπως και όταν
ταξιδεύετε σε κάθε άλλη χώρα, καλύτερα να κρατάτε τις επικριτικές απόψεις για τον εαυτό σας.
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για θέματα που επικρίνει η
Δύση, όπως για παράδειγμα η πολιτική του ενός
παιδιού ή η κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Επίσης μην αναφέρετε το τρίπτυχο Θιβέτ,
Ταϊβάν και Τιενανμέν.



Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της κινέζικης κυβέρνησης, στη Κίνα υπάρχουν 56 εθνοτικές ομάδες. Η μεγαλύτερη είναι των Χαν (πάνω από το 90%), ενώ οι υπόλοιπες
55 μειονότητες είναι διάσπαρτες σε όλη τη χώρα. Η κυβέρνηση της Κίνας προσπαθεί να διαφυλάξει την ταυτότητα αυτών των μειονοτήτων εξαιρώντας τις από τη νομοθεσία για τον πληθυσμιακό έλεγχο.
Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Purdue που διεξήχθη το 2007, πάνω από τους μισούς Κινέζους πολίτες
δηλώνουν άθεοι. Η Πολιτιστική Επανάσταση διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στο θέμα της θρησκείας. Ωστόσο,
στην Κίνα υπάρχουν πιστοί σχεδόν από κάθε θρησκεία:
ταοϊστές, βουδιστές, μουσουλμάνοι, χριστιανοί.

στην Κίνα υπάρχουν πιστοί σχεδόν
από κάθε θρησκεία:

ταοϊστές, βουδιστές,
μουσουλμάνοι,
χριστιανοί.

Τ ιH π
τ εw πBρeι fo
ν εr π
σ κuε φGτoε ί τ ε τ ην Κ Ί Ν Α
C
I NρAέ π-εTι hνiαn gγsν ω
Toρ ίKζ nε o
e ιYo
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Εθνοτικές κοινότητες
BASIC MODULE |

Ο ατομικισμός συχνά θεωρείται γνώρισμα του
δυτικού πολιτισμού. Οι Κινέζοι ανατρέφονται
με την πεποίθηση ότι προηγείται η κοινότητα,
ότι η ευημερία της είναι πιο σημαντική από
την ατομική ευτυχία. Έτσι, πράττουν και
πιστεύουν ό,τι και οι άλλοι, λαμβάνοντας
αποφάσεις συλλογικά. Αν όλοι κάνουν κάτι με
συγκεκριμένο τρόπο, πρέπει να έχει νόημα.
Η αρμονία στους κόλπους της ομάδας
ανάγεται σε θεμελιακή αξία. Συνεπώς, το
να ξεχωρίζεις από το πλήθος θεωρείται
μεν θετική συμπεριφορά στη Δύση, αλλά
αρνητική στην Κίνα. Ωστόσο φαίνεται ότι
αυτή η στάση αλλάζει. Η νεότερη γενιά
ρέπει προς τον ατομικισμό, αν και η πίστη
στην οικογένεια, την εταιρεία και τη χώρα
εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα ισχυρή.
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Οι Κινέζοι θεωρούν τις αρχές του ταοϊσμού και του κομφουκιανισμού θεμελιώδεις για τον πολιτισμό τους και τις
διαφυλάσσουν μέχρι και σήμερα. Αυτές οι παραδοσιακές αξίες αφορούν ουσιαστικά την προσπάθεια για την
επίτευξη αρμονίας με τον κόσμο που μας περιβάλει, την
αποδοχή του εαυτού μας, καθώς και τις πέντε αρετές του
κομφουκιανισμού: την ευπρέπεια, τη φρόνηση, την πίστη, τη δικαιοσύνη και την καλοσύνη.
Το σημαντικότερο για τους Κινέζους είναι να „σώσουν την
υπόληψή τους”. Δεν υπάρχει μονοσήμαντη απόδοση της
κινεζικής έννοιας, είναι ένας συνδυασμός αξιοπρέπειας,
τιμής, γοήτρου και φήμης. Όποιος „σώζει την υπόληψή
του” και βοηθάει τους άλλους να διατηρήσουν το κύρος
τους, είναι αξιοσέβαστος. Για τους Κινέζους, η αμαύρωση της υπόληψης, το χάσιμο της αξιοπρέπειας είναι τραγωδία. Μπορεί να καταστρέψει σχέσεις. Συνεπώς, οι συζητήσεις μας πρέπει να εκτυλίσσονται με ομαλό τρόπο. Η
άμεση κριτική, ιδιαίτερα όσον αφορά τη γνώμη κάποιου,
μπορεί να αμαυρώσει την υπόληψή του και να καταστρέψει κάθε φιλική ή επαγγελματική σχέση.

Παραδοσιακά, οι Κινέζοι είναι ήπιων τόνων, δεν τους
αρέσει να κάνουν επίδειξη. Εκτιμούν τη μετριοφροσύνη και η αβρότητα θεωρείται ως αυτοϋποτίμηση, που
ισοδυναμεί περίπου με τους δυτικούς τύπους της μετριοφροσύνης και ταπεινοφροσύνης. Οι Κινέζοι πάντα αυτοϋποτιμούνται, ενώ τονίζουν το γύρος του περίγυρού
τους. Αν ακούσουν κάποια φιλοφροσύνη, συνήθως αντιδρούν λέγοντας ότι πρόκειται για υπερβολές και δεν τους
αξίζει ο χαρακτηρισμός.
Ο σεβασμός της παράδοσης αποτελεί σημαντικότατη
πτυχή της ζωής στην Κίνα. Αυτό δεν είναι περίεργο, καθώς
ορισμένες κινέζικες παραδόσεις συνεχίζουν αναλλοίωτες
εδώ και χιλιάδες χρόνια. Οι Κινέζοι γνωρίζουν καλά τη
συνεισφορά τους στην ανάπτυξη του παγκόσμιου πολιτισμού. Πού θα βρισκόταν η ανθρωπότητα χωρίς το χαρτί,
τα ζυμαρικά, την πορσελάνη, το δεκαδικό σύστημα, τις
ομπρέλες, το μετάξι, τις πυξίδες, τη χειράμαξα, την τυπογραφία, το μπαρούτι, το τσάι, τις οδοντόβουρτσες και...
το χαρτί υγείας;
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Τα παιδιά στην Κίνα
CHILDREN MODULE |

Τα παιδιά στην Κίνα είναι λατρεμένα. Δεν θεωρούνται
ξεχωριστά πλάσματα, αλλά απόγονοι, οι συνεχιστές της
κληρονομιάς. Ο Κινέζος είναι άρρηκτα και δια βίου δεμένος
με μια οικογένεια που αγαπάει και σέβεται, αλλά από την
άλλη αναμειγνύεται στα πάντα και τα ξέρει όλα.

Στην Κίνα συνήθως οι παππούδες φροντίζουν τα μωρά. Παραδοσιακά τα παιδιά τα
κουβαλούν αγκαλιά ή στην πλάτη για πολύ
περισσότερο απ’ ότι στη Δύση. Επίσης κοιμούνται στο δωμάτιο των γονιών τους για
πολύ περισσότερο απ’ ότι στα δυτικά σπίτια. Ορισμένοι πιστεύουν ότι αυτό καλλιεργεί το πνεύμα της συλλογικότητας που διέπει την κινέζικη κοινωνία.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, με τη σταδιακή εφαρμογή
της πολιτικής του ενός παιδιού, η μέση κινέζικη οικογένεια
μεγαλώνει ένα παιδί, αν και αυτή η πολιτική δεν είναι πλέον
τόσο αυστηρή. Αυτό εν μέρει οφείλεται στην αύξηση του
πλούτου. Οι γονείς έχουν πλέον την οικονομική δυνατότητα
να μεγαλώνουν δύο παιδιά και να πληρώνουν τα πρόστιμα
που επιβάλλονται μερικές φορές για το δεύτερο παιδί.
Τα παιδιά είναι το επίκεντρο της οικογένειας, οι „μικροί
αυτοκράτορες” όπως τα αποκαλούν. Ακόμα και οι φτωχές
οικογένειες προσπαθούν να προσφέρουν ό,τι καλύτερο στα
παιδιά τους. Ορισμένοι θα έλεγαν ότι τα κακομαθαίνουν.
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Τα κινεζάκια δεν έχουν πολύ ελεύθερο χρόνο. Οι γονείς
τους πιστεύουν ότι ο πολύς ελεύθερος χρόνος επηρεάζει αρνητικά τη μάθηση. Όταν δεν μελετούν, τα παιδιά
πετούν χαρταετούς, ασκούνται στο κουνγκ φου, παίζουν
πινγκ πονγκ ή μπάντμιντον, ή κάνουν άλλες δραστηριότητες στην ύπαιθρο. Ο γονείς το θεωρούν μέρος της ανατροφής του παιδιού.
Οι Κινέζοι γονείς ενδιαφέρονται πρωτίστως για την ανατροφή του παιδιού τους. Θεωρείται δεδομένο ότι τα
παιδιά πρέπει να εργάζονται σκληρά και να επιδιώκουν
την αριστεία. Οι γονείς παρέχουν στο παιδί τα εφόδια
που θα του φανούν χρήσιμα όταν ενηλικιωθεί. Όπως
και σε άλλες χώρες, η κατασπατάληση χρόνου μπροστά
στην τηλεόραση ή με βιντεοπαιχνίδια είναι λάθος, αν και
η νεότερη γενιά χρησιμοποιεί περισσότερο το Internet.

Παραδοσιακά, η Κινέζα μάνα δεν θα δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία όσον αφορά την αυτοεκτίμηση του παιδιού
της. Αν δεν είναι ευχαριστημένη με τα αποτελέσματα της
εργασίας του, θα του το πει ορθά-κοφτά. Δεν ενθουσιάζεται με ό,τι κάνει το παιδί, καθώς ορισμένα πράγματα
είναι προφανή και δεν χρειάζονται επιβράβευση. Τα ουσιώδη επιτεύγματα τυγχάνουν θαυμασμού από ολόκληρη την οικογένεια. Ωστόσο, αυτή η στάση έχει αρχίσει να
συζητείται έντονα στα ΜΜΕ της Κίνας.

Η ανατροφή δίνει ιδιαίτερο βάρος στην παραδοσιακή αρετή του dong shi (ντονγκ σι), δηλαδή στη
διδασκαλία της σωστής συμπεριφοράς ανάλογα
με την περίπτωση, χωρίς υπενθυμίσεις. Τα παιδιά θα πρέπει να είναι στοχαστικά και ώριμα, να
φροντίζουν πρώτα τους άλλους και μετά τα ίδια. Ο
νεαρός άνδρας θα πρέπει επίσης να προβλέπει τις
ανάγκες των άλλων.
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Εκπαίδευση
STUDENTS MODULE |

Η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική και έχει απόλυτη
προτεραιότητα. Οι Κινέζοι έχουν μεγάλες προσδοκίες από τα
παιδιά τους που αγωνίζονται για να τις πετύχουν. Από μικρή
ηλικία, τα παιδιά συνηθίζουν στον ανταγωνισμό και τη σκληρή
εργασία για να αποκτήσουν υψηλές βαθμολογίες

Η μάθηση β
ασίζεται κυρ
ίως στην εξά
Από μικρή
σκηση της μ
ηλικία, τα π
νήμης.
αιδιά για ν
να θυμούν
α γράψουν
ται πολλού
π
ρέπει
ς χαρακτήρ
σαφές ότι η
ες. Συνεπώ
εξάσκηση τη
ς, είναι
ς μνήμης είν
συνιστώσα
αι πολύ σημ
του εκπαιδε
αντική
υτικού συστή
ματος.
Στην Κίνα, οι δάσκαλοι χαίρουν μεγάλου σεβασμού.
Η προσφώνηση με το όνομά τους μόνο θεωρείται
αγένεια. Συνήθως προσφωνούνται με το επώνυμο και
τη λέξη „δάσκαλος”. Έτσι, αν η δασκάλα σας ονομάζεται
κα Γουάνγκ, πρέπει να την λέτε Γουάνγκ Λάο Σι (δηλαδή
δασκάλα Γουάνγκ).

Εκτός από το dong shi, υπάρχει επίσης η αρετή
του zheng jing (ζενγκ ζινγκ) ή της ευπρέπειας. Οι
νεαροί Κινέζοι πρέπει να είναι πιστοί, σεβαστοί,
αγαθοί, ενάρετοι και υπάκουοι. Δεν θα πρέπει
να ξεστρατίζουν από τα καθιερωμένα.
Στην Κίνα, η εκπαίδευση ξεκινά από την ηλικία
των 3 ετών, όπως και η υποχρέωση να κάνεις
την οικογένειά σου περήφανη με καλά αποτελέσματα. Ένα „καλώς” αποτελεί οικογενειακή τρα

γωδία. Αν οι βαθμοί δεν είναι ικανοποιητικοί, το
παιδί αφιερώνει επιπρόσθετες ώρες στο σπίτι για
ασκήσεις, καθώς „επανάληψη μήτηρ πάσης μαθήσεως”.
Τα παιδιά στην Κίνα μελετούν σκληρά. Αφιερώνουν
ώρες στα βιβλία τους και τα περισσότερα παρακολουθούν επιπλέον μαθήματα που τα επιλέγουν οι
γονείς τους. Συχνά πρόκειται για μαθήματα αγγλικών, μουσικής, κολύμβησης ή άλλα αθλήματα.
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Το σχολικό σύστημα έχει τρία επίπεδα: δημοτικό, γυμνάσιο
και λύκειο πριν τις εξετάσεις για την είσοδο στο πανεπιστήμιο.
Οι εξετάσεις για το πανεπιστήμιο ονομάζονται „ανώτερες
εξετάσεις” (Gao kao, γκάο κάο) και διεξάγονται κάθε Ιούνιο
σε κάθε επαρχία. Διαρκούν 3 ημέρες και περιλαμβάνουν μαθηματικά, κινεζική γλώσσα και ξένη γλώσσα, καθώς και ένα
πρόσθετο θέμα που διαφέρει ανάλογα με την ειδικότητα που
θέλει να ακολουθήσει ο επίδοξος φοιτητής.
Το 2011 υπήρχαν στην Κίνα 2429 εγκεκριμένα κρατικά και
ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτός ο αριθμός δεν περιλαμβάνει
τις στρατιωτικές σχολές ή πανεπιστήμια στο Χονγκ Κονγκ
και το Μακάο. (Στην Κίνα, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ
κολεγιών και πανεπιστημίων). Στα κινέζικα πανεπιστήμια
φοιτούν περίπου 34.000.000 φοιτητές. Μετά από 4
χρόνια σπουδών, οι φοιτητές αποκτούν συνήθως το
πτυχίο τους. Για μεταπτυχιακό, χρειάζονται επιπλέον
2 ή 3 χρόνια σπουδών. Τα διδακτορικά χρειάζονται
3 με 5 χρόνια.

Αν και πολλοί Κινέζοι φοιτούν σε πανεπιστήμιο (το 2011,
το 78,7% των αποφοίτων λυκείου είχαν την ευκαιρία να πάνε
στο πανεπιστήμιο)*, η είσοδος στα κορυφαία πανεπιστήμια
είναι πολύ δύσκολη.
Ορισμένες φορές πρέπει να είσαι ο κορυφαίος μαθητής
στην επαρχία σου για να γίνεις αποδεκτός. Ο ανταγωνισμός
είναι σκληρός. Ακόμα και ένα κλάσμα της βαθμολογίας
είναι καθοριστικής σημασίας για την είσοδο του μαθητή
στο πανεπιστήμιο. Ορισμένα πανεπιστήμια έχουν πλέον τις
δικές τους εξετάσεις εισόδου επιπρόσθετα στο γκάο κάο ή
ως εξέταση για απευθείας είσοδο.
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Οι Κινέζοι είναι ανοιχτοί στη φοίτηση ξένων φοιτητών. Εκτός από την επιθυμία τους να
μοιραστούν γνώσεις και εμπειρίες, το διεθνές προφίλ ενός πανεπιστημίου αποκτά άλλα
διάσταση και εμπλουτίζεται από τις ανταλλαγές και επισκέψεις διεθνών φοιτητών.
Οι περισσότεροι Κινέζοι φοιτητές ζουν στις εστίες του πανεπιστημίου. Τα δωμάτια
είναι σχεδόν πάντα κοινά. Μέχρι και 8 φοιτητές μπορεί να μοιράζονται ένα δωμάτιο αν
και το συνηθισμένο είναι 6 ή 4. Στο μεταπτυχιακό, τα δωμάτια είναι συνήθως δίκλινα.
Οι διεθνείς φοιτητές συνήθως δεν ζουν μαζί με τους Κινέζους φοιτητές.
Στην Κίνα, η ανώτερη εκπαίδευση δεν παρέχεται δωρεάν. Ακόμα και οι κρατικές σχολές
έχουν δίδακτρα. Για τη μέση κινέζικη οικογένεια, το βάρος είναι μεγάλο. Ωστόσο,
η μόρφωση των παιδιών είναι προτεραιότητα για κάθε οικογένεια. Ακόμα και με
μεγάλες θυσίες, γονείς και παππούδες συγκεντρώνουν χρήματα για τη μόρφωση των
εγγονιών τους. Η μόρφωση θεωρείται ότι ανοίγει το δρόμο προς την ευημερία και μια
καλή δουλειά.
„Γίνε γιατρός, μηχανικός, επιχειρηματίας”. Αυτή είναι η ευχή των Κινέζων γονέων.
Θεωρούνται επαγγέλματα ιδιαίτερου κύρους. Ένας από τους λόγους για το κύρος τους,
είναι ότι χρειάζονται πολλά χρόνια εκπαίδευσης και δια βίου μάθηση.

Αν και ορισμένα επαγγέλματα που συνδέονται με τη φιλολογία, τις γλώσσες
ή τις τέχνες δεν εκτιμώνται όπως οι επιστήμες,
η ιατρική ή η νομική, σήμερα κάποιος μπορεί να εξασφαλίσει καλό εισόδημα με αυτά
τα προσόντα, έτσι θεωρούνται θετικά. Ωστόσο,
οι γονείς ανησυχούν κατά πόσο θα είναι σταθερή η σταδιοδρομία των παιδιών τους.
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Οι Ευρωπαίοι που ταξιδεύουν στην Κίνα θα γνωρίσουν ένα
διαφορετικό κόσμο, με φιλικούς ανθρώπους, καθαρά ξενοδοχεία,
χωρίς κλοπές. Η Κίνα είναι σχετικά ασφαλής χώρα για τους
τουρίστες. Η χώρα είναι τόσο μεγάλη, που για να την γνωρίσεις
πρέπει αναπόφευκτα να επισκεφθείς διάφορα μέρη. Να έχετε υπόψη
ότι δεν ταξιδεύουν μόνο οι ξένοι, αλλά και εκατομμύρια Κινέζοι.

Ιδιαίτερα σε εθνικές αργίες, φροντίστε
να κάνετε έγκαιρα κρατήσεις. Στη
Γιορτή της Άνοιξης, οι περισσότεροι
Κινέζοι ταξιδεύουν στα πάτρια
εδάφη και το σύστημα μεταφορών
συνωστίζεται τόσο που φαίνεται ότι
δεν υπάρχουν πια θέσεις. Οι πόλεις,
κάποτε ο παράδεισος των ποδηλάτων,
κατακλύζονται πλέον από αυτοκίνητα
και η κυκλοφοριακή συμφόρηση είναι
καθημερινό φαινόμενο.

Αερομεταφορές
Υπάρχουν πλέον διάφοροι σχετικά φθηνοί αερομεταφορείς
για να ταξιδεύετε εντός της Κίνας. Οι πτήσεις είναι καλά
οργανωμένες και ακριβείς. Αν έχετε περιορισμένο χρόνο,
σίγουρα είναι ο καλύτερος τρόπος για να ταξιδεύετε. Αλλά η
διαθεσιμότητα εξαντλείται γρήγορα όπως και στις εσωτερικές
μεταφορές, συνεπώς οι διεθνείς πτήσεις και ανταποκρίσεις
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο φόρτο κατά τις θερινές διακοπές
και σε εορτές, όπως τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και τη Γιορτή
των Ευχαριστιών.
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Σιδηροδρομικές μεταφορές
Αν έχετε χρόνο και περιπετειώδες πνεύμα, τα τρένα
στην Κίνα είναι ένας μοναδικός τρόπος για να ταξιδεύετε. Είναι ακριβή και αποτελεσματικά, ιδιαίτερα
καθώς χτίζονται όλο και περισσότεροι σιδηρόδρομοι για τρένα μεγάλης ταχύτητας, αν και συχνά είναι
πολύ συνωστισμένα.
Στην Κίνα, τα εισιτήρια για τα τρένα διατίθενται
συγκεκριμένες ημέρες πριν την αναχώρηση, π.χ.
10 ή 20 ημέρες. Πρέπει να γνωρίζετε πότε ξεκινά η διάθεσή τους για να εξασφαλίσετε εισιτήριο.
Στις αργίες είναι σχεδόν αδύνατον να αγοράσετε εισιτήριο. Πολλοί κατασκηνώνουν στο σταθμό και παλεύουν για να επιβιβαστούν στο τρένο.
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Στα τρένα διανυκτέρευσης υπάρχουν
μαλακά κρεβάτια για τους πλούσιους
ταξιδιώτες και σκληρές κουκέτες για τους
λιγότερο ευκατάστατους. Υπάρχουν
επίσης μαλακά καθίσματα και σκληροί
πάγκοι για άλλες κοινωνικές τάξεις.
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Κινέζικες δημόσιες αργίες
Γιορτή

Ημερομηνία

Ημέρες αργίας

Πρωτοχρονιά

1 Ιανουαρίου

3 ημέρες

Γιορτή της Άνοιξης

Κινητή ανάλογα με το σεληνιακό κύκλο

7 ημέρες

Γιορτή Κινγκ Μίνγκ

Συνήθως τον Απρίλιο, αλλά είναι κινητή
ανάλογα με το σεληνιακό κύκλο

3 ημέρες

Πρωτομαγιά

1 Μαΐου

3 ημέρες

Γιορτή των βαρκώνδράκων

την 5η ημέρα του 5ου σεληνιακού μήνα

3 ημέρες

Ημέρα
Μεσοφθινόπωρου

15 Αυγούστου, σύμφωνα με το σεληνιακό
ημερολόγιο

1 ημέρα

Εθνική Ημέρα

1 Οκτωβρίου

7 ημέρες

Αν κανονίζετε
ταξί
να έχετε υπόψ δι, πρέπει
η
Κινέζοι παίρνο ότι πολλοί
υν άδ
σε αυτές τις γιο εια κοντά
ρτές για να
τις παρατείνου
ν, ιδιαίτερα
στη Γιορτή της
Άνοιξης και
την Εθνική Ημ
έρα. Αυτές οι
περιόδους, όλ
α τα μεταφορ
ικά
μέσα είναι εξα
ιρετικά
συνωστισμένα
.
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Διάλεκτοι
Στην Κίνα ομιλούνται πολλές διάλεκτοι, ωστόσο δύο είναι οι σημαντικότερες: τα μανδαρινικά και
τα καντονέζικα, αν και τα μανδαρινικά έχουν γίνει αποδεκτά ως η βασική γραπτή και ομιλούμενη γλώσσα της χώρας. Και οι δύο είναι τονικές γλώσσες. Αυτό σημαίνει ότι το νόημα μιας λέξης
μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τονισμό. Ακόμα και για τον ίδιο τονισμό, το νόημα μπορεί να
αλλάξει ανάλογα με το συγκείμενο! Ωστόσο, είναι εξαιρετικά χρήσιμο να γνωρίζετε ορισμένες
βασικές εκφράσεις στα κινεζικά, καθώς πολλοί Κινέζοι δεν μιλούν ακόμα καλά αγγλικά.
Τα κινεζικά έχουν δύο πτυχές: τον προφορικό και τον γραπτό λόγο. Αυτό σημαίνει ότι ο γραπτός
λόγος δεν αποτελεί ηχητική μεταγραφή των λέξεων (όπως στο δυτικό γραπτό λόγο). Για να υποβοηθηθεί η εκμάθηση των κινεζικών, χρησιμοποιήθηκαν λατινικοί χαρακτήρες. Το αποτέλεσμα
ήταν τα πινγίν, ένας τρόπος συλλαβισμού των κινεζικών μέσω ήχων, και χρησιμοποιούνται στα
σχολεία της Κίνας για την εκμάθηση της γλώσσας από ξένους. Με την έλευση των υπολογιστών,
οι χρήστες τους αντί να απασχολούνται με την καλλιγραφία των κινέζικων χαρακτήρων, απλά
πληκτρολογούν την λέξη στα πινγίν και οι κατάλληλοι χαρακτήρες εμφανίζονται στην οθόνη.
Ο υπολογιστής μπορεί να αναγνώσει επίσης τους χαρακτήρες.

Παζάρεμα
Το παζάρεμα είναι κοινή πρακτική στην Κίνα. Όπου κι αν βρίσκεστε, δεν βλάπτει να ζητήσετε έκπτωση. Ειδικά σε τουριστικές περιοχές, μπορείτε να κάνετε σκληρές διαπραγματεύσεις. Μπορείτε να ξεκινήσετε ακόμα και από 10%! Αν ο καταστηματάρχης δεν μιλά
αγγλικά, δείξτε στο κομπιουτεράκι πόσο διατίθεστε να πληρώσετε. Όπως και σε άλλες
χώρες, μπορεί να πέσετε θύματα ψυχολογικού εκβιασμού για να αγοράσετε ή να πληρώσετε περισσότερα. Τελικά εξαρτάται από το πόσο πιστεύετε ότι αξίζει κάτι και αν το
θέλετε πραγματικά.
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Τα εστιατόρια στην Κίνα σφύζουν από ζωή
και ήχους, ενώ τα γεύματα συνοδεύονται
από μπόλικη συζήτηση. Ορισμένα διαθέτουν ξεχωριστούς χώρους για ομάδες συνδαιτυμόνων ή για ιδιαίτερες περιστάσεις.
Αν σας καλέσει κάποιος Κινέζος για φαγητό, μπορεί να γευματίσετε σε τέτοιο χώρο. Όπως και σε
κάθε άλλη χώρα, υπάρχουν διάφοροι τύποι εστιατορίων, από πολυτελείας μέχρι απλούς πάγκους
σε εμπορικά κέντρα. Το μενού είναι συνήθως ένα
μεγάλο βιβλίο με έντονες χρωματιστές εικόνες
του προσφερόμενου πιάτου. Ορισμένα μπορεί
να περιλαμβάνουν περιγραφή στα αγγλικά, αλλά
σε αρκετά μέρη το μενού είναι μόνο στα κινεζικά,
συνεπώς πρέπει να μαντέψετε τι τρώτε. Η κινέζικη κουζίνα χαρακτηρίζεται από την κρεατοφαγία.
Το χοιρινό είναι τόσο δημοφιλές όσο το κοτόπουλο, η πάπια και το ψάρι. Μπορεί ακόμα και να
σας δείξουν το ψάρι ζωντανό σε πλαστική σακούλα πριν το πάνε στην κουζίνα για μαγείρεμα. Αν
είστε χορτοφάγος, δεν πρόκειται να πεινάσετε.
Υπάρχουν πολλά νόστιμα πιάτα λαχανικών.
Για τους ταξιδιώτες που δεν θέλουν να δοκιμάσουν την τοπική κουζίνα ή για όσους θέλουν μια
ανάπαυλα από τις δυσκολίες συνεννόησης στα
κινέζικα εστιατόρια, υπάρχουν διάφορες διεθνείς
αλυσίδες, όπως το Pizza Hut και τα Macdonalds.
Φυσικά έχουν προσαρμοστεί για τον ουρανίσκο
των ντόπιων, συνεπώς μην περιμένετε να βρείτε
ακριβώς ό,τι και στη χώρα σας.
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Η κινέζικη κουζίνα
Η κινέζικη κουζίνα είναι εκλεπτυσμένη και
πολύμορφη. Τα φαγητό διαφέρει ανάλογα με την
περιοχή και ορισμένα τοπικά εδέσματα είναι πιο
γνωστά από άλλα (όπως της επαρχίας Σιτσουάν ή της
Γκουανγκντόνγκ). Το ρύζι ή τα νουντλ συνοδεύουν
τα περισσότερα πιάτα. Ορισμένα είναι γνωστά
διεθνώς, όπως η πάπια Πεκίνου ή τα ντάμπλινγκς
με κρέας. Μην εκπλαγείτε αν δείτε να τρώνε κάτι
που συνήθως δεν θα έτρωγε κάποιος δυτικός, όπως
τα πόδια κότας ή χοιρινή μουσούδα. Ωστόσο, είναι
μύθος ότι οι Κινέζοι τρώνε τα πάντα.
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Διαφορετικές συνήθειες
Όταν ταξιδεύετε σε μια χώρα, θα δείτε πράγματα που
οι ντόπιοι θεωρούν φυσιολογικά, αλλά εσείς
ασυνήθιστα. Από την άλλη, πράξεις που θεωρείτε
φυσιολογικές μπορεί να είναι προσβλητικές για κάποιον
άλλο. Η Κίνα δεν είναι εξαίρεση.
Αν και θεωρείται έλλειψη καλών τρόπων, αρκετοί
φτύνουν στους δρόμους, πιο συχνά απ’ ότι στην
Ευρώπη, ενώ κάνουν θόρυβο όταν τρώνε. Μερικές
φορές φυσούν τη μύτη τους χωρίς μαντίλι. Στις
δημόσιες τουαλέτες, δεν υπάρχει πάντα χαρτί. Έτσι
πρέπει να έχετε δικό σας. Πολλές δημόσιες τουαλέτες
είναι τουρκικού τύπου.
Οι Κινέζοι πιστεύουν ότι αρκετές συνήθειες των
Ευρωπαίων είναι επίσης παράξενες: το να βάζουν τα
χαρτομάντιλα ξανά στην τσέπη, να τρώνε τα νύχια τους,
να σκαλίζουν τα δόντια τους, να αγγίζουν το στόμα με
τα δάχτυλα, όλα αυτά θεωρούνται ανθυγιεινά. Μην
κάνετε μορφασμούς, χειρονομίες και ιδίως μην δείχνετε
με το δάχτυλο.

Οι διαπραγματεύσεις είναι συνήθως χρονοβόρες. Θα πρέπει να είστε υπομονετικοί, αισιόδοξοι και ήρεμοι. Θυμηθείτε ότι
οι Κινέζοι δεν συνηθίζουν να εκφράζουν
απευθείας τη γνώμη τους. Τυπικά, προτιμούν να αποφεύγουν τις συγκρούσεις,
να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα ξανά και να
βρίσκουν άλλη λύση.
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Για τους Κινέζους επιχειρηματίες, όταν πρόκειται να κλείσουν μια
συμφωνία, ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι οι ικανότητες του
εργολάβου. Στην πρώτη συνάντηση ελέγχουν τις γνώσεις του στον
τομέα. Ανάλογα με τις γνώσεις του συνεργάτη, τον σέβονται ή
προσπαθούν να εκμεταλλευθούν την έλλειψη γνώσης.
Συνεπώς, εκφράσεις όπως: „ίσως”, „ας το σκεφτούμε αργότερα” ή „θα δούμε”, πρέπει να ερμηνεύονται ως άρνηση. Θυμηθείτε ότι στα κινεζικά δεν υπάρχουν ισοδύναμες
λέξεις για το „όχι” ή το „ναι”.
Οι Κινέζοι σέβονται ευλαβικά την ιεραρχία στην ιδιωτική
ζωή και την εργασία. Συνεπώς, οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών είναι οι πρώτοι που εισέρχονται στην αίθουσα
συσκέψεων και εκείνοι που διεξάγουν τις διαπραγματεύσεις. Οι συνεργάτες πρέπει να ανήκουν στην ίδια βαθμίδα. Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας πρέπει να αποφεύγουν
γνώμες που αντιτίθενται στην επίσημη θέση του επικεφαλής.
Η παραβίαση της εθιμοτυπίας θεωρείται από τους Κινέζους
ότι αμαυρώνει την τιμή και μπορεί να καταστρέψει κάθε
ευκαιρία για συνεργασία. Αν θέλετε να συνεργαστείτε
επιχειρηματικά με Κινέζους, δεν πρέπει να τους ασκείτε
κριτική ανοιχτά, να τους κοροϊδεύετε ή να τους συμπεριφέρεστε με τρόπο που δεν αρμόζει στη θέση τους στην
εταιρεία.
Η ακρίβεια εκτιμάται ιδιαίτερα. Η αργοπορία θεωρείται
προσωπική προσβολή. Η σύσκεψη ξεκινά με μια ομιλία
του διοργανωτή, που είναι και ο επικεφαλής της ομάδας.
Στη συνέχεια ακολουθεί μια ανάλογη ομιλία από την άλλη
πλευρά. Η συζήτηση για γενικά θέματα έχει ως σκοπό να
χαλαρώσει την ατμόσφαιρα και να την κάνει ευχάριστη. Το
χειροκρότημα είναι τρόπος υποδοχής κάποιου σε μια εταιρεία. Θα πρέπει να υπάρξει ανταπόδοση.
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Αν θέλετε να συνεργαστείτε επιχειρηματικά με
Κινέζους, πρέπει να έχετε μαζί σας αρκετές κομψές
επαγγελματικές κάρτες. Η όμορφη παρουσίαση της
κάρτας λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη. Οι επαγγελματικές κάρτες προσφέρονται και λαμβάνονται και με
τα δύο χέρια. Είναι απρεπές να βάζετε την επαγγελματική κάρτα στην τσέπη σας παρουσία του ατόμου
που σας την έδωσε. Συχνά είναι χρήσιμο να τοποθετήσετε τις επαγγελματικές κάρτες μπροστά σας
πάνω στο γραφείο κατά τη διάρκεια της σύσκεψης
(αν υπάρχει τραπέζι) ώστε να θυμάστε τα ονόματα.
Δεν πρέπει να χειρονομείτε, να κάνετε μορφασμούς,
να αγγίζετε ή να χτυπάτε κάποιον στον ώμο, να χασκογελάτε ή να γελάτε δυνατά χωρίς λόγο! Οι Κινέζοι
εκτιμούν την αυτοσυγκράτηση και την πραότητα.
Απεχθάνονται να δείχνουν με το δάχτυλο. Αν θέλετε
να το κάνετε, χρησιμοποιήστε την ανοιχτή παλάμη.

Ντύσιμο
Το επαγγελματικό ντύσιμο είναι συντηρητικό: σκούρο κουστούμι και παπούτσια, ουδέτερες γραβάτες. Οι γυναίκες φορούν φόρεμα ή ταγιέρ και όχι πολύ ψηλό τακούνι. Τα
κοντά φορέματα, τα φανταχτερά κοσμήματα
και οι μπλούζες με χαμηλό κόψιμο δεν κάνουν
καλή εντύπωση. Το καλοκαίρι, οι άνδρες δεν
χρειάζεται να φορούν γραβάτα και σακάκι.
Τα σκουρόχρωμα παντελόνια και το πουκάμισο
με ανοιχτό το λαιμό είναι αποδεκτά.

Αν θελήσετε να συνεργαστείτε επιχειρηματικά με
Κινέζους, πρέπει να έχετε υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις είναι χρονοβόρες. Οι Κινέζοι έχουν μια
„κοσμική” θεώρηση του χρόνου και σχεδιάζουν
πάντα με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Ενώ οι βιαστικοί Ευρωπαίοι θέλουν να κάνουν τα πάντα γρήγορα. Όταν καθορίζονται προθεσμίες, καλό είναι να
προβλέπονται μερικές εβδομάδες παραπάνω για
ασφάλεια.
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Χαιρετισμοί
Οι χαιρετισμοί και αποχαιρετισμοί πρέπει να ξεκινούν από τον Κινέζο συνεργάτη. Συνήθως η δυτική χειραψία είναι αποδεκτή. Ωστόσο, κάποιος
μπορεί να υποπέσει σε σφάλμα, καθώς σύμφωνα
με την κινεζική παράδοση αρκεί μια υπόκλιση. Το
φιλί στο μάγουλο θεωρείται υπερβολικά οικείο,
ιδιαίτερα στην πρώτη συνάντηση. Επίσης συνιστάται να προσέχετε πώς απευθύνεστε στους συνομιλητές σας. Η σειρά των κινέζικων ονομάτων
είναι επώνυμο πρώτα και μετά όνομα. Αν κάποιος
κατέχει επιστημονικό τίτλο, πρέπει να ακολουθεί
το επώνυμο. Ως ένδειξη σεβασμού, ο επικεφαλής
της εταιρείας προσφωνείται ως „Διευθυντής …”
Πρέπει να έχετε υπόψη ότι οι Κινέζοι δεν είναι
πολύ πρόθυμοι να γνωρίσουν φιλικά τους επιχειρηματικούς συνεργάτες τους.

Δώρα
Σημαντικό μέρος των επαγγελματικών και κοινωνικών σχέσεων είναι τα παραδοσιακά δώρα.
Οι Κινέζοι δίνουν δώρα και περιμένουν από τους άλλους να κάνουν το ίδιο. Η συσκευασία
του δώρου πρέπει να είναι όμορφη. Τα καλύτερα χρώματα είναι το χρυσό και το κόκκινο, ή το
ασημί και το ροζ. Προσέξτε το λευκό ή το μαύρο χρώμα, καθώς συμβολίζουν το πένθος στην
Κίνα. Οι Κινέζοι είναι πραγματιστές και αυτό φαίνεται στη στάση τους με τα δώρα. Τα καλά
επαγγελματικά δώρα είναι κομψά εταιρικά είδη, χειροτεχνήματα από τη χώρα σας, κομψά
αξεσουάρ για το γραφείο. Το δώρο δεν πρέπει να είναι πολύ φθηνό, κάτι που ερμηνεύεται
ως έλλειψη σεβασμού, ούτε πολύ ακριβό, καθώς θα προκαλούσε αμηχανία σε περίπτωση
που το δώρο τους δεν είναι ίσης αξίας. Κάποιοι αριθμοί έχουν ιδιαίτερο νόημα. Ο αριθμός 4
απαγορεύεται, καθώς μοιάζει με τη λέξη για το θάνατο. Ο αριθμός 8 είναι αγαπητός, καθώς
μοιάζει με τη λέξη για την ευημερία και την ανάπτυξη

19

Τ ιH π
τ εw πBρeι fo
ν εr π
σ κuε φGτoε ί τ ε τ ην Κ Ί Ν Α
C
I NρAέ π-εTι hνiαn gγsν ω
Toρ ίKζ nε o
e ιYo

Chapter
4 5
Κεφάλαιο

Επαγγελματική ζωή
BUSINESS MODULE |

Η έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου έγινε
την 8η ημέρα του 8ου μήνα του 2008, στις 8 η ώρα.
Ο αριθμός 9 αντιπροσωπεύει μια μακροπρόθεσμη
σχέση.
Σε κατ’ οίκον επισκέψεις, εκτιμάται ιδιαίτερα αν δώσετε το δώρο στη σύζυγο του οικοδεσπότη. Οι σοκολάτες
ή το κονιάκ είναι κατάλληλα δώρα. Το δώρο δεν ανοίγεται μπροστά στο άτομο που το πρόσφερε. Σύμφωνα
με μία παράδοση, πρέπει να προσποιηθείτε ότι δεν
θέλετε να δεχτείτε το δώρο. Το άλλο μέρος πρέπει να
επιμείνει. Τότε πρέπει να το αποδεχτείτε και να δηλώσετε την αμέριστη ευγνωμοσύνη σας. Η προσφορά και
αποδοχή των δώρων γίνεται και με τα δύο χέρια.
Κάποια δώρα απαγορεύονται. Δεν είναι αποδεκτό να
δίνετε ρολόγια (είναι σαν να έχει καταδικαστεί κάποιος
σε θάνατο), ομπρέλα (μπορεί να συμβολίζει τον αποχωρισμό), ενώ το πράσινο καπέλο δηλώνει απατημένο
σύζυγο. Τα μαχαίρια επίσης δεν είναι καλό δώρο.

Επαγγελματικά γεύματα
Η σφυρηλάτηση προσωπικών σχέσεων είναι πιο
σημαντική από τις επίσημες συσκέψεις σε γραφεία.
Βασικός παράγοντας για την επιτυχία είναι να
κερδίσετε την εμπιστοσύνη του Κινέζου συνεργάτη
σας ενώ περνάτε χρόνο μαζί. Τα γεύματα, επίσημα
ή ανεπίσημα, είναι ένας τρόπος δημιουργίας σχέσεων
και ίσως σας προσκαλέσουν σε αρκετά. Είναι η στιγμή για
να συζητήσετε διάφορα θέματα, όχι μόνο για δουλειές.
Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα αν κάνετε ερωτήσεις για την
Κίνα, χωρίς να είστε επικριτικοί, καθώς εκλαμβάνεται
ως δείγμα φιλικότητας.

20

Τ ιH π
τ εw πBρeι fo
ν εr π
σ κuε φGτoε ί τ ε τ ην Κ Ί Ν Α
C
I NρAέ π-εTι hνiαn gγsν ω
Toρ ίKζ nε o
e ιYo

Κεφάλαιο 5

Επαγγελματική ζωή
BUSINESS MODULE |

Οι προσκλήσεις σε δεξιώσεις είναι σημαντικό μέρος
των προσωπικών σχέσεων. Ο Κινέζος περιμένει να
τον υποδεχτεί ο οικοδεσπότης στην είσοδο και να
τον καθοδηγήσει στο τραπέζι σύμφωνα με τη θέση
που κατέχει στην εταιρεία. Η τιμητική θέση, που
κρατείται για τον οικοδεσπότη ή για τον καλεσμένο
με το υψηλότερο κύρος, βρίσκεται στο κέντρο και
αντικρίζει την ανατολή ή την πόρτα. Στη συνέχεια, η
διάταξη των καλεσμένων γίνεται ανάλογα με το κύρος τους. Όσο υψηλότερο είναι το κύρος, τόσο πιο
κοντά βρίσκονται στην τιμητική θέση. (Αν η δεξίωση
διοργανώνεται από κάποια οικογένεια, η τιμητική
θέση διατηρείται για τον καλεσμένο με το υψηλότερο κύρος και ο επικεφαλής του σπιτιού λαμβάνει τη
λιγότερο εξέχουσα θέση.)
Αν χρησιμοποιείται στρογγυλό τραπέζι, η τιμητική θέση είναι εκείνη που αντικρίζει την πόρτα.
Οι θέσεις στα αριστερά της τιμητικής θέσης είναι η
δεύτερη, τέταρτη, έκτη κ.λπ. σε σπουδαιότητα, ενώ
στα δεξιά είναι η τρίτη, πέμπτη, έβδομη κ.λπ. σε
σπουδαιότητα, μέχρι να κλείσει ο κύκλος.
Το μενού έχει αποφασιστεί ήδη και μην περιμένετε ότι θα επιλέξετε όποια πιάτα θέλετε ή
ότι θα ερωτηθείτε αν σας αρέσουν κάποιες τροφές. Στο τραπέζι πρέπει να υπάρχουν πολλά
πιάτα, περίπου 20. Έτσι, ο οικοδεσπότης δείχνει τη φιλοξενία και το σεβασμό του προς τους
καλεσμένους. Ο οικοδεσπότης ξεκινά τοποθετώντας το καλύτερο έδεσμα στο πιάτο του
τιμώμενου καλεσμένου. Ο καλεσμένος μπορεί να δοκιμάσει λίγο από κάθε πιάτο και να
αφήσει κάτι στο πιάτο του, καθώς είναι ένδειξη ότι έχει φάει αρκετά. Προσοχή! Οι Κινέζοι είναι
καχύποπτοι αν απέχετε από τα οινοπνευματώδη. Συχνά θα πρέπει να περάσετε τη δοκιμασία
στο τέλος του γεύματος. Τα γεύματα συχνά τελειώνουν με προπόσεις. Σίγουρα πρέπει να
απευθύνετε πρόποση στον οικοδεσπότη (ως στοιχειώδη ένδειξη ευγένειας), ωστόσο ίσως
χρειαστεί να κάνετε πρόποση σε πολλά άτομα. Θα πρέπει να πιείτε μονορούφι το ποτό σας
και συχνά αν αφήσετε άδειο το ποτήρι, θα το ξαναγεμίσουν.
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Η εθιμοτυπία για τα ξυλάκια
Τα ξυλάκια χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο
στην Ευρώπη χάρη στην εξάπλωση των ασιατικών εστιατορίων. Στην Κίνα, η εθιμοτυπία για τη χρήση τους
αναπτύχθηκε με το πέρασμα των αιώνων και αξίζει να
γνωρίζετε μερικά πράγματα για να μην στέλνετε λάθος
μηνύματα ούτε να προσβάλετε κάποιον κατά λάθος.
Δεν είναι καλοί τρόποι να χτυπάτε τα ξυλάκια στην
άκρη του πιάτου. Κάποτε, αυτόν το θόρυβο των έκαναν
οι ζητιάνοι για να τραβήξουν την προσοχή. Δεν είναι
ευγενικό να σουβλίζετε το φαγητό με τα ξυλάκια.
Ό,τι είναι πολύ δύσκολο για τα ξυλάκια τρώγεται με
το κουτάλι. Δεν είναι καλοί τρόποι να τοποθετείτε τα
ξυλάκια με κατεύθυνση προς τους συνδαιτυμόνες
στο τραπέζι.Δεν πρέπει να αφήνετε τα ξυλάκια όρθια
κατακόρυφα μέσα στο μπολ με το ρύζι, καθώς θυμίζει την ιεροτελεστία του θυμιάματος που συμβολίζει το τάισμα των νεκρών και το θάνατο γενικότερα.
Αν το παιδί κρατάει λάθος τα ξυλάκια, αυτό έχει αρνητικό
αντίκτυπο στους γονείς του, καθώς σημαίνει ότι δεν το
δίδαξαν σωστά.Παραδοσιακά, ο καθένας χρησιμοποιεί
τα δικά του ξυλάκια για να πάρει το φαγητό από την
πιατέλα στο μπολ του ή για να περάσει φαγητό από την
πιατέλα στα μπολ των γηραιότερων ή των καλεσμένων.
Σήμερα χρησιμοποιούνται ειδικά ξυλάκια σερβιρίσματος. Χρησιμοποιούνται για το σερβίρισμα του φαγητού
απευθείας από τις πιατέλες. Επανατοποθετούνται στις
πιατέλες όταν το σερβίρισμα ολοκληρωθεί.
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Όταν έχετε καθίσει για το γεύμα, συνηθίζεται να
επιτρέπεται στους γηραιότερους να παίρνουν
τα ξυλάκια τους πριν από κάθε άλλο.
Τα ξυλάκια δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται
ανάποδα. Είναι „αποδεκτό” να τα χρησιμοποιείτε „ανάποδα” για το ανακάτεμα ή για να μεταφέρετε το φαγητό σε άλλο πιάτο (αν το άτομο δεν σκοπεύει να το φάει). Αυτή η μέθοδος
χρησιμοποιείται μόνο αν δεν υπάρχουν ξυλάκια
σερβιρίσματος.
Δεν θα πρέπει να „σκάβετε” ή να „ψαχουλεύετε” το φαγητό σας για κάτι συγκεκριμένο. Αυτό
ονομάζεται μερικές φορές „σκάβω τάφο” και
είναι πολύ κακοί τρόποι.
Αν τοποθετήσετε τα ξυλάκια πάνω στο μπολ,
σημαίνει ότι τελειώσατε. Αν τοποθετήσετε τα
ξυλάκια στο πλάι του μπολ ή στη βάση τους, σημαίνει απλά ότι κάνετε διάλλειμα.
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Οι κινέζικες σφραγίδες
Στη Δύση, οι σφραγίδες χρησιμοποιούνταν για σημαντικά έγγραφα και επιστολές. Η σφραγίδα δήλωνε τον αποστολέα της επιστολής. Ορισμένες
φορές δήλωναν επίσης την κοινωνική θέση του
ατόμου. Άλλες φορές, και το επάγγελμα. Στην Κίνα,
διατηρήθηκε μια ιδιαίτερη μορφή σφραγίδων
που χρησιμοποιούνται για την επικύρωση εμπορικών εγγράφων. Η εταιρική σφραγίδα καταχωρείται στη Διοίκηση Βιομηχανίας και Εμπορίου και
εγκρίνεται από το Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας.
Η εταιρεία μπορεί να διαθέτει επίσης και άλλες
σφραγίδες ανάλογα με την επιχειρηματική δραστηριότητα και το μέγεθός της. Μπορεί να χρησιμοποιούνται για επαφές ή για οικονομικά έγγραφα.
Μόνο άτομα που κατέχουν θέσεις εμπιστοσύνης και
εξουσίας μπορούν να χρησιμοποιούν τις σφραγίδες.
Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιούνται για προσυπογραφή και έγκριση εντός της εταιρείας.

Οι μικρότερες εταιρείες μπορεί να μην χρησιμοποιούν σφραγίδες στον ίδιο βαθμό με τις μεγαλύτερες. Οι δυτικές εταιρείες πρέπει να έχουν
υπόψη ότι οι Κινέζοι ομόλογοί τους μπορεί να
τους ζητήσουν να χρησιμοποιήσουν τις σφραγίδες τους σε έγγραφα, καθώς μπορεί να μην γνωρίζουν ότι οι πρακτικές διαφέρουν.
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