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01 ΔΙΔΥΜΕΣ ΠΡΕΣΒΕΙΡΕΣ
Του
ΣΤΑΥΡΟΥΓΕ0ΡΓΑΚ0Π0ΥΑ0Υ

ΑΝ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΙ κάποιος 
μία δημοσκόπηση ons μεγά
λες πόλεις ins Kivas για τους 
δημοφιλέστερους σύγχρονους 
Έλληνες, θα βρει στη λίστα κο
ρυφαίους αθλητές, onoos ο Στέ
φανος Τσιτσιπάς, ο Λευτέρης 
Πετρούνιας, ο Παναγιώτης 
Γκιώνης, ο Βασίλης Σπανού- 
λης, ο Γιάννης Μπουρούσης. 
Ίσως να γνωρίζουν οι Κινέζοι 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη και 
τον ΑλέΕη Τσίπρα. Σίγουρα, 
όμως, θα βάλουν στις πρώτες 
θέσεις τους... δίδυμους πύρ
γους! Τις «greektwins», όπως 
έχουν μάθει στο Πεκίνο, στη 
Σαγκάη και στις άλλες μεγά
λες πόλεις ασιατικής χώρας, τη 
Μαριάννα και τη Σοφία Ερω- 
τοκρίτου. Τις δίδυμες κόρες 
του Ανδρέα Ερωτοκρίτου από 
τη Λεμεσό και της Βασιλικής 
Μουμτζίδου από την Αριδαία, 
αλλά με ρίζες στον Πόντο. Νο
μικός με σπουδές στην Αγγλία 
ο πατέρας, διακοσμήτρια η μη
τέρα. Απόλυτα επιτυχημένοι 
και οι δύο στις δουλειές τους. 
Αλλά στην περίπτωση της οι
κογένειας Ερωτοκρίτου απο
δείχθηκε ότι μπορεί η αλεπού 
να ’ναι 100 ετών, αλλά το αλε- 
πόπουλο να γίνει 110!

Απήχηση
Η Μαριάννα και η Σοφία 

επιβεβαίωσαν ότι ο άνθρω
πος όλα τα μπορεί. Αρκεί να 
έχει θέληση... Κι όπως δείχνει 
το μότο της ζωής τους, οι δίδυ
μες έχουν τη δύναμη της ψυ
χής για να ζήσουν το όνειρό 
τους. Κάθε βήμα τους που ολο
κληρώνεται γίνεται το τέλος 
της επόμενης αρχής. Διότι δεν 
σταματούν να ονειρεύονται, να 
δουλεύουν σκληρά, να αΕιο- 
ποιούν κάθε ευκαιρία που τους 
παρουσιάζεται. Κυρίως, όμως, 
δημιουργούν οι ίδιες ευκαιρί
ες για το μέλλον τους. Για να 
αντιληφθεί κάποιος την απή
χησή τους στην Κίνα, αρκεί ένα 
απλό στοιχείο. Μπορεί να ζα
λιστούν όσοι αντιληφθούν τα 
μεγέθη, αλλά εμείς οφείλουμε 
να το καταγράψουμε.

Η Μαριάννα και η Σοφία 
συμμετείχαν πρόσφατα σε δι
αδικτυακά καμπάνια του Ελλη
νικού Οργανισμού Τουρισμού 
στην Κίνα. To project είχε τίτ
λο «Weibo National Week» και 
στο Sina Weibo, δηλαδή, το κι
νεζικό facebook προβλήθηκε 
ένα βίντεο με θέμα «Αστυπά
λαια, η πεταλούδα του Αιγαί
ου». Στο σημείο αυτό οφεί
λουμε να δώσουμε την οδηγία 
για να... προσδεθείτε. Διότι οι 
αριθμοί ζαλίζουν. Το προανα- 
φέραμε, άλλωστε, και έρχε
ται η απόδειΕη... To hash tag 
της καμπάνιας είχε περισσό
τερα από 210.000.000 views! 
Ασύλληπτο νούμερο που προ
φανώς δικαιώνει απόλυτα τον 
Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος συμ
φώνησε με τις δίδυμες να γί
νουν πρέσβειρες του Ελληνι

Η Μαριάννα και η Σοφία Ερωτοκρίτου 
με σπουδές στην Κίνα διαφημίζουν 
την πατρίδα μας, ενώ συμμετείχαν 
πρόσφατα σε διαδικτυακά καμπάνια 
του EOT με περισσότερα από 
210.000.000 views

κού Οργανισμού Τουρισμού 
στην τεράστια ασιατική χώ
ρα και, μάλιστα, υλοποίησε τη 
σκέψη του με δημοσίευση στο 
ΦΕΚ. Οσο για το βίντεο της 
Αστυπάλαιας, για να επιστρέ
φουμε στους αριθμούς που ζα
λίζουν, κατέγραψε 211.000 κοι
νοποιήσεις! Για τις προβολές 
δεν χρειάζεται να γράψουμε 
κάτι. Πώς να μη χαμογελάει ο 
υπουργός Τουρισμού για την 
πιο αποδοτική έμπνευσή του;

Ενσωμάτωση
Τα δύο κορίτσια μιλούν 

άπταιστα την κινεζική γλώσ
σα. Από το 2013 που ταΕίδε- 
ψαν στο Πεκίνο έπεσαν με τα 
μούτρα στη δουλειά. Αφιέρω
σαν εκατοντάδες ώρες για να 
ενσωματωθούν πλήρως στην 
καθημερινότητα της τρίτης... 
πατρίδας τους.

Η επιλογή της Κίνας δεν 
έγινε τυχαία. Στην πρωτεύου
σα της χώρας βρισκόταν ήδη ο 
άνθρωπος που πάντρεψε τον 
Ανδρέα Ερωτοκρίτου και τη 
Βασιλική Μουμτζίδου: ο Μά
ριος Ιερωνυμίδης. Είχε επι- 
λεγεί από την Κυπριακή Δη
μοκρατία ως πρεσβευτής της 
χώρας στο Πεκίνο.

Η οικονομική κρίση στην 
Ελλάδα, μα και στην Κύπρο, 
έβαλε τον νομικό από τη Λε

μεσό στην αναζήτηση 
κάποιων επαγγελματι
κών ευκαιριών. Έκανε 
το πρώτο ταΕίδι στην 
Κίνα, για να μάθει από 
τον κουμπάρο του αν 
μπορούσε να δημιουρ
γήσει κάποιες επιχειρη
ματικές δραστηριότητες 
στο ασιατικό μεγαθήριο.

Όταν τα δύο κορίτσια 
τέλειωσαν το σχολείο 
και έβαλαν κάτω τα δεδο
μένα για το μέλλον τους, ο 
Ανδρέας Ερωτοκρίτου πρό- 
τεινε την Κίνα ως επιλογή για 
τις σπουδές τους. Διέβλεπε τη 
δυνατότητα της υπέρβασης σε 
μία χώρα διαρκώς αναπτυσσό
μενη. Η Μαριάννα και η Σο
φία ούτε που το σκύφτηκαν. 
Ούτως ή άλλως αντιλήφθη- 
καν και οι ίδιες ότι μέσω της 
Κίνας τούς δινόταν η ευκαιρία 
για μία υπέρβαση. Ετοίμασαν 
τα πράγματά τους και μπήκαν 
στο αεροπλάνο προς την ανα
γνώριση, την καταΕίωση και 
την εκτόΕευση της αναγνωρι- 
σιμότητάς τους.

Από μικρά τα δύο κορίτσια, 
άλλωστε, απολάμβαναν την 
απόλυτη στήριΕη των γονιών 
τους. Δεμένη οικογένεια, στον 
υπέρτατο βαθμό. Με τον σεβα
σμό και την αγάπη να Εεχειλί- 
ζουν. Το αφουγκράζεται όποι
ος μιλήσει με κάποιον από

γροθιά. Και, μά
λιστα, έως πρό
σφατα η οικογέ
νεια είχε πέντε 
μέλη. Αλλά, δυ
στυχώς, η Μα- 
ριάννα και η Σο
φία έχασαν την 
Κιάρα, τη συ
ντροφιά τους στα 
χρόνια του εγκλει
σμού και όχι μόνο.
Το σκυλάκι τους 
έφυγε από τη ζωή 
και τις βύθισε στη 
θλίψη. Αλλά, όπως 
προαναφέραμε, κά
θε τέλος αντικαθίστα
ται από μια νέα α 
χή. Η Κιάρα πάντα 
βρίσκεται στην καρδιά 
τους, αλλά οι δύο κοπέ
λες θα προχωρήσουν...
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ΧΩΡΑ TOM ΔΡΑΧΜΗ

Τα Βίντεο ious σε δημοφιλή ελληνικά νησιά έγιναν ανάρπαστα σιο Διαδίκτυο με εκατομμύρια θεατές να τα παρακολουθοι
όπως και ό,τι κάνουν τα κορίτσια σχετικά με τη χώρα pas

«Τον Σεπτέμβριο ίου 2013, φτάσαμε 
στην Κίνα για ένα εντατικό πρόγραμμα 
μαθημάτων γλώσσας στο Πανεπιστήμιο 
Nanjing Norma στη νότια Κίνα. Παρά ns 
αρχικές δυσκολίες και προκλήσεις που 
σχετίζονται κυρίως με τους γλωσσικούς 
περιορισμούς, πολύ γρήγορα προσαρμο
στήκαμε στις τοπικές συνθήκες, στον πο
λιτισμό και στον κινεζικό τρόπο ζωής», 
περιγράφουν οι ίδιες την πρώτη επαφή 
τους με την Κίνα. Το άγνωστο όχι μόνο 
δεν ns φόβισε, αλλά αντίθετα ns μάγε
ψε! Οι δυσκολίες δεν τις λύγισαν, αλλά 

ns ατσάλωσαν. Όπως εξη
γούσε ο Μάνος Κατράκης 

στον Γιάννη Βόγλη: 
«Η μία βέργα μπο
ρεί να σπάσει, αλ
λά και οι δύο μαζί 
δεν σπάνε». Η Μα- 
ριάννα και η Σοφία 
έγιναν δύο βέργες 
ενωμένες. Όχι μόνο 
επειδή ήταν δίδυμες 
και δύσκολα μπορεί 

να ns ξεχωρίσει κά
ποιος εάν δεν τις ζή- 
σει για μεγάλο διάστη
μα, αλλά κυρίως επειδή 
απολάμβαναν πάντα την 
απόλυτη στήριξη της οι- 
κογένειάς τους και διό
τι οι ίδιες διαπνέονται 
από την αποφασιστι
κότητα να υλοποιή
σουν τα όνειρά τους.

Ούτε χρόνος δεν πέ
ρασε όταν μετακόμισαν (το 

2014) στο Πεκίνο. Εκεί γρά
φτηκαν στο Πανεπιστήμιο Διε
θνών Επιχειρήσεων και Οικονομι
κών. Το 2018 πήραν τα πτυχία τους 
στα Οικονομικά και στο Εθελοντικό 
Εμπόριο και, μάλιστα, με διάκριση. 
Ακολούθησε το MBA στο ίδιο πα
νεπιστήμιο. Αλλά οι αδερφές Ερω- 
τοκρίτου δεν έμειναν στις σπουδές. 
Στη διάρκεια της επταετούς παρα
μονής τους στην Κίνα ταξίδεψαν σε 
περισσότερες από 25 πόλεις. Δεν

έμαθαν απλώς τη γλώσσα της χώρας, αλ
λά μυήθηκαν στην κουλτούρα. Βούτηξαν 
στην ιστορία και εξήγησαν τη διαμόρφω
ση της καθημερινότητας ενός λαού που 
πάντα έβρισκε τρόπο να ξεπερνάει τον 
εαυτό του, όπως αποδεικνύει και το Σινι
κό Τείχος. Όπως δείχνει επίσης και η οι
κονομική ανάκαμψη μετά τα γεγονότα της 
Τιεν Αν Μεν, της πλατείας που σηματοδό
τησε τη στροφή της Κίνας προς τη σύγ
χρονη εποχή.
Όσα μάθαιναν για την ιστορία, αλλά και 
για τη ζωή στην Κίνα, η Μαριάννα και η 
Σοφία άρχισαν να τα προβάλλουν στο Δι
αδίκτυο. Αρχικά με βιντεάκια και έπειτα 
σε live μεταδόσεις. Εστιασαν σε τουριστι
κούς προορισμούς, στο παραδοσιακό φα
γητό. Παράλληλα άρχισαν να ανεβάζουν 
και βίντεο από την Ελλάδα και την Κύ
προ. Η ανταπόκριση των Κινέζων, κυρί
ως των συνομηλίκων τους, ήταν τόσο με
γάλη που τα δύο κορίτσια κατάλαβαν ότι 
βρίσκονταν μπροστά σε μια πρόκληση. Η 
επιτυχία τούς έκλεινε το μάτι και τους ζη
τούσε ραντεβού...
«Προς έκπληξή μας, ξεκινήσαμε να λαμ
βάνουμε εκατοντάδες θετικά σχόλια και 
αιτήματα στο Διαδίκτυο, ειδικά από νέ
ους στην Κίνα, και έτσι αποφασίσαμε να 
κάνουμε περισσότερα βίντεο για την προ
ώθηση της χώρας μας. Μετά από τακτική 
ζωντανή ροή από την Ελλάδα και την Κίνα 
στη δημοφιλή πλατφόρμα Netease.com, 
ποτέ δεν οραματιστήκαμε ότι σε τόσο σύ
ντομο χρονικό διάστημα θα εξασφαλίζα
με ένα ζεστό και φιλικό κοινό που περί- 
μενε ανυπόμονα να δει τα βίντεο και τις 
ζωντανές ροές μας και να γνωρίσουν τα 
ήθη και έθιμά μας. Τα βίντεο όπως η πα
ρασκευή ελληνικού καφέ ή η προετοιμα
σία ελληνικών πιτών σε ένα αρτοποιείο 
στο Μοναστηράκι έγιναν πολύ δημοφιλή. 
Επιπροσθέτως, ήμασταν έκπληκτες που 
είδαμε τη λήψη μιας ζωντανής ροής που 
κάναμε σχετικά με τον τρόπο που οι ντό
πιοι Κινέζοι μαθητές πέρασαν την Κινέ
ζικη Πρωτοχρονιά στην Αθήνα, η οποία 
έφτασε το 1,2 εκατομμύριο θεατές. Τα βί
ντεο μας σε δημοφιλή ελληνικά νησιά 
όπως η Σαντορίνη, η Πάρος, η Νάξος, η 
Μύκονος, η Ύδρα έχουν προβληθεί επί
σης από εκατοντάδες χιλιάδες θαυμαστές

και συνεχίζουν να είναι δημοφιλή και να 
γίνονται viral σε διάφορα κοινωνικά μέσα 
και άλλες πλατφόρμες», εξηγούν οι ίδι
ες στην ιστοσελίδα τους την έκρηξη που 
προκάλεσαν στην Κίνα.

Αναγνωρισιμότητα
Η αναγνωρισιμότητά τους εκτοξεύτηκε. 
Οι προσκλήσεις από διάφορους φορείς 
έγιναν καθημερινές. Όπως και οι διακρί
σεις. Τα βίντεο τους σημείωναν εκατομ
μύρια προβολές. Κι αυτή η απίστευτη αλ
λά απόλυτα ερμηνεύσιμη δημοφιλία έγινε 
αντιληπτή τόσο από την Κυπριακή Δημο
κρατία, όσο και από τον Χάρη Θεοχάρη. 
Οι βραβεύσεις και οι συμμετοχές των δύο 
κοριτσιών σε διάφορα projects απλώς 
επιβεβαίωσαν ότι το τέλος των σπουδών 
γινόταν η αρχή για μία νέα υπέρβαση.
Η προσφορά τους στην Ελλάδα, όμως, 
δεν εξαντλείται στην προβολή των του
ριστικών προορισμών. Ιδιαίτερη απήχη
ση είχε στην Κίνα και το βίντεο που έκα
ναν τα δύο κορίτσια για τη Γενοκτονία 
των Ποντίων. Έστειλαν, δηλαδή, το δικό 
τους μήνυμα σε μία απέραντη χώρα ότι 
στην Ελλάδα οι νέες γενιές δεν ξεχνούν 
τις ρίζες τους. Την Ιστορία τους. Αρκεί 
να έχουν την κατάλληλη διαπαιδαγώγη
ση από το σπίτι και την ποιότητα του χα
ρακτήρα που έχτισαν οι δίδυμες από τα 
στενά της Νέας Σμύρνης όπου μεγάλω
σαν και τη Φώκαια όπου έπαιξαν μπάσκετ 
στα μαθητικά χρόνια τους, έως την κατά
χτηση της Κίνας.
Στην πράξη, λοιπόν, όσοι τις ξέρουν αντι
λαμβάνονται πως η Μαριάννα και η Σο
φία δεν έχουν... ταβάνι. Ακόμα και στη 
διάρκεια της πανδημίας, η αγάπη των Κι
νέζων για τις θυγατέρες του Ανδρέα και 
της Βασιλικής, όχι μόνο δεν μειώθηκε, 
αλλά αντίθετα αυξήθηκε. Φροντίζουν γι’ 
αυτό και τα ίδια τα κορίτσια, τα οποία δεν 
σταμάτησαν να παραδίδουν διαδικτυακά 
μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε χιλιά
δες Κινέζους. Δωρεάν φροντιστήριο, που 
μετατρέπεται σε μία καθημερινή διαφή
μιση της Ελλάδας, η οποία φαίνεται πως 
δημιουργεί μέσω των αδελφών Ερωτο- 
κρίτου τον σύγχρονο δρόμο του μεταξιού.

Μ" '

< r

Πτυχία

ΔΕΝ ΕΜΑΘΑΝ ΑΠΛΩΣ ΤΑ ΚΙΝΕΖΙΚΑ,
ΑΛΛΑ ΜΥΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΝΤΟΠΙΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ


	30/04/2021
	 Δίδυμες «πρέσβειρες» στην Κίνα


