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ΑΚ: Καταρχάς να σας ευχαριστήσω, γιατί ήσασταν απ' τα πρώτα βήματα της Μαρίας
δίπλα μας και είναι μια σχέση πολλών χρόνων και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε
πάντα κοντά μας και θα ήθελα να πω κάτι, ακόμα και στις ήττες είσατε όπως πρέπει να
είστε και στις νίκες είστε αυτοί που πρέπει να είστε και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί
και ο αθλητής θέλει στην ήττα να τον στηρίζουνε, δε θέλει μόνο να τον κατακρίνουν.

Η περσινή χρονιά ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά για μένα, παρόλο που η Μαρία δεν
ήταν πολύ ικανοποιημένη, θα ήθελε να ήταν κάτω από 30 (στην παγκόσμια κατάταξη),
να τελειώσει τη χρονιά όπως έφτασε Νο. 29 μέσα στη χρονιά, ήθελε να κρατήσει αυτό
το ranking, αλλά εγώ απ' την αρχή του χρόνου της είχα πει ότι για μένα η καλή χρονιά
θα είναι να μείνεις στο 40. Γιατί πρέπει να απορροφήσεις το επίπεδο αυτό, που είσαι
εκεί ψηλά, να το κάνεις δικό σου, γιατί είναι πολύ εύκολο από 29 να πας 100, από 100
να πας ξανά 50, δηλαδή πάρα πολλές παίκτριες δεν μπορούν να αντέξουν το επίπεδο και
πέφτουν. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη Μαρία, να το κάνει δικό της
εκείνο το επίπεδο και να παίζει μ' αυτές τις παίκτριες και να μπορεί να τις κερδίζει, να
χάνει δύσκολα, να είναι μέσα σ' αυτό το επίπεδο. 

Είμαι  πολύ  αισιόδοξη  για  φέτος  γιατί  έχει  κάνει  μια  πολύ  καλή  προετοιμασία  και
συνεχίζει να κάνει πολύ καλή προετοιμασία. Την κάνει στο σπίτι της που είναι πολύ
σημαντικό γιατί έχει πολλά πράγματα λυμένα, στο εξωτερικό θα έπρεπε να τα σκέφτεται
όλα εκείνη. Εδώ έχει το φαγητό της, το κρεβάτι της, τους φίλους της, μπορεί να κάνει
και μια βόλτα, εκεί είναι πολύ μοναχικά και επειδή όλο το χρόνο περνάει έτσι - είναι
πολύ σκληρή η χρονιά και τα ταξίδια - είναι πολύ σημαντικό να είναι και λίγο στην
πατρίδα της και στο σπίτι της. Πιστεύω ότι θα είναι και πιο τυχερή φέτος, γιατί ως τώρα
δεν μπορώ να πω ότι ήταν τυχερή ούτε στις κληρώσεις, ούτε και μέσα στον αγώνα. Ό,τι
έχει κάνει η Μαρία το έχει κατακτήσει πολύ δύσκολα, δεν της έχει χαριστεί τίποτα και
είμαι περήφανη και γι' αυτό. 

ΤΝ: Αν θα θέλατε να τη δείτε κάπου και κάπως, στο μέλλον, στο παγκόσμιο τένις,
ποιο θα ήταν το όνειρο; 



ΑΚ: Σίγουρα ένας τελικός σε ένα Grand Slam και γιατί όχι και ένα ολυμπιακό μετάλλιο.

ΤΝ: Όταν βλέπετε έναν αγώνα, επικρατεί η αθλήτρια Κανελλοπούλου ή η μαμά της
Σάκκαρη; 
ΑΚ: Γίνεται ένας πόλεμος εκεί. Είναι η αθλήτρια, μάλλον ο άνθρωπος που ξέρει από
τένις και η μαμά. Και γίνεται ένας πόλεμος. Τα συναισθήματα είναι πάρα πολύ έντονα.
Προσπαθώ να ηρεμήσω και να δω το ματς και να το διαβάσω και άλλες φορές δεν
μπορώ να το διαβάσω.  Ενώ όλα τα άλλα ματς που βλέπω με τις  κοπέλες και  στην
τηλεόραση μπορώ να διαβάζω το αποτέλεσμα. Με τη Μαρία ακόμα και αν κερδίζει δεν
μπορώ να το πιστέψω. Δηλαδή αισθάνομαι το άγχος και δεν μπορώ να το διαβάσω,
όπως τα άλλα ματς. 

ΤΝ: Θυμάστε στη χρονιά που πέρασε κάποιον αγώνα που ακόμα όταν έρχεται στο
μυαλό σας η καρδιά σας πάει να σπάσει; 
ΑΚ: Με την (Karolina) Pliskova στη Ρώμη. Ήταν πολύ έντονο ματς, έπαιζε και πρώτη
φορά στη Ρώμη που ήταν και το αγαπημένο μου τουρνουά. Ήμουν πολύ φορτισμένη και
όταν έφτασε κιόλας στις "16" το ματς με την Pliskova ήταν πολύ δυνατό, γιατί είναι
Νο.5 κόσμου, είναι πολύ δυνατή παίκτρια, ε και στο τέλος έγινε κι ότι έγινε, που έσπασε
εκείνη απ' τα νεύρα της την καρέκλα... Ήταν ένα επεισοδιακό ματς, αυτό το θυμάμαι
πολύ, γιατί ήταν και tie-break δύσκολο, πολύ δύσκολο. 

ΤΝ: Θέλουμε ένα τελευταίο σχόλιο ή συμβουλή ή ό,τι νιώθετε επιθυμία να πείτε
στη Μαρία, που δεν το 'χετε ξαναπεί και θα το δει μόνο από τη δική μας κάμερα. 
ΑΚ: Μαρία θέλω να μη σκέφτεσαι τίποτα όταν παίζεις, μόνο τον εαυτό σου. Να το
χαίρεσαι και να το διασκεδάζεις και αν χάνεις, εγώ θα σ' αγαπάω πάντα!


