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ΤΝ: Γεια σου Μαρία! Είμαστε εδώ στο ΤΑΤΟΪ Club, όπου μας προσκάλεσες για να
περάσουμε μια μέρα μαζί σου. Τι κάνεις εδώ; Σε ποιο στάδιο σε βρίσκουμε;
ΜΣ: Είμαι πολύ τυχερή που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή εδώ. Είμαι στην Ελλάδα, είμαι
στο  σπίτι  μου  και  είναι  η  πρώτη  φορά που  βρίσκομαι  εδώ πέρα  για  προετοιμασία.
Κοιμάμαι στο δικό μου κρεβάτι, στο δικό μου δωμάτιο. Είναι πολύ σημαντικό και αν
δεν υπήρχε το ΤΑΤΟΪ Club εγώ δεν θα μπορούσα να είμαι εδώ. Σήμερα συμπλήρωσα
την πρώτη εβδομάδα μου με την προετοιμασία μου του τένις. Έχω ήδη ξεκινήσει δυο
εβδομάδες πριν με την προετοιμασία φυσικής κατάστασης και  θα είμαι  εδώ για μια
ακόμα εβδομάδα. 

ΤΝ: Τι θα ακολουθήσει;  δώσε μας μια εικόνα για το πρόγραμμά σου στην pre-
season. 
ΜΣ: Ακόμα μια εβδομάδα εδώ, προπονήσεις εντατικές διπλές, τριπλές, πολλές ώρες τη
μέρα  και  μετά,  στις  7  Δεκεμβρίου,  ταξιδεύουμε  όλοι  μαζί  στο  Ντουμπάι,  όπου  θα
κάνουμε το επόμενο στάδιο της προετοιμασίας όλοι μαζί.

ΤΝ: Μίλησέ μας για την τωρινή σου ομάδα, από ποιους αποτελείται; 
ΜΣ: Αποτελείται από τον Mark Petchey ο οποίος δε βρίσκεται εδώ αυτή τη στιγμή, θα
αρχίσουμε μαζί την προπόνησή μας στο Ντουμπάι. Είμαι εδώ με τον Tom, τον Tom Hill,
που  με  βοήθησε  και  πέρσι  στο  τέλος  της  χρονιάς,  και  φυσικά  ο  Γιώργος
Παναγιωτόπουλος, ο οποίος είναι ο γυμναστής μου. 

ΤΝ: Με τον Thomas Johansson είχατε μια πολύ καλή συνεργασία και μια πολύ
καλή σχέση απ' όσο ξέρουμε, τι μεσολάβησε και δε συνεχίστηκε; 
ΜΣ: Ήταν η απόφαση που πήραμε μαζί, ότι πλέον δεν μπορεί να με βοηθήσει για την
επόμενη χρονιά. Ήταν κάτι που συζητήσαμε, τελείωσε η συνεργασία μας με πολύ καλή
σχέση, ακόμα δηλαδή θα μιλήσουμε, θα πούμε τα νέα μας. Αλλά ήταν καθαρά δική μας
απόφαση,  μετά  από  μια  μεγάλη  κουβέντα  που  κάναμε,  ότι  θα  ήταν  καλύτερο  να
χωρίσουν οι δρόμοι μας για την επόμενη χρονιά.



ΤΝ: Με έναν από τους τωρινούς σου προπονητές, τον Tom Hill, πώς είναι η σχέση
σου; Είναι ένας πολύ νέος άνθρωπος, στην ηλικία σου, κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί
με σένα στην WTA εποχή τουλάχιστον. Είναι διαφορετική η επικοινωνία σας;
ΜΣ: Σίγουρα! Είναι σαν φίλος μου. Είναι νέος, κάνουμε πλάκα, υπάρχει πάντα πολύ
ωραίο κλίμα στην προπόνηση, ακόμα και  σήμερα που ήταν μαζί  μας και  ο Γιάννης
Στεργίου.  Για  μένα  είναι  πάρα  πολύ  σημαντικό  να  υπάρχει  ένα  πολύ  ωραίο  και
ευχάριστο κλίμα, να γελάμε. Να μην είναι μόνο αυτό το πολύ σοβαρό, το κρύο, θέλω να
έχει  η  προπόνηση  λίγο… και  με  τον  Tom το  έχει.  Όπως  και  με  τους  άλλους  μου
προπονητές το είχα,  αλλά ιδιαίτερα με τον Tom το έχω πάρα πολύ. Έχει  κάτι  πολύ
ιδιαίτερο  για  την  ηλικία  του,  23  χρονών  μόνο,  έχει  πολλές  γνώσεις.  Είναι  πολύ
διορατικός, πολύ ευχάριστος και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Συν ότι μετά από την
απόφαση  που  πήραμε  με  τον  Thomas  (Johansson),  αποφάσισε  αυτός  να  με
ακολουθήσει. 

ΤΝ: Για τον Mark Petchey μπορείς να μας πεις δυο λόγια; 
ΜΣ:  Με  τον  Mark  συνεργαστήκαμε  πέρσι  για  3  εβδομάδες  κατά  τη  διάρκεια  του
γρασιδιού. Ήταν πολύ επιτυχημένη η συνεργασία μας.  Μετά από συζητήσεις με τον
μάνατζέρ μου για το τι θα κάνουμε με το θέμα προπονητή για το 2019, του είπα ότι
θέλω αυτό το team και φυσικά δε φτάνει να το θέλω μόνο εγώ, θα πρέπει να το θέλουν
κι αυτοί. Οπότε ήρθε και έδεσε, γιατί ήθελε κι εκείνος, έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση,
μιλάγαμε και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, οπότε νομίζω πως θα εξελιχθεί σε μια πολύ
καλή συνεργασία.

ΤΝ: Μετά το Ντουμπάι θα πας στο Περθ. Εκεί θα κάνεις Πρωτοχρονιά, εκεί θα
είναι οι πρώτοι σου αγώνες για το 2019. Μίλησε μας γι' αυτή την εμπειρία, πως την
περιμένεις; Θα παίξεις με τη Serena (Williams), θα παίξεις με τον (Roger) Federer
μεικτό.
ΜΣ: Κοίταξε, αν μου έλεγες ότι θα παίξω...  εντάξει με τη Serena έχω περισσότερες
πιθανότητες, γυναίκα είναι, σίγουρα σε κάποιο τουρνουά θα τύχω μαζί της. Τώρα με τον
Roger...  κάνω  προπόνηση  εδώ  και  γελάμε,  λέω  "αυτό  θα  κάνω  στον  Roger",  "θα
προσπαθήσω να παίξω slice-slice με τον Roger", είναι όνειρο ζωής!

ΤΝ: Θα υποδεχτείς σερβίς του Roger. 
ΜΣ: Θα υποδεχτώ σερβίς του Roger, ελπίζω να το χτυπήσω! Εντάξει είναι μια μοναδική
εμπειρία και απ' όσο έχουμε ακούσει θα είναι και μια από τις τελευταίες χρονιές που
γίνεται, λόγω της αλλαγής του κάλενταρ. Το περιμένω πως και πως! 



ΤΝ: Πρώτη φορά η Ελλάδα (στο Hopman Cup) από το 2002. Πώς πήρατε την
απόφαση με τον Στέφανο;
ΜΣ: Ήταν μια πολύ πετυχημένη χρονιά για τον Στέφανο, γενικά για το ελληνικό τένις
πολύ μεγάλο αυτό που συνέβη φέτος.  Οπότε και επειδή είμαστε δυο νέα παιδιά και
επειδή  είχαμε  μια  καλή  χρονιά  και  επειδή  είναι  πολλοί  Έλληνες  στην  Αυστραλία,
νομίζω ότι το ήθελαν κι αυτοί. Θα μαζευτεί πολύς κόσμος, ελληνικός κόσμος, οπότε και
μεις το είδαμε σαν μια πολύ καλή ευκαιρία να παίξουμε κάποια καλά ματς.

ΤΝ: Έχετε σκεφτεί να το κάνετε αυτό και σε κάποιο άλλο μεγάλο τουρνουά, στο
Australian Open, σε κάποιο άλλο Grand Slam ή και στους Ολυμπιακούς Αγώνες; 
ΜΣ: Δεν το έχουμε συζητήσει η αλήθεια είναι, στους Ολυμπιακούς είναι πιο πολλές οι
πιθανότητες, γιατί, όπως όλοι ξέρουμε, τα Grand Slam είναι τουρνουά τα οποία είναι
πάρα πολύ έντονα, δεν έχεις πολύ χρόνο, είναι πολύ απαιτητικά, συνήθως θέλεις να
συγκεντρωθείς στα μονά σου, οπότε δεν ξέρουμε ακόμα. 

ΤΝ: Όλο αυτό που συμβαίνει και με σένα, αλλά και με τον Στέφανο, με τις επιτυχίες
του, τους τίτλους που κέρδισε, τι αντίκτυπο έχει για το ελληνικό τένις; Τι έχεις
παρατηρήσει  εσύ  από  την  εμπειρία  σου  στα  αποδυτήρια,  στα  τουρνουά  που
πηγαίνεις;
ΜΣ: Σίγουρα έχει αρχίσει και ακούγεται πάλι η Ελλάδα στον χάρτη του τένις. Και με
μένα και με τον Στέφανο, και ελπίζουμε ότι θα βγουν κι άλλα παιδιά μέσα από μας,
δηλαδή αυτός είναι  ο στόχος μας.  Για κάποια χρόνια το τένις είχε πεθάνει καλώς ή
κακώς στην Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό γιατί θέλουμε, εγώ βλέπω και ότι μπορεί και
να γίνει το τρίτο άθλημα μετά το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ στην Ελλάδα. 

ΤΝ: Με τον Στέφανο ποια είναι η σχέση σου; Γνωρίζεστε πολλά χρόνια, σωστά; 
ΜΣ: Ακριβώς,  ναι.  Καλά γνωρίζονται  οι  μαμάδες μας από προ Χριστού (γέλια)  και
εντάξει ο Στέφανος είναι 3 χρόνια μικρότερός μου, δεν παίζαμε στις ίδιες κατηγορίες,
αλλά προφανώς μετά από κάποια χρόνια γνωριζόμασταν και  με τον πατέρα του και
οικογενειακά.  Τον  Στέφανο  τον  ξέρω σαν  όνομα  πολλά  χρόνια,  αλλά  τα  τελευταία
χρόνια που είμαστε και οι δυο στο tour, όποτε βρισκόμαστε θα βγούμε έξω για φαγητό,
θα καθίσουμε όλοι μαζί, είναι ωραίο το κλίμα μεταξύ μας. 

ΤΝ: Ισχύει ότι όταν έκανε εκείνη την τρελή εβδομάδα στο Τορόντο, εσύ ήσουν στο
Σινσινάτι και δεν μπορούσες να δεις από την αγωνία τους αγώνες του;
ΜΣ: Ναι! Γύρισα και είπα στη μαμά του ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναδώ αγώνα
του, αλήθεια σου λέω, η καρδιά μου είχε γίνει...Το ματς με τον (Kevin) Anderson, θυμά-



μαι έπαιξαν tie-break. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, δεν ξαναβλέπω ματς! Ήταν τόσο
έντονο, ήταν φοβερό.

ΤΝ: Πιστεύεις πως ο Στέφανος έχει ταβάνι; Πού μπορεί να φτάσει; 
ΜΣ: Ο Στέφανος για μένα είναι από τους πιο ταλαντούχους παίκτες που έχω δει στη ζωή
μου. Δηλαδή, όλα στο σύνολο, το ύψος του, το παιχνίδι του, η εξυπνάδα του, η ηρεμία
του. Όλα αυτά δεν ξέρω που μπορούν να τον φτάσουν. Δηλαδή για μένα, και ελπίζω να
μην το δει για να μην τον αγχώσω, δεν έχει ταβάνι. 

ΤΝ: Πάμε στην επόμενη χρονιά. Ποιοι είναι οι βασικοί σου στόχοι; 
ΜΣ: Θα προσπαθήσω να μην κάνω τα ίδια λάθη με πέρσι. Δηλαδή πέρσι έκανα μια
πάρα πολύ καλή προετοιμασία, όπως και φέτος, αλλά μπήκα με πολλές απαιτήσεις στη
χρονιά. Γι' αυτό στα πρώτα μου τουρνουά δεν είχα κερδίσει ματς. Θα προσπαθήσω να
το αλλάξω αυτό και να μην κάνω το ίδιο λάθος. Σίγουρα να πάω πέρα από τον 3ο γύρο
σε  ένα  Grand  Slam  είναι  ένας  αρχικός  στόχος,  όπου  και  να  είναι  αυτό,  δεν  έχω
προτίμηση. Το πιο σημαντικό είναι να το απολαμβάνεις, να είσαι υγιής και σίγουρα οι
επιτυχίες θα έρθουν αν μπορέσεις και κρατήσεις αυτό το επίπεδο. 

ΤΝ: Ποιο στοιχείο του παιχνιδιού σου θες να βελτιώσεις περισσότερο; 
ΜΣ: Θέλω να γίνω λίγο πιο επιθετική, να βελτιώσω το σερβίς μου, να έχω πιο εύκολους
πόντους σε κάποια σημεία του ματς. Γενικά σε όλα τα χτυπήματα υπάρχει περιθώριο
βελτίωσης, περισσότερο θέλω το σερβίς και να γίνω λίγο πιο επιθετική. 

ΤΝ: Στο Fed Cup θα είσαι; 
ΜΣ: Ναι, θα είμαι. 

ΤΝ: Θα είναι πολύ δύσκολο, πολύ δυνατές ομάδες. Πάμε κυρίως για την παραμονή,
αλλά πιστεύεις ότι έχουμε βλέψεις και για κάτι παραπάνω; 
ΜΣ:  Για  να  είμαι  ειλικρινής,  αυτή  τη  στιγμή  δε  θυμάμαι  ποιες  άλλες  χώρες  είναι,
σίγουρα είναι η Αγγλία. 

ΤΝ: Η Κροατία... 
ΜΣ: Είναι  πολύ δύσκολες  χώρες απ'  ότι  θυμάμαι.  Κοίταξε,  πάμε για την παραμονή
σίγουρα,  αλλά  και  η  Βαλεντίνη  παίζει  πολύ  καλά  στα  κλειστά  και  εγώ  λόγω  της
προπόνησής μου εδώ έχω συνηθίσει,  νομίζω ότι  γιατί  όχι  και  να μην ανέβουμε στο
World Group. 



ΤΝ: Τα δυο τελευταία χρόνια ήταν πολύ διαφορετικά για σένα σε σχέση με  τα
προηγούμενα.  Πέρασες  στην  WTA εποχή,  σε  μια  νέα  εποχή,  με  διαφορετική
ρουτίνα, διαφορετική καθημερινότητα, διαφορετικό προγραμματισμό, περισσότερα
ταξίδια,  δεν μπορείς να δημιουργείς βάσεις για να παίζεις συνεχόμενα στην ίδια
πόλη,  επίσης  το  όνομά  σου  έχει  μια  μεγάλη  εμπορική  αξία,  σε  προσεγγίζουν
χορηγοί...  Πώς  αντιμετωπίζεις  όλες  αυτές  τις  διαφορές  που  ήρθαν  μαζί  με  τη
μετάβασή σου στο κορυφαίο επίπεδο. 
ΜΣ: Είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι να διαχειριστείς γενικά γιατί η ζωή σου αλλάζει
έτσι. Ξαφνικά περπατάς στο δρόμο και σε αναγνωρίζει ο κόσμος, έρχονται χορηγοί που
ποτέ  δε  φανταζόσουν  ότι  θα  ερχόντουσαν,  παίζεις  με  παίκτριες  που  ποτέ  δε
φανταζόσουν ότι θα έπαιζες. Ειδικά εγώ που δεν ήμουν ένα junior η οποία είχε παίξει σε
όλα τα  Grand  Slam και  είχα  συνηθίσει,  από  εκεί  που  έπαιζα  στα  $10.000  και  στα
$25.000 ξαφνικά σε μια χρονιά έκανα ένα "μπαμ" και ξεκίνησα να παίζω Grand Slam
main draw ή προκριματικά, σε κάποια WTA κυρίως ταμπλό. Ήταν μεγάλη αλλαγή και η
πίεση που έβαζα εγώ στον εαυτό μου λόγω της αλλαγής ήταν πολύ μεγάλη. Πλέον όμως
το έχω ξεπεράσει γιατί αυτός θα είναι ο 3ος χρόνος που θα είμαι full-time στο WTA και
είναι κάτι που έχω συνηθίσει πλέον. 

ΤΝ: Η διασημότητα έφερε πολλές αλλαγές φαντάζομαι.  Ποιο ήταν το καλύτερο
πράγμα που έφερε στη ζωή σου;
ΜΣ: Είναι μόνο καλά! Το μόνο κακό είναι ότι αν τραγουδάς στο αυτοκίνητο και σε δει
κάποιος θα σ' αναγνωρίσει! Αυτό είναι το μόνο κακό (γέλια). Τα υπόλοιπα είναι όλα
καλά. Δηλαδή όταν ένα παιδάκι έρχεται και σου ζητάει να βγει φωτογραφία μαζί σου
είναι χαρά. Γι' αυτό παίζεις, γι' αυτό προσπαθείς να κάνεις τον κόσμο περήφανο. Αλλά
ειδικά όταν είμαι στην Ελλάδα δεν μου χει συμβεί κάτι άσχημο λόγω της διασημότητας,
δηλαδή δεν έχω βρεθεί κάπου και κάποιος να μου πει κάτι αρνητικό. Σίγουρα θα μου
κάνουν τους έξυπνους κάποιοι  ή κάτι  τέτοιο,  αλλά απ'  τη μια μπαίνει  απ'  την άλλη
βγαίνει να στο πω κι έτσι ωμά.

ΤΝ:  Τι  έχεις  να  πεις  σε  όλα  τα  παιδιά  που  ονειρεύονται  να  φτάσουν  εκεί  που
βρίσκεσαι; 
ΜΣ: Αρχικά να δουλεύουν σκληρά, γιατί όσο ταλέντο και να έχουν δεν φτάνει. Παίκτες
όπως είναι και ο Στέφανος, είναι ζωντανό παράδειγμα, ξημεροβραδιάζεται στα γήπεδα,
είναι πολύ δουλευταράς και γι' αυτό έχει φτάσει μέχρι εκεί. Είναι η δουλειά, είναι η
πίστη,  είναι  η  θέληση και  να έχουν ηρεμία γιατί  το  πολύ άγχος  και  το  πολύ στρες
σίγουρα δε θα σε φτάσει εκεί πέρα. 



ΤΝ:  Ποια  ήταν  η  σημαντικότερη  στιγμή  που  είχε  το  2018;  Το  μεγαλύτερο
επίτευγμα για σένα;
ΜΣ: Έπαιξα 4ο γύρο στο Indian Wells που κέρδισα 3 πάρα πολύ καλές παίκτριες και
είναι και κάποια ματς, όπως το ματς με την (Naomi) Osaka, το ματς με την (Karolina)
Pliskova, ειδικά το ματς με την Osaka δεν ήταν μια άνετη νίκη αλλά δεν ήταν και 7-6
στο 3ο σετ. Ήταν μια πολύ καλή νίκη, πολύ δυνατή. Είναι πολλές στιγμές μες στο '18. 

ΤΝ: Μιας που είπες και για την Osaka, τον τελικό του US Open τον είχες δει; 
ΜΣ: Όχι δεν τον είχα δει γιατί ήμουν πολύ στενοχωρημένη μετά απ' αυτό το τουρνουά
οπότε δεν άνοιξα καθόλου τηλεόραση. 

ΤΝ: Αλλά έμαθες τι έγινε υποθέτω. 
ΜΣ: Ναι, ναι. 

ΤΝ: Για τη Serena ποια η άποψή σου, είχε άδικο; το παρατράβηξε ίσως; 
ΜΣ: Για μένα προσωπικά είναι και η ένταση. Δεν θελω να τη δικαιολογήσω, ναι μεν
είχε άδικο, ίσως από την ένταση και όλο το στρες το παρατράβηξε λίγο. Ο διαιτητής για
μένα ήταν δίκαιος το μόνο που θα μπορούσε να κάνει ήταν να είναι λίγο πιο ελαστικός
στο coaching violation, στα υπόλοιπα νομίζω ότι είχε δίκιο. 

ΤΝ: Γενικά θεωρείς ότι υπάρχει σεξισμός στο τένις; 
ΜΣ:  Όχι  φανερός.  Πιστεύω  ότι  και  πολλοί  άνδρες  παίκτες  θεωρούν  τις  γυναίκες
παίκτριες κατώτερες, πράγμα το οποίο εμένα προσωπικά δεν μου έχει συμβεί ποτέ, ούτε
το δείχνουν. Βέβαια έχω ακούσει σε συζητήσεις "α, πως παίζουν έτσι οι γυναίκες", "α,
το ένα οι γυναίκες", "α, το άλλο οι γυναίκες", OK, συμβαίνει αυτό και στη ζωή γενικά. 

ΤΝ: Για το on-court coaching, ποια είναι η άποψή σου; Θα πρέπει να εφαρμοστεί
και στα Grand Slam; 
ΜΣ: Ή θα πρέπει να εφαρμοστεί και στα Grand Slam ή πουθενά. Συνηθίζεις σχεδόν όλη
τη χρονιά να παίζεις και να μπορείς να έχεις τον προπονητή σου μια φορά στο κάθισμα
και από την άλλη πας στο Grand Slam και είσαι μόνος σου. Πρέπει να αποφασίσουν να
συμβαίνει ένα από τα δυο, δεν μπορούν να συμβαίνουν και τα δυο. 

ΤΝ: Εσύ που έχεις τέτοιες εμπειρίες από on-court coaching, πιστεύεις βοηθάει; 
ΜΣ: Προφανώς και βοηθάει γιατί εκεί που εσύ είσαι λίγο πνιγμένη, έχεις την ευκαιρία
να έχεις τον άνθρωπο που εσύ έχεις επιλέξει να είναι μαζί σου μέσα στο γήπεδο, για να
σου δώσει μια οδηγία. 



ΤΝ: Μετά από κάποιον αγώνα σου, ποιος είναι ο άνθρωπος που θα σου στείλει
πρώτος ένα μήνυμα, ή θα σε πάρει τηλέφωνο;
ΜΣ: Η μητέρα μου, οι γονείς μου βασικά. Πάντα θα ανοίξω το κινητό και θα χω βρει
μηνύματα από τ' αδέρφια μου, τις φίλες μου τις κολλητές, τον πατέρα μου, αυτούς. 

ΤΝ: Ο μεγαλύτερός σου φόβος; 
ΜΣ: Οι γάτες (γέλια). 

ΤΝ: Στο τένις; 
ΜΣ: Δεν έχω κάποιο μεγάλο φόβο στο τένις. 

ΤΝ: Περιέγραψέ μου μια ιδανική σου μέρα.
ΜΣ: Με ή χωρίς προπόνηση; 

ΤΝ: Και τα δυο. 
ΜΣ:  Θα  σου  πω  μια  μέρα  διακοπών  στην  Αθήνα  όμως.  Πολλές  ώρες  ύπνο,  πολύ
φαγητό, θα βγω μια βόλτα με τις φίλες μου. Αυτό. Γενικά η ζωή μου δεν είναι πολύ
έντονη, δεν κάνω κάτι εξτρίμ στη ζωή μου. Μια μέρα με προπονήσεις...  Ξυπνάω το
πρωί,  όπως  και  σήμερα,  07:30  η  ώρα.  Τρώω το  πρωινό  μου,  φεύγω από  το  σπίτι,
έρχομαι εδώ, κάνω το ζέσταμά μου, έρχομαι στην προπόνηση, τρώω το μεσημεριανό
μου, ξεκουράζομαι, ξαναμπαίνω στο γήπεδο και μετά φεύγω από δω, κατευθύνομαι στο
ΟΑΚΑ, όπου εκεί τελειώνει η μέρα μου με ένα session γυμναστικής και μπορεί να έχει
μετά φυσικοθεραπεία ή μασάζ, κάτι τέτοιο. 

ΤΝ: Μετά τι κάνεις για να ξεφύγεις, να ξεκουραστείς, να χαλαρώσεις; 
ΜΣ: Τις τρεις τελευταίες μέρες έχω γυρίσει σπίτι μου 21:30 η ώρα οπότε δεν αντέχω να
κάνω τίποτε άλλο παραμόνο να φάω και να κοιμηθώ. Το Σαββατοκύριακο όμως θα βγω
με τις φίλες μου για ένα φαγητό.  Τώρα δεν είναι  η σωστή περίοδος για να βγω να
ξενυχτήσω. 

ΤΝ: Πότε κατάλαβες ότι θα ακολουθήσεις αυτή τη ζωή; 
ΜΣ: Όταν έφυγα 18 χρονών και πήγα στην Ισπανία, λέω θα προσπαθήσω 2 χρόνια να
παίξω και να δω που θα είμαι 20 χρονών. Αν είμαι πολύ πίσω, θα το σκεφτώ για να
κάνω κάτι άλλο, κάτι με σπουδές. Όμως 20 χρονών κατάφερα και έπαιξα main draw
Grand Slam οπότε δεν τα παράτησα και έφτασα μέχρι εδώ που είμαι σήμερα. 



ΤΝ: Μιας που είπες σπουδές, έχεις σκεφτεί γενικά, ίσως μετά το τένις, να κάνεις
κάτι; 
ΜΣ: Ναι υπάρχει στο μυαλό μου να κάνω κάτι, ακόμα δεν έχω αποφασίσει τι θα είναι
αυτό, αλλά θα ήθελα να το κάνω. 

ΤΝ: Αν η Μαρία ως κορίτσι, για παράδειγμα 10 ετών, μπορούσε να ξυπνήσει στο
σήμερα  και  να  δει  που  βρίσκεσαι  τι  έχεις  πετύχει  και  τι  έχεις  κάνει,  πώς  θα
αισθανόταν, ποια θα ήταν η αντίστασή της; 
ΜΣ: Νομίζω δε θα το πίστευε γιατί κάθε φορά που πηγαίνω πίσω στο μυαλό μου και
βλέπω τον εαυτό μου μικρή, πέρναγα 2 μήνες τα καλοκαίρια με τον παππού μου και τη
γιαγιά μου - και η γιαγιά μου επειδή είναι μανιακή με το τένις, βλέπαμε όλη μέρα τένις -
και έβλεπα τη Serena και όλες αυτές τις παίκτριες και φανταζόμουν πως θα είναι να
παίξω  και  γω  κάποια  στιγμή  εκεί.  Δε  μου  πέρναγε  ποτέ  απ'  το  μυαλό.  Οπότε  μου
'ρχονται αυτές οι εικόνες πάρα πολύ έντονα στο μυαλό και, όπως είπα, δε θα το πίστευα
ποτέ.


