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Στeφανος Τσιτσιπaς

ΣΤΗΝ ΕΛΙΤ
toy koσmoy
Το 2018 ο Στέφανος Τσιτσιπάς όχι μόνο κατάφερε
να αναρριχηθεί στην παγκόσμια κατάταξη του τένις,
αλλά και είναι ο πρώτος Έλληνας που κατέκτησε τίτλο ATP.
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Ο 20χρονος eλληνας τενίστας έχει
κατορθώσει να μας κάνει να ξαναθυμηθούμε στη χώρα μας ότι υπάρχει, εκτός
από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, το
τένις. Αυτός και η Μαρία Σάκκαρη έχουν
καταφέρει ό,τι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
στο NBA. Το καλοκαίρι, όταν ο Στέφανος
Τσιτσιπάς αγωνιζόταν στο Roland-Garros
και το Wimbledon δεν ήταν λίγα εκείνα τα
καφέ που μετέδιδαν τον αγώνα του. Ο γιος
του Απόστολου Τσιτσιπά, που είναι και ο
προπονητής του και της πρώην τενίστριας
Τζούλιας Σαλνίκοβα, ξανασύστησε στους
Έλληνες την αντισφαίριση, μα πάνω από
όλα μας έκανε να αισθανθούμε περηφάνεια που ένας Έλληνας μπορεί να νικάει
τον Νόβακ Τζόκοβιτς και να στέκεται αξιόμαχα απέναντι στον Ράφαελ Ναδάλ. Εμείς
φυσικά βλέπουμε μόνο τα αποτελέσματα της σκληρής δουλειάς του Στέφανου
που ξεκίνησε όταν ήταν πέντε ετών. Τότε
που μάζευε και χτυπούσε τα μπαλάκια
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στο γήπεδο όπου ο πατέρας του παρέδιδε
μαθήματα τένις. «Αυτό που χρειάζεται το
ελληνικό τένις είναι πειθαρχία» μου έχει
πει σε μια παλαιότερη συνομιλία μας. Ο
Στέφανος έκανε άλματα μέσα σε ενάμισι
χρόνο στην παγκόσμια κατάταξη του τένις κι αυτό δεν το κατάφερε μόνο επειδή
ήταν ταλέντο. Όταν μιλάμε για σκληρή
προπόνηση, εννοούμε ατελείωτες ώρες
στο γήπεδο και το γυμναστήριο, και την
απόλυτη συγκέντρωση στον στόχο, που
είναι η κατάκτηση όλο και περισσότερων
τίτλων, η συγκέντρωση βαθμών από την
Αυστραλία και την Ευρώπη μέχρι την Κίνα και την Αμερική. Τα ταξίδια είναι μέρος
της δουλειάς ενός επαγγελματία τενίστα
και δεν είναι πάντα εύκολο να ξυπνάς
μακριά από το σπίτι σου, 200 μέρες τον
χρόνο, κάτι που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει ο Στέφανος από την εφηβεία του.
Μικρός κρυβόταν όταν έχανε. Δεν ήθελε να βλέπει κανέναν από την οικογένειά
του. Για ώρες τον έψαχναν οι γονείς του.
Η ήττα μπροστά σε τόσο κόσμο ήταν κάτι
που έμαθε να διαχειρίζεται και ο ίδιος λέει: «Οι νίκες και οι ήττες είναι μέρος του
παιχνιδιού, του αθλήματος που επέλεξα.
Δυστυχώς δεν υπάρχει ισοπαλία. Αυτός
που θα καταφέρει να διαχειριστεί την κατάσταση καλύτερα και πιο σοφά από τον
αντίπαλο του είναι αυτός που συνήθως
κερδίζει». Πολύ συχνά μιλάει μέσω των
social accounts του για τις εμπειρίες του.
Είναι ένα ευαίσθητο παιδί και ταυτόχρονα
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ένας σκληρός μαχητής. Πρόσφατα έγινε
ambassador της ένωσης Μαζί για το Παιδί,
ενώ μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στο
Μάτι πρόσφερε χρήματα και κάλεσε τους
followers να συνδράμουν. Ο ίδιος γνωρίζει
ότι το επάγγελμα που έχει επιλέξει είναι
ένα από τα δυσκολότερα. «Ποτέ δεν γίνεται ευκολότερο, απλά γίνεσαι καλύτερος»
γράφει στο post του στο Facebook όσο βρισκόταν στο τουρνουά του Τορόντο, όπου
νίκησε στον τελικό τον Νόβακ Τζόκοβιτς,
ενώ νωρίτερα είχε αποκλείσει τέσσερις
τενίστες του Top 10. Mέσα από το κανάλι
του στο YouTube αναφέρεται στον εαυτό
του ως έναν Έλληνα στο εξωτερικό. Για
να χαλαρώνει μετά την πίεση στο γήπεδο
και τους αγώνες καταγράφει εικόνες από
τα μέρη που βρίσκεται, όντας ο ίδιος ο
πρωταγωνιστής, ο συγγραφέας, ο σκηνοθέτης, ο κάμεραμαν, ο μοντέρ και ο γραφίστας. «Το ταξίδι της ανακάλυψης δεν είναι
να αναζητάς νέα τοπία, αλλά να βλέπεις
με νέα μάτια» γράφει, γνωρίζοντας πολύ
καλά ότι ο κόσμος του τένις έχει στρέψει
τη δική του ματιά σε εκείνον. •
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Την Κυριακή 21 Οκτωβρίου κατέκτησε
τον πρώτο τίτλο της καριέρας του στο
ATP World Tour, επικρατώντας με 2-0
σετ του Έρνεστ Γκουλμπίς στον τελικό του
Stockholm Open.
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