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Συνένετευξη στην ιταλική εφημερίδα &quot;La Repubblica&quot; παραχώρησε ο
προπονητής της Ρεάλ Ετόρε Μεσίνα. Ο Ιταλός τεχνικός μίλησε για πολλά καυτά θέματα:
Έβαλε σε σύγκριση το ιταλικό με το ισπανικό μπάσκετ, απάντησε στο αν η μπασκετική
Ρεάλ έπεται της ποδοσφαιρικής, ενώ υπέδειξε ποιος θεωρεί ότι είναι ο καταλληλότερος
προπονητής για την Εθνική Ιταλίας και γιατί...
Αναλυτικά η συνέντευξη:
Ετόρε Μεσίνα, η δική σου Ρέάλ είναι πρώτη στην Ισπανία με 7/7 στην Ιταλία
πρώτη είναι η Σιένα με 6/6 ποια νομίζεις ότι θα χάσει πρώτη παιχνίδι;
«Εμείς φυσικά. Το ισπανικό πρωτάθλημα είναι κατά τεκμήριο πιο δύσκολο. Στην Ιταλία η
Σιένα κινείται σε διαφορετικά επίπεδα από ότι η υπόλοιπη λίγκα. Η Σιένα επίσης έχει τον
τρόπο και η διοίκησή της δημιουργεί τις συνθήκες προκειμένου η ομάδα συνεχώς να
βελτιώνεται και να ανεβαίνει επίπεδο».

-

Και τα δύο πρωταθλήματα που θα πάνε στο τέλος;

«Στην Ιταλία είμαι βέβαιος ότι θα το πάρει η Σιένα. Στην Ισπανία νομίζω ότι ο τίτλος θα
κριθεί μεταξύ της δικής μου ομάδας της Ρεάλ και της Μπαρτσελόνα. Ακόμα και αυτό όμως
δεν είναι εύκολο υπάρχουν κι άλλες ομάδες που μπορούν να φτάσουν ως εκεί».

-

Παρόλα αυτά παραμένεις αήττητος...

«Αυτό ισχύει αλλά δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται. Δύο παιχνίδια τα κερδίσαμε στην
παράταση και μόνο με την Γκραν Κανάρια είχαμε θεωρητικά εύκολο έργο. Υπάρχει κούραση
από τα συνεχόμενα παιχνίδια και αυτό είναι κάτι το οποίο θα φανεί βραχυπρόθεσμα. Το
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θέμα είναι πως θα είμαστε την άνοιξη, που κρίνεται η Ευρωλίγκα και σε τι κατάσταση θα
είμαστε μετά τα Χριστούγεννα. Επίσης στην Ισπανία υπάρχει και η παγίδα των πλέι οφ με
τον πρώτο γύρο να κρίνεται σε διαφορετικές νίκες από ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη».

Ο Πελεγκρίνι στο ποδόσφαιρο ωστόσο πρέπει να αισθάνεται πιο άβολα από σένα,
αφού ήδη η ομάδα του είναι εκτός Κυπέλλου και μάλιστα από ομάδα Γ Εθνικής...

«Σίγουρα είναι σε δύσκολη θέση γιατί η κριτική που γίνεται στην Ισπανία με ότι έχει να
κάνει με τη Ρεάλ είναι μεγάλη και δεν περιγράφεται με λόγια. Στην ομάδα υπάρχει
σαφέστατο μήνυμα σταθερότητας. Ξέρετε όμως, ότι όπου δεν υπάρχουν καλά
αποτελέσματα ο πάγκος δεν αντέχει και πολύ».

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ έχει ζητήσει νίκες. Ο Μεσίνα έχει πει αποτελεί εγγύηση στην
Ευρώπη και για τον λόγο αυτό σε πληρώνει καλά...

«Τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια. Προς το παρόν το μόνο που μου έχει ζητήσει είναι
να φτάσουμε στον τελικό του πρωταθλήματος. Λείπει από την ομάδα ένας εθνικός τίτλος
εδώ και τρία χρόνια ένα καλό φάιναλ φορ, έχουν να το κάνουν από την εποχή του
Σαμπόνις και φυσικά θέλουμε και το Κόπα Ντελ Ρέι».

Πως αισθάνεσαι που στη Μόσχα ήσουν το απόλυτο αφεντικό και εδώ ας πούμε ότι
η δουλειά σου είναι σε δεύτερη μοίρα μετά την ποδοσφαιρική Ρεάλ.

«Θα ήταν ηλίθιο να υπάρχει ζήλια για κάτι τέτοιο και είναι λάθος να μπαίνουμε σε τέτοιες
διαδικασίες σύγκρισης. Στην ομάδα μου έχω τις ιδανικές συνθήκες για να πετύχω κάτι καλό
και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, όλα τα άλλα έχουν μικρή σημασία».

-

Σου λείπει η Μόσχα;

«Αυτό που μπορώ να πω, είναι ότι βοήθησε πολύ την καριέρα μου το γεγονός ότι η ΤΣΣΚΑ
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ήταν τόσο ισχυρή».

-

Ποιοι πιστεύεις ότι θα είναι στο φάιναλ φορ;

«Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η Μπαρτσελόνα και ελπίζω όχι κάποιος τέταρτος από
τους Σιένα ή Μακάμπι».

-

Δεν είπες την ΤΣΣΚΑ...

«Έχουν πολλά προβλήματα. Δεν ξέρω αν ο Σμόντις μόλις επιστρέψει μπορεί να τα
διορθώσει όλα».

Στην Ιταλία θεωρείς ότι ο Πιανιτζιάνι είναι καλός για τη θέση του ομοσπονδιακού
προπονητή;

«Θεωρώ ότι είναι η μόνη αξιόπιστη λύση για πολλούς λόγους. Για τις γνώσεις του, την
τεχνική του ποιότητα και την διεθνή του εμπειρία. Για μένα αυτά είναι τα πιο σημαντικά
συστατικά για οποιονδήποτε ομοσπονδιακό προπονητή. Δεν μπορείς να κάνεις θητεία σε
εθνική ομάδα αν δεν έχεις παίξει στην Ευρωλίγκα. Σε σέβονται οι διαιτητές, σε κατανοούν
οι αντίπαλοί σου και ξέρεις τι σημαίνει προετοιμασία ενός αγώνα. Αυτά σου δίνει η
εμπειρία της Ευρωλίγκα.
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