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Ο προπονητής της ΤΣΣΚΑ Ετόρε Μεσίνα στο προσωπικό του blog σε ρώσικο site,
αναφέρθηκε στο επικείμενο φάιναλ φορ της Ευρωλίγκα, ενώ ανέλυσε από την δική του
οπτική γωνία τι σημαίνει ο ελληνικός εμφύλιος μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού!
&quot;Η ιστορία δείχνει ότι οι εγχώριες μάχες αποδυναμώνουν το νικητή στον
τελικό&quot; σχολίασε μεταξύ άλλων ο πολύπειρος Ιταλός προπονητής!

&quot;Για την ΤΣΣΚΑ είναι μεγάλη υπόθεση το ότι θα λάβει μέρος σε έβδομο συνεχόμενο
φάιναλ φορ! Σαν μέλος της μάλιστα στα τελευταία τέσσερα νοιώθω πολύ περήφανος και
θεωρώ ότι το βιογραφικό μου έχει γίνει πολύ πλούσιο. Την τελευταία δεκαετία μόνο η
Μακάμπι έχει να επιδείξει τέτοια σταθερότητα.

Το φετινό φάιναλ φορ ωστόσο έχει μια ιδιομορφία αφού τα 2/4 του είναι ελληνικά. Ο
Παναθηναϊκός από την Αθήνα και ο Ολυμπιακός από τον Πειραιά έκαναν δύο εντυπωσιακά
3-1 στα πλέι οφ και μαζί συνθέτουν έναν πολύ ενδιαφέροντα ημιτελικό. Στα παιχνίδια του
με την Σιένα ο Παναθηναϊκός ήταν εκπληκτικός. Στα τέσσερα παιχνίδια που διήρκεσαν 160
αγωνιστικά λεπτή η Σιένα μόνο για δέκα ήταν καλύτερή του. Τα πάντα ωστόσο
κατέρρευσαν για την ιταλική ομάδα στο τρίτο παιχνίδι, δεν άντεξε την πίεση,
υπερεκτίμησε ίσως και τον αντίπαλο.

Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο Ομπράντοβιτς μετά τον αγώνα: &quot;Παίξαμε ένα
πολύ μεγάλο παιχνίδι αλλά η Σιένα έχασε πολλά ελεύθερα σουτ&quot;. Όταν παίζεις με
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ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός, ακόμα και να κερδίζεις το πλεονέκτημα έδρας, πρέπει να
περιμένεις ότι οι αντίπαλοί σου δεν θα σταματήσουν να παίζουν ποτέ. Το τέταρτο
παιχνίδι ήταν ένας χαρακτηριστικός αγώνας πρόκρισης. Οι άνθρωποι της Σιένα είχαν
λίγες ελπίδες για πρόκριση όμως πάλεψαν και προσπάθησαν να βγάλουν τον Παναθηναϊκό
από το παιχνίδι του. Στο τέλος οι Έλληνες αποδείχθηκαν πιο έτοιμοι για τέτοια ματς.

Κάτι ανάλογο ισχύει και για την περίπτωση του Ολυμπιακού. Έκαναν πολύ καλή
προετοιμασία πριν πάνε στη Μαδρίτη με την λογική να παίξουν ένα ή αν χρειαστεί δύο
παιχνίδια. Όσον αφορά τον &quot;εμφύλιο&quot; ημιτελικό, η ιστορία έχει δείξει ότι οι
ομάδες που περνάνε δύσκολα παίρνουν το τρόπαιο. Εκτός από τις δικές τους περιπτώσεις
σε Σαραγόσα και Τελ Αβίβ, υπάρχει και η περίπτωση της Μπενετόν το 1999, το 2002 και
το 2003, που κέρδιζε τον εμφύλιο και έχανε τον τελικό.

Ειδικά όταν πρόκειται για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό που περίπου έναν μήνα μετά το
φάιναλ φορ θα χτυπηθούν και πάλι για το ελληνικό πρωτάθλημα. Η πίεση και για τις δύο
ομάδες είναι υψηλότατη και δεν είναι τυχαίο ότι τις μάχες τους στην Ελλάδα τις λένε
αιώνιες&quot;.
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