Ο Μεσίνα κι ο πάγκος του ΝΒΑ
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Ο δάσκαλος έγινε και πάλι μαθητής! Ο Έτορε Μεσίνα μιλάει για τον νέο του ρόλο αυτόν του
assistant coach στους Los Angeles Lakers και αναφέρεται στις ιδιαιτερότητες του
πρωταθλήματος του ΝΒΑ.
"Ήθελα να μάθω τη λίγκα εκ των έσω. Ο συνδυασμός της συνεργασίας με τον Μάικ
Μπράουν, αλλά κι η εμπειρία στους Λέικερς είναι κάτι που συμβαίνει μόνο μια φορά στη
ζωή σου. Δεν σκέφτηκα ιδιαίτερα για να αρπάξω αυτή την ευκαιρία" τόνισε ο Ιταλός
προπονητής.
Στο παρελθόν αρκετές ομάδες ΝΒΑ έχουν ενδιαφερθεί για τον "Έκτορα", που δεν
αποκλείεται αυτή τη χρονιά στην Καλιφόρνια να κάνει το "αγροτικό", ακολουθώντας τα
βήματα του Μάικ Ντ' Αντόνι που πριν γίνει head coach είχε φύγει από τη Μπενετόν Τρεβίζο
για να γίνει βοηθός του Φρανκ Τζόνσον στο Φοίνιξ.
"Πως θα απορρίψεις ένα τέτοιο ενδεχόμενο; Αλλά δεν είμαι σε θέση να πιέσω καταστάσεις.
Έτσι έβλεπα τα πράγματα και στην Ευρώπη. Προσπαθείς να κάνεις τη δουλειά σου όσο
καλύτερα μπορείς. Κι αν σε κάποιον αρέσει αυτό που κάνεις, θα σου δώσει μια ευκαιρία. Αν
όχι, τότε πρέπει να αρκεστείς σε αυτό που έχεις" εξήγησε ο Μεσίνα, που δεν κάθεται στον
πάγκο, αλλά ακριβώς πίσω από αυτόν.
Ο πρώην προπονητής της Ρεάλ, της ΤΣΣΚΑ, της Μπενετόν και της Βίρτους Μπολόνια έχει
αναπτύξει πολύ καλή σχέση τόσο με τον Πάου Γκασόλ (κάνουν τη σχετική... πλάκα για τα
ντέρμπι Ρεάλ-Μπαρτσελόνα), όσο και με τον Kobe Bryant, ο οποίος γεννήθηκε στην Ιταλία
και μιλάει την ίδια γλώσσα.
Ο Μεσίνα είναι παρών σε όλα τα meetings, τις προπονήσεις και φυσικά τους αγώνες. Έχει
τον άτυπο ρόλο του συμβούλου, ανάλογο με αυτόν που είχε ο Τεξ Ουίντερ στο πλευρό του
Φιλ Τζάκσον. Το αντικείμενο του είναι η επίθεση των Λέικερς, η οποία εγκαταλείπει την
τριγωνική και οδεύει σε μια άλλη φιλοσοφία. Κι ο "Έκτορας" προσπαθεί να βάλει στην
ομάδα την έννοια των αποστάσεων, καθώς "οι καλές ομάδες έχουν ισορροπία στο γήπεδο
και κάνουν την πιο σωστή επιλογή".
Ο Μεσίνα παράλληλα δηλώνει "εντυπωσιασμένος από το πως οι παίκτες απορροφούν τα
πάντα" κι εξηγεί ότι "βρισκόμαστε ακόμη σε μια καμπύλη αλλαγής".
Σχέδια, πάντως, ο Ιταλός τεχνικός δεν θέλει να κάνει. "Αν γίνει κάτι στο μέλλον μπορεί.
Προς το παρών βοηθάω τον Μάικ Μπράουν. Δεν αποκλείεται να επιστρέψω και στην
Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να κάνω πλάνα" εξήγησε.
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