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Ανακρίσεις διεξάγωνται στην πολύ κοντινή Ιταλία για τον αγώνα Αταλάντα - Λιβόρνο της
4ης Μαϊου που έληξε με 3-2 υπέρ των γηπεδούχων.Η εξέλιξη της υπόθεσης δείχνει να
αφορά τις υπηρεσίες αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος της Κομισιόν που έδειξαν το
ανάλογο ενδιαφέρον για τις προεκτάσεις που μπορεί να υπάρχουν σύμφωνα με
πληροφορίες του valuebet. Στον συγκεκριμένο αγώνα ενδιαφερόμενος ήταν η Λιβόρνο στην
οποία η
lottomatica και η Betshop
αποφασίζουν να δώσουν ίδια τιμή και συγκεκριμένα το 2.05 ενώ στον άσσο της αδιάφορης
Αταλάντα τα δύο αφεντικά του ιταλικού τζόγου δίνουν 3,00.
Μέχρι εδώ όλα δείχνουν λογικά αλλά η ιστορία αρχίζει από τη στιγμή που ο ΟΠΑΠ δηλαδή
το κρατικό μονοπώλιο δίνει στο διπλή την υψηλότερη τιμή παγκοσμίως με 2.25. Να
υποθέσουμε ότι ήταν σύμπτωση; ΄Και όμως ο ΟΠΑΠ μονο στο διπλό της Λιβόρνο έδωσε
καλύτερη τιμή από την lotttomatica σε εκείνη την αγωνιστική. Και όχι μόνο έδωσε καλύτερη
τιμή αλλά έβαλε και 20 μονάδες παραπάνω για να μαζέψει τζίρους από την πελατεία των
πρακτορείων του. Ο αγώνας έληξε 0-0 στο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο η Αταλάντα
κέρδισε με 3-2 αφού προηγήθηκε με 2-0 και αφού έγιναν επεισόδια μεταξύ των παικτών στη
λήξη της αναμέτρησης τα οποία και μαγνητοφωνήθηκαν όπως όλα δείχνουν και ήταν στην
διάθεση των ιταλικών αρχών. Στον ΟΠΑΠ η τιμή του άσσου της Αταλάντα ήταν μόλις στο
2.45 και όπως καταλαβαίνει κανείς το μονοπώλιο έκανε ματ σε εκείνη την επιλογή του.
Όλα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν συμπτώσεις αν δεν ερχοταν η αποκάλυψη ότι το
ματς ήταν στημένο και ότι ο ΟΠΑΠ έδωσε την τιμή του 2.25 από την Πέμπτη το απόγευμα
72 ώρες πριν την διεξαγωγή του αγώνα. Σίγουρα αν οι ανακρίσεις προχωρήσουν το θέμα
μπορεί να πάρει και τεράστιες διαστασεις σε ότι αφορά και αυτή την αξιοπιστία του ΟΠΑΠ
αφού τα γεγονότα δείχνουν ότι μπορεί το ελληνικό μονοπώλιο να έχει σχέσεις με διεθνή
κυκλωματα και τον ποδοσφαιρικό υπόκοσμο. Η συγκεκριμένη υπόθεση ρίχνει φως και σε μια
σειρά από άλλες εμπνέυσεις του ΟΠΑΠ σε διάφορα πρωταθλήματα κυρίως της Ιταλίας, της
Σουηδίας και της Λατινικής Αμερικής. Κατα τα αλλά οι 5,500 πράκτορες ετοιμάζονται να
υπογράψουν συμβάσεις πλήρους αλληλοεξάρτησης και αποκλειστικής συνυπευθυνότητας με
μια εταιρεία που ίσως να μην ειναι και αξιόπιστη.
Για την ιστορία και μόνο θα αναφέρουμε αυτό που έγραψε εκείνη την Κυριακή το valuebet
για την τιμή δώρο του ΟΠΑΠ στο διπλό της Λιβόρνο :
αντιφατικό είναι το κλίμα στον αγώνα Αταλάντα-Λιβόρνο. Ο ΟΠΑΠ έδωσε πάντως
την υψηλότερη τιμή στο διπλό με 2,25 ενω στην lottomatica ειναι στο 2.05. Δεν θα
πάρουμε θέση στον αγώνα.
Αυτά έχουμε να επισημάνουμε για το θέμα και τον ρόλο του ΟΠΑΠ που λειτουργεί
σε μια χώρα στην οποία οι μηχανισμοί ελέγχου είναι ανύπαρκτοι και οι θεσμοί
έχουν υποχωρήσει σε σημείο ανυπαρξίας.
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