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Ο τζόγος στη χώρα μας ήταν πάντα μια ιδιαίτερα κερδοφόρος επιχείρηση για το κράτος και
τους ιδιώτες πλέον επενδυτές. Εκατοντάδες χιλιάδες «συνεπείς» παίχτες κάθε εβδομάδα
δοκιμάζουν την τύχη τους ή ότι άλλο διαθέτουν στα πολλά διαφορετικά τυχερά παιχνίδια
που διατίθενται στην αγορά του τζόγου.

Μία νέα μορφή τα τελευταία χρόνια είναι ο ηλεκτρονικός τζόγος, επίσημος ή
παράνομος(δηλαδή χωρίς τις κρατικούς φόρους ), όπου τα εκατομμύρια που διακινούνται
είναι πάρα πολλά.

Ο επίσημος τζόγος είναι και ένας από τους δημοφιλείς τρόπους ξεπλύματος μαύρου
χρήματος.

Όσοι έχουν πολλά μαύρα χρήματα από παράνομες δραστηριότητες ή όχι για να μπορέσουν
να τα κάνουν νόμιμα αγοράζουν δελτία που έχουν κερδίσει προσφέροντας περισσότερα
από τα κέρδη του δελτίου ή των λαχείων και έτσι έχουν τις αποδείξεις που χρειάζονται σε
περίπτωση ελέγχου για να αποδείξουν από πού προέρχονται τα χρήματα που είναι
κατατεθειμένα ή έχουν βγει στο εξωτερικό.

Τελευταία περίπτωση που αποκάλυψε το ΣΔΟΕ είναι ενός Αλβανού εργολάβου που έστειλε
στα Τίρανα 1,5 εκ. ευρώ και ως αποδεικτά έφερε ένα τσουβάλι από δελτία που κέρδιζαν.
Μόνο που ήταν από διαφορετικές περιοχές της χώρας, την ίδια μέρα που ήταν αδύνατον να
μπορούσε να το κάνει ένα άτομο.

Η συζήτηση γίνεται για το τζόκερ που έφτασε τα 17 εκ. μετά από 15 συνεχόμενα τζακ ποτ,
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και για τα οποία ελάχιστοι θα μείνουν χωρίς να προσπαθήσουν τα αποκτήσουν.

Τα δελτία στην πλειονότητά τους είναι μικρής αξίας αλλά υπάρχουν και πολλοί που
παίζουν πολύ μεγάλα ποσά ποντάροντας όχι μόνο στην πρώτη κλήρωση, αλλά και στις
μικρότερης κατηγορίας κέρδη.

Δεν ξέρω αν έγινε χθες και πάλι τζακ ποτ. Εύχομαι αν και δε γίνεται να κερδίσουμε όλοι τα
μεγάλα κέρδη.
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