«Το ξέρεις ότι τον Ρουπακιά τον είχαν πάρει πάνω στη
Μεσογείων και δούλευε;»

Στον διάλογο που ακολουθεί συνοµιλεί ο Απ. Νικ. µε φίλο του
ονόµατι Παναγιώτη.

-Οπου Α, ο καλών
-Οπου Β, ο καλούµενος

Ηµεροµηνία: 26.9.2013
Εναρξη: 17.38.46 / Λήξη: 18.02.29
Β: Ελα ρε.
Α: Ελα ρε µαλάκα. Τι έγινε;
Β: Πού είσαι ρε φίλε; Τι έγινε;
Α: Τι κάνεις; Καλά;
Β: Καλά ρε µαλάκια εδώ πέραν πριν λίγο ξύπνησα να πούµε, έγινα
µπουρδέλο τώρα εδώ µε όλους µε τον αδελφό µου και αυτά, και
ίσιωσα.
Α: (ακατάληπτο) ρε µαλάκα πάλι.
Β: Τίποτα ρε φίλε, απλά τώρα να πούµε... δεν στα έχω πει κιόλας
που έµαθαν οι δικοί µου για τα νταλαβέρια µε το µικρό και αυτά.
Α: Τα έµαθα µου τα είπες ρε.
Β: Α στο είπα.
Α: Ναι.
Β: Πού τα βρήκανε και έτσι.
Α: Ναι.

Β: Και επειδή τώρα ρε φίλε η φάση είναι κάπως και καλά έτσι,
πρέπει να µην του µιλάµε του µικρού να στήσουµε και κώλο να
µας γαµήσει δηλαδή, για να µη, λες και είναι κάνας πρεζάκιας
δηλαδή, να του συµπεριφερόµαστε να πούµε µε άλλη µεταχείριση
να πούµε, και δεν έχω και εγώ πολύ υποµονή, δεν είµαι κι εγώ µε
τα νεύρα µου έτσι, και γινόµαστε µπουρδέλα, τέλος πάντων
εντάξει. Τι έγινε εσύ τι κάνεις;
Α: Καλά ρε φίλε εδώ.
Β: Καλά όλα;
Α: Ναι.
Β: Μάνα θα µου βάλεις να φάω; Τι έχεις φτιάξει µακαρόνια µε
τέτοιο; Ναι συκώτι δεν είπες για το άλλο; Ναι βάλε µου και λίγο
τέτοιο, πάρτο ναι, έλα ρε για λέγε.
Α: (ακατάληπτο) Εσύ;
Β: Τίποτα εδώ µαλακίες ρε φίλε. Τα ίδια.
Α: Πάµε Σαλαµίνα;
Β: Σαλαµίνα; Πώς σου ήρθε; Στα γραφεία;
Α: Στα γραφεία ναι.
Β: ∆ουλεύω ρε µαλάκα βράδυ.
Α: ∆έκα η ώρα;
Β: Ναι ρε µαλάκα.
Α: Πω ρε πούστη.
Β: Γάµησέ τα, τώρα γι' αυτό θέλω να δω για τον άλλο µήνα τι
πρόγραµµα θα µου βγάλουνε, και έχω Κυριακές και ∆ευτέρες ρεπό
γι' αυτό σου είπα κιόλας την Κυριακή για γήπεδο που θα µπορώ.
Α: Κατάλαβα.
Β: Θα πας εσύ;
Α: Ετσι λέω ρε µαλάκα, δεν ξέρω.
Β: Κατέβα αύριο ρε µαλάκα, εδώ;

Α: ∆ύσκολα ρε Ν..., δεν ξέρω να το ρισκάρω ρε µαλάκα µη
ξεφτιλιστούµε;
Β: Γιατί να ξεφτιλιστείς;
Α: Αµα σκάσουν τίποτα Γαύροι και φάω πακέτο µαλάκα θα
ξεφτιλιστούµε.
Β: Θα γίνει εκεί σκηνικό ρε µαλάκα εσύ πιστεύεις;
Α: Στο φεύγα ρε µαλάκα. ∆εν θα το κάνουν στα γραφεία, την ώρα
που θα φεύγω θα τη στήσουνε πουθενά.
Β: Εντάξει ρε µαλάκα, ξέρω εγώ ρε φίλε, δεν πιστεύω τόσο πολύ
δηλαδή...
Α: Θα φάµε δηλαδή πακέτο τσάµπα;
Β: Ε το ίδιο πράγµα είναι ρε µαλάκα, τι να πηγαίνεις Σαλαµίνα, τι
να έρθεις εδώ πέρα αύριο;
Α: Ξέρεις όµως τι σκέφτοµαι ρε φίλε ότι στο τέτοιο, χθες δηλαδή µε
αυτό που έγινε στα Καµίνια.
Β: Ναι.
Α: Είναι δύσκολα τα πράγµατα τώρα.
Β: Αυτό πώς έγινε ρε φίλε, ποιοι πήγαν καταρχήν, πήγαν τίποτα
γνωστοί;
Α: Ενα αµάξι λογικά, εγώ πιστεύω ότι είναι αυτοί οι γνωστοί. Ο
Αλβανός και αυτοί.
Β: Και τι τυχαία βρήκαν (ακατάληπτο) ή (ακατάληπτο)
συγκεκριµένα;
Α: Αυτοί έτσι κάνουν τώρα ρε µαλάκα, για να ακουστούνε πάνε σε
τέτοιες περιοχές Καµίνια, Κερατσίνι και τέτοια. Κατάλαβες;
Β: Ναι ναι. Και ο άλλος τι δεν τον... του τις δώσανε µόνο δε τόνε
στείλανε.
Α: Οχι ρε. ∆εν ξέρω ρε Παναγιώτη. Μαζί λέει µε αυτούς τους δύο
τους γαύρους...

Β: Ναι.
Α: Στα Καµίνια πάλι, µαχαίρωσαν και ένα πακιστανό λέει.
Β: Εγώ και χθες άκουσα ρε φίλε, ότι... βασικά το άκουσα το πρωί,
σε µια εκποµπή ότι µαχαιρώσανε και καλά έναν φίλαθλο του
Ολυµπιακού επειδή φόραγε και καλά µπλούζα του Ολυµπιακού,
αλλά δεν ξέρω άµα είναι αυτό το σκηνικό στα Καµίνια ή είναι
πουθενά αλλού.
Α: Στα Καµίνια λέει.
Β: Αυτό θα είναι ε;
Α: Αλλά αυτούς µαχαιρώσανε και τους δύο ρε.
Β: ∆ύο ήτανε;
Α: Ναι.
Β: Λες τώρα οι άλλοι να συνδυάσουνε τώρα το σκηνικό αυτό µε
εµένανε τίποτα;
Α: ∆εν ξέρω ρε µαλάκα. Γι' αυτό σου λέω είναι περίεργα τα
πράγµατα τώρα.
Β: Γιατί και ο ένας ειδικά, βασικά Καµίνια πάει, δεν ξέρω έχει
γνωστούς εκεί δεν ξέρω τι έχει, ξέρω όµως ότι περίπου πάει από
εκεί και πέρα ξέρω εγώ Καµίνια και τέτοια, και άµα µαθευτεί και
έτσι µήπως το συνδυάσουνε τίποτα και...
Α: Γι' αυτό σου είπα µαλάκα έχε τον νου σου, µην
πολυκυκλοφορείς τώρα Πειραιά για λίγες µέρες.
Β: Καλά ναι εντάξει ρε φίλε τώρα, τι ρε φίλε άµα µε πετύχουν τώρα
µε την κοπέλα ξέρω γω τίποτα στον δρόµο και είµαι µόνος µου,
εντάξει τι να πω; Είναι και µαλακία τώρα έτσι όπως έχουν γίνει τα
πράγµατα τώρα χθες να πούµε µαζέψανε δεκαεφτά άτοµα στο
δηµοτικό, από την αστυνοµία και καλά τους βγάλανε Χρυσαυγίτες
τώρα, δεν ξέρω τώρα τι είναι αυτό;
Α: Αφού λέει τους πήραν από τα γραφεία, εγώ έτσι άκουσα.

Β: Τους πήραν από τα γραφεία;
Α: Ναι ρε δεκαεφτά άτοµα.
Β: Την Τρίτη και καλά;
Α: Ναι.
Β: Την Τρίτη εγώ πάντως που µίλησα µε τον Βασιλάκη για να τόνε
δω τι έγινε που ήθελε να τους µιλήσει ο Μάκης µε τον Φίλιππα κι
αυτά για το σκηνικό δεν µου είπε κάτι, δεν ξέρω εγώ άµα είχε φύγει
πιο νωρίς τίποτα τέτοιο δεν µου είπε πάντως κάτι να έγινε. Και...
Α: Ποιος ξέρει, ποιος ξέρει;
Β: (ακατάληπτο) και δεν µπορώ να έχω και τίποτα πάνω µου να
πούµε, µην τυχόν ξέρω εγώ κάνουν κανένα έλεγχο, γιατί έχουνε
γαµηθεί όλοι ρε φίλε, έχουνε µπει µες στην Αστυνοµία Λιµενικά και
αυτά να τους ξηλώσουν όλους, έχουνε γαµηθεί έχουν φρικάρει ρε
µαλάκα, σταµατάνε άτοµα το ένα το άλλο, και φοβάµαι να πούµε
µην έχω τίποτα πάνω µου µην τυχόν, για να µην γίνει καµιά
µαλακία ξέρω εγώ, µην γίνει καµιά µαλακία.
Α: Ο Γιάννης τι είπε ρε, να µην φοράµε µπλούζες και τέτοια;
Β: Ε όχι να µη φοράµε µπλούζες και τέτοια, απλά είπε ρε φίλε και
καλά ότι...
Α: Να µην έχουµε πράγµατα.
Β: Απλά για δεκαπέντε είκοσι µέρες ρε φίλε ναι, λίγο να ηρεµήσουν
τα πράγµατα και αυτά, από εκεί ας πούµε που θα κάναµε δέκα
δράσεις, θα κάνουµε δύο ας πούµε. Πέταξε και για µια διανοµή
τροφίµων στο ∆ηµοτικό που µπορεί να γίνει, θα γίνει µάλλον, τώρα
δεν ξέρω ακριβώς πότε και θα γίνει και µεγάλη στη Νίκαια.
Α: Α, εκεί θα έχουµε πρόβληµα στη Νίκαια να το ξέρεις.
Β: Εκεί, ναι το... και καλά, ότι γιατί και στη Νίκαια είναι κλειστά
τώρα ρε παιδί µου, και καλά σε λίγες µέρες κι αυτά θα
επιστρέψουνε µε µεγαλειώδη εκδήλωση και έτσι, δηλαδή θα

κάνουνε µεγάλη πιστεύω τέτοια.
Α: Εν τω µεταξύ ξέρεις τι γίνεται τώρα, άµα παρατηρήσεις, αυτό
που γίνεται τώρα που κλείνουµε τα γραφεία και δεν ανοίγουµε είναι
χειρότερο. Γιατί φαίνεται στον κόσµο ότι έχουµε κάνει µαλακία και
δεν ανοίγουµε.
Β: Κλειστή πόρτα ρε µαµά, δεν θέλω.
Β: Εντάξει δεν είναι το θέµα ότι...
Α: Ετσι πιστεύω.
Β: ...κλείνει ρε φίλε, κλείνει ρε φίλε επειδή ξέρω εγώ, εντάξει λογικό
είναι τακτική είναι κι αυτό άµα το πας κι έτσι.
Α: Τι;
Β: Τακτική είναι και αυτό, ρε φίλε, γιατί να δώσεις δικαίωµα στον
κάθε άπλυτο τώρα στον κάθε έτσι που είναι τα πράγµατα έτσι
όπως είναι, να κάνουν οτιδήποτε ξέρω εγώ.
Ρε κάνε µου τη χάρη και άσε µας από εδώ πέρα τώρα, καινούργια
είναι αυτά τα σκηνικά, κάνε µου τη χάρη τώρα σε παρακαλώ πολύ,
έλα. Ελα κάνε µου τη χάρη (µιλάει στη µητέρα του µάλλον).
Ελα ρε.
Α: Ελα, απλά σκέφτοµαι ότι όταν κλείνεις ρε φίλε, πιστεύω ότι είναι
µαλακία και καλά ότι εντάξει την έχουµε κάνει τη µαλακία και τώρα
προσπαθούµε να καλυφθούµε, φοβόµαστε και κλείνουµε.
Β: Οχι ρε φίλε δεν είναι έτσι γιατί δεν κρύβεται κανείς, δηλαδή, και
ο Κασιδιάρης τώρα που βγήκε δύο φορές στην τηλεόραση και να
πει πως είναι τα πράγµατα, να πάρουνε θέση, άσχετα που δεν
τους καλούνε τώρα τα µεγάλα κανάλια, αλλά δεν είναι αυτό ότι
σου δίνουν... εδώ είχαν ακούσει κιόλας ότι κατεβάσανε απ' τη.... τα
γραφεία στη Νίκαια κλείσανε και καλά τελείως, ότι κατέβασαν
ταµπέλες και τέτοια ρε.
Α: Α.

Β: Οτι έχει ο Πατέλης γνωστό µέσα στην Αστυνοµία και έτσι και
νοµίζουν αυτοί τώρα ότι... γι' αυτό έβαλε ανακοίνωση ρε φίλε η
Νίκαια και λέει και καλά ότι θα επιστρέψουµε, ότι πέσαν σε τείχος,
ρε παιδί µου, και ότι δεν θα τους περάσει και θα επιστρέψουµε µε
µια µεγαλειώδη εκδήλωση ξέρω γω.
Α: ∆εν ξέρω ρε φίλε. Πάντως να ξέρεις πάνω µεταξύ µας τώρα,
πάνω στην Αθήνα τα έχουν βάλει όλοι µε τον Λαγό.
Β: Γιατί ρε φίλε;
Α: Ολοι έχουν στραβώσει, δεν τον θέλει κανείς.
Β: Γιατί;
Α: Γιατί έχει κάνει µαλακίες ρε φίλε. Και έχουνε δίκιο τώρα σε αυτό
το πράγµα. Γιατί πάνω κανείς δεν θέλει τη Νίκαια, ρε.
Β: Ναι, ναι.
Α: Κατάλαβες; Και όλα αυτά που λέγανε οι Αθηναίοι που
συζητάγαµε και εµείς στα γραφεία, αν θυµάσαι που λέγαµε τι
βλάκες είναι αυτοί µε τις παραλλαγές µε τα έτσι, µε τις νυχτερινές,
όλα αυτά που εµείς τα κάναµε στο χαβαλέ, µε τους ασυρµάτους,
µε του... µε το Γιοβανίδη και µ' αυτούς.
Β: Ναι.
Α: Τα θυµάσαι; Πηγαίναµε και τους κράζαµε.
Β: Ναι ναι το θυµάµαι.
Α: Ολα αυτά που εµείς τα λέγαµε για αστείο, αυτοί τα έλεγαν
σοβαρά οι Αθηναίοι, και να που έγινε, βλέπεις τώρα ότι ένα ένα
συνδέονται, γιατί άµα δεν κάναν τις νυχτερινές δεν θα έβαινε αυτή
και καλά η εκπαίδευση, άµα δεν µιλάγανε µε τον πούστη τον
Γιοβανίδη και τους άλλους δεν θα έβγαινε ότι είµαστε µαζί µε την
αστυνοµία.
Β: Καλά ναι εντάξει.
Α: Και άµα δεν φοράγανε παραλλαγές και αρβύλες δεν θα λέγανε

ότι αυτοί είναι οι καλύτερο και ότι είναι τα τάγµατα εφόδου τα
βαρβάτα και τα έτσι.
Β: Ναι η σκληροπυρηνική να πούµε Τοπική της Χρυσής Αυγής.
Α: Οι βλάκες, οι βλάκες, οι άσχετοι. Και άµα πάνε και φάνε το
πακέτο, οι αναρχικοί, γιατί οι αναρχικοί θα την πέσουν στη Νίκαια
να το ξέρεις σίγουρα και θα τους ξεφτιλίσουνε είναι χίλια τα εκατό
γιατί δεν έχει άτοµα η Νίκαια τώρα να πάει να τσακωθεί.
Β: Από την αρχή τους κράζανε όλοι ρε µαλάκα. Μέχρι και ο
ξάδελφός µου, που είχε τύχει ξέρω εγώ να πάει εκεί πέρα κι αυτά
µου λέει, τι µαλάκας µου είναι είναι αυτός ο Πατέλης µου λέει τι
κοµπλεξικός, πάω µου λέει να περάσω µου λέει είναι ο άλλος στην
πόρτα, ενώ µε έχει ξαναδεί µου λέει, πάω να περάσω και µου λέει
και καλά όχι φίλε κι αυτά, αϊ, γαµήσου, µου λέει ρε, τι βλάκες είναι
αυτοί µου λέει. Και τους κράζανε, ρε φίλε, ναι εντάξει. Με ακούς;
Α: Ναι.
Β: Τώρα γίνανε και επεισόδια τώρα κοντά στη Μεσογείων, χθες ε;
Α: Ναι έτσι (ακατάληπτο). Ρε µαλάκα σκάσαµε χθες Σταθµό
Λαρίσης και είµαι εγώ µε τον Β...
Β: Ναι.
Α: Και δεν έχουν βάλει ούτε µια διµοιρία ρε. Στον Σταθµό Λαρίσης
δεν υπήρχε ούτε µια διµοιρία τίποτα.
Β: Ηταν ανοιχτά χθες; Ηταν ανοιχτά;
Α: Οχι είπαµε και καλά να µην ανοίξουµε γιατί δεν ήξερες τι κόσµο
θα έχεις, µην µας κάνουν τίποτα οι άπλυτοι και δεν µπορούσαµε
να προστατεύσουµε τον κόσµο µας.
Β: Ναι. Καλά και στη Μεσογείων ρε µαλάκα τι να κρατήσεις εκεί
πέρα δηλαδή, έτσι όπως ήταν µέχρι...
Α: Το ξέρεις ότι τον Ρουπακιά τον είχαν πάρει πάνω στη
Μεσογείων και δούλευε;

Β: Σαν τι δούλευε;
Α: Τον είχανε κάνει πρόσληψη. Τα έµαθα σου λέω χθες ρε µαλάκα,
ξέρεις πόσο κόσµος είναι στη Μεσογείων που δεν το ξέρουµε; Και
είναι καινούργιοι µε ενάµισι µήνα;
Β: Μαλάκα, έλα να σου πω, εδώ πρέπει να είναι και ο Αντων... ο
Αντ... λέω. Εδώ πρέπει να 'ναι και ο Λεωνίδας.
Α: Ολοι αυτοί πιστεύω ότι είναι.
Β: ∆εν το ξέρω σίγουρα αυτό, αλλά και στο Μελιγαλά µου ήρθε µε
πούλµαν από τη Μεσογείων, κάτι άλλα...
Α: Ναι ρε, όλοι αυτοί είναι ρε µαλάκα.
Β: ...κάτι άλλα που πιάνω τώρα, ξέρεις και λέω εντάξει...
Α: Εχουνε µπει όλοι και περνούνε λεφτά.
Β: ∆εν κάθοµαι εγώ να, ξέρεις δεν ανακατεύοµαι να λέω ξέρεις να
το παίξω ότι α ου ε εγώ δε και αυτοί κι έτσι, αλλά λέω ρε πούστη
µου εντάξει δηλαδή, τι σαλιάρηδες, τι γλείφουνε ρε µαλάκα,
δηλαδή αυτός είναι ο σκοπός τους ρε φίλε, δηλαδή, δεν ξέρω ρε
µαλάκα µπορεί να σκέφτοµαι εγώ διαφορετικά. Τι στο διάολο λέω
κάνουν για να µπούνε µου ρε πούστη µου το παίζουν, έχω τώρα
τον Λεωνίδα να πούµε... εντάξει... τον έχω πάνω να πούµε τον
έχουνε βάλει πάνω και καλά υπεύθυνο επειδή τώρα δεν έχουνε
κάτω άτοµα και πάει και ο Γρ... κάτω πάει και ο Νεκ... και αυτά και
µου την έχει δει να πούµε και... Ξέρεις κρατιέµαι ρε φίλε. ∆εν θέλω
να µιλήσω, γιατί δεν γουστάρω να παρεξηγηθώ ρε φίλε. Ειδικά
µεταξύ µας έτσι και αυτά να υπάρχει παρεξήγηση να στραβώσω
µε κανέναν, γιατί ξενερώνω εγώ γενικά µε όλα, αλλά δεν µπορώ ρε
φίλε µε κάποια πράγµατα. Και λέω εντάξει, γάµησέ το ρε µαλάκα,
µην ανακατεύεσαι και γάµησέ τους. Αλλά δεν µπορώ εγώ τώρα να
κάθοµαι να έχω τον Λεωνίδα τώρα, γιατί τις δύο τελευταίες φορές
που πάω κάθοµαι πάνω τώρα ρε. Κάθοµαι πάνω και κάθοµαι έξω

στο µπαλκόνι δίπλα από τα ξέρεις, που είναι το παράθυρο που
είναι του Μ... το γραφείο ρε παιδί µου.
Α: Ναι.
Β: Για να µην πλησιάζουνε και πολλοί προς τα εκεί ξέρεις και να
κοζάρω κιόλας από επάνω ξέρω εγώ. Και... και ενώ είναι ένα
παλικάρι τώρα που τον έχω δει τώρα εγώ και περιµένει να µιλήσει
µε τον Κουζήλο τώρα. Και µιλάει ρε παιδί µου σε κάποια φάση
αφού ήταν µόνος του ο Κ... και µιλάνε. Και έχω πάει εγώ, έχω
φύγει από εκεί πέρα, και έχω πάει από την άλλη µεριά του
µπαλκονιού που ήταν... που µίλαγα εκεί ο Λουκάς και αυτοί. Και
µου έρχεται τώρα ο Λ... και νιώθω τώρα ένα χέρι τώρα στο χέρι
µου. Πως δίνει στον άλλονα και καλά ότι ξέρεις που του έκανες το
χέρι έτσι σαν σκαµπίλι και καλά.
Α: Ναι, ναι.
Β: Και νιώθω τώρα ένα τέτοιο χέρι και γυρνάω και βλέπω τον Λ...
και µου κάνει γιατί δεν είσαι εκεί µου λέει; Του λέω τι είναι ρε φίλε,
τι έγινε του λέω; Είναι ο άλλος του λέω, έχω αφήσει τον άλλο εκεί
πέρα τι έγινε. Μου λέει αυτός µου λέει µπήκε τώρα µου λέει και
(ακατάληπτο). Ποιος µπήκε τώρα του λέω ρε. Μία ώρα του λέω
είναι το παιδί εκεί πέρα του λέω και περίµενε του λέω να µιλήσεις
του λέω τι έγινε. Και δεν µπορώ µε αυτά ρε φίλε, ξέρεις,
τρελαίνοµαι εγώ ρε, δεν µπορώ.
Α: Θα κράξω κόσµο εγώ τώρα που θα κατέβω.
Β: Αλλά λέω εντάξει γάµησέ το. Γάµησέ το λέω εντάξει. Ούτε το
παίζεις...
Α: Θα κράξω κόσµο.
Β: Ε;
Α: Θα κράξω κόσµο, σίγουρα. Να µου δώσουν αφορµή φίλε να
τσακωθώ γιατί θέλω να κράξω πολύ λαό από τη Μεσογείων. Το

πιο απλό ρε µαλάκα, τους λες σαλιάρηδες τους λες υπαλλήλους,
και όποιοι παρεξηγηθούνε και έρθουνε και σου πούνε, το πιο απλό
πράγµα τους λες. Πού είσαστε στον δρόµο εσείς; Πόσο καιρό έχετε
να βγείτε για δράση, πότε κάνατε µια δράση σωστή; Εστω για
εφηµερίδες όχι για ξύλο και τέτοια. Στο ξύλο το ξέρουµε έτσι και
αλλιώς δεν είναι πουθενά κανείς τους, έστω να πάνε να µοιράσουν
εφηµερίδες. Πότε το κάνατε αυτό; Ειδικά τη µέρα (ακατάληπτο) στη
Μεσογείων. Ποτέ, οπότε εκεί πέρα τους το βουλώνεις και δεν
έχουνε να πούνε και τίποτα.
Β: Κατ' αρχήν τον Ρουπακιά δεν τον είχανε και στο κυλικείο στα
γραφεία.
Α: Ναι ρε µαλάκα, τον πήρανε και τον πήγανε κυλικείο πάνω, και
διώξαµε τον Κακ... επειδή ο Κακ... έκλεβε λεφτά.
Β: Τον είχανε και στο κυλικείο στα γραφεία της Νίκαιας.
Α: Ναι αλλά στη Νίκαια δεν πληρωνότανε, κατάλαβες;
Β: Ναι.
Α: Ενώ στη Μεσογείων που τον πήραν και τον πήγαν κυλικείο εκεί
πέρα, ήταν όλο στηµένο το θέµα ρε µαλάκα. Καταρχήν έχουν
κουµπαριά µε τον Πατέλη το ξέρεις αυτό;
Β: Κουµπαριά;
Α: Ναι.
Β: ∆εν το ήξερα όχι.
Α: Χθες σου λέω το έµαθα.
Β: Στηµένο από ποιον εννοείς;
Α: Επίτηδες τον έβαλε στο κυλικείο ο Πατέλης µετά επειδή ήξεραν
ότι θα φύγει ο Κακογιάννης και τον πρότεινε µετά ο Πατέλης πάνω.
Β: Ναι ναι.
Α: Και τον έβαλαν και αυτός µπήκε µε εντολή του Λαγού τι µου λες
τώρα.

Β: Ναι
Α: Εγώ σου λέω ότι για το µόνο που είναι στη Μεσογείων µε
πρόσληψη και δεν µπορούµε να πούµε είναι ο ∆εµ..... Ο µόνος...
Β: Καλά, ναι ρε φίλε γιατί ο Γρηγόρης....
Α: Γιατί είναι χρόνια και είναι παντού.
Β: ... στην τελική το ενενήντα τόσο είχε περάσει στους πυρήνες,
άσχετα που µετά είχε σταµατήσεθ ρε παιδί µου και
ξαναασχολήθηκε µετά.
Α: Εντάξει, είναι ο µόνος που δεν µπορώ να του πω γιατί είναι
παντού ρε φίλε. Οπου και να του πεις πάει, κατάλαβες; Και σε
δράση και στα πάντα.
Β: Ναι, ναι. Οχι είναι ωραίος ο Γρηγόρης.
Α: Αλλά οι άλλοι, οι άλλοι να πάνε να γαµηθούνε φίλε, θα τους
την πω εγώ, εγώ δηλαδή την αφορµή έψαχνα ρε φίλε, µην το
φαντάζεσαι αυτό. ∆ηλαδή κάτσε να δεις τι έχει να γίνει.
Β: Με τη µικρή έχεις µιλήσει καθόλου;
Α: Οχι.

Β: Πωπω, θα έχει φρικάρει αυτή, ε;
Α: Μµµ
Β: ∆εν θα µπορεί να βγει ρε µαλάκα τώρα, µόνο και µόνο το
όνοµα που κουβαλάει.
Α: Ναι, ναι.
Β: Γάµησέ τα. Τι µαλάκας τι πως το.... ήθελε να το παίξει τώρα
τέτοιο να φανεί...
Α: Οχι, είναι αυτό που µου λέγανε πάνω, δεν ήταν να
φανεί.Οταν θέλεις ένα άνθρωπο και δίνεις ένα µαχαίρει σε ένα
άνθρωπο και του λες µπες πρώτη γραµµή και του σκάει ένας
καλός και δεν έχει ξαναµαχαιρώσει, δεν έχει ξανακάνει τίποτα
στη ζωή του και του δίνεις το µαχαίρι, από τον φόβο του και
µόνο θα δώσει καρδιά, επί τόπου.
Β: Μα ναι, µα όπως και τόπε κιόλας ρε φίλε, ότι του την πέσαν
τώρα εκεί πέρα και από το έτσι του πήρε το µαχαίρι, του την
έδωσε όπου βρήκε εκείνη την ώρα.
Α: Αλλά αυτό που λένε ότι έχει σχηµατίσει γάµα, προφανώς του
την έδωσε στην κοιλιά.
Β: δύο, δύο.

Α: Και έτσι όπως φοβήθηκε και τον βάραγε ο άλλος, γιατί ο
άλλος τον εβάραγε είναι το µόνο σίγουρο (ακατάληπτο).
B: Αφού φαινόταν η µούρη του ρε φίλε ότι έχει φάει.
Α: Αυτό σου λέω.
Β: Τη φωτογραφία τη ρίξανε στο είπα ε;
Α: Ποιά φωτογραφία;
Β: Στο, στην οµάδα που σου έδειξα.
Α: Ναι.
Β: Εκανα αναφορά εγώ, και ο Στ. ο Χρ., ένα άλλο παλικάρι.
Φαινόταν, φαινόταν και αυτουνού το όνοµα δίπλα και έκανε και
αυτός και... και τη βγάλανε. ∆εν το περίµενα µου λέει, µου λέει
δεν τον περίµενα. Του λέω ούτε εγώ το περίµενα του λέω, έτσι
να τη ρίξουνε τόσο µπαµ ρε παιδί µου, ξέρεις, αλλά ευτυχώς τη
ρίξανε.
Α: Μήπως κάνανε και άλλη αναφορά.
Β: Μπορεί, µπορεί. Αλλά πάλι καλά τη ρίξανε. ∆εν µπορώ να
βρω αυτό που µε τις ειδήσεις στο Star, να δω πως φαίνοµαι, τι,
τί έδειξε να ξέρω, και δεν µπορώ να βρω το βιντεάκι τώρα.

Α: Πήγαινε στο Star web.
Β: Αυτό κοίταγα. Εψαξα ρε φίλε, αλλά δεν είδα πού για ειδήσεις,
πού έχει τα προγράµµατα ειδήσεων.
Α: Κάπου γράφει ρε, γιατί εγώ τα έβλεπα στο, στην Κρήτη που
είχα τον υπολογιστή και αυτά, έµπαινα στο.... πάτα Greek Tv
live. Θα στο βγάλει και πάτα ειδήσεις που το έχει δεξιά επάνω
και βάλε την ηµεροµηνία και το κανάλι. Μπες στο Star και βάλε
ηµεροµηνία, αλλά θα κάτσεις να δεις όλο το δελτίο, αυτό είναι το
θέµα.
Β: Καλά, ναι, θα το προχωράω (ακατάληπτο), θέλω να δω πώς
φαίνοµαι ρε φίλε, φαίνοµαι κανονικά, όλος, η µούρη και αυτά,
θέλω να δω ρε φίλε.
Α: (ακατάληπτο) Κάπου θα σε έχουνε δει.
Β: Εν τω µεταξυ φόραγα και το καπελάκι, ήµουνα και µε τη
(ακατάλυπτο) τη φούτερ να πούµε, γάµησέτα.
Α: (ακατάλυπτο) Σου λέει νάτος, ολυµπιακάρα αυτός.
Β: Τι άσπρη-κόκκινη βρε µαλάκα.
Α: (ακατάλυπτο) Υπουλα από πάνω στους Μίσφιτς, εκεί τριγύρω
θα είσαι.

Β: Τι µαλάκας είσαι, ο (ακατάλυπτο) είχε πάει γήπεδο, ε; Με την
τέτοια τώρα, τον είδα ρε µαλάκα. Αφού φαινότανε, ήταν εκεί που
είχαν αφήσει το πανί. Ηταν εκεί πέρα ακριβώς που λέει από το
µαχαίρι φασίστα, που γράφανε, καθόταν εκει πέρα που έγραφε,
που φαινότανε το µαχαίρι φασίστα, ξέρεις και φαινόταν εκεί
ανάµεσα, φαινότανε µε τη σηµαία.
Α: Εν τω µεταξύ ξέρεις τι έχει γίνει πάνω, ε;
Β: Πού;
Α: Από εκεί.
Β: Τί;
Α: Ο Β... έχει πάρει ένα καφενείο λίγο πιο κει από τη λεοφώρο,
από το γήπεδο.
Β: Ναι.
Α: Και σκάνε τώρα όλοι εκειπέρα, το έχει νοικιάσει,
(ακατάλυπτο), ακριβώς έξω από τη 13 έχει στήσει τέτοιο και
ψήνει σουβλάκια.
Β: Σαν καντίνα;
Α: Ναι.

Β: (γέλια)
Α: Εχει βγάλει µια ψησταριά και ψήνει και δεν µιλάει, λέει, σου
κάνει νόηµα ότι και καλά έτσι αγριεµένα έλα εδώ να πάρεις,
ξέρω 'γω.
Β: Τί, και καλά;
Α: ∆εν µιλάει, δεν φωνάζει και τέτοια, έλα σουβλάκια και τέτοια,
σου κάνει νόηµα, λέει, αγριεµένα.
Β: Ε, σιγά µη φώναζε ρε µαλάκα (γέλια). Αµα φώναζε κιόλας θα
πέθαινα.
Α: Αγριεµένα λέει, όµως, ρε. Εχει θράσος. Σου κάνει νόηµα έτσι
αγριεµένα να έρθεις και καλά να παρεις και άµα δεν πάρεις
εκείνη την ώρα ή του µιλήσεις και δεν πάρεις σουβλάκια, ξέρω
και τέτοια, στραβώνει ειλικρινά, δε σου µιλάει.
Β: Πω, πω φρίκη, ρε µαλάκα. Για έναν στα επεισόδια που γίνα
µε τη Nova, κι αυτά, γι έναν τούρκο και καλά που πιάσανε, που
λέει αυτός (ακατάλυπτο).
Α: Εγώ πιστεύω φίλος του Σουρέτς, θα ήταν αυτός.
Β: Κάτι τέτοιος, αυτό (ακατάλυπτο). Από εκεί πρέπει νάτανε.

Α: Εν τω µεταξύ λέει ο Μπίλι και αυτοί έχουνε φτιάξει, λέει, τρελό
λέει µπλοκ, µου τάλεγε ο Λούης.
Β: Που κάθονται µαζί, Βύρωνας, Εξάρχεια, κι αυτό που έχουνε
κιόλας.
Α: Κάθονται µαζί και είναι, λέει, έχουνε µαζέψει καµιά εικοσαριά
αλβανούς.
Β: Τα είδα, τα είδα. ∆ίπλα, µα δίπλα, καθόταν ο Λούης στο
παιχνίδι.
Α: Εχουνε µαζέψει καµιά δεκαριά Αλβανούς και γίνεται, λέει, της
πουτ....
Β: Αµα δεις φωτογραφίες από το παιχνίδι τώρα µε το τέτοιο, µε
τον Οφη.
Α: Ναι.
Β: Εχουνε τα µικρά τα πανάκια µε, έχει µε το αστέρι, Εξάρχεια,
Βύρωνας όλα µαζί και.... Και είναι όλα µαζί, Καλλιθέα και
κάθονται και τάχουν όλα µαζί και δίπλα ήτανε κι ο Λούης µε τη
σηµαία, φαίνεται δηλαδή. ∆ίπλα, όχι ακριβώς δίπλα, ξέρεις.
Α: Αααα

Β: Αλλά ήτανε κοντά, ρε παιδί µου. Και φαίνεται ότι κάθονται
όλοι µαζί έτσι. Εξάρχεια τώρα, Βύρωνας, αστέρια, τόνα τάλλο.
Κατά τα άλλα no politika είµαστε.
Α: Ναι µωρέ, γάµησέ τους.
Β: Ε, άµα γαµηθούνε. Αµα πάµε κι εµείς, δηλαδή, πάνω στο
πέταλο και φτιάξουµε µια τέτοια οµάδα πάλι θα γαµηθούµε, θα
γαµιώµαστε δηλαδή, θαµαστε εµείς οι κακοί που θα
δηµιουργούµε εντάσεις στη 13 και τέτοια. Γαµησέ µε ρε µαλάκα.
Εν τω µεταξύ κράζουνε την 7 τώρα και τον Μαρινάκη, γενικά, µε
τη Χρυσή Αυγή, τους συνδέουν και τέτοια, γιατί ε, δεν βγάλανε
κάποια ανακοίνωση ρε παιδί µου, ειδικά το Πόρτο Λεόνε, που
είναι στο Κερατσίνι, όπως κάνανε άλλες οµάδες, ξέρω 'γω και
εµείς. ∆εν βγάλανε κάποια ανακοίνωση για τον Φύσσα και αυτά.
Α: Οχι, το Πόρτο Λεόνε έβγαλε ρε παιδιά, µεσ (ακατάλυπτο), τη
µέρα.
Β: Μετά από µια βδοµάδα και καλά έβγαλε, και όχι να....
Α: Οχι, την ίδια µέρα έβγαλε.
Β: Αφού εγώ, έτσι έµαθα.
Α: Οχι, έβγαλε την ίδια µέρα και µεγάλη ανακοίνωση και έλεγε
και καλά ότι να µην µπλέξουµε τα πολιτικά και τέτοια, µετά
γράφανε κάτι δικοί µας και λέει τί να µην µπλέξεται τα πολιτικά,

λέει ρε, αφού γράφανε από κάτω στα σχόλια, ρε, αφού λέει, όλοι
αναρχικοί λέει είσαστε εκεί µέσα και κατά τα άλλα, λέει,
στηρίζατε λέει τον (ακατάλυπτο) πολίτη, (ακατάλυπτο) γίνεται
στον Παναθηναϊκό λέει, γίνονται τα ίδια και σε µας.
Β: Ναι.
Α: Τα ίδια καραγκιοζιλίκια και πεταγόντουσαν µετά και οι άλλοι
και λέγανε, βγάλτε λέει του φασίστες από δω µέσα, από τη
σελίδα και θα γαµίσουµε, λέει, και τον Σίµο. Τάχανε βάλει και µε
τον Σίµο ρε, µες την σελίδα άµα διάβαζες.
Β: Ναι, ναι.
Α: Και ότι, πως το λένε, δεν επιτρέπεται λέει, να ξαναµπούνε
λέει, ελληνικές σηµαίες λέει, στον Ολυµπιακό µας. Μόνο, λέει,
σηµαίες του Ολυµπιακού θα µπαίνουνε. Και τέτοια πράγµατα
γράφανε, ρε.
Β: Εδώ ρε µαλάκα, κυνηγάνε οι Εθνικοί να πούµε, που έχουν
οργανωθεί τώρα λίγο, κάπως να πούµε, και κάνουνε κερκίδα,
τους κυνηγάνε ρε µαλάκα, κάνουνε αυξήσεις στα εισητήρια.
Αυξήσεις στα εισητήρια, όχι στο κέντρο, στο πέταλο τώρα, που
κάθονται αυτοί.
Α: Ναι.

Β: Και τους κάνουνε δηλαδή, µέχρι και κει πόλεµο, ρε µαλάκα.
∆ηλαδή τόσο πολύ τους πειράζει.
Α: Αµα δεις στο τέτοιο, στο Πέραµα, άµα σκάσεις καθόλου αυτές
τις µέρες, έχουν πιάσει µαλάκα όλον το τοίχο, τις στροφές
δηλαδή.
Β: Τα εχω δει, ρε. Τα έχω δει ρε µαλάκα. Που τα έχουν γράψει
τα κουµούνια και αυτά.
Α: Οχι, ρε.
Β: Τί;
Α: Οι γαύροι ρε µαλάκα. Φτιάξαν τεράστια πράγµατα.
Β: Εχω δει και τέτοια ναι. Εχω δει κι αυτά.
Α: Ειχαν το µεγάλο, το Ολυµπιακός.
Β: Ναι, ναι.
Α: Και κάτι άλλο που έγραφε στο γήπεδο από κάτω. Ε,
φαντάσου, από το γήπεδο από κάτω µέχρι εκεί που ξεκινανε τα
καζάνια, όλο αυτό τον δρόµο, τεράστιο µε τις στροφές µε όλα
αυτάµ στον τοίχο έχουνε γράψει για τον Ολυµπιακό. Το 'χουνε
βάψει άσπρο.

Β: Ναι, ναι.
Α: Και µαύρα-κόκκινα γράµµατα µε γκράφιτι.
Β: Εχω, έχω, τόχω δει. Εχω δει κάτι. Ε, τότε που πηγαίναµε ή
Θερµοπύλες ή Μελιγαλά. Πότε ήτανε; Φύγαµε απο κει κάπως,
από Ασπρόπουργο φύγαµε ρε παιδίµου, δεν θυµάµαι και
περάσαµε από κει κάπως, και το είδα, τα είδα.
Α: Εχουνε γράψει «ποιός είναι ο λόγος για να ζω», έχουνε
γράψει πολλά.
Β: Αλλά είχανε και τα κουµούνια, είχανε γράψει πολλά ρε φίλε
που είδαµε µε µπογιές και τέτοια µου φαίνεται.
Α: Οχι, εσύ έχεις δε στις άλλες σήραγγες ρε µαλάκα. Εγώ σου
λέω στο Πέραµα µέσα.
Β: Ναι, και εκεί σου λέω. Ναι ρε, κατάλαβα που λες.
Α: Τέλος πάντων, σε κλείνω για δω τώρα τι θα κάνω.
Β: Καλά ρε, έλα.
Α: Πώς θα πάω κάτω;
Β: Εντάξει.

Α: Εντάξει;
Β: Ναι, ναι ρε. Ελα και µιλάµε.
Α: Εγινε. Ναι ρε.
Β: Ελα, γειά.

