
«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 

200 ευρώ, 100 . Κατάλαβες;» 

 

 

Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698....... (µέλος της 

Χ.Α.) 

 

Οπου (Β) ο καλών 

 

Ηµεροµηνία: 20/09/2013 

Εναρξη: 22:12':00'' / Λήξη: 22:18:31'' 

 

Α: Ελαααα 

Β: Ελα 

Α: Πού είσαι ρε µαλάκα; 

Β: Στο Αγκίστρι 

Α: Που;;;;; 

Β: Στο Αγκίστρι 

Α: Τι κάνεις εκεί; 

Β: Εδώ κάθοµαι 

Α: Καλά είσαι βλάκας ρε µαλάκα; 

Β: Γιατί;;; 

Α: Εδώ έχουµε σοβαρά θέµατα 

Β: Τι έχουµε; 

Α: Να σου πω πρέπει να πουλήσουµε αλλά άµεσα... να πουλήσουµε 

σήµερα αύριο το πολύ µεθαύριο να το χουµε πουλήσει... 

Β: Τι;;; 

Α: Εχω ένα ψαροντούφεκο καινούριο αχρησιµοποίητο 

Β: Τι ψαροντούφεκο ρε µαλάκα χαµένε; 

Α: Ενα καλάµι, το καλάµι µόνο έχει 200 ευρώ και ο µηχανισµός 100 

ευρώ 



Β: Ναι 

Α: Αυτά δεν θέλω τόσο να τα πουλήσουµε... πούλα τα όσο θες... 

πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, πούλα το 100 κατάλαβες; 

Από κει και πέρα εγώ άµα θέλεις να το πουλήσεις και 200 εσύ πούλα 

το να βγάλεις εσύ µετά. 

Β: Ναι 

Α: Αλλά επείγει γιατί θέλω να φύγει από πάνω µου γιατί πήγαµε σ' 

ένα µαλάκα που χρώσταγε λεφτά και τέτοια µε τον άλλο και δεν είχε 

τίποτα και ήταν σε µαγαζί αυτός ρε µε διάφορα και του λέω τι δώρο 

θα µας κάνεις του λέω για να µην έχουµε προβλήµατα... Λέει παιδιά 

πάρτε ότι θέλετε... και του πήρα εγώ το καλάµι, το µηχανισµό κι ένα 

ψαροντούφεκο γιατί λεφτά δεν είχε... και πρέπει τουλάχιστον να 

βγάλουµε απ' αυτό το πράγµα... µην χρεωθούµε τσάµπα... 

τουλάχιστον να πούµε ότι βγάλαµε και από κει κάτι... 

Β: Θα δούµε... Αν βρω κάτι θα σε πάρω αν είναι... 

Α: Ο Μ.... φίλε ο µποξέρ αυτός... µε κανόνισε µαλάκα 

Β: Τι 

Α: Μπήκε στην οµάδα του Α... µε Τ... και όλους αυτούς ... και ο Α 

τώρα ξανασχολήθηκε πάλι και πήρε µαγαζιά και του είπε Μ... ότι 

γουστάρεις εδώ αρκεί να είναι δικός µας και του λέει ο Μ είναι ο 

ξάδελφός µου και καλά για µένα ρε... εµένα µε είχε γνωρίσει και 

καλά µια φορά πάνω στο γήπεδο ... του εξήγησα ποιος είµαι 

κατάλαβε... και λέει αυτό είναι καλό παιδί ασχολείται µε τέτοια;;;; 

Για µένα ρε... 

Β: Ναι 

Α: Εεε ναι λέει τώρα ασχολήθηκε λέει εντάξει είναι καλό παιδάκι θα 

τον πάρω... Μόλις έρθει επάνω πες του να µε πάρει... εντάξει στα 

αρχίδια µου... να µε βάλει σε κανέναν µαγαζί να δουλεύω ρε 

µαλάκα... 

Β: Τι; Προστασία ΗΗΗΗΗΗΗ' 

Α: Προστασία ρε 

Β: Μµµµµµµ 



Α: Στ' αρχίδια µου 

Β: ∆ηλαδή θα είσαι στα νώτα του; 

Α: Τώρα εδώ πέρα ξέρεις τι έχω κάνει τώρα ε; Εχω πει σε 15 

διαφορετικούς... Ολοι µας έχουν πει ναι ναι... Ο Α... ξανασχολήθηκε 

µε πήρε τηλέφωνο µου λέει την ώρα που θ' ανέβεις µου λέει θα µε 

παίρνεις κανονικά τηλέφωνο να σας έχω δουλειά να πάτε... λεφτά 

µπροστά κανονικά όλα κοµπλέ φίλε µας κάθονται από παντού δεν το 

περιµέναµε... 

Β: Και στο τέλος θα πάρετε τ' αρχίδια µου 

Α: Οχι ρε µιλάει ο ένας µε τον άλλον και τώρα µας είπανε... άµα 

θέλουµε τώρα ανεβαίνουµε επί τόπου... πήγε ο ένας ο Αλβανός εδώ 

πέρα, ο δικός µας, πήγε Κα... σήµερα γύρισε... είχαµε πάει κι εµείς 

πριν λίγες µέρες αλλά ήταν ακόµα στις πρόβες ρε... και τώρα πρόβες 

ακόµα κάνουν αλλά σήµερα ήταν η τελευταία πρόβα και καλά... 

Β:(Χασµουρητό..) Το Κ... και αυτά κλείσανε; 

Α: Ναι ρε έχουν κλείσει όλα ρε... 

Β: Αααα κλείσανε; 

Α: Μόνο εµείς το Ζ... έχει µείνει 

Β: Εχει καθόλου το Ζ... κόσµο; 

Α: Εεεε φαντάσου όσοι είναι εδώ πέρα στο Ζ   πάνε... αφού δεν έχει 

άλλο κλαµπ... είναι πίτα το Ζ.... αλλά µόνο ένα µαγαζί φαντάσου δεν 

έχει άλλο... δηλαδή όσο κόσµος είναι εδώ είναι το µαγαζί του Ζ.... 

Αυτό φαντάσου...∆εν έχει άλλο κόσµο... να είναι 150 άτοµα 200; 

∆εν είναι παραπάνω... 

Β: Σώπα ρε µαλάκα... Τίποτα... 

Α: Αφού ρε µαλάκα 25 Αυγούστου αυτοί ξεκινάνε Πανεπιστήµια και 

τέτοια... και σχολεία... αυτοί ξεκινάνε νωρίς 

Β: Αααα έλααα ρε 

Α: Ποιος θα κάτσει; Οι Αγγλοι φύγανε για τα Πανεπιστήµια κι αυτά, 

τους Εβραίους τους φωνάξανε λόγω της Συρίας για επιστράτευση 

όλους µικρούς µεγάλους... γιατί αυτοί πάνε υποχρεωτικά στα 18 

ρε... ∆εν έχει να πας σε Πανεπιστήµια εδώ πέρα, θα πας να κάνεις το 



στρατό σου και µετά... και τους έχουν πάρει όλους για επιστράτευση 

τώρα... 

Β: Σοβαρά;;; 

Α: Ναι λόγω του πολέµου που έχει η Συρία 

Β: Σώπα ρε... 

Α: Και τώρα κάτι ζευγάρια µείνανε φαντάσου... ∆εν έχει τίποτα... 

Β: Ολο µαλακίες δηλαδή;; 

Α: Ναι... µαλάκα βρες να τα πουλήσουµε σου λέω... 

Β: Ε, άµα βρω θα τααα... 

Α: Αααα έλα να σου πω πότε µπορείς ρε µαλάκα να περάσει ο 

πατέρας µου να πάτε µία στο λιµάνι να πάρετε την µηχανή; 

Β: Η µηχανή που είναι ρε Ν...; 

Α: Εσύ πότε γυρνάς; 

Β: Σάββατο 

Α: Σάββατο; 

Β: ∆υστυχώς Σάββατο 

Α: Γιατί; 

(Ακούγεται γυναικεία φωνή από το χώρο που βρίσκεται ο Β: Που 

λέει µάλλον) 

Β: Εεε όχι µάλλον... Σάββατο γυρνάω... Τη ∆ευτέρα ότι θες 

Α: Τη ∆ευτέρα µε την καµία δεν γίνεται... 

Β: Γιατί;;; 

Α: Κυριακή πρωί 6 η ώρα 

Β: Κυριακή πρωί 6 η ώρα εγώ (ακατάληπτος ήχος) και θα κάνω 

ατελείωτο κλάµπινγκ στο Αγκίστρι... 

Α: ∆εν υπάρχει περίπτωση... τέλος πάντων... 

Β: Τι θέλεις να κάνω;;; Πες µου... Θέλεις να ακυρώσω τις διακοπές 

µου να πάω να πάρω την µηχανή αγόρι µου για πάρτη σου πες µου 

τι θέλεις;;;; 

Α: Οχι ρε... πας καλά; 

Β: Θέλεις αυτή τη στιγµή να δώσω ένα φιλί στη Μ.... για πάρτη σου; 

Α: Πες του να φέρει αυτός τώρα να φάµε... 



(Ακούγεται αντρική φωνή από το χώρο που βρίσκεται ο "Α", ο "Γ" 

που λέει : ποιος είναι στο ΤΦ;;) 

Β: Ποιος είναι εκεί;;;; Ποιος είναι ρε;;;; Ο Λ...ρε;;; 

Α: Οχι... ο ένας λέει (αυτός που ακούγεται από το χώρο του "Α" ο 

Γ): Ο χοντρός είναι;;; Ο άλλος λέει (εννοεί τον Β) ο Λ...είναι;;;; 

Εντάξει... 

Β: Ποιος είναι τελικά ρε παιδιά;;;; (γελάει) 

Α: ∆εν υπάρχει περίπτωση τώρα µιλάω µε την Π... έχω πολύ πιο 

σοβαρή κουβέντα από σένα... Γιατί εσύ έχεις ερωτευθεί σίγουρα... 

(απευθύνεται στον Γ) 

Β: Ποιος είναι ρε µαλάκα;; 

Α: Ο Α... ποιος να ναι ρε.... 

Β: Αααααα χαιρετίσµατα... 

Α: Χαιρετίσµατα (απευθύνεται στον Γ) 

(Ρωτάει ο Γ: ποιος είναι και του λέει: πες και συ επίσης για να σου 

πω ποιος είναι) 

Α: Ελα κλείστο τώρα έχω µήνυµα, κλείσε... σε πάιρνω µετά... 

Β: Οχι όχι πες του χαιρετίσµατα πρώτα... 

Α: Γεια γεια γεια 


