
 
«Και της λέω βούλωσε το στόµα σου, αν ακούσω ότι είπες τίποτα 
σε κανέναν, σε κανάλι δηµοσιογράφο τηλεφωνικώς ή µη.... Θα 

κατέβω στην Κόρινθο....» 
 
Στον αποµαγνητοφωνηµένο διάλογο που ακολουθεί συνοµιλεί 
συγγενής του Γ. Ρουπακιά µε  κάποιον ονόµατι Λ.Ζ 
 
- Οπου (Α) η καλούσα, αδελφή Ρουπακιά, Χρύσα Ρουπακιά 
 
- Οπου (Β) ο καλούµενος Λ.Ζ... 
 
 
Ηµεροµηνία: 21.9.2013 
Εναρξη: 15:6:18 / Λήξη: 15:07:05 
 
Β: Ναι. 
Α: Ελα. 
Β: Χρύσα, το λαβράκι το µεγάλο που είναι για τις δύο και µισή πού θα 
το πάµε; 
Α: Α, δίπλα από το κρεοπωλείο. 
Β: Ναι, το κρεοπωλείο; 
Α: Απέναντί µας δεν είναι το κρεοπωλείο διαγώνια; 
Β: Ναι το µεγάλο, ναι. 
Α: ∆ίπλα είναι µια µεγάλη πολυκατοικία που έχει και ένα µεγάλο 
ενοικιάζεται. 
Β: Ωραία. 
Α: Αµα κοιτάξεις, στον 1ο όροφο Πασαλόγλου. 
Β: Πασαλόγλου. 
Α: Πα-σα-λο-γλου ο Πάσσαλος. 
Β: Είναι πληρωµένος; 
Α: Ναι, ναι όπως είναι τον πας τον αφήνεις και φεύγεις. 
Β: Ωραία, εντάξει το πάω, έλα γεια. 
Α: Ελα γεια. 
 
 
Ηµεροµηνία: 21.9.2013 
Εναρξη: 16:49:40 / Λήξη: 17:07:04 
 
Α: Ποιος είναι; Πας εδώ µέσα αλλά δεν τα µαζεύεις, έλα µάζεψέ τα. 
Β: ∆εν ακούγεται καθαρά. 
Α: Ελα αγάπη µου. 
Β: Νόµιζα ότι κοιµάσαι γι' αυτό το έκλεισα. 
Α: Οχι καρδούλα µου δεν κοιµάµαι ακόµα. 



Β: Α, πήγα αλλά δεν άφησαν να τη δω τη Ρίτα. 
Α: Γιατί; 
Β: Ε, µόνο 1ου βαθµού συγγένεια και ευτυχώς εκείνη την ώρα ήρθε και 
ο ∆ηµήτρης µε την Ανθή και ήταν και η τέτοια µαζί η Αννα. 
Α: Ναι. 
Β: Ε, εντάξει είχα πάει ό,τι είχα στην Ανθή αλλά µου είπε ότι δεν την 
αφήνουν, δεν της αφήνουν τα πράγµατά της να της πάνε, δεν αφήνουν 
να πάρει πράγµατα τέλος πάντων και πως το λένε. Ηρθαν τα παιδιά, 
έκατσα εκεί 5 λεπτά µαζί τους και έφυγα, δεν µε άφησαν να µπω µέσα, 
µόνο 1ου βαθµού συγγένεια λέει. 
Α: ∆ηλαδή εµένα στη Ρίµα µε πιάνει, εγώ πιάνοµαι 1ου βαθµού 
συγγένειας; 
Β: Στη Ρίτα δεν θα σε αφήσουνε να πας άµα θες, θα σε αφήσουνε να 
δεις τον Γιώργο όµως άµα πας ότι πεις ότι πας σήµερα ή αύριο επειδή 
είσαι η αδερφή του. 
Α: Φοβάµαι ρε γαµώτο, ειλικρινά φοβάµαι. 
Β: Τι φοβάσαι να πας ρε συ; Γιατί φοβάσαι; 
Α: Επειδή, παιδί µου, έχουµε ιστορίες στα µαγαζιά µε δαύτους. 
Β: Με ποιους, ρε; 
Α: Με τους φίλους του. Προχθές ρωτάγανε το..., καλά στον Παναγιώτη 
πήγανε και τον στείλανε µε 25 πίεση στον Ευαγγελισµό έτσι. 
Β: Ποιοι πήγανε; Η αστυνοµία; 
Α: Πήγε φίλος του, όχι φίλος του 
Β: Του Γιώργου; 
Α: Οχι ρε του αλλουνού. 
Β: Ποιανού ρε; 
Α: Του παιδιού που σκοτώθηκε. 
Β: Που πήγε στο µαγαζί του Παναγιώτη; 
Α: Ναι. 
Β: Και τι ήθελε; 
Α: Του έκανε ιστορία. 
Β: Ελα ρε! 
Α: Ούρλιαζε στη γειτονιά, θα σας φέρω τα κανάλια, και µη λέτε ότι δε 
το γνωρίζετε. Που ο Παναγιώτης δεν έχει πει τίποτα. 
Β: Εντάξει τώρα. 
Α: Και θα σας κάψω το µαγαζί και θα περιµένεις είναι και η σειρά σου 
και κάτι τέτοια. 
Β: Ε, ωραία αν είναι να µου το κάνεις να ξέρω και πού θα απευθυνθώ 
πες του ρε που απειλείς. Γιατί ήρθαν και σε σένα; 
Α: Την επόµενη ηµέρα το απόγευµα, πάνε στο µαγαζί το δικό µου του 
Παγκρατίου. 
Β: Ναι. 
Α: Εχω  κλείσει εγώ το µαγαζί, είναι τρία άτοµα έξω από το περίπτερο. 
Β: Ναι. 



Α: Και ρωτάνε τη Φωτεινή, της λέει: Αυτή η Αιγινίτισσα είναι η ίδια µε 
την κάτω; Και του λέει η Φωτεινή: Απ' ό,τι ξέρω δεν είναι η ίδια, απλώς 
την επωνυµία έχουν την ίδια. 
Β: Και πού ξέρουν ότι εσύ είσαι η αδερφή του Γιώργου ρε; 
Α: Πώς δεν τον ξέρουν; Οι δηµοσιογράφοι πώς το ξέρουνε; 
Β: Εντάξει, οι δηµοσιογράφοι το ξέρουνε. Καλά δεν ακούγεται καθαρά 
θα σου πούνε ρε αυτοί ψάχνουνε οι µαλάκες. 
Α: Μέσα από την αστυνοµία βγαίνουν οι µαλακίες. 
Β: Και τι ήρθαν 3 τύποι στο σπίτι σου, στο µαγαζί το δικό σου δηλαδή; 
Α: Ναι και σήµερα τους περίµενα, σήµερα είχα δώσει εντολή και στις 
δύο τις αστυνοµίες όπως δεν ακούγεται καθαρά το συναγερµό. 
Β: Ναι. 
Α: Να κάνουνε βόλτες πάνω κάτω. 
Β: Καλά εξηγιέσαι, έχεις και παιδιά ρε, τι λες τώρα, έχεις και παιδιά. 
Α: Εγώ τον ενηµέρωσα τον άλλον το πρωί, όταν χτυπήσω πανικό δεν 
µε παίρνετε τηλέφωνο, σε δυο λεπτά να είναι το 100 εκεί. 
Β: Καλά το 100 τι να κλάσει ρε, µια ΜΑΤ, µια κλούβα θέλει. Τέλος 
πάντων εγώ δεν µε άφησαν να δω και τη Ρίτα. Εντάξει, τον Γιώργο δεν 
θα µε άφηναν να τον δω, αλλά έλεγα αν µε άφηναν να δω τη Ρίτα, 
µπας και µε άφηναν να δω και τον Γιώργο. Τέλος πάντων δεν 
ακούγεται καθαρά είχα πάρει και ένα πακέτο τσιγάρα και τα έδωσα στην 
Ανθή και τον ∆ηµήτρη. 
Α: Χµµ. 
Β: Εντάξει, καλά είναι µου λέει, µόνο καπνίζει τίποτα άλλο. Εγώ στη 
θέση σου θα πήγαινα στην ασφάλεια να τον δω. 
Α: ∆εν ακούγεται καθαρά. 
Β: Γιατί πήγε η Αννα, ήθελε η Αννα να δει τη Ρίτα αλλά εγώ έφυγα, δεν 
έκατσα. Και της είπε κάτω ο φύλακας ότι µόνο 1ου βαθµού συγγένεια 
και είπε αυτή ότι είµαι η γυναίκα του αδερφού της και της λέει ότι θα 
πρέπει να τηλεφωνήσω επάνω στην ασφάλεια. 
Α: Χµµ. 
Β: Εντάξει τώρα στην είσοδο σου λέω αυτό το σκηνικό, να 
τηλεφωνήσω επάνω στην ασφάλεια και να δω αν θα µου επιτρέψουνε 
να µπεις. Εγώ έφυγα, εντάξει τώρα δεν ξέρω αν την αφήσανε να µπει ή 
όχι. Ο ∆ηµήτρης µένει στην Αννα και η Ανθή µένει στη γιαγιά της, µου 
είπε η Αννα. Ετσι µου είπε αυτή. 
Α: Λοιπόν, να σου πω και τα νέα; 
Β: Για πες. 
Α: Ακούγεται ότι καλύπτει άτοµο; 
Β: Οτι; 
Α: Το συγκεκριµένο άτοµο. 
Β: Τι; 
Α: Ακούγεται πολύ έντονα από πολλούς ότι καλύπτει συγκεκριµένο 
άτοµο. 



Β: Ναι. Ποιος είναι; 
Α: Ο Πατέλης. 
Β: Ποιος; 
Α: Ο Πατέλης. 
Β: Καλά σίγουρα (γέλια). 
Α: Και του στέλνω παραγγελία λοιπόν µε την Ανθή, επειδή η αδερφή 
σου έµαθε το ποιον καλύπτεις. 
Β: Ναι. 
Α: Αλίµονό σου. 
Β: Στον Γιώργο να το πει αυτό; 
Α: Ναι. 
Β: Ναι και; Θα ανατριχιάσει ο Γιώργος. 
Α: Καταστρέφεις την οικογένειά σου για τον φίλο; 
Β: Την κατέστρεψε τώρα. 
Α: Και για τον οποιονδήποτε; 
Β: Τελείωσε. 
Α: Ε; 
Β: Την κατέστρεψε. 
Α: Λοιπόν. 
Β: Μα και να πει τώρα αυτόν θα σώσει κάτι. 
Α: Εχω πληροφορία από τον Κορυδαλλό. 
Β: Ναι. 
Α: Από πολύ γνωστό άτοµο, τον περιµένουνε πώς και πώς. 
Β: Τον Γιώργο. 
Α: Ναι. 
Β: Να του κάνουν τι; 
Α: Μου λέει θα δεις τι θα του κάνουν αν δεν µπει εκεί που θα πάω. 
Β: Τι να κάνει; 
Α: Αµα δεν καταφέρει να µπει εκεί που θα πω. Στη ΣΤ πτέρυγα που 
είναι της προστασίας που ήταν ο Γαβαλάς, ο Τσοχατζόπουλος και όλοι 
οι υπόλοιποι. 
Β: Ναι. 
Α: Αµα δεν καταφέρει ο δικηγόρος να το κάνει, θα τα ακούσουµε τα 
µαντάτα. Εγώ τους το ξαναείπα πάλι σήµερα. Εχε το νου σου για το πού 
θα πάει. Μην µάθω σε 5, 10, 15, 20 µέρες ότι αυτοκτόνησε. 
Β: Οτι τελείωσε. 
Α: Τον φάγανε ή οτιδήποτε, καήκατε. 
Β: Τι ήθελα να σου πω; Και ο ∆ηµήτρης κάνει κινήσεις, έχει κάποιους 
ανθρώπους µέσα, προσπαθεί και ο ∆ηµήτρης. Αµα θα πάει στον 
Κορυδαλλό. 
Α: Ρε ανθρώπους από µέσα δεν µπορεί. 
Β: Θα τον έχουνε από δίπλα του. Ετσι µου είπε και ο ∆ηµητράκης: 
Κυρία Γιώτα, πέστε στον κύριο ∆ηµήτρη µου λέει επειδή έχουµε κάποιες 
διασυνδέσεις, να πει για τον µπαµπά µου να τον προσέχουνε. 



Α: Ακούς; 
Β: Προσπαθεί και ο ∆ηµήτρης. 
Α: Ακούς καρδούλα µου. Και αυτός είναι µέσα, αν δεν το ζητήσει ο ίδιος 
να πάει στη συγκεκριµένη πτέρυγα, δεν µπορούν οι από µέσα να 
κάνουν και πολλά πράγµατα, δεν µπορούν να είναι πάντα µαζί του. 
Β: Η αδερφή µου εκεί που δουλεύει γνώρισε µια κοπέλα, ο µπαµπάς της 
είναι αστυνοµικός, έχει σουβλατζίδικο στον Πειραιά, πώς το λένε, ο 
άνθρωπος έχει βγει µε σύνταξη. 
Α: Ναι. 
Β: Και της είπε ότι πρέπει να προσπαθήσει δικηγόρος, να είναι τσακάλι 
δικηγόρος. 
Α: Εντάξει. 
Β: Για να τον κρατήσουνε στον Κορυδαλλό µέσα, αυτό της είπε. 
Α: Να πάει, αυτό µου είπε, µου τόνισε να πάει στη ΣΤ πτέρυγα. 
Β: Ναι. 
Α: Που είναι της προστασίας. 
Β: Ναι. 
Α: Εκεί που λέει πήγε ο Τσοχατζόπουλος, εκεί που πήγε ο Γαβαλάς εκεί 
που πάνε αυτοί. 
Β: Να πάει. Η δικηγόρος αυτή είναι δική σου; 
Α: Ναι. 
Β: ∆ική σου, δικός σου άνθρωπος, δεν είναι τυχαία και ανέλαβε την 
υπεράσπιση του Γιώργου. 
Α: Οχι, δεν είναι τυχαία. 
Β: Είναι δική σου, την πληρώνεις εσύ δηλαδή. 
Α: Ναι. 
Β: Εντάξει, αυτό µας ενδιαφέρει. Τι άνθρωπος είναι η δικηγόρος. Τέλος 
πάντων τι να πούµε, ούτε ούτε αδερφός µου ρε, ούτε αδερφός µου. 
Α: Εµένα δεν µε ενδιαφέρει για την προανάκριση, δεν µε ενδιαφέρει η 
προανάκριση, το είπα και στα παιδιά το λέω και σε σένα. Στη δίκη θα 
υπάρχει ή άλλος ένας ή άλλοι δύο δικηγόροι. 
Β: Μακάρι, µακάρι. 
Α: Οχι µακάρι, έχω ήδη κανονίσει. 
Β: Μακάρι να είχα και εγώ λεφτά να βοηθήσω, ειλικρινά σου µιλάω, 
ειλικρινά σου µιλάω. 
Α: Ούτε εγώ ρε Γιώτα µου τα έχω, υπολογίζω ότι έχω 13-15 µήνες 
µπροστά µου να µαζέψω. 
Β: Εντάξει ο πατέρας σου τι κάνει; 
Α: Τι να κάνει ο πατέρας µου µε 200 ευρώ που παίρνει τη βδοµάδα, 
εγώ δεν του δίνω λεφτά. 
Β: Είναι και αυτό, είναι και αυτό, είναι και αυτό. 
Α: Εγώ, έχει να µου δώσει λεφτά ενάµισι χρόνο. 
Β: Εντάξει, είναι εντάξει ο κάθε ένας έχει τα δικά του τώρα στο σπίτι, 
εγώ δεν µπορώ να επέµβω, δεν ξέρω τι προβλήµατα έχετε στο δικό 



σας, εγώ έχω στο δικό µου, έτυχε τώρα και αυτό, ήρθε και ταίριαξε. 
Α: ∆εν ξέρω αν το ξέρει ο ∆ηµ..., εγώ έχω φάει ένα αγγούρι 100 
χιλιάρικα και προσπαθώ εδώ και δύο χρόνια να τα µαζέψω. 
Β: Ρε ο ∆ηµ... τα ξέρει όλα, του τα 'πε ο Γιώργος. 
Α: ∆εν ακούγεται καθαρά. 
Β: Του τα έχει πει, το ξέρω, ο ∆ηµήτρης τα λέει όλα µε τον Γιώργο, 
αφού ξέρεις τι σχέση έχει τώρα ο ∆ηµήτρης µε τον Γιώργο, µην 
τρελαίνεσαι, την ξέρεις και που µια φορά ήτανε κάτω στην Κόρινθο, 
ήταν στην Κόρινθο µε το που πήγαµε εµείς ήρθε και ο Γιώργος µε τη 
Ρίτα και τον ∆ηµήτρη και κάναµε µπάνιο, κάτσανε, φάγαµε. 
Α: Ναι. 
Β: Και µετά φύγανε. Τι λες τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει πες τη 
δικηγόρο σου εκεί να το παλέψει να τον κρατήσει κοντά. Γιατί δεν το 
πήγαν στην ασφάλεια στην άκρη στο... στις φυλακές; 
Α: ∆εν ξέρω µήπως δεν παίρνουν Σαββατοκύριακο; 
Β: Τι να ξέρω; Γιατί έχει συγκεκριµένη µέρα που πας στον Κορυδαλλό; 
Α: Πού να ξέρω, µήπως προσπαθούν να τον κρατήσουν λίγο παραπάνω 
να ετοιµάσουν το πού θα πάει και όλα τα υπόλοιπα; 
Β: Τι να σου πω; Μπορεί; 
Α: Ούτε εγώ ξέρω. 
Β: Η δικηγόρος τι λέει; 
Α: Τη δικηγόρο που την πήρα και της είπα πρόσεξε το που θα πάει. 
Β: Ναι. 
Α: Μου λέει το έχω υπόψιν µου. 
Β: Ναι. 
Α: Αλλά επειδή είµαι πολύ πτώµα από την όλη τη διαδικασία τη 
σηµερινή, τη χθεσινή και την προχθεσινή θα πούµε µου λέει ή αργά το 
απόγευµα ή τη ∆ευτέρα. 
Β: Τι ήθελα να πω, πάντως η τηλεόραση έχει πει ότι έχουν ανοίξει τα 
κινητά, το έχουν βρει ότι έχει µιλήσει µε αυτόν τον Πατέλη το ξέρουνε 
ότι έχει µιλήσει µε αυτόν. 
Α: Τον ψάχνουνε και ψάχνουν και ελάχιστα άτοµα. 
Β: Γιατί αυτός κρύβεται; 
Α: ∆εν ξέρω, από ό,τι διάβασα στο Ιντερνετ, στις ειδήσεις δεν άκουσα. 
Β: Ναι, δεν έχω διαβάσει, τον ψάχνει η αστυνοµία δηλαδή; 
Α: Ναι. 
Β: Μακάρι να τον βάλει να κάτσει δίπλα, τέλος πάντων. 
Α: Οτι θα κάτσει δίπλα θα κάτσει, γιατί αν είναι αυτός θα είναι ηθικός 
αυτουργός. 
Β: Αλλιώς ποιος τον περιµένει στις φυλακές που δεν το χεις πει στο 
Γιώργο, ποιος τον περιµένει; 
Α: ∆εν ξέρω αγάπη µου, δεν ξέρω καρδούλα µου. 
Β: Τι να πω τέλος πάντων. Εντάξει ρε Χρ..... 
Α: Ειδοποίησαν την οικογένεια να προσέξουν πού θα τον βάλουν, γιατί 



τον περιµένουν πώς και πώς. 
Β: Αυτό µου είπε και η αδελφή του ότι έγραφε η µάνα του στο 
Ιντερνετ, ότι εγώ θα τον θέλω, τον θέλω, κάπως κάτι µου είπε δε 
θυµάµαι, πριν λίγο, πριν 2 λεπτά. Μου το έλεγε πριν πάρει τηλέφωνο 
µιλάω και της λέω κλείσε γιατί µε παίρνουνε τηλέφωνο. Οτι έχει γράψει 
ότι τον θέλει τον θέλει τον Γιώργο. 
Α: Καλά τα ίδια έλεγε και χθες που βγήκε δεν και της είπαν πως έχει και 
βίντεο η αστυνοµία, δεν έχει τίποτα τελικά. 
Β: Τέλος πάντων. 
Α: Εχετε εκεί τον νου σας εκεί στα παιδιά σας, εντάξει; 
Β: Ναι. 
Α: Γιατί αυτοί ξέρουν πού θα βαρέσουν. 
Β: ΟΚ. 
Α: Εντάξει έγινε. 
Β: Και πήγε στο νοσοκοµείο ο αδελφός σου δηλαδή. 
Α: Ναι. 
Β: Ελα ρε. 
Α: Με λεξοτανίλ ήτανε. 
Β: Τι είπες τώρα; 
Α: 180 παλµούς, 13 µε 25. 
Β: Τι λες ρε (δεν ακούγεται καθαρά) πήγανε στα µούτρα και του την 
πέσανε; 
Α: Ναι. 
Β: Αυτά δεν τα λέει η τηλεόραση όµως. 
Α: Ετυχε για 3 λεπτά έφυγε ο πατέρας µου να του πάει µια παραγγελία 
(µιλούν ταυτόχρονα χωρίς να υπάρχει καθαρός ήχος). Περίµενε, 
περίµενε και  εν τω µεταξύ φεύγει προς τα κάτω τη Φιλολάου και 
σταµατάει περιπολικό δίπλα του, τους λέει παιδιά αυτός που πάει τώρα 
προς τα κάτω, µου έκανε αυτό και αυτό και του λένε δεν µπορούµε να 
σας κάνουµε τίποτα πήγαινε στο σπίτι και κάνε καταγγελία. 
Β: Είναι µόνο, δεν µπορούσε στο αυτοκίνητο της τέτοιας δεν µπορεί, 
µόνο στο τµήµα πρέπει να πάει να κάνει καταγγελία, κάλεσε και εσύ. 
Α: Τα κανάλια και τηλεφώνησε και πες οι φίλοι του τάδε µε απειλούνε 
για να δεις απίδια βάζει ο σάκος και ξεφώνησε τους και εσύ. Την 
επόµενη µέρα (δεν ακούγεται καθαρά). 
Β: Για να πουν και αυτά που κάνουν και αυτοί όχι αυτά που έκανε ο 
Γιώργος. Να πούνε και τα δικά τους. 
Α: Ναι. 
Β: Ετσι πρέπει. 
Α: Ακούς, η Τατιάνα µε ψάχνει. 
Β: Ποιος; 
Α: Η Τατιάνα στο Μίλα. 
Β: Ναι βγες και µίλα µπορείς να βγεις να µιλήσεις χωρίς να έχεις 
πρόσωπο, µπορείς. 



Α: Μου είπε µε πλάτη. 
Β: Ναι βγες µε πλάτη και µίλα. Βγες και µίλα µε πλάτη και πες, πες τι 
άνθρωπος ήταν ο αδελφός σου. 
Α: ∆εν µε αφήνουνε. 
Β: Ποιος δεν σε αφήνει ο άντρας σου. 
Α: Σιγά µην πάω στην κωλοαριστερή την πατσαβούρα. 
Β: Εντάξει πες του ρε (γέλια). Θα πάω να υπερασπιστώ την οικογένειά 
µου ρε πες τον δεν θα πάω να ζητήσω αυτόγραφο. 
Α: Λοιπόν, την επόµενη µέρα πάνε στο Παγκράτι και κολλάνε αφίσες 
του ΚΚΕ. 
Β: Ναι. 
Α: Αυτός είναι ο δολοφόνος του άτυχου Παύλου Φύσσα. 
Β: Ναι. 
Α: Και κάνουµε συλλαλητήριο εκεί. 
Β: Ελα ρε. 
Α: Με τη φωτογραφία του Γιώργου. 
Β: Ναι ναι, πήγαινε εγώ σου λέω άµα θες πήγαινε µε πλάτη και πες, 
γιατί στην τηλεόραση τον παροµοιάζουν ότι είναι τέρας, εντάξει όσοι 
τον ακούν και δεν τον ξέρουν έτσι νοµίζουν ότι είναι τέρας, δεν είναι 
έτσι όµως τα πράγµατα. 
Α: Και πότε έχουν βγει συνάδελφοί του και από την οικογένεια και 
έχουνε πει ότι δεν είναι αυτό που παρουσιάζουν. 
Β: Ε, βέβαια, βέβαια. 
Α: Το ίδιο είπα και εγώ, και εγώ το ίδιο είπα στη δηµοσιογράφο που µου 
έστειλε η Τατιάνα. 
Β: Ναι βγες µια µε πλάτη µη κωλώνεις. 
Α: Ακούς, off the record της έδωσα εγώ χαρτί της πήρα το κινητό 
πρώτα από όλα. 
Β: Ναι. 
Α: Για να µην µε ηχογραφεί. 
Β: Ναι ναι. 
Α: Της έδωσα εγώ χαρτί από το µαγαζί ένα λευκό µε ένα στιλό να της 
πω τι θα γράψει. 
Β: Ναι ναι. 
Α: Τα ίδια πράγµατα της είπα. Εγώ της λέω περιµένω το βίντεο που έχει 
η Αστυνοµία στα χέρια της. 
Β: ∆εν έχει τίποτα ρε, µόνο αυτό που δείχνει απλανές, δεν δείχνει 
τίποτα στην ουσία είναι σκοτεινό και δεν δείχνει τίποτα. 
Α: (δεν ακούγεται καθαρά) βγαίνει ρε χαζή. 
Β: Καλά εντάξει. 
Α: Αµα το βγάλουνε πάρε µε τηλέφωνο, δεν θα το βγάλουνε. Λοιπόν, 
τους λέω περίµενε να δω το βίντεο που έχουν οι αρχές στα χέρια τους. 
Και την άρση απόρρητου και θα τα πούµε µετά. 
Β: Ναι ναι, να πας µε πλάτη, δεν είναι ανάγκη να βγεις µε πρόσωπο, να 



πας. 
Α: Θα τα πούµε µετά  της λέω. 
Β: Ντάξει, ντάξει. Απλώς να ξέρεις αυτή τηλεθέαση θέλει, για να ξέρεις 
έτσι (γέλια). 
Α: Ναι, τέλος πάντων, εντάξει ρε κορίτσι µου, έγινε να προσέχεις. Η 
δηµοσιογράφος µου το πε χθες και µε ξαναπήρε πάλι σήµερα η 
δηµοσιογράφος στο µαγαζί µου λέει θέλει να σου µιλήσει, πάρτη ναι. 
∆ος µου το τηλέφωνο, το κινητό σου οποιαδήποτε στιγµή θέλεις να σε 
πάρει τηλέφωνο που θα έχεις τελειώσει από τη δουλειά σου. 
Β: Ναι, ναι. 
Α: Καλά της λέω θα σου πω. Αυτή να 
Β: Να πας, να πας να δείξεις ότι δεν είναι το τέρας που παροµοιάζει η 
τηλεόραση, έτσι θα ξεκινήσεις, ότι δεν είναι το τέρας που παροµοιάζει η 
τηλεόραση γιατί εσείς που δεν το ξέρετε έτσι τον βλέπετε και σίγουρα 
πες το σωστό, αυτό είναι πρέπει, και εγώ άµα δεν το ήξερα αυτό θα 
έλεγα, πω πω τι έχει κάνει ο άνθρωπος το τέρας της φύσεως, ποια µάνα 
τον γέννησε αυτόν τον άνθρωπο, αλλά δεν είναι έτσι όµως. 
Α: Μου λέει πατέρας - µάνα. Της λέω δεν υπάρχουν είναι µέσα δεν 
ακούγεται καθαρά (µε ξένους έχει) µεγαλώσει. 
Β: Ναι. ∆εν ξέρει τίποτα αυτή, έµαθε; Ε; Εµαθε τίποτα; 
Α: Πώς δεν έµαθε ρε, της πουτάνας έγινε σήµερα τη διαολόστειλα πάλι. 
Β: Σε πήρε τηλέφωνο. 
Α: Ναι µε έχει µιλήσει και µε τον Γιώργο από προχθές το βράδυ, ξέρει 
και για τα πέντε χιλιάρικα της Ρίτας, τα ξέρει όλα. 
Β: Α, µάλιστα. 
Α: Μου δεν ακούγεται καθαρά (σβήσε) και τα τηλέφωνα, που τον 
βρήκες και που ζητάς να συνδεθείς, όλα 
Β: Ναι, ναι, κατάλαβα, εντάξει, τέλος πάντων. 
Α: Και της λέω βούλωσε το στόµα σου, αν ακούσω ότι είπες τίποτα σε 
κανέναν, σε κανάλι δηµοσιογράφο τηλεφωνικώς ή µη.... Θα κατέβω 
στην Κόρινθο της λέω. 
Β: Εκεί είναι; 
Α: Ναι. 
Β: Καλά της είπες, πολύ καλά της είπες, εντάξει να πάει να τον δει πες 
άµα θέλει, µόνο να τον δει, τίποτα άλλο, εντάξει ρε κορίτσι. Πρόσεχε τα 
παιδιά σου εσύ, προσέξτε λίγο. 
Α: Εντάξει. 
Β: Γιατί αυτοί δε µασάνε, έχουν θέµατα. ΟΚ; 
Α: Εχουνε θέµατα, να τα λύσουν µε αυτούς που τα έχουν τα θέµατα, δε 
τα έχουν µαζί µου τα θέµατα. 
Β: Εντάξει αλλά εσένα παίρνει η µπάλα, έτσι είναι, έτσι πάει, έτσι πάει. 
∆εν θα βαρέσουν τους συγγενείς θα βαρέσουν, αυτά έτσι πάνε αλυσίδα 
ρε. 
Α: Εσύ δε το ξέρεις αυτό που πήρα τα παιδιά τηλέφωνο και τους λέω 



µπείτε σε µια συγκεκριµένη σελίδα να δείτε τη µούρη του ∆ηµήτρη. 
Β: Ποιανού ∆ηµήτρη; 
Α: Του ανιψιού µου. 
Β: Που τον δείχνει; 
Α: Τώρα δεν µπορείς να τον δεις, στο 'πα χθες. 
Β: Ναι. 
Α: Εδώ φαίνονται οι δολοφόνοι της Χρυσής Αυγής και έχει δύο 
φωτογραφίες του ∆ηµήτρη και µε ειδοποιούνε και µπαίνω ο Σωκράτης, 
και µου λέει ναι έχει µια µακρινή, µια κοντινή. 
Β: Είναι µια που είναι µε τον Γιώργο, δίπλα δίπλα. Είναι ο ∆ηµήτρης, ο 
Γιώργος, εσύ και ο άντρας σου, αυτή που έδειξε η τηλεόραση η 
συγκεκριµένη. 
Α: Οχι ο ∆ηµήτρης δεν ήτανε, µόνος του ήτανε; 
Β: ∆εν ξέρουν ποιος είναι ο γιος του γι' αυτό δεν µπορούν να πούνε ρε 
Α: Η µία λέει είναι σε ένα δέντρο µε µια µπλούζα µόνστερ. 
Β: Ε, αυτή σου λέω, αυτή σου λέω, αυτή τη φωτογραφία σου λέω αυτή 
που δείχνει η τηλεόραση και δείχνει και εσένα ναι. 
Α: Οχι αγάπη µου, την ώρα που ήµασταν εµείς ο ∆ηµήτρης δεν είναι 
κοντά µας. Στο Μελιγαλά εκεί που δείχνουν εµένα. 
Β: Η φωτογραφία που είχανε, που δείχνει και λένε εµπρός εµπρός 
παιδιά. 
Α: Εκεί δεν ήταν ο ∆ηµήτρης µαζί µας. 
Β: Αφού τον δείχνει. 
Α: ∆εν είναι ο ∆ηµήτρης µαζί µας παιδί µου. 
Β: Σε µια άλλη µου λέει ο Νίκος, σε µια άλλη που είναι όλοι µαζί. 
Α: Είναι ο Γιώργος, είµαι εγώ, είναι ο άντρας  µου και από κάτω έχουµε 
ένα άλλο παιδί. 
Β: Αυττό µου λέει φοράει µια µπλούζα Μόνστερ λέει ο ∆ηµήτρης. Αυτό 
µου λέει ο Νίκος την έχει δει τη φωτογραφία στον υπολογιστή. 
Α: Και βάζουµε µαζικές αναφορές και ειδοποιούµε τη δίωξη 
ηλεκτρονικού εγκλήµατος και µέσα σε µισή ώρα έχει πέσει η σελίδα. 
Β: Ναι ναι. 
Α: Αν µου είχανε πει ότι δεν έχουνε κλείσει και το BF του Γιώργου, πάλι 
µε τον ίδιο τρόπο. 
Β: Είχε πέσει κάποια στιγµή προχθές, είχε πέσει που το κοιτάξαµε και 
µετά το ξανά ανεβάσαµε, το ξανανοίξανε. 
Α: Ποιος; 
Β: ∆εν ξέρω πώς έγινε αυτό, δεν ξέρω, γιατί µάλλον το κλείσαν τα 
παιδιά και µετά που το ξανά ανοίξανε πήρα εγώ την Ανθή, την Πέµπτη 
το βράδυ, την Πέµπτη ή την Τετάρτη το βράδυ, την Τετάρτη ή την 
Πέµπτη, την Τετάρτη το βράδυ. 
Α: Την Τετάρτη το απόγευµα τους λέω κλείστε τα FB όλα, όλα µα όλα. 
Β: Το πρωί ήταν ανοιχτό, είχε κλείσει. 
Α: ∆εν είχαν τον κωδικό να το κλείσουµε. 



Β: ∆ε ξέρω µε τι τρόπο είχε πέσει και πήρα εγώ την Ανθή την Πέµπτη, 
το πρωί την Πέµπτη και λέω, Ανθή κλείστε του µπαµπά το Facebook και 
µου είπε, κυρία Γιώτα δεν τους ξέρουµε τους κωδικούς µας. Πότε σε 
πήρα εσένα την Πέµπτη, µιλήσαµε εκείνη την ώρα το πρωί και µου λέει 
δεν τους ξέρουµε τους κωδικούς µας κυρία Γιώτα. Και την Παρασκευή 
το βράδυ έπεσε το Facebook του Γιώργου, έκλεισε 
Α: Την Παρασκευή το βράδυ, το ρίξαµε εµείς. 
Β: Το κλείσατε εσείς; 
Α: Ναι. 
Β: Α, εντάξει εντάξει εντάξει. 
Α: Μα σκοπός ήταν όταν τους το είπα να το κάνουνε, δεν είχαν τον 
κωδικό γιατί δεν µε ενηµερώσανε; 
Β: Γιατί δεν είχε πάει η Ανθή στον πατέρα της. Την Τετάρτη το βράδυ, 
την Πέµπτη το βράδυ, πήγε στον πατέρα της. 
Α: ∆ε χρειαστήκαµε κωδικό αγάπη µου για να το κλείσουµε. 
Β: Α, δεν το ξέρω, δεν ξέρω πώς γίνεται. 
Α: Οχι δεν χρειαζόµασταν κωδικό. 
Β: ∆εν ήξερα, τέλος πάντων εντάξει ρε κορίτσι. 
Α: ∆ε θα έβγαιναν ούτε οι φωτογραφίες αυτές ούτε µαλακίες, η µία 
µαλακία πάνω στην άλλη είναι. 
Β: Αυτά έτσι πάνε, έτσι πάνε, οπότε έχετε και εσείς τον νου σας. 
Α: Εντάξει. 
Β: Εντάξει έγινε θα ξαναµιλήσουµε, έλα γεια. 
 


