
«∆ε µου λες, έχεις κατεβάσει το προφίλ σου από το facebook;» 
 
 
Στον αποµαγνητοφωνηµένο διάλογο που ακολουθεί συνοµιλεί συγγενής 
του Γ. Ρουπακιά µε φίλη της. Οπου Α η καλούσα (αδελφή του Γ. 
Ρουπακιά, Χρύσα Ρουπακιά) και Β η καλούµενη. 
 
Ηµεροµηνία: 21.9.2013 
Εναρξη: 17:51:06 / Λήξη: 17:53:19 
 
Β: Ελα µου 
Α: Ελα κοπέλα µου 
Β: Κοιµόσουνα 
Α: Οχι δε κοιµόµουνα, τώρα θα πάω για ύπνο γιατί είµαι κοµµάτια. 
Β: Κατάλαβα. 
Α: Μέσα σε τρεις µέρες έχω χάσει τρία κιλά. 
Β: Εντάξει καλό σου έκαναν τα τρία κιλά. 
Α: Τι λες µαλάκο, κατέβηκα κάτω από τα εξήντα. 
Β: Ε. 
Α: Ηµουν εξήντα εννιά και έχω κατέβει κάτω από τα εξήντα. 
Β: Καλό, πες µου τη συνταγή. 
Α: Πιο πριν είχα κόψει το ψωµί, δε τρώω καθόλου ψωµί γιατί ξέρω ότι 
µου δίνει κιλά, γιατί παρατήρησα όσο έκοβα έχανα, όσο έτρωγα 
έπαιρνα. 
Β: Τόσο πολύ ψωµί έτρωγες; 
Α: Ναι, τώρα µπήκα σε µια σελίδα που λέει ότι ο εθνικισµός... 
Β: ∆ε µου λες, έχεις κατεβάσει το προφίλ σου από το facebook; 
Α: Τώρα, από την πρώτη µέρα. 
Β: Α, γι' αυτό δεν υπάρχεις πουθενά. 
Α: Σε κανέναν δεν είπα, αγάπη µου, από την πρώτη µέρα, για να µην 
δουν δηµοσιεύσειςς, να µην δουν φωτογραφίες, να µην δουν τίποτα και 
τις φωτογραφίες είχα σβήσει και τους φίλους όλους από τη Χρυσή τους 
είχα σβήσει και µέχρι που το 'κλεισα και το µικρό το 'χω κατεβάσει προς 
το παρόν για κάνα µήνα. 
Β: Ποιο; 
Α: Και του µικρού το 'χω κατεβάσει προς το παρόν για κάνα µήνα. 
Β: Α, είχε µόνος του. 
Α: Ναι, είχε µόνος του, η ∆έσποινα πρέπει να το 'χει, όχι πρέπει να το 
'χει, το 'χει, αλλά να µην παρεξηγηθεί η ∆έσποινα, εγώ του το 'χω 
κατεβάσει για κάνα µήνα, µέχρι να ηρεµήσουν τα πράγµατα, το δικό 
µου και του Πάνου, το 'χω κλείσει τελείωως, θα ανοίξουµε κάποια 
στιγµή κάποιο άλλο. 
Β: Α, είχε και ο Πάνος. 
Α: Ναι. 



Β: Τέλος πάντων, όλα καλά. 
Α: Περίπου. 
Β: Καλά, δεν µπορείς να µου πεις... 
Α: Οχι, µπορώ να σου πω, αγάπη µου, όχι µαλάκα κάτσε να σε πάρω 
από το άλλο, κλείσε. 
Β: Από ποιο άλλο, το Vodafone. 
Α: Ναι. 
Β: Αντε. 
 
*** 
Μετά από ολογόωρη διακοπή η συνοµιλία συνεχίζεται µεταξύ 
της Α (Καλούσα) συγγενή του Γ. Ρουπακιά της της Β 
(καλούµενη) 
 
Ηµεροµηνία: 21.9.2013 
Εναρξη: 20:14:23 / Λήξη: 20:19:01 
 
Α: Για πες του. 
Β: Οχι µ' ακούς 
Α: Ναι ακούω. 
Β: Ελα µωρέ είναι, δε ξέρω κάνει διακοπές. 
Α: Ας κάνει, δεν πειράζει. 
Β: Τέλος πάντων. 
Α: Λεφτά έχεις να φέρνεις κάρτες και τσιγάρα, τσιγάρα σου φέρανε. 
Β: Ναι µου έφερε η Γιάννα, µου έφερε ο κουνιάδος µου. 
Α: Μπράβο, έχεις φάει τίποτα; 
Β: Ναι ρε, ναι ρε εδώ πέρα τρώµε, εντάξει τρώµε, δεν έχω πρόβληµα. 
Α: Εγώ προχθές έµαθα σας φέρανε σουβλάκια και δε πειράξατε τίποτα. 
Β: Περίµενε, το ξέρω αυτό ήτανε προχθές στα κρατητήρια, εδώ µας 
φέρνουν πρωί µεσηµέρι βράδυ και τα τρώω, να πούµε, αυτό εδώ µην 
ανησυχείς για εµένα. 
Α: Μαγειρεύουνε καλά; 
Β: Αρχίδια τώρα, τώρα τι λες, φακές µε άστο, γάµεσέ το, γελάς ε; 
Α: ∆εν πειράζει, αγάπη µου, θα σου µαγειρέψω εγώ και θα σου φέρω. 
Β: Ξέρεις τι γίνεται, είναι να µην τα βλέπεις, άµα δεν τα βλέπεις 
κατεβαίνουνε. 
Α: Ναι. 
Β: Γάµησέ τα τώρα. 
Α: Καλά είναι, την βλέπεις. 
Β: Ποια; 
Α: Η Ρίτα. 
Β: Μαζί είµαστε όλη την ώρα, εδώ δίπλα είναι. 
Α: Να κάνουν λίγο υποµονή. 
Β: Ναι, µωρέ. 



Α: Θα (δεν ακούγεται καθαρά) το Σαββατοκύριακο πες της. 
Β: Ρε παιδί µου εντάξει, αυτή έχει αγχωθεί άµα θα πάει Θήβα και να 
κάτσει και µια µέρα Θήβα τώρα τι θα γίνει να πούµε. 
Α: ∆εν θα πάει Θήβα πριν το τέλος της άλλης βδοµάδας, ∆ευτέρα 
µεσηµέρι ή το πολύ Τρίτη πρωί. 
Β: Μα της είπαν ότι ∆ευτέρα πρωί λέει θα φύγεις για Θήβα κατευθείαν, 
µ' ακούς; 
Α: Καλά που θα φύγει για Θήβα. 
Β: Τέλος πάντων. 
Α: Εξι η ώρα θα είναι στον ΟΑΕ∆ να πάρουν την κάρτα ανεργίας σου 
και µετά κατευθείαν Εφορία και µετά κατευθείαν Εφετείο, λογικά θα 
προλάβουµε. 
Β: Μάλιστα, καλώς, εντάξει, τώρα για µια µέρα δε µας πειράζει ρε συ 
Χρυσούλα, εντάξει. 
Α: Εντάξει δεν είναι άλλη εµπειρία, έχει ζήσει έχει περάσει πολλά αυτές 
τις µέρες µπορεί να µην θέλει να δει και άλλη µία. 
Β: Το ξέρω το ξέρω. 
Α: Θέλεις να µιλήσεις εσύ εκεί πέρα να τους πεις, θα βάλω το δικηγόρο, 
χέστο. 
Β: Τι; 
Α: Να τους πεις ότι τη ∆ευτέρα το πρωί (δεν ακούγεται καθαρά). 
Β: ∆εν άκουσα τίποτα ξανά πες το. 
Α: Θα µιλήσω µε τη δικηγόρο να τουςς πει η ίδια ότι τη ∆ευτέρα πρωί 
πρωί θα κάνουν πρωσοποποίηση για να µην µεταφερθεί πουθενά. 
Β: Ναι, εντάξει, της είπανε βέβαια αν έχει µεταγωγών και ιστορίες  και 
το να και το άλλο έτσι, για τη ∆ευτέρα, αν έχει ∆ευτέρα εννιά η ώρα το 
πρωί πας δικαστήρια και αν δεν έχεις δέκα έντεκα η ώρα ξέρω εγώ 
έχεις φεύγεις. 
Α: Οχι αγόρι µου, µέχρι εκείνη την ώρα θα έχουµε τελειώσει. 
Β: Εντάξει τέλος πάντων, εντάξει αρκεί να προλάβεις γιατί εκεί στον 
ΟΑΕ∆ εκεί στην Καλλιθέα γίνεται της πουτάνας, άµα θα πάει από τις έξι 
η ώρα το πρωί πέντε ξέρω εγώ θα... 
Α: Εξι η ώρα είπανε θα πάνε. Θα ξυπνήσω και εγώ ρε Γιώργο, σιγά. 
Β: Ναι µωρέ, εντάξει ρε συ, εντάξει. 
Α: Το πρόβληµά µου είναι ότι δεν τους κόβει. 
Β: Το ξέρω ρε συ Χρυσούλα, το ξέρω.  
Α: Η µικρή έχει µόνο γλώσσα γιατί κάθε φορά βγάζει µεγάλη γλώσσα. 
Β: Της το 'πα και µου λέει θα ζητήσει συγγνώµη, της το 'πα και η άλλη 
να πούµε, σου τα 'πε, η άλλη, να πούµε άλλη χαζή, µου τα έκανε 
µαντάρα, µε έβαλε δέκα χρόνια µέσα ακόµη να πούµε, µε τις µαλακίες 
της. 
Α: Ποια βρε; 
Β: Η γυναίκα µου, µε τις µαλακίες που πήγε και κατέθεσε. 



Α: Γιώργο είναι βαρύ το αδίκηµα που έχεις κάνει, το 'χεις πάρει 
χαµπάρι; 
Β: Ρε κατάλαβες τι σου πα, δεν είναι αυτό. Της είπα να πάει στο σπίτι 
και να δώσει στους αστυνοµικούςς για να µην τα κάνουν κώλος, το 
σπίτι όλα τα πράγµατα, και αυτή έπιασε και τα έδωσε αλλού, τη µία λέει 
ότι τα έκαψε την άλλη λέει έτσι και στο τέλος κάρφωσε και τους άλλους 
και πήγανε στο σπίτι τους, γιατί να τους µπλέξει τους άλλους που πήγε 
τα πράγµατα. 
Α: Ερχεται από πίσω, µη µιλάς καθόλου. 
Β: Εντάξει, εντάξει. 
Α: Σήµερα είναι, αύριο θα 'ναι, µεθαύριο θα 'ναι το πολύ, έχει γίνει 
άρση απορρήτου, ξέρουν τα πάντα µε ποιον έχεις µιλήσει, τι έχεις πει 
µε ποιον. 
Β: Το ξέρω, όχι τι έχω, δενν θέλω να σου πω, άστο. 
Α: Οχι τι έχετε πει. 
Β: Μπράβο ναι. 
Α: Τηλέφωνα. 
Β: Ναι ναι ναι ναι εντάξει. 
Α: Εντάξει αγάπη µου. 
Β: Ναι ναι, τα γνωρίζω. 
Α: Θα χεις και παρεούλα. 
Β: Ελα τα λέµε. 
Α: Αγάπη µου γλυκιά σε αγαπώ πολύ, θέλω να προσέχεις και εµείς θα 
τα πούµε πολύ σύντοµα. 
Β: Εντάξει έγινε. 
Α: Απλά κατάλαβε αυτό που σου λέω. 
Β: Χρύσα σε ευχαριστώ για όλα ε, 
Α: Και εγώ καρδούλα µου, να 'σαι καλά, όποτε µπορείς παίρνε µε. 
Β: Εντάξει, εντάξει. 
Α: Γιατί δεν έχω τηλέφωνο να σε πάρω. 
Β: Ναι ρε ναι εντάξει. 
Α: Αυτός είναι ψύχραιµος, οι άλλοι δεν είναι ψύχραιµοι, να προσέχεις 
τα πάντα, του το 'πα. 
Β: Χαιρετώ τη κυρά Μαρία. 
Α: Χαιρετίσµατα στην κυρία Μαρία και στη Γωγώ, λέει σ' αγαπάει πολύ, 
φιλάκια πολλά αγάπη µου. 
Β: Γεια γεια. 
Α: Ελα γεια. 
 


