
This is a dialogue between Panayiotis Psomiadis and Socratis Kokkalis 

about the Stross Kan Scandal. It is based on the movie Papa Mafias with 

Tsakonas. There is a scene where a prostitude of the Hotel Dipsa {Thirst} 

is trying to have sex with Tsakonas. He refuses and in the meantime two 

CIA agents are entering the room and are looking for Tsakonas. Tsakonas 

enters the closet (do-lap-a) and Dipsa is trying to send them away. The 

agents are holding guns but Dipsa seduces them with her charm and her 

bikini and finally they go away.  

Θα υπάρχει µια διέξοδος, 

είπε ο παλιάτσος στο ληστή 

Κι αν σου 'χει µείνει µια σταλιά ντροπή, 

δώσε λιγάκι προσοχή 

Psomiadis  is asking for the help of Kokkalis to get Tsakona and kill him. 

 

Εµπόροι πίνουν το κρασί µας, 

και κλέβουνε τη γη 

Εσύ είσαι η µόνη µας ελπίδα, 

σε περιµένουµε να 'ρθεις 

Tsakonas is accused as a mafia member and having seduced the wives of 

the two of them. 

 

Τα παίρνεις όλα πολύ στα σοβαρά, 

ήταν τα λόγια του ληστή 

Έχουν περάσει όλα αυτά 

πάει καιρός πολύς 

Kokkalis says that Dipsa goes only with serious customers and that the 

movie is above the OLA TV series.  

 

Εδώ απάνω στα βουνά 

δεν δίνουν δεκάρα τσακιστή 

Για ό,τι έχει κερδηθεί  

για ό,τι έχει πια χαθεί 

This is a reference to the Toto’s mountains in Africa and the bikini Dipsa is 

wearing.  

 

Πάνω απ' του κάστρου τη σκοπιά, 

οι πρίγκιπες κοιτούν 

Καθώς γυναίκες και παιδιά, 

τρέχουν για να σωθούν 

A reference to the beautiful body of Dipsa.  



 

Κάπου έξω µακριά 

ο άνεµος βογκά 

Ζυγώνουν καβαλάρηδες 

µε όπλα και σκυλιά 

A reference to air pollution and to the future pursuers of Tsakonas.  

 

Θα υπάρχει µια διέξοδος, 

είπε ο παλιάτσος στο ληστή 

Κι αν σου 'χει µείνει µια σταλιά ντροπή, 

δώσε λιγάκι προσοχή 

 

Εµπόροι πίνουν το κρασί µας, 

και κλέβουνε τη γη 

Εσύ είσαι η µόνη µας ελπίδα, 

σε περιµένουµε να 'ρθεις 


