
«Συνέντευξη από έναν… Κλέφτη» 

 

Ρόλοι: 

Σοβαρός δημοσιογράφος: Αναστασοπούλου Βασιλική 

Χαζοχαρούμενος δημοσιογράφος(1ος ) :Ζαφειράτου Μαριάννα 

Χαζοχαρούμενος δημοσιογράφος(2ος ): Γεωργουλογιάννη Δήμητρα 

Κλέφτης: Καπουράνη Ιωάννα 

Αφηγήτρια (1η) :Γαλανοπούλου Δήμητρα 

Αφηγήτρια (2η ) :Καλλιγέρη Γεωργία 

 

Αφηγήτρια 1η :Οι τρεις δημοσιογράφοι μιας και δεν είχαν δουλειά 

τηλεμεταφέρθηκαν στο 1821, στα βουνά της Ρούμελης με την χρονομηχανή 

ενός τρελού επιστήμονα. 

(Μπαίνουν στη σκηνή με φωνές και χοροπηδούν)  

Σοβαρός: καλά, τον Ταρζάν  υποδύεστε; 

Χαζοχαρούμενος 1ος :βρισκόμαστε στη ζούγκλα του Αμαζονίου, το 1200 

Π.Χ.! 

Χαζοχαρούμενος 2ος :ιδού μια άγρια τίγρης ! 

Σοβαρός: τι λέτε; Ποιος Αμαζόνιος και ποια τίγρης; Είμαστε στη Ρούμελη, το 

1821 και αυτό είναι ένας θάμνος!! Τέλος πάντων πάμε να βρούμε τους 

Κλέφτες και να κάνουμε τη δουλειά μας! 

Αφηγήτρια 2η :έτσι οι τρεις δημοσιογράφοι βρήκαν έναν Κλέφτη και άρχισαν 

τις ερωτήσεις. 

Χαζοχαρούμενος 1ος : κύριε ,πείτε μου σας παρακαλώ ποιοι λόγοι σας 

οδήγησαν στο να φοράτε αυτά τα ρούχα; 

Σοβαρός: τι λες παιδί μου; Κύριέ μου μας συγχωρείτε και πείτε μου ποιοι 

λόγοι σας οδήγησαν στην αντίσταση; Γράφε εσύ! 

Κλέφτης: βρισκόμαστε σε πολύ άσχημη κατάσταση. Οι Τουρκικές δυνάμεις 

έχουν υπερισχύσει και η αντίστασή μας είναι το μόνο που μπορεί να σώσει 

την πατρίδα μας. 

Σοβαρός: μάλιστα… 



Χαζοχαρούμενος 2ος :καλέ μου Κύριε, πείτε μου που παίρνετε το καθημερινό 

σας μπάνιο και σε τι θερμοκρασία προτιμάτε το νερό; 

Σοβαρός: εσένα σου είπα να γράφεις και να μη μιλάς… γιατί όποτε ανοίγεις 

το στόμα σου μόνο κοτσάνες πετάς! Για πείτε μου τώρα …πως είναι η 

καθημερινότητά σας; 

Κλέφτης: κοιτάξτε, η καθημερινότητα εδώ έχει πολλές δυσκολίες. Αρχικά 

ξυπνάω από τα χαράματα και τρέχω να βρω τρόφιμα και εφόδια. Το Χειμώνα 

ξεπαγιάζουμε εδώ πάνω, επίσης η μετακίνηση είναι πολύ δύσκολη εξαιτίας 

των αντίξοων καιρικών συνθηκών. Δε  νομίζω πως χρειάζεται να πω  κι άλλα 

για να καταλάβετε… για να καταλάβετε… 

Χαζοχαρούμενος 1ος : κύριε Κλέφτη, λύστε  μια απορία  που έχω εδώ και 

ώρα… εδώ πάνω μέσα στο  πουθενά τι στο καλό βρίσκετε και κλέβετε; 

Σοβαρός: δεν έχεις το θεό σου! Αχ… τι ελπίζετε για το μέλλον της πατρίδας 

μας;  

Κλέφτης: ελπίζω πως μια μέρα θα ελευθερωθούμε ακόμα κι αν χρειαστεί 

εμείς οι Κλέφτες να χάσουμε τη ζωή μας. Θα θυσιαστούμε προκειμένου όλοι 

οι άλλοι να ζήσουν μέσα στην ελευθερία!!! 

Σοβαρός: ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας. Κράτησες σημειώσεις; 

Χαζοχαρούμενος 2ος: ναι ,φυσικά… δες! Δείχνει μια αστεία ζωγραφιά. 

Σοβαρός: δεν σας αντέχω πια… έλεος! Παραιτούμαι! Τελείωσε η συνεργασία 

μας!( Φεύγει) 

Χαζοχαρούμενος 1ος : είναι… η εκατοστή φορά που το λέει! 

Χαζοχαρούμενος 2ος : μην ανησυχείτε… θα ξαναγυρίσει… 


