
    

                                                               Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

 

Πρόσωπα  :  Μαρία ,  Άγγελος ,  Ιωσήφ 

Σκηνικό     :  Η αυλή ενός σπιτιού της εποχής εκείνης. Ένα τραπεζάκι με μια σκάφη και μερικά 

πανιά για να κάνει ή Μαρία ότι πλένει. Μπαίνει στη σκηνή ο Ιωσήφ 

 

ΙΩΣΗΦ  : Καλημέρα , Μαρία . 

ΜΑΡΙΑ  : Καλημέρα , Ιωσήφ. 

ΙΩΣΗΦ  : Σηκώθηκες νωρίς βλέπω , σήμερα . Πιάστηκες κιόλας με δουλειές. 

ΜΑΡΙΑ  : Έχω κάμποσα πράγματα να κάνω . Εξάλλου δεν κοιμήθηκα και πολύ απόψε . 

ΙΩΣΗΦ  : Δεν αισθάνεσαι καλά ; Μήπως είσαι άρρωστη ; Να φωνάξω ένα γιατρό ; 

ΜΑΡΙΑ  : Όχι , όχι , καλά είμαι . Αλλά , να . Είδα ένα περίεργο όνειρο τη νύχτα και ξύπνησα. 

Από κείνη την ώρα είμαι πολύ ανήσυχη και δε με ξαναπήρε ο ύπνος.  

ΙΩΣΗΦ   :Όνειρο ; Τι όνειρο ; 

ΜΑΡΙΑ   :Να, είδα ότι καθόμουν εδώ στην αυλή και κεντούσα. Ξαφνικά μια μπάλα φωτιάς 

έπεσε από τον ουρανό . Ήρθε εδώ , έκανε ένα γύρο από πάνω μου και μπήκε μέσα στην 

κοιλιά μου. Και ,ένα περίεργο πράγμα , δεν με έκαιγε καθόλου. 

ΙΩΣΗΦ   :Περίεργο όνειρο , πράγματι. Πιστεύω να ΄ναι για καλό . 

ΜΑΡΙΑ   :Μακάρι. Κι εγώ αυτό πιστεύω . Μα , και σένα σε βλέπω κάπως σκεφτικό . 

ΙΩΣΗΦ   :Κοίτα Μαρία , το σκέφτηκα καλά και βλέπω ότι δεν πάει άλλο .Αποφάσισα ότι ήρθε η 

ώρα να σε κάνω γυναίκα μου. Είναι καιρός πια . Θα έρθω να σε ζητήσω από τους δικούς σου. 

Είσαι καλή γυναίκα Μαρία , ενάρετη και μεγαλωμένη με ηθικές αρχές . Δε  θα βρω άλλη σαν 

εσένα . Το Σάββατο λέω να ‘ρθω να τα πω με τον πατέρα σου .Κι αν τα βρούμε , την άλλη 

εβδομάδα θα  κάνουμε τους αρραβώνες . 

ΜΑΡΙΑ   :Αν το θέλεις , τότε έλα. Θα περιμένω με μεγάλη αγωνία .  

ΙΩΣΗΦ   : Σου το υπόσχομαι , Μαρία . Κι εγώ το λόγο μου τον κρατώ . 

ΜΑΡΙΑ   : Μακάρι ,Θεέ μου. Να φτιάξουμε επιτέλους το δικό  μας σπιτικό . 



ΙΩΣΗΦ   :Πολύ καλά , λοιπόν . Κανονίστηκε .Φεύγω τώρα. 

ΜΑΡΙΑ  : Δε μένεις λίγο ακόμα ; 

ΙΩΣΗΦ   :Έχω κι εγώ αρκετή δουλειά, σήμερα . Αύριο το πρωί θα πρέπει να παραδώσω τρία 

κρεβάτια στον Ααρών το τσαγκάρη και δεν τα έχω τελειώσει ακόμα . Θα τα πούμε το Σάββατο 

το μεσημέρι. 

ΜΑΡΙΑ  :Στο καλό, Ιωσήφ . Καλή δουλειά να ‘χεις . Και να προσέχεις . 

 

( Φεύγει ο Ιωσήφ και Μαρία συνεχίζει το πλύσιμο .Ξαφνικά φως γεμίζει τη σκηνή κι 

εμφανίζεται ο αρχάγγελος Γαβριήλ ) 

             

ΑΓΓΕΛΟΣ: Χαίρε κεχαριτωμένη , ο Κύριος μαζί σου. Ευλογημένη εσύ από όλες τις γυναίκες  

 

( Η Μαρία τρομάζει και οπισθοχωρεί ) 

 

ΜΑΡΙΑ      : Ποιος είσαι εσύ ; Τι είσαι ; Λάμπεις ολόκληρος !  

ΑΓΓΕΛΟΣ : Είμαι ο αρχάγγελος Γαβριήλ.  

ΜΑΡΙΑ      : ( Γονατίζει τρομαγμένη ) Άγγελος ; Και τι ζητάει ένας άγγελος από εμένα ; 

ΑΓΓΕΛΟΣ : Μη φοβάσαι Μαρία . Ήρθα για καλό . Από όλες τις γυναίκες , εσύ έχεις τη χάρη του 

Θεού.  Θα συλλάβεις στην κοιλιά σου και θα γεννήσεις τον Υιό Του , το Σωτήρα των ανθρώπων 

. Θα δώσεις δε ,σ’ αυτόν το όνομα Ιησού . 

ΜΑΡΙΑ      : Μα πώς είναι δυνατό να γίνει αυτό ; Εγώ δεν έχω γνωρίσει άνδρα ως τώρα. 

ΑΓΓΕΛΟΣ: Το Πνεύμα το Άγιο θα τυλίξει εσένα και θα σε γεμίσει με τη χάρη του .  

ΜΑΡΙΑ      :Είναι αυτό δυνατό ; 

ΑΓΓΕΛΟΣ: Και βέβαια είναι. Σου λέω δε , ακόμα , ότι μαζί με σένα θα γεννήσει γιο και η 

συγγενής σου ,η Ελισάβετ,  με τη χάρη Του. 

ΜΑΡΙΑ      :Μα αυτή είναι μεγάλη στα χρόνια και λένε οι μαμές ότι δεν μπορεί να κάνει παιδί . 

ΑΓΓΕΛΟΣ: Κι αυτή με τη δύναμη του Θεού θα γεννήσει . Θα κάνει γιό και το όνομα αυτού θα 

είναι  Ιωάννης. Κι αυτός όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου , θα βαπτίσει το δικό σου γιο. 



ΜΑΡΙΑ      :Ιδού η δούλη του θεού . Ας γίνει το θέλημά του 

ΑΓΓΕΛΟΣ: Η αποστολή μου τελείωσε . Χαίρε , Μαρία 

 

( Ο άγγελος αποχωρεί , η Μαρία μονολογεί ) 

 

ΜΑΡΙΑ      : Θεέ μου , σ’ ευχαριστώ που διάλεξες εμένα για να φέρω στον κόσμο το σωτήρα 

Του, σύμφωνα με τις γραφές .Θα φανώ αντάξια της επιλογής σου . Θα γεννήσω και θα 

μεγαλώσω τον Ιησού ,  σύμφωνα με το θέλημά σου. Αμήν . 

                                

ΑΥΛΑΙΑ 


