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Εφεσίους  5:22-24  Οι  γυναίκες,  υποτάσσεστε  στους  άνδρες  σας,  όπως  στον 
Κύριο· 23 επειδή, ο άνδρας είναι η κεφαλή τής γυναίκας, όπως και ο Χριστός 
είναι η κεφαλή τής εκκλησίας, κι αυτός είναι ο σωτήρας τού σώματος. 24 
Αλλά, όπως η εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό, έτσι και οι γυναίκες να 
υποτάσσονται στους άνδρες τους, σε όλα.

Εφεσίους  5:31,33 «Γι'  αυτό,  ο  άνθρωπος θα αφήσει  τον  πατέρα του και  τη 
μητέρα, και θα προσκολληθεί στη γυναίκα του, και θα είναι οι δύο σε μία 
σάρκα». 33 Όμως, κι εσείς, κάθε ένας ξεχωριστά, έτσι ας αγαπάει τη δική του 
γυναίκα, σαν τον εαυτό του· η δε γυναίκα, ας σέβεται τον άνδρα.

1  Κορινθίους  7:3  Ο άνδρας ας αποδίδει στη γυναίκα την οφειλόμενη εύνοια· 
παρόμοια δε, και η γυναίκα στον άνδρα.

1  Κορινθίους  7:34  Διαφέρει η γυναίκα και η παρθένα·  η άγαμη μεριμνάει γι' 
αυτά που είναι τού Κυρίου, για να είναι αγία, και στο σώμα και στο πνεύμα· 
ενώ, αυτή που ήρθε σε γάμο, μεριμνάει γι' αυτά που είναι τού κόσμου, πώς 
να αρέσει στον άνδρα.

Κολοσσαείς 3:18 Οι γυναίκες, υποτάσσεστε στους άνδρες σας, όπως αρμόζει εν 
Κυρίω.

1 Τιμόθεο 2:11-15 Η γυναίκα ας μαθαίνει μέσα σε ησυχία με κάθε υποταγή· 12 
σε γυναίκα, όμως, δεν επιτρέπω να διδάσκει ούτε να αυθεντεύει επάνω στον 
άνδρα, αλλά να ησυχάζει. 13 Επειδή, ο Αδάμ πλάστηκε πρώτος, έπειτα η Εύα. 
14 Και ο Αδάμ δεν απατήθηκε· αλλά, η γυναίκα, αφού εξαπατήθηκε, διέπραξε 
παράβαση· 15  όμως, θα σωθεί διαμέσου τής τεκνογονίας, αν μείνουν στην 
πίστη και αγάπη και αγιασμό με σωφροσύνη.

Γένεση  3:16  Και στη γυναίκα είπε: Θα υπερπληθύνω τις λύπες σου και  τους 
πόνους της κυοφορίας σου· με λύπες θα γεννάς παιδιά· και στον άνδρα σου 
θα είναι η επιθυμία σου, κι αυτός θα σε εξουσιάζει.

1  Πέτρου  3:1,2  Ο  ΠΕΤΡΟΣ,  απόστολος  του  Ιησού  Χριστού,  προς  τους 
παρεπίδημους,  τους  διασκορπισμένους  στον  Πόντο,  τη  Γαλατία,  την 
Καππαδοκία,  την  Ασία  και  τη  Βιθυνία,  2  εκλεκτούς,  σύμφωνα  με  την 
πρόγνωση του Πατέρα Θεού, με τον αγιασμό τού Πνεύματος, σε υπακοή και 
ραντισμό τού αίματος του Ιησού Χριστού· είθε χάρη και ειρήνη να πληθύνει 
σε σας.

Τίτο 2:1-5 ΕΣΥ, όμως, να λες όσα αρμόζουν στην υγιαίνουσα διδασκαλία· 2  οι 
ηλικιωμένοι να είναι άγρυπνοι, σεμνοί, σώφρονες, να υγιαίνουν στην πίστη, 
στην αγάπη, στην υπομονή· 3  οι ηλικιωμένες το ίδιο, να έχουν ιεροπρεπή 
τρόπο,  όχι  κατάλαλες,  όχι  δουλωμένες  σε  πολλή  οινοποσία,  να  είναι 
δασκάλες  των  καλών,  4  για  να  νουθετούν  τις  νέες,  να  είναι  φίλανδρες, 
φιλότεκνες, 5 σώφρονες, αγνές, οικοφύλακες, αγαθές, να υπακούν πρόθυμα 
στους άνδρες τους, για να μη δυσφημείται ο λόγος τού Θεού.

Παροιμίες 12:4 Η ενάρετη γυναίκα είναι στεφάνι στον άνδρα της· ενώ αυτή που 



προξενεί ντροπή, είναι σαν σαπίλα στα κόκαλά του.
Παροιμίες 14:1 Οι σοφές γυναίκες οικοδομούν το σπίτι τους· ενώ η άφρονη το 

κατασκάβει με τα χέρια της.
Παροιμίες  19:13  Ο  άφρονας  γιος  είναι  όλεθρος  στον  πατέρα  του·  και  οι 

φιλονικίες τής γυναίκας είναι ασταμάτητο στάξιμο.
Παροιμίες 21:9,19 Καλύτερα να κατοικεί κανείς σε μια γωνιά δωματίου, παρά σε 

ένα ευρύχωρο σπίτι με γυναίκα φιλόνικη. 19 Καλύτερα να κατοικεί κανείς σε 
μια έρημη γη, παρά με γυναίκα φιλόνικη και οξύθυμη.

Παροιμίες 25:24 Καλύτερα να κατοικεί κάποιος σε μια γωνιά δωματίου, παρά σε 
ένα ευρύχωρο σπίτι με φιλόνικη γυναίκα.

Παροιμίες  27:15,16  Το  ακατάπαυστο  στάξιμο  σε  μια  βροχερή  ημέρα,  και  η 
φιλόνικη γυναίκα, είναι όμοια· 16  αυτός που την κρύβει, κρύβει τον άνεμο· 
και το μύρο στα δεξιά του, καίτοι κρυμμένο φωνάζει.

Παροιμίες  31:10-31  ΜΙΑ ΕΝΑΡΕΤΗ γυναίκα ποιος θα βρει; Επειδή, μια τέτοιου 
είδους  γυναίκα  είναι  πολύ  πιο  πολύτιμη,  περισσότερο  ακόμα  και  από  τα 
μαργαριτάρια. 11 Η καρδιά τού άνδρα της θαρρεί επάνω σ' αυτή, και δεν θα 
στερείται από αφθονία. 12 Θα του φέρνει καλό, και όχι κακό, όλες τις ημέρες 
τής  ζωής  της.  13  Ζητάει  μαλλί  και  λινάρι,  και  εργάζεται  με  τα  χέρια  της 
ευχαρίστως. 14 Είναι σαν τα πλοία των εμπόρων· φέρνει την τροφή της από 
μακριά.  15 Και  σηκώνεται,  ενώ είναι  ακόμα νύχτα,  και  δίνει  τροφή στην 
οικογένειά της, και έργα στις υπηρέτριές της. 16 Κοιτάζει ένα χωράφι, και το 
αγοράζει·  από τον καρπό των χεριών της φυτεύει αμπελώνα. 17 Ζώνει την 
οσφύ της με δύναμη, και ενισχύει τους βραχίονές της. 18 Αισθάνεται ότι το 
εμπόριό της είναι καλό·  το λυχνάρι της δεν σβήνεται τη νύχτα. 19 Βάζει τα 
χέρια της στο αδράχτι, και κρατάει στο χέρι της τη ρόκα. 20 Ανοίγει το χέρι 
της στους φτωχούς, και απλώνει το χέρι της στους απόρους. 21 Δεν φοβάται 
το  χιόνι  για  την  οικογένειά  της·  επειδή,  ολόκληρη  η  οικογένειά  της  είναι 
ντυμένοι διπλά. 22 Κάνει για τον εαυτό της σκεπάσματα· το ένδυμά της είναι 
βύσσος και πορφύρα. 23 Ο άνδρας της γνωρίζεται στις πύλες, όταν κάθεται 
ανάμεσα  στους  πρεσβύτερους  του  τόπου.  24  Κάνει  λεπτό  πανί,  και  το 
πουλάει·  και  δίνει  ζώνες  στους  εμπόρους.  25  Ισχύ  και  ευπρέπεια  είναι 
ντυμένη· και ευφραίνεται για τον μελλοντικό καιρό. 26 Ανοίγει το στόμα της 
με σοφία· και επάνω στη γλώσσα της είναι νόμος ευμένειας. 27 Επαγρυπνεί 
στη  διακυβέρνηση του σπιτιού  της,  και  ψωμί  οκνηρίας  δεν  τρώει.  28  Τα 
παιδιά της σηκώνονται και τη μακαρίζουν· ο άνδρας της, και την επαινεί· 29 
πολλές θυγατέρες φέρθηκαν άξια, εσύ, όμως, τις ξεπέρασες όλες. 30 Ψεύτικη 
είναι η χάρη, και μάταιη η ομορφιά·  η γυναίκα η οποία φοβάται τον Κύριο, 
αυτή θα επαινείται. 31 Δώστε της από τον καρπό των χεριών της· και τα έργα 
της ας την επαινούν στις πύλες.
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