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Χριζηόδουλου Βαζίλειάδη 

Γξνο Θενινγίαο, κνπζηθνύ 

 

Η ανδρεία γυνή καηά ηο Παροιμιών λα΄ (ζη. 10-31) 

 

Σν βηβιίν ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο, ην νπνίν θέξεη ηνλ ηίηιν «Παξνηκίαη» έρεη γξαθηεί 

ζύκθσλα κε ηελ επηγξαθή ηνπ βηβιίνπ θαζώο θαη κε ηελ παηεξηθή παξάδνζε από ηνλ 

ζνθό νινκώληα, απόγνλν ηνπ Γαβίδ. Έρεη γξαθηεί ππό κνξθή πνηήκαηνο ζηελ 

εβξατθή γιώζζα ηεο θιαζζηθήο πεξηόδνπ. ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ ησλ 

Παξνηκηώλ, ζηίρνη 10-31 ππάξρεη έλαο ππέξνρνο ύκλνο πξνο ηελ δξαζηήξηα θαη 

ελάξεηε γπλαίθα. Ο ύκλνο απηόο απνηειείηαη από 22 ζηίρνπο θαη έρεη ζην 

Μαζσξηηηθό (εβξατθό θείκελν) αιθαβεηηθή αθξνζηνηρίδα. 

 

Ζ γπλαίθα όπσο αλαθέξεη ν απόζηνινο Πέηξνο είλαη αζζελέζηεξν ζθεύνο
1
. Όκσο 

γίλεηαη αλδξεία κε ηε ζύλεζε θαη ηελ πηζηόηεηά ηεο πξνο ην ζύδπγό ηεο. Σέηνηεο 

γπλαίθεο όκσο ζύκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα ησλ Παξνηκηώλ είλαη ζπάληεο θαη 

πνιύηηκεο. Ο ζύδπγνο ηεο αλδξείαο γπλαίθαο ηεο έρεη πιήξε εκπηζηνζύλε, αθνύ είλαη 

νηθνλόκνο θαη βνεζά ην ζύδπγό ηεο ζηελ εμνηθνλόκεζε ησλ αγαζώλ, έηζη ώζηε ζην 

ζπίηη ηνπο λα ηα έρνπλ όια άθζνλα. 

 

Ζ γπλαίθα απηή εξγάδεηαη ζε όιε ηεο ηε δσή γηα ηελ επηπρία ηνπ ζπδύγνπ ηεο θαη 

ζηελ νηθνγέλεηά ηεο δεκηνπξγεί αηκόζθαηξα εηξήλεο θαη ραξάο. Ζ αλδξεία γπλαίθα 

εξγάδεηαη κε ηα ίδηα ηεο ηα ρέξηα θαη έηζη είλαη ρξήζηκε ζηελ νηθνγέλεηά ηεο. Ζ 

εξγαηηθή απηή γπλαίθα κνηάδεη κε εκπνξηθό πινίν, ην νπνίν εηζάγεη πξντόληα από 

καθξηλά κέξε. Όηη κπνξεί λα ην θάλεη κόλε ηεο ην θάλεη. Όηη δελ κπνξεί ην 

πξνκεζεύεηαη από αιινύ. εθώλεηαη πξσί, πξνηνύ μεκεξώζεη, εηνηκάδεη θαη δίδεη 

θαγεηό ζηελ νηθνγέλεηά ηεο θαη εξγαζία ζηηο ππεξέηξηέο ηεο. Ξέξεη αθόκε πσο λα 

κεγαιώλεη ζπλεηά ηελ νηθνγελεηαθή ηεο πεξηνπζία, είηε κε ηελ αγνξά ρσξαθηώλ είηε 

κε ηελ πξνζσπηθή ηεο εξγαζία. Εώλεη θαιά ηε κέζε ηεο θαη αξρίδεη ηε δνπιεηά. 

Θεσξεί όηη είλαη θαιό ην λα εξγάδεηαη θάπνηνο θαη ην ιπρλάξη ηεο, πνπ ηελ θσηίδεη 

γηα λα κπνξεί λα εξγάδεηαη, δελ ζβήλεη όιε ηε λύρηα. 

 

Ζ αλδξεία απηή γπλαίθα ραίξεηαη όηαλ θάλεη έξγα, κε ηα νπνία εμππεξεηνύληαη ηα 

ζπκθέξνληα ηεο νηθνγέλεηάο ηεο ζε αληίζεζε κε ηηο θνζκηθέο γπλαίθεο, πνπ 

θαπρώληαη γηα ηα ξνύρα ηνπο θαη ηα θνζκήκαηά ηνπο. Ζ ελάξεηε απηή γπλαίθα αζθεί 

θαη έξγα αγάπεο θαη ειεεκνζύλεο. Σν ζεσξεί κάιηζηα ππνρξέσζή ηεο λα ειεεί ηνπο 

πησρνύο. Ο ζύδπγόο ηεο, εάλ ζπλέβε πνηέ λα απνπζηάδεη από ην ζπίηη ηνπ, ιόγσ ησλ 

εξγαζηώλ ηνπ, δελ αλεζπρεί, νύηε θξνληίδεη γη’ απηό. Γλσξίδεη λα ξάβεη πνιπηειή 

ελδύκαηα γηα ηνλ εαπηό ηεο θαζώο θαη πινύζηα ελδύκαηα γηα ην ζύδπγό ηεο. Ο 

ζύδπγόο ηεο ζαπκάδεηαη θαηά ηηο δεκόζηεο εκθαλίζεηο ηνπ από όινπο, ιόγσ ηεο 

θξνληίδαο ηεο αλδξείαο γπλαίθαο ηνπ. Ζ εξγαηηθή απηή γπλαίθα θαηαζθεπάδεη 

πεξηζζόηεξα ζεληόληα από όζα είλαη αλαγθαία γηα ηελ νηθνγέλεηά ηεο θαη ηα πσιεί ζε 

εκπόξνπο. Γλσξίδεη λα εμνηθνλνκεί ηα πξνο ην δήλ θαη λα εηνηκάδεη θιεξνλνκηά γηα 

ηα παηδηά ηεο. Δξγάδεηαη ζθιεξά όηαλ είλαη λεαξή θαη απνιακβάλεη ηνπο θαξπνύο 

ησλ θόπσλ ηεο όηαλ γεξάζεη. Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκά ηεο γπλαίθαο 

απηήο είλαη όηη έρεη δηάθξηζε θαη ζύλεζε ζε θάζε ζπλαλαζηξνθή ηεο. Γελ είλαη 

θιύαξε νύηε ηεο αξέζεη λα θαηεγνξεί ηνπο άιινπο. 
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Όπσο αλαθέξεη ν ζνθόο νινκώλ, «ζίηα δε νθλεξά νπθ έθαγε», δειαδή ςσκί δε 

νθλεξίαο θαη θαθνδπκσκέλν δελ έθαγε. Όπσο αλαθέξεη ν Ωξηγέλεο, όηαλ ιέγεη «ζίηα 

νθλεξά» ελλνεί ηηο θαθίεο
2
. Ζ αλδξεία γπλαίθα δηδάζθεη ηόζν κε ηα ιόγηα ηεο όζν θαη 

κε ην παξάδεηγκά ηεο. Αθόκε θάλεη έξγα θηιαλζξσπίαο θαη έηζη κε απηό ηνλ ηξόπν 

ειθύεη ηελ επινγία ην Θενύ. Σέινο κεγαιώλεη θαη απνθαζηζηά πινύζηα ηα παηδηά ηεο. 

Γηἀ όινπο απηνύο ινηπόλ ηνπο ιόγνπο ν ζύδπγόο ηεο ηελ επαηλεί κε ηα εμήο ιόγηα: «Ω 

θαιή θαη πνιύηηκε ζύληξνθε ηεο δσήο κνπ. Πνιιέο γπλαίθεο απέθηεζαλ πινύηε κε 

ηελ ηθαλόηεηά ηνπο. Πνιιέο απέθηεζαλ δύλακε θαη ππόιεςε κέζα ζηελ θνηλσλία. 

Δζύ όκσο ηηο έρεηο μεπεξάζεη όιεο»
3
. 

 

Ζ γπλαίθα απηή έρεη κέζα ηεο ηνλ θόβν ηνπ Θενύ. Δίλαη θνζκεκέλε κε όιεο ηηο 

αξεηέο θαη είλαη βαζύηαηα επιαβήο θαη όηη θάλεη ην ζέηεη ππό ηνλ έιεγρν ηνπ Θενύ, ν 

νπνίνο απνηειεί ηνλ αιεζηλό ζεζαπξό θαη ζηνιηζκό ηεο θαη όρη ην «κάηαην θάιινο» 

θαη νη «ςεπδείο αξέζθεηαη»
4
. Δίλαη αμηνπξόζεθην όηη νη Παξνηκίαη νινκώληνο 

αξρίδνπλ κε ηνλ «θόβνλ Κπξίνπ»
5
 θαη θαηαθιείνπλ πάιηλ κε ηνλ θόβνλ Κπξίνπ

6
. 

 

Ζ «αλδξεία» γπλαίθα δίλεη νξζέο ζπκβνπιέο, παηδαγσγεί θαηά Θεόλ ηα ηέθλα ηεο, 

δίλεη ζνθέο θαη ζπλεηέο ζπκβνπιέο ζηνλ ζύδπγό ηεο, δηάγεη ηε δσή ηεο κε 

ζσθξνζύλε θαη ηα ιόγηα ηεο είλαη κεηξεκέλα. Γη’ απηνύο ηνπο ιόγνπο επαηλείηαη από 

όινπο. Όκσο δελ επαηλείηαη κόλν απηή αιιά θαη ν ζύδπγόο ηεο ηνπο ηόπνπο δεκνζίσλ 

ζπγθεληξώζεσλ. 

 

Μηα ζπγθεθαιαίσζε ηνπ ύκλνπ απηνύ βξίζθνπκε ζηελ Α΄ πξνο Σηκόζεν επηζηνιή 

ηνπ απνζηόινπ Παύινπ, ν νπνίνο αλαθέξεη όηη νη γπλαίθεο ζέισ λα πξνζεύρνληαη κε 

ζεκλή ελδπκαζία, λα ζηνιίδνπλ ηνλ εαπηό ηνπο κε ζπζηνιή θαη ζσθξνζύλε, όρη κε 

θηιάξεζθα πιεμίκαηα ησλ καιιηώλ ηνπο ή κε ρξπζά ή καξγαξηηαξέληα θνζκήκαηα ή 

κε ξνύρα πνιπηειή αιιά κε όηη πξέπεη ζε γπλαίθεο, πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα κάηηα 

όισλ όηη ζέβνληαη ηνλ Θεόλ. Θέισ, αλαθέξεη ν απόζηνινο Παύινο, νη γπλαίθεο λα 

ζηνιίδνληαη κε έξγα αγαζά
7
. 

 

Παξόκνηα θαη ν θνξπθαίνο απόζηνινο Πέηξνο ζηελ Α΄ θαζνιηθή επηζηνιή 

αλαθέξεηαη ζηηο ελαξέηνπο ζπδύγνπο, ζηηο νπνίεο παξαγγέιιεη λα ππνηάζζνληαη 

ζηνπο ζπδύγνπο ησλ, ώζηε θαη αλ κεξηθνί από απηνύο απεηζνύλ ζηνλ ιόγν ηνπ 

Δπαγγειίνπ, λα θεξδεζνύλ ζηελ πίζηε ηνπ Υξηζηνύ ρσξίο ιόγν θαη θήξπγκα, κε κόλε 

ηελ ελάξεην ζπκπεξηθνξά ησλ γπλαηθώλ
8
. 

 

Όπσο αλαθέξεη ελδεηθηηθά ν θύξηνο Νηθόιανο Βαζηιεηάδεο «νη ζηίρνη 10-31 

απνηεινύλ ην αηώληνλ θάηνπηξνλ, εκπξόο εηο ην νπνίνλ θαινύληαη λα θαζξεπηίδνπλ 

ηνπο εαπηνύο ησλ νη γπλαίθεο θαη λα ζηνιίδνπλ εκπξόο εηο απηό ην εζσηεξηθόλ θαη 
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εμσηεξηθόλ ησλ. Δάλ ην θάκλνπλ, ζα έρνπλ ηνλ έπαηλνλ θαη ηελ ηηκήλ παξά Θενύ θαη 

αλζξώπσλ
9
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