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 ΤΑ  ΠΡΩΤΑ  ΒΗΜΑΤΑ  ΣΤΟ  ΓΑΜΟ  

Δ υ σ κ ο λ ί ε ς  τ ῶ ν  ν έ ω ν  ζ ε υ γ α ρ ι ῶ ν  
 

 

Από τις Εκδόσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος με τον 
τίτλο: «Τά πρῶτα βήματα στό Γάμο: Δυσκολίες τῶν νέων 
ζευγαριῶν», τυπώθηκε και κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του 
Ομότιμου Καθηγητή τού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Αλέξαν-
δρου Μ. Σταυρόπουλου. 
 

Είναι το δεύτερο τεύχος της σειράς «Γ ά μ ο υ  Κ ο ι ν ω ν ί α » 
(το πρώτο ήταν του ίδιου συγγραφέα και κυκλοφόρησε το 
2008 με τίτλο: «Γάμος  και  Οικογένεια  στον  ιερό  Χρυσό-
στομο») και εντάσσεται στις δραστηριότητες τού Κέντρου 
Γάμου και Οικογένειας, που λειτουργεί, από το 2001, στην 
Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος.  

Στο τεύχος αυτό ο ελλογιμώτατος και εμβριθής συγγραφέας, μέσα από το ευρύ πλαίσιο 
της Ορθόδοξης Ποιμαντικής του Γάμου και της Οικογένειας, προτείνει την ένταξή τους 
στις διαστάσεις της μικρής εκκλησίας, αναφέρεται με επιστημονική κατάρτιση στις 
προκαταρκτικές δυσκολίες και αφού απαντήσει στο καίριο ερώτημα αν τα σημερινά 
προβλήματα είναι διαφορετικά από άλλοτε, καταλήξει σε σαφή τρόπο και κατανοητή 
διατύπωση στις δυσκολίες τού πρώτου καιρού.   

Προλογίζοντας το εξαιρετικό αυτό πόνημα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ.κ. 
Νικόλαος, Πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Γάμου, Οικογένειας, Προστασίας 
Παιδιού & ∆ημογραφικού Προβλήματος, αναφέρει ότι «δεν είναι υπερβολή να λεχθεί, ότι οι 
πρώτοι μήνες και τα πρώτα χρόνια τού Γάμου είναι μία από τις κρισιμώτερες περιόδους 
της εγγάμου ζωής, που χρήζουν ιδιαιτέρας, διακριτικής και συνετής αντιμετωπίσεως... 
Ευχόμεθα το τεύχος αυτό να βοηθήσει τα παιδιά μας, που ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του 
Γάμου, ώστε να γνωρίζουν τους τρόπους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε 
προβλήματος της εγγάμου ζωής».  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει στο δεύτερο μέρος του τεύχους η παράθεση βιβλιογραφικού 
καταλόγου με τα περιλαμβανόμενα πάνω από διακόσια, ειδικά επιστημονικά βιβλία στη 
Βιβλιοθήκη του Κέντρου Γάμου και Οικογένειας, προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.  
 

Όποιος το επιθυμεί μπορεί να προμηθευτεί το εν λόγω βιβλίο, τo oποίο διατίθεται δωρεάν, 
από το Κέντρο Γάμου και Οικογένειας της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, που βρίσκεται 
στο Πνευματικό-∆ιοικητικό Κέντρο της Ιερᾶς Μητροπόλεως στη Λαμία (∆ιεύθυνση: 
Αγράφων και Μεγ. Αλεξάνδρου, τκ 351 00 Λαμία, τηλέφωνο 22310.50551 καί e-mail: 
imfth@otenet.gr) .    


