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ὉὉ   ΔΔ εε κκ άά λλ οο γγ οο ςς ::     

ΜΜ ιι άά   δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ ήή   ππ ρρ οο σσ έέ γγ γγ ιι σσ ηη ..   
  

ἈἈ ππ όό   ττ ήή νν   ΔΔ ιι αα θθ ήή κκ ηη   ττ ῶῶ νν   ΦΦ ωω νν ηη έέ νν ττ ωω νν     

σσ ττ άά   ΣΣ ύύ μμ φφ ωω νν αα   ττ ῶῶ νν   ΔΔ ιι αα θθ ηη κκ ῶῶ νν ..       

Ἀπό τίς ἐκδόσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος 

τυπώθηκε καί κυκλοφορεῖ μέ τόν πλήρη τίτλο: «Ο 

ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ: Μιά διαφορετική προσέγγιση στήν 

Ὀρθόδοξη Χριστιανική Συμβουλευτική Ποιμαντική 

τοῦ Γάμου, τῆς Οἰκογένειας καί τοῦ Παιδιοῦ. Ἀπό τήν 

Διαθήκη τῶν Φωνηέντων στά Σύμφωνα τῶν Δια-

θηκῶν», ἡ νέα συγγραφική προσπάθεια τοῦ κ. 

Τριαντάφυλλου Κ. Μπολτέτσου, Δρ. Θεολογίας, Master 

Ποιμαντικῆς Θεολογίας καί Ἀγωγῆς, Γραμματέως τῆς 

Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος καί ἤδη γιά 15 χρόνια 

Διευθυντοῦ τοῦ πρότυπου Κέντρου Γάμου καί Οἰκογέ-

νειας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 
 

Τό τεῦχος αὐτό ἔρχεται νά προστεθεῖ, φέροντας τόν ἀριθμό τέσσερα (4), στή 

ἐπιτυχημένη σειρά «Γάμου Κοινωνία» καί ἐντάσσεται στίς ἐκδοτικές δραστηριότητες 

τοῦ Κέντρου Γάμου καί Οἰκογένειας, πού λειτουργεῖ ἀπό τό 2001 στήν Ἱερά 

Μητρόπολη Φθιώτιδος.  
 

Στό τεῦχος αὐτό ὁ συγγραφέας, προσπαθεῖ νά προσεγγίσει μέ σύγχρονη 

ποιμαντική ματιά τούς θεόσδοτους Δέκα Λόγους τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί ἐν 

συνεχείᾳ νά ἁλιεύσει, μέ τή συνδρομή καί τῆς Καινῆς Διαθήκης, στοιχεῖα χρήσιμα γιά 

μιά ἐφαρμοσμένη Συμβουλευτική τοῦ Γάμου, τῆς Οἰκογένειας ἀλλά καί τοῦ Παιδιοῦ.  
 

Προλογίζοντας τό πρωτότυπο αὐτό πόνημα, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 

Φθιώτιδος κ.κ. Νικόλαος, πρώην Πρόεδρος τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Γάμου, 

Οἰκογένειας, Προστασίας Παιδιοῦ & Δημογραφικοῦ Προβλήματος, ἀναφέρει ὅτι τό 

βιβλίο «ἀσχολεῖται μέ τό Μυστήριο τοῦ Γάμου μέ ἕνα ἰδιαίτερο τρόπο, πού παρουσιάζει 

ἐνδιαφέρον καί ὠφέλεια γιά τόν ἀναγνώστη. Μέ βάση τόν δεκάλογο τοῦ Μωϋσέως, ὁ 

ὁποῖος θέτει τά θεμέλια τῆς κατά Θεόν ζωῆς, γίνεται μία σύγκριση τῶν ὅσων θέλει ὁ 

Θεός ἀπό τόν ἄνθρωπο καί τῶν ὅσων ἐπιδιώκει ὁ σύχρονος ἄνθρωπος μέ τίς δικές του 

«ἐναλλακτικές». Φυσικά, μέ τά σημερινά δεδομένα τῆς σύγχρονης κοινωνίας ἐπιχει-

ρεῖται ἀνατροπή τοῦ Νόμου μέ τόν «ἕτερον νόμον», πού καταλύει τήν Θεϊκή Διαθήκη καί 

μεταβάλλει τόν λαό σέ μιά μάζα ἀνελεύθερη καί ὑπόδουλη στά πάθη της». 

Ἡ κεντρική διάθεση τοῦ βιβλίου (80 σελίδες, σέ σχήμα 20 Χ 14), τοῦ ὁποίου ἡ λιανι-

κή τιμή εἶναι 5 Εὐρώ, γίνεται ἀπό τό Βιβλιοπωλεῖο «ΕΝΘΕΟΝ» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-

ως Φθιώτιδος, στή διεύθυνση Χατζοπούλου & Σατωβριάνδου, πλατεία Πάρκου, Λαμία 

(τκ 35100) καί στό τηλέφωνο 22310.36204. - E-mail: imfth@otenet. gr.  
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