
 

 
 

Μια πρωτότυπη έκδοση της Μητρόπολης Αργολίδας, που βασίζεται σε ιδέα του 

Μητροπολίτη Νεκτάριου και υλοποιήθηκε από την ΕΝΘΕSΙS ΟΕ – Α. ΓΚΑΤΖΙΟΣ – 

Μ.Κ. ΝΤΑΝΟΣ – Μ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. 

Μια ξεχωριστή και πρωτότυπη έκδοση με επίκεντρο τον Εκκλησιαστικό Τουρισμό, 

εκδόθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Αργολίδας (βιβλιοπωλείο Επιστροφή), με τίτλο 

«Όπου η ιστορία συναντά την πίστη - Οδηγός Εκκλησιαστικού Τουρισμού 

Αργολίδας». Πρόκειται για μια φωτισμένη ιδέα του Μητροπολίτη Νεκτάριου, η 

οποία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την ΕΝΘΕΣΙΣ ΟΕ – Α. ΓΚΑΤΖΙΟΣ – Μ.Κ. 

ΝΤΑΝΟΣ – Μ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. 

Είναι η πρώτη φορά που ο εκκλησιαστικός και αρχαιολογικός πλούτος της Αργολίδας 

αναδεικνύεται με αυτό τον τρόπο συνδέοντας την αρχαιολογία, την φύση και τις 

ομορφιές της περιοχής, με την πίστη. 

Τα κείμενα του βιβλίου και η φωτογράφηση είναι των δημοσιογράφων Άκη 

Γκάτζιου και Μιχαήλ- Κωνσταντίνου Θ. Ντάνου. Η επεξεργασία των 

φωτογραφιών και η σελιδοποίηση έγινε από τον Μιχάλη Πετρόπουλο. Σε συνεχή 

συνεργασία με τον Μητροπολίτη Νεκτάριο, αλλά και με την συμβολή του 

Επισκόπου Επιδαύρου (νυν Μητροπολίτη Άρτης) Καλλίνικου, το βιβλίο 

εκτυπώθηκε πριν από λίγες ημέρες στο τυπογραφείο IKONA και ήδη διαβάζεται, 

αποκομίζοντας πολύ θετικές κριτικές και σχόλια. 

  

Ο Οδηγός Εκκλησιαστικού Τουρισμού Αργολίδας, ξεφεύγει από τα επιστημονικά 

πλαίσια ενός συνηθισμένου κλασικού αρχαιολογικού ή εκκλησιαστικού οδηγού 

τουρισμού. Στηρίζεται περισσότερο στην προφορική παράδοση και το βίωμα των 

κατοίκων του νομού και με ανάλαφρο τρόπο, διηγείται την ιστορία του τόπου μέσα 



από τα ανθρώπινα μνημεία και μέσα απ’ τα μνημεία της φύσης, δίνοντας την 

δυνατότητα στον επισκέπτη, να δει την κάθε ενότητα, όπως θα ερμήνευε ένα έργο 

τέχνης και με τον νου του να ταυτιστεί με τους τόπους που επισκέπτεται. 

 Σημειώνει ο Μητροπολίτης Αργολίδας για την έκδοση: «Ένας τόπος πανέμορφος η 

Αργολίδα μας. Με απαράμιλλες φυσικές καλονές  και μοναδικά μνημεία που δείχνουν 

την ιστορική συνέχεια του τόπου εδώ και 4000 χρόνια. Περιδιαβαίνοντας κανείς την 

Αργολική γη ανακαλύπτει τα ίχνη της παράδοσης, τις ρίζες που έθρεψαν και στήριξαν 

τον λαό μας, διαχρονικά. Όσο είναι επικίνδυνο να παραμείνει κανείς στο παρελθόν 

αναπαυόμενος στις δάφνες των προγόνων, άλλο τόσο είναι επικίνδυνο να απεμπολήσει 

την παράδοση, να αποκοπεί από τις ρίζες, να περιφρονήσει με άλλα λόγια την εμπειρία 

ζωής αιώνων. Το παρόν βιβλίο, που γράφτηκε με πολύ μεράκι και αγάπη για τον τόπο 

μας, μας ιχνηλατεί στην αγιασμένη παράδοση. Μέσα στις σελίδες του ο αναγνώστης 

ανακαλύπτει γνωστούς αλλά και άγνωστους τόπους, μνημεία και ιερά θρησκευτικά και 

εκκλησιαστικά της Αργολικής γης, που θα μπορεί κανείς να επισκεφτεί». 

 Αντίστοιχα, η Συντακτική Ομάδα της έκδοσης (Άκης Γκάτζιος, Μιχαήλ 

Κωνσταντίνος Ντάνος), επισημαίνουν:  «Αργολίδα, ένας τόπος που από την εποχή που 

πρωτοέζησε άνθρωπος στα χώματά της, συνέδεε την ανθρώπινη δραστηριότητα με την 

θεϊκή αναφορά. Αυτό μας ώθησε να συνδυάσουμε το αρχαιολογικό και το ιστορικό με 

το Θείο, δίνοντας την δυνατότητα στον επισκέπτη μέσω ενός ευκατανόητου οδηγού, με 

αφετηρία γνωστούς αρχαιολογικούς τόπους, να συναντήσει την θρησκευτικότητα των 

ανθρώπων διαχρονικά στην ιστορία της Αργολίδας». 
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